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PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη λίστα που ακολουθεί

Στο διαδίκτυο και στα ειδικά έντυπα που ασχολούνται 

με το imaging - όπως και στο δικό μας - γίνεται 

πολύ κουβέντα αυτές τις μέρες για τα νέα προϊόντα που 

παρουσιάστηκαν στην έκθεση CES του Λας Βέγκας. 

Παντού... Eκτός από την Γαλλία, φυσικά, όπου τα 

φωτογραφικά περιοδικά εκθειάζουν αυτό τον καιρό με 

πάθος το φωτογραφικό ταλέντο και την παραμυθένια, 

μυθική θα λέγαμε, ζωή του Jacques Henry Lartique. 

Όλα αυτά με αφορμή νέα, αναδρομική, έκθεση του έργου 

του στην γαλλική πόλη Tours (μέχρι 26 Μαΐου). 

Ας δούμε λοιπόν πως έζησαν, πως δημιούργησαν και 

πως πέθαναν κάποιοι συνάνθρωποί μας όπως 

ο φωτογράφος και πολίτης του κόσμου, Lartigue. 

Ο Lartique γεννήθηκε στο προάστιο Courbevoie του 

Παρισιού το 1894, στο απόγειο της “Belle Epoque” από 

πάμπλουτους γονείς (η οικογένειά του ήταν από τις 

πλουσιότερες της Γαλλίας). Σε ηλικία 6 ετών βγάζει τις 

πρώτες φωτογραφίες του με μία μηχανή του πατέρα του 

ο οποίος παρατηρώντας το μεγάλο ενδιαφέρον του γιου 

του για τη φωτογραφία του κάνει δώρο, λίγο καιρό μετά 

μία απλή κάμερα 13χ18. Με αυτήν ο μικρός Lartique 

βγάζει και εμφανίζει εντελώς μόνος τις φωτογραφίες 

του και εκτός αυτού τις κολλάει επιμελώς σε άλμπουμ 

με σκίτσα, το ιστορικό τους κλπ. ( Άφησε 130 τέτοια 

άλμπουμ). Και έτσι θα συνεχίσει για μεγάλο μέρος της 

ζωής του. Ο Lartique δεν πήγε σχολείο, δεν πήγε στο 

στρατό και δεν δούλεψε ποτέ γιατί όπως έλεγε δεν ήθελε 

να χάσει την ελευθερία του... Απόλαυσε όλα τα αγαθά 

αυτού του κόσμου και ρούφηξε τη ζωή μέχρι το μεδούλι. 

Προπολεμικά επιδιδόταν σε σπάνια για την εποχή 

σπορ όπως π.χ. χειμερινό σκι και αυτοκινητιστικούς 

αγώνες. Ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου και έκανε 

τρεις γάμους (έχοντας παράλληλα πολλές ερωμένες). 

Με την Bibi (πρώτη του γυναίκα), την Renée (πρώτη του 

ερωμένη), την Florette (τελευταία του γυναίκα). Ποτέ 

δεν ενδιαφέρθηκε να εκθέσει το τεράστιο φωτογραφικό 

υλικό που επιμελώς συσσώρευε (το έκανε κάποιες φορές 

εντελώς περιστασιακά και αθόρυβα). Έτσι πέρασε την 

νιότη του. Κάποια στιγμή στα 69 του χρόνια, το 1963, 

βρέθηκε να εκθέτει φωτογραφίες του στο MOMA 

(Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης) της Νέας Υόρκης: 

ο περιβόητος John Szwarkoski, επιμελητής φωτογραφίας 

του Μουσείου, είχε πιάσει λαυράκι... Την ίδια χρονιά - αν 

έχεις τύχη διάβαινε - το περιοδικό LIFE του αφιερώνει 

κάποιες σελίδες κατά σατανική σύμπτωση στο ίδιο τεύχος 
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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με την αναγγελία της δολοφονίας του Τζον Κένεντι που κυκλοφόρησε σε 

πολλά εκατομμύρια αντίτυπα. Μέσα σε λίγες μέρες ο Lartigue καθιερώνεται 

ως ένας από τους μεγάλους φωτογράφους τον 20ου αιώνα. Το 1975 

πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη ρετροσπεκτίβα του στο Παρίσι και 

καλείται από τον Γάλλο πρόεδρο Valery Giscard d` Estaing να φιλοτεχνήσει 

το επίσημο πορτραίτο του. Το 1979 σε ηλικία 85 ετών, πάντα ακμαίος, 

αναδεικνύεται ο πρώτος εν ζωή Γάλλος φωτογράφος που γίνεται συνολικά 

αποδεκτό το έργο του από το Γαλλικό Κράτος. Ακολουθεί δεύτερη, τεράστια 

έκθεση στον Grand Palais του Παρισιού το 1980 και αντίστοιχες εκθέσεις 

σε όλο τον κόσμο. Πέθανε πλήρης ημερών σε ηλικία 92 ετών στις 12 

Σεπτεμβρίου 1996, στη Νίκαια. Άφησε 100.000 φωτογραφίες, 7000 σελίδες 

σημειώσεων και 1500 πίνακες - η ζωγραφική ήταν η δεύτερη αγάπη του 

παράλληλα με την φωτογραφία και τη λογοτεχνία.
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• ΑΝΑΓΝOΣ - UNIFOT ΑΕ
• ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET • μηχανήματα και υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων • KEEN •  EVOLUTION • STEEL TRAK • 
κοπτικά • BANNER • MESH • BLOCK OUT • WALLAPAPER • CANVAS • υλικά eco solvet • SEAL • NEOLAM • FM • πλαστικοποιητές 
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους • KAPA • FOREX •  DIBOND • SEAL • NESCHEN • υλικά επικόλλησης και πλαστικοποίησης • 
Πλαστικοποιητικές μηχανές και υλικά για ψηφιακά album
Λ. Λαυρίου 228, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, τηλ.: 210 6040024 e-mail: unifot@otenet.gr  www.unifot.gr

• ART POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ O. - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε. 
Eισαγωγή - Εμπορία & Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ ART POINT, VERKA EXPLORER Θήκες & τσάντες, INNOVA Ιnkjet χαρτιά

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 508515, 2310 508516, 
email: info@artpoint.gr, web: www.artpoint.gr

• ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. 
ACCESSORY POWER μπαταρίες, φορτιστές AP αξεσουάρ σκοτεινού θαλάμου & αρχειοθέτ. slides DICAPAC υποβρύχιες θήκες 
φωτογραφικών μηχανών FOTOFLEX υλικά minilab εργαστηρίου GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα φωτογραφικά & video, light stand, 
προστατευτικά οθόνης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS υλικά καθαρισμού αισθητήρων 
ψηφιακών μηχανών & φακών LAMIPACKER μηχ. ψυχρής & θερμής πλαστικοποίησης LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες για φορητά 
φλας MARUMI φίλτρα & αξεσ. φωτ. μηχ., τηλεσκόπια, λούπες MEDALIGHT viewers slide, φωτεινές επιφάνειες, Digital φώτα ψυχρού 
φωτισμού MICROFLO οικολογικά φίλτρα minilab PHENIX φωτογρ. μηχανές, κυάλια & τηλεσκόπια, φώτα βίντεο POINT τσάντες & θήκες 
για φωτ/κές μηχανές & βιντεοκάμερες, θήκες εξοπλισμού, φωτ/κά γιλέκα SLS studio flash, συστ. οροφής, αξεσουάρ studio, φορητά 
φλας, φόντα  TAMRON φακοί TOWA τηλεσκόπια & μικροσκόπια WF επαγγ. τρίποδα, κεφαλές & μονόποδα, άλμπουμ, κορνίζες, 
μεγεθυντικοί φακοί, υλικά καθαρισμού φωτογραφικών μηχανών •  Εμφανίσεις, εκτυπώσεις C-41, ψηφιακές εκτυπώσεις σε minilab, 
επισκευές φωτ/κών μηχανών και φακών
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 3231354-5, 210 3222626, 210 3210000, Fax: 210 3217500 
email: sales@giannatos-foto.gr, web: www.giannatos-foto.gr

• CHROMA ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε. 
ART LEATHER άλμπουμ ΗΕΝΖΟ άλμπουμ, κορνίζες BELLWOOD software για ψηφιακά άλμπουμ GIEMME, SERGIO PEREGO, 
DIMENSIONE, CAMBAU κορνίζες. SARA Αναλογικά & ψηφιακά άλμπουμ
Μαρκορά 55, Πλ. Παπαδιαμάντη, 111 41 Άνω Πατήσια, Τηλ.: 210 2112125, Fax: 210 2112129
email: info@chroma.gr, web: www.chroma.gr

• ΔΑΜΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.  
Άλμπουμ χειροποίητο, άλμπουμ ψηφιακό, κορνίζες 
Μαρίας Κιουρί 167 & Σαμουήλ, 188 63 Νέο Ικόνιο - Πέραμα, Τηλ.: 210 4631971, 210 4621793 
Fax: 210 4082641, email: damala@damalasbros.gr, web: www.damalasbros.gr

• ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& Ι. ΑΕ. 
NIKON Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players 
MITSUBISHI Επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κ.λπ. 
VARTA Μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές CASELOGIC Τσάντες φωτογραφικών μηχανών, video 
cameras, laptop, θήκες CDs/DVDs, ILFORD Χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, Ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά REMINGTON 
Ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης RUSSELL HOBBS Ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
Zεφύρου 44, 17564 Π. Φάληρο, Τηλ.: 2109410888, Fax: 2109427058, email: desk@damkalidis.gr, site: www.damkalidis.gr

• DIGITAL WAY 
Aputure: ραδιοσυχνότητες  Bach & Boss: μπαταρίες, φορτιστές COMMLITE: συστήματα στήριξης GODOX: φωτιστικά Mettle: studio 
flash, φωτιστικά, αξεσουάρ TRAVOR: φωτιστικά  VISICO: studio flash, φωτιστικά, αξεσουάρ
Σπηλιάδου 4, ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Τηλ.:  2111824050, 2111821210, 2130315149,
www.digitalway.gr  digitalway@digitalway.gr
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Μόλις κυκλοφόρησε!

Photoshop
E I� ��� �����	�
���� �	���

Δείτε εδώ ένα -νέο- παράδειγμα 
επεξεργασίας και βρείτε 

περισσότερα... στο τεύχος!

Μάθημα 4ο: Selective color

https://www.youtube.com/watch?v=RUyuaycZxmc
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=150
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• EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE
EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα προβολής & αξεσουάρ
Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, Fax: 210 8099501, email: info@epson.gr web: www.epson.gr

 • E-PHOTOSHOP.GR / SMART TECHNOLOGY
Fototogo
Πλάτωνος 124, 174 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9536522, Fax: 210 9417110 
e-mail: sales@fototogo.gr, www.e-photoshop.gr www.smarttechnology.gr

• EX PAND 
PRIMERA αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματαCD, DVD 
και Blu Ray  TEAC αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματα 
CD, DVD και Blu Ray  ALL PRO SOLUTIONS αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές 
αντιγραφικά συστήματα CD, DVD και Blu Ray  VINPOWER αντιγραφικά συστήματα FARGO εκτυπωτές καρτών KODAK Photo 
Scanning System
Χαλκηδόνος 18, Αθήνα, Τ.Κ. 11527. Τηλ.: 210 6833358 - FAX: 211 8001173
e-mail: info@expand.gr  www.expand.gr

• FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΕ
Bilora τσάντες τρίποδα αξεσουάρ Διανομέας: Epson Surelab 
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 18345 Μοσχάτο Τηλ.: 210 9020664 e-mail: sales@fisheye.gr

• ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο. Ε. 
ΙΝΤΕRFIT φλας-φώτα LOWEPRO τσάντες, αξεσουάρ LIQUID IMAGE: υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός, TRAVOR: LED 
battery grib, μπαταρίες λιθίου
Δημοσθένους 67, 176 72  Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9515353, Fax: 210 9515733, 
email: zarofilm@otenet.gr

• GR IPDOMAIN - IΡ Host 
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Υπηρεσίες data center, CDN, Κατοχυρώσεις domain name, Φιλοξενία ιστοσελίδων
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727, email: info@iphost.gr, ww.iphost.gr

• HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε.
HAMA Καλώδια και οργανωτές καλωδίων. Αξεσουάρ για Τηλεοράσεις, Επιτοίχιες Βάσεις Τηλεοράσεων (CRT, LCD, TFT, LED), 
Έπιπλα, Καθαριστικά, Δορυφορικά αξεσουάρ, Εσωτερικές / Εξωτερικές κεραίες, Ενισχυτές σήματος. Θήκες και Αξεσουάρ για 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές / Φωτογραφικές Μηχανές και Bιντεοκάμερες / Κινητά Τηλέφωνα / MP3 Players / GPS / Κονσόλες 
Βιντεοπαιχνιδιών. Αξεσουάρ Αυτοκινήτου. Ψηφιακές κορνίζες, Κορνίζες,  Άλμπουμ, Επιτοίχιες Βάσεις για Ηχεία, Επιτραπέζιοι 
Μετεωρολογικοί Σταθμοί, Θερμόμετρα, Πολύπριζα, Φακοί  AHA Θήκες και τσάντες μεταφοράς για: Κινητά τηλέφωνα, 
Φωτογραφικές μηχανές, Φορητούς υπολογιστές, Mp3 Players, USB sticks, Φορητούς σκληρούς δίσκους.  XAVAX Λάμπες 
οικονομίας, Ζυγαριές, Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες, Αξεσουάρ για τον καφέ και την καφετιέρα  LEXAR Κάρτες Μνήμης, USB 
Sticks, Card Readers.\
Χαρίτων 33, 175 64 Π. Φάληρο, Tηλ. / Fax: 2109410206, e-mail: desk@hama-distribution.gr, maria.delli@hama-distribution.gr

• HELLENIC PHOTO FRAME - ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑΣ
Αγ. Αθανασίου 16, 480 60 Πάργα Πρεβέζης, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, 
email: gatsias@otenet.gr, www.gatsiasart.gr

• ΗΕΧΑΤΕΑΜ - GIATRAKOS 
VULCAN MULTICOPTERS τηλεχειριζόμενα συστήματα αεροφωτογράφισης και βιντεοσκόπησης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4002220, 
www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam info@hexateam.gr  

• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. 
NCL album (Ιαπων. ), GOLDBUCH album (Γερμανίας), BIELLE Ιταλίας, DIVINE MOMENTS χειροποίητα άλμπουμ, E-BOX θήκες 
CD/DVD και ψηφιακών μέσων, WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41 Καμίνια, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844 
email: info@theobros.gr, www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou
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• ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο. Ε. 
ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης  BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ  BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης 
φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ DΕCOR-DΕCOR κορνίζες 
KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου ROAMAN πασπαρτού 
Ορέστου 32, 118 53 Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, Fax: 210 3463575, email: theobros@acci.gr

• IKAROS MEDIA PACKAGING
Cd, Dvd, Blu Ray special packaging, Deluxe Packaging, Θήκες Dvd γάμου βάπτισης, ειδικές κατασκευές για Cd, Dvd, Blu Ray
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 77, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6857031 
www.ikmediapack.gr  e.mail: dimitris.fytas@ikmediapack.gr

• IKONA LAB
• Ψηφιακά άλμπουμ • εκτυπώσεις • μεγεθύνσεις • και όλες οι υπηρεσίες φωτογραφικού εργαστηρίου
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169
support@myikona.gr  www.myikona.gr

• ΙNTERSYS A. E. 
OLYMPUS ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές TOSHIBA συστήματα εικόνας και ήχου PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi, 
Home Entertainment  Systems, profess TomTom προϊόντα πλοήγησης IDAPT φορτιστές
CANON (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax, πολυμηχήματα, 
σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters, φλας και περιφερειακά H/Y
Θέση Ντοροβάτεζα, 190 93 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τηλ.: 210 9554270-2, Fax: 210 9554373, 
email: intersys@intersys.gr www.intersys.gr
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02 , Παιανία
Τηλ. Κέντρο: 210 9554000 Fax: 210 4815194 , 210 4816640

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. Ε. 
CHAMPION: χημικά TECCO χαρτιά plotter TECHNOTAPE: αναλώσημα mini lab PROMAX; photobook TURA φωτογραφικό χαρτί
HP φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες Διανομές προίόντων KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 email: kabanaos@hol.gr

• ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών
Κλεοβούλου 5, 145 74 Ροδόπολη Αττικής, Τηλ: 210 6210376, Fax: 210 8150044, e-mail: info@corniza.gr, ww.corniza.gr

• MAY Printways Ltd 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ και άλλων υπηρεσιών
Λεωφόρος Λεμεσού 144, 2012 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ.: 0035722312210, Fax : 0035722314795 email: info@printways.com.cy

• MC MANIOS - CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER
AMABILIA, θήκες, CANON, φακοί για βίντεο και κάμερες, CARTONI, συστήματα στήριξης CHROSZIEL, συστήματα στήριξης CHIMERA, 
φωτισμός DEDOLIGHT, φωτιστικά EASYRIG, συστήματα στήριξης EWA MARINE, υδατοστεγείς θήκες IKAN, συστήματα στήριξης, 
μόνιτορς κ.α., KATA BAGS, τσάντες KINO FLO, φωτιστικά LOWEL, φωτιστικά MILLER, τρίποδα συστήματα στήριξης P+S, βάσεις 
συστήματα στήριξης PAG, μπαταρίες φορτιστές ROSCO, φίλτρα SCHNEIDER, φακοί STEADICAM, συστήματα στήριξης TIFFEN, φίλτρα 
TRANSVIDEO, ασύρματα συστήματα ZACUTO, συστήματα στήριξης ROSCO, ζελατίνες
Αραχναίου 12-14, 115 22 Πολύγωνο - Αθήνα, Τηλ.:  210 6452995-6, Fax:  210 6452997, 
e-mail: ιnfo@mcmanios.gr, ww.mcmanios.gr, www.facebook.com/pages/M-C-Manios/162177880496448

• MERKOURI
Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54 Τούμπα Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767, email: raoulmerk@yahoo.gr

• MY ALBUM
• Digital Albums • Matted Albums • κουτιά, τσάντες κτλ.
Αιγαίου 23, 551 34 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 384291, info@myalbums.gr www.myalbums.gr 

(�*#�'"��) �� "��'"��!("�) �%* +!$�(�# (*��"�%'! (�,# PHOTOVISION (11/1/13)

NEA
ΣYMMETOXH
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• MYIKONA
• Photobook • ημερολόγια • προσκλητήρια γάμου, βάπτισης • βιβλία ευχών • υπογραφικές υπηρεσίες
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169 info@myikona.gr  www.myikona.gr

• PAPERS Α.Ε.
HAHNEMUEHLE   φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης CANSON  φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης ILFORD   
φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης MOAB  φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης POLAROID φωτογραφικές μηχανές, 
εκτυπωτές ONA Bags τσάντες STENOFLEX pinhole cameres DEREL-IQ κεραμικές κούπες PHOTOTEX αυτοκόλλητα υφάσματα LUMI 
INKS Representative in Greece ειδικές εκτυπώσεις, Διανομή προϊόντων EPSON
Σπάρτης 13, 564 30 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 968527, Fax: 2310 208013, email: info@papers.gr, www.papers.gr

• PHOTOFLEX STUDIO - Ιωάννου Δημήτριος & Σια Ο.Ε. 
JORGENSEN Albums of Australia, άλμπουμ
Αμφιτρίτης 7, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9814438, Fax: 210 9851491   email: info@photoflex.gr

• PHOTOSHOP DIGITAL 
Εμπορία & κατασκευή Ψηφιακών άλμπουμ DOMINICO PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS
Βιομηχανική περιοχή Λαμίας 35100, Τηλ.: 22310 68061-2, e-mail: psd2@otenet.gr, www.photoshopdigital.gr

• PHOTOZONE 
LIGHTCRAFT φίλτρα  HOYA, Φίλτρα TOKINA φακούς NISSIN φλας SAMYANG Φακούς-φίλτρα ΒENRO Tρίποδα-DSLR RIG-τσάντες 
LENSPEN καθαριστικά AEE Magicam, Action cameras Meike, Βattery grips
Αμισσού 55, 171 24 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 988427 Fax: 210 9011602 e-mail: info@photozone.gr, www.photozone.gr

• PROLAB
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ,  ΨΗΦΙΑΚA ALBUMS, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ALBUMS, Finishing, Exclusive προτάσεις
Film & ψηφιοποίηση, Πρόγραμμα Photodeals για φωτογράφους.
Σόλωνος 48, 56431 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ: 2310600508 - 2310588420, Fax: 2310587205, e-mail: ιnfo@prolab.gr, www.prolab.gr

• PWS
• Φωτογραφική κοινότητα • φωτογραφικά σεμινάρια • επαγγελματικός εξοπλισμός www.photoweddingstories.com  info@pws.gr

• ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
BRAUN μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ, REFLECTA οθόνες, σκάνερ, light stand, SILICON POWER κάρτες μνήμης, F&V φωτιστικά led, 

VECT φωτιστικά LED XAMBO επαγγελματικός εξοπλισμός στούντιο, EASY HOOD βάσεις φωτιστικών αξεσουάρ, AMARAN   φωτιστικά LED
Παπαδιαμάντη 11, 111 41 Ά. Πατήσια, τηλ: 210 2236690 fax: 210 2236698, e-mail: videopho@otenet.gr, ww.videophot.gr

• ΣΤΑΜΟΣ A.E. 
DNP Επαγγελματικά Συστήματα Εκτύπωσης και Αναλώσιμα FIT Engineering Φωτογραφικά Κιόσκια VARIZOOM συστήματα Στήριξης και 
Σταθεροποίησης καμερών SWIT μπαταρίες και φωτισμός καμερών GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών  ROTOLIGHT 
LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας  FOTODIOX LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FANCIER Τσάντες μεταφοράς και τρίποδα 
για επαγγελματικές κάμερες ADATA Κάρτες μνήμης, USB Sticks PRODISC Οπτικοί δίσκοι CD-DVD  WXD θήκες για φωτογραφικές 
μηχανές και βιντεοκάμερες WINBEL ακουστικά SILVER JAPAN Φορητός ήχος και εικόνα HALLOA Αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές 
ήχου και εικόνας ΔΙΑΝΟΜΗ: προϊοντων SONY Επαγγελματικές Κάμερες και Αξεσουάρ, Επαγγελματικές Φωτογραφικές Μηχανές Σύστημα 
alpha, Οπτικοί δίσκοι, Κάρτες Μνήμης, Μπαταρίες, Κασέτες, Ακουστικά 
Λασκαράτου 11Α, 542 50 Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, email: stamos@otenet.gr, www.stamos.com.gr

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011
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��: 210 8541400, info@photo.gr

H ��������
��	
�� �	�� 
�����������

��� ���������� 

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

Super προσφορά! 
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• Techblog.gr
Φιλοστράτου 4, 175.63 - Π. Φάληρο. Τηλ: 211.7106.493, FAX: 211.7106.493
info@techblog.gr www.techblog.gr

• TECHNIO AE 
PENTAX φωτογραφικές μηχανές, ELINCHROM studio flash, PHASE ONE φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές πλάτες, NODAL NINJA 
συστήματα στήριξης αξεσουάρ, COKIN φίλτρα, PHOTOFLEX εξοπλισμός στούντιο, VANGUARD τσάντες αξεσουάρ
Κομνηνών 24, 54624 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 271 003, Fax: 2310 271 670, Έκθεση προϊόντων: Ρεγγίνα Κούνιο, Αμερικής 10, Αθήνα,
Τηλ: 210 9567810, e-mail: technio.sales@kouniogroup.com. info@kouniogroup.com, www.technio.gr

• ΤΡΙΓΩΝΟ ΟΕ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ A. & K. 
Καθετοποιημένη παραγωγή κορνιζών, πλήρες διαστασολόγιο 
3o χλμ. Κατερίνης – Ν. Εφέσσου. 60100 Κατερίνη, Τηλ.: 23510 39950, Fax: 23510 39960, e-mail: info@trigono.gr, www.trigono.gr

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ 
• Φωτογραφικές εκδόσεις 
Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 638447
eidolo@photoeidolo.gr www.photoeidolo.gr

• ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Εργαστήριο επεξεργασίας εικόνας, εκτυπώσεις, εμφανίσεις, επικολλήσεις, πλαστικοποιήσεις, ψηφιοποίηση. 
Κόνιαρη 60, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6469432 & 210 6453230, e-mail: info@tipoma.gr, www.tipoma.gr, ww.facebook.com/tipoma

                                                                                         
          ... και έπεται συνέχεια!

NEA
ΣYMMETOXH

OΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485

www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!
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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, 


�'�(*#�>���): Κωνσταντίνα Γκιτάκου �"'#��! *�%(�!��=,: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���?,��("�): 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 

��$��>!

B�#�"% ��� $!F"�) �%* �;J%*# �,# �#>(�
�������, ���� ��
 ����	��	� ��	���� ������...

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

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Νίκος Τσαχτάνης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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�����������: 210 8541400 &  info@photo.gr

� ���� 
�����������: 
• �� ���
�� 
�� �������� (244 �������, ���� 
�
��������!)

• �� ���
�� ����������� & ����
���� �� courier (ACS)! 

• �� ���
�� ��
��
������ & ����	 ��� ����: 

• ������� �������� ���
����� �� Varta (�"��� € 4,5)!

...�� ��#� ���� 4 �������� ���
����� �� 

9,90
...$����

�������! % ����'��� ���� ���� �"��
������ 
�� stock
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�� ������������� ������ ��� �! PHOTOVISION. �"#�� $’
�������, �	
����� ��� ������ ��� ��� ���	������ ����� ��� �
�� ���	��
�� �
� Imaging
Στο τεύχος που διαβάζετε φιλοξενούμε  το δεύτερο μέρος των μικρών συνεντεύξεων επαγγελματιών δημιουργών στον τομέα της φωτογραφίας 

τους οποίους προσεγγίσαμε με μοναδικό αντικείμενο συζήτησης τη Photovision. Kαθώς η έκθεση έχει παγιωθεί στη συνείδηση όλων ως το 

μεγαλύτερο σημαντικόι event που κάθε δύο χρόνια αποτυπώνει τον παλμό και τη δραστηριότητα του imaging από διάφορες σκοπιές, δηλ. 

καλλιτεχνική, εμπορική, μεταπρατική, σεμιναριακή κλπ. η γνώμη τους αποκτά τη βαρύτητα που αρμόζει στην προσωπικότητα και την ιστορία 

ενός εκάστου. Ιδού λοιπόν οι ερωτήσεις που θέσαμε:

• Πιστεύετε ότι ο τομέας του Imaging στην Ελλάδα χρειάζεται μια ειδική έκθεση;

• Από τις ως τώρα επισκέψεις σας σε προηγούμενες διοργανώσεις της Photovision, ποια είναι η εκτίμηση για το επίπεδο 

της οργάνωσης και των συμμετεχουσών εταιριών;

• Έχετε να προτείνετε κάποιες αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα 

της Photovision;

• Στην εποχή κυριαρχίας του διαδικτύου οι εκθέσεις διατηρούν το ρόλο τους;

• Θεωρείτε ότι τα σεμινάρια, workshops κλπ. συμβάλλουν στην επιτυχία μιας έκθεσης Imaging;

�� #���#�%& �!� �'(��%(��

ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

)*+��� )�#,�����

Θεωρώ πολύ σημαντική την ύπαρξη 

μιας μεγάλης ειδικής έκθεσης σχετικής 

με το κλάδο της φωτογραφίας. Τώρα 

τελευταία, έχω προσέξει κάποιες απουσίες 

από τις μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή στην 

προηγούμενη Photovision δεν είδα την 

Canon και την Hewlett Packard, αν δεν κάνω 

λάθος. Θα ήθελα να είναι όλες oι σημαντικές 

εταιρίες και τα αξιόλογα προϊόντα εκεί. Δεν 

έχω να διατυπώσω κάποια παρατήρηση 

πάνω στην οργάνωση της έκθεσης - ίσως 

επειδή δεν έτυχε να επισκεφθώ π.χ. τη 

Photokina προκειμένου να υπάρχει μέτρο 

σύγκρισης. Σίγουρα είναι άλλα τα μεγέθη 

αλλά είμαι αρκετά ικανοποιημένος από την 

Photovision. Επίσης άλλο ένα θετικό και 

σημαντικό είναι ότι μας δίνεται η ευκαιρία 

να συναντήσουμε παλιούς συνεργάτες και 

φίλους. Με την επικράτηση του Internet 

έχουν εξαφανιστεί πολλά περιοδικά ενώ 

και οι εκθέσεις θα δυσκολευτούν πολύ στο 

μέλλον. Αλλά φυσικά άλλο το διαδίκτυο και 

άλλο η έκθεση. Εγώ θέλω ένα προϊόν να το 

πιάσω στο χέρι μου, να δω πως λειτουργεί, 

επιθυμίες που δεν ικανοποιούνται μέσω 

Internet. Eκεί υπάρχει όλη η πληροφορία 

αλλά όχι η φυσική επαφή, η εμπειρία και οι 

πραγματικοί άνθρωποι που θα ρωτήσεις και 

θα λύσουν απορίες κλπ. Επίσης οι άνθρωποι 

κυρίως από την επαρχία είναι ένθερμοι φίλοι 

των  εκθέσεων γιατί θέλουν να βρίσκονται 

στον παλμό της κίνησης της έκθεσης, τη 

βλέπουν σαν ένα μεγάλο γεγονός που δεν 

πρέπει να χάσουν και έτσι ενδιαφέρονται πιο 

πολύ απ’ όλους. 
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www.mariostheologis.com
Είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο της Photovision σε σχέση 

πάντα με τον πληθυσμό και τις οικονομικές δυνατότητες 

της Ελλάδας. Υποκειμενικά θα έλεγα ότι θα μπορούσε η 

έκθεση να συνδέεται περισσότερο με τις σχολές και τους 

νέους καλλιτέχνες που έχουν πιο αυθεντικές προτάσεις 

να δώσουν στα εικαστικά. Δηλαδή μια πιο ελαφριά, 

λιγότερο τεχνοκρατική ματιά. Να εμπλακούν δηλαδή οι νέοι 

δημιουργοί σε παραλληλία με την έκθεση. Είναι μια πρόταση 

να αγαλλιάσει και η ψυχή κάποιων καλλιτεχνών πέρα από 

αυτούς που θέλουν να δουν κυρίως τεχνικά πράγματα. Τι 

θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αυτές οι ιδέες: σεμινάρια, 

workshop, κάποιο θεατρικό happening, κάτι διαδραστικό 

που να προσελκύσει περισσότερους καλλιτέχνες. Έχοντας 

υπόψη από τους μαθητές μου ότι άλλοι προσελκύονται από 

το τεχνολογικό κομμάτι της απεικόνισης και άλλοι από την 

εικαστική πλευρά θα έλεγα η Photovision θα μπορούσε να 

στραφεί και προς την εικαστική πλευρά που της λείπει. Χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι θα γίνει και Biennale!

Ευτυχώς προς το παρόν οι εκθέσεις διατηρούν τον ρόλο τους 

ακόμα και κάτω από την πίεση του internet.  Επειδή πηγαίνω 

σε αρκετές εκθέσεις πιστεύω ότι διατηρούν κυρίως τον ρόλο 

της κοινωνικοποίησης των ανθρώπων, της συνεύρεσης face 

to face. Το έργο μπορεί να μου το στείλει κάποιος με ένα mail 

και να καθίσω να το δω. Ούτως ή άλλως είναι σχεδόν αδύνατο 

κάποιος να αγοράσει έργα, λόγω της κρίσης. Αλλά είναι 

αφορμή για συνεύρεση και συζητήσεις. Και το ίδιο ισχύει όχι 

μόνο για εκθέσεις έργων αλλά και προϊόντων σχετικών με την 

φωτογραφία.

��;$�) �R�(%)
www.nicolaslotsos.com
Το imaging στην Ελλάδα, όπως και κάθε άλλος σχεδόν τομέας  

της κοινωνίας, είναι σε πτώση. Kάθε κίνηση που έχει στόχο να 

αναζωογονήσει ένα τομέα της αγοράς, όπως οι εκθέσεις για το χώρο 

του imaging, είναι θετική. Το πρόβλημα για τους συμμετέχοντες όμως 

πια είναι έντονο  και η προσπάθεια να κατέβουν με τα καλύτερα και 

τελευταία προϊόντα του χώρου τους γίνεται εκ των πραγμάτων πιο 

δύσκολη. Γενικά, πάντως, μια τέτοια έκθεση βοηθάει γιατί είναι μια 

ευκαιρία για όλους τους εμπλεκομένους με την φωτογραφία να έρθουν 

σε επαφή και φυσικά ο καταναλωτής να δοκιμάσει νέα προϊόντα.

Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα αντικειμενικός για να κρίνω το επίπεδο 

της Photovision συνολικά, καθώς το επίπεδο διαφέρει από περίπτερο 

σε περίπτερο, γενικά όμως η αίσθηση είναι ότι κυμαίνεται πάνω από 

τον μέσο όρο. Πέραν αυτού, πιστεύω ότι οι εκθέσεις δε πρέπει να 

λειτουργούν μόνο ως μέρος συγκέντρωσης όλων των μαγαζιών της 

Αθήνας, αλλά να αποτελούν μια ευκαιρία για να δούμε όλες τις τάσεις 

της τεχνολογίας του imaging σήμερα. Θα ήθελα π.χ. να δω τους 

καινούριους φακούς της Nikon και της Zeiss , τις Sigma DP Merrill, την 

Sony RX1, τα καινούρια Deckle χαρτιά της Hahnemuhle, της Epson, 

και πολλά άλλα. Δηλαδή να δούμε καινούρια προϊόντα, που θα τα 

φέρουν οι αντιπρόσωποι με σκοπό να δουν και οι ίδιοι την απήχηση 

τους στο κοινό. Μπορεί μετά να μην τα δούμε άλλο στην Αθήνα αλλά 

η έκθεση νομίζω πρέπει να έχει και ένα τέτοιο χαρακτήρα. Επίσης, 

θεωρώ ότι τα σεμινάρια μπορούν να συμβάλουν εν μέρει στην επιτυχία 

μιας έκθεσης. Γενικά, δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει πρόσφορο έδαφος 

για διακεκριμένους φωτογράφους να κάνουν workshops λόγω των 

περιορισμένων συμμετοχών. Είναι ένα είδος  που ο Έλληνας δεν 

έχει μάθει να επενδύει σε αυτό - εν αντιθέσει με το εξωτερικό. Εδώ 

θα ξοδέψουμε σε εξοπλισμό αλλά δύσκολα σε private workshops. 

Με αυτήν την έννοια τα μαζικά workshops των εκθέσεων έχουν 

απήχηση και τελικά θεωρώ μικρή αλλά θετική την προσφορά στους 

εμπλεκομένους. Η αλήθεια είναι ότι λόγω του διαδικτύου οι εκθέσεις 

έχουν μία καθοδική πορεία. Και όχι μόνο από άποψη προσέλκυσης 

κόσμου αλλά κυρίως από τις συμμετοχές των επαγγελματιών και 

από την προσέλευση των πελατών αυτών, δηλαδή των ανθρώπων 

που πάνε στην έκθεση με σκοπό να επενδύσουν σε κάποια προϊόντα 

κλείνοντας συμφωνίες. Το διαδίκτυο έχει πλήξει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό τον λόγο ύπαρξης αυτών των εκθέσεων. Πιστεύω ότι  στο 

άμεσο μέλλον θα αλλάξει η μορφή των εκθέσεων.
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www.all4mat.gr
Ναι, πιστεύω ότι μία έκθεση που συγκεντρώνει τον φωτογραφικό κλάδο 

στον ίδιο χώρο είναι μια καλή κίνηση, ειδικά σε αποχές κρίσης. Η κάθε 

εταιρεία έχει διαφορετική προσέγγιση και φυσικά πιο ενδιαφέρον έχουν 

οι εταιρείες που έχουν καινοτόμα προϊόντα. 

Οι καινοτομίες και οι ανθρώπινες σχέσεις δεν αρκούνται μόνο στο 

διαδίκτυο. Για παράδειγμα το χαρτί που θα τυπώσω μια φωτογραφία 

θέλω και να το πιάσω, πέρα από τα χαρακτηριστικά που θα διαβάσω στο 

internet. Για αυτό θεωρώ ότι οι εκθέσεις διατηρούν το ρόλο τους μέσα 

στην κλάδο. Επιπλέον τα σεμινάρια που διεξάγονται είναι ότι καλύτερο 

για τους νέους φωτογράφους.

Q���$% ;$$�)
www.kamilonollas.com
Πιστεύω ότι η Photovision είναι απαραίτητη και 

προσφέρει στον τομέα της φωτογραφίας. Όσο για το 

επίπεδο, το θεωρώ καλό για τα ελληνικά δεδομένα. 

Έχω πάει και στην Photokina αλλά εκεί είναι τελείως 

διαφορετικά μιας και προσελκύει εμπόρους και 

επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Είναι ένα show 

επίδειξης καινοτομιών και τεχνολογίας αιχμής. 

Σε γενικές γραμμές όμως, θεωρώ ότι το επίπεδο της 

Photovision είναι καλό. Θα μπορούσε ίσως να εντάξει 

περισσότερες δραστηριότητες στο εκπαιδευτικό 

κομμάτι ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον. Τα 

σεμινάρια, τα workshop, οι εκθέσεις και οι λοιπές 

παράλληλες δράσεις συμβάλλουν στην επιτυχία 

μίας εμπορικής έκθεσης γιατί έτσι προσεγγίζονται 

και διαμορφώνονται τα target group των επόμενων 

γενιών. Έτσι προσελκύονται οι νέοι, πελάτες και 

ενδιαφερόμενοι, βελτιώνοντας τις γνώσεις τους σε 

τεχνικό και αισθητικό επίπεδο. Είναι σίγουρο ότι 

ακόμα η φυσική επαφή με τους αντιπροσώπους 

και τους πωλητές σε μια έκθεση δε μπορεί να 

υποκατασταθεί από το internet. Βέβαια δε ξέρω 

για πόσο καιρό ακόμα! Βλέπουμε περιοδικά 

και εφημερίδες να κλείνουν συνεχώς και όλη η 

πληροφόρηση να μεταφέρεται στο διαδίκτυο. Οι 

αναγνώστες εφημερίδων και περιοδικών ανήκουν 

(δυστυχώς) στους ρομαντικούς μιας περασμένης 

γενιάς. Μελλοντικά δε ξέρω αν η σχέση του 

πελάτη με τον πωλητή-αντιπρόσωπο-εκπρόσωπο 

εταιρείας θα μπορούσε να αντικατασταθεί από το 

διαδίκτυο, αλλά δε μπορώ και να το αποκλείσω. 

Ίσως θα μπορούσε προς το παρόν να υπάρχει ένας 

συνδυασμός και των δύο. Δηλαδή να υπάρχει μία 

εξελιγμένη διαδραστική διαδικτυακή επικοινωνία 

αλλά να παραμένει και η έκθεση ως φυσική 

υπόσταση με κάποιο τρόπο. Να συνυπάρχουν και να 

αλληλοσυμπληρώνονται.
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Ως επαγγελματίας φωτογράφος εξειδικευμένος 

στην αρχιτεκτονική φωτογραφία είμαι 

υποχρεωμένος να ενημερώνομαι για τις τελευταίες 

εξελίξεις στο αντικείμενό μου το οποίο απαιτεί 

ιδιαίτερα ακριβή και υψηλής ποιότητας εξοπλισμό. 

Καθώς αυτός απευθύνεται σε πολύ μικρή ομάδα 

επαγγελματιών στην Ευρώπη και μπορεί να 

αναζητηθεί μόνο σε μικρές εταιρίες της Κεντρικής 

Ευρώπης ή μεγάλες εκθέσεις του εξωτερικού 

με σημαντικότερη τη Photokina στη Κολωνία, 

οι Έλληνες φωτογράφοι αυτού του χώρου δεν 

αποτελούν προτεραιότητα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

μια κλαδική έκθεση στη Ελλάδα απευθύνεται σε 

πολύ ευρύτερο κοινό και καλύπτει μεγαλύτερη 

γκάμα προϊόντων, που στη δική μου περίπτωση 

δεν αποτελούν ενδεχόμενες αγορές. Λόγω αυτής 

της συνθήκης η επίσκεψή σε μια τέτοια έκθεση 

παίρνει περισσότερο κοινωνικό χαρακτήρα καθώς 

μου δίνει την ευκαιρία να δω ανθρώπους του 

χώρου, παλιούς συμφοιτητές και συνεργάτες και 

να κουβεντιάσω μαζί τους. 

Λόγω του μικρότερου μεγέθους αγοράς αλλά και 

διαφορετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, 

οι εμπορικές εκθέσεις στη χώρα μας υστερούν 

σε σχέση με τις διεθνείς οι οποίες προσελκύουν 

μεγάλες εταιρείες και εντυπωσιακά προϊόντα 

αιχμής. Φοβάμαι ότι αν οργάνωνε κανείς μια 

τέτοια έκθεση στην Ελλάδα το κοινό της θα 

αποδεικνυόταν εξαιρετικά περιορισμένο, γι αυτό 

και θεωρώ, ότι οι Έλληνες οργανωτές στήνουν μια 

έκθεση διευρυμένου ενδιαφέροντος που αφορά 

περισσότερους πιθανούς αγοραστές. Αν μπορούσε 

να σκεφτεί κανείς μια συμβιβαστική λύση, αυτή 

ενδεχομένως θα ήταν να προσελκυθούν μεγάλες εταιρείες υψηλής ποιότητας να 

συνεκθέσουν δίπλα σε πιο προσιτές εμπορικές φίρμες. Η παρουσία των πρώτων 

θα λειτουργούσε ως δέλεαρ να επισκεφθεί κανείς την έκθεση για να δει από κοντά 

την τεχνολογία αιχμής και ταυτόχρονα να ενημερωθεί και να καταναλώσει προϊόντα 

που βρίσκονται πολύ πιο κοντά στις οικονομικές του δυνατότητες. Όσον αφορά τη 

χρησιμότητα των εκθέσεων την εποχή του διαδικτύου, θεωρώ την συζήτηση άνευ 

αντικειμένου καθώς μπορεί κανείς να ενημερώνεται από το τελευταίο για ζητήματα 

ή τεχνικές που αφορούν τη δουλειά μας αλλά σε καμία περίπτωση δεν προβαίνει 

στην αγορά ενός σοβαρού, σημαντικού και ακριβού εργαλείου αν προηγουμένως 

δεν το έχει δει από κοντά και ελέγξει εξονυχιστικά. Σε μία έκθεση σου δίνεται η 

δυνατότητα να δεις από κοντά τον εξοπλισμό που γνωρίζεις από το διαδίκτυο και 

να πιστοποιήσεις ότι είναι ακριβώς αυτό για το οποίο διάβαζες τόσο καιρό. Τέλος, το 

ενδιαφέρον μου για τα σεμινάρια μιας κλαδικής έκθεσης είναι μάλλον περιορισμένο 

καθώς έχω την τύχη να κουβεντιάζω τα περισσότερα ζητήματα που ανακύπτουν με 

εκλεκτούς συναδέλφους η γνώση των οποίων με έχει βοηθήσει κατ’ επανάληψη. Για 

οποιονδήποτε δεν έχει τη δική μου τύχη και εργάζεται περισσότερο απομονωμένος, 

αντιλαμβάνομαι ότι ένα σεμινάριο λειτουργεί ως τη μοναδική, ίσως, ευκαιρία να λάβει 

κανείς απαντήσεις για ερωτήσεις που έχει συλλέξει για καιρό.

Φωτ.: Λεωνίδας Καλπαχίδης
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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 
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

1
Δευτέρα 4/2/13 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

���������: ����� ������� �������	�
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, � “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, � �	"��� ���� �%��!���
 �	 � ����	�" ���
. 
�� ��������, �� �����, � ��	�	%�	�� �%��!���, �� !���& ���.

2
Τετάρτη 6/2/13 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

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

3
Δευτέρα 11/2/13  ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

4
Τετάρτη 13/2/13 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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W��%K��?��> ���(�%&K"##� 
(�%# Q��(;J%$%
��� � �	�
��
�� "#�$������ ��
 � Athens Art Studio
Τις μέρες των Χριστουγέννων οι φίλοι της φωτογραφίας είχαν μια μοναδική ευκαιρία στα 

καταστήματα Kωτσόβολος στο Τhe Mall Athens και στο Smart Park στα Σπάτα. 

Οι επαγγελματίες φωτογράφοι και συνεργάτες του περιοδικού μας Aλέξανδρος Βογιατζάκης 

και Γιώργος Μυριαγκός, έστησαν ένα πλήρες στούντιο με professional φωτισμούς, 

καθοδηγώντας τους επισκέπτες να φωτογραφίσουν το γνωστό μοντέλο Ευαγγελία Αραβανή 

και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες των τελευταίων DSLR και mirrorless 

φωτογραφικών μηχανών. Η ενέργεια γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από τους υποψήφιους 

αγοραστές που βρήκαν την ευκαιρία να λύσουν τις απορίες τους, να ρωτήσουν τους 

επαγγελματίες και να φύγουν με καταπληκτικές φωτογραφίες.
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����� & ����
��� ������ �� �
�������� studio

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

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

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

1

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

�+	+�.�: 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���� ;	��
����. 6944 474024

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

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

	NFO - �

���E�: 210 9703980, 210 9939995

2

3

T������� ����
�! 
� ���� 
����	�
Χρησιμοποιήστε το φλας της μηχανής σας ανακαλύψτε τις δυνατότητες του
26 & 27 ���������� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Still Life ��������� 
Φωτογράφηση Φαγητού, αντικειμένων για διαφημιστική χρήση
9 & 10 	
��������� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

���������� "�#��
O φωτισμός, το studio, το concept με επαγγελματίες μοντέλα
23 & 24 	
��������� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Glamour on location 
Φωτογραφήστε επαγγελματίες μοντέλα σε σουίτα ξενοδοχείου 
9 & 10 ������ 2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

4

Weekly teuxos179.indd   19 11/1/2013   5:35:44 ��

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


������ 179 •  �����	
 14 IANOYA	��� 2013 �����
 20

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

 (���� 

Smartwatches
% 	���	�� 	������
�� ����

Τώρα που τα smartphones είναι πια κατεστημένο, η χρονική συγκυρία 

είναι ώριμη για την επόμενη τεχνολογική επανάσταση. Smartwatches: το 

buzzword, η λέξη - κλειδί που θα ακούμε ολοένα και περισσότερο φέτος. 

Η αρχική ιδέα δεν είναι καινούργια. Είναι μέρος του wearable computing, 

που είχε υποστηριχθεί πολύ από τη Microsoft σε αρχική φάση ενώ έχει 

αναπτυχθεί και από τη Sony αλλά την πρώτη φορά στη λογική ενός mini 

υπολογιστή με τη μορφή ρολογιού. 

Το gadget της Sony στην δεύτερη εκδοχή του σχεδιάστηκε ως 

«περιφερειακό» ή αξεσουάρ, αν θέλετε, για Android smartphone. Έχει 

OLED οθόνη αφής και μάλιστα Multitouch, επικοινωνία μέσω Bluetooth 

3.0, mP3 player και υποστήριξη Wingets (miniApps). Mπορεί να δείξει 

ειδοποιήσεις, να απεικονίσει το περιεχόμενο email, να παίξει ρόλο remote 

control για την κάμερα του smartphone κλπ. Πωλείται γύρω στα 100 ευρώ.

Η Sony δεν είναι χωρίς ανταγωνισμό στη μικρή κατηγορία αφού υπάρχουν 

παρεμφερή προϊόντα όπως το Motorola Motoactiv και το WIΜΜ Οne. 

H απάντηση του Δαυίδ της αγοράς έρχεται από ένα απρόσμενο παίκτη, 

από την άγνωστη ως τώρα Pebble, λαμπρό παράδειγμα ιντερνετικού 

καπιταλισμού. Η έμπνευση έλαμψε στο μυαλό του Eric Migicovsky, ενός 

φοιτητή από τον Καναδά και φανατικού ποδηλάτη. Την ώρα της ποδηλασίας 

κτυπούσε συχνά το iPhone του. Όμως ήταν δύσκολο να το βάζει και να το 

βγάζει από την τσέπη. Σκέφθηκε λοιπόν να δουλέψει πάνω στο concept 

ενός έξυπνου ρολογιού χειρός το οποίο θα μπορούσε να επικοινωνεί με 

το smartphone. Σχεδίασε λοιπόν ένα πρωτότυπο που συνεργαζόταν με 

BlackBerry. Για να το εξελίξει χρειαζόταν επιπλέον 100.000 δολ. όμως καμία 

τράπεζα δεν τον  δάνειζε. Έτσι στράφηκε στο kickstarter.com την πετυχημένη 

πλατφόρμα χρηματοδότησης νέων ιδεών. Για όσους δεν το γνωρίζουν, το 

Κickstarter δουλεύει φιλοξενώντας την πρόταση και ζητώντας συγκεκριμένο 

ύψος χρηματοδότησης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη λογική 

του «Ή όλα ή τίποτε». Το 44% των προτάσεων καταφέρνει να βρει τις 

(μικρές) εισφορές προερχόμενες από τους επισκέπτες του ιστότοπου και να 

�"��(�;��%

Sony SmartWatch: ����� touch interface

H o���	�
� ����� 	� Pebble: x�������� �� ���
	��
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συγκεντρώσει το ζητούμενο ποσόν. Μέχρι στιγμής έχουν 

χρηματοδοτηθεί 30.000 project από κινηματογραφικές 

ταινίες ως …gadgets. Ανάμεσά τους, το Pebble smartwatch 

στάθηκε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες αφού τον Μάιο 

του 2012 ξεπέρασε κάθε προσδοκία συγκεντρώνοντας 

χρηματοδότηση ύψους 10,2 εκ. δολ. και 85.000 

προπαραγγελίες μέχρι σήμερα. Το Pebble είναι διαφορετικό 

γιατί βασίζεται στην τεχνολογία ePaper (αντίστοιχο του 

eInk) ίδια με αυτή που χρησιμοποιείται στα ασπρόμαυρα 

eReader Kindle. Πλεονεκτεί ως προς την ελάχιστη ηλεκτρική 

κατανάλωση και την ξεκούραστη απεικόνιση ακόμη και 

κάτω από το δυνατό φως του ήλιου. Βγαίνει σε πολλά 

χρώματα, έχει αξιόπιστο χειρισμό με κουμπάκια στο πλάι 

αντί για αφή, μεγάλη διάρκεια μπαταρίας τουλάχιστον μιας 

εβδομάδας και φόρτιση χωρίς καλώδιο! Συνεργάζεται με 

συσκευές που τρέχουν σε πλατφόρμες iOS 5 ή Android 2.3.3 

ή νεώτερο λογισμικό. Τι κάνει λοιπόν: Μένει συνδεδεμένο 

με pairing μέσω Bluetooth 4.0 με smartphone και δέχεται 

ειδοποιήσεις για κλήσεις, email κλπ. ενεργοποιώντας 

μάλιστα τη δόνηση που σίγουρα είναι πιο αισθητή σε σχέση 

με το τηλέφωνο σε μια τσέπη ή (χειρότερα) σε μια τσάντα. 

Ολόικληρη η φιλοσοφία του interface δίνει έμφαση στην 

απλότητα και διατίθεται και SDK για ανάπτυξη εφαρμογών 

από τρίτους developers. Προς το παρόν δεν έχουν ακόμη 

προσδιοριστεί τα κανάλια εμπορικής διάθεσης και οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν την παραγγελία τους μέσω του 

www.getpebble.com. Δεν θα εκπλαγούμε αν το Swatch Group ή 

η Seiko εξαγοράσουν το νεαρό E. Migicovsky για πολλά εκ. δολ. 

Σήμερα, ή γίνεσαι πλούσιος νωρίς σαν τον M. Zuckerberg του 

Facebook ή ποτέ… 
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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CES 2013
&����	 � 3D �
� �
� ����� ����;

Η εβδομάδα που μας πέρασε συνέπεσε με τη CES στο Λας Βέγκας, τη με-

γαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Μιας και 

δεν είμαστε αρκετά τυχεροί ώστε να ζούμε κοντά στη Νεβάδα και η κρίση 

έχει περικόψει τις ταξιδιωτικές δαπάνες, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις 

κολλημένοι στους υπολογιστές μας. Διαβάσαμε, δελτία τύπου, ρεπορτάζ, 

παρακολουθήσαμε keynotes κτλ. Περίπου στη μέση της εβδομάδας, ανα-

ρωτηθήκαμε όλοι λοιπόν “Παιδιά, που πήγε το 3D”; 

Ενώ μέχρι πέρυσι όλες οι εταιρείες είχαν πάρει σβάρνα τις εκθέσεις για 

να μας πείσουν ότι το 3D είναι το μέλλον, φέτος πρωταγωνιστές της CES 

ήταν το 4K και το OLED. Για να μην παρεξηγούμαστε, μιλάμε για έλλειψη 

του 3D σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά όπως τηλεοράσεις, γιατί κατά τ’ 

άλλα η 3D προβολή του Χόμπιτ κάθε άλλο παρά υποφέρει. Αυτό που δεν 

ξέρουμε είναι αν ταινίες όπως το Χόμπιτ θα καταφέρουν να συμπαρασύρουν 

την αγορά γενικότερα.

Ένα χρόνο πριν, στη CES αλλά και μερικούς μήνες προηγουμένως στην 

IFA του Βερολίνου, είχε ανοίξει η συζήτηση γύρω από το Ultra HD. Μέσα 

σε λίγους μήνες κατάφερε να βρει τη θέση του στις γκάμες των εταιρειών. 

Οι μεγάλοι κατασκευαστές τηλεοράσεων έδειξαν κιόλας τα πρώτα τους 

μοντέλα. Στην αρχή είδαμε υπερυψηλής ανάλυσης τηλεοράσεις 55 

και 65 ιντσών (βλέπε Sony στην τελευταία IFA), αλλά πλέον ήρθαν και 

προσγειώθηκαν σε προσιτές διαστάσεις. Η Panasonic για παράδειγμα, 

έφτιαξε Ultra HD οθόνη 20 ιντσών την οποία έβαλε σε tablet με Windows 

8. Στην κατηγορία του 4K μπήκαν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές displays 

όπως Sony, Panasonic, Samsung, LG αλλά και μικρότερες εταιρίες που δεν 

είναι γνωστές στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπως η Vizio. Η Sony, που 

όπως πάντα είναι πιο επιθετική, έφτιαξε ήδη την πρώτη υπηρεσία παροχής 

βίντεο 4K για όσους αγοράσουν δικές της τηλεοράσεις. 

Γιατί λοιπόν το hype του 3D στις μεγάλες εκθέσεις καταλάγιασε και έδωσε 

τόσο γρήγορα τη θέση του στο 4K; Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχάς το 3D 

δεν αποτελεί καινούργια τεχνολογία αλλά επαναλαμβάνει με αργό ρυθμό 

και νέες σχεδιάσεις μια παλιά ιδέα χωρίς να έχει δώσει ακόμα εξαιρετικά 

δείγματα εικόνας. Από την άλλη, το 4Κ (δηλαδή η ανάλυση 4096x2160) 

φαίνεται να έκανε την εμφάνιση του ραγδαία από την 

στιγμή που αποφασίστηκε να εξελιχθεί το format αυτό. 

Που σημαίνει λιγότερο κόστος και γρηγορότερα έσοδα. 

Το 4Κ στον κινηματογράφο υπάρχει εδώ και χρόνια. 

Είναι μια τεχνολογία που η Sony και η Panasonic 

γνωρίζουν καλά μιας και δεν ασχολούνται μόνο με την 

παραγωγή τηλεοράσεων αλλά και περιεχομένου. 

Οι υπόλοιπες εταιρείες, όπως η Samsung, για την οποία 

η παραγωγή περιεχομένου δεν είναι στην ατζέντα της, 

θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν.  

Στο 3D από πλευράς περιεχομένου, δεν λείπουν οι 

ταινίες. Στην οικιακή ψυχαγωγία το 3D σημαίνει είτε 

αθλητικά είτε μερικές ταινίες αλλά αυτά ως περιεχόμενο 

δεν επαρκούν για να δικαιολογήσουν για το μέσο κατα-

ναλωτή την επένδυση μερικών χιλιάδων ευρώ.. Κι αυτό 

γιατί το 3D, σε ποιότητα έχει ακόμα δρόμο να διανύσει 

πριν πετάξουμε τα χαζά γυαλιά. Από την άλλη, στο 4K 

η αναβάθμιση είναι σαφής και η εικόνα στην Ultra HD 

τηλεόραση πολύ καλύτερη από ότι στην προηγούμενη 

μας συσκευής. 

Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το 3D θα πεθάνει και θα 

εξαφανιστεί πλήρως. Το Hollywood βρήκε ένα ακόμα 

εργαλείο και οι κινηματογράφοι κατάφεραν να φέρουν 

πίσω κόσμο στις αίθουσες και μάλιστα με πιο ακριβό 

εισιτήριο. Με αργό ρυθμό, και αφού η τεχνολογία 

του 3D βελτιωθεί αρκετά μπορεί να προσελκύσει και 

το κοινό που χρειάζεται και που τότε θα θεωρήσει 

ότι η 3D τηλεόραση αποτελεί πραγματικά μια 

αναβάθμιση. Μέχρι τότε ελπίζουμε ότι η μανία του 3D 

θα καταλαγιάσει - ειδικά στον κινηματογράφο - ώστε να 

χρησιμοποιείται σε ταινίες που πραγματικά έχει νόημα 

να τις βλέπεις στις 3 διαστάσεις όπως το Avatar, το Life 

of Pi κτλ. Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Αν και φέτος διατυπώθηκαν παράπονα κατά πόσον η CES έμεινε πίσω από 

την εποχή της, οι μεγάλες εταιρίες ήταν εκεί δείχνοντας ό,τι καλύτερο 

έβγαλαν ή σκοπεύουν να βγάλουν τα εργαστήριά τους. Μεγάλο κομμάτι όμως 

δημοσιότητας πήραν φέτος project που δεν προέρχονται από κολοσσούς αλλά από 

το crowdfunding, μέσα από πλατφόρμες τύπου kickstarter. Οι ανακοινώσεις στον 

τομέα του Imaging δεν έφεραν κάτι συναρπαστικό. Απλά επιβεβαίωσαν αυτό που 

φαίνεται για καιρό και είναι η δικτύωση της φωτογραφικής μηχανής. Σχεδόν όλες οι 

εταιρίες συμπεριέλαβαν μοντέλα με WiFi που ανεβάζουν τις φωτογραφίες στο cloud 

ή σε social media.  Στους υπόλοιπους τομείς της τεχνολογίας, πέρα από μεμονωμένα 

project, έλειπε η μεγάλη έκπληξη. Η κινηματογράφηση και η προβολή 3D φαίνεται 

να χάνει έδαφος καθώς το βάρος πέφτει πλέον στο 4Κ. Παρουσιάστηκαν λοιπόν τα 

πρώτα μοντέλα TV και καρτών γραφικών που υποστηρίζουν ανάλυση 4K. Καθώς τα 

smartphones και τα tablets κερδίζουν το μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου 

μας και τα Windows 8 φαίνεται να εξελίσσονται σε μεγάλη επιτυχία οι υπολογιστές 

προσαρμόζονται ενσωματώνοντας κάποιοι touchscreen οθόνη. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις σε μια έκθεση του βεληνεκούς της CES είναι υπεράριθμες. Μαζέψαμε λοιπόν 

τις βασικότερες ανακοινώσεις από το χώρο του imaging, προσθέτοντας μερικά ακόμα 

ενδιαφέροντα gadgets και σας τα παρουσιάζουμε. 

Η CES πραγματοποιήθηκε 

για πρώτη φορά το 1967 στη 

Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια 

γιγαντώθηκε στο Λας Βέγκας 

και για χρόνια αποτελούσε το 

meeting point όλων των τάσεων 

της τεχνολογίας. Στο τεραίν της 

έκθεσης έχουν πατήσει το πόδι 

τους όλες οι προσωπικότητες της 

τεχνολογίας για να μιλήσουν για 

νέες ανακαλύψεις, για την πρόοδο 

και τι θα φέρει το μέλλον. 
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Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag

Olympus
�����'�� '� compact

Πέντε νέα μοντέλα φέρνει η CES 2013 στο line up της Olympus, με καινοτομία το 

σύστημα σταθεροποίησης σε πέντε άξονες για την αποφυγή κουνημένων λήψεων 

video. Το σύστημα iHS πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην OM-D και οι πρώτες compact 

που το ενσωματώνουν θα είναι οι TG-2 και SH-50. Όπως και η TG-1, η TG-2 έχει 

φωτεινό φακό με διάφραγμα f/2.0 και αισθητήρα 12MP BSI CMOS. Επίσης έχει 

GPS tracking, 240fps high-speed λήψη βίντεο για αναπαραγωγή super slow-

motion playback και είναι αδιάβροχη μέχρι τα 15 μέτρα. Επιπλέον αντέχει σε πτώ-

σεις από τα 2.1m και σε χαμηλές θερμοκρασίες μέχρι τους -10°C. Στην κατηγορία 

των Traveller ξεχωρίζει η Olympus SH-50 με πλήρεις manual χειρισμούς και στο 

βελτιωμένο σύστημα σταθεροποίησης πολλαπλών αξόνων, με το οποίο ο χρήστης 

μπορεί να πάρει καθαρά πλάνα ακόμα και όταν τρέχει. Οι υπόλοιπες προσθήκες 

είναι η superzoom SZ-15 και οι weatherproof TG-830 και TG-630.

Sigma DP3 Merill
�� ����� �� Foveon

Παρά τις υποσχέσεις και τα θεωρητικά 

πλεονεκτήματα, η εξέλιξη του 

επαναστατικού τριστρωματικού αισθητήρα 

Foveon μέχρι στιγμής δεν είχε την 

αναμενόμενη επιτυχία. Έτσι έχουμε 

μείνει σε μία μόνο ρεφλέξ τη Sigma 

SD1Μerrill και σε δύο compact DP1 

και DP2 Merrill όλες με τον ίδιο βασικό 

αισθητήρα 24x16mm 15,4Μegapixel  Στις 

δύο compact η βασική διαφορά ήταν 

η εστιακή απόσταση του φακού ενώ 

τώρα έρχεται να προστεθεί και άλλη μία 

compact, η DP3 Merrill αυτή τη φορά με 

εστιακή απόσταση 50mm που αντιστοιχεί 

με 75mm στο φορμά 135. Σημειώνουμε 

τόι όλες ονομάζονται Merrill προς τιμή 

του εφευρέτη του αισθητήρα Dick Merrill 

o οποίος απεβίωσε το 2008. Ο φακός 

της Sigma 50mm έχει φωτεινότητα 

f/2,8 και περιλαμβάνει ασφαιρικά και 

χαμηλής διάχυσης στοιχεία. Η ελάχιστη 

απόσταση εστίασης είναι 22cm και ο 

λόγος αναπαραγωγής 1:3 ενώ εστιάζει και 

χειροκίνητα. Σημειώνουμε ότι μέχρι  την 

έλευση της Sony RX1 η Sigma προσέφερε 

μέσω των  DP1/DP2Merrill τις compact με 

το μεγαλύτερο σένσορα της αγοράς όσον 

αφορά τις φυσικές διαστάσεις (οριακά 

μεγαλύτερος από APS-C).
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Pentax MX-1
*
� compact ������ �	 �������� �� ���	����

Η MX ήταν η ναυαρχίδα της Pentax από το 1976 μέχρι και περίπου τις αρχές της 

δεκαετίας ’80 οπότε παρουσιάστηκε η LX με το υβριδικό κλείστρο. Υπήρξε μια 

μηχανή-ορόσημο με πλήρως μηχανική αρχιτεκτονική και υφασμάτινο κλείστρο 

εστιακού επιπέδου οριζόντιας διαδρομής. Μόνο το σύστημα φωτομέτρησης 

Fujifilm X100s
����� ���+	��

Η Χ100 (2010) άνοιξε μια νέα σελίδα για την Fujifilm αφού ήταν η πρώτη 

μηχανή της εταιρίας με μεγάλο αισθητήρα (ΑPS-C 16Μegapixel) πολύ καιρό 

μετά τη reflex S5Pro και μάλιστα προς την κατεύθυνση της digital rangefinder. 

Mε το retro look και τη στιβαρή κατασκευή έμοιαζε πολύ παραδοσιακή και 

από Leica, διατηρώντας όμως τις ψηφιακές ευκολίες και μια πολύ ξεχωριστή 

προσωπικότητα. 

H Χ100S (ΜkII?) αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του αρχικού μοντέλου και 

κατά κύριο λόγο ενσωματώνει τον ίδιο προχωρημένο αισθητήρα Χ-Τrans 

15,8x23,6mm 16,3Megapixel όπως οι δύο τρέχουσες X-Pro1 και Χ-Ε1 και 

περιλαμβάνει πάνω στο chip ειδικά στοιχεία που ασχολούνται αποκλειστικά με το 

Phase Detection δηλ. με το autofocus 

με σύστημα ανίχνευσης της διαφοράς 

φάσης. Στη θέση των ηλεκτρονικών βρίσκουμε 

το νέας γενιάς επεξεργαστή ΕΧR Processor II με 

λειτουργία Lens Modulation Optimizer που 

αναλαμβάνει να διορθώνει τις χρωματικές και 

γεωμετρικές εκτροπές. Βελτιώσεις έχουν επέλθει 

σε διάφορα σημεία όπως στην ανάλυση του 

υβριδικού σκοπεύτρου (στην ψηφιακή του 

διάσταση λειτουργεί ως EVF 2,35Μegapixel). 

Ξανασχεδιασμένο είναι το manual focus που 

χρησιμοποιεί δεδομένα από το phase detection 

autofocus προκειμένου να λειτουργήσει το 

τηλέμετρο σπαστού ειδώλου (digital split image) 

προσφέροντας αίσθηση χειρισμού παρόμοια με 

χειροκίνητης εστίασης συμβατικές μηχανές (με 

φιλμ). Επίσης έχει προστεθεί το πολύ χρήσιμο 

κουμπί Q (Quick Menu) για γρήγορη πρόσβαση 

στις βασικές ρυθμίσεις. 

• Διαφορετικός αισθητήρας X-Trans (με την 

ειδική κατανομή χρωματικών μικροφίλτρων 

της Fujifilm)

• Manual focus με βοήθημα Digital Split Image

• Mεγαλύτερης ανάλυσης EVF

• Tαχύτερο autofocus: απόκριση 0,07sec.

• Ριπή 6fps (έναντι 5fps) με χωρητικότητα 

buffer ως 31 καρέ (έναντι 10fps)

• Λειτουργία Pro Neg Std. και Pro Neg. Hi με 

εξισορρόπηση ειδική για πορτραίτο

• Full HD video 1080p/60 και Bitrate 36Mbps

εξαρτιόταν από τις μπαταρίες. Προσπαθώντας 

να δανειστεί την αίγλη της all time classic MX η 

Pentax έδωσε το όνομα MX-1 στη νέα compact 

γοήτρου που παρουσίασε στην φετεινή CES. 

Πρόκειται για μια μηχανή που τοποθετείται 

ανάμεσα στις απλές compact και στις πιο 

“πολύπλοκες” mirrorless, για τους χρήστες που 

μεν θέλουν περισσότερες δημιουργικές επιλογές 

αλλά χωρίς να χρειάζεται να αλλάζουν φακούς 

και να κουβαλούν μαζί εξαρτήματα. Κρατώντας 

στοιχεία από την εμφάνιση της παλιάς MX, έχει 

αισθητήρα 1/1.7 ίντσες και ανάλυση 12MP. 

Επίσης διαθέτει ξεχωριστό dial επιλογέα για 

την διόρθωση έκθεσης, full manual ρυθμίσεις, 

τραβάει αρχεία RAW, έχει σταθεροποιητή 

κ.α. Μαζί με την νέα Pentax MX, η εταιρεία 

ανακοίνωσε πως πλέον η μικρή mirrorless Q10 

θα είναι διαθέσιμη σε ποικίλους χρωματικούς 

συνδυασμούς ανάλογα με τις επιθυμίες του 

χρήστη και την παραγγελία που δίνει στο 

εργοστάσιο. Πλέον θα μπορεί να επιλέγει 

ανάμεσα σε είκοσι διαφορετικά χρώματα για 

το σώμα και πέντε διαφορετικά χρώματα για το 

grip, δημιουργώντας έτσι εκατό διαφορετικούς 

χρωματισμούς. 
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Sony
&��	 ��	� Cyber-shot �� CES

Οι πέντε νέες compact που παρουσίασε η Sony έχουν στα βασικά τους 

χαρακτηριστικά την βελτιωμένη εκδοχή του συστήματος σταθεροποίησης 

Optical SteadyShot και το Wi-Fi που φαίνεται να εισχωρεί στις γκάμες 

σχεδόν όλων των εταιρειών. Για αρχή οι λεπτές Cyber-shot WX200, WX80 

και WX60, διαθέτουν τον αισθητήρα Exmor R CMOS και Full HD βίντεο. 

Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία τα μοντέλα με αισθητήρα Exmor 

R CMOS είναι μέχρι τέσσερις φορές πιο αποτελεσματικά από τα αντίστοιχα 

της περσινής χρονιάς στη μείωση των κραδασμών από την κίνηση της 

μηχανής κατά τη λήψη, ακόμα και στο ζουμ. Πέρα από τις μικρές Cyber-shot 

θα κυκλοφορήσει και η Cyber-Shot TF1 η οποία  είναι αρκετά σκληρή και 

ανθεκτική στο χιόνι, την άμμο, τη σκόνη, τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

και το νερό, σε βάθος μέχρι 10 μέτρων. Για όσους θέλουν ισχυρό zoom θα 

προτιμήσουν την Cyber-shot H200 με 26x. Η γκάμα ολοκληρώνεται με τις 

Cyber-shot W730 και W710 που απευθύνονται στους νέους φωτογράφους. 

Συνοπτικά η Cyber-shot WX200 με τον αισθητήρα Exmor R CMOS έχει 

ανάλυση με 18,2 ενεργά megapixel και φακός Sony G με οπτικό ζουμ 10x. 

Η Cyber-shot WX80 - έχει ανάλυση 16,2 ενεργά megapixel με φακός Carl 

Zeiss Vario-Tessar με οπτικό ζουμ 8x. Στην ίδια ανάλυση αλλά χωρίς Wi-Fi 

έρχεται η Cyber-shot WX60. Η Cyber-shot TF1 - αδιάβροχη σε βάθος έως 

10 μέτρα - έχει αισθητήρα Super HAD CCD με 16,1 ενεργά megapixel και 

φακό με οπτικό ζουμ 4x. H Cyber-shot H200 έχει αισθητήρα Super HAD 

CCD με 20,1 ενεργά megapixel και φακό Sony με οπτικό ζουμ 26x και τέλος 

οι Cyber-shot W730 και W710 έχουν αισθητήρα Super HAD CCD με 16,1 

ενεργά megapixel και οπτικό ζουμ 8x και 5x αντίστοιχα.

Fujifilm X20
/�� �� ��	����� 	
����+���
 �
 

����	� '� �'�����'�

Ανάμεσα στις compact γοήτρου Fujifilm η εύρωστη 

X10 σύντομα κατέκτησε μια επίζηλη θέση χάρη στην 

εξαιρετική κατασκευή Made in Japan, τον πολύ 

φωτεινό φακό Fujinon Super EBC zoom f/2,0-2,8 και 

το μοναδικό οπτικό σκόπευτρο, ένα χαρακτηριστικό 

που πλέον απουσιάζει από τις μηχανές της 

κατηγορίας. Στα τεστ πολλοί σχολίασαν πόσο καλό 

ήταν το οπτικό σκόπευτρο και πόσο θα βελτιωνόταν 

η εργονομία με την προσθήκη ψηφιακών ενδείξεων. 

Πράγματικ εισακούστηκαν και τώρα η Χ20 έχει 

αποκτήσει Digital Trans Panel στο προσοφθάλμιο. 

Oι επιδόσεις της X10 από τον αισθητήρα EXR 

2/3in. 12Megapixel ήταν ήδη πολύ καλές και 

τώρα γίνονται ακόμη καλύτερες με την υιοθέτηση 

αρχιτεκτονικής X-Trans CMOS II όπως και στα APS-C 

μοντέλα της σειράς Χ που υπόσχεται 30% καλύτερη 

συμπεριφορά στο θόρυβο. 

Εξωτερικά διαφέρει από το μεταλλικό φινίρισμα 

(αλουμίνιο συν συνθετικό σαγρέ δέρμα) σε σχέση 

με το μαύρο της Χ10, την προσθήκη ενός ειδικού 

πλήκτρου Q 

(Quick) γρήγορων 

ρυθμίσεων και 

εσωτερικά από 

τον πιο γρήγορο 

επεξεργαστή 

και βελτιωμένο 

autofocus.
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Nikon Series 1
&	�
���	��
 �����

Την πίστη της στο σύστημα 1 που είναι μαζί μας 

λίγο παραπάνω από ένα χρόνο, εκφράζει η Nikon 

βγάζοντας στην αγορά κι άλλους φακούς. Στα 

πλαίσια της CES ανεκοίνωσε δύο νέους φακούς 

τον Nikkor 1 VR 6.7-13mm f/3,5-5,6 και τον Nikkor 

1 VR 10-100mm f/’4-5,6. Yπενθυμίζουμε ότι στο 

σύστημα Nikon 1 (CX format) ισχύει συντελεστής 

εστιακής απόστασης 2,7x που σημαίνει στην 

περίπτωσή μας ότι οι δύο φακοί ισοδυναμούν με 

18-35mm και 27-270mm αντιστοίχως. Ο πρώτος 

λοιπόν παίζει το ρόλο του ευρυγώνιου zoom με 

οπτική γωνία ως 100° και είναι ο πιο wideangle 

απ’ όλη τη γκάμα ενώ το βάρος (μόλις 125γρ.) 

ταιριάζει με το lightweight concept της σειράς 1. 

Ο πτυσσόμενος superzoom 10-100mm και αυτός 

περιλαμβάνει μηχανισμό οπτικής σταθεροποίησης 

VR. Προσφέρεται στην αγορά με τα πέντε χρώματα 

(λευκό, μαύρο, ασημί, κόκκινο και μπεζ) της J3 με 

την οποίο έρχεται σε κιτ. 

�� ��$, (�,# %��%K�#"�� Nikon 1
0+� ��	� ������� J3 ��
 S1

Μετά την άφιξη πριν λίγο καιρό της βελτιωμένης και επηυξημένης V2 

14MP που δικαιωματικά κατέχει τον τίτλο της ναυαρχίδας στη σειρά, 

η Nikon αποφάσισε να αξιοποιήσει τη CES για την ολοκληρωτική 

ανανέωση της γκάμας. Έτσι πλέον εκτός της V2 θα κυκλοφορούν και 

τα μοντέλα J3 και S1 ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη της J2 που είχε 

ανακοινωθεί μόλις το καλοκαίρι του 2012 και δεν έχει κλείσει καλά καλά 

ένα εξάμηνο στην αγορά… Θα δούμε άραγε και στις μηχανές-συστήματα 

κύκλους ζωής των μοντέλων που να θυμίζουν compact; Άγνωστο 

προς το παρόν. Στην περίπτωση των δύο νέων σωμάτων έχουμε μια 

προσεκτική διαβάθμιση που τοποθετεί το J3 στη μέση και το S1 στη βάση 

της γκάμας, αφήνοντας στη κορυφή το V2. H J3 ακολουθεί τη σχεδιαστική 

απλούστατη γραμμή της σειράς με τις στρογγυλεμένες άκρες και τις 

επίπεδες πάνω και κάτω πλευρές με τη διαφορά (πάντα σε σχέση με J1 και 

J2) ότι μετακινεί το βασικό περιστροφικό επιλογέα επάνω, «πρόσωπο» 

με την επιφάνεια. Ο αισθητήρας  14,2 μοιάζει δανεισμένος από την V2 

και συνεργάζεται με τον ισχυρό επεξεργαστή Nikon Expeed 3A. Στην 

περίπτωση της S1 έχουμε μια αισθητά χαμηλότερη ανάλυση 10MP που 

ανάγεται στις Series 1 πρώτης γενιάς με κύριο στόχο να αποτελεί το entry 

level μοντέλο με οικονομική τιμή. Και στα δύο μοντέλα, βασικό ρόλο 

στη σχεδίαση παίζει το πολύ αποδοτικό υβριδικό autofocus που είναι 

και phase detection και contrast detection ταυτόχρονα και μάλιστα 

με 73 σημεία εστίασης. Η υστέρηση κλείστρου αποτελεί ρεκόρ για την 

κατηγορία με μόλις 80millisec. όπως άλλωστε και το απίστευτο burst 

mode 15fps (καρέ το δευτ.) Αμφότερες οι Nikon J3 και S1 μοιράζονται 

χαρακτηριστικά όπως επιλογή ανάμεσα σε λήψη σε Auto Mode, Creative 

Mode, Advanced Mode, Motion Snapshot και Βest Moment Mode. 

Το τελευταίο αντιπροσωπεύει μια καινοτομική λειτουργία με Slow 

View (λήψη slow motion) και Smart Photo Selector (αυτόματη επιλογή 

επιτυχημένων καρέ από σειρά ως 20 καρέ με την J3 και ως 15 με την S1). . 

Οι δυνατότητες διευρύνονται με το προαιρετικό αντάπτορα WiFi WU-1b 

για ασύρματη επικοινωνία με Andoid ή iOS συσκευές. 

Weekly teuxos179.indd   27 11/1/2013   5:36:40 ��



������ 179 •  �����	
 14 IANOYA	��� 2013 �����
 28

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

Canon
����	�
� compact ��
 �
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Τέσσερις νέες compact παρουσίασε στην CES η Canon, με την νέα 

Powershot N να ξεχωρίζει, κι αυτό γιατί οι σχεδιαστές αποφάσισαν να 

εξαφανίσουν το κουμπί του κλείστρου! Στο πολύ μικρό σώμα, στο 

εμπρόσθιο μέρος κυριαρχεί ο φακός 8x με stabilizer και τα μόνα hard 

keys είναι το Οn/Οff και ένα πλήκτρο για τη σύνδεση της μηχανής με 

mobile συσκευές. Το zoom και η απελευθέρωση κλείστρου ελέγχονται 

από δαχτυλίδια γύρω από το φακό. Το δαχτυλίδι για την απελευθέρωση 

του κλείστρου κινείται ελαφρώς για να νετάρει και αν το κινήσουμε με 

περισσότερη δύναμη τραβάει την φωτογραφία. Η Powershot N κατά τα 

άλλα έχει 28mm φακό, 12.1 MP, επεξεργαστή DIGIC V και αναδιπλούμενη 

οθόνη 2.8 ιντσών. Μαζί της παρουσιάστηκαν και οι λιγότερο 

“πρωτότυπες” Canon IXUS140, PowerShot A3500 IS, PowerShot A2600 

και PowerShot A1400. Και οι τέσσερις έχουν τον επεξεργαστή DIGIC 4 με 

αισθητήρα 16MP και φακό 28mm. Τα νέα μοντέλα Powershot έχουν 5x 

οπτικό zoom ενώ η νέα Ixus έχει οπτικό zoom 8x. Όλες οι μηχανές έχουν 

δυνατότητα λήψης βίντεο 720p, δημιουργικά φίλτρα και λειτουργία Smart 

Auto. H IXUS 140 και η PowerShot A3500 IS έχουν οπτικό stabilizer ενώ 

οι υπόλοιπες ψηφιακό, ενώ οι δύο πρώτες έχουν και WiFi, όπου μέσω 

της εφαρμογής Camera Window μπορούν να μεταφέρουν ασύρματα 

φωτογραφίες και βίντεο.

Lenovo Thinkpad Helix
��� ����� '� Windows 8

Στο ρυθμό των νέων, αρκετά διαφορετικών από το 

παρελθόν Windows 8 ζεί και αναπνέει το νέο ultrabook 

της Lenovo. Μετατρέπεται με ευκολία από laptop σε 

tablet και μάλιστα έχει και ένα περίεργο “presentation 

mode” όπου το πληκτρολόγιο και η οθόνη έρχονται 

ανάποδα (η οθόνη κοιτάζει προς τα πίσω). Στον τομέα του 

βάρους ζυγίζει πολύ λίγο κάτω από ένα κιλό μαζί με το 

πληκτρολόγιο. Η επαφική οθόνη υποστηρίζει ακόμη και 

ειδική γραφίδα (κατασκευασμένη από τη Wacom). 

Microsoft Surface Pro
H ���� 	����
��

Η Microsoft δεν εκπροσωπήθηκε αυτοδύναμα 

στη CES αλλά μεσω συνεργαζόμενων εταιριών 

προσπάθησε να δώσει το στίγμα με βασικό πόλο 

έλξης τα νέα Windows 8 και μάλιστα στο δημοφιλές 

κομμάτι των tablets. Mάλιστα έγιναν διάφορες 

επιδείξεις σε περίπτερα τoυ tablet Surface Pro το 

οποίο πρέπει να διαχωρίσουμε από το αντίστοιχο 

Surface RT. To τελευταίο τρέχει Windows Phone 

ενώ το Surface Pro κανονικά Windows 8 και 

με το γνωστό χρωματιστό προσθαφαιρούμενο 

πληκτρολόγιο/βάση. Όπως έγινε γνωστό θα 

στοιχίζει $899 στη βασική έκδοση με την οθόνη 

αφής 10.6in. 1920x1080pixel, Ιntel i5, 4GB RAM 

και SSD 64GB. Yπενθυμίζουμε ότι τα προχωρημένα 

gestures των Windows 8 αξιοποιούν στην αφή και 

τα δέκα δάκτυλα.
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Samsung
���	��2���
 �
 Smart Cameras

Φυσικά η πιο σημαντική ανακοίνωση της CES αναφορικά με την Samsung 

είναι η NX300 που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο τεύχος μαζί με τον 

φακό NX 45mm F1.8 2D/3D, τον πρώτο φακό με σύστημα 3D, ικανό να 

καταγράψει εικόνες και video ανάλυσης 1080p HD. Πέρα από τη Smart 

Camera NX300 η Samsung ανεκοίνωσε την παρουσίαση της νέας σειράς 

compact φωτογραφικών μηχανών, συγκεκριμένα των WB250F/WB200F, 

WB800F, WB30F, DV150F και ST150F. Ως νέες προσθήκες στις σειρές 

WB long-zoom, DV (Dual View) και ST (Style Feauture) φωτογραφικών 

μηχανών, ακολουθούν τη φιλοσοφία της Smart Camera που έχει 

υιοθετήσει η εταιρεία. Η ναυαρχίδα της εταιρείας θα είναι η WB250F 

με αισθητήρα 14.2 Megapixel BSI CMOS και 18x οπτικό ζουμ. Για την 

ευκολία του χρήστη ενσωματώνει όχι μόνο οθόνη αφής αλλά και πέντε 

παραμετροποιήσιμα hard keys για την περιήγηση στα μενού. Φυσικά δεν 

θα μπορούσε να λείπει το WiFi, αφού σε αυτό στηρίζει και το όνομα της.  

Panasonic
 • 5������ �� mobile computing 

� ��
 �������';

Οι μεγάλες διαστάσεις μετράνε… Σε πολλά πράγματα. 

Ακόμη κι εκεί που κατ’ αρχήν, η προτεραιότητα 

τίθεται στη φορητότητα, όπως προφανώς στα 

tablet. Έτσι ενώ πιστεύουμε ότι το άνω όριο είναι 

οι 10in. (κάτι που μέχρι στιγμής επαληθεύεται στην 

πράξη) στην πρόσφατη CES η Panasonic έδειξε ένα 

πραγματικό …τέρας. Μιλάμε για ένα tablet 20in. με 

Windows 8 προσανατολισμένο σε επαγγελματικές 

εφαρμογές όπως Photoshop, σχεδιαστικά 

προγράμματα, μεγάλα φύλλα υπολογισμών 

(spreadsheet) κλπ. Το πρωτότυπο της Panasonic είχε 

οθόνη με απίστευτα υψηλή ανάλυση 3840x2560pixel 

και φορούσε αισθητήρα Intel i5 1,8ΜHz chip 

γραφικών NiVidia και 4GB μνήμης RAM. 

• &�	�
��� �
� �� ���� OLED o���� 46

Αδιαφορία για το 3D, πρώτο τραπέζι πίστα για τις 

οθόνες 4Κ. Oι μεγάλες, κινηματογραφικές αναλύσεις 

είναι τα κλειδιά του ενδιαφέροντος του ειδικού τύπου 

και του κοινού στη φετεινή έκθεση. Eκεί που πέρυσι 

όλες οι εταιρίες έριχναν το βάρος στις τρεις διαστάσεις 

τώρα φαίνεται να μετατοπίζουν τις προτεραιότητες. 

Η Panasonic τράβηξε τη δημοσιότητα με την πρώτη 

τόσο μεγάλων διαστάσεων (56in.) oθόνη OLED 4K 

(ανάλυση 3840x2160pixel). Το βάρος λίγο ξεπερνά 

τα δέκα κιλά όσο για την εμφάνιση, είναι superslim 

πάχους; 1,25cm ενώ και το γύρω γύρω πλαίσιο είναι 

και αυτό αντίστοιχα λεπτό. 
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Samsung Ultra HD S9 line
$���	� �	 ����+�'��

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας OLED 

όταν την ανακαλύπταμε για πρώτη φορά μερικά 

χρόνια πριν, ήταν και η δυνατότητα λειτουργίας 

σε τόξο δηλ. χωρίς η επιφάνεια να είναι επίπεδη. 

Μερικοί προχωρούσαν πιο πολύ οραματιζόμενοι 

μόνιτορ που στο μέλλον θα τα διπλώνουμε σε 

κύλινδρο όπως τις αφίσσες και θα τα παίρνουμε 

μαζί μας καταλαμβάνοντας ελάχιστο χώρο σε 

σχέση με τις πραγματικές τους διαστάσεις. Στη 

CES η Samsung πραγματοποίησε το πρώτο βήμα 

προς αυτή την κατεύθυνση παρουσιάζοντας 

την πρώτη στον κόσμο τηλεόραση OLED με 

κύρτωση σε στιλ κινηματογραφικής οθόνης iMax. 

Πρόκειται για το μοντέλο Ultra HD 4K S9 55in. με 

υπερυψηλή ανάλυση 4Κ που συνοδεύεται από 

σειρά πλεονεκτημάτων όπως καλύτερο κοντράστ, 

αίσθηση τρισδιάστατου κλπ. Η έναρξη παραγωγής 

προσδιορίζεται για μέσα με τέλη του 2013. 

Panasonic
&����� �����'�� '� compact

Όχι μία αλλά δέκα (!) compact παρουσίασε η Panasonic ανανεώνοντας 

πλήρως την γκάμα. Ξεχωρίσαμε τις δύο αδιάβροχες FT5 και FT25. Η 

FT5 αποτελεί την ανανέωση της δημοφιλούς FT4 και γίνεται ακόμα πιο 

ανθεκτική ενώ συγχρόνως βελτιώνει σημαντικά και το βίντεο. Η Lumix 

FT5 τραβάει video full HD, 1920x1080 σε φορμά AVCHD. Για τον χειρισμό 

μάλιστα κάτω από το νερό, που είναι δύσκολο να γίνει με τα δύο χέρια, 

έχει dedicated button. Επίσης η λειτουργία iA είναι διαθέσιμη και για 

την λήψη βίντεο όπου το σύστημα σταθεροποίησης POWER O.I.S. σε 

Active Mode βοηθάει στη λήψη κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχει φακό 

Leica DC-Vario Elmar 28mm με 4.6x οπτικό zoom, ανάλυση 16MP και 

οθόνη 3.0in. LCD. Ενδιαφέρουσα προσθήκη η λήψη time lapse, το WiFi 

με NFC που επιτρέπει και τον remote χειρισμό. Η Panasonic FT25 είναι η 

μικρή αδερφή της FT5 και πιο προσιτή με αδιαβροχοποίηση μέχρι τα 7m, 

αισθητήρα 16.1 MP και MEGA O.I.S σταθεροποίηση. 

Sharp
$���	� ����
 86

Η Sharp είναι γνωστή για την προτίμηση στα display 

μεγάλων διαστάσεων. Oπότε δεν αποτέλεσε ιδιαίτερη 

έκπληξη για κανέναν, η ανακοίνωση στη CES 18 

καινούργιων τηλεοράσεων Sharp LED HDTV με πολύ 

λεπτά πλαίσια. όπου η μικρότερη έχει διαγώνιο 

60 ιντσών. Όλα τα νέα μοντέλα έχουν refresh rate 

240Hz και υποστηρίζουν περιεχόμενο σε Flash και 

HTML 5. Το μοντέλο όμως που προκάλεσε  αίσθηση 

ήταν το αυτό των 8Κ που βρίσκεται ακόμα σε μορφή 

πρωτοτύπου (δεν είναι ακόμα γνωστό πότε θα είναι 

έτοιμο για διανομή). Αν και η Sharp έδειξε στην 

CES μοντέλα 4Κ και 8K οι κυκλοφορίες για φέτος 

θα περιοριστούν στο 1080p. Επιπλέον, η εταιρεία 

έδειξε τα Ultra High Definition panel της IGZO, με 

ομολογουμένως εντυπωσιακή ποιότητα εικόνας, 

που όμως δεν αξιοποιηθούν ακόμα σε τηλεοράσεις 

αλλά είναι πολύ πιθανό να τα δούμε σε smartphones 

και tablets. Σύμφωνα με την Sharp, μεγάλο τους 

πλεονέκτημα είναι η χαμηλή κατανάλωση και το 

touchscreen υψηλής ακριβείας.
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Toshiba 
�� ����� �� Lytro

Ακολουθώντας την ιδέα της Lytro η Toshiba 

κατασκευάζει μια μικρή φωτογραφική μηχανή για 

κινητό που χρησιμοποιεί την multifocus τεχνολογία. 

Στηρίζεται σε 500.000 μικροφακούς σε ένα κύβο 

μεγέθους 1cm. Κάθε ένας από τους φακούς έχει 

0,03mm διάμετρο και στέλνει ξεχωριστά μια εικόνα 

στον αισθητήρα μεγέθους 5x7mm. Η διάταξη των 

μικροφακών χωράει μέσα σε ένα μικρό κύβο με 

διάμετρο 1cm. Κάθε μικροφακός στέλνει στον 

αισθητήρα μια εικόνα με διαφορετικό σημείο 

εστίασης, το software τις συνδυάζει και στο τέλος ο 

χρήστης μπορεί να επιλέξει  σε ποιο σημείο θα κάνει 

focus μετά τη λήψη. 

Eastman Kodak Company 
&����'�	� � 	����
�� ���� ��� JK Imaging, Ltd
Η Eastman Kodak Company και JK Imaging Ltd. ανακοίνωσαν ότι έχουν καταλήξει 

σε μια πολυετή συμφωνία ώστε η Kodak να παραχωρήσει την εμπορική άδεια 

και το εμπορικό της σήμα για την παραγωγή καταναλωτικών προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, βιντεοκαμερών 

τσέπης, και φορητών συσκευών προβολής. Η JK Imaging σχεδιάζει να ξεκινήσει 

την παραγωγή των πρώτων προϊόντων με το Kodak σήμα το δεύτερο τρίμηνο 

2013. «Η Kodak παραμένει ένα ισχυρό και αξιόπιστο εμπορικό σήμα στο χώρο του 

καταναλωτή και αυτή η συμφωνία ενισχύει το πόσο πολύτιμη είναι η μάρκα μας», 

δήλωσε η Laura Quatela, Πρόεδρος της Kodak και του τμήματος Personal Imaging. 

“Όταν ανακοινώσαμε το σχέδιό μας για την έξοδο από την παραγωγή ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών πέρυσι, είχαμε πει ότι θα διερευνήσουμε τις ευκαιρίες 

αδειοδότησης (brand license) σε αυτή την κατηγορία. Η JK Imaging διαθέτει την 

αναγκαία ομάδα και έχει εμπειρία και τεχνογνωσία στον κλάδο.” 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της JK Imaging, Joe Atick, πρόεδρος της JA Capital 

Holdings, ενός παγκόσμιου προμηθευτή που ειδικεύεται στην απεικόνιση και στα  

�%$*'R�%) Q%&#�%
0+� 	����	
� �'��������

Δύο εκθέσεις φωτογραφίας συνπαρουσιάζονται στον Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο, από 

τις 18 Ιανουαρίου ως 19 Φεβρουαρίου 2013. Η πρώτη έκθεση είναι της Αναστασίας 

Μιχαήλογλου με τίτλο “Πνοή φωτός” και η δεύτερη η έκθεση του Τάσου Σχίζα με 

τίτλο “Μετέωρα”. Οι φωτογραφίες της σειράς «Μετέωρα» βασίζονται σε μια τεχνική, 

που στο παρελθόν σπάνια χρησιμοποιούνταν και αποτελούσε μια από τις ειδικές 

τεχνικές σκοτεινού θαλάμου, ενώ σήμερα εφαρμόζεται συχνά, με την ευκολία 

που προσφέρουν τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Η μέθοδος παραμένει 

όμοια και στις δύο περιπτώσεις και στηρίζεται στην κατοπτρική αναπαραγωγή μιας 

φωτογραφίας και στη σύνθεσή της με την πρωτότυπη, σε μια ακραία συμμετρική 

εικόνα. Με τα «Μετέωρα» ο καλλιτέχνης επανέρχεται σε αυτή την τεχνική, 

συνδυάζοντάς τη με την αιώρηση, που προσδίδει στην εικόνα ακινησία, στατικότητα 

και μια εσωτεριστική γαλήνη. Σ’ ένα κόσμο που η βαρύτητα προσδιορίζει τη γήινη 

πραγματικότητα, η αιώρηση ανατρέπει το φυσικό και ανάγει στο υπερφυσικό. Αστικά 

δομικά κομμάτια μεταμορφώνονται σε συμμετρικές κατασκευές, προσδιορίζοντας νέα 

αυτόνομα μετέωρα οικοδομήματα. 

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα), τηλ. 2310 271003

Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. - Τετ. 9:00 - 17:00, Τρ. - Παρ. 9:00 - 16:00, Πεμ. 9:00 

- 21:00, Σαβ. 9:00 - 11:00, Κυρ. κλειστά

Αναστασία Μιχαήλογλου

καταναλωτικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, δήλωσε: 

«Η απόφασή μας να αναλάβουμε την άδεια για το 

παγκοσμίως αναγνωρισμένο εμπορικό σήμα της 

Kodak από την Eastman Kodak Company ήταν για 

μας μια φυσική συνέχεια. Με περισσότερο από 

έναν αιώνα πρωτιές στον τομέα τα  απεικόνισης, 

υπάρχει μεγάλη σημασία και αξία στο όνομα 

της Kodak. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε αυτή 

την κληρονομιά και να φέρουμε στην αγορά την 

επόμενη γενιά σε φορητά μέσα και προσωπικά 

ηλεκτρονικά  συστήματα που βελτιώνουν τη ζωή 

των καταναλωτών σε όλο τον κόσμο.” Οι όροι της 

συμφωνίας δεν θα ανακοινωθούν.
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210.978* 
Μοναδικοί επισκέπτες μέσα σε λίγους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 11 Ιανουαρίου 2012
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ωτογραφία 
Η μεγαλύτερη παρέα για την 

www.facebook.com/groups/photographos.mag

�� K��%*� �%* W����	
W�� (�% facebook & Flickr
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Federation of European Photographer
7���
�� �	���
� ��� 9����� �'������ :�� 0��2��2� 
Ανακοινώθηκε η πλήρης λίστα με τους νικητές του φωτογραφικού διαγωνισμού της FEP. Η πλήρης λίστα με τα χρυσά, αργυρά και 

χάλκινα βραβεία βρίσκεται δημοσιευμένη στο site http://www.europeanphotographers.eu. O Έλληνας Άκης Δουζλατζής κέρδισε 

χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία του πορτραίτου. Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί στις 14 Απριλίου στην Αυστρία όπου και θα γίνουν 

οι απονομές και η έκθεση των νικητών και θα του απονεμηθεί ο τίτλος European Professional Photographer of the Year. Και φέτος 

οι συμμετοχές έφτασαν από διάφορα μέρη της γης και όχι μόνο από την Ευρώπη. Επιπλέον ξεκίνησαν οι ημερομηνίες υποβολής των 

συμμετοχών για τον δεύτερο διαγωνισμό για το FEP European Photo Book of the Year. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν την αίτηση 

τους και το photobook μέχρι τις 20 Μαρτίου 2013. Πληροφορίες στο http://competition.europeanphotographers.eu/

Eugenio Hernandez Guadilla, Χρυσός βραβείο στην κατηγορία Illustrative

Antonio Pérez Rojo - Χρυσό βραβείο στους Νέους Φωτογράφους
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ΑΚΗΣ ΔΟΥΖΛΑΤΖΗΣ
“Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες πορτραίτου, αποτελούν μέρος προσωπικών μου project και ξεκινώντας σαν ιδέα , είναι μελετημένες τόσο ως προς τον φωτισμό, 
όσο και ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Γενικά συμμετέχω σε διαγωνισμούς φωτογραφίας γιατί εμένα προσωπικά, η διαδικασία αυτή με ωθεί  να “διαγωνίζομαι” με 
τον ίδιο μου τον εαυτό. Η  συμμετοχή μου στον διαγωνισμό της FEP, (Federation of European Photographers) ήταν μια από αυτές.”

Άκης Δουζλατζής, Χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία του πορτραίτου
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Xanti Rodriguez, Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία του Πορτραίτου
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Super προσφορά!

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