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Η CANON
ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
ΤΗΝ 30Η
ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ
EOS SYSTEM
Το Μάρτιο του 2017, η Canon θα
γιορτάσει την 30η επέτειο από την
κυκλοφορία του παγκοσμίου φήμης
EOS System, που περιλαμβάνει τις
σειρές φωτογραφικών μηχανών με
εναλλασσόμενους φακούς
EOS, καθώς και μια 
ευρεία σειρά από
αξεσουάρ, με αρχή
τους εναλλασσόμε-
νους φακούς EF.



Το Canon EOS system έκανε την εμφάνισή του το

Μάρτιο του 1987, με την κυκλοφορία της φωτογραφι-

κής μηχανής EOS 650 single-lens reflex (SLR) και των

φακών EF. Η ονομασία EOS είναι το ακρώνυμο της

φράσης “Electro Optical System” αλλά και το όνομα

της Ελληνικής θεότητας της αυγής “Ηώ”. Η σειρά EOS

εισήγαγε το πρώτο σύστημα πλήρους ηλεκτρονικής

προσαρμογής φακού στον κόσμο, το οποίο είναι

πλέον κοινός τόπος για όλες τις κάμερες και τους κατα-

σκευαστές. Όλα τα καίρια εξαρτήματα της ψηφιακής

φωτογραφικής μηχανής, δηλ. ο αισθητήρας CMOS, ο

επεξεργαστής εικόνας και οι εναλλασσόμενοι φακοί

που χρησιμοποιούνται στο EOS System, αναπτύσσον-

ται εσωτερικά από την Canon, κάτι το οποίο σημαίνει

ότι η Canon ελέγχει όλα τα μέρη της επεξεργασίας ει-

κόνας, από τη σύλληψη μέχρι και την τελική απεικό-

νιση. Αυτό οδήγησε γρήγορα τα προϊόντα της Canon

στην κορυφή και τα κατέστησε σημεία αναφοράς για

την ποιότητα εικόνας και την χρωματική απόδοση.

Άλλοι σταθμοί στην ιστορία του Canon EOS System

περιλαμβάνουν, την κυκλοφορία της πρώτης εισαγωγι-

κής DSLR το Σεπτέμβριο του 2003, την EOS 300D, με

την οποία ξεκίνησε μια νέα ψηφιακή εποχή. Η EOS

300D επαινέθηκε για τον συμπαγή, ελαφρύ σχεδια-

σμό της, τη φιλικότητά της και την ανταγωνιστική της

τιμή. Η κυκλοφορία αυτού του μοντέλου βοήθησε την

Canon να γίνει η νούμερο ένα κατασκευάστρια εται-

ρεία στην αγορά φωτογραφικών μηχανών με εναλ-

λασσόμενους φακούς το 2003 και για τα επόμενα 13

συναπτά έτη. Χάρη στη μακρόχρονη υποστήριξη από

τους πελάτες, το Νοέμβριο του 2015, η συνολική πα-

ραγωγή των μηχανών EOS έφτασε τα 80 εκατομμύρια

τεμάχια και τον Αύγουστο του 2016 ο συνολικός

αριθμός των φακών EF που παρήχθησαν, ξεπέρασε το

όριο των 120 εκατομμυρίων τεμαχίων.

Το EOS System, πλέον, περιλαμβάνει το Cinema EOS

System, με 24 κάμερες με μια γκάμα 97 EF φακών.

Με μια τόσο πλούσια προϊοντική σειρά, το EOS Sys-

tem έχει σχεδιαστεί για να ανταποκριθεί στις ποικίλες

ανάγκες και επιθυμίες διαφορετικών χρηστών.

Από το ξεκίνημά του το 1987, το EOS System επιδιώ-

κει σταθερά την επέκταση των ορίων των φωτογραφι-

κών δυνατοτήτων και έχοντας στον πυρήνα του την

οπτική τεχνολογία της Canon, η εταιρεία συνεχίζει να

βελτιώνει την τεχνολογία απεικόνισης, ενισχύοντας το

EOS System, με στόχο την κάλυψη των αναγκών δια-

φορετικών χρηστών και την προώθηση της χρήσης της

φωτογραφίας και του βίντεο, ως βασικές μορφές οπτι-

κής επικοινωνίας.

Οι κυριότεροι σταθμοί της 30ης επετείου

• 1987: Ανακοινώνονται η μηχανή EOS 650 και οι

φακοί EF 35-70mm f/3.5-4.5, EF 35-105mm f/3.5-

4.5 και EF 50mm f/1.8

• 1989: Κυκλοφορεί η EOS-1, η πρώτη επαγγελμα-

τική φωτογραφική μηχανή  της Canon με αυτόματη

εστίαση

• 1994: Κυκλοφορεί η EOS 5 με αυτόματο σύστημα

εστίασης και παρακολούθησης του ματιού

• 2000: EOS D30  – η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική

μηχανή εσωτερικής παραγωγής της Canon

• 2001: EOS-1D – η πρώτη ψηφιακή επαγγελματική

φωτογραφική μηχανή  εσωτερικής παραγωγής της

Canon

• 2003: EOS 300D – η πρώτη καταναλωτική DSLR με

κόστος κάτω από τα €1.000

• 2005: ανακοινώνεται η EOS 5D – η πρώτη οικονο-

μική full frame DSLR

• 2008: EOS 5D Mark II – η πρώτη DSLR που επιτρέ-

πει λήψη βίντεο Full HD

•2012: Κυκλοφορία της σειράς Cinema EOS επαγ-

γελματικών ψηφιακών βιντεοκαμερών

• 2015: η παραγωγή της Canon έχει φτάσει τις 80

εκατομμύρια φωτογραφικές  μηχανές

• 2016: η παραγωγή της Canon έχει φτάσει τους

120 εκατομμύρια φακούς

Canon Cinema EOS System



www.mcmanios.gr 

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ MANIOS CINE TOOLS

H Manios Cine Tools ανακοινώνει την επίσημη συνεργασία της με την βρετανική εταιρεία κατασκευής 
φωτογραφικών τριποδιών και αξεσουάρ 3 Legged Thing. 

Κείμενο: Μενέλαος Μελετζής

Και μόνο το όνομα της εταιρείας αρκεί

για να καταλάβετε ότι δεν πρόκειται για

συνηθισμένα τριπόδια. Άλλωστε ποιο

άλλο τριπόδι έχει το όνομά του, όπως ο

Winston, o Corey, o Travis και ο Albert

και ακούνε Punk και Rock μουσική;  

Τα προϊόντα της 3 Legged Thing ξεχωρί-

ζουν λόγω της ιδιαίτερης σχεδίασής τους

και διακρίνονται για την υψηλή ποιότητα

κατασκευής ενώ δεν θα πρέπει να ανησυ-

χείτε για το βάρος τους καθώς τα εξελιγ-

μένα υλικά τους (ανθρακόνημα ή κράμα

μαγνησίου) τα κάνει να υποστηρίζουν πως

«our metal is anything than heavy»!

Όπως μάλιστα αναφέρει και η ίδια η εται-

ρεία «Ειδικευόμαστε στην κατασκευή συμ-

παγών, αρθρωτών, σταθερών και

πολύ-λειτουργικών τριποδιών. 

Είμαστε μια μικρή εταιρεία αλλά εργαζό-

μαστε σκληρά για να εξελίσσουμε προ-

ϊόντα σε μια από τις πιο ανταγωνιστικές

βιομηχανίες. Μέσα σε μόλις τέσσερα

χρόνια, έχουμε γίνει πρωτοπόροι στην

εξέλιξη των φωτογραφικών τριποδιών.»

Και πραγματικά, μια βόλτα στην έκθεση

της εταιρείας θα σας πείσει για το πόσο

ιδιαίτερα και πολυμορφικά είναι τα 3

Legged Thing. 



www.youtube.com/watch?v=7ZVyNjKSr0M 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΔΡΟ (Α’ MEΡΟΣ)
Ο διάσημος φωτογράφος Steve McCurry έχει βραβευτεί και έχει αναγνωριστεί πολλαπλές φορές τα τελευταία 30 χρόνια.
Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί σε πολύ γνωστά περιοδικά και μέσα σε όλο τον κόσμο. 

Κείμενο: Γιώργος Μασχαλίδης

1. Ο κανόνας των τρίτων

Βάλτε τα σημαντικά μέρη της φωτογραφίας σας
σε γραμμές και τα ακόμη πιο σημαντικά μέρη στα
σημεία όπου αυτές οι γραμμές τέμνονται.

2. Γραμμές οδηγοί

Χρησιμοποιείστε τις φυσικές γραμμές που υπάρ-
χουν μέσα στη φωτογραφία για να οδηγήσετε την
προσοχή του θεατή στο αντικείμενο της φωτογρα-
φίας σας.

3. Διαγώνιες γραμμές

Εάν χρησιμοποιηθούν σωστά οι διαγώνιες γραμμές,
δίνουν δυναμισμό στην εικόνα.

4. Κορνίζα – Κάδρο

Εκμεταλλευτείτε τις φυσικές κορνίζες που υπάρ-
χουν στην εικόνα όπως παράθυρα και πόρτες.

Το δεύτερο μέρος του αφιερώματος θα το βρείτε στο Newsletter της επόμενης Πέμπτης. 

Μέσα από ένα πολύ ωραίο βίντεο, που θα δείτε στο link της σελίδας, μοιράζεται μαζί μας τις τεχνικές που χρησιμοποιεί για να συνθέσει τα εντυπωσιακά κάδρα των φωτογραφιών του.
Με φωτογραφίες – παραδείγματα λοιπόν, παρουσιάζει 9 διαφορετικούς κανόνες σύνθεσης. Σήμερα θα δούμε τους 4 από αυτούς!



www.nexusmedia.gr/10-family-portraits/ 

10 
ΣΥΓΚΙ-
ΝΗΤΙΚΑ 
ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΚΑ 
ΠΟΡ-
ΤΡΑΙΤΑ
Μερικά παιδιά είναι τυ-
χερά που έχουν περάσει
χρόνο με τους παππούδες
και τις γιαγιάδες τους  –
ωστόσο κάποια άλλα
είναι ακόμη πιο τυχερά,
επειδή έχουν προλάβει
να ζήσουν και την προ-
ηγούμενη γενιά!



Σε αυτό το άρθρο θα
δούμε μερικά πολύ τυχερά
παραδείγματα οικογενειών
όπου έχουν συνυπάρξει την
ίδια στιγμή 4 ή και περισ-
σότερες γενιές. Και τι καλύ-
τερος τρόπος υπάρχει για
να μείνουν αυτές οι στιγμές
στο χρόνο, από το να απο-
τυπωθούν σε μια φωτογρα-
φία!
Μία τέτοια ιδιαίτερη φωτο-
γραφία όμως, είναι ιδανικό
να αποτυπωθεί και με ιδιαί-
τερο τρόπο.
Γι’αυτό το λόγο θα δούμε
μερικά παραδείγματα στα
οποία επιτυγχάνεται ακρι-
βώς αυτό! 
Περισσότερες λήψεις στο
link της προηγούμενης σελί-
δας!



www.diafragma26.gr

Θα προβληθούν φωτογραφίες του με προτζέκτορα και στη συνέ-
χεια θα συζητήσουμε μαζί του για τη φωτογραφία και τα μυστικά
της τέχνης αυτής.

Σύντομο βιογραφικό
Ο Κυριάκος Αζαδέλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Ασχο-
λείται με τη φωτογραφία από το 1979.  Έχει πραγματοποιήσει
πολλές εκθέσεις και έχει διακριθεί με βραβεία και επαίνους σε
πολλούς Πανελλήνιους διαγωνισμούς.
Έργα του έχουν δημοσιευθεί σε περιοδικά και ειδικές εκδόσεις.
Έχει διδάξει σε φωτογραφικά σεμινάρια και έχει δώσει διαλέ-
ξεις για τη φωτογραφία σε φωτογραφικούς και πολιτιστικούς
συλλόγους. 
Μέλος της ΕΦΕ (Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας) της οποίας
έχει διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (1992-
1996). Το 2006 η Διεθνής Ομοσπονδία της Τέχνης της Φωτο-
γραφίας (FIAP) του απένειμε τον τίτλο του Διεθνή Καλλιτέχνη
Φωτογράφου (AFIAP) (Artist FIAP) τίτλος που απονέμεται ύστερα
από πολλές διακρίσεις σε Διεθνείς εκθέσεις φωτογραφίας.

INFO
Cinemarian: Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι
Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες: akatsikoudis@yahoo.com 

H ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ 26 ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΚΥΡΙΑΚΟ ΑΖΑΔΕΛΗ
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, στις 8:00 μ.μ., στο Cinemarian.

Φωτό: Κ. Αζαδέλης



http://www.boozecooperativa.com/ 

Ο Στάθης Κροκίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1962.
Τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Τουλούζη.
Όλες οι φωτογραφίες στην έκθεση είναι από αρνη-
τικά, ενώ περίπου οι μισές είναι ψηφιοποιημένες. 
Οι υπόλοιπες έχουν τυπωθεί σε σκοτεινό θάλαμο.
Οι γυμνές ηρωίδες του δεν είναι άγνωστά του πρό-
σωπα ούτε επαγγελματίες μοντέλα, αλλά φίλες και
αγαπημένες γυναίκες της ζωής του. Η οικειότητα και η
φυσικότητα πυροδοτεί τον φωτογράφο, ο οποίος απα-
θανατίζει με κινηματογραφικό τρόπο τον γυναικείο
ερωτισμό. Ο επισκέπτης-θεατής μοιράζεται με τον φω-
τογράφο τις εμπειρίες και τα βλέμματά του που αποθε-
ώνουν το γυμνό γυναικείο σώμα, τη θηλυκότητα, τη
φαντασίωση. Ο ίδιος σχολιάζει για το “Under my
skin”: «Στις παρυφές της εφηβείας εκεί κάπου στα δώ-
δεκα ζούμαρα στις εικόνες της εποχής και της καθημε-
ρινότητάς μου φωτογραφίζοντας τις παρέες μου, τα
κοριτσάκια… Και πήγαινα σινεμά. Έβλεπα ταινίες,
πολλές ταινίες. Μετά το στρατό στα τέλη των ‘80s
ανοίξαμε με τον Γιώργο Πανηγυρόπουλο ένα studio
διαφημιστικής φωτογραφίας. Πέσαμε με τη μία στα
βαθιά με τα μέσα της εποχής: φιλμ, view cameras…
ωραία ήταν. Οι δεκαετίες πέρασαν, η ζωή άλλαξε
πολλές φορές πορεία, αλλά πάντα κάπου διασταυρώ-
νομαι με το δρόμο που με επαναφέρει σε αυτό που με
γοητεύει όσο λίγα πράγματα, στη φωτογραφία...»

INFO
• Χώρος: Booze Cooperativa, Κολοκοτρώνη
57, Αθήνα 
• Διάρκεια: ως 5 Φεβρουαρίου 2017

ΣΤΑΘΗΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ:
"UNDER MY SKIN"
Το BOOZE φιλοξενεί την παραπάνω έκθεση φωτογραφίας, ως τις 5/2.



http://tinyurl.com/zbyabjh 

Η έκθεση ξεκίνησε στις 16 Ιανουαρίου, 
και θα διαρκέσει 10 ημέρες.

Οι 4 ενότητές της είναι:
• Το Λιμάνι με τη ματιά ενός γλάρου

• Δουλειά κάτω από το βλέμμα της Σελήνης
• Ο Ήλιος έγειρε, άνθρωποι και μηχανήματα ξαποσταίνουν

• Στιγμές καθημερινότητας

Ο φωτογράφος έχει παρουσιάσει την δουλειά του σε αρκετές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και έχει
παράλληλα έχει επιμεληθεί των παρακάτω εκδόσεων:

• Φωτογραφικό λεύκωμα με τίτλο "Η μαγεία των Ελληνικών βυθών" (Θεσ/νίκη, 2001)
• Θαλάσσιος οδηγός με τίτλο "Ελληνικός θαλάσσιος κόσμος" (Αθήνα, 2016)

HΛΙΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
"ΜΕΓΑ ΓΑΡ ΤΟ ΤΗΣ 

ΘΑΛΑΤΤΗΣ ΚΡΑΤΟΣ"




