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Kαλή χρονιά σε 
όλους και όλες!
Τα δύο πρώτα Newsletter της χρονιάς (#458 και #459) 
είναι αφιερωμένα αποκλειστικά στις 
εκδόσεις των βιβλίων της NEXUS 
PUBLICATIONS Α.Ε. 

Στις σελίδες τους φιλοξενούμε
μια συνοπτική παρουσίαση
όλων των εκδόσεών μας που
βρίσκονται σε κυκλοφορία. 

Για όλες μας τις εκδόσεις, σας
προσφέρουμε ειδικές τιμές προ-
σφοράς, 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. 

Από την επόμενη Τρίτη 10/1/17, η ύλη του Newsletter 
μας επανέρχεται στη φυσιολογική της ροή.



Συγγραφέας:
Adam Juniper &
David Newton

Σελίδες: 176

Διαστάσεις:
21x24cm

Στις σελίδες του βιβλίου αυτού,
θα βρείτε όλες τις πληροφορίες
που χρειάζεται ένας φωτογράφος
ή δημιουργός ταινιών, για να
φτιάξει ποιοτικά video με την ψη-
φιακή DSLR του, χρησιμοποιώντας
ανοιχτά αρχεία, κατάλληλα για
οποιαδήποτε επεξεργασία. 
Με την άφιξη των νέων σχετικών
εξαιρετικών μοντέλων, ο συνδυα-
σμός της λήψης video υψηλής ευ-

κρίνειας (HD) με τα πλεονεκτή-
ματα των εναλλάξιμων φακών των
DSLR, καθιστά τη συγκεκριμένη
διαδικασία, με χρήση φωτογραφι-
κής μηχανής, κορυφαία πρό-
κληση. 

Για πρώτη φορά, η δυνατότητα
ολοκληρωμένης κινηματογραφι-
κής δημιουργικότητας είναι από-
λυτα προσιτή στον καθένα.





Συγγραφέας:
Γιάννα

Παναγοπούλου

Σελίδες: 224

Διαστάσεις:
16x16.5cm

Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πολυ-
χρηστικό εργαλείο για φωτογρά-
φους, γραφίστες, τεχνολόγους
γραφικών τεχνών, τυπογράφους
φωτογράφους, σχεδιαστές αλλά
και για όσους, επαγγελματίες ή
μη, σχετίζονται με το χώρο των
γραφικών τεχνών. 

Η ύλη του περιλαμβάνει συγκεν-
τρωμένη την ορολογία των γραφι-
κών τεχνών, η οποία έχει γραφτεί
και ερμηνευτεί στην ελληνική
αλλά και στην αγγλική γλώσσα. 
Επιπλέον πολλοί από τους όρους
συνοδεύονται από σχήματα και
εικόνες, για καλύτερη κατανόηση. 



Συγγραφέας: 
Jonathan Hilton

Σελίδες: 168

Διαστάσεις:
19x26.5cm

Ο σκοπός του Action Photogra-
phy είναι να σας δείξει -μέσα από 
παραδείγματα πολλών ταλαντού-
χων φωτογράφων που δου-
λεύουν σε διάφορους τομείς
ενδιαφέροντος, στη γη, στον
αέρα, στη θάλασσα- πώς και
εσείς μπορείτε να δημιουργήσετε
με τη μηχανή σας θαυμάσιες ει-
κόνες δράσης.
Κοιτάζοντας τις εικόνες αυτών των

“ειδικών” θα αρχίσετε σύντομα
να αναγνωρίζετε όχι μόνο τη με-
γάλη γκάμα τεχνικών που εφαρ-
μόζουν, αλλά επίσης τα
επαγγελματικά κόλπα του κλά-
δου. 
Σαν ένα τεχνικό εγχειρίδιο ή σαν
μία συλλογή διαφωτιστικών φω-
τογραφιών, τεχνικών και ιδεών,
το Action Photography είναι ένας 
μοναδικός οδηγός!



Συγγραφείς: 
Γιώργος Κούκος

Ελευθερία
Πιπεροπούλου

Σελίδες: 226

Διαστάσεις:
16.3x23.7cm

Στόχος του παρόντος βιβλίου
είναι να δώσει όλες τις απαραίτη-
τες πληροφορίες που θα πρέπει
να γνωρίζει κάποιος που σχεδιά-
ζει να ταξιδέψει στην Ευρώπη με
το δικό του όχημα, αυτοκινού-
μενο ή τροχόσπιτο. 
Στις σελίδες του περιλαμβάνονται
πρακτικές οδηγίες για το πώς θα
προετοιμάσετε το ταξίδι σας 
(απαραίτητο εξοπλισμό, έλεγχο
οχήματος κ.λπ.), καθώς και 

κατευθύνσεις για τη συντήρηση
του οχήματός σας και την διόρ-
θωση προβλημάτων που μπορεί
να προκύψουν. 
Επίσης, περιέχονται χρήσιμες
συμβουλές για όλες τις δραστη-
ριότητες (επισκέψεις, αγορές, ανα-
ψυχή κ.ά.), που θα σας
βοηθήσουν να επιχειρήσετε δια-
δρομές που πάντα θέλατε να κά-
νετε, αλλά δεν ξεκινούσατε
γιατί… σας τρόμαζε το άγνωστο!





Συγγραφέας:
Δρ. Έφη Λεμπέση

Σελίδες: 242

Διαστάσεις:
16.3x23.7cm

Το παρόν βιβλίο αποτελεί μια
έρευνα, η οποία πραγματεύεται
την ιστορική εξέλιξη της διαφήμι-
σης στην Ελλάδα. 
Ο κύριος στόχος του είναι να πα-
ρουσιάσει τον τρόπο που γεννή-
θηκε και αναπτύχθηκε σταδιακά
σε μια μορφή τέχνης, η οποία 
αντικατοπτρίζει το οικονομικο και
πολιτιστικό επίπεδο της κάθε επο-
χής και το πώς εκείνο, με τη σειρά

του, της υπαγορεύει την έκφραση,
τη στρατηγική και την αισθητική
της. 
Η μελέτη αυτή περιγράφει τη δια-
δρομή της διαφημιστικής καταχώ-
ρησης, από το ξεκίνημά της και τη
δημιουργία των πρώτων γραφείων
ενώ ταυτόχρονα εστιάζει στην
ανάπτυξή της, κυρίως στη Αθήνα,
σε συνδυασμό με τον τοπικό
Τύπο. 



Συγγραφέας: 
Ελένη Μούρη

Σελίδες: 176

Διαστάσεις:
16.5x24cm

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε
σπουδαστές, διδάσκοντες αλλά
και σε όσους γενικότερα ασχο-
λούνται με τις εφαρμοσμένες τέ-
χνες και το κινούμενο σχέδιο.
Η ύλη του περιλαμβάνει, αρχικά,
μια ιστορική αναδρομή του ani-
mation, από τα animation toys
μέχρι τις μέρες μας, καθώς και
ιστορική εξέλιξη των πρωτοπόρων
animators αλλά και ανάλυση των

κυριότερων σχολών. 
Παρατίθεται, επίσης, συνοπτική
περιγραφή των τεχνικών του ani-
mation, αναφορά στον τρόπο πα-
ραγωγής ταινιών animation και
επεξήγηση των κάδρων λήψης και
της χρήσης τους. Ακόμα, αναλύε-
ται η επεξεργασία κινουμένου
σχεδίου, αναλογικά και ψηφιακά.
Το βιβλίο συνοδεύεται από 1
DVD.


