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Editorial
Στην τελευταία συνδιάσκεψη των 

φωτογραφικών περιοδικών της 

ΤΙΡΑ που πραγματοποιήθηκε στη 

Κούβα, κάποια στιγμή στη διάρκεια 

ενός δείπνου, Γερμανός συνάδελφoς 

ανέφερε χαριτολογώντας στη 

κουβέντα μας -μεταξύ πολλών 

άλλων- ότι μπορεί να ταξιδεύει με 

το γερμανικό διαβατήριο σε 180 

χώρες του κόσμου, χωρίς κανείς να 

του ζητάει Visa ή άλλα ταξιδιωτικά 

έγγραφα... Αυτή ήταν και η αφορμή 

που με έκανε να ψάξω να δω με 

ακρίβεια τους δείκτες ανάπτυξης αυτής 

της χώρας γιατί ανεύθυνες γενικότητες 

ακούμε πολλές- ειδικά τα τελευταία 

χρόνια στην Ελλάδα της κρίσης.

Φανταζόμουν στο περίπου την 

εικόνα όπως και σεις υποθέτω. 

Ας δούμε όμως την πραγματικότητα 

όπως την περιγράφει το πολύ αξιόπιστο 

Ινστιτούτο Στατιστικών Ερευνών Destatis 

στην έκθεσή του (12/1/17) για την 

κατάσταση της οικονομίας στη Γερμανία 

το 2016. Η οικονομία έτρεξε με ρυθμούς 

ανάπτυξης της τάξεως του 1,6% με 

5,6% αύξηση στις εξαγωγές και 4,5% 

αύξηση στις εισαγωγές. Η παραπάνω 

θετική διαφορά σημαίνει για τη Γερμανία 

πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

(εξαγωγές - εισαγωγές) 22,6 δις ευρώ 

σε σχέση με το 2015. 

Ούτε το Brexit, ούτε η εκλογή Trump 

στις Η.Π.Α. έχουν επηρεάσει στο 

ελάχιστο τις παραγγελίες προϊόντων 

Made in Germany. Για παράδειγμα 

οι πωλήσεις αυτοκινήτων της 

Volkswagen όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν 

από το περίφημο σκάνδαλο 

“Dieselgate” αλλά σημείωσαν αύξηση 

3,8% που μεταφράζεται σε 10,3 εκ. 

πωλήσεις αυτοκινήτων το 2016. 

Η Mercedes επίσης σημείωσε νέο 

ρεκόρ πωλήσεων με πάνω από 2 εκ. 

αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο ήτοι 11% 

αύξηση σε σχέση με το 2015.

Γερμανία
Με τη γλώσσα των αριθμών

Οικοδομική δραστηριότητα: Στον αντίποδα της πραγματικότητας που ζούμε στην Ελλάδα, 

τουτέστιν εκρηκτική ανάπτυξη και μεγάλη έλλειψη εργατικού δυναμικού. Η κεντρική 

διοίκηση της χώρας έχει κατευθύνει τους 260.000 μετανάστες που υποδέχτηκε το 2015 και 

τους 890.000 το 2016 να ασχοληθούν πρωτίστως σε αυτόν τον τομέα. Οι παραγγελίες για 

νέα διαμερίσματα και κατοικίες κάθε τύπου είχαν από το 1995 να γνωρίσουν τέτοια ζήτηση 

με την αύξηση να αναμένεται στο 5% για το 2017 ή 112,2 δις ευρώ σε σχέση με το 2016. 

Η ανεργία έχει πέσει στο κατώτατο όριο (από την ενοποίηση των δύο Γερμανιών) ενώ 

η γερμανική Ομοσπονδία Βιομηχανιών (BDI) προβλέπει τη δημιουργία 500.000 νέων 

θέσεων εργασίας το 2017. Άμεση συνέπεια των παραπάνω ήταν η διεκδίκηση αυξήσεων 

από τα συνδικάτα, η οποία και δόθηκε στους μισθωτούς και ήταν κατά μέσον όρο 2,3%. 

Εκτός αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για μεγαλύτερη διανομή πλούτου σε όλους, γιατί 

τα πλεονάσματα σε όλα τα ταμεία είναι πρωτόγνωρα. Στο μόνο πεδίο που μερίδα Γερμανών 

κατακρίνει την πολιτική Μέρκελ - Σόιμπλε ως συντηρητική -παρά τα πλεονάσματα- είναι 

σε θέματα προόδου στο internet. Τους καταλογίζουν μεγάλη υστέρηση ενσωμάτωσης των 

νέων τεχνολογιών σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής δραστηριότητας σε σχέση ασφαλώς 

με τις πρωτοπόρες χώρες του κόσμου (Π.χ. Εσθονία). Γιατί ενώ υπήρχαν τα οικονομικά 

μέσα για να γίνουν σημαντικά βήματα πρόδου και σ’ αυτόν τον τομέα φέρνοντας τη χώρα 

μεταξύ των πρώτων δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα οι επικριτές αναφέρουν ότι η Γερμανία 

«τρέφεται» ακόμη με την τεχνολογική πρόοδο από την εποχή του προέδρου Schroeder... 

Αυτά.
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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 Μ.Κ. 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 

�"$������: Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςwww.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 �
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	 �
� photobusiness@photo.gr 

Five years project
H ...κάθε πέντε χρόνια, φωτογράφιση που έγινε viral

www.photo.gr
http://www.fiveyearphotos.com/
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Lexar
Ημέρα μνήμης

Κάποτε, το μακρινό 2003, 

ο γράφων απέκτησε 

μια Olympus C-5050. 

Θυμάμαι με συγκίνηση τον 

καταπληκτικό φακό f/1,8 και 

την τριπλή (δεν διαβάσατε 

λάθος) θυρίδα για τις κάρτες 

μνήμης Compactflash, 

xD και SmartMedia. Oι 

νεώτεροι πιθανότατα 

αγνοούν τα δύο τελευταία 

φορμά που έχουν περάσει 

στη λήθη της ψηφιακής 

τεχνολογίας. Όμως οι 

λεπτές (μερικά δέκατα 

του χιλιοστού) καρτούλες 

SmartMedia Lexar 64ΜΒ 

ακόμη βρίσκουν χώρο 

στο συρτάρια μου, με τα 

memorabilia της ψηφιακής 

ιστορίας. Και ίσως κάποια 

μέρα να τις διαβάσω στο 

αρχαϊκό card reader, γιατί 

όλο και μερικές ξεχασμένες 

φωτογραφίες θα έχουν 

παραμείνει στα cells της 

ψηφιακής μνήμης (τα 

οποία, να σημειωθεί, δεν 

διατηρούν τα δεδομένα για 

πάντα...). 

Το κλικ για όλη αυτή την αδικαιολόγητα συναισθηματική, ως προς τους νεώτερους τουλάχιστον, 

αναδρομή, προκάλεσε το άκουσμα της είδησης για τον “αιφνίδιο θάνατο” της Lexar. Το ιστορικό 

brandname, που μαζί με τη Sandisk, είναι συνώνυμα με όλα τα φορμά καρτών μνήμης και την 

εξελικτική διαδρομή τους μέχρι σήμερα στον κόσμο της ψηφιακής εικόνας, απολείπει άδοξα, 

υποταγμένο στους σκληρούς κανόνες του ανταγωνισμού. 

Η μητρική εταιρία Micron Technologies, αποφάσισε να διακόψει την παραγωγή όλων των προϊόντων 

Lexar συμπεριλαμβανομένων καρτών μνήμης, USB drive, card reader κλπ. Κι όμως λίγους μήνες πριν, 

η Lexar είχε αναγγείλει την πιο γρήγορη κάρτα flash memory όλων των εποχών, σε φορμά Cfast 2.0 

με ταχύτητα 3600x ή διαμεταγωγή δεδομένων 540MB/sec. την υψηλότερη που έχει επιτευχθεί ποτέ 

στον κόσμο των αποθηκευτικών μέσων για φωτογραφικές μηχανές. 

Όπως αναφέρει η λακωνική ανακοίνωση της Μicron, “H απόφαση πάρθηκε ως μέρος των 

προσπαθειών μας να εστιάσουμε στις αυξανόμενες προοπτικές σε πιο κερδοφόρες αγορές και κανάλια. 

Παρότι ήταν δύσκολο να το αποδεχθούμε, η προσαρμογή αυτή των επιχειρησιακών μας σχεδίων, 

γίνεται με στόχο να τοποθετηθούμε καλύτερα για το μέλλον”. 

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο θάνατος της Lexar αντανακλά τις δυσκολίες στον τομέα του 

Imaging που έχει πληγεί καίρια από τη μείωση της ζήτησης για φωτογραφικές μηχανές (με δυσκολία 

διασώζονται οι mirrorless) και την πίεση της καταναλωτικής δαπάνης. Ως προς τις κάρτες μνήμης 

οι χρήστες δεν αγοράζουν με τους ίδιους ρυθμούς ‘όπως παλιότερα, και αυτό είναι εύλογο: Έχουν 

μεγάλη διάρκεια ζωής, φθηνές τιμές και είναι συμβατές ανάμεσα στους διάφορους τύπους και φορμά 

μηχανών. Δηλ. μια SDHC 16GB μπορεί να εξυπηρετήσει ακόμη κι αν αναβαθμισουμε τη μηχανή μας. 

Ούτε ο παράγοντας “αυξημένες επιδόσεις” επηρεάζει καίρια τον υποψήφιο αγοραστή. Μόνο στο video 

και σε λήψεις με υψηλό burst mode π.χ. σε αγώνες θα αναζητούσε κάποιος να αγοράσει πιο γρήγορη 

κάρτα. Στην πλειονότητα των απλών λήψεων και μια μεσαίων επιδόσεων κάρτα, αρκεί. 

Παραπέρα οι χρήστες φωτογραφικών συνηθίζουν να κατεβάζουν τα αρχεία σε σκληρούς δίσκους 

ή να περνούν τις καλύτερες εικόνες σε υπηρεσίες οnline storage όπως iCloud, Dropbox, Google 

Drive, Microsoft OneDrive, Box κλπ. παρά να τις αποθηκεύουν μόνιμα σε κάρτες. Δεν επαληθεύτηκε 

δηλ. το σενάριο που ήθελε τις φθηνές κάρτες μνήμης να παίζουν το ρόλο “ψηφιακού φιλμ”. Με τον 

μέσο χρήστη φωτογραφικών να αρκείται σε δύο-τρεις κάρτες που χρησιμοποιεί συνεχώς ανάμεσα σε 

διαφορετικές συσκευές και αναβαθμίζει σπάνια, το καταναλωτικό μοντέλο αποδείχθηκε αρνητικό για 

τις εταιρίες παραγωγής. Ήδη θα έχετε παρατηρήσει ότι έχουν μειώσει την παρουσία τους ή αποσυρθεί 

από την αγορά δεύτερα ονόματα όπως Delkin, PQI, Wintec κλπ. Επίσης οι ακριβές τιμές της μνήμης 

NAND (έχει αυξηθεί 70% τους τελευταίους μήνες) που χρησιμοποιείται στις κάρτες και στους δίσκους 

SSD αυξάνει την πίεση στην τιμολόγηση των καρτών με καλύτερες επιδόσεις. Στους αντίποδες, 

σπρώχνει στα αζήτητα τις τιμές των αργών chip παλιότερης τεχνολογίας που ...κανένας δεν θέλει. 

Έτσι δημιουργείται ένα περίεργο σκηνικό με λιγότερους παίκτες, που στήνει τις προϋποθέσεις για 

συγκέντρωση της αγοράς σε ελάχιστα εργοστάσια και χειραγώγηση των τιμών. Μην εκπλαγείτε αν 

του χρόνου οι καλές (γρήγορες και με μακροχρόνιες εγγυήσεις) κάρτες μνήμης έχουν διπλασιάσει τις 

τιμές τους. Το ίδιο συνέβη φέτος με τους δίσκους SSD. Και επί τη ευκαιρία: Το καλύτερο backup για τις 

πολύτιμες λήψεις μας, είναι να έχουμε μια φωτ. μηχανή με διπλή θυρίδα καρτών σε διάταξη mirror. 

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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 Preview

Canon EOS 6D MkII
Εκπληρώνει όλες τις επιθυμίες των χρηστών της “παλιάς” EOS 6D

Την περίμεναν με έκδηλη ανυπομονησία οι φίλοι της Canon, ενώ είχε διαρρεύσει 

από ημέρες η επικείμενη επίσημη αναγγελία της δεύτερης έκδοσης. Ιδού λοιπόν η 

6D MkII, μια full frame με τεράστια σημασία για το ιαπωνικό εργοστάσιο, αφού θα 

αποτελέσει αιχμή του δόρατος των πωλήσεων για το δεύτερο μισό της χρονιάς. 

Η EOS 6D (2012) παρόλη την πολύ καλή ποιότητα εικόνας είχε αρχίσει να δείχνει τα 

σημάδια τεχνολογικής υστέρησης, κυρίως με το πρόβλημα του αργού autofocus. 

Από την άλλη μεριά, πολλοί φίλοι τη φίρμας, περίμεναν την καινούργια έκδοση, 

προκειμένου να σταθμίσουν τις αποφάσεις τους και να  περάσουν ή όχι το κατώφλι του 

full frame (με δεδομένη και την ακριβή τιμή της EOS 5D ΜkIV, διπλάσια περίπου από 

την μόλις αναγγελθείσα 6D MkII).

Το νέο μοντέλο, τοποθετείται στη βάση της ιεραρχίας των full frame DSLR Canon. 

Απευθύνεται κυρίως σε ενθουσιώδεις ερασιτέχνες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε κάποιες 

χώρες δεν θα σπεύσουν να το υιοθετήσουν και επαγγελματίες ως δεύτερο σώμα ή και 

ως λύση περιορισμένου budget. Παρότι οι διαστάσεις παραμένουν μαζεμένες, όπως 

άλλωστε και του προηγούμενου μοντέλου, καταφέρνει να χωρέσει για πρώτη φορά σε 

full frame της Canon, πλήρως αρθρωτή οθόνη που περιστρέφεται και ως προς οριζόντιο 

και ως προς κάθετο άξονα καθώς και όλες 

τις ασύρματες δυνατότητες που απλόχερα 

χαρίζει η πιο σύγχρονη σχεδιαστική 

αντίληψη με WiFi/NFC, Bleutooth αλλά και 

GPS. 

Αισθητήρας 

H ανάλυση του CMOS αισθητήρα 

24x36mm προχωρά κατά 25% περίπου στα 

26.2Μegapixel, σεμνά και συγκρατημένα, 

χωρίς να δημιουργούνται “υπόνοιες” 

ψηφιακού θορύβου. Η δε ευαισθησία 

ISO ανεβαίνει ως 40.000 (επεκτεινόμενη 

με ενίσχυση ως 102.400). Xάρη στα 

τελείως καινούργια ηλεκτρονικά μέρη, 

και βέβαια τον επεξεργαστή Digic 7, oι 

επιδόσεις ταχύτητας είναι εξαιρετικές για 

την κατηγορία, όπως το burst mode 6,5fps 
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Preview
συγκρινόμενο ευνοϊκά με τα 4,5fps της ΜkI αλλά 

και τα 6fps της πολύ ακριβότερης και ακόμη σε 

παραγωγή EOS 5D MkIII. Ας δούμε τώρα και το 

buffer: κυμαίνεται από τα 150καρέ με κάρτα UHS-I 

ως 21 καρέ RAW. 

Αutofocus 

Mια από τις πλέον σημαντικές αναβαθμίσεις 

εντοπίζονται στο autofocus που είχε δεχθεί και τις 

περισσότερες κριτικές στο προηγούμενο μοντέλο 

για την μάλλον αργή απόκριση. Οι σχεδιαστές 

της Canon αντιμετώπισαν το θέμα υιοθετώντας 

ως προς το phase detect κομμάτι, το autofocus 

45 σημείων, όλων σταυροειδούς τύπου, της 

πετυχημένης EOS 80D. Μόνο που στην περίπτωσή 

μας λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας του αισθητήρα 

full frame, καλύπτεται με το πλέγμα σημείων 

ΑF μικρότερη επιφάνεια. Όπως όλες οι Canon 

της σειράς έχει λειτουργίες Single-Shot AF και ΑΙ 

Servo (Continuous) συν την ειδική λειτουργία AI 

Focus AF που εναλλάσσεται αυτόματα ανάμεσα 

στις δύο. Στη φωτομέτρηση χρησιμοποιείται ο 

ειδικός αισθητήρας RGB+IR με τα 7560 pixel που 

διασυνδέεται με το AiAF servo ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες ώστε πάντα να φωτογραφίζει το 

κυρίως αντικείμενο. 

Oθόνη 

Μέχρι τώρα οι φίλοι της Canon ήταν 

εξαναγκασμένοι να παραμείνουν σε σώματα 

APS-C αν έθεταν ως προτεραιότητα την αρθρωτή 

οθόνη. Η EOS 6D MkII αποτελεί την πρώτη Canon 

full frame με παρόμοια δυνατότητα και μάλιστα 

με αφή. Σίγουρα τα πλεονεκτήματα σε περίεργες 

γωνίες λήψεων είναι σημαντικά και ακόμη 

περισσότερο στο video όπου η αρθρωτή σε δύο 

επίπεδα οθόνη είναι απαραίτητο εργαλείο. Mια και 

αναφερθήκαμε στο video, αρκετοί θα περίμεναν 

να υποστηρίζεται το 4Κ. Αντί γι αυτό περιορίζεται 

σε full HD 60fps (και εναλλακτικά 30p/24p) χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι η ποιότητα δεν θα είναι 

πολύ καλή. Από πλευράς φορμά υποστηρίζονται 

MPEG4/H.264 και η μέγιστη διάρκεια λήψης είναι 

29min. 59sec. Όμως υπάρχει ένα ψήγμα 4Κ υπό 

τη μορφή του ΤimeLapse Μοvie σε μορφή 4Κ 

Μοtion JPEG. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας 26.2 Megapixel CMOS 24x36mm

DIGIC 7 Image Processor ISO 100-40000

Autofocus 45 σημείων

Ριπή 6,5fps

Dual Pixel CMOS AF στο LiveView και το video

Eπαφική οθόνη Vari-Angle LCD 3ιντσών

Ενσωματωμένο Wi-Fi, NFC και Bluetooth4

Video Full HD 60p με  είσοδο μικροφώνου

Προστατευμένο από σκόνη & υγρασία σώμα
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Σειρά SureColor SC-P

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ 
ΤΑ ΑΛΗΘΙΝΑ 
ΧΡΩΜΑΤΑ

Όταν πρόκειται για επαγγελματικές εκτυπώσεις, 
χρειάζεστε μόνο το καλύτερο.

Οι εκτυπωτές μεγάλου format SureColor SC-P6000 και 
SC-P8000 της Epson χρησιμοποιούν μελάνια 8 χρωμάτων 
UltraChrome HD για την αναπαραγωγή των χρωμάτων 
με υψηλή ακρίβεια, ενώ η προηγμένη ασπρόμαυρη 
λειτουργία (ABW) προσφέρει υψηλή πυκνότητα του 
μαύρου για πιο βαθιές και πλούσιες μαύρες αποχρώσεις.

Η τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης PrecisionCore της 
Epson παρέχει μια λύση εκτύπωσης υψηλής ταχύτητας με 
κορυφαία ποιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια στην εκτύπωση.

Ανακαλύψτε τα αληθινά χρώματα στη 
διεύθυνση www.epson.gr

https://www.epson.gr/
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HANDS ON EVENT
�� 50 ������ ��	 
� �����	� �	�������, 
� ����	� ����� ��� hands on event �� 50 ������ ��	 
� �����	� �	�������, 
� ����	� ����� ��� hands on event 

��	 
� �����������
�� ��  ��-�������������� ������������ ��������	 
� �����������
�� ��  ��-�������������� ������������ ������       .........................       .........................

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

Κατάστημα Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Παρασκευή 30/06, Ώρα: 18.00 μμ – 20.00 μμ

Κατάστημα Καλλιθέας, Αθήνα
Παρασκευή 07/07, Ώρα: 18.00 μμ – 20.00 μμ

Δήλωσε συμμετοχή: 

www.mediamakrt.gr/canonhandson
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

 

Canon EOS 77D • Canon  EOS 80D • Canon EOS 6D • Canon EOS M5

Rollei Vario 
Chrome
Tέταρτη κυκλοφορία 
φιλμ για το 2017

H γκάμα των νέων 

φιλμ (Kodak 

Ektachrome, Ferrania 

P30m, LomoChrome Purple 

400)  που πρόκειται να 

κυκλοφορήσουν μέσα στη 

χρονιά, διευρύνεται με 

την παρουσίαση του φιλμ 

διαφανειών Vario Chrome. 

Έχει ευαισθησία 320 και 

αποδίδει θερμούς τόνους, 

με τον δημιουργό του Maco 

Direct να το προτείνει για τις 

συννεφιασμένες μέρες. Οι 

προπαραγγελίες του φιλμ 

της Rollei ξεκινούν από τις 

3 Ιουλίου και μέχρι τότε 

μάλλον θα έχουν δοθεί στη 

δημοσιότητα και τα πρώτα 

παραδείγματα χρήσης του.  

https://www.mediamarkt.gr/el/shop/canonhandson.html
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egalaxy.indd   1 1/6/2017   9:46:54 πμ

https://egalaxy.gr/fortistes-o20f
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Lowepro ProTactic
Τσάντες ώμου και σακίδια πλάτης για κάθε φωτογράφο

Η βραβευμένη σειρά  ProTactic της Lowepro περιλαμβάνει φωτογραφικές 

τσάντες ώμου και σακίδια πλάτης. Φροντίζουν για την προστασία του 

εξοπλισμού και ταυτόχρονα παρέχουν στον φωτογράφο εύκολη πρόσβαση σε 

αυτόν. Ξεκινώντας από τις τσάντες ώμου (messenger) συναντάμε τα μοντέλα  

SH 120 AW, SH 180 AW και SH 200 AW. Η πρώτη προσφέρει τη μικρότερη 

χωρητικότητα της σειράς και προορίζεται για χρήστες mirrorless που επιθυμούν 

να έχουν μαζί τους δύο-τρεις φακούς. Η SH 180 AW είναι κατάλληλη για τη 

μεταφορά μιας DSLR με φακό 24-70mm, δυο επιπλέον φακούς, ένα laptop 

13in. και ένα tablet. Η SH 200 AW προορίζεται για φωτορεπόρτερ και μπορεί 

να φιλοξενήσει μια επαγγελματική DSLR με φακό 70-200mm. Επιπλέον, χωράει 

τρεις  φακούς/flash, laptop 13in. και ένα tablet. Όλες διαθέτουν εσωτερικές και 

εξωτερικές θήκες για smartphone, φίλτρα, εφεδρικές μπαταρίες κ.λπ. Τη σειρά 

ProTactic συμπληρώνουν τα σακίδια πλάτης 350 AW και 450 AW που δίνουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης στον εξοπλισμό με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Η 

350 AW μπορεί να αποθηκεύσει δύο επαγγελματικές dslr. Έχει πρόσθετο χώρο 

για έξι φακούς, θήκη για laptop 13in., τρίποδο και τσέπες για αξεσουάρ. To πιο 

ευρύχωρο αδερφάκι της, μεταφέρει δυο επαγγελματικές DSLR με φακούς, οκτώ 

φακούς, laptop 15in. και τρίποδο. Και οι δύο διαθέτουν σύστημα Active Zone, 

το οποίο διευκολύνει τον εξαερισμό και αναλαμβάνει την κατάλληλη διαχείριση 

της οσφυϊκής χώρας και της ωμοπλάτης. Όλα τα μοντέλα έχουν επενδυμένα 

διαχωριστικά που επιτρέπουν τις εναλλαγές στην οργάνωση του αποθηκευτικού 

χώρου, αδιάβροχο κάλυμμα και Slip Lock για εύκολη προσάρτηση αξεσουάρ. 

Canon EOS 200D
Mικρή σε διαστάσεις , value for money!

Mαζί με τη σημαντική Canon EOS 6D MkII  παρουσιάστηκε και 

το μικρό της αδελφάκι η EOS 200D απόγονος της 100D, που 

είχε ξεχωρίσει για τις πολύ μικρές διαστάσεις. Τέσσερα χρόνια 

μετά ήλθε η στιγμή της ανανέωσης. Η EOS200D κυκλοφορεί 

ως Rebel SL2 στην αγορά των ΗΠΑ. 

Εκτός από τις εξωτερικές διαστάσεις (122x92,6x69,8mm) δεν 

την συνδέουν πολλά πράγματα με το προκάτοχο μοντέλο 

εφόσον έχουν αλλάξει τα πάντα. Νέος αισθητήρας CMOS 

24,2Μegapixel τεχνολογίας Dual Pixel με φίλτρο low pass και 

σύστημα αυτοκαθαρισμού από τη σκόνη, πλήρως αρθρωτή 

και επαφική οθόνη 3in. τύπου VariAngle και ανάλυσης 1040Κ, 

τελευταίας γενιάς επεξεργαστής Digic 7 και διάφορες ασύρματες 

δυνατότητες επικοινωνίας συγκροτούν μια πολύ ενδιαφέρουσα 

μηχανή. 

Τη θέση του οπτικού σκοπεύτρου παίρνει ένα pentamirror 

σύστημα με κάλυψη 95% και μεγέθυνση 0,87x. Για την εστίαση 

χρησιμοποιούνται δύο συστήματα. Ένα τύπου phase detect 

9 σημείων παρόμοιο με αυτό της προηγούμενης ΕΟS 6D και 

ένα dual pixel για το LiveView και το video. Υποστηρίζονται οι 

λειτουργίες OneShot, Predictive AI Servo και ΑΙ Focus AF. Χάρη 

στον ταχύτατο επεξεργαστή η μηχανή μπορεί να κάνει συνεχή 

λήψη jPEG στα 5fps απευθείας σε γρήγορη κάρτα μνήμης χωρίς 

να έχει το πρόβλημα ότι θα γεμίσει το buffer. Στο τομέα του 

video oι λήψεις γίνονται με full HD 1080p/60 σε φορμά .mp4 

codec H.264.
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Magnum
Νέο μέλος ο Enri Canaj και αλλαγή προεδρίας

Κάθε χρόνο το ιστορικό πρακτορείο διοργανώνει γενική συνέλευση με 

σκοπό την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της περασμένης χρονιάς, την 

δημιουργία πλάνου για την επόμενη, αλλά και το καλωσόρισμα νέων μελών. 

Φέτος έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη, παράλληλα με το επετειακό πρόγραμμα 

που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, την έκθεση Magnum Manifesto στο 

International Center of Photography. Το πάρτι εορτασμού 70 χρόνων ζωής, 

πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, τόπο γέννησης του 

Magnum. Ανάμεσα στις κυριότερες προτάσεις που εγκρίθηκαν, είναι η ένταξη 

των φωτογράφων Enri Canaj (Albania), Emin Ozmen (Turkey), Cristina de Middel 

(Spain) στο δυναμικό του (Nominee photographers). Επίσης, οι Matt Black, 

Carolyn Drake, Newsha Tavakolian έκαναν το παραπάνω βήμα, αποκτώντας τον 

τίτλο του Associate. Ακόμα, ύστερα από 3,5 έτη ο πρόεδρος του πρακτορείου 

αλλάζει, με τον Thomas Dworzak να διαδέχεται τον Martin Parr. 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ENRI CANAJ
Γεννήθηκε στα Τίρανα της Αλβανίας το 1980 όπου 

πέρασε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Το 1991 

μετακόμισε με την οικογένειά του στην Ελλάδα, 

αμέσως μετά το άνοιγμα των συνόρων. Σπούδασε 

φωτογραφία στην Leica Academy. Έχει έδρα την 

Αθήνα και καλύπτει γεγονότα στην Ελλάδα και 

τα Βαλκάνια, κυρίως στο Κοσσυφοπέδιο και την 

Αλβανία. Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος του βρίσκεται η μετανάστευση. 

Εργάζεται στην εφημερίδα Καθημερινή, συνεργάζεται 

με πλήθος ξένων εντύπων και παράλληλα εξελίσσει 

τα project: Shadows in Greece, Syrian Refugees in 

Greece και Albania-A Homecoming.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ  
 ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

UNDER  THE AUSPICES ORGANISED BY MEMBER OF 

HELLENIC REPUBLIC
Ministry of Culture and Sports

SUPPORTED BY SPONSOR / ATHENS PHOTO MARATHON TECHNOLOGY SPONSOR 

MEDIA PARTNERS 

DONOR

Athens Photo Festival.indd   1 28/6/2017   5:53:25 μμ

http://www.photofestival.gr/
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Nikon
Συνεργασία με τον Alberto Ghizzi 
Panizza για επίδειξη macro φακών

Η Nikon συνεργάστηκε με τον γνωστό 

φωτογράφο Alberto Ghizzi Panizza, 

για ένα project με macro φακούς στο 

Bilkyrkogården Kyrkö Mosse, της Σουηδίας. 

Εκεί βρίσκεται ένα “νεκροταφείο” αυτοκινήτων 

όπου ο Alberto φωτογράφισε αξιοποιώντας 

τις μηχανές D500, D810 και τους φωτεινούς 

φακούς AF-S DX Micro NIKKOR 85mm 

f/3.5G ED VR, AF-S VR Micro Nikkor 105mm 

f/2.8G IF-ED, AF-S DX Micro NIKKOR 40mm 

f/2.8G και AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G 

ED. Στις λήψεις βλέπουμε τη μάντρα του 

Bilkyrkogården Kyrkö Mosse από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες, όπου αναδεικνύεται το 

λανθάνον βάθος της διάβρωσης. 

�είτε το video με χρήσιμα backstage της 

φωτογράφησης και συμβουλές από τον ειδικό:

https://www.youtube.com/

watch?v=2HV2M7_s8AQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2HV2M7_s8AQ&feature=youtu.be
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€9*

* ���� ���� 	
� ���������� �� ��	� ������� - � ������ ����
� ����� 16/7/2017 

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Και οι δύο εκδόσεις μόνον...

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν φύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές!

http://www.photo.gr/shop/books/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC/
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Lensbaby Velvet 85
Φακός πορτραίτου με ίριδα αποτελούμενη από 12 πτερύγια

Ύστερα από τι καλές εντυπώσεις που άφησε ο Velvet 56, το επόμενο μοντέλο της 

σειράς είναι τηλεφακός με εστιακή απόσταση 85mm και φωτεινό διάφραγμα f/1.8. 

Είναι ειδικά σχεδιασμένος για την ελκυστική απόδοση της επιδερμίδας με soft τόνους, 

διατηρώντας παράλληλα την ευκρίνεια σε καλό επίπεδο. Ο μηχανισμός της ίριδας 

αποτελείται από 12 πτερύγια και το θετικό απoτέλεσμα στο bokeh είναι αναμενόμενο. 

Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί για close up λήψεις από τα 24cm, με μέγιστη μεγέθυνση 

1:2. Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 67mm και είναι διαθέσιμος για μοντούρες των Nikon, 

Canon, Sony (E & Alpha), Fujifilm, Micro 4/3 και Pentax.

ShutterCount
Ξανά συμβατό με μηχανές 
Canon

Το πλήθος των λήψεων που έχει 

κάνει μια μηχανή αποδεικνύει 

την καταπόνηση που έχει δεχτεί 

ο μηχανισμός του κλείστρου. Η 

συγκεκριμένη μέτρηση στις μηχανές 

των περισσότερων εταιριών, 

αποτελεί εύκολη διαδικασία. 

Τα τελευταία χρόνια αυτό δεν 

ισχύει και για την Canon, επειδή 

μια τροποποίηση στο firmware 

των μηχανών της δεν επιτρέπει 

την άμεση ανάγνωση των κλικ 

που έχουν γίνει. H εφαρμογή 

ShutterCount, στη πρόσφατη 

αναβάθμιση της παρακάμπτει το 

εν λόγω εμπόδιο, παρέχοντας 

ακριβή στατιστικά, διαχωρίζοντας 

μάλιστα τις λήψεις με βάση το μέσο 

σκόπευσης που χρησιμοποιήθηκε 

(VF/LiveView). Επίσης, υπολογίζει 

το εκτιμώμενο όριο ζωής (%) του 

κλείστρου, ώστε ο φωτογράφος να 

είναι προετοιμασμένος για το service. 

Το ShutterCount 3.0 είναι διαθέσιμο 

προς το παρόν, μόνο για MacOS, 

μέσω του App Store. 
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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 

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

60€

12 ΤΕΥΧH

13_MONOTHEMATIKA_17x24_new.indd   1 11/5/2017   3:20:53 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Impossible Project
Φιλμ 600type με μεταλλικό 
πλαίσιο

To έγχρωμο instant φιλμ type 600 

κυκλοφορεί σε μία νέα έκδοση με 

μεταλλικό πλαίσιο, το οποίο παίρνει τη 

θέση του χάρτινου περιβλήματος. Κάθε 

πακέτο περιλαμβάνει 8 πόζες, με τη 

κάθε μια  να διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο 

διαφορετικού χρώματος (μπλε, πράσινο, 

μωβ, ροζ), δίχως ο χρήστης να γνωρίζει 

πριν τη λήψη πιο χρώμα θα εμφανιστεί. 

Κατά τα άλλα, η emulsion διατηρεί τα 

γνώριμα χαρακτηριστικά της, δηλαδή 

χρόνο πλήρους εμφάνισης (20-30λεπτά). 

Εκτός των αισθητικών κριτηρίων, 

το μεταλλικό πλαίσιο ενισχύει την 

ανθεκτικότητα των φιλμ, γλιτώνοντας τα 

από ανεπιθύμητες κυρτώσεις. 

To Impossible Project συνεχίζει την 

εξέλιξη των αναλωσίμων της με τη 

διάθεση να παρέχει περισσότερες 

εικαστικές επιλογές. Ωστόσο, όλοι 

οι χρήστες ζητούν  ταχύτερο χρόνο 

εμφάνισης, αφού τα απαιτούμενα 

20-30min. δεν συμβαδίζoυν με τον 

χαρακτηρισμό instant.

Tamron 18-400mm f/3.5-6.3 Di II VC HLD
All-in-one λύση για μηχανές APS-C

O καινούριος τηλεφακός της Tamron καλύπτει ασυνήθιστα μεγάλο εύρος εστιακών 

αποστάσεων και προορίζεται για σώματα APS-C των Canon και Nikon. Στις 

μηχανές του πρώτου κατασκευαστή ισοδυναμεί με 29-640mm, ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση με 27-600mm. O σταθεροποιητής (Vibration Correction) αντιμετωπίζει 

το φαινόμενο camera shake δίνοντας περιθώριο για «ασφαλή» λήψη με ταχύτητα 

έως και 2,5 stop κατώτερη από την συνιστώμενη. Όσο αφορά το autofocus, το 

μοτέρ HLD (High/Low torque modulated Drive) υπόσχεται ταχύτατη απόκριση 

και ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των φυσικών διαστάσεων του φακού.  Ο 

μηχανισμός της ίριδας αποτελείται από 7 πτερύγια και προσφέρει ηλεκτρομαγνητικό 

σύστημα ελέγχου. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 45mm. Ο μηχανισμός zoom 

lock κλειδώνει για αποφυγή ολίσθησης όταν κρατάμε το φακό σε κατακόρυφη θέση. 

Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 72mm Επίσης υποστηρίζεται το εξάρτημα TAP-in Console, 

για μελλοντικές αναβαθμίσεις firmware και καλιμπράρισμα.



������ 379 •  �����	
 3  ������� 2017 �����
 22

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

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

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
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Istorika Vivlia_21x28.indd   1 26/1/2017   2:25:02 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Nikon
Έξι βραβεία στα Red Dot Design Awards

Ο θεσμός των βραβείων Red Dot Design Awards, μετρά πάνω από 60 χρόνια ζωής. 

Κάθε χρόνο, μια κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων αξιολογεί νέα προϊόντα και 

βραβεύει εκείνα που ξεχωρίζουν για τη σχεδίαση τους και την έμφαση στην καινοτομία. 

Η πρώτη προσπάθεια της Nikon στον χώρο των actioncam κρίθηκε επιτυχημένη, 

αφού η ΚeyΜission απέσπασε το βραβείο Best of the Best. Είναι στεγανή έως τα 30 

μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού και κάνει λήψεις φωτογραφιών/video 360° 

σε ανάλυση 4Κ. Διαθέτει διπλό αισθητήρα εικόνας και έναν φακό σε κάθε πλευρά για 

τη δημιουργία υλικού 360°. Επίσης, είναι εξοπλισμένη με σύστημα σταθεροποίησης 

VR για την απαλοιφή των κραδασμών. To δεύτερο συγγενικό προϊόν που βραβεύτηκε 

είναι η KeyMission 80. Στα βασικά της χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται οι δύο 

αισθητήρες CMOS ανάλυσης 12.3MP και  4.9MP, που συνεργάζονται με φακούς 25mm 

και 22mm, αντίστοιχα. Εγγράφει video Full HD/30p, ενσωματώνοντας σταθεροποιητή. 

Οι υπόλοιπες συσκευές που βραβεύτηκαν είναι τα κιάλια Monarch HG και Prostaff 3S, 

τα τηλέμετρα Coolshot 80i VR/VR που προορίζονται για παίκτες golf και το μηχάνημα 

γεωγραφικών μετρήσεων Nivo-i. Όλα τα βραβευμένα προϊόντα θα παρουσιαστούν σε 

έκθεση του Red Dot Design Museum στο Έσσεν της Γερμανίας, που θα διαρκέσει από 

τις 4 Ιουλίου έως τις 6 Αυγούστου 2017.

Lexar
Τέλος εποχής για το γνωστό 
brand

Μαζί με την Sandisk είναι το πιο 

γνωστό όνομα στον τομέα των 

καρτών μνήμης για φωτογραφικές 

μηχανές. Παρόλα αυτά η μείωση της 

ζήσησης και η έλλειψη κερδοφορίας, 

αναγκάζουν την μητρική εταιρία 

Μicron Technologies να αναγγείλει τη 

διακοπή παραγωγής καρτών μνήμης, 

card reader και USB flash drive της 

Lexar. Για την ώρα δεν υπάρχουν 

περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά η 

Micron, μητρική εταιρία του brand, 

αναφέρει στο επίσημο blog της πως 

εξετάζει προτάσεις συνολικής ή 

τμηματικής πώλησης του brandname.



������ 379 •  �����	
 3  ������� 2017 �����
 24

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

E I � � � �  � � � � � 	 � 
 � � � �  � 	 �  � �

��� �� ��	
�
!

�������	
��� �� ��	

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

Fotismoi_17χ24.indd   1 15/2/2017   1:40:53 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/


������ 379 •  �����	
 3  ������� 2017 �����
 25

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

FIAP Colour Biennial 
Αποτελέσματα της 27ης διοργάνωσης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο 27ος διαγωνισμός “FIAP Colour Biennial”. Στην κατηγορία “projected” ξεχώρισε η 

ομάδα από τη Ρωσία. Χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο κατέκτησαν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και το Ομάν. 

Στην κατηγορία “printed” διακρίθηκε η ομάδα της Ιταλίας. Παράλληλα, με χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο τιμήθηκαν οι 

ομάδες του Λουξεμβούργου, της Ισπανίας και της Νορβηγίας. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν ομάδες από διαφορετικές χώρες. 

Συγκεκριμένα στην κατηγορία “projected” πήραν μέρος 20 χώρες ενώ στην κατηγορία “printed” συμμετείχαν 19 χώρες. Τα 

φωτογραφικά έργα των νικητών παρουσιάστηκαν σε έκθεση από τις 3 έως τις 14 Μαΐου στο διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας 

“Nordic Light” στη Νορβηγία. Τα βραβεία διοργάνωσε ο νορβηγικός φωτογραφικός σύλλογος “Bekkalokket Photoclub”. Η 

FIAP ιδρύθηκε το 1950. Σήμερα αριθμεί 85 χώρες – μέλη, εκπροσωπώντας περισσότερο από ενάμιση εκατομμύριο ερασιτέχνες 

και επαγγελματίες φωτογράφους. Οι FIAP Biennals διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια, κάθε φορά σε διαφορετική χώρα. 
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Ιστορίες και Φως
Ολοκληρώθηκε η πρώτη έκθεση 
της ομάδας «ΦΩΤΟ-γραφές»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 

τις 23 έως τις 26 Ιουνίου, η πρώτη 

έκθεση της ερασιτεχνική φωτογραφικής 

ομάδας «ΦΩΤΟ-γραφές». Οι επισκέπτες 

του Πολιτιστικού Κέντρου Βασίλη Ρώτα 

είχαν την ευκαιρία να δουν μια συλλογική 

έκθεση που συνδύαζε διαφορετικούς 

προβληματισμούς και θεματολογίες. 

Ακόμη και σε έργα στα οποία το 

ανθρώπινο πρόσωπο απουσίαζε από το 

κάδρο, η ομάδα επιχείρησε να ξεκινήσει 

έναν προσωπικό διάλογο με το θεατή. Η 

Ερασιτεχνική Ομάδα Φωτογραφίας Νέας 

Μάκρης «ΦΩΤΟ-γραφές» δημιουργήθηκε 

από μια παρέα ανθρώπων, που αγαπούν 

την τέχνη της φωτογραφίας. Αρχικά 

λειτούργησε ως project της Τοπικής 

Συνεργασίας “intermediate” ενώ με την 

ολοκλήρωσή του απέκτησε νέο όνομα - 

έδρα. 

Πληροφορίες: ΦΩΤΟ-γραφές, www.

facebook.com/groups/erasitexnikiomadafot

ografiasneasmakrisfotografes 

Το «Μικρό Παρίσι» των Αθηνών
Πρόσκληση για συμμετοχή

Μουσική, εικαστικές και φωτογραφικές εκθέσεις, street art, θέατρο 

και βαριετέ, δράσεις και παραστατικές τέχνες δρόμου, διαλέξεις 

και εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν μερικές από τις δράσεις του 

πολυ-φεστιβάλ «Το μικρό Παρίσι των Αθηνών». Θεματική της φετινής 

διοργάνωσης είναι «Η Γυναίκα στην Ευρώπη», μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες 

καλούνται να φωτίσουν αυτό το ζήτημα σε συνδυασμό με το παρόν και το 

μέλλον των σύγχρονων κοινωνιών. Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από 5 

έως 15 Οκτωβρίου στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου. Οι ενδιαφερόμενοι 

καλούνται να στείλουν τα έργα τους με e-mail έως τις 19 Ιουλίου. Το 5ο 

Μικρό Παρίσι των Αθηνών διοργανώνουν το Αθηναϊκό καλλιτεχνικό δίκτυο, 

ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 

και η Περιφέρεια Αττικής, με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας και του 

Γαλλικού ινστιτούτου στην Ελλάδα.

Υποβολή: έως 19 Ιουλίου

Πληροφορίες - Συμμετοχή: Athens Art Network, athensartnetwork@gmail.com, 

http://athensartnetwork.blogspot.gr 

Φιλοπάππου
Ξενάγηση και φωτογραφικός περίπατος

Υπό την καθοδήγηση του έμπειρου φωτογράφου και υποψήφιου Διδάκτορα 

ΕΜΠ Παναγιώτη Γούλιαρη και με σημείο περιπλάνησης την Πνύκα και το λόφο 

του Φιλοπάππου, θα πραγματοποιηθεί φωτογραφικός περίπατος. Στη δράση θα 

συζητηθούν θέματα Φωτογραφικής Σύνθεσης όπως η Οργάνωση του Κάδρου και 

η σχέση Φόρμας – Περιεχομένου καθώς και τεχνικά ζητήματα. Με παράλληλη 

ξενάγηση διάρκειας μίας ώρας, από διπλωματούχο ξεναγό, οι συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την ιστορία του συγκεκριμένου 

τόπου. Η δράση θα έχει συνολική διάρκεια 4 ώρες.. 

Δράση: Κυριακή 9 Ιουλίου, 10.00

Σημείο συνάντησης: Λόφος Φιλοπάππου, Εκκλησία Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης

Κόστος: 20 ευρώ/άτομο

Πληροφορίες -Κρατήσεις θέσεων: Φιλοπάππου - Ξενάγηση και φωτογραφικός περίπατος, 

http://locals.beagreek.com/draseis/xenagisi-filopappou-photografikos-peripatos 
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#MyBlue
Είσαι ερωτευμένος με τη θάλασσα;

Η Anemon Productions, το WWF Hellas, το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος και η εταιρεία  καταδυτικού εξοπλισμού Apnea, σας καλούν να 

πάρετε μέρος σε καλοκαιρινό διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα τη θάλασσα. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό 

καλούνται να αποτυπώσουν την εικόνα της θάλασσας όπως οι ίδιοι τη βλέπουν και τη νιώθουν και στη συνέχεια να αναρτήσουν τη 

φωτογραφία τους. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε συνδυασμό με το ντοκιμαντέρ «Dolphin Man»  του Λευτέρη Χαρίτου. Η ταινία 

αφηγείται τη ζωή του δύτη Ζακ Μαγιόλ, που αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία «το Απέραντο Γαλάζιο». Για να πάρετε μέρος στο 

διαγωνισμό αρκεί να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στην εκδήλωση Photo Competition #MyBlue, να συμπληρώσετε το έτος και το 

μέρος που πραγματοποιήθηκε η λήψη, να χρησιμοποιήσετε τα hashtag του διαγωνισμού #MyBlue #dolphinmanfilm και να γράψετε μια 

σύντομη περιγραφή έως 30 λέξεις. 

                                                                                              Υποβολή: έως 31 Αυγούστου

                          Πληροφορίες - Συμμετοχή:  Photo Competition #MyBlue, https://www.facebook.com/events/212652499253341 

Πλάτων Ριβέλλης
Σεμινάριο φωτογράφισης και κριτικής στη Σύρο

Ο γνωστός φωτογράφος και θεωρητικός της φωτογραφίας επισκέπτεται τη Σύρο, για ένα 

σεμινάριο αφιερωμένο στη φωτογράφιση και την κριτική. Το δεκαήμερο σεμινάριο 

περιλαμβάνει καθημερινές λήψεις φωτογραφιών, κριτική αυτών των λήψεων την επομένη 

ημέρα καθώς και βραδινές προβολές κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ με 

καλλιτεχνικά θέματα, ανάλυση και συζήτηση. Απευθύνεται κυρίως σε φωτογράφους που 

έχουν παρακολουθήσει ένα από τα «Εισαγωγικά Σεμινάρια» (μικρής ή μεγάλης διάρκειας) 

του Πλάτωνα Ριβέλλη, έτσι ώστε να μπορούν να αντιληφθούν ευκολότερα τα σχόλια της 

κριτικής. Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν για διαμονή τα καταλύματα της προτίμησης 

τους. Όσοι έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα θερινά σεμινάρια κριτικής στη Σύρο ή την 

Πάρο θα έχουν έκπτωση 50% ενώ όποιος έχει παρακολουθήσει ένα οποιοδήποτε σεμινάριο 

φωτογραφίας με τον Πλάτωνα Ριβέλλη θα έχει έκπτωση 30%.

Σεμινάριο: 7 – 16 Ιουλίου

Κόστος: 600 ευρώ (συν 24% ΦΠΑ)

Πληροφορίες Εγγραφές: Πλάτων Ριβέλλης, Τηλ. 6945437577, platon@rivellis.gr, www.rivellis.gr 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

 ��  http://www.yiorgosdepollas.com������, 
$�=$>)�?$ �;" 8���;���;& B���=��*;�

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/user/PhotovisionTVchannel
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