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Ένα εντελώς διαφορετικό και ρηξικέλευθο θα έλεγα, στην 

πλειοψηφία των θεμάτων του, επιμορφωτικό πρόγραμμα 

ανακοινώνει σήμερα το περιοδικό μας. Ένα πρόγραμμα 

σημαντικών θεωρητικών διαλέξεων και συζητήσεων 

στρογγυλής τραπέζης με επιφανείς προσκεκλημένους από 

τον ευρύτερο χώρο των Τεχνών και των Γραμμάτων -και της 

φωτογραφικής τέχνης εξυπακούεται. 

Ε ίναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η «διαπάλη» μεταξύ της 

καλής θεωρητικής γνώσης του φωτογραφικού μέσου 

και της σωστής τεχνικής κατάρτισης στη χρήση του έχει την 

αφετηρία της στις απαρχές της φωτογραφίας. Πόσες φορές 

άραγε δεν έχουμε ασκούσει την φράση: «Αυτός ξέρει μόνον 

από θεωρία... Είναι άχετος από τεχνική...» ή το αντίστροφο: 

«Αυτός είναι μηχανάκιας, πωρωμένος με την τεχνολογία αλλά 

έχει μεσάνυχτα από φωτογραφική αισθητική...». Κι όταν λέμε 

θεωρητική γνώση η εικόνα που σχηματίζουμε στο μυαλό 

μας είναι ενός περίεργου τύπου που στην καθομιλουμένη 

αποκαλούμε «κουλτουριάρη» και κατατάσσουμε αυτόματα 

σε θαυμαστή των βαρετών ταινιών του «νέου» ελληνικού 

κινηματογράφου της δεκαετίας του 1970 και ΄80... Στην αντίπερα 

όχθη συναντούμε έναν άλλο «περίεργο» τύπο. Αυτόν που δεν 

χάνει ευκαιρία να ασχολείται με ότι καινούργιο λανσάρουν τα 

φωτογραφικά εργοστάσια, που χαίρεται να μιλάει μόνον για 

megapixels, αισθητήρες τελευταίας γενιάς, φακούς και gatgets 

κάθε είδους ενώ μισεί τις εκθέσεις φωτογραφίας, απεχθάνεται 

τους «κουλτουριάρηδες» και τις ...φλου και ακαταλαβίστικες 

φωτογραφίες -και ταινίες ασφαλώς. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτές τις 

δύο ακραίες κατηγορίες υπάρχει -ευτυχώς!- κι ένα ευρύ κοινό 

σοβαρών φιλότεχνων ερασιτεχνών και φυσικά επαγγελματιών 

φωτογράφων. Ένα κοινό που αναζητά τις ουσιώδεις τεχνικές και 

τεχνολογικές γνώσεις μέσα στον ορυμαγδό των νέων ψηφιακών 

προϊόντων που κατακλύζουν την αγορά και παράλληλα διψά 

να ακούσει με απλά λόγια για να κατανοήσει την ουσία της 

θεωρίας γύρω από την φωτογραφική εικόνα. Να καταλάβει για 

παράδειγμα πότε και γιατί μία φωτογραφία είναι καλή και πότε 

όχι, ποια είναι η σχέση της φωτογραφίας με την ζωγραφική, 

με την λογοτεχνία, με τον κινηματογράφο, με τη ψυχανάλυση. 

Σε αυτό το κοινό απευθύνονται οι διαλέξεις/συζητήσεις 

στρογγυλής τραπέζης που διοργανώνει ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αλλά 

και κάποια εισαγωγικά σεμινάρια και workshops που με μεγάλη 

μας χαρά σας παρουσιάζουμε σήμερα.                                     

                                                                       TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

������ & ������!
Τα δύο άκρα της γνώσης ή μήπως το ζητούμενο;

Editorial

«..."��#$��%�'� (�� )�� *+,� �� '�$��%�5� ��� %��#$��%�'� 
(�� )�� 67#�9 �� %��#$��%�5�...» 

                                                                                  MAN RAY                                                                                                                    

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

«Η γλώσσα της φωτογραφίας»
Με αυτόν τον γενικό τίτλο στο εξώφυλλό του «βγαίνει στον αέρα» το 
φθινοπωρινό πρόγραμμα επιμορφωτικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, 
σεμιναρίων & workshops του περιοδικού μας. Στις σελίδες του 
Photobusiness weekly που ακολουθούν σας παρουσιάζουμε αναλυτικά 
τις πρώτες πέντε εκδηλώσεις που έχουμε ήδη προγραμματίσει και οι 
οποίες θα φιλοξενηθούν στο Μεγάλο Αμφιθέατρο της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ 
του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι. Με αυτό το πρόγραμμα ξεκινούν 
επίσης  και οι πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με 
την ευκαιρία συμπλήρωσης 30 (τριάντα παρακαλώ...) χρόνων από την 
έκδοση και κυκλοφορία του περιοδικού μας. 
                                                                                                  Τ.Τ.

ΤΟΟ ΦΦΘΙΘΙΝΟΝΟΠΩΠΩΡΙΡΙΝΟΝΟ ΠΠΡΟΡΟΓΡΓΡΑΜΑΜΜΑΜΑ ΤΤΟΥΟΥ ΦΦΩΤΩΤΟΓΟΓΡΑΡΑΦΟΦΟΥΥ
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
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Φωτογράφοι εν δράσει...
Αστείες αλλά και δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας φωτογράφος... 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

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

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

E�)(�:;: Τάκης Τζίμας, ���=*=��!; �>���?:;: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

���%:6�5��;: Άννα Μανουσάκη �=��@���;: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��,��@!

https://www.youtube.com/watch?v=uZQMhMcys3k
www.photo.gr
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
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Ξεκίνησε η 2η μεγάλη υπαίθρια φωτογραφική 
έκθεση στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η δεύτερη φάση 

του διαγωνισμού με θέμα το «Καλοκαίρι». 

Από τις συνολικά 1.825 συμμετοχές, επιλέχθηκαν 

δεκαοκτώ φωτογραφίες, οι οποίες αναρτήθηκαν στην 

περίφραξη του Εθνικού Κήπου επί της Λεωφόρου 

Βασ. Σοφίας, σε διαστάσεις 1.5x2m. Τους νικητές 

ανέδειξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους 

φωτογράφους Κωνσταντίνο Θωμόπουλο, Βασίλη 

Νίκα, τον αντιπρόεδρο της Τεχνόπολης Δήμου 

Αθηναίων και σύμβουλο του Δημάρχου Αθηναίων 

για τον Εθνικό Κήπο Νίκο Μεγγρέλη και τον εκδότη 

του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος Τάκη Τζίμα. Η 

τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 

24 Σεπτεμβρίου, όπου οι τέσσερις νικητές του 

διαγωνισμού παρέλαβαν τα δώρα τους, παρουσία 

των διακριθέντων και αρκετού κόσμου. Μετά την 

ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, ξεκινά η νέα 

περίοδος του διαγωνισμού «Ο Εθνικός Κήπος το 

Φθινόπωρο», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για 

υποβολή συμμετοχών ως τις 30 Νοεμβρίου 2018. 

Υπενθυμίζεται ότι ακολουθεί μια ακόμη, τελευταία, 

ενότητα, με τη θεματική «Χειμώνας».

"��#��7#��@'

    ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ



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

������ 143 •  ������� 5  ����
�� 2012 ���
�� 6

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

������ 430 •  ������� 24 �������
�� 2018 ���
�� 6

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
�������� ���	��- �������� 
���������� - �������� ������� & �������

& ��� ����� ������ ������, �H �NOI�� ��� 2019
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�������	�
�� �� �	��� ����, �� ��� ��������� ����
� ��� ������� ����
��, 
��� ������������� ���� ��� ������ ��� ����������� ��� ����
��� 

����������� ��� �!��� ��� ���� ��� �������� ���"�� ��� "����. 
K��� ����� ���� ���� ��� ������������. #�������� ���������� ���� ����� 
�������"�� ��� photo.gr/NationalGarden, ��������� ������� �� �������"� 

��� ��� ��������
��� ������� �$��! 

&������ �������"$: 

'()*+-01+: ��� 3� ���	
���
2�)#0*34: ��� 31 �������� 2019

5����
�: �� ������������ ��� www.photo.gr/NationalGarden 
��� �� �������� ��� ��� ������� ���. ������!

3�������
 ���� �������"�� & ������� �������"$: 
www.photo.gr/NationalGarden

...& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας! 
�� ��������� ����������� �� ������� �� 
��������� 1,5�2m 

��� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� �. ���������� ������

  

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ’ ΦΑΣΗ «Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ» 

ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΩΡΩΝ «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ»

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€ 

& 7&+ 8�9310#�*+) �3#537�4 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 140€

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€  

& 81�)4 8�9310#�*+) �3#537�4 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 210€

 Γ’ φάση

1O ΔΩΡΟ 2O ΔΩΡΟ 3O ΔΩΡΟ

��� �� 15 ���������� ��� �� �	���	���� ��	 �	 ������
�� ����  
������	������ ���� ������ ��� �� ����������	���
 ��
 ��� ���	�
���� 

��
�� �� ����� ���� ��� ��� Photobook HD, �� �������	�� ����
, 
�	������� 30x30cm �� �������� �������, 40 ���
���

=��� �� �������"���� ��� �	����	��� ��� ���
��� «!�	������» 
�� ����
���� ������ �������� 50% �� ��� �� photobook HD. 

�*3 LAYFLAT PHOTOBOOK 
42x30cm �� 20 �����	� 

(40 ���
���), �� ������	�� ����
, 
������	��� ��
����� ���
��� 

(450 gsm), �������� �������-
��	����� ������� ��
�� 189€ 

& �*34 8�9310#�*+4 �3#534 
50x70cm �� �������� Myikona 

High Definition, ��
�� 70€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €399 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €329 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΩΡΩΝ: €259

€50
Αξία δώρων

Έκαστο

Όλοι 
κεδίζουν

50%
ΕΚΠΤΩΣΗ

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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1. Αναμνηστική 

φωτογραφία των 

διακριθέντων φωτογράφων 

στην είσοδο του Εθνικού 

Κήπου, στη Λεωφόρο 

Βασ. Σοφίας.

2. Ο Γιώργος Μαρινάκης, 

εκπρόσωπος της Olympus 

Greece επιδίδει το 

δώρο στην νικήτρια του 

διαγωνισμού κ.Αλεξάνδρα 

Κελέκου.

3. Ο κ. Νίκος Μεγγρέλης, 

Αντιπρόεδρος της 

Τεχνόπολης &σύμβουλος 

του Δημάρχου Αθηναίων, 

επιδίδει το βραβείο στον 

κ.Γιώργο Μαραγκό.

4. Ο κ.Τάκης Τζίμας, 

εκδότης του περιοδικού 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, επιδίδει το 

βραβείο, στον κ. Βασίλη 

Πρωτόπαππα.

"��#��7#��@'
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�������	
� & �����	���
� ������ �����	� ! ������ ������������;

/ �������� 	�� ��	
������� ������������ 	� ��������� ��� 	
� ��������	�	��� 	�� �����	��� 
��� 	
 ��
����	��� ������	��� �	
����
, ���
�	�� 	
 ������� ��	 	
� 19
 ��$�� ��� �����	���� 
�1���1��� ��� ������ ���� �����	�� �	
� �$�
 	�� 	�����. �� ��
 ��������� 	����� ��	������	���� 
��	�1� 	
�� �� ��	��	�
�
�
����� ������ �	� � ��	
������ ����� � 	�������� �	� ��������� ���. 
��� ��� ������ ��	�����	�	� �
� ������� �� 	�� ������ ���. %���� ���� � ��	
������ ����������� 
	�� ����������, ��� ���� �����	��� �������
, ���� ��������	�� 
 3��	���� Ruskin � ������ �� 
��
������
��� �	� �	�� 	�� �
�	�����	$�, 	�� ��3��	$�, 	
� Picasso ��� 	�� �
��������	$� �
� 
�3����� ��	�� 	� ��	
������ ���� ��� ��� ���������
 	���
�
���� �����	��� ���
; / ��������� 
���� ��
������ ��� 	� �
������	�	� 	
� ���	
	��
� ��� 	
� ������ ���	���� ��$ � ��	
������ 
��	�������	�� 	� ���
���	���	�	�, 	�� ���	� ���
�� ��� 	�� �����	�	�. "����	
�� ���� ��	 �����
 
���
�
 ��	�1� 
��	���� �����	���$� � ���	��
�� ��� 
�
��� ����� �	
 ��������;

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

T�!&�!� 

5!6%�7+43119:00 - 21:00

���������: ������ '>��>����� �������	�
, ��%����
 �������
 �.�.�, ���
�%>� ���#�>� 
&������%
 '"#��
-�������!%��
, ����(����� �����( �������� $(�#����
 '"#��
, 4��#�� ����F��>>�� 
��������
 �������� �������	��
 �����!�����
, 5������� 5��@�#�� �)���!���
 ��$' / '��"�
 
�������	��
 & +"�� �"���, ��>�� +��������� ��(����
 �������
 $#�!�
 ��!�� '�#���. 
��	�
	����� ���������: ����� ����
���� X�
	
� ���������: !
�����, 31 "#��$�%�� 
��
�������: 18:30 �������: 19:00-21:00 ���
� ���������: '*�;"�E/'�;" 1 – '&�;�*'!�" 
| !
�>���� 	���� ')�>�%�> | �������� 100. �
��
� ������
���: 6€ (� !�"� #���$�"%&��� '��). 
&'�"(�'!-�%)*�%+/ 0)�/: 20€ *�� !�� #�+�**��-2� ����� 14 "#��$�%�� 34�+$�5& #�� ���� ��>�
 
����?
��-�������� �����@�� "236 !+4 eshop !+4 photo.gr � 3!� *��-�7� !+4 #���+8�5+9. 

�
������
�� ����(��%
�-
����(��: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

30������
1989-2018

http://www.photo.gr/product/%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
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Για όσους έχουν συνδέσει τη Photokina με τη διετή διοργάνωση 

κάθε δεύτερο φθινόπωρο σε ένα παγκόσμιο θεσμό του imaging 

που ανάγεται στη δεκαετία του 1950, η φετεινή έκθεση αποτελεί 

το τέλος. Και συνάμα την αρχή για την επόμενη φάση, της ετήσιας 

διοργάνωσης, αρχής γενομένης από τον προσεχή Μάιο 2019. 

Η διαφορά αυτών των λίγων μηνών, ανάμεσα στα δύο events 

δικαιολογημένα ξενίζει και δημιουργεί επιφυλάξεις που έχουν 

διατυπωθεί από πολλές πλευρές αν -οικονομικά- δικαιλογείται η 

υψηλή δαπάνη συμμετοχής σε ετήσια βάση, για τα εργοστάσια, σε 

μια εποχή μάλιστα που ο τομέας δέχεται πιέσεις και διέρχεται κρίση 

ζήτησης. Μερικοί εκφράζουν την άποψη ότι η Photokina σταδιακά 

θα διολισθήσει προς ένα γεγονός ευρωπαϊκού και όχι παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος όπως ήταν τώρα, τη στιγμή που ο παντοδύναμος 

κλάδος των κινητών εκπροσωπείται σε άλλες διοργανώσεις όπως 

CES, WMC κλπ. Φέτος μετά τις τρανταχτές ανακοινώσεις, λίγο πριν 

τη Photokina, από πλευράς Nikon με την σειρά mirrorless Z και 

Canon με την επίσης Mirrorless ΕΟS R, τα μεγάλα μυστικά είχαν ήδη 

αποκαλυφθεί εκ των προτέρων. Όμως δεν έλειψαν οι ενδιαφέρουσες 

πρεμιέρες κατά τη διάρκεια της έκθεσης

Photokina 2018 Highlights

Photokina 2018
Highlights 
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�������	
� & �����
O� �
��
����� �
�"���������� ��� ��#
�� ���
���� ��� ������
	���

5�
	� �	�� � ��	
������... %������� �� �����, ����
������, ���������	�. ��	 ���� � ���
�� 	�� 
������	���� ���
�	�����. �� ������ ��
�� 	�� ��	
������ 	�� ����
�����$� ��� ����$� �������	�� 
(copyright) 	�� ����
���$�. 5�
� ���� ����� � �
����
��	�	�, 
 ����������� ���	�	���� ��� ��� 
�����, � ������� ��
�	�����, 
� �������� ���3����, � ���������� ���	1��� �	�� ������� �
�
������, 
	� ����	� ����������� 	
� copyright �	�� �$���-���� %E ���. 0� 	����	��� ������ 	� �����	� ������ 
��
 �
����
�� �� 	�� ����
�
�
������� ��� �$�� �� �$�� �
�
��	���� ��
3��#��� ��� 	
 �������� 
��	
������� �� ������
�� �$�
�� ��� 	�� ��
�	���� 	�� ��
������	�	��, �
� ������ ����$�
�� 
	� ��	
������ ����
�. / ������	� �����
����� (��� ��
 	
� 2018) �
��
	��� 
����� General Data 
Protection Directive ��
���$��� 	
�� ��	
���
�� �� ��� ����$�� ����
����$� ����
� ������
�	�� 
��
����� ���
���� 	��	��. 5�� �� �� ��� ������� ��	, ������� �	
 	������ � ����� #�������� 
(12 "��	.) �
��
	��� Coryright Directive. "� ��	� 	
 ����	�, ��� ���
����� ��
, �
���� ����3��
�, 

 (����� ��� �����	�����) ��	
���
� ������ �� ������� �� ��
�
�� $�	� �� ��
����� ��
3����	�.

T�!&�!� 
	+�"%�7+414 19:00 - 21:00

30������
1989-2018

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

���������: 	��>��%� ���>%#�� 0�%���� ��������� +�����
 $#�!�
 ����, ��>���>��� ������� 
�����%��
, �.+., G
>� 5��������� �����%��
, �������!�1����� Data Protection Officer,
5
��(
%� !���#�� �����%��
, LLM, +����%
 $(�1��!�
 0$� �������	�� �0&20$ 
��	�
	����� ���������: ��>������� �����  X�
	
� ���������: !
�����, 14 .�
�$�%�� 
��
�������: 18:30 �������: 19:00-21:00 ���
� ���������: '*�;"�E/'�;" 1 – '&�;�*'!�" 
| !
�>���� 	���� ')�>�%�> | �������� 100. �
��
� ������
���: 6€ (� !�"� #���$�"%&��� '��). 
&'�"(�'!-�%)*�%+/ 0)�/: 20€ *�� !�� #�+�**��-2� ����� 14 "#��$�%�� 34�+$�5& #�� ���� ��>�
 
����?
��-�������� �����@�� "236 !+4 eshop !+4 photo.gr � 3!� *��-�7� !+4 #���+8�5+9. 

�
������
�� ����(��%
�-
����(��: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

G
D
P
R

G
D
P
R

http://www.photo.gr/product/%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
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 Photokina Highlights

Canon @ Photokina

Αντίστοιχα ισχυρή ήταν η περιέργεια των επισκεπτών για την πρόσφατη EOS R και το σύστημα φακών Canon RF 

(βλ. εκτενή αναφορά στο PB Weekly τ. 428 στο πάντα εντυπωσιακό και προσεγμένο περίπτερο της Canon.

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_428.pdf#page=2
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�������	
� & ���������
$� %�����	���� ��������� ��� ����	
����� 

/ ������, ������$��� ���	��� 	�� ���	
������ 	
� #�����
�-���� �� 	�� «��1�» ��� 	
 «����»- 
������� 	�� ���������� 	�� ��� 	
 «�	��
 	
� ������	�», ��
� ���� 	�� ������� 	
� �$��	
�, 	�� 
����������� 	
� «��$» ��� 	�� ����������	���� 	
� ��������� �	�����	�� � ��
�
���� 	�� ������� 
��� 	
� ���	
�, 	
� >��
�, 	
� ����
�. / (�	
������ ��
��
��� �	�� ��
�
���� 	�� ���	����$� 
��� ������� (���#���, ���������	��: ��������� ��� ��3
�) 	�� 
�
��� ������3��� ��� ��
�
��� 
�	�� ������� 	�� ������	���	�	��. � ��	
���
�, ��	
	� ���
�	 ��� 	
� ���� 	
�, ����	�� 	
 
������
� ���� ����������� ��
� � 
���$��� ������ �� ��������� �����$�. ?�’ ��	�, ����3$�, 
� 	����� ��	
������ ��� ������. %���� ��� ��	���� �
� ����� 
 ��	
���
�, �����$�	�� 	�� 
	����� ������ 	
� ���	
� 	
�. !�	� ����� ��� 	
 ����
1
 	�� ��	
�������: ��$ 
�����	�� �	�� ���	� 
����� �� 	�� ������	���	�	�, ��	��
 ���	 �
����� 	�� ������	���	�	� ��� �� ��
����� �� ���	������ 
� ���� 	�� ������	���	�	�, � ������	���	�	� 	�� ������� �� ��	
�������. 

T�!&�!� 
	+�"%�7+42819:00 - 21:00ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

���������: ����� ����
���� �������� 3�#�)��!����
, $�����	"�
, !��� /�@������ 
3�#����)�(����, 4)�(��� 3�#���!�����
 3�#����)���
 ��� ��)�������
 &������(��� 5�!��%
 
��	�
	����� ���������: ����� ����
���� 
X�
	
� ���������: !
�����, 28 .�
�$�%�� ��
�������: 18:30 �������: 19:00-21:00 
���
� ���������: '*�;"�E/'�;" 1 – '&�;�*'!�" | !
�>���� 	���� ')�>�%�> | �������� 100 
�
��
� ������
���: 6€ (� !�"� #���$�"%&��� '��). 
&'�"(�'!-�%)*�%+/ 0)�/: 20€ *�� !�� #�+�**��-2� ����� 14 "#��$�%�� 34�+$�5& #�� ���� ��>�
 
����?
��-�������� �����@�� "236 !+4 eshop !+4 photo.gr � 3!� *��-�7� !+4 #���+8�5+9. 

�
������
�� ����(��%
�-
����(��: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

30������
1989-2018

http://www.photo.gr/product/%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7/
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 Photokina Highlights

Fujifilm GFX50R

H εξαιρετική εμπορική απήχηση του συστήματος X και η πρόσφατη αναγγελία της 

X-T3 με το video 4K και ακόμη καλύτερο autofocus, δεν εμπόδισαν τη Fujifilm 

να κινηθεί με πολύ ανταγωνιστικές πρωτοβουλίες και στο medium format. Έτσι στη 

Photokina ανήγγειλε δύο σημαντικά μοντέλα (περί των οποίων η φημολογία οργίαζε 

από καιρό...). Την rangefinder παραλλαγή της GFX50S και την επερχόμενη GFX100 με 

αισθητήρα 100Megapixel που αναμένεται να θέσει σε μεγάλη δοκιμασία τον ανταγωνισμό 

(Hasselblad, PhaseOne κλπ.). H GFX50R έχει τον ίδιο αισθητήρα 43.8x32.9mm (70% 

μεγαλύτερη επιφάνεια από ένα τυπικό full frame 24x36mm) ανάλυση 51.4Μegapixel 

με κλίμακα ευαισθησίας ISO 100-12800 αλλά πλέον σε σώμα που θυμίζει πολύ την 

X-Pro1/2 και ΧΕ-2/3 αλλά σε μεγέθυνση. H R είναι αρκετά πιο ελαφριά από την S, (δηλ. 

775γρ. έναντι 920γρ.). Μια σημαντική διαφορά εντοπίζουμε στο EVF το οποίο στην R έχει 

μετατοπιστεί προς τα αριστερά αντί για το κέντρο διατηρώντας την ίδια εξαιρετική ανάλυση 

3,69εκ. dot αλλά έχοντας μικρότερη μεγέθυνση 0.77x αντί για 0.85x πράγμα που σημαίνει 

ότι η S διατηρεί το συγκριτικό πλεονέκτημα. Πιο απλός είναι και ο μηχανισμός άρθρωσης 

της οθόνης σε δύο επίπεδα αντί τριών της S. Στο βωμό του απλούστερου design έχει 

εξαφανιστεί η βολική τετράγωνη πληρφοριακή οθόνη e-ink panel αλλά έχει προστεθεί 

Bluetooth LE 4.2 με δυνατότητα συνεχούς σύνδεσης με έξυπνη συσκευή καθώς και USB-C.

Fujifilm GFX100 

Eνώ η GFX50R είναι για άμεση διάθεση, η GFX100 προγραμματίζεται για κάποια στιγμή 

μέσα στην επόμενη χρονιά. Γι αυτό το μόνο που έδειξαν είναι ένα mockup. Παρόλα αυτά 

σηματοδοτεί τη σοβαρή επέλαση της εταιρίας στο medium format όπου πλέον θα διαθέτει 

το 2019 τρία διαφορετικά μοντέλα - στα 50 και 100Megapixel. Η επερχόμενη GFX 100 

ανταγωνιζόμενη μηχανές σαν τη Hasselblad H6D 400c και PhaseOne XF IQ4 150Μegapixel, 

θα διαμορφώνει -δελεαστική για τα δεδομένα της κατηγορίας- τιμή γύρω στα 10.000 

ευρώ. H GFX100 θα ακολουθεί και αυτή τη σχεδιαστική σχολή των mirrorless ενώ στα 

(αδιευκρίνιστα ακόμη) τεχνικά χαρακτηριστικά της περιλαμβάνονται video 4K, 4:2:0 10bit 

(εσωτερικά) ή 4:2:2 μέσω εξόδου καθαρού HDMI.
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής 
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό 
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο 
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία 
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης 
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου 
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν. 
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε 
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr

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

https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/press.tag/news/cb-d850-sep18-gr.dcr
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T� �+� �:; Leica

Με την “ενωτική πρωτοβουλία” του L-mount που υιοθέτησε η τριπλέτα Leica, 

Panasonic & Sigma, η γερμανική εταιρία βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο 

της ειδησεογραφίας. Αν και τα προϊόντα Leica έχουν μικρό τιράζ και ενδιαφέρουν 

άμεσα περιορισμένο αριθμό καταναλωτών λόγω των πολύ υψηλών τιμών και της 

χειροποίητης κατασκευής, εν τούτοις η ακτινοβολία της εταιρίας υπερβαίνει κατά 

πολύ το τζίρο της και η εγκαθιδρυμένη συνεργασία παροχής τεχνογνωσίας με 

τον ιαπωνικό γίγαντα Matsushita/Panasonic διευρύνεται συνεχώς. Οπότε η press 

conference της Leica φέτος είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δια στόματος Dr. Andreas 

Kaufmann, τη Leica απασχολούν πέντα βασικά σημεία:

1. L-mount. Θα αποτελέσει κοινή πλατφόρμα αντίστοιχη με αυτή του Micro 4/3 

με αρχικούς εταίρους την Panasonic και την Sigma. Δεν είναι τυχαίο ότι στην 

εκδήλωσε παραβρέθηκαν ο εκπρόσωπος της Panasonic Tetsuro Homma, Senior 

Managing Executive Officer και ο CEO της Sigma Kazuto Yamaki, oι οποίοι 

μίλησαν για ευρύτερη στρατηγική συνεργασία που θα επιτρέψει στους δυνητικούς 

αγοραστές να επιλέξουν ανάμεσα σε διευρυμένες λύσεις σε σώματα και φακούς 

σε μία cross platform ενιαία αρχιτεκτονική φακών.

2. Nέα Leica S3 medium format. Το σύστημα μεσαίου φορμά Leica S2 είναι μαζί 

μας από το 2008. Διατηρώντας τις ίδιες διαστάσεις και την βασική εξωτερική 

εμφάνιση, η S3 θα ανέβει σε πολύ πιο ανταγωνιστική ανάλυση 64Megapixel 

(έναντι 37,5Megapixel της S2) αλλά με ίδιο μέγεθος αισθητήρα 30x45mm, μαζί με 

αναβάθμιση του autofocus, αύξηση του burst mode στα 3fps και δυνατότητα για 

πρώτη φορά video 4K. H έναρξη παραγωγής τοποθετείται την άνοιξη. 

3. Νέο app Leica Fotos. Το app για mobile εφαρμογές θα είναι συμβατό με 

οποιαδήποτε Leica ενσωματώνει WiFi. Στη λειτουργικότητά του περιλαμβάνονται: 

απομακρυσμένος έλεγχος, μεταφορά, edting και sharing. 

4. Aναβαθμίσεις firmware για Leica SL-System, Leica-S (Typ 007) Leica M10 και 

Μ10P.

5. Nέα έκδοση της Leica CL με ασημί φινίρισμα.

Photokina Highlights
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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-256/
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 Photokina Highlights

Nikon @ Photokina

To ενδιαφέρον δικαιολογημένα στρεφόταν προς τη μόλις 

αναγγελθείσα σειρά mirrorless Z6/Z7 και των φακών του 

αντίστοιχου συστήματος, τα οποία έχουμε καλύψει στο 

PBWeekly τεύχoς 427

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_427.pdf
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ΝΕΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ.
ΝΕΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

*Επιστροφή χρημάτων για επιλεγμένα προϊόντα Canon.
**Για να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια Επιστροφής χρημάτων, οι Συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας    
   από συμμετέχοντα σημεία λιανικής πώλησης στην Ελλάδα μεταξύ 17/09/2018 και 31/10/2018.

Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά την online φόρμα αιτήματος (και καθορίζοντας έναν έγκυρο σειριακό αριθμό  
   EEA προϊόντος) έως τα μεσάνυκτα της 15/11/2018. Αναλυτικές πληροφορίες: www.canon.gr/studentcashback.

Απολαύστε το νέο έτος στη 
σχολή σας και απογειώστε 
τις φωτογραφικές σας 
δυνατότητες.

Η φοιτητική σας ταυτότητα 
είναι το κλειδί για ειδικές 
εκπτώσεις σε επιλεγμένες 
φωτογραφικές μηχανές και 
φακούς Canon.

Live for the story_

400€
Επιστροφή 
χρημάτων**

https://www.canon.gr/studentcashback/
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 Photokina Highlights

�lympus

Αν και δεν παρουσίασε νέα προϊόντα, το εγχείρημα 

της Οlympus σε αυτή την Photokina επικεντρώθηκε 

στο Perspective Playground, μια διαδραστική έκθεση με 

έργα και εγκαταστάσεις που κατελάμβαναν χώρο 2.000 

τ.μ. και ήταν ανοικτή ακόμη και μετά τη λήξη των ωρών 

λειτουργίας της έκθεσης.
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http://www.stamos.com.gr/
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 Photokina HighlightsPanasonic 

Ήδη από το προηγούμενο τεύχος του Weekly και 

από την στήλη του Περισκοπίου (τ. 430 ), είχαμε 

με -ομολογουμένως- μεγάλη ακρίβεια προαναγγείλει 

τι επρόκειτο να παρουσιάσει η Panasonic. Η ...διαρροή 

επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά κατά την press conference 

στο Kongress Zentrum Nord την περασμένη Τρίτη 25 

Σεπτεμβρίου. Η Panasonic λοιπόν μπαίνει πανηγυρικά 

στο full frame mirrorless με δύο professional μοντέλα 

S1 και S1R υιοθετώντας τη μοντούρα Leica L αλλά 

από το 2019, αφού οι γιαπωνέζοι έδειξαν μόνον ένα 

mockup. Μαζί με τα δύο σώματα θα κυκλοφορήσουν 

τρεις φακοί  24-105mm, 50mm f/1,4 και 70-200mm 

f’/2,8. H “απλή” S1 θα έχει ανάλυση 24Megapixel ενώ 

η top of the range S1R θα φθάνει τα 47Megapixel ενώ 

και οι δύο θα υποστηρίζουν video 4K/60p καθώς και το 

εξαρετικό υβριδικό σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

Dual IS που σε άλλα προϊόντα της Panasonic όπως 

στην G9 σπάει ρεκόρ δίνοντας άνεση λήψεων στο χέρι 

ακόμη και 6,5stop πιο αργή ταχύτητα από την θεωρητικά 

συνιστώμενη για ακούνητες λήψεις χωρίς camera shake. 

Και τα δύο σώματα έχουν διπλό slot καρτών μνήμης 

XQD και SD, αρθρωτή σε τρία επίπεδα οθόνη και βέβαια 

τη μοντούρα Leica L που στο προκείμενο μοιάζει να 

παίρνει ανάλογη θέση με το Micro 4/3 αλλά στο full 

frame. Bλέποντας τα πρώτα τεχνικά χαρακτηριστικά 

(αφού η Panasonic δεν έχει ακόμη αποκαλύψει το 

σύνολο των τελικών προδιαγραφών, παρατηρούμε 

την αναλογία με τη σειρά Nikon Z6/Z7 όπου και εκεί, 

τα δύο μοντέλα μοιράζονται το ίδιο, πανομοιότυπο 

σώμα ενώ αλλάζει μόνον ο αισθητήρας και ίσως κάποια 

ηλεκτρονικά μέρη στο εσωτερικό. 

Οι ελάχιστοι που κράτησαν στα χέρια τους το mockup 

λένει ότι η κατασκευή είναι βαριά και στιβαρή, το ίδιο 

και οι φακοί. Εξάλλου η Panasonic είναι φημισμένη για 

την αντοχή και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων της. 

Παραμένει άγνωστο ποιός κατασκευάζει τους αισθητήρες 

της Panasonic. H ιαπωνική εταιρία είναι πολύ μεγάλη για 

να παραδοθεί αμαχητί... Tώρα που η μάχη μεταφέρεται 

στις full frame mirrorless με την Sony να κυριαρχεί και 

τους δύο μεγάλους Canon και Nikon, να προσπαθούν 

να αποσπάσουν μερίδιο, η διεκδίκηση και εκ μέρους 

Panasonic, σημαίνει πολλά: Ότι οι τέσσερις αυτοί παίκτες 

έχουν αποφασίσει πως η αγορά αυτή σίγουρα θα 

διευρυνθεί και δίνει ελπίδες κερδοφορίας και ανάπτυξης 

στον γκρίζο ορίζοντα του imaging. 

Eκτός από τις επερχόμενες mirrorless full frame S1/S1R, 

τo R&D της Panasonic απασχολήθηκε και με τη Μicro 

4/3 γκάμα φακών, εμπλουτίζοντάς τη με ένα νέο πολύ 

γρήγορο επαγγελματικό φακό Leica Vario Summilux DG 

10-25mm f/1,7 (ισοδύναμο με 20-50mm). 

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_430.pdf#page=6
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Technio.indd   1 28/9/2018   12:43:03 μμ

https://www.kounio.gr/
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 Photokina Highlights

Ricoh GR III

Λίγες σχεδιάσεις έχουν τόση ιστορία 

όση η Ricoh GR Digital που αντέγραψε 

με ακρίβεια την εξωτερική εμφάνιση της 

αναλογικής αντίστοιχης από τη δεκαετία του 

1990. Η τρέχουσα GR II κυκλοφορεί από το 

2008 (!) και είναι μάλλον η μακροβιότερη 

digital compact με αισθητήρα APS-C 

έχοντας συγκροτήσει το δικό της fan club. 

Mετά μια ολόκληρη δεκαετία (!) κρίθηκε 

άξια ανανέωσης. Η έκδοση GR III αποκτά 

επανασχεδιασμένο ευρυγώνιο prime φακό 

ισοδύναμο με 28mm f/2,8 αποτελούμενο 

από έξι κρύσταλλα (δύο ασφαιρικά) σε 

τέσσερις ομάδες. Η εγγύτερη απόσταση 

εστίασης είναι μόλις 6cm συγκριτικά με 

10cm της GR II ενώ παραμένει και το 

ενσωματωμένο ND φίλτρο. Ο αισθητήρας 

APS-C ανέβηκε στα 24Megapixel 

και ξεχωρίζει με την ενσωματωμένη 

σταθεροποίηση. H απόκριση και ακρίβεια του 

autofocus έχουν βελτιωθεί πολύ χάρη στα 

pixel Phase Detect επί του αισθητήρα. Αλλά 

και το video αποδίδει καλύτερα με full HD 

1080/60p.
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http://www.fisheye.gr/
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 Photokina Highlights

Sony @ Photokina

Η Sony, με εδραιωμένη αυτοπεποίθηση χάρη στην 

εμπορική απήχηση των mirrorless τελευταίας γενιάς 

που παράγει, ιδιαίτερα με τις πρόσφατες A7 III και A7R 

III, έδειχνε όλη τη γκάμα πλαισιώνοντας το event με 

πολλά show στα οποία οι επισκέπτες είχαν ευκαιρία να 

δοκιμάσουν Live τα νέα μοντέλα.
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https://www.vasilikos.com.gr/
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 Photokina Highlights

Sigma @ Photokina

Eκτός από την κοινή εμφάνιση με Panasonic και Leica για το σύστημα 

L-mount, η Sigma στη δική της συνέντευξη τύπου άνοιξε τα χαρτιά 

της για τον επόμενο στρατηγικό σχεδιασμό της. Ενώ η πιο πρόσφατη 

προσπάθειά της με τον αισθητήρα Foveon όπως υλοποιήθηκε στην SD 

Quattro (APS-H size sensor 51Megapixel) δεν συνάντησε την επιτυχία 

στις πωλήσεις, τώρα γνωστοποίησε ότι εργάζεται πάνω στο concept 

ενός σώματος με αισθητήρα Foveon full frame που θα χρησιμοποιεί 

την μοντούρα Leica-L. Αυτό σημαίνει ότι εγκαταλείπεται η”μοναχική” 

μοντούρα Sigma SA, που τόσα χρόνια αποτέλεσε μάλλον ανασταλτικό 

παράγονται στις πωλήσεις, αφού λίγοι ήταν εκείνοι που επένδυαν σε 

ένα “ασύμβατο” σύστημα φακών.

�+��� �+#� Sigma

Oμοβροντία νέων φακών επεφύλασσε η ιαπωνική Sigma, 

μεγαλύτερος ανεξάρτητος κατασκευαστής φακών για την πρώτη 

ημέρα της Photokina. Οι τέσσερις πρώτοι δηλ. 28mm f/1.4 Art, 

40mm f/1.4 Art, 70-200mm f/2.8 Sport και 60-600mm f/4.5-6.3 Sport 

προορίζονται για τις μοντούρες Canon EF, Nikon F και Sigma SA ενώ ο 

τελευταίος 56mm f/1,4 DC DN Contemporary θα κυκλοφορήσει μόνον 

για Sony e-Mount και Micro 4/3. Οι δύο πρώτοι δηλ. οι γρήγοροι 

28mm f/1.4 και 40mm f/1.4 ανήκουν στην premium σειρά Art και σε 

δεύτερη φάση θα διατεθούν και για Sony E-Mount και εμπλουτίζουν 

την κορυφαία γκάμα πολύ φωτεινών οπτικών από 14mm f/1,8DG HSM 

ως 135mm f/1,8DG. Πολύ ενδιαφέρον έχει και ο 10x zoom 60-600mm 

με τις πραγματικά σεβαστές εξωτερικές διαστάσεις και όγκο που ανήκει 

στην σειρά Sport και προορίζεται για φωτογράφους φύσης και αγώνων 

έχοντας ενσωματώσει την πιο πρόσφατη τεχνολογία εσωτερικής 

σταθεροποίησης OIS. 

Εν τω μεταξύ, στις “προγραμματικές δηλώσεις” για τα μελλοντικά 

σχέδια της εταιρίας ο CEO kazuto Yamaki αναφέρθηκε στην πρόθεση 

να κυκλοφορήσουν δώδεκα ακόμη φακοί για Sony e-Mount καθώς και 

στον διευρυνόμενο ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στους αλγόριθμους 

autofocus που ενσωματώνονται στα firmware των φακών.
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https://tipoma.gr/film-slides/
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Zeiss ZX1

Απρόσμενη έκπληξη από πλευράς της Zeiss στάθηκε η αναγγελία της full frame 

compact ΖΧ1. Πρόκειται για φουτουριστικό design που θα περίμενε κανείς 

ίσως από την Google και όχι από μια συντηρητική εταιρία οπτικών. Φανταστείτε ένα 

αντίζηλο της Sony RX1R αλλά σχεδόν χωρίς καθόλου κουμπάκια και διακόπτες, 

βασισμένη σε επαφική λειτουργία μέσω της μεγάλης (4,3in.) touchscreen ανάλυσης 

1280x720pixel (δηλ. HD ready) στην πλάτη. Η ιδέα μοιάζει πολύ με τη Samsung 

Galaxy Camera που εξαφανίστηκε άδοξα. Τώρα όμως επανέρχεται με άλλα εύσημα: 

οπτικά κορυφαίας ποιότητας με ευρυγώνιο prime Zeiss Distagon f/2 (αποτελούμενο 

από 8 στοιχεία σε 5 ομάδες), αισθητήρα full frame 37,4Μegapixel, μνήμη 

onboard 512GB χωρίς θύρα για αφαιρούμενες κάρτες μνήμης (!) και (απίστευτο!) 

ενσωματωμένο στο firmware Adobe Lightroom για πραγματικό “in camera 

processing”. Aπό πλευράς συνδεσιμότητας έχει όλα τα καλούδια: WiFi, BluetoothLE 

και USB-C. Και επειδή για κάποιο (ανεξήγητο) λόγο το 4Κ θεωρείται υποχρεωτικό (?) 

στις φωτογραφικές μηχανές, τι να κάνει η Zeiss, το προέβλεψε και αυτό οπότε η ΖΧ1 

έχει και 4Κ 30p. Πάντως μη ζητήσετε EVF, λάμπει δια της απουσίας του. 

 Photokina Highlights

T���; %��#� �asselblad XCD

Το σύστημα φακών για την τηλεμετρική Hasselblad X1D διευρύνεται 

με τρία καινούργια μέλη: XCD 80mm f/1,9, 135mm f/2,8 kai 65mm 

f/2,8. Έτσι η σειρά XCD με τον τελευταίο εμπλουτισμό φθάνει τα 9 μέλη 

καλύπτοντας τις πιο σημαντικές εστιακές αποστάσεις.

Από όλους τους προαναφερόμενους φακούς, ο 80mm f/1,9 (αντίστοιχος 

63mm στα 35mm) εντυπωσιάζει με το πολύ φωτεινό για το μεσαίο 

φορμά διάφραγμα f/1,9 χάρη στην εξαιρετική φωτοσυλλεκτική ικανότητα 

των χρησιμοποιούμενων κρυστάλλων. Καθένας φακός καλιμπράρεται 

ξεχωριστά για βέλτιστη απόδοση. Η οδήγηση του autofocus γίνεται με 

διπλό μοτέρ. Mε τη σειρά του, ο ευρυγώνιος XCD 65mm (ισοδύναμος 

50mm στο full frame 35mm) αποδεικνύεται πολύ εύχρηστος χάρη 

στην ικανότητα εγγύς εστίασης ως 50cm για γενική χρήση. Τέλος ο 

τηλεφακός 135mm (αντίστοιχος 105mm) προτείνεται σε συνδυασμό με 

το teleconverter 1,7x και μετατρέπεται σε πιο μακρύ telephoto 230mm 

με ισοδύναμη φωτεινότητα f/4,8 για τις περιπτώσεις που ο φωτογράφος 

χρειάζεται πιο μεγάλη εστιακή απόσταση όπως στα σπορ, τη φύση κλπ.
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21 ΕΚΘΕΣΕΙΣ, 142 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ, 32 ΧΩΡΕΣ, 16 ΧΩΡΟΙ, πάνω από 1.000 ΕΡΓΑ

Χορηγοί επικοινωνίας

ςησητόδοταμηρχ ςαέροΦ ςησωνάγροιδ ςαέροΦ αδίγια νητ όπΥ  ςόγηροΧ 

Με την υποστήριξη Χορηγός αερομεταφορών

http://www.photobiennale-greece.gr/%E2%80%8B
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Wenit M

Πόσες γενιές παλιότερων φωτογράφων όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές δυτικές χώρες μεγάλωσαν με εμπειρίες 

από την πρώτη τους φθηνή μηχανή που συνήθως ήταν ή ρώσικη Zenit ή ανατολικογερμανική Praktica. Οι κυβερνήσεις και 

τα καθεστώτα πέφτουνε αλλά οι αναμνήσεις μένουν και είναι έντονες και καθοριστικές. Έτσι πολλά χρόνια μετά την πτώση του 

“υπαρκτού σοσιαλισμού” το εργοστάσιο με την ιστορική επωνυμία Zenit έχει αλλάξει χέρια. Ιδιοκτήτρια του Κrasnogorksi Zavod 

είναι πια η εταιρία Shvabe Holding που κατασκευάζει κυρίως οπτικά. Εδώ και ένα χρόνο μάλιστα, είχαν αρχίσει να διαχέονται φήμες 

ότι η Ζenit θα κυκλοφορούσε μια Mirrorless σε συνεργασία με τη Leica. Αυτό λοιπόν που φαινόταν ως ακραία παραδοξολογία και 

αντίφαση, έγινε πραγματικότητα. Όντως στη Photokina, σε πανηγυρική πρεμιέρα οι Alexey Petrikeyev (CEO της Shvabe Holding) και 

Andreas Kaufmann (πρόεδρος ΔΣ Leica) επιβεβαίωσαν τη συνεργασία, προϊόν της οποίας θα είναι η Ζenit M, βασισμένη στη Leica M 

Typ 240. θυμίζουμεότι η Leica M έχει αισθητήρα CMOS full frame 24Megapixel, ΕVF με μεγέθυνση 0,68x, οθόνη 3in. 920K dot στην 

πλάτη και video 1080p. Σύμφωνα με τους δύο εταίρους θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές στο hardware και firmware ενώ η μοντούρα 

θα είναι η γνωστή μας Leica M αλλά ο φακός θα προέρχεται 100% από πλευράς Zenit Made in Russia και θα είναι ο Zenitar 35mm 

f/1.0 δηλ. με φωτεινότητα ισοδύναμη των περίφημων και πανάκριβων Noctilux.

Photokina Highlights

Photokina [’ 6+�#; 
Το ρεπορτάζ από την Photokina 2018 θα συνεχιστεί και στην επόμενη 

έκδοση του Photobusiness Weekly, την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΡ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ -  ΒΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PHOTOKINA PRESS TEAM
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https://www.athenscoffeefestival.gr/
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Travelers
Πρώτη ομαδική έκθεση της Blank Wall Gallery για τη σεζόν 
2018-2019

Με αφορμή τα ταξίδια που πολλοί έκαναν κατά τη διάρκειά του 

καλοκαιριού, περισσότερες από εκατό φωτογραφίες παρατείνουν την 

καλοκαιρινή διάθεση, ταξιδεύοντας τον επισκέπτη σε διάφορα μέρη του 

κόσμου. Την έκθεση επιμελείται ο φωτογράφος Μάρκος Δολόπικος. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, 

info@blankwallgallery.com, 

http://www.blankwallgallery.com 

https://www.hobbyfestival.gr/
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Αthens Flying Week
Mεγάλη προσέλευση στο air show

Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα προσέλευση επισκεπτών 

ολοκληρώθηκε το Athens Flying Week (AFW) 2018, 

το μεγαλύτερο αεροπορικό γεγονός της Ελλάδας που  

πραγματοποιήθηκε στην Αεροπορική Βάση της Τανάγρας το 

περασμένο Σαββατοκύριακο 22/23 Σεπτεμβρίου. Πάνω από 

60.000 επισκέπτες προσήλθαν στο χώρο του Athens Flying Week 

για να απολαύσουν τις εντυπωσιακές αεροπορικές επιδείξεις. 

Φωτογραφικός χορηγός της εκδήλωσης ήταν η  Nikon και οι 

επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προϊόντα Nikon 

και να δοκιμάσουν σε πραγματικό χρόνο τις δυνατότητές τους 

καταγράφοντας τα αεροπλάνα είτε στον ουρανό είτε σταθμευμένα. Φ
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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!

Photoshop
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Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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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 
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Κυκλοφορεί 
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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MINI PORTFOLIO 

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 Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

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

http://www.photo.gr/monothematika/
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41o Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας
Βράβευση της ταινίας του Αντώνη Γλαρού & 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Επιτυχία σημείωσε η ταινία του Αντώνη Γλαρού και του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο φετινό Φεστιβάλ 

ταινιών μικρού μήκους Δράμας. Με τίτλο “Πολυέλαιος” 

η ταινία βραβεύθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής 

Ταινίας. Η ταινία ήταν η διπλωματική εργασία του Αντώνη 

Γλαρού στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών “Παραγωγή 

Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά” του 

Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Μερική άποψη από την τελετή λήξης στις 22 Σεπτεμβρίου, στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Ωδείου Δράμας του 41ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών 
Μικρού Μήκους & 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ. 

Από δεξιά: Ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ 
της Δράμας Αντώνης Παπαδόπουλος, ο διευθυντής σπουδών του 
μεταπτυχιακού Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς και ο Αντώνης Γλαρός, στην 
τελετή λήξης του 41ου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους & 
24ου Διεθνούς Φεστιβάλ. 
 

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Δρ. Γρηγόρης Βλασσάς & Διευθυντής Σπουδών του μεταπτυχιακού προγράμματος, ανάμεσα 
στους Αντώνη Γλαρό και Nikolao Tsanai, στο περίπτερο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & 
Κινούμενα Γραφικά” του Τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

�����
 3

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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Hobby Festival 2018
Δράση και κέφι για δεύτερη συνεχή χρονιά 

Το Hobby Festival, η εκδήλωση για όλες τις ερασιτεχνικές ασχολίες και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με τον καλύτερο 

τρόπο, επιστρέφει και φέτος, από τις 5-7 Οκτωβρίου, στο Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ. Μοντελισμός , συλλογές, κόμικς, extreme 

sports, κηπουρική, μαγειρική, χειροτεχνία και DIY, επιστήμες, γραφή, επιτραπέζια, θέατρο και φωτογραφία αποτελούν μερικά από τα 

χόμπι που θα καλύψει η φετινή διοργάνωση. Από φοιτητές και μαθητές μέχρι επαγγελματίες, το φεστιβάλ απευθύνεται σε άτομα κάθε 

ηλικίας που διαθέτουν επινοητικότητα και όρεξη για κάτι διαφορετικό. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθούν επιπλέον 

δραστηριότητες, στις οποίες οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά, όπως: τουρνουά wargaming από την 

Boxes of War, σεμινάρια Stratego από την Ελληνική Ομοσπονδία Stratego, εκπαίδευση και επίδειξη paintball από τα μέλη του 

Αθλητικού Συλλόγου Χρωματοσφαίρισης Werewolves, παρουσίαση του ράγκμπι επτά παικτών από την ομάδα ράγκμπι του Αιγάλεω 

κα. Το Hobby Festival 2018 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. 

Διάρκεια: 5 -7 Οκτωβρίου, Διεύθυνση: Παλιό Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, Πειραιώς και Ερμού, Αθήνα

Πληροφορίες: Hobby Festival 2018, https://hobbyfestival.gr 

photo.gr

www.photo.gr
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«Τα πετεινά πορτραίτα Αθήνα 2017»
Του Κώστα Ζαφειρόπουλου

Ανθρώπινα πρόσωπα στο περιθώριο της  πρωταγωνιστούν 

στην έκθεση του ποιητή και ζωγράφου Κώστα 

Ζαφειρόπουλου. Η έκθεση ξεκινά με μια προεπισκόπηση της 

Αθήνας και συνεχίζει με τη φωτογραφία ενός πληγωμένου 

περιστεριού. Από το πετεινό του ουρανού ο φακός περνά 

στα «πετεινά» της πόλης, δηλαδή σε ανθρώπους που με την 

αυθεντικότητα της όψης τους και την περιπέτεια του προσώπου 

τους έλκουν το βλέμμα του θεατή. Η έκθεση πλαισιώνεται από 

ηλεκτρακουστική σύνθεση του Κωστή Κηλύμη, γραμμένη ειδικά 

για τη συγκεκριμένη περίσταση. Την έκθεση προγραμμάτισε 

και επιμελήθηκε ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, Σταύρος Ζουμπουλάκης.

Διάρκεια έκθεσης: έως 25 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 

364, Καλλιθέα

A quiet disorder
Έκθεση του Παναγιώτη Μπαξεβάνη

Η σειρά “Α quiet disorder” είναι μια συλλογή υποκειμενικών στοιχείων, συνομιλία μιας σειράς φωτογραφίας δρόμου 

και μιας εσωτερικής άσκησης ανάμεσα σε τέσσερις τοίχους. Ο Παναγιώτης Μπαξεβάνης εργάζεται από το 1997 ως 

φωτογράφος still life, αρχιτεκτονικής και εσωτερικών χώρων. Έχει συνεργαστεί με μεγάλα ελληνικά περιοδικά, διαφημιστικές 

εταιρείες, αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές και μεγάλες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων, ενώ τα τελευταία οκτώ 

χρόνια διδάσκει φωτογραφία στον ΑΚΤΟ.  

Εγκαίνια: Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, 19:30

Διάρκεια έκθεσης: ως 20 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Αίθουσα τέχνης «έ κ φ ρ α σ η – γιάννα γραμματοπούλου», Βαλαωρίτου 9α, Αθήνα

Πληροφορίες: τηλ. 2103607598, 2103607546, www.ekfrasi-art.gr ,info@ekfrasi-art.gr 
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