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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr

Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟ
12,5cmχ16cm

€4,90

31η ΕΚΔΟΣΗ

http://bit.ly/36AurUj
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Editorial

ABRAHAM LINCOLN 

� ��&�$'"%*%� )%*� �'�9: %*� ��!"���!
Στο κοντινό μέλλον θα μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν πολύ λίγοι... 

Λίγο πριν λίγο μετά την 

Πρωτοχρονιά βλέπουν το φως της 

δημοσιότητας διάφορα αφιερώματα 

σε περιοδικά και εφημερίδες με 

προβλέψεις όχι μόνον για την νέα 

χρονιά αλλά γενικότερα για το 

μέλλον της ανθρωπότητας. 

Δεν διστάζω να πω ότι τα 

περισσότερα είναι ανούσια μερικά 

όμως είναι πραγματικά διαμάντια 

σκέψης. Ένα τέτοιο δημοσίευμα 

αλίευσα από σχετικό αφιέρωμα 

στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 

5/1 το οποίο υπογράφει ο εξαίρετος 

επιστήμων Διομήδης Σπινέλλης, 

Πρόεδρος & καθηγητής στο Τμήμα 

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας 

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών. 

Ο αρθρογράφος υποστηρίζει ότι 

η ανθρωπότητα βρίσκεται ήδη 

για τα καλά στην εποχή ραγδαίας 

υποχώρησης του γραπτού λόγου 

και εισόδου του ανθρώπινου 

πολιτισμού στην εποχή της εικόνας 

αναφέροντας ως βασικό παράδειγμα, 

την επικοινωνία. Και συνεχίζει 

αναφέροντας πλειάδα παραδειγμάτων: 

Από τα γραπτά μηνύματα που 

αντικαθίστανται από βίντεο, εικόνες 

& φωνητικά μηνύματα μέχρι τις 

καλά οργανωμένες επιχειρήσεις 

που ζητούν από του πωλητές και τα 

στελέχη τους αντί για σημειώσεις, να 

συμπληρώνουν ειδικά διαγράμματα 

για τις πωλήσεις, τις δράσεις τους 

κλπ. Αναφέρεται στα μέσα μεταφοράς 

όπου παλιότερα οι επιβάτες διάβαζαν 

περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες 

ενώ σήμερα σχεδόν όλοι βλέπουν 

βίντεο και ειδήσεις στο smartphone. 

Επισημαίνει ακόμη ότι οι τυπωμένοι 

οδικοί χάρτες έχουν εξαφανιστεί γιατί 

όλοι βλέπουν στα Gps τους δρόμους, 

ακούν φωνές να τους οδηγούν κ.α. Θα 

μου πείτε ενδεχομένως γνωστά πράγματα ως εδώ. Δεν χρειαζόμαστε κάποιος 

να μας το πει, το βλέπουμε. Όμως το σημείο στο οποίο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

η ανάλυση του κ.Σπινέλλη είναι η πρόβλεψή του ότι ο γραπτός λόγος θα περιορισθεί 

δραματικά και ότι στο κοντινό μέλλον θα μπορούν να γράφουν και να διαβάζουν πολύ 

λίγοι όπως λίγοι είναι αυτοί σήμερα που ξέρουν να διαβάζουν και να κατανοούν π.χ. 

χημικές ενώσεις και μαθηματικούς τύπους και ότι ο γραπτός λόγος θα γίνει όπως παλιά, 

κτήμα των λογίων και των ανθρώπων του πνεύματος. Τέλος επισημαίνει ότι δεν είναι η 

πρώτη φορά που στην ιστορία της ανθρωπότητας ένας βασικός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ 

των ανθρώπων παραχωρεί τη θέση του σε άλλο αναφέροντας χαρακτηριατικά ότι πριν από 

μερικές χιλιετίες, η προφορική παράδοση ήταν η κύρια μέθοδος με την οποία οι κοινωνίες 

διατηρούσαν και περνούσαν από γενια σε γενιά τα ιερά τους κείμενα, τις γνώσεις τους, 

τις αξίες τους, τα ποιήματά τους, τα παραμύθια και τα τραγούδια τους. 

Θα τελειώσω με μία δική μου παρατήρηση. Ο φιλόσοφος και στοχαστής Ουμπέρτο Έκο 

είχε χαιρετήσει με ενθουσιασμό την εξάπλωση των υπολογιστών λέγοντας ότι μέσω της 

οθόνης του υπολογιστή επιστρέφει... ο γραπτός λόγος! Αν ζούσε σήμερα, στην εποχή 

κυριαρχίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είναι σίγουρο ότι και αυτός θα άλλαζε 

γνώμη. Η τεχνολογική πρόοδος έχει αναπόφευκτα νικητές και χαμένους υποστηρίζει 

ο κ.Σπινέλλης. Στους νικητές θα έλεγα εγώ ότι συγκαταλέγεται και ο φωτογραφικός 

κλάδος. Μόλις φυσικά αφομοιώσει την συσσωρευμένη τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη.

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 
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Live for the story_

Δημιουργήστε ξεχωριστές 
χάρτινες κατασκευές και κάρτες 
από το Canon Creative Park για 
να στολίσετε το σπίτι σας για τις 
γιορτές.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
canon.gr/endlesstoys

ΓΙΑ ΤΙΣ  
ΓΙΟΡΤΕΣ

ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

http://bit.ly/35Eaw5T
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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, ����&��%:� �(�%��*�: 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, ����&��%:� �(�%��*�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

?�@@�%�9��!> ��� & ��'��%>.: 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 

��@��>!

Nikon Museum Tour 2020
... Mια περιήγηση στους διαδρόμους του Μουσείου στο Tόκυο.

https://vimeo.com/383896790
www.photo.gr
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CES 2020 ���@+���� )%� Imaging 

Φωτογραφικές μηχανές-υβρίδια και autofocus με τεχνητή νοημοσύνη

����)!"'�� 

Aπό 7 ως 10 Ιανουαρίου, την παγωνιά στο Βόρειο 

Ημισφαίριο ζέστανε η τεχνολογική αναθέρμανση 

μέσω της έκθεσης καταναλωτικών ηλεκτρονικών 

CES που διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο στο Las 

Vegas. Aνάμεσα σε OLED TV 8Κ που τυλίγονται και 

γίνονται ρολό, αυτόνομα συστήματα οδήγησης, 

ρομποτάκια, ψηφιακά avatar και παιγνιδομηχανές 

επόμενης γενιάς, η φωτογραφία είχε μικρή μάλλον 

συμμετοχή, εν όψει μάλιστα και της επικείμενης 

Photokina τον προσεχή Μάιο. 

 

Όμως οι δύο σημαντικές εξαγγελίες αυτή την εβδομάδα με 

τη Nikon D780 και την αναμενόμενη από το φθινόπωρο 

Canon OS 1DX MkIII, αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον. 

Μπορεί να είναι και οι δύο full frame αλλά ανήκουν σε 

διαφορετικές κατηγορίες και προφανώς δεν θα  ανοραστούν 

στις ίδιες ποσότητες. Όμως η καθεμιά αποτελεί ένα σημαντικό 

εξελικτικό βήμα, που τη σημασία του θα τη διαπιστώσουμε 

καλύτερα μόλις διαπιστώσουμε από πρώτο χέρι τη 

χρηστικότητα τους. 

Η Nikon D780 είναι ένα πραγματικό αντίστροφο υβρίδιο. 

Μέχρι τώρα οι mirrorless προσπαθούσαν να προσομοιώσουν 

τις DSLR: Είτε σχεδιαστικά με τις γνωστές “καμπούρες” στην 

πάνω πλευρά εκεί όπου κανονικά θα ήταν το πεντάπρισμα 

είτε εσωτερικά με τα EVF που ήθελαν πάντα να εξομοιώσουν 

την ανάλυση και τη ζωντάνια του πενταπρίσματος. Τώρα 

γίνεται κάτι διαφορετικό: μια ρεφλέξ σχεδίαση όπως η 

Nikon D780 υιοθετεί το chip αισθητήρα μιας mirroress 

(συγκεκριμένα της Z 6) που της δίνει αυτόματα το 

πλεονέκτημα του πολύ αποτελεσματικού autofocus στο Live 

View χάρη στην phase detect τεχνολογία. 

Έτσι στο ίδιο ”κέλυφος” συναντάμε και μια κανονική DSLR 

όταν καδράρουμε και εστιάζουμε μέσω πενταπρίσματος και 

μια mirrorless στο LiveView. Το πλεονέκτημα γίνεται διπλό 

για τους κατόχους φακών Nikkor ΑF-S ή και προηγούμενων 

γενιών αφού έτσι δεν χρειάζονται να ασχοληθούν καθόλου 

με φακούς και έτσι αποκτούν το εξαιρετικό video της Z 6 
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αλλά και όλη τη λειτουργικότητά της στο 

LV. Αλλά και αν αποφασίσουν να μείνουν 

στην κλασική λήψη μέσω πενταπρίσματος 

και εδώ έχουν πλεονεκτήματα αφού στο 

autofocus έχουν μεταφερθεί oι αλγόριθμοι 

autofocus της D5.  

Mε τη σειρά της και η καινουργοφερμένη 

Canon EOS 1D X MkIII φέρνει επαναστατικές 

αλλαγές, όντας πραγματικό εργοστάσιο 

τεχνολογίας. Είναι π πρώτη ρεφλέξ με 

επαγγελματικού επιπέδου video 5,5K και 

πολλά ακόμη τεχνολογικά ατού όπως το 

Smart Controller, το τεράστιο buffer με ως 

1000 RAW αρχεία, τη ριπή 20fps κλπ.. To 

προφανές είναι η απίστευτα εύρωστη και 

σκληροτράχηλη κατασκευή προορισμένη 

να αντέξει τις πιο δυσμενείς συνθήκες και 

να ανταποκριθεί στα δεκάδες χιλιάδες καρέ 

μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. 

Κάτω όμως από το “άθραυστο” περίβλημα 

παραμονεύει η πιο προχωρημένη 

τεχνολογία όπως το Autofocus με τεχνητή 

νοημοσύνη που “μαθαίνει” εξατομικευμένα 

από τη χρήση που κάνει κάθε φωτογράφος. 

Αυτό υλοποιήθηκε  χάρη στον τελευταίας 

γενιάς επεξεργαστή Digic X που κατά πάσα 

πιθανότητα περιλαμβάνει υποσύστημα NPU 

(Neural Processing Unit) και έτσι αποκτά 

δυνατότητα μάθησης αλλά και επεξεργασίας 

των computational data κατά 380φορές 

πιο γρήγορα....  Με τον τρόπο αυτό απαντά 

στην πρόκληση της Sony η οποία εφαρμόζει 

τεχνικές έξυπνης αναγνώρισης αντικειμένων 

βασισμένες σε τεχνητή νοημοσύνη (έτσι 

δουλεύει το Eeyt detect στις Sony). Eνώ 

λοιπόν το ΑΙ κατά Sony κάνει εσωτερικά 

την επεξεργασία αναγνώρισης, το Deep 

Learning της Canon τρέχει εξωτερικά 

βασισμένο σε τράπεζα πληροφοριών που 

φορτώνει κάθε φορά και συγκρίνοντας τα 

αποθηκευμένα δεδομένα  με τα τρέχοντα 

κάθε κάδρου (επιπλέον η “τράπεζα” 

δεδομένων εμπλουτίζεται σε μελλοντικές 

αναβαθμίσεις). 

Το Deep Learning αποδεικνύει την 

αποτελεσματικότητά του σε οριακές 

περιπτώσεις, όπως όταν τα πρόσωπα 

είναι υπό γωνία ή εν μέρει καλυμμένα με 

μαντήλια, καπέλλα και σκούφους και γενικά 

όταν παρεμποδίζεται η πλήρης απεικόνιση. 

Η ταχύτητα του Digic X ήταν απολύτως 

αναγκαία για να τρέξει το Deep Learning το 

οποίο απλά δεν μπορεί να έχει την σωστή 

απόκριση σε πιο αργές μηχανές. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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LARGE FORMAT PRINTERS

SINOCOLOR 

� ������	
 	� UV �������� ����� 
 ������
 ��	
 
��� ���� ��� ���������� ��� �� ����������� 
����	�����. � ��
�� �����
�� ������	
 ��� ��� 
	������ �� ������ �
 Epson DX8 ���� ���������� 
	� �
�������� ������������ ���	��	��� ��� �����. 
!������
�� ������	
 	� ��������, FOREX, KAPA 
��� ���� ����� �� CMYK, LC, LM, "���� ��� #������. 
$����
 ��� 90x60cm �� 200x300cm.

%�
�� �����
�� ��� ���
��� ��	��� CNC Routers ������
�� ��� 
��� �� ���	�� ����� ��� FOREX, DIBOND, ACRYLICS ��� &%"' 
��� ������������� ��� ���	�������� ��������.

� ���������� ��������� ��� ���� ������ �� �
� 
��������	����. (� Laser cutters ����� ��� ������� ��� 
�� ����� �
 �������
�� �� ���)����	����� �� �������� 
��� �� )��� 	� ������� ��������. *�� �� laser �
 
Unifot +.-. �)����/����� �� ����� ��
�� �����
�� ��� 
������� ����� ��� �� 100.000 ��� ����������.

��� XA������� 
����������

LASER 

CNC Routers

� ������	
 ������� format ���� �����	��	�� �����
 ��)
	
 �� 
��������� ������ ��� 	�����/�� �� ������		����, ���� ������ ��� 
����		����� ��� ���������� �������� 	�� ���	�����. '� �������� 
large format (wide format � LFPs) 	�� 
���� �� ����� ���������� 
����������� ��� ����
	��� ��� ������ ������������
��, ��� ����� �
 �������
�� 
������	
 	����� 	� ��� �� ���������. !����	��� ���	��	�� ��� 1.8m � 3.2m.

� 
��� 
���� 
���� 

U��FOT �.�. 
�. ������� 228, 153 54, �	�
� ��� ����
�, 
�: 210 6040024, 210 6657938, 
unifot@otenet.gr info@unifot.gr www.unifot.gr

U��FOT �.�. 
�. ������� 228, 153 54, �	�
� ��� ����
�, 
�: 210 6040026, www.unifot.gr info@unifot.gr

 unifot.sa 

U��FOT �.�. 
�. ������� 228, 153 54, �	�
� ��� ����
�, 
�: 210 6040026, www.unifot.gr info@unifot.gr

 unifot.sa 

��� ��	�
�
��� ��� ������� �������  

UV LED �	�
����!  

http://bit.ly/36F2BGJ
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Κάποιες σκέψεις με αφορμή επίσκεψή μας στο Art Museum του Πανεπιστημίου Princeton

Ίσως γνωρίζετε ότι ο Άλμπερτ Άινστάιν πέρασε από το αμερικανικό Πανεπιστήμιο Princeton, όχι μόνο φευγαλέα, 

αλλά εκεί έκανε διαλέξεις, εργάστηκε, έζησε και έφυγε και από την ζωή. Όμως το Princeton, δεν είναι μόνο 

ο Άνστάιν. Η τέχνη έχει την τιμητική της στη συλλογή του Πανεπιστημίου, στο University Art Museum, μία 

συλλογή η οποία άρχισε να δημιουργείται πριν από 250 χρόνια και σήμερα αριθμεί περισσότερα από 100.000 

αντικείμενα! Η τέχνη της φωτογραφίας δεν μπορούσε να λείπει από μία τέτοια συλλογή. Πέραν των μονίμων 

φωτογραφικών έργων που διαθέτει, διοργανώνονται κάθε χρόνο νέες εκθέσεις όπου η εικόνα διαδραματίζει 

κυρίαρχο ρόλο. Με την έλευση της χρονιάς, στην είσοδο του μουσείου, το νέο απόκτημα του Art Museum: ένα 

έργο “φωτογραφικής ζωγραφικής” του βρετανού David Hockney, υποδέχεται τους επισκέπτες. Μα τί συναντούν 

μπροστά τους: Ζωγραφική, φωτογραφία ή κάποια ψηφιακή επεξεργασία; Στην πραγματικότητα, αντικρύζουν 

ένα αυτοπορτραίτο του διάσημου καλλιτέχνη, ο οποίος κατασκεύασε ψηφιακά έναν ανύπαρκτο χώρο, όπου 

δημιουργείται ένα αλλόκοτο εικαστικό παζλ από διάφορα έργα του. Ο ζωγράφος, λάτρης της φωτογραφίας, 

μοιάζει να παίζει άλλο ένα εικαστικό παιγνίδι μαζί μας!

Όμως φωτογραφικά έργα, σπουδαίων δημιουργών, συναντά κανείς και στη νέα έκθεση του μουσείου, υπό 

τον αναπάντεχο τίτλο “States of Health: Visualizing Illness and Healing” (Καταστάσεις Υγείας: Οπτικοποιώντας 

την Ασθένεια και την Ίαση). Πώς μπορεί να προσεγγίσει ή να εκφράσει κανείς εικαστικά την αρρώστεια και την 

καταπολέμησή της; Ένα τεράστιο θέμα, το οποίο δεν θα αναλυθεί εδώ. Θα σταθούμε όμως σε ένα υπέροχο 

πορτραίτο της Dorothea Lange: μία ασθενής, σε νοσοκομείο της Βενεζουέλας το 1960, κοιτά κατάματα τον 

φακό της αμερικανίδας φωτογράφου. Φαίνεται ήρεμη, αλλά μπορεί να υποφέρει στην πραγματικότητα, μπορεί 

να θεραπεύτηκε, μπορεί και όχι. Δεν γνωρίζουμε. Η εικόνα της αναμφίβολα συνάδει με την θεματολογία της 

έκθεσης. Παραμένει όμως και ταυτόχρονα ένα διαχρονικό πανανθρώπινο πορτρέτο… 

�����%��$ '@*��=��+��:  www.artmuseum.princeton.edu

                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

http://bit.ly/35FXCV1
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H πρώτη μέρα 

λειτουργίας της έκθεσης 

καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών CES 2020 

στο Las Vegas έφερε 

μεταξύ άλλων και την  

αναγγελία της Nikon D780, 

που διαδέχεται τη πολύ 

δημοφιλή D750 (2014), 

ένα από τα best seller στη 

γκάμα full frame DSLR της 

ιαπωνικής εταιρίας. 

Nikon D780
Πρεμιέρα στη CES 2020

Σε πρώτη ανάγνωση η D780 διατηρεί σε γενικές γραμμές την εξωτερική εμφάνιση 

του προηγούμενου μοντέλου ενώ δανείζεται τον αισθητήρα, το autofocus με 

phase detect, την εστίαση Eye Detect, το 4Κ video με N-Log και άλλα στοιχεία 

της mirrorless Z6. Με βάση τη μείξη στοιχείων από τη Z6 στη λειτουργία Live 

View μοιάζει πολύ με mirrorless έχοντας αντίστοιχες επιδόσεις. Έτσι γενική είναι 

η εντύπωση ότι πρόκειται για την πρώτη “υβριδική” Νikon που συνδυάζει τα 

πλεονεκτήματα των δύο κόσμων DSLR και mirrorless.

Αισθητήρας και ηλεκτρονικά
Στο επίκεντρο της D780 βρίσκεται ο αισθητήρας BSI CMOS 24,3Megapixel που 

συνεργάζεται με επεξεργαστή Expeed 6 τελευταίας γενιάς (θυμίζουμε ότι η 

D750 φορούσε Expeed 4). To πλέον ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του είναι το 

ενσωματωμένο autofocus phase detect 273 σημείων εστίασης (που λειτουργεί στο 

LiveView) εφόσον φέρνει την απόκριση AF -θεωρητικά τουλάχιστον- στα ίδια επίπεδα 

με τη Z6. H κλίμακα ευαισθησίας είναι με τη σειρά της αναβαθμισμένη σε εύρος ISO 

100-51200 και ως ISO 50-204800 με ενίσχυση. Η ταχύτητα σε ριπή είναι καλύτερη 

από τη D750 (7,5fps αντί 6,5fps) αλλά εκεί που εκτοξεύονται οι επιδόσεις είναι στο 

LiveView με Silent Shooting δηλ. ηλεκτρονικό κλείστρο που φθάνει τα 12fps (με 

12bit RAW)
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Τη δυνατότητα focus stacking είδαμε για πρώτη φορά σε 

Nikon με το hi end μοντέλο D850. Η D780 προχωράει ένα 

βήμα ακόμη προσφέροντας stacking ως ...300καρέ ώστε να 

δοθεί ευχέρεια για ...άπειρο βάθος πεδίου.

Αυτόματη εστίαση
Τα 273 σημεία phase detect του autofocus είναι 

κατανεμημένα ώστε να καλύπτουν το 90% της επιφάνειας 

του αισθητήρα για ακριβέστερο εντοπισμό των αντικειμένων 

ενδιαφέροντος. Σε λειτουργία πενταπρισματικής εστίασης το 

autofocus αναλαμβάνει το chip της D750 με τα 51 σημεία 

αλλά με βελτιωμένο αλγόριθμο δανεισμένο από την D5 

και περιλαμβάνει 15 σημεία σταυροειδούς τύπου και 

προηγμένη αυτόματη αναγνώριση σκηνών (Advanced Scene 

Recognition) ενώ έχει κατώφλι ευαισθησίας AF -4EV.

Video
Τα νέας γενιάς ηλεκτρονικά μέρη και ο αισθητήρας της 

Ζ6 σχηματίζουν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο πατάνε οι 

εξαιρετικές video επιδόσεις της D780. Καταγράφει video 

4K UHD (3804x2160) σε ρυθμό 30p/25p/24p με full 

pixel readout (χωρίς crop) ή εναλλακτικά full HD 120p 

με δυνατότητα slow motion σε φορμά Η.264/mpeg.4. H 

μέγιστη διάρκεια clip είναι 20min. στην ανώτερη ανάλυση 

4Κ και 29min.59sec. στο full HD. Ικανοποιώντας και 

τις επαγγελματικές απαιτήσεις, η D780 υποστηρίζει και 

10bit video με Ν-Log ή HDR HLG Hybrid Log Gamma. Oi 

λειτουργίες video πλαισιώνονται από focus peak, time code, 

zebra και time lapse movie.

Ιnterfaces etc.
Για πρώτη φορά σε μια Nikon DSLR μπορεί η μπαταρία 

(ΕΝ-ΕL15b) να φορτιστεί incamera μέσω USB-C χωρίς να 

τοποθετηθεί σε εξωτερικό φορτιστή. Μάλιστα η αυτονομία 

φθάνει τα 2260 καρέ, αριθμός εντυπωσιακός ακόμη και 

για DSLR. Ως προς τα υπόλοιπα Interfaces βρίσκουμε 

HDMI type-C και Bluetooth Low Energy (απαραίτητο για τη 

λειτουργία Snapbridge). H αποθήκευση γίνεται σε διπλό slot 

καρτών SD UHS-II με διπλή σειρά επαφών.

 

Βασικές προδιαγραφές
Αισθητήρας: Full frame CMOS 24.5Megapixel τύπου BSI 

(ΒackSide Ιlluminated) 

Eπεξεργαστής: EXPEED 6 

Κλίμακα ευαισθησίας: ISO 100-51.200 (ως 204.800)

Αutofocus (LiveView): με 273 σημεία phase-detect με Face/

Eye tracking AF

Αutofocus (μέσω πενταπρίσματος): με 51 σημεία AF 

Χρονισμός κλείστρου: 1/8000-900sec

Aρθρωτή οθόνη: 3,2in. 

Ριπή: 7fps continuous και 12fps (Silent Shooting @ Live 

View)

4K video 30p; Full HD 120fps και 10-bit N-Log

Timelapse: 4K in-camera 

Aποθήκευση: διπλό slot UHS-II SD cards

Διαστάσεις: 144x116x76mm 

Βάρος:  840γρ.
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Οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

αποτελούν φετίχ για τους 

μεγάλους του Ιmaging. 

Εκεί, στις πιο απαιτητικές 

συνθήκες δοκιμάζονται οι 

επιδόσεις των κορυφαίων 

μηχανών τους στο αθλητικό 

φωτορεπορτάζ. Πολύ 

περισσότερο φέτος που 

διοργανώνονται εντός 

έδρας των ιαπώνων 

κατασκευαστών στο 

Τόκιο. Η Canon είχε ήδη 

ανοίξει τα χαρτιά της 

προαναγγέλλοντας από 

καιρό τη ΕΟS 1 D X ΜkIII ενώ 

στον ορίζοντα διαφαίνεται 

και ο διαχρονικός αντίζηλος 

(Nikon D6) και παράλληλα 

υπάρχει από πλευράς τρίτου 

παίκτη η Sony Alpha 9 II που 

παίζει στο στρατόπεδο των 

mirrorless. 

Φωτογραφίες του 

απεσταλμένου μας

Λουκά Χαψή

Canon EOS-1D X MkIII
Το θωρηκτό της Canon για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020 είναι και hi end videocamera 5,5K

Το πανευρωπαϊκό επίσημο press event έγινε στην παραθαλάσσια Marbella στα νότια της 

Ισπανίας στις 11 Δεκεμβρίου αλλά με εμπάργκο ως τις 7 Ιανουαρίου, προφανώς για να 

συμπέσει με την αμερικανική CES όπου παρουσιάστηκαν διάφορα νέα προϊόντα στο Imaging. 

Eκτός από την καταπληκτική φιλοξενία της Canon, το αποκορύφωμα της εκδήλωσης ήταν η 

μετακίνηση των εκπροσώπων του ειδικού τύπου στην γνωστή αγωνιστική πίστα Ascari, μιιάμιση 

ώρα μακριά από την πόλη, όπου είχαν την ευκαιρία να τεστάρουν τη νέα ναυαρχίδα της γκάμας 

DSLR Canon σε συνθήκες υψηλών απαιτήσεων φωτογραφίας κίνησης και δράσης. 
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Ηλεκτρονικά μέρη
Η νέα top of the range Canon εμφανισιακά μοιάζει 

πολύ με το προηγούμενο μοντέλο MkII αλλά είναι 

ένα πραγματικό θωρηκτό εξελιγμένης τεχνολογίας 

ειδικά στο video. Βασίζεται σε καινούργιο αισθητήρα 

full frame εκ πρώτης όψεως “λίγων” 20Megapixel 

με νέο επεξεργαστή Digic X ενώ για πρώτη φορά 

αξιοποιείται δεύτερος κανονικός επεξεργαστής Digic 

VIII μόνο και μόνον για τον έλεγχο του autofocus 

μέσω πενταπρίσματος (στο Live View ισχύει το 

phase detect AF). Για να πάρουμε ένα μέτρο των 

βελτιώσεων αρκεί να πούμε ότι χάρη στο Digic 

X η επεξεργασία της εικόνας γίνεται σε τριπλάσια 

ταχύτητα και ο έλεγχος του Dual Pixel AF με 380 

φορές μεγαλύτερη ταχύτητα!! 

State of art AF
Με τη νέα Canon EOS 1D X MkIII η εστίαση μέσω 

πενταπρίσματος περνά σε φάση state of art με τα 191 

σημεία εστίασης εκ των οποίων 155 σταυροειδούς 

τύπου. Μέχρι τώρα η τεχνολογία των σημείων αυτών 

ήταν γραμμική και τώρα γίνεται με δισδιάστατες 

“συστάδες” pixel για καλύτερη ακρίβεια και 

εστίαση σε συνθήκες περιορισμένου φωτισμού. 

Επίσης χρησιμοποιούνται τεχνητή νοημοσύνη για 

να “εκπαιδεύεται” το σύστημα στην αναγνώριση 

προσώπων χρηισμποιώντας στοιχεία deep learning 

με αντιθετικά ζεύγη. Στην εστιαση μέσω της οθόνης 

της πλάτης (δηλ. σε λειτουργία LiveView) η κάλυψη 

με Dual Pixel AF είναι κατά 90% οριζοντίως και κατά 

100% καθέτως. 
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Εντυπωσιακή ταχύτητα
Εξίσου εντυπωσιακές είναι οι οεπιδόσεις και στη ριπή (burst mode) 

με 16fps κατά τις λήψεις μέσω πενταπρίσματος και 20fps στο 

LiveView. 

Σε μια εποχή που όλοι μιλάνε για τους περιορισμούς του JPEG και τη 

συντριπτική υπεροχή του RAW το οποίο στην περίπτωση Canοn έχει 

εξελιχθεί στην μορφή του CR3, αποκτά βαρύτητα η πρωτοβουλία 

της ετιαρίας να προωθήσει το νεοεμφανιζόμενο “απωλεστικό” 

φορμά εικόνας HEIF. To τελευταίο διαθέτει μια σειρά από πειστικά 

επιχειρήματα υπέρ αυτού, όπως υποστήριξη βάθους χρώματος 10bit 

και ίσως περισσότερο στο μέλλον και μεγαλύτερες δυνατότητες 

συμπίεσης χωρίς υποβάθμιση ποιότητας. Παραπέρα, η ενσωμάτωση 

τεχνολογίας PQ Gamma σημαίνει ότι τα φωτογραφικά αρχεία 

μπορούν να περιέχουν μεγλαύτερη δυναμική περιοχή και κοντράστ 

όταν απεικονίζονται σε HDR monitor. 

Κατά τα λοιπά 
Bέβαια το πιο πρωτοποριακό στοιχείο της EOS 1D MkIII είναι το 

5,5Κ video με τις “διαστημικές” προδιαγραφές. Φανταστείτε εκτός 

από την υπερυψηλή ανάλυση 5,5Κ/60p RAW και μάλιστα στα 

12bit ότι υποστηρίζει τεράστιο bitrate 2600Μbps. Αν χρειαστεί 

κάνει βεβαίως λήψεις και ...χαμηλότερα, δηλ. 4Κ/60p χωρίς 

κροπάρισμα με υποδειγματοληψία. Στο Canon Log 10bit 4:2:2 η 

δυναμική περιοχή είναι 12top. Για τέτοιους ρυθμούς διαμεταγωγής 

δεδομένων το αποθηκευτικό μέσο πρέπει να είναι ανάλογο και έτσι 

συναντάμε διπλό slot καρτών Cfexpress. Το νέο φορμά καρτών 

κατά τα φαινόμενα θα καταστεί το νέο standard στις φωτογραφικές 

μηχανές και βιντεοκάμερες ανώτερης κατηγορίας αφού είναι το 

μόνο που μπορεί να ανταποκριθεί σε παρόμοια transfer rate. 

Εξίσου ενισχυμένη είναι και η μπαταρία LP-E19 με τυπική  αυτονομία 

2850 λήψεων σε λειτουργία DSLR και 610 στο LiveView όπου η 

κατανάλωση ενέργειας είναι αυξημένη. 

Βασικές προδιαγραφές
Αισθτηήρας 20,1Μegapixel full frame CMOS με ειδικό κατωδιαβατό 

φίλτρο Ηi Detail LowPass 

Ανάλυση: 5472x3648pixel

Eπεξεργαστής: Digic X 

Eυαισθησία ΙSO: 100-102.400 επεκτεινόμενη ως 819.200

Κλείστρο: 1/8000-30sec πιστοποιημένο για 500.000 καρέ

Αutofocus 191 σημείων (μέσω πενταπρίσματος)

Αutofocus Smart Controller

Λειτουργίες Autofocus: Contrast Detect (sensor) • Phase Detect • 

Multi-area • Center • Selective single-point • Tracking • Single • 

Continuous • Touch • Face Detection • Live View

Βurst mode (ριπή): 16fps (πεντάπρισμα) 20fps (Live view)

Ευαισθησία: Face + eye detection ως -4ΕΩ

Ευαισθησία LiveView AF: -6 ως +18EV

Σκόπευτρο: πενταπρισματικό 100% κάλυψη 0,76x μεγέθυνση

Oθόνη: επαφική 3,2in. 2,1εκ.dot 

Χωρητικότητα ενδιάμεσης μνήμης (buffer): πάνω από 1000καρέ. 

ΙnterfacesQ Gigabit Ethernet, WiFi, Bluetooth

Aποθήκευση: διπλό slot καρτών Cfexpress Type B

Geodata: ενσωματωμένο GPS

Διαστάσεις: 158x168x83 mm 

Βάρος: 1440γρ.
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Nikon 
F-S 120-300mmf/2,8E
Aσυνήθιστος telezoom με ανάλογη τιμή

Lenovo Smart Frame
Τεράστια ψηφιακή κορνίζα 
με ...καλλιτεχνικές φιλοδοξίες

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε για τις ψηφιακές κορνίζες και τα μικρά τους 

μεγέθη. Ξεχάστε ακόμη για τις συνηθισμένες χρήσεις τους. 

Το Lenovo Smart Frame εχει σχεδιαστεί ειδικά για ανάρτηση και 

απεικόνιση σαν είδος ψηφιακής επιτοίχιας γκαλερί. Έχει μεγάλο 

μέγεθος 21,5in. και χάρη στο μικρό πάχος περιθωρίου μπορούν 

να “αθροιστούν” παραπάνω κορνίζες δημιουργώντας μια ψηφιακή 

συλλογή τοίχου. Η συσκευή διαθέτει αισθητήρα έντασης και 

χρωματικής θερμοκρασίας περιβαλλοντικού φωτισμού με βάση τον 

οποίο αυτορρυθμίζεται η φωτεινότητα και η χροιά στην οθόνη. Η 

επιφάνεια της οθόνης είναι αντιθαμβωτική ματ για πιο ξεκούραστη 

θέαση. Επίσης τα προηγμένα ηλεκτρονικά της οθόνης  αξιοποιούν 

στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση του περιεχομένου 

και της ποιότητας των εικόνων δημιουργώντας αυτόματα κολλάζ και 

slideshow... H εμπορική διάθεση θα ξεκινήσει από τις ΗΠΑ στην τιμή 

των 400δολ. 

Δεν εμφανίζονται κάθε μέρα οπτικά με το εκτόπισμα, την διαφορετικότητα και την ...τιμή του Nikkor AF-S 120-300mm 

f/2,8E FL ED SR VR, όπως είναι ο πλήρης τίτλος. Η πρώτη εξαγγελία είχε γίνει το φθινόπωρο και τώρα ήλθε η στιμη της 

εμπορικής διάθεσης που θα αρχίσει τον επόμενο μήνα. Ο επιβλητικός αυτός φακός ζυγίζει 3,2 κιλά και αν τον φανταστούμε 

πάνω σε μια D5 (και ενδεχομένως D6...) το σύνολο σώματος και φακού θα πλησιάζει τα 6 κιλά. Ο νέος γρήγορος 120-300mm 

f/2,8 είναι γεμάτος τεχνολογία: εκτός από τα ειδικά οπτικά στοιχεία Εxtra low Dispersion (ED) και FL (Fluorite) ενσωματώνει 

και ένα ειδικό στοιχείο SR (Short wavelenght Refraction) χαμηλού διαθλαστικού δείκτη. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα 

“εξωτικό” φακό είναι σφραγισμένος με τσιμούχες O-ring για προστασία από τη σκόνη και υγρασία και φέρει πολλαπλή 

επίστρωση με διπλή τεχνολογία και Nano-Crystal και Arneo. Επιπλέον βρίσκουμε ειδική υδροφοβική και ελαιοφοβική 

προστατευτική επίστρωση fluorine στο εκτεθειμένο εμπρός κρύσταλλο για τις δακτυλιές, τα σταγονίδια κλπ. 
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Sandisk 
Ultra Dual Drive Luxe
Tα δύο πρόσωπα του USB

Ένα flashdrive με “διπλή” προσωπικότητα προτίθεται να 

λανσάρει η Sandisk μέσα στη χρονιά. Το έξυπνο gadget θα 

έχει διπλή σύνδεση USB-C και USB-A και εύρωστη μεταλλική 

κατασκευή για μεγάλη αντοχή. Επίσης το κέλυφος θα διαθέτει 

“θηλειά” για πρόσδεση σε lanyard ή κλειδοθήκη. Το Ultra 

Dual Drive θα κυκλοφορήσει σε χωρητικότητες ως 1TB.  

Επίσης η Sandisk έδειξε ένα πρωτότυπο εξωτερικό δίσκο SSD 

υπερυψηλής χωρητικότητας 8Τerabyte, το μεγαλύτερο που 

μέχρι στιγμής έχει παρουσιαστεί προφανώς με Thunderbolt 

interface και ταχύτητα διαμεταγωγής 20Gbps.

Nikkor Z 70-200mm f/2,8 VR S
Σταδιακός εμπλουτισμός της γκάμας Z-mount

NE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Με βάση τον προγραμματισμό 

που έχει εξαγγελθεί 

(roadmap) η Nikon ενισχύει 

συνεχώς τη σειρά φακών για 

τα σώματα Z 6, Z 7 και όσα 

προκύψουν στο μέλλον. Ο νέος  

Nikkor Z 70-200mm f/2,8 VR S 

είναι o πρώτος zoom τηλεφακός 

Ζ -mount και ξεχωρίζει με την 

ενισχυμένη αποτελεσματικότητα 

του συστήματος οπτικής 

σταθεροποίησης Vibration 

Reduction το οποίο συνεργάζεται 

με την σταθεροποίηση επί του 

αισθητήρα. Έτσι η συνολική 

απόδοση της σταθεροποίησης 

φθάνει στα 5stop. Ως σύγχρονη σχεδίαση έχει μηχανισμό εσωτερικής εστίασης και 

εσωτερικό ζουμάρισμα ώστε να μην περιστρέφεται το εμπρός οπτικό στοιχείο κατά 

το νετάρισμα ούτε να αυξάνεται το εξωτερικό μήκος του φακού κατά την αλλαγή 

εστιακής απόστασης. Επίσης σύμφωνα με τον κατασκευαστή η σχεδίαση parfocal 

που έχει εφαρμοστεί σημαίνει ότι δεν παρατηρούνται μικροδιαφοροποιήσεις στην 

εστιακή απόσταση καθώς εστιάζει ο φακός. Ο φακός περιλαμβάνει 21 οπτικά στοιχεία 

συμπεριλαμβανομένου ενός στοιχείου τύπου SR (Short wavelength Refracting), έξι 

στοιχείων ED (Εxtra low Dispersion) xαμηλής διάχυσης, δύο ασφαιρικών και ενός FL 

(Fluorite). Επίσης έχει εφαρμοστεί διπλό σύστημα πολλαπλών επιστρώσεων Nano Crystal 

και Arneo διορθώνοντας τη θάμβωση σε όλους τους άξονες πρόσπτωσης φωτεινών 

δεσμών. Σαν φακός νέας γενιάς έχει ξεχωριστό panel ενδείξεων για το διάφραγμα 

εργασίας και την απόσταση εστίασης ενώ το ηλεκτρονικό δακτυλίδι ελέγχου διευκολύνει 

την γρήγορη ρύθμιση διαφράγματος και αντιστάθμισης έκθεσης.Ο φακός εστιάζει ως τα 

50cm σε θέση ευρυγώνιου και ως τα 100cm σε θέση telephoto. Μια τόσο περίπλοκη 

σχεδίαση με μεγάλα κρύσταλλα και σύνθετους μηχανισμούς συνεπάγεται κάποιο σεβαστό 

βάρος (1400γρ.) 
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�nsta360 One R
Yβρίδιο actioncam και πανοραμικής 360°

Στην πρόσφατη CES του Las Vegas αναγγέλθηκε επίσημα η 

πρώτη υβριδική Ιnsta360 που είναι 3:1. δηλ. και κάμερα 

360° που τραβάει video 5,7K και actioncam σε στιλ GoPro με 

φακό ισοδύναμο 16mm που κάνει λήψεις video 4K/60fps ή 

1080 ως 200fps και κατά τρίτο λόγο προσαρμόζεται εναλλακτικό 

module με αισθητήρα μιας ίντσας και ευρυγώνιο φακό 

ισοδύναμο με 14mm. Kαι στις τρεις περιπτώσεις υποστηρίζονται 

RAW αρχεία καθώς και η πατενταρισμένο σύστημα 

σταθεροποίησης Insta360 FlowState. H κωδικοποίηση video 

γίνεται σε Η.265. Τα τρία εναλλακτικά modules προσαρμόζονται 

στη βάση που περιέχει και την μπαταρία και το module/πυρήνα 

με την επαφική οθόνη. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο είναι 

αδιαβροχοποιημένο ως τα 5m. 

SNR Community
Οnline καταχώρηση φωτογραφικού 
εξοπλισμού 

Δυστυχώς στις μέρες μας δεν είναι σπάνιες 

οι περιπτώσεις κλοπών φωτογραφικού 

εξοπλισμού είτε από το δρόμο είτε ακόμη και 

με διαρρήξεις σε σπίτια και επαγγελματικούς 

χώρους. Πολύ συχνά δε, συμβαίνει οι ιδιοκτήτες 

του εξοπλισμού να μην έχουν μεριμνήσει να 

καταγράψουν κάπου τους σειριακούς αριθμούς 

των φωτογραφικών μηχανών και φακών τους, 

με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδειχθεί 

ακριβώς η κλοπή ή να δυσχεραίνεται η ανάκτηση 

και επιστροφή στην περίπτωση που συλληφθούν 

οι υπαίτιοι και βρεθούν τα κλοπιμαία. 

Αυτό ακριβώς το κενό φιλοδοξεί να καλύψει η 

ιδέα του Serial Number Community. Φτιάχτηκε 

δηλ. μια online βάση δεδομένων όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταχωρήσουν 

στοιχεία ταυτοποίησης του εξοπλισμού τους ώστε 

και να “δυσκολεύει” η προσπάθεια των ενόχων 

να μεταπωλήσουν τον φωτογραφικό εξοπλισμό 

και να βοηθηθούν οι κάτοχοι στην επιστροφή 

εφόσον βρεθεί. 

Ο τρόπος καταχώρησης είναι ο εξής:

• Φωτογράφηση του εξοπλισμού ώστε να 

φαίνεται και το Serial No. • Συμπλήρωση των 

στοιχείων (μάρκα, μοντέλο, σειριακός αριθμός 

κλπ) • Προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη στο προφίλ 

• Πληρωμή • Έγκριση και ενεργοποίηση 

www.snr-community.org/

-  E�����	� ��
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Nikon CoolPix P950
Λίγο πιο κάτω από την Ρ1000 με zoom 24-2000mm

Η Coolpix P1000 πριν ενάμιση χρόνο είχε συναρπάσει τους φίλους 

των superzoom με την απίστευση γκάμα εστιακών αποστάσεων 

24-3000mm. Αυτό το ρεκόρ δεν έχει ξεπεραστεί μέχρι στιγμής από καμία 

άλλη μηχανή της κατηγορίας. Τη δεύτερη στην ιεραρχία P900, διαδέχεται 

η Ρ950 με επιμέρους αλλαγές και βελτιώσεις. Η αναβάθμιση αφορά το 

video UHD 4K, την υποστήριξη RAW format, τη ριπή 7fps και το EVF με 

καλύτερη ανάλυση 2,4Μ dot. Μια superzoom μηχανή δεν είναι ποτέ 

ολοκληρωμένη χωρίς το ζωτικής σημασίας σύστημα σταθεροποίησης 

φακού. Εδώ η Nikon έχει προβλέψει VR με αποδοτικότητα 5,5stop που 

σημαίνει ότι αν τραβάμε στα 300mm μας δίνει περιθώριο να είμαστε 

ασφαλείς από κουνημένα καρέ ακόμη και με 1/8sec. Ανάμεσα στις 

σκηνές περιλαμβάνεται και δύο καινούργιες για φωτογραφίες σελήνης 

και πουλιών (birdwatching). Στο Hot shoe εκτός από φλας μπορεί να 

προσαρμοστεί και το προαιρετικό εξάρτημα dot sight Nikon DF-M1 για 

σκόπευση πολύ μακρινών αντικειμένων. 
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W>��� ��!��(%)�!��
Ολόκληρη η συνέντευξη-ποταμός που είχε παραχωρήσει στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ το 1994 

ως Υπουργός Πολιτισμού

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ (1994)

Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Θάνος 

Μικρούτσικος, δέχθηκε πρόθυμα 

ν’ απαντήσει στα ερωτήματά μας 

για τις σπουδές φωτογραφίας, μιας 

τέχνης με ραγδαία εξέλιξη στον 20ο 

αιώνα. Η συνάντηση εξελίχθηκε σε 

μία εφ’ όλης της -φωτογραφικής- 

ύλης συζήτηση. Ειπώθηκαν πολλά 

και σοβαρά. Εκ των πραγμάτων και 

λόγω της έκτασης που προσέλαβε, 

η συνέντευξη δημοσιεύθηκε σε 

δύο συνέχειες στο περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, τεύχη Νο 32 

Οκτώβριος 1994 & Νο 33 Νοέμβριος 

1994. 

Η συνέντευξη δόθηκε στους 

Τάκη Τζίμα και Μενέλαο Μελετζή. 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 

Γ. Γρηγορόπουλος.

Φ: Με τη συνέντευξή σας θα ξεκινήσει 

το μεγάλο αφιέρωμα του περιοδικού 

μας στις σπουδές φωτογραφίας, ήχου 

και εικόνας. Ως Υπουργός Πολιτισμού 

τι θα...;

Επιτρέψτε μου προτού προχωρήσουμε 

να επισημάνω το γεγονός ότι μέχρι 

τώρα η φωτογραφία ήταν ανύπαρκτη 

για την ελληνική πολιτεία από την 

πλευρά θεσμοθέτησης κάποιων 

πραγμάτων.

Προσωπικά -όχι μόνον τώρα ως 

Υπουργός Πολιτσμού αλλά και ως 

καλλιτέχνης- είχα πάντοτε την αίσθηση, 

πίστευα και πιστεύω ότι η φωτογραφία 

είναι τέχνη. Η μη ένταξή της ως Τμήμα 

στο Υπουργείο Πολιτισμού -όπως 

συμβαίνει με τη μουσική, τα εικαστικά, 

το χορό κ.τ.λ.- είχε να κάνει με 

αντιλήψεις ενδεχομένως μειωτικές για 

τη φωτογραφία. Και αποτελεί, κατά τη 

γνώμη μου, θέμα καθαρά ευθύνης των 

πολιτικών ηγεσιών του Υπουργείου. 

Θα μπορούσε για παράδειγμα, όταν δημιουργήθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού, 

και πολλά πράγματα ενσωματώθηκαν στον οργανισμό του, να συμπεριληφθεί 

και η φωτογραφία.

Φ: Επρόκειτο μάλλον για θέμα πρωτοβουλίας κάποιου Υπουργού παρά στέρεας 

αρνητικής αντίληψης ηγεσιών για το περιεχόμενο της φωτογραφίας...

Υ: Θα ήμουν λαϊκιστής αν έλεγα ότι άλλοι Υπουργοί, ή άλλα κόμματα κ.τ.λ. 

περιφρονούσαν τη φωτογραφία. Στους πολιτικούς αρέσει να φωτογραφίζονται. 

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αγαπούν τη φωτογραφία.

Φ: Και ‘σεις κ. Υπουργέ πολύ περισσότερο απ’ όλους τους άλλους, γεγονός που 

σας τιμάει ιδιαιτέρως!

Υ: Το λέω και το ξαναλέω: Αν δεν με στηρίξει ο ευρύτερος χώρος της φωτογραφίας 

-προσωπικότητες, αγορά, παράγοντες, περιοδικά κ.τ.λ.-θα δυσκολευτώ πολύ στην 

υλοποίηση κάποιων πραγμάτων. Αρπάξτε την ευκαιρία και μην χάνετε χρόνο, 

αντιμαχόμενοι διατυπώνοντας και συζητώντας ασκόπως αλληλοσυγκρουόμενες, 

ακραίες και διαφορετικές απόψεις για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής 

φωτογραφίας. Απ’ το χώρο των εικαστικών μου έχουν διατυπωθεί... ογδόντα 

διαφορετικές προτάσεις!

Φ: Υποσχεθήκατε ότι θα διοργανώσετε κάποια ημερίδα. Από την πλευρά μας 

θα θέλαμε να κάνετε κάτι πιο επίσημο και σοβαρό: ένα συνέδριο και ακόμη 

παραπάνω!
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Φ: Σας ρωτήσαμε για τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση γιατί στην τριτοβάθμια 

υπάρχει κάποια κινητικότητα. Υπάρχει το 

Τμήμα Φωτογραφίας στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 

κάποια πρόταση για ίδρυση Τμήματος 

Κινηματογράφου - Τηλεόρασης επίσης στο 

Τ.Ε.Ι., και πρόσφατα η προκήρυξη θέσης 

Αναπληρωτού καθηγητή φωτογραφίας στην 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας. 

Αλήθεια, πώς σχολιάζετε το τελευταίο;

Υ.: Το βλέπω θετικά, αναμφισβήτητα. 

Νομίζω ακόμη ότι μπορεί να γίνει μία 

εισαγωγή της φωτογραφίας στην Α.Σ.Κ.Τ. πιο 

ολοκληρωμένη και όχι απλά με τη μορφή 

ενός απλού εργαστηρίου. Περισσότερες 

λεπτομέρειες δεν γνωρίζω. Όμως ας μην 

είμαστε ικανοποιημένοι με ψίχουλα. 

Η φωτογραφία έχει μία αυτονομία ως τέχνη και 

επομένως τώρα που υπάρχουν οι καλύτερες 

δυνατές συνθήκες -ας πούμε τώρα που 

ο Υπουργός Πολιτισμού δεν χρειάζεται να 

πεισθεί για κάποια αυτονόητα πράγματα-ας 

απαιτήσουμε τα μέγιστα!

Φ: Κύριε Υπουργέ, το περιοδικό μας 

διοργανώνει τον ερχόμενο Φεβρουάριο 

(Σ.Σ.: 1995) 50 περίπου εκθέσεις Ελλήνων 

φωτογράφων σ’ όλη τη χώρα, σε 

συνεργασία με τις κατά τάπους δημοτικές 

αρχές. Θα συμπαρασταθείτε σ’ αυτή την 

προσπάθεια και με ποιον τρόπο;

Υ: Το ΥΠ.ΠΟ. ήδη έδωσε 10 εκατ. στην Camera 

Obscura για τη διοργάνωση της Φωτογραφικής 

Συγκυρίας και κάλυψε τα λειτουργικά έξοδα του 

Φωτογραφικού Κέντρου Αθηνών για ένα χρόνο. 

In memoriam W
��� ��?	�����?�� 

Υ: Ν’ απαντήσω τώρα;

Φ: Όχι κ. Υπουργέ. Παρακάτω! Ας συνεχίσουμε με το θέμα των σπουδών. 

Τι συμβουλεύετε ως καλλιτέχνης και ως Υπουργός Πολιτισμού όσους 

σκοπεύουν να ξεκινήσουν σπουδές φωτογραφίας;

Υ.: Ανεξάρτητα από ένα πτυχίο ή ο,τιδήποτε άλλο, εκείνο που θα μπορούσα να 

συστήσω στους νεώτερους και υποψήφιους φωτογράφους είναι η συνεχής μελέτη 

ακόμη και όταν γίνουν πολύ μεγάλα ονόματα της φωτογραφίας.

Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω το παράδειγμα με τα ωδεία που γνωρίζω 

πολύ καλά: Η παιδεία η οποία παρέχεται από τα ωδεία, εκτός από ελάχιστες 

εξαιρέσεις, είναι μάλλον εναντίον και όχι υπέρ της μουσικής. Συνεπώς πιστεύω ότι 

χρειαζόμαστε σπουδές, αλλά με σύγχρονη μέθοδο και τρόπο ώστε να παρέχουν 

πραγματική και ουσιαστική γνώση και όχι τυπικά χαρτιά και διπλώματα.

Φ: Δηλαδή πιστεύετε ότι οι υποψήφιοι φωτογράφοι δεν θα πρέπει να 

επιδιώξουν την απόκτηση επίσημης βεβαίωσης γνώσεων;

Υ.: Κοιτάξτε... δεν μπορώ να πάρω θέση σχετικά με το κατά πόσο χρειάζονται 

τα πτυχία στη συγκεκριμένη περίπτωση γιατί αντιμετωπίζω τη φωτογραφία ως 

τέχνη και όχι ως τεχνική. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα μεγάλων φωτογράφων 

που επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Εκείνο που χρειάζεται αναμφισβήτητα 

σε κάθε είδος τέχνης -και το λέω αυτό ως μουσικός- είναι βαθιά γνώση του 

αντικειμένου. Δηλαδή συνεχής μελέτη και ενασχόληση με την τεχνική αλλά και 

τις πτυχές της καλλιτεχνικής έκφρασης. Εάν αυτά μπορεί να τα δώσει μια κρατική 

σχολή ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, δεν θα είχα αντίρρηση.

Φ: Στο βαθμό που σας αφορά, προτίθεστε να συνεργαστείτε με τον 

Υπουργό Παιδείας για την εισαγωγή καλλιτεχνικών μαθημάτων στην π.χ. 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση;

Υ: Υπάρχει ήδη ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα που αφορά την εισαγωγή της τέχνης 

στα σχολεία. Με τον κ. Φατούρο -πρώην Υπουργό Παιδείας - είχαμε προχωρήσει 

σε πειραματικά προγράμματα-πιλότους για το εν λόγω θέμα.

Όμως, ας είμαστε σοβαροί: Η εισαγωγή και η παροχή σύγχρονης καλλιτεχνικής 

παιδείας στα σχολεία -ακόμη και στο Δημοτικό- χρειάζεται μελέτη σε βάθος. 

Σε πρόσφατη συνάντησή μου με τον κ. Γ. Παπανδρέου -νυν Υπουργό Παιδείας- 

συμφωνήσαμε να καθίσουμε με τους συνεργάτες μας για να δούμε πώς, εντός του 

1995, θα λειτουργήσουν τα πρώτα πειραματικά προγράμματα-πιλότοι.
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Είναι η πρώτη φορά που δίδονται τόσα χρήματα για τη φωτογραφία και έχει 

αποφασιστεί να υπάρχει συνολική αντιμετώπιση. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν 

γιατί όχι; Φυσικά δεν ξέρω τις τυπικές ή νομικές λεπτομέρειες. Ελπίζω και στη 

δική σας περίπτωση να μην υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Επιπλέον σκέφτομαι 

να διοργανώσω μια ημερίδα. 

Φ: Συνέδριο ίσως... 

Υ: Σε πρώτη φάση ημερίδα, για να βρούμε τα κοινά σημεία. Ελπίζω 

να συμμετέχει όλο το φάσμα των σοβαρών ανθρώπων ή φορέων που 

ασχολούνται με τη φωτογραφία. Θα ήθελα να καταλήξει στη δημιουργία 

ομάδας εργασίας η οποία θα μου παραδώσει πρόταση ολοκλήρωσης μιας 

ενιαίας εθνικής πολιτικής απέναντι στη φωτογραφία. Ούτως ώστε από το 

1996 να μην υπάρχουν αποσπασματικές ενέργειες, θετικές ενδεχομένως, του 

ΥΠ.ΠΟ. αλλά ενέργειες που να απορρέουν από φιλοσοφία συγκεκριμένη και 

αποδεχτή από το χώρο της φωτογραφίας. Δηλαδή τα φεστιβάλ, οι εκθέσεις 

να εμπεριέχονται σε μια καλοσχεδιασμένη φωτογραφική πολιτική αν θέλετε. 

Στην ημερίδα θα μπορούσαν να συζητηθούν θέματα παιδείας, νομοθετικά, να 

δημιουργηθεί επιτροπή από εμπειρογνώμονες με συμμετοχή του Υπουργού 

Παιδείας και δική μου, ώστε να βοηθήσει σε θέματα που ζητούν αποφάσεις. 

Θα θέσω επίσης και το θέμα της Σκοπέλου, έτσι ώστε να συμμετέχει 

ουσιαστικά και στη διατύπωση του τι, πώς και γιατί η Σκόπελος. Η περίοδος 

του 1995 από πλευράς χρηματοδοτήσεων είναι μεταβατική για το ΥΠ.ΠΟ. και 

αν υπάρξει, όπως έγινε και με το βιβλίο για παράδειγμα, εθνική πολιτική, από 

το 1996, τα πράγματα θα οργανωθούν ακόμη περισσότερο.

Φ: Είναι ο πιο σωστός τρόπος...

Υ: Από κει και πέρα μεταφέρεται στο χώρο της φωτογραφίας. Εγώ έλαβα 

μια γενική άποψη την οποία θέλω να την συγκεκριμενοποιήσουν οι ειδικοί. 

Επειδή τυχαίνει να είμαι καλλιτέχνης και όχι πολιτικός, αντιλαμβάνομαι και 

λειτουργώ με ευαισθησία αλλά δεν μπορώ εγώ να αποφασίσω για σας.

Φ: Πρέπει να αποφασίσουμε εμείς για μας...

Υ: Ακριβώς, το αντίθετο θα ήταν παράλογο. Συνεπώς για το 1995, το 

ΥΠ.ΠΟ. εκτός από την ένταξη της φωτογραφίας ως Τμήμα στη Διεύθυνση 

Εικαστικών προχωρά στη διατύπωση εθνικής πολιτικής μέσω της ημερίδας, 

στην επιχορήγηση σοβαρών φορέων και κάτι που σκέφτηκα στη Σκόπελο: 

σε εκθέσεις των Σπύρου Μελετζή, Τλούπα και Μπαλάφα.

Φ: Η ερώτηση που έρχεται στο στόμα ειδικών και μη είναι: 

Γιατί επιλέξατε τη Σκόπελο κι όχι άλλο μέρος της Ελλάδας; 

Υ: Η ερώτηση θα ήταν σωστή εάν ξαφνικά βλέπατε δραστηριότητες μόνο 

στη Σκόπελο. Όμως το ΥΠ.ΠΟ. έχει εξαγγείλει το Εθνικό Πολιτιστικό 

Δίκτυο Πόλεων, ενέργειες για ημερίδες, εκθέσεις, επιχορηγήσεις κ.λπ. 

Σαρώσαμε την Ελλάδα για 11 μήνες. ‘Οταν ανέλαβα Υπουργός είχα μια 

φοβία: ότι όλοι θα προτείνουν φεστιβάλ μουσικής. Και γι’ αυτό φρόντιζα 

όπου η πρόταση ήταν σχετική με βιβλίο, εικαστικά, biennale βυζαντινών 

κ.λπ., να την αρπάζω. Έτσι έγινε και με τη Σκόπελο. Σημειωτέον ότι 

υπήρχε η έκθεση του Capa και του Balog. ‘Οταν βλέπεις ότι κάποιος, 

από ένα μέρος, προτείνει κάτι που δεν στο έχει προτείνει κανένας άλλος 

ως τώρα και επιπλέον έχει ήδη οργανώσει κάποια πράγματα, θα ήταν 

λάθος να μην το στηρίξεις. Ας πούμε άτι μέσα στο 1995 έχουμε συντάξει 

εθνική πολιτική για τη φωτογραφία κ.λπ., τίποτα δεν μας εμποδίζει να 

δημιουργηθεί Μεσογειακό ή Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας στη Σκόπελο. 

Εκείνο που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς θα στηριχθεί ο θεσμός 

στη Σκόπελο. Δεν λέω πως μέσα σε ένα Διοικητικό Συμβούλιο 5μελές ή 

7μελές δεν θα υπάρχει εκπρόσωπος του Δήμου, όμως οι άνθρωποι του 

χώρου είναι εκείνοι που θα το οργανώσουν. 

Τίποτα δεν μας εμποδίζει μέσα στην τριετία 

να οργανώσουμε π.χ. στη Θεσσαλονίκη ή 

αλλού, συμπληρωματικό κέντρο Μεσογειακό, 

Συνεδριακό ή ο,τιδήποτε άλλο. Ο θεσμός όχι 

μόνο δεν θα γίνει εν αγνοία του χώρου αλλά, 

αντίθετα, θα γίνει από το χώρο.

Φ: Το ερώτημα σχετικά με την επιλογή της 

Σκοπέλου διατυπώθηκε όχι μόνον από 

εμάς αλλά και από την Π.Ο.Φ. (Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Φωτογράφων). Είχαν υποβάλει 

υπόμνημα στην κ. Μερκούρη όπου 

υποστήριζαν πως το Ναύπλιο ήταν ιδανικός 

χώρος και βρίσκεται πιο κοντά στην Αθήνα...

Υ: Δεν ξέρω εγώ τι υπέβαλαν στη Μελίνα, 

επομένως δεν μπορώ να χρεωθώ υποβολή 

αιτήματος σε άλλο υπουργό. Και να το ήξερα 

όμως, τι πάει να πει «η Π.Ο.Φ. πρότεινε το 

Ναύπλιο»; Ρώτησε κανείς το Δήμο Ναυπλίου; 

Εκείνος έχει κάνει ήδη πρόταση για συμμετοχή 

στο Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων με 

κέντρο λαογραφίας ή φεστιβάλ πιάνου. Θα πάω 

εγώ δηλαδή με το ζόρι στο Δήμο Ναυπλιέων να 

κάνω κάτι άλλο; Η πρόταση δεν ήλθε από τους 

κατοίκους του Ναυπλίου, προήλθε από άλλους 

που λένε εκεί θέλουμε εμείς... Αυτό είναι λάθος, 

βασικό και πολιτικής, αν θέλουμε να μιλήσουμε 

για ανάπτυξη πολιτικής τα επόμενα δέκα χρόνια. 

Τι σημαίνει πιο κοντά στην Αθήνα; Εγώ δεν 

μπορώ να συνεχίσω ένα μοντέλο αθηνοκεντρικό 

και να υπάρχει μια ψόφια περιφέρεια στη 

μουσική, στα εικαστικά, στη φωτογραφία...

Για να καταλάβετε, το Ε.Π.Δ.Π. εντάσσεται σε 

διαφορετικά πλαίσια από την προώθηση της 

φωτογραφίας. Αφορά την ανάπτυξη θεσμών σε 

πόλεις. Εάν τύχει και αναπτυχθεί θεσμός σχετικά 

με τη φωτογραφία σε κάποια πόλη, αυτό 

είναι ευχής έργον. Δεν σημαίνει όμως πως θα 

σταματήσει η φροντίδα για την προώθηση της 

ελληνικής φωτογραφίας γενικά... 

Φ: Αναπτύξτε μας με δύο λόγια πώς στήθηκε 

το Πολιτιστικό Δίκτυο Πόλεων. 

Υ: Δώδεκα άτομα, μεταξύ των οποίων πέντε 

αρχιτέκτονες επισκέφθηκαν όλη την Ελλάδα, 

πάνω από 70 πόλεις 15-20.000 κατοίκων. 

Ορισμένες από αυτές τις επισκέφθηκα κι εγώ. 

Έγιναν συζητήσεις και πήραμε τις απόψεις δήμων 

και ντόπιας κοινωνίας σχετικά με τους θεσμούς 

που επιθυμούν. Στη συνέχεια, καταγράψαμε 

την κτιριακή υποδομή. Επιβεβαιώθηκε η άποψη 

που είχα για τραγικές ελλείψεις σε πανελλήνια 

κλίμακα.  Το Ε.Π.Δ.Π. βασίζεται στους εξής 

στόχους: Πρώτον, υποδομή στην περιφέρεια και 

δεύτερον, από πλευράς θεσμών, 
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πρόθεση μας είναι η εξειδίκευση 

πόλεων π.χ. όταν λέμε Αβινιόν 

είναι η πόλη του θεάτρου. Θέλουμε 

θεσμούς οργανωμένους αξιοπρεπώς, 

οι οποίοι να αποκτήσουν πανελλήνια 

εμβέλεια και να γίνουν ενδεχομένως 

ευρωπαϊκοί. Ξεκινάμε με το Διεθνές 

Φεστιβάλ στην Πάτρα, το Βαλκανικό 

Φεστιβάλ Λαϊκών Δρώμενων στην 

Κομοτηνή, το Μουσικό Θέατρο στο 

Βόλο και τέλος το Διεθνές Κέντρο 

Φωτογραφίας στη Σκόπελο. 

Φ: ...Και για τα Γιάννινα; 

Υ: Αν η Πάτρα είναι η πύλη της 

Ανατολής για τη Δύση, νομίζω ότι 

τα Γιάννινα είναι η πύλη της Δύσης 

για την Ανατολή. Καταλαβαίνετε 

φαντάζομαι το σχήμα λόγου. 

Μεταφορικά. Μ’ αυτή την έννοια 

θα έβλεπα τα Γιάννινα, με τη 

λαμπρή πολιτιστική παράδοση 

που έχουν, να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διοργάνωση εκδηλώσεων 

που σχετίζονται με το παραπάνω 

σκεπτικό.

Φ: Τα σχέδια του ΥΠ.ΠΟ. περιλαμβάνουν μέριμνα για συγκρότηση αρχείου 

παλιών φωτογράφων;

Υ: Ενδιαφερόμαστε και θα πρέπει να τεθεί ως θέμα στην ημερίδα ώστε να βρεθεί 

τρόπος ιεράρχησης: με ποια σειρά πρέπει να σωθούν αρχεία παλιών φωτογράφων 

και με ποιον τρόπο. 

Φ: Σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, τι σχόλιο έχετε να κάνετε;

Υ: Πρέπει, όπως επίσης και το θέμα της τιμητικής συνταξιοδότησης, να συζητηθούν 

στα πλαίσια της ημερίδας. Ο νόμος είναι έτοιμος και περιλαμβάνει τιμητική 

συνταξιοδότηση και για φωτογράφους. Όπου υπάρχουν ελλείψεις, είμαι 

διατεθειμένος να καταθέσω τροπολογίες. Για να είμαστε ειλικρινείς όμως, ο νόμος 

που ψηφίστηκε επί κ. Ν. Μπακογιάννη είχε και θετικά πράγματα. Δεν μιλήσαμε 

καθόλου για τις εκθέσεις φωτογραφιών που έγιναν από το ΥΠ.ΠΟ. οι οποίες 

πιστεύω πως έγιναν πολύ ερασιτεχνικά, η εύκολη δουλειά δηλαδή: μια έκθεση 

φωτογραφίας με ρόλο απλά και μόνο διακοσμητικό για ένα γεγονός. Πρέπει να το 

δούμε αυτόνομα: να κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας με την ίδια σοβαρότητα 

που κάνουμε και μια έκθεση π.χ. ζωγραφικής. Και είναι εύκολο αυτό να γίνει 

γιατί είναι και πιο φτηνή άρα είναι στο χέρι μας να οργανώσουμε και ένα κομμάτι 

της προβολής της χώρας προς τα έξω αλλά με τους κατάλληλους ανθρώπους 

και όχι αμφιλεγόμενους ή και τσαρλατάνους! Τον τομέα της τέχνης πρέπει να τον 

αναλάβουν άνθρωποι με πάθος, που ενδιαφέρονται, έχουν γνώση του αντικειμένου 

και από κει και πέρα εκείνο που εκλιπαρώ σε κάθε τομέα είναι να βρούμε τα 

στοιχεία που μας ενώνουν. 

Φ: Κ. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Θα είχαμε πολλά ακόμη να σας ρωτήσουμε... 

Θα επανέλθουμε μετά την ημερίδα.

photo.gr

�

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

http://www.photo.gr/


������ 487 •  �����	
 13 �
���
	I�� 2020 ����
 29

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

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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ΤUTORIAL
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Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

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

���������	

��
��!

�������	 


�� ���� ������ �		

T E Y � � �

NNOO  1616
����� 
������

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 

&

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 

1 9 8 9 2 0 1 99 2

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

http://www.photo.gr/monothematika/


������ 487 •  �����	
 13 �
���
	I�� 2020 ����
 30

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

  

�%�+@%� %�� =$%�K��=+�� )�� )%�… ��>)%*��!
Διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας

Ιδιόρρυθμο το κάλεσμα, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά το έγκυρο αγγλικό περιοδικό φωτογραφίας British 

Journal of Photography, μέσω του δημοσιογραφικού οργανισμού 1854 Media και σε συνεργασία με το Sent Into 

Space, σκοπεύουν να στείλουν 200 επιλεγμένες φωτογραφίες πορτρέτου στο υπερπέραν. 

Αφού πρώτα προβληθούν με ειδικό σύστημα και με φόντο το ίδιο το διάστημα, οι εικόνες θα κωδικοποιηθούν και 

θα ταξιδέψουν κατόπιν μέσα από ραδιοκύματα για… πάντα ή μέχρι να τις συναντήσουν εξωγήινες οντότητες και να 

τις αποκωδικοποιήσουν. 

Αν ακούγονται ενδιαφέροντα όλα αυτά, δεν έχετε παρά να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού 

και να στείλετε τη δική σας συμμετοχή! 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 21 Ιανουαρίου 2020

https://portraitofhumanity.co
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Τί ακριβώς συμβαίνει στο ατελιέ ενός καλλιτέχνη; 

Στη νέα αυτή ομαδική έκθεση, θα έχετε την ευκαιρία να εισέλθετε νοερά στα ατελιέ 

διαφόρων εικαστικών, έτσι όπως τα κατέγραψε με τον φακό του ο Μάνος Σπανός. Ως 

μία φωτογραφική κλειδαρότρυπα, η έκθεση ανοίγει τις πύλες των δημιουργικών χώρων 

18 σύγχρονων Ελλήνων εικαστικών. Πραγματοποιείται από το Hellenic American College/

Hellenic American University και την Ελληνοαμερικανική Ένωση, σε επιμέλεια της κριτικού 

τέχνης Ήρας Παπαποστόλου και του φωτογράφου Μάνου Σπανού.

Διάρκεια: 14 Ιανουαρίου 

έως 1 Φεβρουαρίου 2020 

Διεύθυνση: 

Μασαλίας 22, Αθήνα

Πληροφορίες: 

www.hau.gr


���9%: 
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Θέατρο ΡΟΕΣ

Αν θέλετε να εξοικειωθείτε με 

την φωτογράφιση θεατρικών 

παραστάσεων, έχετε την ευκαιρία να 

το κάνετε δωρεάν, στην πρόβα της 

παράστασης «Bodyterranean – The Show”, 

στο θέατρο ΡΟΕΣ. Το κάλεσμα γίνεται από 

την ομάδα Greek Instagramers Events σε 

συνεργασία με την εταιρία παραγωγής 

θεαμάτων Texnis. Τη Δευτέρα  13/1 

στις 14:30 στο θέατρο ΡΟΕΣ στο Γκάζι. 

Πληροφορίες:  www.grevents.gr.
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Έκθεση στην γκαλερί Σκουφά

Με πειραματική διάθεση, δημιουργούνται 

ενίοτε ενδιαφέροντα έργα. Ο Τάκης 

Ζερδεβάς, υπό τον τίτλο, «Observatory» 

(Παρατηρητήριο) συνδυάζει το βίντεο με την 

φωτογραφία και δημιουργεί ανύπαρκτα τοπία, 

όπου κυριαρχεί ένα παράθυρο. Ένα παράθυρο 

με παράξενη θέα, κατασκευασμένη από τον 

καλλιτέχνη. 

Εν συνεχεία, ο Απόστολος Ζερδεβάς, στον πρώτο 

όροφο της γκαλερί, με την εγκατάστασή του 

«Washing Machine» (Πλυντήριο), δημιουργεί ένα 

ειρωνικό έργο όπου πολιτικές και καθημερινές 

φράσεις του λόγου μας, αναμοχλεύονται και μόλις 

βγουν από το σουρεαλιστικό πλυντήριο, μας 

αφηγούνται κάτι τελείως αναπάντεχο!

Εγκαίνια: Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, 19.30

Διάρκεια: 16 Ιανουαρίου έως 8 Φεβρουαρίου 2020

Διεύθυνση: Σκουφά 4, Κολωνάκι

Πληροφορίες: www.skoufagallery.gr
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Blank Wall Gallery
Η Αίγυπτος από Έλληνες 
φωτογράφους

Δεν είναι εύκολο να φωτογραφίζεις 

πάντα σε ορισμένους τόπους. 

Όπως είναι δύσκολο να αποφύγεις τα 

φωτογραφικά κλισέ σε μέρη τα οποία 

έχουν φωτογραφηθεί υπέρ το δέον. Εκεί 

είναι και η πραγματική πρόκληση για 

τον άνθρωπο πίσω από τον φακό, είτε 

είναι επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης. 

Η φωτογραφική ομάδα Διαδρομές, 

βρέθηκε με τα μέλη της στην Αίγυπτο 

τον περασμένο Μάιο κι έκανε το δικό 

της φωτογραφικό οδοιπορικό - τα 

αποτελέσματα αυτού εκτίθενται τώρα 

στην Κυψέλη. 

Διάρκεια: Μέχρι Τετάρτη 16 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 

Κυψέλη

Πληροφορίες: 

www.blankwallgallery.com

«
'" %� 	+� �� 
K>'*!…»
Ατομική έκθεση του Βασίλη Κουτρουμάνου

Στην Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία εκτίθενται οι γνωστές από τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του 2016, εικόνες του Βασίλη Κουτρουμάνου. Ειδικός του αθλητικού ρεπορτάζ, 

ο Κουτρουμάνος, έχει παρουσιάσει αρκετές φορές τη σειρά αυτή πριν μερικά χρόνια αλλά 

τώρα μας δίδεται η ευκαιρία, λίγους μήνες πριν τους Ολυμπιακούς του 2020, να θυμηθούμε 

τις στιγμές των δικών μας και άλλων αθλητών. 

Διάρκεια: Μέχρι τις 16 

Ιανουαρίου 2020

Διεύθυνση:  Πόντου 12, 

Aθήνα
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