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http://www.vangelisphotography.com/
wedding-in-santorini/

http://www.benwyattphotography.com/

http://www.wpja.com/wedding-
photojournalism/greece/santorini-wedding-
photographers.html 

http://www.idosantorini.com/
?gclid=CKGK4bLu_bwCFafnwgodY24A-g

http://www.galanopoulos.net/
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http://www.photographersantorini.com/

http://www.santoriniphoto.eu/

http://www.ispwp.com/greece-wedding-
photographers

http://www.santorinipictures.gr/el

http://www.santorini-photographer.gr/#!/splash

http://weddings.aegeandreams.net/
photography/

http://www.ashleyjohnsonimages.com/

http://www.nathanjwyatt.com/
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http://www.vangelisphotography.com/wedding-in-santorini/
http://www.wpja.com/wedding-photojournalism/greece/santorini-wedding-photographers.html
http://www.idosantorini.com/?gclid=CKGK4bLu_bwCFafnwgodY24A-g
http://www.ispwp.com/greece-wedding-photographers
http://weddings.aegeandreams.net/photography/
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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, �.��'���+� �6���<��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

�!�.$���")�.�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ����.)+ �%�$�+!.<�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�.���#�$�.�: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
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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 Ι. Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

http://www.youtube.com/embed/WfGMYdalClU
www.photo.gr
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Tρεις εβδομάδες λειτουργίαςTρεις εβδομάδες λειτουργίας

photo.gr

*Μέτρηση 7/3/14, ώρα 16:00

www.photo.gr
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Silicon Valley
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Το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ακτιβιστές στο San Frascisco όπου είναι 

συγκεντρωμένες έδρες εταιριών όπως Twitter, Spotify, Υelp, Google, Facebook κλπ, 

φώναζαν συνθήματα και ζωγράφιζαν ριζοσπαστικά graffiti με αιχμές ενάντιά τους. 

Δεν ήταν τεχνοφοβικές φράξιες. Απλά διαμαρτύρονταν για την αύξηση του κόστους 

ζωής που έχει φέρει η συγκέντρωση στην Καλιφόρνια και μάλιστα στην περίφημη 

Silicon Valley δυτικά της πόλης. 

Αναφερόμαστε βέβαια στη διάσημη έδρα των γιγάντων του software, των εταιριών 

που έχουν μαζέψει όλο το χρήμα. Κοντά εκεί είναι και το Palo Alto έδρα εταιριών 

τεχνολογίας όπως Ηewlett Packard, VMWare, Tesla Motors κλπ. 

Οι διαμαρτυρίες στη Silicon Valley τείνουν να μαζικοποιηθούν, αφού αγγίζουν ευρύτερα 

στρώματα. Το περασμένο μήνα, ο κωμικός John Oliver απαξίωσε τις hi tech εταιρίες 

κατηγορώντας ότι ενοχλούν και δεν εντάσσονται στο κοινωνικό ιστό αλλά προκαλούν με 

το καταναλωτικό πρότυπο των λίγων υψηλά αμειβόμενων. Αυτών που με τα πολυτελή 

λευκά λεωφορεία της Google και τα εισοδήματά τους οδηγούν τις τιμές των οικιών και το 

γενικότερο κόστος ζωής ψηλότερα, τη στιγμή που οι αμοιβές των χαμηλών και μεσαίων 

στρωμάτων παραμένουν αμετάβλητες αλλά το κόστος ζωής εκτοξεύεται. Τα συσσίτια στην 

πόλη έχουν διπλασιαστεί σε ένα χρόνο, παρά το ότι η ανεργία είναι χαμηλή. Όμως όταν 

θες 2.000 δολ. μόνο για νοίκι ενός 

δυαριού, ωρομίσθια των 15-20 ευρώ 

την ώρα εξανεμίζονται. Σύμφωνα με 

έρευνες το κόστος ζωής είναι 80% 

πάνω σε σχέση με την Ανατολική 

Ακτή των ΗΠΑ. 

Όσο κι αν καλοπληρώνονται τα 

μεσαία και πάνω στελέχη της Silicon 

Valley, η αίσθηση των αποκλεισμού 

εδραιώνεται ανάμεσα στους λιγότερο 

ευνοημένους. Οι ευκατάστατοι της 

Κοιλάδας μένουν σε πολυτελή 

σπίτια, τα παιδιά τους πηγαίνουν σε 

άλλα σχολεία και γενικά υπάρχει μια 

αίσθηση αποξένωσης που σταδιακά 

κινδυνεύει να μεταλλαχθεί σε 

εχθρότητα. Ίσως και τεχνοφοβία…

Intel 
A�� �� OLPC ��� project Amplify

Το 2005 είχε γεννηθεί το project OLPC 

(One Laptop Per Child) δηλ. για ένα 

φθηνό ανθεκτικό netbook για τα 

παιδιά των αναπτυσσόμενων χωρών. 

Η ιδέα ανήκε στους Nickolas 

Νegroponte και Κemal Dervis 

του προγράμματος ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών. Από τότε 

κυκλοφόρησαν οι εκδόσεις ΧΟ-01 

και XO-O2. Μετά εξελίχθηκε στο 

αντίστοιχο XO Android tablet κόστους 

150 δολ. ειδικά για τις ίδιες χώρες, με 

πολύ χαρούμενο design και ένα ειδικό 

πλήκτρο άμεσης αλλαγής γλώσσας. 

Όμως η πραγματική πρ ωτοπορία στο 

χώρο της εκπαίδευσης έρχεται από τo 

project Αmplify που χρηματοδοτεί η 

Intel. Το Amplify tablet έχει σχεδιαστεί 

από εκπαιδευτικό τμήμα της Intel. 

Πρόκειται για ενισχυμένης κατασκευής 

Android 4.2 tablet με καουτσουκένιο 

περίβλημα, Gorilla Glass στην οθόνη 

10.1in. IPS panel, υποστήριξη γραφίδας, 

μεγάλη διάρκεια μπαταρίας 8100mAh 

και ένα σωρό άλλες προδιαγραφές 

όπως HDMI, microUSB, κάμερες 

εμπρός και πίσω, εξελιγμένο WiFi με 

ευαίσθητο σύστημα λήψης και πολύ 

καλές επιδόσεις χάρη στη CPU intel 

Atom Dual Core 2.0GHz. Θα υποστηρίζει 

απομακρυσμένη διαχείριση MDM 

(Mobile Device Management) Classroom 

management και θα περιλαμβάνει πολύ 

εκπαιδευτικό υλικό ενώ θα κοστίζει 

μόλις 199δολ.. Τελικά, έπρεπε να έλθει ο 

καιρός των tablet για να εκπληρωθεί το 

όνειρο του Negreponte και μάλιστα όχι 

από τον ίδιο!
�. ������



������ 7��	
�� 231 •  ��	���� 10 MA����	 2014

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

ΦωτογραφίαΦωτογραφία  &&  copyrightcopyright  
Στην εποχή του Ιnternet και των social media

Έχω προσωπικό site και θέλω 
να ανεβάσω φωτό δρόμου που 

δείχνουν κάποιους ανθρώπους και 
προβληματίζομαι…

Βρήκα στο 
internet κάτι φωτο-
γραφίες χωρίς όνομα 
που μου αρέσουν. Έχω 
δικαίωμα να τις χρη-
σιμοποιήσω; Που θα 
βρω το φωτογράφο;

Βρήκα τις φωτογραφίες μου σε 
blog - site τρίτου χωρίς να έχω 
δώσει άδεια. Τι μπορώ να κάνω; 

Mπορώ να βάλω στο blog μου 

εικόνες που βρήκα αναζητώντας 

με το Google;Πως 
κατοχυρώνω 

τις φωτογραφίες μου 
πριν τις ανεβάσω; 

Υπάρχει συγκεκριμένη 
διαδικασία; 

Xάνω τις 
φωτογραφίες μου 

αν τις ανεβάσω στο 
facebook;

Aν κάποιος έχει μη εμπορικό 
site, οφείλει να πληρώνει 

δικαιώματα για τις φωτογραφίες;

Hμερίδα - Ανοιχτή συζήτηση

ΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

• Μπάμπης Βλάχος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω • Κωνσταντίνα Γκιτάκου δημοσιογράφος περ. ΦΩΤΟγράφος
• Χρήστος Κοντσαλούδης φωτογράφος • Θοδωρής Μάρκου φωτογράφος • Έλενα Σπυροπούλου δικηγόρος

ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ο Παναγιώτης Καλδής Διευθυντής - Αρχισυντάκτης περ. ΦΩΤΟγράφος

 Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00

Μεγάλο Αμφιθέατρο                     Ευελπίδων 11A, Πεδίον του Άρεως 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

http://www.photo.gr/news/art-news/copyright-imerida/
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To 2013 ήταν η χειρότερη χρονιά εδώ και δεκαετίες για την φωτογραφική αγορά 

σύμφωνα με τα νούμερα που έδωσε στην δημοσιότητα η CIPA (Camera and Imaging 

Products Association) πριν μερικές εβδομάδες. Ο αριθμός των mirrorless μηχανών 

που έφυγαν από τα εργοστάσια το 2013 ήταν κατά μέσο όρο μειωμένος κατά 19% ενώ 

ο αντίστοιχος αριθμός για τις DSLR περιορίστηκε κατά 25%. Η μείωση στις αποστολές 

των φακών αγγίζει το 20%. Οι λόγοι της υποχώρησης των πωλήσεων είναι λίγο - πολύ 

γνωστοί και πολυσυζητημένοι. Οι ανοδικές πωλήσεις των smartphones και η διείσδυσή 

τους στην φωτογραφική μας ζωή εξαΰλωσε την κατηγορία των φτηνών point n’ shoot 

ενώ η βιομηχανία χτυπήθηκε (όπως όλες) από την διεθνή οικονομική κρίση. Και τέλος 

ένας εσωτερικός λόγος της πτώσης είναι η λιγοστή επιτυχία που έχουν οι mirrorless 

μηχανές σε αγορές εκτός της Ασίας, με χειρότερη αυτήν της Αμερικής.  

Ειδικά η περίοδος των Χριστουγέννων που συνήθως σημαίνει αυξημένες πωλήσεις, υπήρξε 

απογοητευτική. Η πτώση των πωλήσεων DSLR έφτασε το 6% και στις mirrorless το 22%. 

Οι mirrorless αποτελούσαν το 23% των συνολικών αποστολών σε τεμάχια και το 18% σε 

αξία. Παρ’ όλη την συνεχόμενη πτώση των πωλήσεων τα εργοστάσια της Olympus, Fujifilm 

κτλ. όπως γράφαμε σε προηγούμενα τεύχη ανακοίνωσαν ότι οι απώλειες ήταν λιγότερες 

από αυτές που περίμεναν, ενώ σε μερικές περιπτώσεις είχαμε και κέρδη. Πως συνέβη αυτό; 

Πρόκειται για ένα “λογιστικό” τρικ που οφείλεται στην αποδυνάμωση του γιεν. Οι πωλήσεις 

στο εξωτερικό και το συνάλλαγμα βοήθησαν τα βιβλία των εταιριών να δείχνουν σε καλύτερη 

κατάσταση από ότι είναι στην πραγματικότητα, παρόλο που οι πωλήσεις σε Ασία και Ευρώπη 

δεν ανέκαμψαν. Δηλαδή ενώ οι πωλήσεις σε τεμάχια έπεφταν η μέτρησή τους σε αξία 

φαινόταν υψηλή λόγω της χαμηλής αξίας του γιεν. K. ��������

Πιο αναλυτικά:

H Canon πρώτη ανακοίνωσε 

πτώση και μείωση του όγκου των 

πωλήσεων των compact μηχανών 

κατά 28% και το 2013 ήταν η 

πρώτη χρονιά που είχε πτώση των 

πωλήσεων των DSLR της κατά 

7%. Είχε αύξηση πωλήσεων μόνο 

στις compact μηχανές με μεγάλο 

αισθητήρα και στις compact της 

σειράς superzoom SX χωρίς όμως 

αυτό να βελτιώνει ουσιαστικά τα 

νούμερα. Συνολικά είχε απώλειες 

κερδών 1,7%. Το ίδιο νούμερο θα 

ήταν 18.8% χωρίς την αρνητική 

διακύμανση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του γιεν. Το 81% των 

εσόδων της εταιρείας προέρχεται 

από τις πωλήσεις των DSLR 

μηχανών. Η Canon λέει ότι περιμένει 

περαιτέρω πτώση του 1% για το 

2014 για τις DSLR ενώ οι compact 

θα καταβαραθρωθούν. Η Fujifilm 

όπως γράφαμε πριν δυο εβδομάδες 

ανακοίνωσε ότι το σύστημα X 

ανεβαίνει σταδιακά αλλά χωρίς 

περαιτέρω λεπτομέρειες πέρα από το 

ότι η σειρά Instax, οι προτζέκτορες, 

και οι αισθητήρες για smartphones 

της έδωσαν μια οικονομική ανάσα 

για το 2013. 

H Nikon ανακοίνωσε πτώση κερδών 

κατά 6% στις αγορές της Ασίας, της 

Αμερικής και της Ευρώπης. 

Αν και η πτώση σε πωλήσεις 

DSLR και φακών ήταν σημαντικά 

μικρότερη από την πτώση των 

compact, είχε μεγαλύτερη επίδραση 

στα συνολικά κέρδη της εταιρίας. 

Τέλος η Olympus κατάφερε να 

μειώσεις τις απώλειες κατά 50% 

μέσα σε εννιά μήνες χάρη στη 

μείωση του κόστους και στις 

πωλήσεις των mirrorless μηχανών. 

Οι πωλήσεις των mirrorless 

αυξήθηκαν κατά 5% από την 

προηγούμενη χρονιά. Παρόλα 

αυτά οι πωλήσεις δεν άγγιξαν τους 

στόχους της εταιρείας. Αλλά από 

τη μία το αυξημένο ενδιαφέρον για 

την OM-D E-M1 και από την άλλη 

το υποτιμημένο γιεν η εταιρεία 

κατάφερε να επιπλεύσει.   

Πηγή: DPReview, CIPA, IDC
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Όπως συνειδητοποιούμε, στην αποικία χρέους δεν ισχύουν οι επαγγελματικές 

ταυτότητες των …ιθαγενών. Όσοι δεν κατάλαβαν, ας διαβάσουν προσεκτικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ DE FACTO ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή/ΚΑΙ 

ΔΥΣΧΕΡΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα 6 Μαρτίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος οφείλει να 

δημοσιοποιήσει τα όσα συνέβησαν σε βάρος των Ελλήνων Φωτορεπόρτερ κατά τη 

διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Γερμανού Προέδρου Joachim Gauck στη χώρα 

μας, όπου, όπως αποδεικνύεται, η ελληνική πλευρά δεν είχε φροντίσει, ως όφειλε, 

για την έκδοση των απαραίτητων ειδικών διαπιστεύσεων για τη φωτοειδησεογραφική 

κάλυψη των εκδηλώσεων αυτών.

Από την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, όταν ανακοινώθηκε επίσημα η επίσκεψη του Γερμανού 

Προέδρου, η ‘Ένωσή μας επικοινώνησε κατά τη συνήθη πρακτική με τη Γενική 

Γραμματεία Τύπου στη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, για να ενημερωθεί σχετικά με 

την τυχόν έκδοση ειδικών διαπιστεύσεων για τη φωτοειδησεογραφική κάλυψη της 

επίσκεψης από τα μέλη της.

Η Γενική Γραμματεία Τύπου, μας δήλωσε πως δεν της είχε ανατεθεί η αρμοδιότητα για 

την εν λόγω επίσκεψη, ούτε η έκδοση ειδικών διαπιστεύσεων, αλλά αρμόδια θα ήταν η 

Προεδρία της Δημοκρατίας.

Το επίσημο πρόγραμμα του Γερμανού Προέδρου ανακοινώθηκε από την ελληνική 

Προεδρία το μεσημέρι της Τετάρτης 5 Μαρτίου 2014, λίγες ώρες πριν αφιχθεί στη 

χώρα μας, όπου καμία αναφορά δεν υπήρχε για την ανάγκη έκδοσης ειδικής κάρτας 

διαπίστευσης από την ελληνική πλευρά για την κάλυψη της επίσκεψης, ενώ σε 

επικοινωνία του Προέδρου της Ένωσης με την Προεδρία η τελευταία δήλωσε ότι η ίδια 

δεν θα προβεί σε έκδοση κάποιας ειδικής διαπίστευσης.

Το ίδιο απόγευμα και κατά την επίσκεψη του κ. Gauck στην Ακρόπολη απαγορεύθηκε 

στους έλληνες φωτορεπόρτερ η είσοδος λέγοντάς τους πως «η είσοδος επιτρέπεται 

μόνο στα γερμανικά Μέσα». Κι όταν έλληνας φωτορεπόρτερ τους ενημέρωσε πως 

εργαζόταν για λογαριασμό γερμανικού μέσου, του ζητήθηκε γερμανικό διαβατήριο!!!

Σήμερα, Πέμπτη 6 Μαρτίου, τα μέλη μας που πήγαν για να καλύψουν φωτογραφικά 

την επίσημη κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία 

Συντάγματος, βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν τους ζητήθηκε ειδική κάρτα διαπίστευσης 

για να τους επιτραπεί η πρόσβαση στο μνημείο και την οποία είχαν προμηθευτεί ήδη οι 

συνάδελφοί τους που συνοδεύουν τον Γερμανό Πρόεδρο από την Γερμανική Πρεσβεία.

Επίσης οι συνάδελφοι φωτορεπόρτερ που πήγαν να καλύψουν τη συνάντηση του 

Γερμανού Προέδρου με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στο ξενοδοχείο 

Μεγάλη Βρετανία, αντιμετώπισαν και πάλι ζήτημα ειδικής κάρτας διαπίστευσης 

προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος και μετά από έντονες διαμαρτυρίες κατέληξαν 

να φωτογραφίσουν…. στο διάδρομο!

Αποκορύφωμα η εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου δεν τους επετράπη 

η είσοδος από εκπροσώπους της 

Γερμανικής Πρεσβείας, διότι δεν τους είχε 

επιδοθεί λίστα από την ελληνική πλευρά 

έτσι ώστε να επιτρέψουν την είσοδο στους 

έλληνες φωτορεπόρτερ, σε αντίθεση 

με τους γερμανούς συναδέλφους τους 

που την είχαν ήδη προμηθευτεί από τη 

Γερμανική Πρεσβεία.

Δεν υπήρξε δε κανένας εκπρόσωπος 

από την ελληνική πλευρά έτσι ώστε 

η συνάδελφοί μας να μπορέσουν να 

διαπραγματευτούν την είσοδό τους, αλλά 

αντιθέτως, οι συνομιλίες γίνονταν με 

εκπροσώπους της Γερμανικής Πρεσβείας.

Οι συνάδελφοί μας αποχώρησαν 

διαμαρτυρόμενοι γι αυτήν τη 

συμπεριφορά, αρνούμενοι να 

διαπραγματευτούν με υπαλλήλους της 

Γερμανικής Πρεσβείας.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτόν 

τον εν τοις πράγμασι αποκλεισμό ή/και 

δυσχερή θέση στην οποία βρέθηκαν 

σήμερα οι έλληνες επαγγελματίες 

φωτορεπόρτερ, καθώς δεν υπήρξε 

καμία ενημέρωση ή μέριμνα από την 

ελληνική πλευρά έτσι ώστε να καλύψουν 

απρόσκοπτα όπως κάθε φορά, επίσημη 

επίσκεψη ξένου αξιωματούχου και 

μάλιστα Αρχηγού Κράτους. Κατόπιν 

αυτών αναρωτιόμαστε αν την επόμενη 

φορά θα πρέπει να απευθυνθούμε 

απευθείας στην οποιαδήποτε αντίστοιχη 

Πρεσβεία, εφόσον η χώρα που έχει 

σήμερα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής 

‘Ένωσης αποδεικνύεται ότι δεν είναι 

αρμόδια ή δεν μεριμνά για την έκδοση 

των απαραίτητων διαπιστευτηρίων 

για τη φωτοειδησεογραφική κάλυψη 

των επίσημων εκδηλώσεων κατά 

την επίσκεψη οιουδήποτε ξένου 

αξιωματούχου.

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος 

Μάριος Λώλος 

Η Γεν. Γραμματέας 

Χριστίνα Ζαχοπούλου 

photo.gr

STOP PRESS!

www.photo.gr


������ 11��	
�� 231 •  ��	���� 10 MA����	 2014

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

�������, 5 �	��
�� 2014  - info@ekfa1916.gr 2103610345

�� : �� ��� ���

���� : ���� ��� ���

���	 : ��������� ����� ��� �!	 : "�#!���!����� ������	#
	 – 
"�#!���!����� �����	#$  (�!	 ��� %�#!	&� �	'����#�)

����*��#�!, ���	*��#!���,

��� ������	 10 �	��
��  2014 &	! ��!� 5 �� 	������	 , ��� &�$�!�
��� +��/�� ��
 ��� �*�7 �	��*!���
�� 24 ���� 3� ���#� :

��	��	����!�
�� �&�	&�� ��8��	 ���� ��� ����� ���

��� �!	 �	 �������;�
�� �� �'��� �� ��� ��	 �*��
	 ���

<������
�� <��*���� , ���	#���� & �!&�7�� �!	 ��� "�#!	&�

�	'����#�  .

("�#!���!����� ������	#
	 – "�#!���!����� <����	#$).

*�� ����� ;	 !�'7��! 	�� ��� ������	   17 �	��
�� 2014.

��
�	�� �&��!�� �
	 ��������$ �	� *!	 8���� ���� �	 �����7� �	 ��;�7� ��


����� �! ���!�� 	���
�� �	� , &	;�� &	! �	 *�;�
 ��'�!&$ �����$�!A� �� �����

�� '��!�8���	! . ���� ���&������� ;	 ����'�! 	#!���	 �!	 ����� �� ��!;���7�

��� ;	 ���������! ���� ������� �	� �!	 ��� *��	�����	 �	��'$� ���

���&�&�!����� ������
	� . 

*B ��������� ;	 �
��! 	�� ��� ����*�� ��� �C� ��A
�� ���/��.

+!	 �� ��

C ����*��� C �. ��	��	��	�

�!	�	��������� ��7��� �����&	���
��� +!�����

���� ���	
������ ������ �� ��������	����� 	�� � 
�� ��� ���� � ���
���������� �� 	����� ������ ������ � 
���� ���� ��� ���	�	��
�� 
�� . 
"� 
������ ��� ����#����� ��� ������ �����:

1. ��������� 
���$�� �����#������  .
2. ��������� "�������� . 
3. ���������� ��������.



������ 12��	
�� 231 •  ��	���� 10 MA����	 2014

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

Συμπέρασμα
Τελικά δεν το επιχείρησε για ακόμα μία φορά. 

Το συμπέρασμα; Ο ΣΕΒ βρέθηκε πρos αναζήτηση 

υποψήφιου προέδρου. Από εκείνη τη στιγμή, ωs 

επικρατέστερος έδειχνε να είναι ο κ. Θεόδ. Φέσσας. 

Η περίπτωση του θεωρήθηκε σοβαρή, καθώς κάλυπτε 

τα περισσότερα από τα κριτήρια που έχουν μπει. 

Βεβαίως, πίσω από τις κλειστές πόρτες του συνδέσμου 

έγιναν και κάποιες δεύτερες σκέψεις. Όπως αυτή που 

υποστήριζε ότι θα πρέπει να επανενεργοποιηθεί 

ο Θεσμός τns «συμπροεδρίας» και δίπλα στον 

κ. Φέσσα να υπάρξει και έτερος, κρίσιμος παράγων, 

που θα κληθεί να βοηθήσει στη δύσκολη αποστολή 

του νέου προέδρου. Η οποία, αντικειμενικά, θα είναι 

γεμάτη δύσβατα μονοπάτια. Αρκεί να σημειωθεί 

μόνο το εξής: αρκετά μέλη του ΣΕΒ έχουν σταματήσει 

να πληρώνουν ακόμα και τη συνδρομή τoυς, 

προβάλλοντας ωs δικαιολογία την παρατεταμένη 

οικονομική κρίση. Γεγονός ενδεικτικό και τns 

συνολικής εικόνας του ελληνικού επιχειρείν, έπειτα 

από έξι χρόνια ύφεσης. 0 ΣΕΒ καλύπτει τα οικονομικά 

κενά εκ των ενόντων, όμως το ζητούμενο είναι για 

πόσο ακόμα μπορεί να συνεχισθεί αυτό...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΕΛΑΣ

Οι παρασκηνιακές διεργασίες για την επόμενη μέρα του ΣΕΒ είχαν 

ξεκινήσει σχεδόν πριν από περίπου δυο χρόνια. Απλώς, την Πέμπτη 

το βράδυ 27/2 κορυφώθηκαν με την εκλογή του νέου προέδρου, 

Θεόδ. Φέσσα επικεφαλής της Info-Quest. 

Εννοείται ότι πριν περάσουν τη μεγάλη πόρτα τns αίθουσας 

συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα μέλη του γνώριζαν πλέον την αποστολή 

τους γεγονός που αποδεικνύει άλλωστε και η ομόφωνη απόφαση στο 

πρόσωπο του νέου προέδρου. Η αναζήτηση του σωστού ανθρώπου, 

την κατάλληλη ώρα, είχε τελειώσει.

Πώς ξεκίνησε
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, έγκειται στο πως είχε ξεκινήσει. 

Η βασική και σχεδόν ομόφωνη αρχική επιλογή ήταν αυτή του 

κ. Σπύρου Θεοδωρόπουλου. Ξεκίνησε να συζητείται από το 2012, 

πέρασε από αρκετά κύματα, αλλά τελικώς δεν ευοδώθηκε. Ο ίδιος 

ο επιχειρηματίας προτίμησε να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις 

δραστηριότητες του ομίλου του (Chipita) και απέσυρε την άτυπη 

υποψηφιότητά του, θεωρώντας ότι τυχόν εκλογή του θα του αποσπούσε 

την προσοχή από την επαγγελματική δραστηριότητα του. Ωστόσο, 

το πρόβλημα που δημιούργησε με αυτή του την απόφαση, στην 

πορεία, αποδείχθηκε μεγάλο. Κι αυτό, γιατί εκτός του ότι εθεωρείτο 

από όλους ο καταλληλότερος για τη θέση, συγκέντρωνε στο πρόσωπό 

του την αποδοχή όλων των τάσεων στο εσωτερικό του ΣΕΒ. Πρωτίστως 

των «γερόντων» του συνδέσμου, δηλαδή του άτυπου οργάνου που 

συγκροτούν οι πρώην πρόεδροι του. Κάτι που δεν συνέβη με όσους 

κατόπιν ακούστηκαν ωs πιθανοί υποψήφιοι.

Όπως, για παράδειγμα, ο κ. Ευ. Μυτιληναίος, ο oπoios είχε «ρεύμα», 

αλλά δεν είχε την αποδοχή των «γερόντων». Ο λόγος; Kυρίως ως, 

για το ότι έχει επιχειρηματικές σχέσεις με το Δημόσιο, γεγονός το 

οποίο εκτιμάται ότι θα λειτουργούσε ωs τροχοπέδη στην άσκηση τns 

προεδρίας του ΣΕΒ. Αυτός ο προβληματισμός διατυπώθηκε σχεδόν 

από την πρώτη στιγμή που το όνομα του «ακούστηκε», και στο κενό 

που φάνηκε ότι τελικά μπορεί και να δημιουργούνταν, φαίνεται ότι 

επιχείρησε να μπει σφήνα ο πρώην πλέον πρόεδρος του συνδέσμου, 

Δημήτρης Δασκαλόπουλος. Ο τελευταίος, σχεδόν από την επομένη 

τns εκλογής του, είχε δηλώσει ότι θα ήταν και η τελευταία του θητεία. 

Και κάπως έτσι πορεύτηκε, τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος τns. 

Τελευταία, όμως, είχε αρχίσει να διαρρέει μέσω «κύκλων» του ότι «θα 

έβλεπε το ενδεχόμενο επανεκλογής του». Εν προκειμένω, το πρόβλημα 

είναι ότι δεν φαίνεται να το «έβλεπε» κανείς άλλος. Όχι μόνο οι 

«γέροντες», αλλά και οι νεότεροι. Οι λόγοι που προβάλλονταν αρκετοί, 

με πλέον πρόσφατο αυτόν που έχει να κάνει με τη σύμπλευση του με 

τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο του, Αλέξη Τσίπρα, ειδικότερα. To γεγονός 

δεν έχει ενθουσιάσει, όχι τόσο επειδή έχει να κάνει με τον συγκεκριμένο 

πολιτικό σχηματισμό όσο επειδή έσπαγε μια παράδοση του ΣΕΒ, που με 

δυο λόγια περιγράφεται ωs εξής: «Μακριά από τα κόμματα». Συν τοις 

άλλοις, δυσαρέσκεια προκαλούσε το γεγονός ότι ο κ. Δασκαλόπουλος, 

μετά την πώληση τns ΔΕΛΤΑ δεν άσκησε βασική επιχειρηματική 

δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν και αυτό το γεγονός 

δεν στάθηκε εμπόδιο για να επανεκλεγεί στην τελευταία του θητεία.

�� %�!�$)+�.� %�$7 �%& ��� �)*�9+ F($$� 7� �(�� %!�(,!�� ��� ���
@
�����> �� ���������
� �� ��� ?$36&�@0=6 ��� ?������ 2/3/2014

�%& ��� )&$#� �7� �%.��.!+$�7�
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http://www.me-proav.gr/files/documents/BMD.Camera.4K.Datasheet.GR.pdf
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�asselblad H5D-50c
6 !����� �
 CMOS 
�������������


Toν Ιανουάριο η Hasselblad είχε κάνει αναφορά στην επικείμενη 

νέα έκδοση της digital medium format H5D με αισθητήρα CMOS, 

προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως κάπου στην πορεία η 

PhaseOne πρόλαβε να  βγάλει πραγματικό προϊόν με την DF+ IQ250. 

6 
���
�� ���#� ��� ������� ���������� �������
 ���� �	� 

��� 
'������, �
 ��� �
���� �������� ��� H5D-50c CMOS �
 ��� 

����
�� ��������!�, �
�����������!� ��������
� 
��
�����!� �� ��� 

��������
� ��� �!�� ����!��� ���. -� ��� �������� ����	
�� ������� 


��� � �������� CMOS 32,3x43,8mm �
 ������ 8272x6200pixel 

�� �!�
��� 
���������	
��� (dot pitch) 5,3�m. ��������� ������ �� 

���� �������	��� CCD �������
� ��� �!	�� ������� ����������� �� 

�
��� (����� ����� 
��� � ���� ����
�� 
������� (�� 6400ISO) � 

'
�����!�� ������� �
���	� �� 14stop, � 	�������� ���� ��!� �	����
� 

(�� 12min.) �� � ����
�� �
������� ����� (burst mode) �� 1,5��! �� 

�
��. "��� �����
 � Ove Bengston product manager: “"��� ��	�
� �� 

�� � ������� ����!� ��� �������
, � Hasselblad H5D-50c 
#
��	���
 

�
 !� ����
����!�� �����: � ����
� ��� ����
�� ������� 
����� < 

�������� CMOS 
�������
� !� �������� '�� ���� ��� ��
������ 

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

��
�� � ������ ��(
�� �
 �� �!����� ����� ������� �
#����� �� 

��������!� ������
�”. 

Βασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας CMOS 32,3x43,8mm με ανάλυση 

8272x6200pixel

Μέγεθος αρχείου: RAW 65MB, TIFF 154MB

Βάθος χρώματος: 16bit

Moντούρα: Hasselblad H System (κυκλοφορούν 12 

φακοί με εστιακοί αποστάσεις 24mm ως 300mm). 

Kλείστρο: 1/800sec. – 12min.

Κλίμακα ευαισθησίας ISO: 100-6400

Εστίαση: autofocus παθητικού τύπου με σύστημα IFC 

(Ιmmediate Focus Confirm) σε κλίμακα EV 1-19

Φωτομέτρηση: Spot, centre weighted, centre spot.

Aποθήκευση: Compactflash

Σκόπευση: εναλλακτικά σκόπευτρα: HVD 90x: 90° 

προσφθάλμιο σκόπευτρο με hot shoe για σύστημα  

SCA3002 τριών τύπων και HVM: Waist-level

Συνοδευτικό software: Adobe Lightroom και 

Hasselblad Phocus

Διαστάσεις: 153x131x205mm

Bάρος: 2290γρ. με φακό 80mm και μπαταρία
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 210 8541400 � �� e-mail �
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 http://www.photo.gr/workshops/
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http://www.photo.gr/workshops/
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Adobe
-� Revel ��������
� ��� 
������ �� Android

Η Adobe κυκλοφόρησε την εφαρμογή Revel για Android 

συσκευές. Μέχρι πρότινος η εφαρμογή ήταν διαθέσιμη 

μόνο για λειτουργικό iOs. Η Revel αποτελεί μια υπηρεσία 

διαχείρισης εικόνων και βίντεο σε cloud, η οποία επιτρέπει 

στο χρήστη να δημιουργήσει ομαδοποιημένες βιβλιοθήκες 

τις οποίες μπορεί να μοιραστεί με την οικογένεια και τους 

φίλους του. Η εφαρμογή εστιάζει στο απόρρητο ενώ ο 

χρήστης έχει τον πλήρη έλεγχο ως προς το ποιος μπορεί να 

δει τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών του. Επιπλέον δίνεται η 

δυνατότητα επεξεργασίας με εργαλεία όπως φίλτρα, περικοπή, 

αντιστάθμιση της έκθεσης, τονική διόρθωση και μείωση 

των κόκκινων ματιών. Μπορεί να συγχρονιστεί με άλλες 

Android και iOS συσκευές καθώς και με υπολογιστές. Ακόμη 

η υπηρεσία μπορεί να συνδεθεί με τις desktop εφαρμογές 

της Adobe, Photoshop Elements 12 και Premiere Elements 

12, επιτρέποντας στους χρήστες να μοιράζονται τις εικόνες 

που έχουν τροποποιηθεί μέσω των συγκεκριμένων πακέτων 

software. Η βασική υπηρεσία διατίθεται δωρεάν και δίνει 

απεριόριστες εισαγωγές εικόνων και βίντεο για τις πρώτες 30 

μέρες. Στη συνέχεια δίνεται το όριο των 50 φωτογραφιών και 

βίντεο ανα μήνα. Όσοι επθυμούν να ανεβάζουν περισσότερα 

αρχεία μπορούν με 5$.99 να ανεβάζουν χωρίς κάποιο όριο 

δεδομένων. Η Revel είναι ήδη διαθέσιμη στο Google Play.

http://www.thomas.com.gr/site/#!workshops
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Chicago Sun-Times
?� ���
� 
���
���
� �
��������� �!�
�� 
����� 

Πριν από σχεδόν ένα χρόνο η Chicago Sun-Times πήρε την αιφνιδιαστική, 

για πολλούς, απόφαση να απολύσει όλους τους φωτογράφους της βάζοντας 

τους συντάκτες της να βγάζουν οι ίδιοι τις φωτογραφίες με smartphone. Τώρα 

λιγότερο από ένα χρόνο μετά η εφημερίδα επαναπροσλαμβάνει ένα μικρό 

ποσοστό αυτών. Ωστόσο αυτό γίνεται στα πλαίσια γενικότερων περικοπών 

του εργατικού της δυναμικού. Σύμφωνα με τον Robert Feder οι τέσσερις από 

τους 29 φωτογράφους που ξαναπροσλήφθηκαν είναι οι Rich Chapman, Brian 

Jackson, Al Podgorski και ένας του οποίου το όνομα παραμένει μέχρι στιγμής 

άγνωστo. Η περικοπή του προσωπικού της εφημερίδας αφορά πέντε θέσεις 

εργαζομένων που ανήκουν στο σωματείο καθώς και αρκετές άλλες οι οποίες 

δεν ανήκουν σε αυτό. Οι νέες θέσεις χαρακτηρίζονται ως «multimedia» και 

απαιτούν ιδιαίτερα καλές γνώσεις τόσο στο τομέα της βιντεοσκόπησης όσο 

και της παραδοσιακής φωτογραφίας. Το γεγονός πως τέσσερις φωτογράφοι 

θα καλύπτουν τα νέα μιας μεγαλούπολης δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για 

το αν μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Φαίνεται ωστόσο ότι η Chicago Sun –Times 

δεν είναι η μόνη εφημερίδα που ακολουθεί αυτή τη τακτική. Σε μια εποχή που 

η παραδοσιακή δημοσιογραφία δίνει τα ηνία στο διαδίκτυο, μια βρετανική 

εκδοτική εταιρεία αποφάσισε τον προηγούμενο μήνα να απολύσει όλους 

της τους φωτογράφους της ενώ πρόσφατα η Orlando Sentinel στη Φλόριντα 

ανακοίνωσε ότι κλείνει το φωτογραφικό της τμήμα, το οποίο απασχολούσε 13 

φωτογράφους. Βέβαια η υπόθεση της Orlando Sentinel διαφέρει λίγο αφού 

όταν ανακοινώθηκε η απόφαση στους φωτογράφους, τους δόθηκε προθεσμία 

μέχρι σήμερα να κάνουν αίτηση για νέες θέσεις εργασίας μέσα στην ίδια 

εταιρεία. Όπως και στη Chicaho Sun-Times οι νέες θέσεις είναι αρκετά βιντεο-

Το Σάββατο στις 8 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ. εγκαινιάζεται στο Βαφοπούλειο 

η 6η και τελευταία έκθεση με θέμα «Χρόνος» της φετινής διοργάνωσης 

Contrast / Αντίθεση: Φεστιβάλ Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Η 3η 

διοργάνωση του φεστιβάλ (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014) διατήρησε την 

λογική της προηγούμενης διοργάνωσης, την παραγωγή μεγάλων ομαδικών 

εκθέσεων, που παρουσιάστηκαν σε διαφορετικές αίθουσες της πόλης την ίδια 

περίοδο. Η συμμετοχή στις εκθέσεις ήταν ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

Σχεδιάστηκαν έξι εκθέσεις, από έξι αντίστοιχους επιμελητές (διακεκριμένους 

φωτογράφους και εκπρόσωπους φωτογραφικών φορέων), οι οποίοι 

επέλεξαν τους συμμετέχοντες φωτογράφους και τα έργα τους. Το φεστιβάλ 

διοργανώθηκε από την σύμπραξη πολλών φωτογραφικών δυνάμεων, με την 

πρωτοβουλία της Φωτογραφικής Ομάδας «Φωτοπόροι».

Η 3η διοργάνωση του φεστιβάλ έγινε με την υποστήριξη της Θεσσαλονίκη 

Ευρωπαϊκή  Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 και του Δήμου Θεσσαλονίκης 

και αφιερώθηκε στους Νέους, με αφορμή την πραγματοποίησή της κατά 

το 2014. Σχεδιάστηκαν δύο εκθέσεις – παραγωγές με άξονα τους Νέους. Η 

πρώτη ήταν μια ομαδική έκθεση νέων φωτογράφων (μέχρι 35 χρονών) με 

θέμα «Χρόνος», που αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται 

οι νέοι τον χρόνο και την σχέση του με την στατική εικόνα. Η δεύτερη 

ήταν μια ομαδική έκθεση με θέμα «…Με τον ανθό της νιότης», στην οποία 

παρουσιάστηκε το πρόσωπο των νέων, μέσα από την ματιά σύγχρονων 

φωτογράφων. 

Οι υπόλοιπες τέσσερις εκθέσεις ήταν ανεξάρτητες και αφορούσαν αντίστοιχα 

τέσσερα διαφορετικά θέματα: «Σχέσεις», «Ποταμοί», «Προσωπική 

Φωτογραφία», «Όλα είναι δρόμος».

κεντρικές και εστιάζουν κυρίως στην παραγωγή 

βίντεο για το site της εφημερίδας. Δύο από τις 

νέες θέσεις εργασίας περιγράφονται ως «mobile 

photojournalists» με εργαλείο πλέον για τη λήψη 

βίντεο όχι με DSLR αλλά με iPhone ή iPad. 

Επιπλέον δύο θέσεις αφορoύν τη σύνταξη στα 

βίντεο, δύο το συντονισμό καθώς και δύο τη 

διαχείριση. Κοινός παρονομαστής των αλλαγών 

σε όλες τις εφημερίδες που ακολουθούν αυτή τη 

τακτική είναι η μετατόπιση του ενδιαφέροντος στο 

διαδίκτυο. Το ερώτημα είναι αν το ζητούμενο σε κάθε 

περίπτωση είναι φωτογράφοι με εμπειρία ή ένα καλό 

smartphone. 

«ΧΡΟΝΟΣ» 

Εγκαίνια 8 Μαρτίου στις 8:00 μ.μ.

Διάρκεια: 8 – 31 Μαρτίου 

Επιμέλεια: Τάσος Σχίζας, περιοδικό 

Φωτογραφικό Είδωλο 

ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Γ. 

Βαφόπουλου 3, 2310 424132-3)

Ωράριο λειτουργίας: Τρ. ως Παρ. 9:00-14:00 

και 18:00-20:30, Σαβ. 18:00-20:30, Δευτ., 

Κυρ. κλειστά

Contrast / ����'�$�: F�$�.U"* F7��9!����� W�$$�*���)��.
«q�����»
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Leica
��
�
��� !����� �
 Hello 
Kitty �� Playboy 

Με αφορμή την 40η επέτειο της 

ταινίας Hello Kitty, την 60η του 

περιοδικού Playboy και την 100η 

της Leica, προέκυψε μια συνεργασία 

των παραπάνω καθώς και της 

γαλλικής εταιρεία ρούχων Colette 

παντρεύοντας αυτά τα φαινομενικά 

ασύμβατα brandnames. Πρόκειται 

για μια σειρά προϊόντων με το σήμα 

της Hello Kitty. Μια μεγάλη συλλογή 

αντικειμένων όπως κάρτες, γλυκά, 

κάλτσες, ηχεία, αναπτήρες, χάρτινα 

cupcakes καθώς και πολλών άλλων 

περιμένει όλους εκείνους που θα 

ήθελαν να τα αποκτήσουν. 

Ωστόσο το πιο ενδιαφέρον είναι 

ότι ανάμεσα σε αυτά είναι και η 

συλλεκτική Leica X Hello Kitty 

X Playboy Leica C η οποία θα 

έχει μπροστά τη Hello Kitty ως  

“κουνελάκι” του Playboy. Μόνο δέκα 

τέτοιες μηχανές θα κυκλοφορήσουν 

στη τιμή των 920€. Δεδομένου ότι 

μια απλή Leica C κοστίζει $700 δεν 

υπάρχει τόσο μεγάλη απόκλιση 

στη τιμή όπως συμβαίνει με άλλες 

συλλεκτικές εκδόσεις της Leica. 

LG 

����
������ ����� Ghost-Free &ulti-Touch WT30

H LG Electronics  προσφέρει μια σύγχρονη λύση για κάθε επιχείρηση, 

παρουσιάζοντας τη νέα επαγγελματική οθόνη Ghost-Free Μulti-Touch WT30 που 

ενσωματώνει την τεχνολογία υπέρυθρων ακτινών ‘IR Spread’. Πιο συγκεκριμένα 

και μέσω της υψηλής ακρίβειας ελέγχου των πολλαπλών κινήσεων, η τεχνολογία 

αφής της LG επιτρέπει τη σχεδίαση καθαρών διαγώνιων γραμμών, προσφέροντάς 

στους χρήστες την Multi-Touch εμπειρία. Επιπλέον, και χάρη στη βελτιωμένη 

οθόνη αφής 10 σημείων (10 Point Multi Touch), το νέο επαγγελματικό monitor 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλά άτομα ταυτόχρονα, αφού έχει τη δυνατότητα 

αναγνώρισης πολλών σημείων σε μια στιγμή. Έτσι, μπορεί να τοποθετηθεί σε 

διάφορες περιοχές αυξημένης κυκλοφορίας όπως είναι το μετρό αλλά και εκθεσιακοί 

χώροι, καθώς μπορεί να προσφέρει άψογη εξυπηρέτηση σε περαστικούς οι 

οποίοι αναζητούν οδηγίες για να φτάσουν στον προορισμό τους ή επιθυμούν να 

ενημερωθούν για τα δρώμενα σε κάποιο σημείο της πόλης. Τα μοντέλα Ghost-

Free Multi Touch Display WT30 διαθέτουν IPS Panel με χαμηλή θερμοκρασία 

οθόνης στην κανονική λειτουργία (standard mode) και ευρεία γωνία θέασης και 

προβολής ενώ το πρόβλημα του μαυρίσματος της οθόνης (blackening defect) που 

συχνά παρουσιάζεται σε συμβατικές επαγγελματικές οθόνες απουσιάζει πλήρως. 

Οι λειτουργίες Anti-Glare Coating (Προστασία από την αντανάκλαση), Ghost Free 

(Καθαρή εναλλαγή εικόνας) και 10 Point Multi Touch (Δυνατότητα ταυτόχρονης 

αναγνώρισης 10 σημείων αφής) αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά  

τη μοναδική συνεισφορά της LG στις επαγγελματικές οθόνες Digital Signage 

(Ψηφιακής Σήμανσης). 
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Σε προνομιακές τιμές θα διατίθεται η μηχανή 

digital medium format Pentax 645D για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζουμε 

ότι ενσωματώνει μεγάλο αισθητήρα 33x44mm 

με ανάλυση 40Megapixel, autofocus SAFOX 

IX 11 σημείων, πολυζωνική φωτομέτρηση και 

συμβατότητα με φακούς Pentax 645. Eπίσης 

το σώμα προστατεύεται από τη σκόνη και την 

υγρασία (Weatherproof) με 70 τσιμούχες Oring. 

Τιμή 645 D μόνο σώμα €4.990 και σε κιτ με 

φακό FA 645 55mm f/2.8 €5.990

Canon
=!�� supertelephoto

Από το γιαπωνέζικο site Egami που 

…ειδικεύεται σε διαρροές, μάθαμε ότι η 

Canon ετοιμάζει καινούργια έκδοση του 

κλασικού supertelephoto EF 600mm 

f/4 ΙΙ ΙS series L. Αν γνωρίζετε, είναι ένας 

από τους πιο εξωτικούς και απρόσιτους 

σε τιμή φακούς της λευκής σειράς με 

τιμή στις ΗΠΑ γύρω στα 13000 δολ. 

δηλ. όσο ένα αυτοκίνητο. Ο φακός είχε 

ανακοινωθεί μόλις δύο χρόνια πριν 

και είχε διαδεχθεί τον προηγούμενο 

που δεν διέθετε σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης. Το θέμα άνοιξε μόλις 

έγιναν αντιληπτές δύο νέες πατέντες 

της Canon σχετικές με εφαρμογή 

τεχνολογίας DO (Diffractive Optical 

element) σε φακούς 600mm. Τέτοια 

στοιχεία DO μέχρι στιγμής αξιοποιούνται 

μόνον σε δύο φακούς Canon, τον 70-

300mm f/4,5-5,6 DO IS και τον 400mm 

f/4 DO ΙS. Περιληπτικά η τεχνολογία DO 

μειώνει πολύ τις εξωτερικές διαστάσεις 

αλλά με μικρή υποβάθμιση διακριτικής 

ικανότητας. Όμως στη νέα σχεδίαση 

υπάρχει και οπτικό στοιχείο fluorite που 

διορθώνει αυτό το πρόβλημα. Κατόπιν 

αυτού και με βάση τα διαγράμματα από 

την πατέντα, ο φακός φαίνεται Η έναρξη 

παραγωγής του νέου φακού δεν είναι 

γνωστή.

Fujifilm UK
N! q Signature ����
�� �
 ������ �	!��

Η Fujifilm UK ανακοίνωσε επίσημα μια υπηρεσία η οποία επιτρέπει σε ορισμένες 

κάμερες της σειράς X να προσαρμοστούν σε διάφορα χρώματα και υφές όσον 

αφορά το σώμα της μηχανής. Η γνωστή εταιρεία είχε προβάλει κάποια σχέδια 

στην αρχή της εβδομάδας στο ‘‘The Photography Show’’ στο Birmingham καθώς 

και σε ορισμένες σελίδες στο διαδίκτυο. Ωστόσο πλέον είναι επίσημο καθώς τα 

μοντέλα X10, X20, X100, X-Pro1, X-E1 και X-E2 μπορούν να αποκτήσουν τη νέα 

εμφάνιση ενώ η X100S πρόκειται να ακολουθήσει σύντομα. 

Οι κάτοχοι των μοντέλων X10 και X20 μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 12 

χρώματα με αποχρώσεις όπως yellow lizard, brown croc και white crinkle. Για 

εκείνους που έχουν τα μοντέλα X100 και XE1 η επιλογή αφορά 8 χρώματα ενώ η 

X-Pro1 μπορεί να προσαρμοστεί σε 9 χρώματα. 

Τα μοντέλα X-20, X-E1 και X-Pro1 κυκλοφορούν προσαρμοσμένα στις νέες 

εκδοχές. Αν κάποιος επιθυμεί να αλλάξει το εξωτερικό της φωτογραφικής του το 

κόστος ανέρχεται στα £130 ενώ για αγορά ενός έτοιμου μοντέλου το επιπλέον 

κόστος είναι £100 από την αρχική τιμή του απλού μοντέλου. Ακόμη δεν υπάρχει 

κάποια ανακοίνωση σχετικά με το αν η X-Signature θα είναι διαθέσιμη και σε 

άλλες χώρες.
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To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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Vest Pocket Kodak
�������	 100 
�����

Το 1913 στην Οκλαχόμα 

αποφάσισαν να θάψουν μια 

χρονοκάψουλα (ή Century 

Chest όπως τα αποκαλούν οι 

Αμερικάνοι). Τις χρονοκάψουλες 

αυτές, που αποτελούν ένα έθιμο 

θα μπορούσαμε να πούμε, τις 

ξεθάβουν συνήθως μετά από 

έναν αιώνα και έτσι έπραξαν και 

στην περίπτωση της Οκλαχόμα. 

Το προηγούμενο Απρίλιο λοιπόν 

οι ερευνητές ανέσυραν το κουτί 

και το άνοιξαν με προσοχή. Δίπλα 

στα υπόλοιπα κειμήλια υπήρχε 

και μία Vest Pocket Kodak, που 

μέσα της είχε οκτώ αρνητικά σε 

άριστη κατάσταση. Τα αρνητικά 

αυτά απεικονίζουν την πόλη της 

Οκλαχόμα και πλέον μετά από 

100 χρόνια αποτελούν ιστορικό 

τεκμήριο καθώς είναι από τις 

παλιότερες φωτογραφίες που 

έχουν στην κατοχή τους. Η Vest 

Pocket Kodak ήταν μια πολύ 

δημοφιλής φωτογραφική μηχανή 

στις αρχές του 20ου αιώνα που 

στοίχιζε 6 δολάρια (περίπου 

1400 δολάρια με τα σημερινά 

δεδομένα). Βασικό συστατικό της 

επιτυχίας της ήταν το μικρό της 

μέγεθος. 

Όπως πολύ εύστοχα σχολίασε 

και ο δημοσιογράφος που 

πρωτοέγραψε την είδηση, αν 

θάβαμε μια SDHC κάρτα και 

την ξεθάβαμε μετά από 100 

χρόνια είναι αμφίβολο το αν θα 

μπορούσαμε να ανασύρουμε 

τα αρχεία. Kερδίζουν λοιπόν τα 

φιλμ ως προς τις αρχειακές τους 

ικανότητες.

‘‘���������’’
������ ������ �����������

Δύο φωτογράφοι, η Μονιάκι Ρούλα και ο Μπορομπόκας Γιάννης παρουσιάζουν 

την έκθεση φωτογραφίας “Συφυρμός” στο μπαρ Mosaic, της Χρ. Λαδά 2, στην 

πλατεία Καρύτση. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν στις 16 Μαρτίου 

2014. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 26 Μαρτίου. Η έκθεση είναι αφιερωμένη 

στη γυναικεία μορφή. Όπως σχολιάζει η Make up artist - Styling του project, 

Νιόβη Θεοφιλοπούλου “κάθε εικόνα και μια πρόκληση...μακιγιάζ ...μαλλιά...

ενδυματολογική επιμέλεια... Διαφορετικές γυναικείες μορφές αποκτούν το ρόλο που 

τους δίνουμε. Από αέρινες έως μυστηριώδεις παρουσίες.. άλλωστε η γυναίκα είναι ο 

καλύτερος καμβάς για να εκφραστεί ο καλλιτέχνης”. 

Επιμέλεια έκθεσης : Γιάννης Κανελλόπουλος

Φωτ.: Ρούλα Μονιάκι
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Z�wa
1��� �� Micro 4/3

H επωνυμία Kowa μπορεί να μοιάζει 

άγνωστη στους νεώτερους. Όμως 

είναι αρκετά οικεία στους παλιότερους 

που τη θυμούνται από τη μεσαίου 

φορμά Kowa Six που σνταγωνιζόταν 

τη Hasselblad. Σήμερα η εταιρία 

επανέρχεται στο προσκήνιο με τρεις 

φακούς Micro 4/3 με χειροκίνητη 

εστίαση και συγκεκριμένα τους 

Prominar 8.5mm f/2.8, Prominar 12mm 

f/1.8, and Prominar 25mm f/1.8.

A Day Without News? 
��!�
��� 
��� 	����� �� ��� ������� 
�����
�

Ένα χρόνο πριν ξεκίνησε μια καμπάνια με τίτλο A Day without News? ώστε να δοθεί 

η δυνατότητα σε δημοσιογράφους και φωτογράφους να επισημάνουν τους κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν σε 

εμπόλεμες ζώνες. Στις 

26 Νοεμβρίου 2013, 8 

μήνες αφότου ξεκίνησε η 

συγκεκριμένη εκστατεία,  

η Γενική Συνέλευση των 

Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε 

μη δεσμευτικό ψήφισμα το 

οποίο καταδικάζει τη βία κατά 

των δημοσιογράφων  και 

των εργαζόμενων στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης τόσο σε 

καταστάσεις συγκρούσεων 

όσο και σε μη. Το ψήφισμα 

μεταξύ άλλων καλεί όλα τα 

κράτη-μέλη να καταβάλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια στην 

πρόληψη της βίας εναντίον 

των δημοσιογράφων ώστε 

να προστατευθεί η ελευθερία 

του λόγου. Επιπλέον, 

τα καλεί να φέρουν στη 

δικαιοσύνη τους δράστες 

αυτών των εγκλημάτων καθώς και να εξασφαλίσουν στα θύματα πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η ανάπτυξη μιας δημόσιας διπλωματίας, μιας νομικής 

και θεσμικής ατζέντας για την αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων 

βίας αποτελεί βασικό στόχο της εκστρατείας A Day Without News. Σε περιπτώσεις 

εγκλημάτων η έρευνα και η συλλογή στοιχείων των υποθέσεων αυτών αποτελεί 

επίσης βασικό σκοπό. Ο Aidan Sullivan, ένας από τους φωτογράφους που ξεκίνησαν 

την εκστρατεία και ο οποίος την επιμελείται, τονίζει πως είναι ακόμη πολλά εκείνα 

τα οποία πρέπει να γίνουν. Ήδη στα πλαίσια της καμπάνιας γίνεται προσπάθεια να 

επιτευχθεί μια συνεργασία με μεγάλο αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Σκοπό αποτελεί η 

δημιουργία μιας έρευνας η οποία θα συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία σε περιπτώσεις 

στοχευμένων επιθέσεων σε δημοσιογράφους, δεδομένα τα οποία θα λαμβάνονται 

σοβαρά υπόψη από εθνικά και διεθνή δικαστήρια. 

=��!�� $��� �%&9�.� 
��� ��$�&��� 
�7��9!"�.�� )"�7 
�%& �.� ��6$��� 

������... ������
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Ενας άντρας συνελήφθη καθώς 

φωτογράφιζε από χαμηλά τις 

φούστες διάφορων γυναικών 

στον υπόγειο σιδηρόδρομο της 

Βοστώνης. Ωστόσο κάποια στιγμή 

ένας υπάλληλος του σιδηρόδρομου 

τον αντελήφθηκ και κάλεσε την 

αστυνομία. Το ζήτημα που προκύπτει 

στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι 

μέχρι στιγμής ο νόμος της Πολιτείας 

αυτής σχετικά με τους ηδονοβλεψίες 

δεν καλύπτει άτομα τα οποία είναι 

ντυμένα παρά αν παρακολουθούνται 

γυμνοί ή ημίγυμνοι σε χώρους 

όπως δοκιμαστήρια, τουαλέτες 

κλπ. άνθρωποι. Έτσι όταν ο 

κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε 

δίκη, το Ανώτατο Δικαστήριο 

της Βοστώνης, έκρινε πως η 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν 

μπορούσε να καλυφθεί από τον 

υπάρχοντα νόμο και τον αθώωσε. 

Σύμφωνα με διάφορες αναφορές 

αυτή την περίοδο ο νόμος θα 

διορθωθεί ώστε να καλύπτει 

περιπτώσεις τέτοιου είδους. 

Σίγουρα έχει ενδιαφέρον για το 

νέο περιεχόμεν ο του νόμου, αν 

και πάντοτε υπάρχει η πιθανότητα 

να δοθεί σαν λύση η απαγόρευση 

της φωτογραφίας στον υπόγειο 

σιδηρόδρομο, νέο όχι και τόσο καλό 

γενικότερα για τους φωτογράφους. 
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Η «Φωτογραφία Δυτικά» είναι μία ομάδα ανθρώπων διαφόρων ηλικιών 

οι οποίοι έχουν διαφορετικές θεματολογίες, διαφορετικές προσεγγίσεις, 

διαφορετικές ανησυχίες αλλά όλοι μαζί έχουν ένα κοινό σημείο που τους 

ενώνει. Το πάθος τους για την τέχνη της Φωτογραφίας. Αυτή την ομάδα και τις 

δημιουργίες της φιλοξενεί η γκαλερί του Black Duck, από 6 έως 18 Μαρτίου.

Η ομάδα «Φωτογραφία Δυτικά» ξεκίνησε την πορεία της το 2011, και όπως 

σημειώνουν οι ίδιοι, από τότε βρίσκονται σε μια συνεχή «προσπάθεια να 

προσεγγίσουμε την οπτική αντίληψη των πραγμάτων μ΄ένα μοναδικό ξεχωριστό 

τρόπο για τον καθένα μας, όπως λέει και ένας από τους δημοφιλέστερους 

φωτογράφους που έβαλε τη σφραγίδα του στη φωτογραφική τέχνη του εικοστού 

αιώνα ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν: Μόνο το βλέμμα των αγαλμάτων δεν αλλάζει 

ποτέ. Η ζωή είναι μια συνεχής αλλαγή κι ο θάνατος μια διαρκής ακινησία. Η 

όραση είναι ένα αέναο ερωτηματικό. Ελάχιστοι άνθρωποι βλέπουν πραγματικά, οι 

περισσότεροι αποφεύγουν να αμφισβητήσουν την οπτική τους. 

Πέρα από τις παρουσιάσεις της δικής τους δουλειάς οι φωτογράφοι της 

ομάδας διοργανώνουν σεμινάρια, εκθέσεις, συζητήσεις και παρουσιάσεις 

Ελλήνων αλλά και ξένων φωτογράφων. Την Ομάδα αποτελούν οι: Βαγενά 

Κωνσταντίνα, Βαφειαδάκης Γιάννης, Βραχνός Σταύρος, Δοβλέτογλου Σέβη, 

Δροσάκη Βασιλεία, Καρασαββίδου Άννα, Καρπούζης Δημήτρης, Κουρτίδης 

Τάσος, Κρητικού Μαρία, Κρύωνας Κρέων, Λαγούδη Αγγελική, Μπέκος 

Δημήτρης, Μπούσουλα Ελένη, Παπαδάκος 

Δημήτρης, Παπαχρήστου Στέφανος, 

Παππάς Μιχάλης, Πετρομανωλάκη Ειρήνη, 

Πλιατσικούρης Τρύφωνας, Πρωτοπαπάς 

Βασίλης,  Ρημαντωνάκη Ελένη,  Σιάλαρη 

Γιάννα, Σταμέλου Νέκτη,  Στυλιανόπουλος 

Παναγιώτης, Σφακιανάκης Αντώνης,  

Τεντόμας Νίκος, Τρυπαρόλης Παναγιώτης, 

Φαλελάκης Γιάννης.

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, 

ώρα 8.00 μ.μ.

Διάρκεια έκθεσης: 6 – 18 Μαρτίου 2014

Καθημερινές και Σάββατα: 13.00 – 22.00

Κυριακή: 19.00 – 22.00

Black Duck Multiplarte –Ντόρα Ρίζου

Cafe-Bar-Restaurant-Gallery

Χρήστου Λαδά 9α

210 3234760

www.blackduck.gr / info@blackduck.gr

Φωτ.: Κωνσταντίνα Βαγενά

])'�$� F7��9!����� �%& ��� �#",� «F7��9!���� ���.)"»
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Το Museo Nacional de Antropologia (MNA),  που θεωρείται ένα από τα δέκα καλύτερα 

του κόσμου, γιορτάζει εφέτος τα 50 του χρόνια και φιλοξενεί από τις 28 Ιανουαρίου την 

εξαιρετικού ενδιαφέροντος έκθεση “ Keramika. Materia divina de la antigua Grecia”. 

Τα εκατό περίπου έργα της εκθέσεως, κεραμικά και γλυπτά, ηλικίας μεγαλύτερης των 

δύο χιλιάδων ετών,  προέρχονται αποκλειστικά από την συλλογή του Μουσείου του 

Λούβρου. Στην είσοδο και την κεντρική αίθουσα  του μουσείου δεσπόζουν μερικές 

τεραστίων διαστάσεων ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Δημήτρη Γέρου  με θέμα 

ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους. 

Οι φωτογραφίες, που προσφέρθηκαν από τον έλληνα καλλιτέχνη στο Μουσείο 

κατόπιν επιθυμίας της διευθύντριας του  Teresa Franco, απεικονίζουν κυρίως τοπία της 

Κορίνθου, της Νεμέας και της Μεσσήνης και έχουν γίνει σε διαφορετικούς χρόνους, 

αλλά πάντως  μετά το 1995.

Με τις φωτογραφίες  του  Γέρου οι υπεύθυνοι του Μουσείου έχουν δημιουργήσει 

εντυπωσιακές τοιχογραφίες που δείχνουν τους χώρους από τους οποίους προήλθαν 

τα αρχαία αντικείμενα  της εκθέσεως τα οποία αναδεικνύονται με μοναδικό τρόπο  

προστατευμένα μέσα σε ειδικές  προθήκες. 

Την έκθεση εγκαινίασε η πρέσβειρα της Γαλλίας στο Μεξικό κ.  Elisabeth Beton 

Delègue.

Η έκθεση, ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα του Μεξικού,  θα διαρκέσει 

έως τις 27 Απριλίου και εν συνεχεία  θα μεταφερθεί στο μουσείο  Santo Domingo της 

ΟΑΧΑCA.

http://www.keramika.inah.gob.mx/index.php/en/
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Στο Φουαγιέ του Ιδρύματος «Μιχάλης 

Κακογιάννης» στον Ταύρο, κάνει τη 

δεύτερη στάση της η κινητή 3η Έκθεση 

Φωτογραφίας Νότιας Αθήνας που 

διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα 

Νότιου Τομέα με τίτλο «Τοπίο Κρίσης» 

το 2014. Μετά την επιτυχία της περσινής, 

2ης Έκθεσης στο «Μιχάλης Κακογιάννης» 

ο φιλόξενος χώρος του ισογείου του 

ιδρύματος της Πειραιώς 206, θα στεγάσει 

την έκθεση για ένα δεκαήμερο από την 1η 

ως τη 10η Μαρτίου 2014. 

Η κρίση και οι επιπτώσεις της στο οπτικό 

μας πεδίο και την καθημερινότητα 

ήταν το θέμα του 3ου Διαγωνισμού 

Φωτογραφίας Νότιας Αθήνας, που 

ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2013. 

Στην Έκθεση παρουσιάζονται τα έργα που 

διακρίθηκαν στο διαγωνισμό αυτό. Η 

κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από τους 

διακεκριμένους φωτογράφους κ. Κωστή 

Αντωνιάδη, Γιάννη Κολεσίδη, Νίκο Πηλό, 

και τον αναπληρωτή καθηγητή Οπτικού 

Πολιτισμού στο Πάντειο Πανεπιστήμιο κ. 

Γιάννη Σκαρπέλο, επέλεξε τριάντα έργα, 

τραβηγμένα από 25 φωτογράφους στη 

Νότια Αθήνα. Οι φωτογραφίες ανήκουν 

στους: Μαρία Καππάτου, Γεωργία 

Μποζοβίτη, Σαββάτιο Μπαμπίλη, Δημήτρη 

Τριάντη, Nίκο Δρικάκη, Πολυζώη 

Λούβαρη, Νίκο Χριστοφάκη, Αθηνά 

Κουτρουμάνη, Ελένη Ρημαντωνάκη, 

Γαβριέλα Μαραντίδη, Θοδωρή Γκατζώνη, 

Ευαγγελία Βαρβεροπούλου, Κυριακο 

Φωλιά, Εύη Σκούρα, Φραγκίσκο 

Στεφάνου, Αγγελο Μπαράι, Ιωάννη 

Στεφανίδη, Κώστα Γιαβή, Σπύρο 

Σανσονέτη, Μαρία Ρουσσάκη, Αγγελική 

Πλακούτση, Άννα Χαραλαμπίδη, Ανδρέα 

Κατσάβελο , Βασιλική Κουτσίκου και 

Δημήτρη Τριανταφύλλου. 

Διάρκεια Έκθεσης: Σάββατο 1 Μαρτίου 

- 10 Μαρτίου 

Εγκαίνια: Τρίτη 4 Μαρτίου, ώρα 19.00 

Επιμέλεια Έκθεσης: Χριστίνα Παρακεντέ

Φωτ Σαββάτιος Μπαμπίλης 
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Όλο και περισσότερες απλές 

φωτιστικές κατασκευές βρίσκει 

κανείς στο Internet σε βαθμό που 

η οποιαδήποτε ιδιοκατασκευή να 

μοιάζει ακριβότερη και πολύπλοκη. 

Αν για κάποιο λόγο πρέπει να 

φωτογραφίσουμε μικροαντικείμενα, 

λύσεις όπως το Foldio Lightbox 

μπορεί να είναι χρήσιμες. To  βασικό 

του προσόν είναι ότι διπλώνει και 

μπορεί να χωρέσει σε μια τσάντα ενώ 

στέκεται στη θέση του με μαγνήτες. 

Ως φωτιστικό μέσο χρησιμοποιεί 

φώτα LED. To υλικό είναι αδιάβροχο 

και πλενόμενο ώστε να διατηρεί 

πάντα το λευκότερο λευκό. Λόγω 

διαστάσεων (25cm) ταιριάζει σε 

product shots μικρών αντικειμένων 

μόνον.

Zenfolio
��������#� �	
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Σε εκείνους που πληρώνουν συνδρομή για 

λογαριασμό στο Zenfolio δίνεται πλέον μια 

νέα δυνατότητα. Mπορούν να ανεβάσουν 

αρχεία Raw κατευθείαν στο portfolio τους 

και να τα μοιραστούν όπως αυτοί θέλουν. 

Έτσι αν κάποιος θέλει να μοιραστεί μια 

ασυμπίεστη εικόνα με ένα συνάδελφο του 

ή έναν πελάτη το αρχείο .DNG μπορεί τώρα 

να το κάνει μέσω του Zenfolio. Ωστόσο 

δεδομένου του μεγάλου όγκου των 

αρχείων Raw υπάρχουν μερικά πράγματα 

που οι ενδιαφερόμενοι καλό θα ήταν να 

προσέξουν.  Συγκεκριμένα, αν ξεπεράσουν 

το αποθηκευτικό όριο που τους δίνεται 

υπάρχει χρέωση $0.085 το μήνα για κάθε 

επιπλέον gigabyte. Επιπλέον το μέγεθος 

κάθε αρχείου μπορεί να είναι μέχρι 2GB. 

Δυστυχώς η δυνατότητα για RAW αρχεία 

Getty Images
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Η Getty Images παρουσίασε ένα νέο embedded viewer, ο οποίος δίνει πρόσβαση σε 

35 εκατομμύρια φωτογραφίες δωρεάν για μη εμπορική χρήση σε site, blogs και social 

media. Οι φωτογραφίες που θα ανεβαίνουν στα site και στα blogs θα ενσωματώνουν 

το credit του φωτογράφου και πατώντας επάνω τους ο χρήστης θα οδηγείται στο site 

της Getty για αγορά της φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιούνται 

δωρεάν θα είναι χαμηλής ανάλυσης (περίπου 0.17MP). Μιας και το να κυνηγάς την 

παράνομη χρήση στα εκατομμύρια blog δεν είναι ιδιαιτέρως πρακτικό και αποδοτικό η 

Getty αποφάσισε να δοκιμάσει άλλη προσέγγιση. Οι φωτογράφοι όπως παραμένουν 

ανήσυχοι μιας και η μη εμπορική χρήση που αναφέρεται στους όρους δεν προστατεύει 

τα πνευματικά τους δικαιώματα. Για παράδειγμα τι ισχύει για την χρήση των εικόνων 

σε site που βγάζουν χρήματα αλλά δεν χρησιμοποιούν τις εικόνες για να προωθήσουν 

κάποιο προϊόν π.χ. τα ειδησεογραφικά site; 

είναι μόνο για όσους χρήστες πληρώνουν συνδρομή. Βέβαια το Zenfolio δεν είναι η μόνη 

σελίδα που μπορεί κάποιος να ανεβάσει αρχεία RAW. Το SmugMug καθώς και to Google+ 

προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα, ενώ για αποθήκευση εργαλεία όπως το Dropbox μπορούν 

να φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα. 
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ωτογραφία 
Η ενημέρωσή σας για την 

www.facebook.com/photographer.mag

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10152243845054424&type=1
http://www.flickr.com/groups/photographos_mag/
mailto:photographosmag@yahoo.gr
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
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