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                    Περισσότερα στη σελίδα 6
      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Göksin Sipahioglu
Στις 8 Οκτωβρίου εγκατέλειψε τον μάταιο τούτο κόσμο 

ο παλαίμαχος φωτογράφος Κώστας Μπαλάφας σε 

ηλικία 91 ετών, στις 5 Οκτωβρίου ο Τούρκος ομότεχνός 

του Γκόξιν Σιπαγιόγλου σε ηλικία 84 ετών. Δωρική 

μορφή, λιτός και απέριττος ο Ηπειρώτης, πληθωρικός, 

κοσμοπολίτης και γυναικάς ο Τούρκος. Δεν πούλησε 

ποτέ φωτογραφίες του ο Μπαλάφας, μόνο τις δώριζε 

(το έλεγε με καμάρι). Τεράστια περιουσία έκανε 

πουλώντας φωτογραφίες ο Σιπαγιόγλου. Αδιαφορούσε 

παντελώς για το ντύσιμο ο Έλληνας, έδινε τεράστια 

σημασία στην αμφίεσή του ο Τούρκος (φορούσε 

πάντοτε ένα ελαφρύ μαύρο παλτό κι ένα φουλάρι 

κόκκινο). Ο Σιπαγιόγλου γεννήθηκε στη Σμύρνη στις 

28/12/1926 και σπούδασε δημοσιογραφία. Ξεκίνησε 

ασχολούμενος με το μπάσκετ επειδή ήταν ψηλός και 

αθλητικός τύπος (1,90m). Όμως γρήγορα διαπιστώνει 

ότι τον έλκει η φωτογραφία. Το1961 επωφελείται 

από ένα ποδοσφαιρικό αγώνα και διεισδύει στην 

κομμουνιστική Αλβανία του Χότζα απ’ όπου γυρνάει με 

την τσάντα του γεμάτη με φωτογραφίες. 

Το 1962 μπαίνει παράνομα στην Κούβα την εποχή 

της μεγάλης κρίσης των πυραύλων, ως ναύτης 

τουρκικού πλοίου. Γοητεύει τρεις Κουβανέζες οι οποίες 

τον βοηθούν να προσεγγίσει τον τόπο όπου ήταν 

εγκατεστημένοι οι πύραυλοι και τους φωτογραφίζει! 

Τα στενά όρια της Τουρκίας δεν τον χωράνε πλέον. 

Εγκαθίσταται στο Παρίσι όπου ιδρύει το πρακτορείο 

SIPA PRESS. Γρήγορα συγκεντρώνει τους καλύτερους 

φωτογράφους με κριτήριο την όρεξή τους για 

περιπέτεια και δράση και μεγαλουργεί. 

Σύντομα η SIPA PRESS γιγαντώνεται παρέχοντας 

υψηλού επιπέδου φωτορεπορτάζ σε όλα τα μεγάλα 

έντυπα του κόσμου. Σημειώστε κι αυτό: Μέσα στα 

πράγματα όπως πάντα, το1974 μοιράζει 150 μηχανές 

μίας χρήσεως στους Τούρκους στρατιώτες - εισβολείς 

στην Κύπρο μαζεύοντας έτσι πρωτότυπο υλικό από τις 

εχθροπραξίες. Το 1989 η επιχείρησή του καταλαμβάνει 

8.000m2 στην Λεωφόρο Murat στο Παρίσι με το 

γραφείο του τεράστιο και πολυτελέστατο και ο ίδιος 

- ως σουλτάνος - να περιτριγυρίζεται από πλειάδα 

πανέμορφων γυναικών... Με την κρίση του τύπου 

πουλάει το 2001 την SIPA PRESS σε μία γερμανική 

εταιρεία και αφιερώνεται στην συγγραφή βιβλίων και 

στις εκθέσεις φωτογραφίας. Διαισθανόμενος το τέλος 

του δεν αφήνει την περιουσία του σε κάποιο Μουσείο 

αλλά σε δύο έμπιστους φίλους του με την ρητή εντολή: 

“Εσύ μετά τον θάνατό μου θα ασχοληθείς με τις 

φωτογραφίες μου και εσύ με τις γυναίκες μου...”   

Olympus: �������� �����!�"�
X�������  �	
 ���, ��	�	��� �	
 ������...

Καθημερινά τα μάτια (και τα δηλητηριώδη σχόλια) των διεθνών οικονομικών 

αναλυτών στρέφονται στη δύσμοιρη Ελλάδα, γεμίζοντας τα ηλεκτρονικά και 

έντυπα μέσα. Όλοι κάτι αρνητικό έχουν να πουν για τη χώρα μας, της οποίας το 

κύρος βρίσκεται στο ναδίρ και η αξιοπιστία, η διαπραγματευτική θέση και η εν γένει 

αξιοπρέπεια στα τάρταρα, δυστυχώς και ερήμην του λαού. Μέσα σε αυτό το κλίμα, 

η είδηση για το σκάνδαλο της Olympus ήλθε να ταράξει τα νερά και απειλεί με 

δυσφήμιση το ιαπωνικό βιομηχανικό θαύμα.

�	�����! � �$!���% &����% '� �(���)�*+��, �%� ��(�&*� 7 ����.*3�(  �!�" �%5 �*�3�5 �%5 28%5 ���".*3�(.

Kikukawa και Woodford: xαμόγελα του χθες...

H εταιρία ιατρικού εξοπλισμού Gyrus - πέτρα του σκανδάλου

�$,��,*!�%��
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weddingphoto
������ ������ 2012

Γραφτείτε σήμερα! 
Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο 

φωτογράφων γάμου! 
Τηλ: 210 8541400, infoF weddingphoto.gr

B’ έκδοση
� 
 	 �  � �  2 0 1 2

B’ έκδοση
� 
 	 �  � �  2 0 1 2

www.weddingphoto.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E��!�%5: Τάκης Τζίμας, �,�('(��+5 �>���<%5: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


*?,�(�����,5: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��?�,�+ ($���+*,<%: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�,�)%�3��,5: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ	ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ������ �� Photobusiness Weekly ��� ��������! ��" mail ����# ���� �� $�" �� %&�'���� ��� photobusiness@photo.gr 

����*�!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Ι. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

��> $"5 ��5 .�&$�(� �, �����,  
L����	 ��� ��	
�	������� ���	��� �� (������ ���������

http://www.youtube.com/watch?v=eWFSo8pjzsw&feature=youtu.be
www.photo.gr
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Νησιά Cayman, η οποία έκλεισε το 2010. 

Αντίστοιχες κινήσεις λογαριασμών είχαν 

γίνει και για άλλες εξαγορές.   

Πέρα από την συνέντευξη ο Woodford 

προχώρησε σε πιο δραστικές κινήσεις: 

Ενημέρωσε δηλ. και την ειδική υπηρεσία 

της Βρετανίας UK Serious Fraud Office, 

κάτι σαν το δικό μας ΣΔΟΕ, εφόσον οι 

επίμαχες μεταφορές χρημάτων είχαν 

γίνει μέσω της βρετανικής θυγατρικής 

Olympus UK. Έτσι, σε μια άνευ προηγου-

μένου κίνηση, εξαναγκάστηκε ο ίδιος 

ο πρόεδρος της Olympus T. Kikukawa 

να βγει στην οικονομική εφημερίδα 

Nikkei και να δηλώσει ότι το επίμαχο 

ποσόν είναι 30δις γιέν προκαλώντας 

δυσμενή σχόλια στην Ιαπωνία, όπως του 

προέδρου της μεγάλης χρηματιστηριακής 

εταιρίας Fukoku Capital, Yuuki Sakurai. 

�������� �lympus
+�������� ��	���$%�� ��� �	� ��!�� CEO �. Woodford

Σκάνδαλα σαν κι αυτό της Olympus, αποδεικνύουν για μια ακόμη φορά ότι η πα-

γκόσμια οικονομία είναι ένα τεράστιο βαρέλι με πολλές τρύπες, άλλες βουλωμένες 

επιμελώς και άλλες που τις ανοίγουν με απρονοησία ή ανομολόγητους σκοπούς οι 

ίδιοι οι παθόντες (ο νοών νοείτω…). 

Να λοιπόν η είδηση: Ο Μichael Woodford υπήρξε παιδί της Οlympus. Στέλεχος από τα 

σπλάχνα της εταιρίας, με προϋπηρεσία 30 χρόνια. Από τις κατώτατες βαθμίδες αναρ-

ριχήθηκε στις κορυφαίες θέσεις του management και μάλιστα παρά τη πρακτική των για-

πωνέζικων εταιριών να μην ενθαρρύνουν τη διείσδυση ξένων. Μόλις πριν οκτώ μήνες είχε 

ονομαστεί COO (Chief Operating Officer) και πριν δύο εβδομάδες CEO (Chief Executive 

Officer) δηλ. κάτι αντίστοιχο με παντοδύναμο γενικό διευθυντή με όλες τις εκτελεστικές 

αρμοδιότητες δικές του. Ανακοινώνοντας την πρόσφατη προαγωγή του Woodford στην 

κορυφή ο πρόεδρος του ΔΣ της Olympus Tsuyoshi Kikukawa, είχε δηλώσει ότι ήταν εξαι-

ρετικά ικανοποιημένος με την απόδοσή του που είχε ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 

Όλα αυτά τα θετικά μυστηριωδώς ανατράπηκαν μέσα σε λίγες μέρες από την ανάληψη των 

καθηκόντων του. Το ΔΣ απάλλαξε τον σκανδαλωδώς βραχύβιο CEO από τα καθήκοντά 

του επικαλούμενο ότι δεν συνεργαζόταν καλά με την υπόλοιπη ομάδα και προκαλούσε 

προβλήματα στη λήψη αποφάσεων! 

Τα παραπάνω θα είχαν μείνει στο παρασκήνιο της επιχειρηματικής ίντριγκας και των 

σκοπιμοτήτων, αν μερικές μέρες μετά την απόλυσή του ο Woodford δεν έδινε συνέντευ-

ξη-βόμβα στους Financial Times. Εκεί παρουσίασε στοιχεία για παράνομες συναλλαγές 

της Olympus με οffshore ύψους 687 εκ. δολ. Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου και η 

μετοχή της Οlympus έπεσε 45% προκαλώντας πανικό στους επενδυτές. 

Τι απεκάλυψε λοιπόν ο τέως CEO; Ότι κατά το τελευταίο διάστημα ερευνούσε περίεργες 

πληρωμές. Αφορούσαν την εξαγορά το 2008 της βρετανικής Gyrus Group PLC, εταιρίας 

παραγωγής ιατρικού διαγνωστικού εξοπλισμού καθώς και τρεις άλλες εξαγορές το προ-

ηγούμενο χρονικό διάστημα. Tην έρευνα διεξήγαγε η γνωστή Pricewaterhouse Coopers 

και ανακάλυψε περίεργες κινήσεις λογαριασμών. Ποσόν ύψους 687εκ. δολ. δηλ. το ένα 

τρίτο της αξίας εξαγοράς, είχε φύγει από τα ταμεία της Olympus ως «αμοιβή συμβούλου» 

προς  μια ύποπτη εταιρία με επωνυμία AXAM Investments και έδρα τα «αμαρτωλά» 

O Michael Woodford την εποχή της αγα-
στής σύμπνοιας με τον πανίσχυρο πρόεδρο
Τsuyoshi Kikukawa

�$,��,*!�%��
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YΠΟΘΕΣΗ WOODFORD:  Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΕΥΝΑ

Η δεύτερη μεγαλύτερη μέτοχος της Olympus Japan, κάτοχος πακέτου μετοχών 5% του συνό-

λου, η Southeastern Asset Management Corp. μαζί με δύο άλλες εταιρίες επίσης μετόχους, 

τη Harris Associates και τη Nippon Life, απαίτησαν τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για τις 

καταγγελίες του Μichael Woodford. 

Σε επιστολή που απεύθυναν την Παρασκευή 21 του μηνός, στο Διοικητικό Συμβούλιο της 

Olympus, στη Χρηματιστηριακή αρχή και αντίστοιχη αρχή του Ιαπωνικού Υπουργείου Οικο-

νομικών, ζήτησαν διευκρινήσεις για μια σειρά από αναπάντητα ερωτηματικά και μάλιστα έθε-

σαν προθεσμία προς το ΔΣ ως τις 16 Νοεμβρίου. Ο εκπρόσωπος των επενδυτών Josh Shores, 

γενικός διευθυντής της Southeastern δήλωσε: «Είχαμε θεωρήσει το διορισμό του Μichael 

Woodford ως πελώριο βήμα για την εταιρία. Η απόλυσή του ήταν τεράστια οπισθοδρόμη-

ση… Αν το ΔΣ απαντήσει έχει καλώς. Αλλιώς τα πράγματα θα πάρουν άλλη τροπή…» 

Σε μια σπάνια για τα ιαπωνικά δεδομένα εξωτερίκευση σκέψεων, η Nippon Life, η μεγαλύ-

τερη μέτοχος Olympus, απεκάλυψε ότι πιέζει προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης διαφάνειας 

στη διοίκηση. 

Ο WOODFORD ΖΗΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ!

Στην Scotland Yard κατέφυγε για προστασία ο Michael Woodford. Την περασμένη Πέμπτη 

έδωσε και άλλα στοιχεία στην υπηρεσία Serious Fraud Office. Μετά προσήλθε στα γραφεία 

της αστυνομίας όπου επικαλέστηκε την αστυνομική προστασία γιατί είχε προειδοποιήσεις 

από γνωστούς του στην Ιαπωνία ότι κινδυνεύει η ζωή του. Η δε Οlympus δια στόματος του 

αντιπροέδρου Ηisashi Mori, απειλεί τον Woodford με αγωγές.

WHO IS WHO

O βρετανός Michael Woodford έστω και για λίγες μέρες CEO σε ιαπωνικό κολοσσό, ήταν μια 

από τις ελάχιστες περιπτώσεις ανθρώπων που κατάφεραν να διαπεράσουν την ξενοφοβία 

της ιαπωνικής επιχειρηματικής κουλτούρας. Οι άλλες εξαιρέσεις είναι ο βραζιλιάνος Carlos 

Ghosn της Nissan, o CEO της Sony Howard Stringer  και ο αμερικανός Graig Naylor της 

Nippon Sheet Glass. Mετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού…

Η Olympus iδρύθηκε το 1919 ως 

κατασκευάστρια θερμομέτρων και 

μικροσκοπίων. Τα ιατρικά (κυρίως 

ενδοσκόπια) αντιπροσωπεύουν το 42% 

του τζίρου της εταιρία  που έφθασε τα 

11δις. δολ.την προηγούμενη χρονιά 

ενώ τα καθαρά κέρδη είχαν σημειώσει 

πτώση 85%. 

Κατά το τελευταίο διάστημα τα 

οικονομικά μεγέθη της Olympus δεν 

είχαν ανακάμψει.  Η εταιρία στο πρώτο 

οικονομικό τρίμηνο του 2011 (Απρ.

Ιουν.2011) σημείωσε ζημίες 27.0εκ. 

δολ. και πτώση τζίρου 3,9% σε σχέση 

με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, 

κάτι που κυρίως οφείλεται στις μέτριες 

επιδόσεις του κλάδου Imaging.  

Η βασική αποστολή του Woodford 

ήταν να καταστήσει πάλι κερδοφόρα 

την εταιρία, κάτι που είχε πετύχει ως 

πρόεδρος της Olympus Europe. O 

πρόεδρος Tsiyoshi Kikukawa εργάζεται 

στην Olympus από το 1964 και είχε 

αποφασίσει μόνος του να παραδώσει 

τα ηνία στον Woodford παραμένοντας 

στην τιμητική θέση του προέδρου του 

ΔΣ χωρίς εκτελεστικές αρμοδιότητες,

ΚΡΑΧ ΟLYMPUS ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΟΚΙΟ

H πτώση κατά 45% μέσα σε δύο 

μέρες  της μετοχής της Οlympus στο 

χρηματιστήριο του Τόκιο άνοιξε την 

όρεξη στους κερδοσκόπους. Οι βρα-

χυπρόθεσμες τοποθετήσεις στη μετοχή 

πολλαπλασιάστηκαν καθώς όπως 

είπε και ο Mitsushige Akino, εκπρό-

σωπος του Fund Ichiyoshi Investment 

Management Co «η περίπτωση της 

Olympus παρέχει μεγάλες ευκαιρίες για 

γρήγορα κέρδη, συγκρίσιμα μόνον με 

την πτώση κατά 85% της μετοχής της 

Tepco  ιδιοκτήτριας του “ραδιενεργού” 

εργοστασίου Fukushima Daichi, τον 

περασμένο Μάρτιο.»

Ήδη στις 21 του μηνός η μετοχή της 

Olympus καταβαραθρώθηκε στο -50% 

της αξίας πριν το σκάνδαλο δηλ. από, 

2,482 yen (US$32) στα 1,231 yen 

(US$16). Δηλ. μέσα σε μερικές μέρες 

εξανεμίστηκαν 4 δις δολλάρια κεφαλαι-

οποίησης...

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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χρήστης να μπορεί να εστιάσει επιλε-

κτικά στο σύνολο ή μέρος του βάθους 

εικόνας. H Lytro ονομάζει τις εικόνες 

της ζωντανές (Living Pictures!!) και 

κάθε καρέ μπορεί να περάσει επεξερ-

γασία άπειρες φορές χωρίς να χάσει 

την αρχική πληροφορία. Mάλιστα οι 

υπεύθυνοι της εταιρίας έχουν αφήσει 

να διαρρεύσει ότι το φορμά υποστηρί-

ζει εγγενώς και 3D πληροφορία, οπότε 

μια 3D έκδοση είναι προ των πυλών. 

Με άλλα λόγια με τις εικόνες της Lytro 

από(lytro)νώμαστε από τα δεσμά 

του βάθους πεδίου: η εικόνα μπορεί 

να μεταμορφωθεί ανά πάσα στιγμή 

μπροστά στα μάτια του χρήστη, προ-

σφέροντας απροσδόκητου βαθμού 

αλληλεπίδραση. Τουλάχιστον έτσι μας 

υπόσχονται από την άλλη πλευρά του 

Ατλαντικού… Μέχρι να δούμε παρα-

μένουμε αισιόδοξοι ότι θα εκπληρω-

θούν οι προσδοκίες.

Όσο για την Adobe δημιούργησε 

και αυτή μεγάλες προσδοκίες στο 

πρόσφατα συνέδριο Max 2011, 

αποκαλύπτοντας ένα καινούργιο 

χαρακτηριστικό που θα συνοδεύει 

μελλοντικές εκδόσεις του Photoshop. 

Θα περιέχει ένα ισχυρό πυρήνα 

επεξεργασίας «θολών φωτογραφιών» 

Blur Kernell και με πολύ ισχυρούς αλ-

γόριθμους θα μπορεί να νετάρει, πολύ 

πιο αποτελεσματικά από τα σημερινά 

φίλτρα sharpen. H ίδια η Adobe λέει 

ότι η βελτίωση θα είναι τόση ώστε θα 

καταργηθούν τα συστήματα optical 

stabilizer από τους φακούς.

Σίγουρα οι δύο προσεγγίσεις διαφέ-

ρουν, αποδεικνύουν όμως ότι υπάρχει 

ένα σοβαρό τεχνολογικό ενδιαφέρον 

που νετάρει στο μέλλον της ευκρινούς 

φωτογραφίας. 

�>� ��?�����,�&5 $*�����,5 
...���� ��� ���� �	
 ��� ��� �	
 ��	


Το προαιώνιο (χρονολογούμενο από την εφεύρεση της φωτογραφίας) κσι σχεδόν 

υπαρξιακό δίλημμα ανάμεσα στο εστιασμένο και ανεστίαστο, στο “όλα νετ ή επι-

λεκτική εστίαση/θόλωμα”, στο ρεαλισμό και την πιο αρτιστίκ απόδοση, απασχολεί 

στο διηνεκές τη σκέψη των φωτογράφων. Τουλάχιστον αυτών που αποσχολούνται 

με μεγαλύτερο ενθουσιασμό και έφεση με τη φωτογραφία σε σχέση με την τυπική, 

επιφανειακή αντιμετώπιση της τελείως καταγραφικής και αναμνηστικής φωτογραφίας 

που ορίζουμε ως snapshot. 

Τι θα ήταν για παράδειγμα το πορτρέτο αν δεν είχαμε τη δυνατότητα χρήσης ανοικτού 

διαφράγματος για να νετάρουμε στα μάτια και να θολώσουμε επιλεκτικά το φόντο; Η 

αντίθετα, πως θα μπορούσε να λειτουργήσει το τοπίο χωρίς έλεγχο του βάθους πεδίου; 

Για πάρα πολλά χρόνια, ο έλεγχος του διαφράγματος ήταν το πρώτο που μαθαίναμε στη 

φωτογραφία, μαζί με το χρονισμό του φωτοφράκτη. Κάποια στιγμή ήλθαν οι ψηφιακές 

compact με το πολύ μικρό μέγεθος αισθητήρα και ξαφνικά… όλα έγιναν νετ. Μικρό 

ίχνος αισθητήρα ίσον μεγάλο βάθος πεδίου. Με άλλα λόγια χάθηκε το ξεφοντάρισμα, η 

διάκριση νετ/φλου, η μαγεία. Μια ολόκληρη γενιά σχεδόν αγνοεί το θέμα ή το συγχέει με 

τις κουνημένες φωτογραφίες λόγω χαμηλής ταχύτητας φωτοφράκτη. 

Κάπου όμως η συζήτηση επανέρχεται από άλλο δρόμο. Η τελείως άγνωστη στο ευρύ 

κοινό εταιρία Lytro πριν μερικούς μήνες είχε διακηρύξει ότι θα καταργούσε τη διάκριση νετ 

και φλου με πολύ ριζοσπαστικό τρόπο. Πώς; Απλά βγάζοντας στην αγορά μια μηχανή τις 

εικόνες της οποίας θα μπορούσε κάποιος να φλουτάρει… επιλεκτικά εκ των υστέρων. 

Τελικά η Lytro πραγματοποίησε την …απειλή της. Η πρωτότυπη Lytro camera, με το 

παράξενο σχήμα τετραγωνισμένου σωλήνα και το φακό 35-280mm θα πωλείται έναντι 

399 και 499 δολ. ανάλογα αν έχει χωρητικότητα 8 ή 16GB (μόνον εσωτερική μνήμη, δεν 

προβλέπεται κάρτα). Η εξωτερική εμφάνιση είναι η πεμπτουσία της λιτότητας με μόνον 

δύο χειριστήρια (On/off και Shutter Release) και με τον αισθητήρα της 11Μegapixel θα 

καταγράφει μέσω του φωτεινού φακού f/2 μόνον νετ φωτογραφίες. Και τι νετ; Τέτοιες 

ώστε με τη βοήθεια ειδικού software που προς το παρόν τρέχει μονάχα σε Mac OS ο 
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Low Key

Smartphones
�� ������&	
� ��� %������ ���	������;

Η ψηφιακή φωτογραφία έχει εξελιχθεί σε πεδίο ανταγωνισμού 

ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και ιδιαίτερα στα smartphones που 

έχουν δυνατότητα δράσης και στο διαδίκτυο με τα social media και 

τα blogs. Το κενό ανάμεσα στις μικρές point ‘n’ shoot compact και 

στις φωτογραφικές μηχανές των κινητών μικραίνει συνεχώς με κάθε 

καινούργια κυκλοφορία smartphone. Όπως είναι γνωστό η κάμερα του 

iPhone 4 είναι το δημοφιλέστερο φωτογραφικό μέσο στο Flickr. Με 

άλλα λόγια, οι περισσότερες φωτογραφίες που βρίσκονται ανεβασμένες 

στο site είναι τραβηγμένες με το δημοφιλές smartphone. Πλέον 

βλέπουμε και καλλιτεχνικά project τραβηγμένα με την κάμερα κινητού 

ενώ σε πρόσφατα φεστιβάλ βραβεύτηκε και η δουλειά φωτορεπόρτερ 

που τραβήχτηκε με smartphone. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί ένα 

ολόκληρο ρεύμα –αισθητικής - το οποίο ονομάζεται iPhoneography. 

Βασίζεται κυρίως στις φωτογραφικές εφαρμογές που κυκλοφορούν για 

το iPhone και προγράμματα/apps όπως το Instagram και το Hipstamatic 

που προσομοιώνουν αναλογικά φωτογραφικά εφέ . Τα νούμερα 

είναι τρομακτικά. Το Instagram μετράει έναν μόλις χρόνο ζωής, έχει 

10 εκατομμύρια χρήστες και περισσότερες από 240 εκατομμύρια 

φωτογραφίες. Όπως είναι αναμενόμενο το φαινόμενο αυτό έχει 

προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.

Ορθά θα αναρωτηθούμε από πότε είναι κακό να φωτογραφίζουν τόσοι 

πολλοί άνθρωποι και με τέτοια συχνότητα. Φυσικά και δεν είναι κακό! 

Όμως οι πιο σοβαρές αντιρρήσεις έχουν να κάνουν με την τέχνη. 

Ας μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα εφέ κάποτε αποτελούσαν εκφραστικά 

μέσα για το φωτογράφο που για να τα τιθασεύσει, να τα κατανοήσει 

και να τα χρησιμοποιήσει απαιτούσαν χρόνο, χρήμα και πειραματισμό. 

Έπειτα -πολύ προβλέψιμα- ανακύπτει το ζήτημα του μέσου: Κατά πόσο 

μπορεί ένα κινητό να παράγει έργα τέχνης; Σαν μια πρώτη παρατήρηση 

να σημειώσουμε ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι και 240 εκατ. 

φωτογραφίες του Instagram παρουσιάζουν αναπόφευκτα τρομακτικές 

ομοιότητες... 

Από εμπορικής πλευράς, έχει σημασία η σύγκλιση των τεχνολογιών και ο 

παραγκωνισμός άλλων φωτογραφικών προϊόντων όπως οι compact. Το 

ζήτημα μπορεί να αναλυθεί από χιλιάδες διαφορετικές πλευρές: Χαζεύοντας 

πρόσφατα στο διαδίκτυο έπεσα μπροστά στην εξήγηση του Winter, 

του φωτορεπόρτερ που συμμετείχε στο διαγωνισμό “Picture of the Year 

International 2011” με μια φωτογραφία τραβηγμένη από το κινητό του και 

επεξεργασμένη στο Hipstamatic, η οποία τελικά κέρδισε την δεύτερη θέση. 

Η νίκη του προκάλεσε αντιδράσεις στην παλιά φρουρά φωτογράφων αλλά 

η εξήγηση αν μη τι άλλο ακούγεται λογική. Ο Winter φωτογράφισε για τους 

New York Times στρατιώτες που ελευθέρωσαν ένα χωριό από τους Ταλιμπάν. 

Ο ίδιος λοιπόν είπε ότι ο υπόλοιπος εξοπλισμός του, δηλαδή η DSLR με τους 

φακούς, έκανε τους στρατιώτες να αισθάνονται άβολα. Επίσης το κινητό 

τηλέφωνο ήταν πιο πρακτικό από την ογκώδη μηχανή. 

Αυτό που συχνά υποστηρίζουν οι φωτορεπόρτερ, και το επιβεβαιώνουν 

όχι μόνο οι εμπόλεμες ζώνες αλλά και η καθημερινότητα, είναι ότι ο 

επαγγελματικός εξοπλισμός τους γεννάει συχνά την καχυποψία και την 

επιθετικότητα σε όσους τους συναντούν την ώρα της εργασίας τους. Στον 

αντίποδα, τα σχόλια αφορούσαν την ψηφιακή επεξεργασία σε μια εικόνα 

που πρέπει να αποτελεί καθαρό ντοκουμέντο, αν και τα εφέ αυτά τυπικά δεν 

παραβαίνουν τους κανόνες δεοντολογίας. Σίγουρα όμως προκύπτει μια πολύ 

ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποίο σκοπεύουμε να επιστρέψουμε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

In memoriam
(�!��	 Q	�	&���
Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 23 Οκτώβρη 2011 

ο φωτογράφος Γιώργος Χοροζίδης. Ο Γιώργος 

Χοροζίδης υπήρξε δραστήριο μέλος της Ένωσης 

Επαγγελματιών Φωτογράφων Θεσ/νίκης. Το Δ.Σ της 

Ένωσης Επαγγελματιών Φωτογράφων Θεσ/νίκης 

εκφράζει την βαθιά του θλίψη για την απώλεια του 

συναδέλφου και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στη 

σύζυγο και τα παιδιά του.

Nikon 
My Picturetown ��� iPad
Στο Apple Store βρίσκεται πλέον η εφαρμογή της 

Nikon My Picturetown που είναι συμβατή με το iPad 

και το iPhone. To Picturetown Pad ενσωματώνει πολλά 

ευχάριστα χαρακτηριστικά, ειδικά όσον αφορά στη θέαση  

φωτογραφιών. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν 

albums με τις φωτογραφίες και τα βίντεο τους αλλά και 

lay out που θυμίζουν ψηφιακά άλμπουμ και περιοδικά. 

Επιπλέον στο χάρτη εμφανίζονται όλα τα στοιχεία των 

φωτογραφιών που έχουν τραβηχτεί από μηχανή που 

διαθέτει GPS. Επιπλέον οι χρήστες μπορούν να μοιράζονται 

πολύ εύκολα τις φωτογραφίες τους σε Facebook και Twitter. 



������ 127 •  �����	
 24 OKT��	�� 2011 ����
 12

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �

Athens Photo Festival
APhF:11

[ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ]EΓΚΑΙΝΙΑ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Το Athens Photo Festival 2011 κορυφώνεται 
με τα εγκαίνια του κεντρικού προγράμματος, 
που θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 
2 Νοεμβρίου, ώρα 20:00, σε όλους τους 
χώρους της “Τεχνόπολις” Δήμου Αθηναίων 
(Πειραιώς 100, Γκάζι). Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει 16 εκθέσεις, 12 video projects 
καθώς και ένα σύνολο δράσεων - Νύχτες 
Φωτογραφίας, Athens Photo Inspiration 
2011, portfolio reviews, performances, 
masterclasses, σχολικά προγράμματα - 
και άλλων παράλληλων εκδηλώσεων.

Διάρκεια: Τετάρτη 2 Νοεμβρίου - Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011 
Χώρος: “Τεχνόπολις” Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι)
Ώρες λειτουργίας: Τρ-Πα 17.00-22.00, Σα-Κυ 12.00-22.00www.photofestival.hcp.gr

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

http://www.hcp.gr/
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��� �����!��� �	
 ����	���	$ ��	 ��� �� �������� ���
�� ��� ��	����� ���	������!�. 
+
�� �� �	�� ��� ������ ��� 3��� �������� ��� ������	�	������ ��� ��	 ���	���� 
����	
���� ��	� ?���������� �!�	 �
�� �� ������, ������ �� social networks �� �	 Facebook 
�� ������� ��� ��!�� ���� ��	 �	�	��� ���������� �	
 ��������	����	
. ' ����� ��� 
social networks �$#��� ��� ���	 �	� ������ ��� ���������� ���� ����� ��� �
������ ��� 
��	
 fan �	
 Group ‘����	���� �E"�����	’ �	
 Facebook, �� ��3	
� ��� �
�	� - ��&� 
�� �	
 
���	��	
 �
������	��� - ���	 ���� ������� ��� ��� ������#� ���!� �
���!� 
�	
 �������� ��� ��� ��������	 �	
 ����	���	$ ��. �� ��������� ��� ��������	�	���� 
(214) ���������� ������� ��� �� ��	��������� �� ���
��, � 	�	�� ���	���� �� 
���	��	������� ��  �$�� ���� ��� ����	 �� ��	�
�!��� �� ������ ������ �� online 
��	�� ���	������!� ���!� ��� �	 �������� �	���. @��! � online ��	�� ���������� ��	� 
�������� �!�	 3�������� ����� �� ��!��	 �����	, ��� ����	����� �� ��	�����	
�� ��� 
��� ���
�� �� ��	 �������������� ��	%� ��� �	
 �����	. ����� ��� ��	 ����	�, � 3	����� 
�� �� ����� �	�$����. 


��*�U��� )"���*�),�� �$! eShop?
������ ���
�� �	
 ����	���	$ �E"�(*+��/ �� ������ 214 �����������
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 �O IMAGING -  E���	� �

F*�(�� eBuy

�� �(*+���� �%5 &*�(��5
�*������$�,9 ���*&5 �&�" Internet;

ΝΑΙ 81%  ΟΧΙ 19%

�*%�,��$�,9 �� nternet ��� �*����3� �,� �,5 
$*��,��*�)&5, �% �,�'��,�!�%�� ��, �,5 �,�&5 
)"���*�),�9� ��, ���"� �������"�,�9� %����*��,�9�:

ΠΑΝΤA 47%

ΠΟΛΥ ΣΥΧΝΑ 33%  

ΣΥΧΝΑ 13%

ΣΠΑΝΙΑ 4%

ΠΟΤΕ 0%

F?" $*������$�,+��, ��(��?,���� �3� ���*� $*�P!���5 
photo/consumer electronics �$! online ������%��:

ΝΑΙ 79% 

ΟΧΙ 18%

�� $*�P!� digital imaging $�( ��!*��� +���:

Μηχανή DSLR, μηχανή compact, videocamera, 
φακός, flash, αξεσουάρ 52%

Aναλώσιμο, κάρτα 
μνήμης, μπαταρίες 
22%

Υπολογιστής για ψηφιακή 
επεξεργασία εικόνας, φωτο-
γραφικός εκτυπωτής  6%

Άλλο 20%


��*�U" �$!:

Ελληνικά 
online stores  
24% Διεθνή online 

stores 12% 

Και Ελληνικά 
Διεθνή 
online stores  
54%

 

�� ���%�,�� eShops �3��, �����"�,��,��; 

Όχι 28%

Ναι 63%

�� ���%�,�� eShops �?�(� ,����$�,%�,�+ �<($%*&�%�%;

Ναι 72%

Όχι 12%

� .��,�!5 �!��5 $�( $*��3�%�� �� %����*��,�! 
������%�� +���:

Καλύτερη τιμή 79%

Ευκολία παραγγελίας απευθείας από 
τον υπολογιστή μου 51%

Ευκολία ηλεκτρονικής πληρωμής 20%

Καλύτερη εξυπηρέτηση 8%

Διαφάνεια 4%

Ευχέρεια ανεύρεσης της καλύτερης 
αγοράς μέσω υπηρεσιών σύγκρισης 
τιμών 53%

Άλλο  4%
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F*�(�� eBuy
�� .��% �%� ��$�,*3� ��( �$! �nline ���*&5 

)"���*�),�9�/�������"�,�9� %����*��,�9�:

� �(������+ �,��$�*�,9'%�� �����:

100%

50%

25%

0%

(79%) 

(8%)

(0%)

(1%)

� ?*!��5 �$�����+5 +��� �&�� ��� 
�(�)"�%�&�� $��3�,�: 

100%

50%

25%

0%

(66%)

(19%)

(2%)

(1%)

�� $*�P!� $�*��!'%�� ��%� $*&$�(�� ��������%:    

(82%) 

(5%) 

(0%) 

 (1%)

100%

50%

25%

0%

��� ($+*<�� �*()&5 ?*�9��,5:  

100%

50%

25%

0%

(77%) 

(6%) 

(2%)

(3%)

�3?� �(���!�%�� �$,��*�)+5 ��( �3��(5 ��,/+ 
�$,��*�)+5 ?*%���"�:     

100%

50%

25%

0%

(50%) 

(22%)  

(8%)

(3%)

�3?� �(���!�%�� �$,��,�"�3�5 �� helpdesk    

100%

50%

25%

0%

(45%) 

(31%)  

(7%)  

(3%)

��%��*9����, �,� �� �,��,9���� ��( "5 �(*"$�3�5 
�������"�+5 �,� �,5 online ���*&5:

Aπό το Ιnternet 76%

Μέσω του site απ’ όπου αγόρασα 25%

Από φίλους/γνωστούς 19%

Από πουθενά 14%

Άλλο  0%

�?��,�� �� �%� ��)���,� �"� �(������9� �&�" nternet:

Πιστεύω έχει λυθεί  18%

Ο πελάτης προστατεύεται από τις εταιρίες πιστωτικών/χρεωστικών 
καρτών και τα συστήματα πληρωμής όπως PayPal 59%

Ανησυχώ αλλά παίρνω το ρίσκο 30%

Φοβάμαι και θεωρώ το πρόβλημα 

ασφάλειας πληρωμών μεγάλο 12%

��$,���>���, �*���"�&�� site %����*��,��> 
��$�*3�( !$"5 �� Amazon: 

Ναι 72%  

Όχι  21%

��"*3U" $�*,����,�! %����*��,�+5 �$��%5 �$! ��� 
�(*>��*� ��,�"�,�! ��( $�*3�(*�: 

Ναι 55% 

Όχι 45%

Κατά τη γνώμη μου οι λόγοι να μην αγοράζει online κάποιος είναι: 

Θέλω να δοκιμάζω το προϊόν  61%

Θέλω την προσωπική επαφή με τον πωλητή  28%

Επιθυμώ να διαπραγματεύομαι την τιμή αγοράς  18%

Δεν εμπιστεύομαι τις εταιρίες που δεν έχουν κατάστημα με φυσική παρουσία 21%

Δεν έχω ή δεν θέλω να χρησιμοποιώ πιστωτική κάρτα 44%

Έχω ακούσει πολλά περιστατικά με απάτες, καθυστερήσεις κλπ.  27%

Δεν γνωρίζω ξένη γλώσσα για να έχω πρόσβαση σε ξένα sites  9%

Άλλο  2%
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TO ONLINE SHOPPING �	Y� �
 �
 ����

Καθώς η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και κατ’επέκταση η λειτουργία του 

διαδικτύου, αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας,  

η ίδρυση και λειτουργία online καταστημάτων έρχεται ως φυσικό επακόλουθο. 

Την ίδια στιγμή, ο μέσος χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή με βασικές γνώσεις 

σε θέματα ασφάλειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, μπορεί  εύκολα και γρήγορα να 

χρησιμοποιήσει online καταστήματα για τις αγορές του. 

Σε 24ωρη βάση, 365 μέρες το χρόνο, ο υποψήφιος καταναλωτής μπορεί  να 
περιπλανηθεί στις σελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων, βρίσκοντας τα 
προϊόντα που τον ενδιαφέρουν. Με τη γρήγορη αναζήτηση έχει τη δυνατότητα να 
ενημερωθεί για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, να δει φωτογραφίες, 
να μάθει τις γνώμες άλλων κατόχων και να κάνει σύγκριση τιμών, πριν επιλέξει. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι η αξιολόγηση 
από τη μεριά των ήδη κατόχων των προϊόντων: δηλ. τα γνωστά “user reviews” που 
πολλές φορές φέρουν βαθμολογία για την τιμή και την ποιότητα. Τα ηλεκτρονικά 
καταστήματα έχουν την ευελιξία να παρέχουν ευκαιρίες και προσφορές που 
τα φυσικά καταστήματα δεν μπορούν. Δεν είναι λίγες οι φορές μάλιστα που οι 
τιμές στα eshop είναι πιο χαμηλές ή εμφανίζουν προσφορές μέσω πλατφόρμας 
δημοπρασιών με ολιγόωρη ισχύ. Οι χαμηλές τιμές των online κατασταστημάτων 
μπορούν εν μέρει να δικαιολογηθούν από τo χαμηλότερο λειτουργικό κόστος 
(ενοικίαση μόνον αποθηκευτικού χώρου και μικρό προσωπικό) 
σε σχέση με τα φυσικά καταστήματα. 

Πριν την δημιουργία των online καταστημάτων στην ελληνική αγορά, 
μονοπώλιο, ιδιαίτερα ως προς την αγορά προϊόντων Imaging, είχαν τα Amazon 
και eBay με λειτουργία από το 1995 και 1996 αντίστοιχα. Ο υποψήφιος αγοραστής 
μέσα από αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους αγοροπωλησιών προμηθευόταν 
προϊόντα που δεν υπήρχαν ακόμη ή δύσκολα έβρισκε κάποιος στην Ελλάδα. 
Σήμερα η ελληνική online αγορά φαίνεται να μην υστερεί σε τίποτα από τη διεθνή 
eshop παρέχοντας στο μελλοντικό αγοραστή όσα χρειάζεται για να προχωρήσει 
στην ενημέρωση ή στην αγορά προϊόντων. Στην Ελλάδα η γνωριμία με τις online 
αγορές αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, αφού οι τράπεζες άρχισαν να παρέχουν 
“ασφαλείς” χρεωστικές κάρτες, κατάλληλες για “προστατευμένες” ιντερνετικές 
αγορές, εναλλακτικά με τις συμβατικές πιστωτικές κάρτες. Προβλήματα που είχαν 
προκύψει στο παρελθόν από ιντερνετικούς απατεώνες με στόχο την υποκλοπή 
προσωπικών στοιχείων από πιστωτικές κάρτες, έχουν σχεδόν επιλυθεί με τη 
χρήση των τεχνολογιών ασφαλείας SSL (Secure Socket Layer) κρυπτογράφηση 
για ασφαλείς συναλλαγές και SET (Secure Electronic Transaction) για την 
εξακρίβωση γνησιότητας της ταυτότητας του καταναλωτή. 

Παρόλο που οι online συναλλαγές για κάποιον με καλή διαδικτυακή εμπειρία 
πραγματοποιούνται χωρίς κανένα πρόβλημα, σίγουρα για τον ελλαδικό χώρο 
αντιπροσωπεύουν κάτι νέο ακόμα και απομένει να κτιστεί ακόμη πιο γερό 
οικοδόμημα εμπιστοσύνης από τους υποψήφιους καταναλωτές που σε αρκετά 
μεγάλο ποσοστό επιζητούν ακόμη την προσωπική επαφή με τον πωλητή.

������� ��;����� 
��LINE ;
�
����
���

���������� ������(��

http://www.cptpapadakisphoto.gr 

H >$�*<% online ������+����5 

��% �,�+ ��5 �$,?�3*%�% +��� 

������,!�%�� �,� �� �$�*�>�� �� 

�3����� �����"�,��,��3 ��, ($�*���3 

��%� ���*�. ��� ���3��, �>�?*��� 

������%�� �� $*�P!��� imaging 

$�( �� �%� &?�, �% �,�+ ��( ���3��. 

�� �(�!� �� �*!$� ���>$��(�� 

!�% �%� ������ ��, �<��)��3U�(�� 

�����"*,�,�!�%�� �� !�� �� 

�!���. �, $�����5 ��5 $*��,��>� 

�� ���*�U�(� online ��, �(�! ��5 

�(?�*,���3 ,�,�3��*�.

;
 � 
	Y�� ���Z
�
' ����	�� ���#� ��� �� ��	��������� 3����� ��!��	��� ��� ������ ��� 
#�������&	��� �	 �	��	 ������� �� �� “��������” ��	�� online. �� 
�
������	��� ���� ���
�� ��������� ���� ��	������ �	���� �	
 ��	Y���	 ���� 
�	 ��	���	
� ��	�����	��� ���� ���#� �	 �$�	/��3	 �� �������
��� ����� 
� ���� �#
��������. 
[������!���� ��� 	 ����	 %���&�� ���	������� ���� �������
���, ���� ��� 
�	�	��� 81% (�� ��� ���
������� ��� ��	�� ������ ����!��� �	
 ���� ����� �� 
�� ���	������, ��� ��� �
���	 ������ �	���). 

)����		�	� �������	�

www.giannatos-foto.gr

“"� �����	����� ����������� 
������������ �� ����	
����	
� 
��� e-shops ��� �� ������#���	
� 
��	� ����������. ]���! ��� 
��� 	 ������ ��� ������� �
�� �	
 
����� ����� ��� ���� �	 ��������� 
� �$�3	
�	. �����$� ��� �
�� 
�	
 �������� �� ��� ��������� 
��� ������!����� #���� �	�$ 
������������� ��������. "	 
����	� �� ���#�� �� �� �$	 ���� 
������������ �� ��	���	
� �� 
�
�
���#	
� ”.
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�� �
������	��� ��	
� ��	�������� �� ���������� �	
 �
���	���� �� 
internet-��� �������, �� ���� ��� �	
 ���	$ (52%) �� ���!�	
� ��� 
��	
� ��	����� online ���	������� ������ DSLR/Compact, Video Camera 
� ���	 ���	������� �#��	
��.  /� ������ ������ 	� ���������� ����#�� 
�
����������	� ��� ��� online ����	
���� ��� ������������ (�	���� 
�
�������, ����	 ��	��	��, ��������� �����	��, ���!���) ���	 
�� ������	 �#
�������� ��	 ��� �� ������	 ��������, �� ��� ����� 
�
����������� ������� �� ��� ����	������ helpdesk ��� �� �
�������� 
������	�� ��� ���!�. � �$��	 ���	 ��� �	� 	�	�	 ��	������� �� 
��	���	
� online ���� � ���$���� ���� �� �	�	��� 79%. +�	�	$����� 
�����	� �	
 �	
 �
��������� � ���
���� ��	�� ���� 
�	�	����� (51%) 
��� ��	� ����� ��� �
������ �� ������	�	���	
� ������ ���&����� ��� �� 
�#�������	
� ���� ��� ���$���� �
���� ���� (53%). 
(�� ����� ��� �	�� �	 PayPal ������#� ��� ���� ��� ������	�$�� ��� ��	����!� 
(59%), �	
 �	 ��	���	$� ��� ��� �������/�#������ ��� ������	���!� 
�
������!� �	
. ��� �#���	�� ������ ���������!� ���������� ��� 
�������
��$�� �������!��� �� ��	������ �	
 ��	����� online (12%) ���� 
�
����&�� �� %���&��. E����	 �	 14% ��� ����������� ������� �� ��� 
������!�	���� ��� �	
���� ��� �� �����!���� �	
 � �
�����	� ����������, 
���	�� �	
 ����	
���� ��������� ��� ��� ����� ����� �	
 �������$	
 ��� ��� 
��������� �	
. 
' �
�	��� �	
 ��������� ���� ����	�� ��	Y����� ���� ��� ������ �$������ 
���!� ��� 	� ���$���� ����, ����� ��� 
��� �	
 eShopping ���	������!� ��� 
����#�� �� �	$����. 9�� ��� �� ���� 	 ������ ���������� �������� ���� 
�������� ��	�� ����� ��� ��� �� ������	���� �	
 ��	�� �� �	�	��� 24% ���� 
�	
 12% �
�!� �	
 ��	���	$� �� ������ ��	��. "� �������� eShops �������� 
�� ��� �	
 �
������	��� ���� ���
�� �� ��	
� ����	�	������ �#
�������� 
(72%) ���	�� �	
 �� ����� � ������������� (63%) ���� ��	 �$�	�	 �� 
��	��. 
j�	��� ���� �	
 �� �	 55% ��� 
�	%����� ���������!� ������	���!� 
��	�!� �����&�� ����������� ������	���� �����, ����� �����	�	������ � 
������%� “����	
” ���� ��� ������	���� ��	��. 9�� ��� �� ���� ��� 	 
����	 ������!����� �����! ��� ������$��� ��� ���	� �#������� �$��� 
��	���!��� �
��� ������	���� ����������� �	
 ������	
� ������	��	 �
���� 
���������.  

�	��� ���	���� ��
 ESHOP
�� �
��������	� ����	� ������� ��� eShops ����� ���� ��� ������ ��� ��� 
�	
 ���� ����	
 	 
�	%���	 ���������� �� ������� ��� ���������� 
��	�	��. +
�	� ����� ������� �� ��������� � ��������� �����, ������� 
�� ��������3	�� ��� ������� �� 
������� PayPal. (�� �� �������	�	������ 
��	�� online �� 	�	�	����	�� ��� �	
 �������� ���� ����	
, ������ 
3�3�������� �� �	 ������	���� ��������� ��� �	 	�	�	 ��������� �� 
��	������ ����� ������. ' �������� �	
 ����������	 
�	���!����� ��� 
�	 �	
���	 �	
 ������&���� ����� ��� ���$�
��� �	
 ����������	 ��� 
�#������&�� ������ �$�����. +� �
�� ��� 
������ ���� ��� ����� ��	�������	 
�� ��� ������������ �� ��	������ �� ��	�����. 
 

���	��� �� 
��;
�
����
' 
������� �
�� ��� ����� �	�$ ������	���� ��	 �#�������. +������� ���� 
)����� ������	�	������ ��� ���	�� ������	���� �����������, �
���� ��� 
�
�� �	
 ������	
� ��� �
���� ���������. 9�� ��� �� ���� � ���������� �� 
���������� ������� ����� � ��	 ���� ��� ���!� ���! ����� ����  ��� 
����� ���������� �� ���!���� “������� �� ��������3	��”. "	 ��	Y�� �� 
�����	��� ��	 �!�	 �	
 ����
����� ��� �� ����!���� ��� ���� ������. 

��	�*��� (������	�

www.katerelos.gr 

�� �nline ������%�� ��5 

�%�,�(*�+'%�� $*,� 10 ?*!�,� 

!��� % ���%�,�+ ���*� ��� ��9*,U� 

��� ?9*� �(�!, ��'95 ��� ($+*?� 

���, ���3���,?�. �&?*, ��,��+5 

% ����$!�*,�% �3��, �����% ��, 

�(��?95 �(<�����,. � $����%5 $�( 

.�&$�, �� $*�P!� online, �$�*�3 �� 

��5 ���&��, �,� $�%*�)�*3�5 ��, �� 

�(��?�3� �� $�*����3��,. ���3U" 

$"5 &�� 30% ���*�U�, online, &�� 

30% �%��)"�,�� ��, �, ($!��,$�, 

��� ������%��.

������� 
;
�
����
�
	���

��	��	
	� �����	�

http://www.galaiosphoto.gr 

F�� online shop �%�,�(*��3 �%� 

���>$"�% �%5 ����%5 �$!��%�%5 

��( $*�P!���5. � &���<+ ��5 ��%� 

online ���*� +��� ������3� 

�,� �� $*�����3��(�� ��, ��(5 

�������"�&5 ���!5 �"� �����"� 

���,�9� �&��*"�. F?�(�� ������ 

$�����! ���*���9� �&�" 

�,��,��>�( ���� �(�! ��� �%��3��, 

�$�*�3�%�� ��, �����+ ��( �*!$�( 

���*�5 ��( �������"�+. � �!���5 

�<�����('�3 �� U%�� �,�(�*,�+��,5 

���� ��, �$,.�.�3"�% �,� �%� 

>$�*<+ ��5. �>����� ��$,���>���, 

�� internet.
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F*�(�� eBuy
���	��� �� �����;�/�	����;�/�	����	����� ;
	�

' ���������� ������� �� ��������� � ��������� � ��	��������� ����� 
����� �	�$ ����. /�	 ����	 �	
 ������&���� ��� ����� ���������� ��� ������ 
�	
 ������	���	$ ����������	 (��� ��	$ 3�3�������� ��� ����� ������) 
����������� �� ��	����� ��� �� &����	$�. +
�� �
���� �������3��	
�: 
	�	�����!�
�	 �����	
 ��� ���$�
���, ��� �
�� ����� ������������ ���� 
�����, ���! �����, ������ �� �����, ����	����� ��#� ��� �	��� �	�� 
�	� ���%���	 ������ �������� �	
 3�������� ��	 ���� ���	 �� �����.   
+� ����������� ��
������� ����� �� �����, ���� �	 �$����� �������� �� 
�����&� � 	�	�� ���� ���!��� ��� �����, �� �� ������!���. +� ���� � �����&� 
��� �������� �$����� �������� (����� ������ ��$���	) ��� �������!���� 
��
������� ����� �� ����� ��, ���� ��� ���� ���
�
������ ���� ������� 
�����&� � 	�	�� �� �� ����� �� �� �� 3	������ ����
����	��� �� ���� ��. 

���	��� �� PAYPAL
To PayPal ��������� � 	 ���	� ������ ����	 ������� online. ��������� 
��� ��� 
������� ������	���!� ������!� � 	�	�� ������3���� ��� ������ 
������������ ��� �
������!� ��. +
�� ������� ����� 	� ������ �	
 PayPal 
����� ��
��	��������� �� ��	�� ��� ����
�� �������� ��� ��	�����!� 
�� ��	������. "	 Paypal �����&�� �� ��	����� �� ����� �� ��� ��� 	�	�� 
“���3���” ������� ���� ��� �� �����	�	��� ��	� ������, ���� ���	� ��� 
���
��	���� ���$�
��� �����	�� ��� ���	��
�����. )���� �	 PayPal 
�
#���� ��� �#�	������ �	
 ���! �������� �� �� �
��������� �� �	 ������	���� 
���������. /� ������!��� ���
�������, ���� �	������ �� �����	�� ��� 
��!���� ���� ��� ����3	
�� ��������, ����� 
�	�������	 �� ��	�����$��� 
�	� ������ ��� ����!�	��� �	� ��	����
�� ��� ������	��� ������ 
������� 
��������.  

������� ;
�
�
�����

���
���, 22 ����
/��	
�� � ��	�� ��� ��	Y���	 ��� 
��������� �	
 
������ ��� �� �
���� 
�!�	 �	
 ������� �#��� �������� 
��� �� ��	���� online. �����$� �� 
��� eShop ��	��� �� 3��� �	��� 
�
������, �.�. ������ ��$���	 ����. 
��	���! �� ���	$��� �� �������� 
������, ��� ��������	 ����	 
���
��	���!� ��� �#
�������� ���� 
��������� �	
 ��������� ���	�� 
������ � ���� ���	 ���� �����!�	
.

�
�
�����, 24 ����
"� e-shops �����$� ����� �	�$ 
�#������� ��� �$������, ����� 
�� ��	��� �� ���3�3��!��� 
��� ����� �
�������. ]���! 
��� � ���
���� �$�� ����� �� 
��	��&�� �� ��������3	��, 
��� ��� �� ��������� �����. 
"��	�� ���	 ���... @�� ��� 
��	���! �� �������� eshops ��� 
��� !��. 

���
, 20 ����
�����$� �� 	� ��	�� online 
����� ������� �� ���#�� ��� 
���������� ��	�	��, ������ 
�� ��	����� �� prepaid �����. 
��	 �	 ����� ��� ���� �$��� �� 
��	���� ��� e-shops ���� �	�$ 
����3�, ��� �� ��������� �� �� 
�������, ������ ��	� �����	� 
�	
 ����� ���� ��� �������� � 
��� #��	 e-shop ������� ����
�� 
����	�	�����	�.

�	��
��
, 21����
' ������� ����� �� ������	�	�! 
������ �
��� �	 eshopping 
����� �����$� �� ����� 	 ���	� 
�$�����	 ��� ����	 ����	 
�� ����� �� ��	�� �	
. 9�	� 
��	�� �	� �#	������ �	
 
������	���	$ 
�	�	����� � ��� 
���	������ ��	���! �������� 
eshops ���� !��� �� ��������&� 
��� ������ ��� ������� 
�����	�� �	
. 

�, �*�,5 �(?�*�3 $�( ��*�3U�(� 
�$! &�� ���,��*,� ��( $�*,��,��> 
]����*�)�5 �3��,:
- ������+5 ;��!�%*�5
- F���� �$�U�*�&�%
- ��>��5 �,���!5
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Canon EOS-1Dx 
Heavy duty full frame �� �	��� 
�	������

Με ένα σμπάρο δύο τριγόνια. Ή αλλιώς με ένα μοντέλο αντικαθιστά δύο η Canon, 

ανακοινώνοντας (18/10) τη νέα ναυαρχίδα EOS1DX. Από τον ερχόμενο Μάρτιο 

λοιπόν θα διαδεχθεί τα δύο κορυφαία μοντέλα τη «ρεπορταζιακή» EOS 1D MkIV και 

την «στουντιακή» EOS 1Ds MkIII. O αισθητήρας μεγέθους APS-H (συντελεστής 1,3x) 

εγκαταλείπεται πλέον οριστικά προς όφελος του full frame, καταργώντας το ιδιαίτερο 

φορμά που μόνον στη σειρά 1D επεβίωνε. 

Ποιος τεχνολογικός άνεμος σπρώχνει τη νέα Canon; Aισθητήρας full frame 

ανάλυσης μόλις 18megapixel με ίχνος εικονοστοιχείου  (dot pitch) 6,95micron δηλ. 

μεγαλύτερο από της Canon EOS5D MkII, με προφανή σκοπό τη μείωση των επιδόσεων 

φωτοαποδοτικότητας και τον πιο χαμηλό λόγο σήματος προς θόρυβο στην κατηγορία. 

Μετά από όλα αυτά δεν αποτελεί έκπληξη η διαστημική κλίμακα ευαισθησίας από 50 

ως 204.800 ISO. Το CMOS chip περιλαμβάνει μικροφακούς χωρίς ενδιάμεσο διάστημα 

για κορυφαία ευαισθησία. Όλα αυτά υποβοηθούνται από τα νέα ηλεκτρονικά, τίποτε 

λιγότερο  από διπλό processor νέας γενιάς Digic 5+ με 17πλάσια (!) επεξεργαστική ισχύ 

μετατροπέα Α/D 14bit, 16 κανάλια κλπ.  Μέσα τα πάντα είναι καινούργια, σχεδιασμένα 

από το μηδέν. Πρώτον έχει νέο υποσύστημα αυτόματης εστίασης 61 σημείων τύπου High 

Density Reticular και παρακολούθηση αντικειμένων Intelligent Tracking and Recognition.  

Δεύτερον, εξυπηρετεί τη λειτουργία ριπής σε απίστευτες ταχύτητες ως 14fps για φορμά 

JPEG (με κλείδωμα καθρέπτη). Tριτον υπάρχει καινούργιος αισθητήρας φωτομέτρησης 

107,5Κ pixel που χωρίζει το καρέ σε 

252 ζώνες. Επίσης υπογραμμίζοντας 

τον επαγγελματικό χαρακτήρα, 

αποθηκεύει σε δύο κάρτες 

Compactflash. H oθόνη, ανάλυσης 

1.040Κ pixel, κάνει ένα βήμα 

παραπέρα σε μέγεθος, με διαγώνιο 

3,2in. κάτι που συμβαδίζει και με 

τις αξιοσέβαστες διαστάσεις του 

σώματος.

H EOS1D X είναι βαρέος 

τύπου φτιαγμένη σαν τανκ 

και δεν διαφέρει πολύ σε 

“θωράκιση”, μεταλλικό σασσί 

και αδιαβροχοποίηση από τις δύο 

επίσης heavy duty που αντικαθιστά. 

Όμως ο φωτοφράκτης με κουρτινες 

ανθρακονημάτων, έχει κάνει μεγάλα 

σχεδιαστικά βήματα και είναι ακόμη 

πιο ανθεκτικός. Πιστοποιείται 

από την Canon για τουλάχιστον 

400.000 καρέ, μια επίδοση που δεν 

πλησιάζεται από τον οικογενειακό ή 

εξωτερικό ανταγωνισμό.

Mε τόση διαθέσιμη επεξεργαστική 

ισχύ, οι μηχανικοί της Canon 

σκέφθηκαν ν’ αξιοποιήσουν ένα 

μέρος για in camera διορθώσεις 

των οπτικών εκτροπών διάφορων 

φακών, Η αρχή είχε γίνει στην 

EOS 1D MkIV που διορθώνει το 

βινιετάρισμα και τη γεωμετρία, ενώ 

τώρα μπορεί να αποκατασταθούν 

και οι χρωματικές εκτροπές. 

Επίσης, σε συνεργασία με το 

πρόγραμμα EOS Utility μπορούν 

να καταγραφούν στη μνήμη 

διάφοροι φακοι. Σημειώνεται ότι οι 

όποιες διορθώσεις και επεμβάσεις 

αφορούν αποκλειστικά τα JPEG 

αρχεία. 

Η EOS 1DX δίνει βάρος και στο video 

με full HD στα 29,97, 25 και 23,976 

καρέ το δευτ. φίλτρο αποκοπής 

θορύβου ανέμου, εξωτερικά 

μικρόφωνα, συμπίεση Η.264 timecode 

ενσωμάτωση, αυτόματο σπάσιμο των 

λήψεων σε αρχεία 4GB που ενώνονται 

χωρίς απώλειες καρέ κλπ. 

INTERSYS 210 9554000

http://tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
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Lomography
��������� ���	�� La Sardina
Αν απολαμβάνετε τη λομογραφία ή της ρετρό συσκευασίες η Lomography έχει την 

κατάλληλη μηχανή για εσάς και μάλιστα σε πολυτελές περιτύλιγμα. Οι Beluga και η Czar 

είναι οι δύο πρόσφατες προσθήκες της σειράς La Sardina με 35mm φιλμ που θυμίζουν 

κονσέρβα με σαρδέλες αλλά στο πιο πολυτελές αφού έρχονται σε μεταλλικό σώμα με 

χρυσό φινίρισμα. Και οι δύο μηχανές διατίθενται με ασορτί φλας Fritz the Blitz.

Nikon
65 ����	��$��� ���	� -ikkor
Η Nikon γιορτάζει αυτό το μήνα 

μια πολύ σημαντική επιτυχία 

του εργοστασίου της αφού οι 

πωλήσεις των φακών Nikkor μέσα 

στον Οκτώβριο συμπλήρωσαν 

τα 65 εκατομμύρια. Η πρώτη 

Nikon με εναλλάξιμους φακούς 

κατασκευάστηκε το 1959 και 

ήταν της σειράς F. Ταυτόχρονα 

κυκλοφόρησε ο πρώτος φακός 

Nikkor. Η μοντούρα F που 

πρωτοκυκλοφόρησε τότε σήμερα 

είναι συμβατή με όλη τη γκάμα 

του εργοστασίου ακόμα και με 

την ολοκαίνουργια σειρά Nikon 

1 χρησιμοποιώντας αντάπτορα 

αποδεικνύοντας έτσι η εταιρεία την 

αφοσίωση της στους πελάτες της.  

Merkouri 
-�� 
�������
Η εταιρεία Merkouri ύστερα από πέντε δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στο χώρο, δημιούργησε ένα ξεχωριστό μέσο παρουσίασης 

των φωτογραφιών. Η μεγάλη ποικιλία σε υλικά, σχέδια, χρώματα και τεχνοτροπίες εγγυάται ένα απόλυτα ικανοποιητικό αποτέλεσμα 

και τη δημιουργία ενός άλμπουμ που θα αντικατοπτρίζει την ποιότητα της δουλειάς του κάθε φωτογράφου. Τα σχέδια της εταιρείας 

περιλαμβάνουν πρωτότυπα άλμπουμ από ξύλο, ειδικές δερματίνες, σε ποικιλία χρωμάτων και συνδυασμούς διαφόρων συγχρόνων 

υλικών. Επίσης πρωτοπορεί στη δημιουργία και παρουσίαση μοναδικών ψηφιακών άλμπουμ σχεδιάζοντας τα με έναν ιδιαίτερο και 

δημιουργικό ύφος, σε ποικιλία διαστάσεων. Πλέον με το νέο site της εταιρείας οι πελάτες της μπορούν να μεταφέρουν εύκολα και 

γρήγορα τα αρχεία του μέσω FTP αρκεί να έχουν τον κωδικό πελάτη τους.  http://www.merkouri.gr
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�������	 
� ������ 
��� ����� ���  

����� €20
��� �� �� ������

�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

���� 
���	
���� 
30/11/2011

ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Νέα προσφορά! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Leica
+��3������ �� D-Lux 5
H Leica D-Lux 5 είχε αρχικά κυκλοφορήσει στα πλαίσια της συνεχούς συνεργασίας με 

την Panasonic και ήταν η rebranded έκδοση της LX-5 με τον αισθητήρα 10Megapixel 

1/1,63in, που την τοποθετεί στην ίδια κατηγορία με τις ανταγωνιστικές Canon G11/12, 

Nikon P7000 και Samsung EX-1. Όπως ακριβώς και η LX-5, φοράει γρήγορο φακό 24-

90mm f/2 οθόνη 3,0in. και δεν λέει όχι στο video (720p AVCHD Lite). 

Τώρα η Leica με την γνωστή προσήλωση της στο design μας προτείνει την ειδική 

έκδοση D-Lux 5 Titanium. Τα τεχνικά της χαρακτηριστικά είναι ίδια με την δίδυμη 

D-Lux 5 αλλά ντύνεται με πολυτελή και ανθεκτικό κέλυφος τιτανίου. Μπορεί σε 

δευτερόλεπτα να μεταμορφωθεί στο κέντρο ενός φωτογραφικού συστήματος 

συνοδευόμενο από τα αξεσουάρ της οικογένειας D-Lux. 

Θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένα αντίτυπα με θήκη και λουρί από ιταλικό δέρμα.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Samsung 
������ �	 YouTube ���� TV 
�	
 �����	$
Η Samsung Electronics ανακοινώσε 

τη συνεργασία της με το YouTube, 

προκειμένου να διαθέσει στους 

χρήστες των Smart TV 3D 

περιεχόμενο. To YouTube 3D 

περιεχόμενο παρουσιάστηκε 

αποκλειστικά στο “Samsung Smart 

TV Zone” στη διεθνή έκθεση 

ηλεκτρονικών ειδών IFA 2011, 

φιλοδοξώντας να προσφέρει 

στους χρήστες την πιο ψυχαγωγική 

και διαισθητική οικιακή εμπειρία 

που έχουν ζήσει ποτέ. Με τη νέα 

εφαρμογή YouTube μέσω του 

TV app, ο κάθε χρήστης μπορεί 

να παρακολουθήσει στη Smart 

TV 3D περιεχόμενο. To YouTube 

χρησιμοποιεί συγκεκριμένα video 

format που δίνουν τη δυνατότητα 

ανταλλαγής 3D video (720p HD) 

σε τεράστιο φάσμα συσκευών 

συμπεριλαμβανομένων των 

Smart TV’s, Blu-ray players, set 

top boxes, κινητά τηλέφωνα και 

κονσόλες παιχνιδιών. Με τη χρήση 

ενός ανανεωμένου περιβάλλοντος 

χρήστη, ειδικά κατασκευασμένου 

για συσκευές με μεγάλες οθόνες 

και Smart TVs, το «YouTube on 

TV» διευκολύνει τη διαδικασία 

αναζήτησης και βοηθά τους χρήστες 

να πλοηγούνται, να προβάλουν 

και να αποθηκεύουν το αγαπημένο 

τους περιεχόμενο. Η νέα εφαρμογή 

YouTube on ΤV θα είναι διαθέσιμη 

στις Smart TVs το 2011 και στο BD 

player το 2ο εξάμηνο του 2011 σε 

παγκόσμιο επίπεδο.

Western Digital
"	 Spotify �� ��� �� streaming media players
 Η Western Digital ανήγγειλε ότι θα συνεργαστεί με το Spotify για να προσθέσει τη μουσική 

υπηρεσία σε όλα τα streamers. Οι WD TV media players μπορούν να παίξουν μέσω 

streaming μουσική και βίντεο στο οικιακό σας network, να μπουν σε σελίδες όπως το 

facebook και το Flickr αλλά και να λειτουργήσουν σαν storage για το οικιακό περιβάλλον. 

Το WD TV Live και το WD TV Live Hub δίνει πρόσβαση στη μουσική βιβλιοθήκη σας και στο 

εύκολο διαμοιρασμό των playlists με τους φίλους σας.
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Federation of European Professional 
Photographers
+���	��!����� 	� ������ �� Q�
�� @�����
Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι νικητές των φετινών βραβείων που διοργάνωσε η 

Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία Επαγγελματιών Φωτογράφων. Η FEP με σκοπό να δείξει 

ότι η καλή φωτογραφία μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή βραβεύει κάθε χρόνο 

ένα μεγάλο νικήτη σε 6 κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι: εμπορική, illustrative, τοπίο, 

πορτραίτο, ρεπορτάζ, γάμος. Επιπλέον βραβεύει μια διεθνή συμμετοχή καθώς και μία 

μαθητική. Τα βραβεία γίνονται με την χορηγία της Epson και της Hahnemuehle. Οι 

νικητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους σε μια λαμπρή τελετή στις 26 Νοεμβρίου στις 

Βρυξέλλες. Την ίδια βραδιά θα ανακοινωθεί και ο μεγάλος νικήτης ανάμεσα στους 

νικητές των 6 κατηγοριών.

http://www.europeanphotographers.eu/

Oriol Jolonch, Spain, Illustrative

Igor Sakharov, Russia, Portraits

Ondrej Prosicky, Czech Republic, Landscape

Antonio Gibotta, Italy, Reportage

Chee Loon Jericho Soh, Singapore, International Photographers



������ 127 •  �����	
 24 OKT��	�� 2011 ����
 26

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �

Hewlett Packard 
)����	�� ��� ���$���� ��� ��������
Η HP λάνσαρε την εφαρμογή ePrint Home & Biz που επιτρέπει στους χρήστες mobile 

συσκευών να εκτυπώνουν σε εκτυπωτές που διαθέτουν την τεχνολογία ePrint οπουδήποτε 

στον κόσμο και στους περισσότερους ασύρματους εκτυπωτές HP. Η δωρεάν mobile εφαρμογή 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις συσκευές iPad, iPhone και iPod touch της Apple, με Android 

smartphones και tablets (έκδοση 2.2 ή νεότερη) και συσκευές Nokia Symbian. Κυκλοφόρησε 

το HP iPrint Photo – για χρήστες mobile συσκευών με Android®, Symbian και Windows – και 

το HP iPrint Photo 3.0  για συσκευές Apple iOS – που ανιχνεύουν αυτόματα διαθέσιμους 

ασύρματους εκτυπωτές HP οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε ένα ασύρματο δίκτυο. Δεν 

απαιτείται να εγκαταστήσετε drivers ή να δημιουργήσετε σύνθετες διαμορφώσεις δικτύου.  

HEWLETT PACKARD 210 8761600

Samsung 
30 ����	��$��� �������� ��� Galaxy S 
& Galaxy SII
Νέα ρεκόρ δημοτικότητας για τις ναυαρχίδες των 

smartphones της Samsung, Galaxy S και Galaxy S II των 

οποίων οι συνολικές πωλήσεις έφτασαν τα 30 εκατομμυρία 

τεμαχία παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, το Galaxy SII κατέγραψε 

νέο ρεκόρ για τη Samsung, καθώς οι πωλήσεις άγγιξαν 

τα 10 εκατομμύρια τεμάχια, με ρυθμό ανάπτυξης που 

ξεπέρασε κάθε προηγούμενο στην ιστορία της εταιρείας. Το 

Samsung Galaxy S, προκάτοχος του Galaxy SII, κυκλοφόρησε 

στην αγορά το 2010 και σημείωσε πωλήσεις ύψους 20 

εκατομμύριων τεμαχίων, πετυχαίνοντας το μεγαλύτερο 

αριθμό πωληθέντων συσκευών κινητής τηλεφωνίας της 

Samsung και ακόμα ένα ρεκόρ στα χρονικά της εταιρείας. 

SAMSUNG 213 0163800

Sony BDV E880 
��� ����� 3D �������	������� 
���	
��

Με το Home Cinema BDV-E880W της 

Sony πραγματικά θα απολαμβάνετε την 

ποιότητα της κινηματογραφικής αίθουσας 

από το σαλόνι αφού ο ήχος σας θα είναι 

κρυστάλλινος με δυνατά μπάσα και 

ισχύ που φτάνει τα 1000w. Υποστηρίζει 

πραγματικό 3D FullHD σε ανάλυση 

1920x1080 αλλά και ταινίες DVD με εικόνα 

εώς και 1080p. Διαθέτει 3D Surround 5-

κάναλο ήχο με υποστήριξη Dolby True HD 

και Dolby Pro Logic, ενσωματωμένος Wi-Fi 

δέκτης και BRAVIA Internet Video για να 

παρακολουθείτε multimedia περιεχόμενο 

από το διαδίκτυο. Επιπλέον με την θύρα 

HDMI μπορείτε να συνδέσετε την HD 

τηλεόραση και την παιχνιδομηχανή σας. 

SONY 801 11 92000

www.facebook.gr/groups/Photographos.mag
www.facebook.gr/groups/Photographos.mag
www.facebook.gr/Photographos.mag
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Samsung ��, Google
"	 ��!�	 Android 4.0
Η Google και η Samsung ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με 

το όνομα Galaxy Nexus, το πρώτο smartphone που θα τρέχει το Android 4.0, 

γνωστό και ως Ice Cream Sandwich. To Galaxy Nexus θα φοράει μια HD Super 

Amoled οθόνη 4.65 ιντσών ανάλυση 720p, για την ποιότητα των οποίων φημίζεται 

η Samsung και επεξεργαστή dual core 1.2 GHz. Το Android στην τελευταία του 

έκδοση έχει ανανεωθεί πάρα πολύ και ενσωματώνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά όπως το Face Unlock, με το οποίο ξεκλειδώνει το τηλέφωνο 

αφού σκανάρει το πρόσωπο του ιδιοκτήτη του. Επίσης έχουν βελτιωθεί αρκετά τα 

notifications, το multi-tasking και το interface γενικότερα ώστε να γίνει πιο απλό 

και εύχρηστο. Το Ice Cream Sandwich διαθέτει, επίσης, την εφαρμογή People, 

η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν στα προφίλ 

των φίλων τους στο Google+, να 

παρακολουθήσουν την ενημέρωση 

του status τους, αλλά και να δουν 

φωτογραφίες τους σε υψηλή ανάλυση. 

Το GALAXY Nexus είναι εξοπλισμένο 

με φωτογραφική μηχανή, που διαθέτει 

δυνατότητα πανοραμικής λήψης 

φωτογραφιών και βίντεο στα 1080p, 

μηδενική απόκλιση της λήψης της 

φωτογραφίας από την πραγματική 

εικόνα και διάφορα εφέ, όπως αστείες 

εικόνες και προσαρμοσμένο φόντο. Το 

GALAXY Nexus είναι επίσης σχεδιασμένο 

να ανταποκρίνεται στα δεδομένα του 

cloud computing, αποθηκεύοντας 

e-mails, επαφές και όλα τα απαραίτητα 

δεδομένα στη συσκευή.

SAMSUNG 213 0163800

Canon
50 ����	��$��� EOS & 70 ����	��$��� EF ���	�
H Canon ανακοίνωσε ότι πέτυχε ένα ιστορικό ρεκόρ στην πορεία της. Δεν είναι άλλο από 

την πώληση 50 εκατομμυρίων μηχανών SLR σειράς EOS και την πώληση 70 εκατομμυρίων 

φακών EF Lens όριο που αναμένεται ότι θα έχει συμπληρωθεί στο τέλος τρέχοντος μηνός.. Η 

παραγωγή των μηχανών EOS ξεκίνησε το 1987 στο εργοστάσιο της εταιρείας στη Fukushima 

και αργότερα μεταφέρθηκε στην Oita. Η παραγωγή των φακών ξεκίνησε κι αυτή το 1987 

στην Utsunomiya και έκτοτε η Canon έφτιαξε άλλα τέσσερα εργοστάσια συναρμολόγησης 

οπτικών.  INTERSYS 210 955400

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
Κοπτικό μαχαίρι 48cm έως 55cm 

για ψηφιακά άλμπουμ με 

ηλεκτρικό-υδραυλικό-ψηφιακή οθόνη, 

καινούργιο με εγγύηση, 

αμεταχείριστο. 

Μηχανή πλαστικοποίησης UV.

Απόλυτη αδιαβροχοποίηση και 

προστασία UV.

Ιδανική γιά ψηφιακά άλμπουμ.

Βιβλιοδετικό μηχάνημα γιά ψηφιακά 

άλμπουμ.

Τιμή : 700 €

Πληρ.: 6932038035 κος Γιάννης 

�,�*+ �����3� 

Phase One
-�� ���	�� �	
 Media Pro
Η Phase One κυκλοφόρησε την καινούργια έκδοση 

του Media Pro, του γνωστού προγράμματος που 

βοηθά στο ταχύτερο browsing των αρχείων αλλά 

και στην εύρεση, καταλογοποίηση, σήμανση 

και στον διαμοιρασμο οποιονδήποτε ψηφιακών 

αρχείων που έχουμε στο υπολογιστή. Η νέα έκδοση 

εισάγει και ρεντάρει γρηγορότερα αρχεία RAW από 

τις μηχανές Olympus E-P3 και E-PL3, Sony NEX-7, 

NEX-5N, SLT-A77, SLT-A65, DSLR-A580, NEX-C3 

και Panasonic DMC-G3 και DMCbGF3. Το Media 

Pro υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο από 100 

διαφορετικές μηχανές και είναι φτιαγμένο για να 

διαχειρίζεται ογκώδης βιβλιοθήκες αρχείων. Η τιμή 

του είναι 139 ευρώ και είναι δωρεάν για όσους είχαν 

την προηγούμενη έκδοση. 

FOTOVISION 210 3390811
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�� ���%�� �	
 ������	
 �
������� Andre Schiffrin

��,5 27 ���(�*3�( ��( 2009 �, New York Times �%���3�(��� &�� �*'*� $�( 

$*������� $�,�3�� �?!�,�. F��5 �$! ��(5 �(��*�)�35 ��(, � David Swensen, 

�(��*�)&�5 ��( .,.�3�( Pioneering Portfolio Management [�*"��$�*,��+ 

�,�?�3*,�% ?�*��)(���3�(], �3��, ($�>'(��5 �$���>��"� ��� ����$,��+�,� 

Yale, ��( �$�3�( �� $*!�*���� �,�?�3*,�%5 ��%*����%���"� �3��, 3�"5 

�� $,� �$,�(?%�&�� �$! !�� �� ���*,���,�� $���$,��+�,�. �, $�*,��!��*�5 

�*�$�U�5 ��,5 ��
 '� U+��(�� �,5 ��+�,�5 �$��!��,5 $�( $��>?�,�� 

� Swensen. � ��>��*�5 �(��*�)&�5 ��( �*'*�(, � Michael Schmidt, �3��, 

&��5 �$! ��(5 �(��*����5 ��, �,�����,��>5 ����(�&5 ��(. 

Τα κληροδοτήματα που διαχειρίζεται το Yale φτάνουν το εντυπωσιακό 
ποσό των 22,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι τόκοι που αποκομίζει 
καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού που 

ανέρχεται στα 2,31 δισεκατομμύρια δολάρια. (Τα υπόλοιπα χρήματα 
προέρχονται από δωρεές και δίδακτρα). Η μεταφορά των εφημερίδων στο 
Διαδίκτυο, ισχυρίζεται, όσο επιτυχημένη κι αν είναι δεν θα μπορούσε να 
αποφέρει αρκετά έσοδα για την κάλυψη των εξόδων της εφημερίδας. Για 
παράδειγμα ο ιστότοπος των New York Times, που τον Οκτώβριο του 2008 
είχε περίπου 20 εκατομμύρια επισκέψεις, αποφέρει στην εφημερίδα ποσό που 
αντιστοιχεί μόλις στο 1/5 της μισθοδοσίας του προσωπικού. Η προφανής λύση, 
υποστηρίζει, είναι να μετατραπούν οι εφημερίδες σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, 
κάπως σαν τα πανεπιστήμια.
Μια ανεξάρτητη επιχορηγούμενη εφημερίδα, όπως εξηγεί, θα ήταν απαλλαγμέ-
νη από τις πιέσεις των διαφημιζόμενων και των μετόχων — ένα θέμα το οποίο 
λίγοι καταδέχονται να εξετάσουν. Πόσα χρήματα θα χρειάζονταν; Ο Swensen 
ξεκινά από τα 200 εκατομμύρια δολάρια που οι Times δαπανούν για την κάλυ-
ψη των ειδήσεων και προσθέτει ένα ποσό για τα πάγια έξοδα (χωρίς να συμπερι-
λάβει τα 600 εκατομμύρια δολάρια που κόστισε το νέο κτήριο). Υπολογίζοντας 
την ετήσια απόδοση κεφαλαίου στο 5% ο Swensen καταλήγει σε ένα ποσό 5 
δισεκατομμύρια δολάρια, φυσικά, οι μικρότερες εφημερίδες θα χρειάζονταν 
λιγότερα χρήματα. Τα ποσά αυτά μοιάζουν ασήμαντα σε σύγκριση με τα αντί-
στοιχα του Yale.
        Πολλοί από όσους σχολίασαν αυτό το άρθρο θεώρησαν ότι δεν θα ήταν 
ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι τέτοια ποσά μπορούν να συγκεντρωθούν από 
ιδρύματα και ιδιώτες, όπως πρότεινε ο Swensen. Η ιδέα της χρηματοδότησης 
από ιδιώτες είναι απόλυτα φυσική για κάποιον στη θέση του. Στο κάτω - κάτω 
το Yale, το Harvard και άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια συγκεντρώνουν τερά-
στια ποσά κάθε χρόνο από τους αποφοίτους τους. Και δεν περιμένουν καμιά 
βοήθεια από την κυβέρνηση, πέραν της φοροαπαλλαγής που προβλέπεται για 
τις δωρεές. Σ’ εκείνη την περίπτωση ο Habermas δεν αναφερόταν σε κάποιο 
θεωρητικό ζήτημα, αλλά σ’ ένα άμεσο και πραγματικό γεγονός: η έγκριτη 
εφημερίδα του Μονάχου Siiddeutsche Zeitung, ναυαρχίδα της προοδευτικής 
δημοσιογραφίας στη Γερμανία, είχε βρεθεί αντιμέτωπη με μια πρόταση επιθετι-
κής εξαγοράς. Όπως συχνά συμβαίνει με οικογενειακές επιχειρήσεις, οι κληρο-
νόμοι των ιδρυτών της εφημερίδας δεν είχαν τα απαραίτητα κονδύλια που θα 
διασφάλιζαν την ανεξαρτησία της και αναζητούσαν εξωτερική χρηματοδότηση. 
Μια τέτοια βοήθεια όμως δεν ήταν πιθανό να προέλθει από κύκλους που θα 
υπερασπίζονταν την προοδευτική γραμμή της εφημερίδας. Δεδομένου ότι στη 
Γερμανία τα πανεπιστήμια δεν λειτουργούν με ιδιωτική χρηματοδότηση ούτε 
υπάρχουν μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα, ο Habermas πρότεινε τη λογική εναλλα-
κτική λύση: να δημιουργήσει η γερμανική κυβέρνηση έναν ανεξάρτητο φορέα 
χρηματοδότησης. Όντας φιλόσοφος και όχι οικονομικός αναλυτής δεν μπήκε σε 
λεπτομέρειες σχετικά με το πόσα χρήματα θα χρειάζονταν ή το πώς θα διατίθε-
ντο. Αλλά διατύπωσε δημόσια αυτή την ιδέα του, η οποία δυστυχώς δεν 

υλοποιήθηκε ποτέ. Οι συμπατριώτες του βιά-
στηκαν να την απορρίψουν, χωρίς καν να την 
εξετάσουν. Θεώρησαν δεδομένο ότι εξαιτίας του 
ναζιστικού παρελθόντος της Γερμανίας μια τέτοια 
πρόταση ήταν αδιανόητη, παρά την ύπαρξη 
πολλών επιτυχημένων ραδιοφωνικών και τηλε-
οπτικών σταθμών που χρηματοδοτούνται από 
το κράτος, και οι οποίοι δημιουργήθηκαν μετά 
τον πόλεμο. Το άρθρο του δημοσιεύτηκε και στη 
Monde χωρίς να προκαλέσει κανένα ενδιαφέρον 
στον γαλλικό Τύπο.
...Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών έχει 
από πολλά χρόνια την εξουσία να απαιτεί από 
τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς να «δρουν 
προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος» σε 
αντάλλαγμα για τη χρήση των συχνοτήτων, που 
αποτελούν φυσικό πόρο της χώρας. Οι πιέσεις 
για την αξιοποίηση αυτού του φυσικού πόρου 
ήταν τόσο μεγάλες στη δεκαετία του ‘30, όπως 
μας θυμίζει ο McChesney στο βιβλίο Rich Media 
Poor Democracy,28 ώστε το ραδιοφωνικό δίκτυο 
NBC αναγκάστηκε να πληρώσει τα έξοδα μιας 
ολόκληρης συμφωνικής ορχήστρας με μαέστρο 
τον Αρτούρο Τοσκανίνι. Μετά τη «δεξιά» αναθε-
ώρηση της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία 
της Επιτροπής κατά την περίοδο του Ρέιγκαν, 
αυτές οι πιέσεις σχεδόν εξαφανίστηκαν και ο 
δημόσιος έλεγχος των σταθμών απέκτησε τυπικό 
χαρακτήρα. Παρόμοια εξέλιξη σημειώθηκε και 
στην εφαρμογή του κανονισμού περί «ίσου τη-
λεοπτικού χρόνου» όλων των υποψηφίων στις 
προεδρικές εκλογές. Η εξέλιξη αυτή άλλαξε την 
πολιτική ζωή στις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε 
άλλη, καθώς οδήγησε σε μια φρενιτιώδη ανα-
ζήτηση χρηματοδοτών η οποία επιτρέπει στους 
ισχυρούς εταιρικούς ομίλους να παρεμβαίνουν 
στις πολιτικές διαδικασίες - κάτι που επιβεβαι-
ώθηκε από τους πολλούς συμβιβασμούς που 
αναγκάστηκε να κάνει ο Ομπάμα προσπαθώντας 
να προωθήσει το σχέδιο για την αναδιάρθρωση 
του συστήματος υγείας.
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...
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www.photovision.gr

http://www.exponet.gr/2011/photovision2011/
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• Ποια στιγμή θυμάστε ως καθοριστική για την απόφαση σας να γίνετε 

φωτογράφος;

Θεωρώ πως πραγματικά η κρίσιμη στιγμή ήταν όταν στα 14 μου αγόρασα 

με το χαρτζιλίκι μου την πρώτη μου μηχανή, μια Zenith. Ένα χρόνο 

μετά έφυγα για Γερμανία και κατάφερα να ασχοληθώ με αυτό που είχα 

αγαπήσει.

 

• Σε ποιο είδος φωτογραφίας εξειδικεύεστε; Μπορεί η εξειδίκευση να 

είναι το κλειδί της επιτυχίας;

Εξειδικεύομαι στη φωτογραφία γάμου. Θέλω να πιστεύω πως όταν το 

χόμπυ σου το κάνεις επάγγελμα και καταπιαστείς με αυτό, τότε πρέπει 

να στηρίζεις την επιλογή σου μέχρι τέλους. Ιδιαίτερα η φωτογραφία 

έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές μέσα στο χρόνο με βασικότερη την 

μεταπήδηση από το φιλμ στα ψηφιακά μέσα. Αν ένας φωτογράφος θεωρεί 

πως μπορεί να ασχοληθεί με όλα τα είδη και να είναι σε όλα καλός, θα του 

έλεγα απλά ότι δεν είναι εφικτό .
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• Τι διαφορετικές απαιτήσεις θεωρείτε ότι έχει η 

φωτογραφία γάμου;

Ο γάμος είναι στιγμές. Στιγμές που αξίζουν και πρέπει να 

καταγράφονται με ιδιαίτερη ματιά. Δεν είναι απλή αποτύπωση 

γεγονότων. Όταν αναλαμβάνω ένα γάμο, θέλω να μπορέσω να 

καταγράψω τα συναισθήματα, τις εκφράσεις, την έκπληξη, την 

αγωνία, την ευτυχία. Μέσα από τις φωτογραφίες μου βγαίνει η 

χαρά του ζευγαριού, η συγκίνηση των γονέων, οι μυρωδιές των 

λουλουδιών.

  

• Αν είχατε την ευκαιρία θα είχατε επιλέξει άλλο είδος 

φωτογραφίας;

Κατηγορηματικά όχι .Τη φωτογραφία γάμου την επέλεξα 

γιατί την αγάπησα και την δουλεύω 20 χρόνια τώρα. Βρίσκω 

συνεχώς τρόπους να ανανεώνω τις ιδέες μου 

και αυτό με κάνει να αγαπώ πιο πολύ τη δουλειά μου.

  

• Πως θα χαρακτηρίζατε την αισθητική σας προσέγγιση;

Κινούμαι μεταξύ editorial και φωτορεπορτάζ. Μου αρέσει να 

αποτυπώνω την προετοιμασία και το μυστήριο στη φυσική 

ροή τους. Επειδή θεωρώ πως τα περισσότερα ζευγάρια 

και κάθε νύφη θέλει να έχει τη λάμψη εκείνης της ημέρας 

αποτυπωμένη, προσθέτω στις φωτογραφήσεις που κάνουμε 

μετά, στοιχεία από τη φωτογραφία μόδας ανάλογα με το 

στυλ του ζευγαριού.

 

• Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο προσόν ενός 

φωτογράφου;

Οπωσδήποτε να αγαπάει τη δουλειά του και να μην 

επαναπαύεται. Να εξελίσσει τη ματιά του και τον εξοπλισμό 

του. Η εξέλιξη είναι ένα στοιχείο που σε κρατάει σε 

εγρήγορση και δεν λιμνάζεις .

• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι; Από ποιους 

εμπνέεστε;       

Από πολύ μικρός έψαχνα έμπνευση και ενημέρωση μέσα 

από περιοδικά φωτογραφίας και μόδας. Τα τελευταία χρόνια 

μέσα από σεμινάρια της P.W.S έχω γνωρίσει πολλούς 

σημαντικούς φωτογράφους που παρακολουθούσα πάντα 

τη δουλειά τους όπως τον Yervant, τον Jerry Ghionis, 

τον Nick Ghionis, τον David Beckstead, τον Jim Garner. 

Από όλους αυτούς τους φωτογράφους πήρα στοιχεία 

και τα ενσωμάτωσα στο δικό μου στυλ. Μου έμαθαν, με 

ενέπνευσαν και μου έδειξαν διαφορετικές προοπτικές στη 

φωτογραφία γάμου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Άγγελος Βλάσσης 

ειδικεύεται στα πορτραίτα, 

τα τοπία, τους γάμους, τη 

διαφήμιση και την ψηφιακή 

φωτογραφία. Στα 19 του 

χρόνια φωτογράφισε την 

πρώτη γαμήλια τελετή του. 
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