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Μετά την πολύ σημαντική συνεργασία που πέτυχε ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ το 2003 με τον εκδοτικό Όμιλο της 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, που στην κυριολεξία εκτόξευσε την κυκλοφορία αλλά και την αναγνωρισιμότητα του 

περιοδικού στο πανελλήνιο, έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε σήμερα μία νέα εξ ίσου σημαντική 

στρατηγική συνεργασία, αυτή τη φορά με τον Όμιλο διοργάνωσης εκθέσεων BeBest. 

Στόχος; Με βασικό πυρήνα την πασίγνωστη στον κλάδο Photovision & την έκθεση Image Tech Εxpo που 

έκανε δυναμικά πέρυσι το ντεμπούτο της, τη δημιουργία μίας μεγάλης, πολυσυλλεκτικής έκθεσης για την 

τεχνολογία και το imaging στο πνεύμα της εποχής και σε αρμονία με τις απαιτήσεις του κλάδου.  

Μιας έκθεσης με πολύ περισσότερους εκθέτες από όλο το φάσμα της ψηφιακής τεχνολογίας και φυσικά  

πολύ περισσότερους επισκέπτες από τον ευρύτερο χώρο του digital imaging και εν γένει της τεχνολογίας.  

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 26 Φεβρουαρίου σε έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος 

Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων & Εμπόρων Φωτογραφικών ειδών & Συστημάτων Εικόνας) φέρει την 

υπογραφή του Συνδέσμου και επιτεύχθηκε με πρωτοβουλία του ΔΣ γεγονός που επικρότησαν με κολακευτικά 

σχόλια τα μέλη που συμμετείχαν στην παρουσίαση της συνεργασίας από τους κ.κ. Βαγγέλη Χαραλάμπους από 

την BeBest και Τάκη Τζίμα από το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος. 
 

Σας παραθέτουμε το κοινό δελτίο τύπου που συνυπογράφουν οι δύο διοργανώτριες εταιρείες και  

ο ΣΕΚΑΦ καθώς και φωτορεπορτάζ από την παρουσίαση της συνεργασίας.  T.T.
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ΚYKΛΟΦΟΡΕΙ

���� 

Aνοιξιάτικο τεύχος

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-253/
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου παρουσιάστηκε σε εκπροσώπους των μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων Imaging της χώρας μας που εκπροσωπούνται από τον ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος 
Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων & Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων 
Εικόνας) η στρατηγικής σημασίας συνεργασία του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος και της εταιρίας 
BE BEST για την συνδιοργάνωση της μεγαλύτερης έκθεσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ 
στην Ελλάδα στο χώρο της εικόνας και των νέων τεχνολογιών.

Η εταιρία BE BEST διοργανώτρια της IMAGE & TECH expo αλλά και πολλών ακόμα μεγάλων 
επαγγελματικών εκθέσεων, μεταξύ άλλων η ERGO MARATHON expo, ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, 
INFACOMA, AQUATHERM, ART ATHINA, ATHENS HALF MARATHON expo, και το περιοδικό 
ΦΩΤΟγράφος, διοργανωτής της PHOTOVISION, της μεγαλύτερης και μακροβιότερης 
έκθεσης Imaging της χώρας που πραγματοποιείται σταθερά από το 1995 με 12 επιτυχημένες 
διοργανώσεις στο ενεργητικό της, συνένωσαν τις δυνάμεις τους με στόχο την δημιουργία μίας 
έκθεσης τεχνολογίας και συστημάτων εικόνας όπως την έχει οραματιστεί ο ευρύτερος κλάδος 
imaging της χώρας μας.

Η έκθεση θα τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ ενώ θα διεκδικήσει και την υποστήριξη πολλών 
ακόμη Οργανώσεων και Φορέων του κλάδου αλλά και των συναρμόδιων Υπουργείων και 
Υπηρεσιών. 
 
Για την διεξαγωγή της έκθεσης επιλέχθηκε ο στρατηγικά λόγω τοποθεσίας και αποδεδειγμένης 
λειτουργικότητας χώρος των εγκαταστάσεων του Εκθεσιακού – Συνεδριακού Κέντρου 
HELEXPO MAROUSI, και οι ημερομηνίες από 5 έως & 7 Απριλίου 2019.

Στόχος της έκθεσης είναι να καλύψει δυναμικά όλους τους τομείς της εφαρμοσμένης υψηλής 
τεχνολογίας Imaging, που πλέον είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την καθημερινότητά μας, την 
επαγγελματική μας ζωή, τον οικιακό μας χώρο αλλά και τα χόμπι και την δημιουργικότητά μας.
Επίσης, όπως έχει καθιερωθεί και από τις προηγούμενες διοργανώσεις, η νέα μεγάλη 
έκθεση θα πλαισιωθεί από πλούσιο επιμορφωτικό και πολιτιστικό παράλληλο πρόγραμμα, 
αποδεικνύοντας την σταθερή προσήλωση του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος και της BE BEST στο 
όραμα για την πραγματοποίηση της κορυφαίας έκθεσης στην Ελλάδα για τη φωτογραφία, το 
βίντεο, το printing και τις τεχνολογίες του μέλλοντος, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες 
να ζήσουν μια μοναδική και ολοκληρωμένη εμπειρία στο μαγικό χώρο της εικόνας και της νέας 
ψηφιακής εποχής!

                                                             Σας ευχαριστούμε! 
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Ξεκίνησε η διανομή του περιοδικού 
στους επαγγελματίες του κλάδου!

Μόλις κυκοφόρησε
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Μερική άποψη από την έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΑΦ. Δεξιά οι συντονιστές της παρουσίασης και της συζήτησης  
που ακολούθησε, Γιώργος Μαρνελάκης, πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ &  Κώστας Τάγκαλος, αντιπρόεδρος.

Από αριστερά: Λ.Πιατόπουλος (DIVITEC ΑΕ ), Β.Χαραλάμπους, 
Τ.Τζίμας & Δ.Δαμκαλίδης (ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ).

Σ.Αγερίδης (ZEGETRON AE) & Ανέστης 
Αποστολίδης, Γραμματέας ΣΕΚΑΦ.

Aπό αριστερά: Αλέξανδρος Καμπανάος, μέλος 
ΔΣ ΣΕΚΑΦ, Κ.Τάγκαλος, Αντιπρόεδρος ΣΕΚΑΦ & 
Κώστας Ρομοσιός (ROMCO).

Μάνος Δασκαλάκης 
(ALBUMAKE) & Βαγγέλης 
Χαραλάμπους 

Tάκης Τζίμας & Βασίλης Γεραμάς 
(ΓΕΡΑΜΑΣ Ι.& Β.ΟΕ)

Γιάννης Γεραμάς 
(ΓΕΡΑΜΑΣ Ι.& Β.ΟΕ) 
  

Θερμή χειραψία με τον Μπάμπη 
Αλεξάνδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ & ΣΙΑ Ε.Ε.).

Αριστερά ο Βαγγέλης Χαραλάμπους (BeBest) & δεξιά ο Τάκης Τζίμας (Περ. ΦΩΤΟγράφος) σε χαρακτηριαστκά στιγμιότυπα κατά τη διάρκεια της συνέλευσης.

T?.)=-()=.4U�'(1�.V&�20.'0.V�!D�D���W�T

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

ΙΕ
Σ:

 Γ
ΙΑ

Ν
Ν

Η
Σ 

Κ
Α

Ν
ΕΛ

Λ
Ο

Π
Ο

Υ
Λ

Ο
Σ



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

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

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

https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/professional/d850/camera-overview?utm_source=digitallife.gr,-thatslife.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=dec-2017-d850
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Πολλά λέγονται και ακούγονται 

τελευταία για το θέμα της λήψης 

φωτογραφιών ταυτοτήτων και 

διαβατηρίων. Παρατίθενται πολλών 

λογιών επιχειρήματα επικαλούμενα 

ζητήματα ασφαλείας, καλύτερης 

εξυπηρέτησης του πολίτη, 

οικονομικότερης διεκπεραίωσης 

και πολλά άλλα μ’ ένα στόχο: 

την αφαίρεση από το ελληνικό 

φωτογραφείο αυτής της υπηρεσίας 

και την ανάθεσή της σε κάποια 

μεγάλη εταιρεία που θα την μεταφέρει 

αποκλειστικά σε επιλεγμένα 

αστυνομικά τμήματα όπου θα 

γίνεται -υποτίθεται- ασφαλέστερα, 

οικονομικότερα και απλούστερα για 

τον πολίτη. Φυσικά οι συνέπειες από 

την υλοποίηση μιας τέτοιας απόφασης 

για το μαστιζόμενο από την κρίση 

ελληνικό φωτογραφείο αλλά και για 

τους αντπροσώπους αναλωσίμων θα 

είναι καταστροφικές. Θα δούμε τις 

επόμενες μέρες αν αυτό θα το λάβει 

σοβαρά υπόψιν η κυβέρνηση...
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Θέλοντας λοιπόν να συνεισφέρουμε στην συζήτηση, ρωτήσαμε και μάθαμε 

πως έχουν αντιμετωπίσει το εν λόγω ζήτημα άλλα, πιο οργανωμένα από 

τη χώρα μας, κράτη. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους εκδότες & αρχισυντάκτες 

φωτογραφικών περιοδικών-μελών της ΤΙΡΑ που πρόθυμα μας ενημέρωσαν για το 

τι ισχύει στη πατρίδα τους.
 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Στη Γερμανία οι βιομετρικές φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου πρέπει να 

πληρούν αυστηρά τους όρους που θέτουν οι αρχές, αλλά μπορούν να τραβηχτούν 

οπουδήποτε, από φωτογράφους, από αυτόματα μηχανήματα, ή -αν προσφέρεται 

τέτοια δυνατότητα- και από τις κατά τόπους αρχές. Αυτό δεν συνιστά όμως κάτι 

πάγιο, δεν περιλαμβάνεται στα κανονικά καθήκοντά τους. Υπάρχουν διοικητικοί 

υπάλληλοι που προσφέρουν τέτοια υπηρεσία, αλλά η συνήθης και πάγια τακτική 

είναι τα φωτογραφεία.  

https://www.biometrisches-passbild.net/ 
 

ΙΤΑΛΙΑ  
Στην Ιταλία εξυπηρετείται κανείς σε αυτόματα μηχανήματα, με χαμηλής ποιότητας 

αποτελέσματα -όπως μας υπογράμμισαν οι συνάδελφοί μας Ιταλοί δημοσιογράφοι- 

συνήθως στο μετρό, δίνοντας 5 ευρώ, και φυσικά στα φωτογραφεία. Μέσα στο 

τρέχον έτος, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα πάρουν τη σκυτάλη, αλλά και εκεί οι 

πολίτες μπορούν να φέρουν δικό τους τυπωμένο υλικό, το οποίο σκανάρεται, 

αρκεί να πληρεί τις αυστηρές βιομετρικές προδιαγραφές. 

http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/                                                                                     

Κολωνία, Γερμανία: Κατάστημα που πουλάει κλειδιά και κάνει αντικλείδια μπορεί να βγάζει και ...φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου  
αρκεί αυτές να είναι σύμφωνες με τις βιομετρικές προδιαγραφές.  ΦΩΤ.: ΧΡ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ/KOΛΩΝΙΑ

Η συνέχεια στην σελίδα 10
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https://www.biometrisches-passbild.net/
http://www.cartaidentita.interno.gov.it/modalita-acquisizione-foto/
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www.canon.gr/keepitcanon

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

ΣΤΑΘΕΡΑ 
ΥΨΗΛΗ 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
ΜΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 
ΜΕΛΑΝΙ ΚΑΙ 
ΓΡΑΦΙΤΗ CANON
Τα αυθεντικά αναλώσιμα Canon 
έχουν δοκιμαστεί και ελεγχθεί ώστε
να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα 
Canon παρέχουν τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα.

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

Σταθερά αξιόπιστο. Σταθερά Canon.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΦΙΤΗΣ, ΚΑΣΕΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
CANON

https://www.canon.gr/where_to_buy/
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ΟΛΛΑΝΔΙΑ  
Στην Ολλανδία συμβαίνει το ακριβώς αντίστροφο! Προηγουμένως, οι φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου έπρεπε να 

βγαίνουν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν λειτούργησε, και τώρα μόνο επαγγελματίες φωτογράφοι τις κάνουν, 

σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-  paspoort-id-kaart

ΓΑΛΛΙΑ 
Στη Γαλλία, για τις ταυτότητες υπάρχει απόλυτη ελευθερία. Μπορεί κανείς να απευθυνθεί σε επαγγελματία φωτογράφο ή 

να τις βγάλει σε αυτόματη καμπίνα. Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα για κάτι τέτοιο και σε κάποια Δημαρχεία που διαθέτουν 

τον ανάλογο εξοπλισμό. Ωστόσο πρέπει να πληρούνται οι βιομετρικές προϋποθέσεις του νόμου. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619 

https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf

IΣΠΑΝΙΑ  
Στην Ισπανία ο πολίτης απευθύνεται στην αστυνομία έχοντας ήδη βγάλει αλλού τις φωτογραφίες, με βιομετρικές 

προδιαγραφές που είναι κοινές για διαβατήριο, ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης.  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/documentacion-necesaria-para-su-tramitacion 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
Στον Καναδά, οι φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου μπορεί να γίνουν στο φωτογραφείο αλλά και οπουδήποτε 

ακόμη και σε φαρμακεία, αρκεί να πληρούνται οι βιομετρικές προδιαγραφές.   

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-passports/photos.html 

https://www.jeancoutu.com/en/photo/id-photos/ 

ΗΠΑ 
Στις ΗΠΑ οι φωτογραφίες γίνονται στα Ταχυδρομεία, με συνήθη διαδικασία, καθώς και με την ένδειξη Patriot Act κ.λπ. 

Γίνονται με απλές polaroid, που δεν είναι και πολύ επαγγελματικές. 

https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/photos.html

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ  
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Στιγμιότυπο από την διαμαρτυρία των φωτογράφων έξω από το ΥΠ. Προστασίας του Πολίτη

Στην Αυστραλία ισχύουν πολύ αυστηροί κανονισμοί σχετικά με το μέγεθος, τα φόντα και τις εκφράσεις του προσώπου 

αναφορικά με τις φωτογραφίες διαβατηρίων (για παράδειγμα, απαγορεύονται τα χαμόγελα). Οι εικόνες για διαβατήρια 

συνήθως γίνονται σε Ταχυδρομεία, αλλά και σε πολλά φωτογραφεία. Οι φωτογραφίες για διπλώματα οδήγησης γίνονται 

από τις αντίστοιχες διοικητικές αρχές σε κάθε Πολιτεία της Αυστραλίας. Οι καλοί επαγγελματίες φωτογράφοι σπάνια 

ασχολούνται με φωτογραφίες ταυτοτήτων και διαβατηρίων...

https://www.homeaffairs.gov.au/trav/citi/appl/what-documents-do-you-need/identity-declaration  

https://www.passports.gov.au/passportsexplained/theapplicationprocess/passportphotographguidelines/Pages/

default.aspx

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/eisen-pasfoto-  paspoort-id-kaart
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_norme_photo-2.pdf
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/dni/documentacion-necesaria-para-su-tramitacion
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/canadian-passports/photos.html
https://www.jeancoutu.com/en/photo/id-photos/
https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/requirements/photos.html
https://www.passports.gov.au/passportsexplained/theapplicationprocess/passportphotographguidelines/Pages/default.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/citi/appl/what-documents-do-you-need/identity-declaration
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https://www.shapenlight.com/
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http://www.stamos.com.gr/
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
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17 Μαρτίου, 10.00 -16.00 
18 Μαρτίου, 10.00 -15.30

24 Μαρτίου 10.00 -16.00 
25 Μαρτίου 10.00 -15.30 
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http://www.photo.gr/weddingseminars/


�������	
��� ��������� ����������
�� �������S

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

T?.)3='>@-;�5/'X'.V=@)A�K�.'A.1.V.';�



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

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

http://www.hdseminars.gr/kyklos-seminarion-spring-2018
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www.photo.gr/workshops
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AYTOMATIΣMOI EKT YΠΩΣΗΣ
Ήρας 6 | Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 2854000  |  Fax: 210 2854005
E-mail: info@arvanitis-p.gr  | www.arvanitis-p.gr
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http://arvanitis-p.gr/
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Κάντε τα συναισθήματα σας  
να κρατήσουν για πάντα.
Εβδομάδες γάμου της ZEISS.

Κερδίστε  

μέχρι και  

€500

Η περίοδος των γάμων πλησιάζει. Προετοιμαστείτε για σεζόν με τις εβδομάδες γάμου 
της ZEISS: κερδίστε εκπτώσεις μέχρι €500 στην αρχική τιμή των φακών πορτραίτου  
ZEISS 85mm και 135mm. 

 
Η προσφορά αφορά ένα φακό ανά αγοραστή. Η προσφορά ισχύει για αγορές μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της ZEISS  
και μέσω των online shop. Η έκπτωση αφορά την προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή. Η ZEISS και οι συνεργαζόμενοι διανομείς  
διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του προγράμματος όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο στοκ για την υποστήριξη του. 

Photographer Daran Wu

��	����������	����	|	���	��	�����	|	� 	��!	"!!"�#�	
$ 	%&'()*+(,(-.,/(&�0(-	|	111�*+(,(-.,/(&�0(-

Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις σε επιλεγμένους φακούς της ZEISS  
από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2018.

http://www.photometron.com/en/
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Φωτογραφία γάμου... 
Οι προσπάθειες των φωτογράφων δεν είναι πάντα επιτυχημένες

�'*'=46

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

�051.V;Z�Τάκης Τζίμας, /-A,A&.B;��+&.'[V;Z�Παναγιώτης Καλδής �\]�^_\O`]R\Z�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�=:/9A&.40./;Z�Κωνσταντίνα Γκιτάκου /'>Va@9-/;Z�Άννα Μανουσάκη 

�A&.40.-;Z�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας ΛόηςbbbDQcR]RDd\
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https://www.youtube.com/watch?v=PWQ6eVAa_Yg
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Adventure photography  ����� 15 ����#�
K�� �$*#0(02 * 2)�� #*� 40�24�#02��, #*� 0M0�0(&*"*�, #*� )�9"*� :�2 #*� 40�24'9&*"*� "#* �("*; 

K:��#0"#0 &� �"O$'*.0-#0 10 #� extreme sports, #$
��P�����
:�2 #*& outdoor �3#$����-�; 

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

�( �)�( ��" ���� �!�"��"�#�)� ��� &$�!". /����$��, &� $%��� �(� !���"�*� �� #�"�����)� 0"�#��"�$� !#�!"�*!� ��� 
!"�(�(�� ��� �� ��+!*-"� ��� ��" �� ��1(������ �"� "����*!� �*�� ��� �"� ��������*!�.

���������: Q$/:9�  �R!� �������	�
  www.facebook.com/loukas.hapsis.photography/
2�345��3: 18:00 - 22:00  5����� �	

������: €45 
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�����:  T<�U�P��<>�<��
58V,W,  �2"#$4$('$/ 6 & M*#�$4['03�, 105 63, ]$&�"#*�9:2, ,.!&�
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� 2018 

 ^6W8 _`, %,ab KV]]b78 c: �� #��/�� �!)%�� «T�+"-"��"�� ��������*�» ,f`,K €6,90!
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Camera, action, go!

http://www.photo.gr/shop/seminars_technics/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-adventure-photography/
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Αrtificial intelligence στη ζωή μας
Τα παραδείγματα με το Canon Speedlite 470EX-AΙ και την κάμερα Light L16

Με πολύ γρήγορους ρυθμούς 

η τεχνητή νοημοσύνη (artificial 

intelligence) μπαίνει στη 

φωτογραφική καθημερινότητα. 

Εκτός από τα γνωστά με 

την αυτόματη αναγνώριση 

προσώπων, έκφρασης 

(προτεραιότητα χαμόγελου...), 

την αυτόματη αναγνώριση 

σκηνών στις compact κλπ. που 

γνωρίζαμε ως τώρα, η ΑΙ βρίσκει 

νέες εφαρμογές που δεν είχαμε 

καν φανταστεί. Για παράδειγμα 

το πανέξυπνο φλας νέας γενιάς 

Speedlite EX-AI (Αuto-Intelligent) 

της Canon, που κάνει ανήκουστα 

πράγματα. 

Oι σχεδιαστές της Canon 

ξεκίνησαν με την παραδοχή 

ότι ο μέσος χρήστης DSLR δεν 

έχει τις γνώσεις να αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες bounce του φλας. 

Δηλ. να στρέψει την κεφαλή στο 

ταβάνι ή σε κάποιον τοίχο και να εκμεταλλευτεί την ανάκλαση επιτυγχάνοντας διάχυτο 

μαλακό φωτισμό που κολακεύει τα πρόσωπα και έχει πολύ καλύτερη ποιότητα γενικώς. 

Πως τα καταφέρνει: με μια προφλασιά προσδιορίζει την απόσταση από το αντικείμενο, 

μετά ανασηκώνει αυτόματα την κεφαλή για να μετρήσει την απόσταση από οποιοδήποτε 

ταβάνι ως ύψος 7,5μέτρων. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, ρυθμίζει την βέλτιστη γωνία 

ανάκλασης μέσω bounce και την ένταση της λάμψης για να φωτιστεί το κυρίως αντικείμενο. 

Για τους πιο προχωρημένους, προσφέρεται η επιλογή AI Semi-Auto, που διατηρεί τη 

συγκεκριμένη γωνία της κεφαλής όταν αλλάζει η θέση της μηχανής, ώστε το εφέ διάχυσης 

να παραμένει το ίδιο. Το τρικ της Canon στην ουσία είναι απλό σαν το αυγό του Κολόμβου, 

αφού αναθέτει στη μηχανή και το φλας ένα απλό καθήκον, να πετύχουν σε κάθε περίπτωση 

διάχυτο φωτισμό με bounce. Η περίπτωση Light 16 δεν είναι εξίσου απλή. Το αντίθετο, 

το concept μοιάζει εξαιρετικά σύνθετο αφού πρόκειται για μια δεξαεξαπλή φωτ. μηχανή 

με 16 ξεχωριστούς φακούς και αισθητήρες που μοιράζονται το ίδιο σώμα! Η ιδέα των 

σχεδιαστών ήταν να ανασυνθέσουν μια εικόνα μεγάλης ανάλυσης και διακριτικής ικανότητας 

τραβηγμένη με 16 μικρούς αισθητήρες 13Megapixel και αντίστοιχους μικρών διαστάσεων 

φακούς με τρεις διαφορετικές εστιακές αποστάσεις αντίστοιχες των 28, 70 και 150mm που 

συνδυάζονται για να δώσουν εικονικό zoom 28-150mm καθώς και ανάλυση μετά από 

επαύξηση μέσω ειδικών αλγορίθμων (computational enhancement). Η τελική ανάλυση 

είναι θεωρητικά 52+Μegapixel αλλά στην πράξη κυμαίνεται από 13 ως 80+. Σύμφωνα με 

αναφορές στο διαδίκτυο, τα πρώτα δείγματα της Light δίνουν αποτελέσματα με μεγάλες 

αποκλίσεις μεταξύ τους, άλλα εξαιρετικά και άλλα πολύ φτωχής λεπτομέρειας, που μας 

κάνουν να υποθέσουμε ότι το project χρειάζεται αρκετή εξέλιξη ακόμη, αλλά δεν παύει να 

δίνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον. Για ένα μέλλον της εικόνας όπου η ΑΙ θα παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο.   
                                                                                                          Π.ΚΑΛΔΗΣ

$-=/901(/)
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https://atlasdigital.gr/%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/
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Στην ίδια θέση και πάλι να καταγγέλλουμε τα αυτονόητα! 

Στην ίδια θέση και πάλι οι συνάδελφοί μας που βρίσκονται στον 

δρόμο για να καταγράψουν ειδησεογραφικά γεγονότα, να γίνονται 

θύματα επίθεσης από άνδρες των ΜΑΤ χωρίς διάκριση. 
 

Σήμερα το πρωί (28/02/2018) κατά την διάρκεια της διαμαρτυρίας 

του ΠΑΜΕ σε συμβολαιογραφικό γραφείο στην οδό Καποδιστρίου, 

φωτορεπόρτερ, δέχθηκαν επίθεση μαζί με τους συνδικαλιστές και ενώ 

δήλωναν φωνάζοντας συνεχώς την ιδιότητά τους , εκείνοι συνέχιζαν 

να τους χτυπούν με τις ασπίδες και τα γκλομπ. 

Είναι απαράδεκτο να βρισκόμαστε κάθε φορά στο ίδιο σημείο, 

να καταγγέλλουμε και η ηγεσία του Υπουργείου να μας αγνοεί 

συστηματικά. 

 

Επιτέλους οφείλει να πάρει θέση και να δώσει τις κατάλληλες εντολές, 

έτσι ώστε οι άνθρωποι του τύπου να μπορούν να κάνουν την δουλειά 

τους και όχι να γίνονται στόχος! 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μάριος Λώλος

  Φωτογραφίες: Στέλιος Μισσίνας
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 
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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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Επωφφφφελλλληθείτε α
Aππποοοοσύρετε ε ττοττ  παλιό σσσ
τοττττ  ππππροροροροηγηγηγη μέέένο ττρίρρ ποδο
απααα ό ανθρακονήμμματατα α. T
κτικόόό υλικό ποοπου χαρίζε χαμηλότερο βάροςςει χικό που χαχ ρίζε

EYKAΙΡΙΑ

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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Fisheye
Open house

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το open house της εταιρείας Fisheye που 

διοργάνωσε το Σαββατοκύριακο 24 & 25 Φεβρουαρίου 2018, στα κεντρικά 

της εταιρίας (Παύλου Μελά 11 στο Περιστέρι). Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα 

να δουν από κοντά την πλήρη γκάμα των προϊόντων που προσφέρει η εταιρία 

στον τομέα της εκτύπωσης, και ιδιαίτερα του sublimation, καθώς και τη γκάμα 

της Epson. Οι εκτυπώσεις και τα προϊόντα sublimation αποτελούν σήμερα μια 

ταχέως αναπτυσσόμενη κατηγορία στη διεθνή αγορά, προσφέροντας μοντέρνες 

και ελκυστικές προτάσεις για τη λιανική πώληση της εκτύπωσης, και συνεπώς και 

του φωτογραφείου. Η εταιρεία Fisheye προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για την 

εκτύπωση, την παραγωγή και τα αναλώσιμα υλικά των εκτυπώσεων sublimation, 

τα οποία ο πελάτης μπορεί να παραγγείλει και μέσω του e-shop της Fisheye ανά 

πάσα στιγμή. Επιπλέον, η εταιρία διακρίνεται για τη συνεχή υποστήριξη των 

συνεργαζόμενων φωτογράφων της σε θέματα εξοπλισμού και εκπαίδευσης.  
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http://www.photo.gr/workshops/
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Έφυγε από τη ζωή o Δημήτρης Αντωναρόπουλος
Θλιβερή απώλεια για το φωτογραφικό κλάδο

Απεβίωσε το περασμένο Σάββατο 24 Φεβρουαρίου ο Δημήτρης Αντωναρόπουλος που χρημάτισε επί σειρά ετών 

πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων και υπηρέτησε από διάφορες θέσεις τον φωτογραφικό 

συνδικαλισμό. Οι συνάδελφοί του αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του επί δεκαετίες και τον αγώνα του για την κατοχύρωση 

των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογράφων σε δύσκολες εποχές, στη συνέχεια για τις βιομετρικές φωτογραφίες, την 

κατοχύρωση του επαγγέλματος κλπ. Ο εκλιπών αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στον κλάδο που θα τον θυμάται πάντα με 

συγκίνηση και βαθειά εκτίμηση για την μακρόχρονη ανιδιοτελή προσφορά του. H κηδεία έγινε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 

από το νεκροταφείο Κηφισιάς με παρουσία της ηγεσίας του φωτογραφικού κλάδου και πολλών φωτογράφων.
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http://www.dataworks.gr/
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Από καιρό οι οπαδοί των full frame 

mirrorless της Sony παρακαλούσαν 

για την αναβάθμιση του “βασικού” 

μοντέλου της εταρίας. Δεν περίμεναν 

όμως ότι θα απογειωθεί και θα κοιτάζει 

κατάματα τις ακριβότερες Α7 στη 

γκάμα τηςεταιρίας δημιουργώντας 

έντονο εσωτερικό ανταγωνισμό. 

Εκεί λοιπόν που η προσοχή όλων 

ήταν στραμμένη προς την Ιαπωνία 

εν όψει της επικείμενης έκθεσης CP+ 

στην Υοkohama (1-4Mαρτίου), η 

Sony κτύπησε στην αντίπερα όχθη, 

παρουσιάζοντας στο Las Vegas, στα 

πλαίσια της διοργάνωσης WPPI, την 

Α7 ΙΙΙ. 

Sony A7 III
Oι προδιαγραφές της “βασικής” full frame της Sony απογειώνονται!

Η νέα full frame mirrorless εντυπωσιάζει με ένα σωρό ανεβασμένες προδιαγραφές: 

φοράει αισθητήρα 24.2megapixel o οποίος σε συνεργασία με τον επεξεργαστή 

Bionz X δίνει ταχύτητες 10fps σε burst mode και μάλιστα με κανονική λειτουργία του 

υ βριδικού autofocus με τα 693 σημεία εστίασης. Το υποσύστημα autofocus αποτελεί 

κληρονομιά από την κορυφαία Α9 και έτσι ο χρήστης που ενδιαφέρεται για action 

photography ή ρεπορτάζ έχει στα χέρια του την βέλτιστη τεχνολογία της Sony σε 

απόκριση εστίασης. Όμως τα καλά νέα δεν σταματούν εδώ. Η λήψη σε ριπή 10fps ισχύει 

για συνεχή 177 καρέ χάρη στη μεγάλη ενδιάμεση μνήμη (buffer) μέχρι τα αρχεία να 

καταγραφούν οριστικά στην κάρτα SD UHS-II. Από πλευράς design και τοποθέτησης των 

χειριστηρίων, η A7 III είναι μια ακριβέστατη ρέπλικα της “ακριβής”Α7R III, σε βαθμό να 

πρέπει να αναρωτιέται αυτός που την κρατάει στα χέρια του, αναζητώντας την ένδειξη για 

το μοντέλο. Η πιο μεγάλη διαφοροποίηση από το προηγούμενο μοντέλο είναι  

η υιοθέτηση χειριστηρίου τύπου joystick για τα μενού και την επιλογή σημείου εστίασης, 

επιπρόσθετα με την επαφική οθόνη μέσω της οποίας επίσης μπορεί να προσδιοριστεί  

το σημείο εστίασης. Aπό την ακριβότερη Α7R III η πιο εμφανής απόκλιση είναι  

η μικρότερη αλλά και πάλι επαρκέστατη ανάλυση 24,2Μegapixel από τον αισθητήρα 

BSI (backside illuminated) CMOS ο οποίος σε συνεργασία με το Bionz X επεξεργαστή 
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 προσφέρει ισχύ 1,8x μεγαλύτερη 

από το προκάτοχο μοντέλο Α7 

ΙΙ. Η γκάμα ευαισθησίας είναι και 

αυτή καλύτερη (ΙSO 100-51200) 

και μάλιστα επεκτειν όμενη ως ΙSO 

204.800). ακόμη πιο ενδιαφέρουσα 

είναι η δυναμική περιοχή 15stop που 

αν επαληθεύεται, μεταφράζεται σε 

βελτιστοποιημένη συμπεριφορά στο 

χρωματικό κορεσμό και καταγραφή 

λεπτομέρειας στα φωτεινά και σκιερά 

σημεία. Το αρχείο RAW υποστηρίζει 

βάθος χρώματος 14bit .

Το EVF τύπου OLED με ανάλυση 

XGA 2.3εκ.κουκίδες προσφέρει 

μεγαλύτερη μεγέθυνση 0.78x σε 

σχέση με το 0,7x του προηγούμενου 

μοντέλου, κάνοντας πολύ πιο άνετη 

τη σκόπευση. 

To state of art autofocus της 

A9 επαναλαμβάνεται και εδώ. 

Τα 425 σημεία Contrast Detect 

συνεργάζονται με τα 693 σημεία 

Phase Detect για να καλύπτουν 

το 93% του καρέ, εξασφαλίζοντας 

άμεση απόκριση σε όλα 

σχεδόν τα αντικείμενα. Επίσης 

συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα 

Eye AF που αφήνει το φωτογράφο 

να κλειδώσει την εστίαση σε ένα 

κινούμενο αντικείμενο, ακόμη και αν 

έχει επιλέξει AF-C. Σε συνεχή λήψη 

ριπής το buffer αρκεί για 177 αρχεία 

JPEG ή 89 RAW (συμπιεσμένα) ή 

40 RAW (ασυμπίεστα) με μηχανικό 

ή ψηφιακό κλείστρο για τελείως 

αθόρυβη λειτουργία. 

Το video έχει αποτελέσει το ισχυρό 

σημείο των mirrorless Sony. H 

A7 III κληρονομεί πολλές από τις 

video ευκολίες της μεγαλύτερης 

Α7R III: παρέχει 4K UHD video 

3840x2160pixel και το κυριότερο με 

full pixel readout χωρίς τεχνικές pixel  

binning για την καλύτερη δυνατή 

ποιότητα εικόνας. Με τον τρόπο 

αυτό τροφοδοτείται με 2,4x φορές 

περισσότερα data από τα αναγκαία 

για 4Κ video και μετά με τεχνικές 

υπερδειγματοληψίας τα επεξεργάζεται 

για να δώσει το τελικό video 4K. 

Υποστηρίζει επίσης HDR workflow 

ώστε να δίνει έτοιμο υλικό HLG σε 

συμβατές τηλεορασεις, καθώς και 

S-Log2 και S-Log3. Για slow motion 

εφέ η Α7 ΙΙΙ κάνει λήψεις στα 120fps  

με bitrate 100Μbps. 

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Αισθητήρας backside Illuminated Exmor R CMOS 24.2MP full frame 

Υβριδικό autofocus με 693 σημεία phase detect κσι 425 σημεία contrast detect 

Ριπή ως 10fps με ηλεκτρομηχανικό ή ηλεκτρονικό κλείστρο

Σταθεροποίηση 5 αξόνων με περιθώριο 5 stop στο κράτημα με το χέρι

Aποθήκευση σε διπλή θύρα καρτών SDHC/XC * υποστηρίζει UHS-II μόνο στη μία 

θύρα και στη δεύτερη UHS-I

4K/24p UHD video με full pixel readout

Mεγαλύτερη διάρκεια μπαταρίας Ζ-series NP-FZ100 αρκεί για 710 καρέ σύμφωνα 

με τα στάνταρ CIPA 

Interface USB-C 3.1 & Wifi και Bluetooth
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https://www.alboom.gr/
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Sigma νέοι φακοί 
Ομοβροντία νέων φακών επ ευκαιρία της CP+ στην Ιαπωνία 

Η δραστηριοποίηση του σχεδιαστικού 

τμήματος της Sigma έφθασε στο 

αποκορύφωμά της, αυτή την εβδομάδα 

με ορατό επιστέγασμα την ανακοίνωση 

πολλών νέων φακών ώστε μείναμε 

άφωνοι για την παραγωγικότητα της 

εταιρίας. Ιδού η δέσμη νέων μοντέλων:
 

105mm f/1,4 Art  
Ο πιο φωτεινός τηλεφακός της σειράς 

Art αποτελούμενος από 17 οπτικά 

στοιχεία σε 12 ομάδες, εκ των οποίων 

τρία FLD, δύο SLD και ένα ασφαιρικό, με 

προστασία αδιαβροχοποίησης και κολλάρο 

προσαρμογής σε τρίποδο. O φακός 

εντυπωσιάζει με το μέγεθός του (διάμετρος 

εμπρός 116mm)  καθώς και την ποιότητα 

κατασκευής. Για περισσότερη αντοχή ο 

φακός κατασκευάζεται από ενισχυμένο με 

ανθρακονήματα πλαστικό αεροδιαστημικής 

τεχνολογίας. H απουσία συστήματος οπτικής σταθεροποίησης εντάσσεται στη 

φιλοσοφία της Sigma για απόλυτη οπτική ποιότητα καθώς το “πλέον” σύστημα του 

stabilizer με το κινούμενο γκρουπ οπτικών στοιχείων ενδεχομένως εισάγει κάποιου 

βαθμού μείωση της οξύτητας.
 

70mm F2.8 DG MACRO HSM 

Ο δεύτερος φακός που παρουσιάζεται στο περίπτερο της εταιρίας στη CP+ και τραβάει 

τα βλέμματα. Είναι πραγματικός macro με λόγο αναπαραγωγής 1:1 προοριζόμενος 

για σκληρή χρήση με προστασία από τη σκόνη και την υγρασία. Για να πετύχει το 

1:1 υιοθετεί σχεδίαση πλεόντων στοιχείων με δύο κινούμενα γκρουπ κρυστάλλων 

και στη δομή του περιλαμβάνει δύο ασφαιρικά, δύο SLD χαμηλής διάχυσης και ένα 

ειδικό στοιχείο (υψηλού κόστους) με χαρακτηριστικά ασυνεχούς μερικής διάχυσης 

που όλα συνεργάζονται για μείωση των χρωματικών εκτροπών σε όλο το φάσμα των 

αποστάσεων εστίασης. Επίσης αναγγέλθηκαν όχι λιγότεροι από εννέα (!) φακοί για 

Sony E-mount full frame στην hi end σειρά Sigma Art. To κοινό τους χαρακτηριστικό 

είναι ο εξελιγμένος αλγόριθμος για το autofocus που βελτιστοποιεί την ταχύτητα 

μεταφοράς των δεδομένων. Επίσης όλοι οι ακόλουθοι φακοί είναι συμβατοί με τη 

λειτουργίa  Continuous AF (AF-C) η οποία δεν καλυπτόταν από το converter MC-11.
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ΘΕΜΑ: Φαγητό

O Εθνικός Κήπος
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www.photo.gr/NationalGarden
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Pentax K-1 MkII 
Η μόνη “αναβαθμήσιμη” DSLR

Η ναυαρχίδα της Pentax, και μοναδική full frame της 

εταιρίας, είναι στην παραγωγή δύο χρόνια τώρα. Τα 

μοναδικά της τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως ο 

αισθητήρας CMOS 36,3Μegapixel, ο επεξεργαστής 

Prime IV 14bit κλπ. δίνουν τη νότα της τεχνολογικής 

εξέλιξης. Θυμίζουμε ότι ο αισθητήρας εδράζεται σε μια 

πατενταρισμένη “πλέουσα” βάση ελεγχόμενη μέσω 

πιεζοηλεκτρικού μηχανισμού που χρησιμεύει για οπτική 

σταθεροποίηση πέντε αξόνων, αλλά και για επαύξηση 

της  ευκρίνειας εφαρμόζοντας την τεχνολογία Pixel Shift 

Resolution και, τέλος, μείωση του moire. 

H Κ-1 ΜkII διατηρεί την εξωτερική εμφάνιση του 

αρχικού μοντέλου και σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά 

με την προσθήκη νέων ηλεκτρονικών και συγκεκριμένα 

ενός προεπεξεργαστή που παρεμβάλλεται ανάμεσα στον 

αισθητήρα και τον επεξεργαστή Prime IV. Έτσι η ευαισθησία 

ανεβαίνει ως ΙO 819.000 και βελτιώνεται η χρωματική 

ακρίβεια. Το Pixel Shift Resolution II ενεργοποιείται 

ακόμη και σε λήψη στο χέρι, χωρίς τρίποδο, μετρώντας 

τις μικρομετρικές μετατοπίσεις λόγω κραδασμών από το 

κούνημα των χεριών και μετά κάνοντας τέσσερα διαδοχικά 

καρέ τα οποία συνδυάζει σε ένα (Dynamic Pixel Shift 

Resolution). Kατά τα λοιπά παραμένουν οι προδιαγραφές 

της οriginal K-1 με την πολύ ανθεκτική και αδιαβροχοποιημένη 

(Weather Resist) κατασκευή σώματος με 87 τσιμούχες O-ring, 

την αρθρωτήl οθόνη Flexlit 3,2in. και ανάλυσης 1.037Κ με τον 

πρωτοποριακό τρισδιάστατο μηχανισμό, και τον ίδιο αριθμό 

(33) σημείων autofocus αλλά με διαφορετικό αλγόριθμo που 

επιτυγχάνει καλύτερη ακρίβεια όταν νετάρει σε κινούμενα 

αντικείμενα. H Pentax Ricoh πρωτοτυπεί με μία κίνηση που 

πρέπει ν αποτελέσει αφετηρία έμπνευσης και καινοτομίας και για 

τους υπόλοιπους κατασκευαστές και ενδιαφέρει όλους τους ήδη 

κατόχους. Συγκεκριμένα από 21 Μαΐου ως τέλος Σεπτεμβρίου 

2018, θα μπορούν να παραδίδουν για αναβάθμιση με αλλαγή 

ηλεκτρονικής πλακέτας τα σώματα Κ-1 έναντι κόστους 500 ευρώ 

στην Ευρώπη και 550δολ. στις ΗΠΑ.
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Sandisk 
H πιο γρήγορη ΜicroSD 

Η Sandisk Extreme 400GB A2 microSDXC παρουσιάστηκε με την ευκαιρία 

του πρόσφατου Mobile World Congress στη Βαρκελώνη έχει χωρητικότητα 

400GB και το κυριότερο είναι η ταχύτερη στην κατηγορία της. Προσφέρει 

ταχύτητα εγγραφής δεδομένων ως 90MB/sec και ανάγνωσης ως 160GB/

sec. Επιδόσεις που είναι κατά 50% καλύτερες από συγκρίσιμες κάρτες 

MicroSD στην κλάση UHS-I. H νέα μικροσκοπική κάρτα της Sandisk 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές U3 (UHS Speed Class 3 και Video Speed 

Class 30 (V30) που σημαίνει ότι είναι κατάλληλη για video 4K. Eπίσης είναι 

αδιαβροχοποιημένη και προστατευμένη από ακτίνες Χ και κραδασμούς λόγω 

πτώσης. Η τιμή θα κυμαίνεται περί τα 300 δολ.

Canon
Αφίξεις entry level DSLR

Η Canon Europe 

ανακοίνωσες τις 

φωτογραφικές μηχανές 

EOS 2000D και EOS 4000D, 

που τοποθετούνται στα 

χαμηλότερα κλιμάκια 

της γκάμας της για όσους 

κάνουν τα πρώτα βήματα 

τους στη φωτογραφία και 

αναζητούν μια προσιτή 

DSLR.

Η EOS 2000D έχει νέο αισθητήρα APS-C 24,1 MP ενώ η EOS 4000D κληρονομεί τον αισθητήρα 

18,1MP της από την EOS 1300D. Και οι δύο έχουν επεξεργαστή εικόνας DIGIC 4+. 

Η Canon EOS 2000D αντικαθιστά την EOS 1300D στη γκάμα και πέρα από τον αναβαθμισμένο 

αισθητήρα της στα 24 MP τα περισσότερα χαρακτηριστικά παραμένουν τα ίδια. Λείπει δυστυχώς το 

Dual Pixel AF που έχουμε συνηθίσει και εκτιμήσει πλέον στα μοντέλα της Canon. Έχει ριπή 3fps, 

σύστημα AF 9 σημείων και οθόνη LCD 3 ιντσών. Η Canon EOS 4000D είναι η φτηνότερη DSLR που 

κυκλοφόρησε ποτέ! Παρόλα αυτά δεν υστερεί σε χαρακτηριστικά, για entry level μηχανή. Έχει τον 

αισθητήρα της ΕΟS 7D αλλά μικρότερη οθόνη από τα άλλα entry level μοντέλα της Canon στις 2.7 

ίντσες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η τελευταία μηχανή με αυτή τη διάσταση στην οθόνη ήταν η EOS 

1100D το 2011. Και οι δύο DSLR διαθέτουν WiFi για ενιαία συνδεσιμότητα με smartphones, με τη 

βοήθεια της εφαρμογής Canon Camera Connect (iOS και Android), επιτρέποντας την ταχύτατη λήψη 

και διαμοιρασμό περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα, ενόσω οι χρήστες βρίσκονται εν κινήσει.

DSLR
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H Samsung ανακοίνωσε τα Galaxy S9 

και Galaxy S9+, στα οποία έχει δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο υποσύστημα της 

κάμερας, όχι μόνο για να βελτιώσει τις 

φωτογραφίες που μπορούν να δίνουν, αλλά 

και για να χρησιμοποιήσει την εικόνα για 

το δικό της σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, 

Bixby. Ειδικότερα για την κάμερα, τα 

Galaxy S9 και Galaxy S9+ είναι τα πρώτα,  

Tamron 
Νέος hi end 70-210mm f/4 σταθερού διαφράγματος

T

Οι γρήγοροι telezoom 70-210mm f/2,8 

ιστορικά ανήκουν σε μια από τις πιο 

“επιθυμητές” και περιζήτητες κατηγορίες 

φακών. Προσφέρουν εξαιρετικές επιδόσεις 

αλλά ταυτόχρονα είναι βαρείς και δύσκολοι 

στη μεταφορά. Μια ενδιάμεση λύση που 

κερδίζει έδαφος ως χρυσή τομή ανάμεσα σε 

επιδόσεις και βάρος/διαστάσεις εκπροσωπείται 

από την κατηγορία των αντίστοιχων telezoom 

70-210mm f/4. H τελευταία πρόταση από την 

ιαπωνική Tamron στην εν λόγω κατηγορία 

υλοποιείται με τον 70-210mm f/4 Di VC USD που μόλις παρουσιάστηκε για μοντούρες 

Canon και Nikon full frame. Ο φακός ζυγίζει 860γρ. Και έχει προστασία από 

τηνυγρασία και τη σκόνη ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς κίνδυνο σε δύσκολες 

συνθήκες. Επίσης πλησιάζει στα 95cm (min. απόσταση εστίασης) επιτυγχάνοντας 

πολύ καλό λόγο αναπαραγωγής 3,1:1. Ανανεωμένος είναι και ο μηχανισμός οπτικής 

σταθεροποίησηςVC (vibration compensation) με περιθώριο 4stop στην αντιστάθμιση 

κραδασμών όταν κάνουμε λήψεις “στο χέρι”. Από σχεδιαστικής πλευράς αποτελείται 

από 20 οπτικά στοιχεία σε 14 ομάδες με επίστρωση fluorine στο εμπρός κρύσταλλο 

για προστασία από δακτυλιές, σκόνη, σταγονίδια υγρασίας κλπ. Η οδήγηση του 

autofocus γίνεται μέσω αθόρυβου μικρομοτέρ Ultrasonic Silent Drive και ελέγχεται 

από μικροεπεξεργαστή Hi Speed Dual Micro Processor. 

smartphone που δεν διαθέτουν σταθερό διάφραγμα. Το τελευταίο μπορεί να πάρει δύο 

τιμές, f/1,5 και f/2,4, ανάλογα με την ένταση του φωτισμού. Ισχυρά παρουσιάζονται 

τα Galaxy S9 και Galaxy S9+ στη λήψη video, που μπορεί να γίνει με ρυθμό 960fps σε 

ανάλυση Full HD. Πέρα από τη δημιουργία AR Emoji, η κάμερα των νέων smartphone της 

Samsung μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση και αναγνώριση αντικειμένων σε 

πραγματικό χρόνο μέσω της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.  Οι χρήστες 

μπορούν να μεταφράσουν ξένες γλώσσες και να μετατρέψουν συνάλλαγμα σε πραγματικό 

χρόνο με το Live Translation, να μάθουν για τα στοιχεία του περιβάλλοντός τους, να 

αγοράσουν προϊόντα που βλέπουν στον πραγματικό κόσμο και να μετρήσουν τις θερμίδες 

τους κατά τη διάρκεια της μέρας.

Samsung Galaxy S9 με Dual Aperture
Tο πρώτο smartphone με κάμερα με μεταβλητό διάφραγμα
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Fine art printing

Intuitive photo editing

Film Scanning / digitizing

Reproduction

Catalogue design / publishing

Gallery hire

Tokina Opera 50mm & FIRIN AF
Ηi end στάνταρ φακός f/1,4 για Canon/
Nikon και ultrawide 20mm για Sony

Oι πενηντάρηδες (φακοί) ζουν μια δεύτερη νιότη 

και πολλοί επιζητούν τη σχεδιαστική απλότητα 

και ποιότητά τους. Αυτό το επιβεβαιώνει η αγορά 

και τη σχετική ανάγκη επιχειρεί να καλύψει από την 

πλευρά της και η Tokina με τον πρόσφατο Οpera 

50mm f/1,4 για Canon & Nikon, ένα πρωτότυπο 

του οποίου παρουσιάστηκε στην έκθεση CP+ 

της Yokohama ενώ η έναρξη παραγωγής του 

προσδιορίζεται το ερχόμενο καλοκαίρι. 

Ο φακός είναι προπομπός ολόκληρης σειράς 

premium οπτικών της Tokina, κατά κάποιο τρόπο μια 

απάντηση στην πετυχημένη σειρά Αrt της Sigma. O 

μηχανισμός οδήγησης του autofocus περιλαμβάνει 

δακτυλιοειδές αθόρυβο υπερηχητικό μοτέρ και 

ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα ακριβείας για την 

έκδοση Nikon. Επίσης οι σχεδιαστές έχουν φροντίσει 

το δακτυλίδι εστίασης να περιστρέφεται στην ίδια 

κατεύθυνση (δεξιά-αριστερά) όπως και οι original 

φακοί Canon και Νikon. Kαι βέβαια, με γνώμονα 

την προστασία στο μέγιστο βαθμό, ο φακός έχει 

αδιαβροχοποίηση και στεγανοποίηση από τη σκόνη. 

Όσο για τα εσωτερικά του φακού δηλ. τα οπτικά 

στοιχεία κλπ. η Tokina προς το παρόν διατηρεί 

επτασφράγιστο το απόρρητο!

Η σειρά FIRIN έκανε το ντεμπούτο της πέρυσι, με 

εστίαση στη γκάμα Sony e-Mount full frame. Tώρα 

ο υπερευρυγώνιος 20mm f/2 FE επαναλαμβάνεται 

αλλά σε έκδοση autofocus με την ίδια ακριβώς 

οπτική δομή που περιλαμβάνει ασφαιρικά 

στοιχεία και τρία στοιχεία υπερχαμηλής διάχυσης, 

αποβλέποντας στη διόρθωση των σφαιρικών και 

χρωματικών εκτροπών. H oδήγηση του autofocus 

γίνεται με  υπερηχητικό δακτυλιοειδές μοτέρ και είναι 

συμβατός με το Fast Hybrid AF της Sony. 

http://www.laboutiquefineart.com/
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Μείωση κατά -1,9% στις πωλήσεις των 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών το 2017
Σε άνοδο τα φωτογραφικά είδη - τα tablet συμπαρασύρουν σε 
μεγάλη πτώση τον κλάδο της πληροφορικής.

Με μείωση κατά -1,9% έκλεισε ο κλάδος των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών 

ειδών για το 2017, με βάση στοιχεία της GfK. Το αρνητικό πρόσημο ήρθε 

παρά την αισιοδοξία που προκάλεσαν οι αυξημένες πωλήσεις της Black Friday. 

Σε απόλυτα νούμερα, οι πωλήσεις ήταν 2.067 δισ. ευρώ για το 2017. Το 2016 οι 

πωλήσεις του κλάδου είχαν κλείσει στο -2,9%. 

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους κλάδους, τα φωτογραφικά είδη κινήθηκαν θετικά, 

καταγράφοντας άνοδο +2,6%, με πωλήσεις 31 εκατ. ευρώ. Τη μεγαλύτερη αύξηση 

είχαν τα είδη εξοπλισμού γραφείου (+16,2%), με πωλήσεις 35 εκατ. ευρώ. Τα 

ηλεκτρονικά καταναλωτικά αγαθά σημείωσαν πτώση -1,2% με πωλήσεις 329 εκατ. 

ευρώ. Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν τα προϊόντα πληροφορικής, -10,4%. 

Τα tablet σημειώνουν μεγάλη πτώση στις πωλήσεις τους, όπως και οι σταθεροί 

υπολογιστές. Αντίθετα, οι οθόνες 4Κ και Gaming σημείωσαν αύξηση. Οι λεγόμενες 

Gaming και Leisure Devices, στις οποίες περιλαμβάνονται οι παιχνιδοκονσόλες, 

σημείωσαν και το τελευταίο τρίγωνο ραγδαία αύξηση στις πωλήσεις τους, με 

τις δικτυακές συσκευές να είναι ο κύριος άξονας ανάπτυξης.  Τα περιφερειακά 

υπολογιστών σημείωσαν αύξηση, όπως και τα Core Wearables και τα ακουστικά. Η 

Black Friday φαίνεται να έδωσε το θετικό πρόσημο στα smartphone. 

Θετική επίδραση στις πωλήσεις έχουν οι τεχνολογικές εξελίξεις που προσθέτουν 

αξία στις συσκευές και στρέφουν τους καταναλωτές προς την αγορά προηγμένων, 

επώνυμων προϊόντων με υψηλότερες τιμές.

Να σημειώσουμε εδώ ότι η τελευταία χρονιά στην οποίο σημειώθηκε αύξηση ήταν 

το 2015, με 6,2%.

Canon Speedlite 470EX-AI
Το μοναδικό φλας με τεχνητή 
νοημοσύνη 

Mέχρι στιγμής τα φορητά φλας για 

ψηφιακές μηχανές/συστήματα δεν 

αφορούσαν όλους τους φωτογράφους 

παρά μόνον αυτούς με ανάγκες 

φωτισμού σε εσωτερικούς χώρους. Ούτε 

συνάρπαζαν με την τεχνολογία τους αφού 

ουσιαστικά αποτελούσαν προέκταση του 

συστήματος εκφώτισης με προφλασιές 

που ενσωματωνόταν στα σώματα. Όλα 

αυτά έρχεται να τα ανατρέψει και να τα 

διαγράψει με μια μονοκονδυλιά η επινόηση 

των σχεδιαστών της Canon. Γιατί να μην 

αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να κάνει 

όλη τη δουλειά; Κάπως έτσι επινοήθηκιε το 

πρώτο auto bounce, auto everything flash 

στην ιστορία, το Speedlite 470EX-II που 

μάλλον προοιωνίζει μια ολόκληρη σειρά 

νέων μονάδων στη γκάμα φορητών φλας της 

Canon. H ιδέα πίσω από τη συγκεκριμένη 

συσκευή τεχνητού φωτισμού είναι ότι οι 

περισσότερο ερασιτέχνες φωτογράφου 

δεν ξέρουν τον τρόπο να αξιοποιήσουν τη 

λειτουργία bounce της κεφαλής του φλας και 

να το στρέψουν στην κατάλληλη κατεύθυνση 

με την ιδανική γωνία για να πετύχουν διάχυτο, 

μαλακό φως από την ανακλώμενη στο ταβάνι 

ή (σε κάποιες περιπτώσεις) πλαϊνούς τοίχους, 

δέσμη. Το 470EX-AI αναλαμβάνει όλη αυτή 

τη διαδικασία μόνο του! Με διάφορους 

αισθητήρες υπολογίζει τις αποστάσεις και τις 

γωνίες ανάκλασης από το ταβάνι και τους 

πλαϊνούς τοίχους και ρυθμίζει την ακριβή 

θέση της κεφαλής, είτε η κάμερα είναι σε 

οριζόντια (landscape) είτε σε κατακόρυφη 

(portrait) θέση. H μονάδα έχει Guide No 

47, καλύπτει οπτική γωνία φακών από 14 

ως 105mm και τροφοδοτείται από τέσσερις 

μπαταρίες ΑΑ.
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Rollei 430
Nέα actioncam με 4Κ video

To νέο μοντέλο της Rollei, η Actioncam 430 προσφέρει ανάλυση video 

4Κ στα 30 fps, ακολουθώντας την τάση στα κορυφαία μοντέλα του 

είδους. Το τηλεχειριστήριο και το ενσωματωμένο Wi-Fi για έλεγχο μέσω 

smartphone ή tablet, επιτρέπουν το χειρισμό της Rollei 430 από απόσταση. 

Η μηχανή είναι αδιάβροχη σε βάθος έως και 40m και συνοδεύεται από 

πλήρες σετ εξαρτημάτων -συμβατών και με GoPro- που αυξάνει την αξία 

αφού ο κάτοχος δεν χρειάζεται να υποβληθεί σε άλλη δαπάνη για την 

απόκτησή τους. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: Δύο διαφορετικά πίσω 

πάνελ (ένα για υποβρύχια χρήση σε βάθος έως και 40 μέτρων και ένα που 

προστατεύει από σταγόνες νερού), ένα εργονομικό τηλεχειριστήριο καρπού 

εμβέλειας 10 μέτρων και αυτοκόλλητα ασφαλείας με το ασφαλές σύστημα 

απελευθέρωσης (SRS) που συνιστάται από τους ειδικούς.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ROLLEI ACTIONCAM 430
 με την προστατευτική θήκη 

Αισθητήρας Sony CMOS 12 Megapixels 170°, 

f/2.5 (3840x2160 pixel/30 fps) ή 2Κ (2560x1440 pixel/60 

fps) ή full HD (1920x1080 pixel/120/60/30 fps)  2,0’’, 

320x240pixel : micro SDHC 32GB ή 64GB (U3, 90MB/sec) 

Θύρες microUSB 2.0, microHDMI  JPΕG (φωτογραφία), 

H.264/MPEG-4 AVC (video) εμβέλειας 10m) 

 Photo Time Lapse, Loop  

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiOn 3,7V-1050mAh με αυτονομία ως 

90 λεπτά (χωρίς Wi-Fi, στα 1080p/60fps)  (με μπαταρία) 

Διαστάσεις 59,3x41,1x21,4mm

http://www.alfastyle.gr/
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Καλώδιο διπλής λήψης για τη Sony RX0
To νέο καλώδιο κάνει δυνατή τη λήψη με δύο κάμερες

Το καλώδιο με κωδική ονομασία VMC-MM2 δίνει τη δυνατότητα ελέγχου και συγχρονισμού 

της Sony RX0 με Mirrorless και CyberShot κάμερες της εταιρείας. Θυμίζουμε ότι, η RX0 είναι 

μια κάμερα μικρού μεγέθους, η οποία έχει προηγμένες δυνατότητες συγχρονισμού με όμοιές 

της, ενώ είναι ανθεκτική το νερό, στη σκόνη και σε πτώσεις. Το καλώδιο συγχρονισμού  

VMC-MM2 κάνει επιπλέον δυνατή την ταυτόχρονη λήψη video ή και φωτογραφιών από την 

RX0 και την κύρια κάμερα, πατώντας το πλήκτρο απελευθέρωσης κλείστρου της τελευταίας. 

H δυνατότητα που προσφέρει το νέο καλώδιο συγχρονισμού για την RX0 μπορεί να φανεί 

χρήσιμη σε συνθήκες φωτορεπορτάζ δρόμου ή σε συνεντεύξεις τύπου, όπου με ένα πάτημα 

κλείστρου μπορούν να καταγράφουν δύο εικόνες, από διαφορετικές γωνίες λήψης. Το υλικό 

από την RX0 μπορεί να επεξεργαστεί και να μονταριστεί για να συμπεριληφθεί στο τελικό 

υλικό. Αναμένεται τον Απρίλιο με εκτιμώμενη τιμή 55€.

Canon EOS M50
H πρώτη mirrorless της εταιρίας με 4Κ video

Η Canon πλέον παίρνει πολύ στα σοβαρά την κατηγορία των mirrorless αφού 

πλέον έχει σχηματίσει ολόκληρη γκάμα. Εν όψει της έκθεσης CP+ στη 

Yokohama, η Canon προσθέτει άλλο ένα μέλος στην οικογένεια Μ, την EOS M50, 

με πιο βασικό νέο χαρακτηριστικό το video 4K. Στην πραγματικότητα πρόκειται 

για μια πιο οικονομική εκδοχή της EOS M5 και αυτό φαίνεται κυρίως στην πάνω 

πλευρά Σχεδιαστικά η όψη παραπέμπει στην ΕΟS Μ5 αλλά με διαφορετική, 

αρθρωτή προς όλες τις κατευθύνσεις οθόνη και νέο επεξεργαστή Digic 8. Στη 

θέση του αισθητήρα βρίσκουμε ένα chip ΑPS-C 24,2Megapixel με Dual Pixel AF 

παρόμοιο με αυτό της ΕΟS Μ5 ενώ επεξεργαστής είναι ο Digic 8. Πρόκειται για την 

πρώτη Canon που υποστηρίζει το νέο φορμά RAW αρχείων CR3 το οποιο περιέχει 

λειτουργία Image Quality Priority [προτεραιότητα ποιότητας] και Size Priority 

[προτεραιότητα μεγέθους αρχείου] με 50% μικρότερο μέγεθος -συμπιεσμένου- 

αρχείου. Στο video έχουμε δύο όψεις: μια με ανάλυση full HD 1080p (120fps) και 

μία στο 4Κ αλλά με crop 1,6x χωρίς να ενεργοποιείται το Dual Pixel Autofocus το 

οποίο όμως λειτουργεί κανονικά στο full HD. Mέσω WiFi και Bluetooth μπορεί να 

μεταφέρει άμεσα τις εικόνες σε συνδεδεμένο smartpnone ή tablet. 

Nikon Film Digitize 
Adapter ES-2
Επιτέλους αρχίζει η παραγωγή

Οι πιο “επιμελείς” αναγνώστες θα 

θυμούνται στο τεστ της πρόσφατης 

D850, την αναφορά μας στη δυνατότητα 

αντιγραφής slides και αρνητικών. Ως προς 

τα slides και τα α/μ αυτό είναι κάτι που 

μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε ψηφιακή 

μηχανή μαζί με ένα macro φακό και στήσιμο 

με μια αντιγραφέζα. Όμως η ψηφιοποίηση 

έγχρωμων αρνητικών αποτελεί μια μοναδική 

δυνατότητα της D850 (Νegative Digitizer 

Mode) που εναλλακτικά θα προϋπέθετε 

πολύ καλό scanner και εξειδικευμένο 

software. Προκειμένου να δουλεύει πλήρως 

αυτή η δυνατότητα θα έπρεπε να είναι 

διαθέσιμο και το ειδικό Nikon Adapter 

ES-2 Με τους φορείς  για μεμονωμένα καρέ 

ή film strip καθώς και προσαρμογείς για 

άλλους φακούς. H κατασκευάστρια εταιρία 

συνιστά τον Νikkor AF-S Micro 60mm f/2,8 

ως ιδανικό ταίρι του αντάπτορα. Όμως για 

όσους διαθέτουν τον Micro-Nikkor 55mm 

f/2,8 και το δακτυλίδι PK-13 υπάρχει και ο 

αρκετά φθηνότερος αντάπτορας ES-1. 
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Panasonic
Γρήγορος telephoto 
zoom 50-200mm f/2,8-4

Το σύστημα Micro 4/3 

πλέον είναι πληρέστατο, 

και εμπλουτίζεται συνεχώς 

με γνήσιους ή τρίτων 

κατασκευαστών φακούς. 

Από πλευράς Panasonic η 

τελευταία προσθήκη έρχεται 

με τη μορφή του telephoto 

zoom Leica DG Vario Elmarit 

50-200mm f/2,8-4 του οποίου 

η εστιακή απόσταση, λόγω 

crop factor 2x, ισοδυναμεί 

με 100-400mm και μάλιστα 

με πολύ καλή φωτεινότητα, 

συγκρινόμενη με αντίστοιχους 

φακούς ΑPS-C ή full frame. 

O φακός αποτελείται από 21 

οπτικά στοιχεία κατανεμημένα 

σε 15 ομάδες (εκ των οποίων 

δύο ασφαιρικά, δύο UED 

και δύο ED), έχει ειδική 

πολλαπλή επίστρωση Nano 

Surface Coating, διαθέτει 

προστασία για υγρασία 

και σκόνη και εξοπλίζεται 

με οπτική σταθεροποίηση 

τελευταίας γενιάς Power 

O.I.S. Το οποιο μάλιστα 

συνεργάζεται με το σύστημα 

Dual IS 2 σε συγκεκριμένα 

σώματα τελευταίας γενιάς της 

Panasonic. 

Κοdak Alaris
Επιστροφή του T-Max P3200

Οι φωτογράφοι που νοσταλγούν την 

αναλογική εποχή έχουν κάθε λόγο να 

πανηγυρίζουν. Μια εμουλσιόν-ορόσημο 

της αναλογικής εποχής, το Kodak T-Max 

P3200 επανέρχεται στην παραγωγή, μετά 

την διακοπή τον Οκτώβριο του 2012. 

Η σταθερή αναθέρμανση της ζήτησης 

για α/μ και η ενίσχυση του σχετικού 

ενδιαφέροντος, συνέβαλε στην απόφαση 

ώστε η Kodak Alaris να λανσάρει ξανά 

το ιστορικό ασπρόμαυρο φιλμ. Έχει 

ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το νέο για 

πρώτη φορά διακινήθηκε στο Twitter και 

μετά επιβεβαιώθηκε από το εργοστάσιο. 

Υπενθυμίζουμε ότι η βασική ευαισθησία του 

συγκεκριμένου φιλμ είναι ISO 800 (ΙSO 1000 

με το δικό του εμφανιστή T-Max Developer) 

αλλά είναι σχεδιασμένο για εύκολο 

πουσάρισμα +2stop χωρίς προβλήματα 

υπερβολικής κοκκίωσης – και υπό 

προϋποθέσεις ως ISO 6400. Συνιστώμενοι 

εμφανιστές εκτός από T-Max και T-Max RS 

είναι ο D-76 και ο HC-110.

45 βιντεοπροβολείς της Epson με πιστοποίηση TCO
Οι βιντεοπροβολείς Epson περνούν με επιτυχία το τεστ βιωσιμότητας 
από την εταιρεία TCO Development.

Η πιστοποίηση TCO για προϊόντα IT σημαίνει ότι, οι προβολείς της Epson  πληρούν 

τα κριτήρια κύκλου ζωής για την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, 

κατά τη διάρκεια της ζωής τους: κατασκευή, χρήση και ολοκλήρωση του κύκλου ζωής 

τους. Τα κριτήρια, ακόμη, καλύπτουν προϋποθέσεις, όπως είναι οι εργοστασιακές 

συνθήκες εργασίες, η μείωση επικίνδυνων ουσιών, η υψηλή ποιότητα εικόνας, η 

ενεργειακή απόδοση κατά τη χρήση και η διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής. 

Η συμμόρφωση με όλα τα παραπάνω πιστοποιείται σε βάθος χρόνου, τόσο πριν, όσο 

και μετά τη διαδικασία πιστοποίησης. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι πελάτες 

της Epson μπορούν είναι σίγουροι ότι τα προϊόντα που αγοράζουν πληρούν όλα τα 

παραπάνω κριτήρια καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των προϊόντων που 

κατέχουν. Η διεθνής πιστοποίηση βιωσιμότητας TCO καθιερώθηκε πριν από 25 χρόνια. 

Οι 45 πιστοποιημένοι βιντεοπροβολείς της Epson προέρχονται από τις κατηγορίες 

εκπαιδευτικών μηχανημάτων και business.
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Ολοκληρώθηκε το Business  
Forum Imaging Cologne 2018
Το συνέδριο της Ρhotokina κατέγραψε αύξηση στον αριθμό  
των επισκεπτών.

Ρεκόρ συμμετοχών κατέγραψε το Business Forum Imaging Cologne 2018: 

περίπου 240 ανεξάρτητοι ειδικοί, διευθυντικά στελέχη από τη βιομηχανία 

απεικόνισης έμποροι και απλοί χρήστες συζήτησαν για το πώς μπορούν να 

αξιοποιηθούν οι νέες δυνατότητες που προσφέρονται στον κλάδο από την 

εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και τις συνέπειες της «ψηφιοποίησης» στα 

παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα. Το συνέδριο έδειξε τις τάσεις που θα 

δούμε σε πλήρη εξέλιξη σε επτά μήνες από σήμερα στη Photokina. 

Ανάμεσα στα θέματα που κυριάρχησαν στις συζητήσεις ήταν η Εικονική 

Πραγματικότητα, αλλά και η Επαυξημένη Πραγματικότητα, οι οποίες κάνουν 

προϊόντα και υπηρεσίες διαθέσιμα για ψηφιακή εμπειρία με νέους, πρωτότυπους 

και πολυάριθμους τρόπους. Ένα άλλο θέμα ήταν η δημιουργία περιεχομένου, 

ενός προϊόντος, στο smartphone και η αναπαραγωγή του, η εκτύπωσή 

του οπουδήποτε στον κόσμο.  Με πρωτοβουλία της Fujifilm, ανάμεσα στα 

προϊόντα περιλαμβάνονται πλέον πόστερ,  βιβλία και artwork που μπορούν να 

εμπνεύσουν τους έφηβους να δημιουργήσουν. 

Κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου βαρύτητα δόθηκε στην AR (Επαυξημένη 

Πραγματικότητα) και στο πώς αυτή μπορεί να κάνει πιο πλούσια και 

ενδιαφέρουσα τη διαδικασία αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών μέσω των 

αναπαραστάσεων που προσφέρει. 

Time Drifts Cologne - Philipp Geist Foto von Oliver Blum © Philipp Geist / VG Bildkunst 2018

LG
Το πρώτο smartphone της εταιρίας 

με λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης 

Το LG V30S ThinQ είναι βασισμένο στον 

προκάτοχό του, LG V30, και διαθέτει 

ενσωματωμένες τεχνολογίες τεχνητής 

νοημοσύνης, στις λειτουργίες που αξιοποιούν 

πιο συχνά οι σημερινοί καταναλωτές. 

Για περισσότερο από ένα χρόνο, η LG 

προχώρησε σε έρευνα και ανάπτυξη 

διαφοροποιημένων και διαισθητικών 

λύσεων βασισμένων στην τεχνητή 

νοημοσύνη για τα πιο δημοφιλή και προσιτά 

smartphone. Η εταιρεία έδωσε ιδιαίτερη 

έμφαση στην κάμερα και στην αναγνώριση 

φωνής και εικόνας. Έτσι, η λειτουργία 

Vision AI προσφέρει μια πιο «έξυπνη» και 

εύχρηστη κάμερα, ενώ η λειτουργία Voice 

AI διευρύνει σημαντικά τις διαθέσιμες 

φωνητικές εντολές στo LG V30S ThinQ. Το 

Vision AI περιλαμβάνει τρία νέα «έξυπνα» 

χαρακτηριστικά για την κάμερα: το AI 

CAM, το QLens και το Bright Mode που 

αυτοματοποιούν και βελτιώνουν την εμπειρία 

της λήψης φωτογραφιών με το smartphone, 

τόσο για τους αρχάριους όσο και για τους πιο 

έμπειρους φωτογράφους. 

Πιο αναλυτικά, το AI CAM αναλύει τα 

αντικείμενα στο πλάνο και προτείνει τη 

βέλτιστη λειτουργία για τη λήψη της 

φωτογραφίας επιλέγοντας μεταξύ οκτώ 

κατηγοριών: πορτρέτο, φαγητό, κατοικίδιο, 

τοπίο, πόλη, λουλούδι, ανατολή και 

ηλιοβασίλεμα. Με το QLens αξιοποιούνται 

περαιτέρω οι δυνατότητες έξυπνης 

αναγνώρισης εικόνας και η σάρωση 

κωδικών QR στοχεύοντας στη βελτίωση 

της εμπειρίας ηλεκτρονικών αγορών. Με 

το Bright Mode, η λήψη φωτογραφιών σε 

σκοτεινά περιβάλλοντα προάγεται σημαντικά, 

σύμφωνα με την LG: Αντί να μετρά μόνο 

το φως του περιβάλλοντος όπως κάνουν 

οι περισσότερες κάμερες των smartphone, 

αυτή η λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης 

χρησιμοποιεί αλγόριθμους και κάνει τις 

φωτογραφίες να φαίνονται δύο φορές πιο 

φωτεινές και χωρίς το θόρυβο.
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Shape n Light Seminars
Διαγωνισμός φωτογραφίας και βίντεο BEST OF GREECE

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας και βίντεο BEST OF GREECE πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 

2017 στα πλαίσια της 1ης Image tech και της  επιτυχημένης διοργάνωσης σεμιναρίων με αντικείμενο την 

φωτογραφία και το video. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν 2500 άτομα, ενώ στον 1ο Διαγωνισμό φωτογραφίας 

BEST OF GREECE που διοργανώθηκε παράλληλα με τα σεμινάρια έλαβαν μέρος 1680 συμμέτοχες.

Στον φετινό διαγωνισμό BEST OF GREECE, που λαμβάνει χώρα και πάλι στο πλαίσιο των Shape n Light Seminars,  

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις συμμετοχές τους στις κατηγορίες wedding photography, non-

wedding photography, wedding video, Instagram και album design. Οι κριτές των διαγωνισμών είναι επώνυμοι 

φωτογράφοι από όλο τον κόσμο που έχουν κληθεί και θα αξιολογήσουν τις δημιουργίες των διαγωνιζόμενων Οι 

νικητές θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής των βραβείων του Διαγωνισμού, το απόγευμα της Κυριακής 1ης 

Απριλίου και θα κερδίσουν σημαντικά δώρα από τους χορηγούς.

https://www.shapenlight.com/home/competition 
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika 
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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... Τ
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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017
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    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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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!

ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  

ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... Τ
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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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...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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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»

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

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

Νο 16: Nυχτερινή & αστρο-φωτογραφία Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 7 Ιουνίου 2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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Οι κριτές των Sony World Photography Awards 2018 τίμησαν το έργο 12 Ελλήνων 

φωτογράφων. Ως φιναλίστ της 11ης διοργάνωσης διακρίθηκαν οι φωτογράφοι Δημήτρης 

Κλεάνθης, Νίκη Γλεούδη, Γιάννης Παπαποστόλου, Πάνος Σκορδάς και Εμμανουήλ Σμάλιος. 

Παράλληλα, στις 50 πρώτες θέσεις της κατηγορίας τους βρέθηκαν οι Τάσος Ανέστης, Μαριάνα 

Μπίστη, Νίκη Γλεούδη, Μάριος Κουρουνιώτης, Αλέξανδρος Μαραγκός, Μαρία Πάχου, Φάνη 

Χατζησταματίου και Ηλίας Βαρελάς. Φέτος σημειώθηκε ο υψηλότερος αριθμός συμμετοχών 

μέχρι σήμερα, με μια αύξηση 40% σε σχέση με το 2017.

Οι βασικές κατηγορίες του διαγωνισμού είναι «Επαγγελματιών», «Ανοικτός Διαγωνισμός», « 

Διαγωνισμός Νέων» και «Student Focus». Ο διαγωνισμός Επαγγελματιών περιλαμβάνει 10 

κατηγορίες, όπως «Αρχιτεκτονική», «Σύγχρονα Θέματα», «Τοπίο», «Φυσικός Κόσμος», «Άγρια 

Ζωή», «Πορτραίτο» και τις δύο νέες για το τρέχον έτος «Δημιουργικότητα» και «Ανακάλυψη». Ο 

Ανοικτός Διαγωνισμός αποτελείται από 10 κατηγορίες μεταξύ των οποίων οι εξής: «Πολιτισμός», 

«Βελτιωμένη», «Κίνηση», «Φωτογραφία Δρόμου» και «Ταξίδια». Ο διαγωνισμός Νέων του θεσμού 

γνώρισε ένα ευρύ φάσμα συμμετοχών από φωτογράφους ηλικίας 12-19 ετών, ενώ ο διαγωνισμός 

Student Focus έλαβε αιτήσεις από πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο. Οι νικητές θα αποκαλυφθούν 

στις 19 Απριλίου. Τα έργα των φωτογράφων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα με τους φιναλίστ 

αλλά και αυτών που έχουν διακριθεί θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της έκθεσης Sony World 

Photography Awards 2018 στο Somerset House στο Λονδίνο, από τις 20 Απριλίου έως τις 6 Μαΐου.

Sony World Photography Awards 2018
Δώδεκα Έλληνες φωτογράφοι διακρίθηκαν

© Ilias Varelas, Greece, Commended, Open, Landscape & Nature (2018 Open competition), 2018 Sony World Photography Awards

© Dimitrios Kleanthis, Greece, 
Shortlist, Open, Architecture 
(Open competition), 2018 Sony 
World Photography Awards
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Πιο αναλυτικά, από μια τεράστια ποικιλία 

έργων, οι κριτές ξεχώρισαν τους παρακάτω 

Έλληνες φωτογράφους:

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:

Οι φωτογραφίες που επελέγησαν και ανέδειξαν 

τους φιναλίστ, από όλες τις κατηγορίες του 

Ανοιχτού Διαγωνισμού, προέρχονται από μια 

σειρά διαφορετικών εμπνεύσεων. Οι Έλληνες 

φωτογράφοι ξεχώρισαν για την προσωπική τους 

αντίληψη και οπτική γύρω από την αρχιτεκτονική 

και τη μυθολογία. Ο Δημήτρης Κλεάνθης, 

μας χάρισε μια λήψη από έναν εντυπωσιακό 

σχεδιασμό μίας βίλας και του παιχνιδιάρικου 

κατοίκου της. Η Νίκη Γλεούδη βυθίζεται 

σε ένα ζωντανό πορτρέτο με χαρούμενους 

μονόκερους στην παραλία, για να αμφισβητήσει 

το πραγματικό νόημα της ζωής. Η εναέρια 

φωτογραφία του Αιγαίου Πελάγους κέντρισε 

επίσης την προσοχή της κριτικής επιτροπής.

Δημήτρης Κλεάνθης 

Κατηγορία Αρχιτεκτονική (Αθήνα)

Νίκη Γλεούδη 

Φωτογραφία Δρόμου – έλαβε επίσης έπαινο 

για την ίδια κατηγορία (Κατάγεται από τη 

Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Μαϊάμι, ΗΠΑ)

Γιάννης Παπαποστόλου 

Κατηγορία Enhanced, (Κως)

Πάνος Σκορδάς 

Κατηγορία Πολιτισμός (Αθήνα)

Εμμανουήλ Σμάλιος

Κατηγορία Αρχιτεκτονική, (Κως)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

Οι κριτές των Sony World Photography Awards 

ξεχώρισαν επίσης εικόνες Ελλήνων φωτογράφων 

από τον Ανοικτό Διαγωνισμό, οι οποίες βρέθηκαν 

στις 50 πρώτες θέσεις στις κατηγορίες τους.

Τάσος Ανέστης, Κατηγορία Πορτρέτου, (Αθήνα)

Μαριάνα Μπίστη, Κατηγορία Αρχιτεκτονική, 

(Αθήνα)

Νίκη Γλεούδη, Φωτογραφία Δρόμου, 

(Κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο 

Μαϊάμι, ΗΠΑ)

Μάριος Κουρουνιώτης, Κατηγορία Πολιτισμού, 

(Ελληνική εθνικότητα με κατοικία στο Μόναχο)

Αλέξανδρος Μαραγκός, Κατηγορία Τοπίο & 

Φύση, (Αθήνα)

Μαρία Πάχου, Φωτογραφία Δρόμου, (Ρόδος)

Φάνης Χατζησταματίου, Φωτογραφία Δρόμου, 

(Θεσσαλονίκη)

Ηλίας Βαρελάς, Κατηγορία Τοπίο & Φύση, 

Έλαβε έπαινο για 2 φωτογραφίες για την 

κατηγορία, (Βόλος)

© Emmanouil Smalios, Greece, Shortlist, Open, Architecture (Open competition), 2018 
Sony World Photography Awards

© Tasos Anestis, Greece, Commended, Open, Portraiture (Open competition), 2018 Sony 
World Photography Awards

© Mariana Bisti, Greece, Commended, Open, Architecture (Open competition), 2018 
Sony World Photography Awards
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Kυκλοφoρεί!

NEO

https://www.youtube.com/watch?v=PWQ6eVAa_Yg
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Βιβλιοπαρουσίαση του Πάρη Πετρίδη
«Ατομικό Αναμνηστικό» 

Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 

παρουσιάζει το λεύκωμα του Πάρη Πετρίδη 

«Ατομικό Αναμνηστικό» και εγκαινιάζει την ομότιτλη 

έκθεση. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι η 

αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης Λία 

Γυιόκα, ο καθηγητής Πολιτικών επιστημών Γιάννης 

Σταυρακάκης και ο φωτογράφος Πάρις Πετρίδης. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα και 

University Studio Press. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 

το Σάββατο 31 Μαρτίου.  

 

Εκδήλωση: Πέμπτη 8 Μαρτίου, 19.00

Διεύθυνση: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ, Τσιμισκή 11, 

Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: ΜΙΕΤ, https://www.miet.gr 

Blank Wall Gallery
Θεματική έκθεση 

Οι φωτογράφοι της 

έκθεσης “Monochrome” 

παρουσιάζουν τον κόσμο μέσα 

από μια μονόχρωμη εκδοχή του. 

Η έκθεση φιλοξενεί το έργο 103 

καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 8 Μαρτίου

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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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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«Στην καρδιά του Μάη του ’68» 
του Φιλίπ Γκρα

Η έκθεση 43 φωτογραφιών του Φιλίπ Γκρα αποτελεί μια μαρτυρία 

των γεγονότων του Μάη 1968 στη Γαλλία. Στη διάρκεια των 

διαδηλώσεων στο Παρίσι υπήρξαν πολλοί φωτογράφοι στην πρώτη 

γραμμή. Ο Φιλίπ Γκρα είναι ένας από τους φωτογράφους που κατάφερε 

να αποτυπώσει, πέρα από τη στιγμή και τη χειρονομία, το σύμβολο και 

το νόημα εκείνης της περιόδου. Τα φωτογραφικά έργα συνοδεύουν 

δύο ντοκιμαντέρ με τίτλο: «Μάιος ’68, μια παράξενη άνοιξη», που 

πραγματοποίησε ο ιστορικός και κινηματογραφιστής Ντομινίκ Μπο. Η 

έκθεση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο στο 

Παρίσι και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.  

Διάρκεια έκθεσης: 1 – 29 Μαρτίου

Διεύθυνση: Καφέ Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Σίνα 31, Αθήνα

Πληροφορίες: Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, Τηλ. 2103398600, ifa@ifa.gr, 

http://www.ifa.gr 

Σεμινάριο με το Χρήστο Κοψαχείλη 
Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς 

Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς ξεκίνησε, σε συνεργασία με τον 

φωτογράφο και καθηγητή φωτογραφίας Χρήστο Κοψαχείλη, κύκλο 

σεμιναρίων με θέμα «Εισαγωγή στην καλλιτεχνική φωτογραφία». Το δεύτερο 

σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου ενώ θα ακολουθήσουν 

άλλες δύο συναντήσεις. Το σεμινάριο είναι ανοιχτό στο κοινό. 

Σεμινάριο: Κυριακή 4 Μαρτίου, 17.00 – 21.00

Διεύθυνση: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, Μπουφίδου 32-34, Λιβαδειά 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς, http://www.fotolesxilivadias.gr 

Drones Made Easy 
στη Θεσσαλονίκη 

Η σχολή φωτογραφίας Photoglobe 

Seminars, σε συνεργασία με το 

εκπαιδευτικό κέντρο χειριστών ΣμηΕΑ 

“GeoSense UAS Academy¨”, διοργανώνει μια 

εκδήλωση ενημέρωσης για τις εφαρμογές 

και την τεχνολογία των Drone, καθώς και 

για το νομικό πλαίσιο που διέπει τη χρήση 

τους στην Ελλάδα. Ομιλητής της εκδήλωσης 

θα είναι ο Βασίλης Πολύχρονος, CTO της 

εταιρείας γεωπληροφορικής “GeoSense”. 

H εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους. 

Παράλληλα, στους παρευρισκόμενους 

θα δοθεί εκπτωτικό κουπόνι για την 

παρακολούθηση μαθημάτων στην σχολή 

χειριστών Drone “GeoSense UAS Academy”.  

Εκδήλωση: Σάββατο 3 Μαρτίου, 11.00

Διεύθυνση: Photoglobe Seminars, 

Ελευθερίου Βενιζέλου 23, Θεσσαλονίκη  

Πληροφορίες: Photoglobe Seminars, https://

seminars.photoglobe.gr  

GeoSense, http://www.geosense.gr
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photo.gr

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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