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���� ������ �� ����� ��� ���!�"#�$% 

��& '�% (�$!�� #$ �)*$ $&���+��: 

“...,)��$ �)�� !�� �� site... X+$�)3$��� 

����!(%, $�#&!6+���#'9, �(� design...” 

�+����"% ����(+�'�� #�� photo.gr '$ 

�;� �+�;!�<'$�; '�+�= ��&. 

>�� ��#�!�?#�� domain name & �#�9���� 

��& �?��!+�����< ��)B�&, '$ 17 

6+9��� �$���&+!��% (����6&+"*;�$  ��� 

���+�=*;�$ #�� B��B���&� �� 1997), 

'$ $������)B$% 6���)B$% '���B���<% 

$��#�(��$% ��9 �;� �+"�; ��& ��)+�;#; 

�� ‘97 (?% #='$+�. �� ��+��)�? *� '�& 

�$��$ 9�� '��+$� �� (6�&� �)���� �#��+��9 

$�B���(+�� 9'?%... �� !��$��� #='$+�; 

����� ���	�
� 
�� ��� ������ ��� 

����� �	� ����	����� ������� 

��	������� ��������� �	� ����	 ��� 

���
���, ��� �������� 	��� � ���� 

������ ���� �	 �	����
���	 	��� 

������� ��� ���������. ��� ��� �� 

�������� ���	���� ��� ���	���� ��� 

��
���. ������	� �	 ���������� �	� 

���	���
 ���	 ����	���	�� ��	��������: 

!�� ���� �����	 �	� ������� (��� ������� 

�	���), "������	���� ���������� 

“���	�	���#���” blogs & sites, 
� 

��� 	� ��	�����	� �������� ��� ��� 

�(� $��6= !�� �� photo.gr
$��������� �	 ��������	 �� ��� ������ & ������
���	

�.������

����
����. %�� ������� 
�	� ��'� - 	���� ���� ��� ����
��� ������, ����������� 

blogs ���� ��� �"�
�	�� sites - �������� �� ���� ������������ ��� ����
 �	����� ��
 

��� ���� -�����������- ���#������� ���� �	� �	 ���	� ������	�� �������	 ��� 

*��	��	, ������	 �� �������� 	�	�����	�� 	���� ��	������. 

+	 ������� 
��� ���������: /�� ������ ���� ���#	�����
; /�� �"�#���'��� �� 

�����
���� �	� - 
�	�	� - ����������	� �	 ��������	 
�	� �������� � #����� ��� 

�	 �'����; /	��� ����	�	���� ��	���� �� ������� 
��� -��� ����	��"��- 
�� ��	�� 

��� �	�������; /�� ��	���� �� ����	������� ��� ��	0
� �	� �� �	�����, ������ 

�� ����	�	��� �������; !���� �� ����
� ��	0
��� �	� ��� �	�����, ������	��. ($��� 

����� � ����� ��� ���	�
��� ������� ��� ��	��� ��� �	� marketing). $��� �	��
� �� 

���	�	��� �	 ������� ��	������� �� �	 ������	��� �� ��������
 (���� �� 

������) ��
�	. %��	*�'� � ����� ������� ��� ����	��� ��� �	� ���'	���� � ����� 

�������: �"����������	 e-shop, ��	��	, ����������
 ��� �����	 ������
���	 ��� 

���������
����. 1� ��� ����� ��� ������ �����������, �	���	��� �	�� ���	��: 

1. 2� ���������	��� �	 e-shop �#��
� �	�� �������	�� 3������ #��	���#	�� ��
 

���� ���	� ��� �����	��� #��	���#��� ��� �#����	� �� ������"	��� ��� �����, ���� 

�������� #��	���#��.

2. +	 ����������
 ������
���	 �� ��	����� ���	�� ���	� ��� �����	 ���	� 

�����	�	���� �"�	�	������ �	 ������	 �����	 ���� ��
 �	 ��	�������	 site ���� 

��������� �������� ��� ���
���� ��� ��������.

3. +	 ���	�� �	� 45+6���#	� �	 fb ������� ��� ����
���� ��
 20.000 ���� ��� 

� ����� ��� ���� ��
 8.000. %�	���	��� 
�� ���� ��� �������
���� �� �� 

����#��	��� ��� - ��� �	 photo.gr. 

       < ��	�	��� ��� �������� �������� -������;- �� �� 25 ��
��� ��
 ��� ���	� �	� 

45+6���#	�. 1� ���� ��� �������� �� ����� �� �� ���������� �� ���� �����������  

��� ��� ������: 	 ���	����
� ��� � ������ ��� ����	����� �������� ��� ��� 

����	����� 
��� ��� ��������� ���	�� �	� 45+6���#	� ��������� �����	���	� 


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

www.photo.gr
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Κυκλοφορεί!

Τεύχος Ιανουρίου - Φεβρουαρίου
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Προσοχή! 
Τελευταίες μέρες
στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-228/
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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�B9�;%: Τάκης Τζίμας, ��$&*&��=% �<���K;%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�+6�#&��)���%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �$6���= &��#�=+�K;: 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 

�� ���<�$+$% �?��!+���$% �;% �+�;!�<'$�;% 6+���)%
$�
 �	 �����	���	 Reuters


���+)!

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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.youtube.com/watch?v=K_wXWIjTFf8&feature=youtu.be
www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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Photo Wedding Stories - PWS
6�	��������� � 4����� ������� �� ?���	���� 6 - 9 4���	����	�

�$ '$!)�; $���&6�� ��� #&++�= $��!!$�'���"� �?��!+)�?� ��’ 9�; �;� 

���)B� �����;+"*;��� �� $+!�#�$% ��& #&�$B+��& ��� #$'���+�?� ��& PWS ��& 

����K$�=*;��� #�� ���&�$�(% K$��B�6$�� Grand Hotel Palace #�; V$##������;. 

$��� �� #	�� ������� ����� �	 ����	� ��� ������� �������� �	� ��	�������� 

��
 ��� ����� ��� B#���	�. ���������� ���#��	��� �	�� Rocco Ancora, Daniel Inlinca, 

Salvatore Dimino,Susana Barbera, Virginia Gimeno, Dennis Orchard, Martin Grahame Dune, 

�	� 	�	���� ���� 1����	��� ��� �	�� ������� %��� 1���'���, 1����� +	���� ��� 

%����� +�������. 6� �������� ����*�� ���#	�� ����������� 
��� �������� #��	���#���, 

#������ ��� ���"������� �	� ��	�	����, ������ ������	� ��� ���� �� �	�� 

#��	���#�'
���	��, �������	� concept ��� ����	������� ��������, ������ marketing 

��� 	��	�	����� ����������, ���� ��� �������� ���	�	��*��� ��� ��	�� �	� high definition 

���. 6� �������� ����������� �� photo sessions ��� �'������ �� �	�� �������	���� �� 

��	����, ��	����� ���. < �������� ��� �������� ���� �
���	 ���#	� ��� ��
���� ����� 

�	� PWS ��� �� 	�	�� 	� �����#��
���	� ��	�	�� �� ������	�� �	 www.wedseminars.com 

����% �Y+�'�B;% $� ,<�+�& & �9�?� ,�<��� 

��';���) Y+�Y$�� ��� B���+�#$�% ����$'=*;��� 
#$ �����<% #&''$�(6���$%

��*(#$�% �?��!+���$% ��9 B�&�$�(% '$�"� 
��& PWS $��(*;��� #$ �����<% 6"+�&% ��& 
K$��B�6$��&

Z��[; ��9 �� stand �?� 6�+;!"� 

��)���% ��&+�''��)�;% & ��)'�;% �#�&��)% 

�$+��= )��[; ��& 6"+�& �;% $�B=�?#;%, #�� Grand �otel �;% V$##������;%

>�����% �+�Y�;'���#'9% !�� �;� ��+$�� ��& ��)B�& $��+)#*;�$ #$ 9�$% ��% #&3;�=#$�%
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http://www.me-proav.gr/files/documents/BMD.Camera.4K.Datasheet.GR.pdf
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,?�#�������% �!����)B;%
3���� ����� �	� �	 11%+ �� ������ ��� ������ 
‘‘< ����� ��� ������ ���� �	 1945: ���� ��
 �� ��	��’’

< �������� ���� ����� ��� ��������� ��� 	�	��� ���� 	 ��	���
� ������ �. 2����� 

J����
�	��	� ������������ �	 %�����	 8 4���	����	� ��� ?���	���� ��
 

�	� K�����	 ��� �
��� �. !����� 1�	�����. 4��	"���� ����
���� ��
 200 �	�� 

����� ���� ����������� 
��� ��� ����� ��� �����	����� � �*	�� �����"� �	�� 

�	��������	�� ���	�� �	� 11%+. +� #��	���#��� ���� �	� �.L�������� ��	���	����� 

��
 �	������� �����������. 3�� ������� �������� ���	 - �������	 �� �	 �	������	 

�	� Francis Bacon ���	'� �	 ���	 
��� ��� �	 �	������	 �	� !. +��	���.

���!'�9�&�� ��9 �;� (�*$#;

� �.��(�;% ]�6�+9��&��%

� �+9$B+�% ��& ���� �. ^��*���; 
9��$� 
#�� $!������ �;% (�*$#;% 

                                 �	�
������:  ���. �������

��9 B$K�): � �?��!+)��% ,.�!����)B;%, � �='�+6�% V$##������;% ��)��;% ���&�+)+;% ��� #�;� 
)�+; �+�#�$+) � �.�3�'�% 
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����!�"�;% ����B;';�+9��&��%
/��	���� �	� ��	� �	� �����	� �	� L$26

�;� �('��; 6 $Y+�&�+��& ��� "+� 18:00 #�� $��$&��=+�� ��& Y�Y����?�$��& 

����� $�� �;% ���B��& 24, #�� �(��+� �;% �*=��%, �+�!'������=*;�$  

; $��#;'; ��+�&#��#; ��& �$&�"'���% ‘’��+�#��9 ;'$+��9!��’’. 

%�����#���, #��	���#	�, ��������� ��� ����	���
� �	� ����� 	 ����	��	� 

��������� #��	���#��� �	 /���������	 L��������, /��������� 

/���������
�	��	�. %�	 ��	 �	� �����	 - ������� 	 /. /���������
�	��	� 

�� �#������ #��	���#��� �����
���� ��
 �� '�� ��� �� ������� �	� �	 

/���� ��� ��� ����	�	 ���	� ��� ���	� ����, �������� ��� ���������� '�� 

��� ��������, ��#��'�� ��*��� ��� ��
*��� ��� ��� �	������, ���������� 

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

�	���'�� ��� ���������� �����, ����� �� ���� ��� ���� �	� �������� ��� �	� 

�
�	, �� �����	��� �	 �������	 �
��� ��� '��� ��� ��� ����"�� ��� �� 

��
�	 �	� ���������� ��� Q�'������ ���	�	���#��. !�� �	 �����	 ������ � 

#����� ���
#���� 	�:

• ,?#�=% ���?��)B;% ��������	 
�����
��	 - ����������	 �������	 

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

• ��"+!�% ,��#)!!$��% ��������	 ������
��	 ��� "��#� $�#�� ������ 

%����#�����	

• �)�;% �3�'�% ��'(��	 ��� ����'���) ������
�	 & ��.��������	 ��� ����� 

������
��	 & ���������������� ������ ��� !����	 & 

• �. ����B;';�+9��&��% �����
*�	 ��� +�+#���.

?��+$��+�)3
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!�� �����������: 210 8541400, info@photo.gr

����� ����	
����!����� ����	
����!

/����	� �� �	����� ��� ���������	�� �	 ���� ��. U��, �
�	� €12

€ 12
T��������	, 228 
�����, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   

                      
       

�$��$ $B" �� �$+�$69'$�� 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
http://issuu.com/53854/docs/camera_book_contents
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«� �<��% #�;� _;����= ���6=»
<������ ��
 ��� !����� !��������� 1��� ���������

�;� �+��; 11 $Y+�&�+��& 2014 �+�!'������=*;�$ #�� �&�$B+���9 

,(��+� �;% �$���=% �+�''��$��% �(#?� ��;'(+?#;% – �$���=% 

�+�''��$��% ��;'(+?#;% ��� �������?���%, �'$+�B� '$ *('� 

«� �<��% #�;� _;����= ���6=». 

Την Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου - ενεργό 

μέλος της οποίας είναι και ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ - εκπροσώπησαν  

ο Πρόεδρος  κ. Κωνσταντίνος Καλύβας, ο Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης 

Λευκοφρύδης και  ο τέως Πρόεδρος κ. Βάιος Σελλούντος. Για τον 

Περιφερειακό-Περιοδικό Τύπο μίλησε ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Κ. 

Καλύβας, στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας «Περιφερειακός 

Τύπος: Εμπειρία και Προοπτικές στην Ψηφιακή Εποχή», και ανέπτυξε τις 

προοπτικές που διανοίγονται. Επίσης, παρουσίασε τα φλέγοντα προβλήματα 

του Περιφερειακού- Περιοδικού Τύπου (μείωση των ταχυδρομικών τελών, 

δυνατότητα χρηματοδότησης για προσαρμογή στη χρήση της ψηφιακής 

τεχνολογίας κ.ά.). Απαντώντας ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων του 

Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Γεώργιος Γιαννούσης, έκανε 

γνωστό ότι θα εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης των επιχειρήσεων Τύπου στο 

νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Επίσης, ο Γενικός Εμπορικός Διευθυντής 

των ΕΛΤΑ κ. Ιωάννης Λεπενιώτης ανακοίνωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν 

αποφάσεις που θα βελτιώσουν τις σχέσεις Τύπου- ΕΛΤΑ.Μάλιστα, στο 

περιθώριο της Ημερίδας ο κ. Ι. Λεπενιώτης δήλωσε στον  κ. Καλύβα ότι 

οι θετικές εξελίξεις θα αφορούν την ταχυδρόμηση των εντύπων των μελών 

της ΕΔΙΠΤ, τη μείωση των τελών για τις επιταγές, την παροχή εκπτώσεων στην 

αγορά προπληρωμένων φακέλων κ.ά. Στην Ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι 

όλων των δημοσιογραφικών ενώσεων, καθηγητές Πανεπιστημίου, Γενικοί 

Γραμματείς, εκπρόσωποι εταιρειών ψηφιακής τεχνολογίας, εκπρόσωποι του 

Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Τύπου κ.ά.  Λόγω των λίαν ενδιαφερόντων 

θεμάτων που ανεπτύχθησαν, η ΕΔΙΠΤ βιντεοσκόπησε τις εργασίες της 

Ημερίδας. Το σχετικό DVD βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στα 

γραφεία της ΕΔΙΠΤ από τη Δευτέρα 17/02/2014.

Ο κ. Γιάννης Γιαννούσης Γ.Γ. Επενδύσεων του Υπ. Ανάπτυξης

Ο πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Κωνσταντίνος Καλύβας και (δεξιά) ο τέως 
πρόεδρος κ. Βάιος Σελλούντος 
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��� �����������: 210 8541400, info@photo.gr

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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World Press Photo 2014
6� �������

� �'$+����9% �?��!+)��% John Stanmeyer $���� � '$!)��% ���;�=% �?� 

�$���"� Y+�Y$�?� ��& World Press Photo, '$ �; �?��!+���� ��+����"� 

'$����#�"� #�;� ���= ��& �3�'��&��, '$ &[?'(�� �� ���;�) ��&% �;�(�?�� 

$�" �+�#��*�<� �� ��)#�&� ��;�9 #='� ��9 �;� !$������= ��'���� !�� �� 

$������?�=#�&� '$ ��&% #&!!$�$�% ��&%. �� �3�'��&�� ����$�$� #&6�9 #��*'9 

�+�#�<!?� ��9 �; ��'����, �;� ��*����� ��� �;� �+&*+���, #��� B+9'� ��&% 

!�� �;� �&+"�; ��� �; �(#; ������=. � �?��!+���� �(+B�#$ ��� �� �+"�� 

Y+�Y$�� #�;� ���;!�+�� �<!6+��� V('��� ��� $�6$ B;'�#�$&�$� #�� National 

Geographic, '$ �� ����� #&�$+!)3$��� � �?��!+)��%. 

%�	� ��������
 #��	� ����������� 53 #��	���#	� ��
 25 �����. %��	���� 

���������� 5.754 #��	���#	� �� 98.671 #��	���#���. 

���
� ��
 �	� �*��
 �����
 �����	���, ����� ��	����� � ����� �	� 

#��	���#	� ��� ����� �	� ��������	� David Guttenfelder �	 British Journal 

of Photography 
�� �	 8% ��� #��	���#��� �	� �#���� �	� ��������	 

���	 ��	���#�����, ����� ���� “�����������”. 6� ���
��� �	� ��������	� 

����"��, ����� � ��������� ������� #��	���#�� ���� ��#��������. 3�� #��	� 

	� ������ ���� ��	 �����	� ��� 	� #��	���#	� �	� �#���� �	 ��������	 ����	 

John Stanmeyer, ���, VII !�� �� National 
Geographic. � �?��!+���� ��& �(+B�#$ ��� 
�$���9 ����� World Press Photo of the Year.

�������� ��� �� RAW ������ ��� 

���
��� �	�� ��� �� ������������ � 

��������
���� �	��. 

+� ���������� ��	��	�	��� ���� 

���"������� ��� ���
��� ���	���' 

�	���� 	 #����
� ��
���	� ��� 

�����	��� Gary Knight �����	���� 


�� 	 ��������
� ��� � ������� 

�����	�� ������� ����
 ������ ��� 


	� ��	���	�� �� �"�����	�� 

�����'	���� ��� ���
��� �� ��	����	���� 

�	 ����	�. ����� ����� �� media ��� 

�	�� #��	���#��	�� ���	�� �� ���	�� 

�#� ��� ��� �	 �� ����� �����
 ��� �� 
�� 

��� ��� ���
��� �	� ���	���	��.   

World Press Photo 2014
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Goran Tomasevic, �$+Y��, Reuters. �+"�� Y+�Y$�� #�;� ���;!�+�� �;% $�����+9�;��% '$ �#��+�� (�� Y+�Y$�� B��$��� #$ photo story ��� 96� '�� 
�?��!+����). ��'�#�9%, 30 ����&�+��& 2013. �<+��� '�6;�(% �+�#��*�<� �� �+�#���$&��<� ��9 �� 6�&�='��� ��& #�+���<.

Phillipe Lopez, ������, Agence France-Presse. �+"�� Y+�Y$�� #�;� ���;!�+�� �;% $�����+9�;��% '$ '�� $��9��. 18 ��$'Y+��& 2013, �������$%. 
���3"��$% ��& �&�"�� #$ *+;#�$&���= ��'�=. � �&�"��% )�;#$ ��#? ��& 8.000 �$�+�<% ��� �!���<'$��&% ��� 4 $����''<+�� �#�(!�&%.   .
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Tyler Hicks, ���, The New York Times. �$<�$+� Y+�Y$�� #�;� ���;!�+�� �;% $�����+9�;��% '$ �#��+��. ��|+9'��  21 �$��$'Y+��& 2013. ��� !&����� '$ �� ���B�) 
�;% �+<Y����� #$ (�� $'��+��9 ���< (������ )���K�� �&+ $������� �����"�. ���� ; '$!��<�$+; �+�'��+����= $��*$#; #�;� �#��+�� �;% 6"+�% '$ 39 �$�+�<%. 

Julius Schrank, �$+'����, De Volkskrant. �+"�� Y+�Y$�� #�;� ���;!�+�� �;% ��*;'$+��=% 3?=% '$ '�� �?��!+����. ���<+'�, 15 ��+���& 2013. 
��+���"�$% ��& ��$K)+�;��& #�+���< !��+�)3�&� '$�) �;� �;B$�� $�9% ��9 ��&% B����;�(% ��&%. 
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Peter Holgersson, ��&;B��. �+"�� Y+�Y$�� #�;� ���;!�+�� �*�;���"� �#��+�"�. ��&;B��, 19 �$�$'Y+��& 2013. � ��&;B(3� �*�=�+�� Nadja 
Casadei B��!�"#�;�$ '$ ��+���� �� �*��9�?+� ��& 2013. �(6+� �� �$�)+; �����=+?#$ ��% 6;'$��*$+��$�$%. ,��) �� B�)#�;'� �&�9 #&�(6�#$ 
��% �+����=#$�% �;% $���3����% 9�� *� $���� (���'; !�� ��&% ��&'�����<% �!"�$% ��& ���. 

Markus Schreiber, �$+'����, The Associated Press. �+"�� Y+�Y$�� #�; ���;!�+�� �;% �?��!+����% ��+�+����& ��& B$� $���� #�;��*$�;'(��. 
�9���% ��+��=, 13 �$�$'Y+��& 2013. ��� !&����� ���!�;�$&'(�; $�$�B= B$� �;% $���+)�;�$ �� $��#�$��$� �; #�+9 ��& �(�#�� ����(�� 
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��� ����� �	
 �� �	 ���������	!

� ���� �� �	
������	� ���!
�� ������ ���
�, ����	������, ��������� & ������������� �	 courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


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

��
� 4 ��������� 
�����
�	� VARTA AA photographer.mag

K����� ���
� ����, �"�, �
��� � ��� �#� �	��
#� 	����	#�:

25€

����H3
17€

����H2
31€

����H4������1
9,90€

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Sony Alpha 6000
1idrange CSC �� �����	 �����#��	�

�$�) �;� ��9��#; !�� rebranding �;% #$�+)% mirrorless NEX 

��& 9�$% ��(�� *� ���')3����� Alpha, �+6�3����% ��9 �;� full 

frame NEX A7/A7R ��� #�; #&�(6$�� �;� �lpha 3000. H �$"�$+; 

$��+9#?��% ��� ')��#�� #�;� '$#��� ���;!�+�� $���� ; '9��% 

���!!$�*$�#� �6000, ��������#�)�+�� �;% NEX-6. 

Εξωτερικά οι διαφορές δεν είναι τεράστιες, εσωτερικά όμως έχει ένα 

τελείως καινούργιας γενιάς αισθητήρα HD CMOS 24,3Μegapixel, πάντα 

στο φορμά APS-C μαζί με το νέο επεξεργαστή Bionz X. Το καινοτομικό 

σημείο είναι το εξελιγμένο autofocus. Για την Α6000 οι σχεδιαστές 

υπόσχονται εντυπωσιακή απόκριση AF με υστέρηση της τάξης των 0.06sec. 

στη φωτογραφία αλλά και καλύτερη συμπεριφορά εστίασης στο video 

χάρη στην ειδική λειτουργία Fast Hybrid. Αλλά η ταχύτητα κάνει φανερή 

την παρουσία της και στο burst mode με 11fps και focus tracking σε 

σχέση με 10fps στη NEX-6 όπου όμως για να επιτευχθεί αυτή η επίδοση 

χρειαζόταν focus lock. Επίσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των σημείων εστίασης 

με 179 σημεία που αντιστοιχούν σε pixel τύπου Phase Detect αλλά και 

25 σημεία Contrast Detect δίνοντας αποτελεσματικότητα στο autofocus 

κάτω από όλες τις φωτιστικές συνθήκες.  Οι σοφιστικέ λειτουργίες 

επεκτείνονται με κλείδωμα αντικειμένου στην παρακολούθηση εστίασης, 

Eye AF που εστιάζει στα μάτια και Flexible AF με ρυθμιζόμενο μέγεθος της 

κουκίδας στην οποία νετάρει. Τέλος ακολουθώντας τη γενική τάση η Sony 

συμπεριέλαβε και συνδεσιμότητα WiFi.  Περισσότερα για την Alpha 6000 

στο hands on στο επόμενο Photobusiness Weekly.
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>�*$#; �?��!+����%
“$��#���� x 2”

Οι καλλιτέχνες - φωτογράφοι  Πέτρος και  Κωνσταντίνος Σοφικίτης επανεξετάζουν και 

παρουσιάζουν “αλλιώς” την παράσταση “Ανασφάλλω revised” του χορογράφου 

και σκηνοθέτη Τάσου Μπεκιάρη και της συγγραφέως Χριστίνας Μητροπούλου, που 

παρουσιάστηκε στο ΙΜΚ.

Νοέμβριος 2013. Τα δύο αδέλφια, παρακολούθησαν τις πρόβες,  εμπνεύστηκαν από τη 

χορογραφία και καταθέτουν, σε μία ενιαία Έκθεση Φωτογραφίας, τη διαφορετική τους οπτική 

ματιά με εικόνες που αντλούν δυναμικότητα από την κίνηση αλλά και αποτυπώνουν την 

κίνηση που αντλεί ένταση από τις εικόνες. 

Ο Κωνσταντίνος Σοφικίτης με την ανθρωποκεντρική του προσέγγιση αποσκοπεί 

στην απεικόνιση της συγκέντρωσης, του πόνου, της απογοήτευσης  αλλά κυρίως της 

δικαίωσης  που έρχεται με το τέλος της προσπάθειας. Η κάμερα του Κωνσταντίνου είναι εκεί, 

πάντα έτοιμη οποιαδήποτε στιγμή να συλλάβει την κάθε κίνηση, να αιχμαλωτίσει το χρόνο και 

να μεταφέρει στο θεατή  την ατμόσφαιρα της πρόβας, τον παλμό και την αρμονία, την ανάσα 

των χορευτών.  

Για τον Πέτρο Σοφικίτη ο χρόνος δεν υπάρχει. Η αφαίρεση προκαλεί τις  τεταμένες αισθήσεις. 

Η κίνηση, ο πόνος, η απογοήτευση, η αγωνία έχουν διάρκεια. Οι χορευτές αποτυπώνονται 

σαν αέρινα γλυπτά. Ασπρόμαυρες εικόνες με έντονη την παρουσία του κόκκινου σε κίνηση 

που μεταφέρουν το θεατή εκεί, πάνω στη σκηνή από την αρχή έως το τέλος της παράστασης. 

Τον καλούν να συμμετέχει ενεργά. Να χορέψει και να απολαύσει ή να απορρίψει την εικόνα 

ανάλογα με τη δική του οπτική γωνία.   

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 2 Μαρτίου 2014

Εγκαίνια: Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014, στις 20:00

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Κυριακή, ώρα 18:00 - 22:00

Είσοδος ελεύθερη

 

Canon PowerShot D30
Ruggerized, more ruggerized

Η Canon Powershot D20 έχει πάει εξαιρετικά 

στα τεστ και τις πωλήσεις από το Φεβρουάριο 

του 2012 που ανακοινώθηκε. Οι τόσο 

καλές συστάσεις δεν μπορούν παρά να 

λειτουργούν θετικά για την διάδοχο τη D30 

που παρουσιάστηκε αυτές τις ημέρες στη 

CP+ της Yokohama με βασικό γνώρισμα ότι 

είναι ακόμη πιο αδιάβροχη σε βάθη ως 25m 

αλλά και ανθεκτική στις πτώσεις από 2m. O 

CMOS αισθητήρας μένει στα 12,2Megapixel 

και συνεργάζεται με επεξεργαστή Digic 5 

με υποστήριξη 1080/30p video. Ίδιος μένει 

ο φακός 28-140mm αλλά τουλάχιστον 

προστίθεται GPS. 

Olympus OM-D E-M1
6 ��������� ������ ����� 
Panasonic 

Ο αισθητήρας είναι κατασκευασμένος 

από την Panasonic και όχι από τη Sony.

Όταν στα τέλη του 2012 η Sony 

επένδυσε $600 εκατομμύρια στην 

Olympus όλοι υποστήριζαν πως από 

εκείνη τη στιγμή και έπειτα η Olympus 

θα χρησιμοποιούσε στις φωτογραφικές 

της μηχανές αποκλειστικά 

αισθητήρες Sony κάτι 

που ίσχυσε τουλάχιστον 

για την OM-D E-M5. 

Ωστόσο η Chipworks 

η οποία ειδικεύεται 

στο να αναλύει και 

να πιστοποιεί τα 

επιμέρους εξαρτήματα 

ηλεκτρονικών 

συσκευών, αποκάλυψε 

ότι η Olympus OM-D EM-1 περιέχει 

αισθητήρα CMOS Panasonic 34231 

(ΜΝ34230 die marking). 
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Instagram
���������	 ��� ���#������

Μερικούς μήνες πριν η δημοφιλής σελίδα 

κοινωνικής δικτύωσης είχε ανακοινώσει 

πως πλέον θα φιλοξενεί και διαφημίσεις. 

Μάλιστα το Νοέμβριο συγκεκριμένα, η 

πρώτη διαφήμιση που είχε ανέβει στο 

Instagram ήταν για το σχεδιαστή Michael 

Kors. Τώρα η σελίδα ανακοινώνει ότι 

δημιούργησε ένα εγχειρίδιο υπό το τίτλο 

“The Instagram Handbook for Brands” 

ώστε να κατευθύνει τους διαφημιστές στο 

πώς να κατασκευάσουν τις διαφημίσεις 

που θα προβάλλονται στη γνωστή σελίδα. 

Το βιβλίο μεταξύ άλλων δίνει το προφίλ 

11 εταιρειών όπως οι Paragonia, Chobani 

και Disneyland, τις οποίες θεωρεί πρότυπο 

στις διαφημίσεις τους. Στόχος είναι με αυτό 

το τρόπο το Instagram να  διατηρήσει 

υψηλό το επίπεδο των διαφημίσεων, κάτι 

το οποίο όπως φαίνεται δεν κατάφεραν 

σελίδες όπως το Facebook. 

Glidetrack
2�� /�	0
��� 
Τα νέα Glidetrack βασίζονται σε πανομοιότυπες ανθεκτικές ράγες αλουμινίου όπως και τα 

παραδοσιακά επιτυχημένα παλαιότερα Sliders της εταιρίας. Διαθέτουν ολοκαίνουργια κορυφαίας 

ποιότητας βαγόνια με μηχανισμό κύλισης με ρουλεμάν από ατσάλι για ομαλή και αθόρυβη κίνηση. 

Επιπλέον, τα νέα πόδια της σειράς Aero είναι κατασκευασμένα από CNC, κλειδώνουν στα άκρα 

της ράγας για απόλυτη ασφάλεια, προσαρμόζονται ως προς το ύψος και επιπλέον “σπάνε” για 

εύκολη αποθήκευση.  Η σειρά Aero SD της Glidetrack είναι ιδανική για χρήση με μικρές κάμερες, 

DSLR μηχανές και για μεσαία setup με βάρος μέχρι 10kg. Η σειρά Aero HD Lite της Glidetrack είναι 

ιδανική για χρήση με μεσαίες ή μεγάλες κάμερες, high-end DSLRs ή κινηματογραφικές κάμερες. 

Υποστηρίζει φορτία έως 30kg. Η μεγάλη καινοτομία των Glidetrack Aero έγκειται στη συμβατότητα 

με το παλιό Glidetrack. Με άλλα λόγια μπορείτε να προμηθεύεστε μόνο τα Upgrade Kits (βαγόνια 

και πόδια ή μόνο βαγόνια) και να ανανεώσετε πλήρως τον εξοπλισμό σας με μικρή επένδυση. 

Κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από την Στάμος ΑΕ.

OpShop ��9 �;� �ntersys AE
+	 ������	���
 ��������-stockhouse ��	��� ��� #���� �	�#�

H Intersys AE, επίσημη αντιπρόσωπος και διανομέας των Canon, Océ, Pioneer, Olympus, 

Haier, Telefunken, Hisense, Duracell και TomTom στην ελληνική αγορά,  εγκαινίασε το 

κατάστημα Opshop επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης στην Ηλιούπολη, απέναντι από τον 

σταθμό του Μετρό. Το κατάστημα αποτελεί την συνέχεια του ηλεκτρονικού καταστήματος-

stockhouse  www.opshop.gr, προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό, τους επαγγελματίες της 

εκτύπωσης και τις επιχειρήσεις, εξαιρετικές τιμές σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και νέα προϊόντα 

παλαιοτέρων σειρών από όλη την γκάμα των εταιριών που αντιπροσωπεύει η Intersys: Τόσο 

καταναλωτικών προϊόντων, όσο και εξοπλισμoύ Business Printing & Professional Print. Το 

νέο κατάστημα βρίσκεται σε εύκολα προσβάσιμη τοποθεσία, διαθέτει χώρους στάθμευσης και 

εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικά για προϊόντα Business Printing, το φυσικό κατάστημα Opshop 

προσφέρει την ευκαιρία στους επαγγελματίες και αρμόδιους κάθε εταιρίας ή οργανισμού να 

δουν live πολλές από τις πολυλειτουργικές συσκευές και τα επαγγελματικά συστήματα  της 

Canon και να τα αποκτήσουν στις πιο ελκυστικές τιμές της αγοράς, ακόμα και με δυνατότητα 

Leasing. 

Opshop

Λ. Βουλιαγμένης 455 (σταθμός Μετρό Ηλιούπολη) • Τηλ. 210 9554306
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Leica & Fedrigoni 
1�� Leica �� ������� �������

Η Leica συνεργάζεται με το διάσημο οίκο 

Fedrigoni και κατασκευάζει μια Leica με 

χάρτινη επένδυση. Πρόκειται για τη Leica 

X2 Paper Skin Fedrigoni, η οποία θα 

έχει ειδική επένδυση κατασκευασμένη 

από Constellaion Jade χαρτί εξαιρετικής 

αντοχής, περνώντας δοκιμασίες όπως 

αργή ή γρήγορη μεταβολή θερμοκρασίας 

από -40° μέχρι +70°, επαφή με ασετόν 

και τριβή. Θα κυκλοφορήσουν μόνο 25 

τέτοια μοντέλα κάτι το οποίο την καθιστά 

εξαιρετικά σπάνια και μοναδική έκδοση , 

Πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια της 

Leica να αντικαταστήσει το παραδοσιακό 

δερμάτινο περίβλημα με χαρτί. Η τιμή δεν 

έχει ανακοινωθεί ακόμη. 

?��!+����9 ,(��+� V$##������;%
«6� K�
�	� �	� �	��	���	�. < ?���	���� B�	������� +� �	��	����»

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης (www.fkth.gr) πραγματοποιεί μία σειρά εκδηλώσεων 

με ή για τη φωτογραφία, που θα πραγματοποιηθούν σε χώρους της Θεσσαλονίκης στο 

πλαίσιο της δράσης «Οι Δρόμοι του Κουδουνιού. Η Θεσσαλονικη Υποδέχεται Τα Κουδούνια» 

που διοργανώνει το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης. Οι 

εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στις 25 Μαρτίου 

2014 κλείσιμο το εκθέσεων.

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014  

Gallery Toss, (Bar La Doze, Βηλαρά 1 & Συγγρού, στα Άνω Λαδάδικα)

Εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Νίκου Βαβδινούδη [STUDIOVD]

Διάρκεια : 15  Φεβρουαρίου- 5Μαρτίου 2014 Ώρες λειτουργίας: 18.00 – 24.00

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 ώρα 19.00 

Κτήριο περιοδικών εκθέσεων του Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. Βασ. Όλγας 68: Εγκαίνια της έκθεσης 

φωτογραφίας του Σωκράτη Νίκογλου «Τελετουργία μύησης».

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

BRASSERIE GARCON, στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης 

(Λεωφ. Νίκης & Αγ. Σοφίας 2, τηλ. 2310 25 30 33) 

Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας. Συμμετέχουν: Άννα Πιτσικαλή, Μανώλης 

Λαγουτάρης, Αρτέμης Τιμασούκ, Δημήτρης Προκοπίου.

Γειτνιάσεις II (Νάξος, Σκύρος, Μυτιλήνη, Σοχός)

Διάρκεια έως  4 Μαρτίου 2014.

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2014

ΚΑΦΕ ΝΙΚΗΣ 35, στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης  (Λεωφ. Νίκης 35, τηλ 2310 230449)

Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας. Συμμετέχουν:Dick Blau, Δημήτρης Βαμβακούσης, 

Χάρης Φάρρος, Σταματίου Σταύρος.

‘’Γειτνιάσεις κωδονοφορίας’’ (Νικήσιανη, Βώλακας Δράμας, Νάξος, Σοχός)

Διάρκεια έως  4 Μαρτίου 2014.

Τρίτη 18  Φεβρουαρίου 2014

ΙΔΡΥΜΑ ΤΑΣΟΥ ΦΑΛΚΟΥ – ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΙΤΙΚΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ, 

(Παπαμάρκου 28, Πλ. Άθωνος, τηλ. 2310 221289)

Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας. Συμμετέχουν: Ντίνα Μανάβη, Άγης Κελπέκης, 

Χριστίνα Παπαφράγκου και Θέμιδα Ζήδρου. Τίτλος: ‘’Κουδούνια απ όλη την Ελλάδα’’

Διάρκεια έως  25 Μαρτίου 2014

Τρίτη 18  Φεβρουαρίου 2014

Gallery  X-ART-I, (Παπαμάρκου 25, Πλ. Άθωνος)

Εγκαίνια ομαδικής έκθεσης φωτογραφίας. Συμμετέχουν: Άγης Κελπέκης, Dick Blau, Ευθύμης 

Μουρατίδης. Τίτλος: ‘’Γειτνιάσεις κωδονοφορίας ΙΙ’’ (Καλή Βρύση, Σκύρος, Βώλακας Δράμας)

Διάρκεια έως  4 Μαρτίου 2014
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Canon EOS 1200D
2�� entry level ���������� ��� 1100D

Η νέα Canon EOS 1200D είναι πλέον η entry-level της ιαπωνικής εταιρείας. Έχει αισθητήρα 

CMOS 18Megapixel, επεξεργαστή DIGIC 4 και σύστημα AF 9-σημείων. Ενσωματώνει ακόμη 

οθόνη LCD 3 ιντσών, ριπή 3fps και δυνατότητα λήψης video 1080p. Είναι βελτιωμένη σε 

σχέση με την προκάτοχο της τόσο σε χαρακτηριστικά όσο και σε σχεδίαση. Μεγαλύτερη 

διαφορά είναι η αύξηση της ανάλυσης από τα 12MP στα 18MP, που μαζί με τον προχωρημένο 

επεξεργαστή θεωρητικά προσφέρει καλύτερη ποιότητα εικόνας σε χαμηλές φωτιστικές 

συνθήκες. Σημαντική και η αναβάθμιση της οθόνης κατά 0.3 ίντσες και αυξημένη ανάλυση στα 

460Κ pixel, η ποιότητα των υλικών που αφήνει πίσω την πλαστική αίσθηση της 1100D και το 

εύρος του ISO που πλέον είναι 100-6400. Μαζί με την μηχανή κυκλοφορεί και ένα app, με το 

όνομα EOS Companion που βοηθάει τους νέους χρήστες να μάθουν τη χρήση της μηχανής. 

Επίσης κυκλοφόρησε και το Canon Macro Ring Light που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 

ανεξάρτητη φωτιστική κεφαλή. 

Olympus
2�	� #��	� Pro 7-14mm f/2.8 ��� 
300mm f/4

Με την κυκλοφορία της OM-D E-M1 η 

Olympus είχε υποσχεθεί και την ανάπτυξη 

ευρυγώνιου φακού και telephoto που 

θα ταιριάζουν στις επαγγελματικές 

προδιαγραφές της μηχανής αλλά και της 

αντίστοιχης σειράς φακών. Τηρώντας τις 

δεσμεύσεις της λοιπόν ανακοίνωσε την 

ανάπτυξη των M.ZUIKO DIGITAL ED 7-

14mm 1:2.8 PRO και τον super telephoto 

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm 1:4 PRO. 

Και οι δύο φακοί προορίζονται για το 

φορμά Micro Four Thirds. Ο M.ZUIKO 

DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO είναι 

μερικώς αδιαβροχοποιημένος και είναι 

ο πρώτος υπερευρυγώνιος της εταιρεία 

που καλύπτει ισοδούναμη εστιακή 

απόσταση 14-28mm. Ο M.ZUIKO DIGITAL 

ED 300mm είναι ο πρώτος τηλεφακός σε 

Μicro 4/3με εστιακή απόσταση ισοδύναμη 

600mm. Η επίσημη ανακοίνωση γιατον 

προγραμματισμό παραγωγής έγινε στη 

CP+ της Yokoham, Oι δύο φακοί θα 

κυκλοφορήσουν στην αγορά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2014.
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Sandisk 
USB Dual drive

Οι κάτοχοι Android που ήθελαν ένα 

τρόπο να κατεβάζουν στη συσκευή 

tablet/smartphone αρχεία μέχρι 

στιγμής χρειάζονταν ένα καλώδιο USB 

OTG. Τώρα η Sandisk κάνει τη ζωή 

πιο εύκολη με το Dual USB Flash Drive 

που ενσωματώνει δύο ακροδέκτες ένα 

κανονικό USB και Micro USB. Συνδέοντας 

την υποδοχή Micro USB που διαθέτει το 

SanDisk DUAL USB Flash Drive σε ένα 

Αndroid smartphone ή Tablet μπορείτε 

να μεταφέρετε και να κάνετε backup τα 

δεδομένα με άνεση και ταχύτητα. Θα 

διατίθεται σε τρεις χωρητικότητες 16GB, 

32GB και 64GB.

Canon G1X II
H ������� �����

Η Canon G1X ήταν η πρώτη compact της εταιρίας με μεγάλο αισθητήρα και μία από τις μηχανές 

που συνέβαλαν στην καθιέρωση της κατηγορίας των large sensor compact δηλ. μηχανών 

με αισθητήρα 1in. ή μεγαλύτερο. Όμως το αρχικό μοντέλο α. άργησε να βγει στην αγορά και 

ποτέ δεν προωθήθηκε με ενθουσιασμό από το εργοστάσιο β. δέχθηκε έντονη κριτική για την 

αργή απόκριση σε πολλές λειτουργίες. Με την δεύτερη έκδοση (MkII) η Canon αλλάζει προς 

το κομψότερο την εξωτερική εμφάνιση, βάζει τάξη στα κακώς κείμενα και υπόσχεται σκληρό 

ανταγωνισμό σε μηχανές όπως Fujifilm X100s, Nikon CoolPix A, Sony RX100.II κλπ. 

Ο αισθητήρας παραμένει στην κατηγορία 1,5in. αλλά με μια διαφοροποίηση. Το πλάτος 

παραμένει αμετάβλητο στα 18,7mm αλλά αντί για 14mm ύψος χρησμοποιούνται 12,5mm 

περιορίζοντας τα πραγματικά Megapixel σε 13,6mm. Mε τις συγκεκριμένες διαστάσεις η 

αναλογία πλευρών έρχεται στο 3:2 δηλ. το φορμά που υιοθετούν όλες οι DSLR σε αντίθεση με 

το 1:1,2 που επικρατεί στις compact. Διαφοροποιημένος είναι και ο φακός: αντί για 28-112mm 

με φωτεινότητα f/2,8-5,8 που είχε χαρακτηριστεί ανεπαρκής, εδώ έχουμε 24-120mm f/2,0-

3,9 δηλ. με θεαματική υπεροχή κατά 1 ολόκληρο στοπ σε όλη τη γκάμα του zoom. Τα δύο 

δακτυλίδια ομοκεντρικά στο φακό, το ένα με click stop και το άλλο με συνεχή διαβάθμιση, 

μπορούν να προγραμματιστούν για να αναλάβουν διάφορες ρυθμίσεις. 

Δυστυχώς στο βωμό της μείωσης των διαστάσεων έχει θυσιαστεί η πλήρως αρθρωτή οθόνη 

και στη θέση της επιβιώνει μια οθόνη με απλή ανάκλιση σε εύρος από 180° ως 45° αλλά με το 

θετικό στοιχείο ότι είναι αφής και μάλιστα capacitive όπως τα καλύτερα tablets. Oι ασύρματες 

δυνατότητες είναι κορυφαίες όχι μόνον με υποστήριξη WiFi αλλα και NFC για πρώτη φορά σε 

Canon διευκολύνοντας αποφασιστικά τη σύνδεση σε φορητές συσκευές τύπου smartphone/

tablet. Όπως και το προηγούμενο μοντέλο, οι video δυνατότητες είναι παρούσες με Full HD 

video στα 30fps (αλλά όχι στα κινηματογραφικά 24fps). 

xQD cards discontinued
Λανσαρίστηκε σαν διάδοχος του  φορμά 

CompactFlash αλλά υιοθετήθηκε μόνον 

από τη Nikon στη μία θυρίδα της D4. 

Υποστηρίχθηκε σε παραγωγή μόνον από 

την Sony και τη Lexar. Όμως τελικά το xQD 

υπεχώρησε κάτω από την πίεση του νέου 

φορμά CFast που προωθείται ως φυσική 

εξέλιξη του CF με ταχύτητες διαμεταγωγής 

ως 500MB/sec. και χωρητικότητες ως 256MB. 

Τελικά μαθαίνουμε ότι η Lexar θα διακόψει 

την παραγωγή ενώ είναι άδηλες οι προθέσεις 

της Sony. Πάντως η μη υιοθέτηση από άλλο 

μοντέλο ψηφιακής μηχανής κάνει το μέλλον 

εντελώς δυσοίωνο για το xQD.
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Sigma Quattro
H ��	 ���	��������� compact

Ανάμεσα στις compact γοήτρου έχουμε και τη DP2 Merill με τον τριστρωματικό αισθητήρα 

Foveon σε φορμά APS-C και 3x5Megapixel. H εμφάνιση είναι μάλλον συγκρατημένη αν και 

ξεχωρίζει ο ευμεγέθης - λόγω κύκλου κάλυψης - φακός 30mm (ισοδύναμος με 45mm). Η 

εξέλιξη όμως της DP2 Merill όπως εμφανίστηκε στην έκθεση CP+ στη Υοkohama της Ιαπωνίας 

μας άφησε άφωνους με το ασυνήθιστο (για να είμαστε αξιολογικά ουδέτεροι) styling. Με την 

πολύ «οριζόντια» ανάπτυξή της και την τεράστια λαβή δεν θυμίζει καμία άλλη γνωστή μηχανή 

παρά μόνον κάποιες μεσαίου φορμά 6x12. Iδιαιτερότητα παρουσιάζει πιο πολύ η πίσω όψη 

με την οθόνη 3in. 920K pixel αριστερά και το Dpad δεξιά στη λαβή, σε μάλλον άβολη θέση. 

Ο φακός είναι απαράλλακτος ο προηγούμενος, διαφέρει όμως πολύ ο αισθητήρας ο οποίος 

αποτελεί και το μεγάλο νέο: διατηρεί την τριστρωματική δομή των προηγούμενων Foveon αλλά 

το πρώτο στρώμα (μπλε) έχει τετραπλάσια ανάλυση δηλ. 19,6Μegapixel αντί για 4,9 που έχουν 

τα άλλα δύο. Τελικά θα υπάρξουν τρία μοντέλα DP1, DP2 και DP3 Quattro με αντίστοιχους 

φακούς 19, 30 και 50mm f/2,8.

Olympus 

1���� '����� ���� ��� 
������� ��� OM-D E-M1.

Λίγο καιρό αφότου η Olympus 

κυκλοφόρησε την OM-D E-M1 κατάφερε 

να είναι πρώτη στη λίστα των πωλήσεων 

mirrorless. Τώρα η γνωστή εταιρεία 

ισχυρίζεται ότι χάρη στη μεγάλη ζήτηση 

του συγκεκριμένου μοντέλου κατάφερε 

να μειώσει τις απώλειες του κλάδου 

φωτογραφικών κατά 60%, καθώς 

υπήρξε αύξηση κατά 19% στις mirroless. 

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της OM-D E-M1 

κατάφεραν να μειώσουν τις λειτουγικές 

απώλειες από $41,9 εκ. σε $16,6 εκ. Η 

συγκεκριμένη επιτυχία έχει ως επακόλουθο 

και την τόνωση των πωλήσεων φακών κάτι 

που ενισχύει ακόμη το τζίρο της Olympus. 

500px.
2�� ���	� ��� iOS �����	����� �	 ������� 
#��	���#���.

Μέχρι τώρα οι εφαρμογές του 500px για smartphone δεν επέτρεπαν 

τον επιτόπου διαμοιρασμό των φωτογραφιών από τα κινητά. Ήταν 

απαραίτητο κάθε φορά να περαστούν πρώτα στον υπολογιστή. Ωστόσο 

φαίνεται ότι αυτό το δεδομένο αλλάζει καθώς η νέα έκδοση του 

αντίστοιχου app 500px για λειτουργκικό iOS (iPhone/iPad) επιτρέπει 

στους χρήστες να ανεβάζουν στη δημοφιλή σελίδα κατευθείαν τις 

φωτογραφίες τους από το κινητό ή το tablet. Στο iPad οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να μεταφέρουν το υλικό τους μέσω αντάπτορα κάρτας SD 

και στη συνέχεια να τις ανεβάσουν. Βέβαια για εκείνους που διαθέτουν 

ήδη κάποιο σύστημα ροής εργασίας το οποίο χρησιμοποιεί το iPad για 

προβολή ή επεξεργασία των εικόνων, η διαδικασία είναι ακόμη πιο 

εύκολη. Στις ανησυχίες όσων επιφυλάσονται σχετικά με την ποιότητα 

των φωτογραφιών η εταιρεία 500px απαντά πως πρόκειται για μια 

κοινότητα που όχι μόνο διαμοιράζει τις φωτογραφίες της αλλά και που 

ο ένας βοηθά τον άλλον σχολιάζοντας και κρίνοντας τα έργα. Oπότε 

θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλους τους δημιουργούς να ανεβάζουν 

την καλύτερη δουλειά τους, Ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη 

δυνατότητα για συσκευές Android.
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LG G Pro 2 
+�����	 smartphone �� 4k video

Στην κατηγορία των phablet δηλ. smartphone με τεράστια οθόνη, 

πάνω από 5,5in. απευθύνεται το νέο μοντέλο της LG. Συγκεκριμένα 

στις 13/2 ανακοινώθηκε στην Κορέα το νέο LG G Pro 2 που αναμένεται 

να κάνει την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα το World Mobile Congress 

στη Βαρκελώνη. Έχει οθόνη με IPS panel 5.9 ιντσών ανάλυσης 

1080p. Ακολουθεί τον λεπτό σχεδιασμό του G2 και έχει πλήκτρα στο 

πίσω μέρος. Η μνήμη μνήμη Ram φθάνει τα 3GB ενώ ο γρήγορος 

τετραπύρηνος επεξεργαστής Snapdragon 800 εγγυάται την απάλυτη 

ταχύτητα. Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό όμως για εμάς είναι η 

κάμερα του, ανάλυσης 13MP, με αισθητήρα μεγαλύτερο σε μέγεθος 

όπως λέει η εταιρεία στο σχετικό δελτίο τύπου, στην εμπρόσθια 

και πίσω κάμερα. Η φωτογραφική μηχανή της συσκευής έχει 

οπτικό σύστημα σταθεροποίησης, λήψη video slow motion 120fps, 

δυνατότητα λήψης video ανάλυσης 4K (!) και νέα εφαρμογή Magic 

Focus που επιτρέπει την εστίαση μετά τη λήψη (!)όπως η εφαρμογή της 

Nokia Refocus και οι μηχανές Lytro. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα νότα 

είναι το Flash for Selfies, που στην περίπτωση αυτοπορτραίτου που 

χρησιμοποιεί μέρος της οθόνης σαν ένα λευκό μαλακό φως για να 

φωτίσει το πρόσωπο. Θα τρέχει Android 4.4 KitKat. 

Sony
1�'��� ������� compact

Έξι συνολικά νέα μοντέλα compact μηχανών έδειξε η Sony στην 

ιαπωνική έκθεση CP+ μαζί με την A6000 που μονοπώλησε το 

ενδιαφέρον. Για αρχή έχουμε τις μικρότερες σε μέγεθος και budget 

DSC-HX60 με 20,4 megapixel, οπτικό zoom 30x και Wi-Fi/NFC, DSC-

WX350 με 18,2 megapixel, οπτικό zoom 20x, Wi-Fi/NFC και διάρκεια 

ζωής μπαταρίας για 470 λήψεις, DSC-WX220 με 18,2 megapixel, οπτικό 

zoom 10x και Wi-Fi/NFC και η DSC-W800 με προηγμένο φλας και 

λειτουργία Party.  

Η Cybershot HX60 έχει δυνατότητα να μεταφέρει  φωτογραφίες 

ανάλυσης 4K μέσω HDMI ώστε να τις απολαμβάνετε στην 4K Ultra-HD 

τηλεόρασή σας. Η WX350 ξεχωρίζει για το συνδυασμό του ελαφριού 

σώματος και με ισχυρό οπτικό zoom 20x  ενώ η DSC-W800 ξεχωρίζει 

για την υψηλή ανάλυση 20,1 megapixel και τη λειτουργία Party που 

ρυθμίζει αυτόματα την ευαισθησία, την έκθεση και το χρώμα. Για πιο 

απαιτητικούς χρήστες θα κυκλοφορήσουν οι Cybershot HX400Vκαι η 

Cyber-shot HX400V. 

Η Sony HX400V είναι η νέα ultrazoom bridge μηχανή, που θυμίζει 

DSLR, και διαθέτει αισθητήρα 20.4MP. Στοχεύει στο κοινό που δεν 

μπορούσε να αγοράσει μια RX10 λόγω κόστους. Ο CMOS αισθητήρας 

μικραίνει από την μία ίντσα στον τυπικό 1./2.3 της ίντσας αλλά ο 

επεξεργαστής παραμένει ο ίδιος. Ο φακός είναι Zeiss Vario-Sonnar T* με 

οπτικό zoom 50x και Clear Image CMOS 100x ενώ με την RX10 και την 

full frame Α7 μοιράζεται την τεχνολογία λεπτομερούς αναπαραγωγής 

και η μείωση ψηφιακού θορύβου. Tέλος διαθέτει WiFi και NFC. Η 

τελευταία ανακοίνωση αφορά την Cybershot H400, τη φωτογραφική 

μηχανή bridge με το μεγαλύτερο από ποτέ οπτικό ζουμ 63x. Στον 

βωμό όμως του προσιτού budget (που οι φήμες λένε ότι θα είναι πολύ 

προσιτό για το οπτικό zoom αυτού του επιπέδου) έχουν θυσιαστεί το 

HD video, που είναι στα 720p, και η χαμηλή ριπή. Στα συν της όμως 

σημειώνουμε το viewfinder. 
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ωτογραφία 
Η ενημέρωσή σας για την 

www.facebook.com/photographer.mag

https://www.facebook.com/groups/photographos.mag.books/
http://www.flickr.com/groups/photographos_mag_books/
mailto:photographosmag@yahoo.gr
www.facebook.com/photographer.mag


������ 26��	
�� 228 •  ��	���� 17 ����	����	 2014

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

���� 23 
�����... ��9 �� 5� �$<6�% ��& �$+��B���< ���!+)��% / 1-8-1990


