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Πολύς λόγος έγινε τελευταία για τον τρόπο που χρησιμοποίησε η 

αστυνομία το Photoshop προκειμένου να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά 

των προσώπων υπόπτων, κατηγορούμενων για τρομοκρατική δραστηριότητα 

που συνέλαβε, κατά πόσον ήταν σωστό ή όχι να βγουν προς τα έξω αυτές οι 

φωτογραφίες με εμφανή τα σημάδια από την “συμπλοκή” κλπ. 

Δεν θα σταθώ σ` αυτό καθεαυτό το γεγονός αλλά αφορμής δοθείσης θα 

διηγηθώ μια παλιά ιστορία, την πρώτη φορά που η αστυνομία χρησιμοποίησε 

την φωτογραφία ως αδιάσειστο αποδεικτικό μέσο για να προβεί σε μαζικές 

εκτελέσεις εκατοντάδων πολιτών με συνοπτικές διαδικασίες. 

Βρισκόμαστε στο Παρίσι το 1871. Μόλις είχε λήξει ο Γάλλο - Πρωσικός 

πόλεμος. Η πόλη ήταν υπό την κατοχή των Πρώσων. Όλοι οι κάτοικοι μαζί 

με την εθνοφρουρά αμφισβητώντας την κατοχή των Πρώσων επαναστατούν 

αρνούμενοι να παραδώσουν τα όπλα. Έτσι καλείται ο Γαλλικός στρατός να τους 

καθυποτάξει δια της βίας. Η εθνοφρουρά μαζί με τους πολίτες του Παρισιού 

προβάλλουν σθεναρή αντίσταση αναγκάζοντας τον στρατό να υποχωρήσει στις 

Βερσαλίες. Οι επαναστατημένοι πολίτες του Παρισιού εκλέγουν νέο δημοτικό 

συμβούλιο με πρόεδρο τον Λούις Ογκίστ Βλανκί - που ήταν φυλακισμένος 

από την κυβέρνηση - και στις 28 Μαρτίου 1871 ανακηρύσσουν πανηγυρικά 

την περίφημη ‘‘Κομμούνα των Παρισίων’’. Η πολιτοφυλακή οπλίζεται 

παίρνοντας τη θέση του στρατού, παγώνουν τα ενοίκια στη πόλη, απαγορεύεται 

στα πάσης φύσεως ενεχυροδανειστήρια να πουλούν αγαθά, κρατικοποιείται 

η περιουσία της εκκλησίας, αναβάλλεται επ’ αόριστον η καταβολή χρεών 

προς τις τράπεζες, καταργούνται οι τόκοι, εξισώνονται οι μισθοί όλων των 

υπαλλήλων και λαμβάνονται μία ακόμη σειρά φιλολαϊκών μέτρων. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο στρατός οργανώθηκε κι άρχισε λυσσαλέα την 

επίθεσή του με συνεχή βομβαρδισμό του Παρισιού κάμπτοντας σύντομα την 

αντίσταση των κομμουνάριων. Όλο το προηγούμενο διάστημα της έξαρσης 

και τις υπερηφάνειας που προκάλεσε η σύντομη διακυβέρνηση του Μπλανκί, 

οι κομμουνάριοι πόζαραν στα οδοφράγματα όλο χαρά και καμάρι με 

προτεταγμένα ρόπαλα, όπλα, τσεκούρια και σφικτές τις γροθιές τους. Έτσι, μόλις 

κατέλαβε ο στρατός την πόλη δόθηκε η διαταγή να εξοντωθούν οι επαναστάτες. 

Πώς θα πιστοποιούνταν η ενεργός συμμετοχή τους στα γεγονότα; 

Μα φυσικά από τις φωτογραφίες, το νέο τότε επίτευγμα της τεχνολογίας. 

Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εκτελέστηκαν πάνω από 30.000 κομμουνάριοι, 

� FujiFilm Hellas A.E.  �!" PHOTOVISION 
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Σταθερά και με αυξανόμενο ρυθμό συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής επιχειρήσεων imaging στη Μεγάλη έκθεση του 

ευρύτερου φωτογραφικού κλάδου, τη PHOTOVISION. Παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, στην συντριπτική της 

πλειοψηφία η αγορά ανανέωσε για μια ακόμη φορά, στην δέκατη κατά σειρά διοργάνωση, την εμπιστοσύνη της στην έκθεση που 

ξέρει και εμπιστεύεται τα τελευταία είκοσι χρόνια, στη PHOTOVISION. Εμείς θα θέλαμε ως διοργανωτές του μεγάλου ραντεβού του 

κλάδου να απευθύνουμε από αυτή τη στήλη ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους ανεξαιρέτως τους εκθέτες για την εμπιστοσύνη τους 

και να τους διαβεβαιώσουμε γι άλλη μια φορά ότι θα τιμήσουμε στο ακέραιο τις δεσμεύσεις μας. 

Όλες τις νέες συμμετοχές - μαζί φυσικά με τις προηγούμενες - θα τις βρείτε στις σελίδες που ακολουθούν.

πολλοί αναγνωρισμένοι από φωτογραφίες στα 

οδοφράγματα του Παρισιού. Όλα τέλειωσαν λίγο 

καιρό μετά, στις 28 Μαΐου του 1871. 

Η κομμούνα των Παρισίων ενέπνευσε τον Μαρξ στη 

συγγραφή του βιβλίου του “Ο εμφύλιος πόλεμος 

στη Γαλλία” αλλά και το Λένιν που εξέδωσε το 

πολύ γνωστό έργο του “Κράτος και επανάσταση”. 

Η εφεύρεση της φωτογραφίας δεν προώθησε μόνον 

την τέχνη και τον πολιτισμό αλλά κάποιες φορές 

η ‘’κακή’’ της χρήση άφησε πίσω της αίμα και 

πόνο. Από την κομμούνα των Παρισίων μέχρι την 

σημερινή εποχή των δορυφορικών λήψεων τα 

παραδείγματα είναι αναρίθμητα. 

 

Η απάντηση της τεχνολογίας στις αστυνομικές κάμερες. 
Τα ‘‘Γυαλιά προστασίας ιδιωτικής ζωής’’ - όπως τα 
ονόμασαν οι εφευρέτες τους - διαθέτουν LED κάνοντας 
εξαιρετικά δύσκολη την αναγνώριση προσώπων! 

Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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H εταιρεία Divitec A.E.
έχει την τιμή να σας προσκαλέσει 
στην ανοικτή εκδήλωση

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ 
& ΜΕΓΑΛΟΥ FORMAT
μηχανήματα, υλικά & νέες εφαρμογές για 
δυνατότητες πωλήσεων σε νέο πελατολόγιο

H εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 
στα γραφεία της Divitec,  
Παραμυθιάς 4 Γλυκά Νερά 
(στο ύψος της Λ. Λαυρίου 184), 
την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013
& ώρες 10.00πμ – 20.00μμ.

Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά και να 

συζητήσουμε λύσεις και προτάσεις στην 
εκτύπωση με μηχανήματα Dye sublimation καθώς και 
Large Format Inkjet της Epson σε μια πλειάδα υλικών εκτύπωσης 
αλλά και τρόπων επεξεργασίας. 

Τέλος θα έχουμε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την πρόταση 
μας για το Κοινοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ για ΜΜΕ στο οποίο τα 
φωτογραφικά καταστήματα μπορούν να ενταχθούν. 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας παρακαλούμε 

καλέστε για ραντεβού στο 210 – 2855080

w w w . d i v i t e c . g r
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• ALBUMAKE. ΕΥΑ ΚΟΝΝΑ - ΜΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Άλμπουμ με πασπαρτού, Ψηφιακά άλμπουμ, Plexiglass mount, Crystal mount, εκτυπώσεις.lab & fine art
www.albumake.com
22940 46931, 6944634003 promo@albumake.com

• 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
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• ΔΗΣΙΟΣ ΧΡ. ΑΕ
Fujitsu μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, λιθίου Renata μπαταρίες Power Sonic επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Multiplex 
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές Fujitron επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Saft κυλινδρικές 
μπαταρίες Ultralife μπαταρίες λιθίου Litexpress φακοί
Μ. Σπηλαίου 7, 115 22 Αθήνα. Τηλ.: 210 6452865-7 & 210 6410007 www.fujitronbatteries.gr, info@dissios.com

• DIGITAL TV INFO / LIBRA PRESS
Εκδόσεις – Γραφικές Τέχνες Περιοδικό για Satellite, επίγεια, HD & IP TV
Δελβίνου 54, 11363 Αθήνα, Τηλ: 210 8815417 www.digitaltvinfo.gr, info@digitaltvinfo.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 Αγ. Νικολάου Αχαρνών. Τηλ.:  2111824050, 2111821210, 2130315149, www.digitalway.gr  digitalway@digitalway.gr

• DIVITEC AE
• KODAK – Φωτογραφικό χαρτί, χημικά, μπαταρίες,φιλμ, μηχανές μιας χρήσης, θερμικοί εκτυπωτές, κιόσκια και αναλώσιμά τους, Dry 
Lab • SINFONIA (Shinko) Θερμικοί εκτυπωτές και αναλώσιμα • CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές και αναλώσιμα • VERBATIM μαγνητικά 
μέσα, κάρτες μνήμης USB Flash, σκληροί δίσκοι• ΙΝΤΕNSO κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι • ΤΑBLET PC, ψηφιακές κορνίζες, • 
ΙΝΤEGRAL κάρτες μνήμης USB Flash, • DICAPAC αδιάβροχες θήκες ψηφιακών και κινητών, • VIVITAR compact ψηφιακές μηχανές 
και accessories • BENQ Projectors, Monitors, Digital Cameras • EPSON Plotters, αναλώσιμα • Διανομή Fuji.
Παραμυθιάς 4, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής. Τηλ.: 210 2855080 www.divitec.gr, info@divitec.gr

• DRAKOS DIGITAL
Go Pro, Action Cameras
Τροφωνίου 16, 10440 Αθήνα, Τηλ.: 210 8251640, Fax: 210 8813733. e-mail: dimtris@drakos.com.gr www.drakosdigital.gr

• ΕΛΛΗΝΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ
Τσάμη Καρατάσου 15, 117 42 Αθήνα, Τ: 210 9211 750 http://photofestival.gr/ • contact@hcp.gr

• 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

• FUJIFILM HELLAS AE
• Fujifilm, φιλμ, φωτογραφικές μηχανές, • Quicksnap, επαγγελματικές, φιλμ αρνητικά και θετικά, • Instant μηχανές, φιλμ, • 
Minilab, χημικά – αναλώσιμα • PHOTOBOOK, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, scanners, εκτυπωτές • Αναλώσιμα και υλικά 
γραφικών τεχνών • Μαγνητικά μέσα, βιντεοκασέτες, CD, DVD • Μικροφίλμ • Ακτινολογικά μηχανήματα και αναλώσιμα • Service και 
ανταλλακτικά μηχανών και μηχανημάτων. 
Ηχούς 1, 175 64 Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397 www.fujifilm.gr fujifilm@fujifilm.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
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• 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, www.iphost.gr

• ΗΛΙΑΔΗΣ - STAR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
Μεσολογγίου 21-23, 55337 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310925768, Φαξ 2310905450
www.bibliodesies-iliadis.gr bibliodesies.iliadis@gmail.com
• Καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες • εκδόσεις και εκτυπώσεις • Ψηφιακά άλμπουμ γάμου και βαπτίσεων • ειδικές κατασκευές.

• 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

• 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

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΕΨΥΕ)
Τομέας φωτογραφίας. 
Βασ. Γεωργίου 43, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ: 210 6855289, 210 6855290,  Fax: 210 6855289  kepsye@yahoo.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, www.corniza.gr
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• ΛEΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Φωτογραφική ομάδα 
http://polis.cwahi.net/ e-mail : ckanakis@gmail.com.

• ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Μηχανήματα, και αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά εξαρτήματα
Δημοφώντος 157-159, 11852 Αθήνα, τηλ: 2103417280-2, fax: 2103417283 
www.baxevanidis.gr  info@baxevanidis.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, www.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 

• 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
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Η AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των εκθέσεων – συνεδρίων και 

επικοινωνιακών events στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την μελέτη, οργάνωση 

και υλοποίηση κάθε εκδήλωσης που αφορά την προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και πολιτιστικών 

γεγονότων. Συνημμένα θα βρείτε δείγματα της δουλειάς μας από τις προηγούμενες PHOTOVISION.

Για περισσότερες πληροφορίες www.amsfairs.gr. 

Είμαστε στη διάθεσή σας. 

AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ

Τηλ. 210. 2754938, 9, Fax. 210. 2754947, e-mail: amsfairs@otenet.gr, Kallikratis@amsfairs.gr

Καλλικράτης Μανιάτης

Αρχιτέκτων 
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• RENT PHOTO VIDEO 
Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού και βίντεο 
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 11633 Αθήνα, 211 7101105, info@rentphotovideo.gr www.rentphotovideo.gr

• ΣΕΦΝΗ
Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου  http://www.sefni.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, www.videophot.gr

• SONY EUROPE LTD, d.t. SONY HELLAS
SONY ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, ψηφιακές κορνίζες, αξεσουάρ
B. Σοφίας 1, 151 24 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6782000 Fax: 2106782001
www.sony.gr cic-greece@eu.sony.com

• ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. ΟΕ
ON LINE ΧΟΝΔΡΙΚΉ: eshop.spondilidis.gr  PANODIA, άλμπουμ, κορνίζες ERNO, κορνίζες LA VITA, χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια
Κωστή Παλαμά 9, 54630 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310552450 www.spondilidis.gr info@spondilidis.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

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κολοκοτρώνη 135, 18536 Πειραιάς Τηλ.: 210 4415868 Fax: 210 4111925 http://sifopi.blogspot.gr/

• 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

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011
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ΑΘΗΝΑ: Φιλιάτη, 194 00 Κορωπί Τηλ (+30) 210 2406962 fax (+30) 210 3606578

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ (+30) 2310 570531 fax (+30) 2310 570562

www.octapus.com.gr info@octapus.com.gr
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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!

• 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

• ΦΩΤΟΑΚΤΙΣ
Σύλλογος επαγγελματιών φωτογράφων Ηλίας 
Τηλ. 26210 25880, fotaktis@yahoo.gr

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ
• Εκδόσεις • Σεμινάρια • Διοργανώσεις • Εκθέσεις
Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 638447, www.photoeidolo.gr

• ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
AURORA studio flash ACE studio flash, προβολείς MY SLAVE ραδιοσυχνότητες GEMSTAR, φωτιστικά για video FOMA α/μ 
χαρτιά, φωτογραφικές μηχανές, τσάντες, μπαταρίες φωτιστικών KAPAFIX, πλαστικοποιήσεις 
ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 297, Αιγάλεω Τηλ: 210 5710716  http://www.palmosshop.gr/ info@palmosshop.gr

• ΦΩΤΟ ΦΛΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
• Ειδικές ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη, γρανίτη, plexy glass, ξύλο, ύφασμα κ.α.  •  Τρισδιάστατη εκτύπωση σε γυαλί • 
Αναλώσιμα
Θ. Χατζήκου 14, 56122 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310720062 fax: 2310726352 Εργαστήριο: Προέκταση Γαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη, 
τηλ.: 2310729462 fax: 2310552052 e-mail: flas@otenet.gr  www.xaraxeis.gr

• ΧΑΡΤΟΘΕΤΗΜΑ BOX CONCEPT
• Photo Albums, • dvd cases • Χειροποίητα boxes 
Πρόκλου 10, 11635 Αθήνα, τηλ.: 210 7016610, e-mail: info@hartothetima.gr, www.hartothetima.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!
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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ

��� !�$# (����,�!(# !"# ,�4(�"# ��� !"% (������ 

(�*��) ����=��> 
óôï ðïëõôåëÝò Metropolitan Çotel (5*)

80 ($�@ !� &�%����%�, 90 åõñþ !� *����%� ìå ðñùéíü!
Ëåùöüñïò Óõããñïý 375, Ôçë.: 210 9471132-4 

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!

Weekly teuxos183.indd   14 10/2/2013   10:59:28 ��

http://www.chandris.gr/athens/default-en.html


������ 183 •  �����	
 11 ���	OYA	�� 2013 ����
 15

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

 

PHOTOVISION 2013
� �>=�� !���� ��"����
Από τη στήλη αυτή θα παρέχουμε από σήμερα και ως την έναρξη της Photovision, βήμα στις συμμετέχουσες εταιρίες 

προκειμένου να μας μιλήσουν όχι μόνον για προϊόντα αλλά και για δραστηριότητες, σεμινάρια, ενημερωτικές καμπάνιες 

και οτιδήποτε επίκαιρο τρέχει αυτό τον καιρό. Η φιλοδοξία είναι με άμεσο και ζωντανό τρόπο να υπάρξει συνεχής ροή 

πληροφόρησης και συζήτησης για θέματα που θα απασχολήσουν την έκθεση και θα καταλήξουν στα περίπτερα της 

Photovision. H ατζέντα είναι ανοικτή και ως τις 5 Απριλίου που ανοίγει τις πύλες της η έκθεση, η πληροφόρηση θα πυκνώνει 

δίνοντας τον παλμό των δραστηριοτήτων που απασχολούν και κινητοποιούν τους εκθέτες. Μείνετε συντονισμένοι.

������ E����	��� �	
������

Y�
 �� �	�	�� �
� �.�.�.�.�.

News

�(�!>���# 
JJ(��*"# 
PHOTOZONE
• Ποιό μερίδιο αγοράς κατέχει σήμερα η Benro στην Ελλάδα;

Στα αμιγώς φωτογραφικά καταστήματα, που είναι και 

η κατηγορία που απευθυνόμαστε, κατέχουμε μερίδιο 

πάνω από 50%

• Ποιά η κατασκευαστική φιλοσοφία της εταιρίας;

Η Benro έχει σαν φιλοσοφία να κατασκευάζει καινοτόμα, 

υψηλής ποιότητας προϊόντα, που εξελίσσει συνεχώς 

ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των επαγγελματιών. Για τις 

καινοτομίες που εφαρμόζει όπως τη χρήση carbon 8ης γενιάς, 

τσιμούχες στεγανοποίησης, κράμα αλουμινίου και μαγνησίου 

κλπ. Στη βασική της σειρά έχει βραβευτεί πολλές φορές για τα 

προϊόντα της από διεθνείς οργανισμούς, περιοδικά κλπ. ενώ 

κατέχει μια σειρά από πατέντες που της δίνουν το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα αλλά και τη διαφοροποίηση από τους υπόλοιπους 

κατασκευαστές. Γενικότερα η Benro είναι μια εταιρεία που μας 

εκπλήσσει κάθε φορά ευχάριστα με τα καινούρια προϊόντα 

που παρουσιάζει και τις φρέσκιες ιδέες που εφαρμόζει. Επίσης 

εφαρμόζει υψηλά ποιοτικά κριτήρια παραγωγής και ελέγχου 

όπως διαπίστωσα και κατά την επίσκεψη μου στο εργοστάσιο. 

Πεπεισμένη για την ποιότητα των προϊόντων της δίνει 5ετή 

εγγύηση στα τρίποδα και τις κεφαλές.

• Μπορείτε να μας αναφέρετε τα μοντέλα τριπόδων Benro που 

είναι best seller  στην ελληνική αγορά;

Μεγάλη αποδοχή τυγχάνουν τα μοντέλα της σειρά Τravel 

angel όπως Α1695, C1692, τα τρίποδα της σειρά flexpod 

Α1980F, A2980F όπως επίσης και τα κιτ της Benro που 

συνδυάζουν τρίποδο και κεφαλή σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές 

όπως τα Α350FBH0, A250FBH00 και Α550ΗD1. Πολύ μεγάλη 

ανταπόκριση έτυχαν και τα νεοεισερχόμενα, χρωματιστά 

μοντέλα κάτω από το θυγατρικό brand ΜeFoto.

• Προτιμούν οι έλληνες φωτογράφοι ερασιτέχνες ή 

επαγγελματίες τα τρίποδα carbon fibre;

Τα τρίποδα carbon ήταν σχεδόν άγνωστα στην ελληνική αγορά 

αφού οι πολύ υψηλές τιμές τους τα καθιστούσαν απαγορευτικά 

τόσο στο μέσο χρήστη όσο και στον επαγγελματία. Η Βenro 

έχει καταφέρει να προσφέρει carbon τρίποδα σε προσιτές τιμές, 

χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα γνωρίζοντας ευρεία αποδοχή 

από φωτογράφους τοπίου, ταξιδιωτικής φωτογραφίας αλλά και 

από επαγγελματίες που γνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο παίζει 

το βάρος στη μεταφορά του εξοπλισμού τους.
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• Στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 παρατηρήσαμε μεγάλη κινητικότητα στο full frame που 

φαίνεται να οδηγεί την ανάπτυξη στις DSLR.

Πραγματικά, μετά από τα διάφορα προβλήματα παραγωγής στη ΝΑ Ασία λόγω του σεισμού 

στην Ιαπωνία το 2011 και των πλημμυρών, ήλθε η κατάλληλη χρονική συγκυρία για 

να μπορέσει απρόσκοπτα η Nikon να προχωρήσει στην προγραμματισμένη προώθηση 

στην αγορά προϊόντων νέας γενιάς όπου το full frame φαίνεται ότι θα πρωταγωνιστήσει. 

Αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους: και επειδή οι φίλοι της φωτογραφίας έχουν πλέον 

εξοικειωθεί με τις DSLR και επειδή υπάρχουν πιο μεγάλες απαιτήσεις ποιότητας από τους 

σοβαρούς χρήστες και τους επαγγελματίες. Εκεί το full frame 35mm είναι πραγματικά 

ακαταμάχητο και αυτό επιβεβαιώνεται από τη μεγάλη υποχώρηση των ψηφιακών 

πλατώ μεσαίου φορμά (digital medium format). Μάλιστα το 2012 κατορθώσαμε να το 

τοποθετήσουμε στην αγορά τρεις πολύ σημαντικές DSLR σειράς FX (full frame 35mm) και 

συγκεκριμένα την κορυφαία D4, τη μεγάλη σε Megapixel D800 και την οικονομική D600. 

Όπως φάνηκε από τις πωλήσεις πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά στο DX format.

• Προφανώς η τάση αντανακλάται και στον τομέα των οπτικών.

Πράγματι ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα η Νikon είχε ευνοήσει με πολλά μοντέλα 

φακών το φορμά DX (APS-C) η δημοτικότητα του full frame μας καθοδηγεί στην ευρύτερη 

και καλύτερη υποστήριξη του FX. Tελευταία μοντέλα που παρουσιάστηκαν πιο πρόσφατα 

ήταν ο αναμενόμενος από πολύ καιρό supertelephoto  ΑF-S AF-S 800mm f/5,6G VR, 

ένας εξωτικός φακός για ειδικές χρήσεις βάρους 6 κιλών και ο Nikkor 18-35mm f/3,5-

4,5G ED που ανανεώνει τον αντίστοιχο παλιότερο σειράς D έχοντας προσιτή τιμή. Οι δύο 

φακοί έρχονται να εμπλουτίσουν την υπερπλήρη γκάμα FX φακών που περιλαμβάνει 

κυρίως εκσυγχρονισμένους φακούς AF-S με ενσωματωμένο μοτέρ οδήγησης του 

Autofocus τύπου Silent Wave ενώ εξακολουθούν να παράγονται και φακοί σειράς ΑF-D 

οι οποίοι έχουν πλήρη συμβατότητα. Σημειώνω ότι πολλοί φακοί νέας γενιάς φορούν 

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 

VR τελευταίας σχεδίασης που δίνει 

πλεονέκτημα τουλάχιστον 4 βημάτων 

στην επιλεγόμενη ταχύτητα λήψης με 

την μηχανή στο χέρι. Έτσι δεν είναι πια 

“επικίνδυνο” να φωτογραφίσει κανείς 

με κάπως αργή ταχύτητα κλείστρου. Οι 

φακοί VR αυξάνουν εντυπωσιακά τον 

αριθμό των πετυχημένων, καθαρών καρέ 

και κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή 

δουλειά. Όσον αφορά τις φωτεινότητες 

η Nikon έχει φροντίσει να δίνει επιλογές 

στους πελάτες προσφέροντας και 

γρήγορους ακριβούς φακούς FX zoom 

με σταθερό διάφραγμα f/2,8 και λίγο πιο 

αργούς με επίσης σταθερό διάφραγμα 

f/4 ανεξάρτητα από εστιακή απόσταση 

όπως π.χ. ο πολύ πετυχημένος AF-S  24-

120mm f/4G ED VR και ο ευρυγώνιος AF-

S 16-35mm f/4G ED VR αλλά και zoom 

με μεταβλητό διάφραγμα. Eπίσης έχει 

συνεχιστεί η ανανέωση των prime φακών 

με σχεδιάσεις τελευταίας τεχνολογίας 

όπως ο φακός πορτραίτου AF-S 85mm 

f/1,8 G που αντικατέστησε τον παρόμοιο 

σειράς  AF-D. 
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Senior Product Manager / Sony 

• Η κορυφαία τάση για το 2012 ήταν ο full frame αισθητήρας, την οποία η Sony υλοποίησε 

στην SLT A-99. Υπάρχουν στοιχεία για την μέχρι τώρα πορεία της στην ελληνική αγορά;

Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για την μέχρι τώρα πορεία της Αlpha 99. Αναλογικά 

με τις επικρατούσες συνθήκες κινείται καλύτερα από τις προβλέψεις. Ευτυχώς, δεν 

παρατηρήθηκαν τα προβλήματα διαθεσιμότητας που υπήρξαν στο παρελθόν λόγω 

φυσικών καταστροφών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι μια μηχανή που την προτιμούν 

για την ταχύτητα της εστίασης και όσοι τραβούν video αλλά και τις πάρα πολλές 

δυνατότητες επέκτασης σε ήχο. Επίσης αρκετοί επαγγελματίες λένε ότι τους ενδιαφέρει 

και τους αρέσει πάρα πολύ αλλά περιμένουν λίγο να δουν πώς θα είναι τα πράγματα 

ως το καλοκαίρι του 2013 και θα κινηθούν αναλόγως με το διαθέσιμο κεφάλαιο. 

• Σε διάφορες press conferences στο εξωτερικό η Sony δεν έχει αποκλείσει 
μια full frame μηχανή με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική SLR. 
Η επίσημη, αν θέλετε, γραμμή είναι ότι πάντα εξετάζουμε τι είναι το καταλληλότερο για 

τον καταναλωτή. Δηλαδή βλέπουμε τι χρειάζεται ο καταναλωτής σε κάθε δεδομένη 

στιγμή και προσπαθούμε να σχεδιάσουμε προϊόντα τα οποία θα καλύπτουν τις 

ανάγκες του. Εξετάζουμε λύσεις που να καλύπτουν τους επαγγελματίες ανεξάρτητα 

του τεχνολογικού υπόβαθρου στο οποίο θα στηρίζεται αυτή η λύση. Η Sony δεν έχει 

εγκαταλείψει το κομμάτι της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής SLR, αλλά αυτή την στιγμή 

θεωρούμε ότι η λύση του ημιδιαπερατού καθρέφτη έχει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 

στο τελικό αποτέλεσμα από ότι το παραδοσιακό, τουλάχιστον για το είδος δουλειάς που 

θέλουμε να κάνουμε. 

• Όσον αφορά τη NEX VG900 και την VG30 πως τοποθετούνται μέσα στην γκάμα των 

επαγγελματικών σας προϊόντων; Θα υπάρχει περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος;

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα δύο μοντέλα τα οποία καλύπτουν το μεσαίο και το 

πάνω κομμάτι αυτής της κατηγορίας που τοποθετείται ανάμεσα στην ερασιτεχνική και 

την επαγγελματική βιντεοσκόπηση. 

Την χρησιμοποιούν και πολλοί 

επαγγελματίες για συγκεκριμένες 

ανάγκες λήψης, για γάμους και 

διαφήμιση κυρίως. Και αυτό λόγω 

του μικρού βάθους πεδίου που δίνει 

- ειδικά ο full frame αισθητήρας - με 

εξαιρετικά αποτελέσματα σε αυτά τα 

δύο είδη. Τώρα, η συγκεκριμένη VG900 

απευθύνεται σε αυτούς τους χρήστες, 

όχι μόνο σε επαγγελματίες αλλά και σε 

ερασιτέχνες που διαθέτουν φυσικά το 

ανάλογο budget. Είναι το αποτέλεσμα 

της σύμπραξης των δύο κόσμων θα 

έλεγα, των full frame και των DSLR 

video με μεγάλους αισθητήρες και των 

βιντεοκαμερών από την άλλη. Οι full 

frame φακοί μας σήμερα μπορούν 

να λειτουργήσουν κατευθείαν με τον 

αντάπτορα της μοντούρας από Ε-mount 

σε Αlpha mount. Υπάρχει αυτή την 

στιγμή μεγάλη γκάμα full frame φακών, 

η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

την NEX VG900. Eπομένως θα έλεγα 

ότι σε πρώτη φάση υπάρχει μια αρκετά 

μεγάλη γκάμα φακών που καλύπτει 

τους αγοραστές. Στο μέλλον όμως 

μπορεί να πάμε σε native μοντούρα και 

φακούς  full frame. 

• Τι θα δει ο επαγγελματίας στη Photovision 

από τη Sony; 

Καταρχήν όλες τις πρόσφατες full 

frame επιλογές που έχει να προσφέρει 

η Sony, σε ένα περιβάλλον όπου θα 

μπορέσει να τις αξιολογήσει ο ίδιος. 

Επίσης θα παρέχεται ειδικευμένη 

εξυπηρέτηση πάνω στις λύσεις αυτές 

και στα περιφερειακά, δηλ. φακούς 

και τα υπόλοιπα περιφερειακά. 

Eπίσης ετοιμάζουμε και κάποιες 

«εκπλήξεις», δίνοντας την ευκαιρία 

στους επαγγελματίες που θα έρθουν 

στη Photovision να δοκιμάσουν και 

να δουν από κοντά στην πράξη πως 

μπορεί να τους βοηθήσει στο έργο τους 

μία από τις full frame μηχανές της Sony.  

Εκτός από τις CyberShot, τις Handycam 

και τις Alpha  που θα παρουσιαστούν 

με full frame και μη αισθητήρες, 

στη Photovision θα υπάρχει  και η 

πλήρη γκάμα των επαγγελματικών 

βιντεοκαμερών της Sony η οποία θα 

φιλοξενηθεί στο περίπτερο της εταιρείας 

Στάμος Α.Ε.
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Πόσο μεγάλη είναι η κάρτα της 

φωτογραφικής σας μηχανής; Ίσως 16 

ή 32GB αν είστε επαγγελματίας. στους 

δε ερασιτέχνες κατά πάσα πιθανότητα 

θα βρούμε μικρότερες χωρητικότητες. 

Εξάλλου κάθε αρχείο εικόνας 

(μεμονωμένο καρέ) από ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή σπάνια ξεπερνάει 

τα 10MB, σε JPEG φορμά. Οπότε οι 

απαιτήσεις δεν είναι τόσο σοβαρές όπως 

π.χ. στο video. 

Πριν μερικά χρόνια όταν οι φορητοί 

υπολογιστές ήταν βαρείς και 

ασήκωτοι και η έννοια του tablet ήταν 

άγνωστη, είχαν κάνει την εμφάνισή τους 

τα digital photo wallets δηλ. εξωτερικά 

αποθηκευτικά μέσα με εσωτερικούς 

σκληρούς δίσκους 2,5in. που ταυτόχρονα 

είχαν και μια απλή ή πιο καλή οθόνη. 

Θυμηθείτε τα Epson P-5000 και Ρ-7000, 

Jobo Giga VU Pro, FlashTrax κλπ. μια 

κατηγορία συσκευών που τείνει σήμερα 

να εκλείψει. Αυτά τα multimedia storage 

devices όπως ονομάζονταν, είχαν 

ενσωματωμένο card reader, μπαταρία για 

ενεργειακή αυτονομία και αποκλειστικό 

σκοπό να αποθηκεύουν φωτογραφικό 

υλικό και παρεπιμπτόντως και μουσική, 

σαν πάρεργο όμως. Σήμερα το μόνο που 

επιζεί από αυτή την κλάση είναι το Sanho 

HyperDrive ColorSpace για όποιον θέλει να πληρώσει περίπου την τιμή ενός φορητού 

($500) και να πάρει ως συγκριτικό πλεονέκτημα μόνον το μικρό μέγεθος (όσο ένας 

εξωτερικός σκληρός δίσκος 2,5in.)

Γιατί λοιπόν εξαφανίστηκαν τα φωτοπορτοφόλια (sic); Αρχικά γιατί η σύγκριση ακόμη και 

με ένα απλό netbook ήταν καταλυτικά εναντίον τους; Με λιγότερα χρήματα έπαιρνες ένα 

πλήρη υπολογιστή βάρους 1 κιλού περίπου με card reader, 10” οθόνη και αρκετό χώρο 

στο σκληρό δίσκο για αποθήκευση ένα σωρό φωτογραφιών. 

Εδώ και δύο χρόνια δε ζούμε στον αστερισμό των tablet… Tων υπολογιστών επαφικού 

τύπου που έχουν πρόσβαση στο internet, ένα σωρό mini εφαρμογές (apps) και ιδιαίτερη 

εκλεκτική σχέση με τη φωτογραφία. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την εντύπωση που μου 

έκανε το πρώτο iPad που είδα όταν ένας φίλος φωτογράφος μου έδειξε ένα πρόχειρο 

portfolio φωτογραφιών. Η ποιότητα της απεικόνισης ήταν συγκλονιστική. Αργότερα, 

κοιτώντας τις ίδιες φωτογραφίες σε καλιμπραρισμένη οθόνη Mac αποδείχθηκε ότι δεν 

ήταν τόσο συναρπαστικές σε χρώμα και τρισδιάστατο αλλά η καταπληκτική οθόνη και η 

βελτιστοποίηση που κάνει το hardware στο iPad ήταν όλα τα λεφτά. 

Οπότε οι φωτογράφοι γιατί να πάρουν μαζί τους άλλο υπολογιστή;  Αγοράζουν ένα 

tablet  με την μέγιστη δυνατή μνήμη (πρόσφατα ανακοινώθηκε iPad 128GB), κατεβάζουν 

εκεί το υλικό,  το βλέπουν ωραιότατα, το δείχνουν και στον πελάτη αν χρειάζεται και 

μόλις γυρίσουν σπίτι το μεταφέρουν στον κανονικό υπολογιστή ή σε κάποιο σύστημα 

αρχειοθέτησης. Για να είμαστε αντικειμενικοί δε, το ίδιο μπορούν να κάνουν και με τα 

Android Τablet τα οποία είναι μια χαρά στην έκδοση ICS 4.0 και Jelly Bean 4.1.

Aκόμη περισσότερο σκέφτομαι τις προεκτάσεις των νέων συνδυασμών hardware/

software όπως το CameraMator και το CamRanger. Αυτά τα συστηματάκια ασύρματης 

σύνδεσης για μηχανές που δε διαθέτουν ενσωματωμένο WiFi προσθέτουν τη 

δυνατότητα και επιπλέον δινουν ασύρματο έλεγχο λήψης (εστίαση, διάφορες ρυθμίσεις), 

ιντερβαλόμετρο, HDR, μεταφορά αρχείων από τη μηχανή στο smartphone και το tablet, 

playback κλπ. Δηλ. η μηχανή με το εξαιρετικό της hardware (αισθητήρα κλπ.) και τα 

οπτικά κάνει τη σκληρή δουλειά και τα περαιτέρω (συμπεριλαμβανομένης και της 

αποθήκευσης) μεταβιβάζονται ως αρμοδιότητα στo smartphone/tablet των οποίων το 

όριο της αποθηκευτικής μνήμης solid state είναι πρακτικά απεριόριστο αφου οι κάρτες 

SDXC θα φθάνουν ως 2Terrabytes. 

�(��������


�� !� digital wallets �!� smartphones & tablets
Που βαδίζει το workflow της φωτογραφικής μηχανής;

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

Photoshop
E I� ��� �����	�
���� �	���

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα 
επεξεργασίας και βρείτε 

περισσότερα... στο τεύχος!

Μάθημα: Μοtion blur

http://www.youtube.com/watch?v=y-C8QTm37sw
http://www.youtube.com/watch?v=xkfA1XZxkfw
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Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Image Sharing
����=�� !�� �����
Φαίνεται ότι οι αλλαγές που έκανε 

το Flickr στο UI του, μαζί με το 

σούσουρο και την μεγάλη έξοδο 

που προκάλεσαν η αλλαγή των 

όρων χρήσης του Instagram, είχαν 

αποτέλεσμα καθώς το Flickr αύξησε 

την χρήση του κατά 25%. Μέρες 

χαράς δηλαδή για την Yahoo, που 

ανακοίνωσε ότι αύξησε τα κέρδη 

της μετά από τέσσερα χρόνια. Το 

Dropbox φαίνεται να φλερτάρει 

με την αλλαγή κι αυτό, μιας και 

το Cloud Backup έχει αναπτυχθεί 

αρκετά και βρίθει ανταγωνιστών. 

Έτσι όπως φημολογείται η προβολή 

των αρχείων θα αλλάξει και θα 

συμπεριλάβει το Quick Review για 

τις φωτογραφίες, τα PDF αρχεία κ.α. 

Επίσης θα βελτιωθεί η συνεργασία 

του με το Facebook και το Twitter. 

Αλλαγές στον τρόπο προβολής 

των φωτογραφιών ετοιμάζει και το 

Twitter, όπου πλέον οι φωτογραφίες 

που βλέπονταν με διπλό κλικ από τον 

browser πλέον θα απεικονίζονται σε 

ένα μεγάλο παράθυρο στην ίδια τη 

σελίδα. 

Apps
�����>����� �� �<��=������� ������=�� ��� Android ��> ��� iOS

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε η Suite 48 Analytics, οι εφαρμογές για την 

πλατφόρμα του iOS κοστίζουν κατά μέσο όρο 38% λιγότερο από τις ανάλογες εφαρμογές 

που φτιάχνονται για την πλατφόρμα του Android. 

Για παράδειγμα, οι πενήντα καλύτερες εφαρμογές για φωτογραφία και βίντεο στην 

πλειοψηφία τους κοστίζουν 0.99 δολάρια η καθεμία. Αντίστοιχα μόλις το 34% των 

εφαρμογών Android κοστίζουν χαμηλότερα από το ψυχολογικό όριο του 1 δολ. Η έρευνα 

επισημαίνει ότι παρόλο που η αρχική τιμή των iOS Apps φαίνεται χαμηλή, πολλές στηρίζονται 

σε αγορές που κάνει ο χρήστης μετέπειτα μέσα από την εφαρμογή (in app purchases), όπως για 

παράδειγμα το Hipstamatic. Κι αυτή η τάση όμως φαίνεται να μειώνεται στις νέες εφαρμογές. Η 

έρευνα έδειξε επίσης ότι το 38% των δημοφιλέστερων φωτογραφικών εφαρμογών αφορούν 

editing (που προσθέτουν φίλτρα κτλ.). Επίσης οι εφαρμογές iOS έχουν βαθμολογηθεί καλύτερα 

από τους χρήστες σε σχέση με τις αντίστοιχες Android. 

Τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας συνεχίζονται: Οι εφαρμογές για φωτογραφία κερδίζουν 

κατά κράτος τις εφαρμογές για video οι οποίες καταλαμβάνουν μόλις το 10% της λίστας. 

• Οι top 25 δωρεάν εφαρμογές Android για φωτογραφία ή βίντεο κερδίζουν το 63% των 

downloads από χρήστες που βρίσκονται εκτός ΗΠΑ. Το αντίστοιχο ποσοστό του iOS είναι 51%. 

• Το 34% των φωτογραφικών εφαρμογών για iPad που αυτή τη στιγμή έχουν τα περισσότερα 

έσοδα, φτιάχνονται αποκλειστικά για iPad και όχι και για το iPhone. • Μόνο το 1% των 

δημοφιλέστερων εφαρμογών αφορά την εκτύπωση φωτογραφιών, όπως την παραγγελία 

photobook. Eπίσης μόνο το 5% αυτών δίνει δυνατότητα παραγγελίας εκτυπώσεων. 

Στο μεταξύ με την εκτύπωση του υλικού των mobile φωτογράφων ασχολήθηκε και μια άλλη 

έρευνα, που διεξήχθη από την IDC. Η έρευνα δείχνει πως οι mobile photographers θα τύπωναν 

περισσότερο αν ήξεραν πώς να το κάνουν. Μέσα στο 2012 οι χρήστες που τύπωσαν απευθείας 

από τα tablets και τα smartphones τους αυξήθηκαν εντυπωσιακά αλλά ακόμα ένα μεγάλο 

ποσοστό κατόχων mobile συσκευών δεν ξέρουν να τυπώνουν ή δεν γνωρίζουν καν πως η 

συσκευή τους παρέχει τέτοια δυνατότητα. 
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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, ��($4$%!)# �K%!�W"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


����$%!>�!�#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �(�%��) $���!)��W": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���="&��(�#: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr
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� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

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

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

X����>
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Samsung European Forum 2013
*� ��� Samsung !�� *����>

Το πριγκηπάτο των Μονεγάσκων, το Μονακό, επέλεξε φέτος η Samsung ως 

τοποθεσία για τη διοργάνωση του Samsung Forum, του θεσμοποιημένου 

πλέον event πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος όπου τακτικά, κάθε χρόνο, η 

εταιρία παρουσιάζει την πλήρη γκάμα των προϊόντων αλλά και το όραμα της 

για το 2013. Έτσι στις 4 με 5 Φεβρουαρίου 2013 το Grimaldi Forum ντύθηκε στα 

μπλε, το χρώμα της Samsung, για να υποδεχτεί δημοσιογράφους και retailers 

από όλη την Ευρώπη. 

Στο Auditorium του Grimaldi Forum εγκαταστάθηκε το πλήρες portfolio του 

κορεάτικου κολοσσού ώστε οι παρευρισκόμενοι να δουν από κοντά και 

να δοκιμάσουν τις προτάσεις της εταιρείας για το 2013. Τις συστάσεις έκαναν 

υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας σε δύο διαφορετικές press conference. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και CEO της Samsung Electronics Europe, κος Seok Pil 

Kim, η Ευρώπη αποτελεί μια πολύ δυναμική αγορά η οποία ανέβασε την εταιρεία 

στην πρώτη θέση των πωλήσεων των τηλεοράσεων και των κινητών τηλεφώνων 

το 2012. Χάρη στην ανάπτυξη και την σύγκλιση νέων τεχνολογιών, αλλά και 

τη μελέτη του καταναλωτικού κοινού, μέσω των lifestyle research centers, η 

εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω επέκτασή της. Αιχμή του δόρατος αποτελούν 

οι τηλεοράσεις UHD σε ...αρκετές ίντσες, οι έξυπνες λευκές συσκευές, οι Smart 

Cameras, τα νέα Notebooks της σειράς 7 και φυσικά η εντυπωσιακή οθόνη LED 

Series 9 με τετραπλή HD ανάλυση. 

Πρεμιέρα στο Grimaldi Forum έκανε η Samsung ΝΧ300 και η πλήρης γκάμα 

των Smart Cameras, όπως είχαν παρουσιαστεί στην αμερικάνικη CES. H 

Samsung NX300 είναι η πρώτη μηχανή CSC με την δυνατότητα να καταγράφει 

3D φωτογραφίες και video όταν χρησιμοποιείται με τον επίσης άρτι αφιχθέντα 

Samsung 45mm 2D/3D. Ο φακός NX 45mm f/1.8, μπορεί να λειτουργήσει και 

Ο Malcolm Andre, European Product Manager 
Camera/Camcorder, παρουσιάζει το νέο portfolio των 
φωτογραφικών μηχανών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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ως συμβατικός: σχεδιαστικά περιλαμβάνει δύο LCD οθόνες στα 

οπτικά που «μαυρίζουν» εκ περιτροπής μία πλευρά του φακού 

και δίνοντας έτσι ελαφρώς διαφορετική εικόνα στον αισθητήρα. 

Στη συνέχεια η μηχανή συνδυάζει τις διαφορετικές εικόνες και 

φτιάχνει μία τρισδιάστατη. Φυσικά η NX300 είναι συμβατή με την 

πλήρη γκάμα φακών NX. Σημαντική αναβάθμιση της μηχανής σε 

σχέση με τις προκατόχους της αποτελεί το νέο υβριδικό σύστημα 

για ακριβέστερο και ταχύτερο phase και contrast detection AF. 

Φυσικά η NX300 είναι εξίσου Smart με την υπόλοιπη γκάμα, που 

σημαίνει ότι μπορεί να μοιραστεί τις φωτογραφίες και τα video 

με το smartphone και τα tablets ή ακόμα και να ελέγξουμε την 

λειτουργία της μηχανής από mobile συσκευές. 

Ο Malcolm Andre, Samsung European Product Manager 

Camera/Camcorder, έκανε λόγο για το Smart Camera 2.0, την 

μετεξέλιξη του Smart Camera που γνωρίσαμε πέρυσι. Πλέον 

παύει να είναι μια απλή εφαρμογή αλλά αποτελεί ένα ολόκληρο 

οικοσύστημα όπου η τεχνογνωσία που προέρχεται από τις 

mobile συσκευές μεταφέρεται στις φωτογραφικές μηχανές για 

ευκολότερο sharing των φωτογραφιών 

με ένα κλικ και την χρήση των ευκολιών 

που προσφέρει ένα smartphone. Τα 

βλέμματα συγκέντρωσε επίσης για ακόμα 

μια φορά η Galaxy Camera, το αρχέτυπο 

της σύγκλισης των τεχνολογιών που όχι 

μόνο φοράει Android αλλά ενσωματώνει 

στα χαρακτηριστικά της και το 3G/4G. 

Σύντομα, όπως μαθαίνουμε, αναμένεται 

και η έκδοση WiFi only. 

Στη γκάμα των compact, η Samsung 

με ναυαρχίδα την WB250F, υιοθετεί 

στις περισσότερες μηχανές τον CMOS 

αισθητήρα κρατώντας το CCD μόνο για 

τα απολύτως entry level μοντέλα, ενώ 

βασικό χαρακτηριστικό τους πλέον θα 

είναι το μεγάλο zoom.

Δημοσιογράφοι από όλη την Ευρώπη στο Auditorium του Grimaldi 
Forum δοκιμάζουν τα νέα προϊόντα.

Η Samsung Galaxy Camera και η mirrorless Samsung NX300
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Ένα από τα καζίνο του Μονακό, που βρίσκεται απέναντι από το ιστορικό Hotel de Paris.

Ένα ομοίωμα αυτοκινήτου στους δρόμους όπου πραγματοποιείται το Grand Prix της F1.

Μία από τις μικρές μαρίνες του Μονακό
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Fisheye ����	�����'�
��#��<!� =�� �� Epson drylab SL-D3000

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 στην αίθουσα ΑΡΙΩΝ στο Μοσχάτο 

πραγματοποιήθηκε ειδική ενημερωτική εκδήλωση μόνον για επαγγελματίες 

με αφορμή την έναρξη εμπορικής διάθεσης στην ελληνική αγορά του drylab της 

Epson SL-D3000. Οι προσκεκλημένοι είχαν στην διάθεσή τους αρκετό χρόνο και την 

ευκαιρία να δουν σε λειτουργία το μηχάνημα και να τυπώσουν φωτογραφίες της 

επιλογής τους σε όλα τα υποστηριζόμενα μεγέθη (max. 30x122cm) και σε χαρτιά 

glossy, lustre και matte. Την εκδήλωση προλόγισαν οι Αντώνης Βενιζέλος και 

Βασίλης Μπαλασόπουλος από την Fisheye και Δημήτρης Μπότσιος από πλευράς 

Epson oι οποίοι αναφέρθηκαν στην κατάσταση της ελληνικής αγοράς photofinishing 

αυτή τη στιγμή και τις προοπτικές ανάπτυξης των drylab σε ένα περιβάλλον που 

πλέον δεν ευνοεί καθόλου την χημική τεχνολογία. Ο κος Μπότσιος έδωσε έμφαση 

στην μεγάλη τεχνογνωσία της Epson στο Inkjet printing και την ποιότητα των 

προϊόντων καθώς και την μεγάλη υποστήριξη, ειδικά με την παροχή τριετούς 

εγγύησης και χαμηλού κόστους συντήρησης όσο για τον κο Μπαλασόπουλο έλυσε 

με προθυμία τις (ομολογουμένως) πολλές απορίες των παρευρισκόμενων. 

Μάλιστα ανακοινώθηκαν οι ειδικές προωθητικές ενέργειες της Fisheye με την ευκαιρία 

της πρεμιέρας του μηχανήματος: το εκθεσιακό μηχάνημα Epson Surelab SL-D 3000 

με δύο κασέτες χαρτιών, sorter και 3ετή εγγύηση 22.000 ευρώ. Με κάθε μηχάνημα 

δώρο αναλώσιμο χαρτί αξίας 1000 ευρώ για τον μήνα Φεβρουάριο και για κάθε 

Large Format Printer δώρο ένα ρολό καμβά της Epson. 

Oι προσκεκλημένοι επαγγελματίες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν live το μηχάνημα

Το panel των εισηγητών

(Αρ.) Δ. Μπότσιος (Δεξ.) Β. Μπαλασόπουλος
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
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X('0'�: 4��� ���!���
�� �������� ��� ��� 9:30 - 16:00

8)('�: �thens Art Studio, A���� ��������� 20, 
��. ,�	/
����, 173 42, ��/�� 
(�������: www.athensartstudio.gr/#/contacts/)  
M�
��: >���� ,�	/
����. 6944 474024

�0'$"$�� ��/�06(�'7: $����� (4 ����), �/?��� (6 ����),
���
��/ (2����)

%�(�.6/960'0$6�: ���
!��, styling/hair/ make-up artist, 
��!� & ����, @�@����� ��		�
�"/�

�NFO - �##(6;E�: 210 9703980, 210 9939995
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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€
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tlas Digital
N�� Roland Soljet Pro4 XR-640

Εκδήλωση στο ξενοδοχείο Metropolitan 

(πρώην Χανδρής) το Σάββατο 9 

Φεβρουαρίου 2013 για την επίσημη 

πρώτη παρουσίαση του νέου μοντέλου 

εκτυπωτικού-κοπτικού της Roland, Soljet 

PRO4 XR-640 πραγματοποίησε η εταιρία 

Atlas Digital. 

Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε 

ανάλυση των τεχνικών χαρακτηριστικών του 

μηχανήματος το οποίο ήταν εγκατεστημένο 

και συνεχώς διαθέσιμο για demo 

εκτυπώσεις.

Επίσης έγινε ομιλία του Κου Ιωάννου 

Νίκου Διευθ. Marketing της ΕΚΚΑ CARS 

(Mercedes-Benz), με θέμα: “Τί ζητούν οι 

εταιρείες απο τους συνεργάτες-προμηθευτές 

τους στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας”

To XR-640, είναι το πρώτο μοντέλο της 

επαγγελματικής σειράς εκτυπωτών PRO 4.

Σχεδιάστηκε για μεγάλη παραγωγή 

συνδιάζοντας όλες τις καινοτόμες εφαρμογές 

της Roland, συν κάποιες καινούριες. Απο τα 

κύρια χαρακτηριστικά του είναι η ποιότητα 

και η ταχύτητα μαζί με την δυνατότητα 

παραγωγής μεταλλικών αποχρώσεων, η 

εκτύπωση σε διαφανή υλικά, και η μεγάλη 

αναβάθμιση της τονικότητας των χρωμάτων 

αφού είναι το πρώτο μηχάνημα παγκοσμίως 

που φοράει Light Black μελάνι εξωτερικής 

χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Νέα Γενιά Οικολογικών Μελανιών EcoSol Max 2, Nickel-free.

• Νέο Χρώμα Light Black - Λευκό και Ασημί Μελάνι - Μεταλλικά Χρώματα.

• Παλλέτα Pantone 

• Εκτύπωση & Κοπή.  • Δύο x κεφαλές Roland Gold 

• Εκτύπωση με οχτώ απο εννέα χρώματα (Cyan, Magenta, Yellow, BlacK, LightGyan, 

• LightMagenta, LightBlack, White, Metallic). 

• Τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις χρωμάτων.

 • Ταχύτητα εκτύπωσης ως 49.1 m2/ώρα 

• Πλάτος 162cm • Μέγιστη ανάλυση εκτύπωσης 1440dpi 

• Variable Droplet με 7 διαφορετικά μεγέθη σταγόνας

• Εξελιγμένο σύστημα τροφοδοσίας ρολλού χαρτιού

• Σύστημα επανατύλιξης ρολλού (λειτουργεί και με print&cut) & σύστημα αυτόματης 

συντήρησης & καθαρισμού 

• Ενσωματωμένο θερμαντικό στοιχείο για το στέγνωμα

• Επιπλέον Dryer DU-640 (extra)

• RIP Roland VersaWorksΠ. ΚΑΛΔΗΣ
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Θα αγοράζατε καλλυντικά από εταιρεία 

που παράγει φιλμ; Ίσως, αλλά αν είχατε 

εταιρεία φιλμ δεν θα αποφασίζατε την 

παραγωγή καλλυντικών. Και όμως, αυτό 

κάνει μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς 

ιαπωνικές εταιρείες. Επειδή καταργήθηκε 

το φωτογραφικό φιλμ, παράγει 

καλλυντικά. Είναι ένα πρότυπο ανανέωσης, 

άγνωστο στην ελληνική πραγματικότητα.

Γιατί εκτός από τις αστοχίες των 

κυβερνώντων, των πολιτικών, 

των συνδικαλιστών και των 

παραγόντων, υπάρχει και το έλλειμμα 

επιχειρηματικότητας που συνθέτει την 

καθυστέρηση της χώρας. 

Σε μια υποθετική ελληνική περίπτωση, 

η απόφαση μετακίνησης στα καλλυντικά 

θα προκαλούσε τη σφοδρή αντίθεση 

στελεχών που υπονομεύουν ό,τι αγνοούν 

(δεν είναι για μας αυτά...), την απόρριψη 

των τραπεζών (πού πας να μπλέξεις σε 

πράγματα που δεν ξέρεις...), αλλά και την 

ειρωνεία ζηλιάρηδων της αγοράς (καλά, 

τώρα φτιάχνουν και τζελ...).

Ωστόσο, η εταιρεία έχει παρελθόν. 

Ιδρύθηκε το 1934, χάρη στην ενίσχυση 

του ιαπωνικού κράτους που ήθελε να 

αναπτύξει τη βιομηχανία φωτογραφικού 

και κινηματογραφικού φιλμ. Τις επόμενες 

δεκαετίες δεν περιορίστηκε στο αρχικό 

αντικείμενο της. 

Mαθαίνουμε από τον τύπο ότι 

διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για 

σχόλιο του γνωστού φωτορεπόρτερ, 

Ακολούθησε την πρόοδο και σε ορισμένες περιπτώσεις τη... δημιούργησε. Ενώ το βασικό 

προϊόν της ήταν φιλμ, συμμετείχε στη δημιουργία της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 

που το καταργούσε, εφηύρε την πρώτη φωτογραφική μηχανή μιας χρήσης, μπήκε στην 

τεχνολογία της ψηφιακής απεικόνισης εξετάσεων με ακτίνες Χ και σε ιατρικό εξοπλισμό με 

ενδοσκόπια. Στη δεκαετία του ‘80 ασχολήθηκε με προϊόντα που έδιναν λύσεις σε θέματα 

διαχείρισης εγγράφων των επιχειρήσεων και τη δεκαετία του ‘90 σημαντικό μέρος των 

εσόδων έρχονταν από προϊόντα που αφορούσαν λύσεις πληροφορικής για εταιρείες.

Σήμερα, με συνολικά έσοδα 20 δισ. ευρώ αναπτύσσει σειρά καλλυντικών που 

προωθούνται σε πολλές χώρες, με πρώτη την Κίνα.

Η εταιρική μυθολογία προβάλλει ότι η δουλειά των καλλυντικών, δηλαδή η φροντίδα της 

επιδερμίδας, μοιάζει με την παραγωγή φιλμ!

Και στις δύο περιπτώσεις το βασικό υλικό είναι κολλαγόνα που αποτελούν το 50% 

των υγρών που χρησιμοποιούνται στα φιλμ. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι έχει πείρα στη 

διαδικασία οξείδωσης που καταστρέφει τα φιλμ αλλά και την επιδερμίδα, ξέρει όμως να 

διαχειριστεί τον τρόπο που το φως επιδρά στο φιλμ και στην επιδερμίδα...

Η αλήθεια είναι λιγότερο ονειρική. Η εταιρεία έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις 

εξελίξεις. Δεν περίμενε την εξαφάνισή της μαζί με το προϊόν που κατασκεύαζε, αλλά 

αναζητεί νέους δρόμους. Τώρα στοχεύει στις γυναίκες της μεσαίας τάξης που αυξάνονται 

στην Ασία. Απευθύνεται και στις γυναίκες της Ευρώπης (με κέντρο στη Γερμανία) και 

προφανώς ετοιμάζεται για άνοιγμα στις ΗΠΑ.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμα μάθημα από το υπόδειγμα. Σε ποιους ανήκει η εταιρεία 

αυτή; Ποιοι είναι οι μέτοχοι που διορίζουν τις καινοτόμες διοικήσεις τους; Σύμφωνα με 

τα τελευταία στοιχεία, το 38,9% των μετοχών ανήκει σε 184 τράπεζες και ασφαλιστικές 

εταιρείες κυρίως ιαπωνικές, το 32,9% ανήκει σε 652 ξένους θεσμικούς επενδυτές, το 

13,2% σε 87.429 ιδιώτες. 

Κανένας μέτοχος δεν έχει πάνω από 7%, αλλά η εταιρεία ενσωματώνει το πνεύμα 

συνεχούς ανανέωσης και καινοτομίας που εξασφαλίζει την ανάπτυξη της, στα 79 χρόνια 

που υπάρχει. Η κύρια ανταγωνίστρια της, η Κοdak, χρεοκόπησε πέρυσι.

Fujifilm
 #?!���� ��%�� ��� ������ �����<!��

Άρθρο του Σεραφείμ Κωνσταντινίδη από την KAΘHMEΡINH του Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου

N!�&"# 
�J$����$��#
+������ #�<C� =�� ������!� !�� Facebook

υποψήφιου βουλευτή και στελέχους των Ανεξάρτητων Ελλήνων Ντίμη Αργυρόπουλου, 

διέταξε η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου.

Η δίωξη αφορά επίμαχη ανάρτηση του Ντίμη Αργυρόπουλου στην προσωπική σελίδα του 

στο Facebook  όπου σχολίασε με αφορμή τη σφαίρα, που ταχυδρομήθηκε στο γραφείο 

του υπουργού Οικονομίας Γιάννη Στουρνάρα: “Μα την άλλη φορά θα του τις φυτεύσουν. 

Ο κόσμος εξαγριώθηκε και δεν το έχουν καταλάβει τα ζώα”. Το σχόλιο δεν πέρασε 

απαρατήρητο, με δεδομένη και την πολιτική ένταξη του φωτορεπόρτερ και βρέθηκε 

κατηγορούμενος για το αδίκημα της πρόκλησης τελέσεως εγκλήματος!

Εμείς δεν θα θέλαμε να μπούμε στην ουσία των λεγομένων (και γραφομένων) παρά 

να σταθούμε επιφυλακτικοί στην ποινικοποίηση ακόμη και επιπόλαιων ή άμετρων 

σχολίων και το κυριότερο να επιστήσουμε την προσοχή των χρηστών του Facebook. 

Δεν είναι ιδιωτική ιστοσελίδα αλλά δημόσια και τα γραφόμενα/αναρτώμενα σχόλια, 

φωτογραφίες κλπ. είναι δυνατόν να παρεξηγηθούν, να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για 

άγνωστους σκοπούς, να αμαυρώσουν χαρακτήρες, να παρακολουθήσουν τις προσωπικές 

δραστηριότητες, ακόμη και να οδηγήσουν σε ποινικό κολασμό. 

Χρησιμοποιώντας το Facebook ας είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί... 

��!�,# �!�% !K�� 
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ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag

Kodak
�������$"��� � �$��!� 
�<� ������$�

Ένα χρόνο αφότου η Kodak μπήκε υπό την 

προστασία του άρθρου 11 του πτωχευτικού 

κώδικα, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε 

το πρώτο βήμα που θα οδηγήσει την 

εταιρεία πιο κοντά στην σταθερότητα και 

την επιβίωση. Δεν πρόκειται για κάτι άλλο 

πέρα από την πώληση μεγάλου μέρους των 

πατεντών της. 

Τον προηγούμενο Δεκέμβρη η Kodak 

είχε ανακοινώσει ότι βρέθηκε κάποιος 

αγοραστής που θέλει να τις αγοράσει. Το 

τελικό πόσο αγοράς διαμορφώθηκε στα 

525 εκ. δολάρια, ποσό που άγγιξε μόλις το 

1/4 από αυτό που ζητούσε η Kodak αρχικά. 

Ακόμα κι έτσι η πώληση σε αυτό το ποσό 

αποτελεί επιτυχία για την Kodak αφού με 

τα χρήματα αυτά θα μπορέσει να καλύψει 

κάποια από τα χρέη και ίσως να ανοίξει το 

δρόμο για την μελλοντική της σταθερότητα. 

Αλλά η Kodak δεν ήταν η μόνη εταιρεία 

που επωφελήθηκε από την πώληση. Για 

την αγορά συνέπραξαν οι Apple, Fujifilm, 

HTC, RIM, Samsung και Shutterfly που 

βρίσκονταν ήδη σε διαρκή διαμάχη με την 

Kodak για τις πατέντες. 

Μέρος της συμφωνίας που έγινε ήταν 

να αποσυρθεί η Kodak από την νομική 

διαμάχη. Άλλες εταιρείες που ενεπλάκησαν 

στη αγοραπωλησία ήταν οι Adobe, 

Amazon, Facebook, Google, Huawei, 

Microsoft, Intellectual Venturew και RPX 

Corp. 

Πέρα από το ποσό των 525 εκατομμυρίων 

που θα λάβει η Kodak, θα διατηρήσει το 

δικαίωμα να εφαρμόζει τις 1100 πατέντες 

που πούλησε στα δικά της προϊόντα. Τέλος, 

να σημειώσουμε ότι η Kodak έχει ακόμα 

στην κατοχή της 9.600 πατέντες που δεν 

εκποιήθηκαν. 

�+!�J��=��� ',%!�� \(�����%��"#
18� %����� =�� ��� J�"�!� *�"������ V<��=������

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (Φ.Κ.Θ.) διοργανώνει και για το 2013, 

για 18η συνεχή χρονιά, την 18η Έκθεση Μαθητικής Φωτογραφίας.  Όλα αυτά 

τα χρόνια χιλιάδες μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν  τα “φτερά” τους, 

εξωτερικεύοντας τις φωτογραφικές τους ιδέες  στο κοινό της πόλης.

Η έκθεση θα γίνει στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγγελάκη 13, τηλ. 2310296800, απέναντι από το χώρο 

της Δ.Ε.Θ από την Παρασκευή 26 Απριλίου (πριν τις διακοπές του Πάσχα) μέχρι την 

Παρασκευή 10 Μαίου 2013  και μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από σχολεία 

(Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια) της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης. 

Τελική ημερομηνία αποστολής συμμετοχών μέχρι το Σάββατο 13 Απριλίου. 

http://mathitikiekthesifotografias.blogspot.gr/
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222.354* 
Μοναδικοί επισκέπτες μέσα σε λίγους μήνες

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

weddingphoto
������ ������ 2012

*Έως 10 Φεβρουαρίου 2012
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Lumix Link
Remote control =�� ��%���� 
Panasonic ��!< iOS/Android

Αθόρυβα και πολύ διακριτικά η Panasonic 

ετοίμασε μια προσεγμένη εφαρμογή (app) 

ελέγχου και λήψεων με συγκεκριμένα μοντέλα 

φωτογραφικών μηχανών (FX90, SZ5, GH3) μέσω 

WiFi. Υπάρχουν δύο εκδόσεις για iOS (τρέχει και 

σε iPhone και σε iPad) και Android. 

Το πρώτο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να 

εγκαθιδρύσει link peer to peer μέσω WiFi. Μόλις 

επιτευχθεί η ασύρματη σύνδεση είναι εφικτός ο 

(απομακρυσμένος) έλεγχος και συγκεκριμένα:

Ταυτόχρονη απεικόνιση της Live View εικόνας της 

οθόνης σε παράθυρο της συσκευής.

Ρύθμιση παραμέτρων.

Προσθήκη δεδομένων GPS στα Exif data

Μεταφορά φωτογραφικού υλικού

Upload σε SNS

Yποστήριξη Lumix Cloud Sync

Panasonic
)�� %�<������ #����C� =�� ��!"������

Στην ολιγόχρονη αλλά εντυπωσιακή σε ανάπτυξη και ρυθμό ιστορία 

των φωτογραφικών αισθητήρων λίγες επαναστατικές αλλαγές έχουν 

σημειωθεί μέσα στο αέναα επαληθευόμενο δόγμα της συνεχούς 

εξέλιξης. Πλέον έχουμε την κυριαρχία της αρχιτεκτονικής CMOS 

που εδραιώθηκε στη θέση του CCD και την διαφοροποίηση του 

τριστρωματικού Foveon (Sigma) καθώς και των αρχιτεκτονικών EXR 

και XTrans (Fujifilm). 

Οι τελευταίες μαζί με τα extra λευκά pixel σε ορισμέναυς αισθητήρες 

της Sony διαφοροποιούνται από την κλασσική διάταξη Bayer 

pattern. Για όσους δεν έχουν μελετήσει το θέμα, υπενθυμίζουμε ότι 

οι αισθητήρες όπως τους ξέρουμε, «καταλαβαίνουν» σε κάθε σημείο 

(εικονοστοιχείο ή Pixel) μόνο διαφορές τάσης που μεταφράζονται 

σε επίπεδα του γκρι. Μόνον η εφαρμογή μικροφίλτρων RGB (δηλ. 

τα τρία βασικά χρώματα του φάσματος) σε ειδική διάταξη Bayer 

ή αντίστοιχη και με τη βοήθεια ειδικά εξελιγμένων αλγόριθμων, 

μπορούμε να αναπαραστήσουμε ψηφιακά το χρώμα. Η ιδέα του 

(πρόσφατα εκλιπόντος) Bryce Bayer υπαλλήλου της Kodak και 

εφευρέτη, υπάρχει μαζί μας από το 1974 με αρκετή ως πολλή 

επιτυχία. 

Όμως τα τμήματα έρευνας και εξέλιξης των εταιριών δεν σταματούν 

ποτέ θα παράγουν ιδέες. Πριν μερικές ημέρες στο επιστημονικό 

περιοδικό Nature Photonics δημοσιεύθηκε μια εργασία τεσσάρων 

ερευνητών του Device and Cloud Solution Center της Panasonic 

στην Οsaka της Ιαπωνίας και ενός ερευνητή από το Image Sensor 

Business Unit της ιδιας εταιρίας στο Κyoto. Σύμφωνα με το άρθρο η 

Panasonic συγκέντρωσε/αξιοποίησε 21 ιαπωνικές ευρεσιτεχνίες και 

16 διεθνείς ευρεσιτεχνίες προκειμένου να εξελίξει μια καινούργια 

φιλοσοφία ανασύνθεσης της χρωματικής πληροφορίας σε 

φωτογραφικούς/video αισθητήρες και μάλιστα στη λογική της 

μεγαλύτερης ευαισθησίας που φιλοδοξεί να επιτύχει. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιεί διάταξη micro splitter που αντικαθιστούν τα 

micro φίλτρα Bayer και συνεργάζονται με όλους τους τύπους 

αισθητήρων ασχέτως αν είναι CCD ή CMOS. Όταν το εισερχόμενο 

φως (φωτόνια) προσπίπτει στην επιφάνεια των microsplitter 

διαχωρίζεται όπως δείχνει στο σχήμα. Σε κάθε “γραμμή” αντιστοιχεί 

ένα χρώμα και υπάρχουν διαδοχικά micro splitter για Minus R/G/B 

και Plus R/G/B. Θεωρητικά τουλάχιστον η ευαισθησία αυξάνεται 

κατά 100% ίσως και περισσότερο. Βέβαια η πρόταση είναι “καθ’ 

οδόν” και θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για να ωριμάσει, να λυθούν τα 

τεχνικά προβληματα της παιδικής ηλικίας κλπ.
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�]Sh@re
Kινέζικος ανταγωνισμός για τις EyeFi
Η άγνωστη στη δύση κινέζικη εταιρία LZeal ήλθε στο 

προσκήνιο αυτή την εβδομάδα με μία “ασύρματη” κάρτα 

SDHC που ταυτόχρονα είναι και WiFi αντιγράφοντας 

το concept (δεν ξέρουμε τι ισχύει με τις αντίστοιχες 

πατέντες). Με την ασύρματη λειτουργία ενεργοποιημένη, 

οι εικόνες που έχουν αποθηκευθεί στη μνήμη flash 4, 8, 

16 και 32GB μπορούν να ειδωθούν μέσω web browser. 

Με τον ίδιο δηλ. τρόπο που δουλεύει η σειρά Toshiba 

FlashAir μέσω HTTP server. H σειρά συμμορφώνεται 

σε προδιαγραφές ταχύτητας Class 10 (minimum 

διαμεταγωγή δεδομένων 10MB/sec. read/write). 

80 ���%�� �ikkor 
 )ikon =�����Y�� �� 80 %�>��� ��> ��� ����=<=� �<� 

��$�<� ��� �����$�.

Η εταιρία ιδρύθηκε ως Nippon Kogaku ΚΚ το 1932 και ξεκίνησε την 

παραγωγή ένα χρόνο μετά με ειδικούς φακούς για αεροφωτογραφίες 

(Aero-Nikkor). To όνομα Nikkor προήλθε από τη σύνθεση των πρώτων 

συλλαβών της επωνυμίας μαζί με την κατάληξη R που συνηθιζόταν τότε 

σε ιαπωνικούς φακούς (Sekor, Rokkor κλπ.). Το 1959 η εταιρία έκανε 

το μεγάλο βήμα και μπήκε στην αγορά των ρεφλέξ μηχανών με τη 

θρυλική Nikon F και τους φακούς Nikkor-S Auto. Τα βασικά μηχανικά 

χαρακτηριστικά (κούμπωμα bayonet) του πρώτου διδάξαντος φακού 5cm 

f/2 του 1959 ισχύουν και σήμερα παρά την τεχνολογική εξέλιξη που έχει 

πλαισιώσει τη θρυλική μοντούρα Nikon με νέες δυνατότητες Autofocus, 

αυτόματο διάφραγμα, οπτική σταθεροποίηση κλπ. Σήμερα η γκάμα Nikkor 

περιλαμβάνει τουλάχιστον 80 διαφορετικά οπτικά, ανάμεσα στα οποία 

φακοί fisheye, ultrawide, portrait, super telephoto, micro, PC-E κλπ. στην 

πορεία τόσων χρόνων στη γκάμα Nikkor έχουν ενταχθεί τόσο διαφορετικοί 

φακοί όπως ο ιστορικός OP fisheye 10mm f/5,6 o πρώτος στην ιστορία με 

ασφαιρικό κρύσταλλο, ο UltraMicro 105mm f/2,9, o AF 105mm f/2D DC 

με defocus control ειδικός για πορτραίτο που παράγεται ως σήμερα κλπ. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η Νikon εκτός από τα φωτογραφικά για τα οποία 

είναι γνωστή, είναι η πρώτη στον κόσμο στην παραγωγή βηματικών μοτέρ 

(stepper motor).

Apple
���!��� ���������� ��� iPad 128GB

Επαληθεύτηκαν οι φήμες για τη νέα έκδοση 

του tablet της Apple, αφού από τις αρχές 

Φεβρουαρίου κυκλοφορεί η έκδοση ενός 

μοντέλου τέταρτης γενιάς iPad με χωρητικότητα 

μνήμης 128GB. Η διάθεση άρχισε στις 5 

Φεβρουαρίου και η τιμή του ορίστηκε τα 799 

δολάρια για την έκδοση WiFi. 
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NewSchool.Athens 
I�?����� �?���� ��� ���=�������� 
“����#�� V<��=������”
Ανακοινώθηκε η έναρξη των εγγραφών για τον δεύτερο κύκλο του εντατικού 

προγράμματος «Σπουδές Φωτογραφίας» στο NewSchool.Athens μετά την 

επιτυχημένη πορεία του πρώτου κύκλου που ολοκληρώθηκε στις αρχές 

Φεβρουαρίου. Τα μαθήματα ξεκινούν τέλη Φεβρουαρίου και θα διαρκέσουν 

10 εβδομάδες. Μέσα από τα μαθήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

αποκομίσουν τις βασικές γνώσεις του αντικειμένου τις φωτογραφίας, όπως 

επίσης και να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Ανάμεσα 

στα μαθήματα είναι η Ψηφιακή Επεξεργασία και Εκτύπωση, οι Τεχνικές 

Κάμερας, το Φως και Φωτισμός αλλά και η Ιστορία της Τέχνης. Στα πλαίσια 

του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν και workshops καλλιτεχνικής 

και αρχιτεκτονικής φωτογραφίας, μόδας, φωτογράφιση και βίντεο γάμου, 

φωτορεπορτάζ, φωτογραφία εκδηλώσεων και editorial σε συνεργασία 

με εφημερίδες. Μια πρώτη γνωριμία μπορεί να γίνει με το workshop που 

θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Φεβρουαρίου με τίτλο «Εισαγωγή στη 

Φωτογραφία». 

www.newschoolathens.org


%�Q�4&��(�#
��� !"% Sony
)�� firmware =�� APS-C 
���� ��� SLT
Κυκλοφόρησε η αναβάθμιση 1.02 του firmware 

για τις Sony NEX-7, NEX-6, NEX- 5R, NEX-5N και 

δύο φακούς E-mount. H αναβάθμιση για τις NEX-7 

και NEX-5N παρέχει, ανάμεσα στις υπόλοιπες 

βελτιώσεις και αυτόματη διόρθωση σφαλμάτων του 

φακού με τον 16-50mm E-mount φακό. Η έκδοση 

1.01 για τις NEX-6 και NEX-5R παρέχει υποστήριξη 

του υβριδικού AF για πολλαπλούς E-mount 

φακούς. Τέλος, η Sony κυκλοφόρησε αναβάθμιση 

για τις SLT, A37, A57, A65, A77 και A99. Η έκδοση 

1.01 για την SLT- A99 προσφέρει συν των άλλων 

συμβατότητα Dual-AF με τους βασικότερους Α 

- mount φακούς. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 

SLT μηχανές (συμπεριλαμβανομένης της Α99) 

υπάρχουν ενημερώσεις για την αυτόματη διόρθωση 

σφαλμάτων φακού για κάποιους A- mount φακούς.

����!��(�� =+!�J��=�@% Alamy
+���� #�%���� ��� �<��=������ ��> smartphones

Το διεθνές πρακτορείο Alamy ανακοίνωσε ότι πλέον θα δέχεται 

φωτογραφίες τραβηγμένες και με κινητό τηλέφωνο για την 

υπηρεσία του Live News, που προφανώς καλύπτει τα γεγονότα 

της επικαιρότητας, κατανοώντας ότι συχνά ο φωτογράφος μπορεί 

να βρεθεί μπροστά σε ένα σημαντικό γεγονός κρατώντας μόνο 

το smartphone του. Από την άλλη το Alamy παραδέχτηκε ότι 

τα αρκετά τηλέφωνα μπορούν πλέον να παράξουν εικόνες 

κατάλληλες για δημοσίευση άρωντας την μέχρι πρότινος 

απαγόρευση του. Το πρακτορείο ζητάει από τους φωτογράφους 

να χρησιμοποιούν mobile apps για να διορθώνουν τις λήψεις τους 

αλλά να μην προσθέτουν εφέ τύπου Instagram. Οι φωτογραφίες 

θα πρέπει να έχουν σχέση με την επικαιρότητα, τον αθλητισμό ή τη 

διασκέδαση και να ακολουθούν τους κανόνες που έχει αναρτήσει 

το πρακτορείο.
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����� €18
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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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�micron Ringlight
��� �<��=����� ��� video

Από την εξειδικευμένη εταιρία 

Omicron έρχεται το Omicron 3 ένα 

υβριδικό δακτυλιοειδές φωτιστικό 

poy που εξυπηρετεί εξ ίσου στη 

φωτογραφία και το video. Kαι μάλιστα 

μπορεί να τραβήξει με φλας την 

ώρα που βιντεοσκοπεί. Το Omicron 

3 σχεδιάστηκε με τη σκέψη προς τις 

σύγχρονες DSLR που έχουν μεγάλες 

δυνατότητες video και σκοπό να είναι 

δύο σε ένα, και με συνεχή φωτισμό 

LED (χρωματικά εξισορροπημένο) και 

με φλας. Διαθέτει dimmer για το LED 

και TTL φλασομέτρηση σε συνεργασία 

με CoPilot. Δέχεται τροφοδοσία από 

οποιαδήποτε μπαταρία Quantum Turbo.

Canon EOS-1D C
�����"��!�

Η Canon ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει ένα ακόμα χαρακτηριστικό 

στην “κινηματογραφική” EOS-1D C. Η αναβάθμιση προήλθε από του 

ευρωπαίους επαγγελματίες εικονολήπτες και αφορά την υποστήριξη 

του framerate 25p στην maximum ανάλυση της μηχανής που αγγίζει τα 

4Κ. Η Canon EOS-1D έχει με δυνατότητα video 4Κ δηλ. 4096x2160pixel 

και μοιράζεται τις περισσότερες προδιαγραφές με την αναμενόμενη 

EOS1DX και άλλα χαρακτηριστικά από την EOS C300. Η λήψη video 

μπορεί να γίνει σε full HD με crop και κανονικούς φακούς EF ή σε 

format Super35mm οπότε πρέπει να χρησιμοποιούνται οι φακοί Canon 

EF Cinema Zoom.  

Nokia
V���� =�� #��#�%� ��� Nokia 

PureView 808

Φήμες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο θέλουν 

τη Nokia να εξελίσσει τη σειρά του Pureview 

με τα πολλά MP ένα βήμα πιο πέρα. Τα νέα 

κινητά θα είναι φτιαγμένα από αλουμίνιο με 

τετραγωνισμένες άκρες. Εκτός από την νέα 

εμφάνιση η καινούρια αυτή σειρά, θα έχει 

πολλών megapixel αισθητήρα, παρόμοιο με 

αυτόν του 808 PureView των 41MP. Η Nokia 

επιβεβαίωσε την φήμη ότι το 808 PureView ήταν 

το τελευταίο κινητό που θα έφερε το λειτουργικό 

σύστημα Symbian. Έτσι η νέα σειρά θα τρέχει σε 

Windows Phone 8 και θα μπορεί να συνδυάσει 

τα πολλά MP με τις διάφορες φωτογραφικές 

εφαρμογές του Wndows Phone store.
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Super προσφορά!
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Με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του διαγωνισμού έκλεισαν φέτος τα 

Sony World Photography Awards. Στις 5 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε επισήμως 

η τελική λίστα (shortlist) με τους πρώτους επιλεγμένους φωτογράφους. Συνολικά 

φέτος υπήρξαν 122.000 συμμετοχές από 170 χώρες σε κυριολεκτικά τεράστιο φάσμα 

θεμάτων: από τις συρράξεις της Συρίας, τις προεδρικές εκλογές στην Αμερική μέχρι τα 

πορτραίτα των fan της metal μουσικής σε ένα μικρό χωριό της Μποτσουάνα. 

Με χαρά φέτος διαπιστώνουμε ότι στις shortlist ων βραβείων εμφανίζονται και τα 

ονόματα τριών Ελλήνων φωτογράφων. Πρόκειται για τους Άγγελο Τζωρτζίνη, 

Τζούλια Άννα Γοσποδάρου και τον νεαρό Αχιλλέα Γεωργαλλίδη. 

Ο Άγγελος Τζωρτζίνης, γνωστός πλέον φωτορεπόρτερ με πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ 

του εξωτερικού και συνεργασίες με διεθνής ειδησεογραφικούς οργανισμούς, βρίσκεται 

στη shortlist των SWPA για δεύτερη φορά, μετά το 2011. To project του “Greece in crisis” 

συμπεριελήφθη στη shortlist των επαγγελματιών στην κατηγορία “Σύγχρονα Θέματα”. 

Μιλώντας σε παλιότερο τεύχος του Photobusiness Weekly και του ΦΩΤΟγράφου, με 

αφορμή το βραβείο από το Lumix festival και την έκθεση του στο Visa Pour l’Image  o 

Άγγελος Τζωρτζίνης είχε δηλώσει: «Tο “Greece in Crisis” είναι ένα project το οποίο 

δουλεύω τα δύο τελευταία χρόνια με αντικείμενο τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια της 

Αθήνας ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της οικονομικής κρίσης. Τα 

σκληρά μέτρα δημιούργησαν αντιδράσεις και πυροδότησαν τη βία και στις δύο πλευρές. 

Σκοπός μου παρόλα αυτά δεν ήταν να καταγράψω μόνο τη βία και τις ταραχές αλλά να 

αποτυπώσω τον συλλογικό σφυγμό, την συμπεριφορά και την αντίδραση μιας κοινωνίας 

σε καθεστώς άγριας πίεσης. Το μεγαλύτερο μέρος του project είναι τραβηγμένο σε α/μ. Το 

α/μ δεν είναι απλά τεχνική/διαδικαστική επιλογή για μένα. Όταν φωτογραφίζω για μένα 

δεν υπάρχει χρώμα. Φωτογραφίζω και έγχρωμα αλλά το α/μ μου προσφέρει την ακραία 

εκφραστική λιτότητα που χρειάζομαι για να μεταφέρω τη σκέψη μου και την αισθητική μου 
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πάνω στα γεγονότα που καταγράφω.» 

Η φωτογράφος Τζούλια Άννα Γοσποδάρου 

είναι υποψήφια στην κατηγορία της 

Αρχιτεκτονικής Φωτογραφίας με τις 

φωτογραφίες από την γέφυρα του 

Καλατράβα στην Κατεχάκη, τραβηγμένες 

από ιδιαίτερες γωνίες ώστε το αποτέλεσμα 

να δίνει έμφαση σε ασυνήθιστες 

λεπτομέρειες και τα σχήματα της γέφυρας. 

Τέλος, ο Αχιλλέα Γεωργαλλίδης είναι 

υποψήφιος στην κατηγορία Πολιτισμός 

ανάμεσα στους φωτογράφους κάτω των 

20 ετών, με την Symmetric που απεικονίζει 

την αλλαγή φρουράς στο Σύνταγμα. 

Όλες οι φωτογραφίες που βρίσκονται στις 

shortlist θα εκτεθούν στο Somerset House 

στο Λονδίνο από τις 26 Απριλίου μέχρι 

τις 12 Μαΐου και θα συμπεριληφθούν 

στο ομώνυμο λεύκωμα Sony Wolrd 

Photography Awards. Οι νικητές 

της κατηγορίας Open και Youth θα 

ανακοινωθούν στις 19 Μαρτίου. Οι νικητές 

των επαγγελματικών κατηγοριών και ο 

αποδέκτης του μεγάλου βραβείου L’Iris 

D’Or θα ανακοινωθούν στο Λονδίνο στις 

25 Απριλίου. 

  

© Άγγελος Τζωτζίνης, “Greece in crisis”, Shortlist, Σύγχρονα θέματα,  Επαγγελματική κατηγορία, 2013 Sony World Photography Awards. 
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© Τζούλια Άννα Γοσποδάρου, Shortlist, Αρχιτεκτονική Φωτογραφία, Επαγγελματική κατηγορία, 2013 Sony World Photography Awards
Μια σπουδή πάνω στην πεζογέφυρα στην Κατεχάκη, σχεδιασμένη από τον Santiago Kalatrava, και ιδωμένη ως ένα φανταστικό κονσέρτο για άρπα 
σε πέντε μέρη και ένα encore.
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© Αχιλλέας Γεωργαλλίδης, Symmetric, Youth Award Shortlist, στην κατηγορία Πολιτισμός στον ανοιχτό διαγωνισμό.
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