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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΒΑΘΥΤΕΡΗ 
& ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ  

www.nexusmedia.gr/kristina-ma-
keeva/

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΥ 
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www.nexusmedia.gr/manfrotto-
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ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ SIMEON
PATAROZLIEV 

www.nexusmedia.gr/hitchhiking-
iceland/

«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕ-
ΣΕΩΝ»: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΤΟ Μ.Φ.Θ. 
www.nexusmedia.gr/discussion-in-

thmphoto-february-2017/

INSTAGRAM PHOTO OF THE WEEK 62 
www.nexusmedia.gr/instagram-

photo-of-the-week-62/

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ POYi: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΑΡΗ ΜΕΣΣΗΝΗ 

www.nexusmedia.gr/aris-messinis-
third-place-news-picture-story-at-poyi/

H NIΚΟΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
www.nexusmedia.gr/nikon-in-crisis/



www.artpoint.gr

Η ARTPOINT ΣΤΗΝ IMAGE+TECH Expo
Η Artpoint, η εταιρεία που οδηγεί εδώ και χρόνια τις εξελίξεις
στην αγορά των φωτογραφικών albums και εκτυπώσεων, θα
παρουσιάσει όλα τα νέα προϊόντα της!
Παράλληλα και για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν
και τα νέα e-shops της εταιρείας www.phototrade.gr
και www.artpointhome.gr που θα αποτελέσουν μια
πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους επισκέπτες της 
έκθεσης!

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της εταιρείας μπορείτε να βρείτε στο web-
site του link της σελίδας και στο Facebook:
www.facebook.com/artpointeurope/

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

by
s i n c e  1 9 9 2



www.kabanaos.gr/ 

Πλούτος προϊόντων & αξεσουάρ θα παρουσιαστεί από 
την εταιρία! 

Μια ιδιαίτερα πλούσια γκάμα προϊόντων, αξεσουάρ
και λύσεων για τις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου
προσφέρει η εταιρία ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.

Από κάρτες μνήμης Kodak και USB sticks, εκτυπωτές
Epson, εξοπλισμό στούντιο, αναλώσιμα για mini-labs,
μελάνια και χημικά, μέχρι θερμικούς εκτυπωτές, φωτο-
γραφικά χαρτιά, φιλμ και μηχανές μιας χρήσης, προ-
ϊόντα θερμομεταφοράς και χαρτιά ψηφιακών
εκτυπώσεων inkjet. 
Αυτά και άλλα πολλά πρόκειται να προβάλει η εταιρία
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε, που δραστηριοποιείται στη φω-
τογραφική αγορά για πάνω από 5 δεκαετίες, κατά τη
διάρκεια της έκθεσης IMAGE + TECH expo 2017. 
Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες της εταιρίας θα βρείτε στο website του link
και στην facebook page: www.facebook.com/ka-
banaos.Hellas/  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε ΣΤΗΝ
IMAGE+TECH Expo!



www.imagetechseminars.gr

Το δίδυμο από την 
Ισπανία, θα παρουσιάσει
σεμινάριο, με θέμα 
«ΤΑ 5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» την 
Παρασκευή 10/3/2017
(18:30-21:00).

Οι δύο δημιουργοί δη-
λώνουν για το σεμινά-
ριο: «Το πέμπτο
στοιχείο είναι αυτό που
θα απογειώσει τη φω-
τογραφία σας! Το δικό
μας καρύκευμα, η δική
μας σπιτική πικάντικη
σάλτσα, που θα σας
βοηθήσει να δημιουρ-
γήσετε εικόνες συναρ-
παστικές! Θα το
χάσετε;»

Μετά την κλήρωση
που πραγματοποι-
ήθηκε, τη δωρεάν

θέση για το 
σεμινάριο που
προσέφερε το Pho-
tonet, την εξασφά-
λισε η Vaso
Pochou.

• Το κόστος παρακο-
λούθησης είναι 30€
για τις μπροστινές θέ-
σεις και 20€ για τις
πίσω θέσεις.

• Θα υπάρχει ταυτό-
χρονη αυτόματη μετά-
φραση στα ελληνικά
με ακουστικά.

LOOK FOTOGRAFIA

Το Photonet θα κληρώσει δωρεάν θέσεις για όλα τα σεμινάρια της IMAGE+TECH expo. 

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου «ΘΕΛΩ
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΩ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΚΟΣ. Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ
ΑΓΩΝΑ». Διεξάγεται την
Κυριακή 12/3/2017
(10:00-12:30).
Στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων της
IMAGE+TECH expo 2017, o Aυστραλός δημι-
ουργός μας θυμίζει: «Πριν εμπλακούμε σε κάθε
είδος δεξιότητας ή επιχειρηματικότητας, υπάρχει
μία μικρή φλόγα αναμμένη, που μας ωθεί να δη-
μιουργήσουμε κάτι νέο για τον εαυτό μας και τους
άλλους. Όμως, αφού υπερισχύσει η εμπορική
πραγματικότητα, αυτή η φλόγα που μας έκανε να
ξεκινήσουμε, σύντομα ξεχνιέται. Γιατί πάντα αυτά
που βάζουμε σε δεύτερη μοίρα, όταν γινόμαστε
πολυάσχολοι, είναι η ίδια μας η αγάπη και ο πει-
ραματισμός;»
Με υπόβαθρο τη δημιουργική κατεύθυνση και πα-
ραγωγή μέσα σε ένα ευρύ φάσμα κατευθύνσεων,
ο Oli θα μοιραστεί με τους συμμετέχοντες τον
εναγκαλισμό της μάχης, της αρνητικότητας, της δυ-
σκολίας και της πόλωσης, και θα τα χρησιμοποι-
ήσει ως εργαλεία για να τους βοηθήσει να
σκεφτούν έμμεσα και να επιτρέψουν στον εαυτό
τους να ερωτευθεί ξανά τη δεξιότητά τους.

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, τη
δωρεάν θέση για το σεμινάριο που προσέφερε το
Photonet, την εξασφάλισε ο Panagiotis Stavri-
nos.

• Το κόστος παρακολούθησης είναι 30€ για τις μπροστι-
νές θέσεις και 20€ για τις πίσω θέσεις.

• Θα υπάρχει ταυτόχρονη αυτόματη μετάφραση στα ελλη-
νικά με ακουστικά.

OLI SANSOM

Το Photonet θα κληρώσει δωρεάν θέσεις για όλα τα σεμινάρια της IMAGE+TECH expo. 

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



Στη διάρκεια
του σεμιναρίου
θα αναλυθεί η
έννοια και η με-
θοδολογία της
καλλιτεχνικής
κριτικής και θα
σχολιασθούν οι
φωτογραφίες
που θα φέρουν
οι συμμετέχον-
τες. Οι φωτο-
γραφίες θα
πρέπει να είναι
φορτωμένες σε
στικάκι ή

σκληρό δίσκο και να έχουν διαστάσεις από 2.000 έως 3.000 pixels για τη μεγάλη τους πλευρά.
• Το σεμινάριο διοργανώνεται από τη Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης και θα διεξαχθεί στην έδρα της ΦΕΜ,
στο Κάτω Κάστρο στην πόλη της Μυτιλήνης.
• Το κόστος του σεμιναρίου είναι 60 ευρώ για τις δώδεκα ώρες.
• Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τον έφορο εκδηλώσεων της ΦΕΜ, Γιώργο
Καζάζη (6974-938432, geokazis@gmail.com)

www.rivellis.gr 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΛΑΤΩΝΑ ΡΙΒΕΛΛΗ
Ο Πλάτων Ριβέλλης θα παραδώσει στη Μυτιλήνη το 
Σάββατο και την Κυριακή 25 και 26 Φεβρουαρίου 2017 ένα
σεμινάριο συνολικής διάρκειας δώδεκα ωρών (11 με 2 το
πρωί και 5 με 8 το απόγευμα) με θέμα τη Φωτογραφική 
κριτική. Διοργάνωση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης.



www.nexusmedia.gr/t-shirts/ 

PHOTONET T-SHIRTS 2017



Έξι αποκλειστικά σχέδια (ένα σε μαύρο, πέντε σε άσπρο χρώμα) σε δύο διαφορετικά μεγέθη (medium – large)
και σε περιορισμένα αντίτυπα, είναι άμεσα διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα!

Τα σχέδια για τη νέα χρονιά υπογράφουν η Αναστασία Γαλάτη και η Ελένη Καμενίδη.

Μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας με τους παρακάτω τρόπους:
• Απευθείας από τα γραφεία μας (Γράμμου 2, Άγιοι Ανάργυροι / Δευτέρα – Παρασκευή: 10πμ-5μμ)
προς 15€/τεμάχιο.

• Μέσω αντικαταβολής, οπουδήποτε στην Ελλάδα, προς 20€/τεμάχιο, με ένα τηλέφωνο στο 210
8320834 (Δευτέρα – Παρασκευή: 10πμ-5μμ) ή με ένα απλό κλικ στο link της σελίδας 24 ώρες το
24ωρο!

Δείτε τα καινούρια μας σχέδια και διαλέξτε αυτό που προτιμάτε!



http://tinyurl.com/j4cquvt 

GILES CLARKE: Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΩΝ MOBILE
PHOTOGRAPHY AWARDS

Η δουλειά του νικητή, σύμφωνα με το σχόλιο των διοργανωτών, έχει
την ικανότητα να μας φέρνει στο επίκεντρο της δράσης του τόπου και του
γεγονότος που καλύπτει κάθε φορά. Επαγγελματίας φωτοειδησεογρά-
φος ο Clarke, γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1965, και άρχισε να ασχολεί-
ται σοβαρά με το μέσο, στο Βερολίνο, στα μέσα της δεκαετίας του
1980. Το 1995, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να εργάζεται
εντατικά, επί ένα χρόνο, στο στούντιο Richard Avedon. Ακολούθησε μια
δεκαετία ενασχόλησης ως τηλεοπτικός παραγωγός στο Channel 4 UK,
στο Χόλιγουντ. Στη συνέχεια, ο Giles ανέπτυξε ενδιαφέρον (και) για τον
ακτιβισμού, ξεκινώντας με μια αποστολή 6 εβδομάδων στο Μποπάλ της

Ινδίας, όπου κινηματογράφησε και φωτογράφισε τα θύματα της τραγω-
δίας της διαροοής χημικών στο εργοστάσιο εντομοκτόνων της Union
Carbide, που συνεχίζει ακόμα να στοιχειώνει τους κατοίκους αυτής της
πόλης. 
Το μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού Jen Pollack-Bianco σχο-
λίασε για την επιλογή του νικητή: «Ο Giles είναι ένα σοβαρός φωτογρά-
φος που θεωρεί σοβαρή υπόθεση τη φωτογράφιση μέσω κινητού
τηλεφώνου. Ο συγκεκριμένος δημιουργός στοχεύει να καταγράψει ιστο-
ρικά γεγονότα μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Θεωρούμε σωστό το
να υποστηρίξουμε την προσπάθειά του.»

Πράγματι, όπως καταδεικνύεται και από τις φωτογραφίες που παραθέ-
τουμε, οι λήψεις  που ο Giles υπέβαλε στο διαγωνισμό Mobile Photog-
raphy Awards αναδεικνύουν τη δυνατότητα της φωτογραφίας με κινητό
να καταγράφει  φευγαλέες στιγμές, που σε άλλη περίπτωση θα μπορού-
σαν να περάσουν απαρατήρητες. Σαφώς, ορισμένες από αυτές τις φωτο-
γραφίες δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν χωρίς την ταχύτητα
της Mobile Photography αλλά και της δυνατότητάς της να λειτουργεί συ-
χνότατα αφανής.
Δείτε όλους τους νικητές του διαγωνισμού στο link της σελίδας! 

Ο διαγωνισμός αυτός ξεκίνησε το 2011, εστιάζοντας το ενδιαφέρον του σε εικόνες που έχουν τραβηχτεί με smartphones
και έκτοτε αυξάνει διαρκώς τη δυναμική του. Περιλαμβάνει 18 κατηγορίες. Στην τελευταία, 6η διοργάνωσή του, μεγά-
λος νικητής αναδείχτηκε ο Giles Clarke ο οποίος κατέκτησε ως έπαθλο το ποσό των 3.000 δολαρίων.



SKYPIXEL AERIAL
PHOTO CONTEST:
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ

Ο διαγωνισμός διήρκεσε μεταξύ 26 Οκτωβρίου – 30 Δεκεμβρίου
2016. Τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν στις 20 Ιανουαρίου 2017.
Μεγάλος Νικητής αναδείχθηκε o Ge Zheng με την παραπάνω φωτογρα-
φία, που έχει τίτλο «Fishermen Close the Net».

Σας παρουσιάζουμε μερικές ακόμη από τις καλύτερες εξ’ αυτών που ξε-
χώρισαν στον διαγωνισμό.

Περισσότερες λήψεις στο link της σελίδας!

Με τα drones να κλέβουν σταδιακά όλο και
περισσότερο την παράσταση, ο διαγωνισμός
της ψηφιακής πλατφόρμας SkyPixel συγ-
κέντρωσε πάνω από 27.000 συμμετοχές!




