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Ο τραγικός θάνατος του διάσημου Έλληνα
σκηνοθέτη Θεόδωρου Αγγελόπουλου
προκάλεσε συγκίνηση στο πανελλήνιο αλλά και
διεθνώς. Μπορεί να μην συμπαθούσαν οι πάντες
τις ταινίες του αλλά όλοι συνειδητά ή ενδόμυχα,
τον αναγνώριζαν ως σημαντικό δημιουργό.
Τα μακρόσυρτα αργά πλάνα του σε συνδυασμό
με τους δυσνόητους συμβολισμούς που
περιείχαν οι ταινίες του γυρισμένες οι
περισσότερες σε κακοτράχαλα βουνά
και λαγκάδια μέσα στο καταχείμωνο, δεν
απευθύνονταν στη μεγάλη μάζα.
Όμως πέρα απ’ όλα αυτά τα γνωστά, θα ήθελα
να σταθώ σ’ ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της
φιλμογραφίας του. Στην άριστη φωτογραφία των
ταινιών του. Κάθε πλάνο που είχε γυρίσει το έχει
κάνει με εξαιρετικούς συνεργάτες. Θυμίζω απλά
τον Γιώργο Αρβανίτη που έκανε στη συνέχεια
σπουδαία καριέρα στο εξωτερικό. Όλα έμπαιναν
στο κάδρο αρμονικά, με τον επιβαλλόμενο για
τις περιστάσεις αψεγάδιαστο φωτισμό χωρίς
περιττά ζουμαρίσματα και άσκοπες κινήσεις.
Και μόνο γι’ αυτό τους το γνώρισμα τουλάχιστον
οι πρώτες ταινίες του Αγγελόπουλου θα έπρεπε
να διδάσκονται και να αναλύονται καρέ καρέ σε
όλες τις σχολές φωτογραφίας. Και λέω οι πρώτες
(Αναπαράσταση, Θίασος, Κυνηγοί) γιατί οι άλλες
κατά την ταπεινή μου γνώμη ήταν υπερβολικά
στυλιζαρισμένες και δεν είχαν τον αυθορμητισμό
και την φρεσκάδα της πρώτης του παραγωγής.
Αναλογίζομαι ακόμη αν πριν σαράντα χρόνια
ο Αγγελόπουλος είχε τις τεχνικές δυνατότητες
που παρέχει σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία πως
θα ήταν οι ταινίες του. Φαντασθείτε δηλαδή
γυρίσματα με DSLR μηχανές, με πανάλαφρες
βιντεοκάμερες High Definition και όλα τα
καλούδια της σύγχρονης τεχνολογίας.
Θα είχαν άραγε αυτό το άρωμα εποχής και

Φωτογραφία: Κώστας Mούντριχας / www.fotochef.ning.com

το αποτέλεσμα; Πιστεύω πως ναι γιατί
ο Αγγελόπουλος ήξερε πάντοτε να υποτάσσει
τα μέσα στην υπηρεσία της αφήγησης και της
ιστορίας που ήθελε να πει. Και θα το έκανε

Δυστυχώς ένας ακόμη Μεγάλος δημιουργός που γέννησε αυτός ο τόπος έφυγε
και μάλιστα σε μία εποχή που έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ την ματιά του
για τις αλλαγές που συντελούνται γύρω μας και μέσα μας.

καλύτερα, φθηνότερα, πιο εύκολα.

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Kodak:  #+ 11 ,. '!". %$ ! .. *..…
Διαβάστε την επίσημη ανακοίνωση στη σελίδα 2.
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Το άρθρο 11 δε σημαίνει πως η εταιρεία κλείνει…
Τέλος στις φήμες περί χρεωκοπίας και πτώχευσης βάζει η Eastman Kodak, αφού
με επίσημη ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι η εισαγωγή στο άρθρο 11 αφορά
μόνο τη δραστηριότητα της εταιρείας στις ΗΠΑ.
Αναλυτικότερα, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κodak, Antonio Perez
μεταξύ άλλων δήλωσε:
“Μόνο τα κεντρικά της Kodak και οι θυγατρικές της που έχουν βάση τις Ηνωμένες
Πολιτείες είναι μέρος της αναδιοργάνωσης της εταιρείας, οι θυγατρικές εκτός
Ηνωμένων Πολιτειών δεν συμπεριλαμβάνονται στο σχέδιο αυτό και επομένως θα
συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε όλους τους πελάτες μας παγκοσμίως κατά τη διάρκεια
αυτής της διαδικασίας. Το Άρθρο 11 δεν σημαίνει πως η Kodak κλείνει. Η διαδικασία
του Άρθρου 11 των Ηνωμένων Πολιτειών είναι διαφορετική από αυτή της χρεοκοπίας
σε άλλες χώρες. Σε αντίθεση με το άρθρο 7 που περιλαμβάνει ρευστοποίηση, το
Άρθρο 11 των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ένας μηχανισμός που γενικά εστιάζει στη
συντήρηση και στην αναδιάρθρωση των εταιριών που συνεχίζουν να υφίστανται
και να λειτουργούν. Το άρθρο 11 θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε τις κανονικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες καθώς θα αναδιοργανώνουμε το χρέος, τα κόστη
και τις άλλες υποχρεώσεις μας. Θα μας προσφέρει πολύ μεγαλύτερη ευελιξία στο να
αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα διατηρώντας την θεμελιώδη αρχή της εταιρίας και
των δραστηριοτήτων μας. Εφόσον συνεχίζουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες
κανονικά, θα πρέπει να γνωρίζετε πως αναμένουμε να συνεχίσουμε ως συνήθως:
• Τιμώντας τις παραγγελίες και αγορές σε αναμονή.
• Διατηρώντας πλήρως τις εγγυήσεις, τις εκπτώσεις και όλα τα προγράμματα
εξυπηρέτησης πελατών - για τους εμπορικούς πελάτες αλλά και για τους πελάτες που
προμηθεύονται προϊόντα Kodak από εμπόρους Λιανικής.
Στην Kodak θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάναμε πάντα - να φέρνουμε
στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες μας να κάνουν
περισσότερα, καλύτερα αλλά και γρηγορότερα (do more, do it better, and do it
faster).”
Ως εκ τούτου, η εταιρία DIVITEC AE ως επίσημος διανομέας των προϊόντων Kodak
στην Ελλάδα, ενημερώνει ότι η αίτηση της Eastman Kodak Company για το άρθρο
11 του κώδικα αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων των ΗΠΑ αφορά αποκλειστικά και
μόνο την επιχειρηματική δραστηριότητα της Kodak στις ΗΠΑ και δεν επηρεάζει την
λειτουργία της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο www.kodaktransforms.com
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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 βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε.

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,)!$: Τάκης Τζίμας, .5+56$ 79!$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
('5#$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου .(6 5%'69!: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

!"'.$: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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
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ΤΟΥ Π. ΚΑΛΔΗ

τότε τα προβλήματα είναι προ
των πυλών. Όπως την περασμένη
εβδομάδα στην Αγγλία. Η εταιρία
παραγωγής σουβενίρ Temple
Island Collection κέρδισε σε
πρωτοβάθμια δίκη την υπόθεση
κατά της New English Τea την
αγωγή όπου επεκαλείτο την
μοναδικότητα του concept Redbus.
Και που έγκειται εδώ το στοιχείο της
μοναδικότητας; Ότι ο δημιουργός
αποχρωμάτισε στο Photoshop το
φόντο αφήνοντας ως μοναδικό
έγχρωμο στοιχείο το κόκκινο
διώροφο λεωφορείο, εμβληματικό
σύμβολο του Λονδίνου. Η
υπόθεση εκδικάστηκε σε ειδικό
δικαστήριο (Patents Country
Court) με δικαστή τον εντιμότατο
QC Birss και αναμένεται να έχει
σημαντικές επιπτώσεις για τους
βρετανούς φωτογράφους. Όπως
δήλωσε στους δημοσιογράφους
ο Charles Swan, της φίρμας Swan
and Turton “άρκεσε μια λήψη ενός
κόκκινου λεωφορείου με φόντο το
α/μ κτήριο του Κοινοβουλίου και
του Big Ben για να παραβιάσει το
copyright. H απόφαση προκαλεί
έκπληξη με δεδομένο το κοινότυπο
θέμα. Ο δικαστής είπε όμως ότι
ένα σημαντικό μέρος της μίας
φωτογραφίας είχε αναπαραχθεί
στην άλλη. H έμπνευση και η
αναφορικότητα είναι ωραίες έννοιες,
όμως υπάρχει μια διαχωριστική

 )  ! %'' !$ 6$ ,C$
(; 

  (    

   <  )

Στα πλαίσια της πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από το έργο καθαυτό προστατεύεται
και η ιδέα, η σύλληψη της μοναδικότητας, η έμπνευση της στιγμής που
μετουσιώνεται και υλοποιείται μέσα από την ικανότητα του δημιουργού. Αυτό
που διεθνώς αναφέρεται ως concept. Δηλ. με άλλα λόγια η πρωτοτυπία και
ευρηματικότητα της καλλιτεχνικής σκέψης.

Γ

νωστή είναι η ιστορία της δικαστικής διένεξης του φωτογράφου David Lachapelle με την
τραγουδίστρια Rihanna για την πατρότητα του concept στο σετ του single “S&Μ” την
περασμένη χρονιά. Τελικά η υπόθεση κατέληξε σε συμβιβασμό.
Όταν όμως κάποιοι αρχίζουν να βλέπουν το πράγμα περιοριστικά και σε στενή έννοια
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γραμμή δύσκολη να οριστεί
ανάμεσα στην αντιγραφή ιδεών
και της έκφρασης αυτών” Στη
βρετανία παρόμοιες υποθέσεις
σπάνια καταλήγουν στο δικαστήριο
λόγω των υψηλών εξόδων, όμως
στην περίπτωση αυτή αξιοποιήθηκε
πρόσφατη νομοθετική πρόβλεψη
για υπαγωγή στο Patents Country
Court αγωγών με αντικείμενο κάτω
από 5000 λίρες.
Βέβαια στο προκείμενο δεν
διαθέτουμε ενημέρωση κατά
πόσον εμπλέκεται στην υπόθεση
και το στοιχείο της βιομηχανικής
ιδιοκτησίας ή του εμπορικού
σήματος αφού οι επίδικες
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Κύριε Καλδή,
Αναφορικά με το σχολιασμό για το νέο
τιμοκατάλογο που εξέδωσε το Υπουργείο
Πολιτισμού, που μας ζητήσατε:
Δυστυχώς το Υπουργείο Πολιτισμού στη χώρα
μας εδώ και πολλά χρόνια, αντιμετωπίζει
συνολικά τη φωτογραφία με τρόπο απαξιωτικό.
Τον τελευταίο καιρό οι επαγγελματίες φωτορεπόρτερ αντιμετωπίζουν όλο και συχνότερα την
απαγόρευση φωτογράφησης κατά τη διάρκεια
κάλυψης γεγονότων επικαιρότητας σε χώρους
που άπτονται της αρμοδιότητας του Υπουργείου
Πολιτισμού, όπως αρχαιολογικούς χώρους,
μουσεία, αλλά και Οργανισμούς πολιτιστικών
φορέων που λειτουργούν υπό την αιγίδα του
ΥΠΠΟ (όπως το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών κ.α.).
Το Ελληνικό παράδοξο - του ΥΠΠΟ - ενώ
απαγορεύει πολύ συχνά τη φωτογράφιση
στους επαγγελματίες φωτορεπόρτερ όταν
υπάρχουν γεγονότα επικαιρότητας, επιτρέπει
απρόσκοπτα τη φωτογράφηση από τουρίστες
-στον ίδιο χώρο και στο ίδιο γεγονός- τόσο
στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία
(όπως στην Ακρόπολη και το Μουσείο), όσο
και σε μεγάλες παραγωγές (χαρακτηριστικό
παράδειγμα του τελευταίου η καλοκαιρινή
παράσταση του «Ριχάρδου» με τον Κέβιν
Σπέισι όπου οι θεατές ανενόχλητοι φωτο-

φωτογραφίες είχαν αξιοποιηθεί για εμπορικές συσκευασίες προϊόντων. Το
ζήτημα που προκύπτει είναι η αξιολόγηση του στοιχείου της πρωτοτυπίας.
Ο εγγλέζος δικαστής στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρθηκε στο
κοντράστ ανάμεσα στο χρώμα και το ασπρόμαυρο και τη σύνθεση με
φόντο το Κοινοβούλιο που απετέλεσαν «δημιουργία».
Όμως επαρκεί ένας απλοϊκός με τα σημερινά μέτρα αποχρωματισμός
και η χρήση ενός πολύ συνηθισμένου εικονικού εμβλήματος, ενός
τυποποιημένου συμβόλου, για να αποτρέψουν κάθε μεταγενέστερη έστω
εμπορική χρήση; Με τον τρόπο αυτό και την διευρυμένη «κατοχύρωση»
του concept μπαίνουν πολλοί περιορισμοί. Κατ’ αρχήν, οι συμπτώσεις
είναι προ των πυλών. Δεύτερον πάρα πολλοί φωτογράφοι, παράγουν
εκατομμύρια εκδοχές σε ελαφρές παραλλαγές του ίδιου αρχετυπικού
θέματος ειδικά όταν πρόκειται για μνημεία. Π.χ. πύργος Eiffel, Ακρόπολη,
κλπ. Η προστασία αυτού του είδους μοιάζει σαν να κατοχυρώνει ένας
δικός μας φωτογράφος την εικόνα του Ευζώνου στον Άγνωστο Στρατιώτη
ή ένας Εγγλέζος τους φρουρούς του Ανακτόρου του Buckingham. Ή για
να το διατυπώσουμε διαφορετικά η προστασία της ιδέας πρέπει να είναι σε
ευθεία συνάρτηση με την πρωτοτυπία και μοναδικότητά της. Η κοινοτυπία
είναι δεκτή μεν, αλλά δεν μπορεί να ανταμείβεται πλουσιοπάροχα.
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γράφιζαν την παράσταση, ενώ οι επαγγελματίες
φωτορεπόρτερ εκδιώχθηκαν από το θέατρο).
Δυστυχώς το ΥΠΠΟ δεν αντιλαμβάνεται την
παγκόσμια προβολή που γίνεται μέσω των
φωτορεπόρτερ σε θέματα επικαιρότητας
όταν φωτογραφίζονται από επαγγελματίες.
Ίσως γι αυτό άλλωστε και να σταμάτησε την
ανανέωση της σύμβασης του official (επίσημου)
φωτογράφου που κάποτε διέθετε το υπουργείο.
Ενώ από τη μία πλευρά προσπαθεί με
χαμηλότερους τιμοκαταλόγους να προβάλλει
τον Ελληνικό πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει
η χώρα (με το ανάλογο κέρδος), αγνοεί το
κακό που κάνει στην προβολή του ίδιου
του Πολιτισμού, όταν στέλνει δελτία τύπου
φωτογραφημένα με κινητά τηλέφωνα ή
κακοτραβηγμένες ερασιτεχνικές φωτογραφίες
που απαθανατίζουν σπάνια αρχαιολογικά
ευρήματα.
Για την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας (ΕΦΕ)
O πρόεδρος
Μάριος Λώλος
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I AM CHANGING EVERYTHING

I AM THE NEW NIKON 1 V1. Και σχεδιάστηκα εκ νέου.
Αρχίζω να καταγράφω εικόνες πριν και αφότου πατήσεις πλήρως το κουμπί.
Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναχαθεί κάποια πολύτιμη στιγμή σου. Είμαι μία
μικρή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα αλλαγής φακών και καινοτόμα
χαρακτηριστικά, ηλεκτρονικό σκόπευτρο και αυτόματη εστίαση εξαιρετικά
υψηλής ταχύτητας. Είμαι η νέα εποχή στη φωτογραφία. europe-nikon.com
Είμαι το χρώμα της επιλογής σου:
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Ο Δημήτρης Μπότσιος από το
ελληνικό γραφείο της Epson
παρουσίασε στους δημοσιογράφους
του ειδικού τύπου τα 3D προβολικά.
Ηighlight της βραδιάς ήταν η
προβολή 3D clip από τρέχουσες
ή μελλοντικές κινηματογραφικές
ταινίες.

PSON
H   $  
Ολόκληρη τη γκάμα συστημάτων προβολής παρουσίασε στον τύπο η Epson τη
Δευτέρα Ιανουαρίου στις αίθουσες Golden Village του Mall. Στην κορυφή του
ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι 3D Full HD προβολείς με πολύ φωτεινή εικόνα και
δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης. Οι νέες συσκευές διπλασιάζουν το refresh
rate από τα 240Hz στα 480Hz μειώνοντας θεαματικά το blackout. Στην κορυφή
της σειράς βρίσκονται τα μοντέλα EH-TW9000/9000W με ισχύ 2400 Ansi Lumen,
contrast 200000:1 και μόνη διαφορά την προσθήκη WiFi στο μοντέλο W. Σε πιο
οικονομικά πλαίσια τιμής βρίσκουμε τα μοντέλα EH-TW5900/6000/6000W και
αυτά με 3D Full HD 1080p αλλά ελαφρώς μικρότερη ισχύ και κοντράστ 40000:1.
Για τους σινεφίλ που δεν χρειάζονται απαραιτήτως το 3D η Εpson προτείνει το
νέο προχωρημένο προβολέα EH-R4000 Full HD 3LCD Reflective με εντυπωσιακό
κοντράστ 1.000.000:1, ισχύ 1200Ansi Lumen και εξελιγμένο επεξεργαστή
Hollywood Quality Video. Aπό οπτικής πλευράς η συσκευή διαθέτει μηχανικό
zoom με μεγάλο εύρος μετατόπισης ώστε η ρύθμιση να είναι πανεύκολη σε κάθε
περίπτωση. H απεικόνιση widescreen φθάνει ως λόγο 1:2,4 για προσομοίωση του
εφέ κινηματογραφικής αίθουσας.
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O κ. Β. Αυζώτης Διευθυντής ΗP IPG
Ελλάδος και Κύπρου

ewlett Packard
Press conference  %   25 > 
Tο σύνολο των λύσεων εκτύπωσης για οικιακά και business περιβάλλοντα έδειξε στην
εκδήλωση της η Hewlett Packard, που πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο,
στο κτήριο του Hub, Αλκμήνης 5 στα Κάτω Πετράλωνα.
Πολύ ενδιαφέρον συγκέντρωσε η αναμενόμενη εφαρμογή ePrint Ηοme and Biz που
απευθύνεται σε χρήστες κινητών και tablet σε πλατφόρμες Android και iOS. Mόλις
εγκατασταθεί στη συσκευή, ο κάτοχος μπορεί να τυπώσει ασύρματα σε οποιονδήποτε
εκτυπωτή ΗΡ με σύνδεση στο Web ή τοπικό δίκτυο WiFi. Τα εκτυπώσιμα αρχεία είναι
φωτογραφίες, pdf, Μicrosoft Office και σελίδες HTML. Έχουν προστεθεί χαρακτηριστικά
όπως αυτόματη εύρεση και ρύθμιση printer, αυτόματη αρχειοθέτηση φωτογραφιών,
απευθείας σάρωση και αποστολή από το πολυμηχάνημα προς mobile/tablet, διόρθωση/
βελτίωση εικόνων κλπ. Τις νέες σχεδιαστικές τάσεις για πιο κομψά πολυμηχανήματα
εκπροσωπεί το Εnvy 110e-All-in-One με τη λεπτή γραμμή και την αναδιπλούμενη
οθόνη αφής 8,9εκ.. Ελάχιστα θυμίζει πολυμηχάνημα. Η τετράχρωμη μηχανή εκτύπωσης
inkjet με δύο κασέττες μελανιών τυπώνει σε ανάλυση 4800x1200dpi ενώ η (έγχρωμη)
σάρωση γίνεται με ανάλυση 1200dpi και ταχύτητα 4 σελ. το λεπτό. Υποστηρίζει
WiFi και μέσω αυτού ePrint. Μεγαλύτερο σε διαστάσεις και δυνατότητες είναι το
πολυμηχάνημα PhotoSmart 5510 e-All-in-One και αυτό με προδιαγραφές ePrint για
εύκολη φορητή εκτύπωση καθώς και με εύχρηστη οθόνη επαφικού τύπου. Έχει τέσσερα
ανεξάρτητες κασέττες μελανιών. Στην ίδια γκάμα ανήκουν και τα μοντέλα 6510 και
7510 όπου το κορυφαίο εκτός από την πολύ υψηλή ανάλυση εκτύπωσης 9600x2400dpi
συμπληρώνεται με eFax φωτογραφιών. Οι δύο βασικοί πυλώνες της σχεδίασης της
HP, όπως δήλωσε και ο Αυζώτης, είναι η μείωση του κόστους της εκτύπωσης και η
δημιουργία mobile λύσεων όπως το eprint και το Google Cloud print.
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Το πολυμηχάνημα HP Photosmart
7510 τυπώνει φωτογραφίες και μέσω
smartphone ή tablet.

Ο νέος έγχρωμος εκτυπωτής HP
LaserJet Enterprise 500 M551,
εξοικονομεί μέχρι και 66% ενέργεια.
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”.
ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ
ìå e-mail óôï info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ
óôï site www.photo.gr üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò,
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo
fax: 210 8541 485 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
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ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Photoshop ΙΙΙ
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Δευτέρα 30/1/12

Τετάρτη 1/2/12

Σάββατο 11/2/12

Σάββατο 4/2/12

Δευτέρα 6/2/12

Τετάρτη 8/2/12,

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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Low Key

Google
?   
Η Google δεν σταματά πουθενά. Είναι αποφασισμένη
να μάθει τα πάντα για τους χρήστες και όπως
φαίνεται έχει όλα τα κατάλληλα εργαλεία.
Την περασμένη Τρίτη λοιπόν ανακοίνωσε πως
σκοπεύει να περάσει σε ολοκλήρωση των στοιχείων

Q+.'! $

των χρηστών από όλες τις υπηρεσίες της που λίγο
πολύ είναι 57 στον αριθμό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι θα

Ο Γιάννης Σκουλάς επί 24 χρόνια φωτογράφιζε χορευτικές παραστάσεις

συνδυάσει τα στοιχεία των χρηστών από το Gmail,
το YouTube και τις υπόλοιπες υπηρεσίες σε ένα

@  A «'   2»
και τώρα παρουσιάζει τις καλύτερες από τις φωτογραφίες του σε μία
έκθεση στη γκαλερί του Black Duck, από τις 7 έως τις 27 Φεβρουαρίου.

λογαριασμό ώστε να μπορεί να συγκεντρώσει όσες
περισσότερες πληροφορίες μπορεί για κάθε χρήστη.
Οι αλλαγές αυτές θα ισχύουν από 1η Μαρτίου.

Με το φακό του έχουν αποτυπωθεί όλα τα μεγάλα ονόματα της διεθνούς

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής η Google θα
συνδέσει ότι πληροφορίες έχει για κάθε χρήστη από
τα email του, το Picasa, το YouTube, το ημερολόγιο

αλλά ελεύθερες στο πνεύμα, φωτογραφίες που εκτίθενται, παρελαύνουν
ονόματα όπως Pina Bausch, Maurice Béjart, Momix, Alvin Ailey, Tango

του, τα location data, τις αναζητήσεις του, τις επαφές
ακόμα και τις συνήθειες τους από το chat.
Γιατί το κάνει αυτό; Σύμφωνα με την ίδια την Google,
ο σκοπός της είναι να βελτιώσει την εμπειρία των
χρηστών και να κάνει την ζωή μας ευκολότερη. Να
μας ειδοποιεί π.χ. ότι στην περιοχή που βρισκόμαστε
υπάρχει ένα σημείο ενδιαφέροντος με βάση τις
πληροφορίες τοποθεσίας και όσα γνωρίζει για τις
συνήθειες μας. Θα μας ειδοποιεί π.χ. ότι με βάση την
τοποθεσία θα αργήσουμε στο ραντεβού που έχουμε
σημειωμένο στο ημερολόγιο μας!!
Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται δελεαστικά αλλά...
Αν έχετε συσκευή Android, η Google θα έχει το δικαίωμα να καταγράφει το μητρώο των κλήσεων σας!
Επίσης η Google στο Gmail σας δεν βλέπει μόνο τις
επαφές σας και τις πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει εσείς αλλά και τα ίδια τα mail σας. Οι χρήστες
δεν θα μπορούν να αρνηθούν κάτι από αυτά καθώς
θα περιέχονται στους όρους χρήσης των υπηρεσιών.
Οι ειδικοί στα ζητήματα ιδιωτικότητας έχουν μείνει
έκπληκτοι με την πρόθεση της Google και τονίζουν
ότι οι χρήστες πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένοι στο τι συμφωνούν αφού η εταιρεία θα γνωρίζει
πλέον τα πάντα για αυτούς όπως τις πολιτικές του
πεποιθήσεις, τις οικονομικές τους συναλλαγές και διάφορες εκφάνσεις της προσωπικής τους ζωής. Επίσης
υπάρχουν και αυτοί που θεωρούν ότι συγκέντρωση
τόσης πληροφορίας ανακινεί και ζητήματα ασφάλειας. Οποιαδήποτε ομοιότητες με τον Μεγάλο Αδερφό
(μήπως λέγεται Google) είναι τελείως συμπτωματικές.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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σκηνής του χορού - μπαλέτα, χοροθέατρα και κάθε είδους χορευτικά
σχήματα. Στις έγχρωμες μεγάλες και μικρότερες, σχεδόν εγκιβωτισμένες,

por Dos, αλλά και τα μπαλλέτα της Αγίας Πετρούπολης, της Λυόν και του
Μόντε Κάρλο, καθώς και ελληνικές ομάδες. Σχήματα που μοιράζονται
διαφορετικές αντιλήψεις για το χορό, συνδέονται όμως με την ιδιαίτερη
άποψη που έχει ο Γιάννης Σκουλάς για τη φωτογράφιση του χορού,
αυτήν που προσθέτει και άλλες διαστάσεις στην επίπεδη υπόσταση μιας
εικόνας. Και καθώς ο φωτογράφος επιχειρεί να αποδώσει τη “στιγμή πριν
τη στιγμή” – όπως αναφέρει ο ίδιος– η βαρύτητα παύει να υφίσταται,
ο άνθρωπος εξαϋλώνεται, η πραγματικότητα αμφισβητείται, ένα
παράλληλο παρόν διαγκωνίζεται, ένα άλλο νόημα υποθάλπεται.
Εγκαίνια έκθεσης: 7 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 7 μ.μ.
Διάρκεια έκθεσης: 7 – 27 Φεβρουαρίου 2012
Καθημερινές και Σάββατα: 13.00 – 22.00
Κυριακή: 19.00 – 22.00

55* 5"%#''!$ ' J
 H"C ' 7%
" 7  – "  – "
Συναυλία συμπαράστασης στον αγώνα των εργαζομένων στον
Τύπο και ειδικότερα για τους εργαζόμενους σε Alter, ΔΟΛ,
Ελευθεροτυπία, ΕΡΤ, Ο Κόσμος Του Επενδυτή, θα πραγματοποιήθεί
στις 30 Ιανουαρίου στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ Περιστερίου
(Γιαννιτσών 81 & Τζ.Κέννεντυ) Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 7 μ.μ.
και η είσοδος είναι δωρεάν.
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Σπ. Γραμμένος – Π. Δουρδουμπάκης – Αλ. Εμμανουηλίδης & Μ.
Παπαγεωργίου - Μ. Ζαμάνη & The Angry Birds - Π. Θαλασσινός
- Χρ. Θηβαίος - Κ. Θωμαΐδης – Illegal Operation - Alexis K. &
Θ. Αναστόπουλος - Ε. Κουνενή – Γ. Κούτρας - Γ. Λεκόπουλος
& Μ. Μεναχέμ - Lolek - Δ. Μητσοτάκης & Οι Ευδαίμονες
- Θ. Μικρούτσικος - Mode Plagal - Π. Μουζουράκης - Λ.
Παπαδόπουλος - Radiosol - Σπυριδούλα - Υπεραστικοί
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Compact 65

Compact 65
Hi tech 7  
Η φετινή σοδειά
Mέχρι πριν ένα χρόνο το club των compact γοήτρου ήταν prive, μόνο για εκλεκτά
μέλη. Ο ένας ημερολογιακός χρόνος όμως στην τεχνολογία αποτελεί πολύ μεγάλο
διάστημα όμως και όλα μπορούν να ανατραπούν. Έτσι η συλλογή μεγάλωσε και
πρόσθεσε νέα μέλη για όλες τις προτιμήσεις, ενώ οι τιμές αν και υψηλές δεν είναι
απρόσιτες. Μάλιστα αν αναγνωρίσουμε την αξία των προδιαγραφών (γρήγοροι
φακοί, πάρα πολλές ευκολίες, κατασκευή state of art από πανάκριβα υλικά) τότε οι
compact γοήτρου διαμορφώνουν μάλλον λογικές τιμές...

Ποιες είναι;
Οι high end compact ή οι μηχανές γοήτρου, όπως έχει καθιερωθεί να αποκαλούνται
από τα τεχνολογικά περιοδικά, είναι με απλά λόγια compact μηχανές που υλοποιούν
δυνατότητες DSLR σε μικρότερο μέγεθος. Η τιμή τους είναι ελαφρώς φθηνότερη από τις
entry level DSLR. Η κατηγορία των compact γοήτρου χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερους
αισθητήρες σε σχέση με τις συνήθεις compact (οι τελευταίες έχουν CCD1/2.5 της
ίντσας), στιβαρή, heavy duty κατασκευή, φωτεινούς και γρήγορους φακούς με οπτική
σταθεροποίηση και ενίοτε οπτικό προσθοφθάλμιο. Το βασικότερο όμως χαρακτηριστικό
είναι οι δημιουργικές ελευθερίες που δίνουν στο χρήστη και η δυνατότητα των
πολλαπλών χειροκίνητων ρυθμίσεων και μάλιστα με ειδικά χειριστήρια (περιστροφικές
κλίμακες) ώστε να μην καθυστερεί ο χρήστης ψάχνοντας σε καλά κρυμμένα μενού. Οι
φακοί τους συνήθως είναι υπερευρυγώνιοι.
Με μια compact γοήτρου έχετε τον απόλυτο έλεγχο και την αυτοπεποίθηση ότι θα
ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες συνθήκες.
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Στο αφιέρωμα φέτος έχουμε
συμπεριλάβει τις καινούργιες
μηχανές της κατηγορίας χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι οι παλιότερες
έχουν καταργηθεί. Το αντίθετο. Στο
προηγούμενο άρθρο του τεύχους
203 είχαμε δοκιμάσει τέσσερις
μηχανές της κατηγορίας, την Canon
Powershot G12, την Nikon Coolpix
P7000, την Panasonic Lumix LX5
και την Samsung EX-1. Εκτός
από την Nikon, που ανανέωσε
τη σειρά της με την P7100 και
προσέθεσε την P300, τις υπόλοιπες
θα τις βρείτε ακόμα στην αγορά.
Έτσι φέτος αποφασίσαμε να σας
παρουσιάσουμε τα νέα μοντέλα.
Έχουμε λοιπόν την συμμετοχή
της Canon με την Powershot
S100 (αντικαταστάτρια της S95)
και της Nikon με τις δύο Coolpix
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Compact 65

P αλλά και συμμετοχές από νέους παίκτες όπως η Leica D-Lux 5, που πρόκειται στην
πραγματικότητα για την Panasonic LX5 σε upmarket εκδοχή και την Olympus XZ-1. Στο
αφιέρωμα μετέχει και η Pentax Q, η οποία ναι μεν αλλάζει φακούς (υποψήφια για την
κατηγορία CSC) αλλά λόγω του μεγέθους του αισθητήρα θα ήταν άδικο ν’ ανταγωνιστεί
mirrorless με πολύ μεγαλύτερους αισθητήρες.

Ο ανταγωνισμός
Την ειδική κατηγορία των compact γοήτρου ανταγωνίζονται διαφορετικές σε επίπεδο
τιμής, μεγέθους και δυνατοτήτων ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.
Entry level DSLR Tο μέγεθος τους και η τιμή τους δεν είναι μακριά από αυτό των
compact γοήτρου. Το πλεονέκτημα τους φυσικά είναι η εναλλαγή των φακών που
δίνουν τη δυνατότητα της σταδιακής δημιουργίας ολόκληρου συστήματος. Στους
αισθητήρες, κυριαρχεί το CMOS λόγω των καλύτερων επιδόσεων και της συνεργασίας
με το Live View και το video. Eπίσης ως προς τα φορμά, παίζουν τα APS-C και Micro
4/3. Πλεονέκτημα αποτελεί (όταν υπάρχει) η οπτική σταθεροποίηση στο φακό ή στο
σώμα. Compact System Cameras Πολύ πιο κοντά σε μέγεθος και τιμή με τις compact
γοήτρου, έχοντας ως πλεονέκτημα την εναλλαγή των φακών. Ακόμα γίνεται μάχη για
το αν θα επικρατήσει το Micro 4/3 ή το APS-C. Παρά το μέγεθος του αισθητήρα που
θέτει περιορισμούς, υπάρχουν παραδείγματα πολύ μικρών διαστάσεων όπως η σειρά
ΝΕΧ της Sony. Φυσικά ο φακός προσθέτει όγκο.
Δώρο

Συγκριτικό τεστ: έξι νέες compact γοήτρου

100
Διαβάστε όλο
Nikon!
το συγκριτικό
τέστ στο
35
περιοδικό
200 ΦΩΤΟγράφος
που
Tα πάντα για τους φακούς
κυκλοφορεί
στα περίπτερα
Ν Ο 216 • €4,5

Το κοινό

IANOΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

Bρείτε στο τεύχος
το κουπόνι κλήρωσης

Οι compact γοήτρου απευθύνονται σε έμπειρους χρήστες που πιθανότατα έχουν στην
κατοχή τους μια DSLR και ψάχνουν μια πιο φορητή λύση. Αυτοί δεν είναι διατεθειμένοι
να δεχθούν τον απόλυτο αυτοματισμό των συνηθισμένων compact. Συνήθως είναι
δεύτερες μηχανές ανθρώπων και χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση (ταξίδια, πάρτι,

σελίδες

Mε τις φωτογραφίες σας!
TΕΣΤ

Sony α77

Η κορυφαία SLT με 24ΜP

σελίδες!

MAZI ME TO ΕΝΘΕΤΟ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΦΩΤΟ-MOBILE

Ιδέες δώρων

γιορτές κλπ.) Ενίοτε είναι επαγγελματικά εργαλεία.

Compact μέχρι €150
& άλλες έξυπνες επιλογές

ΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ

Â Βασικές γνώσεις Â Σχεδίαση Â Manual/auto focus Â Επιλέξτε την κατάλληλη εστιακή
απόσταση Â Διάφραγμα & βάθος πεδίου Â Δημιουργική αξιοποίηση Â Μυστικά Â Ορολογία

STUDIO ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

PHOTOSHOP

ΤΕΧΝΙΚΗ

Tα πάντα για τα
Layers

Χριστουγεννιάτικο
πορτραίτο

Νύχτα. Η καλύτερη ώρα
για φωτογραφίες!

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Cover_216FINAL.indd 1

Canon Powershot
S100

Leica D-LUX 5

Nikon Coolpix
P7100

Nikon Coolpix P300

12/12/2011 1:18:53 

Olympus XZ-1

Pentax Q

Μέγιστη Ανάλυση

4000x3000

3648x2736

4000x3000

3648x2736

3648x2736

4000x3000

Ενεργά pixel CCD

12.1MP

11.3MP

12.2MP

10.3MP

10.3MP

12MP

Aισθητήρας

1/1.7 CCD

1/1.63 CCD

1/ 2.3 CMOS

1/1.7 CCD

1/1.63 CCD

1/ 2.3 CCD

Φακός

f/2.0-5.9 /
24 - 120 mm

f/2-3.3 /
24-90mm

f/ 1.8-4.9/
24 - 100mm

f/ 2.8-5.6/
8 - 200mm

f/1.8-2.4 /
28-112 mm

Οπτικό Zoom

5x

4x

4.2x

7.1x

Ισορροπία λευκού

10 θέσεις

6 θέσεις

7 θέσεις

10 θέσεις

8 θέσεις

9 θέσεις

Ταχύτητα
κλείστρου

15-1/ 2000 sec.

60-1/4000 sec

4-1/2000 sec

60-1/4000 sec

60-1/2000 sec

30-1/2000 sec

Ευαισθησία ISO

80-6400

100-3200

160-3200

100-6400

100-6400

125-6400

Video

1920x1080, 24 fps

1280x720, 60i

1920x1080p, 30fps

1280x720, 24fps

1280x720, 30fps

1920x1080,
30fps

Αυτοχρονομέτρης

custom

10 ή 2 sec.

10 ή 2 sec.

10 ή 2 sec.

10 ή 2 sec.

12 ή 2 sec.

Κάρτα μνήμης

SD, SDHC, SDXC

SD, SDHC, SDXC

SD, SDHC, SDXC

SD, SDHC, SDXC

SD, SDHC, SDXC

SD, SDHC, SDXC

Οθόνη LCD

2.8 / 461,000

3 / 460.000

3 / 921,000

3 / 921,000

3 / 614,000

3/ 460,000

Έξοδος video

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Interface

USB, HDMI

USB,Mini HDMI

USB, HDMI

USB, HDMI

USB, HDMI

USB, HDMI

Τροφοδοσία

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Li-ion

Διαστάσεις

98.9x59.9x26.7 mm

110x66x43 mm

103x58x32 mm

116x77x48 mm

111x65x42 mm

98x57x31 mm

Βάρος σε gr

198 gr

270 gr

189 gr

395 gr

275gr

200 gr

Τιμή με Φ.Π.Α

399

690

310

494

450

699 (με τον
8,5mm)

Αντιπροσωπεία

INTERSYS
210 9554000

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
210 3841236

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ
210 9410888

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ
210 9410888

FOTOMATIC
210 2111860

TECHNIO
210 9567810
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weddingphoto
   2012

69.904

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
 138 • 
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: Harry Thephotofreak

Φωτογραφία όπως δημοσιεύθηκε σε ένα ακόμη δημοφιλές γρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στο
facebook, στο Ελλάς - Γελάς. Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας αστείες καταγραφές, γιατί μόνο το
χαμόγελο θα μας σώσει!)

www.facebook.com/groups/Ellas.gelas
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Samsung
Premium Samsung Apps
Store
Το Premium Samsung Apps
Store για Smartphone*
συσκευές με λειτουργικό
Android είναι πλέον γεγονός
και στην Ελλάδα. Από τις 19
Ιανουαρίου 2012, βρίσκονται στη
διάθεση του κοινού πληθώρα
δωρεάν, αλλά και επί πληρωμή,
πλέον, εφαρμογών σε όλες

Epson

τις κατηγορίες. Υπενθυμίζεται
ότι μέσω του Samsung Apps

"   $

      D Forthnet

Η Epson και ο Όμιλος Forthnet, προσφέρουν την ευκαιρία σε νέους συνδρομητές

οι Έλληνες προγραμματιστές

Nova να απολαύσουν την αίσθηση κινηματογραφικής αίθουσας με προνομιακούς
όρους. Συγκεκριμένα, μόνο στα καταστήματα Forthnet για το διάστημα από 1/2/2012

μπορούν να αναπτύξουν και
να διαθέσουν προς πώληση
και τις δικές τους πρωτότυπες

μέχρι 31/3/2012, οι νέοι συνδρομητές στα premium πακέτα Sports, Cinema, Full
της Nova θα μπορούν να αποκτήσουν τον προβολέα Epson EH-TW3200 Full HD

εφαρμογές. Για περισσότερες

και τον τρισδιάστατο προβολέα Full HD 3D ΕΗ-ΤW5900 και δύο ζευγάρια γυαλιά
3D σε προνομιακή τιμή. Με τον προβολέα Full HD Epson EH-TW3200 (1080p), οι
συνδρομητές Nova θα έχουν κινηματογραφική εμπειρία υψηλής ποιότητας από

πληροφορίες, παρακαλώ
επισκεφτείτε:
www.samsungapps.com

τα 4 κανάλια Nova Cinema, με ταινίες πρώτης προβολής, αλλά και βραβευμένες
σειρές, όπως το Game of Thrones της HBO. Ο συγκεκριμένος προβολέας
προτείνεται για «ζωντανή» παρακολούθηση των αθλητικών γεγονότων από τα
κυριότερα πρωταθλήματα και διοργανώσεις όπως: Superleague, Champions
League, Europa League, Premier League (αγγλικό πρωτάθλημα), Championnat
(Γαλλικό πρωτάθλημα), Copa Del Ray (Κύπελλο Ισπανίας), Coppa Italia (Κύπελλο
Ιταλίας), Euroleague (μπάσκετ) στα κανάλια Novasports.
Με τον προβολέα Full HD 3D ΕΗ-ΤW5900 (1080p) και την τεχνολογία της Epson
για φωτεινότερες τρισδιάστατες εικόνες, οι συνδρομητές της Nova θα μπορούν να
απολαμβάνουν και σε 3D αθλητικές μεταδόσεις και ψυχαγωγικό περιεχόμενο για όλη
την οικογένεια στη «μεγάλη» οθόνη του σπιτιού τους. Η Nova, πάντα πρωτοπόρος
στη νέα τηλεοπτική εμπειρία, έφερε πρώτη στους Έλληνες τηλεθεατές την απόλυτη 3D
εμπειρία θέασης με την πιλοτική τρισδιάστατη μετάδοση του κορυφαίου αγώνα για το
Champions League, Μίλαν - Μπαρτσελόνα, στις 23 Νοεμβρίου 2011.

Xerox
A     
Ένα νέο μελάνι κατασκεύασε η Xerox
για να διευκολύνει τους παρόχους
εκτυπώσεων στην παραγωγή
φωτογραφικών εκτυπώσεων κοντά
στην ποιότητα των offset. Το νέο
ματ μελάνι της Xerox έχει σχεδιαστεί
για ένα μεγάλο εύρος εκτυπωτικών
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων
αυτών που ζητούν οι καταναλωτές
φωτογραφικών προϊόντων. Σύμφωνα με την InfoTrends, οι φωτογραφικές εφαρμογές όπως τα βιβλία, οι ευχετήριες κάρτες και τα
ημερολόγια εκτιμάται ότι θα είναι μια αγορά αξίας $2.2 δισεκατομμυρίων μέχρι το 2014. Το μελάνι διατίθεται με το Xerox iGen4® EXP, το
τελευταίο μοντέλο της Xerox που δημιουργήθηκε πάνω στη βραβευμένη πλατφόρμα iGen4 της εταιρείας. Το μελάνι παρέχει εμφάνιση που
παραμένει ομοιόμορφη τόσο στα πιο έντονα σημεία της εκτύπωσης όσο και στους μεσαίους τόνους και στις σκιές – παράγοντας κρίσιμος
για εφαρμογές που απαιτούν μεγάλη ποσότητα μελανιού, όπως τα υλικά για την επικοινωνία του marketing, τα κολλάζ σε φωτογραφικά
βιβλία και οι ολοσέλιδες φωτογραφίες για ημερολόγια και ευχετήριες κάρτες. Επιπλέον, το νέο μελάνι αποδίδει πιστά τους τόνους της
επιδερμίδας και τα φυσικά χρώματα, διατηρώντας ταυτόχρονα ακόμη και τη μικρότερη λεπτομέρεια στις εικόνες του φόντου.
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Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!

14x20 /  36

17x25cm /Óåëßäåò 264

20x22.5 /  256

17x24 cm.  192

I   
$ 
 stock
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Tokina
N  11-16mm f/2.8 Pro DX
Στην κατηγορία του φορμά APS-C
απευθύνεται ο νέος υπερευρυγώνιος
Tokina 11-16mm f/2,8 εμπλουτίζοντας
την ολιγάριθμη αυτή ομάδα οπτικών.
H ενδειξη Aspherical δηλώνει την
σχεδιαστική ταυτότητα και την διόρθωση
των γεωμετρικών εκτροπών που είναι
κρίσιμη σε τέτοιες εστιακές αποστάσεις.
Στην κατασκευή περιλαμβάνεται
υπερηχητικό μοτέρ αθόρυβης λειτουργίας
για το auto focus και αισθητήρας GMR
παρόμοιος με αυτόν του φακού Tokina
16-28mm FX. Στην αρχιτεκτονική του
φακού περιλαμβάνονται 13 στοιχεία
σε 11 ομάδες, εκ των οποίων μερικά
ασφαιρικά και χαμηλής διάχυσης.
Βελτιωμένη είναι και η μέθοδος
πολλαπλής επίστρωσης. Συνοδεύεται από
το δικό του παρασολέιγ. Photozone.gr

Pentax Optio VS20
Superzoom      
Η Pentax ανακοίνωσε την κυκλοφορία της Optio VS20, την πρώτη μηχανή με δίδυμα
πλήκτρα απελευθέρωσης του κλείστρου! Στην ουσία το δεύτερο πλήκτρο εξυπηρετεί
τον χρήστη όταν κρατάει τη μηχανή του κάθετα πχ. τραβώντας πορτρέτο. Πέρα από
το δεύτερο πλήκτρο η Optio VS20 έχει φακό zoom 20x 28-560mm και αισθητήρα
16MP. Διαθέτει οθόνη 3 ιντσών. Πέρα από τις σκληροτράχηλες compact που μας έχει
συνηθίσει η Pentax, αποφάσισε να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Πιθανόν η σκέπη της

Sony
Επανασχεδιασμός του back-lit CMΟS
H Sony παρακολουθώντας τις εξελίξεις
της τεχνολογίας αποφάσισε να
σχεδιάσει από την αρχή τον CMOS με
backlight φωτισμό. Ο νέος αισθητήρας
προορίζεται για τα κινητά τηλέφωνα.
Βασιζόμενη στην εμπειρία της από
τον back-lit CMOS για φωτογραφικές
μηχανές, η Sony τοποθετεί ένα
φωτοευαίσθητο στοιχείο ι πάνω
από τα κυκλώματα επεξεργασίας
και δεν συνδυάζεται σε μια πλακέτα
όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα. Με
αυτόν τον τρόπο η φωτοευαίσθητη
επιφάνεια είναι πιο μεγάλη. Επιπλέον
η Sony απεκάλυψε δύο νέα ακόμα
χαρακτηριστικά του νέου αισθητήρα.
Το ένα από αυτά λέγεται RGBW coding
και περιλαμβάνει την χρησιμοποίηση
λευκών pixel στα χρωματικά
φίλτρα του αισθητήρα. H Sony έχει
χρησιμοποιήσει και παλιότερα αυτήν
την ιδέα για να φτιάξει αισθητήρες με
μεγαλύτερη αποδοτικότητα.
SONY 801 1192000
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Hoya να ενθαρρύνει τους πειραματισμούς. TEXNIO 2310 278600

Milliennata
DVD   ( 
Η αρχειακή διατήρηση φωτογραφικού υλικού είναι κάτι που προϋποθέτει και τους
αντίστοιχους υλικούς φορείς. Οι εγγράψιμοι οπτικοί δίσκοι (CD, DVD και Blu-ray) ενώ
θεωρητικά αποτελούν ιδανικό μέσο εν τούτοις δεν έχουν την διάρκεια ζωής που χρειάζεται
ενώ συχνά παρουσιάζονται αστοχίες υλικού. Την κατάσταση αυτή φιλοδοξεί να βελτιώσει
θεαματικά η αμερικανική εταιρία Millenniata που έχει ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά το
M-Disc ένα οπτικό δίσκο ειδικών προδιαγραφών με τυπική διάρκεια ζωής 1000 ετών!! Δεν
χρησιμοποιεί τις συνηθισμένες χρωστικές για το εγγράψιμο στρώμα αλλά ένα συνδυασμό
μετάλλων και μη οργανικού υλικού. Αν κυττάξουμε ένα M-Disc δεν είναι αδιαφανές αλλά
σκούρο διαφανές μοιάζοντας κάπως σαν φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας (Neutral Density).
H αναπαραγωγή μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε συσκευή τρέχουσας τεχνολογίας ενώ η
εγγραφή προς το παρόν μόνον στη μονάδα LG BE12LU30
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kia
#  (,   
Τα οικονομικά αποτελέσματα πάνε από το κακό
στο χειρότερο με το 2011 να κλείνει με ζημίες
σχεδόν 1,5 δισ δολ. Και αυτό όταν στο μέσον
του 2011 το αντίστοιχο ποσόν ήταν 450εκ. δολ.
Παρόλα αυτά άνεμος αισιοδοξίας (!) πνέει εν
όψει των εξαιρετικών κριτικών που έχουν δεχθεί
τα νέα smartphones Lumia με λειτουργικό
Windows. Οι άνθρωποι της εταιρίας ελπίζουν
ακόμη περισσότερα για το τέλος του 2012. Τότε τα
Lumia θα φορέσουν την ενοποιημένη πλατφόρμα
Windows 8 που είναι η πιο επαναστατική αλλαγή
στο λειτουργικό της Microsoft εδώ και πολλά

Crystal LED TV

χρόνια. Ήδη έχουν φύγει από το εργοστάσιο 1εκ.
συσκευές Lumia με Windows Mango απειλώντας

N    Sony

να διαταράξουν την κυριαρχία της Apple με το

στο Las Vegas. Τα υποκειμενικά χαρακτηριστικά όπως το εξαιρετικό
κοντράστ, τα κορεσμένα χρώματα και η μεγάλη ευκρίνεια κέρδισαν

iPhone και της Samsung με τη σειρά Galaxy.
Ο ανταγωνισμός είναι καλός.

pple
To !   A (

Oι μεγάλες τηλεοράσεις OLED διέπρεψαν στην πρόσφατη έκθεση CΕS

τις εντύπώσεις. Όμως η τεχνολογία ΟLED έχει ένα μειονέκτημα. Την
περιορισμένη διάρκεια ζωής του οργανικού υλικού. Έτσι η Sony που
στα τέλη του 2011 είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από την τεχνολογία

Λεφτά με ουρά έχουν μαζευτεί στο ταμείο

OLED στις τηλεοράσεις παρουσίασε για πρώτη φορά πρωτότυπο προϊόν
που εφαρμόζει πρακτικά την τεχνολογία CLED (Crystal LED). Οι CLED

της Apple, της πιο κερδοφόρας εταιρίας των
καιρών. Αυτή τη στιγμή τα ταμειακά διαθέσιμα

τηλεοράσεις κατά τη Sony διατηρούν όλα τα πλεονεκτήματα των OLED
xωρίς τις αδυναμίες του οργανικού υλικού και με ενσωμάτωση της

υπολογίζονται σε 98δισ. δολ. μεγαλύτερα από
τον προϋπολογισμό αρκετών μικρών κρατών. Και

φωτιστικής πηγής (έξι εκατομμυρίων μικροσκοπικών LED εμπρός από
το πλέγμα της οθόνης . Σύμφωνα τους τεχνικούς της εταιρίας αυτή η

ικανό ποσόν να λύσει π.χ. το άμεσο πρόβλημα
της ελληνικής κρίσης…. Κι όμως στην Apple ούτε

διάταξη καταλήγει σε ανώτερη απόδοση του μαύρου, ευρύτερη γωνία
παρατήρησης και καλύτερη γκάμα χρωμάτων. Οι CLED TV βρίσκονται
ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δενέχει διευκρινιστεί πότε θα αρχίσει η

τσάμπα γεύμα δεν παρέχουν στους εργαζόμενους,
κάτι που αποτελεί στάνταρ πρακτική σε μεγάλες

παραγωγή.

αμερικανικές εταιρίες. Μονάχα τους έπιασε η
μεγαλοψυχία και δίνουν έκπτωση 250 δολ. σε
όσους υπαλλήλους θελήσουν να αγοράσουν iPad.

EyeFi

lympus

6     SD Association
    
7

O        OM-D
Eνώ η διοικητική/οικονομική κρίση με το
σκάνδαλο που απεκάλυψε ο τέως CEO Woodford
δεν λέει να φθάσει σε τέλος, η Olympus με
πληρωμένη διαφήμιση (teaser) σε αγγλικό
φωτογραφικό περιοδικό κάνει νύξη για μια
τελείως καινουργια σειρά. Μέσα από τη διαφήμιση
υπονοείται η επιστροφή του συστήματος
ΟΜ με άλλα ρούχα. Κανείς δεν ξέρει ακόμη
τις λεπτομέρειες του νέου συστήματος που
υποθέτουμε θα βασίζεται σε νέα ηλεκτρονική
έκδοση της μοντούρας ΟΜ. Επίσης δεν είναι
γνωστό το φορμά (APS-C, Micro 4/3). Kάτι μας
λέει ότι οι γιαπωνέζοι να ανέβουν κατηγορία προς
το APS-C. Η άγνωστη πλευρά είναι η υποδοχή
της κινησης από τους αγοραστές. Υπενθυμίζουμε
ότι στους κύκλους των φωτογραφόφιλων έχει
μείνει πικρή γεύση από την απότομη όσο και
αψυχολόγητη εγκατάλειψη της θρυλικής μοντούρας
manual focus ΟΜ στη δεκαετία του 1990.
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Πρώτα ήλθε η ανακοίνωση της SD Association για το νέο πρότυπο Wireless
LAN SD Standard που τυποποιεί τις προδιαγραφές για κάρτες σε φορμά
Secure Digital οι οποίες υποστηρίζουν ασύρματη δικτύωση WiFi. Στη
συνέχεια προέκυψε η σφοδρή αντίδραση της κορεάτικης εταιρίας Eye Fi η
οποία έχει παραγάγει παρόμοια προϊόντα στο πρόσφατο παρελθόν. Στο
εταιρικό blog ο πρόεδρος της Eye Fi
κος Yuval Koren τεκμηριώνει τους
ισχυρισμούς στις πολλές ευρεσιτεχνίες
που κατέχει η εταιρία του
εξαπολύοντας μύδρους κατά της SD
Association (της οποίας σημειωτέον η
EyeFi αποτελεί μέλος) περί μη τήρησης
των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Ο πρόεδρος επίσης προειδοποιεί
οποιονδήποτε άλλον προσπαθήσει
να βγάλει στην αγορά προϊόντα
βασιζόμενα στο νέο στάνταρ ότι θα
αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες
καθώς παραβιάζουν τις πατέντες της
Eye Fi.
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Η σταθερότητα της κοινωνίας εξαρτάται από την υλική ευημερία και την κοινωνική
ομοψυχία. Η οικονομία της ελεύθερης αγοράς παρέχει πλούτο. Από την άλλη,
η ομοψυχία αφορά στην ηθική άποψη των ατόμων. Καθώς το οικονομικό σύστημα

Οι ηθικοί κανόνες
έχουν υψηλές απαιτήσεις
Το πρόβλημα βρίσκεται πάντοτε στο

απομακρύνεται από τους κανόνες της ηθικής, η κοινωνία χάνει τη σταθερότητα της.

χαρακτήρα των ηθικών απαιτήσεων.
Οι ηθικές αρχές ακολουθούνται

Η πιο σημαντική απειλή εμφανίζεται με την εξαφάνιση των κοινωνικών αξιών από την

από αυστηρή λογική.

καταναλωτική συνείδηση.

Οι ηθικές αρχές δεν επιδέχονται

Δύο απειλές για την ευημερία μας

συμβιβασμούς. Η κατηγορική προστακτική
του Καντ συνιστά ένα παράδειγμα. Ο

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι απειλής απέναντι στη σταθερότητα της ευημερούσας

καταξιωμένος φιλόσοφος απαιτεί να

κοινωνίας μας. Ο πρώτος έχει κοινωνικό χαρακτήρα, ενώ ο δεύτερος έχει σχέση με την
ανισότητα της ιδιοκτησίας. Εάν η ευημερία δε μοιράζεται με δίκαιο τρόπο, δημιουργούνται

ακολουθούμε αυστηρά το νόμο της

εντάσεις και εχθρότητες ανάμεσα στους ευημερούντες κι εκείνους που έχουν λίγα

συνείδησης. Σύμφωνα με το παραπάνω,
πρέπει να κάνουμε εκείνο που θεωρούμε

ή καθόλου αγαθά. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι διενέξεις και οι συζητήσεις καταλήγουν

σωστό, ανεξάρτητα από τις συνέπειες.

σε βία και χάος. Η δεύτερη απειλή συνδέεται με την αγορά. Η οικονομία μας, σήμερα,
παράγει τεράστιες ποσότητες αγαθών και υπηρεσιών. Καθώς όμως η ζήτηση γι’ αυτά είναι

Η ηθική στάση μας δεν πρέπει να
επηρεάζεται από αυτό, έστω κι αν

ανεπαρκής, οδηγεί σε επαναλαμβανόμενους κύκλους. Εφόσον υπάρχουν και καλύτερα

υπάρχουν υλικές απώλειες.

και φθηνότερα εισαγόμενα υποκατάστατα, οι ανάγκες μας καλύπτονται από αυτά.
Η εγχώρια αγορά παίζει σπουδαίο ρόλο στην εξασφάλιση της ευημερίας και είμαστε όλοι

Τα περισσότερα άτομα δεν μπορούν

περιορισμένοι στα εγχώρια προϊόντα και αγαθά. Η ανάπτυξη της αγοράς αυτών εξαρτάται
από το μάρκετινγκ.

εύκολα να υιοθετήσουν αυτή την sine
quo ηοη ηθική στάση. Ο μέσος πολίτης
δε θεωρεί απαραίτητο να τολμά ηρωικές
πράξεις, ακόμη κι αν αυτό τον βλάπτει.

Το στρατηγικό μάρκετινγκ υφίσταται πιέσεις
Το μάρκετινγκ εξασφαλίζει την παρουσίαση προϊόντων υπό διαρκώς αυξανόμενες
ανταγωνιστικές προϋποθέσεις. Ο σκληρός ανταγωνισμός υποχρεώνει τους ειδικούς

Εάν συμπράττουμε σε μία άδικη πράξη
διαταράσσεται η συνείδηση μας. Εάν κινδυνεύουν τα οικονομικά μας συμφέροντα

του μάρκετινγκ να επικεντρωθούν στην επιτυχία, χωρίς να υπολογίζουν τις κοινωνικές
παραμέτρους. Αυτός ο τύπος μάρκετινγκ μπορεί να οριστεί ως στρατηγικό μάρκετινγκ.

σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούμε
περισσότερο την καρδιά μας.

Με σχέδια στρατηγικής τοποθέτησης, οι ανταγωνιστικές τοποθετήσεις πρέπει να
εξελίσσονται για κάθε διαφορετικό προϊόν. Το στρατηγικό μάρκετινγκ, σήμερα,

Η κοινωνία μας έχει αντιληφθεί αυτό
το δίλημμα. Έχει υψώσει ένα αόρατο

υφίσταται πιέσεις. Αυτό καταδεικνύεται στο παράδειγμα του διαρκώς επιδεινούμενου
συσχετισμού μεταξύ των διαφημιστικών εξόδων και της χρήσης τους. Τα αίτια φαίνεται

τείχος ανάμεσα στην οικονομική και την
κοινωνική πλευρά. Αυτό το τείχος πρέπει

να περιλαμβάνονται στην αυξανόμενη πολυπλοκότητα του κόσμου των media και
στην έμφαση της προσωποποίησης, στο διαχωρισμό των ομάδων στόχευσης, και της
διαφοροποίησης. Πίσω από αυτή την εξέλιξη υπάρχουν οι δια-πλεκόμενες τάσεις, οι
οποίες δεν μπορούν να ξεπεραστούν με κανένα στρατηγικό μάρκετινγκ. Ευημερούσα
κοινωνία είναι η τάση στην οποία η συνείδηση του κόσμου όλο και περισσότερο έρχεται
σε αντίθεση με τον εαυτό της (double value).

να μας προστατεύει από τις διαφορές
ανάμεσα στην οικονομία και την ηθική που
δεν είναι δυνατόν να επιλυθούν.

Οικονομική και κοινωνική σκέψη διχάζονται
Ο διαχωρισμός ανάμεσα στις κοινωνικές και οικονομικές πλευρές καθορίζει όλο και
περισσότερο τις ιδέες μας. Ο παραπάνω διαχωρισμός μπορεί να οριστεί ως η δύσκολη
σχέση μεταξύ της οικονομίας και των ηθικών κανόνων.
Το στρατηγικό μάρκετινγκ δεν ασχολείται με αυτό το συμπέρασμα, αφού το ίδιο είναι ένα
προϊόν τού εν λόγω διαχωρισμού. Οι ειδικοί του μάρκετινγκ ασχολούνται περισσότερο
με την οικονομία παρά με τους ηθικούς κανόνες. Η διαρκώς αυξανόμενη ένταση ανάμεσα
στην οικονομία και την ηθική απειλεί την ευημερούσα κοινωνία μας, προκαλώντας
την άνιση διανομή ιδιοκτησίας και την ανεπαρκή ζήτηση. Στο σημείο αυτό υπάρχει μία
οικονομική πρόκληση, αφού η πολιτική -όπως θα δούμε στη συνέχεια- δεν μπορεί να
τη χειριστεί. Κατά συνέπεια, το μάρκετινγκ θα παίξει έναν ειδικό ρόλο. Είναι το μόνο
οικονομικό εργαλείο το οποίο μπορεί να εξαφανίσει αυτό το χάσμα.
Ας παρατηρήσουμε, λοιπόν, το χάσμα, το διαχωρισμό ανάμεσα στην οικονομία και τους
ηθικούς κανόνες. Υπάρχει ένα λαϊκό ρητό σχετικό με αυτό το πρόβλημα:
«Η φιλία τελειώνει εκεί που μπαίνει το χρήμα». Γιατί όμως θα πρέπει να τελειώνει;
Γιατί διαχωρίζουμε την οικονομική σκέψη από την κοινωνική άποψη; Γιατί είναι τόσο
δύσκολο να κρατήσουμε τους οικονομικούς και ηθικούς στόχους υπό την ίδια στέγη;
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‘’Στη δουλειά μου επικρατεί το ασπρόμαυρο αφού για μένα είναι πιο ευέλικτο σε σχέση
με το χρώμα, προσαρμόζεται άνετα σε δύσκολες φωτιστικές συνθήκες και μου επιτρέπει
να ασχολούμαι περισσότερο με τις φόρμες. Εν αντιθέσει, το έγχρωμο λειτουργεί
καλύτερα σε ευνοϊκές φωτιστικές συνθήκες ή σε στούντιο με ελεγχόμενο φωτισμό...’’
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‘’Η φωτογραφία για μένα είναι συναίσθημα. Παίζει σημαντικό ρόλο τι
αισθανόμαστε όταν φωτογραφίζουμε μιας και πολλές φορές το αναζητάμε
ασυνείδητα στις εικόνες μας. Το πορτραίτο με ενδιαφέρει και είναι από τα
αγαπημένα μου είδη φωτογραφίας.’’

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Άρης Καμαρωτός σπούδασε φωτογραφία στην E.S.P και στην Leica Academy στην Αθήνα
(1999-2002). Αγάπησε την τέχνη της φωτογραφίας από μικρός. Ασχολείται με διάφορα είδη
φωτογραφίας όπως φωτογραφία δρόμου, πορτραίτα, γάμου, θεάτρου και συνεχίζει να χρησιμοποιεί φιλμ ακόμα και σήμερα μιας και πιστεύει πως έχει κάτι το μοναδικό στον τρόπο που
αποτυπώνει τις εικόνες. Έχει συνεργαστεί με διάφορα θέατρα και η δουλειά του έχει δημοσιευθεί σε διάφορα περιοδικά αλλά και ιστότοπους. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις όπως
στο Athens Photo Festival, Fringe Festival καθώς και μια ατομική με τίτλο ‘’Ινδία, μια χώρα
αντιθέσεων’’ Αυτή τη στιγμή ζει κι εργάζεται στην Αθήνα.
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