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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες 

θέσεις διαθέσιμες!
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http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon-2
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-nikon
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Editorial

ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Μεγάλη ανταπόκριση βρήκε το σημείωμά 

μας της προπερασμένης εβδομάδας με 

θέμα τη συντήρηση του φωτογραφικού 

μας αρχείου (το οποίο μπορείτε να 

διαβάσετε εδώ).

Το θέμα που πραγματικά καίει πολλούς 

φωτογράφους μιας κάποιας ηλικίας δεν 

είναι μόνον τι θα απογίνουν οι φωτογραφίες 

τους -τυπωμένες, σε αρνητικά ή σε άυλη/

ψηφιακή μορφή- όσο που θα καταλήξει 

ο εξοπλισμός τους που αποκτήθηκε με 

αιματηρές οικονομίες μιας ολόκληρης 

ζωής. Τουτέστιν οι πάσης φύσεως 

φωτογραφικές μηχανές, οι μεγεθυντήρες, 

τα φλας, τα φωτιστικά κλπ. με τα οποία 

έβγαζαν το μεροκάματό τους κι έχουν 

συνδεθεί συναισθηματικά. Γιατί με αυτόν 

μεγάλωσαν, σπούδασαν και πάντρεψαν 

παιδιά και έζησαν μια αξιοπρεπή ζωή.

Φθάνει να ρίξετε μια ματιά γύρω σας σε 

γνωστούς και φίλους φωτογράφους, 

απόμαχους του επαγγέελματος, για να 

καταλάβετε ότι σχεδόν όλοι διατηρούν ένα 

τεράστιο υλικό το οποίο συνήθως ξεφεύγει 

από τα στενά όρια του εξοπλισμού που 

οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν στη διάρκεια 

της πολύχρονης επαγγελματικής τους 

ζωής. Γιατί σε αυτόν έχουν προστεθεί 

στο διάβα του χρόνου μηχανές/αντίκες, 

φωτιστικά προπολεμικά, “ομπρέλες” και 

ανακλαστήρες μιας άλλης εποχής, απλές 

ερασιτεχνικές μηχανές και κυβοφλάς του 

1960-70, ογκώδη τρίποδα studio και 

αμέτρητα άλλα παρελκόμενα. Όμως εκτός 

των φωτογράφων υπάρχουν και πάρα 

πολλοί ιδιώτες συλλέκτες φωτογραφικού 

εξοπλισμού του 19ου & 20ου αιώνα.

Κανένας κρατικός φορέας δεν ενδιαφέρεται 

να δημιουργήσει ένα Μουσείο Φωτο-

γραφικής Τεχνολογίας. Κανείς δεν τα θέλει.

Σας μεταφέρω δίπλα την έντονη ανησυχία 

Αναγνώστη μας για να καταλάβετε περί τίνος 

πρόκειται. Η στήλη περιμένει και την δική 

σας μαρτυρία.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

�� �/��7�"���* ("� "�%�:� - ’ �$���
Σπάνιες συλλογές εξοπλισμού σε αναζήτηση στέγης - & διάσωσης

Αγαπητέ κύριε Τζίμα, 

Διαβάζοντας το θέμα της αρχειοθέτησης και της συνέχειας των φωτογραφικών αρχείων 

των φωτογράφων που κλείνουν ένα κύκλο επαγγελματικής και βιολογικής ύπαρξης, 

μου ήρθε στον νου μια ιστορία. Ο εκ Χανίων ορμώμενος Διαμαντάκης ζει στην 

Ελβετία αρκετές δεκαετίες & δεν είναι φωτογράφος. Έχει συγκεντρώσει μια συλλογή 

φωτογραφικών μηχανών, κινηματογραφικών μηχανών λήψεως και προβολής, καθώς 

επίσης φωτογραφικό υλικό και διάφορα παρελκόμενα. Για την ιστορία πριν 25 χρόνια 

απευθύνθηκε στον Δήμο Χανίων ο οποίος αν θυμάμαι καλά δεν απάντησε καν στο 

αίτημα. Απευθύνθηκε στην συνέχεια στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης που εδρεύει στα 

Χανιά, αλλά κι εκεί δεν υπήρχαν χρήματα και στέγη. Η συλλογή ίσως ξεπερνά σήμερα τα 

6.000 με 7.000 κομμάτια, απ’ ότι με πληροφορεί ο αδελφός του που μένει στα Χανιά. 

Αν υπάρχει ενδιαφέρον μπορώ να σας φέρω σε επαφή. Εσείς που γνωρίζετε περισσότερο 

και σφαιρικά το θέμα της φωτογραφίας στη χώρα μας, φροντίστε να κινηθούν τα νήματα 

για να έρθει η συλλογή στην Ελλάδα μας! Επισυνάπτω λίγες φωτογραφίες που μου 

έστειλε ο αδελφός του στα Χανιά. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και ανυπομονώ για 

μια θετική εξέλιξη!

           ΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ 

           Φωτογράφος, Χανιά Κρήτης

=%� >�� �:�"� .���:�" �/��7�"��:�'... ��*����"� 7�" �� !'##�7) ��' ��"("�����  

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_478.pdf#page=3
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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, ���'&'��)� �B��"+��: 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. 

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 

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, ���'&'��)� �B��"+��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

,"##���%���� �$" & �������C: Ιωάννα Bασδέκη ��"��(:!���: Άννα Μανουσάκη www.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 

�"#"��!

��B!� "�* ��� "�%":" 
&)�" 
Από το παιχνίδι  Assassin’s Creed Odyssey.

https://www.youtube.com/watch?v=-a8cWF-29lI
www.photo.gr
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Live for the story_

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΟΛΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ

*Επιστροφή χρημάτων για σπουδαστές, σε επιλεγμένα προϊόντα Canon.

**Για να λάβουν μέρος στην προωθητική ενέργεια Επιστροφής χρημάτων, οι συμμετέχοντες πρέπει να αγοράσουν ένα προϊόν προωθητικής ενέργειας από συμμετέχοντα  
σημεία λιανικής πώλησης εντός της Ελλάδας μεταξύ 1/8 και 31/12/2019. Τα αιτήματα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας πλήρως και σωστά την online φόρμα  
αιτήματος (και καθορίζοντας έναν έγκυρο σειριακό αριθμό EEA προϊόντος) έως τα μεσάνυκτα της 31/12/2019. Αναλυτικές πληροφορίες: www.canon.gr/studentcashback. 
Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με το αίτημά σας, επικοινωνήστε στον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης των καταναλωτικών προϊόντων Canon, 210 969 6422.

Αναβαθμίστε τις φωτογραφικές 
σας ικανότητες.

Επωφεληθείτε από τις ειδικές 
εκπτώσεις για σπουδαστές σε 
επιλεγμένες μηχανές, φακούς 
και εκτυπωτές Canon.*

ΕΩΣ 
300€

Επιστροφή**

http://bit.ly/2JFnvvP
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Το σχετικό concept ανέπτυξε ο Chief Product Officer της Adobe Scott Belsky κατά τη 

διοργάνωση Adobe Max 2019 που πραγματοποιήθηκε από 1 ως 6 Νοεμβρίου στο Los 

Angeles. Στο εγχείρημα αυτό την Adobe πλαισίωσαν ηχηρά ονόματα όπως oι Νew York 

Times και το Twitter. Σύμφωνα με τη δήλωση του  Belsky “Mαζί εξελίσσουμε ένα γενικής 

αποδοχής πρότυπο που θα επιτρέπει στους δημιουργούς να ταυτοποιούν τα έργα τους 

και αυτή η ταυτοποίηση να ακολουθεί το έργο σε κάθε χρήση, ακόμη και σε διαφορετικές 

πλατφόρμες”. Από τις λίγες πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν πρόκειται για ένα πρότυπο 

βασισμένο σε metadata που περιλαμβάνει πληροφορίες για το δημιουργό (περίπου 

όπως το ΙTPC) και καταγράφει τυχόν επεμβάσεις στην αρχική εικόνα ενώ σημαντικό ρόλο 

παίζει ένα σύστημα ενιαίας κεντρικής ή αποκεντρωμένης καταγραφής σε μία database 

δημιουργών όπου δεν θα αποτυπώνεται το σύνολο της πληροφορίας αλλά μόνον τα 

metadata. Mε τον τρόπο αυτό οι νόμιμοι δημιουργοί θα μπορούν να πιστοποιήσουν 

πρώτα την πατρότητα των έργων τους και δεύτερον να παρακολουθήσουν οποιαδήποτε 

μη εξουσιοδότηση χρήση. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για την πρόταση της Αdobe που πλέον 

αισθάνεται αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να προωθήσει πρότυπα που μέχρι στιγμής 

έχουν προταθεί από πολλές πλευρές αλλά δεν έχει γίνει εφικτή η καθιέρωσή τους και 

το κυριότερο η ευρύτερη αποδοχή τους από τον φωτογραφικό κόσμο. Να σημειώσουμε 

βέβαια ότι η δυνατότητα προσθήκης διάφορων πληροφοριακών δεδομένων στα metadata 

υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια αλλά και η δυνατότητα αφαίρεσής τους. Γι αυτό και τα 

Google Images ανέλαβαν μονομερώς το 2018 την υποχρέωση πάντα να απεικονίζονται 

τα copyright data. Όσον για την καταχώρηση/κατοχύρωση copyright μέσω “τραπεζών 

πληροφοριών” αυτό είναι ένα concept που άνθισε μόνον στις ΗΠΑ γιατί ενθαρρύνεται 

από την εκεί νομοθεσία. Aντίθετα, σύμφωνα με το ευρωπαίκό δίκαιο, η αναγνώριση και 

ταυτοποίηση της πατρότητας ενός έργου μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο 

μέσο και δεν προααπαιτείται κάποια διαδικασία κατοχύρωσης εκ μέρους του δικαιούχου 

δημιουργού. Στο προκείμενο η συμβολή του Twitter είναι σημαντική αλλά η πρωτοβουλία 

της Adodb Content Authenticity Initiative θα ανθίσει μόνον αν προσχωρήσει το σύνολο 

των social media. Προς το παρόν μένουμε επιφυλακτικοί αν κια η Adobe έχει δείξει ότι 

ξέρει να χειραγωγεί καταστάσεις προς την κατεύθυνση που εκείνη επιθυμεί.

https://theblog.adobe.com/content-authenticity-initiative/?red=a 

��!����:�!� �/��7�"��5�
Μια παλιά ιδέα σε έκδοση Adobe

Αναμφίβολα η Adobe κυριαρχεί 

σχεδόν μονοπωλιακά στην αγορά 

του imaging software. Lightroom, 

Photoshop, Premiere κλπ. είναι δικά 

της και έχει καταφέρει να επιβάλει 

ακόμη και το super κερδοφόρο 

συνδρομητικό μοντέλο, ώστε να 

μην σου ανήκει το software που 

χρησιμοποιείς αλλά μόνον να το 

“μισθώνεις”. Έτσι η Adobe αισθάνεται 

αρκετά ισχυρή ώστε να προχωράει και 

σε άλλες κινήσεις που θα εδραιώσουν 

την ηγετική της θέση. Όπως το 

Content Autheniticity Initiative 

(πρωτοβουλία για την πιστοποίηση 

του περιεχομένου). 

����!�*��� 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Scott Belsky Αdobe Chief Product Officer
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http://bit.ly/2K2TZR4
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ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Στην εικόνα δεν βλέπετε μία πραγματική φωτογραφία αλλά μία αναπαράσταση εικονικής πραγματικότητας, η 
οποία βασίστηκε σε εκατοντάδες φωτογραφίες και δημιουργήθηκε ψηφιακά από προγράμματα υπολογιστών. 
Πού όμως αρχίζουν και τελειώνουν τα όρια;

� ��5!� ��' ��:%�'�
Η αληθινή και η εικονική πραγματικότητα

Είχα την τύχη (ή ατυχία) να ζήσω στην τότε κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία, έστω σποραδικά, αλλά 

αρκετά συχνά. Ήταν αναμφισβήτητα ένας άλλος κόσμος. Ένας κόσμος ο οποίος δεν υπάρχει πια. 

Επιζεί μόνο στις φωτογραφίες, στην κινούμενη εικόνα και στις μνήμες όσων τα βίωσαν όλα. Ήταν μια 

πραγματικότητα συνήθως μουντή, σιωπηλή, σχεδόν ασπρόμαυρη, όπως και οι χιλιάδες φωτογραφίες 

που την αποτύπωσαν, καταπιεσμένη, αλλά με μια φλόγα που ήξερες ότι σιγοκαίει κάτω από την 

φαινομενική απάθεια και θλίψη των κατοίκων του ανατολικού μπλοκ.

Τριάντα χρόνια μετά, όλα είναι διαφορετικά (ή έστω η πλειοψηφία των πραγμάτων). Έρευνες που 

έχουν γίνει στην σημερινή Τσεχία, υπογραμμίζουν ότι η νέα γενιά, δεν γνωρίζει σχεδόν τίποτα για 

την πραγματικότητα του τότε. Οι Millennials και οι ανήκοντες στη Generation Z, δεν έχουν καμία 

προσωπική εμπειρία από τα γεγονότα πριν το 1989. Τώρα, έρχεται όμως στο προσκήνιο η εικονική 

πραγματικότητα και συγκεκριμένα ένα πρότζεκτ του Patrick Furlong, όπου οι απόγονοι εκείνων που 

βίωσαν εκείνα τα χρόνια, συναντιούνται ψηφιακά και - σε ένα εικονικό επίπεδο - βιώνουν την εποχή 

του Ψυχρού Πολέμου. Οι επίγονοι, δηλώνουν στο σχετικό βίντεο του BBC, ότι αισθάνονται ανάλογα 

συναισθήματα, ότι μπορούν να καταλάβουν περισσότερα μετά την εικονική τους περιήγηση. Μπορεί 

πραγματικά να ισχύει κάτι τέτοιο και ίσως στο μέλλον τα μέσα της εικονικής πραγματικότητας να 

ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το συναισθηματικό πλαίσιο. Όμως κάτι που υπήρξε στο παρελθόν, δεν 

γίνεται να το αναβιώσεις ακριβώς όπως τότε. Οι ήχοι της πόλης, οι μυρωδιές, οι σιωπές, τα βλέμματα, οι 

ουρανοί, τα κουδουνάκια των κόκκινων τραμ, τα παλιά μαγαζάκια και τόσα άλλα, έχουν αλλάξει. Και 

δεν αρκεί η εικονική πραγματικότητα, όσο τέλεια κι αν είναι, να τα φέρει πίσω ξανά.
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40 ����!" �ikon �"#$"%&'()
...και πρεμιέρα της Nikon Z 50 

Tην Τρίτη 5 Νοεμβρίου σε μια λαμπρή εκδήλωση σε αίθουσα του 

ξενοδοχείου Grand Hyatt Athens, η εταιρία Δαμκαλίδης ΑΕ γιόρτασε την 

40η επέτειο της συνεργασίας με τη Νikon ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος την 

οποία τίμησαν με την παρουσία τους ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας κος Yasuhiro 

Shimizu και ο Πρόεδρος Νikon Europe Tetsuya Morimoto. Ταυτόχρονα 

παρουσιάστηκε επίσημα για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό η νέα mirrorless 

APS-C Z 50, ένα μοντέλο με τη νέα μοντούρα Νikon Z στο οποίο η εταιρία έχει 

επενδύσει σημαντικές προσδοκίες. 

Tους προσεκλημένους προσφώνησε εκ μέρους της εταιρίας ο Θωμάς 

Δαμκαλίδης και χαιρέτισε ως τιμώμενο πρόσωπο ο κος Μοrimoto, 

υπογραμμίζοντας τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής αντιπροσωπείας που έχει 

κατακτήσει την κορυφή των πωλήσεων με ποσοστό που κατά πολύ υπερβαίνει 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χάρη στις άοκνες προσπάθειες των ιδιοκτητών και 

των στελεχών της εταιρίας. Mετά απένειμε στην ελληνική αντιπροσωπεία 

αναμνηστική πλακέττα για τα 40 xρόνια ευδόκιμης συνεργασίας.

Στη συνέχεια η προσοχή εστιάστηκε στη Nikon Z 50, που σύμφωνα με όλες 

τις ενδείξεις θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος της εταιρίας εν όψει της 

εορταστικής περιόδου αλλά και την επόμενη χρονιά, απευθυνόμενη με 

πειστικά τεχνολογικά επιχειρήματα σε νέους χρήστες που προέρχονται από 

τον κόσμο των smartphones. Την εκδήλωση ολοκλήρωσαν οι παρουσιάσεις 

του Χρήστου Τόλη από τον κόσμο του επαγγελματικού video και του Σάκη 

Μπατζάλη από τον τομέα wedding photography. 

O πρόεδρος Νikon Europe κ. Τetsuya Morimoto απευθύνει χαιρετισμό στους δεκάδες 
προσκεκλημένους πελάτες, δημοσιογράφους και φίλους της ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ

Nikon Z 50
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά την 
εκδήλωση βρέθηκε η Ζ 50 εφόσον υπήρχαν 
διαθέσιμα αρκετά κομμάτια QC για hands oη, 
ώστε οι παρευρισκόμενοι να πάρουν μια πρώτη 
ιδέα για τις δυνατότητες της μικρής αυτής 
αλλά πολύ ικανής mirrorless. Yπενθυμίζουμε 
ότι ο αισθητήρας DX-format έχει ανάλυση 
20,9Megapixel και συνεργάζεται με νέας γενιάς 
επεξεργαστή Expeed 6. Το autofocus που 
καλύπτει με phase detect pixel το 90% της 
επιφάνειας του καρέ οριζοντίως και καθέτως – 
βεβαίως με δυνατότητα Eye Detect AF που δίνει 
προτεραιότητα στην εστίαση στα μάτια. Η Ζ50 δεν 
έχει μόνον ταχύτατο autofocus αλλά και άριστο 
burst mode 11fps. Με τις video προδιαγραφές 
της η Ζ50 ικανοποιεί όλους τους φίλους της, 
χάρη στο 4Κ UHD 30p xωρίς crop ή εναλλακτικά 
fullHD 120p για slow motion εφέ καθώς και 4Κ 
time lapse για δραματικά εφέ που μπορούν να 
μονταριστούν σε εντυπωσιακά video clip. 



������ 480 •  �����	
 11 ����	I�� 2019 �����
 12

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

    ������������

Γιάννης Δαμκαλίδης

Οι Γιάννης και Δημήτρης Δαμκαλίδης με τον πρόεδρο της Νikon Europe κ. Τetsuya 
Morimoto.  Θωμάς Δαμακλίδης

Ο Χρήστος Τόλης παρουσίασε την πλούσια γκάμα 
δυνατοτήτων βίντεο της Ζ50 

Αναμνηστική φωτογραφία με τον Ιάπωνα πρεσβευτή κ.Yasuhiro Shimizu & τον πρόεδρο 
της Νikon Europe κ. Τetsuya Morimoto 

Ο Σάκης Μπατζάλης παρουσίασε σειρά εντυπωσιακών 
λήψεων που πραγματοποίησε με την Ζ50 

Ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας στη χώρα μας κ.Yasuhiro Shimizu τίμησε με την παρουσία του 
την εκδήλωση της ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ
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Μετά την εκδήλωση ακολούθησε γεύμα προς τιμήν των προσκεκλημένων Τάκης Τζίμας, Παναγιώτης Καλδής και Άλκης Ξανθάκης 
από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Ο φωτογράφος του...ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Γιώργος Γρηγορόπουλος, φανατικός 
χρήστης εξοπλισμού Nikon σε όλη την 
διάρκεια του επαγγελματικού του βίου 
(σχεδόν 40 χρόνια) κάλυψε φωτογραφικά 
την εκδήλωση.

Δεξιά ο Τάκης Διαμαντόπουλος, 
γνωστός φωτογράφος διασημοτήτων 
και γόνος της μεγάλης οικογένειας 
φωτογράφων που έχει τις ρίζες της 
στις απαρχές του 20ου αιώνα τίμησε 
με την παρουσία του την εκδήλωση. 

Θωμάς Δαμακαλίδης, Βασίλης Κουτρουμάνος 
- Πρόεδρος του νεοσύστατου σωματείου 
«ΕΙΔΗΣΗ» και η φωτογράφος Μαρίνα 
Βερνίκου παρευρέθηκαν επίσης 
στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια 
της ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ 

Στελέχη της ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ με καταστηματάρχες, συνεργάτες, φίλους φωτογράφους και πελάτες της εταιρείας σε αναμνηστικές φωτογραφίες

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο - πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ παραλαμβάνεις12.
• 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 Mπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά. 

Το δώρο θα σου αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου
ή Tηλεφώνησε στο 210 8541400. 

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

Η προσφορά ισχύει έως & 15 Δεκεμβρίου 2019

Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε 
τη συνδρομή σου για δύο χρόνια 
(12 τεύχη αξίας €64) & κέρδισε 

δώρα συνολικής αξίας €40:
1  Ένα Rollei Lens Ball & 

2  Ένα Ilford Photo Album Kit 

�������
	40!

1 2

Periexomena_263.indd   7 24/10/2019   1:42:57 μμ

http://bit.ly/2FcQTYw
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Leica SL2
H γερμανική απάντηση στο L-mount

Όταν ανακοινώθηκε η συμμαχία 

Leica-Panasonic-Sigma το 

Σεπτέμβριο 2018 όλοι είχαν απορία 

πως θα εξελισσόταν και αν θα έπαιρνε 

σάρκα και οστά. Τα πράγματα με τους 

φακούς ήταν σχετικά απλά αλλά το 

σοβαρό ερώτημα τέθηκε σε επίπεδο 

φωτογραφικών μηχανών. Ποιά 

μοντέλα θα κυκλοφορούσαν; 

Πρώτα ήλθε να δώσει απάντηση η 

Panasonic με τις full frame mirrorless 

S1/S1R, μετά η Sigma με την fp που 

ανακοινώθηκε τον Ιούλιο αλλά ακόμη 

δεν έχει κυκλοφορήσει κανονικά και 

τελευταία η Leica που την περασμένη 

εβδομάδα ανακοίνωσε επίσημα 

την SL2, το μεγάλο update της SL 

που ήδη μετρά μια τετραετία ζωής. 

Εξωτερικά δεν διαφέρει πολύ με την 

εξαίρεση την “απάλυνση” κάποιων 

γραμμών και κάποιες αλλαγές στα πλήκτρα της πλάτης παρόμοιες με την Q2. Eπίσης έχει 

ενσωματωθεί αδιαβροχοποίηση σε επίπεδο αντοχής ΙPS4. 

Οι σημαντικές τροποποιήσεις αφορούν το εσωτερικό. Ο αισθητήρας είναι πλέον υψηλής 

ανάλυσης 47Megapixel (μάλλον ταυτόσημος) με τον αντίστοιχο της Panasonic S1R ενώ με 

την βοήθεια του μηχανισμού sensor shift η ανάλυση μπορεί να φθάσει τα 187Megapixel 

(σε RAW format). Σημειώνουμε τη δυνατότητα Smart AF που αλλάζει αυτόματα ανάμεσα 

σε Focus Priority και Shutter Release Priority. H σκόπευση θα γίνεται είτε μέσω του 

EVF υψηλής ανάλυσης 5,76Μ dot είτε μέσω της επαφικής οθόνης 3,2in. 2.1εκ. dot. 

Aξιόλογη είναι η ριπή με 20fps (αν είναι ενεργοποιημένο το ηλεκτρονικό κλείστρο) και 

10fps με το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο - με κλειδωμένο το AF. Στην περίπτωση που είναι 

ενεργοποιημένο το Continuous AF η ριπή φθάνει τα 6fps. 

H αποθήκευση των αρχείων γίνεται σε διπλό slot καρτών μνήμης SD UHS-II με διπλή σειρά 

ηλεκτρικών επαφών (και μέγιστη ταχύτητα διαμεταγωγής 312ΜB/sec.). Πολύ καλές είναι 

και οι επιδόσεις στο video 4K με υποστήριξη UHD/DCI μέχρι 60fps με full pixel readout. Σε 

λειτουργία 60p/50p η λήψη γίνεται με δειγματοληψία 4:2:0 8bit (εσωτερικά) ή 4:2:2 10bit 

(σε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσον). Επίσης παρέχεται η δυνατότητα 5Κ μέχρι 30p αλλά με 

crop 1,6x. 

Mαζί με το σώμα παρουσιάστηκε το εξάρτημα HG-SCL6 Multi Function Hand Grip. 

Ουσιαστικά πρόκειται για battery grip που περιλαμβάνει μια δεύτερη μπαταρία Leica BP-

SCL5 καθώς και κάθετο shutter release. 
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Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης ΦΟΙΒΟΣ

Με βαθειά θλίψη και οδύνη αποχαιρετάμε τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού μας, τον 

σεμνό φωτογράφο, σημαντικό δάσκαλο, πολυαγαπημένο φίλο, πραγματικό Συνάδελφο 

και εξαιρετικό άνθρωπο Δημήτρη Τσεβά, που «έφυγε», από κοντά μας, πολύ πρόωρα και άδικα.

Ο Δημήτρης ξεχώριζε για το υψηλό επαγγελματικό του ήθος, την αφοσίωσή του στις συλλογικές 

διαδικασίες ως αποτέλεσμα της βαθειάς του πίστης στις αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, καθώς επίσης για την ευθυκρισία του σε όλα τα δύσκολα και περίπλοκα ζητήματα 

συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των φωτογράφων που αντιμετωπίζαμε στον 

Οργανισμό, και παράλληλα για την εξαιρετική ακαδημαϊκή του επίδοση. Διέθετε αρετές και 

προσόντα που εύλογα τον είχαν αναδείξει σε αγαπημένο δάσκαλο των σπουδαστών του, οι 

οποίοι τον εκτιμούσαν και τον θαύμαζαν, πάντα, σε όλη τη μακρά περίοδο που ασχολήθηκε με 

την επαγγελματική κατάρτιση των νέων σπουδαστών στον τομέα της φωτογραφίας.

Θερμά συλλυπητήρια στο γιό του και στους οικείους του.

Το ΔΣ του ΦΟΙΒΟΥ

Blind Spot Gear
Νέα συνεργασία Manios Cine Tools! 

Ένα επαναστατικό σε design 

προϊόν προστίθεται στην 

γκάμα που αντιπροσωπεύει η 

εταιρία Manios. Πρόκειται για 

το μικρό, απίστευτα ελαφρύ και 

αδιάβροχο φωτιστικό Crack Light 

με χαρακτηριστικά TLCI97, CRI 95, 

1830lx @ 0.3m USB powered ¼” + 

Velcro mounting Dimmable 3-100%.

Το Βlind Spot Gear Crack Light πάει τον πρωτοποριακό και μινιμαλιστικό σχεδιασμό σε 

επίπεδα που δεν έχουν υπάρξει ξανά, σε φώτα LED. Με βάρος μόλις 19γρ. πάχος όσο 

μια πιστωτική κάρτα, έχει την απόλυτη φορητότητα.. Καθώς μπορεί να προσαρμοστεί με 

άπειρους τρόπους, το αδιάβροχο Crack Light δημιουργεί αποτελεσματικό φωτισμό σε 

οποιεσδήποτε συνθήκες. Η τροφοδοσία  γίνεται μέσω USB ενώ το προαιρετικό dimmer 

δίνει την ακρίβεια φωτισμού που χρειάζεστε. Περιλαμβάνει 49 στοιχεία LED που δίνουν 

φωτιστική ισχύ 1830lux σε απόσταση 30cm. 

MANIOS CINE TOOLS ΕΠΕ
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http://bit.ly/2qZ5v9f


������ 480 •  �����	
 11 ����	I�� 2019 �����
 19

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

NIKON COOLPIX CASHBACK

COOLPIX P1000 100 €

COOLPIX P900 50 €

COOLPIX W300 50 €

COOLPIX B500 30 €

NIKON Z CASHBACK

Z 7  + FTZ kit 200 €

Z 7 + 24–70 f/4 + FTZ kit 400 €

Z 6  + FTZ kit 200 €

Z 6 + 24–70 f/4 + FTZ kit 400 €

Z 6 Essential Movie kit 200 €

Z 50 + 16-50 f/4.5-6.3 + 50-250 f/4.5-6.3  kit 200 €

Z 50 + 16-50 f/4.5-6.3 + FTZ kit 100 €

Z 50 + 16-50 f/4.5-6.3 kit 100 €

NIKON DSLR CASHBACK

D850 σώμα ή kit 300 €

D750 σώμα ή kit 300 €

D7500 σώμα ή kit 200 €

D5600 σώμα ή kit 100 €

D5300 σώμα ή kit 50 €

D3500 σώμα ή kit 100 €

Φακοί NIKKOR Z CASHBACK

NIKKOR Z 50mm f/1.8 S 200 €

NIKKOR Z 14-30mm f/4 S 200 €

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S 200 €

NIKKOR Z 35mm f/1.8 S 100 €

NIKKOR Z 85mm f/1.8 S 100 €

ΦΑΚΟΙ NIKKOR FX CASHBACK

AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED 200 €

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR 200 €

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

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 150 €

AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G 150 €

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 150 €

AF-S NIKKOR 200–500mm f/5.6E ED VR 150 €

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 140 €

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 70 €

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 50 €

AF-S NIKKOR 50mm f/1,8G 50 €

AF-S NIKKOR 85mm f/1,8G 50 €

AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR 50

ΦΑΚΟΙ NIKKOR DX CASHBACK

AF-P DX NIKKOR 10-20mm f/4.5-5.6G VR 50 €

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II 40 €

AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G 20 €

Nikon Cashback
Χειμερινές προσφορές

Κερδίστε χρήματα από τις φωτογραφικές αγορές σας, επωφελούμενοι από την χειμερινή προσφορά “Cashback” της ΝΙΚΟΝ  με 

άμεση επιστροφή χρημάτων έως €600. Η προσφορά ισχύει  έως και 31/01/2020. Η προσφορά ισχύει για την αγορά των παρακάτω 

φωτογραφικών μηχανών και φακών και το ποσό του “CASHBACK” ανά προϊόν έχει ως εξής:

Σημειώστε ότι η αφαίρεση της αξίας του “Cashback” γίνεται 

άμεσα από το σημείο πώλησης για αγοράς που θα πρέπει 

να πραγματοποιηθούν ως την Παρασκευή 31/01/2020 σε 

επιλεγμένα καταστήματα λιανικής

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Nikon, 

επισκεφθείτε την τοποθεσία: www.nikon.gr ή δείτε 

στο Facebook: https://www.facebook.com/NikonGR 

και στο Instagram: @nikongreece 
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���� Cash Back

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

� �������� 	���� 
���
������ �	���� Tamron
�	� ����
� ��� 31 ��������� � ������ 
�	�����
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Panasonic 
Lumix S Pro 16-35mm f/4 και 70-200mm f/2,8OIS

Toν προσεχή Ιανουάριο αρχίζει η 

επίσημη ιδιάθεση των δύο νέων S 

Pro φακών Panasonic για τη μοντούρα 

L-mount της τριπλής συμμαχίας Leica/

Panasonic/Sigma. Ο telezoom Lumix S 

Pro 70-200mm f/2,8 OIS σχεδιάστηκε 

εξ αρχής για επαγγελματική χρήση. 

Χρησιμοποιεί δύο 22 οπτικά στοιχεία 

σε 17 ομάδες από τα οποία δύο UED 

(Ultra Extra low Dispersion glass), 

τρία ED (Εxtra low Dispersion glass) 

με ειδική μέριμνα για την τέλεια ευθυγράμμιση και την μείωση όλων των χρωματικών 

και γεωμετρικών εκτροπών. Το σύστημα dual focus μειώνει τις αποκλίσεις ακόμη και σε 

κοντινές αποστάσεις εστίασης. Ο φακός αυτός συνδυάζεται με τα teleconverter Panasonic 

DMW-STC 14 και STC 20, 1,4x και 2.0x αντιστοίχως ενώ το ενσωματωμένο OIS stabilizer 

σε συνδυασμό με το σύστημα σταθεροποίησης 5 αξόνων των σωμάτων S1/S1R Dual IS 

καταλήγει σε περιθώριο ασφαλούς λήψης -7stop. O ευρυγώνιος zoom 16-35mm f/4 

περιλαμβάνει 12 κρύσταλλα σε 9 ομάδες και ανάμεσά τους τρία ασφαιρικά, ένα ED  και 

ένα τύπου UHR (Ultra High Refractive Index). Στο μηχανισμό οδήγησης του autofocus 

αυναντάμε ένα γραμμικό μοτέρ σε συνδυασμό με αισθητήρα 480fps. Όπως και στον 

70-210mm f/2,8 υπάρχει μηχανισμός αυτόματης αποσύμπλεξης του autofocus για άμεση 

μετάβαση ανάμεσα σε αυτόματη εστίαση και χειροκίνητη εστίαση.  

�"�$��" Canon
Αερόψυκτο (!) φορητό flash

Oι επαγγελματίες το γνωρίζουν. Oι ριπές με φλας οδηγούν 

συχνά τη συσκευή σε υπερθέρμανση και σε παρατεταμένες 

σκληρές συνθήκες ίσως και σε βλάβες. Μια πρόσφατη πατέντα 

της Canon με αριθμό 185021 έρχεται να δώσει λύση. Αφορά 

ένα σύστημα αερόψυξης με ανεμιστήρα τοποθετημένο κάτω από 

την κεφαλή με κατεύθυνση προς την φλασόλαμπα. Η ροή του 

ανεμιστήρα και η απαγωγή του θερμού αέρα προς το περιβάλλον 

μπορεί να επέμβει δραστικά στις τοπικά αναπτυσσόμενες 

θερμοκρασίες διατηρώντας τη συσκευή σχετικά “κρύα”. Στο 

σχεδιάγραμμα φαίνονται και δύο στοιχεία LED χαρακτηριστικό 

που σιγά-σιγά ενσωματώνεται σε περισσότερες μοντέρνες 

σχεδιάσεις φορητών φλας. 
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Laowa
Νέοι ευρυγώνιοι για Micro Four Thirds

Δύο νέοι ευρυγώνιοι συστήματος Micro 4/3 εμπλοουτίζουν τη γκάμα της εταιρίας Laowa. 

Πρόκειται για τον Circular Fisheye MFT 4mm f/2.8 και τον ημιευρυγώνιο 17mm f/1.8 MFT. 

Ο Laowa 4mm f/2.8 Fisheye MFT είναι ένας μικρός αλλά επαναστατικός φακός, συμβατός με 

μοντούρα Micro 4/3. Διαθέτοντας oπτικό πεδίο 210° βλέπει περισσότερα από το μάτι μας και 

δημιουργεί το ενδιαφέρον εφέ της κυκλικής απεικόνισης με υπερβολικές παραμορφώσεις 

στα άκρα, χωρίς όμως να χάνει την οξύτητά του. Αυτό δίνει τη δυνατότητα πρωτότυπων 

δημιουργικών εικόνων αλλά και γρήγορων πανοραμικών λήψεων με σύνθεση 2-3 εικόνων. 

Με τη σειρά του ο Laowa 17mm f/1.8 MFT είναι εξαιρετικά ελαφρύς, μικρός και ευέλικτος, 

κατάλληλος για καθημερινή, street ή ταξιδιωτική χρήση με μηχανές Micro 4/3. Η ευρεία γωνία  

και το ανοικτό διάφραγμα f/1.8, τον καθιστούν εξαιρετική επιλογή εκεί όπου οι φωτιστικές 

συνθήκες  είναι απρόβλεπτες. Αποτελείται από 9 στοιχεία σε 7 group, ενώ διαθέτει μηχανισμό 

ίριδας διαφράγματος 7 λεπίδων για να υλοποιεί το παραδοσιακό Sunstar bokeh. Εστιάζει ως τα 

15cm και δέχεται φίλτρα με διάμετρο  46mm. ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

�����
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Sony
Αισθητήρας Quad-Bayer για smartphone

Σύμφωνα με διαρροή στο κινέζικο social media 

Weibo η Sony ετοιμάζει ένα chip αισθητήρα 

επόμενης γενιάς IMX686 που διαδέχεται το 

αντίστοιχο ΙΜΧ 586, ένα από τους πρώτους 

αισθητήρες Quad Bayer 48Μegapixel που ήδη 

έχει αξιοποιηθεί σε αρκετά top smartphone. Οι 

ίδιες πηγές μιλάνε για ανάλυση 60-64Μegapixel 

και βελτιώσεις σε χαρακτηριστικά θορύβου ενώ 

θα χρησιμοποιούνται τεχνικές pixel binning για 

βελτίωση εικόνας με συνένωση pixel.

Canon
Πενήντα χρόνια από την παραγωγή του πρώτου φακού με fluorite

Πενήντα χρόνια πέρασαν από το 1969 που κυκλοφόρησε ο πρώτος φακός με 

συνθετικό fluorite Canon FL-F300mm f/5.6, ένα σχεδόν μαγικό υλικό στον 

κόσμο της οπτικής τεχνολογίας. Σήμερα, το fluorite αξιοποιείται σε πλήθος οπτικών 

προϊόντων Canon, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φακοί για εφαρμογές 

τηλεοπτικής αναμετάδοσης και για αστρονομικά τηλεσκόπια. Σε συνδυασμό 

με κρύσταλλο υψηλής ποιότητας το fluorite ορυκτή μορφή του φθοριούχου 

ασβεστίου (CaF2), μπορεί να διορθώνει τις χρωματικές εκτροπές σε εξαιρετικό 

βαθμό. Ωστόσο, οι φυσικοί κρύσταλλοι fluorite είναι υπερβολικά μικροί για να 

έχουν πρακτική εφαρμογή σε φωτογραφικούς φακούς. Γι αυτό από νωρίς η Canon 

επκέντρωσε την προσοχή της στην εφεύρεση συνθετικού fluorite αρχίζοντας από το 

1950.

Η Canon, πέτυχε τη κατασκευή των πρώτων κρυστάλλων συνθετικού fluorite το 

Μάρτιο του 1967 και το Φεβρουάριο του 1968 εγκαινίασε την τεχνολογία μαζικής 

παραγωγής του εν λόγω υλικού. Εκείνη την εποχή το υλικό αυτό δεν μπορούσε να 

λειανθεί, όπως το τυπικό οπτικό γυαλί. Έτσι, η Canon ανέπτυξε μια μη συμβατική 

τεχνολογία κατεργασίας για τη λείανση ευαίσθητου υλικού, η οποία απαιτούσε 

τετραπλάσιο χρόνο. Το Μάιο του 1969, κυκλοφόρησε ο FL-F300mm f/5.6, ο 

πρώτος φακός που περιείχε συνθετικό fluorite. Το Δεκέμβριο του 1975, ιδρύθηκε η 

Optron Inc. (τώρα Canon Optron)  με αντικείμενο την εμπορική εκμετάλλευση της 

τεχνολογίας μαζικής παραγωγής κρυστάλλων fluorite. 
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Adobe
Τεχνητή νοημοσύνη Sensei για το Photoshop 
Camera app

Στη διάσκεψη Adobe Max 2019 που έγινε πριν μερικές 

ημέρες στο Los Angeles, μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε 

και ένα “έξυπνο” app φωτογραφικής μηχανής για 

περιβάλλοντα iΟS και Android, εμπλουτισμένο με 

στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης Sensei. Κατά τη λήψη 

μιας φωτογραφίας το Sensei αναγνωρίζει το περιεχόμενο 

της σύνθεσης και αυτόματα προτείνει τα κατάλληλα 

φίλτρα σε πραγματικό χρόνο. Τα φίλτρα στη γλώσσα 

του Sensei αποκαλούνται “φακοί” εξομοιώνουν την 

οπτική και αντίληψη σημαντικών φωτογράφων. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του app είναι το αυτόματο μασκάρισμα 

που μπορεί να επιλέξει μέρη της εικόνας ανάλογα με το 

επιδιωκόμενο εικαστικό αποτέλεσμα. 

Photoshop 7�" iPad
Ένα άπιαστο όνειρο έγινε πραγματικότητα

Πολλοί είναι οι χρήστες iPad που εξέφραζαν επιθυμία να 

photoshop-άρουν στην ταμπλέτα τους. Ήδη από πέρυσι η Adobe 

είχε δώσει υπόσχεση και φέτος ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Το 

(γιγάντιο) app είναι βασισμένο λίγο πολύ στον ίδιο κώδικα όπως 

και το desktop πρόγραμμα αλλά ξαναγράφτηκε σε αρκετό βαθμό 

για να προσαρμοστεί στον επαφικό τρόπο εισαγωγής εντολών. Η 

έκδοση για iPad υποστηρίζει κανονικά το φορμά αρχείων *.psd ενώ οι 

εργασίες αποθηκεύονται κατευθείαν στο Creative Cloud. Βέβαια δεν 

υποστηρίζονται όλες οι δυνατότητες της έκδοσης για desktop (Mac/

Windows) αλλά οι πιο συνηθισμένες εργασίες που θα αναλάμβανε 

ένας χρήστης με το φορητό του υπολογιστικό μέσο. Αλλες λειτουργίες 

όπως Select Subject, Refine Edge, Canvas Rotation και 

βελτιωμένα Brush Options θα προστεθούν στην πορεία. 

Πάντως οι μέχρι τώρα κριτικές εστιάζουν στα «φτωχά» 

εργαλεί σε σχέση με τη desktop version.

 Το Photoshop iPad app προϋποθέτει την έκδοση 

λειτουργικού iPad OS 13.1 και θα τρέχει στα εξής 

μοντέλα iPad. 

• iPad Pro (Wi-Fi, Wi-Fi and Cellular) • iPad Pro (12.9-inch) 

and 2nd generation • iPad Pro (10.5-inch) 

• iPad Pro (9.7-inch) • iPad 5th Generation 

• iPad Mini 4 • iPad Air 2 
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Στις 19 Νοεμβρίου θα είναι επίσημα διαθέσιμες από την 

ηλεκτρονική διεύθυνση https://av.jpn.support.panasonic.

com/support/global/cs/dsc/ oι ενημερώσεις firmware για τα 

εξής μοντέλα Lumix S1/S1R, GH5/GH5S και G9 που επιφέρουν 

σημαντικές αναβαθμίσεις λειτουργικότητας. Ενδεικτικά, στην 

Lumix S1R φέρνει συμβατότητα με κάρτες Cfexpress, με 

Profoto wireless, λύνει κάποια προβλήματα συμβατότητας με 

φακούς Sigma, αυξάνει την απόκριση autofocus στο video 

κλπ. Στις υβριδικές photo/video κάμερες Micro 4/3 GH5/GH5S 

προσφέρει καλύτερη απόκριση autofocus, focus peak, animal 

detect κλπ. ενώ στην επίσης Micro 4/3 G9 φέρνει 4Κ video 

30/25p 4:2:2 10bit με εσωτερική εγγραφή ή 4Κ 60p/50p 4:2;2 

για καθαρή έξοδο HDMI. 

��"7/��!(*� Dedolight 

Η κατασκευάστρια εταιρεία Dedo 

Weigert Film σε συνεργασία με 

τους κατά τόπους αντιπροσώπους.

διοργανώνει το 2ο Διεθνή Διαγωνισμό 

Dedolight που απευθύνεται σε 

επαγγελματίες, σπουδαστές και 

ερασιτέχνες και προσφέρει βραβεία 

συνολικής αξίας πάνω από 100.000 

ευρώ. Περιλαμβάνονται Dedolight  

LED και Tungsten φώτα, LED panels 

και αξεσουάρ. Στους ενδιαφερόμενους 

παρέχεται ο εξοπλισμός για τα 

γυρίσματα από τη λίστα των Dedolight 

LED ή Tungsten kits, Reflectors και αξεσουάρ. https://www.dedoweigertfilm.de/dwf-

en/competition/competition-en.php#tab_a4c073ef9073937eba0645a7dc8c53d3_2

Ως προς την θεματολογία παρέχεται απόλυτη ελευθερία επιλογής θέματος. Μπορεί 

να είναι άνθρωποι, πορτρέτα, διάθεση, drama, animation ή ειδικές προσεγγίσεις. Η 

μόνη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να εξηγήσουν με απόλυτη σαφήνεια πως 

εφάρμοσαν τη φωτιστική σύνθεση εικόνας βήμα προς βήμα. 

Για οδηγίες συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα 

στο https://www.dedoweigertfilm.de/dwf-en/competition/competition-en.php, 

να πληροφορηθούν σχετικά με τους κανονισμούς /οδηγίες και στη συνέχεια να 

αποστείλουν email εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι 20 Νοεμβρίου στο cecilia@

manioscinetools.gr . Θα λάβουν τότε όλες τις οδηγίες και τη φόρμα αίτησης. Τα 

γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν από αρχές Ιανουαρίου μέχρι το τέλος Απριλίου 2020. 

www.manioscinetools.gr

Για video producers

Panasonic
Firmware update για τα μοντέλα Lumix GH5, GH5S, G9, S1/S1R
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Mια ακόμη καταγγελία βίας κατά φωτογράφων 

Για άλλη μια φορά αναγκαζόμαστε να καταγγείλουμε το 

σοβαρό τραυματισμό συναδέλφων. Για πολλοστή φορά 

γνωστοί / άγνωστοι θεώρησαν ότι οφείλουν να επιτεθούν με 

λοστούς, πυροσβεστήρες και άλλα αντικείμενα σε φωτορεπόρτερ.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει προ πολλού. Δε θα επιτρέψουμε στο 

εξής να επανεμφανισθούν τέτοια φαινόμενα. Η ανοχή και η σιωπή 

μας θα πάψει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία και αδιαφορία.

Ο τραυματισμός συνάδελφου στο κεφάλι νωρίτερα σήμερα 

από σιδερένιο αντικείμενο, τη στιγμή που κάλυπτε την πορεία 

των μαθητών στην Αθήνα, πρέπει να κατονομασθεί ως αυτό 

που είναι: –απόπειρα ανθρωποκτονίας από φασιστικά στοιχεία 

που ουδεμία σχέση έχουν με το δημοκρατικό δικαίωμα της 

διαδήλωσης.

Δε νοείται, οι φωτορεπόρτερ να διακινδυνεύουν τη σωματική 

τους ακεραιότητα, να ρισκάρουν το «μοιραίο κλικ» της μηχανής 

τους, χωρίς να έχουν τη συμπαράσταση όλων των φορέων και 

των διαδηλωτών.

Είναι λυπηρό αλλά και εξοργιστικό να μην ενοχλείται κάνεις, 

αδιαφορώντας για το τι συνέβη σήμερα. Διότι αυτά θα τα βρούμε 

μπροστά μας όλοι, όχι μόνο οι φωτορεπόρτερ, στο «αύριο».

 

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ        

Ακαδημίας 91-93, Αθήνα  106 77, τηλέφωνο: 2103604340

������ �	
�� LED ��
����

������� 12 | 115 22 ����  T: 210 6452995-6

E: info@manioscinetools.gr  MANIOS CINE TOOLS |   manioscinetools

manioscinetools.gr
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Mε τον Στέργιο Καράβατο

Για όλους όσοι θέλουν να μάθουν αλλά δυσκολεύονται 

στις μετακινήσεις, υπάρχει σαφώς η λύση του 

διαδικτύου όπου καταξιωμένοι διδάσκοντες μεταφέρουν 

τις πολύτιμες φωτογραφικές τους γνώσεις. Ο Στέργιος 

Καράβατος, με συνεχή διδακτική κι επιμελητική παρουσία 

στο φωτογραφικό γίγνεσθαι της χώρας μας, επιμελείται 

αυτή την φορά, το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο 

“Eισαγωγή στην Tεχνική και Aισθητική της Φωτογραφίας”, 

σε διοργάνωση του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας. 

Θέλετε, εσείς ή οι φίλοι σας, να μάθετε βασικές τεχνικές 

παραμέτρους της λήψης, σύνθεσης και φωτισμού και 

την πρακτική τους εξάσκηση πάνω στις κύριες θεματικές 

και προσεγγίσεις του φωτογραφικού μέσου, όπως το 

πορτραίτο, το στιγμιότυπο, η τοπιογραφία ή το still life; Αν 

ναι, μπορείτε ακόμη να δηλώσετε την συμμετοχή σας στο 

hcp.gr. Σημειώστε τέλος, πως το σεμινάριο θα αναπτυχθεί 

σε 10 εβδομαδιαίες ενότητες.

Διάρκεια σεμιναρίου: 22 Νοεμβρίου 2019 έως τις 3 

Φεβρουαρίου 2020

Πληροφορίες και εγγραφές: www.hcp.gr

http://bit.ly/34FhJCC
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Νέα 
αντιπροσωπεία

Τώρα αποκλειστική διανομή των καταναλωτικών 
μπαταριών της PHILIPS σε Ελλάδα και Κύπρο.

Με διάρκεια ζωής ως και 10 χρόνια σε αναμονή, είναι ιδανικές για συσκευές 
με μεγάλες απαιτήσεις όπως:  φωτογραφικά φλας, ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές, παιχνιδομηχανές, και όλες τις φορητές συσκευές σας!

http://bit.ly/3372x0N
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Ομαδική έκθεση στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Υπάρχει μία φωτογραφική πλατφόρμα στην Ευρώπη η οποία 

αποτελείται από τρεις πολιτιστικούς φορείς, τριών διαφορετικών 

χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας: το PHotoEspaña (Ισπανία), 

Finnish Museum of Photography (Φινλανδία) και Euromare (Ελλάδα). 

Η πλατφόρμα Transeurope Photo διοργανώνει κατά καιρούς εκθέσεις, 

εργαστήρια και άλλα, σε διαφορετική χώρα έκαστη φορά. Τώρα, 

διοργανώνεται, σε συνεργασία με τον Oργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, η ομαδική έκθεση, με ξένους και Έλληνες 

φωτογράφους, υπό τον τίτλο “Any more odes?”, όπου επιχειρείται 

μία πολυπολιτισμική προβολή σύγχρονων φωτογραφικών έργων. Ο 

συσχετισμός τους δεν είναι ουσιαστικά άμεσα εμφανής, τα έργα ποικίλλουν 

αρκετά, αλλά σίγουρα ο θεατής θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με 

χαρακτηριστικά δείγματα της φωτογραφικής σκηνής του σήμερα. 

Διοργάνωση: Transeurope Photo, EuroMare, 

σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νεολαίας δήμου Αθηναίων. 

Επιμέλεια: EyesCulture

Εγκαίνια: 11 Νοεμβρίου 2019, 20:00

Διάρκεια: 11 Νοεμβρίου 2019 έως 31 Ιανουαρίου 

2020

Διεύθυνση: Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων, 

Πάρκο Ελευθερίας (στάση μετρό Μέγαρο 

Μουσικής).

Πληροφορίες: http://transeuropephoto.eu/

any_more_odes/
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Η μεγάλη φωτογραφική εκδήλωση στο Ρέθυμνο Κρήτης

Μόλις πριν λίγες ημέρες εγκαινιάστηκε η κεντρική έκθεση του φετινού Medphoto 

Festival με την συμμετοχή Ελλήνων και ξένων φωτογράφων και υπό τον 

διερευνητικό τίτλο “Critical Archives IV: Documents”. To συγκεκριμένο φεστιβάλ, το 

οποίο αυτο-περιγράφεται ως “ένα χαμηλού προϋπολογισμού φεστιβάλ”, καταφέρνει 

να επιβιώσει, επί τρίτη χρονιά, με εκθέσεις και άλλα δρώμενα. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

μεταξύ των εκθετών, συναντά κανείς το όνομα του σημαντικού αμερικανού φωτογράφου 

Alec Soth κι έχει ενδιαφέρον να δούμε, πώς η δική του πολύ σύγχρονη ματιά, συνδυάζεται 

με τις υπέροχες, πιο κλασικές εικόνες του Δημήτρη Χαρισιάδη. 

Αν και όπως σημειώνουν οι συντελεστές του φεστιβάλ, το κεντρικό θέμα “Archive: 

Between the public and the private”, αφορά κυρίως στη διευρεύνηση διαφόρων 

κοινωνικών θεμάτων αλλά και του ρόλου της φωτογραφίας στην αποτύπωση και αρχειακή 

προσέγγισή τους. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης 

και τον πολιτιστικό οργανισμό Kolektiv8, σε επιμέλεια της Μαρίας Μαραγκού, του Παύλου 

Φυσάκη και του Δημήτρη Κεχρή.  Συμμετέχουν: Andrea & Magda, Tommaso Bonaventura 

& Alessandro Imbriaco, Joachim Brohm, Αλέξης Βασιλικός, Lorenzo Castore, Χάρης 

Γρηγοράκης, Alvaro Deprit, Forensic, Architecture, Johan Grimonprez, Γαλάτεια Ιατράκη, 

Μαρία Καρκανάκη, Υβέτ Καψάλα, Τόνια Κοϊνάκη, Πάνος Κοκκινιάς, Κώστας Μητρόπουλος, 

Richard Mosse, Δημήτρης Μιχαλάκης, Βασίλης Μπαλάσκας, Laura Pannack, Max Pinckers, 

Γεωργία Πονηράκου, Δημήτρης Σιδηροκαστρίτης, Alec Soth, Μαριλένα Σταφυλίδου, 

Ιωάννης Στεφανίδης και Δημήτρης Χαρισιάδης. 

Διάρκεια: Μέχρι Ιανουάριο 2020

Διεύθυνση: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, Μεσολογγίου 32, Ρέθυμνο

Πληροφορίες: www.medphoto.gr
Υβέτ Καψάλα

Alec Soth

Κώστας Μητρόπουλος
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...ταξίδεψε ως τη Μόσχα!

Τί είναι ακριβώς ένα ηχόραμα, 

δύναται να αναρωτηθεί κανείς. 

Πρόκειται, όπως εξηγεί ο ίδιος 

ο Σακελλάκος, για έναν ηχητικό 

πίνακα, έναν συνδυασμό 

φωτογραφίας και ήχου, υψηλής 

ποιότητας όπου προβάλλονται 

θέματα της επιλογής του 

δημιουργού. 

Στο πλαίσιο τώρα του 

φιλανθρωπικού φεστιβάλ 

κινηματογράφου “Φεγγοβόλος 

Άγγελος” στη Ρωσία, προβλήθηκε 

στις 11/11 το ηχόραμα “

Η Αποκάλυψη του Ιωάννη του 

Θεολόγου”, βασισμένο στο 

κείμενο της αποκάλυψης, σε 

μεταφορά του νομπελίστα της 

λογοτεχνίας Γεώργιου Σεφέρη. 

Ο Σακελλάκος, στο ηχόραμά του, 

συνδυάζει εικόνες βυζαντινής 

εικονογραφίας και ελληνικού 

τοπίου, δημιουργώντας μια νέα, 

μεταφυσική σχεδόν, ψηφιακή 

πραγματικότητα. 
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Μία από τις αθηναϊκές γκαλερί η οποία 

αγαπά την φωτογραφία, η Blank Wall 

Gallery υποδέχεται τους Chelsea Nix (ΗΠΑ) 

& Mariano Cortez (Αργεντινή) ή αλλιώς τους 

«THE STRING PROJECT” την Παρασκευή 

15 Νοεμβρίου, στις 20:00. Τί το ιδιαίτερο 

έχει η δουλειά τους; Ίσως το γεγονός ότι 

ταξιδεύουν ανά την υφήλιο, ζητούν από 

τους φωτογραφιζόμενους να κρατήσουν 

ένα σχοινί ενώ κατόπιν όταν εκτίθενται οι 

εικόνες, συνδέονται όλες νοερά με το ίδιο 

νήμα, υπογραμμίζοντας έτσι την πίστη των 

φωτογράφων σε ένα πανανθρώπινο πορτρέτο 

του κόσμου μας. 

Διάρκεια: 15 Νοεμβρίου έως 20 Νοεμβρίου 

Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη

Πληροφορίες: 2114052138, 6943868124, 

www.blankwallgallery.com, info@

blankwallgallery.com

Masterclass ��5�7�' ���*##" !�� W�!!"#��:��
O γνωστός φωτογράφος Γιώργος Δεπόλλας πρόκειται να εισηγηθεί ένα masterclass όπου θα παρουσιάσει, με το 

χαρακτηριστικό του αφηγηματικό στιλ, την προσωπική του φωτογραφική δουλειά. Όπως σημειώνει και ο ίδιος, επί δύο ώρες, 

θα επικεντρωθεί “στις φωτογραφίες που τράβηξε επειδή ήταν επιλογή του”. Το masterclass πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του στην 7η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στις 19:00 ενώ θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας καθότι η είσοδος είναι δωρεάν. Πληροφορίες: thessalonikibiennale.gr

Chelsea Nix & Mariano Cortez
Το νήμα του πλανήτη μας
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

����
�����

�
����!


������ 

��� ����� ���









  ����������

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
��

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
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42

���� ���� ��� ��������;
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Αποφθέγματα 
διάσημων 
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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 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

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 

Ν h h
Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

20+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 23/10/2019   1:40:45 μμ

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

http://www.photo.gr/monothematika/
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• Η ομάδα Greek Instagramers Events εγκαινιάζει 

την έκθεση φωτογραφίας «My_Greece: Villages», 

στην 35η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA. 

Η έκθεση αποτελεί μια φωτογραφική 

περιπλάνηση στα γνωστά και άγνωστα χωριά της 

Ελλάδας, μέσα από την οποία αποκαλύπτεται 

ο ξεχωριστός χαρακτήρας και η αληθινή 

ταυτότητα αυτού του τόπου. Στην έκθεση 

συμμετέχουν διακόσιοι εβδομήντα ταλαντούχοι 

φωτογράφοι ενώ οι φωτογραφίες που την 

συνθέτουν, προέκυψαν από ανοιχτό διαγωνισμό 

που πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι.

• Η Επετειακή Έκθεση ‘’Η Μεγάλη Πρόκληση’’ 

για την ιστορία του φράγματος του Μαραθώνα 

πραγματοποιείται στο Κέντρο Πολιτισμού 

«Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος), 

από τις 12 Νοεμβρίου 2019 έως 7 Φεβρουαρίου 

2020. Απεικονίζει ενενήντα χρόνια από την 

κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα, 

μέσα από το Ιστορικό Αρχείο της ΕΥΔΑΠ, 

με αδημοσίευτο υλικό, όπως φωτογραφίες, 

έγγραφα, αρχιτεκτονικά σχέδια και χάρτες 

κ.ά. Περιλαμβάνει ακόμη μία τρισδιάστατη 

αναπαράσταση της κατασκευής του φράγματος 

του Μαραθώνα! 

• Πώς μπορεί να συνδυαστεί η τέχνη της 

φωτογραφίας με εξώφυλλα βιβλίων; Η 

φαντασία των σπουδαστών του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

απελευθερώνεται, με παιγνιώδη τρόπο, και 

μας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα τους, στην 

σχετική έκθεση στο καφέ του βιβλιοπωλείου 

(15 - 23 Νοεμβρίου 2019). 

Πληροφορίες: www.ianos.gr

• Ένα εικονικό ταξίδι στο Μαρόκο, μέσα από τις 

φωτογραφίες του νεαρού ερασιτέχνη Πάνου 

Γκαβάνα, μπορείτε να δείτε αν βρεθείτε μέχρι τις 

20 Νοεμβρίου στη Λάρισα (Πνευματικό Κέντρο 

Ζιαζιά, Ροδόπης 48 στη Χαραυγή). Η έκθεση 

διοργανώνεται από την Φωτογραφική Λέσχη 

Λάρισας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων. 

Πληροφορίες: www.fll.gr

• Αν βρεθείτε στον Βόλο, επισκεφθείτε την δράση 

της τοπικής Φωτογραφικής Λέσχης, υπό τον τίτλο 

«Νοέμβριος Φωτογραφίας 2019”, όπου θα δείτε 

μεταξύ άλλων τις εκθέσεις «Ο άνθρωπος και 

το περιβάλλον του» και  «Λάρισα. Η άλλη όψη 

της πόλης», αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα έχουν 

διοργανωθεί 13 “Νοέμβριοι”. Ο «Νοέμβριος 

Φωτογραφίας 2019» πραγματοποιείται σε 

συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτισμού 

του ΔΟΕΠΑΠ - ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου. 

Πληροφορίες: www.photovolos.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

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