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EditorialΥπάρχει ευρέως διαδεδομένη 

η εντύπωση ότι η πώληση εφημερίδων 

και περιοδικών περιβάλλεται από ένα 

καλοδουλεμένο «φλου αρτιστίκ». 

Η ευθύνη γι’ αυτή την κατάσταση 

αποδίδεται εξ ολοκλήρου στους 

εκδότες οι οποίοι εκτός του ότι... 

ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις 

κατηγορούνται και για ένα ακόμη 

έγκλημα: ότι έχουν επιβάλει την 

αδιαφάνεια στις πωλήσεις των εντύπων 

τους γιατί με «φουσκωμένα νούμερα» 

εξασφαλίζουν τις πολυπόθητες 

διαφημίσεις για τα έντυπά τους.

Διαφημιστικές και διαφημιζόμενοι 

υποστηρίζουν ότι βασίζονται 

περισσότερο στη διαίσθησή τους για 

την απήχηση του εντύπου στο οποίο 

τοποθετούν τις διαφημίσεις τους παρά 

στα όποια νούμερα μαθαίνουν για την 

κυκλοφορία τους από διάφορες έγκυρες 

και μη πηγές. Σε αυτό το «θολό» τοπίο 

έρχεται  - αν τελικά έρθει... -  να βάλει 

τάξη πρωτοβουλία της Κυβέρνησης 

δια του αρμοδίου υπουργείου με 

χρηματοδότηση του έργου εξ ολοκλήρου 

από το ΕΣΠΑ. Το έργο αυτό προβλέπει 

την τοποθέτηση ειδικών συσκευών 

ανάγνωσης barcode σε όλα τα σημεία 

πώλησης περιοδικών και εφημερίδων. 

Η συσκευή θα παρέχεται εντελώς δωρεάν 

και θα είναι υποχρεωτική η προμήθειά 

της από όλους όσους πωλούν έντυπα. 

Οι συσκευές θα διαβάζουν το barcode 

που υποχρεωτικά επίσης θα φέρει 

κάθε διακινούμενο από πρακτορείο 

τύπου, έντυπο. Συνδεδεμένα όλα τα 

μηχανάκια με τη Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης θα δίνουν σε πραγματικό 

χρόνο ανά πάσα στιγμή και ώρα τις 

πωλήσεις κάθε εντύπου. Έτσι στο τέλος 

της ημέρας ή του μήνα ή όταν τέλος 

πάντων αποσύρεται από την κυκλοφορία 

το έντυπο, οι πωλήσεις του θα είναι 

γνωστές και απόλυτα φερέγγυες όπως 

και οι επιστροφές κλπ. Oποιοσδήποτε 

θα μπορεί να τις βλέπει στο διαδίκτυο. Η 

διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού 

για το λογισμικό και την προμήθεια του 

εξοπλισμού ολοκληρώνεται σύντομα. 

Barcode σε εφημερίδες & περιοδικά 
Διαφάνεια στις πωλήσεις υπόσχεται η κυβέρνηση

Θεωρητικά το μέτρο μοιάζει σωστό και η μόνη ένσταση από μερίδα εκδοτών συνίσταται στη 

μονομέρεια αυτής της ενέργειας. Γιατί π.χ. ο καταναλωτής να μην γνωρίζει πριν αγοράσει 

από μία «Γενική Γραμματεία Πωλήσεων & Διακίνησης Προϊόντων», πόσα ακριβώς ψυγεία της 

φίρμας Χ ή αυτοκίνητα της φίρμας Ψ πουλήθηκαν αγαθά για τα οποία στο κάτω – κάτω της 

γραφής πληρώνει πολύ πιο ακριβά και επιπλέον τα φορτώνεται για μια ζωή! 

Στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ δεν έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα αν αύριο – μεθαύριο 

δημοσιευτούν οι πωλήσεις του περιοδικού μας δίπλα – δίπλα από τα περιοδικά του στενού 

και ευρύτερου ανταγωνισμού μας. Ίσα – ίσα επιθυμούμε διακαώς να γίνει κάτι τέτοιο και 

μάλιστα με τη σφραγίδα ενός Δημόσιου Φορέα. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον!

                                                 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος. 
Αναζητήστε το στα περίπτερα όλης της χώρας

EdEditorial

Κυκλοφόρησε το νέο
Αναζητήστε το στα περίπτερα όλης τη
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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

Nikon_D5.indd   1 23/2/2016   3:51:18 μμ

Nikon D5.indd   1 7/11/2016   9:46:56 πμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Tα drones επιτίθενται! 
Ανεξέλεγκτες πτήσεις...

������!

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.  

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

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

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


�)�*#%������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���+�,.*"��: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

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

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

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=6FVeZeT_TEA
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Mirrorless
H ψηφιακή πλάτη του φωτογραφικού παρόντος

Η Panasonic G1 (2008) 

η πρώτη στα χρονικά ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή με 

αρχιτεκτονική mirrorless, 

με το λανσάρισμα της νέας 

κατηγορίας άλλαξε το ρου της 

τεχνολογίας. Και μάλιστα εκτός 

των γνωστών επακόλουθων 

(ανταγωνισμός για τις DSLR) 

έφερε και μερικές απροσδόκητες 

παρενέργειες. Με βάση τη δομή 

τους οι Mirrorless (κατ άλλους 

Compact System Cameras) 

δέχονται οποιοδήποτε φακό 

με αντάπτορα και δουλεύουν 

συνεχώς το LiveView ενώ έχουν 

κλείστρο εστιακού επιπέδου. 

Μάλιστα αρκετές έχουν focus 

peak (βοήθημα εστίασης σε 

λειτουργία manual focus). Όταν 

λοιπόν προσαρμόσουμε ένα 

παλιό xειροκίνητης εστίασης 

φακό με αντάπτορα τότε πολύ 

συχνά καταφέρνουν και να 

φωτομετρήσουν (με stop down 

διάφραγμα) και να εστιάσουν 

αφού τότε βλέπουμε καθαρό 

το είδωλο στην μεγαλούτσικη 

οθόνη (συνήθως 3in.) ενώ αν 

συνεργαστεί το focus peak, 

τότε η εστίαση αποκτά την 

απαιτούμενη ακρίβεια.

Αυτό είναι το background. Στην πορεία τα πράγματα εξελίχθηκαν με λίγο διαφορετικό τρόπο 

από τις αρχικές προσδοκίες. Οι mirrorless προχώρησαν αρκετά αλλά δεν εκτόπισαν τις DSLR 

σύμφωνα με τους αρχικούς ευσεβείς πόθους των εργοστασίων που πρωτοστάτησαν (Panasonic, 

Οlympus) ή προσχώρησαν στο στρατόπεδο μεταγενέστερα (Nikon (CX), Sony, Canon). Eπίσης 

πούλησαν αρκετά καλά τα σώματα, όχι όμως εξίσου οι φακοί αφού ο μέσος χρήστης ξοδεύει 

λιγότερα για οπτικά και αξεσουάρ από τον αντίστοιχο των DSLR. Oι επιδόσεις των αισθητήρων 

CMOS ευνόησαν το video, που στις μέρες μας έφθασε το 4Κ. 

       Το σημείο καμπής ήταν η εξαγγελία των πρώτων mirrorless με full frame αισθητήρα 

δηλ. της σειράς Sony A7 που μονοπώλησε την κατηγορία. Ήταν συγκλονιστικό για τους κατόχους 

παλιών φακών να βάζουν στις μηχανές οπτικά που σκονίζονταν σε συρτάρια και ντουλάπες και 

να μένει η εστιακή τους απόσταση αναλλοίωτη. Ή ακόμη και να χρησιμοποιούν φακούς μεσαίου 

φορμά με τους μεγάλους κύκλους κάλυψης και το απίστευτο γράψιμο στο κέντρο. Από την 

μια στιγμή στην άλλη η σειρά Sony A7 ανταγωνίστηκε το digital medium format με παρόμοιες 

αναλύσεις (A7R 42Μegapixel) σε κλάσμα της τιμής. Τα εργοστάσια που έβγαζαν medium format 

(Hasselblad, Mamiya κλπ) κλονίστηκαν. Ακόμη χειρότερα ένοιωσαν οι κατασκευαστές ψηφιακών 

πλατών (PhaseOne, Leaf) που είδαν την ήδη περιορισμένη λόγω υψηλού κοστολογίου αγορά να 

χάνεται για δεύτερη φορά κάτω από τα πόδια τους - αφού το πρώτο κτύπημα είχε προηγηθεί με 

την κυκλοφορία full frame DSLR. 

       O αμείλικτος ανταγωνισμός που συνόδευσε την ψηφιακή επανάσταση, με την συνεχή 

πτώση αμοιβών, υπονόμευσε τη δυνατότητα των επαγγελματιών φωτογράφων να επενδύουν 

σε συστήματα μεσαίου φορμά. Ας μην ξεχνάμε ότι τις “χρυσές δεκαετίες” του ΄80 και ‘90 που 

κυριαρχούσε το φιλμ, ακόμη και οι σοβαροί ερασιτέχνες, ίσως οι πιο εύποροι αλλά αρκετοί, 

επένδυαν σε μηχανές μεσαίου φορμά επιδιώκοντας και την καλύτερη ποιότητα και το κύρος που 

προσέδιδαν ονόματα όπως Hasselblad, Bronica, Mamiya, Rollei κλπ. Αυτή η τάση εξαφανίστηκε 

στην ψηφιακή εποχή λόγω των πανάκριβων ψηφιακών πλατών. 

      Αυτή τη στιγμή, οι mirrorless σε όλα τα φορμά (από Micro4/3 ως full frame) είναι οι ψηφιακές 

πλάτες του φωτογραφικού παρόντος. Κυκλοφορούν άπειροι αντάπτορες: τελείως μηχανικοί 

κινέζικοι σε πάμφθηνες τιμές στο eBay αλλά και εξειδικευμένοι επώνυμων εταιριών (Novoflex, 

Metabones, Kipon, Fotodiox κλπ.) διευκολύνοντας το έργο του φωτογράφου και κάνοντας το 

cross platform πραγματικότητα. Η ιστορία της τεχνολογίας μερικές φορές γράφεται με παράδοξο 

και απρόβλεπτο τρόπο, αλλά στο προκείμενο προς όφελος των φωτογράφων που πλέον έχουν 

τεράστιες επιλογές. 
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Tεύχος Μαΐου - Ιουνίου

NEO!

Κυκλοφορεί

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-248
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Φωτογραφική αγορά
Μικρή αλλά ελπιδοφόρα αύξηση κερδών

Για πρώτη φορά μετά από 21 συνεχόμενα τρίμηνα (!) που οι πωλήσεις και τα κέρδη μειώνονταν, 

οι εξαγωγές των compact μηχανών παρέμειναν σταθερές και οι εξαγωγές των μηχανών με 

εναλλάξιμους φακούς αυξήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές των μηχανών αυξήθηκαν κατά 6% 

σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 ενώ η αξία των εξαγωγών αυτών αυξήθηκε κατά 14%. 

Η μεγαλύτερη αύξηση της αξίας οφείλεται πιθανότατα στην αύξηση των τιμών που είδαμε από το τέλος 

της προηγούμενης χρονιάς. Βεβαίως, όπως σχολιάζει το DPReview, αν συγκρίνουμε τα νούμερα με 

αυτά των πωλήσεων προ πενταετίας, θα απογοητευτούμε: Οι πωλήσεις των μηχανών με εναλλάξιμους 

φακούς είναι μειωμένες κατά 34% ενώ οι πωλήσεις των compact κατά 84%. Παρόλα αυτά ας είμαστε 

αισιόδοξοι και ας ελπίσουμε ότι το βαρέλι έχει πάτο, και τον πιάσαμε ήδη. Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά είναι 

τα νέα για τις mirrorless μηχανές που έκαναν ρεκόρ πωλήσεων και συγκεκριμένα το 36% των συνολικών 

πωλήσεων των μηχανών με εναλλάξιμους φακούς. Η αξία των εξαγωγών αυτών όμως είναι μόνο το 

25,6% της συνολικής αξίας που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι mirrorless πωλούνται φτηνότερα από τις 

DSLR. Και για να παραμείνουμε στις mirrorless, προ ημερών η Sony ανακοίνωσε ότι πλέον καταλαμβάνει 

τη δεύτερη θέση στην αγορά των full frame μηχανών στις Η.Π.Α, θέση που μέχρι πρότινος καταλάμβανε 

η Nikon. Για την άνοδο της αυτή ευθύνονται κυρίως τα μοντέλα a7RII και a7S II.   

Μικρή αύξηση 

πωλήσεων για τις 

φωτογραφικές 

μηχανές κατέγραψε 

η CIPA (Camera & 

Imaging Products 

Association) για το 

πρώτο τρίμηνο του 

2017 δημιουργώντας 

συγκρατημένη 

αισιοδοξία σε όλη την 

αγορά του imaging. 

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Low Key

������� 	
����� ������� �	 	�����
����� ������.
����������� ������� �������� ���-����.  2015, 2016 & 2017
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http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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Nissin Air 10s
Πρόκειται για μονάδα Commander TTL προοριζόμενη 

για το Nissin Air System το οποίο δουλεύει σε συχνότητα 

2.4GHz. Χάρη στο απλό και ευνόητο interface με τα 

περιστροφικά χειριστήρια και την έγχρωμη οθόνη LCD ο 

χρήστης μπορεί να ελέγχει πολλαπλές μονάδες φλας NAS 

Ready σε εμβέλεια ως 100μέτρα. Είναι συμβατό με μονάδες 

φλας Canon, Fujifilm, Nikon και Sony καθώς και Micro4/3. 

Ενσωματώνει θύρα καρτών MicroSD για ενδεχόμενο update 

του firmware. O έλεγχος της ισχύος σε Manual και TLL 

λειτουργία γίνεται με βήματα 1/3EV. 

?
���	� ���?��� ���@�	�
��
�

Wacom Intuos Pro
Τα εργαλεία που μας βοηθούν να έχουμε ένα βολικό workflow 

και προσαρμόζονται στις δημιουργικές μας ανάγκες είναι 

σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία των εικόνων μας. Οι 

ψηφιοπινακίδες τελευταίας γενιάς Wacom Intuos Pro Ρen 

and tablet αφής είναι ιδιαιτέρως φορητές με πάχος μερικών 

χιλιοστών και καταλαμβάνουν μικρότερη επιφάνεια στο 

γραφείο μας από τα προηγούμενα μοντέλα. Το Intuos Pro έχει 

βάση από ανοδιωμένο αλουμίνιο, stand για τη γραφίδα με δέκα 

διαφορετικές μύτες, και θήκη. Οι συσκευές είναι διαθέσιμες σε 

δύο μεγέθη, και τα δύο  με Touch-Ring, Multi-Touch και οκτώ 

ExpressKeys για την προσαρμογή των συντομεύσεων που 

επιταχύνουν το workflow του χρήστη. Η σειρά περιλαμβάνει και 

ένα Pro Pen 2 με αυξημένη ευαισθησία για ταχύτερη απόκριση. 

?
���	� ��
����
��?� C
�

Profoto D2
To μοντέρνο μονομπλόκ φλας της Profoto ξεχωρίζει για 

την μικρή διάρκεια λάμψης ως 1/63.000sec. το burst mode 

(ριπή) ως 20 λάμψεις το δευτ. και το συγχρονισμό με φωτ. 

μηχανές σε ταχύτητες κλείστρου ως 1/8000sec. O χρήστης 

μπορεί να επιλέξει λειτουργία ΤTL ή manual με διαβάθμιση 

1/10stop σε εύρος 10stop. H μονάδα διατίθεται σε δύο 

εκδόσεις 500Ws και 1000Ws ενώ αμφότερες υποστηρίζουν 

Ε-TTL2 και iTTL έλεγχο για συστήματα Canon και Nikon, 

αντιστοίχως, με τη συνεργασία του συστήματος Profoto Air 

TTL 2.4GHz. To μονομπλόκ D2 εντάσσεται στο σύστημα 

Profoto Light Shaping Line που περιλαμβάνει ως 120 

διαφορετικά αξεσουάρ φωτισμού.

��
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http://www.fisheye.gr/


������ 371 •  �����	
 8  �
��� 2017 ����
 11

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

?
���	� C����	
C�?� ��
��


Manfrotto Pro Light 3N1-36
Η πολυμορφική αυτή τσάντα έχει 

τρεις διαφορετικές επιλογές για τρεις 

διαφορετικούς συνδυασμούς εξοπλισμού. 

Για τους φωτογράφους, μπορεί να 

αποθηκεύσει τρία σώματα και πέντε φακούς 

ενώ για τους βιντεογράφους μπορεί να 

χωρέσει μια Canon C100 με τα χειριστήρια 

και το μικρόφωνο, τρεις επιπλέον φακούς, 

ακόμα και ένα backup σώμα. Για τους 

χρήστες drone μπορεί να χωρέσει ένα 

Phantom 4 με τον πομπό και μια DSLR 

και τρεις φακούς. Μπορεί να κρατηθεί ως 

backback ή διαγώνια ή και σαν διαγώνιο 

backpack που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 

και των δύο τρόπων για ευελιξία στο πεδίο. 

T� ���'�"�� 9�;F�%�� imaging 2017

BEST ACTIONCAM

Sony FDR-X3000R 

Η 4Κ actioncam FDR-X3000R έχει αισθητήρα 8.2MP Exmor 

R CMOS και ευρυγώνιο φακό Zeiss ® Tessar f/2.8. To 

compact σώμα έχει σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

Balanced Optical SteadyShot που δουλεύει και σε 4K και 

high speed. Προσφέρει ενσωματωμένο Wi-Fi, με την νέα 

έκδοση Live-View Remote control, GPS και στερεοφωνικό 

μικρόφωνο μαζί με stereo mini jack. Έχει πολυάριθμα εφέ 

λήψης όπως time-lapse capture, high-speed motion και 

λήψη στα 120fps. Η μηχανή είναι ανθεκτική στο νερό αλλά 

για την κατάδυση. Με τη ειδική υποβρύχια θήκη μπορεί να 

καταδυθεί μέχρι τα 60 μέτρα. 

BEST IMAGING STORAGE SOLUTIONnDi

Extreme 900 Portable SSD
Ο Extreme 900 SSD (solid state) υπόσχεται ταχύτητες 

μέχρι και 9x φορές μεγαλύτερες από ένα εξωτερικό 

συμβατικό σκληρό δίσκο. Μπορεί να αποθηκεύσει 

data μέχρι 1.92TB με ταχύτητα read και write 

μέχρι και 850 MB/s και είναι ιδανικός για μεταφορά 

και αποθήκευση μεγάλων αρχείων video και 

φωτογραφιών. Xάρη στο αλουμινένιο περίβλημα, 

ο δίσκος είναι ανθεκτικός σε πτώσεις και ακραίες 

θερμοκρασίες. Ο Extreme 900 SSD προσφέρει επίσης 

κρυπτογράφηση για την ασφάλεια των αρχείων 

ώστε μόνο ο ιδιοκτήτης και οι έμπιστοί του να έχουν 

πρόσβαση. Ο δίσκος είναι συμβατός με PC και Mac 

χωρίς να χρειάζονται driver. Συγκεκριμένα δουλεύει 

με Windows 8, 8.1 και 10 καθώς και Mac OS 10.6+. 
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��� �����	
� 
� ��� .Stieglitz

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

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

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

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

    

   ,��%�%���:  �������� ��	������                                                                    
   /�$����� ��
������	: 4 ���� 
    3��� ����
������%�%�: 18:00 - 22:00 
   &����� �	

���6��: €40 (��� � !"#) 

79� ����$ ��
������� 
�%�%� ���� ����� ��	;��$� ��� 
��$;�� <�����$<�� 

#	������� 
���$ ��� 9��� ��	, �
>$�	��% ��%� ��6���� ��	, ������� ��$;	�% ��� ��� ������� ��	 
;�)���, �%
��	����� ���
�
%�% ��	 �����	 ��	 <�����$<�?� �� ����6� -����- ��	 ����� 
�� 9���	

'������	� 19 A�B�	 18:00-22:00

 
 
 
 

������ �� ����� 	� 
/� 
	���� �� 9 

«�	
������ �����» 
����� 6,90 ���!

 
 
    

• "���� �
�$ � Alfred Stieglitz; • "�� ����%� $� ��$�&	
�%� ��� 
� ���� 
�&; 
• !�
�������� 	%$��	�, ����, �����'�, 	*��, ����, �����, �&���, ��$�, �	��������, ���$� 

• + �	
���� ���	
�	� 
�& ����% ��� 
� �*$�� 
�& 	
� 	%$��	� • �� 3�
�� 
�& *��$�& • !�
��������� �	��	��� 
� ���
� ����$� ��� 
� '�&���� 
�& #lfred Stieglitz ��� �����-����� ����!

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1-stieglitz
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Vanguard Alta Pro 2 with 
263AB 100 ballhead
Το τρίποδο Alta Pro και η κεφαλή AB100 είναι 

εύκολα στη χρήση και εύχρηστα για φωτογραφίσεις 

σε διάφορες γωνίες και ύψη. Έχει σκέλη αλουμινίου 

τριών τμημάτων ρυθμιζόμενα σε γωνίες 25°, 50° και 80°. 

Η κεφαλή περιστρέφεται ομαλά κατά 360°. Εξοπλίζεται 

ακόμη με πλακέτα γρήγορης απελευθέρωσης και αλφάδι. 

Επιπροσθέτως, η εξαγωνική κεντρική κολώνα μετακινείται 

κατά 180° και το σύστημα Swivel Stop-’n’-Lock 

System κλειδώνει με ασφάλεια τη 

κολώνα με μία κίνηση. Τα 

υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

περιλαμβάνουν κεντρικό 

σύνδεσμο από μαγνήσιο, 

συνδέσμους γρήγορου 

ξεκλειδώματος και ποδαράκια 

με καρφιά ή λαστιχένια 

παπουτσάκια. 

T� ���'�"�� 9�;F�%�� imaging 2017

?
���	� C�	��� FLASH

Metz mecablitz M400
Το compact σε διαστάσεις Metz M400 έχει 

Guide Number 40 στα ISO 100 (105mm: GN 131 

in ft) και είναι συμβατό με αρκετές DSLR, MFT 

και mirrorless μηχανές. Έχει περιστρεφόμενη 

κεφαλή με ενσωματωμένο μηχανισμό zoom 

(24-105mm), ενσωματωμένο ευρυγώνιο (12mm) 

διαχυτήρα και οθόνη OLED για ευκολία στις 

ρυθμίσεις. Η λειτουργία Auto TTL επιτρέπει 

πλήρη αυτοματοποιημένο έλεγχο του flash από 

τη μηχανή. Μπορεί να συγχρονιστεί με την πρώτη 

ή τη δεύτερη κουρτίνα και υποστηρίζει HSS ή 

FP high-speed συγχρονισμό. Επίσης μπορεί να 

λειτουργήσει και ως ασύρματο slave TTL, ανάλογα 

με την κάμερα που χρησιμοποιούμε. 

?
���	� C����	
C�?� SOFTWARE

Macphun Luminar 
Αποτελώντας οικονομική εκδοχή των software με συνδρομή ή  κάποιων standalone image editors, το Luminar 

προσφέρει  ποικιλία εργαλείων και επιλογών που μπορούν να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε ανάγκη. Είναι διαθέσιμο 

μόνο για Mac. Οι χρήστες μπορούν να προσαρμόσουν τον χώρο εργασίας ανάλογα με την εμπειρία τους και τις 

ικανότητες τους, και να μεταβούν στις πιο προχωρημένες λειτουργίες καθώς εξελίσσουν τις γνώσεις τους. Το Luminar 

λειτουργεί “μη καταστροφικά” στα αρχικά αρχεία  και μπορεί 

να επεξεργαστεί  RAW που προέρχονται από  διαφορετικές 

μηχανές. Έχει περισσότερα από 300 εργαλεία και χαρακτηριστικά, 

συμπεριλαμβανομένου των layers, blending modes, φίλτρων, 

presets, μάσκες, επεξεργασία α/μ, αφαίρεση αντικειμένων και 

colour toning.

T� ��

2 with 
d
λή AB100 είναι 

α για φωτογραφίσεις 

ει σκέλη αλουμινίου 

ε γωνίες 25°, 50° και 80°. 

κατά 360°. Εξοπλίζεται 

ελευθέρωσης και αλφάδι. 

τρική κολώνα μετακινείται 

el Stop-’n’-Lock 

τη 
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ΘΕΜΑ: Η Ελλάδα μας

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

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

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

���������� �;�� ��� �	�����%��� ��	 �� 9�� �%
��	����� 8��� MasterClass!  

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

 ,��%�%���: 7
��
�� #���$����&
 /�$����� ��
������	 �	��;��$: 8 ���� 
  3��� ��� %
9��� ����
������%�%�:  ’ �
�
� 9�&
��� 29 =�>�&, 11:00 -19:00  
  E’ �
�
� ��
��
� 31 =�>�&, 11:00 -19:00
 &����� �	

���6��:  €80 (��� � !"#)

/�	�9�� 29 � ���$��% 31 A�B�	 11:00 - 19:00 

T� 
	����$ ��	 Lightroom

 • ���������$� workflow ���B����	��� ��� ���� 
%�� ��
�������$ • �%���� o���$�	� ��
��������% ��
�����& 
• 7&$����	�� Lightroom � Photoshop ��� ������
��� ���
���	�
� • C������ �B����� ��
�������$ • C������ ��
�%� 	� 

���
���
� • ���$����� «���$�$» �����*�$ • Advanced 
������ �����	��� • ���
��	� *���
�$ • =���	� ���%��&
 • ��*%
�
� ��'��� ���B����	�� ��
�������$ • Backup ��� �	������ • E�� ������ ����� ����
���� 	&��&���•••• ��������� � ��*�*�*�*�*�*�*�*�*� %
%
%
%
%%
%
�
�
�
�
�� � ��

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

����� €6,90 !

A��$ �% PhotoVision �����;�
>$����� ;��� 
��$;%� ?��%�%�!

http://www.photo.gr/shop/seminars/t%CE%B1-%CE%BC%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-lightroom
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WhiteWall UltraHD Photo Print
Η εκτύπωση UltraHD του WhiteWall αποκαλύπτει 

τις ζωηρές λεπτομέρειες των ψηφιακών αρχείων 

που παράγουν οι σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές 

υψηλής ανάλυσης. Οι εκτυπώσεις γίνονται σε χαρτί 

high-end Fujifilm Crystal DP II και το εργαστήριο 

χρησιμοποιεί μια νέα διαδικασία που κρατά το χαρτί 

τελείως επίπεδο κατά την έκθεση, που επιτυγχάνει 

καλύτερα επίπεδα λεπτομέρειας και οξύτητας από 

άκρη σε άκρη. Ακόμα και σε κοντινή απόσταση 

οι εκτυπώσεις UltraHD φανερώνουν το δυναμικό 

εύρος και τη μεγαλύτερη δυνατή πυκνότητα με 

ζωντανά χρώματα και καθαρή τονική διαβάθμιση. 

Μέσω του ποιοτικού ελέγχου οι φωτογράφοι 

μπορούν πάντα να βασίζονται σε σταθερό ποιοτικό 

αποτέλεσμα. 

T� ���'�"�� 9�;F�%�� imaging 2017

?
���	� C����	
C�?� 
@����
	

Manfrotto Lens Filter Suite
Συνδυάζοντας τα φίλτρα Manfrotto και τους μαγνητικούς αντάπτορες XUME, 

η Manfrotto Lens Filter Suite δίνει τη δυνατότητα στους φωτογράφους να 

προσαρμόσουν τα φίλτρα στους φακούς τους γρήγορα και εύκολα. Τα φίλτρα 

έχουν πολλαπλή επίστρωση που προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία 

και ελάχιστη αντανάκλαση ενώ έρχονται με επαναχρησιμοποιούμενη θήκη 

αποθήκευσης. Τα λεπτής διατομής μαγνητικά δαχτυλίδια κλειδώνουν τα 

φίλτρα με ασφάλεια στη θέση τους χωρίς να παρεμβαίνουν στο focus του 

φακού, στο drive ή σε άλλα ηλεκτρονικά ή στην κάρτα μνήμης. Στα φίλτρα 

περιλαμβάνονται ένα UV, ένα κυκλικό πολωτικό και ένα ND8 (3 stop) καθώς 

και ένα ND500 για 9 stop (το τελευταίο  είναι διαθέσιμο σε διαμέτρους 52mm 

και 58mm). Όλα τα άλλα φίλτρα και οι αντάπτορες είναι διαθέσιμα σε οκτώ 

διαμέτρους ανάμεσα σε 49mm ως 82mm.

?
���	� C����	
C�?� SMARTPHONE

HUAWEI P10 / P10 Plus
Η νέα ναυρχίδα της Huawei, το P10 και το δίδυμο P10 Plus – έρχονται 

με οθόνες υψηλής ανάλυσης στις 5.10in. (1,920x1,080) ή στις 5.50 in. 

(2,560×1,440). Το ταχύτατο smartphone διαθέτει οκταπύρηνο επεξεργαστή 

octa-core HiSilicon Kirin 960 με 4GB RAM και 32/64GB εσωτερική μνήμη, 

ενώ το P10 Plus έχει 4/6GB RAM και 64/128GB εσωτερικής μνήμης. Το 

P10 χτίζει πάνω στην εμπορική επιτυχία του P9 που καθιέρωσε τη Huawei 

σαν κατασκευαστή high-end smartphone. Σημαντικό μέρος της επιτυχίας 

τους πιστώνεται στην στρατηγικής σημασίας συνεργασίας με τη Leica στα 

οπτικά. Η κάμερα του Huawei P10 Plus με το όνομα Leica Dual Camera 

2.0 Pro Edition έχει δύο φακούς Summilux-H  με φωτεινό διάφραγμα f/1.8 

ενώ το βασικό P10 έχει δύο φακούς Summarit f/2.2. Και τα δύο τηλέφωνα 

έχουν δύο αισθητήρες, έναν 12 megapixel και ένα μονοχρωματικό 

20 megapixel. Από τον συνδυασμό των δεδομένων των αισθητήρων 

προκύπτουν ευκρινείς, με ζωηρά χρώματα και βελτιωμένη ποιότητα σε 

συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
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 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	

G;� ��� �� ��9��� �� �����?��� ��� �� drones �� 9�� ��
��$��� 
� �������� ��$��%�% ����%�

’ �
�
�: /�	�9�� 12 H�	���	 17:00-21:00 & ���$��% 14 H�	���	 16:00-20:00
E’ �
�
�: /�	�9�� 26 H�	���	 17:00-21:00 & ���$��% 28 H�	���	 16:00-20:00

�������<�?����� 
� Drones

G��� ������;�	����	� �� ��
��$���: �� �����������%$ ���
� ��’ ��� ��� 
� drones ��& '��
���$
�� 	
�$ ����$��� 
�����. �� ���&$ ��� ���
�&���%$ ��� �� ��$�&$ ����
��� �B�	��	� �
�	��. �� ����%$ $� �B������%$ 
� '��&������ 
	&	
��
� ��� 
� software ��� 
�$ 	�	
� *����	� 
�&�. �� �$������%$ ��� 
�$ $�� ��$�$�	� �
�	�� 
�$ drones 	
�$ 

����'�, 
�&� 
����&� $� ����&��B�&$ 
�$ �B����	� 
�&� ��� 
� 	��
��� �������
�
� 
��
�$ ��� �����-����� ����!

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

O���%���� 
9���: ���	�� ��
������� ���������� ����!"��#  ���	�$�% 1 - 104 45 &. '������ (#�� �)�� �%� ���� *������ 282)

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

 ,��%�%���: #$
�$�� #$
3�&��
��
 /�$����� ��
������	 �	��;��$: 8 ���� 	� '%� ����� 
  3��� ��� %
9��� ����
������%�%�:  ’ �
�
� 9�&
.12/6 17:00-21:00 & ��
. 14/6 16:00-20:00
  E’ �
�
� 9�&
. 26/6 17:00-21:00 & ��
��
� 28/6 16:00- 20:00
 &����� �	

���6��:  €80 (��� � !"#)

A��$ �% PhotoVision �����;�
>$����� ;��� 
��$;%� ?��%�%�!

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B5-drones
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Nikon Ambassadors
Ο φωτογράφος των σπορ, Joel Marklund

Ο διάσημος φωτογράφος Joel Marklund, 

με έδρα τη Στοκχόλμη, είναι επικεφαλής 

του φωτογραφικού τμήματος του κορυφαίου 

πρακτορείου σπορ της Σουηδίας Bildbyran και 

επίσημος ambassador της Nikon για την Ευρώπη. Ο 

Joel Marklund, γεννημένος το 1985, εργάζεται 

ως φωτογράφος από το 2005 και ασχολείται 

με την φωτογραφία των σπορ. Έχει δουλέψει 

σε πάνω από 45 διαφορετικές χώρες και 

έχει καλύψει αμέτρητες διεθνείς εκδηλώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων 

Ολυμπιακών Αγώνων. Η δουλειά του έχει 

εκδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει 

κερδίσει πολλά βραβεία για τις φωτογραφίες 

του. Σε αυτά περιλαμβάνονται το διεθνές βραβείο 

«Φωτογραφία της Χρονιάς», το βραβείο του 

διαγωνισμού NPPA Best of Photojournalism και το 

σουηδικό βραβείο «Φωτογραφία της Χρονιάς». Στο 

ρόλο του ως Πρεσβευτής της Nikon στην Ευρώπη, 

ο Joel θα παρουσιάσει το προσωπικό του στυλ, 

την τεχνική του προσέγγιση και την εργασιακή του 

δεοντολογία με σκοπό να παρακινήσει και άλλους 

να διευρύνουν τα όρια τους στην φωτογραφία. Είναι 

επίσης ο πρεσβευτής της Nikon D5.

Δείτε περισσότερα για τον Joel Marklund

http://www.nikon.gr/el_GR/learn_explore/

ambassadors/europe_ambassadors/joel_

marklund/bio.page 

http://www.joelmarklund.com/
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https://www.musicworldexpo.gr/
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Lomography Neptune
Σύστημα φακών με modular αρχιτεκτονική

Η Lomography είναι μια εταιρία που ξεχωρίζει για τους πειραματισμούς της και την αναβίωση αναλογικών τεχνικών σε μηχανές 

και φακούς. Αυτή τη φορά, παρουσίασε το σύστημα Neptune Convertible Art Lens που αποτελείται από τρία αποσπώμενα 

τμήματα: το εμπρόσθιο κρύσταλλο, το μηχανισμό διαφραγμάτων και το mount. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως ο χρήστης μπορεί 

να προβεί σε διάφορους συνδυασμούς που σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτούσαν περισσότερους φακούς και επομένως 

περισσότερα χρήματα. To αρχικό πακέτο περιλαμβάνει τα οπτικά για τη δημιουργία των φακών 35mm f/3.5, 50mm f/2.8 και 

80mm f/4 που χαρακτηρίζονται από τα ελληνικά ονόματα: Thalassa, Despina, Proteus, αντίστοιχα. Στο κοντινό μέλλον θα 

κυκλοφορήσουν και λύσεις για πολύ μικρές και μεγάλες εστιακές αποστάσεις, όπως ο υπερευρυγώνιος 15mm και ο τηλεφακός 

400mm. Η δομή κάθε φακού αποτελείται από 4 στοιχεία σε 4 group, ενώ υπάρχουν και οι απαραίτητες multicoated επιστρώσεις. 

H ελάχιστη απόσταση εστίασης διαμορφώνεται ως εξής: 0,25mm για τον 35mm, 0,38mm για τον 50mm και 0,8m για τον 80mm. 

Επίσης, προσφέρει πλάκες, όπου κάθε μία έχει διαφορετικό σχέδιο που διαμορφώνει ανάλογα το bokeh για δημιουργικές 

εφαρμογές στο πορτραίτο και το still-life. Το project πέτυχε τη χρηματοδότηση μέσω της crowdfunding πλατφόρμας Kickstarter 

(μέσα σε λίγες μόνο ώρες), όπου μάλιστα συμπλήρωσε το διπλάσιο χρηματικό πόσο από εκείνο που είχε οριστεί ως στόχος. Το  

Convertible Art Lens...του Ποσειδώνα είναι διαθέσιμο για Canon EF, Nikon F και Pentax K.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

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

45€ 50€ 55€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 13:
ΦΑΚΟΙ

Πλήρης οδηγός

Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

8 Ιουνίου

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

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

13_MONOTHEMATIKA_21χ28.indd   1 26/1/2017   2:48:26 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Νέα της ΠΕΧ ΣμηΕΑ
Εν όψει εκλογών

Η Πανελλήνια Ένωση Χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, 

ξεκίνησε σαν μια ιδέα που θα ενώσει θα εκπροσωπήσει και θα καλλιεργήσει την 

πτητική παιδεία σε όλους τους  χειριστές ΣμηΕΑ (drones) στη χώρα μας.

Μετα τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες για την έγκριση του καταστατικού 

ξεκίνησε η διαδικασία για την εγγραφή μελών. Η διαδικασία της εγγραφής είναι πολύ 

απλή και μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα : https://

form.jotformeu.com/70921702360347 Οι εκλογές για το Δ.Σ. της ΠΕΧΜΕΑ θα γίνουν 

στις 20 Μαΐου ( εναλλακτικά στις 27 Μαΐου) και τα όλα τα μέλη μπορούν να καταθέσουν 

την υποψηφιότητά τους  για το Δ.Σ. ή την ελεγκτική επιτροπή , συμπληρώνοντας 

ηλεκτρονικά την παρακάτω φόρμα (ως 7/5/2017) και ακολουθώντας τις οδηγίες που 

αναγράφονται : https://form.jotformeu.com/71104802984354

Ποιοι εκδότες αμείβουν καλύτερα;
Στο φωτορεπορτάζ

Σύμφωνα με έρευνα δημοσιογράφων του Columbia Journalism Review, με δείγμα 30 

επαγγελματιών, οι καλύτεροι για τους φωτογράφους εκδοτικοί οίκοι είναι οι εξής: The 

Washington Post, Harper’s Magazine, National Geographic, CNN, The Wall Street Journal 

και The New York Times. Στην κορυφή βρίσκεται το CNN με 650$/ ημέρα (+150$ για την 

μετέπειτα επεξεργασία). Τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν το Harper’s Magazine και 

το National Geographic, αντίστοιχα, με ποσά που ξεκινούν από 500$ και αυξάνονται σύμφωνα 

με την αποστολή. Για παράδειγμα, αν ο φωτογράφος βρίσκεται σε εμπόλεμη ζώνη η αμοιβή 

του αμέσως διπλασιάζεται αγγίζοντας τα 1.000 $ ημερησίως, στην περίπτωση του Harper’s 

Magazine. Στη τέταρτη θέση συναντάμε τους New York Times,  με 450$, ενώ αν αφαιρέσουμε 

50$ φτάνουμε στην πέμπτη θέση και την Wall Street Journal. H Washington Post τερματίζει 

τελευταία στην εξάδα με 350$. Βρείτε ολόκληρη την αναφορά εδω: 

https://www.cjr.org/business_of_news/freelance-photographers-pitch.php

Sekonic L-858D-U
High-end φλασόμετρο με 
πρωτότυπες λειτουργίες

H Seconic αποτελεί μία από τις πιο 

σημαντικές εταιρίες στον τομέα των 

φωτόμετρων και αυτό επιβεβαιώνεται 

από την εμφάνιση της νέας ναυαρχίδας, 

L-858D-U. 

Προσφέρει τη δυνατότητα μέτρησης της 

διάρκειας της φλασιάς και υποστηρίζει 

λειτουργία HSS. Διαβάζει φλασιές 

διάρκειας έως και 1/55.500 και 

συνεργάζεται με ταχύτητες κλείστρου 

έως και 1/16000s. Αυτό αναμένεται 

να φανεί χρήσιμο σε φωτογράφους 

που ασχολούνται με εφαρμογές 

φωτογραφίας studio υπερυψηλών 

ταχυτήτων, ή σε εκείνους που επιθυμούν 

να εξισορροπήσουν το ισχυρό φυσικό 

φως με το φλας. Όσο αφορά το video, 

το  L-858D-U μπορεί να εξάγει τις 

κατάλληλες τιμές για τη ταχύτητα του 

κλείστρου και το ρυθμό ανανέωσης 

του καρέ, κάτω από συνεχή φωτισμό. 

Πλεονέκτημα σε σύγκριση με το 

προηγούμενο μοντέλο είναι οι επιδόσεις 

του στις χαμηλές φωτιστικές συνθήκες, 

όπου μπορεί να μετρήσει έως και το 

0,1lx. Επιπλέον, είναι συμβατό με τα 

συστήματα ραδιοσυχνοτήτων για τις 

πλατφόρμες PocketWizard, Elinchrom 

Skyport, Phottix Ares ll και Strato ll. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί σε εύρος ISO 

3-13,107,200 και ταχύτητες κλείστρου 

που ξεκινούν από τα 30δευτ. και 

αγγίζουν τα 13.107.200. Δείτε μερικές 

από τις σύνθετες λειτουργίες εδώ:

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=83&v=EoNDFanEZHk

N L INE ����������������	��� �� � �
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��������
����� LG 27 in. Ultrafine 5K   

��	
��	���
�, �
� ���
� 
��!

Τηλεφωνήστε μας στο 210 8541400 ή γράψτε μας στο info@photo.gr

�������	
�� monitor 
���	���� ������� 
5120x2880 �� �������
 
�� ������
�� ������ 
DCI-P3 ��
 ����������
 
���� ����������� ����� 
������
��.

LG 27MD5KA

27 in.

�
�
�� ����
������ �
� ��������� �� ��������� ���
�� 	������� �����
���� 
Macbook Pro, �������
 �� ���� Thunderbolt 3 ��� ������
 ���	������ �� 85Watt. 
���
���!���
 ����� ���
� ������
� downstream USB-C. 
����
 �"���
����� �� �����, ������ ��
 �
���	���!

* ���� Aplle shop:  
$1.299

���� ����������

�����...

€ 699 !!!

https://www.apple.com/shop/product/HKN62LL/A/lg-ultrafine-5k-display
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National Geographic & NASA
Αεροφωτογραφίες των Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ από το διάστημα 

Με αφορμή την εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ 

η National Geographic σε συνεργασία με τη NASA δημοσίευσαν μερικές 

εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες από το διάστημα. Το υλικό παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον, αφού αποκαλύπτονται στοιχεία για την κατανομή του εδάφους, αλλά και 

για τα όρια φυσικού περιβάλλοντος-ανθρώπινων παρεμβάσεων. Δείτε όλο το υλικό: 

http://www.nationalgeographic.com/travel/lists/parks/national-parks-from-outer-space-

aerial-photos/

Έρευνα 
αναγνωστών ΤΙΡΑ
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 
των νικητών

Η παγκόσμια έρευνα Reader 

Survey των περιοδικών μελών 

της Τechnical Image Press Association 

διεξάγεται ανά διετία με σκοπό να 

αναδείξει τις εντυπώσεις, συνήθειες, 

καταναλωτική συμπεριφορά και 

κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των 

αναγνωστών. Η επεξεργασία γίνεται 

από την ανεξάρτητη εταιρία ερευνών  

Research Institute for Press Research 

and Media Advice (WIP) στη Γερμανία. 

Φέτος, μετά από κλήρωση στην έδρα 

της ΤΙΡΑ τη Μαδρίτη, ανακηρύχθηκαν οι 

εξής νικητές:

• Gáti Ferenc, Budapest, Hungary, 

Digitalis Foto Magazine (Nikon D500)

• Dana Fernandez, Texas, USA, 

Rangefinder Magazine (Pentax K-1)

• Michael Zehntner, Bavaria, Germany, 

FOTO HITS (Sony α7R II)

Ο πρόεδρος της ΤΙΡΑ Τhomas Gerwers 

σχολίασε σχετικά. “Η ένωση των 

περιοδικών μας πραγματοποιεί τη 

συγκεκριμένη έρευνα σταθερά από 

το 2005, και θεωρούμε σημαντικό 

να ευχαριστήσουμε όλους όσους 

έλαβαν τον κόπο να συμμετάσχουν 

συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο. Τα αποτελέσματα 

αποτελούν ισχυρή ένδειξη της 

εμπιστοσύνης των αναγνωστών προς 

τα περιοδικά του κλάδου και της 

σημασίας των Παγκόσμιων Βραβείων 

που απονέμει η ΤΙΡΑ, αντανακλούν δε 

τη σημασία τους για την κοινότητα του 

Imaging.”

Αναλυτικά πορίσματα της έρευνας στο 

http://www.tipa.com/_assets/pdf/tipa-

survey-2017.pdf

http://www.tipa.com/_assets/pdf/tipa-survey-2017.pdf
http://www.nationalgeographic.com/travel/lists/parks/national-parks-from-outer-space-aerial-photos/
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Acer 31.5 ProDesigner PE320QK
Για απαιτητικό post production  

Με πολύ λεπτά bezel (περιθώρια), που θυμίζουν την 

αντίστοιχη προσπάθεια που γίνεται από τους κατασκευαστές 

smartphone και μεγάλη οθόνη 31,5in., η οθόνη ProDesigner 

PE320QK προορίζεται για επαγγελματικό post production. 

Προσφέρει φωτεινότητα 550 nits, αντίθεση 1.000.000/1, ανάλυση 

4Κ και διευρυμένη γκάμα χρωμάτων, καλύπτοντας το 130% του 

sRGB και το 95% του DCI-P3. Όσο αφορά τις παρεχόμενες θύρες, 

διαθέτει δύο HDMI 2.0, μία audio out, μία DisplayPort 1.2, μία 

USB 3.1 type C (input) και τέσσερις USB 3.1 Type C (output), για 

τα περιφερειακά και τη παροχή ρεύματος έως και 85W. Ο χρόνος 

απόκρισης είναι 4ms. Ακόμα, έχει ενσωματωμένα ηχεία 2W και 

αποσπώμενο σκίαστρο.

Canon EOS 7D Mark II
Αναβάθμιση firmware 

H έκδοση 1.1.1 του firmware της 

high-end APS-C μηχανής 7D mark 

II φιλοδοξεί να λύσει μικροπροβλήματα 

του λογισμικού και παράλληλα να 

ενισχύσει την σταθερότητα του. Πρώτα 

από όλα, βελτιώνει την αξιοπιστία της 

μεταφοράς φωτογραφιών μέσω του 

Wireless File Transmitter WFT-E7 (A/B/C/

D/E). Επίσης, υπόσχεται να εξαλείψει το 

σπάνιο φαινόμενο όπου ο μηχανισμός 

του κλείστρου δεν ανταποκρίνεται 

φυσιολογικά. Επιπλέον,  διευκολύνει 

την πρόσβαση στις ρυθμίσεις για 

προχωρημένους. Στην περίπτωση που ο 

χρήστης αξιοποιεί τον αντάπτορα Wi-Fi 

W-E1 ο κατασκευαστής προειδοποιεί 

πως το nickname της μηχανής πρέπει 

να επιστρέψει στο εργοστασιακό, πριν 

γίνει η εγκατάσταση του νέου firmware. 

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση 

1.1.1 του firmware της 7D Mark II από 

εδώ: https://www.usa.canon.com/

internet/portal/us/home/support/

details/cameras/dslr/eos-7d-mark-

ii?subtab=downloads-firmware

Drone που ...κολυμπάει 
Η περίπτωση SwellPro

Όσο αυξάνονται οι πωλήσεις drones τόσο περισσότερο ακούγονται περιπτώσεις 

...πνιγμού ιπτάμενων καμερών. Η απάντηση έρχεται με τη μορφή αμφίβιων και 

αβύθιστων drone. H εταιρία SwellPro φέρνει δύο τέτοιες λύσεις, τα μοντέλα Fisherman 

και Αuto. To πρώτο σχεδιάστηκε ειδικά για αλιευτικές δραστηριότητες ενώ το δεύτερο 

είναι προσανατολισμένο και σε φωτογραφικές λήψεις αφού περιλαμβάνει αδιάβροχο 

μηχανισμό gimbal για GoPro, ground station και FPV monitor. Πιο ενδιαφέρουσα βέβαια 

είναι η δυνατότητά τους να κινούνται και κάτω από την επιφάνεια του νερού.

����
 24

https://www.usa.canon.com/internet/portal/us/home/support/details/cameras/dslr/eos-7d-mark-ii?subtab=downloads-firmware
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Seagate DJI Fly Drive 2ΤΒ
Εξωτερικός σκληρός δίσκος με θύρα microSD

Είναι εύκολο να μαντέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνεργασίας των Seagate και DJI. Η πρώτη ειδικεύεται στην κατασκευή 

σκληρών δίσκων ενώ η δεύτερη κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των drones. Οπότε, ο Fly Drive είναι ένας 

εξωτερικός σκληρός δίσκος που απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους drone και έχει σκοπό να επιταχύνει τη διαδικασία 

μεταφοράς του υλικού, χάρη στην ενσωματωμένη θύρα SD και την πιστοποίηση UHS-II. Συγκεκριμένα, μπορεί να αποθηκεύσει 

περισσότερες από εξήντα ώρες video 4Κ/30fps. Επίσης, διαθέτει θύρες Thunderbolt 3 και USB 3.1, ενώ προσφέρει δύο μήνες 

δωρεάν συνδρομής στο Adobe Premiere Pro CC.

Sennheiser MKE ActionMic
Αδιάβροχο μικρόφωνο για την GoPro Hero 4

To αδιάβροχο μικρόφωνο της γνωστής εταιρίας high-

end συσκευών ήχου αποτελεί το πρώτο στο είδος του 

που λαμβάνει την πιστοποίηση ‘Works With GoPro’ και 

αποσκοπεί στο να γίνει το ιδανικό “ταίρι” των actioncam 

της σειράς Hero 4. Ο χαρακτηρισμός ActionMic σημαίνει 

πως μπορεί να αντέξει δύσκολες συνθήκες χρήσης, 

ανάλογες με αυτές που αντιμετωπίζει μία actioncam, 

ακόμα και να παραμείνει για 30 λεπτά κάτω από την 

επιφάνεια του νερού εγγράφοντας ήχο. Το MKE είναι 

εγκατεστημένο πάνω σε μία εναλλακτική πλάτη για το 

housing της GoPro παρέχοντας ικανοποιητική σταθερότητα, 

κάτω από σκληρές συνθήκες χρήσης. Δείτε τη σύγκριση 

εγγραφής video με την GoPro Hero 4 με και χωρίς το νέο 

μικρόφωνο της Sennheiser, εδώ: https://www.youtube.

com/watch?v=xzj2EJvH44k

https://www.youtube.com/watch?v=xzj2EJvH44k
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LaCie 
Thunderbolt 3 RAID
Απoθηκευτική λύση 
για περιβάλλον Mac

H τεράστια δυνατότητα διαμεταγωγής 

δεδομένων 40Gbps του 

Thunderbolt 3.0 δίνει νέες προοπτικές 

στις λύσεις storage για υπολογιστές 

που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο 

πρωτόκολλο (λέγε με MacOS X). Από 

τη LaCie έχουμε δει ως τώρα πολλές 

λύσεις storage με έμφαση στο μοντέρνο 

design. O Νeil Poulton βασικός 

συνεργάτης της LaCie επανέρχεται 

σχεδιάζοντας το 2Βig Dock Thunderbolt 

3 που δέχεται δίσκους συνολικής 

χωρητικότητας ως 20ΤΒ καθώς και με 

θύρες για κάρτες SD και Compactflash, 

υπογραμμίζοντας έτσι την φωτογραφική 

διάσταση του προϊόντος. Η LaCie 

αναφέρει ταχύτητες διαμεταγωγής 

ως 440MB/sec. H αποθηκευτική 

δυναμικότητα της συσκευής αντιστοιχεί 

σε 650 ώρες video 4K 30fps ή 200.000 

αρχεία RAW format. Επιπλέον μέσω 

του USB 3 hub, παρέχεται δυνατότητα 

φόρτισης φορητών συσκευών ενώ μέσω 

της διπλής θύρας Τhunderbolt μπορεί 

να συνδέεται και να τροφοδοτείται 

ηλεκτρικά άλλη συσκευή π.χ. 

MacbookPro ή σε σύνδεση τύπου 

daisychain ως πέντε συσκευές με θύρα 

Thunderbolt. 

Βασικά χαρακτηριστικά

• Τρία μοντέλα 12-120ΤΒ με δίσκους 

Seagate Ironwolf Enterprise σε RAID

• Yποστήριξη μέσω LaCie RAID 

Manager

• Πενταετής εγγύηση

LG 43UD79-B
To 4K monitor που χωρίζεται στα ...τέσσερα.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η UHD 4K ανάλυση (3840x2160), είναι το τετραπλάσιο της 

Full HD (1920x1080). Tα απλά αυτά μαθηματικά εφαρμόζει το νέο μοντέλο 

της LG 43UD79-B προκειμένου να χωρίσει την προβαλλόμενη εικόνα σε τέσσερις 

ανεξάρτητες Full HD 21,5in. (αφού το ιδιο έχει διαγώνιο 43in.). H συσκευή έχει refresh 

60Hz, χρόνο ανόδου 8msec. contrast 1000:1 και υποστηρίζει ως 1.07 δις χρώματα.

Το μόνιτορ έχει δύο HDMI 2.0 εισόδους επαρκών προδιαγραφών για 4Κ, 2 HDMI 

1.4 (4K 30Ηz, μία USB 3.1 Type C και μία DisplayPort 1.2a (60Hz). Φοράει όπως ήταν 

αναμενόμενο IPS panel με γωνία ανάγνωσης 178° και έχει φωτεινότητα 350cd/m2 , 

ενσωματωμένα ηχεία κλπ.
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Εκθεση του Βασίλη Κουτρουμάνου
Στα πλαίσια του 12ου Αργειακού - Μυκηναϊκού Δρόμου

Ο Σύλλογος “Μαραθωνοδρόμοι - Δρομείς Αργολίδας”, υπό την αιγίδα 

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού 

– Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), και το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής 

Μέριμνας και Αθλητισμού του Δήμου Άργους Μυκηνών συνδιοργανώνουν 

με το Επιμελητήριο Αργολίδας, την Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου 

και την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, τον 12ο ημιμαραθώνιο την 

Κυριακή 7 Μαΐου. Οι συμμετέχοντες θα τρέξουν στα μονοπάτια των βασιλέων 

της αρχαίας Ελλάδας, θα απολαύσουν τις διαδρομές στον αρχαιότερο δήμο 

της Ευρώπης, ξεκινώντας από την Πύλη των Λεόντων, όπου είναι η αφετηρία 

του Ημιμαραθωνίου, τον λόφο της Ασπίδος, το Αρχαίο Θέατρο και ένα 

όμορφο πέρασμα από τους ανθισμένους πορτοκαλεώνες. 

Οι παράλληλες δράσεις ψυχαγωγίας και ανάπτυξης του αθλητικού 

πνεύματος που σχεδιάζουν οι διοργανωτές θα κορυφωθούν με την έκθεση 

φωτογραφίας του Βασίλη Κουτρουμάνου, το Σάββατο 6 Μαΐου 2017 & ώρα 

20:00 στο Παλαιό Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Άργους Μυκηνών (Δαναού 

3). Στα εγκαίνια της έκθεσης θα βραβευθεί για την προσφορά του στον 

αθλητισμό και τον πολιτισμό, ο κ. Κουτρουμάνος καθώς και η σημαντικότερη 

στην ιστορία του Μαραθωνίου δρομέας αντοχής, πανελληνιονίκης και 

βαλκανιονίκης, σήμερα διευθύντρια του Μουσείου μαραθωνίου δρόμου 

και πρέσβειρα του Ελληνικού αθλητισμού, Μαρία Πολύζου. Η έκθεση θα 

παραμείνει ανοιχτή καθ όλη τη διάρκεια του 12ου Αργειακού Μυκηναϊκού 

Δρόμου.

Πληροφορίες στο site του Δήμου www.newargos.gr και στο facebook της 

διοργάνωσης του Αργειακού Μυκηναϊκού Δρόμου https://www.facebook.

com/argeiakos.mykhnaikos/ 

ΕΚΦΑ
Νέο διοικητικό συμβούλιο

H Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας έχει συμπληρώσει έναν αιώνα παρουσίας στο χώρο. Πρόσφατα απέκτησε, ύστερα 

από εκλογές, νέο διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον Σπύρο Διαμαντόπουλο. Τη θέση του γραμματέα κατέλαβε ο Νικόλαος 

Χατζηβασιλείου, ενώ του αντιπροέδρου ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος. Ταμίας είναι πλέον ο Μωυσιάδης Ευθύμιος. Το πενταμελές 

συμβούλιο απαρτίζεται από τους Κων/νο Ρωμοσιό του Αλέξ., Κων/νο Ρωμοσιό του Αναστ., Βασίλειο Στάμο, Ηλία Ανδρονιάδη και Γιώργο 

Κωνσταντινίδη. Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη και τις δράσεις της ΕΚΦΑ μπορείτε να βρείτε εδώ: www.ekfa1916.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

 ��  http://www.yiorgosdepollas.com������� 
��������� �!" #��$!%$�!& '�����()!*

Συμμετοχές δεκτές μέχρι 7 Ιουνίου

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

Η διακεκριμένη φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή επιστρέφει στη Μάνη, για ένα 

workshop αφιερωμένο στο φωτορεπορτάζ. Από το Ακρωτήριο Ταίναρο 

και τα άγρια τοπία της Μάνης μέχρι τα Σπήλαια Διρού, οι συμμετέχοντες 

θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν μέσα από το φωτογραφικό τους 

φακό τα παραδοσιακά χωριά, τις παραλίες, τους πέτρινους πύργους και την 

νυχτερινή ζωή της Αρεόπολης και του Γυθείου. Το εργαστήριο συνολικής 

διάρκειας 40 ωρών θα περιλαμβάνει περίπου 31 ώρες πρακτικής εξάσκησης 

και φωτογραφικής καταγραφής της περιοχής, υπό τη συνεχή καθοδήγηση 

της Μάρως Κουρή. Παράλληλα, 6 ώρες θα είναι αφιερωμένες στην ανάλυση 

και αξιολόγηση των φωτογραφιών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

εξόρμησης. Το κόστος του σεμιναρίου είναι 350 ευρώ. Τα έξοδα μετακίνησης, 

διατροφής και διαμονής θα επιβαρύνουν τον κάθε συμμετέχοντα. Όσοι 

εγραφούν στο εργαστήριο έως τις 31 Μαΐου θα έχουν έκπτωση 10 % στο 

κόστος συμμετοχής.

Διάρκεια: 29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2017

Πληροφορίες – συμμετοχή: Μάρω Κουρή, Τηλ. 6936974134, 

https://www.facebook.com/marokouriphotojournalist 

Workshop Φωτορεπορτάζ στη Μάνη, https://www.facebook.com/

events/865679216912640 

Moments of Color
Θεματική έκθεση 
στη Blank Wall Gallery

Φωτογράφοι από 38 χώρες προσεγγίζουν 

το χρώμα, δημιουργώντας ένα 

παγκόσμιο παζλ εικόνων. Από το Ιράν, την 

Κίνα και την Ιαπωνία μέχρι το Περού, τη 

Βραζιλία, τη Ναμίμπια και το Ουζμπεκιστάν, 

το χρώμα γίνεται σημείο αναφοράς 

έργων διαφορετικών μεταξύ τους. Τοπία, 

πορτραίτα και στιγμές από την καθημερινή 

ζωή  αποτυπώνονται σε μια έκθεση γεμάτη 

χρώματα, στον χώρο της Blanl Wall Gallery. 

Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος 

Μάρκος Δολόπικος. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 11 Μαΐου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος 

Νέγρη 55,  Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 

2114052138, info@blankwallgallery.com, 

www.blankwallgallery.com  

Eric Strijbos # Netherland

Dan Ginn # UK

Karen Cox # Ireland

https://www.facebook.com/events/865679216912640
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Φωτογραφικές Μνήμες 
από τη Σύγχρονη Ελλάδα
Έκθεση του Κώστα Μπαλάφα 

Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ «Μέρες Φωτογραφίας στην Πάτρα», 

μια έκθεση αφιερωμένη στο έργο του Κώστα Μπαλάφα διοργανώνεται 

στην πόλη της Πάτρας. Υπό τον τίτλο «Φωτογραφικές Μνήμες από τη 

Σύγχρονη Ελλάδα», η έκθεση παρουσιάζει τα φωτογραφίες του Μπαλάφα 

από την ομώνυμη έκθεση του το 2003 στο Μουσείο Μπενάκη. Οι 

φωτογραφίες είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1995 στην Σκόπελο 

σε έκθεση με τον τότε τίτλο «Παρουσίες / Αναδρομική έκθεση / Μελετζής 

/ Μπαλάφας / Τλούπας» που είχε διοργανώσει το Υπουργείο Πολιτισμού 

σε συνεργασία με το Δήμο Σκοπέλου. Ο Κώστας Μπαλάφας, ανθρωπιστής 

φωτογράφος της μεταπολεμικής περιόδου, φωτογράφισε μεταξύ άλλων 

τον αντάρτικο αγώνα στην Ήπειρο, την περίοδο 1941 – 1944. Υπήρξε 

ενεργό μέλος της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας για αρκετά χρόνια 

ενώ από το 1952 ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα, φωτογραφίζοντας και 

κινηματογραφώντας τη ζωή και τα έθιμα των ανθρώπων της επαρχίας. 

Την έκθεση διοργανώνουν η Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» και 

η Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, σε 

συνεργασία με τα φωτογραφικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαΐου

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Πάτρας, Ακτή Δυμαίων 50, Πάτρα

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη «Ηδύφως», http://www.idifos.com 

Ελληνικό Κέντρο 
Φωτογραφίας
Ταχύρρυθμα σεμινάρια φωτογραφίας

Δύο νέα σεμινάρια ξεκινούν στο Ελληνικό 

Κέντρο Φωτογραφίας. Υπό την καθοδήγηση 

του Στέργιου Καραβάτου, οι συμμετέχοντας 

του σεμιναρίου «Εισαγωγή στη Φωτογραφική 

Πράξη» θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε 

επαφή τόσο με τη θεωρία όσο και με το τεχνικό 

μέρος της φωτογραφίας. Στο πλαίσιο τριών 

θεματικών συναντήσεων, θα πραγματοποιηθεί 

σύντομη ιστορική επισκόπηση ενώ παράλληλα 

θα αναπτυχθεί η θεωρία του μέσου και η 

τεχνική της φωτογραφικής μηχανής. Τις 

εισηγήσεις θα συνοδεύει πρακτική εξάσκηση 

μέσω ασκήσεων, ομαδικών φωτογραφίσεων 

και κριτικής ανάλυσης των φωτογραφιών. Ένα 

ακόμη σεμινάριο πραγματοποιείται το Μάιο. Η 

διδάσκουσα Εύα Νταραρά αναπτύσσει τον κύκλο 

επεξεργασίας της φωτογραφίας στο δημοφιλές 

πρόγραμμα Photoshop μέσα από το σεμινάριο  

«Εισαγωγή στο Photoshop”. Κατά τη διάρκεια 

των συναντήσεων θα αναπτυχθούν όλα τα 

στάδια επεξεργασίας, μέσα από συγκεκριμένα 

παραδείγματα. Από τη διαχείριση χρώματος και 

την επεξεργασία επιπέδων και μασκών μέχρι την 

απόδοση τονικότητας, την χρήση του Adobe 

Bridge και την προετοιμασία των αρχείων για 

εκτύπωση και ανάρτηση στο διαδίκτυο, το 

σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να 

μάθουν τα βασικά εργαλεία επεξεργασίας έτσι 

ώστε να βελτιώσουν τεχνικά τις φωτογραφίες 

τους. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

Διάρκεια: 5-7 Μαΐου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PHOTOSHOP

Διάρκεια: 13-14 και 20-21 Μαΐου

Διεύθυνση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, 

Στρατηγού Κοντούλη 3, Αθήνα

Πληροφορίες: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, 

Τηλ. 2109211750, contact@hcp.gr, http://hcp.gr 
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Στα περίπτερα μέχρι 21 Μαΐου

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-12-%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB
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Τρεις ενότητες
Έκθεση του Φώτη Καζάζη

Σε μια έκθεση με έργα διαφορετικά μεταξύ τους, ο φωτογράφος Φώτης 

Καζάζης παρουσιάζει μέρος της πολύχρονης φωτογραφικής του δουλειάς. 

Η έκθεση απαρτίζεται από τρεις ενότητες όπως δηλώνει μεταξύ άλλων και ο 

τίτλος της. Στην πρώτη ενότητα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν 

παλιές οικογενειακές φωτογραφίες από την Σμύρνη και την Αθήνα, τις οποίες 

ο φωτογράφος παρουσιάζει έπειτα από επεξεργασία. Στη δεύτερη ενότητα 

περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το λεύκωμα του Καζάζη «Αίγυπτος Τριάντα 

Χρόνια Πριν» ενώ η τρίτη ενότητα είναι αφιερωμένη στα «Παιδιά». 

Εγκαίνια: Τετάρτη 17 Μαΐου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαΐου

Διεύθυνση: Δημοτικός Πολυχώρος «Γαλαξίας», Πλατεία Νέας Σμύρνης, Αθήνα

HIPA
Μαθήματα φωτογραφίας 
για τους εργαζομένους στην 
Κυβέρνηση του Ντουμπάι

Μια ακόμη φωτογραφική πρωτοβουλία 

ανακοινώθηκε από τα Διεθνή Βραβεία 

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum International Photography 

Award (HIPA). Στο πλαίσιο του ευρύτερου 

προγράμματος εκπαίδευσης, το οποίο 

συμπίπτει με την έβδομη περίοδο του 

διαγωνισμού “The Moment”, τα HIPA 

ανακοίνωσαν ότι θα φιλοξενήσουν τρία 

μαθήματα φωτογραφίας για τους εργαζόμενους 

της κυβέρνησης του Ντουμπάι. Τα μαθήματα 

θα διεξαχθούν το Μάιο, Ιούλιο και 

Σεπτέμβριο, στους ουρανοξύστες της HIPA, 

στο κέντρο του Ντουμπάι. Οι συναντήσεις θα 

πραγματοποιούνται πέντε μέρες κάθε μήνα, 

με την κάθε μέρα να περιλαμβάνει τέσσερις 

ώρες εκπαίδευσης στις βασικές αρχές της 

φωτογραφίας. Ο Γενικός Γραμματέας των HIPA 

δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα αποτελεί μια ακόμη προσπάθεια 

των Βραβείων να εκπαιδεύσουν το κοινό 

στην τέχνη της φωτογραφίας, υποστηρίζοντας 

τη μεγάλη αξία που έχει η φωτογραφία 

στην καθημερινή ζωή. Παράλληλα ανέφερε 

ότι οι ικανότητες που θα αποκτήσουν οι 

συμμετέχοντες τους επόμενους μήνες, θα 

μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαιτέρως 

χρήσιμες στο προσωπικό της κυβέρνησης 

μελλοντικά αλλά και να προκαλέσουν το 

ενδιαφέρον των εργαζομένων, όπως φάνηκε 

και από τον προηγούμενο κύκλο μαθημάτων 

που είχε πραγματοποιηθεί. 

HIPA, http://www.hipa.ae 
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Η καθιερωμένη μαθητική έκθεση φωτογραφίας 

επιστρέφει στο Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης για 22η χρονιά. Στη φετινή 

διοργάνωση, μαθητές γυμνασίων και λυκείων της 

Θεσσαλονίκης, παρουσιάζουν τα φωτογραφικά 

τους έργα σε μια έκθεση με συμμετοχή πολλών 

δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων. Οι μαθητές 

που συμμετέχουν ασχολούνται με τη φωτογραφία, 

μιας και αποτελεί μάθημα που έχουν επιλέξει 

να παρακολουθούν. Η έκθεση συνοδεύεται 

από κατάλογο με τα πιο αντιπροσωπευτικά 

φωτογραφικά έργα κάθε σχολείου. που έχουν 

τη φωτογραφία ως μάθημα στο πρόγραμμά τους 

παρουσιάζουν τα φωτογραφικά τους έργα

Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Μαΐου

Διεύθυνση: Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 

Φουαγιέ, Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1, 

Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr 

Loss
Έκθεση της φωτογραφικής ομάδας METApolis

Στο πλαίσιο του 17ου Athens Technopolis Jazz Festival, η ομάδα METApolis επισκέπτεται το χώρο 

της Τεχνόπολης με μια έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στην «Απώλεια». Από τη μείωση και την 

αποκοπή μέχρι τη στέρηση και το θάνατο, η απώλεια μπορεί να εκφραστεί με διαφορετικούς τρόπους. 

Τα μέλη της ομάδας προσεγγίζουν την έννοια και μοιράζονται με το κοινό δικές τους σκέψεις και 

εικόνες, μέσα από ένα ταξίδι στη ζωή της πόλης. Την έκθεση επιμελούνται ο Γιάννης Γιαννακόπουλος, 

ο Κώστας Κουρτίδης και ο Θοδωρής Βερονίκης. Παράλληλα, στον χώρο «Δεξαμενές Καθαρισμού» 

της Τεχνόπολης θα πραγματοποιηθεί μια οπτικοακουστική παρουσίαση της ομάδας. Η έκθεση είναι 

είναι αφιερωμένη στους σκοπούς της οργάνωσης «Γιατρού του Κόσμου - Ελλάδας». Οι επισκέπτες 

της έκθεσης θα έχουν τη δυνατότητα αν το επιθυμούν να προσφέρουν φάρμακα ή να ενισχύσουν 

οικονομικά το έργο της οργάνωσης. 

Εγκαίνια: Τρίτη 23 Μαΐου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Μαΐου

Παράλληλα δράση: Σάββατο 27 

Μαΐου, 21.00 – 23.00

Διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου 

Αθηναίων, Κεραμεικός, Αθήνα

Πληροφορίες: METApolis, 

Τηλ. 2103253550, 

info@metapolis.gr, 

http://www.metapolis.gr  

22η Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας
Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Αγγελή Ελένη - 14ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης
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