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Πρόσφατα έπεσε στα χέρια μου μία 

εξαιρετική έκδοση του Διεθνούς 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Ολυμπίας όπου αναδημοσιεύονται 

τρία κείμενα του Κωστή Παλαμά για 

τον κινηματογράφο και τον ρόλο 

του στην εκπαίδευση (1915) και 

μαζί με αυτά πολλά ενδιαφέροντα 

ιστορικά στοιχεία για τα πρώτα 

χρόνια της νέας εφεύρεσης στη 

χώρα μας. Δεν θα σχολιάσω τα 

προφητικά κείμενα του μεγάλου 

μας ποιητή για τις θετικές 

επιπτώσεις του κινηματογράφου 

στην εκπαίδευση και στη τέχνη 

γενικότερα, θα σταθώ μόνον στα 

επιχειρήματα των Αρχών που 

υποδέχτηκαν τότε με δυσπιστία 

και εχθρότητα την τέχνη της 

κινούμενης εικόνας. 

Όπως συμβαίνει πάντοτε στην 

ιστορία της ταλαίπωρης 

χώρας μας, ο κινηματογράφος 

μπορεί να ήρθε στην Ελλάδα το 

1896, σχεδόν ταυτόχρονα με τις 

αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, 

όμως η πρώτη αίθουσα προβολής 

με εισιτήριο άνοιξε στην Αθήνα 

το 1908 -λόγω οικονομικών και 

άλλων περιπετειών της χώρας 

και μαζί με αυτήν άνοιξε και ο 

...πόλεμος εναντίον των βλαβερών 

συνεπειών του! Το σήμα έδωσε 

ο Εμμανουήλ Λαμπαδάριος, τότε 

Διευθυντής Σχολικής Υγιεινής και 

μέλος του Ανωτάτου Υγειονομικού  

Συμβουλίου του Κράτους με 

σχετικό άρθρο του στο περιοδικό 

ΑΓΩΓΗ που εξέδιδε ο Εκπαιδευτικός 

Σύνδεσμος Λειτουργών Μέσης 

Εκπαίδευσης. Παράδειγμα για 

τους κρατούντες ήταν η αμείλικτη 

δίωξη του κινηματογράφου στη 

Γερμανία του Κάιζερ με το έργο 

της καταστολής του “δαίμονα 

της σκοτεινής αίθουσας” να έχει αναλάβει η αστυνομία. Μετά από τον θόρυβο που είχε 

προκληθεί, οι αρχές ζήτησαν επίσημη γνωμάτευση από τον καθηγητή εγκληματολογίας (!) 

του Πανεπιστημίου Αθηνών Κ.Γ.Γαρδίκα εάν η παρακολούθηση κινηματογραφικών ταινιών 

είναι βλαβερή ή όχι. Ιδού ένα μικρό απόσπασμα – καταπέλτης από την γνωμάτευση: “Ο εκ του 

κινηματογράφου κίνδυνος είναι μείζων ή ο εκ της ρυπαράς βιβλιογραφίας και του ασέμνου 

θεάτρου. Διότι η εν τω σκότει διά της προβολής φωτεινής εικόνος παράστασις των συμβάντων 

και των διαφόρων σκηνών είναι πολύ ζωηροτέρα της δια του γραπτού ή προφορικού λόγου 

περιγραφής και διεγείρει πλειότερον την αδημονίαν και τους καρδιακούς παλμούς του θεατού. 

Ούτως εισδύει βαθύτερον εις την ψυχήν και μάλιστα των νεωτέρων ατόμων και των γυναικών, 

άτινα υφίστανται ευχερέστερον και ισχυρότερον την υποβολήν...” Όμως και οι διανοούμενοι 

της εποχής δεν πάνε πίσω -με φωτεινή εξαίρεση όπως προείπαμε τον Κωστή Παλαμά και 

άλλους λίγους- οι οποίοι, διανοούμενοι, υποστηρίζουν ότι “Μία τέχνη που είναι τόσο προσιτή 

στη θεώρηση, τόσο εύκολη και δεν χρειάζεται μία κάποια καλλιτεχνική μύησις του θεατή, 

αλλά αρέσει σε όλον τον κόσμο δεν μπορεί να είναι τέχνη...”. Λίγα χρόνια μετά και ιδιαίτερα 

επί Ματαξά, δημιουργούνται επιτροπές λογοκρισίας οι οποίες προκρίνουν ταινίες “...έχουσαι 

περιεχόμενον αποβλέπον εις την ανύψωσιν του πνεύματος αυτοθυσίας, των ηρωικών πράξεων, 

την διαφύλαξιν της δημοσίας υγείας, και την υπέρ της υγιεινής προπαγάνδαν...”. 

Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω αναλογίστηκα με δέος πόσο πολύ έχει αλλάξει ο κόσμος της 

εικόνας -κινούμενης και μη- σε μόλις 100 χρόνια και σκέφτομαι με ακόμη μεγαλύτερο δέος τι 

έχουμε να δούμε όχι τα επόμενα 100 χρόνια αλλά τα επόμενα δέκα (10) και πως όλοι εμείς θα 

τα αντιμετωπίσουμε.
                                                                                                             TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Editorial
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Συμπεράσματα για το μέλλον με τα μάτια στο παρελθόν
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Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Ιανουαρίου 2019 για αγορές από συμμετέχοντες μεταπωλητές, 
για όσο υπάρχει απόθεμα. Ισχύουν όροι και πρoϋποθέσεις. 

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 300€ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

https://www.canon.gr/cashback/
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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
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Mε ταγκάρουν άρα, υπάρχω! 
Πόσο τρομακτικό μπορεί να γίνει ένα άλμπουμ με «πραγματικές» φωτογραφίες; 

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 Σ.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, ��(6;6��<! �=���,�!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

������)&(�!: Άννα Μανουσάκη �6���'�(!: 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.
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www.facebook.com/joker.gr/videos/1681140871999376/UzpfSTEyMjM1MzYxNTE6MTAyMTg5MzY3NjQ0Njk3ODc/
www.photo.gr
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Ένα τυχαίο περιστατικό ανοίγει τη συζήτηση για την αντοχή των CMOS σε ακραίες συνθήκες...

Όταν είμασταν παιδιά οι μανάδες 

μας συμβούλευαν να μην 

κοιτάμε ποτέ τον ήλιο κατάματα. 

Στην εποχή του φιλμ αν 

έστρεφες την μηχανή στον ήλιο 

απλά κινδύνευες να κάψεις ένα 

καρέ μιας και το φωτοευαίσθητο 

υλικό ήταν αναλώσιμο, οπότε 

δεν είχε γίνει ποτέ σοβαρή 

συζήτηση για το θέμα. Όμως 

στην ψηφιακή εποχή, είναι 

προφανές ότι οι φωτοευαίσθητοι 

αισθητήρες έχουν περιορισμούς 

και υπό ορισμένες συνθήκες 

μπορούν να καταστραφούν. 

Παρόλα αυτά οι κατασκευαστές 

δεν προειδοποιούν επαρκώς 

τους χρήστες και έτσι μόνον η 

κοινή λογική αναλαμβάνει να 

προστατεύσει τα ανθρώπινα και 

...ηλεκτρονικά μάτια. Σίγουρα θα 

πρέπει να είναι κανείς παράλογος 

για να στρέψει την μηχανή του 

προς τον ήλιο χωρίς φίλτρο 

Neutral Density.

�(��&'%"��

Tι θα συμβεί όμως σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως το time lapse, όπου σε 

κάποια δεδομένη ακολουθία λήψεων περιλαμβάνεται στο καρέ ο ήλιος; Kαι 

μάλιστα χωρίς να κοιτάμε άμεσα μέσω πενταπρίσματος αλλά από την οθόνη; Τότε τα 

φωτοευαίσθητα εικονοστοιχεία (photodiodes) θα φθάσουν στο σημείο κορεσμού και 

θα παράγουν υψηλά βολτάζ για τα οποία δεν είναι σχεδιασμένα. Αυτό είναι άραγε 

αρκετό να προκαλέσει μόνιμη βλάβη (τύφλωση) σε μέρη του αισθητήρα; Το λογικό 

συμπέρασμα είναι ναι, αν και οι κατασκευαστές δεν απαντούν με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές για την ανοχή σε τέτοιες συνθήκες. Συμβουλεύουν μόνον να 

αποφεύγουμε παρόμοιες καταστάσεις... 

Υπάρχει και ένα άλλο ενδιαφέρον ερώτημα. Τι θα συμβεί όταν μια ισχυρή πηγή 

φωτός στραφεί προς τον αισθητήρα; Και μάλιστα χωρίς καν να το επιδιώξει ο 

φωτογράφος; Εκεί έξω κυκλοφορούν ένα σωρό συσκευές laser που πωλούνται 

ελεύθερα και ανεξέλεγκτα. Το πιο απλό και διαδεδομένο παράδειγμα είναι τα 

laser pointers ή presenters που αξιοποιούνται κατά κόρον στις παρουσιάσεις με 

Powerpoint, σε σχολεία, σεμινάρια, επιχειρηματικές προβολές κλπ. Παρόλη την πολύ 

μικρή ισχύ τους είναι ικανά να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην ανθρώπινη 

όραση. Γι αυτό και φέρουν πολλές σχετικές επισημάνσεις στις συνοδευτικές 

οδηγίες χρήσης. Tην ίδια ζημιά μπορούν να προκαλέσουν βέβαια τα laser και σε 

αισθητήρες φωτ. μηχανών. Παραπέρα έχουμε ένα σωρό εφαρμογές των laser, από 

απειροελάχιστης ισχύος όπως σε ποντίκια υπολογιστών, αλλά και πολύ μεγαλύτερα 

σαν και αυτά σε συναυλίες, εκδηλώσεις κλπ. 

Το παράδειγμα όμως που θα ακολουθήσει, μας δίνει αφορμή να ανησυχήσουμε 

ακόμη περισσότερο για τις αγαπημένες μας φωτογραφικές μηχανές. Να τι συνέβη 

πρόσφατα στις ΗΠΑ. O μηχανικός οχημάτων αυτόνομης οδήγησης Jit Ray 

Chowdhur που εργάζεται στην εταιρία Ridecell κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 

Δείγμα φωτογραφίας από τον «παθόντα» αισθητήρα 
της Sony A7R II του μηχανικού Chowdhur
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ΠΑΝ. ΚΑΛΔΗΣ

έκθεσης καταναλωτικών ηλεκτρονικών CES στο Las Vegas φωτογράφιζε ένα όχημα 

με τηλεμετρικό σύστημα lidar (Light Detection and Ranging) που έχει εξελίξει η 

εξειδικευμένη εταιρία AEye. Όταν μετέπειτα περιεργάστηκε τις φωτογραφίες από την 

Sony A7R II στον υπολογιστή του, διαπίστωσε με τρόμο ότι όλες είχαν “καψίματα” (hot 

spot) σε συγκεκριμένα σημεία μαζί με φωτεινές “ευθείες γραμμές” σε μήκος και πλάτος 

του αισθητήρα. Η εταιρία που κατασκευάζει το συγκεκριμένο lidar δια στόματος του CEO 

Luis Dussan αντέτεινε ότι το σύστημά της διαθέτει όλες τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και 

είναι ακίνδυνο για την ανθρώπινη όραση. Όμως οι αισθητήρες, λέει, είναι 1000 φορές 

πιο ευαίσθητοι από το μάτι του ανθρώπου και δυνητικά ευπαθείς! Προς τιμήν της η ΑΕye 

προσφέρθηκε να αποζημιώσει τον Chowdhur, κίνηση που δεν επιλύει στη βάση του το 

πρόβλημα αλλά μας κάνει ακόμη πιο φιλύποπτους.

Υπάρχουν ήδη πολλά περιστατικά καταστροφής αισθητήρων από τα laser σε συναυλίες. 

Τώρα βέβαια, έρχεται στην επιφάνεια και το πολύ σημαντικό ζήτημα των αισθητήρων σε 

τηλεμετρικά συστήματα laser πάνω στα οποία βασιζεται όλη η λειτουργία των αυτόνομων 

οχημάτων. Η απλή λογική λέει ότι αν υπάρχει τεκμηριωμένος πλέον κίνδυνος για τις φωτ. 

μηχανές, πως μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τους ανθρώπους αφού η επίδραση των 

laser είναι σωρευτική, όπως άλλωστε όλων των φωτεινών πηγών. Αν ατενίσουμε τον ήλιο 

για εκατοστά του δευτ. δε θα συμβεί κάτι... Όμως αν επιμείνουμε για μερικά δευτερόλεπτα 

θα προκληθεί ανεπανόρθωτη βλάβη στον αμφιβληστροειδή. Το ίδιοακριβώς ισχύει και για 

τους αισθητήρες των μηχανών μας.

Αν και η τεχνολογία προχωρά 

με γοργά βήματα, η απαραίτητη 

ιατρική και τεχνολογική έρευνα που 

θα πρέπει να παρακολουθεί όλες 

τις παρόμοιες ευρείας κλίμακας 

εφαρμογές, είναι δυσυνάλογα 

ανεπαρκής. Ακόμη δεν έχει 

τεκμηριωθεί επαρκώς η επίδραση 

στον άνθρωπο της ακτινοβολίες των 

κινητών, των ηλεκτρομαγνητικών 

κυμάτων χαμηλής συχνότητας από 

ηλεκτρικά οχήματα, των πεδίων από 

τους μετασχηματιστές τάσης των 

δικτύων μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Προς 

το παρόν, προφυλάξτε τις μηχανές 

σας από κάθε laser.  Και ευχηθείτε 

να αργήσουν να έλθουν σε μας τα 

αυτόνομα οχήματα....

Tα τηλεμετρικά laser συστήματα Lidar (Light Detection and Ranging) σαρώνουν με δέσμες laser σε πραγματικό χρόνο τον περιβάλλοντα χώρο και μετά η CPU 

αποφασίζει με τεχνητή νοημοσύνη την πορεία του οχήματος αυτόνομης οδήγησης.
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr

Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΕ Ο
12,5cmχ16cm

€4,90

30η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Diary 2019_21x28.indd   1 7/12/2018   11:26:31 πμ

http://www.photo.gr/product/%CF%84%CE%BF-%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85-2019/
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1� Photography & Videography Workshop
Για επαγγελματίες στη Θεσσαλονίκη

Το Σωματείο Φωτογράφων και Εικονοληπτών Κεντρικής Μακεδονίας και Η Ένωση Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Κεντροδυτικής Μακεδονίας, για πρώτη φορά προχωρούν σε μια σημαντική επιμορφωτική 

πρωτοβουλία, συνδιοργανώνοντας ένα τριήμερο με σεμινάρια για την φωτογραφία/video, το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί από τις 9 έως 11 Φεβρουαρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Porto Palace Θεσσαλονίκης. 

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετέχουν αποκλειστικά και μόνον επαγγελματίες φωτογράφοι και εικονολήπτες 

και θα δοθεί προτεραιότητα στα μέλη Σωματείων Φωτογράφων από όλη την Ελλάδα. 

Ομιλητές είναι ανεγνωρισμένοι επαγγελματίες του κλάδου που δέχθηκαν πρόθυμα το κάλεσμα: Γιώργος 

Παχούντης, Χαρίλαος Μαργιολάκης, Κώστας Θεοδωρίδης, Δημήτρης Μανιώρος, Αλέξανδρος Καρπάς, Νίκος 

Πεκρίδης, Χάρης Σγουραμάλης, Θεοδόσης Γεωργιάδης, Μάρα Λαζαρίδου και Nihat Serhan Serter. 

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου σε ειδικά διαμορφωμένο και ανοιχτό προς το κοινό (επαγγελματίες και 

ερασιτέχνες φωτογράφους) χώρος, θα εκτίθενται τα φωτογραφικά προϊόντα των εταιρειών - χορηγών. 

Μπορείτε να δείτε τα νέα full frame mirrorless συστήματα της Canon (EOS R) και της Nikon (σειρά Nikon Z), τα 

APS-C και μεσαίου φορμά συστήματα της Fujifilm, φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες Sony (εταιρεία 

Στάμος Α.Ε.)  και τα φωτογραφικά προϊόντα εκτύπωσης και παρουσίασης και φωτογραφικών άλμπουμ των 

εταιριών Artpoint, Alboom Digital, arx photolab, Cameralab και ProLab.

Η πρώτη περίοδος εγγραφής στο 1ο Photography & Videography Workshop διαρκεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 

2019 κατά την οποία μπορούν να εγγραφούν μόνον τα μέλη σωματείων από όλη την Ελλάδα. Γι αυτούς, το 

κόστος  για ολόκληρο το τριήμερο διαμορφώνεται στα €150. 

Από τις 21 Ιανουαρίου μέχρι τις 11 Φεβρουαρίου οι εγγραφές θα ανοίξουν για όλους τους επαγγελματίες 

(ανεξάρτητα αν είναι μέλη σωματείων). Το κόστος συμμετοχής για την δεύτερη περίπτωση διαμορφώνεται 

στα €150 για συμμετοχή τις δύο πρώτες ημέρες, στα σεμινάρια του Σάββατου και τις Κυριακής και στα €200 

για το ολοήμερο σεμινάριο της Δευτέρας  με ομιλητή τον Nihat Serhan Serter  (δηλ. συνολικό κόστος για το 

τριήμερο €350).

Η φόρμα εγγραφής βρίσκεται στα παρακάτω link:

https://cwm-photographers.gr/φόρμα-προεγγραφής-photography-videography-workshop-θεσσαλονίκη/

https://form.jotformeu.com/83475375251360

Επίσης μπορείτε να δείτε πληροφορίες με το αναλυτικό πρόγραμμα και λίγα λόγια για τους ομιλητές στο link:

https://cwm-photographers.gr/photography-videography-workshop-thessaloniki-9-11-february-2019/

Χορηγοί του 1ου Photography & Videography Workshop είναι (με αλφαβητική σειρά ανά κατηγορία):

Μεγάλοι Χορηγοί: Artpoint, Canon, Fujifilm, Nikon

Κύριοι Χορηγοί: Alboom Digital, arx photolab, Stamos

Χορηγοί: Cameralab,PROLAB 

Το σεμινάριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.). 

photo.gr

www.photo.gr
https://cwm-photographers.gr/%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BC%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE%CF%82-photography-videography-workshop-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/
https://cwm-photographers.gr/photography-videography-workshop-thessaloniki-9-11-february-2019/
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ54

Διαγωνισμός φωτογραφίας

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!

O ������� 	
���
...���� �������� �	
��� �
� ���
�!

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

&������ �������"$: 

'�(#)*+-: ��� 31 ����	�
��	 2019
0����
�: �� �����������  ��� www.photo.gr/NationalGarden 

�� �� ������� ��� ��� �����
�	 ���. ������!

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

 Δ’ φάση

 
�������� ���	��- �������� 
���������� - �������� ������� & �������

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

�� ��������� ����������� ��������� �� 
��������� 1,5�2m 
��� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� �. ���������� ������

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Tα δώρα για την Δ’ φάση «Χειμώνας» θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος

Portfolio_National Garden.indd   54 6/12/2018   11:15:53 μμ

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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ikon
Καινούργιες superzoom CoolPix A1000 & B600

Από τις κάποτε δημοφιλείς compact φωτ. μηχανές σήμερα επιβιώνουν μόνο 

αυτές με μεγάλο αισθητήρα 1in. και μεγαλύτερο, ή με μεγάλο zoom. Tη δεύτερη 

κατηγορία μας υπενθυμίζει η Nikon με δύο νέα μοντέλα. Η Coolpix A1000 (BSI 

CMOS 1.2/3in. 16Megapixel) είναι η πιο μαζεμένη σε διαστάσεις και καταφέρνει 

να ενσωματώσει superzoom 35x με γκάμα εστιακών αποστάσεων 24-840mm 

(που διπλασιάζεται στο 70x με δυναμκό [digital] zoom και μάλιστα με εξαιρετικό 

closeup ως 1cm! Για καλύτερη εμπειρία και ακούνητες λήψεις περιλαμβάνεται στο 

φακό εσωτερικό σύστημα σταθεροποίησης VR για τις φωτογραφίες και υβριδικό 

VR (ηλεκτρομηχανικό + digital) για το video 4K UHD. H οθόνη είναι αρθρωτή, 

επαφικού τύπου με ανάλυση 1036Κ. Yποστηρίζεται το νέο φορμά αρχείων RAW 

NRW συμβατό με το παρεχόμενο software επεξεργασίας CaptureNX-D ώστε ο 

χρήστης να ασχοληθεί μόνος του με το post. O κατασκευαστής υπόσχεται μια πλήρη 

� 445 •  �����	
 21 IANOYA	��� 2019

θετική εμπειρία video 4K 3840x2160 

με ενεργό το Hybrid VR και το 

Active D-Lighting για σταθερές και 

καλοφωτισμένες βιντεοσκοπήσεις 

υψηλής ποιότητας. Όπως σε όλα 

τα μοντέρνα μοντέλα της Nikon 

ενσωματώνεται Snapbridge για 

άμεση διαβίβαση των αρχείων σε 

συνδεδεμένη έξυπνη συσκευή μέσω 

Βluetooth LE (χαμηλής ισχύος).  

To δεύτερο νέο μέλος στη γκάμα 

CoolPix είναι η Β600 (16Megapixel) 

που χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό 

φακό 60x οptical zoom καλύπτοντας 

από 24mm ως 1440mm το οποίο 

διπλασιάζεται μέσω της ψηφιακής 

λειτουργίας Digital Fine Zoom. Για 

τη σταθεροποίηση φροντίζει  το VR 

με πλεονέκτημα 3stop, το οποίο στη 

βιντεοσκόπηση (full HD)  μετατρέπεται 

σε υβριδικό τεσσάρων αξόνων. 

Εκτός τις συνηθισμένες λειτουργίες 

ΡSAM έχει 19 υποπρογράμματα 

(σκηνές) και Creative Mode με 36 

ειδικά εφέ. Εννοείται ότι και η Β600 

υποστηρίζει Snapbridge μέσω ΒLE. Η 

πρώτη θα είναι διαθέσιμη ως τα τέλη 

Ιανουαρίου και η δεύτερη ένα μήνα 

αργότερα. 
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http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-eshop-kai-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%82/
http://www.photo.gr/product/seminar_portrait_photography/
http://www.photo.gr/product/food-photography-workshop/
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Sony A6400
Το επόμενο best seller σε APS-C Mirrorless

H σειρά Α6x00 είναι η αιχμή του δόρατος της Sony στις 

mirrorless με αισθητήρα ΑPS-C και έχει σημειώσει ρεκόρ 

πωλήσεων με τα μοντέλα Α6000, Α6300 και Α6500 τα οποία 

κατά την προσφιλή συνήθεια της εταιρίας παράγονται όλα 

ακόμη και αν η πρώτη της οικογένειας είναι μαζί μας από το 

2014.  Η δε κορυφαία της γκάμας A6500 παρόλα τα εμφανή 

πλεονεκτήματα με καλύτερο AF, stabilizer 5 αξόνων επί του 

αισθητήρα, ριπή 11fps κλπ. μοιάζει πολύ ακριβή για το φορμά 

αφού η τιμή πλησιάζει τις πιο φθηνές full frame. Προκειμένου να 

αναθερμάνει το αγοραστικό ενδιαφέρον, η Sony μόλις εξιήγγειλε 

την Α6400 που δανείζεται στοιχεία όπως τον επεξεργαστή και το 

autofocus από την κορυφαία full frame A9 κατά τον ίδιο τρόπο 

που τα “κληρονόμησε” η Α7 ΙΙΙ και εκτόξευσε τις πωλήσεις της. 

Η πιο αξιόλογη αναβάθμιση συνδέεται βέβαια με το 

σύστημα αυτόματης εστίασης και αξίζει τηνπροσοχή μας.  Ο 

αισθητήρας ενσωματώνει 425 σημεία phase detection τα οποία 

καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της επιφάνειας. Σε συνεργασία με 

το γρήγορο επεξεργαστή το σύστημα μπορεί να παρακολουθεί 

αποτελεσματικά  κινούμενα αντικείμενα με real time tracking στα 

ίδια επίπεδα με την Α9 και χαρακτηριστικά όπως Eye Detection 

χάρη στους νέους αλγόριθμους που λαμβάνουν υπόψη την 

χρωματική πληροφορία αλλά την αναγνώριση προσώπων. 

Επιπλέον το Tracking ισχύει και στο video 4K όπου τα data 

προκύπτουν από όλη την επιφάνεια του αισθητήρα με τεχνικές 

υπερδειγματοληψίας. Υποστηρίζεται ακόμη HDR video 4K 8bit 

το οποιο όμως είναι συμβατό μόνον με τηλεοτπικές οθόνες 

Sony καθώς και διαφορετικό customization για το πολλαπλό 

χειριστήριο My dial στην πλάτη. 

	��� � �
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A6400
νο best seller σε APS-C Mirrorless

Με μια ματιά
• Αισθητήρας 24.2MP APS-C Exmor™ CMOS με 

επεξεργαστή τελευταίας BIONZ X

• Ταχύτατο Autofocus με υστέρηση μόλις 0.02sec AF 

• 425 σημεία phase-detection / contrast-detection AF 

που καλύτπουν το 84% του καρέ

• Real-time Eye AF και Real-time Tracking για 

παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων

• Αναδιπλούμενη κατά 180° οθόνη αφής 

• Ριπή ως  11fps με ηλεκτρομηχανικό κλείστρο και 

8fps σε αθόρυβη λειτουργία με Continuous AF/AE 

tracking

• 4K video με full pixel readout 

• Τime-lapse videos
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Prolab.indd   1 9/11/2018   2:52:28 μμ

https://www.prolab.gr/
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CamFi Pro Plus
Συνεργασία με άλλες εφαρμογές

Αν η φωτογραφική σας μηχανή δεν 

έχει ενσωματωμένο WiFi μια λύση 

δίνει το έξυπνο εξάρτημα CamFi Pro 

Plus. Στην τρίτη γενιά πλέον το CamFi 

Pro Plus έχει διορθώσει τα προβλήματα 

παιδικής ηλικίας και προσφέρει Wireless 

Tethering για 500 διαφορετικά μοντέλα 

ψηφιακών φωτ. μηχανών. Η νέα έκδοση 

χαρακτηρίζεται από την υποστήριξη 

CaptureOne, Lightroom, Canon EOS 

Utility, Sony Pixel κλπ. πάντα μέσω WiFi 

σε πλατφόρμες Windows και MacOS με 

ταχύτητες ως 10MB/sec. Το πακέττο θα 

στοιχίζει $339.

Fujifilm
Καινούργιος φακός για το μεσαίο φορμά

Με ένα ακόμη φακό διευρύνει τη γκάμα οπτικών για το σύστημα GFX 

η Fujifilm. O νέος GF 100-200mm f/5,6 R LM OIS WR αντιστοιχεί (όσον 

αφορά τις εστιακές αποστάσεις) σε 79-158mm στο full frame ενώ 

υποστηρίζεται και με ένα teleconverter GF1,4x. Με το ενσωματωμένο 

οπτικό σταθεροποιητή επτιυγχάνει βελτίωση κατά 5stop ώστε να 

ταιριάζει σε εφαρμογές λήψεων με χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό. 

Αποτελείται από 20 οπτικά κρύσταλλα κατανεμημένα σε 13 ομάδες, 

περιλαμβάνοντας ένα ασφαιρικό στοιχείο και δύο εξτρά χαμηλής 

διάχυσης (SuperED). Όπως και άλλοι φακοί της σειράς χρησιμοποιεί 

γραμμικά μοτέρ για την αθόρυβη οδήγηση του autofocus. To πρόθεμα 

WR (Weather Resist) επιβεβαιώνει την ύπαρξη προστασίας με σφράγιση 

για τηνυγρασία και τη σκόνη.

Με μια ματιά
Εστ. Απόσταση- φωτεινότητα: 100-200mm f/5,6-f/32

Μοντούρα Fujifilm G

Eστίαση: internal AF

Δομή: 20 στοιχεία σε 13ομάδες

Ίριδα διαφράγματος: 9 πτερύγια

Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 60cm

Φίλτρο: 67mm

Mεγέθυνση: 0,2x

Bάρος: 1050γρ.

Διαστάσεις: 90x183mm

Με μια ματιά
Εστ. Απόσταση- φωτεινότητα: 100-200mm f/5,6-f/32

Μοντούρα Fujifilm G

Eστίαση: internal AF

Δομή: 20 στοιχεία σε 13ομάδες

Ίριδα διαφράγματος: 9 πτερύγια

Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 60cm

Φίλτρο: 67mm

Mεγέθυνση: 0,2x

Bάρος: 1050γρ.

Διαστάσεις: 90x183mm
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https://www.photoorder.gr/
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Sigma
Θέματα συμβατότητας με Canon EOS R

Μετά από διαδοχικούς ελέγχους και επαληθεύσεις η λίστα συμβατότητας των φακών Sigma ως προς τα 

θέματα κανονικής λειτουργίας του autofocus και της οπτικής σταθεροποίησης (όταν ενσωματώνεται στο 

φακό) και προσαρμόζονται μέσω αντάπτορα Canon EOS EF-R Control ring έχει ως εξής: 

DG Lens 
- SIGMA 12-24mm F4 DG HSM | Art 

- SIGMA 14-24mm F2.8 DG HSM | Art 

- SIGMA 24-35mm F2 DG HSM | Art

- SIGMA 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Art 

- SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM | Art 

- SIGMA 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM | Sports

- SIGMA 70-200mm F2.8 DG OS HSM | Sports 

- SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 

- SIGMA 120-300mm F2.8 DG OS HSM | Sports

- SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 

- SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports 

- SIGMA APO 200-500mm F2.8/400-1000mm5.6 EX DG 

- SIGMA APO 300-800mm F5.6 EX DG HSM 

- SIGMA 8mm F3.5 EX DG CIRCULAR FISHEYE 

- SIGMA 14mm F1.8 DG HSM | Art 

- SIGMA 15mm F2.8 EX DG DIAGONAL FISHEYE 

- SIGMA 20mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 24mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 28mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 40mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 50mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 85mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 105mm F1.4 DG HSM | Art 

- SIGMA 135mm F1.8 DG HSM | Art 

- SIGMA 500mm F4 DG OS HSM | Sports 

- SIGMA 70mm F2.8 DG MACRO | Art 

- SIGMA MACRO 105mm F2.8 EX DG OS HSM * 
- SIGMA APO MACRO 150mm F2.8 EX DG OS HSM * 

- SIGMA APO MACRO 180mm F2.8 EX DG OS HSM *
DC Lens 

- SIGMA 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM * 

- SIGMA 10-20mm F3.5 EX DC HSM *
- SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM * 

- SIGMA 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM | Contemporary * 

- SIGMA 18-35mm F1.8 DC HSM | Art * 

- SIGMA 18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary * 

- SIGMA 18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM * 

- SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM | Contemporary *
- SIGMA 50-100mm F1.8 DC HSM | Art *
- SIGMA 4.5mm F2.8 EX DC CIRCULAR FISHEYE HSM * 

- SIGMA 10mm F2.8 EX DC FISHEYE HSM * 

- SIGMA 30mm F1.4 DC HSM | Art * 

Στους φακούς που σημειώνονται με αστερίσκο δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί το“Scene Intelligent Auto mode”

Όταν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή Digital Lens Optimizer, αλλά οι διορθώσεις για περιφερειακό φωτισμό (βινιετάρισμα, 

χρωματικές εκτροπές και γεωμετρικές παραμορφώσεις παραμένουν ενεργές, τότε θα ισχύουν για κάθε φακό ξεχωριστά. Αυτό θα 

ισχύει για τους φακούς σειρών DG και DC με ημερομηνία παραγωγής μετά το Μάρτιο 2018 ή αυτούς που δέχθηκαν firmware update 

v.2.0 ή μεταγενέστερο. Επίσης δεν θα γίνεται αυτόματα η προσαρμογή κάδρου φακών DC με crop sensor κάλυψη τουλάχιστον μέχρι 

να εκδοθεί κατάλληλο firmware update.  
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https://www.alboom.gr/
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Zoom 10x &( smartphone
Πρωτιά από την κινέζικη Οppo

Από το 2017 η κινέζικη κατασκευάστρια smartphone Οppo 

είχε αναφερθεί ένα πρωτότυπο με zoom 5x optical σε 

σώμα κανονικού μεγέθους. Το οπτικό μέρος είχε αναλάβει η 

εταιρία CorePhotonics και χρησιμοποιούσε πρισματικά στοιχεία 

για να κατευθύνει τη φωτεινή δέσμη μέσα στο λεπτό σώμα. Αν 

και το συγκεκριμένο πρωτότυπο δεν πήρε ποτέ το δρόμο της 

κανονικής παραγωγής, η τεχνογνωσία που απέκτησε η Oppo 

φημολογείται ότι θα εφαρμοστεί σε ένα μοντέλο με optical zoom 

10x, με παρόμοια σχεδίαση. Το σχετικό teaser έδειξε η εταιρία σε 

press event στο Πεκίνο στις 16 τρέχοντος μηνός αλλά κατά πάσα 

πιθανότητα η πρεμιέρα θα είναι στην εκθεση MWC 2019 (25-28 

Φεβρ.) στη Βαρκελώνη. 

�<�(� &��! 31/1/2019 � "��;(&�)� ��� �� .���3��&�% Nikon
Τελευταίες ημέρες για υποβολή συμμετοχών

Πέρυσι, ο 36ος Διαγωνισμός έσπασε το ρεκόρ με ακόμη περισσότερους φωτογράφους (21.511) από περισσότερες χώρες 

(170) και με αριθμό συμμετοχών που ξεπερνά κάθε προηγούμενο (76.356). Φέτος φιλοδοξεί να προσελκύσει ακόμη 

περισσότερους συμμετέχοντες που θα σπεύσουν έστω και την τελευταία στιγμή δηλ. 31 Ιανουαρίου 05:00 CET. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο 37ος διαγωνισμός Nikon Photo Contest  περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες: Open (Ανοιχτό), Next 

Generation (Επόμενη Γενιά) και Short Film (Ταινίες μικρού μήκους).

Το θέμα της κατηγορίας «Open» είναι η «Αλλαγή». Ζούμε σε μια εποχή σημαντικών αλλαγών, από τον χώρο εργασίας, 

τον τρόπο ζωής μέχρι και την κλιματική αλλαγή, και η Nikon δέχεται συμμετοχές που εκφράζουν τις αλλαγές που οι 

φωτογράφοι θέλουν να μοιραστούν με τον κόσμο.

 Το θέμα της κατηγορίας «Next Generation», που είναι ανοιχτή για φωτογράφους έως 25 ετών, είναι η «Ταυτότητα». Η 

Nikon δέχεται συμμετοχές με θέματα που είναι μοναδικά για τις νεότερες γενιές που ανακαλύπτουν την ταυτότητά τους.

Η κατηγορία «Short Film» έχει θέμα της την «Ελπίδα» και αφορά συμμετοχές με μια αχτίδα ελπίδας για το μέλλον.

Επικεφαλής Κριτής για μια ακόμη φορά ο Neville Brody. 

Ο Διαγωνισμός είναι ανοιχτός προς όλους τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου 

και εθνικότητας. Για περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες, τους κανόνες υποβολής, τη διαδικασία αξιολόγησης και 

τα βραβεία, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://www.nikon-photocontest.com/en/    

Οι νικητές του διαγωνισμού Nikon Photo Contest 2018-2019 θα ανακοινωθούν στην τελετή απονομής που θα γίνει τον 

Αύγουστο του 2019.
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Tamron
Τέλος τα προβλήματα συμβατότητας με Nikon Z-series για συγκεκριμένους φακούς

Με ανανέωση firmware διόρθωσε η Tamron τα προβλήματα συμβατότητας που αντιμετώπιζαν ορισμένοι φακοί όταν 

προσαρμόζονταν πάνω σε σώματα Z7/Z6 μέσω του αντάπτορα FTZ. Oι εν λόγω φακοί προέρχονται από τις σειράς Di/

Di II και είναι οι εξής: 

• SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A041) for Nikon

• SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A032) for Nikon

• 18-400mm F/3.5-6.3 Di II VC HLD (Model B028) for Nikon

• SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) for Nikon

• SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Model A022) for Nikon

• 17-35mm F/2.8-4 Di OSD (Model A037) for Nikon

http://www.alfastyle.gr/
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Ομαδική έκθεση των δημοτών της Αθήνας

Στην έκθεση συμμετέχουν με έργα τους οι πενήντα ένας φωτογράφοι που πήραν μέρος στον 

ομότιτλο διαγωνισμό και εν συνεχεία στο σύντομο σεμινάριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και το διαδικτυακό περιοδικό iFocus. Ο 

Πλάτων Ριβέλλης, ένας από τους εισηγητές του σεμιναρίου και επιμελητής της έκθεσης σημειώνει: «Οι 

ερασιτέχνες φωτογράφοι που κινούνται στην περιοχή της αναμνηστικής φωτογραφίας περιορίζονται 

στο πλαίσιο της οικογένειάς τους και των σημαντικών τελετουργικών στιγμών της ζωής τους. Μόλις 

όμως αποφασίσουν να υπερβούν τον συναισθηματικό προσωπικό τους χώρο και να θέσουν ως κύριο 

περιεχόμενο της θεματολογίας τους τον έξω κόσμο, συνήθως απομακρύνονται όσο γίνεται περισσότερο 

όχι μόνο από το σπίτι τους, αλλά και από τη γειτονιά τους, την πόλη τους, αν όχι και από τη χώρα τους, 

και μετατρέπονται σε κυνηγούς τους εξωτισμού. […] Η λογική πίσω από την ιδέα της συγκεκριμένης 

έκθεσης ήταν να παροτρύνει εκείνους τους δημότες-κατοίκους της Αθήνας που αγαπούν τη φωτογραφία 

να στρέψουν το φωτογραφικό ενδιαφέρον τους στον χώρο μέσα στον οποίον κινούνται καθημερινά και 

να αντιμετωπίσουν φωτογραφικά την πόλη τους σαν έναν πρωτόγνωρο τόπο, τον οποίο ανακαλύπτουν 

και μεταμορφώνουν». Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες είναι αποκλειστικά δημότες και κάτοικοι των 

επτά Δημοτικών Κοινοτήτων της Αθήνας και φωτογράφισαν μόνο την περιοχή της κοινότητας στην οποία 

ανήκουν. Την έκθεση επιμελήθηκαν ο Άγγελος Μίχας και ο Πλάτων Ριβέλλης. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Αίθουσα Δ9 Αποθήκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 12:00 – 20:00
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Παπάγου 14, Τ.Κ 41500 Γιαννούλη Λάρισα 
Τ: 2410 591.465 Κ: 6982911891 
e: info@fotozoomalbum.gr
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www.fotozoomalbum.gr

Fotozoom_Skoupras.indd   1 12/11/2018   12:42:17 μμ
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ΑΓΓΕΛΙΑ
Πωλούνται 

Durst Theta 50

Durst Theta 51

Noritsu 3701

Fujifilm Dry Lab DX 100

Noritsu 3701 HD

Κασέτες χαρτιού Noritsu 32 

Fujifilm 7700

κ. Γιάννης

Τηλ. επικοινωνίας: 6932038035

��������� 26
Πρόσκληση προς καλλιτέχνες 
για συμμετοχή σε φεστιβάλ

Η Φωτογραφική Ομάδα «Διάφραγμα 

26» διοργανώνει φεστιβάλ 

στο Booze Cooperativa με θέμα τη 

«Μουσική» και προσκαλεί όσους 

καλλιτέχνες θα ήθελαν να πάρουν 

μέρος να δηλώσουν συμμετοχή. Τα 

έργα που θα επιλεγούν θα αξιολογήσει 

οργανωτική επιτροπή με βάση την 

αισθητική του κάθε έργου ξεχωριστά 

και τη δυνατότητά του να συνδιαλλαγεί 

με τα υπόλοιπα. Οι καλλιτέχνες των 

οποίων τα έργα θα επιλεγούν θα 

δώσουν πέντε ευρώ για τη συμμετοχή 

τους, ανεξάρτητα από το πόσα έργα 

θα εκθέσουν. Σημειώνεται ότι το 

φεστιβάλ έχει ελεύθερη είσοδο, ενώ 

δεν θα γίνουν πωλήσεις έργων. Την 

καλλιτεχνική επιμέλεια του φεστιβάλ, 

το οποίο θα πραγματοποιηθεί την 

άνοιξη, έχουν αναλάβει οι Ανδρέας 

Κατσικούδης, Δημήτρης Ρουστάνης και 

Ξακουστή Χελάκη. Όσοι θα ήθελαν να 

πάρουν μέρος καλούνται να στείλουν 

συμπληρωμένη τη φόρμα συμμετοχής 

που θα βρουν στη σχετική εκδήλωση της 

δράσης.

Υποβολή συμμετοχής: έως 12 Μαρτίου

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ξακουστή 

Χελάκη, Τηλ. 6981190299, mousiki@

diafragma26.gr

Πληροφορίες – Φόρμα συμμετοχής: 

https://www.facebook.com/

events/2317748851628934 

Photopolis - Agrinio Photo Festival
Φωτογραφικός διαγωνισμός

Το 1ο φεστιβάλ φωτογραφίας Photopolis - Agrinio Photo Festival 

προκηρύσσει φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα “Εντάσεις”. Ο νικητής 

του πρώτου βραβείου θα λάβει ένα studio flash Godox QS600II - 600Ws 

με ενσωματωμένη ραδιοσυχνότητα, συνολικής αξίας € 365 - προσφορά της 

εταιρείας ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ., καθώς και τα φωτογραφικά λευκώματα “Νatural 

presence” του Χάρη Κακαρούχα, “ Έρμα ειν τα μάτια” του Βασίλη Αρτίκου 

και “Greek Icon” του Ανδρέα Ζαχαράτου. Ακόμη, οι νικητές του 2ου και 3ου 

βραβείου θα βραβευτούν με έπαινο, ενώ θα τους απονεμηθούν και τα τρία 

φωτογραφικά λευκώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Ακόμη, οι δεκαπέντε 

καλύτερες φωτογραφίες θα αναρτηθούν στο φεστιβάλ “Photopolis”- Agrinio 

Photo Festival από τις 14 μέχρι τις 30 Ιουνίου, θα συμπεριληφθούν στο βιβλίο-

λεύκωμα του φεστιβάλ, ενώ παράλληλα θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του 

φεστιβάλ και στα κοινωνικά δίκτυα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Πληροφορίες - Συμμετοχή: Photopolis, info@photopolis.gr, www.photopolis.gr  
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Τελευταίες 
μέρες 

στα περίπτερα

http://www.photo.gr/monothematika/
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15� Athens Digital Arts Festival
Παράταση υποβολής συμμετοχών

Το επικείμενο φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών Ελλάδας που φέρει τον τίτλο «Ο κόσμος είναι ένα Ολόγραμμα» καλεί σε 

συμμετοχή τους ενδιαφερόμενους. Όπως σημειώνουν μεταξύ άλλων οι διοργανωτές: «Οι θεωρίες που μας θέλουν να 

ζούμε σε ένα ολόγραμμα χρονολογούνται από την αρχαιότητα, και εκτός από τα θεωρητικά σενάρια επιστημονικής φαντασίας, 

μπορούν να τεκμηριωθούν και με επιστημονικά δεδομένα. Όσοι πιστεύουν στην ολογραφική θεωρία για το σύμπαν 

υποστηρίζουν πως ό,τι γνωρίζουμε στον κόσμο είναι τρισδιάστατες απεικονίσεις πληροφοριών που βρίσκονται αποθηκευμένες 

σε κάποια δισδιάστατη μορφή, εκεί όπου ονομάζουν άκρη ή τέλος του σύμπαντός μας. Αυτό αυτόματα σημαίνει πως όλοι 

είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με ό,τι βρίσκεται γύρω μας ως κομμάτι ενός ευρύτερου συνόλου, όπου το παρόν, το παρελθόν 

και το μέλλον συνυπάρχουν ταυτόχρονα». Με τις παραπάνω σκέψεις το Athens Digital Arts Festival απευθύνει πρόσκληση για 

την 15η και επετειακή του διοργάνωση σε όλη την καλλιτεχνική και επιστημονική κοινότητα. Έργα από το παρελθόν το παρόν 

και το μέλλον, από τον κόσμο των τεχνών της επιστήμης άλλα και της τεχνολογίας, θα συνυπάρξουν, επιχειρώντας να δείξουν 

πως όλα είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα ως κομμάτια ενός αδιαίρετου όλου.

Υποβολή συμμετοχών: ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 30 Ιανουαρίου  2019

Πληροφορίες: Athens Digital Arts Festival, http://2019.adaf.gr 
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Nέο λεύκωμα του Βασίλη Κολτούκη

Ογδόντα δύο φωτογραφίες συνθέτουν μια 

ταξιδιωτική αφήγηση στην Αλεξάνδρεια 

της Αιγύπτου, στο έβδομο κατά σειρά λεύκωμα 

του Βασίλη Κολτούκη. Σε αυτό ο φωτογράφος 

επιχειρεί να αποδώσει την αίσθηση της πόλης, τον 

εύθραυστο ερωτισμό και την γοητεία που άσκησε 

πάνω του η πόλη της Αλεξάνδρειας. Το λεύκωμα 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Μετρονόμος» σε 

περιορισμένο αριθμό αντιτύπων, μέσα σε ένα 

γιαπωνέζικο φάκελο με αυθεντικά γραμματόσημα 

της Αιγύπτου και είναι υπογεγραμμένο από τον 

Βασίλη Κολτούκη. 

ISBN: 978-618-5339-17-3 
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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... Τ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani

Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom

με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 

φωτογράφοι 

&

NO 
14

TEY¡��

����� 
����	�

�¿μμ¯´¾³´Æ

¾¯ÇÁ¹¼!

�¹·«®³´Æ 

½¾¹ ¯©®¹¼ ¾¹¿���������� « ³´ÆÆÆÆÆÆÆ

TEY¡��

NO 
15

����� 
����	�

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

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

ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες

ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  

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

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... Τ
Α

 Ε
Κ

Τ
Ο

Σ
 Σ

Ε
ΙΡ

Α
Σ

 Τ
Ε
Υ

Χ
Η

 Τ
Ο

Υ
 Φ

Ω
Τ

Ο
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ

 

Κ
Υ

Κ
Λ

Ο
Φ

Ο
Ρ
Ο

Υ
Ν

 Τ
Ρ
Ε
ΙΣ

 Φ
Ο

Ρ
Ε
Σ

 Τ
Ο

 Χ
Ρ
Ο

Ν
Ο

Ε
Π

Ο
Μ

Ε
Ν

Η
 Ε

Κ
Δ

Ο
Σ

Η
: 

Π
Ε
Μ

Π
Τ
Η

 7
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Υ
 2

0
1

8

0
1

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

€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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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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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

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»

Νο 18: 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

& ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ. 

Υπό έκδοση. 

Κυκλοφορεί 

7 Φεβρουαρίου 

2019
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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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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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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 

&

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 

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

http://www.photo.gr/monothematika/
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Νέος κύκλος 2019

Η φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή συνεχίζει και φέτος τα βιωματικά 

εργαστήρια φωτογραφίας, έχοντας ανακοινώσει για τους πρώτους 

μήνες του 2019 τη διεξαγωγή τριών σεμιναρίων. Στο καθιερωμένο 

εργαστήριο “Ξημέρωμα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου” οι συμμετέχοντες 

θα βρεθούν στην καρδιά του γεγονότος, για να αποτυπώσουν την 

ένταση και την ατμόσφαιρα της Iχθυόσκαλας υπό την καθοδήγηση 

της Μάρως Κουρή. Παράλληλα όσοι πάρουν μέρος στο σεμινάριο θα 

πάρουν μικρές συνεντεύξεις από τους ανθρώπους της Ιχθυόσκαλας και 

θα κρατήσουν προσωπικές σημειώσεις, ώστε να δημιουργήσουν ένα 

μικρό κείμενο που θα συνοδεύσει τις φωτογραφίες τους. Στο τριήμερο 

εργαστήριο με τίτλο “Τόποι Προσευχής” οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν 

και θα φωτογραφίσουν την κρυμμένη πολυπολιτισμική όψη της Αθήνας. 

Σ΄αυτό το οδοιπορικό στους ανθρώπους, τις θρησκείες, τον πολιτισμό 

και τα έθιμά τους, η φωτορεπόρτερ θα καθοδηγεί και θα συμβουλεύει 

τους συμμετέχοντες, ούτως ώστε να δημιουργήσουν εικόνες που θα 

αντανακλούν το συναίσθημά τους. Τέλος, στο εργαστήριο με τίτλο “Οι 

ξεχασμένες φυλές της κοιλάδας Όμο” που θα πραγματοποιηθεί στην 

Αιθιοπία, όσοι πάρουν μέρος θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τα 

τοπία και τους ανθρώπους του Νότου της χώρας, σε ένα ανθρωποκεντρικό 

οδοιπορικό στις ξεχασμένες φυλές της κοιλάδας Όμο. 

Ξημέρωμα στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου
Εργαστήριο: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019

Εγγραφές: έως 23 Ιανουαρίου 2019

Πληροφορίες: www.oramastudies.gr/workshop/ιχθυοσκαλα 

Τόποι Προσευχής
Εργαστήριο: Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Ιανουαρίου 2019Εγγραφές: έως 

11 Φεβρουαρίου 2019

Πληροφορίες: www.oramastudies.gr/workshop/τοποι-προσευχής 

Oι ξεχασμένες φυλές της κοιλάδας Όμο
Εργαστήριο: 9 – 17 Μαρτίου 2019

Πληροφορίες: marokouri.blogspot.com/2018/12/o-9-1732019.html 

�� &6����<&(�! ��! �*�"��!
Επόμενη συνάντηση στις 24 Ιανουαρίου 2019

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τον «Φωτογραφικό 

Κύκλο» συνεχίζει τις καθιερωμένες «Συναντήσεις της Πέμπτης». Σε αυτές 

σύγχρονοι Έλληνες φωτογράφοι, επιλεγμένοι από τον Πλάτωνα Ριβέλλη και 

μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», παρουσιάζουν το καλλιτεχνικό έργο 

τους, συζητούν μεταξύ τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές 

τους και απαντούν στις ερωτήσεις του κοινού. Οι παρουσιάσεις του Ιανουαρίου 

έχουν ήδη ξεκινήσει. Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 

24 Νοεμβρίου και θα είναι αφιερωμένη στους φωτογράφους  Αθηνά Καρόκη, 

Ανθή Μάρα και Παναγιώτη Μαρκολέφα. 

Παρουσίαση: Πέμπτη 24 Ιανουαρίου, 19:00 – 21:00

Διεύθυνση: Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Τηλ. 

2103680052, culture@hau.gr, www.hau.gr/culture 
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http://www.photo.gr/monothematika/
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Έκθεση φωτογραφίας της Μαίρης Χατζάκη

Η Μαίρη Χατζάκη, υπεύθυνη της Αίθουσας Τέχνης Αντί στην 

Αντίπαρο, μέλος του Φωτογραφικού Κύκλου και συνιδρύτρια 

του μη κερδοσκοπικού Διεθνούς Σωματείου Φωτογραφίας & 

Τέχνης Αντιπάρου, παρουσιάζει φωτογραφικές καταγραφές των 

μαρμαρογλυπτών κατά την ώρα εργασίας για την αποκατάσταση 

των αρχαίων μνημείων στη νησίδα “Δεσποτικό” δίπλα στην 

Αντίπαρο. Σημειώνεται ότι η φωτογράφος ξεκίνησε να αποτυπώνει 

το Δεσποτικό και τις αρχαιολογικές εργασίες το 2015. Από 2017 

πραγματοποιεί επιμελημένη φωτογράφιση για την προβολή τους. 

Η επιμελήτρια της έκθεσης και ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη 

σημειώνει σχετικά: «Με κεντρικό σημείο αναφοράς τον άνθρωπο 

και την ανθρώπινη δραστηριότητα, η φωτογράφος έχει καταφέρει 

να αποδώσει όλη την ουσία, χωρίς υπέρβαση της πραγματικότητας, 

χωρίς να υστερεί το έργο της σε διαύγεια και αισθητική και κυρίως 

χωρίς να ξεφύγει από τη θεματική στοχοθέτησή της, να κάνει 

γνωστό απ’ άκρη σ’ άκρη στον κόσμο το Δεσποτικό». 

Την έκθεση διοργανώνουν το Hellenic American College (HAEC) 

και η Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε συνεργασία με το Διεθνές 

Σωματείο Φωτογραφίας και Τέχνης Αντιπάρου. Τη μέρα των 

εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί διάλεξη του αρχαιολόγου 

και διευθυντή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Γιάννου 

Κουράγιου, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες ανασκαφής και 

αναστήλωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού. Μετά τα 

εγκαίνια η έκθεση θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ, για να παρουσιαστεί στις 

10 Οκτωβρίου στο Ελληνικό Προξενείο της Νέας Υόρκης. Τις δύο 

εκθέσεις συμπληρώνει κατάλογος του Εκδοτικού Οίκου Μέλισσα, 

η παραγωγή του οποίου έγινε με την οικονομική ενίσχυση του 

Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού Έργου.

Εγκαίνια: Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, 19:00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Μαρτίου 2019

Διεύθυνση: Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Ελληνοαμερικανική 

Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών Ελληνοαμερικανικής 

Ένωσης, Τηλ. 2103680052, www.hau.gr/culture 
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Έκθεση φωτογραφίας και ζωγραφικής

Οκτώ εργαζόμενοι του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 

(ΕΦΕΤ) παρουσιάζουν τα φωτογραφικά και ζωγραφικά έργα 

τους στον χώρο της Blank Wall Gallery. Το εργασιακό περιβάλλον, 

οι καθημερινές ευθύνες και οι υποχρεώσεις δεν καταφέρνουν 

τελικά να καταπνίξουν την ανάγκη για δημιουργία. Ο τίτλος της 

έκθεσης «Απόδραση από το κουτί» αναφέρεται σε αυτή την 

απόδραση από την καθημερινότητα.

Εγκαίνια: Παρασκευή 18 Ιανουαρίου, 20:00

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 2114052138, info@

blankwallgallery.com, http://www.blankwallgallery.com  
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

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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