
������ 459 •  �����	
 13 �
��� 2019 ����
 1

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

http://www.photo.gr/product/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-260/
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  Editorial

             «������ ������! �"��#!�, �$$� %�� "������ &$�! �� �'� %���...»
                                                                                                               ΚΟΜΦΟΥΚΙΟΣ

Ένας Μεξικανός με το σομπρέρο του είναι αραχτός σε μια όμορφη παραλία και 

ψαρεύει με το καλάμι και την πετονιά του. Ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, 

που βρίσκεται εκεί ως τουρίστας, τον πλησιάζει με διάθεση να τον συμβουλεύσει 

και γίνεται μεταξύ τους ο εξής διάλογος: 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ: Πόσα ψάρια βγάζεις κάθε μέρα;

ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ: Όσα χρειάζομαι για να τρώω.

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ: Γιατί δεν ρίχνεις ταυτόχρονα περισσό τερες πετονιές να πιάνεις 

περισσότερα;

ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ: Και τι να τα κάνω;

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ: Θα τα πουλάς, θα μαζέψεις χρήματα, θα αγοράσεις βάρκα και 

δίχτυα, θα πιάνεις και θα που λάς περισσότερα ψάρια και θα βγάζεις ακόμη 

περισσό τερα χρήματα.

ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ: Και μετά;

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ: Μετά θα αγοράσεις ένα καΐκι και θα αυξήσεις πολύ τα χρήματα 

που θα βγάζεις. 

ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ: Και μετά;

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ: Μετά θ’ αγοράσεις περισσότερα καΐκια, θα κάνεις μεγάλο στόλο 

και θα γίνεις πλούσιος. 

ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ: Και μετά;

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ: Μετά θα δουλεύουν άλλοι για σένα ενώ εσύ θα κάθεσαι και θα 

απολαμβάνεις το ψάρεμα! 

ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ: Γιατί; Τώρα τι κάνω;

��!&( )��! �� $�#�� "��; �)��( �’
Η άλλη άποψη!

Ήταν αναπάντεχα πολλοί οι Αναγνώστες 

μας που σχολίασαν ποικιλότροπα την 

αναφορά μας στο βιβλίο του Μάνου 

Δασκαλάκη που δημοσιεύτηκε σε αυτή 

τη στήλη του προηγούμενου τεύχους 

(Δείτε την εδώ). Φίλος φωτογράφος και 

φανατικός Αναγνώστης του PBWeekly που 

θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία του, μας 

έστειλε και σχετικό... ανέκδοτο το οποίο 

δημοσιεύουμε στην διπλανή στήλη. 

Κατά την γνώμη του Αναγνώστη μας 

εκφράζει απόλυτα την ματαιοδοξία του 

εφήμερου τούτου κόσμου και την άνευ 

νοήματος επιδίωξη του πλούτου. 

Ας χαλαρώσουμε λοιπόν κι ας ακούσουμε 

και την άλλη άποψη!

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_458.pdf#page=2
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��� 9 FPS | 493 ������ AF | FULL-FRAME 4K UHD | VR 5 �	
��� | 
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�2&��6� full frame Nikon Z 7���!���� �� /!�� ��2� ���/�2�� ����)/���2% )�� �2� 
��&��8�"'� �0� (�)6�, &�!2 ��2 �#�, �8�)�'���!"�� �����$!� Z. 	����86��� 
�2 �2����!"�): ��% �8��;�!'� �� ���% �#��% (�)�$% NIKKOR Z : ���8#7�� ��/ 
��!'��� 360 ���>���$% (�)�$% NIKKOR F*. ���8�$��� �:��!� �2� �����!'� 
�2% ����������):% ����):% ��/���2% �� #�� ��)!6� ��������0� �$��2��. 

Nikon_Z_Series_Opisthofyllo.indd   1 19/4/2019   6:22:31 μμ

https://www.nikon.gr/el_GR/products/category_pages/digital_cameras/mirrorless/overview.page
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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

E*%&�'(: Τάκης Τζίμας, �!��+���6( �����7'(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�!�#'"8<�!(: Άννα Μανουσάκη �����*��(: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

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

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

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

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

Πετυχημένες & αποτυχημένες εκδοχές...  
Το ίδιο project χωρίς την ίδια κατάληξη!

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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( �����7'(: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�!�#'"8<�!(: Άννα Μανουσάκη �����*��(: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

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

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

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

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

��$���!

https://www.facebook.com/LADbible/videos/242601343254362/?sfnsn=mo
www.photo.gr
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Full frame,  
mirrorless  
Σύστημα EOS R.
Αγοράστε μία από τις επιλεγμένες 
μηχανές και έναν φακό, δηλώστε 
την αγορά σας και λάβετε 
Επιστροφή χρημάτων.*

CAPTURE THE
FUTURE

Richard Walch, Canon Ambassador

ΕΩΣ

600€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*

*Περίοδος προωθητικής ενέργειας: 27 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου 2019. Η επιστροφή χρημάτων αφορά μόνο σε επιλεγμένα προϊόντα. Ισχύουν όροι 
και προϋποθέσεις. Δηλώστε την αγορά σας και μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: www.canon.gr/eos-r-promo/

https://www.canon.gr/eos-r-promo/
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M����� ����� 30% ���� ���!���� "��. #�$&'�' (��#�$�&)
Απαισιόδοξες ενδείξεις με βάση τα στοιχεία της CIPA συγκριτικά με το 2018

Αναλύοντας άλλους πίνακες παρατηρούμε με δέος ότι η παραγωγή σε τεμάχια 

έχει φθάσει το επίπεδο των μόλις 19εκ. μονάδων το 2018, όταν το 2010, στην 

αιχμή της ζωτικότητας του imaging είχε απογειωθεί στις 121εκ. μονάδες (εκεί βέβαια 

περιλαμβάνονταν πάρα πολλές compact, σε μια χρονική συγκυρία που τα κινητά δεν 

ήταν τόσο smart ούτε είχαν προηγμένο photo/video υποσύστημα ). Να σημειώσουμε ότι 

τα στοιχεία αφορούν τεμάχια και όχι αξία πωλήσεων, εφόσον σήμερα η διαπιστωμένη 

γενική τάση “δείχνει” προς ακριβότερα, μεσαίας κατηγορίας ή Hi end μηχανές. Έτσι 

μετά τις compact, σταδιακά υποβιβάζεται το ενδιαφέρον και για τις entry level μηχανές-

συστήματα. Παραστατικά είναι τα γραφήματα στο lensvid report, την ετήσια αναφορά 

του site lensvid.com που συναθροίζει και αναλύει τα στοιχεία που δίνει η CIPA. 

Tα συγκριτικά στοιχεία δείχνουν ακόμη ότι ενώ οι DSLR φθίνουν και το 2018 μειώθηκαν 

κατά 12% σε αξία πωλήσεων, οι mirrorless δείχνουν ανθεκτικότητα αλλά αυξήθηκαν 

μόνον κατά 2% ενώ θα περίμενε κανείς καλύτερες επιδόσεις. 

Τοπικά, η αγορά που υπέφερε το 2018 περισσότερο ήταν η Ασία με πτώση 27% ενώ 

οι ΗΠΑ επηρεάστηκαν “μόνον” κατά 16%. Ιδιαίτερα αξία έχει η διαπίστωση ότι ενώ το 

2018 συνέβη πτώση 24% κατ’ όγκον (τεμάχια) ο τζίρος μειώθηκε μόνον κατά 4,5%. 

και αυτό όσον αφορά τις φωτογραφικές μηχανές. Στους φακούς πουλήθηκαν μεν 7% 

λιγότερα κομμάτια αλλά η αξία των πωλησεων αυξήθηκε κατά 5% που σημαίνει ότι 

τα εργοστάσια τζιράρουν περισσότερα χρήματα για λιγότερα (αριθμητικά) προϊόντα 

οπτικών, ή αλλιώς αυξήθηκε η μέση τιμή του φακού, ένα φαινόμενο που συνεχίζεται 

σταθερά τα τελευταία χρόνια και αποδεικνύει την πολιτική των εργοστασίων να 

κερδίζουν περισσότερα από λιγότερες πωλήσεις. Όμως αυτή η εσωστρέφεια και 

συρρίκνωση οδηγεί σε περισσότερη εξειδίκευση, μια αγορά που πλέον χαρακτηρίζεται 

ως niche market και όχι commodity όπως τα smartphone. Ίσως στο άμεσο μέλλον 

θα δούμε ακόμη λιγότερους παίκτες να επιβιώνουν στο ολιγάριθμο club των 

κατασκευαστών φωτογραφικών. 

https://youtu.be/kCWzb6B6LW0

Η πρόσφατη έκθεση της  CIPA 

(Camera and Imaging Product 

Association) δηλ. της ιαπωνικής 

ένωσης βιομηχανιών προϊόντων 

imaging, ήλθε στο φως της 

δημοσιότητας και φέρει μάλλον 

αρνητικό πρόσημο για τις τάσεις 

της αγοράς. Έτσι αποκαλύφθηκε ότι 

τον Φεβρουάριο 2019 οι συνολικές 

αποστολές φωτογραφικών μηχανών 

σε τεμάχια (αθροιστικά για όλες 

τις κατηγορίες) σημείωσαν πτώση 

30% σε σχέση με τον αντίστοιχο 

περυσινό μήνα. Πολύ σοβαρή 

ήταν η πτώση στις φωτογραφικές 

μηχανές-συστήματα όπου έφθασαν 

τα 521.217 τεμάχια το Φεβρουάριο 

2019 έναντι 798.014 τον Φεβρ. 2018 

και 843.217τμχ. τον Φεβρ. 2017. 

Παραπέρα στοιχεία δείχνουν πτώση 

παραγωγής 22% σε τεμάχια ενώ 

η μεγαλύτερη μείωση αφορά 

compact (20%). 

��*��+,��/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

https://youtu.be/kCWzb6B6LW0
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http://www.stamos.com.gr/
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� ���  � ! "#�� "�� �$��"� �#� 
�%�� �$#&�! '��(  ��)... 
...γιατί  να επενδύ σουν οι πελά τες σου; 

Αν δεν επενδύσει ο φωτο-

γράφος, γιατί να το κάνει το 

ζευγάρι;
 

Αυτό είναι ένα ρητό που 

χρησιμοποιώ συχνά εδώ 

και 20 χρόνια και το έχω 

ενσωματώσει στο βιβλίο 

ΑΦΘΟΝΙΑ. Πριν από 2 χρόνια 

δεν θα το μοιραζόμουν τόσο 

εύκολα, ωστόσο – και επειδή 

έχω μάθει να κάνω το δικό 

μου – έκανα το μεγάλο βήμα 

να το μοιραστώ μήπως και 

«αφυπνίσω» κάποιους. 

Είναι φυσιολογικό, 

ο φωτογράφος που διαβάζει 

αυτή την παράγραφο να 

θεωρήσει την ατάκα μου 

παραπλανητική, θέλοντας απλά 

να διαφημίσω την Albumake. 

Είναι εξίσου αλήθεια όμως πως 

ο φωτογράφος που έχει αυτή 

την άποψη είναι ο ίδιος που 

διστάζει να ανανεώσει, όχι μόνο 

την επιχείρησή του, αλλά και τις 

αντιλήψεις του.
 

Αν μελετήσεις παρόμοιες 

περιπτώσεις ανά τον κόσμο, 

εύκολα θα διαπιστώσεις ότι τα 

ίδια προβλήματα υπάρχουν και 

σε άλλες χώρες, επομένως δεν 

μου κάνει εντύπωση. 

Το διαφορετικό στην ελληνική 

πραγματικότητα είναι ο 

«καλλιτέχνης» φωτογράφος, 

ο κουλτουριάρης – και δεν το 

λέω υποτιμητικά. Αυτός που δεν 

ασχολείται με τίποτα πέρα από 

την τέχνη του και που θεωρεί 

το χρήμα και τις πωλήσεις 

υποδεέστερες οπότε και δεν τους 

δίνει καμία σημασία.
 

Δώσε Lightroom στον 

φωτογράφο και θα πασχίζει ώρες 

για να σου φτιάξει την τέλεια 

φωτογραφία. 

Το πιάνεις; Σε ρωτούν για την 

τιμή, κι εσύ τι κάνεις; 

Βγάζεις το κεφάλι σου πίσω από την οθόνη και κοιτάς τον πελάτη υποτιμητικά γιατί τόλμησε 

να σε διακόψει την ώρα της δημιουργίας. Αλήθεια, πριν συνεχίσω, έχεις αναρωτηθεί ποτέ 

γιατί το ζευγάρι κάνει αυτή την ερώτηση; 

Θα σου πω ξεκάθαρα: Το ζευγάρι δεν γνωρίζει. 

Από κάποιον λοιπόν πρέπει να μάθει και ο φωτογράφος είναι ο μόνος που μπορεί να 

βοηθήσει. Και για να βοηθήσει δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από μια οθόνη υπολογιστή. 

Είναι μάταιο να είσαι επαγγελματίας, να ακολουθείς τους κανόνες του εμπορίου και να 

ρίχνεις το βάρος στην κατάσταση της κοινωνίας. Δεν φταίει ούτε η κοινωνία ούτε 

η οικονομική κατάσταση, αρκεί να ξέρεις καλά τη δουλειά σου. 

Ένας φίλος μου, ο Πάνος Κιάμος, μου είπε μια μέρα μια αστεία ιστορία: 

Πάει κάποιος στο καφενείο να παίξει τάβλι, αλλά σε όλα τα τραπέζια παίζουν σκάκι. 

Αναγκαστικά λοιπόν κάθεται να παίξει σκάκι.Και μόλις χάνει – και πρέπει να κεράσει – λέει 

στους αντιπάλους του: «Ναι, αλλά εγώ ήρθα για τάβλι!». Δεν γίνεται να παίξεις σκάκι με 

τους κανόνες από το τάβλι. 

Όπως δεν γίνεται να ακολουθείς τους κανόνες του εμπορίου μόνο με την τέχνη. 

«Αν εσύ  ο ί διος δεν επενδύ εις στην επιχεί ρησή  σου, θα είναι σαν να παίζεις τάβλι». 

ΜΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ       

Πάτα αυτό το link και κάνε εγγραφή στο σύστημα παραγγελιών της Albumake. 
Μάθε για τα νέα άλμπουμ και το InstamaX, τη νέα πλατφόρμα του Μάνου που σου προσθέτει 

1.500 - 3.000 followers τον μήνα!

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

https://albumake.com/client-login
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FULL-FRAME ����� 
���	�	
�����

Panasonic.indd   1 19/4/2019   4:34:09 πμ

https://www.panasonic.com/uk/consumer/cameras-camcorders/lumix-s-mirrorless-full-frame-cameras-learn/article/Lumix-S.html
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  � ����( )?��Q�

� <�"R!R�<"&( �'( �.�. ?!� �� Q'#!�*� ����"��!*� %!*�!@"���
Του ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΛΕΤΣΑ* | Αναδημοσίευση από την Καθημερινή της Κυριακής 14/4/2019

Η πρόσφατη ανανεωμένη οδηγία της Ε.Ε. για τα πνευματικά δικαιώματα, που ψηφίστηκε από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 26 Μαρτίου, έχει γίνει αντικείμενο μεγάλης αντιπαράθεσης. 

Οι υποστηρικτές της μιλάνε για ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός που θα δώσει ώθηση στην κοινή 

ψηφιακή αγορά, προστατεύοντας τους δημιουργούς, ενώ οι πολέμιοί της μιλάνε για κατεδάφιση 

του Διαδικτύου.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τα άρθρα 11 και 13 (15 και 17 στο τελικό κείμενο). Το πρώτο 

επιτρέπει στους εκδότες να χρεώνουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες όταν αυτές παραθέτουν 

αποσπάσματα από άρθρα, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στο Google News και άλλους συγκεντρωτές 

ειδήσεων (news aggregators). Το δεύτερο υποχρεώνει πλατφόρμες με περιεχόμενο που συνεισφέρουν 

οι χρήστες τους (όπως το YouTube) να ελέγχουν ότι δεν παραβιάζονται πνευματικά δικαιώματα με την 

ανάρτηση του περιεχομένου.

Αμφότερα τα άρθρα είναι διατυπωμένα με πολύ γενικό τρόπο και αφήνουν τις λεπτομέρειες στους 

εφαρμοστικούς νόμους των κρατών-μελών, τα οποία έχουν δύο χρόνια για να τους θέσουν σε ισχύ. 

Η ασάφεια αυτή αφήνει από μόνη της μεγάλο περιθώριο για κριτική. Για παράδειγμα, δεδομένου ότι 

σπάνια κάποιος ακολουθεί ένα σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδα ο οποίος δεν έχει επαρκή περιγραφή, 

το πόσο μεγάλο είναι το απόσπασμα από το άρθρο που επιτρέπεται να περιλαμβάνει ένας (δωρεάν) 

σύνδεσμος σε αυτό, επηρεάζει άμεσα, πέρα από τους news aggregators, και τις μηχανές αναζήτησης – 

μία υπηρεσία πολύ πιο σημαντική για την κοινωνία.

Για πλατφόρμες όπως το YouTube, η εφαρμογή του άρθρου 13 (17) πρακτικά σημαίνει ότι η πλατφόρμα 

θα πρέπει είτε να εξασφαλίζει άδειες για τη χρήση περιεχομένου που εμπίπτει σε πνευματικά δικαιώματα 

τρίτων (για παράδειγμα ένα video από κινητό τηλέφωνο χρήστη στο οποίο κάποια στιγμή ακούγεται 

απόσπασμα από ένα τραγούδι), είτε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει φίλτρα τα οποία αυτόματα να 

ανιχνεύουν και να εμποδίζουν την ανάρτηση από τους χρήστες της υλικού που εμπίπτει σε πνευματικά 

δικαιώματα.

Στην πρώτη περίπτωση, κάποιες φορές η εξασφάλιση αυτών των αδειών είναι εύκολη υπόθεση, 

κάποιες άλλες αδύνατη. Η πλατφόρμα στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να δείξει ότι προσπάθησε 

ανεπιτυχώς να εξασφαλίσει τα απαραίτητα δικαιώματα ή να κατεβάσει το περιεχόμενο. Η χρήση των 

αυτοματοποιημένων φίλτρων είναι ιδιαίτερα προβληματική, γιατί αφενός η τεχνολογία δεν είναι σε 

θέση ακόμα να αναγνωρίσει τις πολλές νόμιμες εξαιρέσεις ατελούς χρήσης περιεχομένου («fair use»), 

αφετέρου γιατί η τεχνολογία είναι ακριβή και προσβάσιμη μόνο σε πολύ μεγάλες εταιρείες.

Το άρθρο 13, όμως, εισάγει μια πολύ σημαντική αλλαγή: οι πλατφόρμες πλέον φέρουν μέρος της 

ευθύνης για το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες τους. Επίσης, κατοχυρώνει το δικαίωμα των 

χρηστών να σχολιάζουν, να ασκούν κριτική ή να παρωδούν, χωρίς αυτό το παράγωγο περιεχόμενο 

να μπλοκάρεται και τους παρέχει τη νομική δυνατότητα να στρέφονται ενάντια σε πιθανό τέτοιο 

μπλοκάρισμα.

Η αλήθεια είναι ότι το copyright εξακολουθεί να είναι σήμερα μια θολή ψηφιακή προσομοίωση της 

αναλογικής εποχής και των περιορισμών της διανομής φυσικών αντιτύπων-περιορισμών που απλά δεν 

υφίστανται στην ψηφιακή εποχή. Η νέα οδηγία είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων συμβιβασμών και είναι 

φυσικό να μην ικανοποιεί απόλυτα καμία πλευρά.

Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το Διαδίκτυο είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από το Facebook και το YouTube. 

Είναι πολύ νωρίς για να εκτιμήσουμε τις συνέπειες της συγκεκριμένης Οδηγίας. Το μόνο σίγουρο είναι 

ότι οι νομικοί θα έχουν πολλή δουλειά και ότι το Διαδίκτυο είναι πολύ ανθεκτικό για να καταστραφεί 

από αυτήν.

* Ο κ. Μιχάλης Μπλέτσας είναι διευθυντής πληροφορικής στο Μedia Lab του ΜΙΤ.
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ΓΕΝΙΚΗ 
ΕΙΣΟΔΟΣ 5€

https://biofestival.gr/?utm_source=photographos&utm_medium=banner
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Eκτός από τις φωτιστικές πηγές LED με παραλληλόγραμμο panel υπάρχουν και πιο 

ευρηματικές σχεδιάσεις, όπως τα κυκλικά LED σχήματος “πιάτου” που προσομοιώνουν 

καλύτερα μια συμβατική φωτιστική πηγή συνεχούς ροής, αλλά σε μοντέρνα εκδοχή. Το 

Linkstar RL-18V έχει ικανότητα να δίνει πολύ ομαλό και μαλακό φωτισμό χρωματική 

θερμοκρασία 5600Κelvin. Xάρη στον ενσωματωμένο διαχυτήρα τα επιμέρους 90 στοιχεία 

LED είναι αόρατα. Με την ελαχιστοποιημένη κατανάλωση ισχύος 18Watt εξασφαλίζει 

επαρκή ενέργεια από μια απλή τυποποιημένη μπαταρία NP-F. Mε μεγαλύτερο μέγεθος 

και ελαφρώς διαφοροποιημένες προδιαγραφές έρχεται το μοντέλο Linkstar Bi-Color 

Lamp Dimmable RL-24VC. Περιλαμβάνει 120στοιχεία LED, έχει ρυθμιζόμενη χρωματική 

θερμοκρασία 3200-5600Κelvin και μεγαλύτερη διάμετρο για πιο φωτεινό αποτέλεσμα. Και 

οι δύο μονάδες έχουν δείκτη χρωματικής ακρίβειας CRI 90+.

Tέλος τη σειρά κυκλικών LED συμπληρώνει το κορυφαίο μοντέλο Falcon Eyes Bi-Color LED 

lamp SO-28TD με πολύ ποιοτικό μαλακό και ισορροπημένο φωτισμό όπως πιστοποιεί η 

ένδειξη CRI 95. Το φωτιστικό είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ως προς την ανάρτηση και τοποθέτηση 

υπό οποιαδήποτε γωνία αλλά και τον χειρισμό αφού από μία μονάδα μπορεί να 

ρυθμίζονται πολλές συνδεδεμένες όμοιες αρκεί να είναι στο ίδιο κανάλι. Το SO-28TD έχει 

ισχύ 28Watt, κλιμάκωση χρωματικής θερμοκρασίας 3000-5600Kelvin και καταναλισκόμενη 

ισχύ 28Watt. 

www.videophot.gr

K�*$!*� LED soft #C�!<�!*�
Σε ποικιλία μεγεθών και τιμών

�hink Tank 
Photo
Νέα τσάντα BackLight 
Elite 45L & Stash 
Master 13L

H γνωστή για τις μελετημένες 

και εργονομικές τσάντες 

Think Tank, επιστρέφει με 

δύο νέα μοντέλα. Το μοντέλο 

Elite 45L προστίθεται στη 

μεγάλη οικογένεια BackLight 

προσφέροντας μεγάλη 

χωρητικότητα (όγκου 

45λίτρων) ενώ πλαισιώνεται 

από ειδικούς ιμάντες όπου 

μπορούν να προσδεθούν 

πολλά αξεσουάρ, τρίποδο, 

θερμός, ηλεκτρικά φανάρια, 

κλπ. Είναι αδιαβροχοποιημένη 

και σε αυτό συμβάλλουν 

και τα ειδικά φερμουάρ YKK 

Aquaguard.

το μοντέλο Stash Master 

13L είναι μια πρωτότυπη 

κυβοειδής θήκη που είναι 

σχεδιασμένη για να χωράει 

το μέγιστο σε φακούς και ένα 

σώμα και να μεταφέρεται είτε 

μόνη της είτε μέσα σε ένα 

backpack γενικής χρήσης, 

με απόλυτη ...μυστικότητα. 

Κατασκευάζεται από ύφασμα 

προδιαγραφών 100D 

Nylon αδιαβροχοποιημένο 

με επίστρωση DWR ενώ 

εφοδιάζεται με ανθεκτικά 

φερμουάρ ΥΚΚ RC-Fuse που 

δεν μπλοκάρουν ποτέ.
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€29,99!
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε 
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια 
(12 τεύχη αξίας 64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ 
μία φωτογραφική τσάντα Hama «Syscase» 
Camera Backpack170, μαύρη, 
αξίας €29,99     

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή σου;
• Θα παραλάβεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή σου στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ παραλαμβάνεις12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή τον φόβο εξάντλησής του.
• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά. (Το δώρο θα σου 

αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος Νο 260).
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400 

                                                       Η προσφορά ισχύει έως 6 Ιουνίου 2019

1 9 8 9 2 0 1 99 8 9 2 0 1

Επωφεληθείτε! Σας συμφέρει!

Επ
Σα
Ε
Σ

Periexomena_260.indd   5 19/4/2019   5:41:54 μμ

http://www.photo.gr/product/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF/
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Drones
Τριπλασιασμός μεγεθών για εμπορικές εφαρμογές ως 2023

Στην πρόσφατη αναφορά μελλοντικών τάσεων για την δεκαετία 2019-39, η αμερικανική Ομοσπονδιακή 

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Federal Aviation Administration) προβλέπει εκρηκτική άνοδο για τις 

εμπορικές χρήσεις drone. Eνώ μέχρι τώρα ο αυξητικός ρυθμός ήταν της τάξης του 13%, για την επόμενη τριετία 

προβλέπεται ...τριπλασιασμός. Η ένδειξη αυτή προέρχεται από την ανάλυση των αδειών χειριστών drone για 

επαγγελματική χρήση που ενώ έφθασαν τις 116.000 στο τέλος του 2018, θα ανέλθουν στις 350.000 τουλάχιστον στο 

αναφερόμενο διάστημα. Από την άλλη μεριά αναμένεται να επιβραδυνθεί ο ρυθμός πωλήσεων drone “αναψυχής” 

δηλ. ως παιγνίδια ή ως ερασιτεχνικές ιπτάμενες φωτογραφικές μηχανές/βιντεοκάμερες. Ήδη στις ΗΠΑ υπάρχουν 

καταγεγραμμένα 1.25εκ. Drone και αυξάνονται με ρυθμό 8.000-9.000 το μήνα, το μισό περίπου από την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο, που αποτελεί ένδειξη κόπωσης και κορεσμού στη συγκεκριμένη αγορά.

Nissin MG80Pro
Φορητό φλας με πιλότο LED

Την Πρωτομαγιά διάλεξε η Nissin 

προκειμένου να αποκαλύψει το νέο 

φορητό φλας MG80Pro που παίρνει θέση 

στην κορυφή της γκάμας. Το νέο Nissin 

μπαίνει στη μάχη του ανταγωνισμού 

με πλεονεκτήματα όπως λειτουργίες 

commander/slave, έγχρωμη οθόνη, λάμπα 

πιλότο LED ισχύος 8Watt, αφαιρούμενο 

Fresnel, και συμβατότητα με μπαταρίες 

ΑΑ NiMH και lithium Type 14500.  Με 

τις τελευταίες ο κύκλος επαναφόρτισης 

μειώνεται στο 1,5sec. H αυτονομία με 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδριδίου 

ΑΑ χωρητικότητας 2450mΑh φθάνει τις 

320 φλασιές πλήρους ισχύος. To flash 

υποστηρίζει TTL, manual και συγχρονισμό 

υψηλής ταχύτητας (HSS) ενώ η κεφαλή 

ζουμάρει για να “συντονιστεί” το εύρος 

λάμψης με εστιακές αποστάσεις 24 ως 

200mm. Το firmware update γίνεται μέσω 

θύρας MicroSD.
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SURECOLOR 
SC-P6000 
SERIES
Επαγγελματικός 
φωτογραφικός 
εκτυπωτής 24 
ιντσών
Για επαγγελματικές 
φωτογραφίες και εκτυπώσεις 
έργων τέχνης υψηλής 
ποιότητας, με ακρίβεια και 
μεγάλη διάρκεια σε μια 
σειρά μέσων.

κτυπώσειςπώσεις 
ήςής
εια και 
μια 

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ
Μελάνια pigment UltraChrome HD για χρώματα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα από την 

Pantone® • Κεφαλή εκτύπωσης Epson TFP PrecisionCore για σταθερά αποτελέσματα και 

αξιόπιστη εκτύπωση υψηλής ποιότητας • Υψηλή ανθεκτικότητα στο φως που σε φωτογραφικό 

χαρτί Premium Glossy μπορεί να διαρκέσουν έως και 60 χρόνια • Φύσιγγες μελανιών μεγάλης 

χωρητικότητας για μεγαλύτερο κύκλο εκτύπωσης μέχρι την αντικατάσταση • Ευκολία χρήσης 

με τον ευκρινή πίνακα ελέγχου LCD και φόρτωση μέσων χωρίς άτρακτο

SURECOLOR SC-F6200 (HDK)

Εκτυπωτής dye sub 44 ιντσών
Ολοκληρωμένο πακέτο θερμικής εξάχνωσης 
χρώματος για τη δημιουργία υφασμάτων 
και διαφημιστικών ειδών υψηλής ποιότητας 
που συνοδεύεται με μαύρο μελάνι HDK, το 
οποίο δημιουργήθηκε κυρίως για χρήση με 
υφάσματα ώστε να παράγεται βαθύ, ουδέτερο 
μαύρο χρώμα και έντονες σκιές! 

ECOTANK L805
ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
• Φωτογραφική εκτύπωση υψηλής 

ποιότητας χωρίς περιθώρια σε 
μέγεθος έως Α4

•  Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi
• Απευθείας εκτύπωση σε CD/DVD
• Περιλαμβάνονται φιαλίδια 6 

χρωμάτων των 70 ml με αυθεντικά 
μελάνια της Epson

• Πιστοποίηση ENERGY STAR

http://www.fisheye.gr/
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Canon
Τηλεφακός πορτραίτου RF 85mm f/1,2L 

Σταδιακά, η σειρά οπτικών για Canon full frame mirrorless εμπλουτίζεται με 

νέα μέλη. Τελευταία αναγγελία αφορά τον RF 85mm f/1,2L USM, τον πρώτο 

στην οικογένεια RF με κρύσταλλα τύπου Βlue Spectrum RF Refractive που έχουν 

καλύτερη  συμπεριφορά ως προς τη διόρθωση των χρωματικών εκτροπών. Ο 

πρώτος φακός στον οποίο υλοποιήθηκαν παρόμοια κρύσταλλα ήταν ο EF 35mm 

f/1,4L II USM. Το οπτικό στοιχείο BR παρεμβάλλεται ανάμεσα σε οπτικά στοιχεία με 

κοίλη και κυρτή επιφάνεια  και έχει ιδιαίτερη συμπεριφορά ως προς τη διάθλαση 

του μπλε μέρους του φάσματος. Έτσι η κυμάτομορφή συγκεντρώνει το φως σε 

ένα σημείο, καταλήγοντας σε βελτιωμένη απόδοσηγ. Ο φακός περιλαμβάνει 13 

στοιχεία σε 9 ομάδες εκ των οποίων ένα στοιχείο UD (Ultralow Dispersion) και ένα 

ασφαιρικό. Όλα τα κρύσταλλα έχουν δεχθεί ειδική πολλαπλή επίστρωση Air Sphere 

Coating. H ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 85cm, τυπική για την κατηγορία. Έχει 

διαστάσεις 104x116mm και ζυγίζει 1.2kg. Για τη νέα προσθήκη στη σειρά Canon 

RF ο κος Kazuto Ogawa Canon President και CEO, δήλωσε: “Τα οπτικά βρίσκονται 

στο επίκεντρο της κληρονομιάς Canon. H εταιρία μας αισθάνεται ενθουσιασμό 

για την αναγγελία νέων φακών RF, αρχίζοντας από τον RF 85mm f/1.2L USM. 

Οραματιζόμαστε το ρόλο αυτού του νέου προϊόντος ως απόλυτου εργαλείου για 

πορτραιτίστες φωτογράφους σε όλα τα επίπεδα.”

Jupio 
PowerFlash600
Νέα σειρά ισχυρών 
φορητών φλας

Τις ανάγκες των μηχανών Canon, 

Nikon και Sony για ισχυρό αλλά 

προσιτό φορητό φλας καλύπτει η 

Jupio με τη σειρά PowerFlash 600. 

Είναι συμβατά με Canon E-TTL, 

E-TTL-II και τα αντίστοιχα συστήματα 

ψηφιακής φλασομέτρησης των Νikon 

και Sony. Τα φλας της Jupio μπορούν 

να αξιοποιηθούν ως μονάδες master 

ή slave καθώς και σε ασύρματη 

λειτουργία. Περιλαμβάνεται 

ευρυγώνιος διαχυτήρας και 

ανακλαστήρας. Το Guide No για όλες 

τις μονάδες είναι 60m. Σε ασύρματο 

mode λειτουργεί σε συχνότητα 

2,4GHz υποστηρίζοντας 16 κανάλια 

σε 4 ομάδες. Σε manual λειτουργία 

προσφέρεται διαβάθμιση ισχύος 

ως 1/128 καθώς και αντιστάθμιση 

έκθεσης ±3stop.

videophot.gr
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Max Leitner
Nikon Ambassador 

Τα αστικά τοπία του Max Leitner αποπνέουν την αγάπη για τον αρχιτεκτονικό 

χώρο και την ανάγκη να δει ο φακός κάτι πέρα από το προφανές.

Διατρέχοντας με το φακό του την Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρειο Αμερική, ο 

25άχρονος γερμανός φωτογράφος εξερευνά στα απόλυτά του όρια το αστικό 

τοπίο, συχνά διακινδυνεύοντας όταν σκαρφαλώνει στις οροφές από πανύψηλους 

ουρανοξύστες ή κτίσματα υπό κατασκευή. 

Αφού ολοκλήρωσε τη φοίτησή του στο Ινστιτούτο Καλλιτεχνικών Σπουδών του 

Σικάγο, επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Στουτγκάρδη με μερικές χιλιάδες δολλάρια 

στην τσέπη που ξόδεψε για τα πρώτα του ταξιδιωτικά project. Με την ενεργητικότητα 

και τη ζωντάνια της νεαρής ηλικίας, βρίσκεται πάντα σε κίνηση, χωρίς να εφησυχάζει, 

είτε αν πρόκειται για ταξίδι, είτε όταν ετοιμάζει το προσωπικό του στούντιο. Η 

φωτογραφία κυλάει στο αίμα του Max. 

Oι γονείς του είναι μανιώδεις ερασιτέχνες φωτογράφοι, όμως η καλλιτεχνική φλέβα 

προέρχεται από τη γιαγιά του που ήταν επαγγελματίας φωτογράφος και ανελάμβανε 

τις καμπάνιες της Mercedes. Έτσι από τα πιο μικρά του χρόνια, ήταν κυριολεκτικά 

“μέσα” στη φωτογραφική τέχνη. Ως σύγχρονος νέος, επηρεάζεται από τη γενιά 

του Youtube και τα κατορθώματά τους, όπως όταν φωτογράφισε το Τοwer 42 στο 

Λονδίνο, που τον είχε φέρει στη δημοσιότητα με παράτολμα video o youtuber 

NightScape. 

Αν και συνειδητοποιεί την αξία των social media όπως όλοι οι digital natives, προτμά 

να εξαργυρώνει αυτή την δημοφιλία και με παραδοσιακούς τρόπους όπως με την 

προώθηση μέσα από το ατομικό του site www.maxleitnere.com πωλήσεων που 

αφορούν fine art εκτυπώσεις των έργων του. 
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Γιατί Nikon;

Η πρώτη μου φωτογραφική μηχανή ήταν 

μια D300 με τον κιτ φακό. Η μητέρα μου είχε 

διάφορους φακούς Nikon που δανειζόμουν. Μετά 

αγόρασα μια D7200 κι άρχισα να φωτογραφίζω 

περισσότερο. Από τότε αγόρασα κι άλλα σώματα, 

χωρίς να αλλάξω σύστημα φακών, εφόσον ήμουν 

πάντα ικανοποιημένος με Nikon.

Τι περιέχει η τσάντα σου;

Δύο σώματα D850 μαζί με την παλιά μου D7200. Στα μακρινά ταξίδια 

παίρνω μαζί μου τον AF-S Nikkor 24mm f/1,4G ED καθώς και τον AF-S 

Nikkor 35mm f/1,4G. Ίσως και τον τηλεφακό AF-S 85mm f/1,4G με 

converter. Aπό κει και πέρα, οι αριχτεκτονικοί φακοί είναι απαραίτητοι 

στο είδος της φωτογραφίας που κάνω, γι αυτό χρησιμοποιώ πολύ τους 

εξής: PC-Nikkor 19mm f/4E ED, PC-E Nikkor  24mm f/3,5D ED, PC-E 

Micro Nikkor 45mm f/2,8D και τον PC-E Micro Nikkor 85mm f/2D.
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������� 32 & �	
. ��� 43, 121 33 ���������,  ���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, 

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

ΚΕΡΔΙΣΤΕ 
ΕΝΑΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ KODAK 6900 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΑΕΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΪΟΥ

KODAK 6900 PHOTO PRINTER 

• Υψηλή ταχύτητα: εκτυπώνει 10x15cm σε 8sec. 
και 15x20 σε 16sec. 

• Υψηλή χωρητικότητα αναλώσιμου:
750 φωτογραφίες 10x15cm ανά ρολό

• Μικρότερο βάρος: 33% ελαφρύτερος 
από τον 6850 

• Συμπαγές μέγεθος: 118mm μικρότερο βάθος από 
τον 6850 

• Διαστάσεις φωτογραφιών: 5x15cm, 10x15cm, 
15Χ15cm, 15x20cm και πανοραμικές εκτυπώσεις 

• Δυνατότητα εκτύπωσης: 9x12.7cm, 12.7x12.7cm, 
12.7x18cm (με κιτ μετατροπής) 

• Επιφάνειες εκτύπωσης: gloss & matte 

• Νέο θερμικό αναλώσιμο: 6900 συμβατό με τα 
μοντέλα των εκτυπωτών 68ΧΧ 

• Μπροστινή φόρτωση αναλώσιμου για ευχρηστία 

Όροι συμμετοχής: Η κλήρωση ισχύει για επαγγελματίες φωτογράφους και φωτογραφικά καταστήματα. Με κάθε παραγγελία άνω 

των 300 ευρώ στην Καμπανάος ΑΕΕ καθόλη τη διάρκεια του μήνα Μαΐου, λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση ενός εκτυπωτή Kodak 

Photo Printer 6900. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα3/6/2019 στα γραφεία της εταιρείας.  

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν υφιστάμενοι και νέοι πελάτες. 

Ο νέος θερμικός 
εκτυπωτής της Kodak 

συνδυάζει χαμηλό κόστος 
και υψηλή ταχύτητα. 

https://kabanaos.gr/
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Τα αποτελέσματα θα εκτεθούν στην EroticArt 17-20 Μαΐου

Mε πολύ μεγάλη συμμετοχή (συνολικά 892 συμμετοχές) ολοκληρώθηκε 

ο διαγωνισμός Καλλιτεχνικού γυμνού που διοργανώθηκε από την 

έκθεση ΕroticArt σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος. Μαζί με τους 

τρεις πρώτους νικητές άλλοι εικοσιέξι καλλιτέχνες απέσπασαν έπαινο και οι 

φωτογραφίες τους θα αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην έκθεση 

ΕroticArt που θα πραγματοποιηθεί στο TAE KWO DO 17-20 Μαΐου. 

Διακρίθηκαν οι παρακάτω φωτογράφοι: 

1ο Βραβείο: Ευρυδίκη Βλαχάκη, 2ο Βραβείο: Άννα Γαρταγάνη

3ο Βραβείο: Igor Kamienski

Έπαινοι: Κωνσταντίνος Βαμβακούσης, Panagiotis Vlasopoulos, Αθηνά Γαλανάκη, 

Θεοχάρης Γεωργάτος, Αντώνης Διάκος, Ανδρέας Ζαφείρης, Γιώργος Ιωαννιδης 

Σπυρίδων Κακούρης, Δημήτρης Καλύβεζας, Χρήστος Καμπριάνης, Πάρις 

Κοντογγονάς, Alexandra Kapsi, Μαρίνα Λαμνάτου, Εύα Λαμπροπούλου, Ελένη 

Λαμπροπούλου, Απόστολος Λεμπέσης, Jay I. Logothetis, Αρχοντία Μαρία 

Μαδώνη, Άγγελος Μανιάτης, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Γιάννης Παυλίδης, 

Ειρήνη Πέτσα, Σοφία Τζίμα, Anastasios Triantafyllou, Σπύρος Χατζηαγγελάκης, 

Εύη Χριστοπούλου, 

Στην κριτική επιτροπή συμμετείχαν οι: Γιώργος Μάνος διοργανωτής EROTICART, 

Ανδρέας Ζαχαράτος φωτογράφος-διευθυντής φωτογραφίας, 

Αλέξης Σοφιανόπουλος φωτογράφος, Τάκης Τζίμας εκδότης περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, 

Γιάννης Τσιλίδης Mέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας ΕΦΕ

1ο Βραβείο: ΕΥΡΥΔΙΚΗ  ΒΛΑΧΑΚΗ

EΠΑΙΝΟΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΣΑ
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2ο Βραβείο: ΑΝΝΑ ΓΑΡΤΑΓΑΝΗ

3ο Βραβείο: IGOR KAMIENSKI
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Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου

Μακ. Αμύνης 6, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310242124

alboom.gr@gmail.com
www.alboom.gr

1

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης2

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης3

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x80 - 25 σαλ. • Άλμπουμ 15χ40 - 25 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ & Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1+2=215€
1+3=240€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

180€

1+2=170€
1+3=195€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

150€

1+2=195€
1+3=230€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

170€

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1) Φωτογραφία passepartout 
2) Λινό ύφασμα με ξύλινο στοιχείο & εκτύπωση UV

2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

1) Ενιαίο με φωτογραφία 2) Φωτογραφία + δερματίνη 
3) Εκτύπωση UV στη δερματίνη

Ξύλινο με εκτύπωση UV

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

ΕΞΩΦΥΛΛO

http://www.alboom.gr/
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��	
 2019 (B’ M����)
T� ������	� 
	����� �maging �� 40 ������	���
Από το 1991 ως σήμερα η Technical Image Press Association τηρεί το θεσμό της ετήσιας διάσκεψης των 

μελών για την απονομή των βραβείων Ιmaging στα καλύτερα προΪόντα της Χρονιάς που ξεχώρισαν με την 

τεχνολογία, τις επιδόσεις και το design. Εκδότες και διευθυντές σύνταξης τριάντα διαφορετικών περιοδικών 

από όλες τις ηπείρους, συνεδρίασαν στην Bangkok της Ταϋλάνδης από 14 ως 17 Μαρτίου, αντάλλαξαν 

απόψεις και ψήφισαν αναδεικνύοντας τα επικρατέστερα προϊόντα της βιομηχανίας του Imaging.

Y
���	�  FULL FRAME ���
�� 
��
 �	���	�������

Nikon Z6
Με τη Ζ6 η Nikon προσεγγίζει φωτογράφους που 

χρειάζονται εξαιρετική συμπεριφορά σε χαμηλές 

φωτιστικές συνθήκες και UHD 4K video με full 

pixel readout δηλ. αξιοποίηση ολόκληρης της full 

frame επιφάνειας. O αισθητήρας 24,5Megapixel 

CMOS με τεχνολογία BSI (back side illuminated: 

οπίσθιου φωτισμού) υποστηρίζει υψηλή κλίμακα 

ευαισθησίας ISO 100-51.200 και συνεργάζεται με 

τον τελευταίο image processor Expeed 6. τα 273 

σημεία autofocus συνδυαστικά δίνουν κάλυψη 

90% της επιφάνειας του αισθητήρα. Μια εξτρά 

πινελλιά τεχνολογίας είναι το Picture Control μέσω 

του οποίου ο φωτογράφος μπορεί να επέμβει στην 

υφή των εικόνων με όξυνση ή απάλυνση (και για 

φωτογραφίες και για video).

KA������� 	
��� PRIME 
�
 DLSR

SIGMA 40mm f/1.4 DG 
HSM Art
Η σειρά Art αποτελείται από εξαιρετικούς 

φακούς. O νέος γρήγορος ημιευρυγώνιος 

40mm f/1,4 που σύντομα θα διατίθενται 

και στη μοντούρα L, διακρίνεται για την 

υψηλή διακριτική ικανότητα που καλύτπει 

ακόμη και 8Κ video. H υλοποίηση με 16 

κρύσταλλα σε 12 ομάδες, εκ των οποίων 

τρία στοιχεία χαμηλής διάχυσης FLD και 

τρία SLD συντελεί στη διόρθωση των 

χρωματικών εκτροπών και παρέχει άριστη 

ευκρίνεια ακόμη και με τελείως ανοκτό 

διάφραγμα κάτι που εκτιμάται ιδιαίτερα 

σε λήψεις με λιγοστό περιβαλλοντικό 

φωτισμό. Ο φακός κυκλοφορεί σε 

διάφορες μοντούρες.
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sublimation 

SAWGRASS SG800

GRAPHTEC 
CE6000-60 (24’’)

SEFA HEAT PRESS 

http://www.fisheye.gr/


������ 459 •  �����	
 13 �
��� 2019 ����
 26

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

T� *�$����� ���_&��� imaging 2019

KA���	�� ��	������� `��� 
b
Y�� ��
 DSLR

TOKINA �pera 16-28mm f/2.8 FF
Για τον εύχρηστο αυτό φακό σταθερού διαφράγματος 

f/2,8 σχεδιάστηκε ένας καινούργιος μηχανισμός Silent 

Drive με αποστολή την καλύτερη απόκριση και αθόρυβη 

λειτουργία του autofocus. Αποτελείται από 15 οτπικά 

στοιχεία κατανεμημένα σε 13 ομάδες, εκ των οποίων τρία 

ασφαιρικά και τρία ειδικής έκγχυσης με χαρακτηριστικά 

χαμηλής διάχυσης, καταλήγοντας σε βελτιωμένη απόδοση 

όσον αφορά τις διάφορες εκτροπές και σφάλματα. Χάρη 

στο μεγάλης διαμέτρου εμπρός στοιχείο με την ανάλογη 

φωτοσυλλεκτικότητα, μειώνεται το βινιετάρισμα και η 

παραμόρφωση. Επίσης ο μηχανισμός αποσύμπλεξης 

ΟneTouch Focus διευκολύνει το πέρασμα από το autofocus 

στο manual focus. H ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 28εκ. 

KA���	�� PRIME TH�b
Y�� ��
 ��RRORLESS

Sony FE 135mm f/1.8 GM
Ο πολύ γρήγορος αυτός φακός  ταιριάζει σε εφαρμογές γάμων, 

πορτραίτου και σπορ ή αγώνων, καλύπτοντας τις αντίστοιχες 

ειδιικότητες φωτογράφων. Η δομή του φακού είναι με 13 οπτικά 

στοιχεία που περιλαμβάνουν ένα στοιχείο Super ED χαμηλής διάχυσης 

και ένα ειδικού τύπου Extreme Αspherical (XA) που συνδυάζονται 

προκειμένου να διορθωθούν όλες οι γεωμετρικές και χρωματικές 

εκτροπές και να βελτιωθεί η ανάλυση. Επίσης ο μηχανισμός ίριδας 

διαφράγματος, αποτελούμενος από 11 πτερύγια που συμβάλλει στην 

εξαιρετική απόδοση του bokeh. Mεγάλο τεχνολογικό ενδιαφέρον 

έχει η σχεδίαση του μηχανισμού οδήγησης του autofocus με τέσσερα 

γραμμικά μοτέρ (extreme dynamic linear motors) δύο για κάθε group 

εστίασης, που αποσκοπούν στην ταχύτερη απόκριση AF. Επίσης τα δύο 

παραμετροποιούμενα κουμπιά και το focus by wire δακτυλίδιι εστίασης 

ενισχύουν την συμπεριφορά στο video. 

K
���	�� Y��	��	������� b
Y�� ��
 DSLR

Samyang XP 10mm f/3.5
Aυτός ο υπερευρυγώνιος διορθωμένος φακός με full frame 

κάλυψη δίνει εντυπωσιακό οπτικό πεδίο 130°. Περιλαμβάνει 18 

οπτικά στοιχεία σε 11 ομάδες εκ των οποίων τρία ασφαιρικά, 

ένα υψηλού διαθλαστικού δείκτη με πολλαπλή επίστρωση για 

μείωση φαινομένων θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων. Η 

ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 26cm ενώ εντυπωσιακό είναι 

το βάθος πεδίου, ιδιαίτερα με κλειστά διαφράγματα. Ο φακός έχει 

αλουμινένιο περίβλημα και μηχανισμούς και ίριδια διαφράγματος 

αποτελούμενη από εννέα πτερύγια.

T� *�$����� ���
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https://www.blackpoint.gr/demo
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KA������� ��
�����
���� 
PRIME ����	
��� �
 DLSR

Canon EF400mm 
f/2.8L IS III USM
O super telephoto της Canon είναι ο ελαφρύτερος 

στην κατηγορία του ενώ το ΙS (μηχανισμός οπτικής 

σταθεροποίησης) φροντίζει για περιθώριο 5stop 

στις λήψεις “στο χέρι” κάτι πολύ σημαντικό 

για όσους δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους. 

Επίσης τα χειριστήρια πάνω στο σώμα του φακού 

εξασφαλίζουν τους εργονομικούς χειρισμούς και 

μάλιστα με εύκολη τη χειροκίνητη λειτουργία όσες 

φορές απαιτηθεί. Στις προδιαγραφές βρίσκουμε 

ακόμη προσεγμένο μηχανισμό ίριδας διαφράγματος 

με εννέα πτερύγια, δακτυλιοειδές υπερηχητικό 

μοτέρ οδήγησης του autofocus και εστίαση ως τα 

2,5m. O φακός περιλαμβάνει 17 οπτικά κρύσταλλα 

σε 13 ομάδες περιλαμβανομένων στοιχείων fluorite 

και SuperUD καθώς και ειδικές επιστρώσεις Air 

Sphere, Super Spectra και Fluorine. 

K
������� 
PS-C PRIME 	
��� �
 MIRRORLESS

Canon EF-M32mm f/1.4 STM
Oi φωτογράφοι και εικονολήπτες που χρησιμοποιούν μηχανές mirrorless 

σειράς Canon EOS-M θα εκτιμήσουν αυτό τον prime φακό για την ομαλή 

και ήσυχη λειτουργία της αυτόματης εστίασης είτε σε λήψη φωτογραφιών 

είτε σε video. Ξεχωρίζει με τις compact διαστάσεις και το χαμηλό βάρος 

(235γρ.) αλλά και με το μεγάλο πλάτος του δακτυλιδιού εστίασης 

για το manual focus. Η αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει 14 οπτικά 

στοιχεία κατανεμημένα σε οκτώ ομάδες, με πολλαπλή επίστρωση Super 

Spectra η οποία συμβάλλει στη μείωση των φαινομένων θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων. Ο φωτεινός αυτός φακός δίνει εξαιρετικό 

bokeh και ξεχωρίζει με την ελάχιστη απόστσση εστίασης μόλις 23cm και 

τη μεγέθυνση 0,23x.

EI��� ��
��� 

L-Mount Alliance
�
������ 
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� �
 	�����
	��� 
���
���

Hoya Fusion One
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K
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ZOOM ��
 DSLR

SIGMA 70-200mm f/2.8 DG OS 
HSM | Sports
Προοριζόμενος για επαγγελματίες και ενθουσιώδεις 

ερασιτέχνες, ο SIGMA 70-200mm f/2.8 DG OS HSM Sports 

συνδυάζει περιίβλημα από ελαφρό κράμα μαγνησίου με 

στεγανοποίηση για τη σκόνη και υγρασία καθώς και ειδική 

υδρο/ελαιοφοβική επίστρωση για την προστασία του 

εμπρός κρυστάλλου. Η ενσωμάτωση ειδικού αισθητήρα 

επιτάχυνσης σε συνεργασία με το σύστημα Intelligent 

Optical Stabilizer διευκολύνει το panning ακόμη και αν 

η μηχανή μετακινείται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η 

απόδοση βελτιστοποιείται αφού στην δομή περιέχονται 

όχι λιγότερα από δέκα οπτικά στοιχεία χαμηλης διάχυσης 

ενώ ο φακός διακρίνεται για το bokeh.

KA������ ��JET 	�����
	�� �
��

Hahnemühle Photo Rag® Metallic

�
������ ������ 
	�����
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BenQ SW240
To oικονομικό αυτό φωτογραφικό monitor 

ανταγωνίζεται πιο ακριβές συσκευές όσον αφορά 

την λειτουργικότητα, την χρωματική ακρίβεια και 

την όλη απόδοση. Η απλή σχεδίαση δίνει έμφαση 

στα απαραίτητα: ΙPS panel 1920x1200 και τη 

συνδεσιμότητα USB, HDMI, DisplayPort and DVI 

αλλά οι προδιαγραφές είναι εξαιρετικές όπου μετράει 

περισσότερο δηλ. κάλυψη χρωματικού χώρου 

Adobe RGB 99% και SRGB 100% και δυνατότητα 

καλιμπραρίσματος μέσω hardware με ενσωματωμένα 

χειριστήρια. Επίσης έρχεται με το ειδικό software 

καλιμπραρίσματος  Palette Master Element και 

προαιρετικά με σκίαστρο. 

�
�Y���� 
���������� ����

Sony SF-G Series TOUGH *����( 
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SIGMA 60-600mm f/4.5-6.3 DG OS HSM Sports
Για τους φωτογράφους άγριας ζωής, κίνησης και δράσης και όσους αρέσκονται σε μαικρινά θέματα, τώρα αποκτούν  υπάρχει 

ένας εντυπωσιακός 10x zoom που καλύπτει το φάσμα εστιακών αποστάσεων 60-600mm. O συγκεκριμένος φακός της SIGMA έχει 

προστασία στεγανοποίησης για υγρασία και σκόνη καθώς και ειδική επίστρωση στο εμπρός κρύσταλλο για βρωμιές, σκόνες και 

δακτυλιές. Περιλαμβάνει 25 οπτικά στοιχεία σε 19 ομάδες και έχει μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με 9 πτερύγια για καλύτερο 

T� *�$����� ���_&��� imaging 2019

PB | 113

Aggelies_78.indd   113 19/3/2019   7:36:13 μμ

bokeh. Λόγω βάρους και 

μεγέθους (120.4x268mm) 

περιλαμβάνει δακτυλίδι για 

προσαρμογή σε τρίποδο. 

www.alphastyle.gr
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Godox Witstro AD400Pro
Το νέο επαγγελματικό ευέλικτο φορητό 

μονομπλόκ φλας της Godox προσφέρει πληθώρα 

χαρακτηριστικών ξεκινώντας από τη ισχύ 400Ws 

με χρόνο επαναφόρτισης 0.01-1sec. Λάμπα πιλότο 

30Watt, δυνατότητα 12 συνεχών λάμψεων με 

διαβάθμιση ισχύος 1/16 και συγχρονισμό υψηλής 

ταχύτητας ως 1/8000sec. Επίσης υποστηρίζει 

ασύρματη συνδεσιμότητα 2.4G με όλα τα 

διαδεδομένα συστήματα ΤΤL φλασομέτρησης. 

Επίσης μπορεί να παίξει ρόλο master/slave με 

Godox φλας. Η τροφοδοσία γίνεται είτε κανονικά 

από ρεύμα είτε από την μπαταρία λιθίου που 

προσφέρει αυτονομία 390 πλήρων λάμψεων. 

Επίσης δέχεται αξεσουάρ φωτισμού Godox και 

adapter για άλλα συστήματα light modifier. 

KA������� PRIME STANDARD 	
��� 
�
 �RRORLESS

Canon RF50mm f/1.2 L USM
O υπεργρήγορος και πολύ ευκρινής αυτός φακός της Canon 

από τη νέα mirrorless σειρά RF διαθέτει στεγανοποίηση 

για προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες. Είναι 

“χτισμένος” με 15 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 9 ομάδες, 

ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οιρσμένα UD (χαμηλής 

διάχυσης) και κάποια ασφαιρικά  με πολλαπλές επιστρώσεις 

με τεχνολογίες Air Sphere, Super Spectra και fluorine. Διαθέτει 

προηγμένο μηχανισμό διαφράγματος αποτελούμενο από 10 

πτερύγια. Οι λειτουργίες του δακτυλιδιού εστίασης μπορούν 

να παραμετροποιηθουν και αυτό να αναλάβει τις ρυθμίσεις 

διαφραγμάτων, ταχυτήτων, ευαισθησίας ISO και αντιστάθμισης 

έκθεσης. Η εστίαση επιτυγχάνεται χωρίς θόρυβο χάρη στο 

υπερηχητκό μοτέρ οδήγησης.  

�
������ 	�����
	�� ������

LG UltraFine Dipslay 32UL950
KA������ ��
�����
��� ������

Uniqball iQUICK3Pod
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Nikon NIKKOR Z 14-30mm f/4 S
H ιδιαιτερότητα του νέου υπερευρυγώνιου zoom για 

Nikon Z-system, είναι το σχεδόν επίπεδο εμπρός στοιχείο 

που διευκολύνει την τοποθέτηση φίλτρων (82mm) στο 

σπείρωμα υποδοχής. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική 

του φακού, περιλαμβάνει 14 κρύσταλλα εκ των οποίων 

τέσσερα είναι χαμηλής διάχυσης ED ενώ όλα φέρουν 

την ειδική επίστρωση Nano Crystal για την εξάλειψη της 

θάμβωσης και των φαντασματωδών ειδώλων. Επίσης το 

βηματικό μοτέρ φροντίζει για την αθόρυβη λειτουργία 

του autofocus, χαρακτηριστικό που εκτιμούν ιδιαιτέρως 

οι εικονολήπτες.  Ο φακός φέρει ειδικές τσιμούχες 

στεγαοποίησης για την υγρασία και σκόνη ενώ το 

παραμετροποιούμενο δακτυλίδι μπορεί να ρυθμιστεί για 

τον έλεγχο του manual focus, των διαφραγμάτων εργασίας 

ή την αντιστάθμιση έκθεσης. Σημειώνουμε ακόμη το λογικό 

βάρος στα 485γρ.

���Y���� 	
�GING ������

�

Skylum Luminar 3

ρ γρ

�������� �����	�� ZOOM ����� �	� MIRRORLESS

������� ���	�	��	�� ��	����

Manfrotto Befree 
GT Carbon Fiber
Για τους θιασιώτες του 

trekking και της ταξιδιωτικής 

φωτογραφίας, το σταθερό, 

εύκολο στη μεταφορά 

και ελαφρό τρίποδο 

αποτελεί ουσιώδες μέρος του 

εξοπλισμού τους. To μοντέλο 

αυτό δέχεται φορτίο ως 

10kg. Έχει βάρος 1,5kg, 

μήκος σε σύμπτυξη 43cm 

και σε πλήρη ανάπτυξη 

162cm. Συνοδεύεται από 

την σφαιρικήκεφαλή 

manfrotto 496 για 

ακρίβιεια στις κνήσεις  

η οποία προσφέρει 

τρία συστήματα 

ελέγχου: κλείδωμα, 

πανοραμική κινηση 

και ρυθμιζόμενη 

τριβή. Τα σκέλη 

ασφαλίζουν με 

σύστημα M-lock 

Twist ενώ με το 

EasyLink προστίθενται 

διάφορα εξαρτήματα.

free 
ber

ωτικής 

ερό, 

ρος του 

οντέλο 

ς 

g, 

cm 

η 

πό 
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SMARTPHONE 

Huawei P30Pro
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Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036)

Αυτή η έκδοση που σχεδιάστηκε για Sony E-mount, στηρίζει την απόδοσή 

του στη μοντέρνα σχεδίαση με ειδικά κρύσταλλα που ελέγχουν τις 

διάφορες εκτροπές και παρέχουν άριστη αναλυτική ιικανότητα σε όλη 

την γκάμα εστιακών αποστάσεων. Όλες οι επιφάνειες των κρυστάλλων 

έχουν δεχθεί επεξεργασία με τηνειδική επίστρωση BBAR (Broad Band Anti 

Reflection) που μειώνει πολύ τα ενοχλητικά φαινόμενα θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων. Επίσης το νέο σύστημα οδήγησης autofocus  

με RXD βηματικό μοτέρ παρέχει άμεση απόκριση στην εστίαση. Ο φακός 

εστιάζει ως την κοντινότερη απόσταση των μόλις 19εκ. στο ευρυγώνιο 

άκρο και εκτός των άλλων, είναι στεγανοποιημένος για την υγρασία. Η 

δε επίστρωση fluorine στο εμπρός κρύσταλλο τον καθιστά ιδανικο για 

εξωτερικές λήψεις στη φύση και το trekking. Xάρη στο λογικό βάρος 

550γρ. και το συγκρατημένο μήκος 117,8mm χωράει παντού και συνοδεύει 

το φωτογράφο στις περιπλανήσεις του. 

�������� ��
��
�� LED

Metz Mecallight S500BC
Aυτό το φορητό LED φωτιστικό έχει 

μήκος μόνον 13cm, είναι επίπεδο σαν 

smartphone και μπορεί να προσαρμοστεί 

σε τρίποδο μέσω αντάπτορα. Διαθέτει 

μεταβλητή χρωματική θερμοκρασία 

3000-5000Κelvin ώστε να προσαρμόζεται 

στον περιβαλλοντικό φωτισμό του χώρου ή 

να δημιοιυργεί ιδιαίτερη ατμοσφαιρικότητα 

σε οποιαδήποτε σκηνή. Τα πιεστικά 

κουμπιά δίνουν πρόσβαση στη διαβάθμιση 

ισχύος και τη χρωματική θερμοκρασία 

με αντίστοιχες ενδείξεις σε οθόνη OLED. 

H τροφοδοσία παρέχεται από την 

ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου. 

KA������ ���		�����
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����������

BlackMagic URSA Mini Pro 4,6K G2
�������� ���	��
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Gewe Hexxas
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Sony FE 400mm F2.8 GM OSS
Αυτός ο εξαιρετικά γρήγορος τηλεφακός ενσωματώνει γραμμικά 

μοτέρ για την εστίαση που έχουν καλύτερα 

χαρακτηριστικά ροπής από τα συνηθισμένα 

μοτέρ για καλύτερη και πιο άμεση απόκριση. 

Επίσης αξιοποιούνται νέοι αλγόριθμοι για 

να ελέγξουν την οδήγηση του γκρουπ 

οπτικών στοιχείων που αναλαμβάνει την 

εστίαση, κάτι σημαντικό στην καταγραφή 

κινούμενων με μεγάλη ταχύτητα θεμάτων. 

Ο φακός περιλαμβάνει τρία στοιχεία fluorite 

προκειμένου να ελέγξει τη χρωματική 

εκτροπή ενώ εξίσου καλά ελέγχεται και 

η σφαιρική εκτροπή. Επίσης ο φακός 

συνεργάζεται με ειδικά teleconverter Sony 

1.4x και 2x. Τη μείωση του βάρους αναλαμβάνει 

η κατασκευή του περιβλήματος και του ελικοειδούς 

μηχανισμού από ελαφρό κράμα μαγνησίου καταλήγοντας σε 

βάρος 2890γρ

�������	 ��
��� 360°

Ricoh Theta Z1
H πανοραμική 360μοιρών Theta Z1 ενσωματώνει δύο δίδυμους 

αισθητήρες 1ίντσας CMOS με μέγιστη ευαισθησία ΙSO6400. 

Kάνει λήψεις ακίνητων εικόνων 23Megapixel και video 4K/30p. 

Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν νέους αλγόριθμους, υποστήριξη 

extra λειτουργιών ΗDR Rendering, Ιnterval Composite και 

multi bracket. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε φορμά JPEG 

ή DNG. Σημειώνουμε τον εξελιγμένο τετρακάναλο ήχο στο 

video για καταγραφή 360 spatial audio. H Z1 επωφελείται από 

τον ανανεωμένο φακό με ειδικό μηχανισμό διαφραγμάτων και 

τη σταθεροποίηση τριών αξόνων. 

�������� DESIGN

Zeiss ZX1
�������	 ���������	 ������

LowePro Whistler BP450 AW II

KA������� �������
������ ����� ��� 
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άνει 

οειδούς 

καταλήγοντας σε 

�������� DESIGN

Zeiss ZX1
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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Lightroom
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ΤUTORIAL

S. Agiani
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
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&

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

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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Από 16 ως 24 Αυγούστου

Το δεύτερο Chania International Photo Festival θα φιλοξενήσει  

έργα φωτογράφων από περισσότερες από 100 χώρες από 

όλο τον κόσμο. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από 16 Αυγούστου 

έως 24 Αυγούστου με καλλιτεχνική διεύθυνση Μάρκου 

Δολόπικου. Φιλοξενείται στο Μεγάλο Αρσενάλι (Κέντρο 

Αρχιτεκτονικής Μεσογείου), στο Παλιό Λιμάνι των Χανίων, 

που έχει αναπαλαιωθεί πλήρως και φιλοξενεί κάθε χρόνο τις 

σημαντικότερες πολιτιστικές δραστηριότητες της πόλης. Το Chania 

International Photo Festival καλεί φωτογράφους από όλο τον 

κόσμο να υποβάλουν τα έργα τους, μέχρι τις 31 Μαΐου 2019. Οι 

φωτογραφίες θα επιλεγούν από Διεθνή κριτική επιτροπή. Όλοι 

οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και ο τρόπος υποβολής είναι 

αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.cipfestival.com

www.cipfestival.com

www.blankwallgallery.com

www.keppedih-cam.gr

Επικοινωνία: 694.7725.521 & 211.4052.138 (16:30 – 21:30 

καθημερινές)

info@cipfestival.com

Διοργανώνεται από:
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«ΑQUA»

Η έκθεση αποτυπώνει την καθημερινότητα του Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Αλίμου παρουσιάζοντας, μέσα 

από δημιουργικές προσεγγίσεις, τις ιδιαίτερες στιγμές και 

συναισθήματα που βιώνουν οι αθλούμενοι κατά την επαφή τους 

με το υγρό στοιχείο. 

Τα έργα που συνθέτουν την έκθεση, αναδεικνύουν τις πολλές 

εικαστικές δυνατότητες που προσφέρει η διάσταση του νερού, 

πάνω και κάτω από την υδάτινη επιφάνεια. Η έκθεση “AQUA” 

είναι αποτέλεσμα ενός μακρόχρονου φωτογραφικού project της 

Έλλης Αγιαννίδη, που δημιουργήθηκε με στόχο την μελέτη των 

ξεχωριστών εικόνων, των συναισθημάτων και της ανθρώπινης 

επικοινωνίας που προσφέρει το ιδιαίτερο περιβάλλον του υγρού 

στοιχείου και οι ευεργετικές του ιδιότητες. Στην φωτογράφιση 

συμμετείχαν οι διεθνούς φήμης αθλητές υδατοσφαίρισης 

του Υδραϊκού Ναυτικού Ομίλου: Κώστας Κοκκινάκης, Φώτης 

Μπλάνης, Νίκος Στελλάτος, Μιχάλης Καζάζης, Max Irving καθώς 

και οι αθλήτριες Κατερίνα Πέτσου και Κατερίνα Τοπούζογλου.

Διάρκεια:19 – 27 Μαΐου

Διεύθυνση: Cine Άλιμος, 

Λ. Ποσειδώνος 43, Καλαμάκι

Info: elliagiannidi@gmail.com
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Ένα φωτογραφικό άλμπουμ, σύμβολο ζωής και 
θέλησης, στην πλατφόρμα indiegogo

O φωτογράφος Στυλιανός Παπαρδέλας συνοψίζει δέκα 

χρόνια δουλειάς με απίστευτα ταξίδια  αυτογνωσίας και 

ανθρωποκεντρικής ματιάς στον τόσο ίδιο και τόσο διαφορετικό 

πλανήτη μας, σε ένα μοναδικό φωτογραφικό άλμπουμ. 

Ο δημιουργός διοχετεύει απολογιστικά την οικουμενική του 

προσέγγιση με το Duality και όπως λέει ο ίδιος “...μέσα από την 

παγκόσμια γλώσσα της φωτογραφίας μου έδωσε την δυνατότητα 

να εκφράσω τους προβληματισμούς μου και να δηλώσω την στάση 

μου απέναντι στον πλανήτη μας, τις κοινωνίες που ζούμε αλλά και 

τα υπαρξιακά ερωτήματα που μας ταλαιπωρούν χιλιάδες χρόνια 

τώρα. Είμαι σίγουρος ότι δεν συμφωνούμε όλοι στα ίδια πράγματα, 

αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι να μπούμε σε διάλογο και 

μέσα από τις διαφορές μας να φτάσουμε στο καλυτερο δυνατό 

αποτέλεσμα για το μέλλον μας. Η παραγωγή του βιβλίου, από τη 

φωτογράφιση μέχρι την έκδοση είναι δική μου. Με πολύ δουλειά 

και χωρίς χρήματα επέλεξα αυτή την οδό για να μπορώ να έχω 

πλήρη ελευθερία του λόγου και να μπορώ να κάνω την πρώτη μου 

“δήλωση” στον κόσμο, ακριβώς με τον τρόπο που θέλω...”

Στόχος του Σ. Παπαρδέλα είναι να χρηματοδοτηθεί το βιβλίο μέσω 

της πλατφόρμας crowdfunding indiegogo. Οι τρόποι είναι δύο. Είτε 

οι υποστηρικτές να προαγοράσουν το βιβλίο ώστε να καλυφθούν 

τα έξοδα εκτύπωσης είτε να διαδώσουν την προσπάθεια ώστε να 

γίνει γνωστή σε περισσότερους δυνητικά ενδιαφερόμενους και 

αυτοί να βοηθήσουν με τη σειρά τους. 

https://www.indiegogo.com/projects/duality--15#/

Δείτε εδώ το βίντεο της καμπάνιας.



������ 459 •  �����	
 13 �
��� 2019 ����
 42

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

Kυκλοφορεί

N�� ��������	
�� 	����! 

Photographia & Zographiki_21x28.indd   170 6/2/2019   6:02:24 μμ
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Φωτογραφική έκθεση στη ΧΑΝΘ

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ) συμμετέχει, για μία ακόμη 

φορά, σε μία πολυδιάστατη διαδραστική εκδήλωση, με αφορμή την 

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ.

Τα εγκαίνια μίας έκθεσης φωτογραφίας, εμπλέκονται με μία ποικιλία 

συμμετοχικών δραστηριοτήτων, εργαστηρίων, ξεναγήσεων κτλ.

Η έκθεση, συγκροτείται από διαφορετικές εκδοχές του πως φωτογραφίζεται το 

θέμα, πως διατυπώνεται και πως αυτό παρουσιάζεται. Πρόκειται για μία έκθεση 

στα πρότυπα κάποιων βασικών αρχών του ΦΚΘ. Σύγχρονες και παραδοσιακές 

απόψεις, στα ίδια ή άλλα δωμάτια/χώρους, επικοινωνούν με τον δικό τους 

ιδιαίτερο τρόπο η κάθε μία το περιεχόμενό τους και αγγίζουν διαφορετικά 

συστήματα ανάγνωσης των φωτογραφιών και σε δεύτερο χρόνο, απόλαυσής 

τους. Στην έκθεση συμμετέχουν οι Θανάσης Αθανασιάδης, Σοφία Δαλαμάγκα, 

Δημήτρης Δεσποινούδης, Βίκυ - Μαρία Ιωάννου, Βασίλης Καρκατσέλης, Ελένη 

Ιωάννου, Κατερίνα Μπάτζιου, Αναστασία Μπόϊκου, Τάκης Οικονομίδης, Ηρώ 

Παπαδοπούλου, Καίτη Παπαναούμ, Σωτήρης Παπανικολάου, Αθηνά Πέρκα, 

Μαρία Σαμολαδά, Λένα Σιώπη, Ιορτάνκα Τένοβα, Ευστράτιος Τζαμπαλάτης, 

Βικτωρία Τζουρά, Παρθένα Χαριστέα και Άννα - Μαρία Χατζηστεφάνου.

Εγκαίνια την Κυριακή  12  Μαΐου  2019 στη ΧΑΝΘ

Διάρκεια έκθεσης έως Σάββατο 1 Ιουνίου 2019

�( �)�#'* ��+ 
,.���#�)�(+
Παρουσίαση βιβλίου της Τζένης 
Λυκουρέζου

Το νέο βιβλίο της φωτογράφου Τζένης 

Λυκουρέζου, παρουσιάζεται επίσημα 

από τις Εκδόσεις ΔΕΣΜΟΣ, την Παρασκευή 

17 Μαΐου και ώρα 20.00, στη Gallery  

iFocus (στοά της Όπερας, Ακαδημίας 57 

και Ιπποκράτους 13, Αθήνα). Θα μιλήσουν 

σχετικά οι Ιουλία Λαδογιάννη, Καθηγήτρια 

Φωτογραφίας BA (Hons) Photography 

and Fine Art Msc Mouseology, Γιάννης 

Μπασκόζος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας, 

Τάσος Παπαδόπουλος, Καθηγητής 

Φωτογραφίας BA (Hons) Photography 

and Fine Art Msc Cultural Managment και 

Alex Papaioannou (Άλεξ Παπαιωάννου), 

Φωτογράφος, Ανθρωπολόγος, Καθηγητής 

Φωτογραφίας, Πανεπιστήμιο Ουψάλας, 

Στοκχόλμη.

�/6(7� ).���#�)��+  7�� 8$��#� “��/�+ 
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Εργαστήρι Φωτογραφίας Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Το Εργαστήρι Φωτογραφίας του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης διοργανώνει 

την ετήσια ομαδική έκθεση φωτογραφίας των τμημάτων εφήβων και ενηλίκων στο 

Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην Αργυρούπολη (Κύπρου 68 

– πλατεία Δημαρχείου). Την έκθεση έχει επιμεληθεί η Βασιλική Χόντου και περιλαμβάνει 

ψηφιακές φωτογραφίες των μελών του Εργαστηρίου. Όπως κάθε χρόνο, το θέμα είναι 

ελεύθερο. Οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν τη φωτογραφία με τη δική τους ματιά ο 

καθένας και μας παρουσιάζουν «στιγμές» των αναζητήσεων και της ιστορίας τους.

Τα εγκαίνια είναι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 στις 8:00 μ.μ.

Η διάρκεια της έκθεσης είναι 16-19 Μαΐου 2019, 6:00-9:00 μ.μ. Με ελεύθερη είσοδο.

http://www.elliniko-argyroupoli.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

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