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Και μαζί, ομαδική έκθεση των

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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ΑΙΘΟΥΣΑ «ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ» 
Ώρες λειτουργίας: 12:00 - 21:00
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Χορηγός εκτυπώσεων
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Με την υποστήριξη 

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Editorial

To ��������� ��� ��!�"#$�� 
Μια ελάχιστη γνωστή διακήρυξη του 1989, θεμέλιο του Νόμου 2121/1993 για την κατοχύρωση 

των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογράφων επί των έργων τους 

«A� "�� �%��&!��#� �'#()� *#+�)� +�')�� �,�) &���# ,+)� �� �%��&!��#)� �*��� +)(.���;»
                                                                         PAUL LEVINSON - �������	
� �����	�	��
��

   

Ιδού το σχετικό ρεπορτάζ όπως δημοσιεύτηκε στο Νο 1 τεύχος του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και στην σελίδα που ακολουθεί το περίφημο Μανιφέστο 

της Πυραμίδας που στάθηκε η αφορμή για την ψήφιση στη χώρα μας 

λίγα χρόνια μετά, του Νόμου 2121/1993. 

«Με χαιρετισμό του κ. Ζακ Λαγκ, υπουργού 

Πολιτισμού της Γαλλίας, ξεκίνησε τις εργασίες 

του, συνέδριο εκπροσώπων επαγγελματικών 

οργανώσεων φωτογράφων από οκτώ 

ευρωπαϊκές χώρες. Πραγματοποιήθηκε 

στη νεόδμητη Πυραμίδα του Λούβρου στο 

Παρίσι, στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 

(1989) με αντικείμενο το συντονισμό της 

δράσης των επαγγελματιών φωτογράφων 

όλης της Ευρώπης για την κατοχύρωση 

των πνευματικών δικαιωμάτων επί των 

δημιουργημάτων τους, βλέπε φωτογραφίες, 

στην Ενωμένη Ευρώπη του 1992. Σ’ αυτό το 

συνέδριο έλαβαν μέρος οι Ομοσπ. Γερμανία, 

Ισπανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Ιταλία, Ολλανδία, 

Σουηδία και η Ελλάδα. Η χώρα μας συμμετείχε 

με την Ένωση Φωτογράφων Εφηρμοσμένης 

και Δημιουργικής Φωτογραφίας (Ε.Φ.Ε.ΔΗ.Φ.) εκπροσωπούμενη από 

τον κ. Τ. Τζίμα και τη δικηγόρο κ.Αλεξάνδρα Νέρη. Σημειωτέον ότι 

είχαν προηγηθεί δύο παλιότερες συναντήσεις, μία στην Κολωνία της 

Γερμανίας κατά τη διάρκεια της Photokina τον Οκτώβριο του 1988 

και μία στη Στουτγάρδη τον Ιούνιο του 1989. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών «διέρρευσε» ότι ο Ιταλός Επίτροπος της [τότε] Ε.Ο.Κ. αρμόδιος 

για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων κ. Κ. Perrissich είχε ήδη ζητήσει 

από τις κατά τόπους υπηρεσίες των κρατών-μελών της Ε.Ο.Κ. φάκελο 

με την ισχύουσα νομοθεσία στις χώρες τους, πάνω σ’ αυτό το θέμα και 

προσωπική ενημέρωση στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου’89. Σκοπός η έκδοση 

κοινοτικής οδηγίας που θα εναρμονίσει αυτό τον κυκεώνα διατάξεων εν 

όψει του 1992. Οι σύνεδροι υπέγραψαν στο τέλος των εργασιών κοινή 

διακήρυξη -που ονόμασαν ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΗΣ ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ- και την 

οποία δημοσιεύουμε. Επίσης συμφώνησαν σε μία νέα μορφή δράσης, τη 

ΠΥΡΑΜΙΔΑ: Ενεργοποίηση όλων των εθνικών οργανώσεων δημιουργών 

της Ευρώπης- ζωγράφων, γλυπτών, εικονογράφων κ.ά. - με στόχο την 

προστασία των δικαιωμάτων τους».    

                                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ: ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ξεφύλλιζα πρόσφατα το πρώτο τεύχος του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που κυκλοφόρησε το 1989 με 

αφορμή κάποιο αφιέρωμα που ετοιμάζουμε 

για τα 30 χρόνια από την έκδοση του περιοδικού. 

Παρ’ όλο που τα 30 χρόνια δεν είναι καθόλου 

ευκαταφρόνητος χρόνος, το αντίθετο θα έλεγα, 

δεν θα σταθώ σε νοσταλγικές αναδρομές αλλά σ’ ένα 

σημαντικό γεγονός που ομολογώ ότι το είχα ξεχάσει 

και το οποίο έχει την αξία του όπως αποδείχτηκε στο 

διάβα του χρόνου.

Βρισκόμαστε στη περίοδο που έχει ανοίξει 

για τα καλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και 

φυσικά στη χώρα μας, η συζήτηση για την σχεδόν 

ανύπαρκτη μέχρι τότε κατοχύρωση των πνευματικών 

δικαιωμάτων των φωτογράφων επί των έργων τους. 

Τότε, εν έτει 1989, η πιο δυναμική επαγγελματική 

ένωση φωτογράφων ήταν η Ε.Φ.Ε.ΔΗ.Φ. (Ένωση 

Φωτογράφων Εφηρμοσμένης & Δημιουργικής 

Φωτογραφίας -σήμερα είναι ανενεργή ή δεν υφίσταται 

καθόλου) στην οποία ο υπογράφων, άρτι αφιχθείς εκ 

Παρισίων, με μεγάλη υπερηφάνεια εξελέγη μέλος. Ως 

νέο και ορμητικό μέλος λοιπόν, που ήθελε ν’ αλλάξει 

τα κακώς κείμενα του φωτογραφικού επαγγέλματος 

και ολάκερου του κόσμου(...), το ΔΣ της ΕΦΕΔΗΦ 

μου ανέθεσε να εκπροσωπήσω τον κλάδο στην 

συνδιάσκεψη Επαγγελματικών Οργανώσεων και 

Σωματείων Φωτογράφων απ΄ όλη την Ευρώπη 

στην -νεόδμητη τότε- γυάλινη Πυραμίδα του 

Λούβρου εξ ού και η ονομασία αυτής της διεθνούς 

συνδιάσκεψης. Κριτήρια για την σημαντική αυτή 

αποστολή στο Παρίσι ήταν κι άλλα, πιο πρακτικά: 

Η καλή γνωριμία μου με την κ.Αλεξάνδρα Νέρη, 

ανερχόμενη τότε Ελληνίδα δικηγόρο στο Παρίσι και 

διαπρέπουσα σήμερα στην πόλη του φωτός νομικό 

και η γνώση της γαλλικής γλώσσας. Η συνδιάσκεψη 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το διήμερο 30 

Σεπτεμβρίου -1 Οκτωβρίου 1989. Φυσικά κανείς τότε 

δεν υποψιαζόταν ότι το διαδίκτυο, 20 χρόνια μετά,  

θα έφερνε τα πάνω-κάτω σε αυτόν τον τομέα...

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΤΕΥΧΟΣ ΝΟ 1
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Άρθρο 1: Ο φωτογράφος είναι κάτοχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη δημιουργία του 
έργου του, ηθικών και κυριαρχικών. Τα δικαιώματα αυτά είναι ισχυρά και απαραβίαστα.

Άρθρο 2: Τα ηθικά δικαιώματα είναι εκείνα τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρονται στο πρόσωπο του 
δημιουργού, στο σεβασμό του ονόματός του, της δουλειάς του, στην καλλιτεχνική του ιδιότητα 
και στη δημοσιοποίηση του έργου του.

Άρθρο 3: Τα κυριαρχικά δικαιώματα αποτελούν το αναφαίρετο δικαίωμα του δημιουργού, κατά τη διάρκεια 
της ζωής του, να εκμεταλλευθεί το έργο του με οποιαδήποτε μορφή και τρόπο και να απολάβει 
του αναλόγου κέρδους.

Άρθρο 4: α) Ο φωτογράφος αμείβεται για την εκτέλεση ενός έργου - φωτογραφίας- αλλά και για τα 
δικαιώματα εκμετάλλευσής του. 
β) Η αμοιβή εκτέλεσης ενός έργου αφορά στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου 
(παραγγελίας), 
γ) Κάθε χρησιμοποίηση μιας φωτογραφίας απαιτεί την προηγούμενη γραπτή συμφωνία του 
δημιουργού της για αυτή τη συγκεκριμένη χρήση και κατά συνέπεια την αποζημίωσή του. 
δ) Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης μιας φωτογραφίας εκχωρούνται εφ’ όσον στη γραπτή συμφωνία 
αναφέρεται η επιμέρους αποζημίωση του φωτογράφου για κάθε μορφή χρησιμοποίησης ενός 
έργου σε σχέση με το γεωγραφικό διαμέρισμα, τη διάρκεια εκμετάλλευσης, το μέγεθος και τη 
σημασία της διανομής του καθώς και τη φύση του φορέα.
ε) Κάθε ολική ή μερική εκμετάλλευση μιας φωτογραφίας χωρίς την ενημέρωση του δημιουργού της 
ή η διαφορετική χρήση της από αυτήν που συμφωνήθηκε είναι παράνομη και καταγγελτέα. 

Άρθρο 5: Κάθε χρήστης μιας φωτογραφίας οφείλει, έστω και χωρίς την υπογραφή κάποιας σύμβασης 
ή συμφωνίας, να δηλώσει στο φωτογράφο τη χρησιμοποίηση της φωτογραφίας αυτής. Κάθε 
χρήστης μιας φωτογραφίας οφείλει να αποστείλει δωρεάν στο φωτογράφο δύο αντίτυπα που θα 
αποδεικνύουν τη χρησιμοποίηση της. Σε περίπτωση μη αποστολής, δύο αποδεικτικά της χρήσης 
πρέπει να κρατηθούν στη διάθεση του φωτογράφου έστω και αν αυτός δεν τα ζητήσει.

Άρθρο 6: Ο φωτογράφος διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα κυριότητας των φωτογραφικών υλικών που 
παρέδωσε στον χρήστη. Με τη λήξη της περιόδου εκμετάλλευσης όλες οι φωτογραφίες που 
είχαν δοθεί γι’ αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο πρέπει να επιστραφούν στο φωτογράφο και στην 
κατάσταση που αυτός τις είχε δώσει.

Άρθρο 7: Σε κάθε αναπαραγωγή μιας φωτογραφίας, με οποιανδήποτε μορφή και αν γίνει πρέπει να 
αναγράφεται επάνω ή δίπλα της το όνομα και η ιδιότητα του φωτογράφου. Αυτό μπορεί να 
παραληφθεί μόνον εάν το έχει εγκρίνει ο φωτογράφος.

Άρθρο 8: Ο φωτογράφος είναι ο μόνος υπεύθυνος για την επιλογή των εικόνων του.
Κάθε τροποποίηση της φωτογραφικής εικόνας με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει (π.χ. μοντάζ, 
αλλαγή καδραρίσματος, φωτοτεχνική αλλοίωση, επιχρωμάτιση, αλλοίωση μέσω υπολογιστή) 
απαγορεύεται εκτός εάν έχει δοθεί άδεια από το φωτογράφο. 

Άρθρο 9: Κάθε πρωτότυπη φωτογραφία, αντίγραφο ή ειδική εκτύπωση για συλλογή, που θα έχει χαθεί, 
καταστραφεί εντελώς ή εν μέρει και που για οποιονδήποτε λόγο δεν δύναται να αποκατασταθεί 
πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο αποζημίωσης του φωτογράφου που θα εξαρτάται από την αξία 
της φωτογραφίας που είχε προβλεφθεί στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία.

Αρθρο 10: Για κάθε αρχειοθέτηση, παραλλαγή ή μεταβίβαση της φωτογραφικής εικόνας με σύγχρονους 
ηλεκτρομαγνητικούς τρόπους απαιτείται η γραπτή έγκριση του δημιουργού της φωτογραφίας για 
τη συγκεκριμένη αρχειοθέτηση ή μεταβίβαση της εικόνας.

Συντάχθηκε και υπογράφτηκε στη Πυραμίδα του Λούβρου, Παρίσι, 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 1989. 

(Ακολουθούν οι υπογραφές των εκπροσώπων).

To ��������� ��� ��!�"#$�� 


6, �� �!*)#� ��� 6)!��$�7�8 �����	
���
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https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/press.tag/news/cashback-z-gr-jan19.dcr
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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

E7$,���: Τάκης Τζίμας, ��)�=���>� �8���'��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�����"#�)��: Άννα Μανουσάκη ����.7�)�: 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 

Πανέμορφοι κήποι στην έρημο! 

Όταν το χρήμα συναντάει την φαντασία...

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 Γ.Μ. 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

E7$,���: Τάκης Τζίμας, ��)�=���>� �8���'��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�����"#�)��: Άννα Μανουσάκη ����.7�)�: 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_popup?v=c9wsoCoJNiU&feature=youtu.be
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Ήταν ο B’ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ο μεγαλύτερος, ο πιο αιματηρός, ο πιο 

καταστροφικός, ο πιο απεχθής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στάθηκε 

συνώνυμος με θηριωδίες κατά αμάχων, με μαύρες σελίδες τεράστιων 

ανθρώπινων απωλειών, με οικουμενικό αντίχτυπο που επηρέασε 

καθοριστικά μια ολόκληρη γενιά. 

Μετά το σκοτάδι όμως έρχεται το φως. Αυτό το φως, αυτή την ελπίδα και 

ανάταση, συμβολίζει και εικονοποιεί η αρχετυπική φωτογραφία του Alfred 

Eisenstaedt “V-J Day, Times Square” μια από τις πιο διάσημες στην ιστορία της 

εικόνας με το πάθος και τον ενθουσιασμό για τη ζωή. 

Οι ταυτότητες των απεικονιζόμενων έμειναν ασαφείς για πολλά χρόνια. Αρκετοί 

είχαν ισχυριστεί ότι ήταν οι πρωταγωνιστές του στιγμιότυπου που συνόψισε την 

παγκόσμια χαρά, αγαλλίαση και ανακούφιση για το τέλος του Β’ ΠΠ. Χρειάστηκε να 

πραγματοποιήσει ειδική έρευνα η υπηρεσία του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού 

Naval Institute Press, με εξετάσεις στηριγμένες σε ιατροδικαστικές τεχνικές (forensic 

analysis) προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι όντως επρόκειτο για το ναύτη George 

Mendoνsa και τη νοσοκόμα Greta Friedman.  

Τώρα γράφεται ο επίλογος του ιστορικού φιλιού. Η Friedman πέθανε το 2016 

και αυτή την εβδομάδα, στις18 

Φεβρουαρίου 2019 ο Mendonsa την 

ακολούθησε, σε οίκο ευγηρίας για 

βετεράνους και σε  ηλικία 95 ετών. Σε 

μια από τις δηλώσεις του είχε πει:”Μου 

είχε κάνει εντύπωση η αυτοθυσία αυτών 

των κοριτσιών που είχαν καταταγεί 

εθελοντικά ως νοσοκόμες στο στρατό 

και το ναυτικό. Εκείνη τη στιγμή που 

μάθαμε το τέλος του πολέμου και 

πανηγυρίζαμε στην Times Square, 

δεν το σκέφθηκα καθόλου. Ήταν 

ένα φιλί από την καρδιά μου.” Μια 

εβδομάδα αργότερα, η φωτογραφία του 

Eisenstaedt δημοσιευόταν στο LIFE και 

παραδινόταν στην κληρονομιά όλης της 

ανθρωπότητας. 

                                      Π.ΚΑΛΔΗΣ

E������! �"� ��� #�$�%&� '��� 
Eγκατέλειψε τα εγκόσμια ο George Mendonsa, ο ναύτης της “Times Square V-J Day”

Ο Geοrge Mendonsa και η Greta Friedman 
πολλά χρόνια μετά (1980)
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ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Be part of the tech revolution!

www.photovision.gr
www.imageandtech.gr

ΣΕΚΑΦΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

advs.indd   1 7/1/2019   5:48:06 μμ

http://photovision.gr/
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Advertising & Food Photography
Making Delicious Pictures: Σεμινάριο με τον Μάριο Θεολόγη στην Photovision & Image+Τech

Σεμινάριο διαφημιστικής φωτογραφίας και φωτογραφίας φαγητού 

διοργανώνεται από το OramaStudies στα πλαίσια της Photovision & 

Image+Tech το Σάββατο 6/4/2019 και ώρες 10:00-13:00. Eισηγητής θα είναι ο 

διακεκριμένος φωτογράφος στο χώρο της διαφήμισης και όχι μόνο, Μάριος 

Θεολόγης. Οι εικόνες του δημιουργού χαρακτηρίζονται από την ευρηματικότητά  

τους αναφορικά με την αισθητική, την τεχνική και την ιδιαίτερη σύνθεση. 

Τι κάνει όμως το Μάριο Θεολόγη να ξεχωρίζει στο χώρο της διαφημιστικής 

φωτογραφίας και του food photography και ποια είναι τα μυστικά του; 

Tο θέμα του σεμιναρίου μας μεταφέρει πίσω απ’ το φακό του κορυφαίου 

φωτογράφου, ο οποίος αποκαλύπτει τα μυστικά του σε θεωρία, τεχνικές, 

φωτισμούς και επεξεργασία. Παράλληλα ο Μάριος Θεολόγης εξηγεί όλη τη 

διαδικασία παραγωγής των εικόνων του. Περιλαμβάνεται live φωτογράφιση 

τροφίμων επί σκηνής, με παράλληλη μετάδοση σε γιγαντοοθόνη, ενώ η 

διακεκριμένη Food Stylist Υπατία Παπασταμάτη θα μοιράζεται με το κοινό 

τεχνικές και υλικά για το στήσιμο του τέλειου πιάτου. Στη συνέχεια ο Μάριος  θα  

αποκαλύψει βήμα προς βήμα τους τρόπους φωτισμού που πρέπει να γνωρίζει 

κάθε φωτογράφος που θέλει να διακριθεί στον χώρο της διαφήμισης. 

Η προσέλευση πρέπει να γίνει μισή ώρα νωρίτερα από την έναρξη του σεμιναρίου. 

Η προπώληση του εισιτηρίου για το σεμινάριο ανέρχεται στα 35 ευρώ, ενώ στο 

ταμείο στοιχίζει 40 ευρώ*.  Eφόσον κάποιος θέλει να παρακολουθήσει και δεύτερο 

σεμινάριο από το πρόγραμμα της ίδιας ημέρας https://www.oramastudies.gr/

helexpo-seminars/ το ποσό ανέρχεται στην προνομιακή τιμή των 50 ευρώ και 

για τα δύο σεμινάρια. Τότε η αγορά πρέπει να γίνει από το www.oramastudies.gr 

όπου υπάρχει αναρτημένο και το πλήρες πρόγραμμα. ��������	
�
�	����

https://www.oramastudies.gr/helexpo-seminars/advertising-food-photography-making-delicious-pictures/
https://www.oramastudies.gr/helexpo-seminars/
https://www.oramastudies.gr
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Ο Μάριος Θεολόγης είναι φωτογράφος 

και ιδρυτής του Math Studio, με 

ειδίκευση στη διαφημιστική φωτογραφία. 

Έχει σταθεί πίσω από την κάμερα για 

πολλές επιτυχημένες και βραβευμένες 

διαφημιστικές εκστρατείες σε όλη την 

Ευρώπη. Έχει κερδίσει αρκετά βραβεία 

ERMIS στο Εθνικό Φεστιβάλ Διαφήμισης 

και βραβεία EΒΓE. Το έργο του 

δημοσιεύεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες 

συλλογές όπως το EPICA, το ARCHIVE και 

το ADSOFTHEWORLD.

��&�($��)

https://www.oramastudies.gr/helexpo-seminars/advertising-food-photography-making-delicious-pictures/
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“� ���� ��	!” 
�� Photovision & Image+Tech 2019
���
��
� 
	�������� 
� ������ ���
� �����������.

H PHOTOVISION, �� ��� ����� ����� ����������, �!"� ���#"� ����� ����: "$�� �%��!��� "&�����' �� �"!��-

�����' ��("�� �� �%��& ��&"$� �%�������� ���� ���� ���)� �� *�����*$. +����, ���� "���"$&"�� �� ����-

������ �" �%�"���$ ����� &" ��� Image+Tech, ���!���&" �� �")�"�� *��� ���� �����#�%�$ ��� ���%�$��� 

&�� &"�����, �&���'� ��("��� *�����*$� &" (�&: “H ���� &�%!” 	�"%()��%&" ������ ��������� �" ���!"� *�-

����*$�, �&��"�, ��&�"$ �� *������*�%� � ��#�%� &���� ��� ��� project ��% ( %������("$ ��� �����"� ��� 

PHOTOVISION & IMAGE+TECH 2019.

photovision.gr/mycity/

http://photovision.gr/mycity/
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Συμπίπτει με τα 80 χρόνια της Ένωσης Δημοσιογράφων 
Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στα 

ιδιόκτητα γραφεία της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών 

Περιοδικού Τύπου -της οποίας μέλος είναι και ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ- 

η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Τους 

παρευρισκομένους καλωσόρισε η Γενική Γραμματέας της Ένωσης 

κα Πέννυ Καλύβα, τονίζοντας ότι η ΕΔΙΠΤ φέτος συμπληρώνει 80 

χρόνια ζωής. Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ο Περιοδικός 

και Περιφερειακός Τύπος στην εποχή της οικονομικής κρίσης, 

ειδικά μετά την άδικη επιβολή του 2% επί του ετήσιου κύκλου 

εργασιών όλων των εκδοτικών επιχειρήσεων υπέρ  ΕΔΟΕΑΠ, μίλησε 

ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχάλης Σαββάκης. Την πίτα  έκοψε η 

Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών και πρώην Πρόεδρος της 

Βουλής των Ελλήνων κα Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, η οποία είναι 

και επίτιμο μέλος της ΕΔΙΠΤ. Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Γενικός 

Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας κ. Χρήστος Σίμος, ο 

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ κ. Γεώργιος Παπαηλιού, η Βουλευτής Νέας 

Δημοκρατίας κα Σοφία Βούλτεψη, ο Βουλευτής ΚΙΝΑΛ  κ. Γεώργιος 

Καρράς, ο Βουλευτής ΑΝΕΛ  κ. Γεώργιος Κατσίκης, ο Βουλευτής ΚΚΕ 

κ. Μανώλης Συντυχάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Γιώργος 

Μπρούλιας. Ακόμα, την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

Εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, Πρόεδροι «αδελφών» 

δημοσιογραφικών οργανώσεων και αρκετές προσωπικότητες της 

πολιτικής, επιχειρηματικής και πνευματικής ζωής του τόπου.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Β. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
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Kυκλοφορεί

N�� ��������	
�� 	����! 

Photographia & Zographiki_21x28.indd   170 6/2/2019   6:02:24 μμ

http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-18-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-%CE%B6%CF%89%CE%B3/
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Στην τελική ευθεία για το grand opening βρίσκεται το εργαστήριο/υποκατάστημα της 

ελληνικής PHOTOSHOPDIGITAL στην Αγγλία. Το PHOTOSHOPDIGITAL U.K. STORE είναι 

το μοναδικό ελληνικό φωτογραφικό εργαστήριο στην Μ. Βρετανία το οποίο έχει εξοπλιστεί 

με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και θα παρέχει υπηρεσίες εκτυπώσεων, κατασκευής 

φωτογραφικών κουτιών παρουσίασης, μεγάλες εκτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί, canvas, 

Plexiglas κτλ. Στόχος του νέου εγχειρήματος είναι να εξυπηρετήσει τους περισσότερους από 

1.000 Βρετανούς επαγγελματίες που ανήκουν στο μέχρι σήμερα πελατολόγιο της εταιρείας 

και να επεκταθεί και σε νέους ενδιαφερόμενους, επαγγελματίες 

του κλάδου. «Στόχος μας είναι να απεμπλέξουμε το κεντρικό 

εργαστήριό μας στην Ελλάδα από παραγγελίες Βρετανών 

φωτογράφων, να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι και ταυτόχρονα να 

δώσουμε το καλύτερο δυνατό service στους πελάτες μας» δήλωσε 

ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Ν. Αξελής. «Επιτυχία δεν είναι αυτό που ο καθένας μπορεί να 

θεωρεί για την εταιρεία του αλλά αυτό που δείχνουν οι πράξεις, οι επενδύσεις, η ποιότητα 

και προπάντων η συνέχειά του» τόνισε ο ίδιος καταλήγοντας: «Η εμπειρία μας στο εξωτερικό 

ήδη μετράει  δεκαπέντε και πλέον χρόνια και μπορώ μετά βεβαιότητας να πω ότι οι Έλληνες 

φωτογράφοι πρέπει να είναι περήφανοι για την δουλειά τους σε σχέση με τον μέσο όρο των 

συναδέλφων τους στην Ευρώπη». Το εργαστήριο έχει έδρα το Sunderland και θα εξυπηρετεί 

την Αγγλία και Ιρλανδία ενώ ταυτόχρονα για πρώτη φορά θα διαθέτει και consumer print 

point (εκτύπωση για ερασιτέχνες) μιας και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.
 

Θερμές ευχές από όλο το team του ΦΩΤΟγράφου για καλές δουλειές! 

Photoshopdigital
Eπέκταση δραστηριοτήτων και στην Βρετανία με εργαστήριο/υποκατάστημα
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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
Η ιδανική λύση για το σύγχρονο 
φωτογραφικό κατάστημα, για εκτύπωση 
φωτογραφιών, καρτών, αντιγράφων έργων 
τέχνης και άλλων προϊόντων υψηλής 
ποιότητας εκτύπωσης.

• Απίθανη ευελιξία
• Εκτύπωση φωτογραφιών υψηλής ποιότητας
• Αξιοπιστία και οικονομία
• Μελάνι UltraChrome D6-S

EPSON WORKFORCE PRO 
WF-C869RDTWF SERIES
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!

http://www.fisheye.gr/
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H Canon �"% Graphica EXPO 2019
Με προϊόντα και λύσεις επαγγελματικής και εμπορικής εκτύπωσης

Η Canon Ελλάδας δίνει φέτος το παρόν στην έκθεση Graphica EXPO 2019 με προϊόντα και λύσεις της στους τομείς 

των τεχνικών και γραφιστικών εφαρμογών, της φωτογραφίας και των καλών τεχνών, της εκτύπωσης πόστερ 

για καταστήματα και διαφήμιση, αλλά και την αποδοτική εκτύπωση ασπρόμαυρων και έγχρωμων εγγράφων για τις 

εσωτερικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Έτσι απευθύνεται στους επαγγελματίες, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τα 

πλεονεκτήματα της ψηφιακής εκτύπωσης σε εφαρμογές μεγάλου μεγέθους, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 

σε ειδικά υλικά και επιφάνειες, αλλά και στα στελέχη επιχειρήσεων και τους διαχειριστές τμημάτων ΙΤ που διεξάγουν 

έρευνα αγοράς για την αναβάθμιση εξοπλισμού γραφείου και την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών τους. 

Η Canon συμμετέχει στη φετινή Graphica EXPO, η οποία θα διεξαχθεί στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας στις 

22, 23 και 24 Φεβρουαρίου, στεγαζόμενη στο περίπτερο 425 του πιστοποιημένου συνεργάτη της, JMsolutions. Τα 

προϊόντα της Canon που εκτίθενται απευθύνονται πρωτίστως σε σχεδιαστές, γραφίστες και τεχνικούς, με εφαρμογές 

που κυμαίνονται από την εκτύπωση μεγάλων τεχνικών και μηχανολογικών σχεδίων (CAD/CAM), χαρτών, 

σχεδιαγραμμάτων, αλλά και κάθε είδους πολύπλοκων εκτυπώσεων με έμφαση στην ακρίβεια και την ποιότητα, αλλά 

και την υψηλή παραγωγικότητα.

� 450 •  ������������������� ���	
 
    25  ���	OYA	�� 2019
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https://pws.gr/
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Ο φωτοειδησεογραφικός διαγωνισμός World Press 

Photo τρέχει ήδη για 62η φορά βασιζόμενος στην 

εγκυρότητα και γενικότερη αποδοχή στον κόσμο του 

ρεπορτάζ. Φέτος υποβλήθηκαν συμμετοχές από 4.738 

φωτορεπόρτερ από 129 χώρες οι οποίοι απέστειλαν 78.901 

εικόνες. Ήδη ανακοινώθηκε η λίστα των επικραστέστερων 

με 43 φωτογράφους από 25 χώρες: Αυστραλία, Βέλγιο, 

Βραζιλία, Καναδά, Τσεχία, Αίγυπτο, Γαλλία, Γερμανία, 

Ουγγαρία, Ιράν , Ιταλία, Μεξικό, Ολλανδία, Νορβηγία, 

Φιλιππίνες, Πορτογαλια, Ρωσία, Νότιο Αφρική, Ισπανία, 

Σουηδία, Συρία, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, Ηνωμένες 

Πολιτείες και Βενεζουέλα. Θετική εντύπωση προκάλεσε 

φέτος το υψηλό επίπεδο των γυναικών φωτορεπόρτερ (32% 

των προκριθέντων). Εκτός από τις συνήθεις διακρίσεις φέτος 

θεσμοθετήθηκε το ειδικό βραβείο WPP Story of the Year. 

Mε αυτό θα τιμηθεί ο φωτογράφος που θα αφηγηθεί μια 

οπτικοποιημένη ιστορία δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. 

Οι τρεις υποψήφιοι στο εν λόγω βραβείο είναι οι: “Lake 

Chad Crisis” του Marco Gualazzini (Iταλία) “The Migrant 

Caravan” του  Pieter Ten Hoopen (Ολλανδία/Σουηδία) και 

“Yemen Crisis” του Lorenzo Tugnoli (Ιταλία). Πρόεδρος 

της κριτικής επιτροπής φέτος είναι η Whitney Johnson 

αντιπρόεδρος του National Geographic. 

https://www.worldpressphoto.org/collection/photocontest/

winners/2019/37614/2019-Photo-Contest-Nominees

WPP 2019
Oι επικρατέστεροι 
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Panasonic
Nέα μοντέλα Lumix FZ1000 II & FZ95

Όταν βγήκε η FZ2000, ως διάδοχος της 

FZ1000, κανένας δεν περίμενε ότι θα 

εμφανιζόταν κάποια στιγμή δεύτερη έκδοση 

(MkII) της τελευταίας. Και όμως συνέβη. Η FZ1000 

II διατηρεί το φακό superzoom 25-400mm 

(ισοδυναμία 35mm) f/2,8-4 της πρώτης έκδοσης 

αλλά έχει μικρές βελτιώσεις όπως ανεβασμένη 

ανάλυση της οθόνης 3in. στην πλάτη 1.25εκ.dot 

(αντί για 921Κ dot) και προσθήκη λειτουργίας 

L.Monochrome D.Photo Style για το ασπρόμαυρο 

με βελτιστοποιημένη δυναμική περιοχή και 

έλεγχο του κόκκου καθώ ς και Composite Assist. 

Όπως και στην “απλή” FZ11000 διατηρείται το 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο OLED 0.39M 2.36εκ. dot 

το υβριδικό σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

OIS+ πέντε αξόνων, η ριπή ως 12fps, το 4Κ video 

30p και η λειτουργία 4Κ Photoo για video stills.

Στον κόσμο των compact superzoom στοχεύει η 

νέα FZ95 που διαδέχεται την FZ90. Στο επίκεντρ 

βρίίσκεται ο φακός Leica DC Vario Elmar 30x 

zoom 24-720mm , ενώ ο αισθητήρας παραμένει 

ίδιος 1/2,3in. Ϊδια είναι  και οθόνη της πλάτης 3 

ιντσών 1040Κ dot και το σπάνιο για το μέγεθος 

της μηχανής EVF 2,33M dot. Εκτός του WiFi έχει 

προστεθεί Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης 

ενέργειας. 
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Όταν εξαγγέλθηκε η startup Light L16 με την ψηφιακή 

μηχανή 16 φακών, οι περισσότεροι εξεφρασαν 

επιφυλάξεις και δυσπιστία. Παρότι το project ναυάγησε, 

προσωρινά ή οριστικά, έδειξε το δρόμο στα smartphone 

για τα οποία το φωτογραφικό μέρος συμπίπτει με το πιο 

συναρπαστικό marketing επιχείρημα. Πάρτε ένα smartphone 

και έχετε στα χέρια σας μια κανονική φωτογραφική μηχανή 

που ανταγωνίζεται τους zoom φακούς. 

Η Samsung έδωσε πολύ μεγάλη σημασία στο zoom, ιδιαίτερα 

μερικούς μήνες πριν με το μεσαίο τετρακάμερο Galaxy A9. 

Όμως τώρα με την παρουσίαση της οικογένειας Galaxy S10, 

της πιο σημαντικής για πολύ καιρό στην γκάμα της εταιρίας, 

έχουμε πολλές φωτογραφικές παραλλαγές, ανάλογα με 

το μοντέλο και βεβαίως με AI. Oι λειτουργίες τεχνητής 

νοημοσύνης του S10 υποστηρίζονται από ξεχωριστή NPU 

(Neural Processing Unit) που περιλαμβάνεται στο chip Εxynos 

9820. O κεντρικός επεξεργαστής Μali G76 περιέχεται επίσης 

στο εν λόγω chip και είναι 40% πιο γρήγορος από τον Exynos 

9810 του Galaxy X9. Το τι ακριβώς κάνουν οι πολλές κάμερες 

στις διάφορες παραλλαγές του μοντέλου (βλ. δεξιά) θα το 

αναλύσουμε στο επόμενο Weekly μια και το timing αυτού 

του τεύχους δεν αφήνει χρονικά περιθώρια. 

Galaxy S10E τρικάμερο
1. Κανονική πίσω camera (12MP, f/1.5 or f/2.4, 

οπτικός σταθεροποιητής, Dual-Pixel autofocus) 

2. Υπερευρυγώνια πίσω (16MP, f/2.2, fixed focus) 

3. Selfie camera (10MP, f/1.9, autofocus)  

Galaxy S10 τετρακάμερο
1. Κανονική πίσω camera (12MP, f/1.5 or f/2.4, 

οπτικός σταθεροποιητής, Dual-Pixel autofocus) 

2. Υπερευρυγώνια πίσω (16MP, f/2.2, fixed focus) 

3. Tele/πορτραίτου camera (12MP, f/2.4, Οπτικός 

σταθεροποιητής, Phase-Detect autofocus) 

4. Selfie camera (10MP, f/1.9, autofocus) 

Galaxy S10 Plus πεντακάμερο
1. Κανονική πίσω  camera (12MP, f/1.5 or 

f/2.4,οπτικός σταθεροποιητής, Dual-Pixel autofocus) 

2. Υπερευρυγώνια πίσω (16MP, f/2.2, fixed focus) 

3. Tele/πορτραίτου camera (12MP, f/2.4, Οπτικός 

σταθεροποιητής, Phase-Detect autofocus) 

4. Selfie camera (10MP, f/1.9, autofocus) 

5. Eμπρός RGB depth (8MP, f/2.2, autofocus) 

Galaxy S10 5G εξακάμερο*
1. Κανονική πίσω  camera (12MP, f/1.5 or 

f/2.4,οπτικός σταθεροποιητής, Dual-Pixel autofocus) 

2. Υπερευρυγώνια πίσω (16MP, f/2.2, fixed focus) 

3. Tele/πορτραίτου camera (12MP, f/2.4, Οπτικός 

σταθεροποιητής, Phase-Detect autofocus) 

4. 3D Depth time-of-flight rear camera 

5. Selfie camera (10MP, f/1.9, autofocus) 

6. Eμπρός 3D Depth time-of-flight camera 

* δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη

Samsung Galaxy S10
                                H ναυαρχίδα με τις πολλές παραλλαγές μοντέλων και ως έξι κάμερες 
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A FUN SERVICE FOR YOUR EVENTS !

���������	


 

DIGITAL LAB SERVICE Μ. Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

Tοπικός συνεργάτης: ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

Ελάτε να selfάρουμε στην

Περίπτερο D14
��������	
�
�	����

• Κάνετε νυχτερινά και βαρεθήκατε 
τους διάφορους εκτυπωτές;

• Εκτύπωση 10x15cm σε 1’’ σας κάνει;
• Εκτύπωση 15x20cm σε 3’’ σας κάνει;
• Κόστος φωτογραφίας υπέρ χαμηλό σας κάνει;
���� � �610  � ��	
����� �������� 
��� ����� ����� ��� ����!

ς κάνει;

NEW
 

Τιμή Έκπληξη!

• Εύκολη μεταφορά (μόλις 
43,5kg σε 3 κομμάτια).

• Εκτύπωση φωτογραφιών 
και απευθείας αποστολή 
φωτογραφιών σε Twtter, 
Facebook ή σε email.

• Mέχρι 6 templates, 
από 1 έως 4 πόζες ανά 
φωτογραφία). 

• Ευχάριστο, γρήγορο και 
πολύ εύκολο στη χρήση 
software. 

https://digitallabservice.gr/language/el/
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Skylum Luminar 3.02
Βελτιωμένες επιδόσεις 

Αυξάνονται και πληθύνονται οι εναλλακτικές λύσεις για το Lightroom. 

Ένα από τα πιο πετυχημένα ανταγωνιστικά προγράμματα είναι το Skylum 

Luminar.  Από εργονομικής πλευράς, το Luminar είναι δομημένο σε Workspaces 

δηλαδή παραμετροποιήσιμες ομάδες εργαλείων./ για παράδειγμα, μπορούμε να 

έχουμε ένα workspace για πορτραίτα και διαφορετικό για τοπίο. Στην τελευταία 

έκδοση Luminar 3.02 για Windows και MacOS έχει βελτιωθεί η ταχύτητα και 

η επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης. Η εντολή Locate Folder 

επιτρέπει στους χρήστες να να βρίσκουν εύκολα “χαμένους” φακέλλους στο 

σύστημα, offline αρχεία κλπ. Στην πλατφόρμα για MacOS προστίθεται αυτόματο 

backup, αλλαγές στη μνήμη cache 

κλπ. Υποστηρίζονται ακόμη νέα 

μοντέλα ψηφιακών φωτ. μηχανών: 

Nikon: D3500, P1000, Z6, Z7 

Panasonic: Lumix DC-LX100 II 

Fujifilm: GFX 50R, X-T3 

Sony: RX100VA, RX100VI, DSC-

HX99, DSC-HX95 

Leica: M10-D, M10-P, D-Lux 7 

Sigma Cine 28mm 
T.1,5
Σύντομα στα καταστήματα

Οι εικονολήπτες και κινηματογραφιστές 

θα έχουν ως τα μέσα Μαρτίου στη 

διάθεσή τους το νέο ειδικό video φακό της 

Sigma 28mm T.1,5. Eίναι ο τελευταίος από 

μια σειρά video φακών σταθερής εστιακής 

απόστασης εκ των οποίων οι οκτώ έχουν 

γρήγορο διάφραγμα T.1,5 για λήψεις ακόμη 

και κάτω από τις πιο απαιτητικές φωτιστικές 

συνθήκες. Το δακτυλίδι εστίασης κάνει 

διαδρομή 180ο για να εστιάσει με ακρίβεια. 

Η αναλυτική ικανότητα του φακού επαρκεί 

ακόμη και για υψηλής ανάλυσης αισθητήρες 

50Megapixel. Θα παράγεται σε μοντούρες PL, 

EE και E-mount. 

����
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�amron
Τρεις νέοι φακοί για το 2019

H γκάμα Tamron πρόκειται να εμπλουτιστεί με τρία νέα μοντέλα ως τα μέσα της χρονιάς. Συγκεκριμένα θα βγούν στην 

παραγωγή οι φακοί Tamron SP 35mm f/1.4 Di USD, 35-150mm f/2.8-4Di VC USD και  E-mount 17-28mm f/2.8 II Di 

III RXD. O ημιευρυγώνιος 35mm f/1,4 είναι ο πιο γρήγορος στο οπλοστάσιο της εταιρίας ενώ ο δεύτερος 35-150 ξεχωρίζει 

με τις compact διαστάσεις. Ο τελευταίος απευθύνεται σε χρήστες Sony A7 full frame και διακρίνεται για τις μικρές του 

διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς το φωτεινό διάφραγμα f/2,8 ενώ το βηματικό μοτέρ οδήγησης του autofocus μας δίνει 

αισιοδοξία ότι θα είναι αθόρυβος όπως υποδηλώνει το πρόθεμα RXD (Rapid eXtra silentDrive). 

Xiaomi Mi9
Στο χορό των τρικάμερων smartphone

Η κινέζικη Χiaomi έχει διανύσει σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 

εκπληκτικά ανοδική πορεία και σε τεχνολογία και σε όγκο 

πωλήσεων, βασιζόμενη σε απίστευτα χαμηλές τιμές κυρίως στα entry 

level και μεσαία μοντέλα smartphone. Tώρα όμως διεκδικεί μερίδιο 

και στην κορυφή. Λίγες μέρες πριν την έναρξη τηςπαγκόσμιας έκθεσης 

Mobile World Congress στη Βαρκελώνη  (25-28 Φεβρουαρίου 

2019) “διέρρευσε” το νέο hi end μοντέλο Μi9 με τριπλή κάμερα και 

κορυφαίες φωτογραφικές προδιαγραφές. Η βασική  κάμερα φοράει 

αισθητήρα Sony μεγέθους 1/2in. 48Megapixel με τετραπλό σύστημα 

μικροφίλτρων Bayer pattern (χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες 

της διάταξης αυτής) και 12Μegapixel τελική ανάλυση (προφανώς μέσω 

υπερδειγματοληψίας που αυξάνει την πληροφορία). O βασικός φακός 

έχει φωτεινότητα f/,175 και ισοδύναμη εστιακή απόσταση 26mm. Eκτός 

από αυτόν υπάρχει ένας υπερευρυγώνιος 17mm (ισοδυναμία 35mm) με 

φωτεινότητα f/2,2 και αισθητήρα 1/3in. 16Megapixel και ένας 50mm με 

αισθητήρα1/3,4in. με ανάλυση 12ΜΡ. Το υβριδικό σύστημα autofocus 

εργάζεται με phase detect pixel και laser (!). H οθόνη τεχνολογίας 

AMOLED με διαγώνιο 6,39” ανταγωνίζεται ακριβότερες μονάδες του 

ανταγωνισμού ενώ από πλευράς υπόλοιπου hardware  έχουμε CPU 

Snapdragon 855, 6/8GB RAM και 64/128GB αποθηκευτικό χώρο.



������ 450 •  �����	
 25 ���	OYA	�� 2019 ����
 28

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

����� ����	�

��������	
�� 	���
�� �� �����
 ������ ��� 	� �
��
����� ���!

5%��"�����

�")!��!

�������	 


�� ���� ������������� � ��								

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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Lightroom
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ΤUTORIAL
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Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών
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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»

Νο 19: 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

KΙΝΗΣΗΣ 
& ΔΡΑΣΗΣ 

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 

6 Ιουνίου 2019

5%��"�����

�")!��!

�������	 


�� ���� ������ �		

T E Y 6 � 5

NNOO  1616
78��5 
57
;	5

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 

&
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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 31/1/2019   3:16:22 μμ

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

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

1 9 8 9 2 0 1 99 2

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 31/1/2019   3:16:22 μμ

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

http://www.photo.gr/monothematika/
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Circulation(s) 
Ευρωπαϊκό φεστιβάλ φωτογραφίας για νέους στο Παρίσι

Το φεστιβάλ Circulation(s) επιστρέφει για τρεις μήνες, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιo, 

ως η κεντρική έκθεση στο  CENQUATRE- PARIS. Αφιερωμένο στους νέους Ευρωπαίους 

φωτογράφους, το φεστιβάλ προσφέρει για 6η συνεχόμενη χρονιά ένα ευρωπαϊκό όραμα όσον 

αφορά τον κόσμο της φωτογραφίας για νέους. Στοχεύει στο να βοηθήσει τα αναδυόμενα ταλέντα 

στο χώρο της ευρωπαΪκής φωτογραφίας, ώστε να κερδίσουν έδαφος για να αναδειχθούν και 

να εκφραστούν μέσα από τις δικές τους σύγχρονες καλλιτεχνικές δημιουργίες. Από την πρώτη 

διοργάνωση (2011), το φεστιβάλ Circulation(s) εξελίχθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε ένα σημαντικό 

γεγονός στο γαλλικό καλλιτεχνικό προσκήνιο. Έχοντας στο ιστορικό του επτά συναπτά έτη 

επιτυχίας της διοργάνωσης έχει καταφέρει να κερδίσει αναγνώριση από το κοινό και τα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. 

Το φεστιβάλ διοργανώνεται από 

την Fetart, μια μη κερδοσκοπική 

οργάνωση που ιδρύθηκε το 2005. 

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι δεν υπήρχε καμία φωτογραφική 

διοργάνωση εξ ολοκλήρου 

αφιερωμένη στη νέα ευρωπαϊκή 

φωτογραφία στη Γαλλία, η Fetart 

αποφάσισε να διοργανώσει το 

Φεστιβάλ το 2011 ως επέκταση 

στις μη κερδοσκοπικές της 

ενέργεις που χρονολογούνται 

από το 2005 και αφορούν την 

προώθηση νέων ταλέντων στη 

φωτογραφία κατά μήκος όλης της 

Ευρώπης. Μια άλλη φιλοδοξία 

του φεστιβάλ Circulation(s) είναι 

να δημιουργήσει ένα δίαυλο 

επικοινωνίας με άλλες Ευρωπαϊκές 

δομές, που αφοσιώνονται 

στην προώθηση της νέας 

Φωτογραφίας και μία συνδιαλλαγή 

πρωτοβουλιών ανάμεσα σε 

γκαλερί, φεστιβάλ, κολλεκτίβες 

σχολές φωτογραφίας και εκδότες. 

Πρόκειται με άλλα λόγια για 

αυτό που θα έπρεπε να είναι 

κάθε πολιτισμική διοργάνωση, 

μια δημοκρατική με οριζόντιες 

δομές διοργάνωση.  Για πρώτη 

φορά, το 2019 η καλλιτεχνική 

διεύθυνση ανατέθηκε στο δίδυμο 

The Red Eye (Αudrey Hoareau 

& Francois Cheval). Ως κομμάτι 

του ‘Institut Français’s European 

exchange policy’, το φεστιβάλ 

θα φιλοξενήσει φέτος νέους 

Ρουμάνους φωτογράφους: Iona 

Cîrlig, Mihai &Horatiu �ov�ial�, 
Felicia Simion. Επίσης, το 

φεστιβάλ θα ταξιδέψει στα πλαίσια 

που αναφέραμε στην πρωτεύουσα 

της Ρουμανίας, το Βουκουρέστι 

τον Μάϊο του 2019.

Αναφορικά με το χώρο τέχνης 

CENQUATRE-PARIS

Το CENQUATRE-PARIS όπως 

έχει ειδωθεί από τον σκηνοθέτη 

Jose- Manuel Goncalves, είναι 

μία συνεργατική πλατφόρμα 

καλλιτεχνών, όπου ενθαρρύνει 

την πρόσβαση σε όλες τα είδη της 

σύγχρονης Τέχνης.
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PhotoshopPhotoshop
Lightroom&
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www.photo.gr/monothematika • "%�.: 210 8541400 • info@photo.gr

http://www.photo.gr/monothematika/
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«Αιχμαλωτίζοντας τον χρόνο». Μονογραφία με υλικό 

από 37 χρόνια φωτορεπορτάζ 

Η παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου θα γίνει στην Βlank Wall 

Gallery, στις 18 Μαρτίου και ώρα 7μμ. Η μονογραφία του Νίκου 

Αποστολόπουλου, φωτορεπόρτερ και επίκουρου καθηγητή στο Τμήμα 

Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, αναδεικνύει σε 400 σελίδες, γεγονότα από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, πραγματοποιώντας ένα νοερό ταξίδι στο χρόνο και τον τόπο 

της ελληνικής πολιτικής και κοινωνικής ζωής. Χωρίζεται σε τρεις θεματικές 

ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά  πολιτικά γεγονότα, η δεύτερη αθλητικά 

και η τελευταία ενότητα κινείται γύρω από τον κόσμο της Τέχνης. 
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Βασίλης Καρκατσέλης
«Προ & μετά-φωτογραφίες» 

Διάρκεια: εώς 10.03.2019
Επιμέλεια: Γιάννης Ευθυμιάδης
Ώρες λειτουργίας: 11:00 – 21:00 
(Καθημερινά)
Τοποθεσία: Booze Cooperativa, 
Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα, Ελεύθερη 
είσοδος

Τον δημιουργό 
προβληματίζει το ερώτημα 

«από που αρχίζει και πότε 
τελειώνει μία φωτογραφία». 
Το έργο του εντάσσεται 
στην ομαδική έκθεση 7+1 
ΧωροΣυνθέσεις, σε επιμέλεια 
του Γιάννη Ευθυμιάδη και 
μέσω αυτής της σύμπραξης 
επιχειρείται να χαραχθούν, 
στους χώρους του BOOZE, 
διαδρομές ανάμεσα στη 
ζωγραφική, την γλυπτική, τη 
φωτογραφία και τη μουσική. 
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Μάσκα-ζωϊκό βασίλειο-άνθρωπος

Η λειτουργία της μάσκας στη φωτογραφική δουλειά του Μ.Πλακίτση 
που παρουσιάζει σε αυτή, την πρώτη του ατομική έκθεση, αποτυπώνει 

την πρόθεση απόρριψης του καθημερινού προσωπείου, των κοινωνικών 
συμβάσεων και των ενοχικών συνδρόμων. Η μάσκα που αποτυπώνει ένα 
ζώο ουσιαστικά μεταφέρει και σε αυτόν που τη ‘‘φορά’’ τις ιδιαιτερότητες 
του ζώου, εντάσσοντάς τον σε μια διαδικασία μεταμόρφωσης και 
αποκάλυψης μιας πιο σκοτεινής, απαλλαγμένης από ταμπού, πλευράς του 
εαυτού του. 

DAGANTH
Συνεχίζεται 
η φωτογραφική έκθεση στον 
κινηματογράφο Ανδόρα

Γνωστός από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο Daganth ή 

διαφορετικά Άνθιμος Δάγκας, 
εκθέτει μια σειρά από φωτογραφίες 
του που έχουν ως στόχο την 
εξύμνηση του κοινότυπου και του 
τετριμμένου. Σύμφωνα με τον ίδιο: 
«Η αναμονή για το απροσδόκητο 
και η κατανόηση της πραγματικής 
ταυτότητας ενός ατόμου είναι αυτό 
που επιθυμώ στις φωτογραφίες μου. 
Είμαι ενθουσιασμένος με τον τρόπο 
με τον οποίο οι άνθρωποι ενεργούν, 
όταν αγνοούν την ύπαρξη του 
φωτογραφικού φακού».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και 
τις 28/4/2019 και θα εκτεθούν τα 
έργα στο φουαγιέ συγκεκριμένα του 
κινηματογράφου ΑΝΔΟΡΑ. 

photo.gr

www.photo.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://twitter.com/photographosmag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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