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Δείτε το επίμαχο απόσπασμα από το βίντεο κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα

Είχαμε προειδοποιήσει τον κλάδο 14 μήνες πριν...
‘‘Οι φωτογραφίες ταυτότητος - σύντομα - θα βγαίνουν στα Αστυνομικά Τμήματα’’

Σ

τις 15 Ιουλίου πέρυσι (2013) μέσα στην καλοκαιρινή ραστώνη και ραθυμία
από αυτή τη σελίδα του PHOTOBUSINESS WEEKLY (Νο 203) δημοσιεύσαμε
σημαντικές πληροφορίες που είχαν φθάσει στα γραφεία μας για την επερχόμενη
αλλαγή στον τρόπο έκδοσης φωτογραφιών ταυτότητος και διαβατηρίου. Είπαμε
τότε ότι μέσα στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης ήταν και η μεταφορά της λήψης
φωτογραφιών από το φωτογραφείο στο αστυνομικό τμήμα. Και εξηγούσαμε
αναλυτικά τους λόγους και το σκεπτικό που υπήρχε πίσω από αυτό το σχέδιο.
Αντί να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη τα λεγόμενά μας, άρχισαν τα παρατράγουδα:
Μας κατήγγειλαν ότι δήθεν δημιουργούμε πανικό στον κλάδο, ότι είμαστε
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Και φυσικά εξοικονόμηση 6 με 12 ευρώ για τον καταναλωτή όσο δηλ. πληρώνει για
τις φωτογραφίες διαβατηρίου σήμερα. Η φωτογράφιση στο τμήμα θα στοιχίζει μόνον
2 με 3 ευρώ τα οποία θα κατευθύνονται προς το κρατικό ταμείο ενισχύοντας έτσι τα

ελληνικό φωτογραφικό κατάστημα
εφόσον επαληθευτούν οι πληροφορίες

οικονομικά του κράτους (...).
Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης επικαλούνται τα πετυχημένα παραδείγματα

που έφθασαν στο περιοδικό μας.

εφαρμογής της παραπάνω συνταγής σε πολλές χώρες κυρίως της Ανατολικής
Ευρώπης. Σε Σλοβενία, Κροατία κ.α. έτσι εκδίδονται οι αστυνομικές ταυτότητες και τα

Σ

διαβατήρια. Δεν αναφέρουν βέβαια το παράδειγμα της Γαλλίας όπου επιχειρήθηκε

μάλιστα απο καλά πληροφορημένες
πηγές, στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς

κάτι ανάλογο: Η (τότε) κυβέρνηση Σαρκοζί
αναγκάσθηκε ν’ αποσύρει 8.000 συστήματα

υπερισχύει αυτή τη στιγμή η άποψη που
θέλει εξυπηρέτηση του πολίτη “one stop

φωτογράφησης απο τα Δημαρχεία που είχαν
αναλάβει με την λογική του “one shop stop”

shop”. Δηλ. να μπορεί να ολοκληρώνει
γρήγορα και απλά, σε ένα σημείο,

την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων.
Και αυτό γιατί συνάντησαν την οργισμένη

την έκδοση διαβατηρίου και (νέας)
αστυνομικής ταυτότητας.

αντίδραση σύσσωμου του φωτογραφικού
κόσμου και την συμπαράσταση των πολιτών.

Με άλλα λόγια θα μπορεί κάποιος να
πηγαίνει σε συγκεκριμένες Αστυνομικές

Αυτά είναι τα δυσάρεστα για τον κλάδο νέα.
Εκεί δηλαδή που το φωτογραφείο περίμενε
το... οξυγόνο από τις φωτογραφίες για τις
νέες αστυνομικές ταυτότητες όχι μόνον

ύμφωνα λοιπόν με όσα μάθαμε και

ανεύθυνοι μιας και δεν είχαμε αποδείξεις να υπερασπιστούμε τα γραφόμενά μας,
ότι είμαστε αντιδραστικοί (...), ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο,
ότι βγάλαμε αυτή την είδηση αποκλειστικά και μόνο για να ανεβάσουμε την
αναγνωσιμότητα του διαδικτυακού μας περιοδικού κλπ. Μέχρι που
η υφυπουργός κ. Χριστοφιλοπούλου ‘‘έσκασε’’ πολύ γλυκά, πολύ απαλά, πολύ
όμορφα το “μυστικό” στην πρόσφατη (10/9/14) κοινή συνέντευξη τύπου στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τι έχετε να πείτε τώρα κύριοι συνάδελφοι;



Ένα ακόμη συντριπτικό πλήγμα στα
πενιχρά οικονομικά του ενδέχεται
να υποστεί τους επόμενους μήνες το

Yπηρεσίες όπου θα βγάζει επιτόπου τις
φωτογραφίες, θα πληρώνει τα παράβολα
κλπ. και σε ελάχιστο χρόνο και σε μια

δεν θα έρθει αλλά θα κοπεί και η ελάχιστη

μόνο επίσκεψη θα παραλαμβάνει τη (νέα)
ταυτότητα και το διαβατήριο.
Τα επιχειρήματα υπέρ αυτής της άποψης

οικονομική υποστήριξη από τις φωτογραφίες
διαβατηρίου.

όπως μας ανέφεραν είναι πολλά:
• Ασφάλεια. Οι λήψεις θα γίνονται
μέσα στο αστυνομικό τμήμα και με τις
προδιαγραφές του νόμου αποκλείοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε δυνατότητα

Ο κλάδος αν θέλει να διεκδικήσει την
διατήρηση του status quo θα πρέπει
δυστυχώς να αγωνιστεί μόνος...
Τα συμφέροντα του (oποιουδήποτε)
προμηθευτή συστημάτων φωτογράφησης
στα αστυνομικά Τμήματα όλης της χώρας

παρέμβασης από κακοποιά υποκείμενα.
Δεν πρόκειται μας είπαν για καλλιτεχνικές

είναι τεράστια και η συμπαράσταση προς τους φωτογράφους απο άλλους κλάδους
που ζουν τους δικούς τους “εξορθολογισμούς” θα είναι ανύπαρκτη. Όσο για την

λήψεις αλλά για μια τυπική – τεχνική
διαδικασία άρα δεν απαιτούνται

κοινή γνώμη μάλλον θα επικροτήσει τον ‘‘εκσυγχρονισμό’’ του τρόπου έκδοσης
ταυτοτήτων και διαβατηρίων. Κανείς δεν θα δώσει σήμερα σημασία αν αυτό το
γεγονός σηματοδοτεί την απαρχή μίας μεγάλης οικονομικής αιμορραγίας για τα

εξειδικευμένες φωτογραφικές γνώσεις για
όποιον κάνει τις λήψεις...
• Οικονομία. Δεν θα διακινούνται χάρτινες

φωτογραφεία μας με οδυνηρά αποτελέσματα για όλον τον κλάδο. Ποια μπορεί
λοιπόν να είναι αυτά τα ισχυρά και ακλόνητα επιχειρήματα εκ μέρους της Πανελλήνιας

εκτυπώσεις οι οποίες σκανάρονται(!)
σήμερα στα scanner της αστυνομίας με

Ομοσπονδίας Φωτογράφων και των επιμέρους Σωματείων υπέρ της διατήρησης του
παλιού καθεστώτος; Τα περιμένουμε εναγωνίως να τα ακούσουμε και εμείς. Χωρίς

ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος, χρόνο &
κυρίως ποιότητα εικόνας.

πολιτικές κορώνες, μεμψιμοιρία και “τροϊκανούς” αλλά με λογική διατύπωση, απλά,
τεχνοκρατικά και κατανοητά.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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photo.gr
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ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,
e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr
www.facebook.com/photovision.gr
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Xρήστης του internet γεννιέσαι δεν γίνεσαι...
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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 K.Ρ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.

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, %"((68# ;6<'#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
=%>(6?.%#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου "=6%.8 (@>8%<': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

%'!>"%#: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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
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*Για τη μεταφορά εικόνων απαιτείται έξυπνη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi.
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I AM SHARING MY VIEW

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel.
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου.
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr

5300.indd
 1

 252 •    15   

2014

13/12/2013
  3:21:13
   4

ON LINE    O IMAGING - E   

"%>.*@%

O% >(6@>%.#
@@%.# ( video 4K
Φωτογραφία μέσω βιντεοκάμερας;
Eνώ στο Ελλάντα βαυκαλιζόμαστε ακόμη με το
standard definition TV (παρά τις μεγαλοστομίες
περί ψηφιακής ΤV, βλέπε και τα συμφέροντα
πίσω από το αμαρτωλό μονοπώλιο Digea των
γνωστών μεγαλοεκδοτών) ο τηλεοπτικός κόσμος

ερασιτεχνικές κάμερες. Το κανονικό 4Κ είναι 4096x2160 και προέρχεται από
το διπλασιασμό του παραπλήσιου με το Full HD 2160p. Επίσης το οικιακό/

προχωράει. Καλπάζει θα λέγαμε… Το σκηνικό
ανατρέπεται, η τράπουλα ξαναμοιράζεται και

τηλεοπτικό αντίστοιχο UHD έχει παρεμφερή (ελαφρώς χαμηλότερη) ανάλυση
3840x2160.
Όλο αυτό το επίτευγμα στο video γίνεται πιο συγκλονιστικό αν ληφθούν υπόψη

όσοι θέλουν να βρίσκονται μέσα στο μέλλον και
όχι εκτός, σε κάποια παραπεταμένη γωνιά της

οι ρυθμοί ανανέωσης (refresh) ως 60καρέ το δευτ. Ένα λεπτό ασυμπίεστο video
UHD είναι 1,5GB (η συμπίεση εξαρτάται από το bitrate). Μιλάμε για τεράστιο

Βαλκανικής, πρέπει να ξέρουν.

όγκο πληροφορίας και πολύ ισχυρούς επεξεργαστές. Ακόμη και τα όρια του
σούπερ οπτικού δίσκου Blu-ray (50GB double side disc) εξαντλούνται από το

Α

πό την άλλη μεριά, καθημερινά
βομβαρδιζόμαστε από τις εταιρίες για τα νέα

4Κ. Για παράδειγμα το 4Κ ντοκιμαντέρ ΤimeScapes που υπάρχει διαθέσιμο στο
iTunes έχει μέγεθος 160GB (και ας περιορίζεται σε 1440p). Αδιανόητα μεγέθη

μοντέλα TV υπερυψηλών αναλύσεων. Aφού το
hype του 3D απέτυχε να προκαλέσει την αγοραστική

προς το παρόν που μόνον το επαγγελματικό σινεμά ενδιαφέρουν οριοθετώντας
το τέλος της αναλογικής κινηματογραφικής προβολής.

κινητικότητα που θεωρούσαν δεδομένη τα τμήματα
marketing, τώρα η τάση ευνοεί τις υπερυψηλές
αναλύσεις.
Στο σημείο αυτό επιβάλλεται μια αναδρομή στο

Μέσα όμως στο hype περί video 4Κ υπολανθάνει ένα σημείο φωτογραφικού
ενδιαφέροντος. Κάθε καρέ του video 4K είναι μια αυτοτελής, επαρκέστατη
φωτογραφική (στατική) εικόνα 8Megapixel. Κατάλληλη για παρατήρηση,
προβολή, διαμοιρασμό μέσω internet και εκτύπωση. Είναι ακριβώς
η περίπτωση που η τεχνολογία υπερβαίνει τις προσδοκίες και δημιουργεί
απροσδόκητες εξελίξεις. Η σύγκλιση των συγγενικών ειδών (φωτογραφίας και
video) αντί να προκύψει με διαπιστωμένη υπεροχή του ενός και υποχώρηση
του άλλου, με κριτήριο χρηστικότητας ή μαζικότητας, εδώ μοιάζει να
επιβάλλεται άνωθεν και μάλιστα χωρίς προσχεδιασμό, χωρίς στόχευση. Γιατί
απλά έτσι ήλθαν τα πράγματα. Η βιντεοκάμερα που τραβάει video 4Κ αρκεί
για να δίνει και το φωτογραφικό υλικό σε όσες παραλλαγές θέλουμε. Π.χ.
θα μπορούμε να κάνουμε όσο HDR θέλουμε αφού έχουμε ένα σωρό καρέ
για δειγματοληψία... Να μην ανησυχούμε αν κάποιοι ποζάρουν με κλειστά τα
μάτια. Λίγα δέκατα του δευτ. πιο μετά θα τα έχουν ανοίξει. Να μη φοβούμαστε
τα κουνημένα καρέ. Και τόσα άλλα.
Το video 4K φέρνει την φωτ. εικόνα στο video από το παράθυρο,
αποδεικνύοντας τα θολά, δυσδιάκριτα όρια των δύο συγγενικών κόσμων.
Υποθέτουμε ότι θα περάσουν πολλά χρόνια (ακόμη περισσότερα για την
Ελλάδα) προκειμένου να προσαρμοστεί η τηλεόραση στο 4Κ. Όμως στο
επίπεδο λήψης το 4Κ είναι ήδη μαζί μας ακόμη και σε smartphones τρέχουσας

παρελθόν: Η στάνταρ έγχρωμη PAL εκπομπή
γινόταν σε ανάλυση 768x576 γραμμές. Διάδοχος
του συγκεκριμένου μακρόβιου στάνταρ ήταν το
πρώτο High Definition 1280x720 που σήμερα
ονομάζουμε HD Ready και μετά το πασίγνωστο Full
HD 1920x1080. Αυτές οι αναλύσεις υποστηρίχθηκαν
ευρύτατα από την τηλεοπτική βιομηχανία. Ας μην
αναφέρουμε όμως τι συμβαίνει στην ελληνική
τηλεόραση και την πλειοψηφία των εκπομπών
που παρά την ψηφιακή τους μετενσάρκωση
εξακολουθούν να μένουν προσκολλημένες στο
παλαιοκομματικό standard PAL με την αναλογία
4:3 ή το widescreen Standard Definition (SD)
στα 720x480pixel. Όλα αυτά βέβαια για λόγους
κόστους, μη ανανέωσης εξοπλισμού κλπ.
Μόνον όταν παρακολουθούμε κινηματογραφική
ταινία ή υλικό τραβηγμένο από αντίστοιχων
προδιαγραφών βιντεοκάμερα (και το πιο ειρωνικό,
από …smartphone) είναι πιθανόν να δούμε
κανονικό Full HD στο σαλόνι μας.



Το επόμενο βήμα είναι βεβαίως το πολυζητημένο 4K ή UHD, με την τεράστια
ανάλυση που επιτυγχάνεται όχι μόνον από επαγγελματικές αλλά και
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γενιάς στα οποία αρκεί κανείς να κάνει ένα frame grab για να έχει έτοιμο
φωτογραφικό υλικό 8Megapixel. Το συναρπαστικό ψηφιακό μέλλον μας
επιφυλάσσει ανατρεπτικά σενάρια!
Stay focused...
. 
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Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Low Key
μας θυμίζουν τι αγαπήσαμε στην λήψη
της φωτογραφίας όπως τις Fujifilm X
και τις Olympus OM-D… Πήραμε ala
carte κατωδιαβατά φίλτρα, υψηλά ISO,
ταχύτατα AF που ανταγωνίζονται το ένα
το άλλο σε nanosecond κτλ κτλ. Πήραμε
και δεν πήραμε συγχρόνως. Τα νούμερα
της GfK μιλάνε για απώλειες, που
ανακόπηκαν αλλά δεν αναχαιτίστηκαν,
από τις λιγότερο πτωτικές DSLR, τις
Mirrorless και τις superzoom.
Τις compact μηχανές τις θάψαμε πριν
καιρό και δεν φαίνεται να περιμένουμε
τη νεκρανάσταση. Ηθικοί αυτουργοί
για το φόνο στάθηκαν βεβαίως τα
smartphones αλλά και τα social media
που συμμάχησαν μαζί τους.
Κάπου εκεί χάθηκε η ευκαιρία, η μπάλα
IFA 2014

Smartphones & !
Χαμένες ευκαιρίες
Φέτος το φθινόπωρο έχει πλούσιο πρόγραμμα σε τεχνολογικές εκθέσεις, μιας και
εκτός από τις ετήσιες IFA και IBC ζούμε και στον πυρετό της διετούς Photokina.
Εκτός αυτών προ-ημερών είχαμε και το event της Apple, στο οποίο παρουσιάστηκε το
iPhone 6, μαζί με το Apple Watch κ.α.

ιστορία. Την ευκαιρία όμως έδραξαν
οι κατασκευαστές smartphones και οι
προγραμματιστές με τα φωτογραφικά
apps. Και οι γίγαντες του Imaging (οι
αμιγώς φωτογραφικοί κατασκευαστές)
κοιτάζανε σαστισμένοι (ως άλλη Kodak)
τις εξελίξεις να τους προσπερνούν. Ενώ
το αντίπαλο δέος έπαιξε με το all in one

Σ

concept (κινητό, κάμερα, mp3 player,
GPS navigator, internet browser, mini

στα smartphones και στα tablet. Άλλωστε μαζί με το Mobile World Congress της
Βαρκελώνης είναι οι δύο σημαντικότερες εκθέσεις για mobile συσκευές.

tablet κλπ.) οι δικοί μας κατασκευαστές
δεν κατάφεραν να προβάλουν την

Στην IFA λοιπόν τα σημαντικότερα δύο highlights, για όσους παρακολουθούν μαζί μας
τον κόσμο του imaging, ήταν το Samsung Galaxy Note 4 και οι νέες lens style cameras
σειράς QX της Sony μαζί με τα smartphones Χperia Ζ3 και Ζ3 compact.
Από πλευράς της η Samsung πρόλαβε και παρουσίασε το Νοte 4, το πρώτο της
smartphone (ή μάλλον πιο ορθά phablet) με σύστημα σταθεροποίηση στον φακό.
Λίγες μόλις μέρες αργότερα η Apple μας γνωστοποίησε ότι πρόσθεσε και αυτή optical
stabilizer στον φακό του iPhone 6 Plus αλλά και focus pixels για γρηγορότερη επίτευξη
εστίασης σε χαμηλό φωτισμό. Η Sony στα δύο νέα smartphones επένδυσε κάνοντας τον
φακό πιο ευρυγώνιο, στα 25mm, και το chip του αισθητήρα πιο ευαίσθητο φθάνοντας
ως ISO 12800. Stabilizer ενσωμάτωσε με τη σειρά της και η Microsoft στο νέο Nokia
Lumia 830, το οποίο πλασαρίστηκε ως οικονομική λύση για τους mobile photographers.
Όλα αυτά στο Βερολίνο, που πασχίζει κάθε χρόνο για τις μικρές τεχνολογικές
επαναστάσεις που φιλοξενεί.
Πιο δυτικά, στην Κολωνία η Photokina περηφανεύεται ακόμα εν έτει 2014 για την
προσθήκη του WiFi σε φωτογραφικές μηχανές. Επιπλέον το όποιο μαζικό hype θα
μπορούσε να δημιουργηθεί για τα προϊόντα αιχμής χάνεται από την πεισματική άρνηση
των διοργανωτών να ακολουθήσουν τους κύκλους ανανέωσης των προϊόντων Imaging
και να μετατρέψουν την έκθεση σε ετήσια.
Για να μην αδικούμε τα εργοστάσια του imaging (που αρκετά από αυτά συμπίπτει να

ποιότητα και την τεχνογνωσία στα οπτικά.
Το facebook κατακλύστηκε από μέτριο
χρώμα, κακή λεπτομέρεια, θόρυβο,
οπτικές παραμορφώσεις και αυτό
«κανονικοποιήθηκε» σαν η καινούργια
νόρμα. Τι θα μπορούσαν να είχαν κάνει
οι μεγάλοι του imaging; Πραγματικά
εύχρηστες, ποιοτικές compact με
αισθητήρες 1in. και άριστα οπτικά, με
ποιότητα να φυσάει και πανεύκολο
interface με οποιαδήποτε τεχνολογία
sharing. Kαι λογική τιμή. Αντί η Canon
ή η Nikon να έχουν πολυπληθείς
γκάμες με 15 compact να έχουν δύο
και καταπληκτικές σε τιμή που να είναι
αδύνατον να αντισταθείς και να κάνουν
τα smartphone να φαίνονται κλεψιά και
απάτη. Προς το παρόν ονομάζουμε τον
θόρυβο και την κακή ποιότητα εικόνας
vintage φίλτρο, τον πληρώνουμε 700
ευρώ και τον ποστάρουμε σε Facebook,
στο Instagram κ.ο.κ.
.  

τη IFA που ολοκληρώθηκε προ ημερών, αν και αποτελεί forum για ανακοινώσεις
ηλεκτρονικών πάσης φύσεως, τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον επικεντρώνεται

είναι και κατασκευαστές smartphone) τον τελευταίο χρόνο είδαμε και εδώ τις μικρές
μας επαναστάσεις, στις οποίες πρωτοστάτησε η Sony. Πήραμε μικρότερες ή πραγματικά
μικρές σε διαστάσεις full frame μηχανές από Nikon και τη Sony, το concept των QX
που σαν ιδέα φαίνεται να έχει προοπτικές, σειρές που μας ξυπνάνε τη νοσταλγία και



και όλο το γήπεδο μαζί. Το social sharing
έφερε τη φωτογραφία στο προσκήνιο
περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην
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Hands On

Nikon D750
Ισχυροποιώντας τη γκάμα των fullframe
Στον τομέα των fullframe παίζεται
το παιχνίδι και του γοήτρου και
της τεχνολογίας εφόσον το κύρος
της hi-end αγοράς και τα αυξημένα
περιθώρια κέρδους των εταιριών
ενθαρρύνουν τους σχεδιαστές να
δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους.
Βέβαια το πρόβλημα είναι ότι οι
τιμές στο fullframe έχουν παραμείνει
σταθερές και δεν έχουν πάρει το
δρόμο του …εκδημοκρατισμού, όπως
αισιοδοξούσαμε πριν δύο-τρία χρόνια.
Από την άλλη μεριά παίρνουμε ολοένα
πιο ώριμα και προηγμένα προϊόντα
που ξεπερνούν κατά πολύ την ποιότητα
εικόνας αλλά και τις δυνατότητες που
είχαμε διαθέσιμες στο όχι τόσο μακρινό
παρελθόν.
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ταν καταργήθηκε η D700 στις αρχές του 2012, κανείς δεν πίστεψε ότι πραγματικός
αντικαταστάτης ήταν η D800 μοντέλο που απείχε τόσο σε Megapixel αλλά και σε τιμή.
Σίγουρα αυτοί που αρκούνταν στα 12Megapixel της D700 (ίδιος αισθητήρας με την D3) δεν
αποτελούσαν το διψασμένο για υψηλές αναλύσεις και μεγάλες μεγεθύνσεις κοινό της D800.
Ήταν και είναι μια σεβαστή μερίδα φωτογράφων που περίμεναν τόσο καιρό υπομονετικά
να ακούσουν τα νέα και να εκπληρώσουν το όνειρό τους για μια ισορροπημένη, hitech
fullframe DSLR για τον ενθουσιώδη χρήστη και τον επαγγελματία.
Για τη D810 ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά, με αιχμή το ότι δεν απετέλεσε την
τεχνολογική έκπληξη. Πράγματι. Επίσης αρκετοί παραπονέθηκαν για την απουσία
ενσωματωμένου WiFi όπως επιβάλλει η εποχή και για την σταθερή οθόνη της πλάτης
που θα την ήθελαν αρθρωτού τύπου. Αυτοί κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το υποψήφιο
αγοραστικό κοινό της D750 αφού η αρχιτεκτονική της νέας D750 μοιάζει κομμένη και
ραμμένη στα μέτρα τους. Nikon_D750_2Η Nikon D750 είναι σαφώς πιο ελαφριά και
ανατομική από την D810 και με βάρος μόλις 750γρ. ελαφρύτερη (!) από την D610. Το
χαμηλό βάρος το οφείλει κατά πάσα πιθανότητα στο νέο σασί τεχνολογίας Sareebo με τη
μονοκόκ δομή από ελαφρό κράμα. Ετσι είναι η πιο ελαφριά fullframeDSLR –εξαιρουμένων
βέβαια των mirrorless της συγκεκριμένης κλάσης. Με τον τρόπο αυτό ανατρέπει την
κλασσική ταξινόμηση επί τη βάσει του …βάρους ανάμεσα σε μοντέλα ίδιας κατηγορίας και
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Hands On
ίδιας μάρκας. Ότι δηλ. στη γκάμα αν ως κριτήριο
παίρναμε το αδιάψευστο μέχρι τώρα παράγοντα
βάρος η Nikon D750 θα όφειλε να θεωρηθεί το
entry level μοντέλο και η Nikon D610 το μεσαίο
ενώ στην πραγματικότητα ισχύει ακριβώς το
αντίστροφο.
Τη θέση της όμως H D750 την κερδίζει με
το σπαθί της με κριτήριο τις πλείστες όσες
βελτιώσεις δηλ. προηγμένο autofocus 51
σημείων πανομοιότυπο με το αντίστοιχο της
D4S και D810, αρθρωτή οθόνη 3.2in. (ανάλυση
1.229Κ) για πρώτη φορά σε DSLR full frame της
Nikon, ταχύτητα ριπής 6,5fps, ενσωματωμένο
WiFi (επιτέλους, αντί για το εξωτερικό εξάρτημα
που κανένας δεν συμπαθεί και αδιαβροχοποίηση
σε ίδια επίπεδα με τη D810. Κοντολογίς μια
πλήρης σε δυνατότητες μηχανή full frame που
τελικά ικανοποιεί όσα ζητούσαν τόσο καιρό οι
οπαδοί της εταιρίας και δεν πήραν στην D810.
Περιέργως, oι ζητούμενες βελτιώσεις
υλοποιήθηκαν σε χαμηλότερου budget μοντέλο
και αυτό είναι απορίας άξιο. Η D750 έχει και
άλλα λίαν ενδιαφέροντα τεχνικά στοιχεία όπως
το εξελιγμένο video με full HD 1080 50/60p
με bitrate 42Mbit/sec. Και έξοδο ασυμπίεστου
HDMI καθώς και ειδικό μενού για το video με
πλήθος επαγγελματικών ρυθμίσεων.
H D750 είναι συμβατή με τα εξής νέα και
παλιότερα εξαρτήματα Nikon: το booster MBD16 για μεγαλύτερη αυτονομία και καλύτερο
κράτημα, το γνωστό στέρεο μικρόφωνο
ME-1, το δέκτη GPS GP-1a, τo σύστημα με
ραδιοσυχνότητα WR-1 και WR-10/T10 και το
νέο φλασάκι Speedlight SB-500. To τελευταίο
είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σύστημα φορητού
φωτισμού που σταδιακά απελευθερώνεται από
τα δεσμά της στιγμιαίας λάμψης. Ακολουθεί
δηλ. τη σχολή των φωτιστικών δύο σε ένα
αφού περιλαμβάνει εκτός του φλας και LED και
μάλιστα σε τρεις διαβαθμίσεις ισχύος φθάνοντας
συνεχή σταθερή φωτεινότητα 100lux. Eίναι
βεβαίως συμβατό με iTTL και όταν προσαρμοστεί
πάνω σε D810 ή D750 αυτορρυθμίζει το White
balance χωρίς παρέμβαση του χρήστη.

Βασικά Χαρακτηριστικά
• Νέος αισθητήρας full frame 24,3MP
• Αρθρωτή οθόνη 3,2” 1.229K RGBW
• Autofocus chip MultiCAM 3500FX II
• Mειωμένο βάρος μόλις 750γρ.
• Φωτομέτρηση με highlight προστασία
• Κλείστρο για 150.000 λήψεις με χρονισμό ως
1/4000sec.
• Αυξημένο burst mode 6,5fps
• Διπλό slot καρτών SDHC/XC
• Διάρκεια μπαταρίας 1.230 καρέ (CIPA)
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%.# (668>"%# J(86
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των φωτογράφων της έκθεσης
«Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2014»
P@# .?" =*6, % %.# (668>"%# J(86
@@%;6% .% # @* 25 # 28 "@"&!(.  @+!>%
6 (668>"6 $%66"% .% ' $%.8 .">' «% R++'6"#
?% 2014», % '6 @! 6.%6'.6  6* 6
?6 @( "@"+'>6 6 >("?>=(6.

Τ

          !  25 * $,
     + *   /&  . * 
#
     
  $ $ *,      % 
     
  # 
 &    .
*  13 0 4        %  #:
- & "   (/ ),   #  “Ripa Acherontae”
-       (/ ),   #  “Malplena Tempo”
- 8     (" ),   #  “Time of the Gypsies”
- !    (9 #),   #  “Village”
- ;  '   (8#),   #  “Trapped”
- Evi Peterson (" ),   #  “4  ”
- Nicki Upstairs (< ),   #  “a different kind of reality”
+'!"#: %.# (668>"%# J(86,
www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters
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ȲƐɐɞɊɕɇɛɚɆƑɐə
ɌɒɊɎƑɊɌɌɎɔƐɊɛɈɎə
ȻɔɇɘɠəɊɕɊɍɒƑɔɗɤƐɎɕɗɗɝɑɊɔƐɗɚɓɣƑɒɗ2/('
ɓɊɒɎɜɘɜɌɥɕɒɗəɝɊɓɣə=(,66Ũ9DULR6RQQDUŨ7 
PP)
ȩɔɊƐɆɚɊɚɎɆɕɊɎɖɊɒɘɎɛɒɓɅɓɗƐɟɣɚɥƐɊ
ƐɐɞɊɕɇəɌɒɊɕɊɛɐɕɆɞɎɛɎƑɊɕɛɗɤƐɊɏɈɚɊə
ȵɊɔɠɚɗɘɈɚɛɎɛɐɕɆɊɊƑɣɛɐ6RQ\
ȰɕɚɠƐɊɛɠƐɆɕɗɗɝɑɊɔƐɗɚɓɣƑɒɗ2/('
ƐɎɎƑɈɚɛɘɠɚɐ=(,66Ũ7

Ⱥɑɣɕɐ/&'
ƐɎɍɜɕɊɛɣɛɐɛɊ
ɊɕɅɓɔɒɚɐəƄ

ɀɊɓɣə=(,66Ũ9DULR6RQQDU7
PP)
6RQ\(XURSH/WGɍɛ6RQ\+HOODV

Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɚɛɊɑɎɘɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
Ⱦɐɔ ɌɒɊɓɔɇɚɎɒəɊƑɣɓɒɕɐɛɣɛɐɔɆɝɠɕɗ
ȾɊŕ6RQ\Ŗŕ&\EHUVKRWŖɓɊɒɛɊɔɗɌɣɛɜƑɅɛɗɜəɎɈɕɊɒɚɇƐɊɛɊɓɊɛɊɛɎɑɆɕɛɊɛɐə6RQ\&RUSRUDWLRQ
ȩɔɊɛɊɅɔɔɊɔɗɌɣɛɜƑɊɓɊɒɎƐƑɗɘɒɓɅɚɇƐɊɛɊɎɈɕɊɒɒɍɒɗɓɛɐɚɈɊɛɠɕɊɕɛɈɚɛɗɒɞɠɕɓɊɛɣɞɠɕɛɗɜə
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National Geographic
Οι πρώτες φωτογραφίες άγριας ζωής που δημοσιεύτηκαν
στο διάσημο περιοδικό
P6  1906  National Geographic $'>!"(>" %# @"# !"#
?%# U8#, $; @*  +' ( $%%.'%.; >(&(+!( ( @%8'.6
$%(*"6% .# "'>6 @#  @"%$%.* "@"% >" &%&+!
"%.*66. >*> ="% "6$%6 ' %>! @!> @* %# @"# !"#
@( $'>%";'.6 > @"%$%.* .% % @!"# 86 ( George Shiras III.
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pple iPhone 6
To νέο στάνταρ στα smartphones
Αν η Apple είναι η θεϊκή παρουσία στον κόσμο των
ηλεκτρονικών και όχι μόνον, το iPhone είναι το Άγιο
Δισκοπότηρο, το smartphone που ξεπερνά τους γήινους
περιορισμούς και περιβεβλημένο με μεταφυσική
εξουσία κατακυριεύει τις επιθυμίες των θνητών. Δεν
εξηγείται αλλιώς με ρασιοναλιστικούς όρους, το hype,
η υπερβολή, η εμμονή και η απεριόριστη προβολή που
απολαμβάνει από τα παντοειδή μέσα, κάθε ανανέωση
της γκάμας. Μετά τη μέτρια (με τα δεδομένα της Apple)
απήχηση της σειράς 5 η εταιρία παίζει τα ρέστα της με τη
σειρά 6 που εμφανίστηκε σε παγκόσμια πρεμιέρα στις
9 τρέχοντος μηνός. Αν και οι τεχνολογικές βελτιώσεις
δεν είναι ευκαταφρόνητες και ενέχουν σημαντικές
όπως για πρώτη φορά στα χρονικά του iPhone θα
υπάρχουν δύο διαφορετικού μεγέθους εκδόσεις
to κανονικό iPhone 6 4,7in. 1334x750pixel 326ppi
(ελάχιστα παραπάνω από HD 720) και το μεγαλύτερο
iPhone 6Plus 5.5in. (full HD 1920x1080pixel) 401ppi.
Σίγουρα αποτελεί ένα μεγάλο εξελικτικό βήμα σε
σχέση με το iPhone 5 με ισχυρότερο επεξεργαστή νέας
γενιάς Α8 και συνεπεξεργαστή κίνησης Μ8. Για την
κάμερα η Apple δεν αποκαλύπτει το ακριβές μέγεθος
του αισθητήρα όμως έχει ανάλυση 8Megapixel, βήμα
κουκκίδας 1,5μm και φωτεινότητα φακού f/2,2 Το
μόνο εντυπωσιακό στοιχείο που μαθαίνουμε, είναι
η ενσωμάτωση focus pixel προφανώς τεχνολογίας
phase detection, που μοιάζουν με τις εφαρμογές σε
φωτ. μηχανές όπως η Canon EOS 70D ή η Fujifilm
X-T1 ενώ το iPhone 6 Plus υπάρχει η πληροφορία ότι
ενσωματώνει και οπτικό σύστημα σταθεροποίησης για
το οποίο όμως στο keynote speech της παρουσίασης
δεν αποκαλύφθηκαν περισσότερες πληροφορίες. Αλλά
και η κάμερα Facetime (που κοιτάζει προς το χρήστη)
έχει αναβαθμιστεί με ίδια φωτεινότητα f/2,2 και 81%
πιο ευαίσθητο chip αισθητήρα. Στο video πέρα από
το αναμενόμενο 1080p HD στα 30 αλλά και 60fps (!)
προσφέρεται και slow motion 240fps.
Η παρουσίαση του iPhone 6 συνέπεσε με την αναγγελία
του νέου λογισμικού iOS που θα γίνει ξεχωριστά στις
17 Σεπτεμβρίου με βασικά σημεία ενδιαφέροντος
την υποστήριξη του συστήματος συναλλαγών Apple
Pay και την μεγαλύτερη διασύνδεση με Mac OS X
Yosemite.

Fujifilm X100T
Το νέο φετίχ για τους λάτρεις των rangefinder
H X100 έκανε σχολή, η Χ100S διόρθωσε τις αδυναμίες και η Χ100Τ
τείνει στον περφεξιονισμό. Οι rangefinder πάντα απευθύνονταν στους
πιουρίστες φωτογράφους, τους οπαδούς της λιτότητας στα μέσα και της
προσήλωσης στο κάδρο. Σε ανθρώπους που σπάνια ή ποτέ δεν αλλάζουν
φακούς. Που απλώς έχουν κατασταλαγμένη άποψη. Στην ψηφιακή
εκδοχή τους οι αρχετυπικές rangefinder της Leica προσέκρουσαν στην
αδυναμία των γερμανών να προσαρμόσουν το σύστημα M σε autofocus
εκδοχή. Το κενό κάλυψε όμως η Fujifilm και με τη σειρά Χ και το σύστημα
φακών XF και με την εξαιρετική fixed lens X100. Η τελευταία υλοποιεί
την απλότητα, στιβαρότητα αλλά και τεχνολογική εξέλιξη με όρους
rangefinder. Ένας φακός που δεν αλλάζει, υβριδικό σκόπευτρο και
έμφαση στην εργονομία και τα διαχρονικό look.
H νέα Χ100Τ έχει ακριβώς τον ίδιο αισθητήρα 16,3Megapixel ΧΤrans II,
τον ίδιο επεξεργαστή ΕΧR Processor II και τον ίδιο φακό 23mm f/2 όπως
και η πετυχημένη προκάτοχός της. άρα με τόσες ομοιότητες πρέπει να
εντοπίσουμε τα σημεία των αλλαγών. Αρχικά έχουμε εμφανισιακές
τροποποιήσεις με κυριότερη την κατάργηση του περιστροφικού επιλογέα
που περιέβαλε τον τετραπλό D-Pad στην πλάτη (όλα τα κουμπιά του
D-Pad μπορούν να προγραμματιστούν), τη ρύθμιση διαφραγμάτων σε
βήματα 1/3, την μνήμη buffer για 25 καρέ (ώστε να την δυνατότητα
παραμετροποίησης του πλήκτρου Q και βεβαίως τις αλλαγές στη
σκόπευση με ανανέωση στην σχεδίαση του υβριδικού προσοφθάλμιου.
Έχει κατά τα αναμενόμενα υψηλή ανάλυση 2,36Megapixel και μέγεθος
0,48in. ενώ η πιο εμφανής αλλαγή είναι η προβολή ψηφιακού εικονιδίου
της λήψης στο κάτω δεξιά του οπτικού σκοπεύτρου (OVF mode) και η
πιο αποτελεσματική διόρθωση του σφάλματος παράλλαξης – πάντα
σε Optical VF λειτουργία). Στη δεύτερη λιειτουργία του υβριδικού
σκοπεύτρου (EVF mode) οι κατασκευαστές υπόσχονται ακόμη μικρότερη
υστέρηση και τη νέα λειτουργία Natural LiveView με ουδέτερη χρωματική
απόδοση ή άλλες διορθώσεις.
Στην πλάτη τώρα βρίσκουμε ελαφρώς μεγαλύτερη (3in.) και σαφώς
καλύτερων προδιαγραφών (1040Κ) οθόνη. Στις άλλες λεπτομέρειες
ξεχωρίζουμε τη δυνατότητα ηλεκτρονικού ελέγχου του κλείστρου με
ταχύτητες ως 1/32.000sec. το WiFi που επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο,
το ιντερβαλόμετρο κλπ.
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PRO LIGHT BAGS
Απίστευτα ελαφριές,
εργονομικά σχεδιασμένες,
με ειδικό ανατομικό σύστημα
για τη μη καταπόνηση της
μέσης και με τα καλύτερα
υλικά. Προσεγμένες μέχρι
την τελευταία λεπτομέρεια,
για τη μέγιστη προστασία τόσο
του φωτογραφικού, όσο του
βίντεο εξοπλισμού σας, αλλά
και των αξεσουάρ τους με
το Camera Protection System.

Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ
Ορμηνίου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7236.847
Email: info@albapv.gr,
Alexandrou PhotoandVideo
www.albapv.gr
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Hahnemuhle@photokina
FineArt χαρτιά για απαιτητικούς
L  Hahnemuhle Digital FineArt 
      # %    
        Photokina
2014. @  Baryta Satin     
# 

   Leica Mark Mann

  Halle 3.1, A25. !#    & 
baryta %        
satin. !  (     ,
%      # #  
         %   
/   &   #   . <
   $ 300gsm  $ 100%
alpha     # (
%  %    #   (optical
brightener)   

 Nikon >'6 Photokina 2014

    

ISO 9706.

Συμμετοχή με όλη τη γκάμα
@    Nikon  %     ( # $
     Photokina 2014           
   #  16    23 * $ 2014. L Nikon   ( 
   +#      &   # 
    
 live .
!      &



    

 &



      (    # 
 #. "#      > ,   
# 
     -  %  
   , #   D4S  
 D810. *    &   &   %  Lucas Gilman,
  (    
     ,  Ray Demski

,  Corey Rich
  
        &

 #    Miss Aniela
  #         %
  .
L Photokina        #  ( 10 ..   6 .. # 
16    23 * $ 2014.@  # 
 &  
     Nikon  %   www.nikonlife.eu
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Photokina 2014
Οι φωτογραφικές εκθέσεις
% "@%>.@"# '# "%68# Photokina  =(6 ' $(6*' 6
"@%>.";6 %?6 %.# ".>"%#, @( "6?>>6% >"
"?+ ";# "+!# >%# !(>"# (Halle) '# .">'# ++?
.% '6 .%"6' @+6 .">' '# Leica Gallery.

• LEICA GALLERY
 Leica Gallery #  %+<"68>"% !"# " 
' (>%.8 .% ' (>%.8 &%'=6! @( 6&%6(6 '6
*>% >(6(+%6 ++? .% @>@%.? @ (>%.6.
"<; 6 "@%+"66 ?6 "!6%  (+%.*# Jim
Marshal (1936-2010) @* %#  . '6 .">' ( @"%+&?66%
>%%*(@ @* '6 "+"(! >(6(+! 6 Beatles, @* '6
@"%$"! 6 Rolling Stones  1972, .# .% % >(++8
%6 '# (+%.8# @+6 >(6%.!# Ashbury ( 6
6>!>. .? ' $%?."% ( «J+.%%; '# ?@'#».
?% *@#  Glen Craig («%  >' U8 ( Miles
Davis”),  Jürgen Schadeberg (“Jazz >' *% %.8») .%  Anton
Corbijn " % >"%? @* (-@, %;"6# "?+(#
(>%.;# *@# Frank Zappa, Janis Joplin .% Elvis Presley, 
"@+(!>(6  @* '# Leica Gallery. Lois Hechenblaikner
$!6"%  @*6, " !"# 6 @$6 '# folk .% '#
@(>!# (# >' >(6(+! “Von Paradiesen und Apokalypsen”
. %.* (#  @(>%?U(6  {+# ($@%*#
Jamie Cullum .%  %&6*# &%+%>8# Georges Yammine, % (#
@!(# ' ! @"+"! .* 6 @?# (# ++? .% 
Bryan Adams " % >"%? %6 " !+ “Wounded: the
legacy of war “, % >"%? @( ? '6 "@%>8 6 (%6.
+#  Till Bronner, @"!>#, ($%>8# .% >(6'#,
"."% @ !+6 ( (>%.6.

•   I Y
 @"%&++6%.* %.* ">%&?+ “horizonte Zingst”
".@>@"!% @* >>"%# ".>"%# (*=6. '6 ‘’Butterfly’’
( Jan Michael Hosan, '6 ‘Pandas: The unusual way back’ '# Ami
Vitale, %# .+;""# !"# ( $%$(.%.; $%6%>;
“heartbeat of nature” .# .% '6 “Nomaden am Feuer – Das
Naturvolk der Himba” % '6 6$%.8 U8 6 Himba, 6
%"66 '# !@%.
 %"6# ">%&?+ !# ;>'# “Glanzlichter”
@(>%?U"% &&"(6"# !"# @( @>@;6 6
"(%>'@%8>(6 6 "8 % '6 @>>! ( (>%.;
@"%&?++6#. " ' >"%? (,  "6%.* National Geographic
 ".>"% "%.# @* %# .+;""# !"# @* '6 125"8
%>! (. @%@+6, % @"(%>.*"6%  =(6 '6 "(.%!
6 $(6 %# !"# @( 6$"!='.6 6%.8%"#  2013 >6
$%6%>* “GDT European Nature Photographer of the Year”.
André Wagner " ' %.8 >"%? “Visions of Time”
$'%("! "%.*6"# >" @%.# >(68."# %>;, 866#
 .+"!> '# '=68# (, 6%=* % ."8 .

• J}   ~
+# " '6 8 '# %.>8# "@""!( (,  @"%$%.*
Lürzer’s Archive, 6>* % '6 $%'%>%.8 ! (%#
.% 68."% > $%'%>%.* .+?$) @(>%?U"%  %?6 @+6
$'%+8 project (, " ='! '# Fujifilm.
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s ol u ti o n s

 

•  inkjet
•    plotter
    pigment
 Canon / HP / Epson
• Matt
• Glossy
• Semi glossy
• Titanium luster
  inkjet
• 
•    economy
•  Fine art



 
Dry Lab  
10x100  
30x100 Epson
/ Fujfilm

Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Samyang
Video φακός 50mm T1,5 AS UMC
O

# >   

 digital

video  DSLR, CSC   $ 
  full frame 24x36mm,  #
 46°  
 

# 
 

@1,5  %

. "   

#     %  ( 
 $  #  
  # $   



      UMC  # 
  . =
#    
  Canon, Nikon, Pentax, Sony
E-mount   "lpha-mount, Samsung
NX, Four Thirds   Micro Four Thirds.
PHOTOZONE

ensel@photokina
Νέα προϊόντα
!    % 
 &   (    ,
   Hensel      Photokina    +# .
" % #  Hensel Power Max L power pack   
 &     &  . _> # 4,6   
   440    500Watt/sec (%    
`ntegra Mini   Integra Plus  Expert D. E   %  L 'ini P
LED         Porty     $> 
  LED 40watt     # ,        
#   >  
  #     %  %# 
   .
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!


!
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Epson SureColor SC-P600
Για βαθύτερα μαύρα
= 
 #  
, %  pigment-ink inkjet
    & "3   Fine Art %  &    
& #  o  $,      #   
2.84 - #   
   . *%  
   %, %    UltraChrome
HD, %  #   25.9 ml   . A #  %    &
  "3  2min 33sec. ;   %  #
 2.7in.
  %  disc printing,  
 WiFi direct, &
  >      Apple AirPrint   Google Cloud Print.
H         Photokina 2014.

Pioneer
Μεγάλη προσφορά στα CD Decks
 %#    #     & 
CD Deck  Pioneer        >  
  #        %       DJ +#  % #  ,   
#  ( #. !  ,   % : CDJ-1000, CDJ-800, CDJ-500, CDJ-400, CDJ-200, CDJ-100S, DJM800. DJM-600, DJM-500, DJM-400, DJM-300, EFX-1000, EFX-500        +#  
(        >     Decks      $     % ,
  +#  . L Intersys,   #   Pioneer   %&  
      # 1/08
% 30/09 2014, &  &   #   %   $       &  & DJE-1500-K.
!#       #: http://www.intersys.gr/default.asp?pid=67&la=1&cat_id=22
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 €12

Super !

256 , 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής!
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%.8
>=' %&$"%?#
• Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τον
νέο κύκλο μαθημάτων
L



 {% {$ 

     (  
   
  . =
 %  %   # 
   



% 

  %,  %   
  
  . @  


      @  

6.30..   8.00..   



< & / & .
#: # 30 "@"&!(
R6<' '?6:
"?' 1

.&!( 2014

Έκθεση φωτογραφίας με θέμα
«Ό, τι αγαπώ»
*
 
 & 
«@ & 2014»  ;
{$  ,     {%
{$   & 
    &  
 : «?,   &». L  
  %    # #  12
   18 * $   #
 4#   !    
{$ .
.!6% .">'#: ?&& 13
"@"&!(, 20.00
"# +"%(!#: 18.30 - 21.30
'*#: 8# %&$6
+'!"#: %.8 >='
%&$"%?#, www.fotolesxilivadias.
gr, fotolesxilivadias@gmail.com
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Rod Stewart
Φωτογράφος μηνύει τον καλλιτέχνη για επαναδημιουργία της
φωτογραφίας του
    %        &      %

(    . *   
    %  $   
  &     $ 
  ,      %#   # 
#   %  $( 
 . !#      % Rod
Stewart,   
 
 “  ” 
  
 
Bonnie Schiffman,  
#    %  
 #  .
L
  % %  #  Warner Bros,      , 
 #  Rod Stewart  1989. 9 #    
     
 % 
    2010             %
«Rod’s Back»  &  #   # $1.500. =
       & 
    ( 
  
    #  . @& 
Schiffman >  %  $2.5 . 
> .

2014
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       !

$%'$:
* +  "+


  4   
   VARTA AA

photographer.mag

K   , ",     #   # 

 #:

1 2H 3H 4H 5H

9,

90€

17

€

25

€

31 36,
€

5€

         !

   ,    ,     &     courier (ACS)

  

   !

210 8541400 - info@photo.gr
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Samsung
Ο πρώτος εκτυπωτής
Android
L Samsung.   
   
%   
    


+ . @

    
 &   
  
     
 #  
Android. L  
Samsung Smart MultiXpress
MFPs    #



10,1”    
 #    % 
    
 >       &
# web browsers, emails,
% , #,   
  %,
%  

  

  L/  server.
L #
  ,
 ,   #  
 #   ,
 &     ( 
  % #. '
 %  % 
      
 Samsung Galaxy
smartphones   tablets.

+(=# J;6%
Σεμινάρια φωτογραφίας από τον Τάσο Σχίζα
}           
   #  @ *%> . !#    
  , %   3 (   ,
 
        (= &$ – ` 
  $ – ').  #     
    $   # < 
    # 
  (   .
  ,           (
   %   8 (   . !# 

{ `, { ``, * #   `, * #
  ``, ~    (  I, ~    (  I`,
  %
  I,   %
  I`,
    %  
  (   .
+'!"# .% "#:
+(=# J;6%, '+. 2310 271003
?># =!U#, '+. 2310 638447, 6974898910
http://www.photoeidolo.gr/seminaria.html,
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Kodak
Τα στούντιο του Hollywood
αγωνίζονται να σώσουν το φιλμ
*

    >  Wall Street

Journal  #    # 
   Hollywood  
 %
 

     

    

  

  

Kodak   &    
   . =  ,
 

#   & #



Quentin Tarantino, o Christopher Nolan
   J.J. Abrams,     
     
#   

#  Kodak 

 # %# . L Kodak     
 
     ,    
 Fujifilm         
2006. L Kodak  >#   

Hasselblad

     Rochester  
   > #     ( 
    &     #

200megapixel με τεχνολογία Multishot
L % Multishot  pixel shift       . @ %  
  #   #>       . =   (  

 > .



> # % #           
   >     . ?   $$  ,      (

#   #>  #    . L        
            Hasselblad H5D-200c 'ultiShot 
 %      %     .    H4D-200MS
   $ >#   CCD   &  %    >  
CMOS %  .

«{#/  = '# @!>'#»
Η Αθωνική Πολιτεία μέσα από το φωτογραφικό
φακό του Στράτου Καλαφάτη
=
  *     >,  
#   
     200    "  !  ,
>    %,     
'
#   @ >, #     
 # #  #     &  . !# 
     (  #     &  
     # .   ,    
  
      #   $$ # 
# "".
  : @   17 * $ 2014, 20.00
; : 17 * $-24 = $ 2014
;: !  #   < , 8

 >, { . 8 . ?  108, < 
'   &   : @ : 9.00-16.00, @   &
! : 14.00-21.00,
!  , *$$  &  : 10.00-18.00, ;  :
 
! : !  #   <  8

 >, . 2310 295 170-1 (  9.00 – 14.30),
www.miet.gr
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Leica M-P
Λιτές προδιαγραφές, πολυτελής τιμή
   % # &
        > 
Leica (    '- 
%  full frame M-mount   Leica
M typ 240 

24'egapixel. O  

     
    
  buffer  2Gigabyte,  # 
 $%        
  >

   #.  

  %    # $
   …   >    
    &    # 
(    ;) L '-    
%      '  2003. <
 >   1000 &
«





#

#»   typ 240    

Sony A5100

   %>   .

Mια φθηνότερη εκδοχή της α6000
@ Sony NEX-5T %    
   Sony A5100,       
          "5000    "6000. '    
       # 

 & % & 4/. L
Sony A5100           Alpha,  $  
 #  %   "5000        autofocus. " 
%    
 >  #  "6000     
#    (burst), 

  EVF    hotshoe. ?

  $$ 

   +7 . SONY

NASA
Ζητά βοήθεια για την αναγνώριση 1.8 εκ. φωτογραφιών
L NASA        #  # 1.8  .
       Gateway to Astronaut Photography
of Earth http://eol.jsc.nasa.gov L Nasa       # 1.3  . #  %  $%  #      ’50 %

#     . * #             %    $,
# $&    (#      &    $   #  &        #   

#    % . ! #   # %  #       (       ,
#          #  Nasa  >     #  >   # . 0  >   $
# ,      !    Complutense  '  , &           >   
         %        .         & % %  
 
         %      : dark skies, night cities   lost at night.     
 % , %     %   20.000
 . "    (       
 &  
 $     &              http://www.citiesatnight.org/
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     !

"!" "$  @"%"=*"6

,

, 228 
T  

!       





9

0-7704-13-

N 978-96
17x24, ISB

€ 12

$       . ? , # €12

 : 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books
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Fujifilm Instax
Wide 300
H Instax σοβαρεύεται
L 

#   Fujifilm  

%&  Instant % &
%   & 
86x108mm, %#  

#

 #  %   Instax mini.
0%
#
# 95mm f/1,4, 
        
>&(

# 0,9.  3.  

#

3.    ).      
 # #  ,  

   $ &     
 % 

 . ' 

# LCD %  #
     
      $  
 . H %      
 
 "", >> 612
  &    
%    macro adapter
        

#

#  40 .
L Instax Wide 300 
   = &$.

Les Photaumnales 2014
Ξεκινά το φετινό φεστιβάλ φωτογραφίας στο Picardie της Γαλλίας
!#    11  $ Photaumnales,      (    Picardie        &  # 
    Diaphane. }&    27 * $, 
 #  $    %  11 `   2015,
(&           ,    rock ’n’ roll . 0
( (    ,
 #    #  ,   #     . @ Rock ‘n’ roll: un album photo, (   # 
 " ,
         ,
  

#
      rock ‘n’ roll   ,
   #  $.  #           : http://photaumnales.fr
https://www.facebook.com/photaumnales/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/rocknrollunalbumphoto
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SanDisk Extreme PRO
SDXC UHS-I 512GB
Η μεγαλύτερη της αγοράς
L Sandisk

    IBC 2014

  SD   %  #  
512GB, >  #  $
     # #

 2TB 

  .   >  #  
UHS Class 3    % 
  90MB/s-
 95MB/s
  >  

  

video 4K  Full HD. ?

 #   

  Extreme Pro,    
  #,    ,
          
X. ' >    
% 
 #    
RescuePRO Deluxe     ’
# > .

EPSON
Επέκταση εγγύησης στους εκτυπωτές
H Epson     
Pro   %# #, 

  
&  WorkForce   WorkForce
  %    . "  # 

  

  : WP-4015 DN WP-4515 DN, WP-4525 DNF,
WF-5110DW, WF-5190DW, WF-5620DWF, WF-5690DWF    
      (      1/4/2014     31/3/2015.  
%     %>   « »   
,   site 
      $   %   $.

Zeiss Otus
85mm f/1.4
Πρεμιέρα στη Photokina
L  =tus  #
 Zeiss    
&
%  %   
   & #  #  ,
$      
%      . =
  Otus       
   Photokina 2014,   Zeiss
 %>  #       
85. ! $ 11  
 %  9 group & 
#
 %    #   ( #
#  . = 
  
 #%     %  
     ( “artifacts”.
   manual   >>
1.200.   Canon  
1,140.  Nikon.
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.?+"% 66>6 @"%$%.;  ?#

Συνδεθείτε μαζί μας
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 24



... @*  7 ";=# ( @"%$%.;  ?# / 1-12-1990
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