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Editorial

 *!)8$5 )8)%5 "'5 8) bots
Από την αρνητική διαφήμιση του ‘90 στην προπαγάνδα του Τwitter
Βρήκαμε εξαιρετικά ενδιαφέρον
και επίκαιρο όσο ποτέ το κείμενο
που ακολουθεί και το οποίο
δημοσιεύτηκε στο πολύ καλό
εβδομαδιαίο περιοδικό ADBUSINESS
(No 989/27-5-19) που διευθύνει
ο καλός συνάδελφος Βαγγέλης
Παπαλιός. Το αναδημοσιεύουμε
-στο μεγαλύτερο μέρος τουμε την άδειά του.
Για την αντιγραφή,
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«Εσείς πόσο σίγουροι είστε ότι όσα διαβάζετε κάθε μέρα στίς σελίδες σας στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι αληθινά;» Με αυτό το ερώτημα η ομάδα του
Μ.Ι.Ι.R.(Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2019, με στόχο την παραγωγή ερευνών και την
προώθηση της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας για το δημόσιο συμφέρον) μελέτησε
σε βάθος και ανέλυσε τους ψεύτικους και αυτοματοποιημένους λογαριασμούς στο
ελληνικό Twitter. Επίσης περιέγραψε τη διαδικασία επηρεασμού της κοινής γνώμης
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επίκεντρο το Twitter, μέσω της κατασκευής
εικονικών ψηφιακών δικτύων, τα οποία στοχεύουν στην πολιτική προπαγάνδα
πολιτικών και κομμάτων, αλλά και στην προώθηση εμπορικών τηλεοπτικών
προϊόντων. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ερευνητές δημοσιογράφοι,

Τι είναι τα bots; Είναι τα ρομποτάκια
που υποδύονται τους πολίτες, τους

δύο - ερευνητές fact-checkers και ένας προγραμματιστής-μηχανικός λογισμικού,
ενώ αναλύθηκαν δύο γεγονότα: η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018 και
ο τελικός της εκπομπής «Greece Next Τop Μοdel». Για την εξαγωγή συμπερασμάτων
αντλήθηκαν 28.419 μοναδικοί λογαριασμοί (20.178 στην ΔΕΘ 2018 και 8.241 από
το GΝΤΜ), ενώ εξετάσθηκαν δειγματοληπτικά 3.698 λογαριασμοί (Twitter accounts)
σε 250.759 επιμέρους actions (tweets, rt, replies, quotes). Δεν εκπλήσσει ότι στα

ψηφοφόρους, τους εκλογικούς
πελάτες και που μπορεί να
επηρεάσουν από 17άρηδες
νεόκοπους ψηφοφόρους έως
και 60άρηδες μετανάστες του
Διαδικτύου για τη στάση που θα
τηρήσουν μπροστά στην κάλπη
-αλλά και να αγοράσουν προϊόνταθα προσθέταμε εμείς.
Το «κλειδί» για την επιτυχή
διάδοση των ψευδών ειδήσεων
είναι ίδιο σε όλο τον κόσμο
και δεν είναι άλλο από την
αυτοματοποίηση. Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν
το ιδανικό πεδίο όπου με την
κατάλληλη τεχνική μπορεί με μια
ομάδα χειριστών να δημιουργηθεί
η αίσθηση ότι πέντε εκατομμύρια

βασικά συμπεράσματα της έρευνας, τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα
προωθούνται καθημερινά από πλήθος bots, τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένους
λογαριασμούς πολιτικών στελεχών, influencers του διαδικτύου, δημοσιογράφων
και ΜΜΕ. Βέβαια, το πρόβλημα βρίσκεται σε περιορισμένη έκταση έναντι άλλων
πιο ώριμων (προεκλογικά) χωρών, μιας και οι Έλληνες δηλώνουν ότι εμπιστεύονται
περισσότερο τα social media από τα κανονικά... Μedia (πηγή EBU). Εντοπίστηκαν
στο δείγμα 476 bots σε σύνολο 3.698 λογαριασμών (12,87% του συνόλου).
Τα bots παρήγαγαν το 57% των συνολικών ενεργειών στο twitter (tweets, retweets,
mentions, quotes, replies, likes) κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ βρέθηκαν bots
υποστηρικτικά όλων τα κομμάτων του Κοινοβουλίου, πλην της Ένωσης Κεντρώων.
Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο κατά τη διάρκεια των ομιλιών του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα και του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2018, αλλά και λίγες ώρες
πριν και μετά, αυξήθηκε εντυπωσιακά ο όγκος των ενεργειών που έκαναν οι
χρήστες. Αναλογικά αυξημένη είναι και η δραστηριότητα των bots στο ίδιο χρονικό
διάστημα. Τι έκανε ακριβώς η ομάδα για να εντοπίσει τα bots; Δημιούργησε ένα
αλγοριθμικό γράφημα απεικόνισης χιλιάδων ελληνικών λογαριασμών στο twitter,
αυθεντικών και bots, με βάση το πόσο αλληλεπιδρούν και αναπαράγονται μεταξύ
τους. Είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται στην Ελλάδα τα μεγαλύτερα δίκτυα
(clusters) των ελληνικών λογαριασμών στο twitter. Να σημειώσουμε ότι η επίμαχη

άνθρωποι συζητούν για το ίδιο
θέμα.

έρευνα υλοποιήθηκε αποκλειστικά από τα μέλη του ΜΙΙR σε συνεργασία με τον
Δημήτρη Παπαευαγγέλου, μηχανικό λογισμικού και συνιδρυτή του MediaWatch.io
CivicInformationOffice.

«     !"#$$%  "&  $#'%.
 $#'% ()% &)% $'%* %+(,  !"#$$% &)%5 "$'&)5 )7"%5...»
ROLAND BARTHES, 1915-1980, ΓΑΛΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ & ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
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CAPTURE THE

FUTURE
Full frame,
mirrorless
Σύστημα EOS R.

Αγοράστε μία από τις επιλεγμένες
μηχανές και έναν φακό, δηλώστε
την αγορά σας και λάβετε
Επιστροφή χρημάτων.*

ΕΩΣ

600€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ*
Richard Walch, Canon Ambassador

*
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/
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Ψάχνετε ένα σημείο για να κολυμπήσετε
Και να φωτογραφίσετε αυτό το καλοκαίρι...;

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+5: Τάκης Τζίμας, ;)75 )%<5: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,

www.photo.gr

%='($5: Άννα Μανουσάκη )*5: Φωτεινή Αβραμάκου

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  

Photobusiness Weekly
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Panasonic Lumix S1H
Mε έμφαση στο video 6k

O

ι νέες full frame mirrorless σειράς S1 της Panasonic, έχουν αφήσει φέτος τη σφραγίδα τους
στο προσκήνιο της φωτογραφικής βιομηχανίας αφού είναι η πρώτη φορά που η ιαπωνική
εταιρία μπαίνει με πολλές αξιώσεις στο hi end. Τώρα η Panasonic ανοίγει κι άλλο τα χαρτιά της
με την τρίτη της σειράς μετά τα μοντέλα S1/S1R την επερχόμενη S1H που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα είναι η αιχμή του δόρατος στο prosumer video xάρη στην 6Κvideo υποστήριξη.
H S1H προορίζεται να αποτελέσει αντίπαλο δέος για τη Sony A7 S II και εσωτερικό ανταγωνισμό
με την Panasonic GH5S, μοντέλα κομμμένα και ραμμένα για τις ανάγκες του επαγγελματία εικονολήπτη με πολλά professional χαρακτηριστικά όπως V-Log και δυναμική περιοχή 14stop. Επίσης από τις πρώτες “διαρροές” προκύπτει ότι θα έχει 6Κ24p video με αναλογία πλευρών 3:2 ή
5,9Κ30p με αναλογία 16:9 και εναλλακτικά 4Κ60p DCI (4096x2160). Η S1H θα δασμολογείται
από την ΕΕ ως βιντεοκάμερα και αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει όριο τα 29min59sec. αλλά ο μόνος
περιορισμός στη διάρκεια λήψης θα είναι το αποθηκευτικό μέσο. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν
έχουν ανακοινωθεί ακόμη αφού η επίσημη παρουσίαση τοποθετείται για το επόμενο φθινόπωρο.
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& MacBook Professional
Ταχύτερο και καλύτερο πληκτρολόγιο

Τ

α νέα οκταπύρηνα ΜacBook Pro αναγγέλθηκαν πριν λίγες μέρες με πολλές
υποσχέσεις για καλύτερες επιδόσεις αφού φοράνε τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές
όγδοης και ένατης γενιάς Intel Core. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Apple τα πιο
γρήγορα 8-core laptop της σειράς, προσφέρουν κατά 75% ταχύτερη επεξεργασία
στο Photoshop από τα αντίστοιχα 4-core. Να σημειώσουμε ότι οι 8-core CPU θα είναι
διαθέσιμες αποκλειστικά στα μοντέλα 15in. Ενώ στα 13in. Θα ενσωματώνονται 4-core με
χρονισμό ως 4,7GHz Turbo Boost. Αλλά και στο video τα νέα laptop της Apple θα είναι
πιο γρήγορα. Για παράδειγμα, το πιο ακριβό μοντέλο θα μπορεί να χειριστεί ταυτόχρονα
11 stream στο Final Cut Pro X, θα είναι 65% πιο γρήγορο στο X-Code και 100% πιο
γρήγορο σε 3D.

Πέρα από την υπολογιστική
ισχύ οι οθόνες Retina της νέας
σειράς θα έχουν φωτεινότητα
500nits, υποστήριξη χρωματικού
χώρου P3 wide gamut, Touch ID,
Touch Bar, Thunderbolt 3.0 και
καινούργιο πληκτρολόγιο χωρίς
τα φαινόμενα της προηγούμενης
σχεδίασης με τα πλήκτρα τύπου
butterfly.

photo.gr
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Επωφεληθε
ίτε!
Σας συμφέρ
ει!



€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

Παράταση
προσφοράς
λόγω
μεγάλης
ζήτησης!

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;
• Μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά ή
• Τηλεφώνησε στο 210 8541400
(Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο -κανονικό- τεύχος Νο 261 που θα κυκλοφορήσει 4 Ιουλίου
Η προσφορά παρατείνεται μέχρι 6 ΙουËίου 2019

MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5
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LowePro Photo Active
Για την εκδρομή και το trekking

Η

νέα σειρά τσαντών PhotoActive της LowePro έχει σχεδιαστεί με
γνώμονα την εργονομία και τη μοντέρνα εμφάνιση. Για λόγους
ευκολίας έχει τρία ανοίγματα φόρτωσης για εύκολη πρόσβαση
στο εσωτερικό και το περιεχόμενο. Μια και είναι τύπου daypack
διαθέτει διαμερίσματα για φωτ. Μηχανή, φακούς, drone, laptop,
ρούχα, τρόφιμα, παγούρι κλπ. Το σύστημα Quickshelf διευκολύνει
την τακτοποίηση ανάλογα με το τι κουβαλάει ο κάτοχος. Στην
ειδική προστατευτική θέση Cradlefit βρίσκει θέση laptop 13in. στο
μοντέλο BP200 και 15in. στο μοντέλο ΒΡ300. Επίδης το αεριζόμενο
τοίχωμα της πλάτης φροντίζει να μην ιδρώνει ο κάτοχος κατά τη
χρήση ειδικά το καλοκαίρι ενώ υπάρχει και αδιάβροχο κάλυμμ
AW cover για την περίπτωση της βροχής. Oι PhotoActive θα
κυκλοφορούν σε χρώματα lack/Dark Gray και Blue/Black.
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

€ 4.500
ΠΡΟ ΦΠΑ

Epson Surecolor SC-P10000
Υψηλή παραγωγικότητα, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα
με εύκολη λειτουργία και συντήρηση!
 Κεφαλή εκτύπωσης PrecisionCore MicroTFP για υψηλή παραγωγικότητα & εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης!
 Σετ μελανιών UltraChrome Pro 10 χρωμάτων για τέλεια αναπαραγωγή λευκών και μαύρων αποχρώσεων.
 Τεχνολογία τροφοδοσίας μέσων υψηλής ακρίβειας με σταθεροποιητή τροφοδοσίας χαρτιού.
 Σαφής και απλή λειτουργία για εκτυπώσεις και συντήρηση χωρίς ταλαιπωρία!
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Panasonic Leica DG 10-25mm f/1,7
Ένας ξεχωριστός zoom για τους οπαδούς του Micro 4/3
σοδυναμεί με 20-50mm λόγω crop factor 2x κι έτσι καλύπτει τις πιο δημοφιλείς
εστιακές αποστάσεις 20, 24, 28, 35, 40 και 50mm με ένα μόνον φακό και μάλιστα
με εξαιρετική σταθερή φωτεινότητα f/1,7. Να σημειώσουμε ότι τόσο φωτεινός φακός
δεν υπάρχει στο full frame καλύπτοντας αντίστοιχες εστιακές αποστάσεις. Αποτελείται

Ι

77mm. Μπορεί να εστιάζει ως την
ελάχιστη απόσταση των 28cm.
Επίσης για πρώτη φορά σε φακό
Micro 4/3 ενσωματώνεται σύστημα

από 17 οπτικά στοιχεία σε 12ομάδες συμπεριλαμβανομένων ασφαιρικών, χαμηλής
διάχυσης και UHR. Είναι αρκετά ογκώδης για την κατηγορία εφόσον έχει φίλτρο

αποσύμπλεξης ανάμεσα σε autofocus
και manual focus.

Canon
Προσανατολισμός στο FF
mirrorless

Σ

την επέκταση της σειράς EOS R
κατευθύνεται ο στρατηγικός σχεδιασμός
της Canon, αν πιστέψουμε το συνήθς
καλά πληροφορημένο Canon Rumors.
To συμπέρασμα αυτό συνάγεται από την
απουσία νέων από το μέτωπο της κατηγορίας
DSLR με ΑPS-C αισθητήρα. Η Canon EOS
7D MkII και η ΕOS 80D δεν έχουν τύχει
ανανέωσης παρά τις προσδοκίες των οπαδών
της εταιρίας και τελικά οι πληροφορίες
συγκλίνουν στο ότι το βάρος πέφτει στις FF
mirrorless παρά τις πληροφορίες που ήθελαν
την ΕΟS 7D MkIII να ανανεώνεται εντός
του 2019. Έτσι η δημοφιλής σειρά ΕΟS 7D
μάλλον βαίνει προς κατάργηση...
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www.videophot.gr e-mail: info@videophot.gr
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Petzval 55mm f/1,7
Φακός πορτραίτου για κινηματογραφική χρήση

Τ

ο άνοιγμα προπαραγγελιών για τον Petzval 55mm f/1,7 ανήγγειλε η Lomography. Ο φακός σχεδιάστηκε για
απαιτητικούς φωτογράφους και κινηματογραφιστές και έχει ρυθμιζόμενο σε επτά επίπεδα bokeh καθώς και διπλό
σύστημα ελέγχου του διαφράγματος. Θα κυκλοφορεί σε μοντούρες Sony, Canon RF και Νikon Z ενώ ενδιαφέρον έχει
ότι προσφέρονται τρία διαφορετικά φινιρίσματα μαύρο και σατέν μπρούτζος και ανοδιωμένο αλουμίνιο. Οι τιμές θα
διαφοροποιούνται ανάλογα με το φινίρισμα και θα ξεκινούν από 399 δολ.

Panasonic
Δωρεάν το video upgrade της S1 (ως το Σεπτέμβριο
τουλάχιστον...)

Ο

ι τακτικοί αναγνώστες θα θυμούνται το θόρυβο που είχε ξεσπάσει με
την πρόθεση της Panasonic να χρεώσει το software upgrade που θα
αναβαθμίσει τις video δυνατότητες της καινούργιας Lumix S1. Το πακέτο DMWSFU2 τελικά θα διατίθεται από 8 Ιουλίου δωρεάν σε όλους τους αγοραστές
Lumix S1 και η προσφορά θα διαρκέσει ως τέλος Σεπτεμβρίου). Μετά θα
χρεώνεται γύρω στα 200δολ.Οι βελτιώσεις θα είναι οι εξής:
14+ stop V-Log recording
4:2:2 10-bit 4K mov 30p/25p εσωτερική εγγραφή
4:2:2 10-bit 4K 60p/50p έξοδος καθαρού HDMI
V-Log και V-Gamut συμβατά με Cinema VariCam Look
In-camera LUT (Look Up Table)
A WFM (Waveform Monitor) απεικόνιση πραγματικής φωτεινότητας κατά την
εγγραφή
Εγγραφή ήχου υψηλής πιστότητας 48-kHz/24-bit ή 96-kHz/24-bit μέσω LR
Microphone Adaptor DMW-XLR
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JEFF WALL
Ένα μεγάλο φωτογραφικό όνομα στην Αθήνα

Έ

νας από τους σπουδαιότερους εν ζωή φωτογράφους του διεθνούς
στερεώματος, ο Καναδός Jeff Wall, πρόκειται να εκθέσει για πρώτη φορά
ατομικά στην Ελλάδα, σε επιμέλεια του Philip Kaiser. Έργα και από τις πέντε

από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 έως το
πιο πρόσφατο παρελθόν έχουν κατανεμηθεί
σε τρεις ενότητες, αντανακλώντας τη χρήση

δεκαετίες φωτογραφικής δημιουργίας του Wall θα εκτεθούν στο κτίριο της
Συλλογής Γιώργου Οικονόμου (που διοργανώνει την έκθεση) στο Μαρούσι.
Ο Jeff Wall ανήκει στους βασικούς εκπροσώπους αυτού που αποκαλούμε
σύγχρονη φωτογραφία, χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη το 1978 είχε
παρουσιάσει μια φωτογραφία ως διαφάνεια σε φωτεινό κουτί (κάτι
που σήμερα μας φαίνεται απόλυτα φυσιολογικό, σχεδόν τετριμμένο).
Χαρακτηριστική είναι επίσης η σχέση του με την ζωγραφική, όπως φαίνεται
για παράδειγμα, σε ένα από τα πιο γνωστά του έργα με τίτλο A Sudden
Gust of Wind (after Hokusai) εμπνευσμένο από ένα υπέροχο χαρακτικό του
Ιάπωνα Hokusai (1760-1849). Ο Wall δημιούργησε μία φωτογραφική εικόνα
που μοιάζει να αποτελεί μια στιγμιαία λήψη ενώ στην πραγματικότητα όλα
είναι σκηνοθετημένα, με ηθοποιούς, πολλές λήψεις και μία τελική σύνθεση.

διαφορετικών ιστορικών ζωγραφικών
ιδιωμάτων από τον καλλιτέχνη, και έχουν
τοποθετηθεί στους τρεις ορόφους του
χώρου.
Η έκθεση θα διαρκέσει ως τον Απρίλιο
του 2020, αλλά, καλύτερα θα ήταν να μην
συνωστιστούν όλοι τελευταία στιγμή, ως
είθισται στη χώρα μας.
Διάρκεια: 18 Ioυνίου 2019-Απρίλιος 2020
Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 80,
Μαρούσι

Η έκθεση αποτελεί μια επισκόπηση των φωτογραφιών και διαφανειών του
καλλιτέχνη και περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά του tableaux. Έργα

Πληροφορίες: 210 8090566, www.
thegeorgeeconomoucollection.com
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FLEX PANEL KIT FX3040 & FX4555
• Αποτελούμενα από δύο πάνελ Daylight ή Bi-Color,
δύο light stand και βαλίτσα μεταφοράς • Εύκαμπτη
επιφάνεια • Ισχύς 1990/3300lux έκαστο πάνελ • Σταθερή 5600°Κ ή μεταβλητή 3200°-5600°K χρωματική
θερμοκρασία • Tροφοδοσία από ρεύμα ή μπαταρία

Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία!!
12 0
E
IM
D M A BL
S
L ED

DORR LB-6575
LED PHOTO BOX
• Πτυσσόμενο και φωτιζόμενο σύστημα light
tent • Kατάλληλο για still life, κοσμήματα κλπ.
• Περιλαμβάνει ισχυρή φωτιστική πηγή (με
dimmer) με 2x60στοιχεία LED χρωματικής
θερμοκρασίας 5600°Κ • Ισχύς 0,5w ανά
στοιχείο LED

 . . .
 32 &  . 

43, 121 32 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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Φωτ: Γιάννης Μπεχράκης/ Reuters

Athens Photo
World
Πρεμιέρα

Τ

ην Παρασκευή 7 Ιουνίου
2019 ξεκινούν οι δεκαήμερες
δράσεις του αποκλειστικά
αφιερωμένου στο φωτορεπορτάζ
φεστιβάλ. Στο προηγούμενο
τεύχος αναφερθήκαμε εκτενώς στη
νέα αυτή διοργάνωση και τώρα
έρχεται η στιγμή να δούμε από
κοντά τις επτά βασικές εκθέσεις
καθώς και ισάριθμες εκδηλώσεις
παρουσία διακεκριμένων Ελλήνων
και ξένων φωτορεπόρτερ.
Ετοιμαστείτε λοιπόν από τις 7 του
μηνός να δείτε δυνατές εικόνες
φωτοειδησεογραφίας που θα
απλωθούν από τα κάγκελα
του Εθνικού Κήπου μέχρι την
Εθνική Βιβλιοθήκη του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος.

Φωτ: Μάρω Κουρή

Στον σύνδεσμο θα βρείτε
αναλυτικά όλες τις δράσεις:
https://www.apw.gr
Φωτ.: John Liakos
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Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου

180€
1+2=215€
1+3=240€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Μακ. Αμύνης 6, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310242124

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x80 - 25 σαλ. • Άλμπουμ 15χ40 - 25 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ & Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
1) Φωτογραφία passepartout
2) Λινό ύφασμα με ξύλινο στοιχείο & εκτύπωση UV

2

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης

150€
1+2=170€
1+3=195€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ
1) Ενιαίο με φωτογραφία 2) Φωτογραφία + δερματίνη
3) Εκτύπωση UV στη δερματίνη

3

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης

170€
1+2=195€
1+3=230€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD
ΕΞΩΦΥΛΛO
Ξύλινο με εκτύπωση UV
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Φωτο-ξεναγήσεις

Τ

α Σάββατα 1 και 6 Ιουνίου στις
11:00 στην τρέχουσα έκθεση
«Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι»
θα πραγματοποιηθούν ειδικές
ξεναγήσεις. Η έκθεση παρουσιάζει
μέρος του έργου 32 σύγχρονων
δημιουργών οι οποίοι εκκινούν
από διαφορετικές αφετηρίες, με
ποικίλες αναφορές και στοχεύσεις,
έχοντας κοινό τόπο τη συμμετοχή
τους στις πρόσφατες διοργανώσεις
της καθιερωμένης ετήσιας έκθεσης
«Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι» κατά
την περίοδο 2010-2018 στο πλαίσιο
του Athens Photofestival που
διοργανώνεται από το Ελληνικό
Κέντρο Φωτογραφίας.
Διεύθυνση: Αποθήκη Α’ , Λιμάνι
Θεσσαλονίκης,
Πληροφορίες: 231 056 6716,
www.thmphoto.gr

«+&5 - +V&5
- %"%)7$5 $%!%=(5”
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Η

φωτογραφία ως τέχνη συνδυάζεται και
χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια μαζί με
άλλες μορφές τέχνης. Το δραστήριο και πολυσχιδές
Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, υπό την
καθοδήγηση του Βασίλη Καρκατσέλη παρουσιάζει
φωτογραφικά έργα τα οποία μοιάζουν να συνάδουν
με άτυπα εικαστικά performance. Στην έκθεση
συμμετέχουν: Χρυσούλα Αθανασίου, Δήμητρα
Αραμπατζή, Λιάνα Βαλιάνου, Αντώνης Δημάδης,
Κατερίνα Ερφέσογλου, Εύα Κάγκα, Βασίλης
Καρκατσέλης, Κορίνα Καψάλη, Βάσω Κουβαρά,
Ευγενία Λημνιού, Κατερίνα Μπάτζιου, Δροσούλα
Μουρίκα, Νίκος Σαχπεκίδης, Κώστας Στυλιάδης και
Θωμαή Χατζηδανιήλ.
Εγκαίνια: 3 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: ΑΙΘΡΙΟ στη ΧΑΝΘ, Νικολάου
Γερμανού 1, θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: 2315 558598/6977913612
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SAWGRASS SG800

GRAPHTEC
CE6000-60 (24’’)
SEFA HEAT PRESS
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Εκθέσεις νέων σπουδαστών φωτογραφίας
Το γεγονός ότι υπάρχουν σε αμέτρητες πόλεις ανά την επικράτεια φωτογραφικές ομάδες και λέσχες είναι αναμφισβήτητα θετικό
και σημαντικό για την προώθηση της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Ίσως εκεί που αρχίζουν και μπερδεύονται κάπως τα πράγματα,
είναι όταν προσπαθείς να διακρίνεις τις πραγματικά ποιοτικές δουλειές από τις πολύ επιφανειακές προσπάθειες. Γι’αυτό όμως
είναι και σημαντικό να προβάλλονται τελικά οι φωτογραφίες που προκύπτουν από όλες αυτές τις συναντήσεις, εκεί όλα
αποκαλύπτονται και βαθμολογούνται (δημοκρατικά πάντα).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

την έκθεση που πραγματοποιείται αυτό το
διάστημα στην Καβάλα και συγκεκριμένα
στο Χαλίλ Μπέη Τζαμί θα δείτε τα έργα
των νέων μελών του Φωτογραφικού Ομίλου
της πόλης. Πενήντα μία φωτογραφίες από το
ξεκίνημα δεκαεπτά νέων εισηγμένων στην
φωτογραφική τέχνη.

Σ

Μ

Διάρκεια: Μέχρι 9 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: Χαλίλ Μπέη Τζαμί, Παναγία, Καβάλα

Διάρκεια: Μέχρι 8 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: 3η πάροδος Μικράς Ασίας, Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης

Πληροφορίες: http://photoclubkavala.gr

Πληροφορίες: https://www.fem.gr/index.php?option=3&id=349
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ετά την ολοκλήρωση ακόμα μιας δημιουργικής χρονιάς, οι
μαθητές της ΦΕΜ παρουσιάζουν ένα κομμάτι της δουλειά
τους, το οποίο αποτελεί κομμάτι της τελικής τους εργασίας που
παρουσίασαν στους δασκάλους τους στα μέσα του Μάη. Η έκθεση
αυτή αποτελείται από επιλεγμένες φωτογραφίες (δύο από τον
κάθε μαθητή) που δείχνουν την προσωπική προσέγγιση που είχε ο
καθένας πάνω στο θέμα του.
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Ομαδική έκθεση στο Ρέθυμνο

Π

ώς μπορεί να αποτυπώσει ο φακός ενός ερασιτέχνη ή επαγγελματία φωτογράφου
την έννοια της παρουσίας, όχι απαραίτητα της ανθρώπινης (καθότι δεν είμαστε
μόνο εμείς παρόντες σε τούτη τη γη); Κι ακόμη πιο σημαντικό, πώς αντιλαμβάνεται ο
κάθε άνθρωπος, πίσω από μια φωτογραφική μηχανή, την παρουσία ενός πράγματος;

Πανταζίδου Μαριαλένα, Σταγάκη Μαρία,
Τζανιδάκη Μαρίνα, Χριστοφοράκης
Αντώνης, Ψαρουδάκης Αλέξης, Ahmad
Garrod, Renate La Grange.

Και πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να καταφέρει κανείς να αποδώσει οπτικά κάτι τέτοιο.
Διαφορετικές εκδοχές αυτού, θα δείτε στην έκθεση της Φωτογραφικής ομάδας από το
Στέκι των Καθηγητών Ρεθύμνου στην Γκαλερί Μορφές. Συμμετέχουν: Γαλλιού Μυρσίνη,
Γλένης Νίκος, Κοντογιάννη Ρένα, Κουγλέρη Φωτεινή, Κραουνάκης Σάββας, Μανιατάκης
Γιάννης, Μελιδόνη Μαρία, Μουρελάτου Μαρία, Μουρτζανού Λίτσα, Μπενάκης Γιώργος,

Διάρκεια: Μέχρι 15 Ιουνίου 2019
Διεύθυνση: ΓΚΑΛΕΡΙ ΜΟΡΦΕΣ,
Γοβατζιδάκη 18, Ρέθυμνο, Παλιά Πόλη
Πληροφορίες: 2831050271

"$(+% "$'
IANOS
Παράταση του Διαγωνισμού Φωτογραφίας

Α

ν δεν προλάβατε μέχρι το τέλος Μαίου, μπορείτε
τελικά έως τις 14 Ιουνίου να στείλετε μία φωτογραφία
σας στον σχετικό διαγωνισμό, αρκεί να απεικονίζει την
έννοια των Αντιθέσεων. Σημειώστε πως υπάρχει και
σχετικός διαγωνισμός διηγήματος αν έχετε και κλίση στην
γραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό
Φωτογραφίας: https://www.ianos.gr/diagonismoi/
diagonismos-fotografias-2019.html
IANOS | T 2103217810 (επιλ. 5) | M 6958004810 | F
2103217686 | E pr@ianos.gr | www.ianos.gr
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Urban Lovers

Μ

ία ημέρα αφιερωμένη στην αστική κουλτούρα, ετοιμάζεται στους ωραίους και
οικείους χώρους της Αθηναϊδας, υπό την διοργάνωση της δημιουργικής ομάδας
του περιοδικού Οzon Raw.
Γιατί όμως να ενδιαφέρει το φωτογραφικό κοινό ένα street event, το οποίο δεν θα
γίνει σε δρόμους; Διότι ως παράλληλη δράση θα γίνει έκθεση φωτογραφίας με θέμα,
αναμενόμενα, το Αστικό (“Urban”) και μπορείτε να στείλετε την συμμετοχή σας μέχρι τις 3
Ιουνίου.
Στις 20 Ιουνίου λοιπόν οι χώροι της Αθηναϊδας θα γεμίσουν με μουσική, καλλιτεχνικά
δρώμενα εμπνευσμένα από τον σύγχρονο αστικό πολιτισμό καθώς και live street art από
γνωστούς street artists.
Μπορείτε να στείλετε μέχρι 10 φωτογραφίες, δεν γίνονται δεκτές εικόνες από κινητό,

αλλά αναλυτικά θα τα βρείτε όλα στον
εξής σύνδεσμο: http://el.ozonweb.com/
ozon-news/urban-lovers-event-des-posna-summetexeis-183905
.
Αποστολή συμμετοχών: μέχρι 3 Ιουνίου
Διάρκεια έκθεσης: 20 Ιουνίου
(μονοήμερο)
Διεύθυνση: Καστοριάς 34, Αθήνα
Πληροφορίες: 210348 0000,
http://www.athinais.com.gr/el/

Athens Photo Festival Portfolio Reviews
*Τελευταίες ημέρες εγγραφών*

Έ

να από τα πιο χρήσιμα “εργαλεία” για κάποιον που ασχολείται πιο σοβαρά με
την φωτογραφία, είναι να λάβει μέρος, έστω μία φορά, σε ένα portfolio
review, με άλλα λόγια, σε μία συνάντηση πολλών ειδημόνων από τον
φωτογραφικό χώρο οι οποίοι θα δουν και θα κρίνουν επί 20 λεπτά το portfolio
σας. Θα πρέπει όμως να πάτε σωστά προετοιμασμένοι, με ποιοτικά και καλά
δομημένα φωτογραφικά portfolios. Ιδανικά, θα πρέπει να έχετε ήδη δεχτεί την
άποψη ενός ειδικού σε portfolio editing. Σε κάθε περίπτωση, αν νιώθετε
αρκετά προετοιμασμένοι (μπορεί η δουλειά σας να βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν
χρειάζεται να είναι ολοκληρωμένος φάκελος), μπορείτε ακόμη να δηλώσετε την
συμμετοχή σας στο https://www.photofestival.gr.
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί:
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Σε 56 σελίδες!
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Oκτώ mini portfolio
ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ


#$ %'


  

  



 


  

  




 !
 



 !

 

Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία

05

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone;
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου...
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...

9 771105 394004

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

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

Know How για καλύτερες φωτογραφίες
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης
Μ. Λυκάκης
MINI PORTFOLIO

Πέντε γνωστοί
φωτογράφοι
αποκαλύπτουν!

ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι
φωτογράφοι
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!

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...
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01

42

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

9 771105 394004

9 771105 394004

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

09

Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

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 ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
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ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αναδρομή στην
εξέλιξη της νυχτερινής
φωτογραφίας
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Photoshop
& Lightroom

Αποφθέγματα
διάσημων
δημιουργών

24/1/2018 4:53:51 μμ

52

Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!

EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ

MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού
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ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ: ΠΕΜΠΤΗ 4 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της
φωτογραφίας

31/5/2018 1:24:22 μμ

Δωρεάν
μεταφορικά*!

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

*Για αγορές άνω των €25

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

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