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Σωρεία αντιδράσεων προκάλεσε το 

προηγούμενο editorial (Διαβάστε 

το εδώ) που περιέγραφε κάποιους 

«ιδιαίτερους» τρόπους που 

μετέρχονται ορισμένοι φωτογράφοι 

στην κοστολόγηση των γάμων 

και βαπτίσεων που καλύπτουν. 

Δημοσιεύουμε παρακάτω τις 

τοποθετήσεις επί του θέματος που 

μας έστειλαν ενυπόγραφα και 

τεκμηριωμένα, φορείς, εργαστήρια 

αλλά και μεμονωμένοι φωτογράφοι. 

Προφανώς δεν απαντούμε ούτε 

αναδημοσιεύουμε ότι αναρτήθηκε στα 

social media γιατί θα θέλαμε… τόμο 

ολόκληρο.

Σχολιάζοντας συνολικά τις τοποθετήσεις 

των επιστολογράφων μας θα ήθελα να 

σταθώ πολύ συνοπτικά στα εξής σημεία:
 

Χονδρική - λιανική
Εδώ βρίσκεται κατά τη γνώμη μου  

η ουσία του προβλήματος. Γιατί δεν είναι 

δυνατόν μια επιχείρηση να πουλάει το  

ίδιο προϊόν π.χ. 200 στη χονδρική και  

600 στη λιανική. Τουτέστιν 300% πάνω.  

Είναι τελείως παράλογο να πιστεύουμε  

ότι αυτό μπορεί να κρατηθεί μυστικό.  

Ο καταναλωτής αργά ή γρήγορα θα το 

μάθει, έστω κι αν συνεννοηθεί όλος  

ο κλάδος - πράγμα φύσει αδύνατον.  

Γι’ αυτό πολλοί καταγγέλλουν τα κλαδικά 

περιοδικά που φιλοξενούν διαφημίσεις 

χονδρικής («Σιωπήστε για πάντα!!!»), που 

«ανοίγουν τα μάτια» σε ανυποψίαστους για 

το τι συμβαίνει πίσω από τις πλάτες τους 

και πολλά άλλα. Με το internet; Το fb 

όμως; Να τα κλείσουμε κι αυτά;
 

Σεμινάρια 

Πολλοί εξακολουθούν και πιστεύουν 

ότι σήμερα, στην εποχή του διαδικτύου, 

μπορούμε να γυρίσουμε στην προπο-

λεμική περίοδο και ο κλάδος να 

RB6/1=<�,>E+4*E�9,E4*�"��0-45�ST@
Το χάσμα τιμών μεταξύ χονδρικής & λιανικής, τα σενινάρια, η κρίση...

ακολουθήσει το παράδειγμα του πολύ γνωστού πορτραιτίστα φωτογράφου του 

μεσοπολέμου, Γεωργίου Μπούκα. Τι έκανε ο Μπούκας;  Μετά από τρία ολόκληρα χρόνια 

στο μαγαζί του έδειξε στον νεαρό τότε βοηθό του  Σπύρο Μελετζή πως να τυπώνει 

φωτογραφίες στον σκοτεινό θάλαμο…  
 

Οικονομική κρίση
Μερικές φορές ξεχνάμε ότι διαβιούμε ως κλάδος εν μέσω μίας καταστροφικής 

οικονομικής κρίσης που δεν λέει να τελειώσει. Έχουν κλείσει εκατοντάδες φωτογραφεία 

και πολλοί φωτογράφοι προσπαθούν να επιβιώσουν όπως-όπως. Και φυσικά προτιμούν 

τα «300 και στο χέρι παρά 1000 και καρτέρει…». Το ίδιο κάνουν και αρκετά εργαστήρια 

κατασκευής άλμπουμ. Δεν κλείνουν σε κανέναν πελάτη την πόρτα. Τα έξοδα είναι πολλά 

και τα περιθώρια κέρδους χαμηλά.  

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. 

                                                                             
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ ttzimas@photo.gr

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_420.pdf#page=2
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https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/2018/q2.tag/news/cashback-summer18-gr.dcr
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Αξιότιμε κ. Διευθυντά,

Εργαζόμουν 37 ολόκληρα χρόνια σ’ ένα φωτογραφείο 

που είχε πάρα πολύ δουλειά. Δε φαντάζεστε 

πόσα μυστήρια έχω καλύψει. Κάθε Σαββατοκύριακο 

θα μπορούσατε να με βλέπατε σε κάποια εκκλησιά 

να καλύπτω μια βάπτιση ή ένα γάμο με την εκάστοτε  

φωτογραφική μου μηχανή. Πέρασαν πάρα μα πάρα 

πολλά μέτρα φιλμ μέσα από το ριντό των μηχανών μου.  

Ο λόγος που σας τα γράφω όλα αυτά είναι γιατί 

μετρώντας πλέον 14 χρόνια από τότε που σταμάτησα 

να εργάζομαι, παρατηρώ ότι είναι μεγάλα τα άλματα 

που συνέβησαν στην ψηφιακή τεχνολογία. Πιστεύω 

ότι οι ηθικοί αυτουργοί για την κατάσταση που ζούμε 

σήμερα δεν είναι άλλοι από τις εταιρείες παραγωγής των 

μηχανημάτων επεξεργασίας. Τώρα που η τεχνολογία 

στους υπολογιστές και στα κινητά τηλεφωνά καλπάζει, 

τα minilab βρίσκονται στην αποθήκη, πάνε τα φιλμ 

των τριημέρων από εκδρομές και διακοπές! Διότι σου 

λέει ο άλλος γιατί να τυπώσω τις φωτογραφίες; Θα τις 

βάλω στον υπολογιστή και θα τις βλέπω όποια ώρα 

θέλω.  Έρχομαι τώρα στο θέμα που αφορά την τακτική 

κάποιων φωτογράφων να δίνουν τα φωτογραφικά τους 

αρχεία με πολύ λίγα χρήματα. Αυτό στο βάθος κρύβει 

τσουνάμι και καταστροφή! Διότι όταν έχει τα αρχεία ο 

πελάτης τότε όποτε κάνει κέφι θα κάνει τα άλμπουμ του, 

στο πρόγραμμα του υπολογιστή του  θα κάνει ένα slide 

show κλπ και τέλος το άλμπουμ. Όμως υπάρχει και κάτι 

άλλο και θα τελειώσω με αυτό το γεγονός… Φωτογράφος 

κάποιας περιοχής της Αθήνας, έδωσε προσφορά για 

βάπτιση σε εκκλησία στο Μαρκόπουλο Ωρωπού που 

περιελάμβανε 100 φωτογραφίες μαζί με το άλμπουμ, το 

βίντεο στην εκκλησία και 2 ώρες βίντεο στην ταβέρνα, όλα 

αυτά στο ποσό των 280€. Είπατε κάτι;  

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

Συνταξιούχος φωτογράφος

��MVWXNOPY���WNOVZY
Αγαπητέ κύριε Τζίμα,

Σε συνέχεια του άρθρου σας στο πρόσφατο editorial της ηλεκτρονικής 

έκδοσης του PhotoBusiness Weekly Νο 420, η άποψη του σωματείου 

μας είναι ότι είμαστε σε μία ελεύθερη αγορά και κάθε επιχειρηματίας 

πράττει αναλόγως των αναγκών του ή /και της συνειδήσεώς του. 

Ωστόσο, για κάθε επιχειρηματικό άνοιγμα προς λιανική, από πλευράς 

κατασκευαστών άλμπουμ, οι φωτογράφοι βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση καθώς είναι πολύ πιθανό οι δικές τους τιμές να είναι συγκριτικά 

υψηλότερες. Το άρθρο 1 του ν. 146/1914 αναφέρει ότι: «Απαγορεύεται 

κατά τας εμπορικάς, βιομηχανικάς ή γεωργικάς συναλλαγάς πάσα 

προς τον σκοπόν ανταγωνισμού γινομένη πράξις, αντικειμένη εις τα 

χρηστά ήθη. Ο παραβάτης δύναται να εναχθή προς παράλειψιν και προς 

ανόρθωσιν της προσγενομένης ζημίας». Είναι αντίθετη στα χρηστά ήθη, 

δηλαδή; Σύμφωνα με μία ανάλυση αφορά στην πράξη που για το μέσο 

λογικά σκεπτόμενο άτομο είναι ηθικά κατακριτέα.

O tempora! Ο mores!

Για την Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου

Ι. ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Πρόεδρος
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Γεια σας,

Σχετικά με το Newsletter που έλαβα εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για το θέμα των ψηφιακών άλμπουμ που θίξατε.  

Δυστυχώς το έχω παρατηρήσει κι εγώ σ’ ένα από τα καλύτερα εργαστήρια εκτύπωσης φωτογραφιών που κατασκευάζουν 

και ψηφιακά άλμπουμ οι τιμές είναι ίδιες για απλό κοινό και για επαγγελματίες. Αντίθετα, γνωστή ανταγωνίστρια εταιρεία έχει 

διαφορετικές τιμές λιανικής και χονδρικής όπου για να πάρεις ψηφιακό άλμπουμ πρέπει να δηλώσεις τα φορολογικά σου 

στοιχεία. Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε πολλά άλλα περιστατικά, τα οποία προσβάλλουν τον επαγγελματία φωτογράφο. 

Ευχαριστώ πολύ, είμαι στη διάθεσή σας. 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΥΔΑΣ 

Επαγγελματίας Φωτογράφος - Yiannis Xydas photography
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ΕΩΣ 300€ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Live for the story_

https://www.canon.gr/cashback/
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�Αγαπητέ κύριε Τζίμα,

Είμαι επαγγελματίας φωτογράφος και 

ιδιοκτήτης της Bookeh Books, επιχείρησης 

κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ στην Αθήνα.

Θα ήθελα να παραθέσω τις σκέψεις 

μου σχετικά με την λιανική πώληση 

ψηφιακών άλμπουμ σε ζευγάρια, θέμα στο 

οποίο αναφερθήκατε στο editorial σας στο 

προηγούμενο τεύχος του PhotoBusiness.

Περιγράψατε το σενάριο που ένας 

φωτογράφος αντί να πουλήσει μια 

φωτογράφιση γάμου σε μια λογική, όπως πολύ 

σωστά αναφέρατε, τιμή των 1000 με 1500 

ευρώ, προτείνει στο ζευγάρι το ακόλουθο: 

Φωτογράφιση με 300 ευρώ, παράδοση και 

πληρωμή την επόμενη εργάσιμη και σύσταση 

να τυπώσουν τα άλμπουμ τους σε κάποιο 

εργαστήριο που θα τους δώσει όχι ένα αλλά 

τέσσερα άλμπουμ με 200, 300 ευρώ.

Πιστεύω πως η πλειοψηφία των φωτογράφων 

δεν ακολουθεί το σενάριο που περιγράψατε. Ας 

υποθέσουμε όμως πως αυτό το σενάριο γίνεται 

συνηθέστερη πρακτική της αγοράς φωτογράφισης 

γάμου και βαπτίσεων στην Ελλάδα.

Ας πούμε πως ετησίως γίνονται στην 

Ελλάδα 50.000 μυστήρια και πως το 100% 

αυτών αγοράζουν υπηρεσίες φωτογράφισης 

και ψηφιακά άλμπουμ. Αν το σενάριο που 

μόλις περιγράψαμε γίνει η de facto πρακτική 

της αγοράς, οι εταιρίες κατασκευής ψηφιακών 

άλμπουμ θα παράγουν τον ίδιο ακριβώς αριθμό 

άλμπουμ που παρήγαγαν και τις προηγούμενες 

χρονιές. Ο τζίρος των κατασκευαστών θα 

αυξηθεί κατά το επιπλέον ποσοστό που θα 

ζητήσουν στην λιανική πώληση και ο τζίρος 

των φωτογράφων θα μειωθεί κατά το ποσοστό 

που θα μειωθούν οι τιμές τους μιας και δεν 

θα παρέχουν ψηφιακά άλμπουμ. Αν πάμε 

με τα νούμερα του παραδείγματός σας, η 

συνολική αγορά (φωτογράφιση + άλμπουμ) 

θα παρουσιάσει ύφεση. Οι φωτογράφοι θα 

μειώσουν τις τιμές τους από 70% (700 ευρώ στα 

1000) και πάνω ενώ ακόμα και να διπλασιάσουν 

οι κατασκευαστές τις τιμές τους ή αύξηση σαν 

ποσό θα είναι μικρότερη της μείωσης.

Τι άλλο θα γίνει; Η ζήτηση στην αγορά 

των ψηφιακών άλμπουμ θα μετατοπισθεί 

εξ ολοκλήρου στους κατασκευαστές. Πολύ 

σύντομα, οι κατασκευαστές θ’ αρχίσουν τον 

μεταξύ τους ανταγωνισμό στις τιμές και τελικά θα 

καταλήξουμε (στην καλύτερη περίπτωση) οι τιμές λιανικής να πέσουν 

στις υπάρχουσες τιμές χονδρικής. Αν μιλάγαμε για μια αγορά με 

αυξανόμενη ζήτηση αυτό δεν θα δημιουργούσε πρόβλημα, αλλά μόλις 

διαπιστώσαμε ότι η αγορά της φωτογραφίας γάμου στην Ελλάδα είναι 

σταθερή.

Θα καταλήξουμε λοιπόν σε μια αγορά που οι φωτογράφοι θ’ 

απωλέσουν ακόμα περισσότερα εισοδήματα, οι κατασκευαστές θα 

αυξήσουν το κόστος παραγωγής (άλλο να έχεις έναν πελάτη με 20 

άλμπουμ τον χρόνο και άλλο να έχεις 20 πελάτες με ένα άλμπουμ ο 

καθένας) για να παραμείνουν μεσοπρόθεσμα στον ίδιο τζίρο.

Ας μιλήσουμε και λίγο για την ηθική του θέματος. Τι κάνει ένας 

κατασκευαστής άλμπουμ; Δέχεται σε ψηφιακή μορφή φωτογραφίες (με 

το δημιουργικό ή χωρίς), τις τυπώνει και βιβλιοδετεί τις εκτυπώσεις. 

Χωρίς φωτογραφίες, ο κατασκευαστής μπορεί να παράξει ένα πολύ 

όμορφα βιβλιοδετημένο, με λευκές σελίδες άλμπουμ. Μέχρι σήμερα, 

ο κατασκευαστής έπαιρνε τις φωτογραφίες ή τις έτοιμες μακέτες 

του φωτογράφου, τύπωνε, έδενε και παρέδιδε ένα ολοκληρωμένο 

άλμπουμ στον φωτογράφο ο οποίος το πλήρωνε στην τιμή της 

χονδρικής και το πουλούσε στον πελάτη στην όποια τιμή λιανικής 

είχε κλείσει την συμφωνία του. Η διαφορά λιανικής με χονδρική 

είναι η υπεραξία των εκτυπωμένων φωτογραφιών, την οποία καλώς 

εισπράττει ο φωτογράφος ως αμοιβή για την χρήση της πνευματικής 

του περιουσίας. Αν πάμε στο σενάριο που αναφέρατε, το εργαστήριο 

όχι μόνο θα καρπωθεί την υπεραξία των φωτογραφιών αλλά θα ορίσει 

κιόλας ποιά θα είναι αυτή και ο φωτογράφος δεν θα πάρει τίποτε ως 

αποζημίωση.

Τέλος, ας μιλήσουμε για τα πνευματικά δικαιώματα. Χωρίς 

γραπτή έγκριση του φωτογράφου, ο κατασκευαστής θα τυπώνει 

και θα πουλάει παράνομα κάθε άλμπουμ που δίνει στην λιανική. 

Θα παραβιάζει το ηθικό αλλά και το περιουσιακό δικαίωμα του 

φωτογράφου για κάθε μια φωτογραφία που επεξεργάζεται και 

ενσωματώνει στις μακέτες που θα φτιάχνει.

Είναι προφανές πως το σενάριο που περιγράψατε δημιουργεί 

σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα 

για κανέναν και θα δημιουργήσει μια κατάσταση lose-lose για όλους - 

φωτογράφους, κατασκευαστές αλλά και ζευγάρια.

Θα μείνω στο πρώτο σκέλος του τελικού σας ερωτήματος και θα 

απαντήσω: Ας μείνουμε σοβαροί, φωτογράφοι και κατασκευαστές.

Οι κατασκευαστές ας συνεχίσουν την ποιοτική παραγωγή που 

γίνεται στην Ελλάδα και να υποστηρίξουν τους πελάτες που τους 

στήριζαν και θα συνεχίσουν να τους στηρίζουν. Η συνεργασία με έναν 

φωτογράφο μπορεί να κρατήσει χρόνια και για πολλά άλμπουμ κάθε 

χρόνο. Το ζευγάρι μια φορά παντρεύεται (για πρώτη φορά) και θα 

παραγγείλει ένα άλμπουμ.

Οι φωτογράφοι ας διαφυλάξουν επιτέλους την περιουσία τους και 

τα πνευματικά τους δικαιώματα και να συνεργάζονται με αυτούς που 

σέβονται τους ίδιους και την δουλειά τους.

Με εκτίμηση,

ΠΕΤΡΟΣ ΣΟΡΔΙΝΑΣ
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Κύριε Τζίμα, 

Θεωρώ ότι η περιγραφή της 

πραγματικότητας στο άρθρο σας 

σχετικά με τον τρόπο που ενεργούν 

κάποιοι φωτογράφοι αλλά και κάποια 

εργαστήρια είχε σκωπτικό χαρακτήρα, 

αν και δεν είναι ξεκάθαρο αυτό.

Πολλοί μπορούν να την εκλάβουν 

και ως προτροπή για να εφαρμόσουν 

την ίδια τακτική. Όπως και να έχει 

όμως, το πρόβλημα αυτό έχει αρχίσει 

να εμφανίζεται αρκετά πριν τα δύο 

χρόνια που αναφέρατε. Οι λόγοι κατά 

την άποψη μου πολλοί και διάφοροι, 

αναφέρω μερικούς αλλά σίγουρα δεν 

είναι οι μόνοι.
 

Ο βασικότερος όλων είναι η έλλειψη 

επαγγελματισμού και ευθύνης που 

διακρίνει το μεγαλύτερο μέρος της 

Ελληνικής κοινωνίας. 

Στο θέμα μας, η ευθύνη μοιράζεται 

σε όλους όσους συμμετέχουν 

στη διαδικασία ολοκλήρωσης 

ενός μυστηρίου, δηλαδή στους 

φωτογράφους, στα εργαστήρια, στα 

περιοδικά, στους wedding planners και 

όσους άλλους συμμετέχουν λιγότερο ή 

περισσότερο σε αυτό.
 

Για να το αναλύσω περισσότερο, 

ξεκινώντας από τους φωτογράφους, 

κάποιοι θέλοντας να πάρουν τα 

λιγότερα αλλά γρήγορα όπως γράψατε 

και εσείς χρήματα, διώχνουν από 

πάνω τους την επιπλέον δουλειά 

μεταφέροντας την σε κάποιους άλλους 

που τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν 

καν ποιοι είναι, χωρίς να σκέφτονται 

ότι πέρα από την απώλεια εισοδήματος 

που έχουν, δημιουργούν πολλαπλά 

προβλήματα στο ίδιο το επαγγελματικό 

μέλλον τους.  

Τα προβλήματα αυτά είναι τα εξής:
 

Πρώτα από όλα δεν ξέρουν τι τύχη 

θα έχει η δουλειά που έκαναν, αν 

ο πελάτης τους απευθυνθεί σε ένα 

κακό εργαστήριο, που είναι και το 

πιθανότερο αφού θα ψάξει με γνώμονα 

την χαμηλότερη τιμή, οι εικόνες τους θα 

καταστραφούν άρα δεν θα αποτελούν 

διαφήμιση για το μέλλον.  

Δεύτερον δεν σκέφτονται ότι κάνουν τη δουλειά τους να μοιάζει πολύ 

απλή και εύκολη. Άρα εύκολα μπορεί να την κάνει οποιοσδήποτε με ότι 

επιφέρει αυτό. Τρίτον η χαμηλή τιμή που θα δώσουν θα πιέσει και άλλους 

να τους ακολουθήσουν αναγκαστικά θέλοντας και μη, και πάντα θα 

υπάρχει κάποιος φθηνότερος από αυτούς άρα σε μικρό χρονικό διάστημα 

και οι ίδιοι θα ρίξουν ακόμη περισσότερο την τιμή τους. 
 

Πριν από 4-5 χρόνια το shoot & burn έκανε γύρω στα 1000€. Τώρα όπως 

είπατε κάνει γύρω στα 300€, άρα βλέπετε την πορεία. Φανταστείτε σε 

2-3 χρόνια τι θα γίνει. Υπάρχει και μια μικρή μερίδα φωτογράφων που 

μάθανε το shoot & burn από σεμινάρια επιτυχημένων φωτογράφων του 

εξωτερικού. Κάνοντας το και οι ίδιοι, αισθάνονται και αυτοί επιτυχημένοι. 

Ξέχασαν όμως να ακούσουν ότι οι συγκεκριμένοι φωτογράφοι αμείβονται 

με πολύ μεγαλύτερα ποσά γι αυτό και έχουν τέτοιο after sales service  

που ποτέ ο πελάτης τους δεν φεύγει μόνο με αρχεία στα χέρια του αλλά με 

πάρα πολλά προϊόντα όπως άλμπουμ, εκτυπώσεις, κορνίζες  

και πολλά άλλα. 

Δεν φταίνε όμως μόνο οι φωτογράφοι, φταίνε και κάποια εργαστήρια. 

Πρόσφατα το θέμα έχει απασχολήσει αρκετά και έχω εκπλαγεί από τη 

στάση πολλών συναδέλφων σχετικά με αυτό. Ίσως εγώ να μην είμαι 

έξυπνος επιχειρηματίας και δεν το καταλαβαίνω, αλλά νομίζω πως πελάτης 

μας είναι ο επαγγελματίας φωτογράφος. Αυτός μας στήριξε για να γίνουμε 

αυτοί που είμαστε, ούτε η λιανική ούτε οι μαύροι φωτογράφοι ούτε κανείς 

άλλος το έκανε ποτέ και δεν πιστεύω ότι θα το κάνει.  

Η Artpoint έχει ξεκάθαρη πολιτική γι αυτό το θέμα εδώ και χρόνια. Έχουμε 

τιμοκατάλογο λιανικής γιατί δεν μπορούμε να αρνηθούμε την πώληση 

βάσει νόμου. Όι τιμές μας όμως είναι τέτοιες που ποτέ κανείς ιδιώτης δεν 

αγόρασε από εμάς. Αυτή η πολιτική τιμών δημιουργεί τρία οφέλη.  

Πρώτον, βοηθάει τον επαγγελματία φωτογράφο στο να αποφύγει την 

πίεση για καλύτερη τιμή αφού το ζευγάρι βλέπει την λιανική τιμή των 

άλμπουμ στο site μας η οποία είναι πολύ υψηλότερη από την τιμή που 

συνήθως δίνουν οι φωτογράφοι, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη υπεραξία 

στο σύνολο της υπηρεσίας του φωτογράφου. Δεύτερον εμείς δεν 

ασχολούμαστε με ιδιώτες που θα μας απασχολούσαν πολλές ώρες μέχρι 

να καταλήξουν στο τι θέλουν και τρίτον είμαστε συνεπείς στη στήριξή μας 

στους επαγγελματίες φωτογράφους.
 

Όσο για τα περιοδικά, έντυπα και ηλεκτρονικά, έχουν ευθύνη στο 

βαθμό που δημοσιεύουν οτιδήποτε χωρίς κανένα κανόνα. Αναφέρω 

τα εξής παραδείγματα: Διαφημίσεις εργαστηρίων τύπου super market 

με αναγραφόμενες τιμές 1+3 άλμπουμ 200€ ή 1+3  άλμπουμ 150€ 

κλπ. χωρίς να σκέφτονται ότι αυτά τα περιοδικά βρίσκονται εκτεθειμένα 

στα περισσότερα φωτογραφικά καταστήματα και ότι τα διαβάζουν 

πολύ εύκολα όποιοι πελάτες μπαίνουν σε αυτά. Το έχω δει πολλές 

φορές να συμβαίνει. Επίσης άρθρα που δικαιολογούν οποιαδήποτε 

αντιεπαγγελματική ενέργεια εταιριών στο βωμό του να φαινόμαστε 

politically correct με την ελεύθερη αγορά και να εισπράξουμε και το 

κόστος της καταχώρησης. Η στάση απέναντι σε κάθε είδους σεμινάρια 

και ακόμη η οργάνωση σεμιναρίων ανοιχτών σε οποιονδήποτε μη 

επαγγελματία, με τη δικαιολογία της ελευθερίας της γνώσης, επιτείνουν το 

πρόβλημα προς το χειρότερο.
(Συνεχίζεται στη σελ.9) 



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

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

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

�������	

& ��������������

��������	


NEO
������

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


�������	
��� ����������� ��������
��� ������c

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

�>>B>49-1621

Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είμαι 

κατά της μετάδοσης γνώσης, αλλά 

αν κάποιος νέος άνθρωπος τη θέλει 

υπάρχουν σχολές που θα του τη 

δώσουν και μάλιστα πιο σωστά από 

ένα τρίωρο σεμινάριο. Αυτό όμως 

θέλει χρόνο και χρήμα και το κάνουν 

μόνο αυτοί που έχουν αποφασίσει 

ότι θα ασχοληθούν σοβαρά με τη 

φωτογραφία ως επάγγελμα. Όχι οι 

τυχοδιώκτες - αλεξιπτωτιστές που 

απλά καταστρέφουν την αγορά για 

εξτραδάκια του Σαββατοκύριακου.  

Τα σεμινάρια θα έπρεπε να είναι 

ανοιχτά μόνο σε επαγγελματίες οι 

οποίοι πραγματικά μπορούν να 

κερδίσουν από αυτά.
 

Τελειώνοντας, με τους planners 

έχω να πω ότι στην πλειοψηφία 

τους εκμεταλλεύονται τους 

φωτογράφους, προσφέροντας 

χαμηλές αμοιβές για τις υπηρεσίες 

τους ενώ αυτοί χρεώνουν το 

ζευγάρι με τα διπλά ή και τριπλά 

χρήματα. Αυτό το καταφέρνουν 

βέβαια γιατί χρησιμοποιούν ως 

μοχλό πίεσης τους προαναφερθέντες 

αλεξιπτωτιστές που ζητάνε πολύ 

χαμηλότερες αμοιβές.

Πολλές φορές λέω σε συζητήσεις μου με φωτογράφους, ότι οι τιμές δεν συμπιέζονται 

λόγω κρίσης και οικονομικής στενότητας, αλλά λόγω κακού και αθέμιτου 

ανταγωνισμού. Σκεφτείτε αν υποθετικά όλες οι τιμές που υπάρχουν σήμερα στην αγορά 

του γάμου αυξάνονταν αύριο κατά 500€, τι θα γινόταν; Δεν θα γίνονταν γάμοι; Δεν θα 

μοιραζόταν με τον ίδιο τρόπο μεταξύ των φωτογράφων;  

Νομίζω πως δεν θα άλλαζε τίποτα πέραν του ότι οι φωτογράφοι θα κέρδιζαν 500€ παραπάνω 

από τώρα. Άρα το πρόβλημα δεν είναι πόσο κοστίζει ο γάμος αλλά πόσο φθηνά μπορείς να 

τον βρει κανείς. 
 

Αν λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια υγιή αγορά όπου οι επαγγελματίες θα έχουν τη 

δυνατότητα να λειτουργούν όπως πρέπει, να μπορούν να επενδύουν σε αυτό που κάνουν και 

να διατηρούν την επαγγελματική τους αξιοπρέπεια, θα πρέπει να τηρούμε κάποιους κανόνες:  

- Να μην γίνονται πωλήσεις σε μη επαγγελματίες φωτογράφους και ιδιώτες από τα 

εργαστήρια σε χαμηλές τιμές χονδρικής ή σχεδόν χονδρικής, αλλά σε πολύ υψηλότερες, 

τουλάχιστον τριπλάσιες της χονδρικής.

- Να σταματήσουν να στηρίζονται από τους επαγγελματίες εργαστήρια που δεν τηρούν τους 

κανόνες.  

- Να σταματήσουν οι επαγγελματίες να χρησιμοποιούν μη επαγγελματίες φωτογράφους όταν 

δεν μπορούν οι ίδιοι να καλύψουν το μυστήριο.  

- Οι διοργανωτές σεμιναρίων να σταματήσουν να επιτρέπουν την πρόσβαση μη 

επαγγελματιών σε αυτά. 

- Τα περιοδικά να ελέγχουν τι δημοσιεύουν και οι planners να καταλάβουν ότι,  

ότι πληρώνεις παίρνεις και αν δεν πληρώσεις σοβαρές αμοιβές δεν παίρνεις σοβαρή δουλειά. 
 

Ξέρω ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολα αλλά αν δεν σπάσεις αυγά ομελέτα δεν κάνεις. Πρέπει 

όλοι να καταλάβουν ότι μεγαλύτερη σημασία έχει το μέλλον του κλάδου και όχι το άμεσο 

πρόσκαιρο κέρδος.

Με εκτίμηση

ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

Artpoint

Συνέχεια από τη σελ.7
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Με αφορμή δημοσίευμα του φίλου και χρόνια συνεργάτη κ. Τάκη Τζήμα στο περιοδικό 

PhotoBusiness, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

1.  Έφτασε η ώρα κύριοι να αφήσουμε τα άρθρα στυλ Πυθίας αναμένοντας την κατάληξη του 

ασθενούς, και να πάρουμε ΚΑΘΕΤΗ θέση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα που απασχολεί 

τον κλάδο των επαγγελματιών φωτογράφων Γάμου. Το «και με τον αστυφύλακα και με 

τον χωροφύλακα» είναι πρακτική που δυστυχώς πλέον δεν αφορά κανέναν.

2. Γιατί δεν αναφέρονται ονόματα επιχειρηματιών που «ξεπουλάνε» την δουλειά των 

επαγγελματιών φωτογράφων γάμου, προκειμένου να πάρουν 1-2 αλμπουμάκια 

παραπάνω αφού η αμιγώς φωτογραφική αγορά τους έχει καταδικάσει; 

Τι έχουν να φοβηθούν; Γιατί δεν βγαίνουν επιτέλους δημόσια να παραδεχτούν ότι 

πουλάνε λιανική και μάλιστα προωθούν τη συγγκεκριμένη φιλοσοφία; Είναι παράνομο; 

Φυσικά και όχι. Είναι ηθικά καταδικαστέο; Προφανώς όχι για τους ίδιους μιας και αν ήταν 

δεν θα το έκαναν. Τότε... Γιατί;

3. Ποιοι είναι οι φωτογράφοι που προωθούν αυτό το φαινόμενο δίνοντας αμαχητί τη 

δουλειά τους για ένα κομμάτι ψωμί; Επαγγελματίες φωτογράφοι γάμου ή επαγγελματίες 

του Σαββατοκύριακου που από βδομάδα θα ξαναγυρίσουν στις «κανονικές»  

δουλειές τους;

4.  Ποια είναι η καλύτερα πληρωμένη δουλειά όπως αναφέρετε προς το εργαστήριο; 

Τα «όπως-όπως» αρχεία τα οποία το εργαστήριο θα κάνει editing & album design και θα 

παραδώσει φασόν σε 100-200 ζευγάρια σε μια λογική κιμαδοποίησης των αρχείων των 

φωτογράφων;

5. Γιατί αναφέρεστε σε καταστήματα – φωτογραφεία και όχι σε επαγγελματίες φωτογράφους 

γάμου, όπου μπορεί να έχουν οπουδήποτε έδρα; (...ακόμη και στο σπίτι τους)

6 Το γεγονός ότι κάποια εργαστήρια -ανήθικα- προσπαθούν να επιβιώσουν έναντι άλλων 

εργαστηρίων, έχει να κάνει με τις περικοπές των συντάξεων; Δηλαδή αν ένας φωτογράφος 

ζητούσε πριν (εντελώς τυχαίο το νούμερο) 1.500 ευρώ για να φωτογραφίσει ένα γάμο 

παραδίδοντας και άλμπουμ, σήμερα θα πάει για 300 ευρώ φωτογράφιση + το ποσό των 

200-300 ευρώ που θα πάρει από το ζευγάρι ο αλμπουμάς; Δηλαδή το split των 1.500 

ευρώ γίνεται 300 + 200;

7. Ο Sartre κύριοι, μίλησε για την υφιστάμενη πραγματικότητα, όπως αναφέρετε αλλά δεν 

είπε ποτέ ότι τα κακώς κείμενα θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν εις τους αιώνες των 

αιώνων. Και να σας θυμήσω ότι ένα από αυτά που είπε ήταν το εξής: Η δέσμευση είναι μια 

πράξη και όχι μια λέξη...

Αν λοιπόν, όπως λέτε, έχετε 

δεσμευτεί ως άνθρωποι της 

φωτογραφίας με πρωταρχικό 

στόχο την ανάπτυξη και την 

προώθηση του κλάδου, πάρτε 

ΑΝΟΙΚΤΗ θέση τώρα.  

Αλλιώς θα είστε υπόλογοι έναντι 

χιλιάδων ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΓΑΜΟΥ αυτής της 

χώρας! Έναντι ενός ολόκληρου 

κλάδου που παλεύει για να 

κρατήσει ζωντανή την σπίθα της 

αγάπης για την επαγγελματική 

φωτογραφία!

Αυτό που αναφέρετε ως 

δίλημμα δεν είναι τίποτα άλλο 

πέραν του «ή το ξεφτιλίζουμε ή 

το κλείνουμε». Παραφράζοντας 

λοιπόν τη γνωστή ρήση θα 

πω... ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΙΕΞΟΔΑ... 

Μόνο «αδιέξοδοι» άνθρωποι, 

καιροσκόποι, τυχοδιώκτες 

κλπ. όπως άλλωστε σε κάθε 

επάγγελμα. Δεν πρέπει όμως 

να αγνοήσουμε τους χιλιάδες 

επαγγελματίες που κάνουν ΚΑΛΑ 

και ΣΩΣΤΑ τη δουλειά τους, με 

θυσίες και πολύ κόπο. Σε αυτούς 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ !!! 

ΠΑΡΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΘΕΣΗ ΤΩΡΑ!!!  

Ή ΑΛΛΙΩΣ... ΣΙΩΠΗΣΤΕ ΓΙΑ 

ΠΑΝΤΑ!!!

Μετά τιμής

Ν. ΑΞΕΛΗΣ

Photoshopdigital
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Aπό τον Καναδά με αγάπη...
Ένα πολύ αισιόδοξο βιντεάκι για την μοναξιά στις πολυκατοικίες των μαγαλουπόλεων 

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 Δ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

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

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

�=3<8B5^�Τάκης Τζίμας, /(*D*)8?5��;)81dB5^�Παναγιώτης Καλδής  OM�eLOVfMNO^�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�-./:*)8,=8/5^�Κωνσταντίνα Γκιτάκου /16BE2:(/5^�Άννα Μανουσάκη 

�*)8,=8(5^�Φωτεινή Αβραμάκου, Ηλίας Λόηςggg@XhNMN@iO
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https://www.youtube.com/watch?v=vDuA9OPyp6I
www.photo.gr
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Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
çÙææÙåÝæ ÙäãêÙæ- çÙææÙåÝæ ØÝãå×ÕáìæÙÝæ - çÙææÙåÝæ ÞåÝæÙÝæ & ÖåÕÖÙÝÕ

& æçã çÙßãæ àÙ×ÕßÛ ÙÞÜÙæÛ, çHá ÕNOIâÛ çãè 2019

ÝćĀĊāüčÿüöċü ċĆĄ ÝÿĄĀāē âõćĆ, ċĆ ćĀĆ ûþăĆčĀĂôĉ ĊþăüöĆ ċĆČ øċċĀāĆĔ ćĈøĊöĄĆČ, ăĀø ćüĈĀùøĂĂĆĄċĀāõ 

ēøĊþ ĊċþĄ āøĈûĀó ċþĉ ćĈĐċüĔĆČĊøĉ āøĀ øĄøûüöąċü čĐċĆúĈøčĀāó ċĀĉ ēďüĀĉ ċĆČ āøċó ċĀĉ ċôĊĊüĈĀĉ üćĆĎôĉ 

ċĆČ ĎĈēĄĆČ. KóĄċü úüĄĀāó ćĂóĄø øĂĂó āøĀ ĂüćċĆăôĈüĀüĉ. äüĂüċõĊċü ćĈĆĊüāċĀāó ċĆČĉ ēĈĆČĉ ĊČăăüċĆĎõĉ 

ĊċĆ photo.gr/NationalGarden, ČćĆùóĂüċü ôúāøĀĈø ċþ ĊČăăüċĆĎõ Ċøĉ āøĀ ûĀüāûĀāüöĊċü ćĂĆĔĊĀø ûĕĈø! 

ìćĆùĆĂõ ĊČăăüċĆĎĕĄ: 

âÙãçâÙáéá: ðČą 31 ÕĈöĂĐĆćĂĈ, 
íàáåçèðéç: ðČą 30 áĂøÿõĄòĂĈ, îÝáäðåÙê: ðČą 31 ÝôĀĂĈôĄòĂĈ 2019

ÚĈøùüöø: ûô ôĀôýĂüĀČûĂĐĀ ĆćĂ www.photo.gr/NationalGarden 

ýôü ûô øýćøûĂĐĀ øăò ćúą ßøČĉďĄĂĈ ÖôĆ. æĂĉòôą!

 & έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
ãÝ ÞÕßèçÙåÙæ éìçã×åÕéÝÙæ ÜÕ ÙÞçÙÜãèá æÙ ØÝÕæçÕæÙÝæ 1,5X2m 

æçÛá äÙåÝéåÕâÛ çãè ÙÜáÝÞãè ÞÛäãè ÙäÝ çÛæ ß. ÖÕæÝßÝææÛæ æãéÝÕæ

ÙĄøĂČċĀāĆö ēĈĆĀ ĊČăăüċĆĎõĉ & ČćĆùĆĂõ ĊČăăüċĆĎĕĄ: 

www.photo.gr/NationalGarden

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

O Εθνικός Κήπος
...ċČăď ČõċċÿĊăď ÿxĈĐõď ČĈđ ĐĊøćĈđ!

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Νυχτερινή Φωτογραφία 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Οι παλιοί φωτογράφοι εκλαμβάνουν 

τον ψηφιακό θόρυβο ως το αντίστοιχο 

του κόκκου στο φιλμ. Ή ως το 

“τίμημα” που πρέπει να πληρώσουν, 

όταν ανεβαίνουν ψηλά στην σκάλα 

της ευαισθησίας ISO. O θόρυβος, ως 

όρος προέρχεται από το αναλογικό 

audio και video, και παραπέμπει 

στα παράσιτα που ακούγαμε στο 

ραδιόφωνο ή το “χιόνι” στις 

τηλεοράσεις. Υποδηλώνει δηλ. την μη 

πραγματική πληροφορία, που επηρεάζει 

αρνητικά την ποιότητα της εικόνας. 

Στη νυxτερινή φωτογραφία πολλές 

φορές βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την 

ανάγκη να δουλέψουμε με ανεβασμένη 

ευαισθησία, οπότε είναι αναγκαίο 

να γνωρίζουμε πως γεννιέται και 

λειτουργεί ο θόρυβος. 

Ψηφιακός θόρυβος
Έννοιες και θεωρητικό υπόβαθρο

Στις αναλογικές μηχανές με φιλμ, “θόρυβος” είναι η έντονη κοκκίωση που 
προκαλείται από σύμπλοκους κόκκους εμφανισμένου αργύρου. Στις ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές ο θόρυβος είναι η τυχαία μεταβολή των 
τιμών των pixel σε μία εικόνα και είναι κυρίως αντιληπτός σε περιοχές 
χωρίς λεπτομέρεια (ουρανός, σκιές κλπ). Όπως είναι ευνόητο, στο 
αντικείμενο της νυxτερινής φωτογράφησης και της αστροφωτογραφίας 
το πρόβλημα του θορύβου είναι οξυμένο αφού σχεδόν πάντα έχουμε 
ουρανό και σκιερά σημεία. Ο θόρυβος στις ψηφιακές μηχανές, 
παρουσιάζεται ως μικρές χρωματιστές κηλίδες ή ως τάση των μεμονωμένων 
pixel (ή ομάδων pixel) να ξεχωρίζουν από τα pixel στις γειτονικές περιοχές, σε μία 
κατά τα άλλα ομαλή σε χρώμα επιφάνεια. Προκύπτει έτσι μια εικόνα, που φαίνεται να 
έχει χαμηλότερη ανάλυση από την ονομαστική. Η διαδικασία της όξυνσης (sharpening) 
που συχνά χρησιμοποιείται, εντείνει το φαινόμενο αφού βοηθά τα “νόθα” ή αλλιώς 
“παρασιτικά” pixel του θορύβου, να ξεχωρίσουν.

Λόγος σήματος προς θόρυβο (S/N)

Η σύγκριση των σχετικών μεγεθών πραγματικού σήματος και παρασιτικού 
περιεχομένου (θορύβου) γίνεται με τον λόγο S/N (signal to noise) σήματος προς 

θόρυβο. Υψηλές τιμές S/N δείχνουν ότι το σύστημα παρουσιάζει ελάχιστο θόρυβο, 
ενώ χαμηλές τιμές S/N φανερώνουν παρουσία ενοχλητικού θορύβου.
Τη νύχτα συνήθως ερχόμαστε αντιμέτωποι με σημαντικό ποσοστό θορύβου 
ιδιαίτερα στα σκοτεινά τμήματα της εικόνας, επειδή εκεί τα επίπεδα του σήματος 
(προσπίπτον φως) είναι χαμηλότερα. Έτσι, ο λόγος S/N είναι χαμηλός. Αντίθετα, στις 
καλοφωτισμένες περιοχές, το προσπίπτον φως είναι έντονο, με αποτέλεσμα υψηλό 
S/N και απουσία θορύβου.

Του Παναγιώτη Καλδή
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Λογικά λοιπόν, φωτογραφίες που 
έχουν υποεκτεθεί (λιγότερο φως & 
σταθερός θόρυβος = χαμηλός λόγος 
S/N) θα παρουσιάζουν περισσότερο 
θόρυβο. Αντίστροφα, φωτογραφίες 
που έχουν υπερεκτεθεί στο φως, θα 
παρουσιάζουν λιγότερο θόρυβο. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι μικρή 
υπερέκθεση μπορεί στην πράξη να 
έχει κάποια πλεονεκτήματα, με την 
προϋπόθεση βεβαίως, ότι ο συνδυασμός 
διαφράγματος - ταχύτητας που θα 
επιλέξουμε θα κρατήσει τις πιο έντονα 
φωτιζόμενες περιοχές της φωτογραφίας 
κάτω από το μέγιστο όριο απόκρισης 
του αισθητήρα. Πιο απλά, πρέπει να 
κρατήσουμε τα σημεία που φωτίζονται 
πιο έντονα, κοντά στο δεξί άκρο του 
ιστογράμματος, δηλαδή λίγο πριν 
αρχίσουν να «καίγονται». Σε αντίθετη 
περίπτωση, οι περιοχές αυτές θα 
«καούν» ανεπιστρεπτί, δηλαδή δεν θα 
καταγραφεί καμμία πληροφορία.

Chrominance/luminance 
noise

Οι ψηφιακοί αισθητήρες είναι 
εξαιρετικά ευαίσθητοι στο φως, 

πολύ πιο ευαίσθητοι από το φιλμ, και 
μπορούν να καταγράψουν εικόνες σε 
χαμηλό επίπεδο φωτισμού. Όμως, αυτή 
η μεγάλη φωτοευαισθησία μπορεί να 
οδηγήσει σε σφάλματα φωτεινότητος. 
Επιπρόσθετα, επειδή είναι ευαίσθητοι 
μόνον στο φως και όχι στο χρώμα, τα 
όποια χρωματικά σφάλματα προκύπτουν 
λόγω των αλγορίθμων επανασύνθεσης 
χρωματικής πληροφορίας. Αυτά τα μικρά 
σφάλματα παρουσιάζονται ως τμήμα 
της φωτογραφικής λεπτομέρειας σε μια 
ψηφιακή εικόνα και αποτελούν τις δύο 
συνιστώσες του ψηφιακού θορύβου: 
διακυμάνσεις στο χρώμα (chrominance) 
και στη φωτεινότητα (luminance).

ίζεται με τη μορφή 
ακανόνιστων μεταβολών του χρώματος σε μεγάλες περιοχές, όπου ο χρωματισμός 
θα έπρεπε να είναι ομοιόμορφος και σταθερός (π.χ. σκιές). Οι μεταβολές είναι 
ανεξάρτητες σε κάθε χρωματικό κανάλι RGB και συνήθως παρουσιάζονται ως 
μεμονωμένα pixel, έντονα χρωματισμένα κόκκινα ή πράσινα.

ίζεται με μορφή φωτεινών 
κηλίδων σε επίπεδο pixel pixel ή ομάδων pixel. Η μεταβολή είναι περίπου η ίδια στα 
τρία χρωματικά κανάλια RGB, ενώ συχνά μοιάζει με κόκκους φιλμ.
Τα ποσοστά του χρωματικού θορύβου και του θορύβου φωτεινότητας έχουν 
σημαντικές διαφορές, ανάλογα με τα μοντέλα ψηφιακών μηχανών. Να σημειώσουμε 
ότι στο ανθρώπινο μάτι, πιο ενοχλητικός αποδεικνύεται ο χρωματικός θόρυβος. Οι 
σύγχρονες ψηφιακές μηχανές χρησιμοποιούν εξειδικευμένα κυκλώματα και λογισμικό, 
που είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην καταπολέμηση του θορύβου.

Πολύς και λίγος θόρυβος

Ο θόρυβος (ακριβέστερα, το πλάτος του θορύβου) αυξάνεται με την ευαισθησία 
(υψηλά ISO), τον χρόνο εκφώτισης, την θερμοκρασία αλλά και με διάφορες 

άλλες παραμέτρους όπ ε κάθε αισθητήρα.
Όσο μεγαλύτερες είναι οι διαστάσεις (το εμβαδόν) σε κάθε pixel ενός αισθητήρα, 
τόσο αυξάνεται η ικανότητά του να συλλέγει φως, παράγοντας έτσι ισχυρότερο 
σήμα (και επομένως, υψηλό λόγο S/N). Και φυσικά, μηχανές με μεγαλύτερα pixel, 
όπως οι ψηφιακές ρεφλέξ, θα εμφανίζουν μικρότερο θόρυβο. Και βεβαίως, θα έχουν 
καλύτερη απόδοση σε υψηλές τιμές ISO.

Αποθορυβοποίηση

Η μείωση του θορύβου αλλά με το αίτημα να διατηρηθεί η λεπτομέρεια της εικόνας 
αποτελεί δύσκολη αποστολή. Η απλούστερη τεχνική αποθορυβοποίησης είναι 

η αντικατάσταση της τιμής κάθε pixel με την μέση τιμή των γειτονικών pixel. Αυτή η 
μέθοδος σίγουρα μειώνει την τοπική μεταβολή λόγω του τυχαίου θορύβου, αλλά 
παράλληλα εξαλείφει τη λεπτομέρεια, καταλήγοντας σε σοφταρισμένο αποτέλεσμα.
Η χρήση ισχυρών φίλτρων μείωσης της χρωματικής συνιστώσας θορύβου 
(chrominance)μπορεί
Από την άλλη μεριά, η έντονη μείωση της φωτεινής συνιστώσας (luminance) μπορεί να 
οδηγήσει σε «τεχνητή” όψη. Πρέπει να θυμόμαστε ότι όλα τα προγράμματα μειώνουν 
τον θόρυβο, αλλά δεν τον εξαλείφουν τελείως. Το επίπεδο μείωσης εξαρτάται από τον 
φωτισμό, τα χρώματα αλλά και από την υποκειμενική αντίληψη. 

Free Software
Για την πλατφόρμα

Linux κυκλοφορούν 

αρκετά δωρεάν 

αποθορυβοποιητικά 

apps 

Ο θόρυβος είναι ιδιαίτερα 

εμφανής στους τόνους της 

λευκής επιδερμίδας.

#(-/:=<+/4

RB6/1=<5�D<-*b45�
...όχι τόσο καταστροφικός όσο υποθέτουμε

Στο πρόσφατο μονοθεματικό τεύχος 

του ΦΩΤΟγράφου περί νυκτερινής 

φωτογραφίας, αναπόφευκτα 

διαπραγματευτήκαμε και το αιώνιο, 

προπατορικό θα λέγαμε, πρόβλημα 

του ψηφιακού θορύβου.  

Όταν το φως λιγοστεύει το φαινόμενο 

επιδεινώνεται, αφού το σήμα πρέπει 

να ενισχυθεί. Και βέβαια για την 

περίσταση, αναφερθήκαμε στην 

αντιστοιχία του ψηφιακού θορύβου 

με τον κόκκο στο φιλμ. Και στις δύο 

περιπτώσεις είναι τα λύτρα  

που πρέπει να πληρώσουμε,  

για το τόλμημα να κάνουμε  

λήψεις με υψηλή ευαισθησία.  

Στη φωτογραφική γλώσσα 

ο θόρυβος εκλαμβάνεται ως 

όχληση και συνοδεύεται με αρνητικές 

συμπαραδηλώσεις. Θεωρείται ότι 

εισάγει μη πραγματική, παρασιτική 

πληροφορία με “νόθα” pixel, αφαιρεί 

λεπτομέρεια, συνδέεται με μειωμένη 

ανάλυση (όπως άλλωστε τεκμηριώνεται 

στις εργαστηριακές μετρήσεις) και 

αφαιρεί από την ποιότητα της εικόνας. 

Είναι όμως πάντα έτσι τα πράγματα; Μήπως αξιωματικά υιοθετούμε μονοδιάστατη, 

άκαμπτη αντίληψη περί θορύβου και πρέπει να το συζητήσουμε καλύτερα; Μήπως πρέπει 

να δεχθούμε ότι ο θόρυβος σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό συγκεκριμένες συνθήκες 

μπορεί να έχει θετική χροιά; Να θεωρηθεί δηλαδή  μέρος της ατμοσφαιρικότητας και του 

ύφους της εικόνας.  

Ανάλογα με το θέμα, ο θόρυβος ενδεχομένως συμβάλλει στην αισθητική της εικόνας 

με ιδιαίτερο τρόπο. Ακόμη, μερικοί φωτογράφοι εκούσια προσθέτουν θόρυβο, ώστε να 

λειτουργήσει σαν ειδικό εφέ, ιδίως σε πορτραίτα ή τοπία low key. Ενίοτε, η εικόνα μπορεί 

να ευνοεί τη ...λιγότερη πληροφορία και μικρές ή μεγαλύτερες δόσεις θορύβου  

να ενισχύουν την αίσθηση της αφαίρεσης και αποστασιοποίησης. Ο θόρυβος  

προσφέρεται για πειραματισμό, για ίσως λιγότερο ρεαλιστική αποτύπωση, αφού 

ο ρεαλισμός και η λεπτομερειακότητα δεν είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή των 

προτεραιοτήτων του φωτογράφου. 

Στην αναλογική φωτογραφία, η επιλογή ευαίσθητων, χονδρόκοκκων φιλμ μαζί με ειδικές 

τεχνικές και αντίστοιχες εμφανίσεις στο σκοτεινό θάλαμο, ήταν το διαβατήριο για τον 

κόσμο της υψηλής κοκκίωσης. Ας θυμηθούμε ακόμη κάποια φίλτρα για το φακό που 

πρόσθεταν υφές που έμοιαζαν με θόρυβο (αν δεν απατώμαι, τέτοια είχε η Paterson).  

Δεν θα ξεχάσω κάποιο φίλο από τα παλιά που δεν ήθελε να αγοράσει χονδρόκοκκο 

ασπρόμαυρο φιλμ και έπαιρνε 100άρι αλλά τέντωνε μια πολύ λεπτής υφής νάυλον 

γυναικεία κάλτσα στο εμπρός κρύσταλλο για να μιμηθεί την υφή και μετά έπαιζε στο 

darkroom με τους χρόνους του D76 developer. Παλιές, ηρωικές εποχές... 

Τώρα στην ψηφιακή φάση της εικόνας, τα πράγματα είναι ασύγκριτα πιο εύκολα για 

όποιον του αρέσει ο θόρυβος. Αρκεί να ψάξει για μια μηχανή μια πενταετία ή και δεκαετία 

πίσω στο χρόνο και να τη βάλει στην top τιμή ISO. Ακόμη και σε full frame, ο θόρυβος θα 

σπάσει το κοντέρ... Aς αφήσουμε δε το Post processing όπου τα “θορυβοποιά” φίλτρα 

δίνουν και παίρνουν, είτε ενσωματωμένα στο Photoshop, είτε σαν plug in. Aς κάνουμε 

θόρυβο λοιπόν με ενδιαφέρουσες, ατμοσφαιρικές εικόνες.                       
Π. ΚΑΛΔΗΣ 
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����������������������������������������������������������������������������������Μετά από γενική συνέλευση και εκλογές ο ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων 

& Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας) απέκτησε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Το 

περιοδικό μας εύχεται καλή δύναμη και επιτυχία στο σοβαρό έργο που αναλαμβάνει το νέο Δ.Σ. εν όψει της 

γενικότερης οικονομικής δυσπραγίας στην ευρύτερη αγορά του Ιmaging στην χώρα μας αλλά και διεθνώς 

και στις προκλήσεις του μεταλλασσόμενου τεχνολογικού και οικονομικού τοπίου. Απαιτείται ευθυκρισία, 

οξυδέρκεια, σύνεση, νηφαλιότητα αλλά και τόλμη προκειμένου να αναληφθούν οι επιβαλλόμενες 

πρωτοβουλίες, αρετές που θεωρούμε ότι διαθέτουν τα μέλη του νέου Συμβουλίου και μπορούν να 

αξιοποιήσουν για θετική έκβαση των μελλοντικών κινήσεων. Και πάλι απευθύνουμε τις καλύτερες ευχές μας. 
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Μόσχα: Μουντιάλ 2018
Οι πρώτες φωτογραφίες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής 
διοργάνωσης από τον Βασίλη Κουτρουμάνο

Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα, η παγκόσμια διοργάνωση με 

τα δισεκατομμύρια θεατές, το Μουντιάλ 2018, ξεκίνησε την Πέμπτη 14 

του μηνός, με μια φαντασμαγορική τελετή έναρξης στο ανακαινισμένο στάδιο 

Λουζίνσκι της Μόσχας. Στην τελετή έναρξης πήραν μέρος ο βραζιλιάνος 

σούπερ άσσος Ρονάλντο, ο Ρόμπι Γουίλιαμς για το ψυχαγωγικό μέρος ενώ 

την έναρξη του πάρτι έδωσε το σήμα η ρωσίδα καλλονή Βικτόρια Λοπίρεβα, 

World Cup 2018 ambassador, τηλεπαρουσιάστρια, super model και πρώην 

Μις Ρωσία. Ο πρώτος αγώνας  ήταν ανάμεσα στην “oικοδέσποινα” Ρωσία και 

τη Σαουδική Αραβία. Για το πλούσιο φωτογραφικό ρεπορτάζ ευχαριστούμε 

θερμά τον Βασίλη Κουτρουμάνο που ταξίδεψε ως τη Μόαχα, ως μοναδικός 

έλληνας freelancer φωτορεπόρτερ για να προσθέσει μια ακόμη παγκόσμια 

αθλητική διοργάνωση στο παλμαρέ των επιτυχιών του.
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ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ - DSLR CASHBACK με ΦΠΑ

D750 σώμα ή kit με φακό 24-120mm f4G ED VR 300€ 

D500 σώμα ή kit με φακό 16-80mm AF-S DX 300€ 

D7500 σώμα ή kit με φακό 18-140mm VR 300€ 

D7200 σώμα ή  kit με φακό 18-105mm VR ή kit με 

φακό 18-140mm VR
200€ 

D5600 σώμα ή  kit με φακό AF-P 18-55mm VR ή kit 

με φακό 18-105mm VR ή  kit με φακό 18-140mm VR
100€ 

D3400 σώμα ή  kit με φακό AF-P 18-55mm ή kit με 

φακό AF-P 18-55mm VR ή kit με φακό 18-105mm VR 

ή Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & AF-P 

55-200 VR ή Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR 

& AF-P 70-300 VR

50€

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣ - COOLPIX CASHBACK με ΦΠΑ

COOLPIX A900 50€

COOLPIX W300 50€

COOLPIX B500 30€

ΦΑΚΟΙ AUTOFOCUS ΣΕΙΡΑ FX CASHBACK με ΦΠΑ

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR 150€

AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR 150€

AF-S FISHEYE NIKKOR 8-15mm f/3.5-4.5E ED 100€

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 100€

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 100€

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 100€

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 100€

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR 100€

AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR 100€

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 75€

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED 50€

Φακοί AutoFocus f/1,8 σειρά FX CASHBACK με ΦΠΑ

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 50€

AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED 50€

AF-S NIKKOR 28mm f/1,8G 50€

AF-S NIKKOR 35mm F/1.8G ED 50€

AF-S NIKKOR 50mm F/1,8G 50€

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 50€

Φακοί AutoFocus σειρά DX CASHBACK με ΦΠΑ

AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5G ED 100€

AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR 100€

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 100€

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR 100€

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR 100€

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 50€

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR 50€

Νikon
Kαλοκαιρινή προωθητική ενέργεια 
με cashback-επωφεληθείτε!

Η νέα καμπάνια της Nikon με μεγάλη 

εξοικονόμηση χρημάτων σε όσους 

επιλέξουν να αγοράσουν εξοπλισμό τη 

φετεινή καλοκαιρινή σαιζόν ξεκίνησε ήδη. 

Όσοι εκμεταλλευτούν την ευκαιρία του 

καλοκαιρινού Cashback θα έχουν άμεση 

επιστροφή χρημάτων έως €300 σε αγορά 

συγκεκριμένων φωτογραφικών μηχανών 

COOLPIX και DSLR και έως €150 σε αγορά 

επιλεγμένων φακών NIKKOR. Η προσφορά 

ισχύει από 15.06.2018 έως 31.08.2018 με τους 

εξής όρους:

Η καλοκαιρινή προσφορά ισχύει για την 

πώληση των παρακάτω φωτογραφικών 

μηχανών και φακών και το ποσό του 

“Cashback” ανά προϊόν προς τον καταναλωτή 

είναι το ακόλουθο (πίνακας).

Η αφαίρεση της αξίας του “Cashback” γίνεται 

άμεσα από το σημείο πώλησης.

Η αγορά θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά 

τη χρονική περίοδο από 15.06.2018 έως 

και 31.08.2018 σε επιλεγμένα καταστήματα 

λιανικής.

Νikon
Kαλοκαιρινή προωθητική ενέργεια 
με cashback-επωφεληθείτε!
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Canon
Στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό κέντρο υποστήριξης πελατών

 

Tην Ελλάδα έχει πλέον έδρα το Eυρωπαϊκό Kέντρο προϊοντικής 

υποστήριξης της Canon. Το κέντρο, θα προσφέρει την προϊοντική 

υποστήριξη τόσο εμπορικών πελατών όσο και οικιακών 

καταναλωτών που xρησιμοποιούν προϊόντα της ιαπωνικής εταιρείας 

Canon. Η δραστηριότητα του κέντρου υποστήριξης της Canon 

παραχωρείται (μέσω outsourcing) στην Teleperformance, η οποία με 

έδρα την Αθήνα και με περίπου 400 άτομα προσωπικό, αναλαμβάνει 

την πανευρωπαϊκή υποστήριξη των προϊόντων της Canon.

Πρόκειται για μείζον εγχείρημα, δεδομένου ότι θα καλύπτει τις 

ανάγκες πελατών της Canon σε 22 ευρωπαϊκές χώρες και αφορά 

18 γλώσσες επικοινωνίας. Το κέντρο υποστήριξης θα καλύπτει το 

σύνολο της γκάμας Canon, τόσο για οικιακές όσο και για επιχειρηματικές 

εφαρμογές, και παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και τεχνική 

υποστήριξη προϊόντων.  

Όταν ο ευρωπαίος οικιακός ή εταιρικός πελάτης, θα καλεί για το 

πρόβλημά του τον συγκεκριμένο αριθμό, θα καταλήγει στο τηλεφωνικό 

κέντρο της Teleperformance στην Αθήνα στο οποίο ένα κατάλληλα 

καταρτισμένο άτομο θα παρέχει οδηγίες και υποστήριξη για το 

προϊόν Canon στη γλώσσα του ενδιαφερόμενου πελάτη. Το νέο 

κέντρο υποστήριξης αναμένεται να καλύψει περίπου 1,2 εκατομμύρια 

τηλεφωνικές κλήσεις και 500.000 συνομιλίες μέσω e-mail ετησίως, 

σχετικά με ερωτήματα από επαγγελματίες πελάτες και περίπου 650.000 

κλήσεις και 200.000 συνομιλίες μέσω e-mail για καταναλωτικά προϊόντα.

Ικανοποίηση για την πρωτοβουλια της Canon στην Ελλάδα εξέφρασε 

ο επικεφαλής της Canon Hellas, Σωτήρης Παπαχρη-

στόπουλος. «Είμαστε ευτυχείς για την έναρξη 

λειτουργίας του κέντρου υποστήριξης προϊόντων» 

είπε και πρόσθεσε ότι η φιλοξενία μιας εγκατάστασης 

αυτής της κλίμακας στην Ελλάδα, αποτελεί  

σημαντική επένδυση. «Αυτό το κέντρο», κατέληξε  

ο κ. Παπαχρηστόπουλος, «επιτρέπει στην εταιρεία μας 

να εξυπηρετεί χιλιάδες πελάτες σε όλη την Ευρώπη 

και να τους παρέχει άμεση υποστήριξη, βοηθώντας 

τους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα αγαπημένα τους 

προϊόντα Canon».
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Μanfrotto Befree 
H σειρά αυξάνεται με νέα μοντέλα

Η σειρά BeBree καλύπτει τις ανάγκες 

των φωτογράφων που ζητούν ένα 

εύκολο στη μεταφορά αλλά ποιοτικό 

τρίποδο με το κύρος του ονόματος 

Manfrotto. Tώρα εμπλουτίζεται με τρία 

νέα μοντέλα το Advanced Carbon Fiber, 

ΒeFree GT και BeFree Live Carbon Fiber. 

Tα δύο πρώτα χρησιμοποιούν τους 

συνδέσμους τύπου Manfrotto M-Lock 

για την ασφάλιση των ποδιών για άμεσο 

χειρισμό ενώ το Live Carbon Fiber έχει 

σχεδιαστεί ειδικά για βιντεοσκόπηση 

με DSLR. To Αdvanced Carbon Fiber 

χρησιμοποιεί ανθρακονήματα ως βασικό 

υλικό για μειωμένο βάρος σε σχέση με 

το αλουμίνιο και συνοδεύεται από την 

κεφαλή Νο 494 σφαιρικού τύπου ενώ 

ζυγίζει μόλις 1,2κιλά. Το GT μοιάζει με 

το Advanced αλλά συμπύσσεται σε 

μήκος μόλις 43cm ενώ αντέχει σε φορτίο 

ως 9,9κιλά. Αυτό φέρει την κεφαλή 

Manfrotto No 496. To τελευταίο της 

τριάδας, δηλ. το Live Carbon Fiber που 

απευθύνεται σε βιντεολήπτες διακρίνεται 

και αυτό για το χαμηλό βάρος του, μόλις 

1,3κιλά και ενώ έχει ταυτόσημη σχεδίαση 

με το Advanced Carbon, διαφοροποιείται 

με την υδραυλική κεφαλή και ξεχωριστά 

χειριστήρια pan & tilt.
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Camera+ 2
Δεύτερη γενιά του πιο πετυχημένου app φωτογράφισης με iPhone

Μετά από οκτώ χρόνια, το πιο δημοφιλές app για την κάμερα του iPhone, το 

Camera+ ανανεώνεται και περνά στην τελείως διαφορετική, δεύτερη έκδοσή 

του.  Οι λόγοι της ανανέωσης είναι μάλλον προφανείς: Οι κάμερες στα iPhone 

έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και έχουν βελτιωθεί όχι μόνο στην 

ποιότητα τους, αλλά και έχουν εξοπλιστεί με πλήθος δυνατοτήτων. Μια βασική 

διαφορά είναι ότι τα In app purchases της προηγούμενης έκδοσης πλέον είναι εξ 

αρχής στάντρα για τους αγοραστές (να υπενθυμίσουμε βέβαια, ότι δεν προβλέπεται 

έκπτωση λόγω upgrade στους ήδη χρήστες, οπότε θα πρέπει να ξαναπληρώσουν 

εξ αρχής το app). To μινιμαλιστικό interface παραμένει, 

μόνο που υποστηρίζεται RAW format για τα αρχεία 

καθώς και πολλές χειροκίνητες ρυθμίσεις για το 

κλείστρο, την ισορροπία λευκών, την ευαισθησία 

ISO, το macro κλπ. Μάλιστα όταν πρόκειται για 

μοντέλα iPhone Plus τότε μπορεί να ρυθμιστεί 

και η εστιακή απόσταση. Επίσης ενσωματώνονται 

διάφορα ψηφιακά φίλτρα, smile mode (η λήψη 

γίνεται όταν το εικονιζόμενο πρόσωπο ...χαμογελάσει)

Stabilizer (ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης) 

Slow shutter (για έκθεση με λίγο περιβαλλοντικό φωτισμο), Burst (ριπή), Timer 

(αυτοχρονομέτρης) και ένα σωρό άλλα καλούδια δανεισμένα από τον κόσμο 

των “ μεγάλων” φωτ. μηχανών. Το αρχικό Camera+ πούλησε 14εκ. τεμάχια της 

εφαρμογής προς μόλις 2δολ. Τώρα η τιμή έχει ανέβει ελαφρά στα 3δολ. αλλά και 

πάλι το εντυπωσιακό value for money δεν έχει αντίπαλο και υπόσχεται ένα ακόμη 

best seller στο app store.

σμο) Burst (ριπή) Timer
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360° Camera για iPhone
360° μετατροπέας 

Αν θέλετε να κάνετε λήψεις 360° και έχετε iPhone, τότε είστε μάλλον τυχεροί. 

Η PanoClip προσφέρει μια λύση με σχετικά χαμηλό κόστος και αυτό χάρη 

στην έξυπνη ιδέα: To  PanoClip συνδυάζει τις λήψεις από την κύρια και εμπρόσθια 

κάμερα του iPhone για να δώσει εικόνες με γωνία κάλυψης 360°. Συμβατές 

συσκευές  είναι τα iPhone από τη σειρά 6 και όλα τα μεταγενέστερα μοντέλα , 

περιλαμβανομένων των εκδόσεων Plus. Υπάρχει δυνατότητα scroll στις εικόνες και 

στα video, ενώ διαθέσιμο είναι και ένα εφέ – μέσω του συνοδευτικού app – που 

υλοποιεί το γνωστό εφέ «little planet» περικλείοντας την εικόνα σε ένα  μόνο 

frame. Μπορείτε να προσθέσετε φίλτρα, sticker και να ποστάρετε το δημιούργημά 

σας στα social media. Σημαντικό, ίσως, είναι να γνωρίζετε ότι το PanoClip δεν 

χρησιμοποιεί εσωτερικούς καθρέπτες και έτσι διατηρεί σε καλό επίπεδο την 

ποιότητα της εικόνας, ενώ το κόστος  είναι λογικό. 

Samyang 24mm f/2.8 AF 
Άλλος ένας autofocus φακός  
από την Samyang

Ο νέος autofocus της Samyang 24mm f/2.8 είναι 

συμβατός με Sony FE και βασικά χαρακτηριστικά 

του είναι το μικρό βάρος και οι compact διαστάσεις, 

εφόσον ζυγίζει μόλις 93gr και το μήκος του είναι 

37mm, χωρίς τα καπάκια. Χάρη στη full frame κάλυψη 

είναι συμβατός με τις Full Frame μηχανές της Sony, 

περιλαμβανομένων των α7 ΙΙΙ και α9. Αποτελείται από 

επτά στοιχεία ταξινομημένα σε επτά ομάδες - δύο από 

αυτά είναι ασφαιρικά και δύο με υψηλό διαθλαστικό 

δείκτη. Επιπλέον, τα κρύσταλλα διαθέτουν ειδική 

επίστρωση για την ελαχιστοποίηση των χρωματικών 

εκτροπών και της διάχυσης. Η ελάχιστη απόσταση 

εστίασης που υποστηρίζεται είναι 24cm.  Η εμπορική 

διάθεση ξεκινά τον Ιούλιο, αρχικά στις ΗΠΑ.



�������	
��� ����������� ��������
��� ������U


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

115

 Κnow how

B’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

�À¹¼ & ½¾¿μ
Ý à Ó à á é  â é è é Ô Ý â Û ë à á é  ë Ý ì í é Ù

Ù ë ß  ã æ ë é Ò êÛ ã à Û

Ý à Ó à á é 

â é è é -

Ô Ý â Û ë à á é 

ë Ý ì í é Ù
Photoshop
Lightroom&

ÆËÃÕËÊÇÕÃË ÎÑÏÑ ÃÒÑ ÕÃ ÅÓÃ×ÇËÃ ÎÃÔ. ÅËÃ ÒÃÓÃÅÅÇÍËÇÔ:
õèì

http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no14-photoshop-lightroom/
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Lowepro 

Freeline BP350 AW

Mια ακόμη τσάντα παντός καιρού; Όχι ακριβώς. Το νέο 

μοντέλο της LowePro ΒP350 AW χαρακτηρίζεται από 

σχεδιαστική πρωτοτυπία που καιρό έχουμε να συναντήσουμε 

σε φωτογραφική τσάντα. Για πρώτη φορά λοιπόν σε Lowepro 

εφαρμόζεται η σχεδίαση QuickShelf δηλ. ένας ευπροσάρμοστος 

εσωτερικός “σκελετός” με διαχωριστικά που αλλάζουν 

διαμόρφωση ή μαζεύουν για να αφήσουν σε επίπεδο για να 

αφήσουν κενό. Η πρόσβαση γίνεται εύκολα από το πλάι με 

δύο ανοίγματα. Η τσάντα έχει επαρκή χώρο για μια full frame 

DSLR με φακό 70-200mm f/2,8, ένα drone και άλλους φακούς ή 

αξεσουάρ. Για το περίβλημα χρησιμοποιείται ενισχυμένο ύφασμα 

Carbonate Coated Nylon 66 ενώ τα φερμουάρ είναι τα ενισχυμένα 

YKK και για την αποθήκευση του laptop υπάρχει θήκη CradleFit. 

Zeiss -Samyang
Αντιδικία για το design

Η εξωτερική ομοιότητα των 

φακών Samyang Premium XP 

50mm f/1,2 και α85mm f/1,2 με τους 

αντίστοιχους σειράς Batis έγινε αιτία 

αντιδικίας ανάμεσα στις δύο εταιρίες. 

Επίσημη ανακοίνωση δεν έχει 

υπάρξει ακόμη αλλά σε διάφορα 

σκανδιναυϊκά sites που ασχολούνται 

με το imaging, διαρρέουν 

πληροφορίες ότι οι επόμαχοι φακοί 

αποσύρονται από ορισμένες αγορές. 

Πάντως η αντιπαλότητα μεταξύ 

των δύο εταιριών αφορά μόνο 

την εξωτερική εμφάνιση αφού η 

αρχιτεκτονική των οπτικών μερών 

διαφέρει αισθητά.

Φίλτρο αντί-αναγνώρισης 
Αντίμετρα στην παρακολούθηση

Είναι γνωστό ότι τα συστήματα αναγνώρισης προσώπου εγείρουν πολλούς και 

σημαντικούς προβληματισμούς σχετικά με την ιδιωτικότητα. Οι προβληματισμοί 

αυτοί έδωσαν το κίνητρο σε ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, υπό τον 

Καθηγητή  Parham Aarabi και τον επί πτυχίω φοιτητή Avishek Bose να ασχοληθούν με 

ψηφιακά συστήματα που εμποδίζουν την αναγνώριση προσώπων από τις μηχανές. Έτσι, 

ενώ τα περισσότερο προηγμένα συστήματα Face Recognition χρησιμοποιούν τεχνητή 

νοημοσύνη για να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα τα 

πρόσωπα, το εν λόγω λογισμικό χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για το αντίθετο, δηλ. 

προκειμένου να μπλοκάρει την αναγνώριση. Το πρόγραμμα αλλάζει μικρές, σχεδόν 

αδιόρατες λεπτομέρειες στην εικόνα, οι οποίες είναι καίριας σημασίας για την σωστή 

λειτουργία των συστημάτων αναγνώρισης προσώπων. Σκοπός των ερευνητών είναι να 

διαθέσουν ένα “φίλτρο ιδιωτικότητας” μέσω app ή και στο web. 
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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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
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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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... ΤΑ
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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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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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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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

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

Νο 16:
Nυχτερινή 
& αστρο-

φωτογραφία

Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί 

7 Ιουνίου 2018
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

&

Νο 17: Still life Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Oκτωβρίου 2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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Mικρή αγγελία 
Πωλείται Durst Theta 50 με 

εγγύηση και παρακαταθήκη 

ανταλλακτικών για ψηφιακά 

άλμπουμ τηλ. 6932038035

Instant Magny 35 Instant Back
«Στιγμιαία πλάτη» για SLR και τηλεμετρικές

Το Instant Magny 35 Instant Back είναι 

ένα ενδιαφέρον αξεσουάρ που δίνει τη 

δυνατότητα μετατροπής μιας αναλογικής 

SLR (με φιλμ 135)  σε Instant camera. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη χρήση του διαδεδομένου 

Instax Square στιγμιαίου φιλμ της Fujifilm. Η 

ιδέα για την Instant πλάτη αναπτύχθηκε από 

το  NINM Lab, που αναζητά χρηματοδότηση 

crowdfunding μέσω kickstarter. H Instant 

Magny 35 Instant Back έχει σχεδιαστεί για να 

ταιριάζει με τις πιο  γνωστές σειρές φιλμάτων 

φωτ. μηχανών SLR ή rangefinder, όπως Nikon 

FM/FE/FA, Leica M, Olympus OM, Pentax M, 

και Canon A. Συνολικά, υπάρχει συμβατότητα 

με 35 μοντέλα μηχανών με φιλμ  από πέντε 

διαφορετικούς κατασκευαστές.

Τechnical Camera
...άλλο ένα professional app για το iPhone

Η υπερβολική “απλότητα” της εφαρμογής φωτ. μηχανής που ενσωματώνεται 

στο iOS έχει αφήσει χώρο για ανάπτυξη άπειρων camera apps: το ένα 

ανταγωνίζεται με το άλλο για το πληρέστερο σετ χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων. 

Για τους απαιτητικούς φωτοράφους φροντίζει μεταξύ άλλων το app Technical 

Camera, προερχόμενο από την ουγγρική εταιρία developers Dire Studio. Tο όνομα 

Technical Camera παραπέμπει σε μηχανή μεγάλου φορμά όμως είναι δύσκολο να 

φανταστούμε ένα smartphone με κινήσεις shift and tilt. Απλά και μόνο το φιλόδοξο 

όνομα υποδηλώνει τις professional βλέψεις. Aπό την άλλη μεριά το app είναι 

“σοβαρό” υπό την έννοια ότι δεν κάνει selfie. δεν υποστηρίζει video, δεν σχετίζεται 

με τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Απλά κάνει καλές ακίνητες εικόνες με manual focus 

και manual έκθεση, αντιστάθμιση, ένδειξη focus peak, πλήρη ρυθμιση ευαισθησίας 

ISO, custom functions, προσομοίωση τηλεφακού (Frame Previsor) ακόμη και αν 

δεν ενσωματώνεται τέτοιος φακός, προσομοίωση ευρυγωνίου με με διόρθωση 

γεωμετρικής παραμόρφωσης, grid overlay (υπερένθεση πλέγματος) και άλλα 

καλούδια που θα ανακαλύψει στην πορεία ο χρήστης. Η κανονική τιμή στο App 

Store θα είναι 10 ευρώ.

Futuresource
Κορυφαίος προμηθευτής 
βιντεοπροβολέων Pro AV η 
Epson 

Με βάση τα στοιχεία της 

FutureSource, η Epson έχει 

το κορυφαίο μερίδιo στην αγορά 

μεγάλων βιντεοπροβολέων Pro AV 

(μηχανήματα άνω των 6.000 lumen) 

για τις χώρες EMEAR. Το μερίδιο 

αγοράς της Epson σε τεμάχια που 

έχουν πωληθεί στις παραπάνω 

περιοχές αντιστοιχεί σε 31,3%, έχοντας 

καταγράψει αύξηση 120% σε σχέση με 

τα τεμάχια που είχαν διακινηθεί πριν 

από 6 χρόνια. Η Epson διατηρεί την 

πρώτη θέση σε όλο τον κόσμο στους 

βιντεοπροβολείς, επί 17 συνεχή έτη, με 

συνολικές παγκόσμιες πωλήσεις που 

υπερέβησαν τα 22,3 εκατ. τεμάχια από 

το 2006. 
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Ξεκίνησε ο Μήνας 
Καλλιτεχνικού Γυμνού 
Στον εκθεσιακό χώρο L,a,boutique. 

Βρεθήκαμε στα εγκαίνια του Μήνα Καλλιτεχνικού 

Γυμνού που διοργανώνει ο νεοσύστατος εκθεσιακός 

χώρος L,a,boutique.  

Με στόχο, σύμφωνα με τους διοργανωτές, να αναδείξει 

τις ποικίλες προσεγγίσεις του γυμνού σήμερα, η έκθεση 

παρουσιάζει ασπρόμαυρα και έγχρωμα φωτογραφικά 

έργα διαφορετικών δημιουργών. Παρότι η έκθεση 

εστιάζει κυρίως στο γυναικείο σώμα, ένα δωμάτιο του 

εκθεσιακού χώρου παρουσιάζει έργα του Peter Arnold, ο 

οποίος προσέγγισε το γυμνό αντρικό σώμα.  

Στα εγκαίνια παρόντες ήταν αρκετοί από τους 

δημιουργούς οι οποίοι μας μίλησαν σχετικά με τη 

δουλειά τους και τη συμμετοχή τους στην έκθεση. 

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό 

έως τις 14 Ιουλίου. Με έργα τους συμμετέχουν οι 

φωτογράφοι Εμμανουέλα Αργυροπούλου, Περικλής 

Λιακάκης, Πέλλυ Μανδρέκα, Φίλιππος Μνήσαρχος, 

Θανάσης Πολιτόπουλος, Δημήτρης Ρουστάνης Νίκος 

Σταυρόπουλος, Αυγουστής Τατάκης, Μανόλης Τσαντάκης, 

Peter Arnold και Susanne Middleberg. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Ιουλίου 2018

Διεύθυνση: L,a,boutique, Διώνης 15, Αθήνα

Πληροφορίες: L,a,boutique, Τηλ. 2103424547, lb@

laboutiquefineart.com,  www.laboutiquefineart.com 
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Κόμικ για τον φωτορεπόρτερ Weegee
Των Max de Radiguès και Wauter Mannaert 

Ο Arthur Usher Fellig, γνωστός με το ψευδώνυμο Weegee, ήταν 

-σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian (https://www.theguardian.

com/books/gallery/2018/jun/14/weegee-serial-photographer-new-york-

crime-scenes)- ο φωτορεπόρτερ που κατάφερνε συχνά να είναι στη σκηνή 

του εγκλήματος πριν την αστυνομία τα δύσκολα χρόνια της Μεγάλης 

Κρίσης στην Αμερική και μετά το Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο αυτοδίδακτος 

Weegee συνήθιζε να εμφανίζει τα φιλμ του στο πίσω μέρος του 

αυτοκινήτου του, γεγονός το οποίο ενίσχυε την αμεσότητα που χρειαζόταν 

η βιομηχανία των tabloid εφημερίδων.

Μέσα από τις σκληρές εικόνες του, ο Weegee είχε αποκτήσει την φήμη 

και αναγνωρισιμότητα που ο ίδιος επιδίωκε. «Οι φτωχοί άνθρωποι δεν 

ενδιαφέρονται για την ιδιωτικότητα. Έχουν άλλα προβλήματα» υποστήριζε, 

σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού New Yorker (https://www.newyorker.

com/magazine/2018/05/28/weegee-the-famous-the-voyeur-and-

exhibitionist).   

Το νέο κόμικ “Weegee: Serial Photographer “ των Βέλγων σκιτσογράφων 

Max de Radiguès και Wauter Mannaert, προσεγγίζει τη ζωή και τη δουλειά 

του αμφιλεγόμενου φωτορεπόρτερ, εστιάζοντας στα μέσα της καριέρας 

του. Μεταφρασμένο στα αγγλικά από τις εκδόσεις Conundrum Press, το 

κόμικ αναπαριστά σκηνές από ιστορίες που βρέθηκαν στις πρώτες σελίδες 

εφημερίδων της εποχής όπως η “Herald Tribune” και η “New York Post”. 
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Ματίς - Γκάμπο
Οι χρονικογράφοι του Μακόντο στο Μουσείο 
Μπενάκη.

Φωτογραφίες του Λεό Ματίς και κείμενα από το βιβλίο 

«100 χρόνια μοναξιά» του Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές 

-γνωστού με το χαιδευτικό όνομα Γκάμπο- συνθέτουν 

μια ρεαλιστική εικόνα του μυθικού Μακόντο. Μέρος 

εμπνευσμένο από την πραγματική πόλη Αρακατάκα της 

Κολομβίας, κοινό τόπο γέννησης των δύο δημιουργών, 

το Μακόντο παρουσιάζεται μέσα από τη μυθοπλασία της 

γραφής και το ρεαλισμό της φωτογραφικής κάμερας.   

Κάθε φωτογραφικό έργο συνοδεύει απόσπασμα από το 

βιβλίο σε ισπανικά, αγγλικά και ελληνικά. Την επιλογή 

των φωτογραφιών που εκτίθενται επιμελήθηκε η κόρη 

του Ματίς, σε μια προσπάθεια να προβάλλει το έργο 

του σπουδαίου φωτογράφου μέσα από το ίδρυμα που 

έχει δημιουργήσει προς τιμή του. Η Andriana Martinez, 

ιδρύτρια του Ιβηροαμερικάνικου Φεστιβάλ Λογοτεχνίας 

ΛΕΑ -στο πρόγραμμα του οποίου εντάσσεται η έκθεση- 

μας πληροφόρησε στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου 

που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη τη μέρα 

των εγκαινίων, ότι τα αποσπάσματα που συνοδεύουν 

τις σαράντα φωτογραφίες της έκθεσης δεν ακολουθούν 

χρονολογική σειρά αλλά αντιθέτως αποτελούν τα πιο 

ενδεικτικά του βιβλίου, με στόχο την περιγραφή του 

Μακόντο και των κατοίκων του. 

Την έκθεση διοργανώνουν, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ 

ΛEA, η Πρεσβεία της Κολομβίας στη Ρώμη με δικαιοδοσία 

και στην Ελλάδα, ο Επίτιμος Πρόξενος της Κολομβίας στην 

Αθήνα και το Μουσείο Μπενάκη. 

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιουλίου 

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Πειραιώς, Πειραιώς 

138, Αθήνα 

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, www.benaki.gr 

Λεό Ματίς και Γκαρσιέλ Γκαρσία Μαρκές. Τους δύο 
δημιουργούς ένωνε φιλία αλλά και κοινή καταγωγή από την 
Αρακατάκα της Κολομβίας, το μυθικό Μακόντο του βιβλίου 
«100 χρόνια μοναξιά». 
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Eκπαιδευτικά εργαστήρια του ΜΦΘ
Πρόσκληση συμμετοχής 

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί εκπαιδευτικά εργαστήρια φωτογραφίας για 

εφήβους ηλικίας 13-16 χρονών. Στο πρώτο εργαστήριο, με εισηγητή τον φωτογράφο Στέφανο Τσακίρη, οι έφηβοι θα εκπαιδευτούν 

στην τέχνη της φωτογραφίας μέσα από μια σειρά παιχνιδιών και πρακτικών δραστηριοτήτων. Το δεύτερο εργαστήριο, με εισηγήτρια 

τη φωτογράφο Άρτεμη Πυρπύλη, αφορά έννοιες όπως φωτοειδησεογραφία, φωτογραφία δρόμου, πορτραίτο και προσωπική 

φωτογραφία. Για πρώτη φορά  διοργανώνεται και τρίτο εργαστήριο, με εισηγήτρια τη φωτογράφο Αναστασία Βλαχάκη. Στο πλαίσιο της 

έκθεσης [selfimages] που παρουσιάζεται στον χώρο του μουσείου, οι συμμετέχοντες θα ανακαλύψουν πώς το αυτοπορτραίτο μπορεί 

να γίνει ένα βιωματικό παιχνίδι. 
 

                                                                                Δηλώσεις συμμετοχής: έως 14 Ιουνίου

                           Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Έλλη Τσίνογλου, Τηλ.: 2310566716, info.thmp@culture.gr

Στέκι Καθηγητών Ρεθύμνου
Έκθεση φωτογραφίας

Η έκθεση προσεγγίζει το «οικείο», σε μια 

απόπειρα να προσδιορίσει την έννοια 

του. Τι είναι οικείο για τον καθένα μας; Υπάρχει 

μια συγκεκριμένη εννοιολογική ερμηνεία; Οι 

φωτογράφοι της έκθεσης δίνουν ένα διαφορετικό 

φωτογραφικό ορισμό.  

 

Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Ιουνίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Ιουνίου

Διεύθυνση: Σπίτι του Πολιτισμού, Εμμανουήλ 

Βερνάρδου 12, Ρέθυμνο, Κρήτη
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Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών
Εντυπωσιακή συμμετοχή στην παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη

Κατόπιν πρόσκλησης του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, οι φοιτητές του εργαστηρίου «Εικαστικές Εφαρμογές» του Τμήματος 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής συμμετέχουν στην παγκόσμια ημέρα 

εθελοντή αιμοδότη με την έκθεση «Να είσαι εκεί για τον άλλον... Δώσε αίμα – Μοιράσου την Ζωή». Τα έργα που παρουσιάζονται 

στην έκθεση υλοποιήθηκαν με τις τεχνικές του κολάζ, της φωτοζωγραφικής και της αποσπασματικής απεικόνισης. Παράλληλα 

παρουσιάζεται η έκθεση φωτογραφίας «Δρόμοι επιβίωσης» του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό 

και τη Δημοκρατία, σε συνεργασία με την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. 

                                                                          Εγκαίνια: Πέμπτη 14 Ιουνίου, 15.30

                                                                           Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιουνίου

                                                                Διεύθυνση: Ζάππειο Μέγαρο, Αίθουσα 3, Αθήνα

«Εμπειρία Μισόφωτη» 
Του Γιάννη Τυροβολά

Θέμα της έκθεσης είναι τα εγκαταλειμμένα 

μεταλλεία σιδήρου της Σερίφου και 

η απεργία που πραγματοποιήθηκε τον 

Αύγουστο του 1916. Τις φωτογραφίες του 

Γιάννη Τυροβολά συμπληρώνουν ποιήματα 

του ίδιου και του Κώστα Υφαντή. Την έκθεση 

διοργανώνουν ο Δήμος Ερμούπολης και ο 

Σύλλογος των Φίλων Τεχνικού Πολιτισμού του 

Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης.

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Αυγούστου

Διεύθυνση: Βιομηχανικό Μουσείο 

Ερμούπολης, Γ. Παπανδρέου 11, Σύρος
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PhotoBiennale
Οι δύο πρωτοεμφανιζόμενοι φωτογράφοι από το open call του ΜΦΘ 

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τους δύο φωτογράφους 

που θα συμμετάσχουν στη PhotoBiennale 2018. Πρόκειται για τους 

πρωτοεμφανιζόμενους φωτογράφους Γιάννη Μανωλή και Αλεξέι Σιοζόφ, οι οποίοι 

αναδείχθηκαν έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση του ΜΦΘ. Αποτέλεσμα εξερεύνησης του 

ελληνικού τοπίου, η σειρά του Γιάννη Μανωλή προσεγγίζει τη σύγχρονη προαστιακή 

κοινωνία. Εμπνευσμένη από τις κάρτες Ταρό, η σειρά φωτογραφιών του Αλεξέι Σιοζόφ 

έχει στόχο να θίξει την ιεράρχηση των ανθρώπων σύμφωνα με την ιδιότητά τους και τη 

φαινομενική μονοδιάστατη φύση τους. Οι δύο φωτογράφοι επιλέχθηκαν ανάμεσα σε 

277 προτάσεις, τις οποίες αξιολόγησε επιτροπή αποτελούμενη από τους φωτογράφους 

Γιώργο Δεπόλλα και Στράτο Καλαφάτη, και τον ιστορικό τέχνης και επιμελητή του ΜΦΘ 

Θοδωρή Μάρκογλου. Η PhotoΒiennale 2018 / 23η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση 

θα εγκαινιαστεί τον Σεπτέμβριο του 2018. 

 

Φωτογραφικός 
Κύκλος
Τελευταία φετινή 
παρουσίαση 

Στη τελευταία παρουσίαση 

του Φωτογραφικού Κύκλου 

στο Μουσείο Μπενάκη της Οδού 

Πειραιώς, θα προβληθεί ένα 

μικρό ντοκιμαντέρ του Γιώργου 

Χαβουτσά, με θέμα το φωτογράφο 

Ανδρέα Σχοινά. Την προβολή θα 

ακολουθήσει αυτοπαρουσίαση 

του Πλάτωνα Ριβέλλη. Ανοιχτή 

στο κοινό, η τελευταία συνάντηση 

για φέτος θα είναι μεγαλύτερη. 

Από τον προσεχή Νοέμβριο, 

οι καθιερωμένες παρουσιάσεις 

φωτογράφων του Φωτογραφικού 

Κύκλου θα πραγματοποιούνται 

στο αμφιθέατρο της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Παρουσίαση: Πέμπτη 21 Ιουνίου, 

19.30 

Διεύθυνση: Μουσείο Μπενάκη, 

Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, 

Αθήνα  

Πληροφορίες: Μουσείο Μπενάκη, 

https://www.benaki.gr 

Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς
Έκθεση φωτογραφίας τελειοφοίτων 

Υπό τον τίτλο «Το επόμενο βήμα», η έκθεση 

παρουσιάζει έργα των τελειοφοίτων της ειδικότητας 

«Τέχνη Φωτογραφίας» του Δημόσιου ΙΕΚ Κηφισιάς. 

Αποτέλεσμα μαθημάτων διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, 

τα τριάντα οκτώ έργα της έκθεσης προτείνουν «το επόμενο 

βήμα» στη δύσκολη συνθήκη της εποχής. Την έκθεση 

επιμελήθηκαν η Μελίννα Καμινάρη, η Κατερίνα Καμπίτη 

και η Εύα Νταραρά. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 15 Ιουνίου, 19.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 Ιουνίου  

Διεύθυνση: Κτήριο Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, 

Ερμού 134-136, Θησείο, Αθήνα �

Γιάννης Μανωλής
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Ημέρες Φωτογραφίας  
Στην Άρτα

Εννέα εκθέσεις με περισσότερα από 150 έργα φωτογραφίας συνθέτουν τις 

Ημέρες Φωτογραφίας σε πέντε διαφορετικά σημεία της Άρτας. Στόχος της 

διοργάνωσης είναι, κάθε χρόνο, να φιλοξενεί και να προβάλει το καλλιτεχνικό 

έργο ενός Αρτινού φωτογράφου. Για αυτή τη χρονιά, τιμώμενος φωτογράφος 

είναι ο Παναγιώτης Ζιώβας. Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, η 

Φωτογραφική Ομάδα Άρτας παρουσιάζει την ετήσια έκθεση των μελών της με 

τίτλο «Στιγμές». Εισηγητές και μέντορες των μελών της ομάδας φέτος ήταν η 

Ευγενία Αραβαντινού και ο Πολυδεύκης Ασωνίτης. Τις εκδηλώσεις διοργανώνει η 

Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γ. Μόραλης» και ο Δήμος Αρταίων. 

 

Έκθεση: Τετάρτη 13 Ιουνίου, 20.00

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γ. Μόραλης», 

Νικ. Πλαστήρα 13, Άρτα  

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα Άρτας, 

https://www.facebook.com/FotografikiOmadaArtas �



��
�

��
��

8��
"�

�"
+#

��
�;

��
"�

�4
��

Σεμινάριο 
Φωτογράφισης και 
Κριτικής
Mε τον Πλάτωνα Ριβέλλη  
στη Σύρο

Και φέτος, ο Πλάτων Ριβέλλης 

επισκέπτεται τη Σύρο για 

το καθιερωμένο σεμινάριο 

φωτογράφισης και κριτικής. Από 

τις 6 έως τις 

15 Ιουλίου οι 

συμμετέχοντες θα 

έχουν την ευκαιρία 

να πάρουν μέρος 

σε καθημερινές 

τετράωρες 

συναντήσεις 

κριτικής 

καθώς και να 

παρακολουθήσουν καθημερινές 

προβολές ταινιών με εισήγηση και 

ανάλυση. Οι φίλοι και συγγενείς που 

θα συνοδεύουν τους συμμετέχοντες 

θα έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθούν δωρεάν τις βραδινές 

προβολές. Όσοι έχουν κάνει το 

ίδιο σεμινάριο στο παρελθόν έχουν 

έκπτωση 50% και όσοι έχουν 

παρακολουθήσει οποιοδήποτε 

σεμινάριο του Πλ. Ριβέλλη έχουν 

έκπτωση 30%.

Κόστος: 600 ευρώ (συν ΦΠΑ)  

Πληροφορίες – Εγγραφές: Πλάτων 

Ριβέλλης, Τηλ. 6945437577,  

platon@rivellis.gr, www.rivellis.gr

“Ocean of Dreams” 

Renee Revah

Την κατάδυση στο νερό και τα αρχέγονα συναισθήματα με τα οποία αυτή 

συνδέεται, εξετάζει μέσα από το φωτογραφικό της φακό η Renne Revah. «Όταν 

η ψυχή μιλά χρησιμοποιεί τα όνειρα, την εικόνα ενός κόσμου που ενώ δε μοιάζει 

αληθινός είναι στην ουσία ο πιό αυθεντικός μας εαυτός. Και όταν χανόμαστε 

πραγματικά μέσα στους ωκεανούς των ονείρων μας, τότε ξαναβρίσκουμε τους 

μύθους της γέννησης, το νερό μέσα στη μητρική του ισχύ, το νερό που μας κάνει 

να ζούμε πέρα από το θάνατο, το νερό που συνενώνει τα πάντα». Η έκθεση 

πραγματοποιείται με επιμέλεια της Δώρας Λαβαζού και φιλοξενείται στη γκαλερί του 

διαδικτυακού περιοδικού iFocus. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 22 Ιουνίου, 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού

Διεύθυνση: iFocus Gallery, Ακαδημίας 57 και Ιπποκράτους 13, Εντός Στοάς

Όπερας, Αθήνα 

Πληροφορίες: iFocus, https://www.ifocus.gr 
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«Μικρές Στιγμές» στη Λάρισα

Στην έκθεση παρουσιάζουν δουλειά τους οι 

συμμετέχοντες του σεμιναρίου φωτογραφίας με 

θέμα «Εισαγωγή στις Βασικές Αρχές της Φωτογραφίας» 

που διοργανώθηκε την περίοδο 2017-2018. Στόχος του 

σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων στις 

βασικές αρχές της φωτογραφίας τόσο σε θεωρητικά 

όσο και σε τεχνικά ζητήματα. Την έκθεση διοργανώνουν 

το διαδικτυακό φωτογραφικό περιοδικό fmag και 

η φωτογραφική ομάδα fplus, σε συνεργασία με την 

Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου 

Λαρισαίων και επιμέλεια Ανδρέα Κατσάκου. 

 

Εγκαίνια: Τρίτη 12 Ιουνίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Αυγούστου

Διεύθυνση: Μύλος του Παππά, Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Πληροφορίες: fplus. http://fplus.gr 

Aspects of Balkan Photography
Για ένα κοινό αφήγημα 

Για εικοστή χρονιά, το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διοργανώνει τις 

συναντήσεις της Βαλκανικής Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη, υπό το γενικό τίτλο 

«Aspects of Balkan Photography». Η φετινή διοργάνωση επιχειρεί να παρουσιάσει 

τις σημαντικές τάσεις της σύγχρονης φωτογραφίας στην περιοχή των Βαλκανίων 

μέσα από συνεργατικές προτάσεις ενεργών κέντρων φωτογραφίας. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει εκθέσεις, ημερίδες, εργαστήρια, διαλέξεις, προβολές και άλλες 

εκδηλώσεις στην πόλη, με τη συμμετοχή φωτογράφων από χώρες της Βαλκανικής.  

 

Εγκαίνια: Παρασκευή 15 Ιουνίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουλίου

Διεύθυνση: Βίλα Πετρίδη, Αναγεννήσεως 10, Θεσσαλονίκη

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

Hiraeth 
Παράλληλη έκθεση του 

Athens Photo Festival

Η έκθεση αποτελεί μια απόπειρα 

χαρτογράφησης της πολύπλοκης 

έννοιας του «σπιτιού». Έξι εικαστικοί 

φωτογράφοι προσεγγίζουν το θέμα 

της έκθεσης, με σημείο αναφοράς 

βιώματα, μνήμες, προβληματισμούς 

και αναζητήσεις γύρω από την 

εντοπιότητα που κρύβει η έννοια του 

«σπιτιού». Η έκθεση εντάσσεται στο 

παράλληλο πρόγραμμα του Athens 

Photo Festival 2018.  

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 26 Ιουνίου

Διεύθυνση: Metapolis Gallery, Στοά 

Καΐρη 6, Μοναστηράκι, Αθήνα  

Πληροφορίες: Athens Photo Festival, 

https://www.photofestival.gr
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Έκθεση των σπουδαστών του BlackBox 
Photography

Οι πρωτοετείς μαθητές του εργαστηρίου παρουσιάζουν τα έργα τους, 

σε ομαδική έκθεση στον χώρο της σχολής. Την έκθεση επιμελείται ο 

φωτογράφος Γιάννης Σίμος.  

 

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Ιουνίου

Διεύθυνση: BlackBox Photography, Λέκκα 31 και Κολοκοτρώνη Σύνταγμα

Πληροφορίες: BlackBox Photography, www.blackbox-photography.com

Out of Focus
Λίμνες στους φακούς

Ο Φώτιος Καρακάσης, ο Θάνος Κοκκίνης 

και η Κατερίνα Λεβενιώτη, μέλη της 

φωτογραφικής λέσχης “Out of Focus”, 

προσεγγίζουν μέσα από το φωτογραφικό 

τους φακό λίμνες και υδροβιότοπους της 

Βόρειας Ελλάδας. Με την έκθεση αυτή 

ολοκληρώνονται οι φετινές εκδηλώσεις της 

Φωτογραφικής Λέσχης “Out Of Focus”.

Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Ιουνίου, 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 27 Ιουνίου 

Διεύθυνση: Out Of Focus, Μητροπολίτου 

Γενναδίου 24, Θεσσαλονίκη 

Πληροφορίες: Out Of Focus, http://

outoffocus2014.blogspot.com 

 

Δημήτρης Ουλής
Μία ανθρωπολογία των 
φωτογραφιών Selfie

Στην εκδήλωση, ο δρ. 

κοινωνικής ανθρωπολογίας 

Δημήτρης Ουλής, καλεσμένος

του φωτογραφικού εργαστηρίου 

«Ο λόγος στην Εικόνα», 

θα επιχειρήσει μια άλλη 

ανάγνωση της προσέγγισης που 

αντιμετωπίζει τη selfie απλώς και 

μόνο ως μία «ναρκισσιστική» 

πρακτική. Παράλληλα, ο κος 

Ουλής θα μιλήσει για τις ποικίλες 

χρήσεις της selfie αλλά και των 

τρόπων με τους οποίους αυτές 

μετασχηματίζουν τις αντιλήψεις 

μας για τον εαυτό, τις κοινωνικές 

σχέσεις και την πολιτική δράση. 

Τηνν ομιλία θα συντονίσει 

ο φωτογράφος Μπάμπης 

Κουγεμήτρος.

Ομιλία: Τρίτη 19 Ιουνίου, 20.00 

Διεύθυνση: Αετοπούλειο 

Πολιτιστικό Κέντρο, Φιλικής 

Εταιρείας 11 και Τομπάζη, 

Χαλάνδρι

Κ
α

τε
ρ

ίν
α

 Λ
εβ

εν
ιώ

τη

Δανάη ΚωτσάκηΞανθή Γκικοπούλου

Κατερίνα Μαργέτη



�������	
��� ����������� ��������
��� ������	\

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

#����
&�������@@@��+<�84��\4�8(;.45�84*�+(-/43/=4;�k���9-,645�%�\"&%�cc



