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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Καλά τρελαθήκατε τελείως στο 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ; Αυτή την εποχή βρήκατε 

να οργανώσετε τα ταξίδια σας; Τώρα που όλοι 

μετράνε και ξαναμετράνε και το τελευταίο τους 

ευρώ; Υπάρχουν σήμερα Έλληνες που έχουν 

ακόμη τζιπ 4x4 (...) για να ’ρθουν με σας τους 

τρελούς στα κορφοβούνια της Πίνδου για 

φωτογραφίες;
 

Όταν μου κατέβει κάποια τρελή ιδέα συνηθίζω 

πάντοτε να την συζητάω μ’ ένα κολλητό 

μου φίλο, το alter ego του εαυτού μου. Που 

σκέφτεται δηλαδή εντελώς αντίθετα με μένα 

και στον οποίο η δράση και οι επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες προκαλούν αναστάτωση 

και μόνο στο άκουσμά τους. Όταν λοιπόν 

η αντίδρασή του είναι τελείως μα τελείως 

αρνητική και απορριπτική, αποτελεί πράσινο 

φως και θετικό σημάδι για να πάω την 

ιδέα παραπέρα! Αν αντίθετα ενθουσιαστεί 

σταματάω. Δεν κάνω τίποτα. Κάπως έτσι 

λοιπόν ξεκίνησε η υλοποίηση της ιδέας για 

την διοργάνωση από το περιοδικό μας σειράς 

φωτογραφικών σεμιναρίων σε προορισμούς 

εντός και εκτός Ελλάδος. Σεμινάρια δηλαδή 

που θα συνδυάζουν ολιγοήμερη ξεκούραση 

και αναψυχή με παράλληλη φωτογραφική 

επιμόρφωση. Βαθύτερη γνωριμία με την τέχνη 

και τεχνική της φωτογραφίας αλλά και γνωριμία 

με άλλους χομπίστες ερασιτέχνες και γιατί 

όχι επαγγελματίες φωτογράφους απ’ όλη την 

Ελληνική επικράτεια. Για παράδειγμα πόσοι 

Έλληνες φωτογράφοι αλλά και φιλότεχνοι 

είχαν την ευκαιρία να πιάσουν στα χέρια τους 

δαγγεροτυπίες (πρώτη μορφή φωτογραφίας) 

και αυτόχρωμες πλάκες (πρώτη μορφή 

έγχρωμης φωτογραφίας); Πόσοι ακόμη είχαν 

την ευκαιρία να αφήσουν κατά μέρος την 

καθημερινότητα και ν’ ανοίξουν τα μάτια της 

ψυχής τους κατανοώντας την βαθύτερη έννοια 

της φωτογραφίας ως τέχνης; Όλα αυτά θα 

γίνουν στο Παρίσι γενέτειρα της φωτογραφίας 

από 31 Μαΐου με 3 Ιουνίου. Ακόμα ποιος είχε 

την ευκαιρία να ακούσει τον διασημότερο εν 

ζωή Τούρκο φωτογράφο, Αra Guler να μιλάει 

για τη δουλειά του, για την Κωνσταντινούπολη, για το ελληνικό στοιχείο της 

πόλης στενά και αποκλειστικά σ’ έναν μικρό κύκλο Ελλήνων φωτογράφων; 

Αυτά θα συμβούν στην Κωνσταντινούπολη 17 – 20 Μαΐου. 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων/

ταξιδιών που διοργανώνει ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ κάνοντας κλικ στα link των 

παραπάνω φωτογραφιών. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω τελειώνοντας 

είναι τούτο: Κηρύξτε πόλεμο στην αδράνεια, στην κατάθλιψη, στην μιζέρια και 

στην άρνηση των πάντων. Η ζωή είναι μικρή και φεύγει γρήγορα για να μην την 

χαρούμε. Λεφτά υπάρχουν (...έστω για ένα μικρό δωράκι στον εαυτό μας!)

�� ������� / ��������� �!" #����	
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Η νέα δραστηριότητα του περιοδικού μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 
17 έως 20 Μαΐου
“Εθνολογική φωτογραφία & φωτορεπορτάζ”

ΠΑΡΙΣΙ
31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου
“Ιστορία & αισθητική της Φωτογραφίας”

ΠΙΝΔΟΣ ΜΕ 4x4
15 – 17 Ιουνίου
“Φωτογραφία άγριας φύσης”

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ - ΚΡΟΑΤΙΑ
28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου
“Ταξιδιωτική φωτογραφία”

Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμαΚατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα

Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα Κατεβάστε το πλήρες πρόγραμμα

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php?iExpand1=62
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Konstantinoupoli.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Paris.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Pindos.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Dubrovnic.pdf
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Σε 180.000 αντίτυπα 
μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!
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Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr

Τελευταία ημέρα συμμετοχής Τρίτη 6 Μαρτίου !
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

E&�'�*+: Τάκης Τζίμας, ���","��)+ �.����*+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�6��"���&��+: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��6��&) "(!��)���*: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���7*�����+: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

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

Το παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε. 

��;���!

����=�&! ��! �>����
�� �� ��� 
���...

http://www.photobusiness.gr/xalara/manaviko_WMV%20V9.wmv
www.photo.gr
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=140
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Deal or no Deal?
�
��
��
� ���	����� 	
 ����������
Με την κρίση έχουν γιγαντωθεί τα ποικιλώνυμα site ευκαιριών Τα “ντηλάδικα” 

στην αργκό του Internet ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Άλλα σοβαρά και άλλα 

ευκαιριακά. Μόνο που δεν έχουν φυσική παρουσία. 

Δεν τα βλέπεις, δεν μπορείς να έχεις μέτρο σύγκρισης και αξιοπιστίας. Ούτε 

οι καταναλωτές είναι αρκετά προστατευμένοι: η νομοθεσία μας δυστυχώς 

δεν προβλέπει ασφαλιστικές δικλείδες που να εγγυώνται την καλή εκτέλε-

ση κάθε συναλλαγής, τη μη χρέωση πιστωτικής κάρτας αν δεν αποσταλεί 

προηγουμένως το προϊόν κλπ. Στο Goldendeals (θυγατρική της Χρυσής 

Ευκαιρίας αν δεν κάνουμε λάθος) μας φάνηκε πολύ περίεργη κάποια 

καταχώρηση μέσα στις γιορτές που υποσχόταν εντυπωσιακά χαμηλή τιμή 

– κάτω από το 50% της τρέχουσας – για φωτ. κάποια μηχανή compact της 

Sony. Tόσο φθηνή που καταντούσε απίστευτη. Δεν πολυψάξαμε το θέμα 

γιατί είχαμε σκεφθεί ότι ανάλογες κινήσεις είχαν γίνει με κάποιες εταιρίες 

και μεγάλη γερμανικών συμφερόντων αλυσίδα ηλεκτρονικών. 

Πριν λίγο νερό τα νερά ταράχτηκαν ξανά. Αυτή τη φορά με την προσφο-

ρά από το ίδιο site της αδιάβροχης Panasonic FT3 στην εξωπραγματικά 

χαμηλή τιμή των 165 ευρώ! Τιμή που δεν υπάρχει. Όχι ως λιανική αλλά 

και ως υπερχονδρική - πουθενά στον κόσμο. Φυσικά το ενδιαφέρον των 

αγοραστών ήταν μεγάλο και περιμέναμε με αγωνία την έκβαση. 

Παρενθετικά, τα sites αυτά λειτουργούν ως υποδοχείς παραγγελιών. Ου-

σιαστικά συγκεντρώνουν πολλές παραγγελίες και μετά παραγγέλνουν τα 

ίδια, με μηδενικό ρίσκο, σε μια προσυμφωνημένη με τον προμηθευτή τους τιμή. Ως 

εδώ καλά. Μάλιστα όλο το σκηνικό φαίνεται ως μια πολύ καλή μέθοδος μείωσης 

κόστους σε χαλεπούς καιρούς. Όταν 

όμως οι παραγγελίες αργούν και δεν 

εκτελούνται τον κόσμο τον ζώνουν τα 

φίδια. Κάτι δεν πάει καλά. Από πού 

ψωνίζει λοιπόν το Golden Deals; Απ’ 

ότι φαίνεται λειτουργεί ως διάμεσος 

με άλλα ιντερνετομάγαζα, μεταξύ 

των οποίων είναι και το InTheBox. 

Το τελευταίο εκτός της Panasonic FT3 

είχε αναλάβει και την άλλη μεγάλη 

προσφορά που είχε κάνει πάταγο προ-

σφάτως, τη Samsung 3D LED Smart 

TV UE32D6500. Kαι οι δύο είχαν πρό-

βλημα. Προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί 

και πολλοί αγοραστές περιμένουν 

διευκρινίσεις ή τα λεφτά τους πίσω 

ενώ γράφουν οργισμένα μηνύματα σε 

διάφορα forum. Αν βάλετε τις λέξεις 

κλειδιά σε κάποια μηχανή αναζήτησης, 

θα μάθετε σχετικά. Όλα αυτά τα φαινό-

μενα μπλέκουν ολόκληρη την αγορά 

δημιουργώντας νοσηρό κλίμα. Βλέπει 

ο υποψήφιος αγοραστής μισές τιμές 

και τρελαίνεται. Νομίζει ότι όλοι οι 

άλλοι τον κλέβουν, ότι οι αντιπροσω-

πείες δουλεύουν με ποσοστά κέρδους 

100% και 150% σαν κάποιες εποχές 

πριν είκοσι χρόνια. Δυσπιστεί προς 

όλους και στον τέλος δεν αγοράζει. 

Δηλ. δυναμιτίζεται η πραγματική αγο-

ρά. Προσοχή λοιπόν: Οι εγγλέζοι λένε 

“Τοο good to be true” (Πολύ καλό για 

ναναι αληθινό). Δίκιο έχουν.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ! Το GoldenDeals με 

ανακοίνωσή του επιστρέφει τα ποσά σε όσους 

παρήγγειλαν και δεν παρέλαβαν. Πάλι καλά!

ΤΟΥ Π. ΚΑΛΔΗ
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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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Canon EOS 5D MkIII
E������, ��� 
���	�	�

Η EOS 5D υπήρξε η πρώτη προσιτή full frame Canon και δημιούργησε σχολή. 

Όσο για την διάδοχό της, την ΜkII (2008) με το πολύ δημοφιλές έσπασε ταμεία 

και ακόμη η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά. 

Η φημολογία για την επόμενη έκδοση υπέβοσκε εδώ και ένα χρόνο. Προφανώς 

η καθυστέρηση μπορεί να χρεωθεί στον καταστροφικό σεισμό της Fukushima 

που αποδιοργάνωσε την κραταιά ιαπωνική βιομηχανία. Έτσι η σημερινή (2 Μαρτίου) 

αναγγελία της MkIII δεν εξέπληξε κανέναν και μάλιστα συμπίπτει με το Αργυρό 

Ιωβηλαίο (25χρόνια) του συστήματος Canon EOS. Απλώς τέθηκε τέλος σε μια σειρά 

εικασιών και σεναρίων όπου ο καθένας φανταζόταν όπως ήθελε τα χαρακτηριστικά 

και τις δυνατότητες του πολύ σημαντικού στην αγορά νέου μοντέλου full frame. 

H EOS 5D MkIII παρ’ όλο τον ανανεωμένο αισθητήρα 22 Μegapixel (5760x3840) δεν 

κάνει την ανατροπή στα Megapixel (ας θυμηθούμε ότι η ΜkII έχει 21ΜP και ελάχιστα 

λιγότερα 5616x3744pixel). όμως ο full frame CMOS είναι τελείως διαφορετικός, με 

διάταξη μικροφακών χωρίς διάκενα για καλύτερη φωτοαποδοτικότητα, βελτίωση 

στους ημιαγωγούς, μείωση του θορύβου από το πρώτο κιόλας στάδιο της ενίσχυσης, 

οκτακάναλο bus επικοινωνίας και νέο επεξεργαστή Digic 5+ που αυξάνει πολύ την 

ταχύτητα (με πρώτο ορατό πλεονέκτημα το burst στα 6 καρέ το δευτ.). Η επιμονή της 

Canon σε μεσαία με τα σημερινά δεδομένα του full frame ανάλυση, έχει στερεά βάση: 

με τον τρόπο αυτό διατηρείται και πιθανότατα βελτιώνεται η πολύ καλή ευαισθησία 

και ο θόρυβος που πάντα αποτελούσαν δυνατά σημεία των full frame. H κλίμακα 

ευαισθησίας εκτείνεται από ISO 100 ως ISO 25600 (και ως ISO 102400 με ενίσχυση). 

Πολλά στοιχεία της 5D MkIII αποτελούν δάνειο από την top of the range 1D X 

όπως για παράδειγμα το autofocus με τα 61 σημεία εστίασης καθώς και το full 

HD video που μοιάζει σε πολλά σημεία. Kατευθείαν συνδεδεμένο με το AF είναι 

το σύστημα φωτομέτρησης iFCL 

που χρησιμοποιεί διστρωματικό 

αισθητήρα 63 ζωνών για καθένα από 

τα σημεία εστίασης. Τα δεδομένα 

για την εστίαση που προέρχονται 

από το autofocus αναλύονται 

μαζί με στοιχεία για το χρώμα και 

τη φωτεινότητα ώστε η CPU να 

αποφασίσει για την βελτιστοποίηση 

της τονικότητας σε διάφορες 

φωτιστικές συνθήκες.

Yποστηρίζεται intraframe (All-i) και 

interframe (IPB) codes, μεταβλητό 

frame rate από τα κινηματογραφικά 

24 ως τα 60fps, SMPTE timecode 

που βάζει time tags σε επιλεγμένα 

καρέ για μεταγενέστερη επεξεργασία 

σε δικάμερο και τρικάμερο, 

επεξεργασία incamera, έλεγχο ήχου 

με Quick Control οθόνη και έξοδο 

για ακουστικά monitoring, πέρα από 

την είσοδο Μike κλπ.

Eπανασχεδιασμένο είναι και το 

σκόπευτρο με κάλυψη 100% ενώ 

η οθόνη 3,2in. Clear View II LCD 

1040Κ Pixel παραπέμπει στην 

«μεγάλη αδελφή» 1DX. 

Xαρακτηριστικά
22.3 Megapixel CMOS

autofocus 61 σημείων

Ριπή 6fps 

Βασική ευαισθησία ISO 100-25,600 

Full HD video με πολλές χειροκίνητες 

ρυθμίσεις

14-bit DIGIC 5+ επεξεργαστής 

Αδιαβροχοποίηση

Οθόνη 3.2-in1.040.000 Pixel

HDR mode

Διπλή θύρα καρτών μνήμης 

Compactflash/SD
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http://fujifilm-x.com/x-pro1/en/
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Mobile World Congress
27 "
#������� -1� $����� 	�� %��
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Κάθε χρόνο η καρδιά του mobile χτυπάει στη Βαρκελώνη. Λέμε mobile και όχι κινητό απλά 

γιατί φέτος το θέμα του συνεδρίου ήταν το “Redefine Mobile”. Συζητήθηκαν λοιπόν όλες οι 

εξελίξεις στις κινητές συσκευές που έχουν μπει στη ζωή μας πέρα από τα κινητά τηλέφωνα, 

όπως τα tablets, οι εφαρμογές πληρωμής, GPS κ.α. Και φυσικά αυτό που όλοι περιμέναμε 

ήταν οι ανακοινώσεις των μεγάλων εταιρειών για τις συσκευές που θα κυκλοφορήσουν. Το 

Mobile World Congress διοργανώνεται από το 1987. Μέχρι και το 2006 ονομαζόταν 3GSM 

World και είχε έδρα τις Κάννες ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην όμορφη Βαρκελώνη. 

Πέρυσι επισκέφτηκαν την έκθεση περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι από 200 διαφορετικές 

χώρες του κόσμου. 

H ΕΚΘΕΣΗ
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί τα νούμερα που 

αφορούν στην επισκεψιμότητα της έκθεσης, αν και τα περιμένουμε με αρκετό ενδιαφέρον, κυρίως 

λόγω της κρίσης. Παρόλες τις δύσκολες συνθήκες η περυσινή έκθεση ήταν η πιο πετυχημένη 

στην ιστορία της διοργάνωσης. Αν κρίνουμε από τον αριθμό των εκθετών, που φέτος έφτασαν 

τους 1.400, αλλά και το γενικευμένο ενδιαφέρον για τα κινητά τηλέφωνα και τα tablets, και η 

φετινή διοργάνωση αναμένεται να ξεπεράσει τις προσδοκίες. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα 

ανακοινωθούν και τα 17α Annual Global Mobile Awards.  

REDEFINING MOBILE
Πέρα από τους εκθέτες που παρουσίασαν τα νέα τους προϊόντα και τις τεχνολογίες που 

ενσωματώνουν, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το συνεδριακό 

πρόγραμμα με 30 διαφορετικά keynotes και συζητήσεις. Κυρίαρχο θέμα στις συζητήσεις ήταν 

φυσικά το πώς οι κινητές συσκευές βελτιώνουν τη ζωή μας. Η τεχνολογία που ονομάζουμε 

mobile, με την ευρεία έννοια, ενσωματώνεται πλέον στα κινητά τηλέφωνα, σε συσκευές υγείας, 

στην εκπαίδευση, στο αυτοκίνητο. Σκοπός του Mobile World Congress 2012 ήταν να αναδείξει τις 

εφαρμογές αυτές και να “προφητέψει” τις μελλοντικές εξελίξεις. 

APP PLANET 
Φυσικά με όλο το ενδιαφέρον που 

έχουν εισπράξει μέχρι τώρα τα Apps 

για τις διάφορες πλατφόρμες π.χ. 

Android και iOS, δεν θα μπορούσαν 

να μην έχουν την τιμητική τους 

στην έκθεση. To App Planet αυτές 

τις μέρες αποτέλεσε το κέντρο του 

πλανήτη για τους developers από 

όλο τον κόσμο. Περισσότεροι από 

10.000 developers βρέθηκαν στην 

Βαρκελώνη για να ανταλλάξουν 

ιδέες και να παρουσιάσουν την 

δουλειά τους. 
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Global Mobile Awards
Καλύτερο Καταναλωτικό App
Rovio Entertainment Ltd. για το Angry 

Birds Rio

Καλύτερο Επαγγελματικό App
Citrix Systems - Citrix Receiver

Βραβείο Κριτών – 
Το καλύτερο App
WhatsApp Inc. για το WhatsApp

Το πιο πρωτοποριακό App
SwiftKey

Πιο πρωτοποριακή 
Mobile έκδοση
Financial Times και Assanka για το The 

Financial Times Web App

Καλύτερη καταναλωτική 
Mobile υπηρεσία 
Google Maps για συσκευές Android

Καλύτερο Smartphone
Samsung Galaxy S II

Καλύτερο Entry Level 
Τηλέφωνο
Nokia C3-00

Κατασκευαστής της Χρονιάς
Samsung

Καλύτερο Tablet
Apple iPad 2

Ο παρουσιαστής Tim Michin με τον εκδότη 

Andy Bush και τον Dr. Hankil Yoon, SVP 

Product Strategy Group της Samsung 

Electronics

Samsung
Samsung Galaxy Beam. Ένα smartphone που λειτουργεί και ως projector. Το νέο Android  

“θαύμα” μπορεί να προβάλει σε οποιαδήποτε επιφάνεια εικόνα 50 ιντσών σε ποιότητα HD 

όπως υποστηρίζει η εταιρεία. Το αντικείμενο προβολής μπορεί να είναι φωτογραφίες, βίντεο 

και παιχνίδια. O projector έχει φωτεινότητα 15 lumen  και η συσκευή τρέχει λειτουργικό 2.3 

Gingerbread, έχει επεξεργαστή 1.0GHz dual-core processor και εσωτερική μνήμη 8GB.

Samsung Galaxy S Blaze 4G. To smartphone με το όνομα σιδηρόδρομος παρουσιάστηκε 

σε πολύ μικρό κύκλο δημοσιογράφων αρχικά στη CES. Έκτοτε οι φήμες θέριεψαν. Γιατί; Μα 

όπως μαντεύετε και από το όνομα θα είναι από τα πρώτα κινητά που θα απολαμβάνουν τους 

καρπούς του δικτύου 4G. Αρχικά μόνο στην Αμερική σε συνεργασία με την Τ-Mobile.

Samsung Galaxy Tab 2. Αν και η Samsung δεν έκανε τη χάρη να παρουσιάσει το Samsung 

Galaxy S III που όλοι περιμέναμε παρόλα αυτά έδωσε 

το επόμενο πιο περιζήτητο προϊόν: το Galaxy Tab 

2.0 σε δύο εκδόσεις, στις 7 και στις 10 ίντσες. Θα 

κυκλοφορήσει αρχικά στην Αγγλία τον Μάρτιο και 

στη συνέχεια σε όλο τον κόσμο σε εκδόσεις WiFi 

και 3G με επεξεργαστή 1 GHz Dual-Core Processor, 

οθόνη WSVGA και Android 4.0(Ice Cream Sandwich).

Samsung Galaxy Note 10.1. Στη νέα κατηγορία 

των Pen tablet επενδύει η Samsung και γιατί όχι; 

Tο πενάκι S Pen προς το παρόν κερδίζει τη μάχη και 

μετατρέπει σε σημαντικό εργαλείο το tablet και το 

smartphone. Με πολύ μεγαλύτερη οθόνη σε σχέση 

με το πρώτο Note 5,3in. βελτιωμένο στα σημεία 

και συνεργασία με την Adobe στα σκαριά ποντάρει 

στην ανάγκη των χρηστών για λειτουργικότητα και 

δημιουργικότητα.
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Nokia
H κάποτε κυρίαρχη των κινητών, Nokia μετά από πολλές κακοτοπιές αποφάσισε να 

πετάξει από πάνω πριν αρκετούς μήνες το Symbian για τα όμορφα μάτια των Windows 

για να ξαναμπεί στο παιχνίδι πίσω από την Apple και την Samsung. Έτσι στη Βαρκελώνη 

ανακοίνωσε τις νέες τις συσκευές με τη σειρά Lumia να κλέβει την παράσταση. Μαζί 

ανακοινώθηκαν και οι προσθήκες στη σειρά Asha.

Nokia Lumia 610 & Lumia 900 To Lumia 610, με χαμηλή τιμή, απευθύνεται στο πιο 

νεανικό κοινό με πρόσβαση σε social platforms, email, χάρτες κτλ. Μέσω του Internet 

Explorer έχει πρόσβαση και στο Xbox Live αλλά και στα Nokia Maps, Nokia Drive, Nokia 

Transport και Nokia Music. Το Lumia 900 έχει οθόνη 4.3 ιντσών ClearBlack AMOLED, 

μεγάλη διάρκεια μπαταρίας και κυρίως φωτογραφική μηχανή με οπτικά Carl Zeiss, φωτεινό 

διάφραγμα και ευρυγώνιο φακό.

Nokia 808 PureView. Το “μεγάλο θαύμα” της Nokia με την ανάλυση της φωτογραφικής 

μηχανής να αγγίζει τα 41MP. Φυσικά τα οπτικά που φοράει είναι Carl Zeiss, φτιαγμένα 

αποκλειστικά για την Nokia. Ακόμη χρησιμοποιεί για πρώτη φορά σε κινητό, τεχνολογία 

pixel oversampling και binning. Η εταιρεία υπόσχεται zoom χωρίς απώλειες, υψηλή 

απόδοση σε χαμηλό φωτισμό και εξαιρετική λεπτομέρεια. Θα το πιστέψουμε όταν το 

δούμε.  

Asus Padfone
 Τηλέφωνο, tablet ή laptop. Τους 

φιλόδοξους σχεδιασμούς αγαπάει 

η Asus (βλ. Transformer). Έτσι στη 

Βαρκελώνη έφερε το Padfone, το 

οποίο αρχικά όλοι περίμεναν στη 

CES. Τι είναι το Padfone; Αρχικά 

είναι ένα smartphone με 4.3 ίντσες 

AMOLED οθόνη, Qualcomm dual-

core επεξεργαστή, λειτουργικό 

Ice Cream Sandwich, 8megapixel 

camera και δεύτερη εμπρόσθια VGA 

κάμερα. Αν το βάλετε όμως πάνω 

στο Padstation τότε έχετε ένα tablet 

10.1 ιντσών. Αν προσθέσετε και 

το πληκτρολόγιο του Asus Station 

Dock έχετε ένα tablet. 
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Sony
Μετά από τις απώλειες και την πτωτική πορεία της Sony Ericsson, η Sony εξαγόρασε την 

Ericsson και κάνει δυναμική επιστροφή με τα νέα Xperia P και U. 

Sony Xperia ΝΧΤ. Έτσι θα ονομάζεται η σειρά των smartphone της Sony με τις δύο 

νέες προσθήκες στο παλιότερα Xperia S. Τα νέα smartphone θα τρέχουν σε Android και 

έχουν επεξεργαστή 1 GHz dual-core. Ως μεγάλο ατού έχουν την οθόνη Reality Display 

με τεχνολογία Mobile BRAVIA Engine αφού τόσο το P όσο και το U έχουν multimedia 

προσανατολισμό. 

 

Panasonic
Ένα μεγάλο όνομα που έλειπε 

τόσο καιρό από την διεθνή αγορά 

επιστρέφει. Για όποιον αναρωτιέται 

θα επιστρέψει και στην ελληνική 

αγορά μέσα στην άνοιξη.

Eluga. Σε αυτό το παράξενο 

όνομα ποντάρει την επιστροφή 

της η Panasonic. Αν και κάπως 

παράδοξα σε ονοματολογία, τα 

δύο μοντέλα υπόσχονται πολλά 

και μάλιστα με την μοναδικότητα 

ότι είναι ανθεκτικά στο νερό και στη 

σκόνη κερδίζοντας ένα τεράστιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους 

...απρόσεκτους χρήστες. Το Eluga 

έχει οθόνη 4.3 ιντσών, 1GHz dual-

core Texas Instruments επεξεργαστή 

και τρέχει Android 2.3.5. Το Eluga 

Power έχει ακόμα μεγαλύτερη 

οθόνη 5.0 ιντσών, γρηγορότερο 

επεξεργαστή 1.5GHz dual-core 

Qualcomm Snapdragon S4 και τρέχει 

το τελευταίο Android 4.0.

LG

Το μεγάλο χαρτί της LG στη Βαρκελώνη (αφού είχε προηγηθεί μερικές μέρες πριν την έκθεση η 

ανακοίνωση των νέων συσκευών) ήταν το LG Optimus 4X HD.

LG Optimus 4X HD. Το νέο LG τρέχει στην κατηγορία του Galaxy Note με Αndroid 4.0, 

επεξεργαστή quad-core 1.5GHz Tegra 3 και οθόνη 1280x720 IPS στις 5 ίντσες. 
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Τι γίνεται πλέον σε μια αγορά που το πρόσωπο της και 

οι βασικοί παίκτες άλλαξαν τόσο δραστικά ώστε παλιοί 

κολοσσοί όπως Nokia και Ericsson τρέχουν να προλάβουν 

τις εταιρείες που δεν ανήκαν παραδοσιακά στο χώρο όπως 

η Google και η Apple. Και αυτή δεν είναι η μόνη αλλαγή 

που πραγματοποιήθηκε μέσα σε λίγα χρόνια. Η Apple 

κατέκτησε την αγορά με τα πρώτα iPhone και είδε κέρδη 

που δεν φανταζόταν ποτέ. Ακόμη, η κορεάτικη Samsung 

κατάφερε να πλασάρει τα smartphones και τα tablets τόσο 

στις υψηλές θέσεις των πωλήσεων όσο και στην εκτίμηση 

των απανταχού θαυμαστών των τεχνολογικών προϊόντων. 

Το φετινό Mobile Congress της Βαρκελώνης, με τα νέα 

προϊόντα και τις ποικίλες ανακοινώσεις ανακατεύει μια 

φορά ακόμη την τράπουλα. Μετά από μια επεισοδιακή 

χρονιά, το Android αναδεικνύεται σε λειτουργικό της 

χρονιάς. Κι αυτό το χρωστάει στη Samsung αφού η 

εταιρεία πούλησε το 2011 95 εκατομμύρια συσκευές, 

αύξηση κατά 278% σε σχέση με τα 25 εκατομμύρια της 

προηγούμενης χρονιάς. Ο Andy Rubin της Google δήλωσε 

πως από τον Δεκέμβριο και μετά πραγματοποιούνται 

μηνιαίως 700.000 μοναδικές ενεργοποιήσεις συσκευών 

Android. Τόσο η Samsung όσο και η Google 

παραδέχτηκαν στα keynotes τους ότι υστερούν στο 

κομμάτι των tablets όπου το iPad της Apple κερδίζει κατά 

κράτος. Και οι δύο εταιρείες σκοπεύουν να αναπτύξουν 

αυτό το κομμάτι. Από την άλλη η Nokia ελπίζει στην 

ανάσταση και αυτό έγινε φανερό στο συνέδριο με τα νέα 

της μοντέλα. Οι οπαδοί της περιμένουν να τους δώσει το 

πρώτο μοντέλο που θα κάνει τη διαφορά. 

H Nokia ξεκινάει με το Lumia στην πλατφόρμα του 

Windows Phone και θα χτίσει τη γκάμα της προς τα πάνω. 

Ο Stephen Elop, CEO της Nokia, δήλωσε στη Βαρκελώνη 

ξεκάθαρα ότι το Lumia θα κυνηγήσει ένα κομμάτι από 

την αγορά του Android, η οποία μοιάζει κορεσμένη 

και μπερδεμένη από την διασπορά της σε διαφορετικές 

εταιρείες και συσκευές. H Microsoft από την πλευρά της 

χαμήλωσε της απαιτήσεις σε hardware ώστε περισσότερες 

συσκευές να μπορούν να τρέχουν το λογισμικό της, κάτι 

που ενθάρρυνε εδώ και χρόνια η Google με την ανοιχτή 

αρχιτεκτονική του Android.  Η Sony τον Γενάρη εξαγόρασε 

το μερίδιο της Ericsson και πλέον είναι μόνη της στην 

αγορά των smartphone όπου μέχρι τώρα είχε απώλειες. 

Κρατώντας μόλις το 10% της αγοράς Android η Sony 

χάραξε άλλη στρατηγική. Αποφάσισε να δελεάσει τους 

καταναλωτές με το περιεχόμενο, από το οποίο διαθέτει 

αρκετό από τα στούντιο της (μουσική και ταινίες) και 

να το ρίξει σε συσκευές smartphone και tablet. Τέλος 

επιστρέφει και η Panasonic. H Panasonic είχε εγκαταλείψει 

την ευρωπαϊκή και αμερικάνικη αγορά κινητών, αλλά 

παρέμενε στην Ιαπωνική. Τώρα  επιστρέφει με την σειρά 

Eluga και ελπίζει  να πουλήσει 15 εκατομμύρια συσκευές 

μέχρι τον Μάρτη του 2016.

Low Key

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ 

�!;������&' $H���! 
;H�����!+
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Η έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Καρκατσέλη θα φιλοξενείται 

στο φουαγέ του Πολιτιστικού Κέντρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, στην 

Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη. Η έκθεση γίνεται στα πλαίσια 

της 1ης Συνάντησης Θεατρικών Σχημάτων Κεντρικής Μακεδονίας, 

από τις 2 – 18 Μαρτίου. Η παραγωγή είναι του Φωτογραφικού 

Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η Ελένη στης πόλις είναι το δεύτερο 

μέρος ενός project, που ξεκίνησε το 1997, χρονιά Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας για τη Θεσσαλονίκη, περισσότερο, σαν μία 

περιπλάνηση στο παρελθόν της σύγχρονης πόλης, μίας, εξ ίσου, 

φρέσκιας αλλά χαμένης Ελένης. Η παρούσα παραγωγή προέκυψε 

από τη συνεργασία με την Θεατρική Ομάδα Ενδοχώρα, φίλους 

και συνεργάτες από παλιά. Η παράσταση ανέβηκε σε διάφορους 

τόπους της Θεσσαλονίκης το 2011 και 2012. Σε αυτή τη παράσταση 

βασίζεται και η φωτογραφική έκθεση του Βασίλη Καρκατσέλη. 

Ώρες λειτουργίας 9 – 11 μμ.

Είσοδος Ελεύθερη (και για την έκθεση και για τα θεατρικά έργα)

Πολιτιστικό Κέντρο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Εθνικής Αμύνης 1, Θεσσαλονίκη.

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 6942 860 890

http://karkatselis.weebly.com/eta-epsilonlambdaepsilonnueta-

sigmatauetasigma-piomicronlambdaetasigma-iotaiota.html

www.fkth.gr

Adobe, Nik & Kodak
"���������� 
������� 	
 ��
� ��� �������
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Η Kodak ανακοίνωσε ότι η εφαρμογή Kodak Gallery θα είναι πλέον 

διαθέσιμη και σε συσκευές Android. Μέχρι σήμερα μπορούσαν να 

την χρησιμοποιούν μόνο οι κάτοχοι iPhone, iPad και iPod Touch. Στην 

Android εκδοχή οι χρήστες θα μπορούν να ανεβάζουν φωτογραφίες 

στην Kodak Gallery από το τηλέφωνο τους, να παραγγέλνουν 

εκτυπώσεις, να βλέπουν φωτογραφίες και να λαμβάνουν ενημερώσεις 

για τα σχόλια που δέχονται. Το 

Snapseed της Nik Software, 

έχοντας εξαιρετική παρουσία 

στο iOS, θα μεταφερθεί 

σύντομα στο Android. Προς 

το παρόν έκανε πρεμιέρα 

στα Windows ως Snapseed 

Desktop. Η Adobe έφερε το 

Photoshop Touch στο iPad 

2. Οι χρήστες του Android το 

χρησιμοποιούσαν από τον 

Νοέμβριο μαζί με τα άλλα 

Touch apps. 

http://karkatselis.weebly.com/eta-epsilonlambdaepsilonnueta-sigmatauetasigma-piomicronlambdaetasigma-iotaiota.html
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http://photoshopdigital.gr/
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Οι ανακοινώσεις δεν τελείωσαν για την Sony στη CES όπου είχε αναγγείλει καινούργιες 

compact. Πέντε νέα μοντέλα με μεγάλο zoom, backside illumination και GPS 

προστέθηκαν στη γκάμα την προηγούμενη εβδομάδα . Σε entry level έχουμε την Sony 

DSC-H90 με αισθητήρα  16.1 megapixel Super HAD CCD, 16x οπτικό zoom και οθόνη 

3.0 ιντσών. Ένα σκαλί πιο πάνω έχουμε την Sony DSC-HX10V με τον ίδιο φακό αλλά 

18 MP και αισθητήρα BSI CMOS για μεγαλύτερη ευαισθησία και ταχύτατη απόκριση 

του AF στα 0.13 δευτερόλεπτα. Η Sony HX10V έχει επίσης φωτεινότερη οθόνη, GPS 

και δυνατότητα λήψης video Full HD. H Sony DSC-HX20V έχει τον ίδιο αισθητήρα 

και παρόμοια χαρακτηριστικά με την διαφορά ότι το οπτικό zoom αγγίζει το 20x 

ενώ διαθέτει περισσότερους manual χειρισμούς για τους προχωρημένους χρήστες. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο της είναι ότι κατασκευάζεται κατά 99% από ανακυκλωμένο 

πλαστικό. Η επόμενη της νέας σειράς είναι η Sony DSC-HX30V με παρόμοια 

χαρακτηριστικά με την HX20 και την πολύ σημαντική προσθήκη του ενσωματωμένου 

WiFi για ασύρματη σύνδεση με το PC, το tablet ή το smartphone. Τέλος η ναυαρχίδα 

της σειράς είναι η Sony DSC-HX200V με υψηλότερες προδιαγραφές και διαφορετικό 

σχεδιασμό. Η HX200V προσφέρει την απόδοση μεγάλης φωτογραφικής μηχανής, με 

την ευκολία στη μεταφορά που έχει μία compact, καθώς διαθέτει οπτικό 30x ζουμ 

και εύκολες χειροκίνητες ρυθμίσεις επιπέδου DSLR. ‘Έχει ενσωματωμένες 

όλες τις δυνατότητες των τελευταίων τεχνολογιών της Cyber-shot, όπως 

το βίντεο Full HD 50p, 

τη λειτουργία Superior 

Auto, την αυτόματη 

εστίαση υψηλής 

ταχύτητας, τη λειτουργία 

Picture Effect, τη λήψη 

3D και τη γρήγορη 

ταχύτητα AF (περίπου 

0,13 δευτερόλεπτα 

σε φως ημέρας και 

0,21 δευτερόλεπτα σε 

χαμηλό φωτισμό στα 

3 EV). 

SONY 801 1192000

PocketWizard
Plus III transceiver

Το νέο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων 

της Pocketwizard απευθύνεται 

σε επαγγελματίες και σοβαρούς 

ερασιτέχνες. Αποτελεί ένα μεγάλο βήμα 

μπροστά υπό την έννοια ότι ελέγχει 

ως τέσσερις ομάδες φωτ. μηχανών, 

φλασόμετρων και μονάδων φλας και 

έχει 32 ξεχωριστά κανάλια. Υποστηρίζει 

ταχύτητες λήψης ως 14,5fps και 

αναμετάδοση με ραδιοπομπό που 

αυξάνει την εμβέλεια. Ξεχωρίζει από το 

προηγούμενης γενιάς Plus II από την 

πλάτη LCD 

Όπως δήλωσε ο Dave Schmidt, LPA 

Designs και αντιπρόεδρος τμήματος 

Marketing της εταιρίας «Οι στόχοι μας 

για το Pocketwizard Plus III ήταν απλοί. 

¨Επρεπε να στοιχίζει φθηνότερα και να 

κάνει περισσότερα, να προσφέρει την 

ίδια αξιοπιστία με το θρυλικό Plus II. 

Noμίζουμε ότι το πετύχαμε χάρη στη 

μοντέρνα σχεδίαση και τα προηγμένα 

χαρακτηριστικά. Οι φωτογράφοι 

χρειάζονται εργαλεια που τους 

βοηθουν στις δημιουργίες τους με την 

καλύτερη δυνατή ευχρηστία και το Plus 

III είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. 

Το PocketWizard Plus III είναι συμβατό 

με όλες τις ραδιοσυχνότητες της 

εταιρίας και όλα τα δημοφιλή φλας από 

το χώρο των DSLR. Ακόμη, επικοινωνεί 

με συμβατές μονάδες φλας Profoto, 

Dynalite, Norman και Photogenic 

καθώς και φλασόμετρα Sekonic. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847
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Novoflex
)�������
� �� Mirrorless

H επέκταση των πωλήσεων mirrorless και το μεγάλο ενδιαφέρον των 

καταναλωτών, αυξάνουν και τη διαθεσιμότητα εξαρτημάτων και αξεσουάρ. Τη 

στιγμή που σχεδόν όλες οι εταιρίες πλην Canon έχουν συστήματα CSC ή mirrorless 

σε διάφορα φορμά, είναι φυσικό να προσφέρονται και αντίστοιχα «περιφερειακά» 

προιόντα τρίτων κατασκευαστών. Η γερμανική Novoflex εκτός από τα προηγμένα 

φωτιστικά της είναι πολύ γνωστή και για τους διάφορους αντάπτορες φακών. Η 

τελευταία ιδέα της Novoflex σχετίζεται με αντάπτορες για συστήματα Nikon One 

και τη λιλιπούτειαPentax Q, παράγονται δε τα αντίστοιχα εξαρτήματα για τους εξής 

φακούς Canon FD, Contax/Yashica, Leica-M, Leica-R, Minolta/Sony AF, Minolta 

MC/MD, M42 screwmount, Nikon, Olympus OM, Pentax K και T2.

Θα κυκλοφορήσουν επίσης αντάπτορες για τη νέα mirrorless Fujifilm X-Pro1.

Scanner Plustek
*� 	
���

Μπορεί τα φιλμ scanner να μην είναι τα πιο δημοφιλή 

ανάμεσα στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, εξ αιτίας προφανώς 

της συνεχώς μειούμενης χρήσης του φιλμ. Όμως πάντα 

υπάρχουν συλλογές και αρχεία φιλμ που πρέπει να 

ψηφιοποιηθούν. Η σειρά OpticFilm 8000 περιλαμβάνει τρεις 

μονάδες σάρωσης slides και αρνητικών 35mm OpticFilm 8100, 

OpticFilm 8200i SE και OpticFilm 8200i Ai που διαφέρουν 

σε επιμέρους προδιαγραφές. Η μέγιστη οπτική ανάλυση 

από το γραμμικό αισθητήρα CCD είναι 7200dpi και το DAC 

υποστηρίζει υπερδειγματοληψία ως 64bit. Η φωτιστική πηγή 

έχει ξανασχεδιαστεί για καλύτερη χρωματική απόδοση. Και τα 

τρία εφοδιάζονται με ορισμένη έκδοση του LaserSoft SilverFast 

8 software. Μάλιστα το 8200Ai υποστηρίζει ρυθμιζόμενα 

προφίλ, layer και μάσκες, ιστόγραμμα 16bit και έρχεται με 

κάρτα IT8 για καλιμπράρισμα. 


��,*�)��+ 8$ video
)�� ��� ������� NHK

Είναι γεγονός ότι οι αισθητήρες των 

βιντεοκαμερών υστερούν σε ανάλυση 

απέναντι στους φωτογραφικούς. Αυτό 

είναι εύλογο,εφόσον το σήμα HD 

αρκείται στην ανάλυση 1920x1080 

pixel. Όταν όμως συζητάμε για 

ψηφιακή προβολή κινηματογραφικού 

επιπέδου μπαίνουν στο παιγνίδι 

αναλύσεις όπως 4Κ (4000 pixel). H 

Sony πάλι, με τη στόφα του μεγάλου 

παραγωγού, προσπαθεί να προωθήσει 

το νέο πρότυπο Super Hi-Vision 

(7680x4320pixel) γνωστό και Ultra 

High Definition, το οποίο αντιστοιχεί 

σε 16x μεγαλύτερη ανάλυση σε σχέση 

με την τρέχουσα τεχνολογία 1080ΗD. 

Εν όψει των διαφαινόμενων αλλαγών 

στο High Definition η ιαπωνική 

εταιρία Broadcast NHK, εξελίσσει το 

chip 8K video σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Shizuoka. Η πρώτη 

επίσημη αναφορά για τον αισθητήρα 

έγινε στο συνέδριο IEEE Internation 

Solid-State Circuit Conference στο Σαν 

Φρανσίσκο την περασμένη εβδομάδα.
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TEXNIO
����&	
�� ����� �� 30%

Εκπτώσεις σε πολλά προϊόντα ανακοίνωσε η εταιρεία 

Technio. Ξεχωρίσαμε μερικά και σας τα παρουσιάζουμε. 

Αρχικά έχουμε το Elinchrom El-Skyport Universal Speed, 

το νέο σύστημα ραδιοσυχνότητας που συγχρονίζεται με 

τους ενσωματωμένους δέκτες κεφαλών Elinchrom ή όποιο 

σύστημα έχει τον δέκτη ELS. Σημαντική έκπτωση έχει και 

το σετ studio flash Elinchrom BXRi 500 με 2 Elichrom 

ομπρέλες daylight, 2 softbox και 2 stand αέρος 3,80m. 

Τέλος το νέο D-Lite it 2/4 της Elinchrom μπορεί να καλύψει 

τις φωτογραφίσεις εντός και εκτός στούντιο. Διαθέτει 2 πολύ 

ελαφρές και μικρού μεγέθους κεφαλές, με ηλεκτρονικό 

καντράν για τις ρυθμίσεις ανά 0,1 Joule, του τεστ και του 

φωτοκύτταρου. Ο χρόνος επαναφόρτισης στην μέγιστη 

ισχύ είναι 1,3 δευτερόλεπτα. Συνοδεύεται από το νέο mono 

οκτάγωνο της Photoflex. TEXNIO 2310 278600

Sandisk 128GB 
Extreme SDXC
/������� �� ��4� Full HD 3D 
Video 

Η SanDisk ανακοίνωσε την 128GB 

SanDisk Extreme SDXC UHS-I. Η νέα 

κάρτα είναι κατάλληλη για εγγραφή 

Full HD 3D Video και φωτογραφιών 

υψηλής ανάλυσης καθώς έχει βασιστεί 

στην νέα τεχνολογία Ultra High Speed 

(UHS-I) και έχει σχεδιαστεί για την 

clips μεγάλης χρονικής διάρκειας. Οι 

κάρτες UHS Speed Class 1 καλύπτουν 

τις απαιτήσεις εγγραφής αρχείων 

από ερασιτεχνικές λήψεις video μέχρι 

3D τεχνολογία. Η κάρτα μπορεί να 

χωρέσει μέχρι και  δέκα ώρες video 

Full HD 3D. Η SanDisk Extreme SDXC 

UHS-I κάρτα έχει μέχρι και 45MB/sec 

ταχύτητα ανάγνωσης / εγγραφής, 

επιτρέποντας στους φωτογράφους 

να καταγράψουν διαδοχικές λήψεις 

υψηλής ανάλυσης χρησιμοποιώντας 

την λειτουργία ριπής και 

στη συνέχεια να μπορούν 

να μεταφέρουν γρήγορα 

τα αρχεία τους σε έναν 

υπολογιστή.Η μεγάλη 

ταχύτητα μεταφοράς 

αρχείων της κάρτας 

δίνει την δυνατότητα 

στους φωτογράφους 

να αποθηκεύσουν ένα 

Full HD Video διάρκειας 

μίας ώρας ή 500 φωτογραφίες υψηλής 

ανάλυσης σε μόλις πέντε λεπτά.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Sony
5�		
��� ��
� Ultra-compacts

Οι ανακοινώσεις της Sony έκλεισαν με τέσσερις νέες ultra compact με κύριο 

χαρακτηριστικό τους το design. H Sony DSC-TX66 έχει σχεδιαστεί σαφώς για αυτούς που 

ασχολούνται πολύ με τη μόδα και το στιλ αλλά θέλουν και πολλά mp. Έχει λοιπόν 18 

megapixel, αισθητήρα BSI CMOS και Carl Zeiss Vario-Tessar με 5x οπτικό zoom. Στο πίσω 

μέρος διαθέτει οθόνη 3.3 ιντσών high-res Organic LED touchscreen overlay. 

Η Sony DSC-TX20 στα 16.2 megapixels έχει φακό 4x Carl Zeiss Vario-Tessar zoom. Εδώ η 

Organic LED δίνει τη θέση της σε μια απλή LCD touchscreen. Παραπέρα  είναι ruggerized 

αδιάβροχη και με προστασία από σκόνη, κραδασμούς και χαμηλές θερμοκρασίες. H 

Sony DSC-WX150 κρατάει τα 18 megapixel της TX66 και τα ταιριάζει με ένα οπτικό zoom 

της τάξης του 10x. Έχει οθόνη 3 ιντσών με καλύτερη ανάλυση από τις προηγούμενες 

αλλά όχι touchscreen. Επίσης εκμεταλλεύεται τον αισθητήρα Sony BSI CMOS για Full HD 

video. Τέλος, έχουμε την Sony DSC-W690, το πιο οικονομικό μοντέλο με 10x zoom και 

μικρότερη οθόνη. Αντικαθιστά τον αισθητήρα BSI CMOS με τον ελαφρώς μεγαλύτερο 16 

megapixel Sony Super HAD CCD. SONY 801 1192000
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90.458* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 2 Μαρτίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto
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Nokia 808 Pureview
6
� 
��� 4����� ����� - 
��� ������ �
 41$egapixel! 

Θα περιμέναμε τέτοια ανάλυση από την επόμενη full frame DSLR. Ή, έστω, από μια ψηφι-

ακή πλάτη μεσαίου φορμά. Κι όμως! Είναι το τελευταίο κινητό της Nokia, που έκανε την 

πρεμιέρα του στο Mobile World Congress της Bαρκελώνης (27 Φεβρ. ως 1 Μαρτίου). Το 

μυστικό των 41 ολόκληρων Megapixel, βρίσκεται στον μεγάλο αισθητήρα 1/1,2in. αρκετά 

μεγαλύτερο από τους συνηθισμένους των compact φωτ. μηχανών και στην τεχνική pixel 

binning δηλ. την κατά περίπτωση συνένωση γειτονικών pixel με μείωση της ονομαστικής 

ανάλυσης αλλά αύξηση της ευαισθησίας. Η μέγιστη τελική ανάλυση είναι 38Megapixel 

σε αναλογία πλευρών 4:3 και 36Megapixel στο 16:9. Aποτέλεσμα: το μέγεθος κάθε 

εικονοστοιχείου (pixel) είναι συγκρίσιμο με κινητά των 8ΜΡ. Με οversampling και pixel 

binning δουλεύει και το “ψηφιακό zoom” ως 2,8x και ανάλυση 5Megapixel. Οι τεχνικοί 

ορθά επέλεξαν ευρυγώνια εστιακή απόσταση. Ο φωτεινός φακός f/2,4, ισοδυναμεί με 

26mm στο 16:9 και ελάχιστα διαφορετικός 28mm στο 4:3. παρά τη σύγκριση με ρεφλέξ 

πολλών Megapixel, δεν υπάρχει καμία σχέση στο βάθος πεδίου. Το σχετικά μικρό ίχνος 

του αισθητήρα απέναντι στο APS-C σημαίνει ότι το βάθος πεδίου είναι υπερβολικό σε 

κάθε περίπτωση οπότε ξεχάστε το εφέ ελεγχόμενης αποεστίασης των μη εστιασμένων 

αντικειμένων. Προφανώς από τέτοιο Hi end μοντέλο δε λείπει το ΗD video 1080p. Όσο 

επαναστατικό κι αν φαίνεται το 808 από πλευράς λειτουργικού μοιάζει με αναχρονισμό 

αφού φοράει το τελευταίο Symbian όλων των εποχών, έκδοση Belle. Είναι δε γνωστό ότι 

όλα τα smartphones της Nokia θα «γυρίσουν»σε πλατφόρμα Windows Tango. Ίσως δηλ. 

υπάρξει σε ένα εξάμηνο και έκδοση Windows με πολύ καλύτερη χρηστικότητα.

Χαρακτηριστικά

Aισθητήρας: 1/1,2in. 41MP

Ανάλυση: 7728x5368pixel

Μέγεθος εικονοστοιχείου: 1,4nanometre

Οπτικά: Zeiss 26mm f/2,4 5 στοιχεία σε 1 γκρουπ

Μin. απόσταση εστίασης: 15εκ.

Κλείστρο: μηχανικό

CPU: 1.3 GHz ARM 11

Mνήμη: 1GB ROM, 512RAM

Aποθήκευση: 16GB εσωτ. μνήμη, ως 32GB microSDHC

Οθόνη: 4in. AMOLED capacitive, 360x640pixel

Άλλα:  HSDPA 14.4 Mbps, Wi-Fi 802.11 b/g/n, περιλαμβάνεται NFC, Stereo FM radio με 

RDS, 

Case logic
9��� iPad FOLIO 

Η θήκη Folio της Case Logic παρέχει μια 

σημαντική λειτουργία η οποία επιτρέπει 

την οριζόντια και κάθετη θέαση της 

συσκευής. Σε συνέχεια το σύστημα 

ανάρτησης μπορεί να αποσπαστεί από 

το υπόλοιπο της θήκης για ευκολία 

στην χρήση θέασης. Η θήκη έχει 

επενδυμένες εσοχές από υλικό EVA 

που εξασφαλίζει την σταθερότητα της 

συσκευής σε πολλαπλές λειτουργίες 

προβολής και αποσπώμενο κομμάτι 

για προβολή του iPad. Το πλαίσιο είναι 

φτιαγμένο από εξωτερική επένδυση 

Nylon και PU και λογότυπο CL 

χαραγμένο που διαθέτει κομψότητα. 

Επίσης η Case Logic κυκλοφόρησε 

τη θήκη ETC-110 για τη μεταφορά 

tablet. Η σκληρή επένδυση και το 

κλείσιμο με φερμουάρ κρατάνε το 

προϊόν στην θέση του με ασφάλεια, 

ενώ η εσωτερική επένδυση από Nylex 

αποτρέπει τις γρατζουνιές. Επίσης 

διαθέτει εσωτερικά λαστιχένια grips για 

να προσαρμόζεται εύκολα η θέση της 

συσκευής στη σωστή γωνία θέασης. 

Κατάλληλη για πληκτρολόγηση και 

ανάγνωση. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Sony Computer Entertainment Europe & Vodafone 
)����
�	���� 	��
��	� �� �� ��� PlayStation Vita

Η Sony Computer Entertainment Europe και η Vodafone ανακοίνωσαν τη σύναψη συνεργασίας, με την οποία 

η Vodafone Ελλάδας, αποτελεί τον προτιμώμενο πάροχο συνδεσιμότητας 3G για το νέο PlayStation Vita, στην 

Ελλάδα. Το μοντέλο PlayStation Vita με Vodafone 3G θα διατίθεται από το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων 

πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών της Sony Hellas, με κάρτα SIM της Vodafone, ώστε οι χρήστες του να 

μπορέσουν να απολαύσουν αμέσως την εμπειρία του social gaming εν κινήσει. Επιπλέον, οι πελάτες της Vodafone 

θα λάβουν ένα κωδικό κουπονιού PlayStation Network για λήψη του παιχνιδιού αγώνων ταχύτητας, με οχήματα 

αντιβαρύτητας WipEout 2048, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση από το PlayStation Store.
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A Balkan Tale
������ 
�����	� 	�� (�	����:�� ;���


Την Πέμπτη 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του εγχειρήματος «Α Balkan 

Tale» στο κοινό μαζί με τη προβολή του ντοκιμαντέρ “Ξεχασμένα Βαλκάνια” στο Ινστιτούτο 

Γκαίτε (Ομήρου 14-16). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν οι συντελεστές του 

προγράμματος Γιούρι Αβέρωφ (Παραγωγός), Χριστίνα Κουλούρη (Ιστορικός), Καμίλο Νόλλας 

(Φωτογράφος), Jutta Benzenberg (Φωτογράφος) και ο Ανδρέας Αποστολίδης (Σκηνοθέτης)  

Την συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου. Τα Ξεχασμένα Βαλκάνια 

– είναι ένα ντοκιμαντέρ της ANEMON Productions που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του “A 

Balkan Tale”. Η ταινία διερευνά τη ζωή των απλών ανθρώπων εν μέσω των δραματικών 

αλλαγών που μεταμόρφωσαν τα Βαλκάνια στο γύρισμα του 20ου αιώνα: στόχος της είναι να 

��
��� 
.�. 
6����� ��� Sony NEX-VG20E & SLT-A77

Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.  ανάρτησε στο Vimeo (www.vimeo.com/36834610) την 

παρουσίαση των συσκευών Sony NEX-VG20E & SLT-A77 από τους Δημήτρη 

& Κώστα Μανταλιά (www.wedmoments.gr). Η εκδήλωση έλαβε χώρα 

στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στις 07-12-2011. Η παρουσίαση βασίζεται 

στην εμπειρία των Wedmoments από τη χρήση των NEX-VG20E & SLT-A77 

κατά τη διάρκεια ενός γάμου που βιντεοσκοπήθηκε ταυτόχρονα με τις δυο 

κάμερες και την NEX-FS100E. Στη διεύθυνση facebook.com/video/video.

php?v=2520450984606 θα βρείτε ένα video που δημιουργήθηκε σε ελάχιστο 

χρόνο και προβλήθηκε στη δεξίωση της ίδιας νύχτας. Το υλικό βιντεοσκοπήθηκε 

αποκλειστικά με τις NEX-VG20E, SLT-A77 και NEX-FS100E. Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. και η 

ομάδα των Wedmoments θα ήθελαν θα ευχαριστήσουν θερμά τους φίλους και 

συνεργάτες Γιάννη Ελευθερίου και “Μαργαριτίδης Audio-Visual” για την τεχνική 

υποστήριξη τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το τέλος της εκδήλωσης. 

εξηγήσει πώς η συνύπαρξη διαφορετικών 

εθνοτήτων και θρησκευτικών ομάδων 

κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας έκλεισε με την άνοδο του 

εθνικισμού, μετά από σχεδόν τέσσερις 

αιώνες. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί και 

απο την τηλεόραση του ΣΚΑΪ τον Μάρτιο 

2012 στο πλαίσιο  των «100 χρόνων απο  

τους Βαλκανικούς Πολέμους» .

www.vimeo.com/36834610
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https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150635333164424&type=1
https://www.facebook.com/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
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Ο Γιώργος Σπυρίδης, με φωτογραφικά 

καταστήματα στην Σκύδρα και στην 

Έδεσσα και πλούσια εμπειρία στο 

χώρο, είναι από τις περιπτώσεις των 

φωτογράφων όπου η ενασχόληση με 

την φωτογραφία μοιάζει μονόδρομος 

καθώς πηγάζει από την εσωτερική 

ανάγκη του ίδιου του φωτογράφου. 

Με σεμνότητα και διαρκή επιθυμία για 

εξέλιξη ο Γιώργος Σπυρίδης αποτελεί 

ένα από τα λαμπρά παραδείγματα 

φωτογράφων που ανθούν μακριά από 

το κέντρο της πρωτεύουσας. 

� 7[�!Y��7!+ �*+ �=�!����+
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Παρακολουθώ συνεχώς τη δουλειά των διεθνούς φήμης φωτογράφων. Έχω αρκετή εμπειρία στη φωτογράφηση κοινωνικών εκδηλώσεων 

και προσώπων όσο και στη διαφημιστική και αρχιτεκτονική φωτογραφία. Προσπαθώ συνεχώς να ξεπερνάω τον εαυτό μου σε κάθε δουλειά που 

αναλαμβάνω, να συλλαμβάνω τη μοναδικότητα, την προσωπικότητα και τα συναισθήματα όσων έχω την τύχη να βρίσκονται απέναντι από το φακό μου.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Σπυρίδης γεννήθηκε το 1967 και ασχολείται με την φωτογραφία 
από νεαρή ηλικία.
Παράλληλα με τις σπουδές του παρακολουθούσε μαθήματα και σεμινάρια 
φωτογραφίας. Η αγάπη του για την φωτογραφία και η ανάγκη του 
να αποτυπώσει την ιδιαιτερότητα της κάθε στιγμής τον οδήγησαν στη 
δημιουργία του πρώτου εμπορικού καταστήματος και φωτογραφικού 
studio το 1993 και ενός δεύτερου λίγα χρόνια αργότερα στη Βόρεια 
Ελλάδα. Από τότε συνεχώς εξελίσσεται παρακολουθώντας σεμινάρια και 
εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του SWPP 
και του ελληνικού οργανισμού PWS.
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