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Ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα στα 

πενιχρά οικονομικά του ενδέχεται 

να υποστεί τους επόμενους μήνες το 

ελληνικό φωτογραφικό κατάστημα 

εφόσον επαληθευτούν οι πληροφορίες 

που έφθασαν στο περιοδικό μας. 

Σύμφωνα λοιπόν με όσα μάθαμε και 

μάλιστα από καλά πληροφορημένες 

πηγές, στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς 

υπερισχύει αυτή τη στιγμή η άποψη που 

θέλει εξυπηρέτηση του πολίτη “one stop 

shop”. Δηλ. να μπορεί να ολοκληρώνει 

γρήγορα και απλά, σε ένα σημείο, 

την έκδοση διαβατηρίου και (νέας) 

αστυνομικής ταυτότητας. 

Με άλλα λόγια θα μπορεί κάποιος να 

πηγαίνει σε συγκεκριμένες Αστυνομικές 

Yπηρεσίες όπου θα βγάζει επιτόπου τις 

φωτογραφίες, θα πληρώνει τα παράβολα 

κλπ. και σε ελάχιστο χρόνο και σε μια 

μόνο επίσκεψη θα παραλαμβάνει τη (νέα)  

ταυτότητα και το διαβατήριο. 

Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης 

όπως μας ανέφεραν είναι πολλά:

• Ασφάλεια. Οι λήψεις θα γίνονται 

μέσα στο αστυνομικό τμήμα και με τις 

προδιαγραφές του νόμου αποκλείοντας 

κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε δυνατότητα 

παρέμβασης από κακοποιά υποκείμενα. 

Δεν πρόκειται μας είπαν για καλλιτεχνικές 

λήψεις αλλά για μια τυπική – τεχνική 

διαδικασία άρα δεν απαιτούνται 

εξειδικευμένες φωτογραφικές γνώσεις για 

όποιον κάνει τις λήψεις...

• Οικονομία. Δεν θα διακινούνται χάρτινες 

εκτυπώσεις οι οποίες σκανάρονται(!) 

σήμερα στα scanner της αστυνομίας με 

ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, χρόνο & 

κυρίως ποιότητα εικόνας.
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Και φυσικά εξοικονόμηση 6 με 12 ευρώ για τον καταναλωτή όσο δηλ. πληρώνει για 

τις φωτογραφίες διαβατηρίου σήμερα. Η φωτογράφιση στο τμήμα θα στοιχίζει μόνον 

2 με 3 ευρώ τα οποία θα κατευθύνονται προς το κρατικό ταμείο ενισχύοντας έτσι τα 

οικονομικά του κράτους (...). 

Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης επικαλούνται τα πετυχημένα παραδείγματα 

εφαρμογής της παραπάνω συνταγής σε πολλές χώρες κυρίως της Ανατολικής 

Ευρώπης. Σε Σλοβενία, Κροατία κ.α. έτσι εκδίδονται οι αστυνομικές ταυτότητες και τα 

διαβατήρια. Δεν αναφέρουν βέβαια το παράδειγμα της Γαλλίας όπου επιχειρήθηκε 

κάτι ανάλογο: Η (τότε) κυβέρνηση Σαρκοζί αναγκάσθηκε ν’ αποσύρει 8.000 συστήματα 

φωτογράφησης από τα Δημαρχεία που είχαν 

αναλάβει με την λογική του “one stop shop” 

την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Και 

αυτό γιατί συνάντησαν την οργισμένη αντίδραση 

σύσσωμου του φωτογραφικού κόσμου και την 

συμπαράσταση των πολιτών.

Αυτά είναι τα δυσάρεστα για τον κλάδο νέα. 

Εκεί δηλαδή που το φωτογραφείο περίμενε 

το... οξυγόνο από τις φωτογραφίες για τις νέες 

αστυνομικές ταυτότητες όχι μόνον δεν θα έρθει 

αλλά θα κοπεί και η ελάχιστη οικονομική 

υποστήριξη από τις φωτογραφίες διαβατηρίου. 

Ο κλάδος αν θέλει να διεκδικήσει την 

διατήρηση του status quo θα πρέπει δυστυχώς 

να αγωνιστεί μόνος...

Τα συμφέροντα του (oποιουδήποτε) 

προμηθευτή συστημάτων φωτογράφησης 

στα αστυνομικά Τμήματα όλης της χώρας 

είναι τεράστια και η συμπαράσταση προς 

τους φωτογράφους από άλλους κλάδους 

που ζουν τους δικούς τους “εξορθολογισμούς” θα είναι ανύπαρκτη. Όσο για την 

κοινή γνώμη μάλλον θα επικροτήσει τον ‘‘εκσυγχρονισμό’’ του τρόπου έκδοσης 

ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Κανείς δεν θα δώσει σήμερα σημασία αν αυτό το 

γεγονός σηματοδοτεί την απαρχή μίας μεγάλης οικονομικής αιμορραγίας για τα 

φωτογραφεία μας με οδυνηρά αποτελέσματα για όλον τον κλάδο. Ποια μπορεί 

λοιπόν να είναι αυτά τα ισχυρά και ακλόνητα επιχειρήματα εκ μέρους της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Φωτογράφων και των επιμέρους Σωματείων υπέρ της διατήρησης του 

παλιού καθεστώτος; Τα περιμένουμε εναγωνίως να τα ακούσουμε και εμείς. Χωρίς 

πολιτικές κορώνες, μεμψιμοιρία και “τροϊκανούς” αλλά με λογική διατύπωση, απλά, 

τεχνοκρατικά και κατανοητά. 

                                                                                                 ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής 
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό 
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο 
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία 
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης 
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου 
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν. 
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε 
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr

* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

Nikon D850.indd   1 28/9/2017   4:33:01 μμ

https://www.nikon.gr/el_GR/
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Μόνο για λάτρεις των τεσσάρων τροχών 
¨Ενα καλοστημένο βίντεο και μια ...πρόκληση

��(��6!

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.Γκ. 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, �!�$F$*�>� �<*��H#�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�.!;$*�6,�!�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �!��#3�;�!�: Άννα Μανουσάκη 

�$*�6,���: 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 �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

https://www.youtube.com/watch?v=-2X1lWQCWoc
www.photo.gr
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www.canon.gr/keepitcanon

Βεβαιωθείτε ότι είναι αυθεντικό.
Αναζητήστε το ολόγραμμα και το λογότυπο Canon. 

ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΥΨΗΛΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΙΤΗ CANON
Η σχεδίαση των αυθεντικών 
αναλώσιμων Canon διασφαλίζει 
ότι τα συστήματα Canon θα σάς 
παρέχουν πάντα την καλύτερη 
δυνατή ποιότητα.

Επικοινωνήστε με τον τοπικό 
συνεργάτη της Canon για να μάθετε 
περισσότερα, στη διεύθυνση 
www.canon.gr/where_to_buy

Σταθερά υψηλή ποιότητα. Σταθερά Canon.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ, ΚΑΣΕΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
CANON

https://www.canon.gr/where_to_buy/
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε 

το Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου, 

η εκδήλωση για την 

καθιερωμένη κοπή της πίτας 

της Ένωσης Φωτογράφων 

& Βιντεογράφων Γάμου 

«Παπιγιόν». Στην πρόσκληση 

ανταποκρίθηκε ποσοστό 

μεγαλύτερο του 50% των 

μελών καθώς και επιχειρηματίες 

από τον φωτογραφικό χώρο. 

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε, 

εν συντομία, ο απολογισμός της 

ένωσης για το 2017, ενώ ο 

κ. Μαρκέτος Δαμίγος ενημέρωσε 

τους παρευρισκόμενους για τα 

αποτελέσματα της έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πειραιά σχετικά 

με την ασφάλιση στον κλάδο.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης, κ.Γιάννης 
Γκουτζουρής παραδίδει την αναμνηστική 
πλακέτα του κ. Γιάννη Βαρδαξόγλου, 
στον κ.Μπάμπη Τσουκιά.

Ο τυχερός της βραδιάς, κ.Κώστας Καλογιάννης 
λαμβάνει το δώρο του από τον Πρόεδρο του ΔΣ 
της Ένωσης κ. Γιάννη Γκουτζουρή.

Τα μέλη της Ένωσης εύχονται ένα ευτυχές και αποδοτικό έτος.

Το ΔΣ της Ένωσης Κ. Γιάννης Γκουτζουρής 
(Πρόεδρος) κ. Άννα Γαλανού (Μέλος), 
κ.Γεώργιος Νεκτάριος Μαργαρώνης (Μέλος) 
παραδίδουν τιμητική πλακέτα στον κ. Τάκη 
Τζίμα για τη συνεισφορά του στην Ένωση.

Παπιγιόν
Για 4η χρονιά οι φωτογράφοι φόρεσαν τα παπιγιόν τους! 

Την τέταρτη χρονιά κοπής πίτας για την Ένωση, εγκαινίασε και την απόδοση της τιμητικής 

αναγνώρισης «Εξαίρετου Μέλους» στον κ. Γιάννη Βαρδαξόγλου. Την αναμνηστική πλακέτα 

παρέλαβε εκ μέρους του ο κ. Μπάμπης Τσουκιάς, που είχε και την ονομαστική του εορτή. 

Επειδή λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να παρευρεθεί, τα μέλη του ΔΣ βρέθηκαν 

στα γραφεία του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος όπου επέδωσαν τιμητική πλακέτα στον εκδότη κ. Τάκη 

Τζίμα για τη συνεισφορά του στην Ένωση. Τα μέλη της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν 

αναμνηστικό USB, εφοδιασμένο με χρήσιμα αρχεία για τον επαγγελματία φωτογράφο/ 

βιντεογράφο, μεταξύ των οποίων ήταν έντυπο ενημέρωσης για τα αποδεικτικά νομιμότητας 

ενός επαγγελματία σε χώρο τρίτου, τέσσερις εκδοχές ιδιωτικού συμφωνητικού, 49 δείγματα 

απαντήσεων e-mail που καλύπτουν πλήθος περιπτώσεων (απάντηση διαθεσιμότητας, ευχαριστήριο 

επικοινωνίας, υπενθύμιση προσφοράς, κλείσιμο συμφωνίας, παράδοση έργου κ.ο.κ.). Το «φλουρί» 

έπεσε στον κ. Κώστα Καλογιάννη που το έλαβε στη μορφή του βιβλίου Magnum Contact Sheets.

Ακολούθησε ενδιαφέρουσα συζήτηση και διάλογος με κεντρικό ομιλητή τον κ. Σάκη Μπατζαλή 

σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος αλλά και τους προβληματισμούς των 

επαγγελματιών. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση της επόμενης συνάντησης, για το μήνα 

Μάρτιο, ενώ σχεδιάζεται ήδη ένα σεμινάριο σύμπραξης φωτογράφων που θα συζητηθεί. 

Τη μουσική επένδυση της βραδιάς, πραγματοποίησε με επιτυχία ο σαξοφωνίστας κ. Νίκος 

Κουλούρης. Την εκδήλωση κάλυψε φωτογραφικά ο κ. Βασίλης Μαρκεζίνης και τη βιντεοσκόπηση  

ο κ. Δημήτρης Ξυμητήρης. Την οργάνωση της εκδήλωσης είχε η εταιρία Debrief.   
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http://www.stamos.com.gr/
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H τεράστια επιτυχία της νέας 

Χ-Τ2 που δεν προλαβαίνει να 

πουλάει, ίσως έχει εκπλήξει 

και την ίδια τη Fujifilm αφού 

τουλάχιστον τους πρώτους μήνες 

της παραγωγής παρατηρήθηκαν 

πολλές καθυστερήσεις στην 

ικανοποίηση των παραγγελιών 

(backorder). H νέα γενιά Fujifilm 

Χ έχει εντυπωσιακά πιο γρήγορο 

autofocus που ανταγωνίζεται ως 

ίσος προς ίσον τις πιο εξελιγμένες 

DSLR. Η αναγγελία λοιπόν της 

Χ-Η1 δεν προέκυψε ακριβώς ως 

έκπληξη αλλά ταυτόχρονα δεν 

περιμέναμε ότι το επόμενο βήμα των 

σχεδιαστών της ιαπωνικής εταιρίας 

θα ήταν προς την κατεύθυνση του 

σοβαρού  video. Iδού λοιπόν η νέα 

ναυαρχίδα της Fujiflm X-H1 που με 

βάση την κωδική ονομασία μάλλον 

εγκαινιάζει και νέα σειρά.

Fujifilm X-H1
H αποκορύφωση του συστήματος Χ 

Διατηρεί βέβαια τον προηγμένο αισθητήρα Χ-Τrans CMOS IIII 24,3Μegapixel και 

τον επεξεργαστή Χ-Processor Pro αλλά φέρνει μαζί του πολλές καινοτομίες, όπως 

για πρώτη φορά σε Fujifilm το σύστημα οπτικής αταθεροποίησης IBIS. O ακόμη πιο 

επαγγελματικός heavy duty προσανατολισμός διαφαίνεται σπό λεπτομέρειες όπως η 

ενίσχυση του σώματος με πιο ενισχυμένο σασί από κράμα μαγνησίου, το πιο ανθεκτικό 

καουτσουκένιο περίβλημα και το πάνελ πληροφοριακών ενδείξεων δεξιά επάνω με 

e-ink που θυμίζει τη μεσαίου φορμά GFX-50S. Τις βλέψεις προς το επαγγελματικό video 

επιβεβαιώνει το DCI 4K video (24fps) ή εναλλακτικά το 4Κ UHD (30fps) με bitrate 

200Mbps και εσωτερικό F-log. 

Εξωτερικά η Χ-Η1 μοιάζει και είναι μεγαλύτερη με πιο professional look που τονίζεται 

από τη μεγεθυμένη λαβή. Τα χειριστήρια, ιδιαίτερα στην πλάτη δεν είναι υπερβολικά 

πολλά για hi end μηχανή και από τις αλλαγές ξεχωρίζει το νέο ΑF-On χειριστήριο 

και το μεγαλύτερο μέγεθος των κουμπιιών στο πίσω μέρος. Η περιστροφική κλίμακα 

αντιστάθμισης έκθεσης-σήμα κατατεθέν πολλών Fujifilm όπως της σειράς Χ100 έχει 

θυσιαστεί στο βωμό του πληροφοριακού πάνελ ενδείξεων και έχει αντικατασταθεί από 

ένα απλό κουμπί. Μια εσωτερική αλλαγή, αφορά την επανασχεδίαση του κουμπιού 

απελευθέρωσης του κλείστρου που τώρα έχει διαφορετική αίσθηση. Το ψηφιακό 

προσοφθάλμιο σκόπευτρο ΟLED EVF με τη super ανάλυση 3,69Megapixel παραπέμπει 

σε αυτό της GFX-50S και στο αντίστοιχο της Sony A9. Oπτικά έχει λίγο μικρότερη 

μεγέθυνση από την ΧΤ-2, πιθανότατα λόγω ριζικά διαφορετικής σχεδίασης. Σχεδιαστικά 

είναι ό,τι πιο προχωρημένο, με ελαχιστοποιημένη υστέρηση μόλις 0.005sec. και ρυθμό 

ανανέωσης 100fps. 
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 Αισθητήρας: Ο γνώριμος αισθητήρας 

X-Trans III  της X-T2/X-Pro2 24.3MP  

κάνει και εδώ την εμφάνισή του. Όπως 

και σε αυτές τις εκδόσεις, η ευαισθησία 

είναι ίδια ISO 200-12.800 με 

δυνατότητα ενίσχυσης ως ISO 51.200.  

Πέρα από τις γνωστές προσομοιώσεις 

φιλμ που είναι ένα είδος χρωματικών 

προφίλ αποκλειστικότητας Fujifilm στα 

οποία έχει προστεθεί το Eterna που 

προσομοιώνει κινηματογραφικό φιλμ 

με λιγότερο χρωματικό κορεσμό και 

έμφαση στις σκιάσεις. 

Σταθεροποίηση πέντε αξόνων: 

Αξίζει να παραθέσουμε περισσότερα 

στοιχεία για το σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης. Περιλαμβάνει 

τρεις αισθητήρες επιτάχυνσης και 

τρία γυροσκόπια ενώ ελέγχεται 

από ειδικό διπύρηνο CPU που 

εκτελεί 10.000 πράξεις το δευτ. 

υπολογίζοντας τη θέση σε πέντε 

άξονες και αποδίδοντας πλεονέκτημα 

5,5stop με φακούς XF και XC. Στην 

περαιτέρω σταθεροποίηση συμβάλλει 

ο μηχανισμός απόσβεσης των 

κραδασμών από το ηλεκτρομηχανικό 

κλείστρο. Τέλοw στις περιπτώσεις που 

επιβάλλεται η απολύτως αθόρυβη 

λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί το 

ηλεκτρονικό κλείστρο που φθάνει ως 

1/32.000sec.

Ταχύτητα: Οι επιδόσεις είναι 

παρόμοιες με της X-T2 δηλ 14fps 

με ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό 

κλείστρο ή 8fps με το κανονικό 

ηλεκτρομηχανικό κλείστρο 

(διευκρινίζοντας ότι το πρώτο φθάνει 

ως 1/32.000sec. και το δεύτερο ως 

1/8.000sec.) Aπό πλευράς buffer, oι 

αναφερόμενες ταχύτητες ισχύουν για 

διαδοχή 80 συνεχών καρέ JPEG, 31 

RAW με μη απωλεστική συμπίεση και 

26 ασυμπίεστων RAW αρχείων.  

Autofocus: Επαναλαμβάνεται το 

υβριδικό σύστημα αυτόματης εστίαση 

που υπάρχει στην X-T2 με 325 σημεία 

και 91 ζώνες. Το θετικό σημείο είναι 

ότι η ευαισθησία έχει βελτιωθεί και 

άλλο, με αποτέλεσμα να μπορούν να 

εστιάσουν ακόμη και φακοί με μέγιστο 

διάφραγμα f/11 (π.χ. όπως στην 

περίπτωση φακού f/5,6 με converter 

2x). 

Booster: Με την προσθήκη του προαιρετικού Vertical Power Booster Grip (VPB-XH1) η 

αυτονομία αναβαθμίζεται στα 900 καρέ (ή 30min video 4K). Παράλληλα ενισχύεται και η 

ριπή (burst mode) που φθάνει πλέον τα 11fps με ηλεκτρομηχανικό κλείστρο. Το power 

pack λιθίου ΝP-W126S που χρησιμοποιείται και σε άλλες Fujifilm όπως στην ΧΤ-2, Χ-Pro2, 

X100F κλπ. επαρκεί για 310 καρέ (CIPA rating)

Video 4K: Mε την καινούργια X-H1 η Fujifilm στρέφει σοβαρά το ενδιαφέρον της προς 

το video που αποτελεί προνομιακό χώρο των mirrorless. Για πρώτη φορά σε μηχανή της 

εταιρίας έχουμε DCI 4K (4096x2160/24fps) με υποστήριξη F-Log. H μεγάλη δυναμική 

περιοχή 12stop δίνει προοπτικές για καλύτερη αναπαραγωγή κινούμενης εικόνας όταν 

οι λήψεις αφορούν σκηνές με μεγάλο εύρος φωτεινότητας. Ελαφρά βελτιωμένο είναι το 

frame rate στο UHD video (3840x2160/30fps) και ακόμη καλύτερο (120/60fps) στο Full 

HD 1080p ανάλογα με τη διάρκεια του clip (6/20min. αντιστοίχως). Όμως οι εναλλακτικές 

δεν σταματούν εδώ εφόσον διατίθεται και 4Κ (2048x1080) στα 60fps με όριο τα 20min. 

Yποστηρίζεται video format mov (mpeg-4 AVC/H.264) με ήχο stereo LPCM. 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Επανασχεδιασμένο και ενισχυμένο σώμα με περισσότερη αντοχή και καλύτερη 

εργονομία

Αισθητήρας Χ-Trans CMOS III ΑPS-C 24,3Megapixel 23.6x15,6mm με βήμα 

εικονοστοιχείου 3.93micron

Επεξεργαστής Χ-Processor Pro 

Ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο ΕVF 0.48in. OLED με 3.69εκ. dot και απόσταση 

eyepoint 23mm και διόρθωση διοπτρίας -4 ως +2

Autofocus Hybrid Phase/Contrast με 325 σηεμία εστίασης και 169 σημεία phase-

detect με λειτουργίες Multi-area – Center - Selective single-point – Tracking – Single 

– Continuous – Touch - Face Detection - Live View

Αρθρωτή οθόνη 3in. 1.04εκ. Dot

Kλείστρο 900-1/32.000sec. (digital) 

Wireless Eνσωματωμένο WiFi & Bluetooth 

Διπλή θύρα καρτών μνήμης SDHC/XC (UHS-II)

Ιnterfaces: microHDMI, USB 3.0

Διαστάσεις: 140x97x86mm 

Bάρος: 675γρ.
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 
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Επωφεληθείτε από την μεγάλη προσφορά Benro
Aποσύρετε το παλιό σας τρίποδο και αποκτήστε σε προνομιακή τιμή 
το προηγμένο τρίποδο Benro C1980 με κεφαλή Ν1 κατασκευασμένο 
από ανθρακονήματα. To Carbon Fibre είναι το πιο μοντέρνο και ανθε-
κτικό υλικό που χαρίζει χαμηλότερο βάρος ενώ έχει υψηλή αντοχή.
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Επωφεληθείτε α
Aποσύρετε το παλιό σ
το προηγμένο τρίποδο
από ανθρακονήματα. T
κτικό υλικό που χαρίζε χαμηλότερο βάροςει χικό που χαρίζε

EYKAΙΡΙΑ

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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Ο Ολλανδός φωτορεπόρτερ 

και Πρεσβευτής της Nikon στην 

Ευρώπη, Kadir van Lohuizen, 

ξεκίνησε ένα εκτεταμένο έργο, για 

τις ανάγκες του οποίου ταξίδεψε 

σε έξι από τις πιο διαφορετικές 

και αντίθετες μεταξύ τους πόλεις 

του κόσμου, καταγράφοντας το 

σημερινό παγκόσμιο πρόβλημα 

των απορριμμάτων.

 

Διεισδύοντας στα συστήματα 

διάθεσης απορριμμάτων της 

Τζακάρτα, του Λάγος, του Τόκιο, της 

Νέας Υόρκης, του Άμστερνταμ και 

του Σάο Πάολο, το διηπειρωτικό 

έργο του Kadir συνθέτει μια 

συγκλονιστική εικόνα για τον τρόπο 

διαχείρισης, την κακή διαχείριση 

ή, σε μερικές περιπτώσεις, την 

απουσία οποιασδήποτε διαχείρισης 

Nikon
Ο φωτορεπόρτερ, Kadir van Lohuizen αποκαλύπτει τη σκληρή 

πραγματικότητα για το παγκόσμιο πρόβλημα των απορριμμάτων

των απορριμμάτων, σε ολόκληρη την υφήλιο. Χρησιμοποιώντας τις μηχανές Νikon D810, Df, 

D500 και D5, καθώς και μια σειρά από φακούς Nikkor, το έργο του Kadir δεν αποτελεί απλώς 

μια σειρά εικόνων που προκαλεί προβληματισμό αλλά είναι επίσης ένα κομμάτι φωτογραφικού 

ρεπορτάζ που δημιουργεί στο κοινό την ανάγκη να αναρωτηθεί για τη δική του ευθύνη στην 

προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης.  

Το ταξίδι του Kadir είναι μοναδικό. Καταγράφοντας από τις πόλεις που βυθίζονται στα 

απορρίμματα και έχουν εξαντλήσει κάθε χώρο, μέχρι εκείνες που διατηρούν τον έλεγχο 

και προνοητικά διαμοιράζονται την ευθύνη με τους πολίτες τους, ο Kadir αποκαλύπτει πού 

υπάρχουν προβλήματα, αλλά και τις διαθέσιμες λύσεις για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε 

την κλιμάκωση του προβλήματος προτού να είναι πολύ αργά.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στις αποστολές του ο Kadir χρησιμοποίησε τον ακόλουθο εξοπλισμό Νikon: 

AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED

AF-S 50mm f/1.8 NIKKOR

AF-S VR Micro-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED

D810

D5

D500

Nikon Df

Φωτ.: Τόκιο
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 «Εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα με τον τρόπο 
που διαχειρίζεται το Τόκιο τα απορρίμματά 
του, ιδιαίτερα το πλαστικό. Όταν 
συγκρίνεις το σύστημά τους με μέρη όπως 
την Τζακάρτα ή τη Νέα Υόρκη, η διαφορά 
είναι δραματική – τα μέρη αυτά όπου 
γίνεται σωστός χειρισμός, σε σύγκριση με 
εκείνα όπου δεν γίνεται καμία διαχείριση.» 
Φωτ.: Πανοραμική θέα ενός σταθμού 
ανακύκλωσης στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όπως 
καταγράφηκε με την D500 + AF-S Zoom-
NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED | 1/2000 
δευτ.| f/10 | ISO 320 | © Kadir van Lohuizen

«Το Transbordo Ponte Pequena είναι ένας σταθμός μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων (υπάρχουν τρεις στην πόλη), ο οποίος επεξεργάζεται 
5000 τόνους την ημέρα. Είναι επίσης ο μοναδικός σταθμός 
διαχωρισμού στο Σάο Πάολο. Επεξεργάζονται περίπου 90 τόνους 
απορριμμάτων την ημέρα, που θα μπορούσαν να είναι κατά μέγιστο 
250 τόνοι.» 
Φωτ.: Καταγράφηκε με την D500 +AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D 
IF-ED | 1/125 δευτ. | f/2,8 | ISO 1800 | © Kadir van Lohuizen

«Το άτακτο σύστημα ανακύκλωσης είναι ασυνήθιστο, ωστόσο, εάν 
δεν ήταν αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που εργάζονται στον ανεπίσημο 
τομέα ανακύκλωσης, η πόλη θα είχε πνιγεί στα απορρίμματά της πολύ 
καιρό πριν. Ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ότι η σωστή 
διάθεση των απορριμμάτων έχει σημασία στους ντόπιους, ακόμη και 
ανεπίσημα. Πέρα από αυτό όμως, υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει 
να γίνουν.» 
Φωτ.: Κάτοικοι του Λάγος ψάχνουν σε ένα απορριμματοφόρο. 
Καταγράφηκε με την D500 + AF-S NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED | 1/250 
δευτ. | f/13 | ISO 160 | © Kadir van Lohuizen

«Η ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων στη Νέα Υόρκη είναι 
ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά θέματα και ένα προφανές 
πρόβλημα για οποιονδήποτε έχει ζήσει λίγο καιρό στην πόλη. 
Υπάρχουν σχέδια σε εξέλιξη για την αντιμετώπιση ζητημάτων σαν κι 
αυτό, αλλά η υλοποίηση μιας ριζικής αλλαγής, ειδικά μιας αλλαγής 
στη συμπεριφορά, σε μια τόσο μεγάλη πόλη δεν συμβαίνει μονομιάς. 
Σοκαρίστηκα από τις τεράστιες διαστάσεις που έχει πραγματικά το 
πρόβλημα των απορριμμάτων εκεί.» 
Φωτ.: Ένας άνδρας στη Νέα Υόρκη συλλέγει πλαστικά μπουκάλια 
από τον δρόμο με σκοπό να τα πουλήσει - καταγράφηκε με την D5 + 
AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G | 1/1250 δευτ. | f/1,4 | ISO 250 | © Kadir van 
Lohuizen

«Δεν υπάρχει καθιερωμένο σύστημα ανακύκλωσης στην Τζακάρτα, 
μονάχα μια τεράστια, μη ελεγχόμενη αγορά. Χιλιάδες ψάχνουν σαν 
ρακοσυλλέκτες τη χωματερή για πλαστικά και άλλα ανακυκλώσιμα 
αγαθά, τα οποία στη συνέχεια πωλούν για να εξασφαλίσουν τα προς 
το ζην. Το πλαστικό είναι τόσο περιζήτητο στην πόλη ώστε αν σου 
πέσει ένα πλαστικό μπουκάλι στον δρόμο, το πιθανότερο είναι ότι θα 
το μαζέψει κάποιος μέσα σε δέκα λεπτά για να το πουλήσει.» 
Φωτ.: Nikon D810 + AF-S Zoom-NIKKOR 17-35mm f/2.8D IF-ED | 1/640 
δευτ. | f/3,2 | ISO 160 | © Kadir van Lohuizen
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Photoshop (�’ �����) Photoshop (�’ �����)
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http://www.photo.gr/shop/seminars_edit/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop-%CE%B2-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/
http://www.photo.gr/shop/seminars_edit/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-photoshop/
http://www.photo.gr/shop/seminars_edit/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop-%CE%B2-%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82/
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E���
���: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • ���.: 210 8541400

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Still life Masterclass 	
� 	
���
�
)#�
��'* !�"�#���� "� ��"
�
 �$��!"�+, ���&��!"�+, !��!�"��$# & �*#�$#

���������: ������� �;���;��  
�������	,  www.lightworks.gr
���	
: ���
�� 24 ������
����  ��
	���
: 11:00 – 17:00  ���� �%����&��: 70€ 

����� ��	
�����:  Suburban studio 	��
(� <
�;�'$#!�
#�( 8, 11524 ��(#
 (Metro >
#*�"��)

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ • Χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης

�� �����	
�� 
�� �����
	��

��������� ��������� 

 ����:  �� '�'()� «� �*��������! �+���!» & �� ������������ �� 5 
��
� €18,90!

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-still-life-masterclass-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BF/
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Panasonic Lumix GX9 
Πιο προσιτή με σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις

Oι φίλοι της αρχιτεκτονικής Micro 4/3 πλέον έχουν περισσότερες επιλογές ειδικά 

στη γκάμα Panasonic, μετά την απόφαση της εταιρίας να ανανεώσει το στόλο. 

Έτσι μετά τη G9, ήλθε η σειρά της GX9 που διαδέχεται την προηγούμενη GX8 του 

2015. Αρχικά ας δούμε όλες τις διαφοροποιήσεις: έχει αφαιρεθεί το φίλτρο low 

pass από τον αισθητήρα 20MP, προστέθηκε (επιτέλους) αναδιπλούμενο φλασάκι 

και βελτιώθηκε η οπτική σταθεροποίηση. Άλλες τροποποιήσεις αφορούν την 

προσθήκη Bluetooth και το αναθεωρημένο σχεδιασμό του κλείστρου με μείωση των 

κραδασμών και της αναπήδησης κατά 90%. Αλλαγές παρατηρούμε στην τεχνολογία 

των υποσυστημάτων σκόπευσης με ειδικό πάνελ τύπου Field Sequential LCD για το 

ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο, με καινούργια μέθοδο απεικόνισης που 

δείχνει διαδοχικά τα τρία subpixel κάθε εικονοστοιχείο με πολύ μεγάλη ταχύτητα 

ώστε να δημιουργείται η αίσθηση της καλύτερης ανάλυσης και λεπτομερειακότητας.

Όμως σε κάποια σημεία υπάρχει μια τάση μείωσης κόστους όπως στην κατάργηση της 

αδιαβροχοποίησης (weather sealing), στο μηχανισμό αναδίπλωσης της οθόνης που 

τώρα δεν περιστρέφεται περί δύο άξονες και στο κλείστρο που φθάνει το 1/4.000sec. 

αντί του 1/8.000sec. Aυτές οι εξοικονομήσεις έχουν μεταφερθεί και στην τιμή που 

είναι περίπου 20% φθηνότερη. Κατά τα λοιπά παραμένουν πολλές ομοιότητες με 

την GX8 στον αισθητήρα, το autofocus και το video. Η GX9 θα διατίθεται σε κιτ με το 

φακό Lumix 12-60mm f/3,5-5,6.

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας Μicro 4/3 20,3Megapixel 

χωρίς κατωδιαβατό (low pass) φίλτρο

Οπτική σταθεροποίηση Dual IS 

πέντε αξόνων

Σύστημα autofocus DFD 

(Depth from Defocus) παραλλαγή του 

contrast detect

Τηλεσκοπικού τύπου EVF 2.76M dot 

ανάλογο με αυτά των βιντεοκαμερών

Aρθρωτή οθόνη επαφικού τύπου 

3ιντσών 1,24Μ dot

Ριπή 6fps με λειτουργία AF Continuous

4K UHD video

Επανασχεδιασμένος 

ηλεκτρομαγνητικός μηχανισμός 

κλείστρου 1/4000sec

Monochrome D λειτουργία

WiFi και Bluetooth
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συμμετέχουμε..

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

EKΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

για όσους αγαπούν την φωτογραφία...

23

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο

24&

Φεβρουαρίου 2018
11:00 - 24:00

https://www.prolab.gr/
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Τι ισχύει για την επίσχεση εργασίας
Eργοδότες και ασφαλιστικά δικαιώματα

Η οικονομική κρίση που επικρατεί 

στην χώρα μας τα τελευταία 

χρόνια, έχει ως συνέπεια την 

αδυναμία πολλών επιχειρήσεων να 

καταβάλλουν εγκαίρως τους μισθούς 

των εργαζομένων τους. Απ΄την άλλη 

μεριά, έχουμε τους εργαζομένους οι 

οποίοι μένουν απλήρωτοι για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα, με αποτέλεσμα 

να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στις καθημερινές οικονομικές τους 

υποχρεώσεις. Αυτό πολλές φορές 

τους οδηγεί να αναζητούν τρόπους 

μέσα από την εργατική νομοθεσία  για 

να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 

Ένας από αυτούς, είναι 

η επίσχεση εργασίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 325 του 

Αστικού Κώδικα, ως επίσχεση 

εργασίας ορίζεται το δικαίωμα που 

έχει ο εργαζόμενος να αρνηθεί 

την παροχή εργασίας έως ότου ο 

εργοδότης εκπληρώσει κάποια δική 

του ληξιπρόθεσμη υποχρέωση που τον 

βαρύνει από την εργασιακή του σχέση 

και ως προς την οποία έχει καταστεί 

υπερήμερος.

Η ληξιπρόθεσμη αξίωση που έχει 

συνήθως 

ο εργαζόμενος κατά του εργοδότη, είναι 

η μη καταβολή ή καθυστέρηση 

καταβολής αποδοχών, επιδομάτων 

εορτών, αμοιβών από υπερεργασία, 

υπερωρίες κτλ., ή μη λήψη των 

αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και 

υγιεινής κ.α.

Με την άσκηση του δικαιώματος 

επίσχεσης ο εργαζόμενος απαλλάσσεται 

από την υποχρέωση παροχής εργασίας. 

Επειδή για την μη παροχή εργασίας κατά 

την διάρκεια της επίσχεσης υπαίτιος 

είναι ο εργοδότης, για αυτό το λόγο 

περιέρχεται σε υπερημερία και οφείλει 

αποδοχές υπερημερίας. Η υπερημερία 

του εργοδότη μπορεί να διακοπεί με 

καταγγελία συμβάσεως εργασίας. Το 

δικαίωμα επίσχεσης εργασίας ασκείται 

ατομικά με σαφή δήλωση του μισθωτού 

προς τον εργοδότη. Μπορεί μάλιστα 

να ασκηθεί και ομαδικά από 

περισσότερους μισθωτούς, με κοινή δήλωση, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες 

αξιώσεις από τον εργοδότη. Τα στοιχεία που αποτελούν τις προϋποθέσεις για τη 

νομιμότητα της επίσχεσης είναι:

- Η ύπαρξη ενεργούς και έγκυρης εργασιακής σύμβασης (δηλ. να μην έχει 

καταγγελθεί νόμιμα).

- Η ύπαρξη απαιτητής ή ληξιπρόθεσμης αξίωσης του μισθωτού η οποία θα 

πρέπει να είναι σαφής προς την οφειλή και να στρέφεται κατά του προσώπου 

του εργοδότη.

- Να δηλώνεται ρητώς και σαφώς (γραπτώς ή προφορικώς, εγκαίρως) ότι ο 

εργαζόμενος αρνείται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι να εκπληρώσει ο 

εργοδότης την υποχρέωση που τον βαρύνει. Η δήλωση του μισθωτού ότι 

ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης είναι βασικότατη και πρέπει να είναι σαφής 

εξώδικη έγγραφη δήλωση επίσχεσης η οποία πρέπει να περιέλθει σε γνώση 

του εργοδότη.

- Να ασκείται εντός των ορίων της καλής πίστης, των χρηστών και 

συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικοοικονομικού σκοπού του δικαιώματος, 

διαφορετικά ασκείται καταχρηστικά (άρθρο 281 Α.Κ.).

Η άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας απαγορεύεται να γίνεται 

καταχρηστικά, δηλαδή όταν η οφειλόμενη απαίτηση είναι ασήμαντη ή όταν δεν 

υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση στην εκπλήρωση της υποχρέωσης 

του εργοδότη για καταβολή των μισθών του εργαζομένου. Το αξιόλογο ή μη 

της καθυστέρησης όπως και ο σημαντικός ή όχι χαρακτήρας της απαίτησης, 

κρίνεται από το δικαστήριο σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και λαμβάνονται 

υπόψη οι οικονομικές συνθήκες και οι ανάγκες του εργαζομένου.

Η επίσχεση εργασίας έχει κριθεί καταχρηστική όταν η καθυστέρηση οφείλεται 

σε απρόβλεπτες περιστάσεις, καθώς και όταν αυτή προξενεί δυσβάσταχτη ζημία 

στον εργοδότη σε σχέση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα. Επίσης, εξετάζεται αν 

η καθυστέρηση καταβολής αποδοχών οφείλεται σε υπαιτιότητα ή στην 

ιδιαίτερη δυσχερή οικονομική κατάσταση της επιχείρησης η οποία είχε 

γνωστοποιηθεί στον εργαζόμενο.

Ο μισθωτός δικαιούται να άρει την επίσχεση όταν ο εργοδότης εκπληρώσει την 

υποχρέωση για την οποία ασκήθηκε ευθύς εξαρχής το δικαίωμα επίσχεσης. 

Ταυτόχρονα, ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωσή του για τους μισθούς του κατά 

τη διάρκεια της επίσχεσης εργασίας.

Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο εργαζόμενος δικαιούται να απασχοληθεί 

σε άλλη εργασία. Σε αυτήν την περίπτωση όμως ο εργοδότης έχει δικαίωμα, 

να ζητήσει να εκπέσουν από τους καθυστερούμενους μισθούς που οφείλονται 

κατά την διάρκεια της επίσχεσης τα ποσά τα οποία έλαβε ο εργαζόμενος από 

την άλλη εργασία, ώστε να καταβάλλει μόνο την πιθανή διαφορά.

Με την υπ’αριθμ. 30659/Β΄239/1989 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Εργασίας εκδοθείσα κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 22 του Ν. 1836/1989, 

οι εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας και παραμένουν 

άνεργοι επί τρεις μήνες, έχοντας πραγματοποιήσει τουλάχιστον 60 ημέρες 

εργασίας στο έτος που προηγείται, δικαιούνται επιδότηση επίσχεσης εργασίας. 

Κατά την διάρκεια της νόμιμης επίσχεσης εργασίας, υφίσταται κανονικά 

υποχρέωση ασφάλισης, καθώς ο εργαζόμενος δικαιούται για το χρόνο αυτό τις 

πλήρεις αποδοχές του. 

����;!�,6 F'3���

               (Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)
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Σύμφωνα όμως με σχετική 

γνωμοδότηση που εκδόθηκε από 

το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 

( υπ΄αριθμ. 136/2016 ), μπορεί η 

υποχρέωση ασφάλισης να είναι 

χρονικά απεριόριστη κατά την 

διάρκεια της επίσχεσης εργασίας, 

αλλά δίδεται ερμηνεία ότι η ασφάλιση 

στο ΙΚΑ δεν μπορεί να διαρκέσει 

πέραν εύλογου διαστήματος, το 

οποίο προσδιορίζεται στους πέντε 

μήνες, με την αιτιολογία ότι μετά 

την παρέλευση του χρόνου αυτού η 

αποχή του μισθωτού από την εργασία 

του συνιστά κατά αντικειμενική κρίση 

σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία 

της σύμβασης εργασίας 

(δηλαδή παραίτηση ), 

εκτός αν προσκομιστεί δικαστική 

απόφαση που κρίνει διαφορετικά. 

Σημειώνουμε ωστόσο ότι η ανωτέρω 

κρίση του Νομικού Συμβουλίου 

του Κράτους, ότι δηλαδή μετά 

την παρέλευση 5μηνης επίσχεσης 

διαρκείας θεωρείται πως ο 

εργαζόμενος κατήγγειλε τη σύμβαση 

εργασίας, δεν επιβεβαιώνεται από το 

νόμο ούτε από την πάγια νομολογία 

των δικαστηρίων της χώρας. Για αυτό 

συνίσταται στους εργαζομένους, προς 

αποφυγή απώλειας των ασφαλιστικών 

τους δικαιωμάτων, να ελέγχουν την 

υπαγωγή τους στην ασφάλιση από 

τον ασφαλιστικό τους φορέα και 

σε περίπτωση  που διαπιστώνουν 

ότι έπαυσε η ασφαλιστική τους 

τακτοποίηση να προβαίνουν σε 

καταγγελία, αιτούμενοι την πλήρη 

ασφαλιστική τους κάλυψη για 

ολόκληρο το χρονικό διάστημα 

εργασίας και μέχρι τη λύση της 

σύμβασης εργασίας και πέραν 

του πενταμήνου. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση είναι και το Πόρισμα 

του Συνηγόρου του Πολίτη της 29ης 

Φεβρουαρίου 2016, σύμφωνα με το 

οποίο καθ΄όλο το χρονικό διάστημα 

της επίσχεσης εργασίας διατηρείται στο 

ακέραιο το δικαίωμα του εργαζομένου 

για ασφαλιστική κάλυψη.

 

 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ

 Λογίστρια-Εργατολόγος

             (Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Panasonic DMC-TZ200
Η μικρότερη compact zoom με αισθητήρα 1-ίντσας 

επιστρέφει ισχυρότερη. 

Η DMC-TZ200 είναι το flagship μοντέλο της Panasonic στην ιδιαίτερα δημοφιλή 

σειρά Travel Zoom. Η σειρά διακρίνεται για το μικρό μέγεθος και τους φακούς 

με ισχυρό zoom, το οποίο στο νέο μοντέλο είναι ακόμη ισχυρότερο. Έτσι, ενώ η 

προκάτοχος TZ100, έχει φακό zoom 24-250mm (ισοδύναμο 35mm) με φωτεινότητα 

f/2,8-5,9, η νέα TZ200 έρχεται με έναν λίγο πιο αργό αλλά με μεγαλύτρο zoom 24-

360mm f/3,3-6,4. 

Αυτό που πρέπει να θεωρηθεί ως κατόρθωμα για την Panasonic - παρά το γεγονός 

ότι ο φακός υστερεί κάπως σε φωτεινότητα – είναι ότι κατάφερε να «χωρέσει» τον 

ισχυρότερο φακό zoom στην κατηγορία σε σώμα που είναι μόνο κατά 1mm πιο ψηλό 

και 1mm πιο παχύ από εκείνο της TZ100. 

Ο συνδυασμός του επεξεργαστή εικόνα Venus Engine με τον High Sensitivity MOS 

Sensor της Panasonic καταλήγει σε ευαισθησία ISO 12.000, τιμή μη ευκαταφρόνητη για 

την κατηγορία. Στα ισχυρά σημεία της TZ200 συγκαταλέγεται η δυνατότητα καταγραφής 

4K video, ανάλυσης 3840x2160/30p ή 24p, σε φορμά MP4.  

Το σκόπευτρο  είναι τύπου Live View Finder (LVF) και η ανάλυση του είναι 2.330Κ-dot. 

Στη διάθεση του φωτογράφου είναι και οθόνη αφής 3 ιντσών. Στο σύστημα εστίασης 

με ανίχνευση της αντίθεσης – Contrast AF – συναντάμε την γνωστή από άλλα μοντέλα 

της Panasonic τεχνολογία DFD (Depth From Defocus) που βελτιώνει την ταχύτητα και 

την ακρίβεια στο νετάρισμα. Η Panasonic λέει ότι, η ΤΖ200 εστιάζει σε σχεδόν 0,1sec, 

με βάση το standard της CIPA. Στη συνδεσιμότητα, τέλος, προσφέρονται WiFi και 

Bluetooth 4.2. To τελευταίο είναι χαμηλής κατανάλωσης (Bluetooth Low Energy) και 

κάνει δυνατή τη συνεχή σύνδεση της κάμερας με smartphone ή tablet.

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας High Sensitivity MOS 20,1MP

Επεξεργαστής High Sensitivity MOS

Σύστημα  σταθεροποίησης 5-Axis HYBRID Optical Image Stabilizer Plus 

Autofocus Contrast AF με DFD 

Οθόνη 3in. με επαφική λειτουργία

Video 4K 30p/24p με δυνατότητα frame grab

Ενσωματωμένο WiFi και Bluetooth Low Energy 
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https://www.shapenlight.com/
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«Δημιουργώντας νέες 
πραγματικότητες»
Δύο εβδομάδες μας χωρίζουν από  Business 
Forum Imaging Cologne 2018

”Creating new realities“ είναι το θέμα  του 

συνεδρίου για την καινοτομία στο imaging 

που θα διεξαχθεί στην Κολωνία στις 28 Φεβρουαρίου 

και 1 Μαρτίου. To Συνέδριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο 

χώρο της φωτογραφίας. Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου 

αφορά τις ευκαιρίες μέσω των νέων τεχνολογιών 

στην ψηφιακή πραγματικότητα. Οι Giorgio και Martin 

Koppehele (Avenue Music) που θα κάνουν την 

εισαγωγική ομιλία με το τελευταίο τους έργο, Magic 

Horizons, δημιουργούν νέες εφαρμογές στον τομέα 

της εικονικής πραγματικότητας (VR) συνδυάζοντας  

εμβληματικό ήχο με CGI (Computer Generated 

Imagery). Οι νέες πραγματικότητες στον φυσικό κόσμο 

θα τονιστούν από τον Ralph Naruhn, CEO of di support.  

Ο  Ralph Naruhn θα παρουσιάζει μια επαναστατική 

νέα λύση για τη δημιουργία προϊόντών φυσικής 

εικόνας σε κινητές συσκευές σχεδόν οπουδήποτε στον 

κόσμο και παραγωγής τους άμεσα στο κατάστημα. 

Οι συμμετέχοντες στο Business Forum θα μπορούν 

να δοκιμάσουν ζωντανά πόσο γρήγορα και εύκολα 

λειτουργεί το σύστημα..

Η δεύτερη μέρα αφορά νέες ιδέες για καθημερινές 

επαγγελματικές διαστηριότητες και το λιανικό 

εμπόριο. Στην εισαγωγική του διάλεξη, ο καθηγητής 

Dr. Gerrit Heinemann (Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 

Επιστημών Niederrhein), συγγραφέας του βιβλίου 

"Η επανεφεύρεση του σταθερού καταστήματος 

λιανικού εμπορίου",αναμένεται να δώσει ένα σαφές 

μήνυμα: Παρά την κυριαρχία της Amazon, ο ομιλητής 

επιστήμονας βλέπει μέλλον για τους τοπικούς 

λιανοπωλητές, εάν επικεντρωθούν σε καινοτόμες ιδέες 

και καταπιαστούν με την ψηφιακή πραγματικότητα. 

Στο ίδιο πνεύμα είναι και ο Roman Heimbold, Ιδρυτής 

και CEO της Internet 

Company, στην Αtalanda. 

Παρουσιάζει μια καινοτόμο 

πλατφόρμα όπου οι 

έμποροι λιανικής πώλησης 

σε μια πόλη μπορούν 

να παρουσιάσουν από 

κοινού τα καταστήματα και 

τις προσφορές τους στο 

Διαδίκτυο. 

Το πρόγραμμα και η φόρμα 

εγγραφής είναι διαθέσιμη 

στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://www.bfi-photokina.

com/redaktionell/bfi_1/

downloads_20/pdf_22/

BFI18_ProgStrecke-2.pdf

O οδηγός της Formula One Valtteri 
Bottas για την εκπαίδευση

Ο Φινλανδός σταρ συνεργάζεται με την Epson για την 
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων στην εκπαίδευση της 
διαδραστικής τεχνολογίας και των οθονών μεγάλου 

μεγέθους.

Σε επίσκεψή του στο δημοτικό σχολείο όπου φοίτησε, στη Φινλανδία, 

ο οδηγός της Mercedes-AMG Petronas Motorsport, Valtteri Bottas, 

πρωταγωνιστεί σε νέο βίντεο της Epson με σκοπό να αναδείξει τη σημασία 

που έχει η διαδραστική τεχνολογία και οι οθόνες μεγάλου μεγέθους για 

την ενίσχυση της μάθησης στις αίθουσες διδασκαλίας. Το σύντομο βίντεο 

#FinnishClass παρουσιάζει μια ζωντανή, δυναμική και συγκεντρωμένη 

τάξη στη Φινλανδία, την πρώτη χώρα στον κόσμο που χρησιμοποιεί 

διαδραστικό βιντεοπροβολέα της Epson στη βασική εκπαίδευση.

Η Φινλανδία δεν αναδείχτηκε μόνο ως πρώτη παγκοσμίως χώρα στη 

βασική εκπαίδευση για δεύτερη χρονιά, βάσει της Παγκόσμιας Αναφοράς 

Ανταγωνιστικότητας του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ για το 2017-

18 (World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2017-18), 

αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στην ανώτερη εκπαίδευση. 

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος της οθόνης, έρευνες αγοράς δείχνουν ότι το 

50% των μαθητών δυσκολεύονται να διαβάσουν περιεχόμενο που 

εμφανίζεται σε τυπική οθόνη 70 ιντσών. Ως προς τις αποτελεσματικές 

προσεγγίσεις διδασκαλίας, οι έρευνες δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό υλικό 

αφομοιώνεται κατά 80% μέσω οπτικών μέσων και κατά 90% μέσω 

διαδραστικών μαθημάτων. Μόλις το 25% αφομοιώνεται από μεμονωμένα 

προφορικά μαθήματα. Μπορείτε να δείτε το βίντεο στο https://www.

youtube.com/watch?v=2rwZz39zAyA

www.bfi-photokina.com

Organizers: INTERNATIONAL CONTACT · Photo Imaging News

Partners: Photoindustrie-Verband e.V. · GfK Retail and Technology

Information: www.bfi -photokina.com · E-Mail: bfi @photokina.de · Fax: +49221821-3995

“Creating new realities”

presented by

February 28 – March 1, 2018 • Congress Centre East, Koelnmesse

Trends · Innovations · Networking

BUSINESS
F O R U M
IMAGING 

COLOGNE
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PHOTOGRAPHIC PLEASURES
για όσους αγαπούν την φωτογραφία...

25

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
& ΑLBUMS

EKΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

LIVE ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

23

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Σπίτι του Πολιτισμού, ΡΕΘΥΜΝΟ

24& Φεβρουαρίου
11:00 - 24:00

https://www.facebook.com/events/158464858139626/
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Η ΙΚΕΑ θα διαθέσει φωτογραφίες Hasselblad Masters 
Η συλλογή που θα διαθέσει η αλυσίδα οικιακού εξοπλισμού θα ονομάζεται Norrhassel

Η IKEA και η Hasselblad ήρθαν 

σε συμφωνία και η αλυσίδα 

θα λανσάρει συλλογή εικόνων της 

γνωστής εταιρείας φωτογραφικών. Η 

πώληση φωτογραφιών τέχνης από 

την IKEA ξεκίνησε το 2016, και τώρα 

η συλλογή της θα εμπλουτιστεί με 

εικόνες από το γνωστό φωτογραφικό 

brand. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής 

σχεδιασμού στην IKEA, Marcus Engman, 

«με αυτή τη συλλογή εικόνων, η 

IKEA και η Hasselblad στοχεύουν 

να συνεχίσουν να εμπνέουν τους 

ανθρώπους να αποτυπώνουν τον 

κόσμο και παράλληλα να προσφέρουν 

εκπληκτικές φωτογραφίες σε εκείνους 

που αναζητούν τρόπους να κάνουν το 

σπίτι τους μοναδικό.» 

Οι οκτώ φωτογραφίες της συλλογής, 

είναι επτά φωτογράφων που έχουν 

βραβευτεί με διάκριση Hasselblad  

Masters για τα φωτογραφικά τους 

επιτεύγματα. Αυτοί είναι οι  Dmitry 

Ageev, Lars van de Goor, Hans Strand, 

Bára Prášilová, Ali Rajabi, Tom D. Jones, 

και Joachim Schmeisser.

Η φωτογραφία του άρθρου είναι του 

Lars van de Goo και περιλαμβάνεται στη 

συλλογή Norrhassel της ΙΚΕΑ.

http://www.fisheye.gr/
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Πρόσκληση

Openhouse Event 
Λεμεσός Κύπρου

������� 25 	
�������� 2018 • Ajax Hotel �
�
��� • 10:00 -19:00

Η Στάμος Α.Ε. και ο επίσημος συνεργάτης διανομής των προϊόντων της στην Κύπρο κ. Γιώργος Βαρελλάς, 

σας προσκαλούν σε ειδική εκδήλωση παρουσίασης της πλήρους γκάμας προϊόντων: 

Sony, DNP, Godox, Yongnuo, Atomos, E-Image. 

Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου στις 17:30 θα γίνει επίδειξη live shooting studio 

φωτογράφισης με χρήση εξοπλισμού της Godox από τον επαγγελματία φωτογράφο 

Παναγιώτη Ασωνίτη και την επαγγελματία μοντέλο Ράνια Βαρσαμά στο χώρο της εκδήλωσης.

http://www.stamos.com.gr/
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Blackmagic 4K camera
Ίσως «η πιο προσιτή επαγγελματική» κάμερα 4Κ, επιπέδου broadcast.

H URSA Broadcast λανσάρεται από 

την Blackmagic Design ως «η πιο 

προσιτή οικονομικά κάμερα» για χρήση 

στούντιο και δημιουργία ταινιών. Το 

κόστος της στην Αμερική είναι $3.495. Η 

URSA Broadcast έρχεται με μοντούρα B4, 

αλλά μπορεί να δεχθεί και φακούς PL, 

F ή EF. H αποθήκευση του video γίνεται 

σε κάρτες SD ή σε CFast. Το φορμά καταγραφής μπορεί να είναι μη απωλεστικό 12-bit 

CinemaDNG Raw, όταν στόχος είναι η μέγιστη ποιότητα. Για υλικό εκπομπής μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένα από τα φορμά 10-bit DNxHD 220X, DNxHD 145, ή ProRes. Σύμφωνα 

με την Blackmagic Design, η βιντεοκάμερα διακρίνεται για τη μεγάλη δυναμική περιοχή, 

μπορεί να καταγράφει με ακρίβεια του τόνους του δέρματος και διαθέτει ενσωματωμένα 

φίλτρα ND σε δυνάμεις 1/4, 1/16, και 1/64 stop. Ο κατασκευαστής έχει τοποθετήσει φυσικά 

πλήκτρα λειτουργιών, αντί επιλογές μέσω του μενού, και αν κάποιο από αυτά παρουσιάσει 

βλάβη, μπορεί η λειτουργία του να αντιστοιχηθεί με ένα άλλο.

Canon Office Insights 2017
Ευκαιρίες ανάπτυξης στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη με βάση έρευνα της Canon 

Η Canon δημοσίευσε τα βασικότερα 

στοιχεία από την έκθεση Office 

Insights 2017, η οποία αποκαλύπτει ότι 

στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 

υπάρχει αυξανόμενη τάση για την 

ανάπτυξη υπηρεσιών MPS και cloud, παρά 

τους περιοριστικούς προϋπολογισμούς 

και τις εγγενείς ανησυχίες για την 

ασφάλεια. Η έκθεση διαπίστωσε ότι, 

παρά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα 

της ψηφιακής τεχνολογίας χαίρουν 

ιδιαίτερης εκτίμησης από τις επιχειρήσεις 

της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, 

η διαδικασία υιοθέτησης αυτών των 

συστημάτων βρίσκεται στις απαρχές 

της. Στο πλαίσιο της έρευνας Canon 

Office Insights 2017, πραγματοποιήθηκε 

σειρά συνεντεύξεων με 2.550 

υπαλλήλους γραφείου, μεταξύ 

των οποίων υπεύθυνοι για τη λήψη 

αποφάσεων, διευθυντικά στελέχη και 

τελικοί χρήστες σε 24 χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και 

Ελλάδα, της Ευρασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 

Από τα ευρήματα της έρευνας, και σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η Canon, 

ξεχωρίζουν εξής:

• Το 25% των ερωτηθέντων υποστηρίζουν ότι μια λύση ασφάλειας για την εκτύπωση θα 

ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη

• Το 20% των ερωτηθέντων είπε ότι πρόκειται να ενισχύσουν τον τομέα ασφάλειας των 

εγγράφων τα επόμενα 1-2 χρόνια

• Μόνο το 15% των ερωτηθέντων γνωρίζουν το ακριβές κόστος εκτύπωσης μιας 

έγχρωμης σελίδας

• Μόνο το 5% των ερωτηθέντων διαθέτουν σύμβαση MPS, αλλά το 22% σχεδιάζουν 

την υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης εγγράφων που βασίζονται σε cloud
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By Pagratis Pagratidis
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Fine art printing

Intuitive photo editing

Film Scanning / digitizing

Reproduction

Catalogue design / publishing

Gallery hire

Κάμερες 8Κ ετοιμάζουν RED 
και Foxconn
Mε λογικό κόστος

Τη RED Digital Cinema δε χρειάζεται να τη 

συστήσουμε. Η Foxconn είναι η κατασκευάστρια 

εταιρεία των iPhone. Kαι οι δύο μαζί θα συνεργαστούν 

για την κατασκευή κορυφαίας ποιότητας 

βιντεοκαμερών 8K σε τιμές στο ένα τρίτο των 

τρεχουσών! 

Ενδιαφέρον έχει το παρασκήνιο της συνεργασίας 

που βρίσκεται σε επίπεδο προχωρημένων 

συζητήσεων. Η Foxconn κατασκευάζει το ένα τρίτο της 

παραγωγής iPhone, που ισοδυναμεί με το 50% των 

δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία, μετά την εξαγορά της 

εταιρείας κατασκευής ημιαγωγών της Sharp, αναζητά 

τρόπους να μεγαλώσει τα κέρδη της. Η Foxconn 

μπορεί να κατασκευάζει σημαντικά εξαρτήματα 

για τη λειτουργία αισθητήρων εικόνας και οθονών 

απεικόνισης. Εξάλλου, οι δύο εταιρείες συνεργάζονται 

ήδη, καθώς η Foxconn συναρμολογεί ολοκληρωμένα 

κυκλώματα για τη RED.

Leica Q «Snow» Limited Edition
Εμπνευσμένη από τον Ελβετό Χρυσό 
Ολυμπιονίκη snowboarder, Iouri Podladtchikov

H πλήρους καρέ compact κάμερα Leica Q, είναι 

εμπνευσμένη από τον χιονοδρόμο και φωτογράφο 

συνάμα,  Iouri Podladtchikov.  Η μηχανή θα διατεθεί σε 

300 μόλις κομμάτια παγκοσμίως και το κόστος της θα είναι 

$5.395. 

Όπως όλες οι ειδικές εκδόσεις μηχανών της Leica, το 

εσωτερικό της Q «Snow» θα είναι πανομοιότυπο με εκείνο 

της στάνταρ Q. Οι διαφοροποιήσεις προσδιορίζονται στο 

λευκό δέρμα εξωτερικά και στα ανοδιωμένα λευκά ασημί 

top plate και χειριστήρια. Λευκή θα είναι η θήκη και το 

λουράκι.

Να θυμίσουμε ότι η Leica Q διαθέτει ιδιαίτερα φωτεινό φακό 

Leica Summilux 28 mm 

f/1.7 ASPH, κατάλληλο 

για λήψεις σε χαμηλό 

φωτισμό, φωτογράφιση 

δρόμου, αρχιτεκτονικής και 

τοπία. Το ενσωματωμένο 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο 

έχει ανάλυση 

3,68Megapixel.

http://www.laboutiquefineart.com/
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I’m Back
Η «I’m Back» είναι ψηφιακή πλάτη για κάμερες φιλμ 35mm.

H υπόσχεση που δίνει η «I’m Back» 

αναμένεται να ενθουσιάσει όσους 

διαθέτουν μισ παλιά φιλμάτη μηχανή 

35mm, αναθερμαίνοντας το ενδιαφέρον για 

φωτογραφικές μηχανές με φιλμ. 

Τι είναι όμως το project I’m Back; Πρόκειται 

για μία συσκευή που μετατρέπει σε 

ψηφιακή μια αναλογική μηχανή 35mm 

και δίνει δυνατότητες για λήψη ψηφιακών 

φωτογραφιών και video. Για να γίνει αυτό, 

η πλάτη I’m Back διαθέτει αισθητήρα, 

ο οποίος τοποθετείται στο σημείο που 

κανονικά θα βρισκόταν το φιλμ της αναλογικής μηχανής. Η αποθήκευση των εικόνων 

γίνεται σε μνήμη SD, την οποία διαθέτει η ψηφιακή πλάτη I’m Back. Η επισκόπηση των 

εικόνων μπορεί να γίνει στην οθόνη LCD που διαθέτει η συσκευή, ή σε συνδεδεμένο 

smartphone.

Η ανάλυση video που υποστηρίζει η I’m Back είναι UHD 2160/24p και 1080/60p. Οι 

φωτογραφίες έχουν ανάλυση 16Megapixel. 

Στις συμβατές κάμερες περιλαμβάνονται μηχανές Nikon F, Minolta Maxxum 7000, 

Olympus om10, Pentax και Practica B200. Γενικότερα, συμβατές είναι κάμερες που 

διαθέτουν υποδοχή προσαρμογής τριπόδου, θέση λήψης Bulb, συγχρονισμό Flash και 

δυνατότητα λειτουργίας με το πορτάκι του φιλμ ανοικτό. 

To I’m Back ξεκίνησε ως project στο Kickstarter  και αναμένεται να γίνει σύντομα 

κανονικό προϊόν.

Canon Legria HF G26
Full HD επαγγελματικής ποιότητας

Η Canon παρουσίαε την HF G26 μια μικρή σε 

μέγεθος βιντεοκάμερα. Διαθέτει φακό με 

οπτικό zoom 20χ, που ξεκινά από την ευρυγώνια 

εστιακή απόσταση των 28,8mm (ισοδυναμία  

35mm) και ίριδα διαφράγματος οκτώ λεπίδων 

που συμβάλλει στο bokeh. Το φορμά λήψης είναι 

1080/50p. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της που 

ξεχωρίζουν είναι ο «έξυπνος» σταθεροποιητής 

εικόνας (Intelligent Image Stabilizer), ο οποίος 

αντισταθμίζει την κίνηση της κάμερας σε πέντε 

άξονες. 

Χάρη στο ενεργό σύστημα σταθεροποίησης 

- Powered IS η λήψη είναι δυνατή ακόμη και 

όταν ο χρήστης βρίσκεται σε κίνηση ή και όταν 

χρησιμοποιούνται ακραίες τιμές zoom. 

Ο αισθητήρας είναι HD CMOS Pro, ανάλυσης 

2,91Megapixel, έχει μέγεθος 1/2,84in. και σε 

συνδυασμό με τον επεξεργαστή DIGIC DV4 μπορεί να καταγράφει video ευρείας 

δυναμικής περιοχής, 1080p. Το καδράρισμα γίνεται σε οθόνη LCD 3 ιντσών και σε 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο. 

Η Canon Legria HF G26 διαθέτει έξοδο HDMI υποδοχή σύνδεσης ακουστικών 

3,5mm, υποδοχή μικροφώνου 3,5mm, καθώς και Mini Advanced Shoe.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 1

 Φ
ΕΒ

ΡΟ
ΥΑ

ΡΙ
Ο

Υ
 2

01
8

0
9

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

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

    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...

ΤΑ
 Ε

ΚΤ
Ο

Σ 
ΣΕ

ΙΡ
Α

Σ 
ΤΕ

ΥΧ
Η

 Τ
Ο

Υ 
Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
Ο

Υ 
ΚΥ

ΚΛ
Ο

Φ
Ο

ΡΟ
ΥΝ

 Δ
ΥΟ

 Μ
Ε 

ΤΡ
ΕΙ

Σ 
 Φ

Ο
ΡΕ

Σ 
ΤΟ

 Χ
ΡΟ

Ν
Ο

 
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
6 

Ο
ΚΤ

Ω
ΒΡ

ΙΟ
Υ

 2
01

6

0
5

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

€6,90

���������	

��
��!

���	��
� 

��� ����� �������������� 	 �
��������

B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

�

�
��

�
��������������������

��������     
Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

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

Cover.indd   1 31/5/2016   11:14:16 πμ

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

Νο 15:

Ποια είναι καλή 
φωτογραφία; 
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

1 Φεβρουαρίου
2018

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

14+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika.indd   1 28/9/2017   5:20:46 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Οι Kodak Pocket Portable 

Projector, Kodak Pocket Pico 

Projector, και Kodak Pocket Wireless 

Pico Projector είναι προβολείς 

τεχνολογίας DLP και μπορούν 

να συνδεθούν με smartphone, 

υπολογιστή ή άλλη συσκευή για την 

προβολή εικόνων και βίντεο σε κάθε 

επιφάνεια. 

Ο Joel Satin, VP Brand Licensing στην 

Eastman Kodak Company δεν έκρυψε 

τον ενθουσιασμό του για τους νέους  

υπερφορητούς προβολείς: "Αυτοί 

οι νέοι προβολείς από την Kodak 

βάζουν τη δύναμη ενός home theater 

στην παλάμη του χεριού σας" είπε 

σχολιάζοντας την ανακοίνωση. "Και 

οι τρεις έχουν ισχυρές δυνατότητες 

προβολής, και έτσι ταινίες, τηλεοπτικές 

εκπομπές ή εικόνες, μπορούν να 

προβάλλονται  τόσο στο επιτι όσο 

και σε εξωτερικό χώρο, μια ζεστή 

καλικαιρινή νύκτα.

Η σύνδεση που υποστηρίζουν και οι 

τρεις βιντεοπροβολείς είναι HDMI. Διαθέτουν ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

και είναι συμβατοί με κάρτες MicroSD. Και οι τρεις βιντεοπροβολείς έχουν ενσωματωμένα 

ηχεία και διαθέτουν έξοδο  mini-jack 3,5mm για τη σύνδεση εξωτερικών ηχείων ή 

ακουστικών. Στη συσκευασία καθενός από τους μικρούς προβολείς, η Kodak περιλαμβάνει 

ασύρματο τηλεχειριστήρι και mini τρίποδο. Οι τιμές των προβολέων, στην Αμερική, 

κυμαίνονται από $200-$290. Θυμίζουμε ότι η C+A Global είναι η brand licensee της Kodak 

για τη Β.Αμερική.

Οι αναβαθμισμένες συσκευές της 

Canon διαθέτουν ενσωματωμένες 

λύσεις που περιλαμβάνουν προηγμένη 

δυνατότητα σάρωσης στο cloud, 

λύση διαχείρισης εξόδου - uniFLOW 

Online Express, καθώς και λύση 

επαλήθευσης συσκευών - Universal 

Login Manager. Η παρακολούθηση 

και αναφορά της δραστηριότητας και η 

δημιουργία οπτικοποιημένων αναφορών 

πραγματοποιείται εύκολα χάρη στο 

uniFLOW Online Express portal, λέει η 

Canon. Ο κεντρικός πίνακας ελέγχου 

(dashboard) επιτρέπει το drag & drop 

λειτουργικών εικονιδίων (widgets), 

προσαρμοζόμενος στις εξατομικευμένες 

απαιτήσεις του πελάτη, και προβάλλει 

επισκόπηση του περιβάλλοντος 

εκτυπώσεων, σάρωσης και αντιγραφής 

της επιχείρησης, δίνοντας μάλιστα 

διαφορετικές λεπτομερείς αναφορές ανά 

χρήστη και συσκευή. Το uniFLOW Online 

Express επιτρέπει στους διαχειριστές να 

παρακολουθούν το κόστος των εκτυπώσεων, αντιγραφών, σαρώσεων και λειτουργιών 

φαξ της επιχείρησης, η οποία διευκολύνει τον καταμερισμό του κόστους ανάλογα με τις επί 

μέρους ανάγκες κάθε χρήστη.

Οι συσκευές 2ης έκδοσης imageRUNNER ADVANCE αποτελούν τμήμα μιας οικογένειας 

με μακρά παράδοση βραβεύσεων. Συγκεκριμένα, έχουν αποσπάσει τους τίτλους A3 MFP 

Line of Year της Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) για τρεις συνεχείς χρονιές. Ο 

οργανισμός BLI ειδικεύεται σε λύσεις και συσκευές απεικόνισης εγγράφων και software και 

απονέμει κάθε χρόνο τα βραβεία του μετά από απαιτητικές εργαστηριακές μετρήσεις.

Υπερφορητοί βιντεοπροβολείς Kodak για smartphone 
Οι τρεις ultra-compact φορητοί βιντεοπροβολείς για φορητές συσκευές θα διατεθούν από την C+A Global.

3η γενιά συσκευών Canon imageRUNNER ADVANCE
Οι συσκευές imageRUNNER ADVANCE 3ης Γενιάς, 2ης Έκδοσης (Third Generation 2nd Edition) παρέχουν 
μια ευρεία γκάμα μοντέλων για τις ανάγκες κάθε πελάτη.
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# Μy Blue
Οι νικητές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του ευρωπαϊκού 

φωτογραφικού διαγωνισμού #MyBlueEurope. Το 

πρώτο βραβείο απέσπασε η φωτογραφία του Huub 

Waaldijk, ο οποίος κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι 

στην Ελλάδα, πολυτελή διαμονή στο Grand Resort 

Lagonissi και την καταδυτική εμπειρία του Athens Divers 

Club. Εμπνευσμένοι τη ζωή του δύτη Ζακ Μαγιόλ και το 

ντοκιμαντέρ Dolphing Man οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν 

να αποτυπώσουν την αγάπη τους για τη θάλασσα και τη 

θαλάσσια ζωή. Ανάμεσα στους διακριθέντες είναι και οι 

Έλληνες Στέφανος Προάκης, Βασιλική Φειδοπούλου, Ζωή 

Παχούντη, Μάντυ Λυκερίδου και Άγγελος Ψωμόπουλος. 

Ο διαγωνισμός συν-διοργανώθηκε από τους ARTE, WWF 

Greece, Moving Docs και Greek Travel Pages, με την 

υποστήριξη του ΕΟΤ. 
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Η εταιρεία Prolab θα βρεθεί για 

πρώτη φορά στην Κρήτη στα 

πλαίσια του Photographic Pleasures, 

μια εκδήλωση που έχει θέμα τη 

φωτογραφία ως κομμάτι της ζωής και 

της καθημερινότητας μας. Η Prolab 

θα δείξει άλμπουμ, εκτυπώσεις σε 

φωτογραφικά και fine art χαρτιά, 

προτάσεις σε μετεκτυπωτικές εργασίες 

και ιδέες για προϊόντα παρουσίασης. Στο 

Ρέθυμνο θα φιλοξενηθούν στο Studio 

Kaloudis όπου ο David Movsesyan θα 

γίνονται πραγματοποιεί καθημερινά 

live φωτογραφήσεις με θέματα 

newborn, fashion, body building 

και body painting. Η εκδήλωση θα 

διαρκέσει τρεις ημέρες (23-25/2) και θα 

φιλοξενηθεί στο Σπίτι του Πολιτισμού. 

Την έκθεση στηρίζει και η Fujifilm 

που θα παρουσιάσει επαγγλεματικό 

εξοπλισμό και φωτογραφικές μηχανές 

νέας τεχνολογίας.

Μετά την επιτυχημένη έκθεση 

στο Ελληνικό Κέντρο του 

Λονδίνου, η Πρεσβεία της Βραζιλίας 

της Αθήνας παρουσιάζει την 

φωτογραφική έκθεση “Portraits and 

figures of light”, της φωτογράφου 

Ελισάβετ Κατσαμάκη στο 

Casa Do Brazil.

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στους 

Βραζιλιάνους, για την ικανότητά 

τους να ανακαλύπτουν πάντα το 

χρωματιστό ουράνιο τόξο μετά την 

βροχή, και στοχεύει στην αφύπνιση 

της κοινωνικής και πνευματικής 

συνείδησης προς την αναζήτηση 

της ευτυχίας. Οι φωτογραφίες 

είναι τραβηγμένες στην Βραζιλία 

και  χωρίζονται σε δύο μέρη: την 

αληθινή ζωή στις φαβέλες, και την 

ονειρική εικόνα των παραλιών του 

Ρίο Ντε Τζανέιρο. μέσα από αυτήν 

την αντίθεση θέλει να αναδείξει την 

ικανότητα της ανθρώπινης ψυχής να 

βρίσκει τα φτερά της μακριά από τον 

υλισμό.

Photographic Pleasures
H Prolab για πρώτη φορά στην Κρήτη στις 23-25/02

Ελισάβετ Κατσαμάκη 
«Portraits and figures of light»

Διεύθυνση: Casa Do Brazil, Βασιλίσσης Σοφίας 23, Αθήνα, (ισόγειο)

Εγκαίνια Τετάρτη  21 Φεβρουαρίου 2018 στις 7μμ. 

Διάρκεια έκθεσης: 21 Φεβρουαρίου – 6 Απριλίου 2018

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά 10:00 - 17:00, Σαββατοκύριακα κλειστά

Διοργάνωση: Casa Do Brazil, Πρεσβεία της Βραζιλίας της Αθήνας
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iFocus
Φωτογραφικά Εργαστήρια για Παιδιά και Εφήβους στην Γλυφάδα

H iFocus διοργανώνει φωτογραφικά εργαστήρια για παιδιά και εφήβους. Η 

φωτογραφία -όπως και όλες οι τέχνες- μπορεί να δώσει διέξοδο στην φαντασία των 

παιδιών και να δημιουργήσει μια γέφυρα ανάμεσα στα όνειρα, τις επιθυμίες τους και τον 

εμπράγματο κόσμο.

Η Δώρα Λαβαζού, υπεύθυνη του iFocus και των σεμιναρίων δηλώνει: «Στην ψηφιακή 

εποχή μας, η τέχνη της φωτογραφίας έχει το προνόμιο της γρήγορης διαδικασίας και του 

άμεσου αποτελέσματος, ενώ με τον κατάλληλο παιδαγωγικό χειρισμό μπορεί να γίνει για 

τα παιδιά, όχι μόνο ένα μέσο αποτύπωσης του εσωτερικού τους κόσμου αλλά και ένα 

άριστο έδαφος για την διευκόλυνση της ομαλής ανάπτυξης και κοινωνικοποίησής τους».

 

iFocus Junior & Teens Workshop Φωτογραφίας
Το πρώτο Workshop Φωτογραφίας για παιδιά στην Γλυφάδα θα λάβει χώρα στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο του Placebo Pharmacy. Το Σάββατο, 10 Μαρτίου και ώρα 11:30 θα 

πραγματοποιηθεί ημέρα γνωριμίας με τους εισηγητές. 

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μια φορά το μήνα.

Πιο συγκεκριμένα: Σάββατο, 24 Μαρτίου 2018, Σάββατο, 21 Απριλίου 2018

Σάββατο, 12 Μαίου 2018, Σάββατο, 9 Ιουνίου 2018 

*11.00 έως 13.00 οι τζούνιορ ( 7 έως 12 ετών) 

*13.30 έως 15.30 οι εφήβοι (13 έως 17 ετών).

Έναρξη σεμιναρίων  από το Φωτογραφικό Είδωλο

Ξεκίνησαν τα φετινά σεμινάρια φωτογραφίας από το Φωτογραφικό Είδωλο. Πρόκειται 

για τους κύκλους «Φωτογραφία Ι», «Φωτογραφία ΙΙ», Ψηφιακή Επεξεργασία 

(Photoshop) και «Καλλιτεχνική Φωτογραφία ΙΙ».

Εισηγητές: Μαρία 

Μπανούτα (τζούνιορ)  & Ρενέ 

Ρεβάχ (έφηβοι) 

Κόστος συμμετοχής: €30 

(χωρίς ΦΠΑ), με συχνότητα 

συναντήσεων μια φορά τον 

μήνα.

Τοποθεσία: Placebo Pharmacy, 

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 85, 

Γλυφάδα https://goo.gl/maps/

FhTHJBXUcCC2

Δηλώστε τη συμμετοχή 

σας: info@infocus.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας & 

συντονισμού: Δώρα Λαβαζού – 

6942 879879 / 210 3647088

Παιδιά, μην ξεχάσετε να φέρετε 

τη Φωτογραφική Μηχανή σας 

ή το κινητό σας!

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: 

Φωτογραφικό Είδωλο, Τηλ. 2310638447, 

www.photoeidolo.gr 
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Έκθεση με φόντο το Καρναβάλι
Στο πνεύμα της Αποκριάς

Υπό τον τίτλο «Καστοριά - Αρχοντιά» η έκθεση προσεγγίζει φωτογραφικά τις εορταστικές 

εκδηλώσεις των Ραγκουτσαριών, ενός καρναβαλικού εθίμου που η αρχή του χάνεται 

στα βάθη των αιώνων. Δεκαπέντε μέλη των φωτογραφικών ομάδων Φωτοστύλ «Φ.Υ.Γ.Ε.Σ.» 

και «ΦΩΤΟ.κύτταρο» μετά από πρόσκληση του Δήμου Καστοριάς συνεργάστηκαν και 

αποτύπωσαν το έθιμο στην πόλη της Καστοριάς, τον Ιανουάριο του 2016. Η έκθεση 

παρουσιάστηκε με επιτυχία τον Νοέμβριο του 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου 

Αθηναίων «Μελίνα» στην Αθήνα. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Φεβρουαρίου

Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο του 

Δήμου Λευκάδας, αίθουσα τέχνης 

«Θεόδωρος Στάμος», Πλατεία Μαρκά, 

Λευκάδα

Πληροφορίες: Φωτοστύλ «Φ.Υ.Γ.Ε.Σ.», 

http://fygesphotostyle.gr

ΦΩΤΟ.κύτταρο, https://photokittaro.

wixsite.com 

Φωτ.: Αντώνης Αθανασόπουλος

Ατομική έκθεση... 
...του Γιώργου Διγαλάκη

Ο μινιμαλισμός, ως κίνημα τέχνης και ως φιλοσοφία ζωής έχει επηρεάσει το έργο του Γιώργου Διγαλάκη. Ερασιτέχνης 

φωτογράφος, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, από το 2011 ασχολείται σοβαρά με την φωτογραφία, 

έχοντας ως οδηγό στα πρώτα του φωτογραφικά βήματα τον Τάσο Σχίζα. Τα τελευταία χρόνια δουλεύει κυρίως στο θέμα 

“Secret Waters” το οποίο χαρακτηρίζεται από τετράγωνο κάδρο, μινιμαλιστική προσέγγιση, αντίθεση, τάξη και ηρεμία.

Εγκαίνια: Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Φεβρουαρίου 2018

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@blankwallgallery.com, www.blankwallgallery.com 
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Σεμινάριο ψηφιακής 
επεξεργασίας... 
...στη Λάρισα

Στο πλαίσιό των εβδομαδιαίων 

συναντήσεων, η Φωτογραφική Ομάδα 

fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων 

διοργανώνουν φωτογραφικό σεμινάριο με 

τίτλο «Εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία 

φωτογραφίας». Εισηγητής του σεμιναρίου θα 

είναι ο Κώστας Κρουστάλλης. 

Σεμινάριο: Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, 19.00 

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 

53, Λάρισα 

Πληροφορίες: fplus, info@fplus.gr, http://

fplus.gr 

#PRESS_photostories 2017
Ανακοινώθηκαν τα βραβεία

Σαράντα φωτορεπόρτερ και δημοσιογράφοι υπέβαλαν περισσότερες από 400 

φωτογραφίες στο διαγωνισμό που προκήρυξε το Μορφωτικό Ίδρυμα της 

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. Το μεγάλο 

βραβείο δόθηκε στον Αλέξανδρο Αβραμίδη. Βραβεία και έπαινοι απονεμήθηκαν 

για τις κατηγορίες «Αθλητισμός», «Πολιτική», «Περιβάλλον», «Πολιτισμός/

Τέχνες» και «Τόπος και Άνθρωποι». Στη Κριτική Επιτροπή συμμετείχαν ο 

φωτορεπόρτερ Δημήτρης Μεσσήνης,  ο Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης Ηρακλής Παπαϊωάννου, ο καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ Γιώργος Κατσάγγελος, ο καθηγητής του 

Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ Γρηγόρης Πασχαλίδης και ο 

δημοσιογράφος Λάζαρος Θεοδωρακίδης. Οι 154 φωτογραφίες που επέλεξε η 

Κριτική Επιτροπή θα συμπεριληφθούν στην έκθεση που θα φιλοξενηθεί στο 

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ, από τις 22 Φεβρουαρίου έως τις 11 Μαρτίου.

Φωτ.: Αλέξανδρο Αβραμίδη

fmag και fplus
Σεμινάριο φωτογραφίας στη 
Λάρισα

Το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό 

fmag και η φωτογραφική ομάδα 

fplus, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου 

Λαρισαίων ανακοινώνει τη διοργάνωση 

φωτογραφικού σεμιναρίου, διάρκειας 

τεσσέρων μηνών, με θέμα «Εισαγωγή στις 

Βασικές Αρχές της Φωτογραφίας». Στόχος 

του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των 

συμμετεχόντων με τις βασικές αρχές της 

φωτογραφίας. Εισηγητής του σεμιναρίου θα 

είναι ο Ανδρέας Κατσάκος.

Πρώτη συνάντηση: Πέμπτη 15 

Φεβρουαρίου, 20.00

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, 

Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Πληροφορίες – Εγγραφές: Ανδρεάς 

Κατσάκος, Τηλ. 6944241177, katsakos@

gmail.com 
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Πέτρος και Κωνσταντίνος Σοφικίτης... 
...στο MIA Photo Fair

H Kourd Gallery συμμετέχει για 8 η συνεχή χρονιά στο MIA Photo Fair που διεξάγεται 

στο Μιλάνο της Ιταλίας. Φέτος την Ελλάδα εκπροσωπούν δύο διακεκριμένοι 

επαγγελματίες φωτογράφοι, ο Κωνσταντίνος και ο Πέτρος Σοφικίτης. Επηρεασμένοι από 

τον πατέρα τους, καταξιωμένο φωτογράφο Δημήτρη Σοφικίτη, παρουσιάζουν φέτος 

δύο διαφορετικά πρότζεκτ στα οποία κυριαρχεί το τρίπτυχο τοπίο-φύση- άνθρωπος. 

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος συμμετέχει με τη συλλογή “Morocco” μέσα από την 

οποία δίνει έμφαση στη “φευγαλέα” αποτύπωση των μορφών την κίνηση των οποίων 

καταφέρνει να αιχμαλωτίσει σε συνδυασμό με την χρωματική αντίθεση του τοπίου. 

Στο έργο του “Hinterland” ο Πέτρος Σοφικίτης αποστασιοποιείται δίνοντας έμφαση στα 

περιβάλλοντα στοιχεία, με την ανθρώπινη παρουσία σε μια στατική πόζα. Τα έργα των 

αδερφών Σοφικίτη θα παρουσιάζονται στο περίπτερο της Kourd Gallery από τις 8 έως τις 

12 Μαρτίου. 

Πληροφορίες: Πέτρος Σοφικίτης, sofikitis@gmail.com, www.psofikitis.com | 

Κωνσταντίνος Σοφικίτης, ksofikitis@gmail.com, www.cpsofikitis.com 

Critical Archives III: 
Identities 
Στο πλαίσιο του 2ου MedPhoto

Το έργο του Paul Graham «New 

Europe» που αναπτύχθηκε στην 

κρίσιμη για την Ευρώπη περίοδο 1988-

1992, αποτελεί τη βασική επιρροή 

της κεντρικής έκθεσης του φετινού 

MedPhoto. Η έκθεση παρουσιάζει 

συμμετοχές από την Ελλάδα και την 

Ευρώπη επιχειρώντας να συμβάλει 

στην κατανόηση των αλλαγών 

που συντελούνται στην ήπειρο. Τα 

διαφορετικά πρότζεκτ απεικονίζουν 

μεταξύ άλλων το παλιό και το νέο 

πρόσωπο των ανθρώπων της Ευρώπης 

και σκιαγραφούν τις ευρωπαϊκές 

κοινωνίες όπως αυτές διαμορφώνονται. 

Την έκθεση επιμελήθηκαν η Μαρία 

Μαραγκού, ο Παύλος Φυσάκης, ο 

Γιώργος Καραηλίας και ο Δημήτρης 

Κεχρής. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Μαρτίου

Διεύθυνση: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Κρήτης, Μεσολογγίου 32, Ρέθυμνο

Πληροφορίες: MedPhoto, info@

medphoto.gr, http://medphoto.gr 
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Φωτ.: Κωνσταντίνος Σοφικίτης, από τη συλλογή “Morocco”. 

Φωτ.: Πέτρος Σοφικίτης, από τη συλλογή “Hinterland”. 
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Taryn Simon
Έργα της στην Αθήνα

Η γκαλερί  Gagosian παρουσιάζει φωτογραφίες 

μεγάλης κλίμακας από τη σειρά "Paperwork 

and the Will of Capital" της Taryn Simon. Στη 

συγκεκριμένη φωτογραφική σειρά, η Simon μελετά τη 

θεατρικότητα της εξουσίας μέσα από τις συμφωνίες, 

τις συνθήκες και τα διατάγματα που έχουν σχεδιαστεί 

για να επηρεάζουν τα συστήματα διακυβέρνησης και 

οικονομίας. Σε αρχειακές εικόνες από τις υπογραφές 

διεθνών συμφωνιών, ισχυροί άνδρες στέκονται 

δίπλα σε συνθέσεις καλλωπιστικών φυτών. Η Simon 

αναδημιούργησε και φωτογράφισε αυτές τις συνθέσεις, 

ενώ στη συνέχεια τις συνόδευσε με κείμενα που 

εξηγούν κάθε γεγονός, τονίζοντας τους τρόπους με 

τους οποίους η εξουσία δημιουργείται, εκτελείται, 

προωθείται και συντηρείται.

Εγκαίνια: Τρίτη 27 Φεβρουαρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Απριλίου

Διεύθυνση: Gagosian, Μέρλιν 3, Αθήνα 

Πληροφορίες: Gagosian, Τηλ. 2103640215, athens@

gagosian.com, http://www.gagosian.com 

Από το μικροτοπίο της αυτόνομης 

εικόνας στο μακροτοπίο του 

ολοκληρωμένου φωτογραφικού 

έργου, το εργαστήριο "Dust Breeding" 

εστιάζει στη διαδικασία της καλλιέργειας 

των στοιχειωδών σωματιδίων ενός 

φωτογραφικού πρότζεκτ. Μέσα 

από την παρουσίαση και ανάλυση 

σημαντικών παραδειγμάτων θα 

επιχειρηθεί η ανάδειξη της ευρύτητας 

του φωτογραφικού μέσου και η 

εξαγωγή μίας σειράς θεωρητικών και 

«Dust Breeding Lab”
Πρόσκληση συμμετοχής 

αισθητικών εργαλείων. Το εργαστήριο απευθύνεται σε φωτογράφους που βρίσκονται ήδη 

στη διαδικασία σχεδιασμού ή ανάπτυξης ενός πρότζεκτ. Οι δύο εισηγητές, με πολυετή 

εμπειρία στο χώρο της φωτογραφίας, θα καθοδηγήσουν την όλη διαδικασία, με την 

ενεργή συμμετοχή ολόκληρης της ομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν  

ηλεκτρονική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και ένα προτεινόμενο πρότζεκτ που 

θα αποτελείται από 15-20 φωτογραφίες και ένα συνοπτικό επεξηγηματικό κείμενο.

Έναρξη: Δευτέρα 19 Μαρτίου

Διάρκεια: Μάρτιος – Ιούνιος

Διεύθυνση: Grace, Φιλαδελφείας 2, Αθήνα

Πληροφορίες: Dust Breeding Lab, ykyp.seminars@gmail.com, http://cargocollective.com/

dustbreedinglab 

Φωτ.: Dimitris Sakalakis
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://twitter.com/photographosmag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
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