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Νέα μόδα μας έρχεται από την Ιαπωνία αυτή 

τη φορά. Πρόκειται για τους Χικικομόρι. 

Στην χώρα του Aνατέλλοντος Ήλιου έχουν 

ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο βρίσκοντας 

καθημερινά χιλιάδες μιμητές στην Ν. Κορέα, 

στην Ταϊβάν, στην Κίνα και αλλού. Πρόκειται 

για νεαρά άτομα και των δύο φύλων που 

επιλέγουν να ζήσουν παντελώς απομονωμένα 

στον μικρόκοσμο του δωματίου τους βγαίνοντας 

σπάνια από αυτό. Ζουν μέσα στην εικονική 

πραγματικότητα του διαδικτύου και της 

σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Κοιμούνται 

όποια ώρα και όσες ώρες θέλουν συνήθως 

στην διάρκεια της ημέρας. Ξαγρυπνούν τη 

νύχτα και αποστρέφονται κάθε κοινωνική 

συναναστροφή. Δεν ανταλλάσσουν κουβέντα 

με κανέναν. Διαβάζουν για πολλές ώρες, 

παίζουν βιντεοπαιχνίδια, γευματίζουν όταν και 

όποτε το θυμούνται σε ακατάστατες ώρες και 

με ότι τους προσφέρει η οικογένειά τους και 

οι φίλοι τους αδιαφορώντας παντελώς για τις 

όποιες γαστριμαργικές απολαύσεις. Κάνουν 

“διαδικτυακό” έρωτα, δεν μιλούν σε κανέναν, 

δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το ντύσιμό 

τους, δεν δέχονται επίσκεψη ούτε ακόμη των 

ίδιων των γονιών τους. Δεν θέλουν τίποτα 

περισσότερο ως κατοικία τους παρά μόνο ένα 

μικρό δωμάτιο το οποίο είναι συνήθως το 

πρώτο παιδικό τους δωμάτιο. Οι Χικικομόρι 

δεν είναι εξαρτημένα άτομα από το διαδίκτυο 

όπως νομίζουν οι περισσότεροι. Είναι άτομα που 

επέλεξαν αυτόν τον τρόπο ζωής ο οποίος έλκει 

τις καταβολές τους από τη μακραίωνη παράδοση 

των Σαμουράι. Στην ιαπωνική κοσμοθεωρία 

η εθελούσια απομόνωση δεν ταυτίζεται με 

την ψυχική ασθένεια αλλά εντάσσεται σ’ ένα 

ευρύτερο κώδικα τιμής των Σαμουράι. Γι’ αυτό 

και οι Ιάπωνες γονείς δεν δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία στις τάσεις απομόνωσης του παιδιού 

τους που εκδηλώνουν πριν ακόμα από την 

εφηβεία με αποτέλεσμα σήμερα πάνω από το 

20% των Ιαπώνων εφήβων να έχουν εκδηλώσει 

συμπτώματα “χικικομόρι’’. 
      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Οι ψυχολόγοι αποδίδουν τα αίτια του συνδρόμου της “εθελούσιας απομόνωσης” 

στην κοινωνική πίεση, στους φρενήρεις ρυθμούς της ολοένα αυξανόμενης 

ανταγωνιστικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και φυσικά του εργασιακού 

και οπωσδήποτε στην κατάχρηση της τεχνολογικής “ευμάρειας”. Με άλλα λόγια 

πρόκειται για τους σύγχρονους ερημίτες και τους αναχωρητές και ασκητές που 

γέννησε η σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Στο… Άγιον Όρος το είδος είναι υπό εξαφάνιση 

μιας και η Χριστιανική πίστη έπαψε προ πολλού να γεννά ασκητές. 

Θα δούμε πολλά ακόμη. Να είστε βέβαιοι.

�������� ���!��

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php?iExpand1=62
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Σε 180.000 αντίτυπα 
μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!
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Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr

Ελάχιστες σελίδες διαθέσιμες!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα!
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http://weddingphoto.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/E%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-Weddingphoto
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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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, ∆ιευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Τεχνική υποστήριξη: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

∆ιαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο 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 βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε. 

Χαλαρά!

To τσουνάμι στη Φουκουσίμα
Όπως το βιντεοσκόπησε εγκλωβισμένος οδηγός από το αυτοκίνητό του

http://www.flixxy.com/japanese-tsunami-viewed-from-a-car.htm
www.photo.gr
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αμοιβών τους. Μόνο που τότε δεν 

ήταν τόσο σκληρά τα πράγματα και 

αποδέχθηκαν την «προσαρμογή». 

Το δεύτερο και πιο καταστροφικό 

για τα δικαιώματα των φωτογράφων 

κύμα, ήλθε με τα Microstock πρα-

κτορεία, περίπου το 2005. Ο νεώτα-

τος (και συγγενικός) αυτός κλάδος 

απλοποίησε, αυτοματοποίησε και 

εκλαΐκευσε τις διαδικασίες, τις άδειες 

και συμπίεσε παραπέρα τις αμοιβές. 

Άνοιξε τις πόρτες στους πάντες. 

Όλοι μπορούσαν να παρέχουν υλι-

κό, όλοι να είναι πελάτες. Οι τιμές 

άρχιζαν από 1-2δολ. δελεάζοντας 

τους χρήστες. Οι όροι χρήσης ήταν 

ακόμη πιο δελεαστικοί γι αυτούς 

που απεφάσιζαν να υπογράψουν 

κάτι πιο δεσμευτικό από εφάπαξ 

άδεια π.χ. να δεσμευτούν να αγο-

ράσουν ένα αριθμό φωτογραφιών 

μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα. 

Το concept ξεκάθαρα ήταν λίγα λίγα 

από πολλούς. 

Η ίδια εικόνα ήταν πολλαπλό 

αντικείμενο εκμετάλλευσης σε όλα 

τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Όχι 

αποκλειστικότητα πια αλλά φθηνές 

τιμές. Και όλοι έγιναν δημιουργοί 

φωτογραφίας. Ακόμη και μέτριες 

εικόνες που δεν θα συζητιούνταν 

με τίποτε για έγκυρες φωτοθήκες 

έχουν αξία μέσα στον εικονικό 

πληθωρισμό των mcirostock. 

«Βγάλε και συ χρήματα» απότ τη 

φωτογραφία, μπορείς…» μοιάζουν 

να λένε. Mόνο που τα ποσοστά 

(καθαρή αμοιβή των φωτογράφων) 

είναι μικρά Από 5% για πρακτορεία 

όπως FeaturePics, Bigstock κλπ. 

ως 40% για το πιο πετυχημένο 

Shutterstock. 

HΘΙΚO ΔIΔΑΓΜΑ
Η υπερπροσφορά φθηνού 

φωτογραφικού υλικού και η 

απόλυτη αποπροσωποποίηση 

και αυτοματοποίηση της online 

συναλλαγής έφερε ως παρενέργεια 

και τη θεαματική συμπίεση των 

αμοιβών, για όλους, από τους 

ερασιτέχνες ως τους πιο γνωστούς 

φωτογράφους. 

�icro stock $,�,&��, Image Libraries
��� �� ������ ����"��
� ���� ��� �
���
� �� ��
� ��� � �	�� ��� 
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Στη δεκαετία του 1990 οι φωτοθήκες γνώρισαν τρομερή ανάπτυξη. Υποβοηθούμε-

νες από την γενικότερη οικονομική άνθηση αλλά και την άνοδο της επαγγελματικής 

φωτογραφίας, οι φωτοθήκες ξεκίνησαν από μικρές εταιρίες με ελάχιστο προσωπικό και 

γιγαντώθηκαν. Συνήθως είχαν στις τάξεις τους δυνατά ονόματα της φωτογραφίας. Για 

τους καινούργιους ήταν δύσκολο ως αδύνατο να ενταχθούν σε τέτοιο portfolio υψηλής 

κλάσης, στην αριστοκρατία του είδους. 

Οι φωτοθήκες απευθύνονταν σε οικονομικά εύρωστους πελάτες και υποστηρίζονταν 

από νομικούς που συνέτασσαν περίπλοκες όσο και δεσμευτικές άδειες χρήσης που 

έπρεπε να υπογραφούν από τους πελάτες οι οποίοι διάλεγαν μέσα από καλοτυπωμένους, 

πανάκριβους και πολύτομους ιλλουστρασιόν καταλόγους. Κοντολογίς μια καλοστημένη 

διεθνής επιχείρηση με μεγάλα περιθώρια κέρδους για όλους, αλλά όχι ανοικτή σε όλους. 

Κυρίως για την upper class.

H zήτηση υπερακόντιζε την προσφορά και έτσι οι φωτοθήκες συνεχώς ενθάρρυναν τους 

φωτογράφους να παράγουν καινούργιο υλικό. Για τους φωτογράφους το σύστημα αυτό 

για τη διαχείριση του υλικού (rights managed system) ήταν σχεδόν ιδανικό αφού οι αξίες 

αντικατόπτριζαν την εκμετάλλευση μέσω της χρήσης, μέσα από αποδοτικό marketing. Oι 

τιμές ξεκίναγαν από εκατοντάδες δολ. για απλή αναδημοσίευση ως χιλιάδες για εμπορική και 

διαφημιστική εκμετάλλευση. Ο χορός του χρήματος καλά κρατούσε.

Το internet φέρνει την επανάσταση (και την καταστροφή)

Στις αρχές της περασμένης δεκαετίας άρχισε η εποχή της μεγάλης διάδοσης και διείσδυσης του 

Internet. Oι φωτοθήκες είχαν και τα χρήματα και το υλικό να μετακινηθούν online. Nα δείξουν 

δηλ. το προβεβλημένο τους προφίλ σε ακόμη ευρύτερο κοινό. Ο κλάδος φάνηκε να ωριμά-

ζει και ο ανταγωνισμός αυξήθηκε. Τότε ήταν ο καιρός να δράσουν οι μικρές φωτοθήκες που 

ως τότε ζούσαν στο περιθώριο: μείωσαν κι άλλο τις τιμές σε σχέση με «τους μεγάλους»  και 

μπήκαν στο Internet αφού το κόστος της επένδυσης ήταν ανεκτό. Το άμεσο αποτέλεσμα ήταν 

η αναδιανομή της πίτας. Πρώτα πρώτα βέβαια την πλήρωσαν οι φωτογράφοι με μείωση των 
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I AM PUSHING THE LIMITS

I AM THE NIKON D4. Διαθέτω υψηλής ευαισθησίας αισθητήρα 
CMOS φορμά FX με 16,2 megapixel, έως 10 καρέ ανά δευτερόλεπτο και 
επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 204.800. Σας παρουσιάζω, επίσης, 
για πρώτη φορά το κορυφαίο σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων 
και την εγγραφή video με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 
fps με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Ethernet. Είμαι έτοιμη για όλες τις 
προκλήσεις. iamnikon.gr

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Video HD
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Πρόκειται για ένα αισθητήρα που ξεκίνησε να 

κατασκευάζει πριν ένα χρόνο η εταιρεία Aptina 

με σκοπό να δώσει στα κινητά τηλέφωνα 

τη δυνατότητα να τραβάνε High Definition 

video χωρίς το μειονέκτημα των artifacts. 

Τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα smartphones, 

έχουν εξελιχθεί αρκετά από άποψη φακών 

και όπως ήταν αναμενόμενο οι εξελίξεις 

συνεπήραν και το video. Η Micro Aptina 

Imaging, παρόλο που ιδρύθηκε το 2008, 

ανταγωνίζεται τους μεγάλους κατασκευαστές 

αισθητήρων όπως Sony, Samsung και Kodak. 

Ο νέος αισθητήρας έχει παραχθεί πλέον σε 

αρκετές ποσότητες ώστε να μπορέσουν οι 

κατασκευαστές να τον συμπεριλάβουν στα νέα 

σχέδια των συσκευών τους. Ο Aptina AR0833 

θυμίζει πολύ τα τσιπάκια των συνηθισμένων 

αισθητήρων. Έχει μέγεθος 1/3.2”, 8 megapixel 

και μέγεθος pixel στα 1.4 μm. Έχει backside 

illumination που όμως τοποθετείται από 

κάτω από τα κυκλώματα ώστε να αυξηθεί η 

φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Επίσης συνολικά 

η αρχιτεκτονική του βοηθάει και την ταχύτητα 

του. Η ποιότητα του βίντεο θα βελτιώνεται 

κατά πολύ καθώς ο νέος αισθητήρας δεν 

χρειάζεται να καταφύγει σε τεχνικές binning 

(τεχνική συνένωσης pixel) γεγονός που θα 

μειώσει τα artifacts της εικόνας. Πέρα από το 

binning οι κατασκευαστές έχουν αποφύγει 

και άλλες από τις παραδοσιακές τεχνικές για 

να αποφύγουν την υποβάθμιση της εικόνας. 

Θεωρητικά αποφεύγοντας τις τεχνικές αυτές η 

συσκευή μπορεί να τραβήξει βίντεο 1920x1080 

στα 30fps και να τραβήξει συγχρόνως εικόνες 8 

MP χωρίς να διακόψει το video feed και κυρίως 

χωρίς απώλειες στην εικόνα. Θεωρητικά οι 

πρώτες συσκευές που θα ενσωματώνουν τον 

νέο αισθητήρα θα κυκλοφορήσουν στο τέλος 

του χρόνου και φυσικά η μεγάλη απορία είναι 

αν η εξέλιξη αυτή στο video θα σημαίνει το ίδιο 

που σήμαινε και στην φωτογραφία. Δηλαδή 

την αύξηση των πωλήσεων των smartphone 

και την συρρίκνωση των μικρών ερασιτεχνικών 

βιντεοκαμερών.  

Low Key

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ 

PWS 
$
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Πέρα από τα πολλά και αξιόλογα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν από το 

PWS, η οργανωτική ομάδα ετοιμάζει μια μέρα γεμάτη πρεμιέρες για μερικά από 

τα πιο πολυαναμενόμενα προϊόντα της χρονιάς. Έτσι την Πέμπτη στις 19:00 οι 

παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά την Nikon D800 

και την Nikon D4. Την ίδια μέρα στις 15:30 θα γίνει παρουσίαση από την εται-

ρεία Photometron της Hasselblad H4D ενώ στις 20:30 της ίδιας μέρα θα γίνει 

και η πανελλαδική πρεμιέρα της PhaseOne IQ180 από την εταιρεία Fotovision 

και την κ. Ρεγγίνα Κούνιο. Επίσης την Πέμπτη στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί 

σεμινάριο Color Calibration από το κ. Νίκο Λάμπρου. Το συνέδριο ξεκινάει την 

Πέμπτη 1η Μαρτίου στο Ξενοδοχείο Best Western Fenix. 


!!�?@* �&� �$?6!� ��,6!�� %��,��(* 
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������	� Public, Multirama, Getitnow.gr

O Όμιλος Olympia Development ανέλαβε την διοικητική ενοποίηση των εταιριών 

Public, Multirama και Getitnow.gr με σκοπό να βελτιώσει τα νούμερα της και να 

διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Παραθέτουμε από την ανακοίνωση:

«Από 1/02/2012 ο κ. Ρ. Μπουρλάς, που ήταν μέχρι τώρα Γενικός Διευθυντής της 

εταιρίας Public αναλαμβάνει CEO και για τις τρεις εταιρίες που διαθέτει ο Όμιλος σε 

επίπεδο retail και ecommerce, ήτοι Public, Multirama και Getitnow.gr. Με την εν 

λόγω εξέλιξη, ο Όμιλος OlympiaDevelopment στοχεύει σε θωράκιση με στόχο την 

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, τόσο στα retail Δίκτυα (Public και Multirama), όσο και 

στο ηλεκτρονικό κατάστημα Getitnow.gr. Ο κ. Κ. Τσαγκανός, μέχρι τώρα CEO του 

Retail & ecommerce του Ομίλου, αναλαμβάνει διευρυμένα καθήκοντα στην μητρική 

εταιρία του Ομίλου, OlympiaDevelopment, με αρμοδιότητες σχετικές με τους τομείς 

της κινητής τηλεφωνίας, τεχνολογίας και retail. Ο κ. Τ. Πέρκιζας, -μέχρι τώρα Γενικός 

Διευθυντής του Getitnow.gr-, μετά το επιτυχημένο έργο του στην ταχεία ανάπτυξη 

του ecommerce με τα brands Getitnow.gr και MeandHome.gr, θα αξιοποιηθεί σε 

σημαντικά ελληνικά και διεθνή project. Ο κ. Κ. Καραφωτάκης, Γενικός Διευθυντής 

της OlympiaDevelopment δήλωσε: «Η Διοίκηση του Ομίλου ευχαριστεί τον κ. 

Τσαγκανό για την πολύτιμη συνεισφορά του στην ανάπτυξη και εδραίωση των 

Multirama, Public και Getitnow.gr κι εύχεται καλή επιτυχία στα νέα του διευρυμένα 

καθήκοντα. Ευχαριστεί επίσης τον κ. Πέρκιζα για την καθοριστική προσφορά του 

στην ανάπτυξη του Getitnow.gr. Τέλος, εύχεται στον κ.  Μπουρλά καλή επιτυχία 

στα νέα του καθήκοντα».
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Γιάννη 

Κανελλόπουλου με τίτλο “Χορός 2012“, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στο cafe - bar 

‘‘Pinocchio’’ στην Ιπποκράτους. Ο Γιάννης Κανελλόπουλος, που καλύπτει φωτογραφικά εδώ 

και πολλά χρόνια θεατρικές και μουσικές παραστάσεις δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για 

το χορό. Μάλιστα οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος ενός μεγάλου λευκώματος το οποίο θα 

κυκλοφορήσει σε μερικούς μήνες. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν σε πολύ ευχάριστό κλίμα 

παρά τις δύσκολες μέρες που διανύουμε και δεν έλειψαν και οι “διάσημοι” φίλοι του γνωστού 

φωτογράφου όπως ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος κ.α. 

Παρόντες φυσικά και οι μαθητές του μαζί με τον κ. Σ. Σκιαδόπουλο, Διευθυντή της Σχολής 

Leica Academy που ήταν και ο επίσημος χορηγός της έκθεσης.    



������ 142 •  �����	
 27 ���	��
	�� 2012 ����
 10

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

http://www.theobros.gr/


������ 142 •  �����	
 27 ���	��
	�� 2012 ����
 11

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

 ��C,�� - A,&�������)

CP+ report
)�� ��������� ��� )IPA 	��� *���� Shoihiro Takeda. +��.: G. Inoue

Η ετήσια έκθεση CP+ πραγματοποιήθηκε φέτος από 9 ως 12 Φεβρουαρίου στο 

εκθεσιακό κέντρο Pacifico της Yokohama. Διοργανώθηκε από τη Camera & Imaging 

Products Association (CIPA) την ένωση της ιαπωνικής φωτογραφικής βιομηχανίας 

πιο γνωστή στην Ευρώπη από τις προδιαγραφές για τη διάρκεια των μπαταριών στις 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Η έκθεση συγκέντρωσε φέτος 65.000 επισκέπτες, 

σημειώνοντας άνοδο κατά 14%. 

Η εναρκτήρια ομιλία την ημέρα των εγκαινίων δόθηκε από τον πρόεδρο της CIPA κo 

Makoto Kimura o oποίος αναφέρθηκε στη ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας που 

τροφοδοτεί την εξέλιξη του φωτογραφικού εξοπλισμού καθώς και τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο της ιαπωνικής βιομηχανίας στον κλάδο. Eπίσης, ο κος Kimura έθεσε το θέμα της 

ορολογίας όσον αφορά τις DSLR, Mirrorless, Compact κλπ. μηχανές. Ως σήμερα η CIPA 

κατέτασσε τις φωτ. μηχανές ως Fixed lens cameras και Interchangeable lens cameras και 

στη δεύτερη κατηγορία διέκρινε ανάμεσα σε “Single lens reflex” και σε “Mirrorless”. Από 

δω και στο εξής oι Mirrorless θα λέγονται “Non Reflex” υποδηλώνοντας ότι η κατηγορία 

θα περιλαμβάνει και τις SLT. H ονοματολογία δεν θα είναι δεσμευτική για τα μέλη της CIPA 

αλλά θα εφαρμοστεί στα στατιστικά στοιχεία που τακτικά συγκεντρώνει και δημοσιεύει. 

Για πρώτη φορά στην Ιαπωνία φέτος οι CSC (Compact System Cameras) οι γνωστές μας 

mirrorless ξεπέρασαν τις ρεφλέξ σε τεμάχια και μάλιστα μέσα σε τρία μόνον χρόνια από την 

παρουσίαση της πρώτης του είδους, δηλ. της Panasonic Lumix G1 (σύστημα Micro 4/3). 

Πτωτική τάση παρουσιάζουν οι φθηνές compact με μεγαλύτερο ποσοστό -40% στις ΗΠΑ. 
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Η βόλτα στα περίπτερα και τους διαδρόμους 

της  έκθεσης, συγκέντρωσε το βλέμμα στα πιο 

ενδιαφέροντα νέα προϊόντα.

Nikon D800 
Σε δήλωσή του  ο κος Astushi Godai, πρόεδρος 

Nikon Imaging Japan, τόνισε τον επαγγελματικό 

χαρακτήρα της καινούργιας D800 και την 

προσπάθεια που κατέβαλαν οι σχεδιαστές ώστε 

να διατηρηθεί η ποιότητα ακόμη και με την 

απίστευτη ανάλυση 36Megapixel, ενώ εξέφρασε 

αισιοδοξία για την πορεία των mirrorless J1 

και V1.

Fujifilm X-Pro1
Mεγάλες ουρές δημιουργήθηκαν στο περίπτερο 

για το νέο σύστημα X με την υβριδική 

τηλεμετρική X-Pro1 που συνοδεύεται από σειρά 

φακών με την καινούργια μοντούρα. 

Οι σχεδιαστές φρόντισαν να μειώσουν το πάχος 

της μηχανής επιτυγχάνοντας μικρή απόσταση 

back flange, μόλις 17,7mm ενώ ο φακός 

«βυθίζεται» στο σώματα κατά 7,5mm. H μηχανή 

έχει πολύ γρήγορα ηλεκτρονικά: η υστέρηση 

κλείστρου είναι μόλις 0,05sec. και του autofocus 

0.1sec.

Leica 
Αυξήθηκαν οι φημολογίες ότι επίκειται η 

έκδοση M10, διάδοχος της Μ9 με αισθητήρα 

full frame Dalsa 24Megpaixel προκειμένου 

να αντικατασταθεί η Kodak από τη λίστα των 

προμηθευτών μετά τη γνωστή πώληση του 

τμήματος αισθητήρων. 

Canon 

Παρά τις προσδοκίες και τις φημολογίες, που-

θενά στο περίπτερο δεν βρέθηκε ούτε mockup 

της αναμενόμενης από καιρό ΕΟS 5D MkIII. 

Τελικά κανείς δεν διευκρινίζει πότε θα βρει το 

δρόμο προς την αγορά η καινούργια μεσαίας 

(?) κατηγορίας full frame. Για παράδειγμα ο 

Stephen Shankladn είχε γράψει στο Cnet ότι ένας 

γιαπωνέζος εικονολήπτης είχε εντοπίσει τη νέα 

Canon στην Κένυα, και έμοιαζε σχεδιαστικά με 

την EOS 7D. 

Οlympus OM-D E-M5
Την πρώτη μέρα της έκθεσης μαζεύτηκαν πολλοί 

δημοσιογράφοι για την καινουργοφερμένη 

ΟΜ-D. Προσωπικά μου άρεσε η ταχύτητα του AF 

καθώς και το μεγάλο refresh rate 240fps. 

H λειτουργία ριπής 9fps συμπληρώνεται με την 

τρισδιάστατη δυνατότητα παρακολούθησης 

αντικειμένου στα 4,2fps. Επίσης είναι η πρώτη 

μηχανή με οπτική σταθεροποίηση σε 5 άξονες.
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MC Manios
J��	
 	��� ����� � Canon C300

Η νέα Canon EOS C300 έφτασε και στην Ελλάδα. Στις  17 και 18 Φεβρουαρίου 

πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρώτη παρουσίαση της νέας μηχανής στο Studio Thomas 

Chrisohoidis από την MC Manios. 

Για την ακρίβεια ήταν ένα hands on με σκοπό να δοκιμαστεί επί τόπου από τους επισκέπτες 

σε πραγματικές συνθήκες στούντιο. Η παρουσίαση διοργανώθηκε από την εταιρεία MC 

Manios, η οποία είναι και ο επίσημος διανομέας της C300 για την ελληνική αγορά. Σύμφωνα 

με τη κα Karine Fouque (υπεύθυνη πωλήσεων και μάρκετινγκ προϊόντων broadcast για 

την Ευρώπη) η C300 ανοίγει μια νέα αγορά για το βίντεο και έτσι εξηγείται η επιλογή ως 

διανομέα μια εταιρείας με μεγάλη ιστορία στο χώρο του βίντεο και όχι της φωτογραφίας. 

Πριν περάσουμε στα τεχνικά χαρακτηριστικά, το σώμα θα πωλείται προς περίπου 12.000 

ευρώ, είναι ήδη διαθέσιμο με την πρώτη μηχανή να έχει πουληθεί στην Ελλάδα σε εταιρεία 

ενοικιάσεων. Σύμφωνα με την κα Fouque στην Ευρώπη έχουν ήδη πουληθεί πάνω από 1000 

τεμάχια και οι νέοι κινηματογραφικοί φακοί θα είναι διαθέσιμοι από το καλοκαίρι του 2012. 

Η λογική του event ήταν να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες η μηχανή, ώστε να φανεί  

το τι μπορεί να κάνει. Χάρη στην εμπειρία της MC Manios ο εξοπλισμός ήταν πλήρης με 
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τρίποδα Miller, φωτιστικά σώματα Kino Flo, rig της Vocas και follow focus της Ikan. Πολύ 

εντυπωσιακή ήταν και η σειρά κινηματογραφικών φακών Cine Xenar της Sneider. Πολύ 

σημαντική παρουσία και των ανθρώπων της νεοσυσταθείσας Ένωσης Κινηματογραφιστών 

Ελλάδος  G.S.C., που με την ιδιότητα τους ως διευθυντές φωτογραφίας πρωτοστάτησαν 

στο να δοκιμαστεί το σώμα στις πιο αντίξοες και απαιτητικές συνθήκες. Η πρώτη μέρα 

δοκιμών αφιερώθηκε σε δοκιμές με πολύ χαμηλό φωτισμό (ενός κεριού) και σε δοκιμές 

green screen, ενώ πραγματοποιήθηκαν και εξωτερικά γυρίσματα. Η δεύτερη μέρα ήταν 

πιο ελεύθερη, με ατομικές δοκιμές.  Το επόμενο βήμα είναι η επεξεργασία και προβολή 

του υλικού που προέκυψε από την δοκιμή. Το σώμα θα είναι διαθέσιμο σε δύο 

εκδόσεις με διαφορετικά mount, ένα EF για αξιοποίηση  φωτογραφικών φακών  και 

ένα PL για κινηματογραφικούς φακούς. Στην δοκιμή είδαμε αυτό με το EF mount. Στα 

τεχνικά θέματα, στην καρδιά της μηχανής βρίσκεται ένας αισθητήρας CMOS 24.4x13.5 

mm που ουσιαστικά είναι μεγέθους Super 35mm και έχει σχεδόν 9 megapixel ενεργά. 

Συνοδεύεται από ένα επεξεργαστή DIGIC DV III που δίνει εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο 

σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες με ISO από τα 320 μέχρι και το εντυπωσιακό 20000. 

Επίσης έχει βελτιωθεί αισθητά το πρόβλημα με το rolling shutter που εμφανίζεται 

σε πανοραμικές κινήσεις σε μηχανές DSLR (δυστυχώς δεν έχει εξαλειφθεί).Το σώμα 

ζυγίζει λίγο λιγότερο από 1,5 κιλό, έχει πολύ καλό viewfinder και πάρα πολύ βολικό 

πλαϊνό grip. Χωρίς την μονάδα με το μόνιτορ είναι πολύ ευέλικτη και καλοζυγισμένη, 

θυμίζει παλιότερες μηχανές φιλμ των 16mm.  Δυστυχώς χωρίς το μόνιτορ δεν έχει 

εισόδους ήχου ούτε ενσωματωμένο μικρόφωνο. Να τονίσουμε ότι το μόνιτορ είναι υψηλής 

ποιότητας, κινείται σε 3 άξονες και πέρα από πολύ καλή εικόνα ενσωματώνει και ένα πολύ 

χρήσιμο φασματογράφο για ουσιαστικό έλεγχο της λήψης μας. Παρά την καλή εργονομία 

των πλήκτρων στο σώμα και τον menu, να σημειωθεί ότι η μηχανή δεν περιλαμβάνει 

αυτοματισμούς, όλες οι ρυθμίσεις καθώς και τα ζουμ και focus είναι manual.

Σε επίπεδο αρχείων, το container είναι MXF και ο κώδικας  8bit Mpeg-2 Long GOP 

με μέγιστο  data rate τα 50Mbps στα 4:2:2. Γράφει full HD 1920x1080 (interlaced και 

progressive) και φτάνει τα 50 καρέ. Ως μέσο εγγραφής έχει δύο θύρες compact flash, 

προσοχή μόνο Type 1, για το βίντεο και μια θύρα SD για αποθήκευση φωτογραφιών, 

metada και custom settings. 

Κλείνοντας, πολύ εντυπωσιακή 

είναι η λειτουργία  magnify που 

μας επιτρέπει να βεβαιωθούμε 

για το focus μας. Η C300 είναι μια 

εντυπωσιακή πρόταση για τον 

χώρο του broadcast αλλά και για 

τον παραγωγό βίντεο που θέλει να 

περάσει στο ψηφιακό φορμά αλλά 

όχι με την χρήση DSLR. 

 

ΝΙΚΟΣ ΜΥΡΤΟΥ

Διάφοροι φακοί Cine Xenar 

που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

διάρκεια των δοκιμών. 
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http://www.wedseminars.com/
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Cine #)�$��,
K �������
��� ������������� ��� ��	���
Έτσι απεφάνθη το CNN για τον πολύ όμορφο θερινό κινηματογράφο στην καρδιά της 

Αθήνας και τον τοποθέτησε στην πρώτη θέση της λίστας με τις 10 ομορφότερες κινηματο-

γραφικές αίθουσες του κόσμου. Το αφιέρωμα συνοδεύτηκε από τις φωτογραφίες του Βα-

σίλη Κουτρουμάνου, ταμία της ΕΦΕ και μέλος του Δ.Σ. της ΠΟΦ, ο οποίος μάλιστα μαζί με 

τον αδερφό του φρόντισαν για την ηλεκτρονική παρουσία του παραδοσιακού φωτογρά-

φου, χάρη στην οποία έφτασε το σινεμά να κερδίσει τη διεθνή αυτή αναγνώριση. Μετά το 

CNN, η λίστα αυτή έκανε το γύρο του κόσμου και δημοσιεύτηκε σε όλα τα μεγάλα portal 

του κόσμου και φυσικά αναπαράχθηκε και από όλα τα ελληνικά μέσα. Δημοσιεύουμε 

μερικές από τις πολύ όμορφες φωτογραφίες του κινηματογράφου που μας παραχώρησε ο 

Βασίλης Κουτρουμάνος.  

��$+,$�* %������$�*

ΦΩΤ.: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
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Olympus saga
O ��1�� ���
���� Kikukawa 	�� ����� ��� �
 �/� ���� ����

Στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου η δικαιοσύνη λειτουργεί. Στις 16 Φεβρουαρίου 2012 
η ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε τον πρώην πρόεδρο Tsuyoshi Kikukawa, τον πρώην 
αντιπρόεδρο Hisashi Mori, τον αρχιλογιστή Hideo Yamada και τέσσερα άλλα άτομα, όλα 
μεγαλοστελέχη της Olympus και συνεργαζόμενων τραπεζών, ως ενεχόμενα στο σκάνδαλο 
απόκρυψης ζημιών 1,7δις. δολ. που απεκάλυψε ο βραχύβιος CEO Μichael Woodford. 
Η σύλληψη έχει με παραγγελία του αρχιεισαγγελέα του Τόκιο. Η συγκάλυψη των απωλειών 
που έγινε προκειμένου να μην αποκαλυφθούν στους μετόχους τα πραγματικά οικονομικά 
στοιχεία της εταιρίας, είχε επιτευχθεί μέσω περίπλοκων υπερτιμολογήσεων και εξαγορών 
που έφθαναν ως τα νησιά Καϊμάν, γνωστούς φορολογικούς παραδείσους. Ο νέος πρόεδρος 
Shuichi Tkayama έχει ήδη αναγγείλει ότι το ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο του θα πα-
ραιτηθεί κατά την προγραμματισμένη Γεν. Συνέλευση τον Απρίλιο προκειμένου να διευκο-
λύνει την αναδιάρθρωση της εταιρίας. Η Olympus εξακολουθεί να αποτελεί στόχο εξαγοράς 
αφού κυριαρχεί στα παγκοσμίως στα ιατρικά ενδοσκόπια και έχει παρασκηνιακά δεχθεί το 
ενδιαφέρον από εταιρίες όπως Sony, Fujifilm κλπ. 

�irrorless
$
���� </�	� 	��� N	�, ������
�� ���<

Με την ευκαιρία της έκθεσης CPPlus η CIPA παρουσίασε στοιχεία για την 
κίνηση της αγοράς με έμφαση στις mirrorless. Όπως είναι γνωστό, αυτή η 
κατηγορία δεν είναι τόσο δημοφιλής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ όσο στις 
χώρες της ΝΑ Ασίας και την Ιαπωνία. Συγκεκριμένα, οι CSC απετέλεσαν το 
16,4% των αποστολών φωτ. μηχανών προς τις ΗΠΑ και το 18,7% προς 
την Ευρώπη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Στην Ασία κατά την ίδια 
περίοδο το ποσοστό των CSC έφθασε το 24,7%. Ιδιαίτερα στην Ιαπωνία που 
αγκαλιάζει αμέσως κάθε τι το τεχνολογικά προηγμένο, οι CSC αντιστοιχούν 
στο 46,1% του συνόλου πωλήσεων (σε τεμάχια) μηχανών με φακούς που 
αλλάζουν. Σε αξία βέβαια το ποσοστό πέφτει αντιστοιχώντας σε 37,7%, 
Στο σύνολό της η αγορά υπεχώρησε κατά 4,9% εν μέρει λόγω κάμψης της 
ζήτησης αλλά και μείωσης της παραγωγής από το σεισμό στην Ιαπωνία και 
τις πλημμύρες στην Ταϋλάνδη. Πάλι στο σύνολο η πτώση στις compact ήταν 
μεγαλύτερη (8,1%) αλλά ο τομέας των μηχανών με φακούς που αλλάζουν 
σημείωση βελτίωση 21,8%. Και οι φακοί ακολούθησαν την ίδια αυξητική 
τάση με 19.9%. Για το 2012 η CIPA προβλέπει  βελτίωση των στοιχείων 
πωλήσεων κατά 1,6% σε μονάδες (τεμάχια) και η όποια ανάπτυξη θα 
προέλθει από τις μηχανές με φακούς που αλλάζουν (+16,6%). 

Samsung
N�������
� ����
� SD

Δύο ενισχυμένης κατασκευής 
(αδιαβροχοποιημένες) σειρές 
καρτών SDHC και MicroSDHC 
θα κυκλοφορήσουν από τη 
Samsung αποβλέποντας στην 
αγορά των φωτογραφικών 
μηχανών, tablet smartphones, 
digital camcorder κλπ. Θα 
υπάρχουν διαφορετικές 
διαβαθμίσεις ταχύτητας από 
τις πιο φθηνές Class 4 (read 
24ΜΒ/sec. write 7ΜΒ/sec.) 
Class 6 (read 24ΜΒ/sec. write 
13ΜΒ/sec.) Class 10 (read 
24ΜΒ/sec. write 17ΜΒ/sec.) 
και Extreme Class 10 (read 
24ΜΒ/sec. write 21ΜΒ/sec.) 
Στην πιο γρήγορη η μεταφορά 
αρχείου 1Gigabyte θα διαρκεί 
42 δευτ.
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• Πωλείται Durst Τheta 50, 150 μέτρα ώρα για  

ψηφιακά άλμπουμ. 

• Durst theta 5Ι, 150 μέτρα την ώρα για 

ψηφιακά άλμπουμ. 

• Πωλείται μηχανή πλαστικοποίησης UV. 

Τηλ. 6932038035

Panasonic Convention 2012
����	�	� ���� ��� ���� ���U�����

H Panasonic, όπως και κάθε χρόνο παρουσίασε 

στο Αμβούργο τις νέες σειρές προϊόντων της και 

τις τεχνολογίες στις οποίες σκοπεύει να βασιστεί. 

Το ετήσιο συνέδριο της Panasonic έγινε από 20 

έως 23 Φεβρουαρίου 2012 και σηματοδότησε την 

50η επέτειο της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 

της Panasonic στην Ευρώπη. Η Panasonic 

παρουσίασε λοιπόν μια σειρά από ενεργειακές 

λύσεις της εταιρείας, ψηφιακά προϊόντα AV, που 

περιλαμβάνουν Έξυπνες τηλεοράσεις VIERA, 

smartphones, συστήματα home theatre και 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές LUMIX και 

βιντεοκάμερες. Παρουσιάστηκε η πλήρης σειρά 

φωτογραφικών μηχανών LUMIX της Panasonic, 

μαζί με μια ολοκαίνουργια σειρά συμπαγών 

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, καθώς και 

οι δημοφιλείς μηχανές LUMIX με σύστημα G. Στις compact φωτογραφικές 

μηχανές συμπεριλαμβάνονται οι FT20 και TZ30 το λανσάρισμα των οποίων 

ανακοινώθηκε πρόσφατα, οι πιο εξελιγμένες υβριδικές compact μηχανές 

της Panasonic για φωτογραφίες και βίντεο μέχρι σήμερα. Επίσης, ξεχώρισε η 

νέα κομψή σειρά SZ με zoom, με κύρια χαρακτηριστικά το στυλ και το μικρό 

μέγεθος που διαθέτουν δυνατό οπτικό zoom 10x και μπορούν να τραβήξουν 

βίντεο full HD. 

 Στο κομμάτι του βίντεο έχουμε τη νέα σειρά οκτώ μοντέλων βιντεοκαμερών 

HD. Τα μοντέλα-ναυαρχίδες της σειράς – HC-X900 και X800 – αποτελούν μια 

τεχνολογική επιτυχία για την εταιρεία,  λόγω του συνδυασμού του συστήματος 

3MOS System Pro, του φακού Leica Dicomar με τεχνολογία Nano Surface 

Coating και του Crystal Engine Pro II. Επίσης, η νέα HC-V700 διαθέτει τον νέο 

Αισθητήρα Υψηλής Ευαισθησίας που ανέπτυξε η Panasonic. Τέλος παράλληλα 

με τα διάφορα προϊόντα από όλες τις κατηγορίες που έκαναν πρεμιέρα στο 

συνέδριο, η Panasonic αποκάλυψε τα σχέδιά της για το λανσάρισμα των νέων 

της Smartphone σε όλη την Ευρώπη αυτή την άνοιξη. Πέρσι, η Panasonic 

ανακοίνωσε το σχέδιό της να επεκταθεί στον τομέα των smartphone πέρα από 

την Ιαπωνία, ξεκινώντας από την Ευρώπη την άνοιξη του 2012, με στόχο οι 

πωλήσεις να ανέλθουν στα 15 εκατομμύρια τεμάχια μέχρι το 2015. 

INTERTECH 210 9692300

Epson 
J/� ���
� �� ��� 	� IF Product 
Design Awards 2012

Ο σχεδιασμός των προϊόντων Epson 

αναγνωρίστηκε για ακόμα μια φορά από τη 

σημαντική διοργάνωση iF Product Design 

Awards 2012 σε επίσημη εκδήλωση στη 

Γερμανία. Τα προϊόντα Epson διακρίθηκαν 

σε πολλές κατηγορίες και συγκεκριμένα 

business projectors, εκτυπωτές ετικέτας, 

αποδείξεων, καρτών επιβίβασης για 

αεροπορικές εταιρείες, λιανεμπορίου και 

φωτογραφιών. Τα βραβευμένα προϊόντα 

είναι ο εκτυπωτής ετικέτας LW-300 / 400, 

η σειρά εκτυπωτών οικιακής χρήσης SX, ο 

φωτογραφικός εκτυπωτής R3000 μεγέθους 

A3+, ο εκτυπωτής αποδείξεων TM-H 

series, ο εκτυπωτής καρτών επιβίβασης 

TM-L500A series και οι προβολείς 

χαμηλού κόστους EB-W02 / W12. Ο 

φωτογραφικός εκτυπωτής R3000 που 

βραβεύτηκε διαθέτει μπροστινό τροφοδότη 

χαρτιού, μπροστινό πάνελ διαχείρισης, 

δοχεία μελάνης μεγάλης χωρητικότητας 

και ευθείες επιφάνειες. Με τον απλό και 

κομψό σχεδιασμό του ταιριάζει σε όλα τα 

περιβάλλοντα ενώ παράλληλα έχει αντοχή 

στη χρήση για πολλά χρόνια. 

EPSON 2108099499
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86.459* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο            !         
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

weddingphoto
������ ������ 2012

*Έως 24 Φεβρουαρίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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Intersys 
���	���� ������� ��� 
���U����� ��� Océ

H Intersys Α.Ε. ανακοίνωσε τη νέα 

συνεργασία της με την Océ, στα 

πλαίσια της οποίας αποτελεί επίσημο 

διανομέα των προϊόντων της. Η Océ, 

μέλος του Ομίλου Canon, είναι μία 

από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής 

λύσεων διαχείρισης και εκτύπωσης 

εγγράφων για επαγγελματίες. Στα 

προϊόντα της περιλαμβάνονται 

συστήματα εκτύπωσης και 

αντιγραφής για το γραφείο, ψηφιακοί 

εκτυπωτές υψηλής ταχύτητας 

και παραγωγικότητας, καθώς και 

συστήματα εκτύπωσης μεγάλου 

μεγέθους για τεχνικά έγγραφα και 

έγχρωμες επιγραφές και σήματα. Η 

Intersys Α.Ε. θα αναλάβει τη διανομή 

των προϊοντικών σειρών τεσσάρων 

επιχειρηματικών μονάδων της Océ: 

εκτύπωση εγγράφων, συστήματα 

τεχνικών εγγράφων, συστήματα 

επιγραφών και σημάτων, και 

αναλώσιμα εκτυπώσεων. 

INTERSYS 210 9554000

Rollei 
X���
����
� WiFfi 	
 Full HD

 Η Rollei Movieline Live 100 WiFi είναι μια βιντεοκάμερα με δυνατότητα 

λήψης  βίντεο σε ανάλυση HD (1920x1080 pixels, 30fps) και παρέχει άμεση 

επικοινωνία με συμβατές συσκευές WLAN όπως υπολογιστή ή τηλεόραση 

καθώς επίσης iPod touch, iPhone και iPad, έτσι ώστε να μπορείτε με ευκολία 

να μεταφέρετε τα βίντεο που έχετε τραβήξει στο internet ή στο pc σας χωρίς 

την χρήση καλωδίου, ή ζωντανά στην οθόνη σας μέσω “Ustream” portal. Η 

Rollei Movieline Live 100 WiFi διαθέτει κάμερα  5 megapixels και αισθητήρα 

1/3.2” CMOS. Έχει οθόνη αφής 3.0” TFT-LCD (16:9). Διαθέτει λειτουργία 

αυτομάτου φωτισμού εικόνας βοηθάει στην καλύτερη λήψη σε σκοτεινό 

περιβάλλον- χωρίς να επηρεάζει τις περιοχές με φως και τη δυνατότητα 

να τραβάει φωτογραφίες με χρονική υστέρηση ή με την λειτουργία αργής 

κίνησης.  

Noritsu
Qss 38 series 

Η Noritsu, παρουσίασε στην έκθεση PMA, που πραγματοποιήθηκε από 10 έως 

13 Ιανουαρίου στο Λας Βέγκας τη σειρά Qss 38. Η σειρά Qss 38 αποτελείται από 

2 νέα μοντέλα, το Qss 3800 που συνδυάζει τη μεγίστη απόδοση με χαμηλότερο 

κόστος και το Qss 3801HD με διαχείριση, ανάλυση και ποιότητα High Definition  

που προσέλκυσε το ενδιαφέρον των επισκεπτών της PMA. Το Qss 3800 με το 

υψηλής ποιότητας Laser 300 dpi και το Qss 3801 HD με το Laser 640 dpi καλύπτει 

κάθε όλες τις ανάγκες σε φωτογραφικό χαρτί. Καινοτομία της νέας σειράς είναι η 

υποστήριξη εκτύπωσης φωτογραφικού χαρτιού 160 mm (thin paper) που παρέχει 

τη δυνατότητα χρήσης επιπλέον γκάμας φωτ. χαρτιών. Το νέο Qss 3800 με 740 

10x15 /ώρα ενώ το Qss 3801 HD με  1.480 /ώρα υποστηρίζει μεγέθη εκτύπωσης 

έως 30x91 εκ. O Μasataka Aoyagi, πρόεδρος της NORITSU Koki Works δήλωσε 

στην PMA του Λας Βέγκας ότι «παρόλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια 

στροφή και σαφή ανάγκη της αγοράς για την Dry τεχνολογία εκτύπωσης, την ίδια 

στιγμή οι επαγγελματίες πελάτες μας, μας υπενθύμιζαν διαρκώς ότι εξακολουθεί να 

υπάρχει ανάγκη για παράγωγη νέων μηχανημάτων χημικής εκτύπωσης εξαιτίας της 

εξαιρετικής ποιότητας και του χαμηλότερου κόστους εκτύπωσης».

ΝΤIΝΟΣ ΤΕΚΤΟΝIΔΗΣ 6977 356565



������ 142 •  �����	
 27 ���	��
	�� 2012 ����
 26

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

��������� �	����
�!

������� �� ������� 
��� �
��� ���  

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

I����� ���	� 
�
��������

 �� stock

Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με 
τα έξοδα αντικαταβολής! 

20
x2

2.
5 

/ �
��

��
��

 2
56

17
x2

4 
cm

. �
��

��
��

 1
92

17
x2

5c
m

 /Ó
åë

ßä
åò

 2
64

14
x2

0 
/ �

��
��

��
 3

6

��	�	 €20

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4


������ 142 •  �����	
 27 ���	��
	�� 2012 ����
 27

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

X�+$�) 9C&�?��9��*
)�� %������ )�����

Ο Δημήτρης Ταλιάνης παρουσιάζει 

τη νέα του ενδιαφέρουσα και όπως 

πάντα ποιοτική φωτογραφική δουλειά 

με τίτλο ‘‘Αμπελόεσσα Γη’’ στον 

πολυχώρο Black Duck, Χρήστου Λαδά 

9α , στην Αθήνα (τηλ. 210 3234760). 

Η έκθεση εγκαινιάζεται την Πέμπτη 

1η Μαρτίου, στις 7.30 μ.μ. και θα 

διαρκέσει έως τις 11 Μαρτίου 2012 

με ώρες λειτουργίας: καθημερινές 

και Σάββατο: 1-10 μ.μ. και  

Κυριακή: 7-10 μ.μ. 

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζεται 

μια επιλογή από 30 φωτογραφίες 

με αντικείμενο την άμπελο που 

συναντάται σ’ όλη την Ελλάδα ως 

εκλεκτό στοιχείο της ελληνικής φύσης 

που υπάρχει και έχει υμνηθεί από 

την εποχή του Ομήρου ο οποίος 

αναφέρεται στην αμπελόεσσα 

ελληνική γη. Ο Δημήτρης Ταλιάνης 

αποτυπώνει με το μοναδικό φακό 

του όλες τις φάσεις της αμπελουργίας 

επισκεπτόμενος πολλές περιοχές της 

χώρας μας με πλούσια αμπελοοινική 

παράδοση. 

Sony
J/� ���
� iF Design Awards

Η λαμπρή τελετή απονομής των βραβείων 

International Forum Design Awards (iF), 

στο Μόναχο, χάρισε στη Sony έξι Χρυσά 

Βραβεία, τη μεγαλύτερη επιτυχία της 

εταιρείας στο πλαίσιο των βραβείων iF 

μέχρι σήμερα. Εκτός όμως από τα χρυσά βραβεία για την τηλεόραση “BRAVIA” 

NX720, το Sony Tablet S ,τις φωτογραφικές μηχανές Cyber-shot DSC-TX55, «α» 

NEX-C3, και «α» NEX-7, αλλά και την επαγγελματική βιντεοκάμερα NXCAM NEX-

FS100EK, η Sony κέρδισε και άλλα 16 βραβεία για τις επιδόσεις της στον τομέα 

του προϊοντικού και επικοινωνιακού σχεδιασμού (‘product’ and ‘communication’ 

design). Τα φωτογραφικά προϊόντα που βραβεύτηκαν ήταν η μηχανή Cyber-shot 

DSC-TX55, η NEX-C3, η NEX-7 και η βιντεοκάμερα NXCAM NEX-FS100EK. Στη 

μηχανή Cyber-shot DSC-TX55 οι σχεδιαστές της Sony εστίασαν σε ένα design που 

θα απευθυνόταν στο συναίσθημα του χρήστη. Ειδικότερα, οι στρογγυλεμένες 

καμπύλες που έρχονται σε αντίθεση με τις λεπτομέρειες των πλήκτρων και της 

γύρω περιοχής και μαγνητίζουν το βλέμμα, και ο συνδυασμός λεπτών γραμμών 

και άγριας επιφάνειας στο φινίρισμα του αλουμινίου, χαρίζει στην φωτογραφική 

μηχανή έναν δικό της, ιδιαίτερο χαρακτήρα. Στο σύστημα της φωτογραφικής 

μηχανής «α» NEX-C3, εκτός από τη χρήση εναλλάξιμων φακών, ο σχεδιασμός 

έλαβε υπόψη του και τα χαρακτηριστικά μιας εξελιγμένης φωτογραφικής μηχανής, 

η οποία επιτρέπει στον χρήστη να τραβήξει καλύτερες φωτογραφίες και βίντεο. 

Έλαβε επίσης υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με την 

φωτογραφική μηχανή και ενσωματώνει μια λαβή, η ρευστή φόρμα της οποίας 

γίνεται ένα με το χέρι. Η NEX-7 είναι η επόμενης γενιάς φωτογραφική μηχανή, 

χωρίς κάτοπτρο και με εναλλάξιμους φακούς, παρά τις τόσες εξελιγμένες 

λειτουργίες της, διαθέτει ένα ιδιαίτερα απλό design. Τέλος η Sony συνδύασε 

στοιχεία από δύο από τα πλέον πετυχημένα project της, τα συστήματα Compact 

φωτογραφικών μηχανών «α» και τις επαγγελματικές βιντεοκάμερες της σειράς 

“NXCAM” σε μια βιντεοκάμερα με modular design. Η NEX-FS100E είναι 

εφοδιασμένη με έναν αισθητήρα “Exmor” Super 35 CMOS, ειδικά σχεδιασμένο 

για τη λήψη κινούμενης εικόνας. Είναι ιδανική για διαφημιστικά σποτ, για μουσικά 

βίντεο, αλλά και για λήψεις εξωτερικών σκηνών δράσης – για παράδειγμα στην 

παραγωγή μιας ταινίας.

 SONY 801 1192000
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Benro
#�
� ����������� �	���
� Reebok & Ranger

Η εταιρεία Photozone που αντιπροσωπεύει τα προϊόντα της Benro παρουσίασε στην 

ελληνική αγορά τις νέες σειρές τσαντών με πρωτοπόρα υλικά αλλά και καινοτομίες 

στη σχεδίαση και την κατασκευή τους. Η σειρά Reebok αποτελείται από τρία μεγέθη 

(100, 200, 300) σε πέντε διαφορετικούς χρωματισμούς, μπλε, κόκκινο, πράσινο, 

μαύρο και σκούρο γκρι. Το βάρος τους ξεκινάει από 1.15 κιλό ενώ μπορούν 

χωρέσουν τη μηχανή μαζί με φακό 70-200mm, επιπλέον φακούς, φλας αξεσουάρ 

αλλά και υπολογιστή μέχρι 15’’. H Reebok 100 έχει διαστάσεις 26x26x46cm, 

βάρος 1.15 kg και χωράει μια μηχανή με 2-3 φακούς και αξεσουάρ. H Reebok 200 

έχει διαστάσεις 32x27x49cm βάρος 1.33 kg και χωράει μηχανή με 2-3 φακούς, 

ένα μεγάλο τηλεφακό, laptop 14’’ και αξεσουάρ. H Reebok 300 έχει διαστάσεις 

34x29x52cm βάρος 1.5 kg και χωράει μηχανή με 3-4 φακούς, ένα μεγάλο 

τηλεφακό, laptop 15’’ και διάφορα αξεσουάρ. Η σειρά Pro Ranger αποτελείται 

από τρία μεγέθη (400, 500, 600) σε δυο διαφορετικούς χρωματισμούς, μαύρο και 

γκρι. Απευθύνεται στους φωτογράφους που έχουν αυξημένες ανάγκες μεταφοράς 

εξοπλισμού. Ανάλογα το μοντέλο μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 3-4 σώματα 

φωτογραφικών μηχανών, πλήθος φακών και το laptop τους μέχρι 15,4’’

Η Ranger 400 έχει διαστάσεις 28x23x42, βάρος 1,32 kg, χωράει 2 σώματα και 

αρκετούς φακούς ένας εξ αυτών μπορεί να είναι μεγάλος τηλεφακός

Η Ranger 500 έχει διαστάσεις 32x25x46, βάρος 1,6 Kg, χωράει 2 σώματα και 

αρκετούς φακούς, ένας εξ αυτών μπορεί να είναι μεγάλος τηλεφακός. Επίσης με το 

συγκεκριμένο μοντέλο μεταφέρεται και laptop 13,3’’.

Η Ranger 600 έχει διαστάσεις 32x28x46 βάρος 1,8  kg χωράει μέχρι 4 σώματα και 

αρκετούς φακούς. Και στις δύο σειρές χρησιμοποιούνται νέα υλικά για αυξημένη 

αντοχή και μειωμένο βάρος. Επίσης διαθέτουν ειδικό ιμάντα που συνδέεται με 

τη μηχανή μας κατά τη μεταφορά για μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε όλες τις τσάντες 

μεταφέρεται το τρίποδο ενώ υπάρχει και ειδική σχεδίαση τους για μεταφορά με 

βαλίτσες trolley. www.photozone.gr

Intersys A.E
�����	� 	��
��	�� �
 ��� NEC

Η Intersys A.E. επεκτείνει τη συνεργασία της με την NEC Display Solutions Europe, που 

αποτελεί θυγατρική εταιρία του Ομίλου NEC Corporation, Tokyo. Η Intersys, επίσημη 

αντιπρόσωπος των επαγγελματικών οθονών της NEC από το 2006, διευρύνει το 

χαρτοφυλάκιό της, διαθέτοντας πλέον στην Ελληνική αγορά και την διαρκώς ανερχόμενη 

πανευρωπαϊκά προϊοντική κατηγορία προβολέων της NEC. Η ολοκληρωμένη σειρά των 

προβολέων της NEC Display Solutions Europe GmbH είναι χωρισμένη σε πέντε συνολικά 

κατηγορίες: φορητοί προβολείς (Mobile),  επιτραπέζιοι προβολείς (Desktop), σταθεροί 

προβολείς (Installation), προβολείς μικρής απόστασης (Short-Throw) και προβολείς πολύ 

μικρής απόστασης (Ultra-Short-Throw). Η πλούσια γκάμα περιλαμβάνει 36 προβολείς, 

τεχνολογικά προηγμένους, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν αποσπάσει ευρωπαϊκές 

διακρίσεις. ΙNTERSYS 210 955400

�.�.�.

%
��
�� ������	� 
Μετά την ανακοίνωση της Ένωσής μας 

(ΕΦΕ) στις 16/2/2012 σχετικά με την 

ανάρτηση φωτογραφιών στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας 

(ΕΛΑΣ) που συνοδεύουν φωτογραφίες 

ταυτότητας πέντε κατηγορουμένων 

για αδικήματα που φέρονται να έχουν 

διαπράξει στα γεγονότα της 12-2-2012, 

διαπιστώνουμε ότι μέχρι και σήμερα 

και παρά τις επίσημες καταγγελίες που 

έχουν προβεί προς την ΕΛΑΣ μέλη 

μας για την εν λόγω και άνευ σχετικής 

αδείας χρήση των φωτογραφιών 

αυτών καθώς και την αντίστοιχη 

κοινοποίηση των καταγγελιών 

προς την Ένωσή μας, οι εν λόγω 

φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη 

αποσυρθεί από την ιστοσελίδα.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη 

φορά πως τα μέλη της Ε.Φ.Ε. 

υπακούουν μόνο στους κανόνες της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας και 

δεν συνεργάζονται με οποιουσδήποτε 

μηχανισμούς, κρατικούς ή άλλους. 

Οι φωτογραφίες των επαγγελματιών 

φωτορεπόρτερ από γεγονότα της 

επικαιρότητας έχουν αποκλειστικό 

σκοπό την ενημέρωση της κοινής 

γνώμης και όχι την υποκατάσταση των 

εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών. 

Το αντικείμενο της εργασίας μας 

αφορά στα γεγονότα αυτά καθαυτά 

και με αποφυγή εξατομίκευσης 

των συμμετεχόντων, εκτός από τις 

περιπτώσεις δημοσίων προσώπων.

Ζητούμε για μία ακόμη φορά την 

άμεση απόσυρση των φωτογραφιών 

από την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ 

και, κατόπιν σχετικής απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΦΕ, σας ενημερώνουμε πως, σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας, παύουμε 

τη φωτογραφική κάλυψη όλων 

των θεμάτων που αφορούν το 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

και την Ελληνική Αστυνομία, 

επιφυλασσόμενοι για κάθε νόμιμη 

ενέργειά μας στο άμεσο μέλλον.

Για την ΕΦΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΟΣ ΛΩΛΟΣ 

Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ
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Glamour ��&�@*
+�������: &�<��� [������
Η παραπάνω φωτογραφία αναρτήθηκε στο δημοφιλές γρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στο facebook, 

το οποίο αριθμεί αυτή τη στιγμή περισσότερα από 8.300 μέλη. Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας 

φωτογραφίες! 

www.facebook.com/groups/photographos.mag

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3379823093291&set=o.41753744423&type=1&theater
www.facebook.com/photographos.mag
www.facebook.com/groups/photographos.mag
www.facebook.com/photographos.mag
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World Press Photo
K� �������
Η κριτική επιτροπή της 55ης οργάνωσης των World Press Photo ανέδειξε ως μεγάλο νικητή τον 

Samuel Aranda από την Ισπανία. Η φωτογραφία που δημοσιεύσαμε και στο προηγούμενο τεύχος 

απεικονίζει μια γυναίκα να κρατάει έναν πληγωμένο άντρα στα χέρια της. Η φωτογραφία έχει 

τραβηχτεί στην Sanaa της Υεμένης κατά τη διάρκεια εξεγέρσεων κατά της σκληρής διακυβέρνησης 

του προέδρου Ali Abdullah Saleh. Σύμφωνα με τους κριτές η φωτογραφία αυτή συνοψίζει ότι 

συμβαίνει σε ολόκληρη την Ανατολή με την Αραβική Άνοιξη και δείχνει μια πιο ιδιωτική στιγμή 

από αυτές που δεν βλέπουμε στα μέσα. Επίσης δείχνει και τη θέση των γυναικών που παρόλο 

που παρουσιάζεται σαν να μην έχουν ενεργό ρόλο στην επανάσταση και την εξέγερση στην 

πραγματικότητα παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πολλοί είπαν ότι η εικόνα του Samuel Aranda 

θύμισε την Pieta του Μιχαήλ Άγγελου. Ειδική μνεία έγινε φέτος στα βραβεία βίντεο στο οποίο 

καταγράφεται η σύλληψη του Μουαμάρ Καντάφι καθώς θεωρήθηκε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο 

στην μετάδοση των ειδήσεων παρόλο που δεν τραβήχτηκε από επαγγελματία φωτογράφο. 

Ο κριτής Aidan Sullivan δήλωσε ότι τελικά στην κρίση τους κυρίαρχος παράγοντας ήταν ο ίδιος 

ο άνθρωπος, ο καθημερινός που καλείται να εξεγερθεί ή να ξεπεράσει φριχτές δυσκολίες. Και το 

2011 ήταν ένα έτος που σημαδεύτηκε από την εξέγερση στην Ανατολή, το τσουνάμι της Ιαπωνίας, 

τις σφαγές στο Μεξικό. Τα βραβεία δυστυχώς σημαδεύτηκαν και από ένα άλλο τραγικό γεγονός. 

Ο γάλλος Remi Ochlik, που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Γενικά Νέα σκοτώθηκε 

στην Συρία στις 22 Φεβρουαρίου μαζί με δύο δημοσιογράφους όταν χτυπήθηκε το σπίτι στο οποίο 

είχαν βρει καταφύγιο. Η φωτογραφία για την οποία βραβεύτηκε ονομάζεται μάχη για τη Λιβύη. 

Η κριτική αποτελούνταν από 19 άτομα που εργάζονται στο χώρο του φωτορεπορτάζ.  

Jenny E. Ross, ΗΠΑ, 1ο βραβείο στην 

κατηγορία Φύση, Ρωσία.

World Press Photo of the Year 2011

Samuel Aranda, Ισπανία, για τους 

New York Times
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World Press Photo

Stephanie Sinclair, ΗΠΑ, VII Photo Agency για το National Geographic, 1ο βραβείο για την κατηγορία σύγχρονα θέματα, Υεμένη. 
Δύο νύφες που τις πάντρεψαν σε πολύ νεαρή ηλικία με τους κατά πολύ μεγαλύτερους συζυγούς τους. Αν και η πρακτική αυτή απαγορεύεται από το 
νόμο επιτρέπεται απο τη θρησκεία και την παράδοση. 

Vincent Boisot, Γαλλία, Riva Press για το Le Figaro Magazine, 2ο βραβείο για τη κατηγορία Τέχνη και Διασκέδαση, Σενεγάλη. 
Ένα μοντέλο ποζάρει μπροστά σε έναν ράφτη της για την Εβδομάδα Μόδας του Ντακάρ.
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World Press Photo

Ray McManus, Ιρλανδία, Sportsfile, 2o βραβείο για την κατηγορία Sport.

Alex Majoli, Ιταλία, Magnum Photos για το Newsweek, 1ο βραβείο στην κατηγορία Γενική Επικαιρότητα με τις μονές φωτογραφίες. 

Διαδηλωτές στην πλατεία Tahrir της Αιγύπτου. 
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World Press Photo

Yasuyoshi Chiba, Ιαπωνία, Agence France-Presse, 1ο βραβείο στην κατηγορία “Οι άνθρωποι στην επικαιρότητα”. Η μέρα μετά το τσουνάμι.

Yuri Kozyrev, Ρωσία, Noor Images για το Time, 1ο Βραβείο στην κατηγορία Επικαιρότητα στις μονές φωτογραφίες. 

Επαναστάτες τρέχουν να σωθούν από τα αεροπλάνα και τα τανκς του Μουαμάρ Καντάφι. 



������ 142 •  �����	
 27 ���	��
	�� 2012 ����
 36

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

World Press Photo

Alejandro Kirchuk, Αργεντινή, “Never Let You Go”, 1ο βραβείο στην κατηγορία “Καθημερινή ζωή”. 
Ο Marcos, 89 ετών και η σύζυγος του Monica, 87, που πάσχει από Alzheimer’s.

Damir Sagolj, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Reuters, 1ο βραβείο στην κατηγορία “Καθημερινή ζωή” με τις μονές φωτογραφίες. 
Βόρειος Κορέα. H εικόνα του Kim Il-sung, σε ένα κτήριο στην πρωτεύουσα Pyongyang.
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