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Editorial
Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι
αρκετοί επαγγελματίες φωτογράφοι και
μάλιστα οι πιο παλιοί, δεν βλέπουν με καλό
μάτι την (υπερ)προσφορά φωτογραφικών
γνώσεων που εύκολα μπορεί σήμερα
κάποιος να αποκτήσει μέσα από σεμινάρια
και workshops.

Ό

σο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο,
αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν
ότι η «ανεξέλεγκτη» πρόσβαση στη
φωτογραφική γνώση έχει βλάψει σοβαρά το
φωτογραφικό επάγγελμα. Την άποψή τους
αυτή δεν διστάζουν να την διατυπώνουν με
αφορμή κάποια ανακοίνωση διενέργειας
σεμιναρίων είτε από το περιοδικό μας
είτε από οποιονδήποτε άλλον φορέα.
«Αν εσείς ξεστραβώνετε κάθε περίεργο,
κάθε ερασιτέχνη τότε αυτός γιατί να πάει

παρεμφερείς απόψεις που μας έχουν
διατυπωθεί προφορικά και γραπτά. Τις πιο
πολλές εξάλλου τις έχουμε ήδη δημοσιεύσει
όπως και τις απαντήσεις-τοποθετήσεις
στο ζήτημα αυτό. Συνοψίζω γι’ άλλη μια
φορά: Δεν είναι δυνατόν σήμερα, στον 21ο
αιώνα, στην εποχή του διαδικτύου και της
ελεύθερης διακίνησης ιδεών, γνώσεων
και πληροφοριών -αφήνω απ’ έξω τα
προϊόντα- να υπάρξουν περιορισμοί, έλεγχοι
και προστατευτισμοί. Και για να μιλήσουμε
συγκεκριμένα για τα σεμινάρια, ποιοτικό
έλεγχο στο περιεχόμενό τους οφείλει να κάνει
ο ενδιαφερόμενος πριν «αγοράσει» όπως
κάνει σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες.
Από την άλλη ο επαγγελματίας φωτογράφος
για να επιβιώσει θα πρέπει να βελτιώνει

Everet
Ever
verettt Col
Coll
l ection
i / sshutterstock.com
k.co
com

στον επαγγελματία να πληρώσει για μια
φωτογράφιση;». «Υπάρχουν πολλοί
φωτογράφοι του Σ/Κ. Πάνε στα σεμινάρια
γάμου που κάνουν κάποιοι που έχουν
αυτοαναγορευθεί σε καθηγητάδες και
μαθαίνουν στο γόνατο ότι εμείς μάθαμε
με πολύ κόπο, πολύ χρήμα και σε πολλά
χρόνια ασκώντας το επάγγελμα. Επιπλέον
εμείς πληρώνουμε φόρους ενώ αυτοί και
μας κλέβουν το ψωμί και επιπλέον κλέβουν
και το κράτος... ”. Δεν θα σταχυολογήσω

Χαρακτηριστική φωτογραφία μιας άλλης εποχής από το PHOTOBUSINESS No 77 &
το αφιέρωμα στο σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα.

 !"#
Απειλή για τον κλάδο ή ευκαιρία;
καθημερινά τη δουλειά του, να είναι πάντα ενημερωμένος, να είναι ανταγωνιστικός
στις τιμές του και πολλά-πολλά άλλα. Γιατί δεν μπορεί να στερήσει την γνώση από τον
νεοεισερχόμενο στο επάγγελμα ή οποιονδήποτε άλλον. Ας το παραδεχτούμε.
Η ελληνική φωτογραφία σήμερα, σε αυτό το περιβάλλον ασυδοσίας όπως το
αποκαλούν ορισμένοι ή απόλυτης ελευθερίας για άλλους, βρίσκεται σε ασύγκριτα
υψηλό ποιοτικό επίπεδο σε σχέση με 20 - 30 χρόνια πριν. Τώρα εάν τα οικονομικά των
φωτογράφων είναι σε... ασύγκριτα χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τότε, αυτό οφείλεται
μεταξύ πολλών άλλων παραγόντων και στην έλλειψη γνώσεων για το πως πρέπει
κανείς να κινηθεί στο σύγχρονο περιβάλλον του επαγγέλματος, τουτέστιν στην ελλειπή
παρακολούθηση των κατάλληλων σεμιναρίων κι όχι το αντίθετο.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

« $%& '" #   (% $   )&*...»
,     
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Be part of the tech revolution!

www.photovision.gr
www.imageandtech.gr

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ
 448 • 

11



O YA

 2019

 

3

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

%!

Near death experience...
Eντυπωσιακά τρομακτικές στιγμές!

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+*,5#: Τάκης Τζίμας, 676;# &)5#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
5"<#: Άννα Μανουσάκη 6+#: Φωτεινή Αβραμάκου

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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
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DJI
Ένα εσωτερικό “σκάνδαλο“ και μερικές σκέψεις
Μερικές μέρες πριν, το Internet
αντήχησε από την είδηση για την
αποκάλυψη δικτύου διεφθαρμένων
στελεχών της DJI, του κινέζικου

θέμα έχει πάρει φόρα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Άλλοι μέμφονται γενικότερα τις κινέζικες βιομηχανίες
για διαφθορά, σκάνδαλα υποκλοπής, παρακολούθησης και βιομηχανικής κατασκοπείας, άλλοι
επικεντρώνονται στις ακριβώς τιμές που επιβαρύνθηκαν οι καταναλωτές-αγοραστές drone της
DJI κλπ. Οι πιο ψύχραιμοι αντιτείνουν στα μεγάλα σκάνδαλα που έχουν πλήξει κατά καιρούς

κολοσσού στα drones, που
αποτελεί σχεδόν μονοπώλιο στη
συγκεκριμένη αγορά.
Οι λεπτομέρειες έκαναν λόγο και
απάτη ύψους τουλάχιστον 150εκ.
δολ. μέσω υπερτιμολογήσεων
πρώτων υλών και εξαρτημάτων
από συγκεκριμένους εμπλεκόμους
προμηθευτές. Το σκάνδαλο
ανακαλύφθηκε τυχαία κατά τη
διενέργεια εσωτερικού λογιστικού
ελέγχου. ΟΙ συνέπειες ήταν ότι
απολύθηκαν και ασκήθηκαν
ποινικές διώξεις για απάτη κατά
των ενεχόμενων και δεύτερον ότι
ξεκίνησε μια τεράστια συζήτηση στο

τις ΗΠΑ όπως Lehman Brothers, Madof κλπ. Επίσης κάποιοι αναλυτές εντάσσουν την αρνητική
δημοσιότητα στο κλίμα του ψυχρού εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται στην πολιτική Τrump με συμπτώματα όπως τη σύλληψη της
οικονομικής διευθύντριας Huawei για “οικονομικά εγκλήματα και παραβίαση της αμερικανικής
νομοθεσίας”, τις διαδόσεις για “φυτεμένους κοριούς” στα τηλεπικοινωνιακά κέντρα Huawei
και ZTE που διευκολύνουν την παρακολούθηση συνομιλιών, την απαγόρευση προς
Ηuawei να συμμετάσχει στις υποδομές 5G στη Βρετανία κλπ. Είναι φανερό ότι υποβόσκει
κλίμα ψυχρού πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κϊνα όσο γιγαντώνονται οι μεγάλες εταιρίες
τηλεπικοινωνιών, δικτύων και μέσων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Κι όμως είναι οι ΗΠΑ
που με τις επενδύσεις τους πρωτοστάτησαν στη μεταφορά βιομηχανικών δομών στην Κϊνα και
τη γιγάντωση της παραγωγικότητας της τελευταίας. Απλά δεν προέβλεψαν ότι η ηλεκτρονική

διαδίκτυο κατά πόσον ζημιώθηκαν
και οι καταναλωτές από την
επίμαχη αύξηση του κοστολογίου
που προφανώς επέδρασε στην
διαμόρφωση των τιμών.

-και υπόλοιπη- βιομηχανία της θα έπαιρνε τα πάνω της και από απλή υπεργολαβία
και συναρμολόγηση θα έφτανε να κατασκευάζει τα δικά της προηγμένα πρωτότυπα
προϊόντα όπως κάνει ήδη με smartphone, καταναλωτικά και βιομηχανικά ηλεκτρονκά ως
αυτοκινητοβιομηχανία, δορυφορικά συστήματα και πολεμική βιομηχανία, απειλώντας ευθέως
την μονοκρατορία της Δύσης σε πολλούς τομείς. Ο κοιμισμένος κίτρινος γίγοντας έχει ξυπνήσει
για τα καλά και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ακριβώς που θα σταματήσει...
ΠΑΝ. ΚΑΛΔΗΣ

Ε

ν όψει του θορύβου
που προκλήθηκε η DJI
δημοοσιοποίησε μια ανοικτή επιστολή
στην οποία αναγνώρισε το πρόβλημα
και στον επίλογο ζητά από τον τύπο
να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον
τρόπο που παρουσιάζονται τα νέα.
Όμως η δημοσιότητα γύρω από το
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ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΗΝ
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ.

Live for the story_
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Γράφει η Λογίστρια-Φοροτεχνικός-Εργασιακός Σύμβουλος Χριστίνα Ψυχογυιού, Συνεργάτης Ε.Ε.Α.
Ακόμα πιο αυστηρά έχουν γίνει
τα κριτήρια καταβολής του
επιδόματος ανεργίας.
Πλέον ακόμα και για ένα
ένσημο το μήνα δεν δίνεται το
επίδομα ανεργίας με αποτέλεσμα
πολλοί συμπολίτες μας που
έχουν βρεθεί εκτός της αγοράς
εργασίας να χάνουν ουσιαστικά
και το δικαίωμα της σποραδικής

αρχικά οποιοδήποτε τρόπο, δηλαδή δια τηλεφώνου, φαξ, επιστολής, ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ή ο ίδιος ή δια αντιπροσώπου. Στη συνέχεια (ή ταυτόχρονα)
πρέπει να ακολουθήσει η προσκόμιση των σχετικών παραστατικών για το λόγο
της αναστολής, προσκομίζοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό (π.χ. αναγγελία
πρόσληψης, βιβλιάριο ασθενείας, βεβαίωση Στρατιωτικής Υπηρεσίας, αεροπορικό
εισιτήριο κτλ.), ώστε να γίνει η αναστολή της επιδότησής του και να πιστωθεί στο
λογαριασμό του το ποσό που προκύπτει ως διαφορά επιδότησης από την τελευταία
ημέρα πληρωμής έως και την ημέρα που προέκυψε ο λόγος της αναστολής.
Αν δεν μπορεί να προσέλθει ο ίδιος, εξουσιοδοτεί το άτομο που επιθυμεί, το οποίο
με τη νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση και με τα σχετικά δικαιολογητικά θα
προσέλθει εκ μέρους του και θα ενημερώσει την Υπηρεσία.

απασχόλησης.

Το ποσό της χρηματικής διαφοράς που θα προκύψει από την αναστολή της
επιδότησης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Η

επιδότηση του ανέργου
διακόπτεται λόγω:
α) Συνταξιοδότησης
β) Παράλληλης απασχόλησης
και επιδότησης

Συνέχιση επιδότησης: Το επίδομα ανεργίας συνεχίζεται όταν ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει αίτηση στην Υπηρεσία πριν την πάροδο διετίας από την έκδοση της
αρχικής απόφασης επιδότησης. Η επιδότηση καταβάλλεται από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης.

γ) Θανάτου
δ) Οριστικής ανικανότητας
για εργασία
ε) Μη εμφάνισής του στην
υπηρεσία του ΟΑΕΔ σε δυο
συνεχόμενα χρονικά διαστήματα

Για να εισπράξετε επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ:

που του έχουν καθοριστεί από την
απόφαση επιδότησης.
Σε περίπτωση διακοπής της
επιδότησης δεν είναι δυνατό να
επακολουθήσει συνέχισή της.
Νέα επιδότηση επακολουθεί
μόνον, εφόσον μετά τη διακοπή
συμπληρωθούν εκ νέου οι

Για τον άνεργο που επιδοτείται για πρώτη φορά, ο ελάχιστος αριθμός ημερομισθίων
που πρέπει να έχει συμπληρώσει για να δικαιούται να λάβει επίδομα είναι 80 κατ’
έτος την τελευταία διετία πριν την υποβολή της αίτησης για την επιδότησή του, εκ των
οποίων τα 125 ημερομίσθια πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο 14μηνο
χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι πριν την απόλυση μήνες.

Η επιδότηση ανεργίας
αναστέλλεται από τη
στιγμή που ο άνεργος
βρει εργασία.

Επίσης, επίδομα ανεργίας λαμβάνει και ο εργαζόμενος που κατά τα δύο έτη πριν την
καταγγελία ή τη λήξη της σύμβασής του έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας
(χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες) και όχι λιγότερες από 80 ημέρες
εργασίας κάθε έτος.

Επίσης, αναστέλλεται
σε περίπτωση ασθένειας,
στράτευσης, αναχώρησης στο
εξωτερικό, λήξης άδειας διαμονής
και εργασίας σε περίπτωση που
ο άνεργος είναι αλλοδαπός,
ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο για
τον οποίο παύει να είναι διαθέσιμος
για απασχόληση στην αγορά
εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος εντός
8 ημερών θα πρέπει να ενημερώσει
την Υπηρεσία που επιδοτείται,

11
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επάγγελμά σας.
4. (Από 01.01.2014) Να μην έχετε επιδοτηθεί εντός της τετραετίας πριν την ένταξη
στην επιδότηση πάνω από 400 ημέρες.
Αν ο άνεργος επιδοτείται για πρώτη φορά:

προϋποθέσεις επιδότησης.

 448 • 

1. Πρέπει να είστε μισθωτός και να έχει λήξει ή να έχει καταγγελθεί από τον
εργοδότη (απόλυση) η σύμβαση εργασίας σας.
2. Να είστε ως εργαζόμενος ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ
3. Να έχετε συμπληρώσει μέσα στο 14μηνο ή 12μηνο που προηγείται της αίτησής
σας τον αριθμό των ημερομισθίων που προβλέπονται ανάλογα με το

Αν ο άνεργος έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν:
Ο άνεργος που έχει επιδοτηθεί ξανά στο παρελθόν πρέπει να έχει πραγματοποιήσει
125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή του, χωρίς να
υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Αν πρόκειται για απασχολούμενο σε τουριστικά ή άλλα εποχικά επαγγέλματα
πρέπει να έχει εργαστεί 100 ημέρες το τελευταίο 12μηνο, με την προϋπόθεση ότι
έχει εργαστεί ως εποχικός για δύο συνεχείς περιόδους απασχόλησης. Σε περίπτωση
που έχει εργαστεί ως εποχικός για μία μόνο περίοδο απασχόλησης, τότε αρκούν
100 ημέρες το τελευταίο 14μηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των
δύο τελευταίων μηνών πριν την απόλυση.
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Food photography
Workshop  Studio    

 food photographer    

               
      food photography,  product managers 
  ,  food lovers, food bloggers  food Instagrammers.
!""#H!:    ,  , www.foodimage.gr

$%&'&! ()*+"!:  16  2019
(*%-*: 10:00 -16:00 (6 )
$+%&! (E)*+"!: Studio G. Drakopoulos – Food Photography
.   30, 115 22  (M :      )
!/00#$&'#!: maximum 12  (   2 )
-&!#&! !/00#&$"!: 140  (  45* 24%)
99*+!" 5*%*-&;&/<"!"!:  

Òåéè

!  "
#$ % 17

«Still Life»
& 6,90 

E : www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400
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Epson
ProAV laser βιντεοπροβολέας εγκατάστασης 30.000 lumen

Σ

την έκθεση ISE 2019, η Epson
παρουσιάζει για πρώτη φορά
το νέο της laser βιντεοπροβολέα
με φωτιστική ισχύ 30.000 lumen,
τον (EB-L30000U), πριν την
επίσημη κυκλοφορία του (το
2020). Αυτός ο πανίσχυρος laser
βιντεοπροβολέαςς απευθύνεται
σε εταιρείες ενοικιάσεων και
εκδηλώσεων, χώρους φιλοξενίας
και αξιοθέατα.
Η Epson θα παρουσιάσει,
επίσης, τη νέα σειρά «fit-andforget» laser βιντεοπροβολέων
εγκατάστασης, που περιλαμβάνει
τα μοντέλα EB-L1075U, EB-L1070U
και EB-L1050U. Αυτοί είναι οι
πιο οικονομικοί και ευέλικτοι
βιντεοπροβολείς εγκατάστασης
της εταιρείας, που συνοδεύονται

προσέλκυσης των επισκεπτών θα αποτελέσει το πολυθέαμα #EpsonVortex ε: μια
περιήγηση 360 μοιρών, που δημιουργεί εντυπωσιακή εμπειρία για τον επισκέπτη, με 16
διπλούς laser βιντεοπροβολείς EB-L1755U με φακούς ELPLU03 και προσαρμοσμένη 4D
μουσική υπόκρουση, χρησιμοποιώντας πολυκάναλο ήχο. Οι επισκέπτες γίνονται μέρος
αυτής της μοναδικής εγκατάστασης, καθώς κατά την είσοδό τους στην πύλη γίνεται
mapping βιντεοπροβολή απευθείας επάνω τους, μέσω ενός συστήματος laser που
προβάλλει γραφικά σε πραγματικό χρόνο.
Όπως είπε ο Neil Colquhoun, Αντιπρόεδρος CISMEA και Επαγγελματικών Λύσεων Οπτικής
Απεικόνισης, Epson Europe B.V.: «Αυτή είναι η πιο δυναμική σειρά AV που διαθέτουμε

μέχρι σήμερα, από τα συναρπαστικά 30.000 lumens του EB-L30000U έως το νέο, συμπαγή,
βιντεοπροβολέα σήμανσης, EB-U50. Έχουμε ολοκληρώσει την εντυπωσιακή μας σειρά
βιντεοπροβολέων εγκατάστασης για να καλύψουμε τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα και την
παρουσιάζουμε στην ISE».
http://epson.presspage.com/Η-Epson-ανακοινώνει-τον-ProAV-laser-βιντεοπροβολέαεγκατάστασης-των-lumen-στην-ISE-

από δυνατότητες βελτίωσης 4Κ
και υποστηρίζουν φακούς που
αλλάζουν. Προορίζονται για
χρήση σε μεγάλους χώρους,
από αξιοθέατα έως αμφιθέατρα,
μουσεία και αίθουσες συσκέψεων,
καλύπτοντας την οθόνη με την
μεγάλη ισχύ (μέχρι και 7.000
lumens). O ακόμη πιο αθόρυβος
ανεμιστήρας εξασφαλίζει την
ησυχία κατά την προβολή.
Στην έκθεση κεντρικό αντικείμενο
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Nikon “Cashback“
Σε επιλεγμένες φωτογραφικές μηχανές και φακούς

Ο

ι φίλοι της Nikon μπορούν ήδη να αξιοποιήσουν τη χειμερινή προσφορά
“CASHBACK” με άμεση επιστροφή χρημάτων έως €600 σε αγορά
συγκεκριμένων φωτογραφικών σωμάτων Nikon και φακών Nikkor, στο
δίκτυο επιλεγμένων καταστημάτων από Δευτέρα 04/02/2019 έως και Κυριακή
31/03/2019.
Η χειμερινή προσφορά ισχύει για την πώληση των παρακάτω φωτογραφικών
μηχανών και φακών.
NIKON COOLPIX

CASHBACK

NIKKOR Z για mirrorless φωτ/κή μηχανή

CASHBACK

COOLPIX P900

50 €

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S

100 €

COOLPIX A900

50 €

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

100 €

COOLPIX B500

30 €

NIKKOR FX

NIKON Z

CASHBACK

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

300 €

Z 7 σώμα ή kit

400 €

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED

300 €

Z 6 σώμα ή kit

300 €

AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR

300 €

NIKON DSLR

CASHBACK

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

150 €

D850 σώμα ή kit

300 €

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

300 €

D750 σώμα ή kit

300 €

AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR

200 €

D7500 σώμα ή kit

300 €

NIKKOR DX

D7200 σώμα ή kit

200 €

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR

50 €

D5300 σώμα ή kit

50 €

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

150 €

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Nikon, δείτε: www.nikon.gr
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EPSON SURECOLOR
SC-P10000
Υψηλή παραγωγικότητα,
χωρίς συμβιβασμούς
στην ποιότητα με εύκολη
λειτουργία και συντήρηση!
Εγγύηση 3 ετών

EPSON SURELAB SL-D700

EPSON WORKFORCE PRO
WF-C869RDTWF SERIES

Η ιδανική λύση για το σύγχρονο
φωτογραφικό κατάστημα, για εκτύπωση
φωτογραφιών, καρτών, αντιγράφων έργων
τέχνης και άλλων προϊόντων υψηλής
ποιότητας εκτύπωσης.

Για εκτυπώσεις υψηλής απόδοσης
Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με την αξιόπιστη
επαγγελματική σειρά MFP 4 σε 1 που σας δίνει τη
δυνατότητα υπολογισμού του κόστους εκτύπωσης κι
έχει ελάχιστες ανάγκες παρέμβασης από το χρήστη!

• Απίθανη ευελιξία
• Εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας
• Αξιοπιστία και οικονομία
• Μελάνι UltraChrome D6-S
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Canon
Νέα γενιά εκτυπωτών γραφείου Image Runner Advance
νακοινώθηκε η 3η
γενιά της πλατφόρμας
εκτυπωτών πολλαπλών
λειτουργιών της σειράς IMAGE
RUNNER ADVANCE από την

Α

από 26 προϊόντα και 7 σειρές, παρέχει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης, χάρη στην προηγμένη
τεχνολογία που ενσωματώνει.Όπως δήλωσε ο κος Toyotsugu Kuwamura, executive vice
president and general manager, Business Imaging Solutions Group, “Έχουμε ένα ξεκάθαρο
όραμα για την υποστήριξη του σύγχρονου γραφείου στο παρόν και μέλλον, όπως προκύπτει
από την ανανέωση της σειρά ΙmageRunner Advance. Σκοπός μας είναι να επωφεληθούμε

CANON, με τη νέα έκδοση
firmware 3.8. Αυτό το εκτενές
χαρτοφυλάκιο που αποτελείται

από την τεχνολογία μας προκειμένου να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μετασχηματίσουν
το workflow προκειμένουν να δουλέψουν οι εργαζόμενοι με την ευελιξία και ασφάλεια που
επιβάλλεται σε παρόμοια περιβάλλοντα γραφείου.”

Leica
Φακοί Limited Edition

T

o γερμανικό εργοστάσιο του Solms έχει ως συνήθη πρακτική τις ειδικές εκδόσεις φακών με διαφορετικά φινιρίσματα, μαρκαρίσματα
και υλικά. Στο πνεύμα αυτό θα κυκλοφορήσουν Limited Edition εκδόσεις των rangefinder φακών Leica APO-Summicron-M 50mm
f/2 ASPH, Summaron-M 28 mm f/5.6 και Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH με κόκκινες ενδείξεις και εναλλακτικά φινιρίσματα. Ο πιο
εντυπωσιακός είναι ο APO-Summicron-M 50mm f/2 με φινίρισμα μαύρου χρωμίου και ρετρό δακτυλίδι εστίασης που παραπέμπει
στην πρώτη σειρά φακών Leica M δεκαετίας 1950. Ο επόμενος Summaron-M 28mm f/5.6 έχει ανθεκτικό φινίρισμα μαύρο ματ ενώ ο
τελευταίας, δηλ. ο Summilux-M 28mm f/1.4 υιοθετεί φινίρισμα ανοδιωμένου αλουμινίου. Θα παραχθεί περιορισμένος αριθμός φακών
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Είστε έτοιμοι για τον Άγιο Βαλεντίνο;

 
 



11oz

11oz - Love





11oz

I Love You





 
 Glitters
  

 
 Glitters   

   
97 x 91 mm

75 x 100 mm

89 x 75 mm

 
  
23 x 21 mm
UN 5520 -  
   2 
57,2 x 63,5 mm

UN 5527 - 


     
57,1 x 63,5 mm

   

   
44 x 38 cm

Puzzle

 

19 x 19 cm
Cardboard 75 .

 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Rollei Actioncam 540
Mε ενσωματωμένο WiFi & 4K video

K

oρυφαία στη γκάμα Rollei είναι η νέα Αctioncam 540 με
ενσωματωμένο WiFi και video 4k/30fps. Επιπλέον, οι λάτρεις
μ των θαλάσσιων σπορ θα ενθουσιαστούν με τη στεγανότητα ως
βάθος 40μέτρων και την ανθεκτική πλωτή χειρολαβή (bobber) που
περιλαμβάνεται στα συνοδευτικά εξαρτήματα της μηχανής.
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (3.7-volt, 750 mAh)
χαρίζει ηλεκτρική αυτονομία έως και 90 λεπτά, ώστε οι χρήστες να
κάνουν παρατεταμένες λήψεις νμε κάρτες μνήμης Micro SD Class
10 ως 64GB. Χρησιμοποιείται υπερ-ευρυγώνιος φακός 146° για
μεγάλο οπτικό πεδίο καιγεμάτα καρέ. Προσφέρεται ακόμη slow
motion 120fps στα 720p (HD). Οι λειτουργίες για φωτογραφίες
και για video όπως η λειτουργία loop σε διάστημα 2, 3 ή 5 λεπτών,
τα προεπιλεγμένα time-lapse video και οι λήψεις με περιοδικό
χρονοδιακόπτη, επεκτείνουν ακόμα περισσότερο τις δημιουργικές
σας δυνατότητες.
Μπορείτε ακόμη να ελέγχετε τη Rollei Actioncam 540 από το
smartphone σας μέσω της ενσωματωμένης λειτουργίας WiFi, σε
απόσταση έως 10 μέτρα. Στο συνηθισμένο πακέτο αξεσουάρ,
εκτός από την ανθεκτική υποθαλάσσια θήκη, υπάρχει επίσης μία
σταθερή βάση πλαισίου κάμερας και διάφορες βάσεις στήριξης
και προσαρμογείς για ευέλικτη και ασφαλή τοποθέτηση. Με το
παρεχόμενο καλώδιο USB μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία
απευθείας ενώ βρίσκεται μέσα στην action camera.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ROLLEI ACTIONCAM 540
• Αδιάβροχη σε βάθος έως και 40m
• Αισθητήρας εικόνας: Sony 1/3.2“ BSI CMOS, 8 MP
• Ανάλυση φωτογραφίας: 8M, 5M, 2M | Interpolated:
16M, 12M
• Διάφραγμα f/2,3
• Ανάλυση video: 4k/30fps (3840x2160), 2.7K/30fps
(2688x1520), Full HD (1080P/60fps/30fps), HD
(720P/120fps/60fps/30fps)
• Οθόνη LCD 2”
• Δέχεται κάρτα microSD έως SDHC 64GB (class 10)
• Μορφή αρχείων: JPG (φωτογραφία), MP4 (H.264)
(video)
• Ενσωματωμένο Wi-Fi (εμβέλειας 10m)
• Λήψη φωτογραφιών με περιοδικό χρονοδιακόπτη
3, 10, 15, 20, 30 λεπτά
• Λειτουργίες Video Time Lapse, Loop
• Υπερ-ευρυγώνιος φακός 146°
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: έως 90 λεπτά με πλήρως
φορτισμένη μπαταρία (1080p/60fps, χωρίς WiFi)
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία LiOn 3.7-volt, 750
mAh
• Θύρες: USB 2.0, Micro HDMI
• Βάρος 57 gr (με μπαταρία)
• Διαστάσεις 25 x 60 x 42 mm
• 2 χρόνια εγγύηση
• Περιλαμβάνονται στην συσκευασία: Rollei
actioncam 540, υποβρύχια προστατευτική θήκη,
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου,
βάση πλαισίου κάμερας και αντάπτορας, επίπεδη
επιφάνεια με 3Μ αυτοκόλλητα ασφαλείας, 1x λαβή
που επιπλέει, καλώδιο USB, εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης
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Hahnemuhle
1ος Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Η

εταιρία Hahnemuhle , γνωστή για τα υψηλής ποιότητας και μεγάλης ποικιλίας χαρτιά αναπαραγωγής έργων
τέχνης (digital fine art) καθώς και τα φωτογραφικά χαρτιά (digital photo) που διαθέτει, διοργανώνει τον πρώτο

της διεθνή φωτογραφικό διαγωνισμό , που απευθύνεται σε σπουδαστές φωτογραφίας.
Ημερομηνία υποβολής συμμετοχής: 1/03/2019 -30/04/2019
Οι 50 φιναλίστ θα λάβουν sample book και από ένα πακέτο Α3 φωτογραφικό χαρτί της αρεσκείας τους.
Χρηματικά έπαθλα στους 3 πρώτους νικητές, καθώς και παρουσίαση των φωτογραφιών στη Photokina 2020 και στη
Gallery “Eisfabrik” στο Αννόβερο για 6 εβδομάδες.
Υποβολή συμμετοχής on line, όροι και διαδικασία , στο site της Hahnemuhle:
Hahnemuhle/Digital Fine Art/Photo Competition

Kodak Alaris
Πωλητήριο στον κλάδο αναλογικών υλικών

Μ

ε σκοπό την αναζήτηση ρευστότητας, η Kodak Alaris, αναζητά αγοραστή για
τον κλάδο φιλμ που παράγει αναλαγικά προϊόντα όπως το Ektachrome που
πρόσφατα επανήλθε στην παραγωγή. Αν και οι κινήσεις γίνονταν όλο αυτό τον καιρό
στο παρασκήνιο, κάποιες λεπτομέρειες ήλθαν στο φως της δημοσιότητας.
Σύμφωνα λοιπόν με τον οικονομικό απολογισμό του Δεκεμβρίου 2018, ο κλάδος
Kodak Alaris Paper, Photochemicals and Film (PPF) έχει τεθεί για πώληση μετά από
απόφαση του ΔΣ να αναζητήσει επενδυτή και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ως
τον ερχόμενο Μάρτιο 2019. Το γεγονός αναγκάστηκε να παραδεχθεί δημόσια και ο
Αlaris CEO Marc Jourlait. Οι γνωρίζοντες την αγορά μάλλον αισθάνθηκαν έκπληξη
για αυτή την τροπή των πραγμάτων αφού υπήρχε η διάχυτη εντύπωση ότι ο τομέας
τωναναλογικών υλικών είναι σε ανάκαμψη και η αναβίωση του Ektachrome ενίσχυσε
τη θέση της Αlaris. Moναδικός μέτοχος της εταιρίας είναι το συνταξιοδοτικό ταμείο
των πρώην εργαζομένων στην Κodak Pension Plan, με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία
που ειχε αποτιμηθεί σε αξία 325εκ. δολ. τo 2013. Όμως βαρυνόταν με συνολικές
υποχρεώσεις 2,7 δις δολ. Αν και η παραγωγική μονάδα του φιλμ είναι κερδοφόρα,
εν τούτοις το σύνολο της Alaris ταλανίζεται από τεράστια οικονομικά βάρη και οι
άλλοτε πλουσιοπάροχες απολαβές των συνταξιούχων της πρώnν Κodak έχουν σχεδόν
εξαερωθεί.
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ech News

lackMagic Pocket Cinema 4K
Νέες δυνατότητες μέσω firmware update

H

δεύτερη γενιά της Pocket Cinema 4K χαρακτηρίζεται όχι μόνον
από τη μοντούρα Μicro 4/3 και αντίστοιχο αισθητήρα αλλά και τη
μεγάλη ευελιξία στο θέμα των φακών. Εκτός από τους συμβατούς με
Micro 4/3 μπορεί να φορέσει φακούς με μοντούρες PL, Canon EF κλπ. Με
αντάπτορες ενώ ο αισθητήρας υποστηρίζει δυναμική περιοχή 13stop. Όσο
για το video είναι 4Κ 4096x2160 DCI και μάλιστα με refresh 60fps αλλά
και από σειρά νέων στοιχείων όπως υποστήριξη CinemaDNG Raw/Raw
3:1/Raw 4:1. Το τελευταίο firmware 6.1, υπόσχεται βελτίωση την ποιότητα
ηχογραφούμενου ήχου (χάρη στο νέο audio processor), καλύτερη
διάρκεια μπαταρίας και υποστήριξηpixel remapping.

Flickr
Αναβολή για τη διαγραφή αρχείων

Π

ρόσφατα είχαμε γράψει http://www.photo.gr/newss/
nothing-is-free-ούτε-το-flickr-h-περίπτωση-flickr-χτυπάεικαμπ σχετικά με την απόφαση των νέων ιδιοκτητών του
δημοφιλούς Flickr να θέσει όριο 1000 φωτογραφιών και
video, ανά χρήστη (εκτός επαγγελματικών – δηλ. πληρωμένων
λογαριασμών). Η προθεσμία προς τους χρήστες που έχουν
παλιούς δωρεάν (1ΤΒ) λογαριασμούς, ήταν ως 5 Φεβρουαρίου
προκειμένου να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς.
Τώρα με νεώτερη ανακοίνωση, το Flickr παραχωρεί
νέα προθεσμία ως 12 Μαρτίου, ώστε να προλάβουν οι
παλιοί χρήστες είτε να κατεβάσουν τα αρχεία τους είτε να
αναβαθμιστούν σε Pro accounts. Μάλιστα με την ανακοίνωση
παρέχεται η διευκρίνηση ότι μετά την εκπνοή της προθεσμίας,
οι διαγραφές δεδομένων να αρχίσουν από ανενεργούς
λογαριασμούς που δεν έχουν “κινηθεί” για πολύ καιρό.
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© Georgios Papapostolou, Ελλάδα

Sony World Photography Awards 2019
Τέσσερις Έλληνες φωτογράφοι φιναλίστ

Α

νάμεσα στους φιναλίστ φωτογράφους που υπέβαλαν
συμμετοχή για τον «Ανοιχτό Διαγωνισμό» και τον
«Διαγωνισμό Νέων» στα φετινά Sony World Photography
Awards 2019, διακρίθηκαν και τέσσερις Έλληνες φωτογράφοι.
Η επιτυχία τους θεωρείται ακόμη πιο σημαντική με δεδομένο ότι
φέτος ο διαγωνισμός προσέλκυσε ρεκόρ συμμετοχών: 326.997
από 195 χώρες. Στους φιναλίστ του «Ανοιχτού Διαγωνισμού»
συμπεριλαμβάνονται εξαιρετικά έργα που κατατάσσονται
σε δέκα διαφορετικές κατηγορίες. Οι τέσσερις έλληνες
φωτογράφοι και τα έργα τους είναι τα ακόλουθα:
Ο Γεώργιος Παπαποστόλου είναι πυροσβέστης στο
νησί της Κω και βραβευμένος ερασιτέχνης φωτογράφος.
Αναγνωρισμένος ήδη, με την διάκριση του «Εθνικού Βραβείου»
για την Ελλάδα στα Sony World Photography Awards 2015,
ο Παπαποστόλου είναι τώρα ανάμεσα στους φιναλίστ στην
κατηγορία «Πολιτισμός» για την φωτογραφία του «Ελληνική
Παραδοσιακή Ζωή». Αυτή η χιουμοριστική εικόνα προσφέρει
την οπτική της παραδοσιακής διαδικασίας του αρμέγματος της
κατσίκας στο μικρό νησί της Αστυπάλαιας
Ο Γιάννης Λινοσπόρης είναι ερασιτέχνης φωτογράφος από τον
Πειραιά. Διακρίθηκε στην κατηγορία «Φωτογραφία Δρόμου»
για το έργο του «Bazaar». Η λήψη έγινε μια Κυριακή πρωί σε
ένα παζάρι την Αθήνα, σε ένα από τα αγαπημένα του μέρη
Στην κατηγορία «Κίνηση», ο Φίλιππος Αλαφάκης είναι
φιναλίστ για την φωτογραφία του «Τα Χέρια». Η λήψη
πραγματοποιήθηκε στην πατρίδα του φωτογράφου, στη Ρόδο.
Η ασπρόμαυρη φωτογραφία αιχμαλωτίζει την αμέσως επόμενη
στιγμή, όπου ένας άντρας έχει μόλις βουτήξει στην θάλασσα σε
μια γεμάτη κόσμο παραλία
© Filippos Alafakis, Ελλάδα
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© Kelly Ts, Ελλάδα

Η Κέλλυ Τς από στην Αθήνα,
διακρίθηκε στην κατηγορία
«Δημιουργικότητα». Τραβηγμένη στο
σπίτι της φωτογράφου και ενώ δούλευε
με την ξαδέρφη της, η φωτογραφία
χρησιμοποιεί την αντανάκλαση ενός
παραθύρου για να καταγράψει ένα
εξαιρετικό ασπρόμαυρο πορτρέτο
Οι παραπάνω φιναλίστ θα πρέπει τώρα
να ανταγωνιστούν με φωτογράφους
από όλο τον κόσμο για να κερδίσουν
στις κατηγορίες τους και να έχουν
την ευκαιρία να λάβουν τον τίτλο του
«Φωτογράφου της Χρονιάς» για τον
«Ανοιχτό Διαγωνισμό», με έπαθλα που
συμπεριλαμβάνουν τον πιο πρόσφατο
φωτογραφικό εξοπλισμό της Sony,
το ταξίδι στην τελετή απονομής των
Βραβείων στο Λονδίνο, και $5000.
Τα έργα των Ελλήνων φιναλίστ
φωτογράφων θα παρουσιαστούν στην
έκθεση Sony World Photography
Awards 2019 στο Somerset House,
στο Λονδίνο, πριν την παγκόσμια
περιοδεία τους. Τα έργα, επίσης, θα
συμπεριληφθούν στο ετήσιο βιβλίο των
Βραβείων για το 2019.
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«Αμερική–Ρωσία: Ισοπαλία» Έκθεση φωτογραφίας & παρουσίαση λευκωμάτων

Η

“Αμερική του 1978” υπήρξε ίσως η πλέον θεμελιακή ενότητα του φωτογραφικού έργου τού Άρι
Γεωργίου. Προϊόν του πρώτου μεγάλου ταξιδιού σε αυτή τη χώρα, που επί δίμηνο διέσχισε από
Δυσμάς προς Ανατολάς, αποτέλεσε το υλικό της πρώτης του ατομικής έκθεσης με τίτλο “Φωτογραφίες
απ’ την Αμερική”. Η στιγμή για να γίνει αντικείμενο μονογραφίας ήρθε το 2018, 40 ολόκληρα χρόνια
μετά από εκείνο το πρώτο ταξίδι στη μυθική χώρα της εφηβείας του, και αποφασίστηκε από το
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης να αποτελέσει μια “δίδυμη” εκδοτική χειρονομία ταυτόχρονα με
την παράλληλη έκδοση της “Ρωσίας του 1998”. Επετειακή και η τελευταία, 20 χρόνια μετά την Αμερική
και 20 πριν από το 2018, έρχεται να αντιπαρατεθεί ως φωτογραφική μαρτυρία προς τη νεανικότερη ματιά
του τού “άλλου πόλου”. Διότι, όπως λέει ο ίδιος, «...για τη δική μας γενιά, οι δύο χώρες, κυρίως με την
πολιτική μορφή που είχαν μεταπολεμικά, με τη γνωστή αντιπαλότητα, ασυμβατότητα, την “ασυμφωνία
χαρακτήρων” τους, αποτελούσαν το “αιώνιο” –στα δικά μας μάτια του τότε– “δίπολο” της ασταθούς /
ευσταθούς ισορροπίας που “δεν θα ήταν ποτέ δυνατό να ανατραπεί”».
Τα δύο παράλληλα βιβλία, “Η Αμερική σε 78 στροφές” και “Μετά το παραπέτα-σμα, Ρωσία ’98”, με τις
200 σελίδες το καθένα τους και με δύο κορυφαία κείμενα από τον Γιώργο Χουλιάρα και τον Robin Baker
αντίστοιχα, έρχονται να θυμίσουν σε ποιο βαθμό, «...εμείς οι εκτός Αμερικής και εκτός Ρωσίας “μικροί”
πολίτες του δυτικού κόσμου, είχαμε διαμορφωμένα και παγιωμένα αντανακλαστικά αντίληψης του
Κόσμου μέσα από την εικόνα που οι δύο μεγάλες χώρες εξέπεμπαν ερήμην μας».
Παρότι ανεξάρτητα μεταξύ τους, τα δύο βιβλία παρουσιάζονται στο πλαίσιο μιας ενιαίας έκθεσης με τίτλο
«Αμερική-Ρωσία: Ισοπαλία» σε επιμέλεια Γιάννη Επαμεινώνδα, όπου η ανάμειξη και η γειτονία εικόνων
από τις δύο μεγάλες δυνάμεις της εποχής, επιχειρεί να αναδείξει ομοιότητες και διαφορές των δύο
τόπων, να εντοπίσει και να συνδιαλεχθεί με πιθανές ή απίθανες ζεύξεις και διαζεύξεις.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 19:30
ΕΚΘΕΣΗ: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 7 Φεβρουαρίου - 7 Απριλίου 2019
ΙΝFO: Τηλ.: 2310 288 036 • www.miet.gr
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Unseen Greece by 20 Mates
Με υποστήριξη Huawei

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το φωτογραφικό project της Ηuawei ‘Unseen Greece by
20 Mates’. Στα πλαίσια του project 20 σημαντικοί Έλληνες instagrammers φωτογράφισαν
την αθέατη πλευρά της Ελλάδας, μέσα από το φακό του hi end smartphone Mate 20Pro με
χορηγία της κατασκευάστριας εταιρίας. Οι έλληνες Instagrammers ταξίδεψαν τόσο σε δημοφιλείς
προορισμούς, όπως τη Σαντορίνη, τα Ζαγοροχώρια, τη Μάνη, τα Μετέωρα και την Ύδρα, τα
Χανιά, τον Όλυμπο και τη Χαλκιδική, σε πρωτεύουσες όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα,
αλλά και άγνωστα σημεία, όπως η λίμνη Μπελέτσι, το Ωραιόκαστρο κ.α. Χρησιμοποίησαν το νέο
smartphone Huawei Mate20 Pro που ενσωματώνει Artificial Intelligence καθώς και εξαιρετική
τριπλή κάμερα Leica ενώ η στεγανοποίηση IP68 βοήθησε τους συμμετέχοντες να φωτογραφίσουν
κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Το αρχικό πλάνο ήταν η παράδοση 200 φωτογραφιών, αλλά τελικά λόγω υπερβάλλοντος
ζήλου και του υψηλού επιπέδου του υλικού, το project κατέληξε να περιλάβει 500 διαφορετικές
εικόνες που βάσει της συμφωνίας με τον ΕΟΤ παραδόθηκαν ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων
για τη φετεινή καμπάνια του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Από τις 8 Φeβρουαρίου
οι φωτογραφίες της Unseen Greece ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Σύντομα μέρος των
φωτογραφιών θα εκτεθεί επίσης στη μεγάλη τουριστική έκθεση ITB-BERLIN, της οποίας τα εγκαίνια
πραγματοποιούνται σε περίπου ένα μήνα στο Βερολίνο.
Σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε τα λόγια του κ. Καριμάλη Πρόεδρο του Eλληνικού
Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος αναφέρει ότι «από το 2015 και μετά, ξεκίνησε για πρώτη

φορά να σχεδιάζεται και να υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ, μια συνολική
εθνική στρατηγική, τόσο σε επίπεδο δράσεων όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και μάρκετιν»
για τη «χρονική διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, με απώτερο στόχο τις 365 μέρες το χρόνο»,
χαρακτήρισε την ενέργεια «Unseen Greece» ως «out of the box concept» που έρχεται με τη
δύναμη της τεχνολογίας HUAWEI να «διευρύνει κατά… 365, και όχι μόνο 360 μοίρες την οπτική
του διεθνούς κοινού για τη χώρα μας».
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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»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
05

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...

9 771105 394004

01

ISSN 1105-3941

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...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες

Cover.indd 1

Cover_street_Final.indd 1

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Ιστορία & αισθητική

2/6/2016 7:25:49 μμ

29/3/2016 1:14:51 μμ

  



  

  

TEY

€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

O
N
14



  
€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

  

TEY

O
N
15



  

TEY

O
N
16

€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018







ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι

Photoshop
& Lightroom

Cover_.indd 1

28/9/2017 5:00:52 μμ

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...

Cover.indd 1

01

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

9 771105 394004

42

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

09

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

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...

9 771105 394004

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

!


!


ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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94

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

24/1/2018 4:53:51 μμ

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

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
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού

Cover_Nychterini_Fotographia.indd 1

ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

31/5/2018 1:24:22 μμ

Δωρεάν
μεταφορικά*!

Νο 19:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
KΙΝΗΣΗΣ
& ΔΡΑΣΗΣ
Υπό έκδοση.
Κυκλοφορεί
6 Ιουνίου 2019

*Για αγορές άνω των €25

Νο 19: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ KΙΝΗΣΗΣ & ΔΡΑΣΗΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Ιουνίου 2019

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr
Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400

1989

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd 1
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Έκθεση στην ifocus Gallery

Σ

τις 16 Φεβρουαρίου και ώρα 20.00 στην γκαλερί ifocus
εγκαινιάζεται η έκθεση “Τάρταρος” με φωτογραφίες του
Γιώργου Αναστασάκη. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 25
Φεβρουαρίου.
Είναι μια συνδιοργάνωση του διαδικτυακού περιοδικού ifocus
και του South Space for Photography.

Εγκαίνια: Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019, στις 20:00
Διάρκεια: 16 ως 25 Φεβρουαρίου, 2019
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές από τις 11:30 ως τις 18:00, Εκτός
Κυριακών
Τοποθεσία: iFocus Photo Gallery ( Ακαδημίας 57 & Ιπποκράτους 13
εντός της Στοάς Όπερας)
Eπικοινωνία: 210 36 47088 info@ifocus.gr & dora@ifocus.gr

‘’ 7$ 6 <$+&’’
Έκθεση της Μαίρης Χατζάκη

Σ

τις 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 7 μ.μ εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας
της Μαίρης Χατζάκη, υπό την αιγίδα του Hellenic American College και της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, με τίτλο ‘’Οι άνθρωποι του Δεσποτικού’’. Η έκθεση θα
διαρκέσει μέχρι τις 2 Μαρτίου και θα λάβει χώρα στη Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Αθήνα). Την έκθεση επιμελείται
η ιστορικός τέχνης Λουίζα Καραπιδάκη, η οποία σημειώνει χαρακτηριστικά: “Οι
φωτογραφικές αποτυπώσεις της Χατζάκη εξυμνούν την υλική και την άυλη πλευρά
του έργου των ανθρώπων. Τα φωτογραφικά τεκμήρια, παρά τις δυσκολίες του
πονήματος της «ζωντανής» φωτογραφίας, έχουν μια μοναδική ποιότητα, τόσο σε ό,τι
αφορά τη γωνία της λήψης, όσο και στη γενικότερη αισθητική που εκπέμπουν.”
Δευτέρα – Παρασκευή: 12:00 – 21:00, Σάββατο: 10:30 – 14:30, Κυριακή κλειστά
Είσοδος ελεύθερη
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f-14 +, !
Nέος κύκλος σεμιναρίων

N

έο κύκλο σεμιναρίων πραγματοποιεί το f-14 κοινόν φωτογράφων
έπειτα από την ολοκλήρωση του χειμερινού κύκλου. Οι εγγραφές
ξεκίνησαν από τις 4 Φεβρουαρίου στον χώρο της f-14-gallery
(Μητσαίων 3, παραπλεύρως της Αρχαίας Αγοράς) τις ημέρες ΔευτέραΠέμπτη και ώρες 19:00-22:00. Oι πρώτες εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν
στις 25 Φεβρουαρίου για το σεμινάριο “Φωτογραφία Ι” και στις 27 για
το σεμινάριο “Δημιουργική Φωτογραφία Ι”. Τα σεμινάρια απευθύνονται
σε όσους ξεκίνησαν τώρα να ασχολούνται με τη φωτογραφία, αλλά και
σε όσους θέλουν να καλλιεργήσουν την αισθητική τους αντίληψη και
κατέχουν ήδη βασικές τεχνικές γνώσεις.Ο κύκλος των σεμιναρίων κλείνει
με την παραγωγή φωτογραφικής έκθεσης, με θεματολογία που επιλέγεται
από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, με βάση τα projects που έχουν
προηγηθεί, καθώς και με τη χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης
σε όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς τον κύκλο.
Εγγραφές πραγματοποιούνται και κατόπιν επικοινωνίας στα τηλέφωνα:
Φώτης Παλαιολόγος: 6932968574
Κατερίνα Μαρνέλλου: 6970656797
ή μέσω facebook, www.facebook.com/f14 - κοινόν φωτογράφων

f14 κοινόν φωτογράφων
PHOTOGRAPHERS’ COMMUNE
Μητσαίων 3, Αρχαία Αγορά
546 31 Θεσσαλονίκη
Τ?2310244714, 6932968574, 6970656797
http://www.f14.gr
info@f14.gr
www.facebook.com/f14 - κοινόν φωτογράφων

T+7<5 ‘’T# "...’’
Από τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης
‘’Out Of Focus’’

Έ

ρωτας! Συμβαίνει ξαφνικά! Αιφνιδιασμός η τακτική
του, βάσανο συχνά η βίωσή του. Κι όταν ερωτευτείς
αρχίζεις και βλέπεις τα πράγματα αλλιώς, πιο όμορφα, πιο
ζωντανά, πιο χρωματιστά, πιο παραμυθένια, πιο ρομαντικά…
Παραλογίζεσαι σαν ανασαίνεις τις στιγμές του!Και τι είναι τάχα
ο έρωτας; Μόνο συναίσθημα; Πώς αρχίζει και πώς τελειώνει;
Γιατί μας συμβαίνει; Τι προκαλεί; Πώς γιατρεύεται;’’ Αυτά
είναι τα ερωτήματα που δε θα απαντηθούν μέσω της έκθεσης
φωτογραφίας ‘’ ‘Ερωτας Είναι’’. Τα μέλη της Φωτογραφικής
Λέσχης «Out Of Focus»Θα προσπαθήσουν, όμως, να
απαντήσουν στην πρόκληση του πώς εικονίζεται ο έρωτας
και να αναδείξουν, μέσα από τις ιστορίες τους, τον έρωτα σε
διάφορες εκφάνσεις. Η έκθεση θα λειτουργήσει στο χώρο
της Λέσχης Out of Focus, στην οδό Μητροπολίτου Γενναδίου
24, στη Θεσσαλονίκη και θα διαρκέσει από την Τετάρτη 13
Φεβρουαρίου έως την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2019.
Συμμετέχουν:
1. Κυριάκος Γκογκόπουλος 2. Δημήτρης Δεσποινούδης
3. Αργυρώ Κούκου 4. Καίτη Παπαναούμ
5. Τάσος Παπάς 6. Χρύσα Προύσαλη
7. Θανάσης Τσιλιγγούδης
Εγκαίνια Έκθεσης: 13/2/2019, ώρα 20:00.
Ώρες λειτουργίας: Καθημερινές:18:00 - 20:00.
Το Σαββατοκύριακο, μετά από συνεννόηση με μέλος της
Λέσχης.
Χώρος: Ο χώρος που στεγάζει τα όνειρα της ομάδας, στο
ισόγειο της οδού Μητρ. Γενναδίου 24 στη Θεσσαλονίκη.
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Jianwei Yang # Canada

Cityscapes
Έκθεση με έργα 120 φωτογράφων

Η

έκθεση “Cityscapes” θα φιλοξενηθεί στη Blank Wall Gallery από
τις 15 και μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου. Έργα περισσότερων από 120
φωτογράφων, τυπωμένα αλλά και σε οθόνη, θα παρουσιαστούν στα πλαίσια
αυτής της έκθεσης. Την έκθεση επιμελείται ο Μάρκος Δολόπικος.
Πόλεις από διάφορα σημεία του πλανήτη, με διαφορετική αρχιτεκτονική
και ύφος θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών της έκθεσης, για να
παρατηρήσουν και να συγκρίνουν. Η έκθεση αφορά όσους ενδιαφέρονται
για την αρχιτεκτονική των πόλεων, αλλά και τους λάτρεις των ταξιδιών.

Εγκαίνια: Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου, 20:00
Διάρκεια: ως 27 Φεβρουαρίου 2019
Blank Wall Gallery Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες:
www.blankwallgallery.com
info@blankwallgallery.com
211.4052.138 694.3868.124

photo.gr
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