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Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Δεν γνωρίζω αν συνηθίζετε μέσα 

στη δύσκολη καθημερινότητα 

της επιχειρηματικής σας δράσης να 

ξεκλέβετε λίγο χρόνο για να δείτε 

κάποια έκθεση φωτογραφίας. 

Αν υποθέσουμε ότι ανήκετε στην 

μικρή κατηγορία των φιλότεχνων, 

είμαι σίγουρος ότι βλέποντας κάποια 

σύγχρονα φωτογραφικά έργα και 

μάλιστα σε γνωστές γκαλερί θα έχετε 

μείνει με έντονη την απορία αν αυτό 

που είδατε ήταν... “φωτογραφία”! 

Ασαφές περιεχόμενο, περίεργα 

χρώματα, συνήθως μεγάλες διαστάσεις 

έργων, ανάμειξη πραγματικού 

και φανταστικού, τοπία που δεν 

παραπέμπουν πουθενά, πορτραίτα 

“πειραγμένα” στο photoshop κ.α. 

Με δύο λόγια έργα που δεν τα συνδέει 

τίποτα με τη λεγόμενη κλασική 

φωτογραφία, με εκείνα τα ξεκάθαρα 

π.χ. ασπρόμαυρα έργα που μας (σας) 

εντυπωσίασαν βλέποντάς τα πριν 30 με 

40 χρόνια ίσως και παραπάνω.

Κι αν αναλογιστούμε λίγο περισσότερο 

θα αντιληφθούμε ότι μαζί με αυτή 

την κλασική φωτογραφία έφυγε και 

όλη η... πολεμική ορολογία που 

χρησιμοποιούσαμε παλιά: “Όπλισε τη 

μηχανή”, “Δες από το σκόπευτρο”, 

“Εστίασε καλά”, “Τράβα τώρα!”. 

Στην ψηφιακή εποχή τίποτα από αυτά 

δεν ισχύει γιατί όλα γίνονται αυτόματα. 

Άρα λοιπόν όταν όλοι σήμερα 

τόσο εύκολα μπορούν να βγάζουν 

και μάλιστα πολύ καλές φωτογραφίες 

ποιός μπορεί να αποκαλείται 

‘‘φωτογράφος’’ με όλη τη σημασία της 

λέξης; Φυσικά δεν θέτω το ερώτημα 

αυστηρά από την επαγγελματική 

����������... 
��������;
������� 	
����� �� �� 	�����

του σκοπιά αλλά από την ουσιαστική του διάσταση. Γιατί όλα τα gadgets βγάζουν 

φωτογραφίες και όλοι μπορούν να κάνουν αυτά που παλιά μόνον οι καλοί 

επαγγελματίες έκαναν. Με δύο λόγια υπάρχει η τέλεια σύγχυση στον φωτογραφικό 

χώρο. Μια σύγχυση που ήρθαν να επιτείνουν ακόμη περισσότερο τα λεγόμενα 

“έξυπνα” κινητά που διαφημίζουν πλέον τις φωτογραφικές τους δυνατότητες και όχι τις 

τηλεφωνικές! Καθόλου τυχαίο γιατί πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι χρησιμοποιούμε τα 

σύγχρονα κινητά πιο πολύ για να βγάζουμε φωτογραφίες παρά για τηλεφωνήματα... 

Το επάγγελμα του φωτογράφου βάλλεται πανταχόθεν και ο ζωτικός χώρος του 

λεηλατείται από άλλους συγγενικούς κλάδους. Τί κάνουμε, πώς αντιδρούμε λοιπόν σε 

αυτό το φλου αρτιστίκ περί την φωτογραφία που μας περιβάλλει; Έχουμε να κάνουμε 

με μία φωτογραφική κατάσταση “τραβεστί”, βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο ως 

κλάδος, ήρθε το τέλος της φωτογραφίας όπως την ξέραμε ή μήπως ανατέλλει μία νέα 

και πολλά υποσχόμενη περίοδος για την εικόνα και τις εφαρμογές της; Μας ενδιαφέρει 

η άποψή σας και θα τη δημοσιεύσουμε να την μάθουν όλοι. 

Την περιμένουμε εδώ.

200 �!"#��$% Photobusiness Weekly - 200 ��"�&'"�% &�(� 
Σας ευχαριστούμε! Για τις θερμές ευχές σας, για τα καλά σας λόγια, για το χιούμορ σας, για τα σχόλιά σας! 

ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΤΗΣ ΕΡΤ 
Έτσι το σκίτσαρε ο διάσημος γελοιογράφος PLANTY της έγκυρης γαλλικής εφημερίδας
LE MONDE. ‘‘ΤΙΤΛΟΣ Ελλάδα: Η τηλεόραση σταμάτησε να εκπέμπει. 
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ Και εν τούτοις, είχαμε εξοπλιστεί!’’ 
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

���������
E I� ��� �����	�
���� �	���

photographos.mag
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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, �$�*+*,�5% �7,��8)%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�9$�*,�'!�$%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��9,$!5 *<���5�$8): 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 

��=��'!

������'��$ �,�,���, �$,���=)<�?,
� ������ ���� �	����
�� ��������... 

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 αναγνώστης μας Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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���.: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr

CP D70 DCP D70 DWW
� ��� �������	 
�����	 ������������	 
�������	 �� �������� 400 ����������	 
10x15 ��� ���. 

Διπλόςμόνο 1190€+ ΦΠΑ

Τιμή χαρτιού
15χ20 0,19€

10χ15 0,09€
+ ΦΠΑ

Μόνο 890€+ ΦΠΑ
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���$�!#<$�

�$� ��, �!5�*!�� <#=�&� ��� !���,�=��$!' )=�!���,$!' ���% B9�*&� ��'C�$ !�$ &� 

'==�% �*!�$���%. �$ ���$���% ��������$!?, �,�$&���<�(�*, &� &��'=) "*�<$����, �9�"#, 

&� ��#&� �), �,�*<��$�!5 �<B=��) ��, smartphone% <�* #9$ &#,�, �<������7, 

&��'=� &B��% �)% !���,�=��$!5% "�<',)% �==' �� !*�$#���� �+�(�*, ��, 9�5��) �� &$� 

'==�* �7<�* �9B�) &� �� &B��, =5C)% �!�,)�)% !�$ !$,�7&�,)% �$!#,�%. 

Όπως προέκυψε λοιπόν από πρόσφατη έρευνα της αμερικανικής τηλεφωνικής εταιρίας 

Ο2 η πιο συχνή χρήση του smartphone τουλάχιστον στις ΗΠΑ, είναι φωτογραφική 

και έπεται η …τηλεφωνική!  Δηλ. πιο πολύ φωτογραφίζουν οι κάτοχοι των iPhone και των 

Galaxy και μερικές φορές θυμούνται ότι είναι και …τηλέφωνο. Όλα αυτά τα σημεία των 

καιρών μαζί με το μεγάλο ροκάνισμα των πωλήσεων στο low end των digital compact 

που σημειωτέον ποτέ δεν ήταν κερδοφόρες για τα εργοστάσια, ώθησαν τη Canon στη 

νέα καμπάνια που αυτό τον καιρό τρέχει στις ΗΠΑ με μήνυμα:«Μην αφήνετε κάποιο 

τηλεφώνημα να σας καταστρέψει τη φωτογραφία». 

�� �������
� 
�� �������	��
� ���� 	�� �������	� ����� �����ς ζωής στην Αμερική. 

Αν και ξένο στην ευρωπαϊκή politically correct διαφημιστική κουλτούρα, στις ΗΠΑ 

θεωρείται απολύτως θεμιτό να θίγεις τον ανταγωνιστή σου αρκεί κάπου να το στηρίζεις. 

Στο προκείμενο η Canon κτυπάει στο ευαίσθητο σημείο των smartphones. Όταν κάνουν 

όλα τα άλλα, χάνουν στο σημείο που θα έπρεπε να είναι η ειδικότητά τους. Η τηλεφωνική 

επικοινωνία. 

Η καμπάνια λοιπόν περιλαμβάνει μια σειρά φωτογραφιών για billboards, σαλόνια 

περιοδικών κλπ. όπου η φωτογραφική διαδικασία διακόπτεται αιφνιδιαστικά και απρόσμενα 

από τηλεφωνήματα διάφορων που καταλαμβάνουν εξαπήνης τους φωτογράφους-χρήστες. 

Το μήνυμα είναι σαφέστατο: αν θέλετε να φωτογραφίζετε ήσυχοι και απερίσπαστοι, πάρτε 

μια φωτογραφική μηχανή αντί για smartphone!

�$��)&$��$!#% <#=�&�%
��������
� ������ 
�� ��� smartphone �� ��!��� �� ��������"��� ����� ���
����!

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Smartphones vs. Compact Cameras
�����
� � ��!����;

�), ?�� <�* ) Apple !�$ ) Samsung C'9,�*, ,� <���+B��*, �<�$!# zoom 

���*% ��!�7% ��, smartphone !�$ LED flash, �$ &��'=�% ���$���% ��* imaging 

�,��&��?,�*, (!�+*����)&B,�?) WiFi ��$% DLSR !�$ mirrorless. �$ !#�&�$ 

�*�!=�,�*,. 

$%�� �� ��������� ���
�!��� ��
���!������ ���	%��� 	��%� ������	��
��� 


���	
�%	��� ���� ������� 
�� � ���	���� 
������� ��� Canon 	��� $����
� (&!. 

'���	
���� �%��� ��% �����%�) . 

$� ����	�%�� !����� 	�� ����	���� ��� ���%��� ��� ��!�����
�� �������� O2. � ���%�� 

!����� ����*� ��� �� ���	��� smartphone ���%� ����
���	��	�� �� �%�� �� &�&!�� (!), ��� 

%��!��	��, �� ��!��, ��� �������������� 
�� �%	�
� 
�� �� ��������
� ������. 

�� 39% ��� ���	�/� ��!�	�� ���	�������� ���
!��	��
� �� smartphone �� �� 

��������z�� ��/ � ���!�� 	�� ��!����� ����� 	�� ������ ��	� (!) ��� !�	��� �� ��� 

������!��� !����%����.

'���� ������ ���� ��� �%�� ��� ���!�	� ��� 
����/� ��!��/���; $� !�&�%�� %����� 

��� �� 	������� ��% ������	� �� Bloomberg ��� ����/� ���� ������"����� 
��’ �*���� 

�� compact �������, �� ������ ����� �/��	�� ��/	� 46%. 0� DSLR ��� ��� �!!� 

����� ��*�	� 14% �� ��� ������ ������. $�� ��� 
������� ��� compact �����/� 

���	/"����� ���� �� high end ��% ��� ��!�%���� ����� 
%
!������� ����		����� 

�����!� ��� ���� ��/ �� Olympus, Fujifilm 
�� Samsung ���%� ���
���/	�� ��� ��� 

�*��� ��%� ��� ��� ������ point n’ shoot �� �� ���
��������� 	��� ������
�� compact 


�� mirrorless. 

5�� �
��� ���%�� ��% ����	������� 	�� Press Trust of India (�%��"�%�� ��� � ������ 

�����%		����� 7���� ���� �/	�� ����	��� /��	� 	��� 
���	
�%�	����� �������� DLSR 

��	� ��� ��*�	�� ��� ��!�	���) 
������
���� ��� compact ������� �� �� &�	�
� 

������ ��� ���!�	�� ��% smartphone. 

� ���%�� �����"���� “Digital camera vs. smart phones” 
�� 	������ �� �� 

�����!�	���� ��� � ������!�� ��� �����
/� �����/� 	��� 7���� ���� ����� ��� 


�������. �� �������� 	%�&����� �� �� smartphones: ���� �� 92% ��� 7��/� 


�����!��/� 	����� ������� �� high end smartphones, ��������� 	�� �����/��� ��� 


������� ��� compact. � 	%
�
������ ���� ���� 25% ��/	� ��� ��!�	��� ��� ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Low Key

�����
/� �����/� 
�� 150% 

��*�	� ��� ��!�	��� ��� 

smartphones ��� ��!�%���� �����. 

=��	�� 	��� ���%�� ������ 

���	������ 
������	�� ��� 

����	���� �%��� ��������. 0� 


�����!���� ����� ��!� ��!� 

��� � !��� ��������/� 
�� 

� ��������	��� �� �� social 

networks ������ ��� ��
�!� 
�� 

����� �� �� 
�����. 

� �%
�!�� �!!� 
�� �%�� ��% 

�������� �� �
!�&�%�� ���� 

�� ��%����� ����!���� ���� �� 

��������� ��� ��� �!�%�� ��% 

���	�� 	� ��� ����� ��� �������� 

��
���� ��� ���������� ��% 

���&����� 	�� ������� 
������
� 

�����! ��� &������ ��� ���&��	� 

��� point n’ shoot �������. 

� �!����� ����� ��� ��!!�� ��� 

��� ���������� ��% ���&��� ��� 

�� %������ ����� smartphone. 

>�&��� ����� �����
��
� �� ��	�� 

��� �%��� ����� ����	��� 
�� 

��� ��%� *��������%�� ������� 

�����. =���� ���� �!�� ����	��� 


�� �	����� �� ��� ����� ��� 

����������; ?��, 	������ 

�� �� ��%	��� Fox Talbot 
�� 

��%� NY Times,  ��% ���%� 
���� 

�
��	� 
�� �*/�%!!� ����	����� 

�� ���������� ���&������ �� 


�����. 

$� ���	�����%�� ���� 	��� 

	
!��� �������
����� 

��� �����/�. @������ 	� 

���������� ������ �� �� 

��	�� ���������� ���&����%� 

	�� internet. 5�!��� �� 300 �
. 

���������� 
��������� 	�� 

Facebook 
�� 4.5 �
. ���&����%� 

	�� Flickr. @�� �� Facebook ��� 

���%�� 	������� �!!� 	������ 

�� ��� �������� ��% Flickr ��� 

�� metadata *���%�� ��� �� 

������!�	����� ��������
�� 

������� ����� �%��� ��% iPhone 4, 

4S 
�� 5. $	��!��� ���� �� ����� 

��������� �� ����� ���� �� ������� 

�� ���!!�*���%� ��
��� ���� 

�� 	������� ��� CIPA, � ������ 

��%� �� 2012 �%*���
� ��� �� 

12.9 �
��������� 	�� 21. 
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Οι τριάντα καλύτερες φωτογραφίες θα διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα και 

θα τυπωθούν σε διάσταση 20x30 cm στο Demo Room της Epson Εθνικής 

Αντιστάσεως 57 στο Χαλάνδρι παρουσία των δημιουργών. 

Η καλύτερη φωτογραφία θα κερδίσει έναν εκτυπωτή Epson L800 αξίας €350. 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής συμμετοχών 10 Ιουλίου 2013. 

����  «���	
��  ��	 	� �  �» 

Φωτογραφικός διαγωνισμόςΦωτογραφικός διαγωνισμός

Στο Demo Room της Epson έχετε τη δυνατότητα, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 

210 8099499, να δείτε από κοντά όλη την γκάμα των προϊόντων Epson σε 

λειτουργία και οι εκπρόσωποι της εταιρείας θα χαρούν να σας εξηγήσουν αναλυτικά 

για τις δυνατότητες των προϊόντων Epson που σας ενδιαφέρουν.

www.flickr.com/groups/Photographos_mag/www.facebook.com/groups/Photographos.mag

Με e-mail: στο photographosmag@yahoo.gr ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Στείλετε τις φωτογραφίες σας με τους εξής τρόπους

Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού στο www.photo.gr www.epson.gr
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To ξενοδοχείο Semiramis στην Κηφισιά φιλοξένησε την Παρασκευή 28 του μηνός την 

συνέντευξη τύπου προς τους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου όπου ταυτόχρονα 

με το εξωτερικό παρουσιάστηκαν στην Ελλάδα οι βελτιωμένες εκπρόσωποι της σειράς 

RX. Πέρυσι το καλοκαίρι οι δύο αυτές μηχανές, η μία (RX100) στην κατηγορία των 

compact γοήτρου και η άλλη (RX1) στις full frame είχαν κάνει αίσθηση γιατί έθεσαν τον 

ανταγωνισμό μπροστά σε νέα δεδομένα, η πρώτη με τον αισθητήρα 1in. και η δεύτερη 

όντας η μοναδική full frame digital compact όλων των εποχών. Tα οπτικά Ζeiss στάθηκαν 

το δεύτερο σημείο σοβαρότητας της προσπάθειας που ανταμείφθηκε με πολλές διακρίσεις 

διεθνώς και σημαντικές πωλήσεις - ιδιαίτερα για την RX100. 

Φέτος ήλθε η στιγμή της ανανέωσης. Να γίνει δηλ. το καλό καλύτερο. Ο δρόμος ήταν να 

βελτιωθεί σε πάρα πολλά σημεία η RX100.2 ώστε να μιλάμε για κυριολεκτικά νέο μοντέλο 

και να προκύψει η έκδοση RX1r χωρίς το γνωστό low pass φίλτρο για ακόμη καλύτερη 

ευκρίνεια. Στην εκτενή του παρουσίαση ο κος Γιάννης Μελίτας από τη Sony Hellas ανέλυσε 

διεξοδικά τα τεχνικά πλεονεκτήματα των νέων μοντέλων. Επισημαίνουμε επίσης (σύμφωνα 

με πληροφόρηση που έχουμε από συναδέλφους του εξωτερικού) ότι τα τρέχοντα μοντέλα 

θα εξακολουθούν να παράγονται κανονικά. 

B�=�$?��$% ��) ��$�' RX �)% Sony 
'���%	��	� 	� press conference 	��� 28 7�%���% 	�� Semiramis

������<���'(

Η RX1 ήταν μια αρχετυπική state of art 
σχεδίαση. Σε κάτι τόσο καλό δεν επεμβαίνεις 
εύκολα. Με αυτό το σκεπτικό οι σχεδιαστές 
δεν άλλαξαν καθόλου την RX1r παρά μόνον 
το φίλτρο low pass ώστε η ευκρίνεια να ανέβει 
περισσότερο. Περιμένουμε υπομονετικά πότε 
θα υπάρξει κομμάτι για τεστ.

Weekly teuxos201.indd   9 29/6/2013   4:32:47 ��



������ 201 •  �����	
 1  ������� 2013 �����
 10

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

Mετά την παρουσίαση ακολούθησε hands on session και οι πρώτες πρόχειρες 
δοκιμαστικές λήψεις. Σύντομα τα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα στην ελληνικά 
αγορά. 

Η εκδήλωση έκλεισε με snack δίπλα από την πισίνα του πολύ καλού 
ξενοδοχείου Semiramis.  

������<���'(
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Hands On

Sony RX 100.2
H ��� ����%���� compact �����%

Mερικά μοντέλα με την τεχνολογική τους καινοτομία και το έξυπνο design βάζουν τη 

σφραγίδα τους στην εξέλιξη των (φωτογραφικών) ειδών. Η RX100 έκανε την έκπληξη το 

καλοκαίρι του 2012, βάζοντας στο τραπέζι την απόλυτη compact γοήτρου με αισθητήρα 

1in. 20.2Μegapixel, ταχύτατο Zeiss T* Vario Sonnar φακό f/1,8-4,9, ένα σωρό ρυθμίσεις και 

μεταλλική κατασκευή. Η RX100 σάρωσε τα βραβεία και τις πωλήσεις αποδεικνύοντας ότι οι 

έξυπνες ιδέες και επαινούνται και πουλάνε καλά. 

Πέρασε ένας χρόνος, πολύς για τα δεδομένα του digital imaging, και οι σχεδιαστές δεν 

εφησύχασαν. Μάλλον από πέρυσι πρέπει να είχαν στα συρτάρια τους το νέο μοντέλο, 

την RX100.II για την οποία φήμες ακούγονταν επί αρκετούς μήνες. Τι έκαναν; Πρόσθεσαν 

αναδιπλούμενη οθόνη, WiFi και hot shoe, κράτησαν σχεδόν το σύνολο της υπόλοιπης μηχανής 

και ιδού η RX100.II. Προσοχή όμως. Δεν θα διαδεχθεί αλλά θα συνυπάρχει με την παλιά η 

οποία θα παράγεται όσο εξακολουθεί η ζήτηση. To «πιο καλά κρυμμένο» μυστικό της RX100.

II είναι ο ανανεωμένος αισθητήρας. Μοιάζει να μην έχει αλλάξει τίποτε σε ανάλυση (20.2MP) 

και διαστάσεις (1in). όμως η τεχνολογία είναι ριζικά διαφορετική Βack Side Illuminated (BSI) 

αντί του απλού CMOS για βελτίωση της ευαισθησίας και του θορύβου. Σύμφωνα με τη 

Sony διαπιστώνεται κατά 1stop τουλάχιστον βελτίωση συμπεριφοράς. Η βασική ευαισθησία 

πλέον είναι ISO 160 (125) και η μέγιστη 12800 (6400). Επίσης ανεβαίνουν και οι επιδόσεις της 

αυτόματης εστίασης κατά 10% λόγω καλύτερου λόγου σήματος προς θόρυβο. 

Η RX100.2 είναι σαφώς πιο επεκτάσιμη αφού έχει hot shoe και μάλιστα υποστηρίζει την ίδια 

πολλαπλή επαφή Multi Interface με 21 ακροδέκτες που φέρουν και τα μοντέλα Sony A99 

και RX1. Έτσι εκτός από μονάδα φορητού φλας μπορεί να προσαρμοστεί το ΟLED Truefinder 

EVF FDA-EV1MK με ανάλυση 2,359Κ που είναι συμβατό και με την RX1. Η κυρίως σκόπευση 

βεβαίως γίνεται στην περίπτωσή μας μέσω της οθόνης στην πλάτη που ανακλίνεται αλλά δεν 

περιστρέφεται έχοντας περιθώριο κίνησης από +85° ως -50°. Μόνον θετική μπορεί να είναι η 

αντιμετώπιση από τους χρήστες της αρθρωτής οθόνης που διευκολύνει πολύ όταν οι λήψεις 

γίνονται υπό άβολες γωνίες.  H τελευταία σημαντική μεταβολή είναι το WiFi και μάλιστα με NFC 

δυνατότητα (υπάρχει και το σχετικό σηματάκι στη βάση). Οπότε αν έχετε διαθέσιμη συσκευή με 

παρόμοια δυνατότητα μπορείτε να συνδεθείτε χωρίς την περίπλοκη διαδικασία των ρυθμίσεων 

και των κωδικών. 

Ο προηγμένος αισθητήρας αφήνει το αποτύπωμά του πιο πολύ στο video όπου αναμένεται 

σημαντική μείωση του θορύβου σε λήψεις με λιγοστό περιβαλλοντικό φωτισμό. Πέραν αυτού 

προστίθεται και κινηματογραφικό full HD 24p, ξέχωρα από το 60p/60i. Προσφέρεται ακόμη και 

HDV (Anamorphic HD) format με ΜPEG-4 συμπίεση στα 30p. Περιέργως έχει παραλειφθεί το 

720p αν και είναι μέσα στις δυνατότητες. 

H αρθρωτή οθόνη είναι η πιο 
οφθαλμοφανής διαφορά

Το hot shoe κρύβει και τον ακροδέκτη 
Multi Interface

Tελείως καινούργιος είναι 
ο αισθητήρας 1in. 20Μegapixel
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Leica M-Monochrom
'���� &��&��� 	�� Cannes Lions Festival

5�� ������ ��
��� ��
�%� ��% �����%����
� �� ��� !��	���	�� ��� Leica M-

Monochrom 	�� Leica Store ��% Sao Paolo 
����	� ����� &��&��� 	�� Cannes 

Lions Festival, �� ���!����� �%����J
� &��&��� �� �� �������	�, 
�� ��
����� 

&��&��� �����/�. '��
����� �� ��� ������ ��% ��� ���� 	��	� �� �� 
�����
� ��� 

Leica �!!� �����%����
� ��� ��� �������� ������� Sentimental Filme 
�� �� 

�������	��
� FNazca / Saatchi & Saatchi �� �� concept store ��% ��!�*���� ���� Leica 

	�� >��"�!��. � ������ �����"���� (Alma) 
�� �������� �� "�� ���� ������������ 

����*� ��� ��������� ��% 
�� ��� 
�!%�� ��� ��!���� ��� ��� ����
� ���� ��� 

��������
�� �������. � ������ *�
����� �� ��*��� ��� �� ��� Leica III ����� ��% 

“	
��/�����” �*������ ���� ���
�� 
�� ������%�/����� 	� ��� Leica M-Monochrom.  � 

������ ����� %��	���� �	�����%�� 
�� ���� ��
��� %!�
� �������	�� � 
�%������ 

���� %��������� ��� � ������ 
������ 	�� ���� � ����� 
����	���� 	�� !���� ��%. 

>��&����
� �� U�%	� V������� �� ��� 
�����������	�, $�%�� V������� �� �� 

	
�����	��, 
�� �� ��� U�!
��� V�������� �� �� art direction 
�� �� �����". W���� ��� 

�*������
� ������ ��
��� ��
�%� ��/ http://vimeo.com/65571903

Fujifilm
Z��� XF 27mm f/2.8 

H Fujifilm, �
��� ��� ��� ���	��
� 

��� ��!� ���	���� U-51 
�� ��% kit 

��
�� XC 16-50mmf/3.5-5.6 OIS, 

���
����	� 
�� ��� 
%
!������ 

��% XF 27mm f/2.8, ���� ��
��� 

pancake ��
�� �� ����� ��!�� 

23mm 
�� &���� 78gr. 5� �%��� 

��� ���	��	��� 
����	� ��� ���!� ��% 

��
������% Umount ��
�� �!!� 	��� 

	�����	� �%	��	��
� �� ��
�%!��� 

�����������. $%�� 	������� ��� �� 

	
�����%� �� ��� ���	�������	�%� 

�� 
������ X-Pro1 
�� X-E1 �� ������ 

�� ������	�%� �� 
���&�	�%� �� 

firmware update ��% 
%
!������ 

��� �� �� ������� �� �%���	�%� 

�� �������� ��� ��� ���!��� ��� 

�!����. � �	���
� ���	��	� 27mm 

�� 	%�%��!��	��� 
�� � 	%���!�	��� 

1,5� !�� APS-C ���	����� 

����
� ����� �������� �� �%�� ��% 

����/����% ������. 

Impossible
Instant Lab �� �� iPhone

�� ��/�� ��% hardware ����%	��	� �� Impossible Project, ��% 

���� ���!�&�� �� �������	�� "������ ��� ����*� ��� 	�������� 

����������. '��
����� �� �� Impossible Instant Lab, ��� 

���	������ �����	�� ��% ���!��
�� �� ��� �����
� 
�	��. 5� 

�� Impossible Instant Lab �� �����
�� ���������� ������������� 

	� 	�������� �
�%�/	���. 0 ���	�� ���!��� ����� ��������� 

��!�� ��� �� iPhone, �� ��������� ���� 	�� �������� 
�� ������ 

��� %������ ��% %������ 	�� &�	�. ?��� ��!��/	�� � �
��	� �� 

Instant Lab ����� 	��� 
�� � ���	��� 
!����� ��� %������. M��� 

� ���� �%�/����� 	� ���!/	��� ����% Polaroid. \%������ 


%
!�����	� 
�� � ������� Impossible Project App �� �� iOS 

��% �
��� ��% ��� 	%����"���� �� �� Instant Lab �� ��� ������	� 

��� �����
/� ��������/�, !����%��� 
�� �������. \
������, 

�����
���� 
�� ���&�"�� ��� ���!��
�� ����������. �� Instant Lab 

�� 
%
!�����	�� ��� $��%	�� 
�� �� 	�����"�� €249. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
Make a documentary from a to z in 7 days - 

εβδομάδα 15 - 21 Ιουλίου 

Ο Andreas Treske διάσημος μοντέρ και καθηγητής στο 

Ιzmir University of Economics, Department of Cinema 

and Digital Media, Turkey, ο Αndy Paton σκηνοθέτης 

και επίκουρος καθηγητής στο  Staffordshire University, 

School of Film, Sound and Vision, Faculty of Arts & 

Creative Technologies, UK, ο Γρηγόρης Πασχαλίδης, 

θεωρητικός του ντοκιμαντέρ στο Αριστοτέλειο 

πανεπιστήμιο, τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ και Έλληνες 

καθηγητές σκηνοθεσίας διδάσκουν “Δημιουργία μιας 

ταινίας ντοκιμαντέρ από το Α ως το Ω σε 7 ημέρες” σε 

απλά αγγλικά (επιπέδου Lower) με πολλή πρακτική και 

στοχευμένες διαλέξεις από κορυφαίους στο χώρο τους 

καθηγητές Πανεπιστημίων, που είναι ταυτόχρονα και 

επαγγελματίες. Πριν την έναρξη του μεγάλου 7ήμερου 

σεμιναρίου, διεξάγεται  ένα διήμερο εντατικό σεμινάριο 

προετοιμασίας στα ελληνικά με θέμα “Εισαγωγή στη 

εικονοληψία και το μοντάζ, ιδίως ταινιών ντοκιμαντέρ” 

στις 13 και 14 Ιουλίου. Αυτό το έξτρα διήμερο εντατικό 

σεμινάριο 10 ωρών είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ για όσους 

δηλώσουν το σεμινάριο “Μake a documentary from 

A toZ in 7 days” και στοχεύει να λύσει απορίες και 

ζητήματα όσων δε νιώθουν πολύ σίγουροι στο χειρισμό 

της κάμερας και του μοντάζ, ώστε να μπορέσουν στη 

συνέχεια απερίσπαστοι να παρακολουθήσουν το 

7ήμερο σεμινάριο. 

Φωτογραφική εικόνα:  ιστορία, θεωρία και πρακτική 

- εβδομάδα 22-27 Ιουλίου 

Η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης (με 

μελέτες στην φωτογραφία) Εύη Σαμπανίκου και ο 

Λέκτορας σκηνοθεσίας (με Μάστερ στη Φωτογραφία 

από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου)  Γιάννης Σκοπετέας 

διδάσκουν ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από τις απαρχές 

της φωτογραφικής αναζήτησης στο Παρίσι του 19ου 

αιώνα  και καταλήγει στη φωτογράφιση της Λέσβου 

και των ανθρώπων της. To πανεπιστήμιο παρέχει 

φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμό αν οι σπουδαστές 

δεν διαθέτουν τον δικό τους. 

Επεξεργασία φωτογραφικής εικόνας - 

εβδομάδα 22-27 Ιουλίου 

Τα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας, όπως το 

Photoshop, με βάθος και ολιστική προσέγγιση. 

Διόρθωση, βελτίωση, επεξεργασία και διαχείριση 

ψηφιακών εικόνων σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Ο κάθε 

σπουδαστής μπροστά στο δικό του PC workstation 

μελετά και δοκιμάζει πρακτικές και τεχνικές χρήσης. 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

https://audiovisual2013.pns.aegean.gr/el/

facebook.com/SummerSchoolInAudiovisualArts

e-mail:  audiovisual2013@aegean.gr

τηλ. 6975220721

�!<��"�*�)
]����� 	�������� ���������� 
�� ���
������� 
'�����	�����
�� �������%

Το τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Τ.Ε.) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει και αυτό το καλοκαίρι Θερινό Σχολείο 

στις Οπτικοακουστικές Τέχνες και Επικοινωνία με εβδομαδιαία σεμινάρια και 

εργαστήρια (workshop) με καθηγητές και μέλη πανεπιστημίων  από Ελλάδα  

Βρετανία, Γερμανία και Τουρκία. 

Εκτός από το εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Π.Τ.Ε οι 

συμμετέχοντες θα διδαχτούν την τέχνη της φωτογραφίας και του ντοκιμαντέρ 

και από καθηγητές πανεπιστημίων του εξωτερικού.  Τα σεμινάρια έχουν 

σχεδιαστεί έτσι ώστε τα 3ωρα ή 4ωρα μαθήματα να γίνονται το πρωί, και να 

υπάρχει χρόνος για ξεκούραση ή ασκήσεις το απόγευμα. Τα σεμινάρια της ίδιας 

εβδομάδας έχουν σχεδιαστεί ώστε να αλληλοσυμπληρώνονται, και να μπορεί ο 

σπουδαστής να παρακολουθεί περισσότερα από ένα στις ίδιες ημέρες (με 25% 

έκπτωση στα δίδακτρα). 

Όλα τα σεμινάρια πραγματοποιούνται στα στούντιο, εργαστήρια και αίθουσες 

διδασκαλίας  του πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. To πανεπιστήμιο 

παρέχει φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, workstations κλπ, αλλά 

προφανώς οι σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά το δικό 

τους εξοπλισμό.

Τα δίδακτρα είναι τα χαμηλότερα από όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης: 200 

ευρώ για κάθε σεμινάριο ή 300 ευρώ για δυο σεμινάρια της ίδιας εβδομάδας 

(250 ευρώ για το 7μερο αγγλόφωνο σεμινάριο ντοκιμαντέρ).  

Για την αποδοχή των σπουδαστών στα σεμινάρια, δεν ζητούνται συγκεκριμένα 

πτυχία ή εξειδίκευση. Όμως η ολοκλήρωση του κάθε σεμιναρίου απαιτεί την 

υποχρεωτική παρουσία του σπουδαστή στις διαλέξεις και την ικανότητά του να 

πραγματοποιήσει με επιτυχία τις ασκήσεις. Γι’ αυτό το λόγο ο κάθε υποψήφιος 

πρέπει να αξιολογήσει, σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους του Θερινού 

Σχολείου, αν το σεμινάριο που τον ενδιαφέρει είναι κατάλληλο για τις γνώσεις 

του και το επίπεδό του.

Με το πέρας του κάθε σεμιναρίου δίνεται Βεβαίωση (Certificate) του 

πανεπιστημίου Αιγαίου που αντιστοιχεί σε δύο Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες 

(ECTS) και αναγνωρίζεται (μοριοδοτείται) ως πανεπιστημιακή βεβαίωση 

επιμόρφωσης. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο: στα περσινά σεμινάρια του 2012 οι 

σπουδαστές ήταν από 16 ως 50 χρονών. 
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Τυπώ  Τυπώστε την!
Γιατί πρέπει να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες:
• Γιατί η εκτύπωση των φωτογραφιών σε φωτογραφικό κατάστημα & εργαστήριο είναι η οικονομικότερη λύση!
• Γιατί η τεχνολογία στα μέσα αποθήκευσης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποθηκευμένα αρχεία 

σε παλιές μορφές αχρηστεύονται. 
• Γιατί τα site κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πολιτική τους ή ακόμα 

και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, χάνοντας την πρόσβαση στις εικόνες μας. 
• Γιατί μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη και υλικά εκτύπωσης αναδεικνύονται οι αγαπημένες σας εικόνες.
• Γιατί μόνο με τις φωτογραφίες σας τυπωμένες μπορείτε να χαρείτε τις μοναδικές μνήμες της ζωής σας, να τις αξιοποιήσετε 

σαν διακόσμηση στο χώρο σας και να φυλλομετρήσετε άλμπουμ με τις πιο σημαντικές σας στιγμές. 
Αληθινές, τυπωμένες, ζωντανές φωτογραφίες για μια ζωή.

Μην κρατάτε τη ζωή σας 
...αποθηκευμένη!

��������� �		
��� ����������, ����������� & �������
����������� ����� & ����
���� ������

SEKAF_afisa_2013_50�70.indd 1 31/3/2013 10:51:47 ��

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση 
την αφίσα, τυπώστε την 

και αναρτήστε την 
στο κατάστημά σας!
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Panasonic Lumix G 
20mm f/1.7 II 
���������	
 pancake �� Micro 
Four Thirds

� Panasonic ���	����� ��� ��	�	��� 

�	� Lumix G 20mm f/1.7 II ASPH, �� 

���������� �� ����	������ ��	��. 

� ���������	
 ���
 ����� ���
 ��� 

�	�
 �����	�
 ��
 Panasonic �	� 

��������� ��� �!�� �	� �	��! �	� 

���� ��	������� � ��������. � 	���� 

�������� �������� �� ��������� � 

���	 �� ���! ��	����� �� ����� group, 

����������"��	���	� �� ��	 

���������. #�	�����$�� ���
 ���	� �	 

��	 ������� Contrast AF ��
 ��������
 

��� ���"�����	 autofocus ��� ���	� 

�� ������!$���� �� �������! ���� 

�� �	�����	 design. � ���
 �� ����� 

��������	
 ������
 ��� ��
 29 %	���	�. 

Instagram
&��� �� ��'� video

(�� ����� �	� ���������� ��� �� ����, ���
 �� 	 Zuckerberg 

��� �� !���� �����	��
 ��� �	 Vine �� ��"	�� ��� ���!����� ��� 

����. )��� 	 Kevin Systrom, ���
 ��� �	�
 ����	���	�
 �	� Instagram 

���	����� ���� �����
 ����
 ��
 �	 Instagram �� ���"!�� �� video. 

*��
 ������ 	 ���	
, ����
 �� 	 ���-����	����
 Mike Krieger 

!����� �	 video ���
 ��
 �����	��
 ��� ���� ���� ��� ����	����� 

�� �������� �� bandwidth, !�� �	 	�	�	 ���	� ��� ��	����� 

���"����. )��� ���	� 	� ������
 ��	�	�� �� ���"!�� video ����� 

12 ����. (�	 Vine ��	�����$�� video ����� 6 ����.) �� �� ������$	�� 

��� ��� �� 13 ������. 5����� ���
 �������� ��� �	 Instagram, 

	� ����	����� ��	�!����� �� ���	��'	�� �	� ����������� 

��	����	���
 ������	�	���� ���� ����� ���� ���
 �����������	� 

�	� �!��	� �������� ��� ���	����	 (���
 ��	���	�� ��	�) �	� 

	�	�!$���� Cinema. &	 ��	 ���!�	8	 ����� ��� �� video ��� ��$	���� 

��� ������ ���! ��	�	�� �� �	�����	�� ���� email � �� social 

networks. 

Epson 
:�����	�� ��	 7	 ;��������	 :������	 
��� 5���������� ��� ��
 &;5 

(� ���� �8�	�	���� ��� &���	�	���� ��
 ;���	�	���
 �� ��
 5��	������
 

���� <������ ;�!8�, ��	�������� �	 7	 ;��������	 :������	 ��� 

5���������� ��� ��
 &;5, ��� 21-23 %	���	� ��� :��	, ��	 	�	�	 � 

Epson ���� (���
 =	����
. >��! ��� ��!���� �	� �������	�, �	 	�	�	 

��	�������� ��� ��� ������ �	� #�	�����	� ;������
 �� ?������!���, 

;	������	� �� ��������	�, � Epson ���� ��� ������� �� ���	���!��� 

�����
 ��	"	��
 �	�� 	�����
 ��������
, ���
 �	� ���������� ��	"	��� 

Ultra Short Throw, EB 485Wi 	 	�	�	
 ������� ��
 ��!��
 ���
 �����	��
 

���	���
 ���������
. �� ���	���!���
 �� ���	���
 ���������
 ���	���� ��	 

��������	���
 �� �	�
 ��	"	���
 ����
 ��������
 	� 	�	�	� �����!$	�� 

��	"	�� �� 	���� ��
 �� 100 �����
 ��� �	�� ���� �������� ����
 ���
 

�� �������!���
, ��	�� ������� ���� USB, ������������ ����� 16W 

��� �� ��� ����!$���� ������� �� ��	������� �� ����! �������	�� ����� 

��� ��	 '����	�
 �������	�
. 5���� �������� �� ������	��� ���, ��� 

�	 ������	 ��	�!
 ��
 Epson ��	�
 ���������	�
 ��	"	���
 (�	�� 	�����
 

��������
) 8�����! �	 80%, ��	�������
 �� ����	�! ��� ����� ����	�� ��� 

��� ������� ��� ����������� �����!��� �� ��	�����.
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�������	
�
�������	�	�
�


����
�����������������������
���� �	� �	�������� ������� ��������
���� �������� ����� ������������
���� ��� ���	�� ��������� �
��
��	��������
���� ��	��� �����	� ������
������
�	� �
�� ������ 	��� ���������� ���
�����	����	���������
�������
��
�
�����������������	������������
�	� ��	�������� ����� ������� ���
��
���	�	�����������	��������
�
�	���	�	�

���
�������	�	�
�


����
� ���� �� �����������
��	������� 	���� �������� �����
��
�� ��	�������� ���� �	�
�����	� ���	����
��� �
��
������	��������������������
���
��	��������� ��	� �����������
������	������� �������� ����
�
�� ��� �����	�	���� ������
������ �	� ���	� ���������
����	��	���	����	�	�

MAT* ����������	
����

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

�������	�
�	����
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f 14 - !�$,#, ������'��,  
{
��	� ���������� “U�/��”

�� f 14 - 
����� ��������� 	�� �!��	�� ��� ‘Santorini Biennale 

of Arts’ ����%	��"�� ��� �
��	� ���������� “U�/��” 	�� 

Cultural Village – Santorini of the past 	��� '��� \���������. 

$�� �� ��%����
� ��!� ��� ��!����/� ��� ���	�� 
�� �� �!���� 


����&��� 	��� '��	����� ��� >������, �� �� �������� ��% �����, 

��% 5������� � ��% 5�!�&���, �� U�/�� %������ 	�� ����!��
� 

	������� ��� ������ 
�� ���� 	%�&�!�� 	��� �
�!���	� %��!/� 

��	����
/� 	�����. '/� �����	�"�� !����� � 
�!!������� �� �� 

	����	� ���� ������� ��
����, ���� ��!�	�� �%�� ���������� ��� 

��� �����
� ��% �
����!!������ ��� ���� �� ��	� ��� ��������, 

��!��� �� ���; �� 	%�&����� �
��� �� �� !�%
� 
�� �� �����; 

=���� �� 	%�����!�%�� 
�� � ���%	�� ����	����� �!�� ��� 

��������, � ����� ������ �� �� ���
�!���%�� *��� �� ����"���� 

�!!� 
�����	��
� ������ �� ��� ��
�	��
� �
���	�;  {������ 

���!����� ��� �����!���� �%��� 	
����� �� ��������� 
!���
�� 

�� �����%��	�%� ��� ��
�� ��%� ��������
�� ��
���� ����������� 

� 
������ �� �� ��
� ��% ����� ��� ������ ��% U�/�����. 

=����!��� �
��	��:  ��!!������
� =�������  f14- 
����� ���������.

W���
��� �
��	��:  6 7�%!��%  2013 – 15 \�����&���%  2013 

\%�������%�: >. >��	�
�!��, 5. >�%��������%, V. @����, V. 

W���������%, Z. ��	����!�%, �. ���	��, W. V�"���%!��, >. 

5�!�
��, \. 5��
�������, �. 5����!!�%, Z. 5������, 

@.5��%"�
��, �. '�!���!���, $�.  '�!���!��%, �. 

'���&�	�!���%, @. '�������%!��, W. '����%���, �. 

'���	
�%�����, �. \�������, =.�����!����, @. �	��!��, \�. 

��!����% 
�� ����-5���� U��"�	������%.
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

16.206 ����! 
��� 29/6/13
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������ �� 	�
��;
	� ��1���� ������ ����������� ������ ���� ��� ���� �� “	�
��”

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

� ���� 
�����������:
• �� ������ ��! "��#�$#��% (244 ����$��, ���� ����')�*+��!)

• �� ������ �!���!����� & �"�����3� +� courier (ACS)! 

• �� ������ �6�#����7��3� & ���+9 ;6� $<��:

• �;����#� �����#�;� +"�������  Varta (�=��� € 4,5)!

...��# +�>� $<�� 4 �����#�;� +"������� 

�����)3! 
 "���?��' #�)%�# +;)�# �=�6��3��*� ��! stock

9,90

��� �� ?;�6�!+�
�"��# ���!

...��6�6

Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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photographos.mag

������ �� Photoshop;

�����������: 210 8541400 &  info@photo.gr
�����)3! 
 "���?��' #�)%�# +;)�# �=�6��3��*� ��! stock

9,90
��� ��
��������
�
��� ���!

� ����� ����

�����������:
�����������:

• �� ������ ��! "��#�$#��%
 (164 ����$��, ����

����')�*+��!)
• �� ������ �!���!����� &

�"�����3� +� courier 
(ACS)!

• �� ������ �6�#����7��3�

...��6�6

Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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�	� 23 �	��
... 
<# �� 4� ��79�% ��* <��$�"$!�7 ������'��% / 1-6-1990
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