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Aυτές τις ημέρες ο κλάδος 

των επαγγελματιών 

φωτογράφων και μάλιστα αυτών 

που διαθέτουν κατάστημα με 

υπηρεσίες, χορεύει στο ρυθμό 

των νέων ταυτοτήτων και του 

επικείμενου διαγωνισμού 

που έχει επισύρει τη γενική 

προσοχή της επικαιρότητας. 

Τα δημοσιεύματα στον τύπο 

δίνουν και παίρνουν. Ακόμη 

και το ύψος της δαπάνης 

(προϋπολογισμός 515 εκ.) 

προκαλεί ερωτηματικά. Από 

την ειδησεογραφία μαθαίνουμε 

ότι 25 εταιρίες και κοινοπραξίες 

διεκδικούν την χρυσοφόρα 

ανάθεση. Οι φωτογράφοι 

δίκαια ανησυχούν. Η ΠΟΦ με 

εκπροσώπους  επισκέφθηκε 

τον γραμματέα του Υπουργείου 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης για 

να πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις. 

Το δε Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη που έχει την ευθύνη 

έκδοσης των νέων ταυτοτήτων 

με δελτίο τύπου (με την μορφή 

ερωταπαντήσεων) προσπάθησε 

να διευκρινήσει την κατάσταση.

ΠΑΝ. ΚΑΛΔΗΣ

Όλο το ρεπορτάζ στις σελίδες 

που ακολουθούν.

� saga �7' 
��#�%�8�7'
Ο κλάδος σε δίκαιη 
ανησυχία και 
επαγρύπνηση



������ 491 •  �����	
 10 ���	��
	I�� 2020 ����
 3

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

�� ����� ������

Με μια πρώτη ανάγνωση διαφαίνεται ότι 

το σκέλος της φωτογράφησης παραμένει 

στα χέρια των επαγγελματιών φωτογράφων 

διασφαλίζοντας έτσι κάποια έσοδα (που θα 

αρχίσουν να έρχονται στα τέλη του 2021) κρίσιμα 

για την βιωσιμότητα των δοκιμαζόμενων από την 

κρίση μικρών επιχειρήσεών τους. 

Kάποια γενικότερα ερωτηματικά
Oι νέες ταυτότητες σύμφωνα με ευρωπαική 

οδηγία που εκδόθηκε μόλις το 2019 (δηλ. αφού 

είχε προηγηθεί η ΚΥΑ 8200/0-297647 από 

10/04/2018 -ΦΕΚ Β 1476 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) 

θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

Μέγεθος πιστωτικής κάρτας, ψηφιακή 

αποθήκευση φωτογραφίας και δακτυλικού 

αποτυπώματος σε ανέπαφο chip, φωτογραφία και 

στοιχεία κατόχου και θα έχουν ισχύ 5 ως 10 έτη. 

Η τρέχουσα ελληνική κυβέρνηση θέλησε να 

εμπλουτίσει τα δεδομένα με ψηφιακή υπογραφή 

(χωρίς να δίνει στοιχεία τι έννομο περιεχόμενο 

έχει ο όρος) και μοναδικό αριθμό που θα είναι 

το ΑΦΜ και θα εμπεριέχει και άλλους κωδικούς 

ταυτοποίησης όπως AMKA κλπ. Δεν δίνει όμως 

πληροφορίες για το πως θα διασφαλίζονται τα 

προσωπικά δεδομένα, ποιοί θα δικαιούνται να τα 

προσεγγίζουν κλπ. (σήμερα συμβαίνει να ζητούν 

πιστοποίηση ταυτότητας για κάποια συναλλαγή 

ακόμη και ιδιώτες π.χ. ΕΛΤΑ για την παραλαβή 

δέματος, ιατρικό κέντρο για την παραλαβή 

πορίσματος εξετάσεων και τόσοι άλλοι. Αυτοί θα 

έχουν άμεση πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά 

δεδομένα του ιδιώτη; Με ποιές εγγυήσεις 

ασφαλείας;

Και ειδικότερα περί των φωτογραφιών
Τα παραπάνω βέβαια αφορούν το σύνολο των πολιτών. Από την ανακοίνωση 

του Υπουργείου προκύπτουν κάποια σημεία (παρακάτω) που αφορούν τους 

φωτογράφους και θα πρέπει να τύχουν επαρκών εξηγήσεων

«Εφόσον υπάρξουν εκπτώσεις στο σύνολο του ποσού του 
διαγωνισμού, το έξοδο της φωτογραφίας θα μειωθεί από τα 
10 ευρώ αναλογικά.»

Να καταλάβουμε (από την ασαφή διατύπωση) ότι το έξοδο των 10 ευρώ που 

πληρώνει ως παράβολο ο πολίτης θα μειωθεί αν προσφέρουν εκπτώσεις 

οι εταιρίες που θα αναλάβουν το έργο; Μα τα 10 ευρώ είναι παράβολο και 

δεν έχουν σχέση με το κόστος. Μάλλον δεν ήξερε τι γράφει ο συντάκτης του 

δελτίου τύπου.

«Για αυτούς ακριβώς τους λόγους ασφαλείας έχουν ρητά 
αποκλειστεί ανασφαλείς λύσεις έγχρωμης φωτογραφίας 
(πχ θερμομεταφορά – thermal transfer , εξάχνωση μελάνης – dye 
sublimation , ηλεκτροφωτοαντιγραφική αναπαραγωγή – laser 
toner)». 

Στα διαβατήρια έχουμε ακριβώς την ίδια λύση δηλ. μια (κακής ποιότητας) 

ασφαλή εκτύπωση με laser στην σελίδα με τα στοιχεία κατόχου που 

όμως είναι ενδεικτική εφόσον το αρχείο με την ψηφιακή εικόνα πορτραίτο 

με βιομετρικά χαρακτηριστικά εμπεριέχεται στο αναγνώσιμο στο ειδικό 

μηχάνημα chip. Δεν ανακαλύπτουν την ...Αμερική οι συντάκτες του ΔΤ, απλά 

επαναλαμβάνουν το πρότυπο ΙCAO για τα διαβατήρια.

Όσο για την εμπλοκή των επαγγελματιών φωτογράφων η ανακοίνωση 

μοιάζει καθησυχαστική “...Άλλα, επιπλέον έξοδα αφορούν τη χρέωση 
που θα κάνουν οι φωτογράφοι οι οποίοι αποφασίσθηκε να έχουν 
ενεργό ρόλο στην έκδοση φωτογραφίας από τον προηγούμενο 
διαγωνισμό του 2019” άποψη που συμμερίζεται η ΠΟΦ στο δελτίο 

τύπου. Πιστεύουμε όμως ότι ο κλάδος οφείλει να επαγρυπνεί γιατί όταν 

διακυβεύονται πολλά συμφέροντα παίζονται και μεγάλα παιγνίδια και οι 

ανατροπές δεν αποτελούν μακρινή εξαίρεση. 
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Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα

Γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός του ΣΥΡΙΖΑ το 2019;

«Γιατί δεν περιελάμβανε ρητά, από την αρχή την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Άρα δεν μείωνε την 

γραφειοκρατία, δεν ελαχιστοποιούσε την ταλαιπωρία. 

Η ηλεκτρονική υπογραφή, η κάρτα του πολίτη είναι 

αναπτυξιακό μέτρο. Από 0.5% έως 0.7% του ΑΕΠ 

υπολογίζεται η εθνική ωφέλεια. Γιατί να μην το 

κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται;».

Ο πολίτης θα έχει περισσότερα έξοδα στο νέο 

διαγωνισμό για να βγάλει την ταυτότητα;

«Όχι, ίσα ίσα το αντίθετο. Το μέγιστο κόστος θα είναι 

αυτό του προηγούμενου διαγωνισμού, δηλαδή 10 

ευρώ. Συγκεκριμένα, το ύψος του παραβόλου που θα 

πληρώνει ο πολίτης είχε ήδη καθορισθεί στα 10 ευρώ 

με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ αριθ. 8200/0-

297647 από 10/04/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β1476).

Με το σημερινό διαγωνισμό τα 10 ευρώ ορίζονται 

ως μέγιστο κόστος. Εφόσον υπάρξουν εκπτώσεις στο 

σύνολο του ποσού του διαγωνισμού, το έξοδο της 

φωτογραφίας θα μειωθεί από τα 10 ευρώ αναλογικά.

Άλλα, επιπλέον έξοδα αφορούν τη χρέωση που θα 

κάνουν οι φωτογράφοι οι οποίοι αποφασίσθηκε να 

έχουν ενεργό ρόλο στην έκδοση φωτογραφίας από 

τον προηγούμενο διαγωνισμό του 2019».

Η έγχρωμη φωτογραφία θα επιφέρει μεγαλύτερο 

κόστος στο διαγωνισμό;

«Όχι καθόλου. Στον προηγούμενο διαγωνισμό 

προβλεπόταν η υποχρέωση του Αναδόχου να 

προσφέρει έγχρωμη φωτογραφία μετά την παρέλευση 

πενταετίας από την έναρξη του έργου. Άρα δεν 

αλλάζει τίποτε. Γιατί να έχουμε τώρα ασπρόμαυρη και 

σε 5 χρόνια να αλλάζουμε σε έγχρωμη. Υπάρχει λόγος 

αναμονής και διάθεση ταλαιπωρίας;».

Το κόστος θα είναι μεγαλύτερο από τον 

προηγούμενο διαγωνισμό;

«Το κόστος παραμένει το ίδιο με τον προηγούμενο 

διαγωνισμό στα 515.000.000 ευρώ για 15 έτη (10+5). 

Στην πραγματικότητα το κόστος του νέου διαγωνισμού 

είναι χαμηλότερο γιατί έχουν συμπεριληφθεί και οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (περίπου 30 

εκατομμύρια ευρώ)».

Οι υποψήφιοι θα είναι πολύ λιγότεροι λόγω 

της έγχρωμης φωτογραφίας; Μήπως γίνεται 

«φωτογραφικός» ο διαγωνισμός;

«Καθόλου. Κλήθηκαν οι ίδιες 25 εταιρείες. Ο 

αριθμός κοινοπραξιών δεν αναμένεται να αλλάξει. 

Πιο αναλυτικά: Από το 2019, λόγω του εύρους, της 

συνθετότητας και του πολύπλοκου του έργου λίγες 

��+.���% �o �����% �&5%# �%# �5%#�!��%# ��%������) �%# �%���� 
!(� �() <7�%!��<��) ��#�+����)

εταιρείες μπορούσαν να ανταποκριθούν ως κύριοι Προμηθευτές. Γι’ αυτό 

είχε επιτραπεί και αναμένονταν συμπράξεις μεταξύ των κύριων μεγάλων 

και των λοιπών εταιρειών προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες τις 

απαιτήσεις του διαγωνισμού. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τον παρόντα 

διαγωνισμό. Εξάλλου και το 2019 ήταν όρος του διαγωνισμού, η έγχρωμη 

φωτογραφία αλλά …μετά 5ετία. Είναι ακατανόητη η ρύθμιση του 2019 

για μετά 5ετία αλλαγή του χρώματος. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε 

εξηγήσεις».

Γνωμοδότησε αρνητικά το ΣτΕ για την ψηφιακή διακυβέρνηση; Άρα πάει 

να γίνει ένας παράνομος διαγωνισμός;

«Όχι βέβαια. Το ΣτΕ δέχθηκε ότι δεν έχει βάση η συμπερίληψη στην 

ταυτότητα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εφόσον αυτή δεν είχε με 

σαφήνεια ορισθεί. Η κυβέρνηση συμμορφώθηκε πριν την προκήρυξη του 

διαγωνισμού. Συγκεκριμένα εκδόθηκε διάταξη Νόμου (άρθρο 23 Ν.4647 

από 16/12/2019, που τροποποιεί – συμπληρώνει το άρθρο 3 ν 1599/1986), 

όπου προβλέπεται η ψηφιακή υπογραφή για όλους τους Έλληνες πολίτες. 

Δηλαδή τώρα όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο! Γιατί να πάει στις καλένδες, όπως 

προέβλεπε ο ΣΥΡΙΖΑ;».

Είναι από άποψη ασφαλείας πιο αδύναμη η έγχρωμη φωτογραφία από 

την ασπρόμαυρη;

«Ασφαλώς όχι. Ή ασφάλεια είναι ακριβώς η ίδια. Η λύση της έγχρωμης 

φωτογραφίας, η οποία επιλέγεται με τον παρόντα διαγωνισμό εμπεριέχει 

τα δυνατά σημεία της ασπρόμαυρης φωτογραφίας, ήτοι εγχάραξη με λέιζερ 

της φωτογραφίας κατόχου αλλά και τα επιπλέον της έγχρωμης επιφάνειας. 

Χωρίς επιπλέον κόστος για τον πολίτη. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους 

ασφαλείας έχουν ρητά αποκλειστεί ανασφαλείς λύσεις έγχρωμης 

φωτογραφίας (πχ θερμομεταφορά – thermal transfer , εξάχνωση μελάνης – 

dye sublimation , ηλεκτροφωτοαντιγραφική αναπαραγωγή – laser toner)».

Θα είναι έτοιμη η Ελλάδα, λόγω της ματαίωσης και επαναπροκήρυξης 

του διαγωνισμού να εκδώσει τις νέες ταυτότητες έγκαιρα, σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις της στα πλαίσια της ΕΕ;

«Απολύτως έτοιμη! Ρητά και κατηγορηματικά. Ο Κανονισμός ΕΕ 2019/1157 

από 20/06/2019, που αφορά την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων 

ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε στο άρθρο 16 ορίζει ότι η εφαρμογή του 

ξεκινά την 02/08/2021, ενώ στο άρθρο 5 παρ 2 εδάφιο α΄ ορίζει ότι τα 

δελτία ταυτότητας που δεν περιλαμβάνουν λειτουργική Ζώνη Μηχανικής 

Ανάγνωσης (MRZ), στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ελληνικά δελτία 

ταυτότητας, παύουν να ισχύουν την 03/08/2026. Οι χρόνοι είναι επαρκείς 

ώστε να έχουν εκδοθεί έγκαιρα ταυτότητες σύμφωνα με τα σύγχρονα 

πρότυπα ασφαλείας αλλά και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

που θα μας διευκολύνουν τόσο».

«Συμπερασματικά: Ο προηγούμενος διαγωνισμός του 2019 ήταν πολλαπλά 

ατελής. Κυρίως ήταν χωρίς βιασύνη για την ανάπτυξη, χωρίς βιασύνη 

για την μείωση της γραφειοκρατίας. Όσοι δεν βιάστηκαν τότε για τον 

πολίτη, βιάζονται τώρα για έωλες κατηγορίες. Απαντούμε συγκεκριμένα 

και καθαρά γιατί εμείς δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Βιαζόμαστε για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών, έχουμε πρώτο στόχο την ανάπτυξη της χώρας», 

καταλήγει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
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Social & Google ��� �����	
����   

������ ��	 
� ��������� ������������� �� ������ ��	 ��� Social Media & Google  

����� ��	
 ���	����
 ��� �����
 �� ��	������
 ��	���������� �� �	����� �	� ��	 ��������	; ����� �	�����
 ���	������
; ����� ��	
 
�����������
 ���	����	
; ����
 �����
 ���� �� ����
 ��
 «�	����	��» �� ��� ��	�	��
 ���� ��	�� �	� ��������	�; 
��� �����
 ���� �	 �������	!

���������: ���	 �������

�	, Marketing & Management Consultant | ����� ����	�
� ���� 
���	
: ������� 12 ��������� 2020, ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 35€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

��!��!�
&�%�����*��12 17:00 -21:00

%'�"(�)*� + ./���"4"6)�
• "������� ��	�	�� ������������
 � ������������
 �������������
 • ' ��	�	�� ��	 Facebook  • ' ��	�	�� ��	 Instagram • ' ��	�	�� ��	 
Linkedin • ' ��	�	�� ��	 Youtube • ' ��������� ��� 	� ��	��������
 ���	������
 • ' ��	�	�� ��	 Google My Business (#��0����� Google, 
�����
 Google)  • 3� ���������� ���� ���
 ���������
 • 3	 ������ ��� likes ��� � �����	�� �	�
 �� ��	������� ��������4� �����4� 
• +� ���������
 ��� �	������� ������ (Facebook – Instagram – Linkedin)  • ' �������� ��� Google (#��0�����-(�	�	��--outube) 
• ' �����	�� �	� ��������	��	
 �� ����	������, ��
 ����	������
 �� ��	��	�� ��� ��
 ��	��	��
 �� ������	 �	�����
 - �4����
 �.�.

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� � ����� «+ #�����#��8 ��9�
8» & �
� �
�������� ���9	 ��	 �����8	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E����#�	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

Samiinars _Μονοσελιδα Jan 2020.indd   39 8/2/2020   11:51:53 μμ

http://bit.ly/2THBHdU
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��� & LED. ��� �� ������
! 
?�����	 �
A���	 ��� ���	 ��	 ����	 #���� #������  

�� �����	
�� ���������� �� �
�	
��� ���	 ��� �
���
������ �
��������� �����
	���.
&�� �������� �	� �� ������	�	����� ������� ���� ��� �����	����� �	� �
 ��	������ 
� ���	������� � �	���� ���
 ��� LED. .� �������	�� ���
 	� ��	���
 ������� � ��
 
����������
 �	� ��	������ � ��	�� �� �	���� ���
 & LED ���� & 	� ���	������
 ����	��
 �	�
. 

���������: ?������	 ?�������	, ������������� ���
����
�, studio 01.
���	
: %�����, 15 ��������� 2020, ��
	���
: 10:00 ��	 14:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

.� ���4'."'� ./���� "(!%:
• + ������
 � ���
 & LED • 8��
 	� ����	�����
 ��� �� ���	�������� • 3� ����� �	 Guide Number  • (4
 �	 ���
 ������0�� ��� ������ ��
 
���	������
 • 3� ����� �	 TTL • (�
 �����	��0���� �	 ���
 � �� ���	������� ����� • 3� �������� � �� ������ ��
 ��	��	���
 ����	� • 
(4
 ����0�� 	 ������
 ���� �����	�	�	�� �	 ���
 � �������� • X���� ���
 ����
 Hot shoe • (������� �9������� ���
 ���������
 
��� mini softbox • 3� ������ �� 9��	�� ��� �� LED •  X������� ���	������ ��� LED E9������� ��� LED �.�.

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� � ����� «+ #�����#��8 ��9�
8» & �
� �
�������� ���9	 ��	 �����8	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E����#�	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

��%%�!�
&�%�����*��15 10:00 -14:00

Samiinars _Μονοσελιδα Jan 2020.indd   40 8/2/2020   11:52:30 μμ

http://bit.ly/2RLVpmb
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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, 

*#++���,���) �/# & 5�675�);: 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 

�#+#5)!

T# trolls �7� photoshop 
Τι παθαίνεις όταν ζητάς από άτομα που ξέρουν καλό photoshop να σε βοηθήσουν σε κάτι...!  

https://www.youtube.com/watch?v=IvaF3z5Z-3E
www.photo.gr
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�� ("#��$%"&���) �������� ��� 
$'���
70,000 για μία φωτογραφία και άλλες αθηναϊκές ιστορίες

Το ότι η φωτογραφία έχει 

δύναμη, δεν αποτελεί καμία 

απολύτως είδηση σήμερα. 

Αρκεί να θυμηθούμε μερικές 

από τις πιο συγκλονιστικές 

αλλά και ειδησεογραφικά 

δυνατές εικόνες όλων των 

εποχών, όπως το Lunch Atop 

a Skyscraper (Μεσημεριανό 

πάνω στον ουρανοξύστη), 

αγνώστου φωτογράφου, όπου 

έντεκα εργάτες μοιάζουν να 

απολαμβάνουν ξένοιαστοι το 

γεύμα τους - και το τσιγάρο 

τους - κυριολεκτικά στον αέρα. 

Ήταν το 1932 όταν χτιζόταν το 

κτίριο του Rockefeller, η Αμερική 

βίωνε τη δική της μεγάλη κρίση 

και η φωτογραφία… στήθηκε ως 

προωθητικό υλικό. Όμως ήταν 

τόσο δυνατή που 100 χρόνια 

μετά, ακόμη αποτελεί κυρίαρχο 

σύμβολο καθώς και… τουριστικό 

αξεσουάρ της Νέας Υόρκης. 

Bέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για εικόνες που αφορούν σε διεθνούς 

επιπέδου θέματα. Τα πράγματα ενίοτε γίνονται κάπως πιο περίπλοκα όταν πρόκειται 

για… τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα. Όπως έγινε στην περίπτωση μίας Αθηναίας, 

της Αννίτας Αναστασάκη, η οποία ανήρτησε πριν έναν χρόνο, μία βιαστικά τραβηγμένη 

εικόνα, ενός άντρα ο οποίος πάρκαρε το αυτοκίνητο του σε θέση ΑμεΑ. Πιθανότατα να μην 

φανταζόταν τί θα επακολουθούσε, πέραν των αναμενόμενων ‘shares’. Πριν λίγες ημέρες 

έπρεπε όμως να εμφανιστεί στο δικαστήριο, όπου ο άντρας, επικαλούμενος τα προσωπικά 

του δεδομένα, απαιτούσε αποζημίωση. 

Δεν θα κρίνουμε στο σημείο αυτό ποιά πρέπει να είναι η απόφαση του δικαστηρίου, όπως 

σημειώνει άλλωστε εύστοχα σε άρθρο του στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ο Πάσχος 

Μανδραβέλης, “… με τον νομοθετικό αχταρμά για τα προσωπικά δεδομένα, ουδείς γνωρίζει 

από πού μπορεί να έρθει η απανταχούσα”. 

Αν δεν υπήρχε το ερασιτεχνικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, δεν θα είχε συμβεί τίποτα, 

εκείνο τελικά απέκτησε δύναμη, χάριν κυρίως στη δυναμική αναπαραγωγή του στα 

κοινωνικά δίκτυα.

Ένα απόγευμα, βγήκαμε κι εμείς με τα κινητά μας ανά χείρας. Δεν διανύσαμε παρά μόνο 

μερικά τετράγωνα, καταγράψαμε τις πιο… συνηθισμένες παραβάσεις. Αυτές που έχουμε 

τόσο οικειοποιηθεί, στις αθηναϊκές μας περιηγήσεις, που πλέον έχουν αποκτήσει μία μορφή 

σχεδόν δεδομένη. Το βλέμμα μας έχει “μάθει”, ασυνείδητα, να τις δέχεται, παρόλο που 

γνωρίζουμε πως είναι παράνομες. Αν βγούμε όλοι οι αθηναίοι πολίτες, μία μέρα μόνο, 

και καταγράψουμε όλες τις παραβάσεις που συμβαίνουν καθημερινά γύρω μας, ίσως να 

μπορέσουμε να αλλάξουμε πολλά… 

       ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

Σημείωση: η δική μας καταγραφή διήρκεσε μόλις 30 λεπτά, τα οποία αρκούσαν να αποτυπώσουν πολλά.

https://www.photo.gr/blogs/70000-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b5%cf%82-%ce%b1%ce%b8%ce%b7%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba/
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http://bit.ly/2ROLLij
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Για επαγγελματίες φωτογράφους της Μακεδονίας

To ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

και η ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

διοργανώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, σεμινάρια φωτογραφίας στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης. Τα σεμινάρια αφορούν επαγγελματίες φωτογράφους κυρίως από 

την Περιφέρεια της Μακεδονίας στη οποία ανήκουν οι δύο σύλλογοι.

Την περσινή χρονιά σημειώθηκε μεγάλη προσέλευση επαγγελματιών φωτογράφων 

με 135 συνέδρους και περισσότερους από 300 επαγγελματίες που επισκέφθηκαν 

συνολικά την έκθεση. Το τετραήμερο σεμινάριο θα ξεκινήσει την Παρασκευή 7 

Φεβρουαρίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 στο 

ξενοδοχείο Porto Palace.

Στα σεμινάρια συμμετέχουν ομιλητές παγκόσμιου βεληνεκούς της Ελλάδας και 

του εξωτερικού, οι οποίοι επισκέπτονται την χώρα μας σαν καλεσμένοι των δυο 

σωματείων. Οι ομιλητές θα καλύψουν πολύπλευρα θέματα του κλάδου που θα 

βοηθήσουν στην επιχειρηματική και καλλιτεχνική ανάπτυξη των συνέδρων. Ομιλητές 

είναι οι Bαγγέλης Μπελτζενίτης, Νίκος Κοπανάς, Koσμάς Κουμιανός, Χρήστος 

Κοντσαλούδης, Σάκης Μπατζάλης, Μιχάλης Μπασιάκος και Αdam Alex.

Παράλληλα με τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθεί άτυπη συνέλευση της Πανελλήνια 

Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.)

Την εκδήλωση υποστηρίζουν οι χορηγοί

Artpoint Handmade

Photo Albums

Canon Greece

Fujifilm Hellas

Nikon

Reign Lab arx photolab

Myalbums

Olympus Greece Stamos SA

cameralab

prolab.gr

Grandstel

Wholesale Photo Material

Kabanaos S.A.

Photoqueen

Κογχυλάκης Α.Ε.

Manios Cine Tools 

PTTL PhotoNews Through The Lens
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ


����� 34, 131 22 7$"�� 

T: 210 8250128-9

info@be-best.gr | www.be-best.gr

�������� 1, 104 45, 
���� 

T: 210 85 41 400

info@photo.gr | www.photo.gr

�������	�� - 
�
����	
 - �������� - ��
�	���� 

Take Your Business Further

���� ��� ���	�
�
 ���� ������� & ��������� ���������� 

 �����
 ���������. �� �������������	 �� ������������
 


�����
�	� ��� �� ����������	 �������.
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Fujifilm X100V
H καλύτερη της σειράς με νέο αισθητήρα και αρθρωτή οθόνη

Η σειρά Χ100 της Fujifilm 

έχει δημιουργήσει σχολή με 

το concept της large sensor 

rangefinder compact μηχανής, 

ό,τι πιο κοντινό στην αντίληψη 

της τηλεμετρικής αλλά στην 

ψηφιακή της εκδοχή και με 

ευρυγώνιο φακό που δεν 

αλλάζει. Η πρώτη διδάξασα  

X100 τάραξε τα νερά, η Χ100S 

διόρθωσε τις αδυναμίες, 

η Χ100Τ είχε καλύτερο 

autofocus και η Χ100F 

επιτέλους 24,3Megapixel από 

τον αισθητήρα APS-C.  

Οι rangefinder πάντα απευθύνονταν στους πιουρίστες φωτογράφους, τους 

οπαδούς της λιτότητας και της προσήλωσης στο κάδρο. Σε ανθρώπους 

που σπάνια αλλάζουν φακούς και αγαπούν τους ευρυγώνιους για φωτογραφία 

δρόμου, ταξιδιού κλπ. H Fujifilm σοφά διεπίστωσε την αγάπη μιας μεγάλης μερίδας 

φωτογράφων στην παραδοσιακή προσέγγιση περί χειρστηρίων και σκόπευσης. Έτσι 

έφτιαξε ένα κλασσικό, ρετρό αισθητικής σύνολο με υβριδικό σκόπευτρο και ένα απλό 

αλλά πολύ καλό ημιευρυγώνιο φακό 23mm f/2 (ισοδύναμο με 35mm) . Σταδιακά σε 

κάθε επόμενη γενιά που παρουσιάζουν οι μηχανικοί του γιαπωνέζικου εργοστασίου 

βελτιώνουν κάποια χαρακτηριστικά και κάνουν το νέο μοντέλο ακόμη πιο επιθυμητό.  

Η πέμπτη γενιά τα έχει όλα
Η πέμπτη γενιά με κωδικό X100V είναι ο ορισμός της εξελικτικής βαθμίδας. Μια 

premium υβριδική τηλεμετρική (hybrid rangerinder) compact με αισθητήρα και 

ηλεκτρονικά δανεισμένα από X-Pro3/X-T3, αρθρωτή (επιτέλους) οθόνη, ελαφρά 

αλλαγμένο φακό και (επίσης επιτέλους) 4Κ video. Όλα αυτά την φέρνουν στην 

κορυφή των large sensor compact, διατηρώντας το γόητρο, την απήχηση της 

τηλεμετρικής σκόπευσης, την κληρονομιά των προηγούμενων εκδόσεων και (πλέον) 

τις ταχύτατες επιδόσεις σε autofocus κλπ. Όλες αυτές οι αναβαθμίσεις πιστεύουμε ότι 

υπερεπαρκούν για να εξακοντίσουν τη νέα X100V στην κορυφή των προτιμήσεων 

των αγοραστών και να δημιουργήσουν άλλο ένα best seller για τη Fujifilm, μια 

κατασκευάστρια εταιρία που δεν φαίνεται ότι επηρεάζεται από την πτώση πωλήσεων 

στα ψηφιακά αλλά αντίθετα έχει μάθει να καινοτομεί συνεχώς.
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Τι νέα λοιπόν αποό την X100V; Ότi πρόκεται για το πιο 

συγκροτημένο και πληρέστερο μέλος της σειράς δεν το 

αμφισβητεί κανείς αφού διορθώνει τις ελλείψεις με τον πιο 

σύγχρονο τρόπο. Υιοθετεί τον πιο προηγμένο αισθητήρα 

X-Trans BSI CMOS ΙV της σειράς Χ συναντάμε στα πρόσφατα 

μοντέλα Χ-Τ3 και X-Pro3, έχει αντίστοιχο autofocus 425 

σημείων και καλύτερη ευαισθησία ως ISO 12800, κατασκευή 

σασί από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου, πιο καλό και 

αναλυτικό 3,69 panel ΟLED στο υβριδικό σκόπευτρο και 

το κυριότερο την αρθρωτή οθόνη επαφικού τύπου, τη 

μεγαλύτερη καινοτομία της μηχανής.

Hλεκτρονικά τελευταίας γενιάς
Στο μέτωπο του αισθητήρα 26,1Megapixel και των 

υπολοιπων ηλεκτρονικών μαθαίνουμε ότι ο επεξεργαστής 

είναι X-Processor 4 ακριβώς ίδιας γενιάς με την X-Pro3 και 

έχει το ίδιο autofocus με τα phase detect pixel “φυτεμένα” 

πάνω στο chip και μάλιστα με κατώφλι ευαισθησίας -5EV. 

Όλα αυτά προϊδεάζουν για ταυτόσημη εμπειρία χρήσης με τις 

πρόσφατες top of the range Fujifilm. Εξίσου ενθουσιάζει και 

η ριπή 11fps ένα σημείο που δεν ήταν “δύναμη κρούσης” 

για τη σειρά Χ100 καθώς και το video 4K, καινοτομία για τη 

σειρά.

Αρθρωτή επαφική οθόνη: Η αρθρωτή οθόνη είνα 

ανεκτίμητη στην βιντεοσκόπηση, τη λήψη φωτογραφιών 

από ασυνήθιστες οπτικές γωνίες ενώ χάρη στην επαφική 

λειτουργία υποστηρίζονται χειρονομίες (gestures) όπως 

swipe. H Χ100V διατηρεί το joystick (αντικαθιστά το D-Pad) 

που για πρώτη φορά ενσωμάτωσε η X100, το οποίο 

διευκολύνει τόσο πολυ την επιλογή σημείων εστίασης. 

Φακός
Όλα τα προηγούμενα μοντέλα φοράνε τον ίδιο καταξιωμένο 

Fujinon SuperEBC 23mm f/2 που λόγω crop factor 1,5x 

ισοδυναμεί με 34,5cm έχοντας δηλαδή την κάλυψη 

ημιευρυγώνιου. Ο φακός αυτός εξωτερικά ταιριάζει πολύ 

στο compact σώμα μοιάζοντας με pancake που έχει φορεθεί 

στο rangefinder σώμα. Φαινομενικά είναι ίδιος αλλά στην 

πραγματικότητα έχει ξανασχεδιαστεί για να προσαρμόζεται 

στη μεγαλύτερη ανάλυση του αισθητήρα και την απόδοση σε 

κοντινή εστίαση. Τα εξαρτήματα wide και tele converter της 

σειράς Χ100 ταιριάζουν κανονικά και στην X100V. 

Weather resist
Kάτι που προκάλεσε ερωτηματικά στην αναγγελία της X100V 

ήταν κατά πόσο είναι αδιαβροχοποιημένη. Λοιπόν δόθηκαν 

διευκρινήσεις από το εργοστάσιο και για να θεωρηθεί WR 

(Weather Resist) πρέπει ο αγοραστής να προσθέσει σαν 

εξτρά το Weather Resistance Kit (αντάπτορα AR-X100 και 

φίλτρο PRF-49) το οποίο στεγανοποιεί τη X100V από την 

μεριά του φακού ώστε να εξασφαλιστεί η στεγανότητα 

(προφανώς υπάρχουν τισμούχες O-ring παντού εκτός από 

την πλευρά του φακού όπου τεχνικώς δεν ήταν δυνατόν να 

εφαρμοστούν).  
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Προδιαγραφές X100 X100S X100T X100F X100V

Πρώτη παρουσίαση 02/08/2011 01/07/2013 09/10/2014 01/19/2017 02/04/2020

Αισθητήρας CMOS X-Trans CMOS II X-Trans CMOS II X-Trans CMOS III X-Trans BSI CMOS IV

Κατωδιαβατό φίλτρο ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Ανάλυση 12.3 MP 16.3 MP 16.3 MP 24.3 MP 26.1 MP

Μέγεθος αισθητήρα 23.6 x 15.6mm 23.6 x 15.6mm 23.6 x 15.6mm 23.6 x 15.6mm 23.5 x 15.6mm

Ευαισθησία ΙSO ISO 200-6400 ISO 200-6400 ISO 200–6400 ISO 200–12800 ISO 160–12800

Eπεξεργαστής EXR Processor I EXR Processor II EXR Processor II X Processor Pro X Processor 4

Σκόπευτρο Hybrid Optical EVF Hybrid Optical EVF
Advanced Hybrid 
Optical EVF + ERF

Advanced Hybrid 
Optical EVF + ERF

Advanced Hybrid 
Optical OLED EVF 

+ ERF

Κάλυψη σκοπεύτρου 90% 90% 92% 92% 95%

Ανάλυση EVF 1.44 M-dot 2.36 M-dot 2.36 M-dot 2.36 M-dot 3.69 M-dot

EVF panel LCD LCD LCD LCD OLED

Phase Detection AF OXII NAI NAI NAI NAI

Σημεία autofocus 49 49 49 325 425

Aντιστάθμιση έκθεσης ±2EV ±2EV ±3EV ±5EV ±5EV

Face / Eye Detect AF ΟΧΙ / ΟΧΙ ΟΧΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΟΧΙ ΝΑΙ / ΝΑΙ ΝΑΙ / ΝΑΙ

Φακός 23mm f/2.0 23mm f/2.0 23mm f/2.0 23mm f/2.0 23mm f/2.0

Στοιχεία/ομάδες 8 / 6 8 / 6 8 / 6 8 / 6 8 / 6

ND φίλτρο ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Min ταχ. κλείστρου 30sec 30sec 30sec 30sec 30sec

Max ταχ. κλείστρου
1/4000 @ f/8-16, 
1/2000 @ f/4-5.6, 
1/1000 @ f/2-2.8

1/4000 @ f/8-16, 
1/2000 @ f/4-5.6, 
1/1000 @ f/2-2.8

1/4000 @ f/8-16, 
1/2000 @ f/4-5.6, 
1/1000 @ f/2-2.8

1/4000 sec 1/4000 sec

Ηλεκτρονικό κλείστρο ΟΧΙ ΟΧΙ 1/32000sec 1/32000sec 1/32000sec
Joystick OXI OXI OXI NAI NAI

Ριπή 5 fps 6 fps 6 fps 8 fps 11 fps
Memory Card Slot SD UHS-I SD UHS-I SD UHS-I SD UHS-I SD UHS-I

Οθόνη 2.8in. 2.8in. 3.0in. 3.0in.
3.0in. Αρθρωτή 

*επαφική
Ανάλυση οθόνης 460 K-dot 460 K-dot 1.04 M-dot 1.04 M-dot 1.62 M-dot

Video Rec @ Max fps 1080p @ 60 fps 1080p @ 60 fps 1080p @ 60 fps 1080p @ 60 fps 4K @ 30 fps

Προσομοιώσεις φιλμ
PROVIA, Velvia, 

ASTIA
PROVIA, Velvia, 

ASTIA, Sepia

PROVIA, Velvia, 
ASTIA, Classic 
Chrome, PRO 

Neg.Hi/Std, B&W, 
B&W+Ye/R/G Filter, 

Sepia

PROVIA, Velvia, 
ASTIA, Classic 
Chrome, PRO 

Neg.Hi/Std, B&W, 
B&W+Ye/R/G Filter, 

Sepia, ACROS, 
ACROS+Ye/R/G 

Filter

PROVIA, Velvia, 
ASTIA, Classic 
Chrome, PRO 

Neg.Hi/Std, B&W, 
B&W+Ye/R/G Filter, 

Sepia, ACROS, 
ACROS+Ye/R/G 
Filter, ETERNA, 

Classic Neg

Ιντερβαλόμετρο ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

WiFi ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Bluetooth ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ V.4.2

Είσοδος μικροφώνου ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

USB 2.0 2.0 2.0, Charging 2.0, Charging 3.1, Charging

ΜΠΑΤΑΡΙΑ NP-95 NP-95 NP-95 NP-W126S NP-W126S

Βάρος με μπαταρία και 
κάρτα

445gr 445gr 440gr 469gr 478gr

Διαστάσεις 127x74x54mm 127x74x54mm 127x74x52mm 127x75x52mm 128χ75x53mm
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������� ������� �����	������ ������� 
6
������ �� �o Photoshop - (�������	 �������	 ��� ����� ����� ���
 ��9
��8 ��

• (��	������ �	� �	�����	�: �������� - (�����
 - ���	�
• <������� ������ ��� �������� 	�����. �	������	� ������� ������� (RAW, TIFF, JPEG ���).
• E������ (Layers): =��	��
 ��� 	���	�: ���������� ��������, ��������
 - ����	� �����9�
,

��	�������
 �������
 � �������, ����
 ��� ������� ���9�������
 ��� ������
.
• >������� ��� ���9������� ���	�����4�. ����������: �������� ��������, 

�������� ��������
, �9����, ����� �	���	�.
• ������	�� ����	�
 ������� ��� ����� �� �����4���
, WEB ���.
• #������� ����	�. &������ ������
. �����������
 ���������
 ���	������
.
• #��	����	� �������4� (actions).
• &��������� � Adobe Bridge.

���������: ���	 ?�������	, ������������� ���
����
�, www.nikosalpha.com
���	
: ������� 19 ��������� 2020,  ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� � ����� «+ #�����#��8 ��9�
8» & �
� �
�������� ���9	 ��	 �����8	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E����#�	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

��!��!�
&�%�����*��19 17:00 -21:00

Samiinars _Μονοσελιδα Jan 2020.indd   41 8/2/2020   11:52:36 μμ

http://bit.ly/30DaRVp
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���� ����� ���� �����	����;
T������ �
������ ����
��� �������8	 ���
 #�����#��8 ��������8 �� ������������

• ����� � ���	�� (20) ��������
 ��
 ���	������
. 3������
 � �� C������ 	���.
• .� ����� ��	���� ������� & ��	�����
 �	�
 -���9������
 ��� ��	�
 �	�
 ������	���
- � 	�����
 & ����������
 

�����������
 ��� ��� -������- ������� ��� ��������� �	�
 ��������.
• (�������� �� ����� �� �������� �������� ���� ��������� ��
 ���	������
 � ����������� ��� ��	����	�
 ���	���	�
 ��4 

’ ��� ���� ���������� �� ���	������	�� ���	�� ��	����� �	� ������	�� ��������� �� ���� ���	������. .� ��	�	������ 
�� ��������� ������ � �� ����	�� ����, ����
 ��
 ���	���
, � ��	�� ��� �������� ��
 ���������
 ����
! &�	 �������	 
�� ��������	�� �����
 ������� ������ �	� �����	�	�� �	� �4�	 ��
 ������������
 ���	�����
 ���
: �� ����� �	 ��	������ 
��	
 ��� ���� ��� ��
 ���� ��	������, �	�� ����� �� �������� � �� 	�	�� ����	�� �� ���	������ ��� �	 ��� ����� ���� � ��� ��� 
���� �	��� ���� �����! 

�������	�
: )��

� ?������, writer, photographer, curator - www.vasdeki.com, www.fotograficus.gr
���	
: ������� 26 ��������� 2020, ��
	���
: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
��	�� ����
�����: ������ ����
����
 �������� �!�"���#	, �������� 1, 104 45 
���� 
������ ����������: 25€ (� !"#� ���"$�#%���" &'
). 
"�"#$%&' (#)#*+,+-.'&'&: $��������

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� � ����� «+ #�����#��8 ��9�
8» & �
� �
�������� ���9	 ��	 �����8	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E����#�	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

��!��!�
&�%�����*��26 17:00 -21:00

Samiinars _Μονοσελιδα Jan 2020.indd   43 8/2/2020   11:52:42 μμ

http://bit.ly/30DbFJU


������ 491 •  �����	
 10 ���	��
	I�� 2020 ����
 19

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

��

��8�� �7�%!��<��) & �5�(.%�.%#��(.�' ��F'�' �
.�.
. 
Ορκωμοσία των πρώτων μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος σπουδών 

«Παραγωγή Βίντεο, Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά» 

Την Παρασκευή 24/1/2020 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Πανεπιστημιούπολης 1 του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής, η ορκωμοσία των πρώτων 27 μεταπτυχιακών φοιτητών-φοιτητριών του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

«Παραγωγή Βίντεο Οπτικοακουστικά Μέσα & Κινούμενα Γραφικά» του τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών 

της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ακολούθησε η  βράβευση του Πρύτανη 

του Πανεπιστημίου Δρ.Παναγιώτη Καλδή, Καθηγητή, από τον Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Δρ. Γρηγόρη Βλασσά, Καθηγητή.

Φ
ω

το
γρ

αφ
ίε

ς:
 Σ

Α
ΙΤ

Α
Σ 

/Α
Π

Ε



������ 491 •  �����	
 10 ���	��
	I�� 2020 ����
 20

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

http://bit.ly/2JEoz3l


������ 491 •  �����	
 10 ���	��
	I�� 2020 ����
 21

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

��
����� 57�8��7' !(� 
5�%R+'�� Imaging
H εικόνα της βιομηχανίας στο 2019

Η ένωση CIPA (Camera & Imaging Products 

Association) γνωστοποίησε την αναλυτική 

έκθεση για το 2019 όπου δίνονται τα εμπορικά 

αποτελέσματα της χρονιάς που πέρασε. Όπως 

αναμενόταν και από επιμέρους στοιχεία όπως 

τα αποτελέσματα της Canon (βλ. προηγούμενο 

τεύχος του Photobusiness Weekly) η 

συνολική εντύπωση που αποκομίζουμε έχει 

αρνητικό πρόσημο. Οι πωλήσεις ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών σημείωσαν πτώση 

-14% σε ετήσιαβάση. Συγκεκριμένα οι πωλήσεις 

DSLR έπεσαν κατά -34% σε τεμάχια και -28% 

σε αξία. Αντιστοίχως οι πωλήσεις mirrorless 

έπεσαν -10% σε τεμάχια αλλά αυξήθηκαν κατά 

+6% σε αξία λόγω αύξησης της τιμής της μέσης 

μηχανής αλλά και κυκλοφορίας ακριβότερων 

μοντέλων. Οι μηχανές με σταθερό φακό 

(compact, superzoom κλπ.) υπέστησαν μείωση 

-23% σε τεμάχια και -125 σε αξία) που σημαίνει 

α. ότι η μέση τιμή αυξήθηκε και β. Οι αγοραστές 

προτιμούν πιο ακριβά μοντέλα όπως compact 

με μεγάλους αισθητήρες, περιθωριοποιώντας 

τις φθηνές compact που πλέον τείνουν 

να εξαφανιστούν λόγω της πίεσης από τα 

smartpnhone. Από τα συμφραζόμενα των 

εταιριών, όλοι έχουν εναποθέσει τις ελπίδες 

τους για κερδοφορία στα προϊόντα υψηλής 

αξίας και ανάλογα υψηλών προδιαγραφών που 

ενσωματώνουν νέες τεχνολογίες και αποτελούν 

πρόκληση για τους αγοραστές που επιζητούν 

κίνητρα να αναβαθμιστούν.

Hasselblad
Firmware update για το 
μοντέλο Χ1D-50c

Aναβάθμιση μέσω firmware 

επιφυλάσσει η Hasselblad για 

την X1D-50C mirrorless medium 

format φωτογραφική μηχανή. Η 

έκδοση firmware 1.24.0 προσθέτει 

χαρακτηριστικά και διορθώνει κάποια 

bugs. Συγκεκριμένα υποστηρίζει 

το νέο φακό XCD 45P και πλέον 

προσθέτει focus bracketing, in-

camera βαθμολόγηση εικόνων και 

διαβάθμιση bracketing σε βήματα 2/3 

stοp. Η αναβάθμιση γίνεται από το 

Hasselblad’s website.
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HDG ���") 
Aνάληψη αντιπροσωπείας της Samyang 

Η εταιρία HDG Hellas θα είναι πλέον ο νέος αντιπρόσωπος του γνωστού κορεάτικου οίκου 

οπτικών Samyang Optics που ειδικεύεται στην κατασκευή επαγγελματικών οπτικών φακών 

για πάνω από 40 χρόνια. Η σειρά προϊόντων της Samyang αποτελείται από ολοκληρωμένη γκάμα 

φακών που περιλαμβάνει σειρές αυτόματης και χειροκίνητης εστίασης, Premium, Cine καθώς και τη 

High-End σειρά ΧΕΕΝ. 

H Samyang σχεδιάζει τα προϊόντα της με γνώμονα την οπτική γωνία των φωτογράφων και των 

βιντεογράφων για να διασφαλίσει ότι οι καινοτομίες της ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. 

Οι προηγμένοι, υψηλής ποιότητας φακοί Samyang, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να επιτρέψoyn στον 

καθένα να διερευνήσει πλήρως τη δημιουργικότητά του και να διηγηθεί τη δική του ιστορία. 

�*� �#'��!���� DIVITEC AE 
Με ViewSonic Europe Ltd 

Η DIVITEC AE ανεκοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τη 

ViewSonic Europe Ltd, για τη διανομή των monitor της 

ViewSonic σε Ελλάδα και Κύπρο. Στόχοι αυτής της στρατηγικής 

συνεργασίας είναι η ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων λιανικής για 

ViewSonic monitors, η παροχή εξειδικευμένων λύσεων στους 

επαγγελματίες επεξεργασίας εικόνας και η παροχή ολοκληρωμένων 

προτάσεων σε εταιρίες που συμμετέχουν  σε διαγωνισμούς  και 

έργα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ViewSonic προσφέρει μια ευρεία γκάμα monitors για οικιακούς 

χρήστες και επιχειρήσεις που απαιτούν υψηλή ποιότητα, για 

αφοσιωμένους gamers, για επαγγελματίες της επεξεργασίας εικόνας 

σε εφαρμογές φωτογραφίας και βίντεο, καθώς και μία πλήρη 

σειρά οθονών αφής (touchscreen). Η Viewsonic iδρύθηκε στη 

Καλιφόρνια των ΗΠΑ το 1987, και παρέχει λύσεις στον τομέα του 

display για πάνω από 30 χρόνια. Έχει αναπτύξει χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων που περιλαμβάνουν monitors, εμπορικές οθόνες, 

διαδραστικές επίπεδες οθόνες ViewBoard, οθόνες αφής και 

βιντεοπροβολείς. 

Μάθετε περισσότερα για τη ViewSonic στο www.viewsonic.com

DIVITEC AE

Για επικοινωνία τηλ. 2102855080 και info@divitec.gr site www.

divitec.gr

HDG HELLAS IKE – 

Xαρίτων 33 Παλαιό 

Φάληρο 175 64 

Tηλ.: +30 210 9410206 

e-mail: desk@hdghellas.gr 

site: www.hdghellas.gr
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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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Panasonic Eneloop
Διανομή από τη ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ

Η εταιρία Στάμος ΑΕ διανέμει πλέον 

τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 

Panasonic Eneloop στην ελληνική αγορά. 

Οι μπαταρίες Eneloop έχουν κατακτήσει 

κορυφαία θέση στην παγκόσμια αγορά 

εγκαινιάζοντας ουσιαστικά την κατηγορία 

των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 

χαμηλής εκφόρτισης. Με τα χαρακτηριστικά 

αυτά μια μπαταρία διατηρεί τη φόρτισή 

της για πολύ περισσότερο χρόνο ενώ 

μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν από 

τη συσκευασία χωρίς να χρειαστεί αρχική 

φόρτιση και εξασφαλίζει περισσότερη 

χωρητικότητα σε σύγκριση με τις απλές 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες υδριδίου 

NiMH. Eπίσης οι Eneloop δεν υποφέρουν 

από το φαινόμενο Memory Effect και έχουν 

πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ως 2100 

επαναφορτίσεις δίνοντας εξαιρετική αξία στο 

προϊόν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μπαταρίες 

Eneloop μονοπωλούν το ενδιαφέρον 

των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν 

ηλεκτρονικές συσκευές oύτε είναι αμελητέα 

η συνεισφορά των επαναφορτιζόμενων 

Eneloop στην προστασία του περιβάλλοντος 

αφού κάθε σετ αντικαθιστά ως 2100 

σετ αναλώσιμων μπαταριών που με 

την εξάντλησή τους θα έπρεπε να 

ανακυκλωθούν. 

 

Sigma fp �� foveon 
Αναβολή για τον αισθητήρα

Για όσους θυμούνται, η πρώτη full frame 

μηχανή της Sigma με L-mount επρόκειτο να 

έχει foveon τριστρωματικό αισθητήρα (και είχε 

πρωτοαναγγελθεί στην CP+ του 2018). Τελικά η 

fp βγήκε με συμβατικό αισθητήρα Bayer pattern 

24,6Megapixel μαζί με μια υπόσχεση για έκδοση 

με fulll frame foveon μέσα στο 2020. Tελικά 

λίγες ημέρες πριν την φετεινή έκθεση CP+ που 

πραγματοποιείται στη Yokohama της Ιαπωνίας 

από 27 Φεβρουαρίου ως 1 Μαρτίου, ο CEO 

της Sigma Kazuto Yamaki με προσωπική του 

ανακοίνωσε απολογήθηκε για την καθυστέρηση 

διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να δούμε μέσα 

στο 2020 την επικείμενη έκδοση με τον foveon 

λόγω προβλημάτων στις υψηλές ευαισθησίες και 

τις χρωματικές διαβαθμίσεις. 
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Petzval
Άλλη μια αναβίωση μέσω kickstarter

Το δωδέκατο kickstarter project της Lomography 

έιναι μια αναβίωση της ιστορικής σχεδίασης φακού 

πορτραίτου Petzval με την μορφή ενός κοντού 80,5mm 

f/1,9 MkII Art για την επέτειο των 180 χρόωνν. Ο φακός 

έχει τέσσερα κρύσταλλα σε τρια γκρουπ, φωτεινότητα 

f/1,9, δέχεται φίλτρα διαμέτρου 67mm και έχει βάρος 

440γρ.  Η Lomography διαφημίζει διαίτερα το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του “βελούδινου bokeh” όταν το 

διάφραγμα είναι τελείως ανοικτό (σημειώνουμε ότι το 

δακτυλίδι διαφραγμάτων είναι χωρίς click stop) ενώ οι 

κάτοχοι θα μπορούν να πειραματιστούν με το Advanced 

Bokeh Control χειριστήριο που έχει επτά θέσεις για 

διαφορετική επίδραση του εφέ. O φακός έχει κάλυψη 

για full frame και θα διατίθεται αρχικά σε μοντούρες για 

Canon EF και Nikon F σε φινίρισμα μαύρου ανοδιωμένου 

αλουμινίου. Για τους συμμετέχοντες στην καμπάνια 

kickstarter o φακός θα στοιχίζει 290δολ. και ακριβότερα 

όταν αρχίσει η κανονική παραγωγή.

Profoto B10 & B10 Plus
Τώρα συμβατότητα με Android 

Το Σεπτέμβριο του 2018 η Profoto είχε παρουσιάσει το φορητό 

επαγγελματικό φλας Β10 και στη συνέχεια το μεγαλύτερο αδελφάκι 

του Β10Plus, δύο μονάδες που έγιναν πολύ δημοφιλείς για φωτογραφία 

location, μόδα κλπ. Τώρα η Profoto προσφέρει έλεγχο των δύο αυτών 

φλας μέσω της εφαρμογής (app) Profoto Control για smartphone 

στην πλατφόρμα Android, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

κατεβάσουν από το Play Store.Έτσι οι κάτοχοι μπορούν να ελέγξουν όλες 

τις λειτουργίες μέσω του κιητού και να εγκαταστήσουν update
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Διαρροές (?) μέσω Canon Rumors

Οι φημολογίες στο διαδίκτυο για νέα μοντέλα 

δίνουν και παίρνουν, ειδικά για φωτογραφικές 

μηχανές με μεγάλο ενδιαφέρον. Από καιρό 

διέρρεαν διαδόσεις για κάποια “καλύτερη” μηχανή 

στη σειρά full frame mirrorless ΕΟS R, αλλά τώρα 

το εξειδικευμένο Canon Rumors αποκάλυψε 

λεπτομερειες. Το επερχόμενο μοντέλο λοιπόν, περί 

του οποίου αναδημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη, 

θα λέγεται ίσως ΕΟS R5 και θα έχει κορυφαίο 

αισθητήρα 45Megapixel με σταθεροποίηση επί 

του αισθητήρα καθώς και απίστευτο burst mode 

20fps.  Δεν είναι σαφές αν αυτή η επίδοση θα 

επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρομηχανικού ή καθαρώς 

ψηφιακού κλείστρου. Αλλά και το video αναμένεται 

ενισχυμένο με το αναμενόμενο πλέον από όλους 

4Κ αλλά στα 120fps (?) καθώς και 8Κ στα 30fps 

τρομερή επίδοση που παραπέμπει σε πανίσχυρη 

επαγγελματική βιντεοκάμερα. Θα υπάρχει ακόμη 

8Κ RAW time lapse αν και οι ειδικοί προειδοποιούν 

ότι είναι αδύνατον να δουλεύει η μηχανή σε full 

sensor readout8K και να μην υπερθερμαίνεται 

οπότε μάλλον μιλάμε για crop sensor video σε 

παρόμοια ανάλυση. To “κατασκοπευτικό” site έχει 

πληροφορίες για ανακοίνωση στην επερχόμενη 

έκθεση imaging CP+ στα τέλη Φεβρουαρίου.

Είναι σαφές ότι από την γκάμα EOS R λείπει το hi 

end μοντέλο που θα εκτοξεύσει το ενδιαφέρον 

και θα κεντρίσει τους αγοραστές, ιδιαίτερα 

τους επαγγελματίες και τους ερασιτέχνες με 

παχιά πορτοφόλια, οπότε πιστεύουμε ότι είναι 

θέμα χρόνου να εμφανιστεί και θέμα ακρίβειας 

πληροφοριών κατά πόσον θα ισχύσουν όλα τα 

παραπάνω. 

Ricoh Pentax WG70
Aδιάβροχη και διαφορετική

A(�3��8��) Sony
Το φάαμα των ελλείψεων λόγω κορωνοϊού

Η επιδημία του κορωνοϊού στην Κίνα δεν αφήνει αδιάφορη τη βιομηχανική 

παραγωγή, αφού αρκετές παραγωγικές μονάδες κλείνουν προληπτικά κάποια 

εργοστάσια για να μην υπάρξουν εστίες μετάδοσης. Δεν είναι γνωστό ποιές εταιρίες 

imaging έχουν συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Γουχάν και την επαρχία 

Χουμπέι, αλλά εκφράζονται γενικότεροι φόβοι για διατάραξη της ομαλής βιομηχανικής 

διαδικασίας. Για παράδειγμα η κορεάτικη αυτοκινητοβιομηχανία Χιουντάι αντιμετώπισε 

πρόβλημα όταν αναγκάστηκε να διακόψει τη συναρμολόγηση αυτοκινήτων διότι δεν 

μεταφέρθηκαν έγκαιρα καλωδιώσεις από την Κίνα. Στα δικά μας, ο Chief Financial 

Officer (γενικός οικονομικός διευθυντής) της Sony, Hiroko Totoki δήλωσε ότι η επιδημία 

του κορωνοϊού ενδεχομένως επηρεάσει τις οικονομικές προβλέψεις για το 2020 αν 

διαταραχθεί η αλυσίδα του εφοδιασμού στον τομέα των αισθητήρων όπου η Sony 

φέτος είναι αντιμέτωπη με ρεκόρ παραγγελιών. Επσίης σύμφωνα με την οικονομική 

εφημερίδα Νikkei Asian Review, προβλήματα επηρεάζουν ήδη την παραγωγή του 

Playstation 4, στο οποίο βασίζεται μεγάλο ποσοστό της κερδοφορίας της Sony. 

Η σειρά WG της Ricoh/Pentax έχει σχηματίσει το δικό της fan club 

χάρη στον ασυνήθιστο, μοντέρνο και τελείως διαφορετικό από 

όλες τις υπόλοιπες αδιάβροχες compact, σχεδιασμό. Το νέο μοντέλο 

είναι αδιάβροχο σε βάθος ως 14m και στηρίζεται σε αισθητήρα 1/2,3in. 

16Megapixel ΒSI CMOS και σε φακό ισοδύναμο με 28-140mm f/3,5-

5,6 αποτελούμενο από 11 κρύσταλλα κατανεμημένα σε 9 ομάδες, 

ενώ προσφέρεται και ψηφιακή λειτουργία Intelligent Zoom 7,5x αλλά 

με μείωση της ανάλυσης στα 7Megapixel. Όπως και σε προηγούμενα 

μοντέλα της σειράς ο φακός περιβάλλεται από μια συστοιχία έξι LED που 

αναλαμβάνει το ρόλο φλας όταν γίνονται macro λήψεις. Παραπέρα η 

WG-70 προσφέρει την πρωτότυπη λειτουργία Digital Microscope όπου 

μεγεθύνει ψηφιακά τη macro εικόνα. Στο Underwater mode η μηχανή 

εκτελεί αυτόματη διόρθωση των παραμορφώσεων λόγω διάθλασης, 

φασματικής απορρόφησης των χρωμάτων σε μεγαλύτερα βάθη κλπ. Η 

WG-70 δέχεται όλα τα αξεσουάρ της σειράς WG.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

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

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

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

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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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
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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
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ 
& ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ  
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Photo Storage  
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΕΤΕ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΤΕ 
& ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΥΚΟΛΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ  

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

NNOO  2121
� � � � � 
� � � � � �

0
1

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

K�������������  
���������� &

TA
 Μ

Ο
Ν

Ο
Θ

ΕΜ
ΑΤ

ΙΚ
A 

TE
YX

H
 T

O
Y 

Φ
Ω

ΤΟ
-

ΓΡ
ΑΦ

Ο
Y 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Κ

ΑΘ
Ε 

4 
Μ

Η
Ν

ΕΣ
 

ΕΠ
Ο

Μ
ΕΝ

Η
 Ε

ΚΔ
Ο

ΣΗ
: 4

 ΙΟ
ΥΝ

ΙΟ
Υ 

20
20

������", �#��$, 
���%$���", �������.

38 ������� ������'���, 
���$(����������#, ��$��%#�� & 

%���$����� ����%#���� 
�$� ')�*" ���

Cover_Kinimatographos.indd   1 23/1/2020   12:54:12 μμ

Δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των €25 & νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά από το photo.gr 
Νο 22: ΣΥΝΘΕΣΗ & ΚΑΔΡΟ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 4 Ιουνίου 2020
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http://www.photo.gr/monothematika/
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Η Αθήνα από την Ανατολή στη Δύση, 1821-1896

Όταν παρουσιαζόταν το ντοκιμαντέρ «Σμύρνη η καταστροφή μιας κοσμοπολίτικης πόλης» 

το 2012 στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, ο Άγγελος Δεληβορριάς και η 

Μαρία Ηλιού, μιλούσαν συχνά για το καινούργιο πρόζεκτ της Μαρίας που ήταν πέντε ιστορικά 

ντοκιμαντέρ για την ιστορία της σύγχρονης Αθήνας, από το 1821 έως τις μέρες μας. Ο Άγγελος 

Δεληβορριάς πρότεινε τότε τους τίτλους και πολύτιμες ιδέες. Το αποτέλεσμα είναι πράγματι πέντε 

ταινίες ντοκιμαντέρ, από τις οποίες η πρώτη, «Η Αθήνα από την Aνατολή στη Δύση, 1821-1896» 

θα παρουσιαστεί φέτος (13/02 -26/04/2020) στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, 

παράλληλα με μια φωτογραφική έκθεση. «Η Αθήνα από την ανατολή στη δύση, 1821-1896» 

παρουσιάζει την ιστορία της Αθήνας τον 19ο αιώνα, με οπτικό υλικό από αρχεία της Ελλάδας, της 

Ευρώπης, της Αμερικής, του Καναδά και της Αυστραλίας αλλά και με ήχους και μουσική της εποχής 

εκείνης. Ομιλητές είναι, ο Αλέξανδρος Κιτρόεφ, ο αρχαιολόγος Jim Wright, ο δημοσιογράφος 

Νίκος Βατόπουλος, καθώς και οι ιστορικοί Λεωνίδας Εμπειρίκος, Χριστίνα Κουλούρη, Sir 

Michael Llewellyn Smith, Ελένη Μπαστέα. Μουσική: Νίκος Πλατύραχος. Μοντάζ: Αλίκη Παναγή. 

Φωτογραφία: Buddy Squires. Ιστορικός σύμβουλος είναι ο Αλέξανδρος Κιτρόεφ, ενώ η σκηνοθεσία 

του ντοκιμαντέρ και η επιμέλεια της έκθεσης ανήκει στην Μαρία Ηλιού.

Τέλος να σημειωθεί πως όλο το πρότζεκτ αφιερώνεται στη μνήμη του Άγγελου Δεληβορριά.

Εγκαίνια: 

11 Φεβρουαρίου 2020, 

8μ.μ. 

Διάρκεια: 

11 Φεβρουαρίου - 

26 Απριλίου 2020

Διεύθυνση: 

Κουμπάρη 1 & Βασ. 

Σοφίας, Αθήνα

Πληροφορίες: 

www.benaki.org
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Helmut Newton Foundation
Διάσημοι φωτογράφοι και περφόρμερ στο Βερολίνο

Η τέχνη της περφόρμανς είναι για αρκετούς δυσνόητη. Δεν είναι όμως λίγοι οι διάσημοι φωτογράφοι 

που έχουν αποτυπώσει διάφορες περφόρμανς γνωστών εικαστικών του συγκεκριμένου 

εκφραστικού μέσου. Ίσως μία από τις διασημότερες περφόρμανς των τελευταίων δεκαετιών να 

συναντάται στο MOMA της Νέας Υόρκης το 2010 όταν η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, κάθησε ακίνητη επί τρεις 

μήνες/οκτώ ώρες την ημέρα σε ένα δωμάτιο όπου εναλλάσονταν απέναντί της διάφοροι επισκέπτες. 

Εκείνη παρέμεινε ανέκφραστη (μόνο όταν ήρθε ο παλιός της έρωτας και συνεργάτης Ulay συγκινήθηκε), 

ενώ αρκετοί από τους επισκέπτες άρχισαν να δακρύζουν κατά τη διάρκεια αυτής της ιδιαίτερης 

περφόρμανς. Τώρα έρχεται το ίδρυμα του μετρ της φωτογραφίας μόδας Helmut Newton και διοργανώνει 

ειδικό αφιέρωμα στη σχέση της περφόρμανς και της φωτογραφίας, άρρηκτα συσχετισμένες καθότι 

πάντα χρειάζεται η φωτογραφία για να καταγράψει ένα περφόρμανς. Στην έκθεση Body Performance, 

αν βρεθείτε στο Βερολίνο (ή στην σχετική ιστοσελίδα) θα δείτε, μεταξύ άλλων, έργα των Robert 

Mapplethorpe, Cindy Sherman κ.ά. 

Η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 10 Μαίου 2020

Πληροφορίες: https://helmut-newton-foundation.org
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TAF-The Art Foundation
Όταν η φωτογραφία υποστηρίζει τον άνθρωπο

Φιλανθρωπικού χαρακτήρα είναι η ομαδική έκθεση με 

πορτρέτα και στιγμιότυπα από την Αφρική, καθώς τα 

έσοδα θα υποστηρίξουν την αποστολή στο χωριό Mtakuja της 

Τανζανίας. Η εθελοντική ομάδα Share, Love, Travel, η οποία 

κάνει πολλές δράσεις για το συγκεκριμένο χωριό, διοργανώνει 

την έκθεση «Faces, everyday life in Africa”, με οκτώ 

φωτογράφους από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ιταλία. Να 

σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται 

το ντοκιμαντέρ για την Τανζανία, του σκηνοθέτη Αθανάσιου 

Δημόπουλου. Την έκθεση επιμελήθηκε η Ελένη Αγγελίδου, η 

οποία και συμμετέχει με φωτογραφίες της. 

Διάρκεια: Mέχρι 16 Φεβρουαρίου 2020 

Διεύθυνση: Νορμανού 5, Μοναστηράκι

Πληροφορίες: http://theartfoundation.metamatic.gr

����'%����(.�'(.8 ]'7��
Φωτογραφικός… Βαλεντίνος με τα «Φωτογραφικά Ζεύγη»

Gerda Taro & Robert Capa, Alfred Stieglitz & Georgia O’ Keefe, Tina Modotti & 

Edward Weston, εκπληκτικά ζευγάρια στην ιστορία της φωτογραφίας, τα οποία 

έχουν εμπνεύσει με τη σειρά τους μεταγενέστερους δημιουργούς. Το ότι υπάρχει 

ο έρωτας στην τέχνη, μεταξύ και διάσημων καλλιτεχνών, έχει αποτελέσει σενάριο 

πολλών ταινιών ή πλοκή βιβλίων.

Εμπνευσμένος και ο θεωρητικός της φωτογραφίας και ιδρυτής του «Φωτογραφικού 

Κύκλου», Πλάτων Ριβέλλης, από τον έρωτα και την τέχνη, τα τελευταία χρόνια 

διευθύνει την σειρά εκθέσεων υπό τον τίτλο «Φωτογραφικά Ζεύγη». Φέτος 

παρουσιάζονται φωτογραφίες του Κώστα Καραμολέγκου και της Αντιγόνης 

Μυριλάκου. Την επιμέλεια της συγκεκριμένης έκθεσης έχει ο φωτογράφος Πάνος 

Ροζάκης ενώ η διοργάνωση ανήκει στo Hellenic American College (HAEC), την 

Ελληνοαμερικανική Ένωση σε συνεργασία με τον «Φωτογραφικό Κύκλο». 

Εγκαίνια Παρασκευή 14 

Φεβρουαρίου 2020 στις 19:30

Διάρκεια: 14 Φεβρουαρίου - 4 

Μαρτίου 2020

Διεύθυνση: Γκαλερί Κέννεντυ της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, 

Mασσαλίας 22, Αθήνα

Πληροφορίες: www.hau.gr
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photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

Athens Fashion Film Festival
Όταν η μόδα συναντά τον κινηματογράφο και την τέχνη

Δεν αποτελεί πλέον έκπληξη όταν οι διάφορες τέχνες συνδέονται και 

συνεργάζονται, το ζήτημα είναι ο συνδυασμός που γίνεται να είναι 

ευφάνταστος και πετυχημένος. Ένα φεστιβάλ, το οποίο πρωτοεμφανίστηκε 

πέρυσι στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, συνδυάζει φέτος για δεύτερη φορά 

στην Τεχνόπολη, μέσω της κινούμενης εικόνας, τους κόσμους της μόδας και του 

σινεμά, της τέχνης και των media.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές, το λεγόμενο AthensFFF βρίσκεται σε 

συνεργασία με το δίκτυο των Fashion Film Festivals διεθνώς. Το φετινό 

πρόγραμμα, με τίτλο «Όταν η ηθική συναντάει την αισθητική», περιλαμβάνει 

80 fashion film μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ στο διαγωνιστικό τμήμα, ειδικά 

αφιερώματα, θεματικά πάνελ και masterclasses, με στόχο να προσφέρει στο 

ελληνικό και διεθνές κοινό μια σφαιρική εικόνα των τελευταίων τάσεων και ιδεών 

που κυριαρχούν στον κινηματογράφο, τη μόδα, την τέχνη και το περιβάλλον. 

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, θα απονεμηθούν και 13, συνολικά, AthensFFF 2020 

Awards. Μερικές από τις ταινίες που μπορείτε να δείτε: 

“Divino Inferno: Rodin and the Gates of Hell”

Σκηνοθεσία: Bruno Aveillan

Προβολή: Σάββατο 15/2 στις 17.45

“We Margiela”

Σκηνοθεσία: Menna Laura Meijer

Προβολή: Κυριακή 16/2, στις 17.00

*Την προβολή της ταινίας ακολουθεί 

συζήτηση-panel με θέμα:

Uniforms (Η μόδα σαν κοινωνικός καθρεπτης)

Διάρκεια: 14 - 16 Φεβρουαρίου 2020

Διεύθυνση: Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης, 

Πειραιώς 100, Αθήνα

Πληροφορίες: https://athensfff.com

www.photo.gr
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