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http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-255/
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Μπορεί στη χώρα μας η GfK να 

μετράει πτώση στις πωλήσεις 

φωτογραφικών για το 2017 

της τάξεως του 16% έναντι της 

προηγούμενης χρονιάς, όμως 

τα νούμερα που μας έρχονται 

από την Ιαπωνία είναι θετικά και 

αισιόδοξα.

Για πρώτη φορά μετά από 

κάμποσα χρόνια (2010) τα 

φωτογραφικά εργοστάσια αύξησαν 

την παραγωγή τους κατά 8%.  

Καλό θα ήταν όμως να 

διευκρινίσουμε τι σημαίνει αυτό και 

πως προκύπτει. Η οργάνωση της 

παραγωγής σ΄ ένα -οποιοδήποτε- 

Ιαπωνικό εργοστάσιο δεν γίνεται 

στα ...κουτουρού δηλ. με 

βάση προσωπικές εκτιμήσεις, 

το ένστικτο του διευθύνοντος, 

πολλώ δε μάλλον με λογικές 

ελληνικού τύπου π.χ. “βλέποντας 

& κάνοντας”. Στην διεύθυνση 

παραγωγής του εργοστασίου 

συγκεντρώνονται οι παραγγελίες 

απ’ όλες τις κατά τόπους 

εθνικές αντιπροσωπείες, τις 

μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες 

καταστημάτων τεχνολογίας, 

άλλα δίκτυα πωλήσεων κλπ. 

ενώ παράλληλα διενεργούνται 

σχολαστικές ποιοτικές έρευνες 

αγοράς για το υπό παραγωγή 

προϊόν. Όλα αυτά τα δεδομένα 

αναλύονται και μελετώνται 

με αλγόριθμους που έχουν 

δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν 

το σκοπό οι οποίοι επιπλέον 

λαμβάνουν υπ’ όψιν και  

διάφορους άλλους παράγοντες.  

Η παραγωγή πολλών εξαρτημάτων 

ανατίθεται σε τρίτους για λόγους 

οικονομίας κλίμακας αλλά και 

για την διασφάλιση της μέγιστης 

δυνατής ποιότητας. “Φασόν” όπως 

συνηθίζουμε να λέμε.  
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Για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια

Η Sony για παράδειγμα παράγει αισθητήρες με τις προδιαγραφές που θα της ζητηθούν και για 

άλλα εργοστάσια. Η συνεργασία σε επίπεδο παραγωγής μεταξύ των Ιαπωνικών εργοστασίων και  

η τήρηση των κανόνων εμπιστευτικότητας και δεοντολογίας είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη.

Ας δούμε όμως τι άλλο λένε τα νούμερα που προαναφέραμε. Η συνολική παραγωγή κάθε 

είδους φωτογραφικών μηχανών το 2010 ήταν 121 εκατομμύρια τεμάχια. Ακολούθησε ένα 

συνεχές και ιλιγγιώδες πτωτικό γαϊτανάκι στην παραγωγή όλες τις επόμενες χρονιές η οποία 

κατάφερε και σταθεροποιήθηκε στα 23 εκ. τεμάχια το 2016 για να ανέβει στα 25 εκ. τεμάχια το 

2017. Την μερίδα του λέοντος κατέχουν βεβαίως - βεβαίως οι υβριδικές φωτογραφικές μηχανές 

(mirrorless κλπ) με ποσοστό αύξησης 32%. Στον αντίποδα βρίσκονται οι μηχανές ρεφλέξ που 

σημείωσαν το ίδιο διάστημα πτώση 9%. Σε αυτή την κατηγορία δηλ. στις ρεφλέξ, η παραγωγή 

στην συντριπτική της πλειοψηφία (2/3 έναντι 1/3) αφορούσε μηχανές με εναλλασόμενους και 

όχι φιξ φακούς. Εν όψει της -τελευταίας- Photokina του Σεπτεμβρίου και της IFA λίγο πιο πριν, 

αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις νέες προτάσεις των φωτογραφικών εργοστασίων για να 

καταλάβουμε αν κάτι πάει στα σοβαρά ν’αλλάξει...      

                                                                                                           ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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ΝΕΟΣ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Μ’ ένα πολυσέλιδο και άκρως κατατοπιστικό αφιέρωμα στις φωτογραφικές τσάντες κυκλοφόρησε 
το νέο, καλοκαιρινό τεύχος Νο 255 του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Θα διαβάσετε σε αυτό λεπτομέρειες και 
θα βρείτε στοιχεία που σίγουρα δεν γνωρίζετε όπως π.χ. τα σύγχρονα υλικά κατασκευής για την 
προστασία του εξοπλισμού μας και τις ποιοτικές τους διαφορές μέχρι τα τελευταία μοντέλα των πιο 
γνωστών εργοστασίων, τις τιμές διάθεσής τους στην ελληνική αγορά κ.α.

https://www.youtube.com/watch?v=2VTp9XKZYVs
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ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΘΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ.

Live for the story_

  

https://www.canon.gr/cashback/
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Γάμος στην Κραοατία 
...εν μέσω Μουντιάλ

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 η Κ.Τ. την οποία 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

�ATI/3EU�Τάκης Τζίμας, �DCHVH>/9E��G>/5M3EU�Παναγιώτης Καλδής !,*�W),XY*+,U�Μιχάλης Κυρζίδης, 

�D5:3<JOCDEU�Άννα Μανουσάκη �H>/BA/CEU�Φωτεινή ΑβραμάκουZZZ;[\+*+;],
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https://www.youtube.com/watch?v=YyDaRAmUzxg
www.photo.gr
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https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/2018/q2.tag/news/cashback-summer18-gr.dcr
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Ίσως έχετε ακούσει και σεις, κάπου 

στον περίγυρό σας, περίπου την ίδια, 

επαναλαμβανόμενη, καταθλιπτική 

ιστορία. Ο φίλος μας λοιπόν, περίπου 

στα πενήντα του τώρα, είχε στη δεκαετία 

του 1990 φωτογραφικό κατάστημα, 

ολίγον λιανική, αρκετά γάμοι-βαπτίσεις, 

και τύπωνε κιόλας. Είχε πάρει κι ένα 

μικρό minilab και έβγαζε αρκετά. 

Εκεί στις αρχές του 2000, κάποιοι από 

μεγάλη εταιρία, όνομα και μη χωριό, 

του την έπεσαν από δίπλα. Να αγοράσει 

μεγάλο, ψηφιακό minilab, να αυξήσει την 

παραγωγή, να δίνει και χοντρική,  

να ανοίξει και δεύτερο μαγαζί, να 

κυνηγήσει το ελληνικό όνειρο που 

φούσκωνε επικίνδυνα στις παρυφές 

της Ολυμπιάδας του 2004. Αφού είχε 

καταφέρει να μη χάσει τα λεφτά του στο 

χρηματιστήριο στις ημέρες της τρέλας του 

2001, είπε αυτή τη φορά να “επενδύσει” 

ό,τι είχε και δεν είχε, να πάρει και 

δάνειο (η τράπεζα τον “παρακαλούσε 

γονατιστή”) και να γίνει πλούσιος. 

Αμ δε... Η αμείλικτη πραγματικότητα 

σιγά-σιγά, πριόνισε τα όνειρά του. 

Στην αρχή πήγε καλά, άνοιξε και το 

δεύτερο μαγαζάκι, είχε και προσωπικό 

και αρκετούς πελάτες, ημερήσιους και 

νυχτερινούς, αν το καταλαβαίνετε...  

Όμως κάπου εκεί, όταν η κρίση υπέβοσκε 

και οι κυβερνήσεις ανεβοκατέβαιναν 

στο δίλημμα αν υπάρχουν ή όχι λεφτά, 

$C6DOAI4D0

άρχισαν να μην υπάρχουν πελάτες. Ο κόσμος πήρε ψηφιακές μηχανές και τύπωνε 

αραιότερα. Όταν δε η κρίση κορυφώθηκε το 2011-12 με τα απανωτά μνημόνια,  

τα smartphone κατάφεραν το τελικό θανατηφόρο χτύπημα.  

Ο φίλος μας δεν μπορούσε πια να αναταποκριθεί στις δανειακές υποχρεώσεις.  

Έκλεισε τα μαγαζιά, απέλυσε το προσωπικό που δεν πρόλαβε να πάρει τις αποζημιώσεις 

και οι πρώην εργαζόμενοι ακόμη τον βρίζουν όπου τον βρουν, το super duper ψηφιακό 

Minilab κατασχέθηκε από την τράπεζα και σαπίζει σε κάποια αποθήκη.  

Αν του το άφηναν ίσως θα μπορούσε ο ίδιος να τυπώνει έστω κάποια κομμάτια,  

να βγάζει ένα κομμάτι ψωμί και να δίνει λίγα-λίγα τα χρωστούμενα.  

Ο φίλος μας ξανάγινε γαμο-φωτογράφος αλλά στη γκρι οικονομία, αφού είναι 

μαυροπινακιασμένος σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 

Όμως τα λεφτά είναι ελάχιστα. Προτιμούν πιτσιρικάδες, και όσο τον βλέπουν στην 

ανάγκη τόσο κατεβάζουν την ταρίφα των τραβηχτικών. Πάνω στην απελπισία του, έψαξε 

να βρει και κάτι άλλο εκτός τραβηχτικών που αρχίζουν και γίνονται ασύμφορα αφού 

οι “εντολείς” (από “κτηματίες” μέχρι πρώην συναδέλφους που το έχουν δει αφεντικά) 

προβάλλουν απαιτήσεις ...στο Θεό: “Αν δεν έχεις full frame και γρήγορους φακούς,  

τι ζητάς μεροκάματο;” του είπε ένας θρασύτατα. 

Κάποιος γνωστός λοιπόν, του σύστησε έναν τύπο με eshop που φέρνει ό,τι ηλεκτρονικό 

φανταστείς από Κίνα, και ήθελε να φτιάξει κατάλογο με όλα τα είδη. 1000 κομμάτια και 

βάλε, μικρά και μεγάλα. Του ζήτησε λοιπόν προσφορά με τα αρχεία όλα παραδοτέα 

σε καλή ανάλυση 24Μegapixel.  Βig business! O φίλος μας χάρηκε που θα έπαιρνε 

επιτέλους μια καλή δουλειά, ένα αξιοπρεπές έσοδο. Μιλάμε για φωτογραφίες έτοιμες, 

ξεγυρισμένες με τα path. Θα χρειαζόταν βέβαια να μετακομίσει για δέκα και βάλε 

ημέρες στην αποθήκη του eshop και να κουβαλήσει εκεί φώτα, φόντα, στηρίξεις και 

όλο του το (φωτογραφικό) βιός. Επιπλέον να δουλεύει νύχτα Photoshop γιατί ο τύπος 

επειγόταν. Το έψαξε, ρώτησε και email-ικώς υπέβαλε την προσφορά του: Μόλις 3 ευρώ 

η λήψη κομπλέ ξεγυριστή και τα αρχεία του αφεντικού. Περίμενε λιγάκι και κτύπησε το 

τηλέφωνο. Περιχαρής το σήκωσε - μόνο για να ακούσει την κατσάδα. “Καλά ρε συ, πας 

να με κλέψεις; Δεν ντρέπεσαι ρε (συνήθης νεοελληνική ύβρις από μ...) Εδώ μου έχουν 

δώσει προσφορά ένα ευρώ στο κομμάτι. Αει στον αγύριστο...” 

Κρίση, αδυσώπητος ανταγωνισμός, μαύρη οικονομία, ψηφιακή ευκολία, εθισμός στην 

κακή ποιότητα, έλλειψη επαγγελματικής αυτοεκτίμησης, εξαφάνιση συνδικαλισμού και 

ο κακός μας ο καιρός, έχουν υποβιβάσει στο ναδίρ την αξία της φωτογραφίας,  

με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ήδη βιώνουμε τα χειρότερα...

        Π. ΚΑΛΔΗΣ 

a>5�CH6?�3�:8/0765:J5^
Πραγματική ιστορία, πραγματικό πρόβλημα...
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http://www.stamos.com.gr/
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Στην εντεινόμενη δημοσιότητα μέσω του κινήματος #metoo για τις καταγγελίες γυναικών 

για σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση, εντάσσεται και η κατηγορία για βιασμό 

σε βάρος του Γάλλου φωτογράφου Jean-Claude Arnault. Ο φωτογράφος αντιμετωπίζει 

φυλάκιση έως και έξι έτη αν κριθεί ένοχος για δύο υποθέσεις βιασμού. 

Το Νοέμβριο του 2017 δεκαοκτώ γυναίκες κατήγγειλαν -σε άρθρο της σουηδικής 

εφημερίδας Dagens Nyheter - τον Arnault για σεξουαλική παρενόχληση. Σύμφωνα με 

την ιστοσελίδα του Deutsche Welle, η εισαγγελία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για τις 

καταγγελίες, αναφέροντας ωστόσο ότι το Μάρτιο κάποια μέρη της εξέτασης παραλείφθηκαν 

λόγω έλλειψης στοιχείων ή παύσης της δίωξης, αφού κάποια περιστατικά έχουν παραγραφεί. 

Να σημειωθεί ότι οι καταγγελίες αφορούσαν συμβάντα που έλαβαν χώρα το διάστημα 1996-

2017. Απόηχος της συγκεκριμένης υπόθεσης είναι και η απόφαση της Σουηδικής Ακαδημίας 

να αναβάλει την φετινή απονομή του βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας. Όπως αναφέρει το 

ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η Σουηδική Ακαδημία θα απονείμει δύο βραβεία το 

2019. Σύζυγος του Jean-Claude Arnault είναι η ποιήτρια και συγγραφέας Katarina Frostenson, 

μέχρι πρόσφατα μέλος της Σουηδικής Ακαδημίας, η οποία μετά τη δημοσιοποίηση των 

κατηγοριών παραιτήθηκε. Σε ανακοίνωσή που εκδόθηκε το Νοέμβριο 2017 η Ακαδημία 

διέκοψε κάθε συνεργασία με τον Arnault ο οποίος αν και δεν ήταν μέλος του οργανισμού, ήταν 

υπεύθυνος για τη λειτουργία διαμερίσματος που ανήκε στην Ακαδημία. Στο άρθρο της Dagens 

Nyhete, αναφέρεται ότι ορισμένα από τα περιστατικά είχαν σημειωθεί στο συγκεκριμένο 

διαμέρισμα, ενώ ο Arnault σκιαγραφείται μεταφορικά ως δέκατο ένατο μέλος της Ακαδημίας, 

όντας υπεύθυνος Πολιτιστικής Λέσχης που είχε την οικονομική στήριξη της Ακαδημίας. 

Πρόκειται για τη λέσχη Forum στη Στοκχόλμη, της οποίας τη διαχείριση είχαν αναλάβει 

ο Arnault και η Frostenson. Η ίδια εφημερίδα ακόμη αναφέρει ότι έρευνα της Σουηδικής 

Ακαδημίας είχε καταλήξει στο ότι ο Arnault πιθανόν είχε διαρρεύσει τα ονόματα επτά νικητών 

του Βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

     Μετά την ακύρωση του φετινού Βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας, εκατό Σουηδοί συγγραφείς, 

ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού ίδρυσαν τη Νέα 

Ακαδημία, η οποία θα απονέμει βραβείο λογοτεχνίας το ίδιο διάστημα που θα γινόταν η 

απονομή του αντίστοιχου βραβείου Νόμπελ. Στην επίσημη ιστοσελίδα μπορεί κανείς να 

διαβάσει το κείμενο σχετικά με τους λόγους ίδρυσης της Νέας Ακαδημίας: «Ιδρύσαμε τη Νέα 

Ακαδημία ούτως ώστε να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους ότι η λογοτεχνία και ο πολιτισμός 

γενικότερα θα έπρεπε να προωθούν τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, την ενσυναίσθηση και 

Γενική άποψη της ετήσιας συνάντησης 
της Σουηδικής Ακαδημίας στο κτήριο 
Old Stock Exchange στη Στοκχόλμη. 
Σουηδία, 20 Δεκεμβρίου 2017.  
News Agency/Jonas Ekstromer μέσω 
REUTERS/Φωτογραφικό Αρχείο

Το σκάνδαλο ...Νόμπελ
Ο Γάλλος φωτογράφος Jean-Claude Arnault, συνεργάτης της Σουηδικής 

Ακαδημίας, κατηγορείται για δύο βιασμούς γυναικών!  

το σεβασμό χωρίς προνόμια, 

προκαταλήψεις, υπεροψία και 

σεξισμό. Σε μια εποχή που οι 

ανθρώπινες αξίες τίθενται σε 

αμφισβήτηση, η λογοτεχνία γίνεται 

μια ακόμη πιο σημαντική αντίρροπη 

δύναμη ούτως ώστε να σταματήσει 

την κουλτούρα της σιωπής και του 

εξαναγκασμού. Η Νέα Ακαδημία 

θεωρεί το συγκεκριμένο λόγο 

τόσο σημαντικό, που το βραβείο 

λογοτεχνίας θα έπρεπε να 

απονεμηθεί το 2018. Αυτός είναι  

ο αποκλειστικός λόγος που 

ιδρύσαμε τη Νέα Ακαδημία. 

Απονέμοντας το βραβείο, στήνουμε 

μια διαμαρτυρία. Θέλουμε να 

δείξουμε στους ανθρώπους ότι 

η σοβαρή πολιτιστική δουλειά 

δεν χρειάζεται να συμβαίνει στο 

πλαίσιο λεκτικού καταναγκασμού, 

παρεκκλίσεων ή κακοποίησης. 

Η Νέα Ακαδημία, της οποίας τα 

μέλη είναι εξαιρετικά δυναμικά και 

καταρτισμένα άτομα, θα εργαστούν 

σύμφωνα με το χρονικό πλάνο 

της παραδοσιακής Σουηδικής 

Ακαδημίας».

Ο Jean-Claude Arnault θα κριθεί 

ενώπιον δικαστηρίου για τις 

υποθέσεις που κατηγορείται. 

Ο δικηγόρος του Arnault, 

Björn Hurtig είπε στη σουηδική 

εφημερίδα Expressen ότι ο 

πελάτης του δηλώνει απόλυτα 

αθώος, ενώ ενημέρωσε ότι η δίκη 

πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί 

το φθινόπωρο, κεκλεισμένων 

των θυρών και με διατήρηση της 

ανωνυμίας των εναγουσών. Να 

σημειωθεί ότι πρόκειται για μια από 

τις λίγες φορές που αναβάλλεται 

απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας. 

Η τελευταία φορά που ανεβλήθη 

απονομή ήταν το 1949. Το βραβείο 

εκείνης της χρονιάς είχε παραλάβει 

ένα χρόνο αργότερα ο William 

Faulkner.
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΒΡΑΜΑΚΟΥ

 

�%&'(�Source

e/

es-

https://www.dn.se/kultur-noje/man-with-swedish-academy-ties-accused-of-sexual-assault/
https://www.dennyaakademien.com
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

 από τη μοναδική καλοκαιρινή ευκαιρία 
& εμπλουτίστε την γκάμα των φακών σας!  

Επωφεληθείτε

Cash Back με κέρδος έως και 150€ σε επιλεγμένους φακούς Tamron 
για αγορές μέχρι 31-7-2018 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

SUMMER CASHBACK

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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Epson 
Cashback έως €100 με την αγορά επιλεγμένων εκτυπωτών  EcoTank ITS

Η Epson επαναλαμβάνει 

την προωθητική ενέργεια 

Cashback, προσφέροντας στους 

καταναλωτές τη δυνατότητα 

επιστροφής χρημάτων, με την 

αγορά ενός από τους επιλεγμένους  

εκτυπωτές της σειράς EcoTank 

ITS. Oι καταναλωτές θα έχουν την 

ευκαιρία να λάβουν επιστροφή 

χρημάτων, ύψους από €20 έως και 

€100, ανάλογα με το προϊόν που 

θα επιλέξουν.

Στην ενέργεια συμμετέχουν 

κορυφαία μοντέλα της 

σειράς EcoTank ITS, 

συμπεριλαμβανομένων και των εκτυπωτών νέας γενιάς της ίδιας σειράς που κυκλοφόρησαν το 

2017 με νέο ανανεωμένο συμπαγή σχεδιασμό, δοχεία μελανιών ενσωματωμένα στο μπροστινό 

τμήμα και βελτιωμένα φιαλίδια που εξασφαλίζουν  νέο σύστημα εύκολης αναπλήρωσης.

Η συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια ισχύει για αγορά ενός εκ των επιλεγμένων εκτυπωτών της 

Epson, μεταξύ 01 Ιουλίου 2018 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2018, με την υποβολή ηλεκτρονικής 

αίτησης στην επίσημη σελίδα της Epson, εντός 30 ημέρων από την ημερομηνία αγοράς του 

προϊόντος.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται:

ιστοσελίδα της Epson εδώ 

την επίσημη ιστοσελίδα της Epson εδώ

Σημ. Η προσφορά επέκτασης εγγύησης ισχύει για συγκεκριμένα μοντέλα, αποκλειστικά για 

τελικούς χρήστες και περιορίζεται σε προϊόντα που έχουν αγοραστεί στο διάστημα 01/04/2018-

31/3/2019, με ενεργοποίηση εντός 30 ημερών από την αγορά.

https://epson.promo-rewards.eu/P501BTS0718/el-GR
https://www.epson.gr/viewcon/corporatesite/cms/index/12835
https://www.epson.gr/promotions/extended-warranty
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https://www.ricoh-imaging.gr/
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ΣΤΑΜΟΣ
Νέα συνεργασία με την εταιρία Spider Holster

Η πλήρης γκάμα των προϊόντων Spider Holster εισάγονται πλεόν επισήμως 

στην Ελλάδα από τη ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.  Η Spider Holster είναι μια καταξιωμένη 

Αμερικανική εταιρία που κατασκευάζει τα πλέον εργονομικά συστήματα για την 

ξεκούραστη και ασφαλή μεταφορά φωτογραφικών μηχανών! Η Spider Holster 

διαθέτει πλούσια γκάμα λύσεων για τη στήριξη DSLR ή Mirrorless μηχανών ή 

αξεσουάρ στη ζώνη σας ή σε ειδικές ζώνες ασφαλείας της εταιρίας. Παράλληλα 

κατασκευάζει τα κορυφαία δερμάτινα handstraps της αφοράς που επιτρέπουν την 

άνετη και ασφαλή προσάρτηση της μηχανής σας στο χέρι σας. 

Leica
Firmware update για πέντε μηχανές

Η αναβάθμιση firmware συνήθως αποτελεί υπόθεση ρουτίνας. 

Μερικές φορές είναι και θέμα ουσίας. Όπως τώρα με 

την περίπτωση της Leica που αναβάθμισε πέντε μοντέλα. Την 

τηλεμετρική Μ10, την compact Q και τη CL και τα μοντέλα 

TL2/ και T/TL. Στην rangefinder M10 το upgrade μεταφράζεται 

σε παρατεταμένο χρόνο έκθεσης ως 4min. και την προσθήκη 

στοιχείων για το διάφραγμα εργασίας στο αρχείο Exif. Οι χρήστες 

Q επωφελούνται από δυνατότητα απομνημόνευσης 15 favorites, 

την ενεργοποίηση ηλεκτρονικού κλείστρου κατά βούληση και την 

ταχύτερη επεξεργασία DNG αρχείων. Η CL προσφέρει εναλλαγή 

λειτουργιών ανάμεσα στις δύο περιστροφικές κλίμακες (ροδέλες) 

ενώ στην TL προβλέπεται η επιλογή ηλεκτρομηχανικού ή τελείως 

ηλεκτρονικού κλείστρου και ενεργοποίηση του focus peak. Όσο 

για το μοντέλο Τ/ΤL αποκτά πιο εύκολη ασύρματη σύνδεση και 

διόρθωση χρωματικών εκτροπών των φακών in camera.
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ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
 «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΩΡΩΝ «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

-���� Tamron 
18-200mm 
f/3.5-6.3 Di II VC 
��� Canon � Nikon

������������ 
�������� 
20��$ �� 
�� ��’ �� 
�����������: 
Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Premiere 

€250
Αξία 

δώρου

-���������� 
��"�� Olympus 
E-PL8 �� ���� 
14-42mm �2 

�
-���������� 
��"�� 
Sony DCS-HX350

€237
Αξία 

δώρου

€400
Αξία 

δώρου

€649

Αξία 
δώρου

www.photo.gr/NationalGarden


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

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

 

Light
Smartphone με πολλούς φακούς σύντομα μαζί μας

Σε προηγούμενη αναφορά μας, έχουμε γράψει για τη Light 16, μια πρωτότυπη φωτ. μηχανή με όχι λιγότερους από ...16 διαφορετικούς 

φακούς (και αντίστοιχους αισθητήρες), από τους οποίους συνθέτει τα καρέ με τεχνητή νοημοσύνη σε εικόνες υψηλής ακρίβειας 

ςφάμιλλες (κατά τους ισχυρισμούς των κατασκευαστών) με DSLR. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει κάποια κομμάτια της L16, όχι σε μαζική 

παραγωγή, με αντιφατικές κριτικές αφού σε άλλα σημεία η μηχανή τα πάει εξαιρετικά και αλλού αποτυγχάνει. Μια πρόσφατη είδηση 

που πρωτοείδε τη δημοσιότητα στη Washington Post, δείχνει το πρωτότυπο ενός smartphone-υβριδίου, ικανού για αναλύσεις ως 

64Megapixel με (θεωρητική τουλάχιστον) υπεροχή σε συνθήκες χαμηλού περιβαλλοντικού φωτισμού. Αυτή η είδηση έρχεται ως 

παρεπόμενη της δήλωσης του αντιπροέδρου της Lght, Bradley Lautenback που είχε αναφερθεί στη συνεργασία με κάποιο μεγάλο 

κατασκευστή. Μερικοί εικάζουν ότι το ρόλο του διαμεσολαβητή έχει αναλάβει η κινεζική Foxconn ένας από τους μεγαλύτερους 

συναρμολογητές ηλεκτρονικών που έχει ως πελάτες: Apple, Blackberry, Huawei, Microsoft, Motorola, Xiaomi κλπ. 

Samsung 
Smartphone της εταιρίας στέλνουν μόνα τους φωτογραφίες

Ένα μυστηριώδες bug κατατρέχει τα μοντέλα Galaxy Note 8 και S9. Σύμφωνα με 

δημοσιεύματα σε έγκυρα αμερικανικά site έχουν παρουσιαστεί επανειλημμένα συμβάντα 

όπου η εφαρμογή Samsung Μessages, δημιούργημα της ίδιας της εταιρίας, στέλνει αυτοβούλως 

(!) και χωρίς να ενημερώσει τον κάτοχο τυχαίες φωτογραφίες ή και ολόκληρο (!!) τον 

κατάλογο φωτογραφιών του κινητού, σε τυχαίους αποδέκτες. Συνήθως οι έκπληκτοι κάτοχοι 

της συσκευής, το συνειδητοποιούν, μόλις ενημερωθούν από ένα γνωστό τους που χωρίς λόγο 

έχει παραλάβει μια σειρά φωτογραφιών... Η τρέχουσα θεωρία εξηγεί το περίεργο φαινόμενο 

ως πρόβλημα στο software RCS (Rich Comms Services) και μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο 

προβληματικό update που κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ από την Τ-Mobile. Προς το παρόν, το 

μόνο που μπορούν να πράξουν οι κάτοχοι Galaxy Note 8 και S9 είναι να πάνε στις ρυθμίσεις 

Settings>Apps>Samsung Message>Permissions>Storage και ν ακυρώσουν τη δυνατότητα της 

εφαρμογής Messages να βλέπει τον κατάλογο φωτογραφιών. 
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http://www.fisheye.gr/
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Τamron
Καλοκαιρινό cashback

Η Tamron ιδρύθηκε το 1950 

και το 1957 παρουσίασε τον 

πρώτο της φακό για SLR, ενώ 

από τη δεκαετία του 1970 έκανε 

αισθητή την παρουσία της στην 

παγκόσμια αγορά, με τεχνολογικές 

καινοτομίες όπως τo σύστημα 

Adaptall για διάφορες μοντούρες. 

Με έδρα την Ιαπωνία (Saitama) 

αλλά και Ευρωπαϊκό Κέντρο στην 

Κολωνία της Γερμανίας, σήμερα 

η Tamron είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους ανεξάρτητους 

κατασκευαστές  οπτικών όχι 

μόνον για φωτογραφικές 

εφαρμογές αλλά και στους 

τομείς των καμερών ασφαλείας, 

αυτοκινητοβιομηχανίας κλπ. 

Η νεώτερη γκάμα φακών της εταιρίας, προσανατολίζεται στην κορυφή της τεχνολογίας με 

εντυπωσιακές καινοτομίες όπως εξελιγμένα συστήματα οπτικής σταθεροποίησης VC (Vibration 

Compensation) με αυξημένες επιδόσεις στις “ακούνητες” λήψεις στο χέρι, ηλεκτρονικά 

νέας γενιάς με διπλούς ταχύτατους μικροεπεξεργαστές για καλύτερη απόκριση autofocus, 

στεγανοποίηση από την υγρασία και τη σκόνη, ειδική επίστρωση fluorine για την προστασία των 

εκτεθειμένων στην καθημερινή σκληρή χρήση και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες κρυστάλλων, 

κρύσταλλα ειδικής κατεργασίας όπως Glass Moulded Aspherical, χαμηλού διαθλαστικού δείκτη 

XR, χαμηλής διάχυσης (LD) κλπ. Όλες αυτές οι καινοτομίες στην τρέχουσα σειρά φακών Tamron 

αποβλέπουν στον κοινό στόχο της επίτευξης του βέλτιστου αποτελέσματος για τον σημερινό 

απαιτητικό ερασιτέχνη και τον επαγγελματία που δουλεύει με ψηφιακές φωτ. μηχανές DSLR και 

mirrorless νέας γενιάς και πολλά megapixel. 

H Τamron θέλοντας να ενθαρρύνει τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους 

να ανανεώσουν και να διευρύνουν την γκάμα των φακών του προσφέρει ένα σημαντικό 

θερινό κίνητρο με δέλεαρ την επιστροφή (cashback) ποσού ως €150 για αγορές 

επιλεγμένων φακών Tamron ως το τέλος Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 

Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων καταστημάτων.

facebook.com/photozone.gr
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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-no-16-n%CF%85%CF%87%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81/
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«Ο Εθνικός Κήπος στις 4 εποχές του χρόνου» για το “Καλοκαίρι”
Δείτε τα δώρα που μπορείτε να διεκδικήσετε με τη συμμετοχή σας στον φωτογραφικό διαγωνισμό

Mετά τη μεγάλη απήχηση της πρώτης (ανοιξιάτικης) φάσης και την 

απονομή των βραβείων, ο μεγάλος διαγωνισμός Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ 

ΣΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ περνά θριαμβευτικά στη δεύτερη θερινή 

περίοδο. Ο πιο δημοφιλής και πολυσύχναστος κεντρικός πνεύμονας 

αττικού πρασίνου, ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ, σας καλεί να περιδιαβείτε τις 

δροσερές αλέες, τα μονοπάτια και να ανακαλύψετε την φωτογραφική 

σας έμπνευση, διεκδικώντας πλούσια δώρα αξίας άνω των 1.500€. Τα 

έπαθλα των χορηγών αυτή τη φορά είναι τα εξής:

Olympus E-PL8 με φακό Pancake 14-42mm EZ

H κομψή E-PL8 επαναλαμβάνει πολλά από τα χαρακτηριστικά της σειράς 

OM-D σε compact διαστάσεις. Με αισθητήρα Micro 4/3 16Megapixel 

και σταθεροποίηση, προηγμένο autofocus 81σημείων και ριπή 8fps 

ανταποκρίνεται σε όλες τις συνθήκες λήψεων. Εισης διαθέτει αρθρωτή 

οθόνη 180°, video full HD 1080/30p και WiFi. Συνοδεύεται από τον 

pancake φακό του κιτ M.Zuiko Digital 14-42mm f/3,5-5,6

Sony DCS-HX350

Η superzoom compact της Sony ως βασικό προσόν τον εξαιρετικό 

ενσωματωμένο zoom Vario Sonnar 24-1200mm με υπογραφή Carl 

Zeiss T* με σύστημα σταθεροποίησης. Στη θέση του αισθητήρα βρίσκουμε 

ένα ΒSI CMOS 1/2,3in. Με ανάλυση 20Μegapixel. H σκόπευση γίνεται είτε 

μέσω EVF ή της αρθρωτής οθόνης 3in. Πολύ καλό είναι το video full HD 

60/30/24p που την φέρνει σε ισάξια θέση με κανονικά camcorder.

Tamron 18-200mm f/3,5-6,3 Di II VC

H τελευταία έκδοση του δημοφιλούς superzoom της Tamron έχει 

βελτιωθεί σε πολλά σημεία και πλέον διαθέτει στεγανοποίηση για 

σκόνη και υγρασία, καθώς και την τελευταία έκδοση του συστήματος 

οπτικής σταθεροποίησης VC (Vibration Compensation). Περιλαμβάνει 

16 οπτικά στοιχεία σε 14 γκρουπ εκ των οποίων ένα LD. Ξεχωρίζει με 

το χαμηλό βάρος μόλις 400γρ. Που διευκολύνει τη μεταφορά και την 

προσαρμογή σε οποιοδήποτε σώμα DSLR.

ΑΚΤΟ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας είκοσι ωρών με επιλογή ανάμεσα 

από ένα από τα εξής προγράμματα: Photoshop, Illustrator, Indesign, 

Premiere.

Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας για το “Καλοκαίρι” έως 31 

Αυγούστου 2018 στο photo.gr/nationalgarden όπου εκεί μπορείτε να 

δείτε κι αναλυτικά τους όρους συμμετοχής. Η απονομή των δώρων θα 

πραγματοποιηθεί σε ειδική τελετή μετά την ανάρτηση των φωτογραφικών 

έργων αρχές Σεπτεμβρίου στην περίμετρο του Εθνικού Κήπου από την 

πλευρά της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

www.photo.gr/NationalGarden
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Voigtlander 

APO Lanthar 110mm

Τo ιαπωνικό εργοστάσιο Cosina κατασκευάζει τους φακούς Voigtlander για 

διάφορες μοντούρες. Τώρα σειρά έχει ένας macro ο ΑPO Lanthar 110mm f/2,5 για 

e-Mount που ανακοινώθηκε στη CP+ της Yokohama και τώρα μπαίνει σε παραγωγή. 

O φακός είναι πραγματικός macro 1:1 και έχει ελάχιστη απόσταση εστίασης 35cm. 

Για να βελτιστοποιεί την εστίαση ανεξάρτητα από την απόσταση του αντικειμένου, 

χρησιμοποιεί ένα σύστημα τριών πλεόντων οπτικών στοιχείων. Η συγκεκριμένη 

εστιακή απόσταση σημαίνει ότι μένει αρκετός χώρος ανάμεσα στη μηχανή και 

το αντικείμενο καθώς και ότι το βάθος πεδίου είναι μικρότερο από 50mm macro 

φακούς. Παρότι manual focus, o φακός έχει τις απαραίτητες ηλεκτρικές επαφές για 

να λειτουργούν όλοι οι άλλοι αυτοματισμοί όπως π.χ. η καταγραφή της εστιακής 

απόστασης στα Exif data, ακόμη και η σταθεροποίηση πέντε αξόνων με τα πιο 

πρόσφατα σώματα Sony. 

Hewlett Packard 
Sprocket Plus εκτυπωτής για smartphone

Ένας εκτυπωτής που δεν έχουμε τεστάρει ακόμη, 

αλλά αρχίζει να διανέμεται στην ελληνική 

αγορά μέσω αλυσίδων και πολυκαταστημάτων, 

είναι ο Hewlett Packard Sprocket Plus. Σε μέγεθος 

μεγάλου πακέτου τσιγάρων, το ultra φορητό printer 

της HP χρησιμοποιεί τεχνολογία Zink (κρύσταλλοι 

που απελευθερώνουν χρωστικές όταν θερμανθούν 

σε ορισμένη θερμοκρασία). Αν θυμούμαστε καλά, 

Zink τεχνολογία και αναλώσιμα συναντάμε και σε 

φορητά printer Polaroid Snap. Τη διαφορά εδώ 

κάνει το συνοδευτικό app το οποίο μπορί να δεχθεί 

φωτογραφίες από την κάμερα του smartphone, το 

Ιnstagram, τοFlickr και το Facebook και επειδή έχει άμεση πρόσβαση στην κάμερα της συσκευής να 

γίνει η λήψη κατευθείαν μέσω του app. Στο στάδιο του editing o χρήστης μπορεί να ενθέσει κείμενο, 

να βάλει περιθώριο, να αλλάξει φόντο, να επέμβει στα χρώματα, να κατασκευάσει αυτοκόλλητα κλπ.

NameThatLens
Software εργαλείο για 
καταχώρηση Exif data 

Oι φωτογράφοι ειδικά τώρα με τις 

mirrorless μηχανές, συνηθίζουν 

να χρησιμοποιούν και παλιούς, manual 

focus φακούς χωρίς ηλεκτρονικές 

επαφές. Αυτό όμως έχει μια 

παρενέργεια: δεν καταγράφονται τα Exif 

data του φακού. Την παράλειψη έρχεται 

να διορθώσεςι το ΝameThatLens, ένα 

app το οποίο απλοποιεί την προσθήκη 

στοιχείων για την εστιακή απόσταση του 

φακού. Η εφαρμογή επινοήθηκε από 

τον Georg Fiedler, ένα επαγγελματία 

φωτογράφο που συνηθίζει να αξιοποιεί 

παλιούς φακούς. Όπως δήλωσε ο 

Fiedler, ψάχνοντας βρήκε το plugin Lens 

Tagger για LightRoom, αλλά με πιο 

περιορισμένες δυνατότητες απ όσες θα 

ήθελε ο ίδιος. Έτσι κινητοποιήθηκε να 

εξελίξει το δικό του πρόγραμμα με τη 

λογική να είναι συμβατό με Windows, 

Mac και Linux.  Το πρόγραμμα είναι 

ακόμη σε μορφή Alpha test και απέχει 

πολύ από την εμπορική του διάθεση.
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Για παραγγελίες: 210 8541400 ή www.photo.gr/prosfores
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http://www.photo.gr/product/k%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AE-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC/


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

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

 �++d�WXX[X,

Look Deeper
O φωτογράφος Tomas Sentpetery εξερευνά σε βάθος 

ταξιδιωτικούς προορισμούς στην Ευρώπη με εξοπλισμό Nikon

Αναγνωρίζοντας ότι πάντοτε υπάρχουν περισσότερα να ανακαλύψουμε στα 

διάφορα μέρη πέρα από όσα βλέπουμε εκ πρώτης οψεως, ο Tomas επισκέφθηκε 

πέντε ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς, το Λονδίνο, το Παρίσι, την Κρακοβία, 

τη Νάπολη και τις νότιες ακτές της Ισπανίας, για να αποτυπώσει πρωτότυπες ταξιδιωτικές 

φωτογραφίες. Εξοπλισμένος με επιλεγμένους φακούς NIKKOR FX και DX και σώματα 

φωτογραφικής μηχανής, εξερεύνησε και αποτύπωσε τους ιδιαίτερους τόπους που 

βρίσκονται κάτω από οικείες τοποθεσίες. Από τις εγκαταλελειμμένες διαδρομές 

στον υπόγειο σιδηρόδρομο του Λονδίνου, έως τα εντυπωσιακά αλατωρυχεία της 

Βιελίτσκα κοντά στην Κρακοβία, με μία στάση στις απέραντες σπηλιές του Μπάριο ντε 

Κουέβας στην Ισπανία, το μεγαλύτερο δίκτυο σπηλαίων τρωγλοδυτών της Ευρώπης, 

οι φωτογραφίες δείχνουν ότι παραμένουν ακόμη πολλά ασυνήθιστα μέρη κάτω από 

την επιφάνεια. Ο Tomas χρησιμοποίησε τους φακούς AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E 

ED VR, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED και AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED με την 

D850 για τις υπόγειες φωτογραφίες, ενώ για τις φωτογραφίες επάνω από το έδαφος 

χρησιμοποίησε μία επιλογή φακών DX με τη D7500. 

Naples - above ground Krakow - above ground

Naples - below ground Krakow - below ground
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Naples - above ground

Naples - below ground
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https://www.photofestival.gr/home-gr
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Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Στα επτά καλύτερα μουσεία φωτογραφίας της Ευρώπης

Η δημοφιλής ολλανδική ταξιδιωτική πλατφόρμα Spotted by Locals ξεχώρισε σε άρθρο της 

το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης ως ένα από τα καλύτερα μουσεία φωτογραφίας 

στην Ευρώπη. Ένας λόγος διάκρισης του μουσείου είναι και η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται, 

μιας και σύμφωνα με το άρθρο η παλιά αποθήκη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί ιδανικό 

σημείο για τους φωτογράφους. Το άρθρο επιμελήθηκε ο Bart van Poll, ένας από τους ιδρυτές 

της πλατφόρμας, ενώ η επιλογή έγινε από συντάκτες που ζουν στις συγκεκριμένες πόλεις. Άλλα 

μουσεία φωτογραφίας που ξεχώρισαν είναι τα μουσεία FoMu στο Antwerp (Βέλγιο), Sala Parés 

στη Βαρκελώνη, The Photographers’ Gallery στο Λονδίνο, Portuguese Center of Photography 

στο Πόρτο, Helmut Newton Museum στο Βερολίνο και Fondation Cartier-Bresson στο Παρίσι. 

 

i-D Concept Stores 
Έκθεση φωτογραφίας μόδας

Το i-D Concept Stores, κατάστημα που υποστηρίζει  νέους Έλληνες 

και ξένους σχεδιαστές κοσμημάτων και η γκαλερί YellowKorner 

Athens παρουσιάζουν από κοινού έκθεση φωτογραφίας μόδας. 

Στο δεύτερο όροφο του i-D Concept Stores στο Κολωνάκι, 

φιλοξενούνται φωτογραφικά έργα σε περιορισμένο αριθμό 

αντιτύπων.  

 

Διάρκεια έκθεσης: 11 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: i-D Concept Stores, Kανάρη 12, Κολωνάκι, Αθήνα 

Πληροφορίες: i-D Concept Stores, Τηλ. 210 3221801, 

www.idconceptstores.com  
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https://vovousafestival.gr/
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#my_andros
Εκατόν δεκαέξι φωτογράφοι, τρεις 
εκθεσιακοί χώροι, μία έκθεση

Εκατόν δεκαέξι φωτογράφοι καταθέτουν τη 

προσωπική τους δημιουργική ματιά για το 

τοπίο και τους ανθρώπους της Άνδρου. 

Ο ι φωτογραφίες προέκυψαν από το 

φωτογραφικό πρότζεκτ #My_Andros, 

που  διοργάνωσε την άνοιξη του 2018 η ομάδα 

Greek Instagramers Events, σε συνεργασία με 

το Κυκλαδικό Τουριστικό Δίκτυο Άνδρου CTN 

ANDROS και την Φωτογραφική Λέσχη Άνδρου. 

Η έκθεση διαιρείται σε τρία μέρη, καλώντας τους 

επισκέπτες να την ανακαλύψουν στο Μπατσί, 

την Χώρα και το Κόρθι. Την έκθεση διοργανώνει 

και επιμελείται η ομάδα Greek Instagramers 

Events, υπό την αιγίδα του Δήμου Άνδρου. 

Για περισσότερες φωτογραφίες της Άνδρου 

από τους συμμετέχοντες της έκθεσης μπορείτε 

να επισκεφθείτε το hashtag #My_Andros. 

Στιγμιότυπα από τη φωτογράφηση του νησιού 

μπορείτε να δείτε εδώ. 
 

Εγκαίνια: Σάββατο 7 Ιουλίου, 19:00

Διάρκεια: έως 10 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Πολιτιστικό Κέντρο, Κόρθι, Άνδρος
 

Εγκαίνια: Σάββατο 7 Ιουλίου, 21:30

Διάρκεια: έως 10 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Παλιά Σφαγεία, Μπατσί, Άνδρος 
 

Εγκαίνια: Κυριακή 8 Ιουλίου, 11:30 

Διάρκεια: έως 10 Σεπτεμβρίου

Διεύθυνση: Νειμποριός, Χώρα, Άνδρος

/

Γιώργος Βέργαδος

Έλλη Αγιαννίδου Ελίνα Φολερού Ειρήνη  Πέτσα

tinyurl.com/gre-pma
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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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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!0&
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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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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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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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Δημιουργίες που εκπόνησαν οι σπουδαστές από όλα τα προγράμματα και έτη σπουδών κατά τη διάρκεια του 

ακαδημαϊκού έτους, περιλαμβάνονται στη φετινή ετήσια έκθεση του ΑΚΤΟ. Από γραφιστική, αρχιτεκτονική 

εσωτερικών χώρων, βιομηχανικό σχέδιο, web design και εικονογράφηση μέχρι κόμικς, fine art, animation, fashion 

design και φωτογραφία, τα έργα καλύπτουν όλο το φάσμα του design σε μια έκθεση έκτασης 5.000 τ.μ. Στην 

έκθεση παρουσιάζονται και οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων του προγράμματος Bachelor & Master in 

Design, το οποίο ο ΑΚΤΟ πραγματοποιεί με την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Μiddlesex του Λονδίνου.  

       Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Σεπτεμβρίου  Διεύθυνση: Kεντρικό campus ΑΚΤΟ, Ευελπίδων 11Α, Αθήνα 

                                  Πληροφορίες: ΑΚΤΟ, Τηλ. 2105230130, https://akto.gr 

Διαγωνισμός και έκθεση φωτογραφίας
Πρόσκληση για συμμετοχή 

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020 διοργανώνει, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας 2018, διαγωνισμό και έκθεση φωτογραφίας με θέμα την 

«Προώθηση της ομορφιάς της διασυνοριακής περιοχής». Όσοι θα 

ήθελαν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό καλούνται να υποβάλουν 

έως και πέντε φωτογραφίες, τραβηγμένες στη διασυνοριακή περιοχή. 

Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης, 

Βορείου και Νοτίου Αιγαίου καθώς και ολόκληρη η Κύπρος. Τις 

πενήντα φωτογραφίες της έκθεσης καθώς και τους τρεις νικητές 

που θα βραβευτούν θα επιλέξει τριμελής επιτροπή. Η έκθεση 

των φωτογραφιών θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο. Η Ημέρα 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας αποτελεί πρωτοβουλία του δικτύου 

INTERACT. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 

εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Υποβολή: έως 19 Αυγούστου 2018

Πληροφορίες - Φόρμα συμμετοχής: Ελλάδα - Κύπρος, http://greece-

cyprus.eu/ημερα-ευρωπαϊκησ-συνεργασιασ-2018-διαγω 

ΑΚΤΟ
Art & Design Show
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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-no-15-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE/
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Απουσίες
Έκθεση της Φωτογραφικής Λέσχης “Σαν Φως”

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης του ΟΚΑΝΑ παρουσιάζει έκθεση 

φωτογραφίας της Φωτογραφικής Λέσχης “Σαν Φως”. Οι συμμετέχοντες εστιάζουν στην έννοια της 

απουσίας, επιχειρώντας να την υποδηλώσουν μέσα από τα φωτογραφικά τους έργα. Τις φωτογραφίες 

συμπληρώνουν κείμενα των μελών της ομάδας δημιουργικής γραφής «Στυλοβάτες» του ΕΚΚΕΕ του 

ΟΚΑΝΑ. Την έκθεση οργάνωσε ο Δημήτρης Μαστοράκης, σε επιμέλεια της Ιουλίας Λαδογιάννη. 

Συμμετέχουν: Ερωτόκριτος Καλουδης, Βαγγέλης Παύλου, Μαρία Παπουτσή, Ματίνα Τσακίρη, 

Παναγιώτης Χρήστου, Κωνσταντίνος Κουκιάς, Παναγιώτης Ελφακί, Πιπίνα Τζωρζάκη. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 11 Ιουλίου, 21.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 18 Ιουλίου

Διεύθυνση: Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα

«Εύζωνες / Οι φύλακες των αφανών»
Ατομική έκθεση της Δήμητρας Χατζηαδάμ 

Η Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνει και παρουσιάζει την 

ένατη ατομική έκθεση φωτογραφίας της Δήμητρας 

Χατζηαδάμ με θέμα «Εύζωνες / Οι φύλακες των αφανών». Η 

έκθεση πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση εκατόν 

πενήντα ετών από την ίδρυση της Προεδρικής Φρουράς. Το 

φωτογραφικό υλικό συμπληρώνουν μαρτυρίες ευζώνων και 

ηχητικό ντοκουμέντο από τις δραστηριότητες τους. Η έκθεση έχει 

ήδη παρουσιαστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Καβάλα. Μετά την 

παρουσίασή της στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Χανίων, η έκθεση θα είναι 

ανοιχτή στο κοινό, από 20 έως 30 Αυγούστου 2018, στη Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Βικελαία Ηρακλείου.

Διάρκεια έκθεσης: 8 - 16 Ιουλίου 2018

Διεύθυνση: Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, Νεώριο Μόρο, Χανιά

Πληροφορίες: Περιφέρεια Κρήτης, www.crete.gov.gr 
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Photoshop
Lightroom&

./01/2310/�4565�075�10�890:3/0�40;��8/0�7090883=/3;?
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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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99 Hours on View
Υπαίθρια έκθεση 
φωτογραφίας από την 
Stereosis

Για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη 

χρονιά η σχολή φωτογραφίας 

Stereosis διοργάνωσε από τις 2 έως 

τις 6 Ιουλίου 2018 την υπαίθρια 

έκθεση 99 Hours on View. Σε αυτή 

παρουσιάστηκαν φωτογραφίες 

ογδόντα δύο σπουδαστών της σε 

μία πρωτότυπη εγκατάσταση με 

εύκαμπτες ράβδους που έλαβε 

χώρα στο σημείο «Ο Κήπος του 

απογευματινού ήλιου» της Νέας 

Παραλίας. Κάθε συμμετέχων 

παρουσίασε δύο έργα, στο πλαίσιο 

μιας ολοκληρωμένης ή εν εξελίξει 

ενότητας φωτογραφιών που 

αναπτύχθηκε, αντίστοιχα, στα 

εργαστήρια Photography I-V. Το 

εγχείρημα είχε την υποστήριξη 

του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ανατομία της 
πολιτικής 
μελαγχολίας
Μία πρωτότυπη έκθεση

Εμπνευσμένη από το κείμενο 

«Μικρή Ανατομία της Πολιτικής 

Μελαγχολίας» του φιλοσόφου 

Lieven de Cauter, η έκθεση 

πραγματεύεται το ζήτημα της 

απογοήτευσης και δυσπιστίας 

των πολιτών έναντι της πολιτικής. 

Οι καλλιτέχνες της έκθεσης, 

χρησιμοποιώντας μέσα όπως 

η φωτογραφία και το βίντεο, 

διερευνούν το φαινόμενο και 

επιχειρούν να κάνουν μια άλλη 

πρόταση οπτικής. Την έκθεση 

διοργανώνει το Ίδρυμα Schwarz, σε 

επιμέλεια της Κατερίνας Γρέγου. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 3 Αυγούστου 

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 

Σεπτεμβρίου 

Διεύθυνση: Art Space Pythagorion, 

Πυθαγόρειο, Σάμος  

Πληροφορίες: Ίδρυμα Schwarz, 

www.schwarzfoundation.com Γιώργος Πρίνος, Heads, 2015, Από την σειρά φωτογραφιών Prosaic, 2014-16 

Αλεξάνδρα Ρίμπα
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�������S

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://twitter.com/PhotographosMag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82
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Ο Εκπαιδευτικός Επιστημονικός 

και Πολιτιστικός Οργανισμός 

των Ηνωμένων Εθνών UNESCO καλεί 

επαγγελματίες φωτογράφους απ’ 

όλο τον κόσμο να αποτυπώσουν 

δημοσιογράφους την ώρα της εργασίας 

τους. Από την αίθουσα σύνταξης 

σε έναν τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό 

σταθμό και την καθημερινή ζωή ενός 

δημοσιογράφου μέχρι τη δυναμική των 

δύο φύλων στη δημοσιογραφία και 

την ανταπόκριση από εμπόλεμες ζώνες, οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν μπορούν να 

καλύπτουν διαφορετικές πλευρές του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Όσες φωτογραφίες 

επιλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν από τον UNESCO προς ευαισθητοποίηση σχετικά με τις 

συνθήκες εργασίας των δημοσιογράφων, ενώ παράλληλα θα εικονογραφήσουν δράσεις 

του οργανισμού με στόχο την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης. Κάθε φωτογράφος 

μπορεί να υποβάλει έως και δώδεκα φωτογραφίες.  

Υποβολή: έως 15 Ιουλίου

Συμμετοχή: IDEI@unesco.org

Πληροφορίες: UNESCO, https://en.unesco.org/news/call-proposals-photographs-

illustrating-journalists-doing-their-job 

UNESCO
Πρόσκληση συμμετοχής σε διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό

Η επιστροφή του Διονύσου
Αφιέρωμα στο σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο

Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, διοργανώνει 

αφιέρωμα προς τιμήν του σκηνοθέτη Θεόδωρου Τερζόπουλου. Ο Τερζόπουλος υπήρξε καλλιτεχνικός 

διευθυντής των Διεθνών Συναντήσεων Αρχαίου Δράματος της περιόδου 1985-2004. Τα τελευταία τριάντα 

τρία χρόνια ανέπτυξε τη γνωστή πλέον μέθοδό του, η οποία επανασυνδέει το θέατρο με τον βαθύτερο 

πυρήνα του, το σώμα και την φωνή του ηθοποιού με τον μυθικό θεό του θεάτρου Διόνυσο. Φέτος στους 

Δελφούς, τιμώμενος από το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, επιστρέφει στο Αρχαίο Θέατρο των 

Δελφών στις 6 και 7 Ιουλίου με τις Τρωάδες του Ευριπίδη. Στο αφιέρωμα «Η επιστροφή του Διονύσου» θα 

συμμετάσχουν πανεπιστημιακοί καθηγητές, σκηνοθέτες και δάσκαλοι του θεάτρου, διευθυντές θεάτρων 

και πολιτιστικών ιδρυμάτων, ηθοποιοί, εικαστικοί και θεατρολόγοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Στο πρόγραμμα εκδηλώσεων περιλαμβάνεται και μια φωτογραφική εγκατάσταση σε επιμέλεια της 

φωτογράφου Johanna Weber και του γλύπτη και αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Κόκκινου. 

Διάρκεια: 5 – 8 Ιουλίου

Διεύθυνση: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, Δελφοί, Φωκίδα

Πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, https://www.eccd.gr 
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