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         Το εξώφυλλο του νέου Photobusiness No 80 η αποστολή του οποίου ξεκίνησε
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Editorial


"% ��#�� )�3�)�$#&...
κι από Αύγουστο... Χριστούγεννα!

«Χριστουγεννιάτικοι» και αισιόδοξοι από 1η Νοεμβρίου -κι όχι από 20 Δεκεμβρίου! 

Μπορούν να κάνουν ακόμη πρόβα τζενεράλε με κάποιες σούπερ προσφορές την Black 

Friday που φέτος θα είναι την Παρασκευή 29η Νοεμβρίου. Καλή προετοιμασία λοιπόν, 

από τώρα, εγκαίρως και με ευρωπαϊκό προγραμματισμό κι όχι ασθμαίνοντας την 

τελευταία στιγμή!
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ΙΔΕΕΣ, ΛΥΣΕΙΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΜAGING

VIDEO
Χωρίς το σκοτάδι 
σε τι χρησιμεύει... 
το φως; Συμβουλές 
περί φωτισμού & 
χρωμάτων 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Aπό την οθόνη 
ως την εκτύπωση: 
Μία εκπληκτική 
τεχνολογική 
διαδρομή!

MARKETING 
Πως να αυξήσουμε  
την κερδοφορία  
& τα έσοδά μας 
κάνοντας χρήση 
του «Decoy effect» 

Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ 
Φωτογραφία & 
ταξίδι. Μήπως  
ταξιδεύουμε για 
να γνωρίσουμε 
τον εαυτό μας;
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MANAGEMENT
Πόσο κοστίζει 
η απόκτηση ενός 
νέου πελάτη; 
Αν δεν το γνωρίζετε 
χάνετε χρήματα!

Ο σύγχρονος κόσμος της εκτύπωσης

Cover_Printing.indd   1 26/8/2019   6:06:48 μμ

Αντικειμενικοί (& υπερκομματικοί) 

αναλυτές της αγοράς προβλέπουν 

ότι η φετινή περίοδος των εορτών θα 

είναι άκρως καταναλωτική. Ήδη το 

καθεστώς των capital controls αποτελεί 

παρελθόν, τα spread των ελληνικών 

ομολόγων 10ετούς διάρκειας έχουν 

πέσει στο ναδίρ, ο δείκτης οικονομικού 

κλίματος έχει ξεπεράσει τις 100 μονάδες 

τον Αύγουστο, οι τράπεζες βλέπουν τις 

καταθέσεις να επανέρχονται δειλά-δειλά 

και -εκτός απροόπτου- όλα δείχνουν 

ότι η απαραίτητη για την αγορά θετική 

ψυχολογία δείχνει να επανέρχεται αργά 

και σταθερά στην αγορά.

Τι σημαίνουν όμως όλα αυτά για το 

φωτογραφικό κατάστημα; Σημαίνουν 

ευκαιρίες για αλλαγές στο μαγαζί, για 

ενσωμάτωση νέων προϊόντων και εν 

γένει προγραμματισμό και οργάνωση 

εν όψει της περιόδου των εορτών. 

Περιττό να θυμίσω ότι οι τζίροι που 

πραγματοποιούν όλες ανεξαιρέτως οι 

μεγάλες αλυσίδες τις γιορτές αλλά και όσα 

μικρότερα καταστήματα και επιχειρήσεις 

προετοιμαστούν έγκαιρα και σωστά, 

αντιπροσωπεύουν -κρατηθείτε- άνω του 

50% του ετήσιου τζίρου τους!

Όλα τα φωτογραφεία ανά την Ελλάδα 

και φυσικά εκατοντάδες επιπλέον 

επαγγελματίες και επιχειρήσεις imaging 

θα παραλάβουν δωρεάν το αργότερο 

μέχρι 10 Σεπτεμβρίου τη νέα έκδοση 

του επαγγελματικού μας περιοδικού 

PhotoBusiness No 80. 

Σ’ ένα αφιέρωμα 50 και πλέον σελίδων 

θα βρουν τεράστια γκάμα με ιδέες και 

λύσεις, με εφαρμογές και νέα προϊόντα 

από τις σημαντικότερες αντιπροσωπείες 

και επιχειρήσεις imaging της χώρας μας. 

Με χαμηλό κόστος όσοι πραγματικά το 

επιθυμούν, θα μπορέσουν να αλλάξουν 

άρδην τη βιτρίνα τους -φυσική και 

διαδικτυακή- και να είναι πανέτοιμοι, ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
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MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5

Γίνε τώρα συνδρομητής ή 
ανανέωσε τη συνδρομή σου 
για δύο χρόνια (12 τεύχη 
αξίας €64) και κέρδισε 
ΔΩΡΟ ένα Godox LED Light 
GD-LED64 αξίας €35,90 

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Θα παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11 τεύχη ενώ παραλαμβάνεις 12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή το ενδεχόμενο εξάντλησης από τα περίπτερα.
• 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 άμεσα!)
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση της προσφοράς λόγω της μεγάλης ζήτησης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019
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Επωφεληθείτε! Σας συμφέρει!

• Πηγή φωτός: 64 στοιχεία LED
• CRI 95+ • Ισχύς: 4.5Watt
• Φωτεινότητα: 1000Lux/0.5m
• Τροφοδοσία DC5V ή 4 Mπατ. ΑΑ
• Aυτονομία: 1.5 ώρα (αλκαλικές) 
• Θερμοκρασία χρώματος: 5500Κ
• Διαστάσεις: 10x8.5x3.5cm
• Βάρος: 110gr

Φορητό φωτιστικό 
υψηλής ποιότητας LED 
Godox με CRΙ 95+ για 
φωτογραφικές μηχανές 
& βιντεοκάμερες! 

����
����	


35,90!

Periexomena_262.indd   5 30/8/2019   12:23:14 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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��#$� Nan Goldin, ,�33��?��!,�!!
Διαδήλωση της P.A.I.N στη Νέα Υόρκη

Η 66χρονη σήμερα διάσημη 

φωτογράφος Nan Goldin, 

ήξερε ότι πιθανότατα θα 

κατέληγε στα χέρια των 

αστυνομικών. Άλλωστε 

η οργάνωση P.A.I.N. 

(Prescription Addiction 

Intervention Now) ιδρύθηκε 

από την ίδια το 2017 σε μία 

προσπάθεια καταπολέμησης 

θεμάτων που άπτονται της 

χρήσης (και κατάχρησης) 

οπιοειδών φαρμάκων. 

Τη δεκαετία του 1980, η νέα τότε Nan Goldin αρχίζει να φωτογραφίζει όλους τους 

αγαπημένους της ανθρώπους, πολλοί από αυτούς ήταν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Από το 

περιβάλλον αυτό είχε προκύψει και η γνωστή της φωτογραφική ενότητα “The Ballad of Sexual 

Dependency” (Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης) η οποία ενέπνευσε γενιές και γενιές 

ερασιτεχνών και επαγγελματιών φωτογράφων που ακολούθησαν. Άλλωστε ακόμη και σήμερα 

το έργο της παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο. 

Πριν λίγες ημέρες, η Goldin με τα χαρακτηριστικά κατσαρά μαλλιά, κάθησε μαζί με τους 

υπόλοιπους διαδηλωτές μπροστά στο κτίριο όπου στεγάζεται το γραφείο του Κυβερνήτη της 

Νέας Υόρκης Andrew Cuomo και αιτήθηκε την ίδρυση ειδικών κέντρων για την απεξάρτηση από 

υπερδοσολογία οπιοειδών (όπου η χρήση γίνεται προσεκτικά υπό ιατρική επίβλεψη). Μόνο το 

2017, σχεδόν 1500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη της Νέας Υόρκης από υπερβολική 

χρήση παρόμοιων φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Η σπουδαία αμερικανίδα φωτογράφος γνωρίζει εκ των έσω τα πράγματα. Δεν είναι τυχαίο 

άλλωστε ότι μάχεται, μέσω της P.A.I.N, τον φαρμακευτικό γίγαντα της οικογένειας Sackler που 

παράγει οπιοειδή φάρμακα αλλά κάνει τεράστιες δωρεές σε πολιτιστικούς οργανισμούς. Και κάτι 

καταφέρνει η Nan Goldin: το Μητροπολιτικό Μουσείο της ΝΥ ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει να 

δέχεται δωρεές από την Sackler. 

Και αυτό είναι μάλλον το σημείο όπου ένας σπουδαίος καλλιτέχνης ξεχωρίζει από κάποιον που 

απλώς βρίσκει μια περιθωριακή, μίζερη κατάσταση και την αποτυπώνει μηχανικά με τον φακό 

του: τον προσωπικό της, δημιουργικό πόνο η Nan Goldin τον μετέτρεψε σε σημαντική μάχη, 

κόντρα σε δυσθεώρητα συμφέροντα, με απώτατο σκοπό την… ζωή!

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Φωτογραφία ALEX GREENBERGER/ARTNEWS
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https://www.konicaminolta.com.gr/el-gr/hardware/professional-printing/accuriopress-c83hc
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Η ελληνική μυθολογία με τον μύθο 

του Προμηθέα και της Πανδώρας 

μας διδάσκει ότι η τεχνολογία 

δεν είναι ποτέ απαλλαγμένη από 

δυσμενείς συνέπειες. Μέχρι και 

σήμερα η φωτιά στοιχίζει τακτικά 

ανθρώπινες ζωές. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι βρισκόμαστε στο 

μέσον μιας βαθιάς κοινωνικής 

μεταμόρφωσης, με την επιστήμη των 

υπολογιστών να αποτελεί τον βασικό 

παράγοντα αλλαγής. Η ικανότητα 

αυτοματοποίησης των ανθρώπινων 

γνωστικών δραστηριοτήτων 

είναι μια επαναστατική πτυχή της 

πληροφορικής. Για πολλές εργασίες, 

οι μηχανές ξεπερνούν ήδη αυτό που 

οι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν: 

σε ταχύτητα, σε ακρίβεια, αλλά 

ακόμα και σε αφαιρετική ανάλυση.

Ενώ η ψηφιοποίηση των πάντων 

ανοίγει άνευ προηγουμένου 

ευκαιρίες, δημιουργεί επίσης σοβαρές 

ανησυχίες. Χαρακτηριστικά, ο 

εφευρέτης του Παγκόσμιου Ιστού 

Tim Berners-Lee το εξέφρασε με τη 

θλιβερή δήλωσή του: «Το Σύστημα 

αποτυγχάνει». Οι απειλές της 

ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του 

λόγου, η άνοδος ακραίων απόψεων 

και ψευδών ειδήσεων στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, η απώλεια της 

ιδιωτικής ζωής και η εξάπλωση της 

ψηφιακής επιτήρησης είναι μερικά μόνο 

ενδεικτικά παραδείγματα. 

Η συνεξέλιξη τεχνολογίας και 

ανθρωπότητας, μέσα σε έναν 

καταιγισμό δεδομένων, αλγορίθμων 

και υπολογιστικής ισχύος, 

διαταράσσει τον ίδιο τον ιστό της 

κοινωνίας επηρεάζοντας ανθρώπινες 

αλληλεπιδράσεις, κοινωνικούς 

θεσμούς, οικονομίες και πολιτικές 

δομές. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα 

από τον χώρο της μηχανικής 

μετάφρασης. Αν ζητήσουμε από το 

Google Translate να μας μεταφράσει 

την αγγλική πρόταση «The doctor 

asked the nurse to take a blood 

sample» στα ελληνικά, θα πάρουμε: 

«Ο γιατρός ζήτησε από τη νοσοκόμα 

B�*&�)%= ��C#+"&,�%=
Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 25/8/2019

να πάρει δείγμα αίματος». Παρατηρήστε μια σημαντική λεπτομέρεια: 

ο αλγόριθμος υπέθεσε ότι η φράση αναφέρεται σε άνδρα γιατρό και 

γυναίκα νοσηλεύτρια. Αυτό οφείλεται στη διαρκή εκπαίδευση του 

αλγορίθμου με ζευγάρια κειμένων (ελληνικά - αγγλικά), όπου οι γιατροί 

είναι άνδρες και οι νοσοκόμες γυναίκες. Το πρόβλημα φαινομενικά 

μπορεί να μοιάζει αθώο. Ομως, αν οι προκαταλήψεις επικρατούν σε 

συστήματα αυτοματοποιημένης μετάφρασης, δημιουργείται η εύλογη 

ανησυχία ότι ανάλογες μπορεί να υπάρχουν σε αυτόνομα οχήματα, 

αυτοματοποιημένα μοντέλα που χρησιμοποιούνται στην απονομή 

δικαιοσύνης και άλλες κρίσιμες εφαρμογές.

Το παράδειγμα της μετάφρασης αναδεικνύει το εξής: Οπως όλες 

οι τεχνολογίες, οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι παρθενογενείς. 

Διαμορφώνονται από έμμεσες και άμεσες επιλογές, και συνεπώς 

ενσωματώνουν ένα σύνολο αξιών, κανόνων, οικονομικών συμφερόντων 

και υποθέσεων σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. 

Σήμερα, πολλές από αυτές τις επιλογές παραμένουν κρυμμένες σε 

λογισμικό που υλοποιεί αόρατους αλγορίθμους, χωρίς έλεγχο τρίτων 

και λογοδοσία.

Αυτές οι πρακτικές δεν πρέπει να επικρατήσουν. Οφείλουμε να 

διαμορφώσουμε την τεχνολογία σύμφωνα με ανθρώπινες αξίες και 

ανάγκες, αντί να επιτρέπουμε στις τεχνολογίες να διαμορφώνουν τον 

άνθρωπο. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να επιστρατεύσουμε κριτική σκέψη 

και διεπιστημονικότητα. Το καθήκον μας δεν είναι μόνο να περιορίσουμε 

μειονεκτήματα των τεχνολογιών, αλλά και να ενθαρρύνουμε καινοτομία 

που επικεντρώνεται στον άνθρωπο.

Τι μπορούμε, όμως, να κάνουμε; Αποτελεσματικοί κανονισμοί, κανόνες 

δεοντολογίας και νόμοι που εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα, 

λογοδοσία και διαφάνεια για συστήματα λογισμικού είναι σίγουρα ένα 

πρώτο βήμα. Αποφάσεις που έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν 

ατομικά ή συλλογικά ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να συνεχίσουν να 

λαμβάνονται από ανθρώπους.

Απαιτείται ένα όραμα για νέα προγράμματα σπουδών στα πανεπιστήμιά 

μας που να συγκεράζουν στην πληροφορική γνώσεις και αξίες από 

ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές. Η Φινλανδία και η Κίνα ήδη 

ενσωματώνουν σπουδές τεχνητής νοημοσύνης στο σχολείο. Η Ελλάδα, 

με το εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό και την πλούσια γραμματεία 

που διαθέτει, θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις 

εξελίξεις.

Το διεθνές συμπόσιο για τον ψηφιακό ανθρωπισμό που πρόσφατα 

διοργανώθηκε στην Αυστρία από το Πολυτεχνείο της Βιέννης ανέδειξε το 

«Μανιφέστο της Βιέννης» (informatik.tuwien.ac.at/dighum/wp-content/

uploads/2019/08/Vienna\_Manifesto\_on\_Digital\_Humanism\_GR.pdf) 

ως μια πρόσκληση για να προβληματιστούμε και να ενεργήσουμε 

σχετικά με τη μορφή της τρέχουσας και της μελλοντικής τεχνολογικής 

ανάπτυξης.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ Δ. ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ

Ο κ. Χρήστος Τσίγκανος είναι ερευνητής στο Πολυτεχνείο της Βιέννης και 

ένας από τους συγγραφείς του Μανιφέστου.

Ο κ. Διομήδης Δ. Σπινέλλης είναι πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

���&'= ,��� �D"�
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https://www.nikon.gr/el_GR/news-press/press.tag/news/cashback-summer19-gr.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

E)�%��=: Τάκης Τζίμας, �&!�C���H= �D���<�=: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�&�*��$,!&=: 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. 
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Canon EOS M6 II
Mικρές διαφορές εξωτερικά και απίστευτες 
εσωτερικά

Αν και η σειρά ΕΟS M της Canon μέχρι στιγμής δεν έχει 

κάνει την τεράστια εμπορική επιτυχία, η παρουσίαση της 

δεύτερης έκδοσης (ΜkII) της ΕΟS M6 μοιάζει ικανή να 

ανατρέψει το σκηνικό. Η τεχνολογική αναβάθμιση που 

δέχθηκε είναι πραγματικά εντυπωσιακή και σηματοδοτεί 

την πιο σημαντική mirrorless του φορμά APS-C που 

είδαμε ως τώρα. 

Συνοπτικά, η M6 II έχει τoν ίδιο αισθητήρα Dual Pixel 

CMOS 32,5MP και τα ηλεκτρονικά της EOS 90D, δεν 

υπάρχει ενσωματωμένο EVF (όπως στην αρχική Μ6) 

και όποιοι το χρειάζονται μπορούν να προμηθευτούν 

ξεχωριστά το εξάρτημα EVF-DC2.

Συγκρινόμενη με την “απλή” Μ6 εκτός από τον αισθητήρα 

υψηλής ανάλυσης έχει εντυπωσιακή ριπή (RAW burst 

mode) 30fps, video 4K, εξελιγμένο autofocus με Face 

Tracking, Eye detection, focus bracketing και χαμηλό 

κατώφλι ευαισθησίας. Επίσης προβλέπεται ηλεκτρονική 

λειτουργία κλείστρου σε ταχύτητες ως 1/16000sec, περιοχή 

ευαισθησίας ως ΙSO 51200, υποστήριξη CR3 και CRAW 

κλπ. Το σώμα είναι διαφορετικό, μεγαλύτερων διαστάσεων 

από την προηγούμενη M6 ενώ υπάρχουν κάποιες 

μικροαλλαγές στα χειριστήρια όπως π.χ. Ο επιλογέας AF/

MF στν πλάτη της μηχανής. 

χει

Στιγμιότυπο από την πρώτη παρουσίαση των νέων μοντέλων Canon επί 

ελληνικού εδάφους στις 28 Αυγούστου στα γραφεία της Canon Greece
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Canon EOS 90D
Ανταγωνίζεται εσωτερικά την EOS 7D ΜkII

Η EOS 80D που παρουσιάστηκε 

στις αρχές του 2016, ήταν η 

πρώτη της “διψήφιας” σειράς 

EΟS x0D με αισθητήρα Dual 

Pixel CMOS. Με πολύ στιβαρή 

κατασκευή και made in Japan 

ποιότητα, στάθηκε ένα από τα 

καλύτερα μοντέλα της σειράς. 

Την προηγούμενη εβδομάδα 

το ιαπωνικό εργοστάσιο, εν 

όψει IFA, προχώρησε στην 

ανακοίνωση δύο παρεμφερών 

μοντέλων, της DSLR EOS 90D 

και της mirrorless ΕOS M6 

MkII, με πολύ σημαντικές 

τεχνολογικές αναβαθμίσεις 

που εικάζουμε ότι θα έχουν 

εφαρμογή και σε άλλα μοντέλα 

της εταιρίας.

Ο αισθητήρας PS-C πέρα από την 

αρχιτεκτονική Dual Pixel CMOS έχει 

τα περισσότερα Megapixel σε σύγκριση με 

οποιοδήποτε μοντέλο του σνταγωνισμού. 

Για αρκετό καιρό η μάχη των Μegapixel 

στο ΑPS-C format έχει αποτελματωθεί 

στα 24Μegapixel και μόνον η βραχύβια 

Samsung NX-1 κατάφερε να αποσπάσει 

προς στιγμήν τα πρωτεία της ανάλυσης με 28MP. Όμως τώρα έρχεται η Canon να

ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και να ξαναμοιράσει την τράπουλα, με τον εντυπωσιακό αισθητήρα 

της ΕΟS 90D και M6 MkII, 32,5Μegapixel. Με τόση πυκνότητα pixel που πέτυχαν οι μηχανικοί 

της εταιρίας σε επιφάνεια ελαφρά μικρότερη από το μισό του full frame αναρωτιόμαστε αν η 

επόμενη κίνηση θα είναι ένας full frame sensor με παρόμοια πυκνότητα και ανάλυση γύρω στα 

70MP (που είναι τεχνικά εφικτό).

Tώρα ως προς τη θέση της στη γκάμα, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά, προκύπτει ο 

προβληματισμός αν “υποσκάπτει” τη θέση της 7D MkII αφού σε κάποια σημεία, όπως στο 

video, υπερτερεί. Προσωπική μας γνώμη είναι ότι σύντομα πρέπει να περιμένουμε κάτι 

εντυπωσιακό στη θέση της 7D MkII με τον ίδιο αισθητήρα 32,5Μegapixel και πιο heavy duty 

κατασκευή.
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EPSON SURELAB SL-D800 

NEO
ΠΡΟΪΟΝ

Ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα 
εκτύπωσης & οικονομία!

• Οικονομική απόδοση 
• Αθόρυβος 
• Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
• Μεγάλη παραγωγικότητα 
• Χαμηλή κατανάλωση

EPSON SURECOLOR 
SC-P10000

Υψηλή παραγωγικότητα, 
χωρίς συμβιβασμούς 

στην ποιότητα με εύκολη 
λειτουργία και συντήρηση! 

Εγγύηση 3 ετών

EPSON SURECOLOR SC-F6200
Ολοκληρωμένο πακέτο θερμικής εξάχνωσης χρώματος 
για τη δημιουργία υφασμάτων και διαφημιστικών ειδών 
υψηλής ποιότητας

Ο SureColor SC-F6200 είναι ένας επαγγελματικός ψηφιακός 
εκτυπωτής dye sublimation 44 ιντσών από ρολό σε 
ρολό, σχεδιασμένος ειδικά για την παραγωγή τυπωμένων 
υφασμάτων και διαφημιστικών ειδών υψηλής ποιότητας.

TIMH
EKΠΛΗΞΗ

EPSON SURECOLOR SC F6200

€4.700
ΠΡΟ ΦΠΑ

http://www.fisheye.gr/
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Autofocus
Υπενθυμίζουμε ότι σε αντίθεση με άλλα συστήματα όπου “φυτεύονται” 

ειδικά phase detect autofocus pixel ανάμεσα στα “κανονικά”, στο 

Dual Pixel κάθε 

εικονοστοιχείο 

διαδραματίζει 

“διπλό” ρόλο και 

στην εστίαση και στη 

φωτοσυλλεκτική 

ιδιότητά του. Στους 

ειδικούς Dual 

Pixel αισθητήρες, 

τα στοιχεία με 

autofocus ρόλο 

καλύπτουν το 88% 

του πλάτους και όλο το ύψος τους. Στην 90D ο χρήστης αποκτά τη 

δυνατότητα να επιλέξει ως 143 συνδυασμένα σημεία εστίασης αλλά 

αν πρόκειται για επιλογή ενός μοναδικού σημείου τότε έχει άφθονες 

εναλλακτικές ως 5000 σημεία. Στο δε LiveView

ενεργοποιείται και η δυνατότητα Eye AF όπως στις πρόσφατες full 

frame mirrorless EOS R και RP. Στο autofocus μέσω πενταπρισματικού 

viewfinder χρησιμοποιείται ένα νέο chip 45σημείων εστίασης. Mια 

ιδιαιτερότητα που έχει μεταφερθεί από τις EOS R/RP είναι η ενεργοποίηση 

της ηλεκτρονικής πρώτης κουρτίνας (Electroni Front-Curtain Shutter) 

κλείστρου στο LiveView εναλλακτικά με το κανονικό ηλεκτρομηχανικό 

κλείστρο. Να σημειωθεί ότι οι καλύτερες επιδόσεις σε ριπή με Liveview 

επιτυγχάνονται με το δεύτερο.

Φωτομέτρηση
Η φωτομέτρηση είναι και αυτή τελείως καινούργια με αισθητήρα 220Κ

pixel, πολύ προηγμένο σε σχέση με το chip 7,560pixel της προηγούμενης. 

Το μεγάλο νέο εδώ είναι η αναγνώριση προσώπων ακόμη και στη 

σκόπευση μέσω πενταπρίσματος με το σύστημα Canon TR AF.

Ριπή
Παρόλο που στέκεται χαμηλότερα από την EOS 7D MkII στην ιεραρχία 

της Canon, η νέα EOS 90D έχει εξαιρετικό για τα δεδομένα των DSLR 

burst mode 10fps

(ισοφαρίζοντας την επίδοση της θεωρητικά ταχύτερης 7D MkII) με το 

autofocus ενεργό ενώ ανεβαίνει στα 11fps με AF lock. Περιέργως στο 

Live View η επίδοση είναι κατώτερη με 7fps.

Video
Στις ημέρες μας το 4Κ τείνει να θεωρηθεί δεδομένο. 

Την τάση ακολουθεί η νέα EOS 90D η οποία 

υποστηρίζει video UHD 4K 30p στο σύστημα NTSC 

και 25p στις ευρωπαϊκές περιοχές όπου επικρατεί 

το PAL ενώ το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι 

πρόκειται για full screen σάρωση και κατά συνέπεια 

κάθε φακός διατηρεί την εστιακή του απόσταση 

δηλ. παραμένει το “νορμάλ” crop mode 1,6x λόγω 

του APS-C format.

Mπαταρία
Όσοι διαμαρτύρονται -δίκαια- για τη χαμηλή 

ηλεκτρική αυτονομία των mirrorless, θα 

εντυπωσιαστούν από τη διάρκεια ζωής της 

μπαταρίας της EOS 90D. Mε την πιστοποίηση 

CIPA για 1300 καρέ, βγάζει knockout κάθε 

ανταγωνισμό, ακόμη και σε σύγκριση με την 

προκάτοχο EOS 80D MkII (που είναι αξιοπρεπής 

με αυτονομία 960καρέ).

Bασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας: ΑPS-C size 22,3x14,9mm crop factor 

1,6x Dual Pixel AF CMOS

32,5Μegapixel

Ισοδύναμη ευαισθησία: ISO 100-25600

Eπεξεργαστής: Digic 8

Πενταπρισματικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο: 

100% κάλυψη 0.59x

Oθόνη: αρθρωτή 3in. Με ανάλυση 1.040Κ dot

Αutofocus: (μέσω πενταπρισματικού σκοπεύτρου): 

45 σημείων σταυροειδούς τύπου (LiveView) 

Dual Pixel 100% επιφάνειας καθέτως και 88% 

οριζοντίως

Κλείστρο: 1/8000-30sec συγχρονισμός φλας 

1/250sec (digital shutter 1/16.000sec)

Burst mode (ριπή):10fps με ΑF και 7fps στο 

LiveView

Mπαταρία: LP-E6n li ion αυτονομία 1300 καρέ CIPA

Διαστάσεις: 141x105x77mm

Βάρος: 700γρ.
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Panasonic S1H
Για απαιτητικούς video-επαγγελματίες

Από καιρό γινόταν συζήτηση για μια παραλλαγή της full 

frame Panasonic S1, ειδικά για professional video. Ήλθε 

λοιπόν η στιγμή να υλοποιηθεί η πρόθεση της εταιρίας 

με το μοντέλο S1H. Διαθέτει τελείως καινούργιο σένσορα 

24.2Μegapixel με την πρωτοτυπία των δύο βασικών 

ευαισθησιών που τροποποιούνται ανάλογα με την 

αποστολή. Συγκεκριμένα για γενική χρήση η γκάμα είναι 

ISO 100-51200 με native βασικές ευαισθησίες ISO 100 και 

640, και επέκταση ως ISO 204800. Για video V-Log, η γκάμα 

τροποποιείται σε ISO 640-51200 με native ΙSO 640 και 4000.

Στο HLG video, η γκάμα κυμαίνεται ανάμεσα σε ISO 

400 και 51200 με native τιμές ISO 400 και 2500. Τέλος 

στο”κινηματογραφικό” video Cinelike D2 και V2 η στάνταρ 

γκάμα καλύπτει ISO 200-51200 μ native ΙSO 200 και 1250. 

εκτός από το 4:2:2 10-bit 4K με υποστήριξη V-Log και 

ρυθμό ανανέωσης ως 60fps, η Panasonic S1H πάει ένα βήμα 

παραπάνω στο 6Κ video με 24fps. Βέβαια αυτό έχει αντίκρυσμα 

και στο φωτογραφικό κομμάτι αφού το 6Κ Photo αντιστοιχεί 

σε εικόνες 18Megapixel που “αποσπώνται” από ριπή 30fps και 

μάλιστα χωρίς προβλήματα rolling shutter και θορύβου, τα 

οποία αποκαθιστά αυτόματα ο επεξεργαστής Venus Engine. Για 

την αποφυγή των υπερθερμάνσεων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις 

βιντεοσκόπησης με μεγάλη διάρκεια, η μηχανή ενσωματώνει 

ενεργό σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και θερμαπαγωγικές 

επιφάνειες, στα πρότυπα των επαγγελματικών βιντεοκαμερών. 

Στον τομέα της σκόπευσης, προσφέρεται το καλύτερο EVF 

της αγοράς με ανάλυση 5,76εκ. dot τύπου OLED αλλά και 

η αρθρωτή προς όλες τις κατευθύνσεις οθόνη επαφικού 

τύπου με διαγώνιο 3,2in. H ριπή ως 9fps είναι παραπάνω από 

αξιοπρεπής για full frame. Όσο για το autofocus 225 σημείων 

contrast detect αντλεί την σχεδιαστική καταγωγή του από το 

σύστημα DFD που συναντάμε σε πολλά σύγχρονα μοντέλα 

της εταιρίας. Το σώμα από κράμα μαγνησίου είναι ακόμη πιο 

ενισχυμένο από τα μοντέλα S1/S1R και βεβαίως προβλέπεται 

εκτεταμένη αδιαβροχοποίηση όπως και

στα άλλα δύο μοντέλα της ίδιας σειράς. Η νέα S1H έρχεται 

να ενισχύσει την ήδη αξιόλογη παρουσία της Panasonic στο 

επαγγελματικό video και μάλιστα τώρα που το L-Mount 

Alliance ενδυναμώνει σταδιακά την υποστήριξη με φακούς
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Sony Alpha 6600
Η αιχμή του δόρατος στο φορμά APS-C

H νέα ναυαρχίδα στη γκάμα μηχανών 6x00 με 

αισθητήρα APS-C υποκαθιστά στο “θρόνο” την 

Α6500 με μια σειρά βελτιώσεων χωρίς όμως να ανεβάζει 

τον πηχυ των Megapixel, όπως ενδεχομένως θα παρίμενε 

κανείς. Κατά κύριο λόγο βασίζεται στην σχεδίαση της 

πρόσφατης Α6400 και πιο εμφανή προσθήκη την 

ενσωμάτωση stabilizer πέντε αξόνων που κληρονομεί από 

την Α6500. Επίσης διαθέτει το τελευταίο autofocus με 425 

phase detect και 425 contrast detect σημεία,

real time tracking (παρακολούθηση κινούμενου 

αντικειμένου) και Eye Detect ΑF για προτεραιότητα 

εστίασης στα μάτια, δυνατότητες που ισχύουν και στο 

4K video. Η μπαταρία τύπου Ζ υπόσχεται 2,2x φορές 

μεγαλύτερη χωρητικότητα από τη γνωστή της σειράς W. 

Για πιο ανατομικό πιάσιμο έχει μεγαλώσει και η λαβή, 

ενώ το βάρος έχει ανέβει στα 505γρ. ως απόρροια της 

μεγαλύτερης μπαταρίας και της αύξησης του όγκου. Με 

την Α6400 μοιράζονται τον ίδιο ακριβώς αισθητήρα, το 

OLED EVF 2,36M dot, τη ριπή 11fps και το 4K/30p video. 

Να σημειώσουμε ότι κατά την προσφιλή τακτική της Sony 

εξακολουθούν να παράγονται όλα τα μοντέλα της σειράς, 

ακόμη και η αρχική Α6000 (όπως ακριβώς συμβαίνει και 

στην σειρά RX100), προκαλώντας εύλογη απορία για την 

επιλογή στον υποψήφιο αγοραστή.

Al h 6600
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Sony
Αποσύρεται από το μετοχικό κεφάλαιο της Olympus

Οι πιο ενημερωμένοι ίσως θυμούνται τη στρατηγική επένδυση της Sony στην Olympus όταν 

είχε αποκτήσει κατά τη διετία 2012-2013 το 11.5% των μετοχών σε μια εποχή που η δεύτερη 

κλυδωνιζόταν λόγω του σκανδάλου Woodford. Tότε είχε καταβάλει το ποσόν των 47εκ. δολ. 

Μέρος αυτών των μετοχών είχε πωλήσει το 2015. τωώρα ανακοινώνεται ότι η Sony απεμπλέκεται 

τελείως από την Olympus, η οποία επαναγοράζει 68,975,800 μετοχές που αντιστοιχούν στο 5,03% του μετοχικού κεφαλαίου. Με την 

κίνηση αυτή η Sony κερδίζει συνολικά 127 δις γέν ή 120εκ. δολ. δηλ. Μια από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις που έχει κάνει ποτέ. 

Παρόλα αυτά στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με ανταλλαγή τεχνολογιών ανάμεσα στις δύο εταιρίες, 

στον ιατρικό/διαγνωστικό και φωτογραφικό τομέα, όπως για παράδειγμα στο παρελθόν με το σύστημα σταθεροποίησης πέντε αξόνων. 

Redmi Note 8Pro
To πρώτο smartphone με 64megapixel!

Ο τεράστιος ανταγωνισμός 

των κινέζων κατασκευαστών 

smartphone και ο δυναμισμός των 

σχεδιαστικών τους τμημάτων δεν αφήνει 

περιθώρια για εφησυχασμό. Κάθε τόσο 

προκύπτει μια σημαντική είδηση που 

αφορά τον κόσμο του imaging όπου 

δίνεται η μεγάλη μάχη των smartphone. 

Aυτή τη φορά την έκπληξη κάνει η 

μικρότερη (σε σχέση με Samsung και 

Huawei) αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενη 

Xiaomi με το hi end μοντέλο της Redmi Note 8Pro που ενσωματώνει για πρώτη φορά 

το πολλά υποσχόμενο chip αισθητήρα 1/1,7in. Ιsocell GW1 Quad – Bayer 64Megapixel 

το οποίο κατασκευάζει η Samsung. Στη συγκεκριμένη υλοποίηση το chip συνδυάζεταια 

με φακό φωτεινότητας f/1,8 και σύστημα autofocus phase detect. Το chip χρησιμοποιεί 

τεχνικές pixel binning αθροίζοντας τέσσερα-τέσσερα τα pixel για να δώσει τελικές 

φωτογραφικές εικόνες 16 Megapixel με αυξημένη δυναμική περιοχή και χαμηλό θόρυβο. 

Το συγκεκριμένο smartphone έχει τετραπλή κάμεα δηλ. Εκτός αυτής που περιγράψαμε των 

16ΜΡ διαθέτει άλλες τριες μια με υπερευρυγώνιο φακό και 8Μegapixel, μια με 2Megapixel 

ειδικά για mactro και μία επίσης 2Megapixel για εξομοίωση εφέ bokeh. Επίσης υπάρχει 

front camera 20MP αποκλειστικά για selfie. Kατά τα λοιπά, το Redmi Νοte 8 Pro έχιε οθόνη 

6,53in. Με ανάλυση FHD+ 8GB RAM και μπαταρία μεγάλης διάρκειας 4500mAh. 
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Sony Alpha 6100
Διάδοχος για την αειθαλή Α6000

Η Α6000 έχει αναδειχθεί ως διαχρονικό best seller για την Sony από το Φεβρουάριο 2014 που πρωτοκυκλοφόρησε 

και συνεχίζει να παράγεται κανονικά. Τώρα, με την επίσημη παρουσίαση της διάδοχης κατάστασης δηλ. της 

ανανεωμένης Α6100, δεν είναι σίγουρο αν θα διατηρήσει την ίδια θέση στις πωλήσεις και θα εξαρτηθεί προφανώς 

από την τιμολογιακή πολιτική της Sony όσον αφορά τις εκπτώσεις στα παλιά μοντέλα. Στο νέο μοντέλο διατηρείται ο 

αισθητήρας APS-C 24MP, αλλά βρίσκουμε αναβαθμίσεις όπως υβριδικό AF 425 σημείων όπως η Α6400, με λειτουργίες 

Real-time Tracking AF, Real-time Eye AF και Animal Eye AF, 4Κ video, ιντερβαλόμετρο, επαφική οθόνη κατάλληλη 

και για selfie και υποδοχή για εξωτερικό μικρόφωνο. Από την “ανώτερη στην ιεραρχία” Sony A6400 διαφοροποιείται 

εφόσον λείπουν τα εξής χαρακτηριστικά: EVF με χαμηλότερη ανάλυση 1,44Μ dot έναντι 2,36Μ dot, κλίμακα ISO ως 

51200 έναντι 102.400 και μη υποστήριξη Picture Profiles. Υπό αυτή την έννοια αποτελεί σημαντική αγοραστική ευκαιρία 

και μάλλον το πιο value for money μοντέλο της εταιρίας.

Panasonic L-mount
Προσθήκη γρήγορου S-Pro 24-70mm f/2,8

Η γκάμα φακών L-mount εκτός από την υποστήριξη από 

πλευράς Sigma και Leica, εμπλουτίζεται και από την 

Panasonic. O νέος S-Pro 24-70mm f/2,8 που μόλις εξαγγέλθηκε, 

παίρνει τη θέση του γρήγορου zoom γενικής χρήσης για τους 

κατόχους Panasonic S1/S1R. O φακός υπόσχεται άριστες 

επιδόσειες σε ευκρίνεια και χρωματική ακρίβεια και για το 

σκοπό αυτό χρησιμοποιεί 18 οπτικά στοιχεία σε 16 ομάδες εκ 

των οποίων τρία ασφαιρικά, τέσσερα χαμηλής διάχυσης και ένα 

με χαρακτηριστικά UHR (Ultra High Refractive) Index. To διπλό 

σύστημα οδήγησης της αυτόματης εστίασης, περιλαμβάνει 

γραμμικά και βηματικά μοτέρ ενώ ο μηχανισμός αυτόματης 

αποσύμπλεξης αναλαμβάνει τη μετάβαση ανάμεσα σε auto/

manual focus. Όπως και όλοι οι φακοί σειράς S-Pro, και αυτός 

είναι πιστοποιημένος από τη Leica. H προστατευμένη με O-ring 

κατασκευή υπόσχεται αδιαβροχοποίηση και στεγανοποίηση 

από σκόνη καθώς και ακώλυτη λειτουργία ως χαμηλές 

θερμοκρασίες -10C.

����
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Για τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας Animart 2019.

Στις 24 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν στην Ύδρα τα εγκαίνια της έκθεσης 

φωτογραφίας στα πλαίσια των ποικίλων δράσεων και event του φεστιβάλ 

Animart για τη φετινή χρονιά. Η έκθεση ήταν ανοιχτή στο κοινό από τις 24 έως 

και τις 28 Ιουλίου. Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν ήταν ο Βασίλης Καρκατσέλης, 

δάσκαλος φωτογραφίας και εισηγητής των workshop, ο  Δημήτρης Βαβλιαράς, 

ο Αθανάσιος Αθανασιάδης και από την εξωτική πόλη του Μεξικού, η María Elena 

Muñoz Bonilla.

Στα εγκαίνια μίλησαν οι συμμετέχοντες στην έκθεση, καθώς και ο Βασίλης 

Μπούτος, διοργανωτής της όμορφης αυτής πρωτοβουλίας.

Το φεστιβάλ Animart επικεντρωνόταν, πέρα από την έκθεση φωτογραφίας 

και τα workshop φωτογραφίας, στις παραστατικές τέχνες γενικότερα.  

Οι καλλιτέχνες που συμμετείχαν ήταν οι εξής:

Bασίλης Καρκατσέλης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Δημήτρης Βαβλιαράς, Κοζάνη, Ελλάδα

María Elena Muñoz Bonilla, πόλη του Μεξικού, Μεξικό

Αθανάσιος Αθανασιάδης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα


�������

Πάνω: Ο Βασίλης Μπούτος προλογίζει την 
εκδήλωση κάτω οι María Elena Muñoz Bonilla 
και Bασίλης Καρκατσέλης απευθύνουν 
χαιρετισμό στο κοινό.AΦΡΟΔΙΤΗ ΛΥΤΡΑ
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https://www.arxphotolab.gr/
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Στα όμορφα Χανιά πραγματοποιήθηκε για 

δεύτερη φορά συνάντηση φωτογράφων από 

διάφορες γωνιές του κόσμου. Για ένα δεκαήμερο 

336 φωτογράφοι παρουσίασαν τη δουλειά τους 

σε ένα από τα παλιότερα και πιο εμβληματικά 

κτίρια της πόλης. Αρκετοί από τους συμμετέχοντες 

φωτογράφους ταξίδεψαν μέχρι την Κρήτη να 

δουν την έκθεση από κοντά κι όπως δηλώνουν 

οι διοργανωτές “Η παρουσία τους μας έδωσε 

κίνητρο για να κάνουμε το 3ο Cip Festival 

ακόμα μεγαλύτερο”. Παράλληλα με την έκθεση 

πραγματοποιήθηκαν και διάφορες παράλληλες 

δράσεις, οι οποίες είχαν μεγάλη συμμετοχή, όπως 

ο Φωτογραφικός Μαραθώνιος, η ημερίδα με θέμα 

«Πνευματικά Δικαιώματα και Προσωπικά Δεδομένα» 

που διοργανώθηκε στο συνεδριακό Κέντρο του ΚΑΜ.

Στα πλαίσια του 2ου Cip Festival 2019 την Κυριακή 

18 Αυγούστου διοργανώθηκε Φωτογραφικός 

Μαραθώνιος στην πόλη των Χανίων.
 

Οι τρεις νικητές είναι οι εξής:

1ο βραβείο: Μανώλης Δολιανίτης

2ο βραβείο: Στέλλα Μανιουδάκη

3ο βραβείο (βραβεύτηκε ως ο μικρότερος σε ηλικία): 

Πάνος Ντερτιλής

https://www.cipfestival.com

2� Chania International Photo Festival 
Ολοκλήρωση δράσεων & βράβευση νικητών
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Δύο χρόνια από τη στιγμή που πρωτοξεκίνησε το πρόγραμμα 

Transeurope, με βασικούς συνεργάτες τη PhotoEspaña και το 

Finnish Museum of Photography, και μετά από προπαρασκευαστικά 

εργαστήρια σε 14 χώρες, portfolio reviews στη Μαδρίτη, στο Ελσίνκι 

και στην Αθήνα, δύο ομαδικές εκθέσεις και μία έκδοση, το φθινόπωρο 

μας υποδέχεται με νέες δράσεις. Επτά workshop (από το Σεπτέμβριο 

έως το Νοέμβριο) με διεθνείς φωτογράφους και ειδικούς της 

φωτογραφίας, και την ομαδική έκθεση στην Αθήνα στις 

11 Νοεμβρίου!

Τα workshop απευθύνονται σε όσους ασχολούνται με το φωτογραφικό 

μέσο και καλύπτουν μεγάλο θεματικό φάσμα, από το πορτραίτο 

και το αστικό τοπίο, μέχρι τη διερεύνηση των ορίων της εικόνας στο 

διαδικτυακό περιβάλλον, πειραματισμούς με το πραγματικό και τη 

μυθοπλασία, όπως τη δημιουργία του δικού τους φωτογραφικού 

βιβλίου. Με δύο εργαστήρια μέσα στη φύση, δίπλα στο Νέστο και τα 

υπόλοιπα πέντε στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα 

να αναπτύξουν τις υπάρχουσες πρακτικές, να λάβουν κατευθύνσεις 

από ειδικούς και να παραγάγουν νέες εργασίες που θα προβληθούν σε 

ψηφιακές προβολές και διαδικτυακά. Τα εργαστήρια αυτά είναι:

• 26-30/9 «The Heart of an Image’’  με τον D. Jimenez &
• 01-06/10 «Impact through Extinction» με τους Eefje 
Ludwig & Rebecca Simons. Τα παραπάνω 2 εργαστήρια θα 

υλοποιηθούν στο χωριό Γαλάνη-Τοξότες (κοντά στην Ξάνθη) 

ενώ η διαμονή συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συμμετοχής.
Τα παρακάτω πέντε εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στη 
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα. Συνοπτικά είναι:
• 31/10-03/11 «Portrait Puzzles» 
με την Diana Blok
• 03-06/11 «River Routes» με τους Matteo Balduzzi & 
Παναγιώτη Λάμπρου
• 21-24/11 «Experiments with the Irrational»
με την Clare Strand
• 21-24/11 «Super Vision» με τον Mishka Henner
• 27-29/11 «Image-Concept-Project-Exposure» 
με τον Moritz Neumuller

Γλώσσα: Μόνον στα Αγγλικά
Αιτήσεις συμμετοχής: Έως 13 Σεπτεμβρίου
Πληροφορίες - εγγραφές: Γεωργία Γκίνη 6977641148
www.transeuropephoto.eu     www.eyesculture.com

Transeurope workshops 2019 
Φωτογραφικά σεμινάρια & εργαστήρια διεθνούς κύρους
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Τα ήθη και τα έθιμα της Πρέβεζας έχουν 

διατηρηθεί στο πέρασμα των χρόνων 

και μαρτυρούν τη μακραίωνη παράδοση 

της πόλης. Σε όλη τη διάρκεια του 

χρόνου πραγματοποιούνται στην πόλη 

εκδηλώσεις καλλιτεχνικού και πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και πολλές 

γιορτές με αποκορύφωμα το Καρναβάλι της 

Πρεβεζάνικης Αποκριάς.

Παρέες από μεταμφιεσμένους γυρίζουν 

στην πόλη χορεύοντας, ξεφαντώνοντας 

και τραγουδώντας, ενώ το όλο κλίμα 

παραπέμπει σε μια έντονη  διονυσιακή 

ατμόσφαιρα βρίθοντας φαντασίας, έμπνευσης  

και ευθυμίας. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σας 

με τις Απόκριες, εγώ τις λατρεύω! 

Γιατί τότε ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο 

τη ζωή, παίζοντας με την πραγματικότητα και 

τα όρια της. Πραγματικό  και φανταστικό μαζί. 

Χαρείτε και απολαύστε τη γιορτή. 

Αρκεί η καλή παρέα και η θετική διάθεση. 

Φαντασία, θέληση και κέφι να υπάρχουν 

κι όλα έρχονται. Αυτά είναι που μένουν. 

Αυτές οι στιγμές, οι γλετζέδικες, φτιάχνουν τις 

πιο ωραίες αναμνήσεις, αναβιώνοντας γεμάτα 

θύμησες και νοσταλγία τα  θέλω μας από τη 

ζεστασιά των παιδικών μας χρόνων έως τις πιο 

απόκρυφες επιθυμίες μας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ

Η Αικατερίνη Κορωναίου γεννήθηκε στην 

Πρέβεζα. Είναι βιβλιοθηκονόμος και έχει 

μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην 

Επιστήμη της Πληροφορίας από το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο. Εργάζεται στον  Δήμο 

Πρέβεζας στο Τμήμα Πολιτισμού ενώ έχει 

διδάξει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στο ΠαΔΑ καθώς και σε 

Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Έχει διδαχθεί την τέχνη της φωτογραφίας 

στα ΔΙΕΚ Πρέβεζας και Άρτας. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στην ΕΦΕ Πρέβεζας 

2015-2017 και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής στο 1ο,2ο & 3ο 

Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο της Πρέβεζας. 

!��"�#�� !��$��#�%
Έκθεση στην Δημοτική Πινακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» της Πρέβεζας έως 13 Σεπτεμβρίου 2019

Η καλλιτέχνις φωτογράφος Αικατερίνη Κορωναίου αναδομεί τον χώρο. 

Αλλάζει το «στιγμή σταμάτα» που είπε ο Φάουστ για τη φωτογραφία και της δίνει 

διάρκεια. Εάν αφιερώσουμε χρόνο κοιτώντας τις φωτογραφίες της έκθεσής της 

-που φιλοξενείται ως τις 13 Σεπτεμβρίου στη Δημοτική ΠΙνακοθήκη Πρέβεζας- 

αυτές μας μιλούν. Μέσα από την πανδαισία των χρωμάτων της Κορωναίου,  

την πόλη την νιώθεις αλλιώς. Η πόλη χορεύει, όλα αλλάζουν. Κινούνται τα κτίρια, 

κινούνται οι άνθρωποι και όλα μαζί  μεταμορφώνονται και διαχέονται. 

Τα πρόσωπα χάνουν τα χαρακτηριστικά τους και λειτουργούν ως ένα νέο σύνολο.

Ο χωρόχρονος δεν ακινητοποιείται αλλά αποκτά διάρκεια. Το βλέμμα 

της Αικατερίνης Κορωναίου διαμέσου του φακού της αναδεικνύει θέματα 

φωτογραφίζοντάς τα με την απαράμιλλη δεξιότητά της αλλά και την τεχνική  της. 

Οι τριάντα φωτογραφίες της έκθεσης τυπωμένες σε  μεγάλες διαστάσεις 50x60εκ. 

μεταφέρουν  μια αίσθηση χαράς και μια κατάσταση τέλειας νιρβάνα. 

Δρ. Γρηγόριος Βλασσάς

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
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Ο πλούτος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 

Το πρότυπο εργαστήριο “Φωτογραφία και Πολιτιστική 

Κληρονομιά” αποτελεί ένα διαφορετικό από τα συνηθισμένα 

εργαστήρια φωτογραφίας, το οποίο μελετάει εις βάθος τον ρόλο 

της φωτογραφικής τέχνης στην αποτύπωση της πολιτιστικής 

κληρονομιάς ενός τόπου. Φέτος λειτουργεί για τρίτη χρονιά 

από το Τμήμα Πολιτισμού του ΝΠΔΔ Πολιτισμού – Αθλητισμού 

– Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου 

Ελευσίνας, ενώ διοργανώνει και παρουσιάζει την τρίτη του έκθεση, 

υπό την επιμέλεια του υπεύθυνου διδασκαλίας και εμπνευστή του 

εργαστηρίου, Jeff Vanderpool.

Μέσα από αυτά τα εργαστήρια, οι μαθητές συμμετέχουν με της 

εργασίες τους σε μια πολύ ενδιαφέρουσα, ευρύτερη καταγραφή 

του τόπου και των μνημείων της Ελευσίνας. Διότι οι παλιές μας 

φωτογραφίες, δεν είναι μόνο εικόνες του παρελθόντος αλλά και 

αντικείμενα συναισθηματικής αξίας.

Στην έκθεση, συμμετέχουν οι: Τσουβαλά Χρύσα, Κασά Ιλλυριάνα, 

Δούκα Μαρία, Σταυροπούλου Ασπασία, Γκλάβα Βανέσα, Χριστίνα 

Κατριβέση, Ελένη Μουλιάνου, Ευαγγελία Νοδάρα, Τζωρτζίνα 

Τριανταφυλλάκη και Ανδρέας Χατζηαντωνίου.

Διάρκεια: Μέχρι 6 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Δημαρχείο Ελευσίνας, Χατζηδάκη 33, Ελευσίνα

Πληροφορίες: 2105565615, www.pakppa.gr
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Τα ερείπια του Αβραάμ Παυλίδη

Μπορούν τα ερείπια να αποκαλεστούν “νέα”; Oξύμωρο σχήμα λόγου, ειδικά 

μόλις συναντήσει κανείς τις εικόνες του γνωστού Έλληνα φωτογράφου, στην 

περιοδεύουσα έκθεση υπό τον τίτλο “Νέα Ερείπια”. 

Ο Αβραάμ Παυλίδης ξεκίνησε πριν είκοσι χρόνια να ταξιδεύει με το παλιό του 

αυτοκίνητο σε ξεχασμένες γωνιές της Ελλάδας και να καταγράφει, με τον ιδιαίτερο 

τρόπο του σχεδόν ή παντελώς εγκαταλελειμμένα σπίτια και καταστήματα. Τότε, ως ένας 

εξαιρετικός naive φωτογράφος και έχοντας μαζί του για τον φωτισμό των χώρων κεριά 

και φακούς, δημιούργησε μοναδικά φωτογραφικά έργα. 

Τα τελευταία χρόνια, αποτυπώνει, άρτια, κτίρια-φαντάσματα, συνήθως βιομηχανικού 

ή νοσοκομειακού τύπου. Η εγκατάλειψη είναι πάντα ο πρωταγωνιστής, όπως και η 

αλλόκοτη ομορφιά που αυτή (ίσως) αποπνέει. Και το ταξίδι συνεχίζεται. 

Η έκθεση, σε επιμέλεια Ηρακλή Παπαϊωάννου, διοργανώνεται από τον 

Δήμο Αγίου Νικολάου, τον Πολιτιστικό Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αγίου Νικολάου 

σε συνεργασία με το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης - ΜΙΕΤ το MOMus - 

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης/Thessaloniki Museum of Photography 

και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου. 

Eγκαίνια: 7 Σεπτεμβρίου 2019 στις 20:00

Διάρκεια: 7 Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 74, 721 00 Άγιος Νικόλαος

Πληροφορίες: http://bit.ly/2HwFPqe

http://www.alfastyle.gr/
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‘Εκθεση ιστορικής μνήμης 

Έχουν περάσει 75 χρόνια από το λεγόμενο «Ολοκαύτωμα 

του Χορτιάτη». Στις φετινές εκδηλώσεις μνήμης ο 

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη και το Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών Χορτιάτη 

παρουσιάζουν την έκθεση «Αντίδοτο λήθης» στην Αίθουσα 

Ιωάννης Μανωλεδάκης του Χορτιάτη. Την ημέρα των εγκαινίων 

θα προβληθεί και η ταινία της Μαρίνας Προβατίδου «Η 

ζωή μου από τον Πόντο – Χρυσούλα Παρασκευοπούλου - 

Παπαδοπούλου»

�
���
Ομαδική έκθεση του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ

Πώς εμπνέεται η νέα γενιά από τις 

εκατομμύρια φωτογραφίες που υπάρχουν 

γύρω τους καθημερινά σε ψηφιακή μορφή; 

Πώς μπορούν να δημιουργήσουν μία πιο 

προσωπική φωτογραφική άποψη; Αλλά 

κυρίως πώς μπορούν να αποτυπώσουν την ίδια 

τους την γενιά; Oι σπουδαστές του Τμήματος 

Φωτογραφίας του School of Arts & Education 

από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ φωτογραφίζουν τη δική 

τους γενιά, την πολυσυζητημένη Generation Z 

και ξεδιπλώνουν τις άγνωστες πτυχές της (αν 

υπάρχει πλέον κάτι αθέατο από τα smartphones 

και τις μηχανές μας).

Εγκαίνια: Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου, 20:30-22:30 

Διάρκεια έκθεσης: 5 - 18 Σεπτεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.

ianos.gr/events/iek-delta-capturing-

generation-z-ideas-redefined-2019-ekd.html 

Στην έκθεση συμμετέχουν: Σάκης Αθανασιάδης, Σοφία Αμπερίδου, 

Δημήτρης Κανονίδης, Βασίλης Καρκατσέλης, Ευγενία Λημνιού, 

Ιωάννης  Μονογυιός, Ελεάννα Μπάρμπα, Στεφανία Πατρικίου, 

Γιάννης Πομάκης, Λένα Σιώπη, Μένη Σεϊρίδου, Αντωνία Ταράλλη 

και Martin Olavegoya. 

Διάρκεια: Μέχρι 22 Σεπτεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Μαρτύρων 2ας Σεπτεμβρίου 102, Χορτιάτης

Πληροφορίες: 2310349508
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iFocus

Ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα για τους λάτρεις της φωτογραφίας στην Ελλάδα, 

είναι η φωτογραφική κληρονομιά που μας άφησε o Henri Cartier-Bresson, η 

φωτογραφία δρόμου. O διαγωνισμός του iFocus.gr υπό τον τίτλο «Ο Δρόμος έχει τη 

δική του…Φωτογραφία» μας καλεί να αποτυπώσουμε ιδιαίτερες, μοναδικές στιγμές 

από τα φανερά και τα ανείπωτα της πραγματικότητας που μας περιβάλλει καθημερινά 

και μπορεί ένας από εμάς να είναι ο/η τυχερός. Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός είναι 

ανοιχτός σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους. 

Oι νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν πέντε υποτροφίες για τα σεμινάρια 

φωτογραφίας του iFocus.gr για το έτος 2019-20, μια φωτογραφική μηχανή Fujifilm 

X-T100 ( με φακό XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ) χορηγία της εταιρίας Fujifilm Hellas, 

ένα Datacolor SpyderCUBE από την εταιρία Photometron, μια τσάντα για λάπτοπ 

από το κατάστημα Φωτοδεσμός, 20 βιβλία από τη μικρή σειρά του Φωτογραφικού 

Κύκλου, 4 βιβλία από το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ & ένα βιβλίο «Η φωτογραφική μηχανή 

| Πρακτικός οδηγός» συν δύο τεύχη απ’ τη σειρά των μονοθεματικών εκδόσεων της 

επιλογής του νικητή, χορηγία του Περιοδικού Φωτογράφος

Αναλυτικά τα σεμινάρια όπου θα συμμετάσχουν οι νικητές:  

- Μία υποτροφία για το τμήμα των νεοεισερχόμενων στη φωτογραφία, αξίας €600.

- Μία υποτροφία για το τμήμα των προχωρημένων φωτογράφων αξίας €600. 

- Μία υποτροφία για το σεμινάριο “Visual Literacy” οπτικής παιδείας και ανάπτυξης 

του βλέμματος - διάρκειας 2 μηνών, αξίας €150 

- Μία υποτροφία για το σεμινάριο Φωτογραφία & Κινηματογράφος διάρκειας 3 

μηνών, αξίας €220

- Μία υποτροφία επεξεργάσιας εικόνας Photoshop-Lightroom διάρκειας 3 μηνών, 

αξίας €220.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!
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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!

Photoshop
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Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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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

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 7

 Ι
Ο

Υ
Ν

ΙΟ
Υ

 2
01

8

0
1

9
7

7
1

1
0

5
3

9
4

0
0

4

€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
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δημιουργών

Cover.indd   1 24/1/2018   4:53:51 μμ

€6,90

���������	

��
��!

�������	 


�� ���� ������������� � ��							

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 TEY���

NO 9
����� 
������

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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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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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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€6,90 B' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

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

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 
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Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές άνω των €25 
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

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