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Τα workshops του ΦΩΤΟΤα workshops του ΦΩΤΟγράφουγράφου
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Μιλήσαμε στο προηγούμενο τεύχος, 

ολίγον τι συναισθηματικά για την 

εξέλιξη των πραγμάτων, με αφορμή 

την ισχνή παρουσία των Ελλήνων 

επισκεπτών στη PHOTOKINA. Ας δούμε 

όμως σήμερα πως διαμορφώνεται 

η κατάσταση στην παγκόσμια 

φωτογραφική αγορά. Η επιθετική 

εισβολή των ‘’έξυπνων’’ κινητών 

στα χωράφια της φωτογραφίας, έχει 

προκαλέσει τεράστιες αλλαγές και 

ανακατατάξεις στους σχεδιασμούς των 

εργοστασίων με αποτέλεσμα όλα τα 

φωτογραφικά εργοστάσια να έχουν 

αρχίσει ήδη να προτείνουν νέα προϊόντα 

που κινούνται όπως είναι λογικό, σε 

τομείς που δεν μπορεί να αναπτυχθεί 

η κινητή τηλεφωνία. Αναφερόμαστε στις 

μηχανές D SLR (μονοοπτικές ρεφλέξ), 

SLT (Single Lens Traslucent: μονοοπτικές 

με φωτοδιαπερατό καθρέφτη) και 

CSC/Mirroless (δεν έχουν καθρέφτη ή 

πεντάπρισμα παρά μόνον ηλεκτρονικό 

σκόπευτρο). Όπως προκύπτει διεθνώς 

από τις πωλήσεις η στροφή αυτή 

- σε βάρος της παραγωγής compact 

μηχανών - είναι σωστή. Γιατί ότι και να 

κάνει ένα iΡhone 5 και ένα smartphone 

Samsung Galaxy, δεν θα μπορέσει ποτέ 

να υποκαταστήσει την απόδοση μιας 

στιβαρής μηχανής που αλλάζει φακούς, 

παίρνει δυο κάρτες SD κλπ.  

Όλοι μας στη Photokina αναρωτηθήκαμε 

γιατί η φωτογραφική βιομηχανία 

δεν περνάει στην αντεπίθεση 

ενσωματώνοντας...  κινητή τηλεφωνία 

στις μηχανές! Γιατί να είναι κακό 

να μπορείς να τηλεφωνήσεις - αν 

χρειαστεί - και από τη φωτογραφική 

μηχανή σου; Οι... τραβεστί καταστάσεις 

έχουν ήδη γίνει αποδεκτές από τους 

καταναλωτές. Φανταζόσασταν ποτέ πριν 

από 4-5 χρόνια ότι με φωτογραφικές Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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μηχανές θα τραβούσαμε εξαιρετικό, υψηλής ευκρίνειας βίντεο; Σήμερα αυτό γίνεται 

με άριστο τρόπο εκτοπίζοντας από την αγορά σχεδόν όλες τις μικρής και μεσαίας 

κατηγορίας βιντεοκάμερες. Εν κατακλείδι: έχουμε μπει σε περίοδο μεγάλης άνθησης και 

εξάπλωσης των φωτογραφικών μηχανών D SLR, SLT και CSC. Πολύ σύντομα θα δείτε 

στις χριστουγεννιάτικες βιτρίνες όλων των δικτύων πώλησης και φυσικά στα κεντρικά 

φωτογραφικά καταστήματα την ίδια θεαματική στροφή σε αυτές τις μηχανές με ενέργειες, 

δράσεις και έντονη προβολή.  

Πωλούνται όσο ποτέ άλλοτε περισσότερες συσκευές λήψης φωτογραφιών

Τα κινητά αποτελούν σημαντικό μέρος των συσκευών αυτών

Φθίνουν οι απλές compact  (σε κόστος και φακό zoom κάτω του 10χ). 
Αναπτύσσονται καλύτερα τα προϊόντα με περισσότερες λειτουργίες

Η δικτύωση αποτελεί ακόμα το βασικό χαρακτηριστικό διαφοροποίησης 
μηχανής και κινητού μαζί με το φως, το ζουμ, το γρήγορα autofocus, τον 
αισθητήρα και την ταχύτητα

Παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για μηχανές συστήματα με φακούς που αλλάζουν 

τόσο για D SLR όσο και CSC

Οι καταναλωτές ξοδεύουν όσο ποτέ άλλοτε περισσότερα χρήματα για μηχανές CSC

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=1&selector=0&id=1390
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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, 


�.��&��4!���: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �#.��!� &�������,�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

��$5�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 

�$�$�4!

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.youtube.com/watch_popup?v=SkY03n0_sD8&vq=medium
www.photo.gr
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ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ������  ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, 
ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, 
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr

����������� OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:
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• LIVE ��	����������

• ������� & ���������

• ��������� & WORKSHOPS

• ������� ���� ������	��

��!�� �� �� "#�$%�'"�() 
*'� ��+',)!

• ��	�������

• PHOTOFINISHING
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• PROFESSIONAL MEDIA

• VIDEO

PROFESSIONAL SECTION
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	� ��� PHOTOVISION 2011

 www.facebook.com/photovision.gr

2013

www.photovision.gr/index.php
www.facebook.com/photovision.gr
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή 
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps, 
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα 
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Π.ΚΑΛΔΗΣ

GfK: 
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smartphone

Με περισσότερες από 650εκ. συσκευές 

smartphones σε χρήση παγκοσμίως 

και ανοδική τάση 50% σε ετήσια 

βάση, η διάδοση της συγκεκριμένης 

κατηγορίας αντιστοιχεί σε εκρηκτικό 

φαινόμενο που φέρνει δραματικές 

αλλαγές. Τα smartphones έχουν 

ξεπεράσει όλες τις άλλες κατηγορίες 

κινητών τηλεφώνων και αξιοποιούνται 

με διάφορους τρόπους. Πέρυσι 

το ποσοστό των smartphones στο 

σύνολο των ψηφιακών συσκευών με 

δυνατότητα καταγραφής εικόνας  που 

πωλήθηκαν έφθασε το 43% διεθνώς,  

ενώ ήταν 22% την προηγούμενη 

χρονιά. Η Δυτ. Ευρώπη είναι λίγο 

καλύτερη σε ποσοστό με 43%. 

Κορυφαία σε τεχνολογικά μανιώδη 

πληθυσμό είναιι η Κίνα παρακαλώ 

με 58%. Όλα έχουν ενσωματωμένη 

κάμερα (φωτογραφική και βίντεο) 

που προφανώς ανταγωνίζεται το low 

end των φωτογραφικών compact οι 

πωλήσεις των οποίων πάτωσαν το 

2011.

Futuresource: 
Photosharing 2012

Λίγο πριν την έναρξη της Photokina δημοσιεύτηκε το πόρισμα από την έρευνα της 

εταιρίας μελετών αγοράς Futuresource σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

ως προς το διαμοιρασμό φωτογραφικού υλικού μέσω Internet. Τα αποτελέσματα 

παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον λόγω σύγκλισης των συμπεριφορών σε όλο το 

δυτικό κόσμο. Για να συγκεντρωθεί το δείγμα, ρωτήθηκαν 1.000 άτομα στη Γερμανία, 

1.000 στις ΗΠΑ και 1.000 στη Βρετανία) δηλ. σύνολο 3.000 καταναλωτών. Η αρχική 

ερώτηση επικεντρώθηκε στα μέσα που χρησιμοποιούν για αποστολή ψηφιακού 

φωτογραφικού υλικού στον κοινωνικό τους περίγυρο δηλ. συγγενείς, φίλους, 

συναδέλφους από τη δουλειά κλπ. Αποδείχθηκε ότι στην πλειοψηφία τους αξιοποιούν το 

email κατά 60% σε ΗΠΑ και Γερμανία και 50% στη Βρετανία. Επίσης 54% μοιράζονται τις 

φωτογραφίες τους ενώ ακόμη βρίσκονται στη φωτογραφική μηχανή δηλ. τις επιδεικνύουν 

από την οθόνη. Το μοίρασμα μέσω του PC είναι σε μικρότερα ποσοστά δηλ. 41% ανάμεσα 

σε όσους είναι κάτοχοι netbook ή laptop και 36% σε ιδιοκτήτες desktop συστημάτων. Τα 

προσφάτως πολύ δημοφιλή tablet αξιοποιουνται στο 12% του δείγματος, αποδεικνύοντας 

ότι η διείσδυση του συγκεκριμένου μέσου έχει ακόμη δρόμο να διανύσει ακόμη και στις 

πολύ προηγμένες δυτικές αγορές. Βέβαια το ποσοστό έχει υπερδιπλασιαστεί έναντι του 

5% που είχε καταγράψει η αντίστοιχη έρευνα το 2011. O διαμοιρασμός φωτ. υλικού 

μέσω smartphone είναι εξίσου δημοφιλής αφού τουλάχιστον 36% των ερωτηθέντων 

δέχεται ότι μεταχειρίζεται αυτή τη διαδικασία. Από δημογραφικής πλευράς, όπως ήταν 

αναμενόμενο παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις: στις μικρότερες ηλικίες π.χ. 

18-34 η αποδοχή (και η συνακόλουθη χρήση) των smartphones είναι μεγαλύτερη: το 

44% των ερωτηθέντων σε αυτήν την κατηγορία κάνει photo sharing μέσω smartphone. 

O διαμοιρασμός φωτογραφιών μέσω sites κοινωνικής δικτύωσης είναι η επόμενη και 

ακόμη δημοφιλέστερη ενασχόληση των χρηστών. Το 35% μοιράζονται και διανέμουν 

φωτογραφίες μέσω social networking και το ποσοστό ανεβαίνει στο 50% στις ηλικίες 18-

34 ετών. Το Facebook ανακηρύσσεται με διαφορά ως το πιο δημοφιλές με 800εκ. χρήστες 

και 50 δις φωτογραφίες ανεβασμένες. Ακολουθούν άλλες υπηρεσίες όπως Flickr, Picasa 

και Shutterfly.
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http://www.epson.gr/gr/el/viewcon/corporatesite/cms/index/1009
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Sigma
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Η Sigma χαιρέτισε την Photokina με την ανακοίνωση νέας πολιτικής 

marketing, σύμφωνα και με τις δηλώσεις του προέδρου κου Κazuto Yamaki στην 

αντίστοιχη press conference. “Κινούμαστε προς νέα κατεύθυνση που απλουστεύει 

την επιλογή φακών για φωτογράφους και τους βοηθά να εκμεταλλευτούν όλο το 

δυναμικό των συστημάτων DSLR. Eκτός από την διευκόλυνση επιλογής δίνουμε 

περισσότερες δυνατότητες ελέγχου και διακηρύσσουμε την αφοσίωσή μας στην 

ποιότητα όλων των οπτικών που παράγουμε.». Με βάση αυτές τις αποφάσεις όλοι οι 

φακοί Sigma από εδώ και στο εξής θα εντάσσονται σε τρεις ευδιάκριτες κατηγορίες: 

Contemporary (μοντέρνα) Art (Καλλιτεχνική) και Sport. Παραπέρα παρουσιάστηκαν 

στα πλαίσια της Photokina τρεις νέοι φακοί Sigma. O μεσαίος zoom 17-70mm 

f/2,8-4,0 DC ΟS Μacro (Contemporary) για χρήση με μηχανές που έχουν αισθητήρα 

ΑPS-C και αντικαθιστά σε πιο συμπαγείς διαστάσεις τον αντίστοιχο προηγούμενο της 

εταιρίας. Ο σταθερός 35mm f/1,4 DG HSM (Art) ένας τυπικός φωτεινός ευρυγώνιος 

με ελαχιστοποιημένες γεωμετρικές εκτροπές και άριστο bokeh και ο tele zoom 

120-300mm f/2,8 DG OS HSM (Sport) με πολύ γρήγορο διάφραγμα και οπτική 

σταθεροποίηση, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στις φωτογραφήσεις με κίνηση και 

δράση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Sigma έχει εγκαταστήσει στο εργοστάσιό της στο 

Aizu της Ιαπωνίας ένα νέο σύστημα ποιοτικού ελέγχουν ονομαζόμενο Α1 που μετράει 

την απόδοση με ειδικούς αισθητήρες Foveon 46Μegapixel. Eπίσης το firmware των 

νέων φακών θα μπορεί να αναβαθμίζεται μέσω USB. Mε τον αντιπρόσωπο της Sigma Xρήστο Τσακναρίδη

��$@#'$ �IPA
����
�
 �������

Την Τρίτη 18 του μηνός στο Congress Centre North, 

διοργανώθηκε από την Τechnical Image Press 

Association TIPA, τη διεθνή ένωση των φωτογραφικών 

περιοδικών στην οποία μετέχουν και τα έντυπά μας 

ΦΩΤΟγράφος και Photobusiness, η τελετή της απονομής 

των ετήσιων βραβείων για τα προϊόντα της χρονιάς. 

Την εκδήλωση προλόγισε η κα Κatharina Hamma COO 

Koln  Messe και χαιρέτισε ο πρόεδρος της TIPA Thomas 

Gewers. Aπονεμήθηκαν 40 βραβεία που αντιστοιχούν 

στα διακεκριμένα προϊόντα της χρονιάς όπως 

ψηφίστηκαν στην ετήσια διάσκεψη της ΤΙΡΑ την άνοιξη 

του 2012 στο Cape Town της Νότιας Αφρικής.
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στην ουσία αποτελεί πιο οικονομική 

version της Μ9 με τον γνωστό full 

frame αισθητήρα 18Megapixel. Η 

compact Leica X2 “Edition Paul Smith” 

με τον αισθητήρα APS-C αποτελεί 

επανέκδοση του γνωστού μοντέλου 

μετά τις σχεδιαστικές παρεμβάσεις 

του Paul Smith από τον κόσμο της 

μόδας. Κατά την προσφιλή συνήθεια 

του εργοστασίου του Solms θα 

κυκλοφορήσει ως συλλεκτική σε 

1500 αντίτυπα με θήκη και ιμάντα 

που θα έχουν επιγραφή “Paul 

Smith for Leica”. Οι ανακοινώσεις 

περιλαμβάνουν και τις compact της 

εταιρείας, όπως τη Leica D-Lux 6 με 

επανασχεδιασμένο αισθητήρα και 

φακό, τη superzoom V-Lux 4, τη Leica 

X2 a la carte σε δεκάδες χρώματα και 

διαφορετικά υλικά. 

�!�	
�� S ������" ����� 

Το αναβαθμισμένο σύστημα μεσαίου 

φορμά που γνωρίζαμε ως  S2, εφεξής 

θα λέγεται απλά S. H νέα S λοιπόν 

έχει 37.5MP όπως και η προκάτοχος  

αλλά έχει βελτιωθεί η επεξεργασία 

εικόνας, τα ISO έχουν γκάμα 100-

16000, 2GB image buffer και ταχύτητα 

διαμεταγωγής 166MB/s. Επίσης 

έχει βελτιωθεί το σύστημα AF και η 

οθόνη με το LCD panel 3Ιντσών και 

ανάλυσης 920κ, μαζί με το εσωτερικό 

GPS. Η σημαντικότερη αναβάθμιση 

είναι ο νέος αισθητήρας και ο νέος 

επεξεργαστής ASPH. 

Leica
��	"������ ����"��� �	
� Photokina

Σχεδόν ολόκληρο τον αχανή χώρο του Ηalle 1 που στις προηγούμενες διοργανώσεις της 

Photokina φιλοξενούσε τη Visual Gallery, κατελάμβανε το περίπτερο της Leica, που ήταν 

μάλλον το μεγαλύτερο της έκθεσης δείχνοντας πρωτοφανή δυναμισμό για την γερμανική 

εταιρία (ή μήπως απλά μια ειδική συμφωνία με τη Koln Messe;). Κυριαρχούσαν οι άπλετοι 

χώροι, οι λιτοί φωτισμοί και τα γιγάντια γράμματα ύψους 5 μέτρων που αντιστοιχούσαν στις 

σειρές μηχανών Leica. 

H δημοφιλής τηλεμετρική M9 με το full frame αισθητήρα παραδίδει τα σκήπτρα στη 

Leica M (Typ 240). Σημειώνουμε εδώ ότι  η Leica αποφάσισε να ακολουθήσει την τακτική 

marketing της Apple και πλέον τα ονόματα των μοντέλων της δεν θα έχουν συγκεκριμένους 

κωδικούς αλλά ο αγοραστής θα πρέπει να ξέρει τον κωδικό μοντέλου και την ημερομηνία 

παραγωγής για να βγάλει άκρη. Ο αισθητήρας προέρχεται από τη ελάχιστα γνωστή βελγική 

CMOSIS και εκτός από τα 24Megapixel, πλέον έχει όλες τις δυνατότητες των υπόλοιπων full 

frame δηλ.  live view, live focus, και δυνατότητα λήψης full HD video. Θα κυκλοφορήσει 

σε ασημί και μαύρο. Μαζί με τη Μ ανακοινώθηκε και το μοντέλο Μ-Ε (Εconomy) που 
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������� ��� Photokina

Leica V-Lux 4
�"����#��	�� 	
 �"�������� �� 	
� Panasonic

Στον τομέα των compact είναι γνωστό ότι η Panasonic και η Leica έχουν 

παράλληλες σειρές με τη δεύτερη να επεμβαίνει ελαφρώς στον αισθητικό τομέα 

καθώς και στο firmware. H ιστορία επαναλαμβάνεται με την V-Lux 4 αντίστοιχη της 

Lumix DMC-FZ200. Το συνοδευτικό Adobe Lightroom 4 αποτελεί την πιο εμφανή 

διαφορά. Το πλέον ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο φακός 25-600mm με σταθερό 

μέγιστο διάφραγμα f/2,8 που αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα ανάμεσα στους 

superzoom. Αποτελείται από 14 στοιχεία συγκροτημένα σε 11 ομάδες από τα οποία 

πέντε είναι ασφαιρικά και τρία χαμηλής διάχυσης ED (Extra low Dispersion). To 

autofocus βασίζεται σε σύστημα με 23 επιλεγόμενα σημεία εστίασης. Στη θέση του 

αισθητήρα χρησιμοποιείται ένα chip CMOS 1/2,3in. 12Μegapixel 

με κλίμακα ευαισθησίας 100-6400 ISO. Μαζί με τα ηλεκτρονικά χαρίζει στη 

V-Lux4 “υπερβολική” ταχύτητα για τα κυβικά της δηλ. λειτουργία ριπής 

12fps (καρέ ανά δευτ. για 12 συνεχή καρέ) Σαν κανονική superzoom έχει EVF 

προσοφθάλμιο σκόπευτρο με 437Κ pixel και οθόνη 3in. στην πλάτη με 460Κ 

pixel. Οι προδιαγραφές συμπληρώνονται με τις video δυνατότητες που είναι πολύ 

ικανοποιητικές AVCHD full HD 1080p/60. 

�Ikon 1
O ��� �	����� ����� 	
� ������ 1

Στο σταντ της Nikon για τη σειρά 1 υπήρχε 

η ανανεωμένη στα σημεία J2 καθώς και 

(για τους απαιτιητικούς φωτογράφους που 

θέλουν φωτεινούς φακούς), ο νέος Nikkor 1 

18,5mm f/1,8 ισοδύναμος με ημιευρυγώνιο 

37mm. Eίναι επίσης ο πιο ελαφρός φακός 

στη γκάμα Nikkor 1 αφού ζυγίζει μόλις 70γρ. 

Αποτελείται από 8 στοιχεία σε 6 ομάδες ενώ η 

ίριδα διαφράγματος περιλαμβάνει 7 πτερύγια. 

Η εμπορική διάθεση θα αρχίσει τον προσεχή 

Νοέμβριο.

�oritsu 
����� 3800

�	� �	��	 	
� Noritsu � �. $��	��	���� 

%��	����
� ��� �&��
�� 	�� �"��	�	
	�� 	�" 

������	�" '
�����! minilab QSS-3801 

HD �� 	� �����
���� �����	
���	��� 

	�" ��� 	� 	�(�"	���� ������ laser 640dpi, 

	�� �"	���	� 	�&����
	� 12 �������(��� 

��� 	� �����	���� ������	�� 

��" ���	����� 	� �"	���	� ��)
������ 

��(���������� ��� ����
� �
���"���� 

�����( ��� ������� ���	�� ���"��!��� 

	����(����� RA4 �"�*�	�. ������ ������ 

	�" minilab ����� 	� ��(! ���
(� ���	�� 

���(�����" �� �!�����
 �� 	� )������ 

(drylab).
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[www.onlinepws.com]  
[www.wedseminars.com]
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���	������������	
����	���	����	� ��!!
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1+2	
�������	
�

:�����
����

;���1�9���
Intercontinental

4+5	
�������	
�

<�0��6�

;���1�9���
Crowne Plazza

8+9	
�������	
�

�����������

;���1�9���
Porto Palace 

11+12	
�������	
�

=�#��

;���1�9���
�����������	�
�	��

15+16	
�������	
�

>?0�

;���1�9���
Atlante Grand Resort

http://www.e-pws.gr/
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�'$ ������+�#�$ Nikon!
$� ��� ����� USB

Έγινε αμέσως είδηση και συλλεκτικό 

αντικείμενο αυτής της Photokina. Όλοι 

ήθελαν την μικρότερη μινιατούρα Nikon 

όλων των εποχών. Τελικά ήταν μια 

ευφάνταστη ιδέα της διαφημιστικής της 

Nikon για το USB flash drive που περιείχε το 

press kit για τους δημοσιογράφους.

Nissin MG8000 extreme 
5�� ������(��	��� �(�� 

Η Nissin παρουσίασε το νέο μοντέλο φλας MG8000 extreme, ειδικά σχεδιασμένο για απαιτητικούς επαγγελματίες. Κατασκευασμένο 

από υλικά ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες και τεχνολογία quartz, μπορεί να εκπέμψει πάνω από 1000 φορές συνεχόμενα, χωρίς 

να υπερθερμανθεί. Η ισχύς του είναι 60 Guide Νumber (ISO100/105mm) και διαθέτει λειτουργία ασύρματου TTL και εξωτερικό 

service port.  Σε συνδυασμό με μονάδα εξωτερικής τροφοδοσίας PS300 έχει ελάχιστο κύκλο φόρτισης ενώ μεγιστοποιεί σημαντικά 

την απόδοση. Το MG8000 extreme έχει εξωτερικό Diffuser, έγχρωμη οθόνη LCD που δείχνει κάθετα και οριζόντια, πληθώρα 

επίλογων λειτουργίας - TTL, Manual / Av, Multi flash (strobe), πλήρη υποστήριξη ασύρματου TTL mode (Master / Remote), επιπλέον 

μικρότερο βοηθητικό φλας (12GN) στο μπροστινό μέρος. Το MG8000 extreme υποστηρίζει high-speed synchronization και ρουτίνες 

παραμετροποίησης μέσω USB θύρας, έχει μεταλλικό shoe και βάρος 400gr. 

H Photozone, αντιπρόσωπος των προϊόντων Nissin για την Ελλάδα, για κάθε Nissin MG8000 extreme που θα προ-

παραγγέλνεται, θα δίνει δώρο ένα power pack PS300 αξίας 325 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως και 30 Oκτωβρίου και μέχρι 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

PHOTOZONE  2130 157744
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 Ô�ÐÏ�: 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) 

È�ÓÅÉ�: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄÉÄ�ÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

ÅÎÏÐËÉÓÌ��: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)

ÂÅÂÁÉ�ÓÅÉ� ÓÕÌÌÅÔÏ���: ×ïñçãïýíôáé (������ �	
	����)

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ	�: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

E

�����: Óô� site www.photo.gr � ����
� ���� ������� å���	� ������
� � �	����
� ��������� �� �
� 
	������
2108541400 � �
� mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñ�éåò

� ������	 
����	 & � 
����� ��
�������	
, ��������, �����, ������, ����. �������� ������. �	�	��
 �������	
 ���	���. �	 �����	 � ������ ��	�  ��!���� �����.
"������	
 ��	
 �����
  	 ��� ����� �
 �..

���������� �����	�� �������� ��� ���� �
� ��� ����� �
�� ����
 �������
!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

1
Δευτέρα 15/10/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

���������: ����� ������� �������	�
# ������� ��� �!����, � �$�	��%
, � “����	��	��” ��	 ��, �	 ��!�����	, � �	!��� ���� �$�� ���
 �	 � ����	�! ���
.
�� ��������, �� �����, � ��	�	$�	�� �$�� ���, ��  ���% ���.

2
Τετάρτη 17/10/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop �
# �	� $ � �	�%�
 ��� ��% ���, ���� ����$� - �	����
. � '�	�! �� ��� - �����
.
(�$��	�� �	%��$��, �	� $ � �� Layers.  )��	��
 �	�%��
: Raster - Vector.

3
Σάββατο 20/10/12  Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ��
Layers, ��!�	 (��$��	�! Alpha channels), �����	���� (Actions), 
������!�	��. � ��$�%���� RGB-CMYK. /	����	�� layer, layer mask.

4
Δευτέρα 22/10/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr

Seminaria 220.indd 23 28/8/2012 6:49:40 ��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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������� ��� Photokina

Ilford 

Press event 19/09/2012

Στην συνέντευξη τύπου της Ilford παρουσιάστηκαν τα 

πέντε νέα χαρτιά Prestige της εταιρίας δηλ. το Gold 

Mono Silk 270gr. ειδικά για ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, 

το Gold Cotton Smooth 330γρ. από βαμβάκι 100 στο 

υπόστρωμα, Gold Cotton Texture 330gr. παρόμοιο 

αλλά με υφή, FineArt Smooth 220gr. διπλής όψης 

και FineArt Textured το ίδιο αλλα΄με υφή. Ειδική 

μνεία αξίζει τη έκθεση στα πλαίσια της Photokina 

ΙLFORD MASTERS με γκαλερί έργων των διάσημων 

φωτογράφων Eric Meola, Sebastiao Salgado, Marc 

Lagrance, Eddie Tap κλπ. καθώς και του γνωστού 

από το BBC Human Planet Timothy Allen. Παραπέρα 

από την Ilford ανακοινώθηκε την διάθεση νέων 

χρωματικών  ICC profiles για τους νέους εκτυπωτές 

της Canon για να επιτύχει ο χρήστης ακόμα καλύτερα 

αποτελέσματα όταν τυπώνει σε χαρτιά της γκάμας 

Ilford Galerie. Τα προφίλ θα διατίθενται δωρεάν από 

το site παγκοσμίως και θα περιλαμβάνουν και τα 

πέντε νέα χαρτιά fine art που παρουσιάστηκαν στη 

Photokina.

E&�C��  
:�
*�� ��� ���������� �� 

	�� ���� 	�" Uwe Ommer

Στους αχανείς διαδρόμους της 

PHOTOKINA φιλοξενήθηκε 

έκθεση του διάσημου 

γερμανού φωτογράφου Owe 

Ommer portfolio του οποίου 

δημοσιεύσαμε στο τεύχος Νο 176 

του ΦΩΤΟγράφου. Παραθέτουμε 

μεταφρασμένες τις λεζάντες από 

την δουλειά του στην Ελλάδα 

(Γιάννινα) όπως παρουσιάστηκαν 

στην PHOTOKINA.

Χρίστος και Αθηνά. Πολιτικός μηχανικός στην ύδρευση / 

Συνταξιούχος υπάλληλος τραπέζης. 

‘‘Ανησυχώ πολύ για το μέλλον της κόρης μου. Η κρίση δεν θα 

έχει τελειώσει πριν περάσουν 10 ή ακόμη 20 χρόνια. Πρέπει 

να βρει το δρόμο της για να πετύχει στη ζωή, που θα είναι πιο 

δύσκολη από αυτή των μεγάλων της αδελφών...” (Χρίστος)

“Είναι σημαντικό που οι 

Ευρωπαίοι γνωρίζονται 

μεταξύ τους και 

συναντώνται. Πρέπει να 

αλληλοβοηθηθούμε”

Ανδρονίκη (14 ετών)      
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Κυριακή 7 Οκτωβρίου
Location: Παύλιανη - Αισθητικό περιβαλλοντικό πάρκο στις 

πηγές του Ασωπού στον Εθνικό Δρυμό Οίτης

Εισηγητές: Κωνσταντίνος Βασιλάκης 

http://konstantinosvasilakis.com/ 

& Μαρία Καϊμάκη  http://justeline.daportfolio.com/
  

Κόστος συμμετοχής: €89,43 + ΦΠΑ (€110)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται και η μετακίνηση 
με πούλμαν από την Αθήνα. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού 

την Κυριακή 7 Οκτωβρίου, ώρα 6:00.

Σαββατοκύριακο 13 & 14 Οκτωβρίου
Location: Μονεμβασιά -
Βυζαντινές Kαστροπολιτείες/ Μυστράς 

Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης  http://lightworks.gr

http://georgetzortzis.com/
  

Κόστος σεμιναρίου: €195,12 +ΦΠΑ (€240)
Στην τιμή του σεμιναρίου περιλαμβάνεται η μετακίνηση με πούλμαν από 
Αθήνα και η διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ! Συνάντηση του γκρουπ στα γραφεία του περιοδικού 

το Σάββατο 13 Οκτωβρίου, ώρα 7:00.

Δηλώσεις συμμετοχής: Για το σεμινάριο 1 έως  24 Σεπτεμβρίου, για το 2 έως 1 Οκτωβρίου

Για κράτηση θέσεων επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail info@photo.gr

1

�������� �	�
������ & �������� �������� ��� ����

2 ��!�"����	 ���������

Τα workshops του ΦΩΤΟΤα workshops του ΦΩΤΟγράφουγράφου

����������� ������ ����

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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������� ��� Photokina

Canon
;!� �����!����� Canon Powershot. ���*�)������ �	� Hi end

Mε καινούργιας γενιάς αισθητήρα και πιο φωτεινό φακό 28-140mm σαν ατού 

και με μεγαλύτερη φωτεινότητα f/1,8-2,8 έρχεται η αναβαθμισμένη G15. 

Παρακάμπτοντας τους κωδικούς G13 (γρουσούζικος) και G14 (γιατί άραγε;;) η Canon 

έδωσε την ονομασία Powershot G15 στη νέα ναυαρχίδα των compact γοήτρου. 

Ξανασχεδιασμένος είναι και ο αισθητήρας 12,1 Μegapixel μεγέθους 1/1,7in. που 

υποστηρίζεται από επεξεργαστή DIGIC V. καταλήγοντας σε πολύ καλύτερες ταχύτητες 

στο autofocus και την υστέρηση κλείστρου  (-53% και -45% αντίστοιχα). Aπό πλευράς 

εργονομίας έχουν συμβεί ορισμένες αλλαγές: έχει μεταφερθεί η περιστροφική 

κλίμακα αντιστάθμισης έκθεσης από αριστερά (όπου το χώρο πήρε το φλας) στα 

δεξιά κάνοντας την επιφάνεια εκεί πολύ «συνωστισμένη». Επίσης δεν υπάρχει 

ομόκεντρο στην περιστροφική κλίμακα λειτουργιών η αντίστοιχη για την ευαισθησία 

ISO και συνεπώς η ρύθμιση έχει μεταφερθεί στα μενού. Η οθόνη 3in. 922K pixel δεν 

είναι πλέον αρθρωτού τύπου αλλά σταθερή και οι εξωτερικές διαστάσεις ελαφρώς 

μικρότερες όπως και το βάρος. Δεν απουσιάζει το video 1080p.

Τα ίδια ακριβώς ηλεκτρονικά με την G15 φοράει η slimline Powershot S110 αλλά με 

προσθήκη επαφικής οθόνης και WiFi. Κι όμως δεν είναι η πρώτη φορά που η Canon 

ενισχύει με δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης μια compact μηχανή στη γκάμα της. 

Αντίθετα είναι ενδιαφέρον να γνωρίζουμε ότι η πρώτη Ixus Wireless (με Wifi) και 

5Μegapixel κυκλοφόρησε το 2006.

E�	"�	�� Pixma MG 5450/6350/i=7250

Μαζί με τις υπόλοιπες νέες παρουσίες από πλευράς Canon, βρήκαν την ευκαιρία να 

εμφανιστούν στη Photokina και τρείς εκτυπωτές. Πρόκειται για τα πολυμηχανήματα 

Pixma MG5450 & 6350 και το φωτορεαλιστικό εκτυπωτή iP7250. Τα πολυμηχανήματα 

για μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση κόστους χρησιμοποιούν τα μελάνια σειράς ΧL ενώ 

ο τελευταίος από τους τρεις ξεχωρίζει για την υποστήριξη smartphone και tablet. H 

συνδεσιμότητα είναι ανάμεσα στα βασικά στοιχεία των προδιαγραφών στη νέα σειρά 

Pixma. Για παράδειγμα, τα δύο all in one ΜΓ5450 και MG6350 υποστηρίζουν Cloud 

link και Cloud Print  επιτρέποντας την on the go εκτύπωση εγγράφων σε φορμά 

Word ή PDF και εικόνων σε JPEG. H άμεση εκτύπωση από συμβατές φωτ. μηχανές και 

βιντεοκάμερες συγκαταλέγεται επίσης στις δυνατότητες. Ο φωτορεαλιστικός iP7250 

είναι ο πρώτος «απλός» printer της Canon με WiFi. Τυπώνει με πενταμέλανο σύστημα 

με ταχύτητες ως 15 σελ. στο α/μ και 10 στο έγχρωμο. Eπίσης έχει direct print από 

smartphones/tablets, διπλή κασέττα χαρτιού, εκτύπωση σε επιφάνεια CD/DVD και 

αυτόματη εκτύπωση διπλής όψεως.

Glamour �$��&�'#�
?�� (���� �� ����
 �� 	� 2010...

Φαίνεται ότι η συντηρητική κατάσταση 

πραγμάτων - λόγω κρίσης - περιόρισε 

πολύ φέτος τις... σέξι μοντέλες. 

Στη PHOTOVISION 2011 είχαμε 

περισσότερες glamour εμφανίσεις!
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"�	�� & �������� ������ �� �	�
������� studio

�� ���� - ���� �� ������� ��� ����������!� "���������#� ��

��!#���, �� $�#�� ��� "���%� �&�"�����!� '%#����'��( studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

ÓÜââáôï 22 & ÊõñéáêÞ 23 Óåðôåìâñßïõ

#����$� �����$� ��%��� �	����1

'������

(�"�
ÓÜââáôï 6 & ÊõñéáêÞ 7 Ïêôùâñßïõ

2

3
20 & 21 Ïêôùâñßïõ

�	��
�*��: �� �������
��� ��
������� �. !"������ & #. $���
���	�

�+	+�.�: E���"������� ����
�%��� (��� �����
���
� ������� �������)

+����+	/�� �0�+1	�2��: O� �"���
�%��
�� �"���
�
� � �%�"� ���

�"� DSLR (%���� � ���� ���
	
�)

M�3�3 20 (�	/��	) 8���	�: ' 
	�	��� ����� ���
����
	
�

/O�*�� (
	� *� .	�2���): €160 (130 �"�� + *-# 23%)
.	A�/�	� ��2	3��	�9: ;�� (2) �<����� �"��
�����

X��3��: =��� ������
� ������ �� �� 9:30 - 16:00

�����: #thens Art Studio, A���" #�����" 20, #�. ;	��
����,
173 42, #��� (��	����: www.athensartstudio.gr/#/contacts/) 
M�
��: C���� ;	��
����. F	�: 210 9939995 - 6944 474024

�3�*�*�� ��2	3��	�9: '���� (4 ����), ��G��� (6 ����),
���
��� ��
������� (2����)

+��	1�2;�3�3*�	: !��
��, styling/hair/
make-up artist, ���� & ���, ������	 �"���
�%��

	NFO - �

���E�: 210 9703980, 210 9939995

Glamour - boudoir4
ÓÜââáôï 3 & ÊõñéáêÞ 4 Nïåìâñßïõ

Seminario Athens Art_3_Seminars.34 34 28/8/2012 3:29:01 
�

Πραγματοποιήθηκε. Θα επαναληφθεί σύντομα
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������� ��� Photokina

Carl Zeiss
Walk through �����!

Στο περίπτερο δέσποζε η γιγαντοκατασκευή με το κυλινδρικό 

περίβλημα φακού Ζeiss μέσα από την οποία μπορούσαν οι 

επισκέπτες να περπατήσουν και να δουν τα διάφορα προϊόντα της 

γερμανικής εταιρίας. Σε περίοπτη θέση ήταν η σειρά φακών Cine 

Prime CP.2 για DSLR με δυνατότητες HD video όπως και δείγματα της 

ΒlackMagic Cinema Camera. Επιπλέον υπήρχαν no working samples 

(προπλάσματα) φακών 

Zeiss για μοντούρα Sony 

E-Mount (NEX) και Fuji 

X-Mount (X-Pro1, X-E1). 

Θα κυκλοφορούν στα 

εξής μοντέλα 12mm 

f/2,8, 32mm f/1,8 και 

50mm f/2,8 Macro και θα 

κοστίζουν γύρω στα 1000 

ευρώ.

Olympus 
Stylus XZ-2 iHS: H ��!	��
 �����

H XZ-1 υπήρξε για αρκετό καιρό η αντιπροσωπευτική Olympus στο κλειστό Club των μηχανών 

γοήτρου. Στη νέα της μορφή και ονομασία, εντάσσεται στη σειρά Stylus που θα χαρακτηρίζει 

τα upmarket μοντέλα της εταιρίας. Η ΧΖ-2 φοράει επανασχεδιασμένο από το μηδέν chip 

αισθητήρα BSI-CMOS 12 Μegapixel (αντί για 10ΜΡ) ίδιο μέγεθος 1/1,7in. και πρακτικά τον ίδιο 

φακό Digital Zuiko 28-112mm f/1,8-2,5. Αλλάζει όμως το σώμα (προστίθεται grip) και κάποιες 

λειτουργίες όπως η επιλογή συνεχούς ρύθμισης ή με clic stop για το δακτυλίδι στο λαιμό του 

φακού. Επίσης το hot shoe κρύβει και το slot ηλεκτρονικών επαφών ΑΡ-2 που είναι συμβατό 

με αρκετά αξεσουάρ όπως EVF και πρόσθετες μονάδες φλας εκτός από το αναδιπλούμενο 

φλασάκι. Η οθόνη είναι πλέον αρθρωτού τύπου και όχι σταθερή όπως στην προκάτοχο XZ-1 

και το κερασάκι στην τούρτα είναι η προσθήκη συνδεσιμότητας WiFi που εδώ λέγεται Flashair.

5��� ����� ��� 	� �!�	
�� Micro 4/3

Οι κάτοχοι Pen και OM-D μπορούν να 

χαρούν καθώς ανακοινώθηκαν τέσσερα νέα 

οπτικά για το σύστημα Micro 4/3. Πρώτα 

ένας macro M.Zuiko Digital ED 60mm 

f/2,8 (αντίστοιχος 120mm) με δυνατότητα 

αναπαραγωγής 1:1 και ένας κλασσικός 

ευρυγώνιος 17mm f/1,8 (αντίστοιχος 

34mm). Ακολουθεί ένας υπερευρυγώνιος 

12mm f/2 (αντίστοιχος 24mm) και ένας 

pancake 15mm f/1,8 (αντίστοιχος 30mm). 

Όλοι τους θα διατίθενται κανονικά στην 

ευρωπαϊκή αγορά από τον Οκτώβριο 

με την εξαίρεση του 17mm o oποίος θα 

καθυστερήσει ως το πρώτο τρίμηνο του 

2013.
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������� ��� Photokina

ΜΙΑ ΜΠΥΡΑ = ΕΝΑ ΝΕΡΟ = €1,30!
Η γερμανική εκδοχή για το κόστος 
των πραγμάτων. 
Δεξιά ένα ποτήρι μπύρα φέρνει 
πάντα πιο κοντά τους ανθρώπους 
(...στη Γερμανία ιδιαίτερα!)

ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ PHOTOKINA. Ο φακός τα κατέγραψε από την άλλη πλευρά του Ρήνου. Σήμερα στεγάζουν άλλες υπηρεσίες και 
Οργανισμούς της πόλης της Κολωνίας. Αναμνήσεις...
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������� ��� Photokina

Σε κεντρικό δρόμο της Κολωνίας 
ο πλανόδιος μουσικός μετέφερε 
ολόκληρο... πιάνο για να βγάλει 
μεροκάματο (όχι, δεν έκοβε αποδείξεις!)

�)��$ ��� J��%�'$ 
I ������ �	�� )�"������ ��� 
 ��(
 ��� ���	� #��	� ��� ��)�����


Είναι φυσικό μετά το κλείσιμο της έκθεσης οι χιλιάδες επισκέπτες να αναζητούν ένα 

παραδοσιακό καλό (και όχι απαραιτήτως ακριβό) εστιατόριο για φαγητό και ένα ποτήρι 

δροσερή μπύρα. Ομολογούμε την αμαρτία μας: Δοκιμάσαμε σε μπυραρία της παλιάς πόλης 

το παραδοσιακό κότσι με λάχανο και στρούντελ με κρέμα...

Οι αρχιτέκτονες είχαν σίγουρα κέφια το ίδιο και οι ιδιοκτήτες κτηρίου στη πλατεία Neumarkt...
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Q�5�$!) 4�7��&7
���� 	
� 	��
	��� 	�" �	� Halle 7 

Χρόνο με το χρόνο η σχεδίαση και παραγωγή 

ψηφιακών άλμπουμ βελτιώνεται εντυπωσιακά 

γεγονός που επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά 

στη Κολωνία. Είδαμε καταπληκτικά σχέδια, 

πανάκριβα δερμάτινα εξώφυλλα επενδυμένα 

με... πέρλες και ότι άλλο βάζει ο νους σας! 

Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον στη δική 

μας μικρή PHOTOKINA, στη PHOTOVISION τον 

ερχόμενο Απρίλιο. 

M# .���") ��� Ilford
M���(
� ?��������( 

Η Ιlford εκτός από την προώθηση των 

προϊόντων (κυρίως χαρτιών) προωθεί 

και νέους δημιουργούς απ’ όλο τον 

κόσμο. Και μάλιστα από τη νέα γενιά 

πέρα από τους Ilford masters για τους 

οποίους θα διαβάσετε σε άλλη στήλη. 

Έτσι σε μια γωνία της έκθεσης, με έκπληξη 

συναντήσαμε ένα κύπριο νεαρό δημιουργό  

με χορηγό την Ilford. O M. Παπαμιχαήλ 

εξηγούσε στους επισκέπτες τις ειδικές 

τεχνικές ασπρόμαυρης εκτύπωσης που 

εφαρμόζει. Πάντα με Ilford υλικά...
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�#"4�#� #!�&�C�#�� �# $�4��"� .C��. 
�$(��7�!� �!*#�� 
��& Manfred Baumann ��� Halle 9.

S.W.P.A. ����� $�) ��� �!*#�� 7# ��� @�$@#&7��#� 5%��"�$5'#� ��& (�#*��+� 
(�$"%���7�+ ��� Sony ��� ��ulevard of Competitions


�) �� ���+ #��&�%��$!) !$� "#74�� 5%��"�$5�!�� #!*��#�� �#�'��#�� ��� Leica ��& 7����C���# �.#()� )�� �� �#�4���� Halle 1

K� 4��� �!*#�� 7# *�7$ �� tsunami, $��4 �#�����#!�'@$ 116 .�)��$ ����!

������ & !$��� #!*��#��
� ��((�	������ �'
 	
� PHOTOKINA 

Η απόφαση της διεύθυνσης της Koln Messe να κλείσει 

τη Visual Gallery που προηγουμένως κατελάμβανε 

ολόκληρο το Ηalle 1, επέφερε θύελλα αντιδράσεων. 

Λαμβάνοντας το μήνυμα οι γερμανοί έδωσαν πολύ 

μεγάλο εκθεσιακό χώρο στη Leica. Επίσης παρεχώρησαν 

εκθεσιακούς χώρους σε πολυσύχναστα σημεία, που 

συγκέντρωσαν πολλούς επισκέπτες. Ένα μικρό δείγμα 

των εκθέσεων βλέπετε σε αυτή μας τη σελίδα.
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Post Tsunami
Ikiru-� 	���
 	�" �� ���*������

Όπως πάντα στην Photokina οι φωτογραφικές εκθέσεις 

ήταν αρκετές αλλά μία από αυτές ήταν ιδιαιτέρως 

συγκινητική. 

Πρόκειται για την έκθεση Ikiru-Post Tsunami που στα 

πλαίσια της Photokina φιλοξενήθηκε για πρώτη φορά 

εκτός Ιαπωνίας και οργανώθηκε από την ένωση  Japanese 

Professional Photographers Society (JPS) . Συμπεριέλαβε 

εικόνες από τον πλέον καταστροφικό σεισμό που έπληξε 

ποτέ τη χώρα αλλά κυρίως μαρτυρίες από τα επακόλουθα 

της καταστροφής. Τον Μάρτιο του 2011 το βόρειο μέρος της 

Ιαπωνίας επλήγη από τον μεγάλο σεισμό που οδήγησε στο 

φονικό τσουνάμι. Η έκθεση αποτελείτο από 116 μεγάλες 

εκτυπώσεις φωτογραφιών από 73 φωτογράφους. Τον 

Μάρτιο του 2012, ένα χρόνο μετά, η JDS αποφάσισε να 

τρέξει ένα project όπου οι φωτογράφοι θα καταγράψουν 

και θα επικοινωνήσουν στον κόσμο πως οι άνθρωποι της 

περιοχής χτίζουν και πάλι τη ζωή τους και ξεπερνάνε την 

θλίψη. Αυτό ακριβώς είναι και το νόημα της λέξης Ikiru, 

δηλαδή συνεχίζω να ζω και επιβιώνω. Η έκθεση έχει 

πραγματοποιηθεί ήδη μια φορά στο Τόκιο και μια δεύτερη 

φορά στο Sendai. Από τους 73 φωτογράφους που έδωσαν 

τις φωτογραφίες, οι 29 είχαν πληγεί από την καταστροφή. 

Επίσης αρκετές φωτογραφίες προέρχονται από ερασιτέχνες 

που έμεναν στις κατεστραμμένες περιοχές και αποτελούν 

σημαντικά ιστορικά τεκμήρια για την έκταση της συμφοράς. Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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��)���7� 250 #&�C 
�� ���"� ���"� ������(��	� �����	�

ΠΡΟΣΤΙΜΑ 250 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 

2.000.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν 

ανασφάλιστα σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα στον Οκτώβριο 

αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση για την 

επιβολή προστίμων στα ανασφάλιστα ΙΧ, τα οποία θα 

πρέπει να καταβληθούν από τους φορολογούμενους μέσα 

σε διάστημα οκτώ ημερών.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης βαριές ποινές (πρόστιμο 

του ΚΟΚ, αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας 

κυκλοφορίας για 10 ημέρες) σε όσους αγνοήσουν την 

προθεσμία των 8 ημερών. 

Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

θα αποστείλει ταχυδρομικώς επιστολή προς τους ιδιοκτήτες 

των εμφανιζόμενων ως ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων 

και θα τους καλεί να εμφανιστούν στις ΔΟΥ και να δώσουν 

στοιχεία και εξηγήσεις μέσα σε οκτώ ημέρες για το εάν έχουν 

ασφαλιστεί κανονικά αλλά δεν φαίνονται στα αρχεία ή για 

κάποιο λόγο εξαιρούνται νομίμως από την ασφάλιση του 

οχήματός τους (π.χ. διπλωματικό σώμα, δημόσια υπηρεσία 

κ.λπ.). Επίσης, σε περίπτωση απόσυρσης ή καταστροφής ή 

κλοπής ή μεταβίβασης ή κατάθεσης πινακίδων αυτοκίνητου 

οχήματος, ο ιδιοκτήτης του εμφανιζόμενου ως ανασφάλιστου 

οχήματος θα πρέπει να παραδώσει ακριβές φωτοαντίγραφο 

των κατά περίπτωση δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Μόλις πληρώσει το πρόστιμο των 250 ευρώ, ο ιδιοκτήτης 

του ΙΧ θα επιλέγει μια ασφαλιστική εταιρία, στην οποία θα 

καταθέτει το παράβολο που πλήρωσε στην εφορία και στη 

συνεχεία θα υπογράφει νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο. 

Από την πλευρά της η ασφαλιστική θα καταβάλλει το 

παράβολο στο Δημόσιο και θα ενημερώνει το Κέντρο 

Πληροφοριών για κάθε ανασφάλιστο όχημα το οποίο θα 

αποκτά σήμα ασφάλισης.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου οχήματος 

αγνοήσει το κάλεσμα της εφορίας, θα επιβάλλονται πρόσθετες 

κυρώσεις όπως αφαίρεση της άδειας οδήγησης, της άδειας 

κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος, που θα 

αποδίδονται στο δικαιούχο μόνο αφού προσκομιστεί το ειδικό 

σήμα ασφάλισης. 

Αν περάσουν 20 μέρες και ο δικαιούχος δεν εμφανιστεί για 

την παραλαβή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας, η 

αστυνομική αρχή θα αποστέλλει τις πινακίδες κυκλοφορίας 

προς φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, από 

όπου θα επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση από τον 

ενδιαφερόμενο του ειδικού σήματος ασφάλισης.

Από το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι στα ταμεία των ασφαλιστικών 

εταιριών θα εισρεύσουν έσοδα της τάξης των 300.000.000 

ευρώ. Οι εισηγητές του σχεδίου εκτιμούν ότι θα υπάρξουν 

σημαντικά οικονομικά οφέλη και για το Δημόσιο, τόσο από 

την πληρωμή του παραβόλου όσο και από τους φόρους 

επί των ασφαλίστρων και εν τέλει από τη φορολόγηση 

των κερδών που θα έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες από τη 

δραστηριότητά τους αυτή.

��!���7�!4 *�7$�$

http://technio.gr/?p=4708


������ 166 •  �����	
 1  OKT��	�� 2012 ����
 29

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

 Y%���#����4[

Sony
L(� 	� ��� ���	�(� Vaio

Τον εντυπωσιακό και μοντέρνο χώρο που στεγάζεται το 

Fashion Workshop της Βίκυς Καγιά επέλεξε η Sony για να 

παρουσιάσει τα νέα μοντέλα Vaio την Τρίτη 18/9. Επιλογή 

που δεν μας φάνηκε ανεξήγητη αφού τα Vaio ανέκαθεν 

κέρδιζαν πόντους για το στυλ τους. 

Φυσικά το ενδιαφέρον μονοπώλησε το Xperia 

Tablet S με το γρήγορο τετραπύρηνο επεξεργαστή 

NVIDIA Tegra®3 και λειτουργικό σύστημα Android 

4.0.3. Το Xperia Tablet S είναι αρκετά ελαφρύ με καλή 

ποιότητα κατασκευής που αντέχει στα μικρά ατυχήματα 

που συμβαίνουν καμιά φορά στο σπίτι. Η Sony φρόντισε 

για αυτό θεωρώντας ότι το Xperia Tavlet S θα γίνει το 

επίκεντρο της οικιακής διασκέδασης αφού να ανάψει την 

τηλεόραση, τη συσκευή της καλωδιακής και το σύστημα 

οικιακής ψυχαγωγίας, να επιλέξει εισόδους, να ρυθμίσει 

τον ήχο και πολλά άλλα. Φυσικά κάνει και ότι κάνουν όλα 

τα tablet, οπότε μπορείτε να περιηγηθείτε στο internet, να 

συνδεθείτε στο κοινωνικά δίκτυα, να ακούσετε μουσική 

κτλ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχαμε τη δυνατότητα 

να δούμε και τα νέα laptop Vaio της σειράς S, T, E11, E15 

και Ε17. Τέλος ξεχωρίσαμε το υβριδικό Ultrabook από τη 

Sony συνδυάζει όλες τις δυνατότητες ενός υπολογιστή με 

την ευκολία ενός tablet. Το VAIO Duo με τον σχεδιασμό 

Surf Slider  αλλάζει, εύκολα, από πληκτρολόγιο σε tablet. 

Την παρουσίαση των προϊόντων έκανε ο Nick Roos που 

κατέχει τον τίτλο του Sony VAIO Product Expert, ενώ είναι 

και εκπαιδευτής στις κατηγορίες VAIO, Tablet και Reader 

στη Sony Europe.
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Η 20η τελετή απονομής των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών MASTER OF ARTS IN 

DESIGN, BACHELOR OF ARTS (HONOURS) DEGREE & DIPLOMA OF HIGHER EDUCATION 

του κρατικού βρετανικού Πανεπιστημίου MIDDLESEX στους αποφοίτους του ΑΚΤΟ, 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012, στο Θέατρο του Κολεγίου 

Αθηνών στο Παλαιό Ψυχικό. Τους τίτλους σπουδών απένειμε ο αντιπρύτανης (Deputy 

Vice Chancellor) του Middlesex University, Mr. Steve Knight. Στην ομιλία του προς 

τους αποφοίτους αναφέρθηκε στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Ηνωμένου 

Βασιλείου, που κατατάσσει στην υψηλότερη θέση τα προγράμματα σπουδών του 

Middlesex University (τόσο ακαδημαϊκά όσο και ερευνητικά) καθώς και τις συνεργασίες 

του, συμπεριλαμβανομένης και αυτής με τον ΑΚΤΟ. Στη συνέχεια, συνεχάρη τους 408 

αποφοίτους και υπογράμμισε ότι τα πτυχία τους είναι ισότιμα -από κάθε άποψη- με εκείνα 

που απονέμονται στους αποφοίτους του Middlesex University στο Λονδίνο, γεγονός που 

τους εξασφαλίζει σημαντικά προνόμια και διεθνή αναγνώριση. Η συνεργασία του ΑΚΤΟ 

με το Middlesex University (ονομαστό για τη σχολή του Art & Design), ξεκίνησε το 1991 

και είναι η πρώτη αλλά και η μακροβιότερη συνεργασία ελληνικού κολεγίου με ξένο 

πανεπιστήμιο, που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. 

Athens Photo Festival 
%� ���	�*�( ��� �����#�	��

Για την πραγματοποίηση των σημαντικών 

εκδηλώσεων που συνθέτουν το Athens 

Photo Festival 2012, το Ελληνικό Κέντρο 

Φωτογραφίας (ΕΚΦ), χρειάζεται κι εσάς. 

Το Athens Photo Festival, παρά τη 

μόνιμη οικονομική αβεβαιότητα και την 

ύπαρξη περιορισμένων οικονομικών 

πόρων, κατόρθωσε να παραμείνει 

ενεργό έως και σήμερα, κατά ένα 

μεγάλο μέρος, χάρη στην οικονομική 

στήριξη και εθελοντική εργασία των 

συντελεστών. Σήμερα, σε μία περίοδο 

μεγάλων αλλαγών, με αίσθημα συνέχειας 

προετοιμάζει τη διοργάνωση του Athens 

Photo Festival 2012, με νέες ιδέες και 

προτάσεις να διευρύνουν τα όριά του. Με 

την πεποίθηση ότι παρά τους δύσκολους 

καιρούς η τέχνη της φωτογραφίας θα 

πρέπει να στηριχθεί, τo νέο πρόγραμμα 

ενίσχυσης του ΕΚΦ επιδιώκει την 

παραπέρα ανάπτυξη μιας σταθερής 

σχέσης αμοιβαιότητας με το ευρύτερο 

φιλότεχνο κοινό, συνδράμει στην 

οικονομική ενίσχυση του Φεστιβάλ και 

συνεισφέρει στην απρόσκοπτη συνέχιση 

του πολιτιστικού έργου του ΕΚΦ που 

επιτελεί εδώ και 25 χρόνια. Υπάρχουν 

δύο ειδών συνδρομές: η ατομική (30€) 

και η συνδρομή για δύο άτομα (50€). 

Κάποιες από τα αποκλειστικές παροχές 

που είναι σχεδιασμένες για τους φίλους 

της φωτογραφίας που θα θελήσουν να 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενίσχυσης 

του Φεστιβάλ είναι το εισιτήριο διαρκείας 

για όλη τη διάρκεια του κεντρικού 

εκθεσιακού προγράμματος του Athens 

Photo Festival 2012, ο κατάλογος του 

Athens Photo Festival 2012, έκπτωση 

συμμετοχής στα σεμινάρια, masterclasses, 

artist talks κ.α

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος, 

συμπληρώστε την online φόρμα που 

βρίσκεται διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο 

του φεστιβάλ.

http://photofestival.gr/members/

������!� Y%��"�$5�!� ��$��#'$
��������� �	��������

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, είναι το παλαιότερο φωτογραφικό σωματείο, [έτος 

ιδρύσεως 1952]. Σχεδόν από το ξεκίνημά της, διοργανώνει σεμινάρια φωτογραφίας που 

απευθύνονται τόσο σε αρχάριους, όσο και σε προχωρημένους. Στα σεμινάρια διδάσκουν κατά 

περίπτωση ανάλογα με την ειδίκευσή τους καθηγητές και απόφοιτοι των ΤΕΙ φωτογραφίας, 

καθώς και καταξιωμένοι φωτογράφοι. Στο τέλος των σεμιναρίων δίνονται βεβαιώσεις 

παρακολούθησης. Για το τμήμα φωτογραφίας, την επόμενη χρονιά γίνεται έκθεση στον χώρο 

της Ε.Φ.Ε με τα έργα των μαθητών. Οι εγγραφές ξεκινάνε στις 24/09/2012 έως 19/10/2012 στα 

γραφεία της Ε.Φ.Ε. κάθε Δευτέρα, έως και Παρασκευή 19:00- 21:00μμ. 

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.efe.com.gr, και στη γραμματεία 

της Ε.Φ.Ε. τηλ. 2108228131
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����� (�$���#' ��$ �#���(�!) $��!�#����!4 "�$ ��� 5%��"�$5'$ ���'�& !$� ��$"7$�����#' workshops �# 
�!%�'$ !$� ���4($. �# 7�$ ���"��7#�� ��4�� ��& ���� 
*��$, �'"� ���� �� workshop ��� �$����'���, #'.$7# 
��� #&!$��'$ �$ 7�����&7# 7$[' ��&. �� �&����#&,� 7���#'�# �$ (�$@4�#�# ��� 7���*#7$��!) �#+.�� ��& 
Y���"�45�&, “���'�” (!&!��5��#' $�) 4 �!�%@�'�& ��$ �#�'��#�$). 
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$�4��"$ 7# �� 5%� !$� ��� C�$ ��& �� 5%��"�$5'[#��. ����#'� �$ #���!#5�#'� �� '(�� ���'� ����# 5���� ��� '(�$ 7��$ 
�# ����# (�$5��#��!�� ���"7�� ��� �7��$ !$� !4*# 5��4 *$ (#�� !4�� (�$5��#��!).” 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
D SLR, compact,D SLR, compact,

φακοί, αξεσουάρφακοί, αξεσουάρ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Από τους καλύτερους Από τους καλύτερους 

φωτογράφους τοπίουφωτογράφους τοπίου

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ
Photoshop, οργάνωση & Photoshop, οργάνωση & 

αποθήκευση του υλικούαποθήκευση του υλικού

ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

�
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���� ������������ ��������
Για τη σύνθεση

Για τη φωτομέτρηση

Για τους φακούς

Όλα όσα θέλετε να μάθετε συγκεντρωμένα σε έναν τόμο!

A '  E Ξ Α Μ Η Ν Ο  2 0 1 2

120120
Σελίδες με τις δικές σας

φωτογραφίες τοπίου
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτρης Βασιλείου 

γεννήθηκε στην 

Ελλάδα αλλα από το 

1997 ζει στη Σκωτία. 

Η αγάπη του για την 

φύση και το τοπίο, 

ειδικά της Βόρειας 

Σκωτίας τον οδήγησε 

στην ενασχόληση 

με τη φωτογραφία. 

Ανάλογα με 

την περίσταση 

φωτογραφίζει με 

ψηφιακή μηχανή, 

μεσαίο αλλά και 

μεγάλο φορμά.  

Η δουλειά του 

έχει δημοσιευτεί 

στα μεγαλύτερα 

φωτογραφικά 

περιοδικά τοπίου 

όπως Outdoor 

Photography, Practical 

Photography, 

Amateur 

Photographer, 

Photoplus κ.ά. 

Έχει ιδρύσει το 

online περιοδικό 

Landscape 

Photography 

Magazine και 

μέσω της εταιρείας 

του Earth’s 

Beauty οργανώνει 

φωτογραφικά 

workshop σε 

Σκωτία, Ελλάδα, 

Μ. Βρετανία κ.α. 

http://landscapephotogra

phymagazine.com

http://landscapephotographymagazine.com
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��: 210 8541400, info@photo.gr
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30/9/2012
ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Nέα, μειωμένη τιμή! 

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


������ 166 •  �����	
 1  OKT��	�� 2012 ����
 36

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

���� 56 .�)��$... 


