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Ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα επόμενα τρία τεύχη:

   

Ένα μονοθεματικό τεύχος της επιλογής σου αξίας €6,90 

& τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου       

www.photo.gr - 210 8541400 - info@photo.gr

Αγοράζεις το νέο τεύχος Νο 266 από το eshop στη τιμή 

που θα το αγόραζες στο περίπτερο!  

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

Αγορά μόνον ενός τεύχουςΑγορά μόνον ενός τεύχους

Mini συνδρομή 3 τευχών

2η
 Eπιλογή

1η 
Eπιλογή

€€55,,8080
όλα!όλα!

Ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έξη τεύχη: 

Δύο μονοθεματικά τεύχη της επιλογής σου αξίας €13,80 

Πρόσθετη έκπτωση €2,80 (Πληρώνεις €32 & όχι €34,80 τα 6 τεύχη) 

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου      

Ετήσια συνδρομή 6 τευχών
3η

 Eπιλογή

€ 3 2 
όλα!

€17,40
όλα!

   Δώρο:   Δώρο:

   Δώρα:

   Δώρα:

Γράψου τώρα συνδρομητής! 
Έχεις 3 επιλογές:

https://bit.ly/3f4Bo4S
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STEVE JOBS
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Φωτογράφος David Movsesyan - Φωτογραφείο Kaloudis Photography 
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Στις περίεργες μέρες που ζει ο πλανήτης και ιδιαίτερα ο δυτικός 

άνθρωπος, τίποτε δεν είναι πια ίδιο... Ούτε στο imaging. Οι 

“αποκλεισμένοι” αναπτύσσουν μη αναμενόμενες συμπεριφορές 

και τα γεγονότα προκύπτουν πιο γρήγορα απ’ ότι μπορούμε 

να αντιληφθούμε και αναλύσουμε. Να δούμε αποσπασματικά 

μερικά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο της εικόνας;

Ποιές είναι οι πιο περιζήτητες κάμερες; Ούτε οι DSLR, oύτε οι 

mirrorless oύτε καν οι compact γοήτρου με αισθητήρα 1in. Αλλά 

οι ταπεινές, περιφρονημένες, σχεδόν λησμονημένες webcam. 

Αυτές με τις υποδεέστερες ως άθλιες αναλύσεις (full HD στην 

καλύτερη φάση), πλαστικούρα φακό και συνήθως από no name 

κατασκευαστές. Έτσι κι αλλιώς οι επώνυμες ήδη ενσωματώνονται 

στα αντιστοίχως επώνυμα laptop, tablet, smartphone και σία 

(όπου ονομάζονται front cameras ή facetime κλπ.). Ξαφνικά όμως 

βρέθηκε ένα σωρό κόσμος με PC που δεν είχαν ούτε ήθελαν ως 

τώρα τέτοια κόλπα με τηλεδιασκέψεις, εξ αποστάσεων εκπαίδευση, 

work from home κλπ. Η ζήτηση εκτοξεύθηκε, οι τιμές ξέφυγαν, η 

μαύρη αγορά άνθισε, τα αποθέματα τέλειωσαν και άντε να κάνεις 

backorder στους κινέζους με τα εργοστάσια κλειστά. Φρίκη... 

Κάρτες video capture. Στην αναμπουμπούλα τέλειωσαν κι 

αυτές. Αν δεν τις γνωρίζετε είναι τα εξαρτήματα που παίρνουν 

σήμα εικόνας από έξοδο HDMI της κάμεράς σας ή του PC ή της 

παιγνιδοκονσόλας. Ως τώρα ήταν δημοφιλείς ανάμεσα στους 

master gamers που στρήμαραν (sorry για τα ελληνικά) τα online 

παίγνιά τους και τα χάζευαν άλλοι gamers. Μερικές φορές τις 

χρησιμοποιούσαν και οι βιντεάδες. Τώρα όμως τις χρειάστηκαν 

όσοι ήθελαν (και θέλουν) καλύτερη εικόνα από αυτή την 

xειρίστης ποιότητας των webcam. Mε μια φωτογραφική (καλύτερα 

mirrorless) και video capture card, όπως αυτές από τα ειδικευμένα 

εργοστάσια του είδους (Elgato, Avermedia, Hauppauge κλπ) 

μπορείς εκτός των άλλων να κάνεις live streaming την video 

εικόνα. Η ζήτηση και εδώ απογειώθηκε... άγνωστο αν θα βρείτε 

κάτι στην αγορά.

Covid-19: Kαιρός για αγορές. Όταν πέφτει η ζήτηση με 

έγκλειστους φωτογράφους και άγνωστη έκβαση των περιορισμών, 

κάτι πρέπει να γίνει. Να ενισχυθεί η αγορά. Να υπάρξουν 

ελκυστικές ενέργειες. Προσφορές βρε αδελφέ... E λοιπόν, 

τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες αγορές, οι εταιρίες καίγονται για 

ρευστό και έχουν αρχίσει τις καλές και ακόμη καλύτερες τιμές... 

Σύντομα η Black Friday θα έχει βρει το δάσκαλό της. Όσοι έχουν 

ρευστό και όρεξη για φωτογραφία, ίσως είναι η καλύτερη εποχή 

για φωτογραφικές ευκαιρίες!

Mετά την Canon, ποιός; Ποιός (κατασκευαστής) θα βγάλει app 

μετατροπής σε webcam; Όπως γράφαμε και στο προηγούμενο 

τεύχος, η Canon έδειξε το δρόμο με το app που μεταμορφώνει 

κάμποσα μοντέλα με wifi σε (περιζήτητες εν καιρώ lockfdown) 

webcam. Είναι αποκλειστικά θέμα λογισμικού. Θεωρούμε ότι 

επειγόντως όλα τα άλλα εργοστάσια πρέπει να πάρουν παρόμοια 

πρωτοβουλία, να κάνουν ένα ..δωράκι στους κατόχους μηχανών 

που τους έχουν προτιμήσει. Περιμένουμε...

To& 6#�$�#*#; 
...έργα και ημέρες 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Social distancing - Photography distancing
Οι ματαιώσεις γνωστών φεστιβάλ

Η φωτογραφική εικόνα, εν καιρώ social distancing, μας έφερε πολύ κοντά, τόσο κοντά που 

βλέπαμε ο καθένας τον προσωπικό χώρο, την προσωπική ζωή του καθενός, ίσως όσο 

ποτέ άλλοτε. Ως μία νέα μετά-social media εποχή. Χορεύτρια παρέδιδε live μαθήματα χορού εν 

μέσω Covid-19 και την στιγμή που θαυμάζαμε τις αιθέριες κινήσεις της, απολαμβάναμε και τον 

αγαπημένο της που έφτιαχνε στην κουζίνα το πρωϊνό καφεδάκι. 

Όμως η φωτογραφία των μουσείων και των γκαλερί μετατράπηκε σε απαγορευμένη ζώνη.  Για 

σαφείς πρακτικούς λόγους, έπρεπε να παραμείνουν όλα κλειστά κι έτσι όλοι οι φιλότεχνοι 

απομείναμε να κοιτάζουμε κεκλεισμένων των θυρών, την αγαπημένη μας τέχνη, στον εικονικό 

κόσμο του διαδικτύου. 

Το ότι η φωτογραφική εικόνα κυριαρχεί στην ψηφιακή της άυλη μορφή, είναι δεδομένο πλέον, 

σχεδόν κλισέ. Όμως υπάρχουν ακόμη χιλιάδες φιλότεχνοι οι οποίοι αναζητούν την ανεκτίμητη 

μαγεία της τυπωμένης φωτογραφίας. Και βέβαια μπορούμε να δούμε φωτογραφίες σε ένα 

καλαίσθητο λεύκωμα αλλά η μοναδική εμπειρία που βιώνει κανείς όταν βρίσκεται μπροστά σε 

μία - καλά - τυπωμένη φωτογραφία, είναι ανυπέρβλητη. Είναι γνωστή άλλωστε η σημασία της 

βιωματικής μάθησης στη ζωή μας. Και το να περιηγείσαι σε χώρους τέχνης και να παρατηρείς 

φωτογραφικά έργα, είναι μία ασύγκριτη βιωματική πολιτιστική εμπειρία. 

Πριν λίγες ημέρες το ιστορικό φεστιβάλ Rencontres d’Arles, της γραφικής γαλλικής κωμόπολης, 

το οποίο θα γιόρταζε τα 50 χρόνια επιτυχούς ύπαρξής του, ανακοίνωσε την ακύρωση λόγω της 

γνωστής πανδημίας. Στα δικά μας φωτογραφικά, το φεστιβάλ φωτοειδησεογραφίας που έκανε 

το ντεμπούτο του ακριβώς πριν έναν χρόνο, το Athens Photo World, ανακοίνωσε και αυτό την 

ματαίωσή του. Παραμένουν ωστόσο σε ισχύ οι δύο διαγωνισμοί του APW που είναι βρίσκονται 

ήδη σε εξέλιξη. Πώς θα ξαναβρεθούμε σε μια βραδιά εγκαινίων, ανάμεσα σε εκατοντάδες 

άλλους φιλότεχνους, είναι κι αυτό ένα από τα μυριάδες ερωτήματα που δημιούργησε η νέα 

πανανθρώπινη τάξη πραγμάτων. 

ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

�� �������� ��� ������
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Δημιουργία Μητρώου Καλλιτεχνών και Δημιουργών 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη που έκανε την Πέμπτη 7 Μαίου, δημιουργείται για πρώτη φορά 

ένα μητρώο για τους καλλιτέχνες και δημιουργούς, το οποίο σηματοδοτεί και την επίσημη καταγραφή των πραγματικώ ν δυνά μεων 

του πολιτισμού  της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, από  τις 13/05, ξεκινά η λειτουργί α πλατφό ρμας στον ιστοχώ ρο artandcultureprofessionals.

services.gov.gr στο ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργεί ου Εργασί ας για την καταγραφή  καλλιτεχνώ ν και δημιουργώ ν ανά  κλά δο και μετεξέ λιξη σε 

Μητρώ ο Καλλιτεχνώ ν και Δημιουργώ ν του ΥΠΠΟΑ. 

Πέραν τούτου, ανακοινώθηκε πως επεκτείνεται αναδρομικά το επίδομα των 800 ευρώ για τον πολιτισμό ενώ η συνολική επέ νδυση στον 

πολιτισμό  ανέρχεται σε περισσό τερα από  €100 εκατομμύ ρια. 

Tην Πέμπτη 7 Μαίου 2020 η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη 

παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα μουσείων, αρχαιολογικών 

χώρων, θερινών κινηματογράφων και άλλων πολιτιστικών οργανισμών. 

Αρχαιολογικοί χώροι

18 Μαίου 2020

Πώς θα περπατούν στον ιερό βράχο της Ακρόπολης εκατοντάδες τουρίστες 

και θα τηρούν και τους κορωνο-κανονισμούς αποτελεί ένα μέγα ερώτημα, 

μεταξύ όλων των υπολοίπων. “Θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις 

1,5 μέτρου”, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου 

Πολιτισμού. 

Θερινοί κινηματογράφοι

1η Ιουνίου 2020

Το όριο πληρότητας ορίζεται στο 40% ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις 

Μουσεία

15 Ιουνίου  2020

Όπως και σε όλες τις κατηγορίες, συνιστάται 

χρήση προστατευτικής μάσκας και αλκοολούχου 

αντισηπτικού διαλύματος. Εδώ οι αποστάσεις μεταξύ 

των φιλότεχνων ορίζονται στα δύο μέτρα. 

Δρώμενα σε ανοιχτούς χώρους

15 Ιουλίου 2020

Καλλιτεχνική εκπαίδευση

11-24 Μαίου 2020

Ανοίγουν σταδιακά οι πολιτιστικοί εκπαιδευτικοί 

φορείς, όπως σχολές χορού, ωδεία και λοιπές 

εκπαιδευτικές δομές.


�"#("'� "* �")*�*%�*!"# �.�"* %��� �))�/�
Οι βασικές ημερομηνίες και οι νέοι κανόνες
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Lexar 
Multi 3:1 Card reader

Ένα γρήγορο και στυλιζαρισμένο card reader με 

πρωτότυπο τριγωνικό σχήμα είναι το νέο προϊόν 

της Lexar. To  Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 

USB 3.1 Reader όπως είναι το πλήρες όνομά του 

αναλαμβάνει να διαβάσει τα περιεχόμενα καρτών 

Compactflash, SD και ΜicroSD με το πλεονέκτημα 

του γρήγορου interface USB 3.1. επιτυγχάνει 

ταχύτητες διαμεταγωγής ως 312MB/sec με UHS-I SD 

και ως 160MB/sec με κάρτες Compactflash. Η τιμή 

θα είναι πολύ προσιτή κοντά στα 30ευρώ.

Panasonic 
Φήμες για επερχόμενη GH6 με super προδιαγραφές

Αν και τα νέα συνήθως διαρρέονται για νέα μοντέλα Canon & Nikon που ακόμη δεν έχουν αναγγελθεί 

επισήμως, μερικές φορές ο κανόνας ανατρέπεται. Στο προκείμενο η φημολογία προέρχεται από 

το συνήθως καλά πληροφορημένο TechRadar και σχετίζεται με όχι μία αλλά τρεις (!) αναμενόμενες 

Panasonic βασισμένες σε αισθητήρα κατασκευής Sony με κωδικό ΙΜΧ594CQR και ανάλυση 41Megapixel. 

Με αυτό το hardware θα προκύψει η μηχανή με την μεγαλύτερη ανάλυση στον κόσμο του Micro 4/3. 

σύμφωνα με τη “διαρροή” τα νέα μοντέλα θα έχουν επιπλέον σταθεροποίηση επί του αισθητήρα, 

βελτιωμένο autofocus με phase detect pixels, video 6K και ίσως 8Κ time lapse και καλύτερη ηλεκτρική 

αυτονομία. Μέχρι τώρα το επίσημο εργοστάσιο ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει, αν και η GH6 

προοριζόταν για την Photokina 2020, που όπως γνωρίζουμε όλοι έχει ματαιωθεί, οπότε η αναγγελία 

μάλλον θα μετατεθεί για το τέλος της χρονιάς. 
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Omnivision OV64B
Υψηλής ανάλυσης αισθητήρας για κινητά

Δεν είναι μόνον η Sony και η Samsung που σχεδιάζουν συνεχώς πιο 

εξελιγμένους σένσορες κινητών. Δραστηριοποιούνται στο είδος 

και μικρότερες εταιρίες όπως η Omnivision, η Micron κλπ. Aπό την 

Οmnivision προέρχεται η είδηση για ένα αισθητήρα 1/2in. 64Μegapixel 

με τεχνολογία PureCell Plus-S stacked CMOS και pixel binning ανά 

κάθε τετράδα pixel σε επίπεδο firmware. Κατ αυτό τον τρόπο από την 

εγγενή ανάλυση 9248x694pixel (μέγεθος pixel 0,7micron) παράγονται 

φωτογραφίες 16Μegapixel (ισοδύναμες ανά pixel με 1,4micron) με 

μεγαλύτερη ευαισθησία, δυναμική περιοχή και καλύτερη χρωματική 

ακρίβεια. Ο αισθητήρας έχειδυνατότητα 8Κ/30p video ή 4Κ/60p ή ακόμη 

και slow motion 240p στο full HD (1920x1080). Όσο για το autofocus 

υλοποιείτα;ι με phase detect pixel και σύστημα 2x2microlens που 

η κατασκευάστρια εταιρία ονομάζει ML-PDAF και υπόσχεται άριστη 

ακρίβεια εστίασης.

- 

USB 4
H αναβάθμιση του Universal Serial Bus φέρνει μεγάλες αλλαγές

Όπως η εμφάνιση του USB-C σαν μορφή ακροδέκτη έφερε την ηλεκτρική 

συμβατότητα με το Thunderbolt 3.0 αλλά και εντυπωσιακές αλλαγές 

στην ταχύτητα από 480Mbps το USB 2.0 στα 5Gbps το USB 3.0. έτσι και η 

επόμενη έκδοση USB 4.0 θα φέρει μαζί της σημαντικές καινοτομίες. Εκτός 

από την αναβάθμιση των ταχυτήτων, σαν ακροδεκτης για σύνδεση μόνιτορ 

με υποστήριξη DipslayPort 2.0 (μια νέα προδιαγραφή που τυποποιήθηκε το 

2019) θα χρησιμοποιείται το ίδιο φις όμοιο εμφανισιακά με USB-C. Δηλ. θα 

είναι ηλεκτρικά συμβατό και ως φις για σύνδεση monitor και ως σύνδεση 

δεδομένων. Μάλιστα θα υποστηρίζονται ταχύτητες διαμεταγωγής ως 70Gbps 

δηλ. bandwidth (εύρος ζώνης) που αντιστοιχεί σε αναλύσεις ως 16Κ στα 60fps 

δηλ. το τριπλάσιο του αντίστοιχου bandwidth του τωρινού Displayport 1,4.
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Photography Life
Τα πάντα δωρεάν για την εκπαίδευση των έγκλειστων φωτογράφων

Mέσα στην κρίση του κορωνοϊού αρκετά φωτογραφικά site αισθάνονται αρκετά γενναιόδωρα ώστε να συμβάλουν 

με κάποιο τρόπο στα ενδιαφέροντα των φωτογράφων και να τους ενισχύσουν σε μια δύσκολη συγκυρία. To 

photographylife.com που έχει δημιουργήσει ο Nasim Masurov με τους συνεργάτες του Spencer Cox και John Bosley, 

προσφέρει δωρεάν τις τρεις εκπαιδευτικές σειρές του αξίας 150 δολ η καθεμια, ανεβάζοντάς τις στο αντίστοιχο κανάλι 

στο YouTube. Ήδη η πρώτη σειρά https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=FbERY632OFg&featu

re=emb_logo είναι  διαθέσιμη για όσους εγγράφονται στο κανάλι και όπως δήλωσαν οι δημιουργοί θα συνεχίσουν 

και τις επόμενες εβδομάδες ανεβάζοντας και τις άλλες δύο. ΄

Canon
Firmware “επί πληρωμή” για stop motion

Όταν η Ρanasonic ξεκίνησε την τάση για “επί πληρωμή” firmware update για την προσθήκη λειτουργίας V-Log 

L video στην GH-4 είχαν προκληθεί αντικρουόμενες απόψεις και αντεγκλήσεις κατά πόσον είναι θεμιτή μια 

τέτοια πρακτική δανεισμένη από τον κόσμο του software και αν παραβιάζει μια σταθερή τακτική που είχε τηρηθεί 

ως τώρα να θεωρείται το δωρεάν firmware update ως υποχρέωση των κατασκευαστών προς τους αγοραστές 

των συσκευών imaging. Tελικά στον γεμάτο ανατροπές κόσμο μας φαίνεται να μην υπάρχει τίποτε σταθερό και 

απαράβατο. Σε αυτό το μήκος κύματος και η Canon υπέκυψε στον πειρασμό, κοστολογώντας στα 100δολ το 

firmware με δυνατότητα stop motion 1920x1080 στις EOS R, συμβατό με το δημοφιλές app Dragonframe. To 

πλεονέκτημα εδώ για αυτούς που κάνουν κινούμενη εικόνα είναι η αυξημένη ανάλυση στο preview με τη μηχανή 

συνδεδεμένη μέσω USB καλωδίου. 
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IlfordPhoto (Harman)
...συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα να υποστηρίζει τους “υπό 
περιορισμό” φωτογράφους 

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζει η Ilford και μάλιστα το αναλογικό κομμάτι 

που αφορά φιλμ και φωτογραφικό χαρτί (IlfordPhoto), το πρόγραμμα 

στήριξης των ενδιαφερόμενων για τη φωτογραφία, ανεβάζοντας νέο 

περιεχόμενο είτε στο website είτε στο αντίστοιχο κανάλι στο YouTube. As 

δούμε λοιπόν τι επιφυλάσσει η καινούργια εβδομάδα. 

Στην ενότητα Μagazine παρουσιάζεται ο φωτογράφος Jon Nicholson με 

καλλιτεχνικές εκτιυπώσεις μεγάλου μεγέθους πορτραίτων και όχι μόνον, από 

α/μ φιλμ Ιlford FP4Plus και HP5+.

https://www.ilfordphoto.com/photographing-goodwood/ 

Στην ενότητα LockDown είναι ανεβασμένοένα video παρουσιάζοντας τον 

αμερικανό φωτογράφο Matt Day, με μεγάλη παρουσία στα social meida 

που αναφέρεται αναλυτικά στα  HP5+ film, Delta 3200 film, ILFOTEC HC και 

MGRC Pearl

https://www.ilfordphoto.com/lockdown-sessions-matt-day/ 

Στο κανάλι της Ilford ήδη έχει ανέβει από το Σ/Κ το εκπαιδευτικό video 

με τίτλο  Learning to Shoot Black & White Film in Isolation που έχει 

δημιουργηθεί από ένα ιταλό σπουδαστή φωτογραφίας κάτοικο της 

Φλωρεντίας κατά τη διάρκεια της απομόνωσης λόγω κορωνοϊού.

https://youtu.be/iwNOp9t8GE8 

Τέλος στο ΥοuTube θα υπάρχουν διάφορα άλλα καινουργοφερμένα video 

όπως στη σειρά Ilford Inspires ένα δείγμα δουλειάς του ινδού φωτογράφου 

γάμων  Ankita Asthana με τον τίτλο Love Stories https://youtu.be/

aenhJ1E7aX4

Καθώς και το τελευταίο επεισόδιο της σειράς  Analogue Television https://

www.youtube.com/watch?v=auyjT7k8C5k
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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Gallery Walk 

Ένας… εύκολος περίπατος τέχνης

Η έκφραση ‘gallery walk’ στον αγγλόφωνο κόσμο αναφέρεται σε μία πολύ δημιουργική εκπαιδευτική 

μέθοδο όπου οι μαθητές περιφέρονται εντός της τάξης και γράφουν τις σκέψεις τους πάνω σε 

εικόνες και λέξεις οι οποίες βρίσκονται ανηρτημένες στην αίθουσα. Θα τολμούσαμε να πούμε πως κάτι 

αντίστοιχο μπορεί να συμβεί και στο αθηναϊκό gallery walk των 40 γκαλερί και των 40 καλλιτεχνών 

που λαμβάνει χώρα στην πρωτεύουσα καθότι ο θεατής εμπνέεται από εικόνες που βλέπει γύρω του. 

Ο καθιερωμένος πολιτιστικός περίπατος που υλοποιείται κάθε χρόνο στην Αθήνα,  όπως αναμενόταν 

άλλωστε, θα είναι μόνον εικονικός φέτος. Πρόκειται πραγματικά για έναν ‘εύκολο’ περίπατο; 

Όταν αφορά στην καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση, τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα και 

δυσανάγνωστα. Η ευκολία όμως σίγουρα έγκειται στην πρόσβαση, (σχεδόν) όλοι μπορούμε να… 

περιηγηθούμε στο διαδίκτυο. Να σημειωθεί πως η διοργάνωση αποτελεί συνεργασία των εξής φορέων: 

Athens Culture Net, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης και την Art Athina.                          

                                Σχετικός σύνδεσμος: www.athensculturenet.com και στο YouTube
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Photopolis Agrinio 
Photo Festival
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού 

Έχοντας ως κεντρικό θέμα την ομορφιά του γυναικείου 

σώματος αλλά και τις πιο περίπλοκες ερμηνείες 

του, υπό τον τίτλο «Ολάνθιστος γκρεμός της γυναικός 

το σώμα», οι διοργανωτές του φεστιβάλ της δυτικής 

Ελλάδας, μόλις ανακοίνωσαν τα τελικά αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού οι 15 

καλύτερες φωτογραφίες θα εκτυπωθούν και θα εκτεθούν 

στην έκθεση του Photopolis Agrinio Photo Festival. Στον 

διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά 135 φωτογράφοι.

Την επιλογή των τελικών νικητών έκαναν οι: Ελένη 

Μουζακίτη, Κωνστανίνος Πίττας, Πάνος Χαραλαμπίδης 

και Μαίρη Χαιρετάκη (Πάνος – Μαίρη), Φωτεινή 

Παπαχατζή, Πολυδεύκης Ασωνίτης και Λεωνίδας 

Φραγκούλης. Η ημερομηνία διεξαγωγής του φεστιβάλ 

2020 θα ανακοινωθεί όταν γίνει αυτό εφικτό εξαιτίας της 

γνωστής πανδημίας. 

Οι νικητές φωτογράφοι: 

1ο βραβείο: Μαριάμ Χοροζιάν 

2ο βραβείο: Γιώργος Καμηλάκης 

3ο βραβείο: Γιώτα Παναγή

Όλες οι φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Φεστιβάλ: https://photopolis.gr/nikhtes-

diagwnismou-olanthistos-gkremos-tis-gynekos-to-soma/
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photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

Athens Photo World
Ματαίωση του φεστιβάλ, οι διαγωνισμοί συνεχίζονται

Όπως ήδη προαναφέρθηκε, το φεστιβάλ φωτορεπορτάζ ανακοίνωσε επίσημα την ματαίωση της 

δεύτερης διοργάνωσής του αλλά παραμένουν σε ισχύ οι δύο διαγωνισμοί: 

Διαγωνισμός για το Διεθνές Βραβείο Φωτοδημοσιογραφίας  «Yannis Behrakis»  2020

https://www.apw.gr/diethnes-vravio-fotodimosiografias-yannis-behrakis-2020/

Διαγωνισμός για το Βραβείο Athens Photo World 2020

https://www.apw.gr/vraveio-athens-photo-world-2020/

Οι υποβολές συμμετοχών και για τους δύο διαγωνισμούς θα παραταθούν μέχρι την Κυριακή 19 

Ιουλίου 2020. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τέλη Αυγούστου. Οι διαγωνισμοί βρίσκονται σε ισχύ ήδη 

ηλεκτρονικά και τόσο η διαδικασία συμμετοχής, όσο και οι διαδικασίες αξιολόγησης και ανακοίνωσης 

των αποτελεσμάτων διεξάγονται ηλεκτρονικά. 
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Athens Digital Arts Festival 
Είστε οι μελλοντικοί σκηνοθέτες μας; 

Σε προηγούμενο τεύχος μας αναφερθήκαμε στο ανοιχτό κάλεσμα του γνωστού ψηφιακού 

φεστιβάλ της χώρας μας, με θέμα το Technotribalism, το οποίο συνεχίζεται τελικά μέχρι τα 

τέλη Μαίου 2020. Οι κατηγορίες όπου μπορείτε να συμμετάσχετε με τα βίντεο-έργα σας είναι 

αρκετές. 

To ADAF ONLINE θα φιλοξενήσει έργα από τις κατηγορίες Video Art, Animation, VR (360ο video), 

Performances, Web Art, Games, Digital Image, Ομιλίες, Εργαστήρια, ADAF Kids για παιδιά & 

γονείς, και Φεστιβάλ του Κόσμου, τα οποία είναι δυνατόν να παρουσιαστούν σε ψηφιακή μορφή. 

Όλες οι αιτήσεις, που έχει δεχτεί το φεστιβάλ έως σήμερα, αλλά και όσες λάβει έως την 1η 

Ιουνίου, θα ληφθούν υπόψη για όλες τις δράσεις της 16ης διοργάνωσης του ADAF. Οι καλλιτέχνες 

που θα επιλεγούν πληρώντας τις προϋποθέσεις για το ADAF ONLINE θα ειδοποιηθούν αμέσως 

μετά το κλείσιμο του καλέσματος συμμετοχών τον Ιούνιο, για να συζητηθούν και οι περαιτέρω 

λεπτομέρειες της ψηφιακής παρουσίασης του έργου τους. Οι καλλιτέχνες, που δεν θα λάβουν 

κάποια ειδοποίηση άμεσα, δεν σημαίνει πως αποκλείονται από το ADAF 2020 | Technotribalism, 

θα ακολουθήσουν και άλλες επιλογές για όλες τις υπόλοιπες δράσεις.

Υποβολή έργων βίντεο: Μέχρι την 1η Ιουνίου 2020

Ιστοσελίδα: www.adaf.gr

iFocus & Olympus Greece
Διαγωνισμός Ταξιδιωτικής Φωτογραφίας

Πιθανότατα να ηχεί οξύμωρα ένας διαγωνισμός ταξιδιωτικής φωτογραφίας, μετά από ένα πρωτοφανές διάστημα 

απόλυτου εγκλεισμού, αλλά στον αντίποδα, μπορεί να λειτουργήσει και καταπραϋντικά. Όλοι μας έχουμε άλλωστε 

καταχωνιασμένες στον ψηφιακό λαβύρινθο των φωτογραφικών μας αρχείων, χιλιάδες εικόνες απ’ τα ταξίδια μας. 

Επιλέξτε λοιπόν φωτογραφίες από τα ταξίδια σας (Ελλάδα & εξωτερικό) και διεκδικήστε μια φωτογραφική 

μηχανή OLYMPUS E-M10 III ΑΣΗΜΙ + EZ-M1442 IIR ΚΙΤ ΑΣΗΜΙ V207071SE000, με motto  ‘Never stop the journey’. H 

προσέγγιση του θέματος είναι ελεύθερη και μπορεί να αφορά σε οτιδήποτε έχει σχέση με την ταξιδιωτική φωτογραφία. 

Η υποβολή έως πέντε φωτογραφιών γίνεται δωρεάν. Προσοχή, οι φωτογραφίες να μην περιέχουν υπογραφές, 

υδατογραφήματα, στοιχεία επικοινωνίας, και περιθώρια.

Παράταση υποβολών: Μέχρι τις 15 Μαίου 2020

Σύνδεσμος: https://www.ifocus.gr/magazine/news/2671-itravel-diagonismos-fotografias
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