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Το επαναλαμβανόμενο μοτίβο είναι μία από τις πιο 
ιδιαίτερες τεχνικές για τη σύνθεση ενός ενδιαφέροντος

κάδρου. Η φωτογραφία σού μεταδίδει πολύ 
επιτυχημένα την αίσθηση του βάθους, αφού η γωνία

λήψης της είναι τέτοια που ταξιδεύει το μάτι στο 
λαβύρινθο των καρεκλών! Όσο για το "σκληρό" edit,
με την έντονη οξύτητα, σε συνδυασμό με τις βρώμικες

καρέκλες και την γκρίζα απόχρωση, δημιουργούν 
ένα δραματικό - urban feeling που μαγνητίζει!

Γιώργος Μασχαλίδης

www.instagram.com/gkrasan/ 



www.panasonic.gr

PANASONIC2017

H Panasonic παρουσίασε την κορυφαία μηχανή με
εναλλακτούς φακούς στην γκάμα της, την GH5. 
H μηχανή είναι εφοδιασμένη με αισθητήρα 4/3
20.3 ΜΡ Live MOS, χωρίς χαμηλοδιαπερατό φίλ-
τρο, καθώς και με νέο επεξεργαστή Venus που προ-
σφέρει βελτιωμένη ευκρίνεια, χρώμα και θόρυβο. Το
σώμα είναι στεγανό σε υγρασία και σκόνη, διαθέτει
σύστημα εξισορρόπησης κραδασμών 5 αξόνων,
καθώς και διπλή υποδοχή καρτών μνήμης SD. To σύ-
στημα εστίασης είναι βελτιωμένο, διαθέτει 225 πε-
ριοχές εστίασης και καλύτερη παρακολούθηση
κινούμενων θεμάτων. Ο χρόνος εστίασης είναι
0.05s και η μέγιστη ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι

9 fps με συνεχή εστίαση ή 12 fps με κλειδωμένη
εστίαση. Η ευαισθησία λήψης κυμαίνεται σε κλίμακα
ISO 200-25600. Το δυνατό σημείο όμως της νέας
μηχανής είναι το βίντεο. Μπορεί να κάνει λήψη βίν-
τεο UHD 4Κ στα 60p με ρυθμό μετάδοσης
150Mbps. Αναβάθμιση λογισμικού που αναμένεται
την Ανοιξη θα προσφέρει επι πλέον δυνατότητες,
όπως 10-bit 4:2:2 1080/60p ή UHD/30p στα
400Mbps. Μια νέα δυνατότητα είναι η απομόνωση
φωτογραφιών 18ΜΡ από το βίντεο. Η GH5 διαθέτει
φυσικά σύνδεση Wi-Fi αλλά και Bluetooth. Η διά-
θεση της μηχανής θα αρχίσει τέλος Μαρτίου με τιμή
μόνο για το σώμα 1999$.

Lumix DC-GH5

H Panasonic FZ80 είναι η νέα κόμπακτ μηχανή με με-
γάλο τηλεφακό που διαδέχεται την FZ70. Είναι εφο-
διασμένη με φακό που έχει εστιακό μήκος αντίστοιχο
με 20-1200mm f/2.8-5.9 και αισθητήρα 4/3 BSI
CMOS 18 MP. To σύστημα εστίασης είναι βελτιω-
μένο, με τεχνολογία Depth From Defocus, η οποία
δίνει μικρότερο χρόνο εστίασης υπολογίζοντας την
απόσταση από το θέμα με τη δημιουργία δύο εικό-
νων με διαφορετική ευκρίνεια. Το αποτέλεσμα είναι
ότι ο χρόνος εστίασης μειώνεται στο 0.09s. H μέγι-
στη ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι 10 fps με απλή
εστίαση και 6 fps με συνεχή εστίαση. Χάρη στην

οθόνη αφής ο χρήστης μπορεί να εστιάσει στο θέμα
πολύ εύκολα αλλά και να φωτογραφίσει χρησιμοποι-
ώντας την οθόνη. Η μηχανή κάνει λήψη βίντεο QFHD
4K 3840X2160 px στα 30p. Το σύστημα σταθερο-
ποίησης εικόνων POWER O.I.S. φροντίζει για καθα-
ρές λήψεις ακόμα και στο βίντεο. 
Τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας 4Κ περιλαμβάνουν
την απομόνωση στατικών εικόνων 4Κ αλλά και λει-
τουργίες όπως Focus Stacking, Post Focus, Light Com-
position κλπ. H διάθεση της μηχανής στην αγορά θα
αρχίσει το Μάρτιο με τιμή 399.99$.

Lumix DC-FZ80



LEICA DG Vario-Elmarit 12-60mm
f/2.8-4 ASPH/Power O.I.S.
Πρόκειται για ένα φακό με μικρές διαστάσεις που
προορίζεται και για βίντεο, λόγω της αθόρυβης λει-
τουργίας του, αλλά και για φωτογραφία. Ολοι οι
φακοί αυτής της σειράς έχουν διάφραγμα με 9 λεπί-
δες για όμορφο ανεστίαστο φόντο καθώς και την τε-
χνολογία Nano Surface Coating της Panasonic για
ελαχιστοποίηση αντανακλάσεων και θαμβώσεων. 
Ο φακός διαθέτει στεγανότητα ενάντια σε σκόνη και
υγρασία και μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρα-
σίες μέχρι -10C. H κατασκευή του αποτελείται από
14 στοιχεία διατεταγμένα σε 12 ομάδες, ενώ 4
στοιχεία είναι ασφαιρικά και 2 ED (Extra Low Dis-
persion). O Leica 12-60mm f/2.8-4 είναι εφοδια-
σμένος και με σύστημα εξισορρόπησης κραδασμών
POWER O.I.S. ενώ συνεργάζεται και με συστήματα
Dual I.S., 5-axis Dual I.S. και 5-axis Dual I.S.2 που

υπάρχουν σε μηχανές Panasonic. Η σειρά αυτών
των φακών θα εμπλουτιστεί μελλοντικά και με τους
8-18mm (16-35mm) και 50-200mm (100-400mm),
οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία της σχεδίασης. 

H Panasonic GX850 είναι η τέλεια κόμπακτ
μηχανή για όσους αρέσκονται σε selfies. Η μη-
χανή διαθέτει αναδιπλούμενη οθόνη 3”, η οποία
όταν αναδιπλωθεί θέτει αυτόματα τη μηχανή σε
λειτουργία αυτοφωτογράφησης. Υπάρχουν πολ-
λές διαθέσιμες ρυθμίσεις στη λειτουργία αυτοφω-
τογράφησης, όπως η επιλογή αν το φόντο θα
είναι θολό ή πλήρως εστιασμένο, απαλό δέρμα,
διόρθωση μεγέθους προσώπου κλπ. Mπορείτε
ακόμα να κάνετε και πανοραμικές εικόνες στην λει-
τουργία αυτοφωτογράφησης. Μετά την λήψη μπο-
ρείτε να διορθώσετε τις εικόνες στη μηχανή με τη
λειτουργία Beauty Retouch. Η μηχανή είναι εφοδια-
σμένη με αισθητήρα 4/3 Live MOS 16MP, χωρίς
χαμηλοδιαπερατό φίλτρο. Ο νέος επεξεργαστής
Venus προσφέρει βελτιωμένη ευκρίνεια, χρώμα 

και θόρυβο, ενώ η μέγιστη ευαισθησία είναι ISO
25600. H μηχανή μπορεί να κάνει λήψη βίντεο 4Κ
3840Χ2160 px στα 30p. Η GX850 διαθέτει σύν-
δεση Wi-Fi και είναι εφοδιασμένη με πτυσσόμενο
φακό 12-32mm f/3.5-5.6.

DC-GX850



www.divitec.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ DIVITEC SA ΚΑΙ XIAOYI
Η DIVITEC SA εμπλουτίζει περαιτέρω την γκάμα της στο χώρο της φωτογραφίας, με την έναρξη της συνεργασία της με
την XiaoYi, για τη διάθεση των πρωτοποριακών προϊόντων της κινεζικής εταιρείας στην ελληνική αγορά. Πρόκειται για
μια από τις πιο ανερχόμενες εταιρείες στον κλάδο της φωτογραφίας και του βίντεο παγκοσμίως,

Η YI Technology είναι μια πρωτοπόρος εταιρεία που προμηθεύει εξελιγ-
μένα, έξυπνα προϊόντα εικόνας και τεχνολογίας, υπηρεσίες και πλατφόρ-
μες. Η ομάδα ανάπτυξής της αποτελείται από ειδικούς της βιομηχανίας από
τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ιαπωνία και το Ισραήλ, με αθροι-
στικά εκατοντάδες έτη εμπειρίας στην τεχνολογία εικόνας, στους αλγόριθ-
μους, στην ανάλυση δεδομένων και στις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας.
Το λογότυπο της YI σημαίνει “Your Innovator”. Είναι αφοσιωμένη στη
χρήση καινοτόμων τεχνολογιών που έχουν ως σκοπό να εμπλουτίσουν την
καθημερινή ζωή και να την κάνουν πιο ασφαλή και πιο διασκεδαστική. Τα
προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει, αποτελούν μια μεγάλη γκάμα, με
κέντρο την εικόνα και το βίντεο. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται Μirrorless
Cameras, Αction Cameras, Dash Cameras, καθώς και κάμερες παρακο-
λούθησης για οικιακή χρήση. Oι προσιτές τιμές, η ευκολία στη χρήση και
η εξαιρετική ποιότητα των προϊόντων έχουν κερδίσει την εκτίμηση και την
προτίμηση των καταναλωτών παγκοσμίως, τοποθετώντας την εταιρεία ανά-
μεσα στους πρωτοπόρους του κλάδου. Τα προϊόντα της YI απευθύνονται
σε όλα τα είδη καταναλωτών, καθώς ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες,
τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στα στιγμές διασκέδασης.
Aς γνωρίσουμε τις πρώτες YI Action και Digital Cameras που διαθέτει η
Divitec SA μέσω του επιλεγμένου δικτύου συνεργατών της!

YI Action Camera
Η YI Action Camera, έχει αρκετά ισχυρά χαρακτηριστικά και ένα ελαφρύ
συμπαγή σχεδιασμό. Είναι εξοπλισμένη με το κορυφαίο επεξεργαστή βίν-

τεο Ambarella A7LS, και προσφέρει Full HD video streaming, με μείωση
θορύβου και θαμπώματος. Επίσης διαθέτει αισθητήρα εικόνας 16MP Sony
Exmor R CMOS, που χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία οπίσθιου
φωτισμού για τη μείωση του θορύβου και την αύξηση της ευαισθησίας στο
φως. Το ενσωματωμένο Wi-Fi και Bluetooth σάς επιτρέπει να κάνετε
streaming live υλικό, να επεξεργαστείτε τα βίντεο και τις φωτογραφίες και
να τα μοιραστείτε, άμεσα, όλα από το τηλέφωνό σας.

YI 4K Action Camera
Ζήστε έντονα με την YI 4K Action Camera, που υπόσχεται τη μέγιστη αξιο-
πιστία, ευελιξία και ευκολία στη χρήση. Η νέα γενιά Ambarella A9SE75
Chip, ο Sony IMX377 αισθητήρας, και ο φακός με 7 στρώματα υψηλής
ποιότητας γυαλί LCE, βοηθάει να κάνετε εγγραφές 4K/30fps σε 60
Mbps. Η Gorilla Glass LCD οθόνη, των 2.19″, είναι ανθεκτική στα γδαρ-
σίματα και στην καθημερινή χρήση, και είναι ορατή από γωνία 160°. Στην
YI 4K Action Camera χρησιμοποιείται η κορυφαία επαναφορτιζόμενη μπα-

YI Action Camera

YI 4K Action Camera



YI-MI Mirrorless Digital Camera

ταρία1400mAh 4.4V, υψηλής τάσης  ιόντων λιθίου
του κόσμου, από την Amperex Technology. Πρό-
σφέρει έως και 8 ώρες χρόνο αναμονής και μπορεί
να τραβήξει 4K/30fps βίντεο έως 120 λεπτά, με
μία μόνο φόρτιση!

YI-M1 Mirrorless Digital Camera
Ετοιμαστείτε να “τραβήξετε” τις μοναδικές σας στιγ-
μές στη καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου με τη

YI-M1 Mirror-
less Digital
Camera! Ο
minimal σχε-
διασμός της
στοχεύει στην
απλότητα, έτσι
ώστε να διατη-
ρηθεί ο αριθ-
μός των

κουμπιών στο ελάχιστο. Εσείς αφήστε τις λειτουργίες
αφής να αναλάβουν όλα τα υπόλοιπα και η μηχανή
υπόσχεται ότι θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας. H
YI-M1 xρησιμοποιεί τον αισθητήρα εικόνας 20MP
της SONY IMX269, προσφέροντας τα υψηλότερα
πρότυπα στην MFT (Micro Four Thirds System) τεχνο-
λογία. Σε συνδυασμό με τον YI φακό 42.5mm,
F1.8, καταφέρνει να αποτυπώνει τα πιο ακριβή χρώ-
ματα ακόμα και στη τελευταία λεπτομέρεια της εικό-
νας, καθώς και να τραβάει βίντεο 4Κ στα 30fps.
Διαμορφώστε εύκολα τις παραμέτρους που θέλετε,
όπως η ταχύτητα κλείστρου, ISO, εστίαση, και πολλά
άλλα! Συνδεθείτε σε πραγματικό χρόνο και μοιρα-
στείτε άμεσα τα αρχεία σας μέσω BLE Bluetooth ή
Wi-Fi, για αξιόπιστη σύνδεση με το smartphone σας.
Σύντομα, και με βάση το πλάνο επέκτασης της Xi-
aoyi στην ευρωπαϊκή αγορά, η γκάμα των προϊόν-
των που θα διαθέτει η Divitec SA, θα επεκτείνεται
συνεχώς. 



http://tinyurl.com/h64g4wo 

IMAGE+TECH EXPO SEMINARS:
ΣΑΚΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ

Ο Σάκης Μπατζάλης προέρχεται από φωτο-
γραφική οικογένεια (μιας και ο πατέρας του
ήταν φωτογράφος γάμου στη 
Μελβούρνη της Αυστραλίας) και αυτή τη
στιγμή συνεχίζει την καριέρα του διεθνώς,
έχοντας έδρα την Μυτιλήνη. Αυτό που τον
διακρίνει και κάνει το στυλ του ξεχωριστό
είναι η ικανότητά του να δημιουργεί κινημα-
τογραφικές εικόνες, με έντονες πινελιές από
το χώρο της μόδας, σε δυναμικές αρχιτεκτο-
νικές συνθέσεις.

Τα τελευταία 6 χρόνια διδάσκει φωτογραφία
γάμου σε πολλές χώρες στον κόσμο (Ελ-
λάδα, Τουρκία, Αγγλία, Ρουμανία, 
Σερβία, Γεωργία, Ουγγαρία, Βουλγαρία,
Κύπρο) και εμπνέει άλλους φωτογράφους,
καθώς μεταδίδει το πάθος, την αγάπη και τη
γνώση του για τη φωτογραφία γάμου με ένα
μοναδικά αυθεντικό τρόπο.

Πολυβραβευμένος για τις φωτογραφίες του
στο SWPP (London, UK), WPPI (Las Vegas,
USA) και ιδιαίτερα στην κατηγορία 
άλμπουμ γάμου, όπου κατέλαβε το 2012 

την τρίτη θέση στο WPPI, θέση που για
πρώτη φορά κατορθώνει ευρωπαίος φωτο-
γράφος να κατακτήσει. 

• Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ

Συνολικά 14 σπουδαίοι ξένοι και Έλληνες
ομιλητές φωτογραφίας και video θα είναι
μαζί μας σ’ αυτό το εορταστικό τριήμερο
διάρκειας της έκθεσης Ιmage+Tech Εxpo
2017 (10-12 Μαρτίου – HELEXPO, 
Μαρούσι) για να σας μεταδώσουν τη γνώση
τους. 

Δείτε σε μία σύντομη παρουσίαση τα ονό-
ματά τους στο video του link της σελίδας! 

Φωτό: Σάκης Μπατζάλης

Φωτό: Σάκης Μπατζάλης

Οι 20 πιο σημαντικές πόζες που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν σε έναν γάμο!



Στις σελίδες που ακολουθούν, 
φιλοξενούμε μια συνοπτική 
παρουσίαση όλων των υπολοίπων
εκδόσεών μας που βρίσκονται σε
κυκλοφορία και δεν παρουσιάστη-
καν στο πρώτο μέρος του αφιερώ-
ματος, στο Newsletter #458. 

Για όλες μας τις εκδόσεις, σας 
προσφέρουμε ειδικές τιμές 
προσφοράς, οι οποίες ισχύουν
μέχρι την Tετάρτη 1 Φεβρουαρίου
2017! 

Σε κάθε παρουσίαση βιβλίου θα
βρείτε ειδική επισήμανση της τιμής
της προσφοράς. 

Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε,
είναι να μας πάρετε τηλέφωνο στο
2108320834 ή να μας στείλετε
email στο imel@nexusmedia.gr 
ή να μας στείλετε fax στο
2108320729. 

Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να 
παραλάβετε το (τα) βιβλίο (-α) από
τα γραφεία μας (Γράμμου 2, Άγιοι
Ανάργυροι) μπορούμε να σας τα
στείλουμε με αντικαταβολή (2.5€).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΗΣ NEXUS
PUBLICATIONS
(Β’ ΜΕΡΟΣ)

Σε μια εποχή πλή-
ρους επικράτησης
της εικόνας, το Pho-
toshop αποτελεί χρή-
σιμο εργαλείο για
φωτογράφους, γρα-
φίστες αλλά και άλ-
λους χρήστες, που
δουλεύουν ψη-
φιακά. 
Το βιβλίο αυτό,
γραμμένο σε
γλώσσα απλή και
κατανοητή, δίνει τη
δυνατότητα στον
αναγνώστη να προ-
σεγγίσει εύκολα και
γρήγορα κάθε θέμα
και να 

εξοικειωθεί σταδιακά
με το 
πρόγραμμα. Η ύλη
του περιλαμβάνει θέ-
ματα εφαρμογών
που είναι ιεραρχη-
μένα από μικρό έως
μεγαλύτερο βαθμό
δυσκολίας, βοηθών-
τας έτσι τον ενδιαφε-
ρόμενο να
ανακαλύψει τις δυ-
νατότητες του προ-
γράμματος, ώστε να
αποφύγει λάθη και
να εξοικονομήσει
πολύτιμο χρόνο στη
δουλειά του. Συγγραφείς: 

Μενέλαος Μελετζής
Σοφία Πετρέλη

Σελίδες:  224

Διαστάσεις:
21x23cm



Η εποχή μας χαρα-
κτηρίζεται από νέες τε-
χνολογίες και άφθονη
πληροφορία, που διο-
χετεύεται σε κάθε
πτυχή της καθημερι-
νότητάς μας. 
Οι υπολογιστές, μέσω
του Διαδικτύου, απο-
τελούν χρήσιμο εργα-
λείο, εφόσον
συμβάλλουν αποτελε-
σματικά στη μετάδοση
πληροφοριών και
γνώσεων. 

Το βιβλίο αυτό έχει
γραφτεί ώστε οι ανα-
γνώστες να γνωρί-
σουν τη χρησιμότητα
της ιστοσελίδας και
τον τρόπο κατασκευής
της. 
Στα κεφάλαιά του, με-
ταξύ άλλων, περιλαμ-
βάνονται οδηγίες για
σχεδιασμό ιστοσελί-
δων με κώδικα HTML,
αλλά και μέσω προ-
γραμμάτων όπως το
Photoshop και το
Dreamweaver.

Συγγραφέας: 
Ιουλία Οικονόμου

Σελίδες: 226

Διαστάσεις:
16x24cm

Μάθετε με τρόπο ανα-
λυτικό, σαφή και διαν-
θισμένο με χιούμορ,
πώς θα φωτογραφί-
σετε το παιδί σας. Το
βιβλίο είναι χωρι-
σμένο σε πέντε κεφά-
λαια. Στο πρώτο, που
τιτλοφορείται “Τα Βα-
σικά”, εξετάζονται κά-
ποιες από τις
διαθέσιμες επιλογές
εξοπλισμού. Η έμ-
φαση στα κεφάλαια
δύο και τρία δίνεται
στις τεχνικές λήψεων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο
παρουσιάζονται τεχνι-

κές επεξεργασίας που
μπορείτε να εφαρμό-
σετε, ώστε να βελτιώ-
σετε τις ψηφιακές σας
εικόνες, μετά τη λήψη
τους (λ.χ. μετατροπή
σε ασπρόμαυρο, εφέ
απαλής εστίασης και
τρόποι δημιουργίας
μοντάζ των αγαπημέ-
νων σας φωτογρα-
φιών). Το τελευταίο
κεφάλαιο του βιβλίου
πραγματεύεται τρό-
πους με τους οποίους
μπορεί να γίνει η ιδα-
νική παρουσίαση
αυτών των εικόνων. Συγγραφέας: 

David Nightingale

Σελίδες: 128

Διαστάσεις:
16x24cm



Το βιβλίο αυτό είναι
ένας εύληπτος πρακτι-
κός οδηγός, που
απευθύνεται τοσο σε
ερασιτέχνες όσο και
σε επαγγελματίες φω-
τογράφους και παρέ-
χει όλες τις
πληροφορίες που
χρειάζονται για τη
φωτογράφιση μιας
τόσο ξεχωριστής ημέ-
ρας, όπως είναι ο
γάμος. Στις σελίδες
του παρατίθενται πολ-
λές περιπτώσεις - προ-

κλήσεις, που μπορεί
να αντιμετωπίσει ο
φωτογράφος, και δι-
νονται πρακτικές συμ-
βουλές για τις
τεχνικές που θα χρη-
σιμοποιήσει σε κάθε
μια από αυτές. Επίσης,
παρουσιάζονται διά-
φορα στυλ φωτογρά-
φισης γάμου, ενώ
παράλληλα δίνονται
οδηγίες για τις καλύ-
τερες λήψεις  εικόνων
αλλά και για την τε-
λειοποίησή τους με

Συγγραφέας: 
Paul F. Gero

Σελίδες: 144

Διαστάσεις:
22x22cm

Ο Σπύρος Μελετζής θε-
ωρείται ο σημαντικότε-
ρος Έλληνας
φωτογράφος του 20ου
αιώνα. 
Το βιβλίο αναφέρεται
στη ζωή και το έργο
του. 
Ο ίδιος περιγράφει
προσωπικές εμπειρίες
και παρουσιάζει εικό-
νες και γεγονότα μιας
ολόκληρης εποχής,
πάντα με την προσω-
πική του σφραγίδα,
που είναι αναγνωρί-
σιμη ακόμη και από
τους μη ειδικούς. 

Η έκδοση είναι δί-
γλωσση, καθώς οι σε-
λίδες του είναι
γραμμένες στα ελλη-
νικά και τα γερμανικά. 
Ο συνεχής διάλογος
μεταξύ φωτογραφιών
και αναμνήσεων από
τη ζωή του, καθιστά το
βιβλίο αυτό μία πολιτι-
στικοιστορική και κοι-
νωνιολογική
απεικόνιση της ελληνι-
κής κοινωνίας, άξια να
θεωρηθεί ως συμβολή
της νότιας 
Ευρώπης στη συνολική
ευρωπαϊκή εξέλιξη του
αιώνα.

Σελίδες:  218

Διαστάσεις:
22x30cm



Το βιβλίο είναι γραμ-
μένο με απλά λόγια,
χωρίς πολλούς ειδικούς
τεχνικούς όρους, και
περιλαμβάνοντας πο-
λυάριθμα φωτογραφικά
παραδείγματα, παρέχει
χρήσιμες συμβουλές
για τη φωτογράφιση
διαφόρων θεμάτων
όπως τοπίων, κτιρίων
κ.ά. 
Στις τρεις βασικές ενό-
τητες, στις οποίες χωρί-
ζεται το βιβλίο,
περιγράφεται η λειτουρ-
γία της ψηφιακής φωτο-

γραφικής μηχανής και
αναλύονται τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της.
Επίσης, δίνεται καθοδή-
γηση για πετυχημένες
λήψεις και παρουσιά-
ζονται τα συνηθέστερα
προβλήματα που πιθα-
νόν να αντιμετωπίσει ο
υποψήφιος φωτογρά-
φος. 
Τέλος, παρέχονται συμ-
βουλές για την επιλογή
κατάλληλου εξοπλι-
σμού και την αγορά πε-
ριφερειακών.

Συγγραφέας:
Γιώργος Τσάφος

Σελίδες:  194

Διαστάσεις:
16.5x24cm

Στο βιβλίο αυτό κατα-
γράφεται η βιοποικι-
λότητα των ελληνικών
θαλασσών. Πρόθεσή
του είναι να συμβάλει
στη διευκόλυνση της
αναγνώρισης των δια-
φόρων ειδών, από
τους ανθρώπους που
αγαπούν τη θάλασσα.

Η επί 30 χρόνια ενα-
σχόληση του συγγρα-
φέα με τις καταδύσεις
και η επί 20 χρόνια
ενασχόλησή του με

την υποβρύχια φωτο-
γραφία, του έδωσε
την ευκαιρία για μια
πλούσια συλλογή από
φωτογραφίες και τη
δυνατότητα καταγρα-
φής της υδρόβιας
ζωής των ελληνικών
θαλασσών. 

Όλο το φωτογραφικό
και παρατηρητικό
υλικό που περιέχεται
στην έκδοση είναι
πρωτότυπο.

Συγγραφέας:
Ηλίας 

Κ. Παπαδόπουλος
Σελίδες: 328

Διαστάσεις:
16.5x24cm




