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T. TZIMA�

Μάρθα και Μαρία
Περί πολυπραγμοσύνης ο λόγος

Η Κουρία είναι το Ανώτατο Διοικητικό όργανο 

του Βατικανού, στο οποίο προεδρεύει ο Πάπας. 

Είναι με άλλα λόγια το “Υπουργικό Συμβούλιο” 

της Καθολικής εκκλησίας, γνωστό ανά τους 

αιώνες για την γραφειοκρατική δομή του, για τις 

μηχανορραφίες του και άλλα πολλά που δεν είναι 

του παρόντος να αναπτύξουμε. 

Παραμονές Χριστουγέννων και συγκεκριμένα 

στις 22 Δεκεμβρίου, ο Πάπας απευθύνει στα 

μέλη της Κουρίας τον εορταστικό χαιρετισμό του 

που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον από 

όλους και ιδιαίτερα από τα ΜΜΕ. Ο φετινός λόγος 

του Πάπα Φραγκίσκου ήταν βαρυσήμαντος και με 

πολλούς αποδέκτες. Σχολιάσθηκε ποικιλότροπα και 

αναμεταδόθηκε διεθνώς από πάρα πολλά Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και ακόμη περισσότερο 

στο διαδίκτυο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να 

καταπιαστώ κι εγώ μ’ ένα μικρό απόσπασμα του λόγου 

του Πάπα, μιας και θεωρώ ότι ενδιαφέρει πολύ, όσους 

ασχολούνται με επιχειρήσεις (και όχι μόνον).

       ‘‘...Ο Χριστός πραγματοποιεί επίσκεψη στο σπίτι 

της μαθήτριάς του Μάρθας, η οποία τσακίζεται να τον 

περιποιηθεί. Σκουπίζει, στρώνει, μαγειρεύει, τρέχει. 

Θέλει όλα να είναι τέλεια, άψογα. Αντίθετα η αδελφή 

της Μαρία κάθεται αδιάφορη και ατάραχη δίπλα στο 

Χριστό, τον οποίο ακούει με μεγάλη προσοχή. Η Μάρθα 

παρατηρεί την παγερή αδιαφορία της αδελφής της 

Μαρίας, πλησιάζει τον Χριστό και του ζητάει να μαλώσει 

την Μαρία που δεν ασχολείται με τίποτα, παρά κάθεται 

αδιάφορα και μόνον τον ακούει. Και εκεί που περίμενε 

ο Χριστός να επιπλήξει την Μαρία... κατσαδιάζει την ίδια. 

Της λέει ότι αυτή κάνει μέγα λάθος να χάνεται σε πολλά 

και άχρηστα πράγματα ενώ θα έπρεπε να συγκεντρώνει 

την προσοχή της σ’ ένα σημαντικό και μεγάλο όπως 

ακριβώς κάνει η αδελφή της Μαρία...’’

         Αυτή την άγνωστη στους πολλούς παραβολή 

που αναφέρεται μόνον στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 

(10, 38-42) έσπευσαν στις λίγες μέρες που πέρασαν 

από τον εόρτιο χαιρετισμό του Πάπα να χαρακτηρίσουν 

τα ΜΜΕ ως “Μαρθισμό” (Marthalisme ή Marthas 

complex). Τουτέστιν να περιγράψουν με τον πιο 

γλαφυρό τρόπο την τάση που έχουν κάποιοι -ιδιαίτερα 

στον επιχειρηματικό κόσμο θα έλεγα εγώ- να τα κάνουν 

όλα μόνοι τους. Χιλιάδες άχρηστα πράγματα που 

ροκανίζουν ζωτικό χρόνο από τα λίγα χρήσιμα, 

ουσιαστικά και ουσιώδη της ζωής. 

� ����������� ON LINE �������� ��� �� �����
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       ‘‘Mαρθισμός’’ κατά τον Πάπα είναι η ασταμάτητη δραστηριότητα μέρα 

και νύχτα, γεμάτη άγχος και ταραχή. Το γεγονός αυτό θεωρείται αμαρτία 

από την εκκλησία γιατί η ξεκούραση προβλέπεται από τον δεκάλογο 

και είναι ‘‘θεϊκή εντολή’’. Με τα παραπάνω δεν εννοώ όσους παλεύουν 

ολομόναχοι νύχτα και μέρα να κρατήσουν ζωντανή την επιχείρησή τους 

(...αυτοί ανήκουν σε άλλου παπά ευαγέλιο) αλλά όσους μπορούν να 

δώσουν ένα μεροκάματο και δεν το κάνουν. Προτιμούν να χαραμίσουν 

τη ζωή τους με άχρηστες ασχολίες αποταμιεύοντας ενδεχομένως χρήματα 

που όμως είναι πολύ αμφίβολο ότι κάποτε θα απολαύσουν. Γιατί πάσχουν 

από Μαρθισμό, σύμφωνα με τον λόγο του Πάπα αλλά και όλων των 

εγχειριδίων διοίκησης επιχειρήσεων και management.      

Ευχετήρια κάρτα του φωτογράφου Γιώργου Δεπόλλα για το 2015

�ditorial



������ 3��	
�� 267 •  ��	���� 12 IANOYA���	 2015

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

www.photovision.gr


������ 4��	
�� 267 •  ��	���� 12 IANOYA���	 2015

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

 

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, ���������� �!��"#��: 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 �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 


"8"$'!

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 Κ.Γ. την οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

NASA
100 εκατομμύρια αστέρια σε μία φωτογραφία !!!

H NASA έβγαλε τη μεγαλύτερη φωτογραφία του πλανήτη (μπορεί και του σύμπαντος) και απεικονίζει τον Γαλαξία της Ανδρομέδας, 

τον κοντινότερο σε εμάς, που οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι αποτελείται από ένα τρις αστέρια. Η φωτογραφία έχει ανάλυση 1.5 

gigapixels (1.5 δισ. pixel) και μέγεθος 4.3GB. Τραβήχτηκε από το τηλεσκόπιο Hubble και για να την δει κάποιος ολόκληρη χρειάζονται 

600 τηλεοράσεις HD.

https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU
www.photo.gr
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Το internet έχει φέρει την επανάσταση της διασύνδεσης των πάντων, έχει αλλάξει 

τον χάρτη των επικοινωνιών, έχει φέρει ανθρώπους πιο κοντά, έχει μειώσει τα 

κόστη, έχει δώσει απίστευτες δυνατότητες πληροφόρησης, έχει.. έχει… Την ίδια 

στιγμή έχει φέρει πιο κοντά τη χειραγώγηση, την παρακολούθηση, τις απειλές 

ενάντια στην (επαπομένουσα) ιδιωτική ζωή, την προσωπική ελευθερία… Όπως το 

δει κανείς. 

Σήμερα στους κύκλους των μυημένων, αυτών που ξέρουν τα πάντα και 

διαμορφώνουν τάσεις και στρατηγικές, η λέξη-κλειδί, το πασπαρτού που ανοίγει 

συζητήσεις κα μελλοντολογικά σενάρια, είναι το Internet of Things ή IoT όπως 

συνθηματικά συντομογραφείται. Τι υποδηλώνει το καινοφανές concept; Tίποτε 

περισσότερο από το όραμα ενός πλήρως διασυνδεμένου κόσμου όπου αξιοποιείται 

η ραχοκοκκαλιά του σημερινού Internet για να επικοινωνούν μεταξύ τους οι έξυπνες 

φουτουριστικές συσκευές στο σπίτι και το γραφείο του κοντινού μέλλοντός μας. 

Αν ακολουθήσουμε τον ορισμό της Wikipedia IoT είναι η διασύνδεση αναγνωρίσιμων 

με μοναδικό κωδικό και ενσωματωμένο υπολογιστικό τμήμα συσκευών μέσα στην 

υποδομή του Ιnternet που ξεπερνούν την απλή επικοινωνία M2M (Machine to 

Machine) και καλύπτει διάφορα πρωτόκολλα και εφαρμογές. Εφόσον πιστέψουμε 

τις εκτιμήσεις της εταιρίας αναλυτών αγοράς Gartner Research to 2020 θα υπάρχουν 

στον κόσμο 26 δισεκατομμύρια συσκευές IoT. Σε κάθε συσκευή θα αντιστοιχεί μια 

διεύθυνση IP. Όμως για να καλυφθεί η ζήτηση, θα πρέπει να επιταχυνθεί η μετάβαση 

από το πρότυπο IPv4 στο επερχόμενο IPv6. To σπίτι του μέλλοντος είναι ιδανικό 

παράδειγμα εφαρμογής ΙοΤ. Έξυπνοι διακόπτες και ροοστάτες στο φωτισμό, ψυγείο 

με εσωτερική κάμερα και αισθητήρες θερμοκρασίας, Smart TV, αντίστοιχο πλυντήριο, 

αυτοματοποιημένο σύστημα θέρμανσης/ψύξης, συναγερμοί ασφαλείας κλπ. 

Άλλο ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι τα συστήματα αυτόματης πλοήγησης/οδήγησης 

αυτοκινήτου χωρίς οδηγό ADAS (Αdvanced Driver Assistance Systems). Έτσι εξηγείται 

άλλωστε η εμμονή του CEO Jen Hsun Huang της εταιρίας chip γραφικών NVidia που 

στην CES (6-9 Iανουαρίου) που εξήγγειλε ένα σωρό ηλεκτρονικά για αυτοκίνητα χωρίς 

οδηγό. Τα ίδια περίπου είπε στη CES και ο CEO της Sony Kaz Hirai που και αυτός 

προδιάθεσε τους ειδικούς για στροφή της εταιρίας στα συστήματα αυτοματισμού ΙοΤ. 

Όλα αυτά χωρίς να αναφέρουμε κάτι για 

τη Samsung που στο προκείμενο κρατάει 

κλειστά τα χαρτιά της. Ο πρόεδρος Βοο-

Κeun Yoon δεν αποκάλυψε πολλά. 

Όμως είναι βέβαιο ότι η κορεάτικη 

εταιρία θα διεκδικήσει μερίδιο -ίσως και 

…λεόντειο- από την πίτα που δεν έχει 

μοιραστεί ακόμη και όλοι φαντάζονται 

από τι υλικά θα ζυμωθεί. 

Είναι δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να 

φανταστούμε, πέρα από τις θετικές, 

και τις αρνητικές επιπτώσεις του ΙοΤ. 

Ειδικά όταν ακόμη δεν έχουμε ακόμη 

αποτιμήσει σε τι βαθμό θα επηρεάσει 

την καθημερινότητά μας. Η μαζική 

παραγωγική φθηνών ηλεκτρονικών 

IoT θα το κάνει εφικτό αλλά και θα 

βάλει κατασκόπους μέσα στο σπίτι μας. 

Αποδέχονται όλοι να ξέρει ο big brother 

(και οποιοσδήποτε hacker) τι τρόφιμα 

έχει το ψυγείο μας, αν είμαστε στο σπίτι, 

αν είναι αναμμένα τα φώτα, αν δουλεύει 

η TV και σε ποιο κανάλι, που πηγαίνει το 

αυτοκίνητό μας -με ή χωρίς ηλεκτρονικό 

σωφέρ- και χίλια δύο άλλα; Ειδικά σε 

κακόβουλα χέρια οι πληροφορίες αυτές 

όταν αναλυθούν και συνδυαστούν, 

δημιουργούν εφιαλτικό σκηνικό που δεν 

ξέρουμε πόσοι θα ήταν διατεθειμένοι να 

ζήσουν… 

�. ������

Internet of Things
Eικόνες από ένα ελεγχόμενο κόσμο στη CES 2015…

O πρόεδρος της Samsung κος Boo-Keun Yoon 
επέμεινε στις προοπτικές του ΙοΤ

Όχημα αυτόματης πλοήγησης στο keynote της 
NVidia
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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The Financial Times
“Το φιλμ δεν πέθανε με την χρεωκοπία της Kodak”

Με την έλευση της νέας 

χρονιάς οι Financial Times 

δημοσίευσαν ένα οκτάλεπτο 

βίντεο με τον παραπάνω τίτλο 

στη σειρά Life & Arts Videos 

μελετώντας την “αναγέννηση” 

της αναλογικής φωτογραφίας. 

Η μαγεία και ο 

συναισθηματισμός που 

εμπεριέχει η δημιουργική 

διαδικασία της φωτογράφησης 

και στη συνέχεια της εμφάνισης 

του φιλμ, είναι ένας από τους 

λόγους που επαναλαμβάνεται 

συχνά μέσα στο βίντεο από 

ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες της εικόνας. Παρά το ότι η ψηφιακή τεχνολογία παραμένει ως 

η πρώτη επιλογή, τη χρονιά που μας πέρασε αρκετοί άνθρωποι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά 

στη ζωή τους αναλογική μηχανή. Το ενδιαφέρον για την αναλογική φωτογραφία αναζωπύρωσαν 

εφαρμογές όπως το Instagram και το Hipstamatic, αφού αρκετοί νέοι αποφάσισαν να 

διερευνήσουν την πηγή των αγαπημένων τους εφέ και να δουν πως είναι η πραγματική 

διαδικασία παραγωγής τους. 

Γενικότερα το 2014 παρατηρήθηκε συνολικότερα αύξηση ενδιαφέροντος για παλιότερες 

τεχνολογίες και μέσα. Αυτό στη μουσική βιομηχανία μεταφράστηκε σε αύξηση των πωλήσεων των 

δίσκων βινυλίου έως και 49% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, όπως σημειώνει η 

Wall Street Journal. 

Επιστρέφοντας στη ψηφιακή φωτογραφία, έχοντας αφήσει πίσω της τα μεγάλα τεχνολογικά 

άλματα, αρκετοί θεωρούν ότι πλέον έχουμε περάσει σε εποχή εξισορρόπησης όπου η 

αναλογική φωτογραφία θα αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο, το οποίο θα συμπορεύεται με την 

ψηφιακή φωτογραφία και θα πάψει να περιβάλλεται απλώς από τη νοσταλγία από όσους το 

χρησιμοποιούσαν ως κύριο μέσο κάποτε. Παρόλο που πλέον μόνο λίγες εταιρείες συνεχίζουν να 

παράγουν φιλμ, οι φωτογράφοι παραμένουν αισιόδοξοι ότι το φιλμ δεν πρόκειται να εκλείψει.

�. 	�
����

Low Key

https://www.youtube.com/watch?v=LWWUFYjlGmQ
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H �������	� 
��-
� ��� ��������	��� ���	�-

�	��� Technical �mage Press Association 
��� ����� ���
���� 29 ���	��	�� ��� 16 ��-

���, ������ ��� ������ ��	 �� PhotoBusiness, ���� 
��� ����	� �	�����	 
����� ����������. � ��������-

!�� ���" 
��	 ����� �� ��������	 �� �������� ��� ������-
��	��� ��	��� ��	 �� �������#�	 �	� ����	�"��	� ��	 ���#�	� ���. 

$� �
!��� �� ������� ���	������� �	� ���: �	� � ��������	�" 
��� ������	����, ��� ����� ��� �����������, �	� � ��
� ��� 
�� �� ���	��	�� ��	 �� ��	�!���" ���. %�!� ����!����� �� ���-
�����!��	� ��	 ���������� ������ ��� �!"��� �	� �!���	� ����.

T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ 

                     ÓÅ 29 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ

Απαντήστε & κερδίστε

• �� ���������� ��� �����!���"#$�� �%��� �&����' �!�����&��()�. T� ��#!��� ��� �&!!���*#���� +��*��%,����� ��# �� /#�!� ���� ��� 

���8��$��%�, *����!�����:���� !#��� $�� ��� ("����� (�� +�� ���(���;������ �� ��%��&�. 

• �� ���8��$��!)�� �&!���'�!��� $�� ��� )��&�� �����;���� ��� www.tipa.com. B". http://www.tipa.com/_assets/pdf/tipa-readers-survey-2013.pdf

• 	�� ��� �&!!���*� ��� >� ��)��� �� �(�&�;���� ���  +:� ��#!���� ��"%+�� ��&  �����!���"�$%�& pdf , �� �&!�"��;���� *���#$��/� ��� ���-

������� (�� �� !�� ������%"��� ��� +:� ��"%+�� !� ��&� �8�� ��#��&�: �%�� ��*&+��!�(' ���  +��:>&��� Photobusiness, ���&�'(� 1, 104 45, �>��� 

!� ��� )�+��8� ‘“?��&�� ���$����;� �
��” � !� fax ���� ��. 210 8541485. ���""�(��(', �(��'����, �&!�"��;��� ��� ���������� (�� ���%"�� 

��� email info@photo.gr  !� �%�"� “?��&�� ���$����;� �
��”.

�������	
� �	��� ����
 18 ���������� 2015*

Canon EOS 70D
BEST DSLR ADVANCED

Nikon D3300 
BEST DSLR ENTRY LEVEL

Nikon D4S
BEST DSLR PROFESSIONAL

Olympus OM-D E-M10
BEST CSC ENTRY LEVEL

FUJIFILM X-T1
BEST CSC EXPERT

Sony Alpha 7R
BEST CSC PROFESSIONAL

�������!  

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

2. �������	��� �� �
���� �� ��� ������� �� fax, mail � ����������� ����� 18/1

1. ��������� & ����	������ �� ��������	���� ���� �������� ��	���� 

���������� 	�
 �������
����

 �������� 	��� ����	� ��� ��� ��� 

Canon Powershot A4000 IS, 
�������� �
����� ���

 Canon Europe

������ ��� �
�� ������	���
�
� �������!
� ��� Photo"usiness 
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��� ��� ����� 	
�� � �������� ������ ��� ���
�����-����� ôçò T.I.P.A. (Technical 
Image Press Association), ���������� ��
 ����������� �
���. �������� ��� �
������ ��� 
�� ��� ������
��� ��� �� �������
��� �
 ���
����.
*¼óïé õðïâÜë�ïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá, 
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò äéðëáíÞò óåëßäáò. 
ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photobusiness.gr

ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ Ô.É.Ñ.Á.

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï

��!"��� "�� �!� ������#� ��� ��$�!����#�"���: 
!�� ��"�����
��� ��� �� ������
"� ���! 
$������
��� �� �
�������� �
 ��������
����
 
��"�� ��� ��� Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015: 
�. %�"���
����* ��� ���	��� ��� 
��������% PHOTOBUSINESS (“&'&)� �
'�”) 
�����,�! 1, 104 45 �/��� 
3. &� fax* ��� 210 8541 485

*&
����� �� �������� �
 ���� ���
��� 
� 	��
���� �
�

�

1. ��
�������� 
� %���	��
��
� &�##�� ����� ��� ����	���
� '
� ���� ��� ����	���
� &�##�� ����� �� 	!��
� &
� ����
�
� &��
����
��� (�����
�, �����	��…)

2. �� ��
������� ���� �� 	������� 
�� 	��
� 
��� �� 	�!�: (��
��������
 ��##��#�� �����!��
�)
� '�� ������� �#� �� ��	��� ���� ����
� �������
	���
� *�������+ ����� ��� ����	��
������ (��#���, 

�
������
�…)
� /
�
����	�
 �� ����
� ��	��� (����, 	���…)

� � ��������� ����
 � �����	��� 	�� �������
�����
� 0� ����
������ � ���������
� � ��������� ����
 �� ������#	� 	��
� *�������+ ��� ������#	��
�� 	�� �#���
� 

(���������, �������� 	���…)

3. " ��
��������� ��� 	��������
3���
�� ����
	���
�  ...............  �
������
��� 	������ 
�
� �� ��������+. (������"�� ��
�	�)

4�� ����� ��� �� ����
 ���� 
�� �������
�! 	�� 	����!� �������
4
����� �� ����#
�	� 	�� ���	��	��� 
	� ��� ��#������ #��� ��� �����#����� �������
4����� �� ��
� ! ���
������� ��!	��� �
� 
��. �������� ��� �
� ��. 	������� �������
&���
	� �� �����+ �������
�� 
���5���� �������
	���� ���
������ �������
7�	���#�� �##��� ����
�� 	� ��� ����� 
�������
��� ����#
�	���� �������

4. "� ��
������	� ��� ������
�� �	 
- '����! 	� �
����!�� Micro 4/3 � � � �
- '����! 	� �
����!�� APS-C � � � �
- '����! 	� �
����!�� full frame � � � �
- =��
��! 	����! 	������ ���	�  � � ���
%�
: 
-  7� �
#	 � � ���
- 7� ������ ����� RAW � � ���
- 7� ������ ����� JPEG � � ���

5. #�$	 %���� 
���� 	���� ............. photobook

6. &��������� 
�� �	�
�����	�
' (manual)�� �������
Tv (�������
����� ���������)�� �������
Av (�������
����� �
�����	����)�� �������
P (Program, ������		��
�	��� ������)�� �������
Video�� �������
WiFi/WLAN�� �������

7. '���	������� ��� ��
�������� ��(��
� 
(*��������	�
� ����������� 
�
	�����)
1. $�� �������
�� ���
��
��  �
2. $�� ���
��
�� �
� ���#��
����  �
3. $�� ��#���	��
�� ���
��
�� (digital/photo/audio/video) �
4. $�� �
�
�� �������	� �
5. $�� ������
� �
6. $�� ���	���
�� ��##��
� �� ���
�
�� �
7. $�� �� Internet �
H ���! ��� �	�
�����	�
 ���
������� ����
 � ��’ ��. .........

8.  To PhotoBusiness ��������	� 6 ���)� 
� %����
4
���+ .................. ����� �� �����
��$��! ����
 � ����� ���� ��� �
���+ �� ���
��
��    

9. *����$	+���� 
� PhotoBusiness �� 	�!�:
/�	�
 ����� ������	��!� � 
3� �
���+ ��� �##��  �

10. ,��%���+���  	���� .......... ���)� ��� �� ������� 
! �� �	������� ��$	 
	+%�� 
�� PhotoBusiness  

11. -	 ��$	 
	+%�� 
�� PhotoBusiness ���!$�� �������
@#��/������ �#�� �
� ��#����  � 
&������ �� 3/4  �
&������ �� 	
��  � 
&������ �� 1/4  � 
'��
��� ��#���� 	���  � 

7�
��

�
&��


�
��

�

��

�
7�

��

�

&��
�  

�����
 
�#!��

4�� 

����


7�
��

�

&��

��

��

��

�

7�
��


�

&��
�  
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19. /������ 
�� ��������	�� ��� 
� �������� 
�
� PhotoBusiness
��&���� 
��7����
��7���
� 
��&���    

20. "� ��������	�� �
� PhotoBusiness:
0���� ���	���
�! ���� �
� 	��� �������
'� �������"�� �� 	�+�" ���
�������� 
�#���������  �������
'� �������"�� �� ��� 	
� ����� �������

21. '���)
���� 
� site www.photobusiness.gr
� &�##�� ����� 	��� ���� ����	���
� &�##�� ����� �� 	!��
� '�� ���� �� 	!��
� %��� ��� ���
� 	!���
� &
� ����
�
� &���

22. ;)�� �
� 	��	�� �+� 
��� %����� ���	+� �� 
��%���$� �	 
� ��
�������
� &��
�������       
� D
������        
� 3� ��
� ��� ��
 ����

23. *������)� ��������	�
'����      ������ �        �������  �     '���� ….. �����

24. <� ������� 	������� ���� 
�� �	��� 
��
����������+ ��)�%	
�� �	
��D
������ ��� 500 ���� 
��500 	� 749 ���� 
��750 	� 999 ���� 
��1000 	� 1249 ����
��1250 	� 1699 ����
��1700 	� 2199 ����
��2200 	� 2700 ����
��&��
������� 

12. /������ 
� 
	+%�� 
�� PhotoBusiness  �)�� 
�	 %������ ����
��� 
�� 
���� 
�� ........�	
��

13.  *)�� ��  	�)�� ...................... �
��� ��������� 

� ����	����)�� ��
�
�� 
�� PhotoBusiness 

14. ,������� 
� PhotoBusiness �� 	�!�:

15. ,� 
� PhotoBusiness ��)��
	 
�� )����! 
�� 
$� ��� )�	�	
� &�#�   � $�����   � D
������   � %���#��

16. -%	
��� �	 ��
� 
� $)��
� $� 
!$	�� �� ������� �
� PhotoBusiness
D����	��! ���� ��. 	������� �������
7�����
�� ���� ��. 	������ �������
7�	���#�� �
� �������� �������
3��� �������� �������
$��#���
� ������ �������
*������
��� ����
��� ��
 tips �������
Portfolio ��
 ��##
����
�� ��	��� �������
/�����
� ������� 
4
���
�	��� �������

17. -%	
��� �	 
� newsletter PhotoBusiness Weekly

O�� �o ����
	���
� ����
�� �������
'�� �������
 �#����
�� �������
Q� ��� ����
	���� ���� �
� �� ������ �������
Q� !	��� �����	�� �� ��� ������	��!� 
���� "��
��! ������ 	� ����� ������ 
�� ���� ������� �#� �������

18. ;)�� �
��� 	��	���� 24 �!�	� ���	+� �� �������
=��
��! SLR 	����!  �
=��
��! '����! '������ *��	�  �
Compact System Camera 	� ���##������ ������ � 
Compact ��. 	����!  �
7����	� ��	��
�!� �
�����
���� �
/��##������ ������  ��
D��
�	
�� ������������  � 
7�����
� ��
��
�� ��
Scanner ��
*������
�� ������! ��
3������ ��
&����#
�� ��
$������� �

�

�����
 �#!�� 4�� 
����


* “I����
 �#!�� � 4�� 
����
”: 4
����	
�� ��� ��
����� ���� ���
�
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	� ������
	� ��
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Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå 

âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò ðáñáêáëïýìå 

óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù óôïé÷åßá:  

Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................

Äéåýèõíóç:............................................................ 

Ðüëç:.............................................. Ô.Ê.:..............

ÔçëÝöùíï:............................................................
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Atomos Shogun
Ξεκίνησε η διάθεση του στην Ελλάδα

Aπό την εταιρία Στάμος ΑΕ άρχισε η κανονική διάθεση του Atomos shogun, 

μιας συσκευής που συνδυάζει εξωτερικό εγγραφέα video 4K & Full HD και ένα 

επαγγελματικό monitor ανάλυσης Full HD. Είναι το πρώτο προϊόν της εταιρίας που 

μπορεί να καταγράψει απευθείας από τον αισθητήρα της κάμερας μέσω θύρας 

HDMI 2.0 ή 12G-SDI το κορυφαίο 4K αρχείο Apple ProRes ή το ασυμπίεστο Cinema 

DNG RAW στα 24, 25 & 30 fps. Αξιοποιώντας την συσκευή ο χρήστης παρακάμπτει 

την έντονα απωλεστική συμπίεση των εργοστασιακών ρυθμίσεων της μηχανής και 

μπορεί να καταγράψει επαγγελματικό αρχείο HD Apple ProRes ή Avid DNxHD με 

πολύ καλή συμπεριφορά στο στάδιο της μεταπαραγωγής (ποιότητα 220 Mbps, 

βάθος χρώματος 10-bit, δειγματοληψία 4:2:2). 

Intersys
Μετεγκατάσταση του service

H Intersys A.E., επίσημη αντιπρόσωπος 

και διανομέας των Canon, Océ, Pioneer, 

Olympus, Haier, Telefunken, Hisense, 

Duracell και TomTom στην ελληνική 

αγορά, έχοντας ως κύριο σκοπό 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της,ανακοινώνει τη μεταφορά του Τμήματος 

Τεχνικής Υποστήριξης στις νέες της εγκαταστάσεις στην Ηλιούπολη. Πιο συγκεκριμένα, 

από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης των καταναλωτικών 

προϊόντων Canon και Olympus θα λειτουργεί στις καινούργιες εγκαταστάσεις της Intersys 

στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 455, απέναντι από το σταθμό Μετρό Ηλιούπολης.

Μέσω του καλωδίου Lemo το Shogun προσφέρει 

εισόδους XLR, line/mic και phantom, καθώς και 

ισορροπημένη έξοδο 2 καναλιών. Επιπροσθέτως, 

χρησιμοποιεί ζεύγη δίσκων HDD/SSD σε συστοιχία 

RAID για μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια 

αποθήκευσης. Όσο αφορά την ιδιότητα του ως 

monitor, διαθέτει οθόνη αφής 7in τεχνολογίας 

SuperAtom IPS και ανάλυσης 1920x1080 pixel 

καθώς και προηγμένα βοηθήματα ελέγχου 

εγγραφής όπως Luma Overlay, RGB Parade Display, 

Vectorscope, Focus Peaking, Adjustable Zebra κ.ά.



������ 14��	
�� 267 •  ��	���� 12 IANOYA���	 2015

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

http://www.stamos.com.gr/
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Ανανεωμένες Sony ActionCam & HandyCam
Στο επίκεντρο η ανάλυση 4Κ και το υψηλό bitrate

Την νέα κάμερα δράσης FDR-X1000V παρουσίασε η Sony στην CES 2015, η οποία προορίζεται 

για λήψεις video 4Κ/30p με υψηλό bitrate εγγραφής στα 100Mbps σε φορμά XAVC S. Eίναι 

εξοπλισμένη με τον αισθητήρα Exmor CMOS, μεγέθους 1/2,3in. και τον επεξεργαστή BIONZ 

X, ενώ διαθέτει υπερευρυγώνιο φακό Zeiss Tessar με γωνία λήψης 170°, μέγιστο διάφραγμα 

f/2.8 και σταθεροποίηση τύπου Electronic Steadyshot. 

Ο σχεδιασμός την καθιστά ανθεκτική στη βροχή και τις πτώσεις, αλλά φυσικά συνοδεύεται από 

ειδική θήκη που την κρατάει στεγανή σε βάθος 10 μέτρων (υπάρχει διαθέσιμη αδιάβροχη 

θήκη για βάθος 60 μέτρων). Επίσης, ενσωματώνει στερεοφωνικό μικρόφωνο με λειτουργία ΄Wind 

Noise Reduction’ για τον περιορισμό του θορύβου από τον άνεμο και τεχνολογίες WiFi, NFC και 

GPS. Mαζί με την κάμερα παρέχεται το λογισμικό Action Cam Movie Creator και τηλεχειριστήριο. 

Την lite έκδοση της προαναφερθείσας κάμερας αποτελεί η HDR-AS200VR η οποία κάνει λήψη 

video μόνο σε ανάλυση Full HD (φορμά XAVC S) και όχι 4Κ. Τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της είναι 

ακριβώς τα ίδια με την FDR-X1000V. Και οι δυο βιντεοκάμερες θα είναι διαθέσιμες στην αγορά τον 

Απρίλιο του 2015. 

Εκτός από τις δύο actioncam η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε και το αναβαθμισμένο μέλος 

της οικογένειας Handycam: την FDR-AXP33. Εκ πρώτης όψεως η μηχανή είναι 30% μικρότερη 

και 20% ελαφρύτερη από τον προκάτοχο της, ενώ πρόκειται για την πρώτη 4Κ βιντεοκάμερα 

της Sony με σύστημα σταθεροποίησης εικόνας Balanced Optical SteadyShot. Στην καρδιά του 

συστήματος βρίσκεται ο αισθητήρας Exmor R CMOS 1/2.3in, o οποίος συνεργάζεται με τον 

φακό Ζeiss Vario-Sonnar T για την λήψη video 4K με bitrate εγγραφής στα 100Mbps σε φορμά 

XAVC S. Διαθέτει ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο, ανάλυσης 1.555.200 dot και οθόνη 

3in, ανάλυσης 921.000 dot, η οποία περιστρέφεται ως 270°. Επιπλέον χαρακτηριστικό αποτελεί 

ο μίνι προτζέκτορας φωτεινότητας 50 lumen για την άμεση προβολή των λήψεων. Τέλος, όσο 

αφορά τη συνδεσιμότητα υποστηρίζει τα πρότυπα WiFi και NFC.

(Οι κάτοχοι του προηγούμενου μοντέλου δεν θα πρέπει να είναι δυσαρεστημένοι καθώς έχει 

προγραματιστεί update που θα γίνει διαθέσιμο τον Μάρτιο του 2015 και θα επιτρέπει την 

εγγραφή video 4K στα 100 Mbps-φορμά XAVC S στο μοντέλο FDR-AX100.)
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PENTAX K-3: � ������	 outdoor DSLR
�� ���� ��� ��������, ���	��� ��� ��������� ����	� ��� 92 ������ 
��������������, �!��� �� ���������� �� ��������"��� ����� ��� ���� 
��� ������� �������� ���#����. $��� �������� �������� ���������� ��!�-
��� �� ������#�� � ���#������ CMOS 24 MP, �� ���%�#������� �
����� 
��������� �������� 24 ������ cross-type, � �������� ��� ��� ��������� 
��!
���� �����!���� 	�'�� 8.3 ���� �� �������	���� ��� �� �'�	�� ����-
%���� �
����� �	��!�� ��#����. (���� �		� �������� ���� ���������� 
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Canon 
Φρεσκάρει τις σειρές Powershot SX και IXUS

Πέντε νέες compact μηχανές παρουσιάσε η ιαπωνική εταιρία στην φετινή έκθεση 

CES 2015 που διοργανώνεται στο Las Vegas (6-9 Ιανουαρίου), τις Powershot 

SX610, SX710, SX530 και τις IXUS 160 & 170 IS. Ξεκινώντας από την κατηγορία 

των superzoom η SX610 διαθέτει αισθητήρα CMOS 1/2.3in., ανάλυσης 20.2MP 

και επεξεργαστή DIGIC 4+. Ο φακός της προσφέρει 18x οπτικό zoom (εύρους 

25-450mm), διάφραγμα f/3.8-6.9 και ενσωματώνει οπτικό σταθεροποιητή (IS). 

Επίσης καταγράφει video Full HD στα 30 fps. με τα ISO να αγγίζουν τα 3200. 

Έχει οθόνη 3in. και υποστηρίζει τον διαμοιρασμό των αρχείων μέσω WiFi και 

Active NFC. Θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο, λευκό ή κόκκινο χρώμα. Η αμέσως 

επόμενη SX710 προσφέρει μεγαλύτερο οπτικό ζουμ 30x (ισοδύναμο με 25-

750mm) και γρηγορότερο επεξεργαστη DIGIC 6, ενώ το διάφραγμα του φακού 

έχει εύρος f/3.2-6.9. Σημαντική διαφορά, σε σχέση με τον προκάτοχο του, 

αποτελεί ο CMOS αισθητήρας που αναβαθμίστηκε από τα 16MP στα 20.3MP. 

Επιπλέον κάνει λήψη video 1080/60p, ενσωματώνει οθόνη 3in. και υποστηρίζει 

φυσικά τεχνολογίες Wi-Fi/NFC. Θα κυκλοφορήσει σε δύο χρώματα μαύρο και 

κόκκινο. Στις περιπτώσεις που το μέγιστο zoom είναι προτεραιότητα, η SX530 

χαρακτηρίζεται ιδανική επιλογή καθώς το οπτικό zoom 50x φτάνει τα 1200mm.

O φακός σταθεροποιείται απο το σύστημα “Intelligent IS” της Canon ενώ έχει 

διάφραγμα f/3.4-6.5. Ο αισθητήρας CMOS έχει ανάλυση 16MP και συνοδεύεται 

από επεξεργαστή DIGIC 4+. Ακόμα, μπορεί να γράψει video 1080/30p, η 

προεπισκόπηση του οποίου γίνεται σε οθόνη 3in. Όπως και τα άλλα δύο 

μοντέλα, κάνει χρήση των τεχνολογιών Wi-Fi και NFC. Θα είναι διαθέσιμη μόνο 

σε μαύρο χρώμα. 

Όσο αφορά την κατηγορία compact τσέπης που ακούει στο όνομα IXUS, 

πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η 170 IS με βάρος μόλις 141 γραμμάρια.  Στο 

εσωτερικό της βρίσκεται ένας αισθητήρας CCD, ανάλυσης 20MP, ενώ ο φακός 

παρέχει zoom12x (25-300mm) και οπτικό σταθεροποιητή. Επίσης καταγράφει 

video 720p. Θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα, μαύρο, ασημί και μπλε. Τέλος, 

την οικονομικότερη επιλογή αποτελεί η IXUS 160, μια μηχανή αρκετά λεπτή 

(πάχος 22.1mm) που φοράει τον ίδιο αισθητήρα με την 170, αλλά δεν προσφέρει 

IS. Με οπτικό ζουμ 8x θα κάνει την εμφάνιση της σε τέσσερις εκδόσεις: μαύρο, 

ασημί, λευκό ή κόκκινο χρώμα. Οι πέντε νέες Canon compact θα είναι διαθέσιμες 

στην αγορά από τον Φεβρουάριο.

«Αφημένα Εργοστάσια»
Παλιά εργοστάσια της Πάτρας 
παίρνουν ζωή μέσα από μια έκθεση 
φωτογραφίας

Στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή 

υπάρχουν εργοστάσια που αν δεν 

λειτουργούν πια, αποτελούν σημάδια μιας 

εποχής που έκανε οριστικά τον κύκλο της. 

Αυτό σκέφτηκε η ανοιχτή φωτογραφική 

ομάδα «Πολύμορφο» του Πολιτιστικού 

Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ - Πάτρας και 

οργάνωσε την έκθεση με τίτλο «Αφημένα 

Εργοστάσια». Οι φωτογράφοι που 

συμμετείχαν στις φωτογραφικές εξορμήσεις 

της ομάδας Πολύμορφο εντόπισαν με 

το φωτογραφικό τους φακό τα αφημένα 

εργοστάσια, βρίσκοντας την ευκαιρία να 

ανιχνεύσουν το χρόνο και το φως. Στην 

έκθεση συμμετέχουν με έργα τους οι 

Αθανασόπουλος Φώτης, Βάινος Νίκος, 

Γεωργοπούλου Μαρία, Γιαννοπούλου 

Μαίρη, Καούρη Βιβή, Κοπανάς Γιάννης, 

Κοσσυφίδου Μαρία, Λαμπροπούλου 

Αρετή, Λυμπέρη Βάσω, Μιμή Λένα, 

Παναγόπουλος Γιώργος, Παπαγιαννούλη 

Ναντίνα, Παπαδημητρίου Θάνος, Πουλή 

Σόνια, Προδρομάκη Ζωή, Σαρχώζης 

Δημήτρης, Τσέλος Κώστας και Χρηστάρας 

Δημήτρης.  

 

Διεύθυνση: στέκι ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ του 

Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ, 

Ηλέκτρας 12 (πλησίον 7ου Λυκείου), 

Πάτρα 

Πληροφορίες: Πολύμορφο, http://

polymorfo.gr, polymorfo.gr@gmail.com

 

shot SX και IXUSX και IXUS
Canon Canon
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http://www.meproav.gr/index.php/EL/products/camera-accessories/field-recorders/499-atomos-shogun-el
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Fujifilm 
High end αδιαβροχοποιημένος 
φακός zoom 16-55mm f/2,8

Ο ΧF 15-55mm f/2,8 R LM WR, o ιδανικός 

φακός που συμπληρώνει τις αρετές της 

εξαιρετικής CSC Fujifilm X-T1 ήλθε σαν 

πρωτοχρονιάτικος μποναμάς από την Ιαπωνία. 

Η ιδιαιτερότητά του έγκειται στην πολύ 

καλή αδιαβροχοποίηση με 14 τσιμούχες σε 

επίκαιρα σημεία και πλήρη προστασία από 

την είσοδο σκόνης στο εσωτερικό του φακού. 

Στην σχεδίαση έχουν αξιοποιηθεί 17 οπτικά 

στοιχεία σε 12 ομάδες,  περιλαμβανομένων 

τριών ασφαιρικών στοιχείων που διορθώνουν 

τις σφαιρικές και λοιπές γεωμετρικές εκτροπές 

καθώς και τρία στοιχεία χαμηλής διάχυσης 

τύπου ED για τη διόρθωση των πλευρικών 

και αξονικών χρωματικών εκτροπών. 

Ο μηχανισμός της ίριδας διαφράγματος 

αποτελείται από εννέα πτερύγια για καλύτερο 

bokeh. Επιπλέον έχει εφαρμοστεί ειδική 

πολλαπλή επίστρωση Nano-GI για τη μείωση 

των φαινομένων φαντασματωδών ειδώλων 

και της θάμβωσης.

Στο τομέα της αυτόματης εστίασης βρίσκουμε 

μηχανισμό οδήγησης με διπλό γραμμικό 

μοτέρ αθόρυβς λειτουργίας που συνεργάζεται 

με την X-T1 επιτυγχάνοντας υστέρηση μόλις 

0.06sec. στην απόκριση. Ο φακός δεν θα 

είναι φθηνός αφού το κόστος θα υπερβαίνει 

αρκετά τα 1000 ευρώ αλλά τοποθετείται στην 

ανώτερη κατηγορία και απευθύνεται στους 

πιο απαιτητικούς χρήστες. 

Panasonic
Nέες αφίξεις στις σειρές TZ, TS και SZ

Τη ναυαρχίδα της σειράς TZ αποτελεί πλέον η Lumix DMC-TZ70 με CMOS 

αισθητήρα μεγέθους 1/2.3in και ανάλυσης 12.1Megapixel (έχει 1.5 φορές 

μεγαλύτερα pixel από τον αισθητήρα της TZ60). Ενσωματώνει φακό Leica 

ισοδύναμο με εύρος 24-720mm, που διαθέτει ειδικό δαχτυλίδι για την ρύθμιση 

της έκθεσης, του zoom και της εστίασης, ενώ τα ISO κυμαίνονται από 80 έως 6400. 

Επίσης έχει ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο ανάλυσης 1.166.000dot, οθόνη LCD 3in. 

και αξιοποιεί τις τεχνολογίες WiFi-NFC αλλά και τα QR Codes. Καταγράφει video 

1080p στα 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) και ενσωματώνει οπτικό σταθεροποιητή 

πέντε αξόνων για ακλόνητες μακρινές λήψεις. Βεβαίως υπάρχει επιλογέας P,A,S,M 

και υποστηρίζονται και αρχεία RAW. Μαζί με την TZ70 κυκλοφορεί και η TZ57, η 

οποία έχει μικρότερο μέγεθος, μεγαλύτερη ανάλυση στα 16Megapixel και φακό 

24-480mm (δεν είναι Leica). Υποστηρίζει 

τεχνολογία Wi-Fi και όχι NFC, ενώ το 

οφθαλμοσκόπιο απουσιάζει.

Καταγράφει video Full HD στα 25p (FHD: 

20Mbps / MP4) και διαθέτει οπτικό 

σταθεροποιητή Power O.I.S.

Στην σειρά FT που απεθύνεται στους λάτρεις 

της περιπέτειας, πρωταγωνιστικό ρόλο 

λαμβάνει η FT6 ύστερα από την επιτυχημένη 

πορεία της περσινής TS5. Η μηχανή 

εμφανίζεται στα χρώματα της παραλλαγής, 

είναι υδατοστεγανή έως τα 13 μέτρα και 

ανθεκτική στις πτώσεις, τη σκόνη, τις χαμηλές 

θερμοκρασίες, δικαιολογώντας τον σπορ 

χαρακτήρα της. Διαθέτει αισθητήρα MOS 

1/2.33in, ανάλυσης 16.1, φακό Leica DC 

Vario-Elmar διαφράγματος f/3.3-5.9 ο οποίος 

προσφέρει εύρος κάλυψης 28-128mm. 

Εγγράφει video 1080p/60p, 

ενσωματώνει σταθεροποιητή 

Power O.I.S και η ταχύτητα ριπής 

φτάνει τα 10fps. Επιπροσθέτως, 

υποστηρίζει τα πρότυπα Wi-Fi, 

NFC και GPS. Η επόμενη και πιο 

προσιτή λύση ακούει στο όνομα 

TS30 και διαθέτει παρόμοια 

χαρακτηριστικά με την FTS6, 

υστερεί όμως στις λειτουργίες 

επικοινωνίας και στο video το 

οποίο περιορίζεται στα 720p.

Τέλος, η ιαπωνική εταιρία 

ανακοίνωσε την Lumix DMC-

SZ10 μια compact με λιτά 

χαρακτηριστικά: αισθητήρα 

CCD 16MP, οπτικό zoom 12x 

και δυνατότητα εγγραφής video 

στα 720p που προορίζεται για 

τους λάτρεις των selfies καθώς 

διαθέτει περιστεφόμενη οθόνη 

180° και πλήθος δημιουργικών 

εφέ. 

Τα πέντε νέα μοντέλα θα είναι 

διαθέσιμα αρχές Απριλίου.
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Nikon
Ανανεωμένος DX 55-200mm f/4.5-5.6 & ελαφρύτερος FX 300mm f/4

Με την έλευση της νέας χρονιάς η Nikon προχώρησε στην ανακοίνωση δύο νέων φακών: την νέα 

έκδοση του AF-S DX NIKKOR 55–200mm F/4–5.6G ED VR II για μηχανές με αισθητήρα APS-C και την 

αναβάθμιση του δημοφιλούς τηλεφακού AF-S NIKKOR 300MM F/4E PF ED VR. Ο zoom τηλεφακός 

εύρους 55–200mm είναι εξοπλισμένος με σταθεροποιητή VR, ενώ σε σχέση με το προηγούμενο 

μοντέλο είναι λίγο πιο βαρύς (κατά 45 γραμμάρια) και ελαφρώς πιο μεγάλος με διάμετρο 70,5 

χιλιοστά και μήκος 8,3 εκατοστά (ο προκάτοχος του είχε διάμετρο 68χλστ. και μήκος 7,9εκ.). 

Αποτελείται από 13 οπτικά στοιχεία σε 9 group, ανάμεσα στα οποία υπάρχει και ένα στοιχείο ED, 

ενώ η τεχνολογία αθόρυβου μοτέρ SWM υπόσχεται να παρέχει γρήγορη και ήσυχη 

λειτουργία αυτόματης εστίασης, το οποίο είναι σημαντικό πλεονέκτημα 

στις λήψεις άγριας φύσης ή video. H ελάχιστη απόσταση εστίασης 

αυξήθηκε στα 1.1 μέτρα (από τα 95cm). Όσον αφορά το νέο prime 

τηλεφακό εστιακής απόστασης 300mm, έχει σταθερό διάφραγμα 

f/4 και είναι αισθητά ελαφρύτερος από το προηγούμενο μοντέλο 

κατά περίπου 680γρ. Αποτελείται από 16 οπτικά στοιχεία σε 10 

group και έχει διάφραγμα με 9 λεπίδες. Εκτός από ένα ED στοιχείο, 

είναι ο πρώτος φακός με μοντούρα F που έχει Phase Fresnel (PF), 

στο οποίο οφείλεται και η πιο compact σχεδίαση. Επίσης είναι πιο 

μικρός σε μέγεθος σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, με μήκος 

μόλις 14.75cm (αντί για 22.35cm). Η ελάχιστη απόσταση εστίασης 

είναι τα 1.4 μέτρα και φοράει φίλτρο 77mm. Θα συνοδεύεται από το 

παρασολέιγ HB-73, τη θήκη CL-M3 και από το δακτυλίδι στήριξης σε 

τρίποδο RT-1. Οι δύο νέοι φακοί θα είναι διαθέσιμοι στις αρχές του 

προσεχούς Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky Lab 

και της B2B International 

το 43% των ευρωπαίων χρηστών 

αντιμετώπισε απόπειρες online κλοπής 

το προηγούμενο έτος, με το 5% των 

ερωτηθέντων να αναφέρει ότι υπέστη 

απώλεια χρημάτων. Εκτενέστερα, το 

16% δήλωσε ότι οι χάκερ απέσπασαν 

χρηματικά ποσά αποκτώντας πρόσβαση 

σε λογαριασμούς υπηρεσιών 

πληρωμής, το 11% ότι εξαπατήθηκε 

εισάγοντας τα στοιχεία σύνδεσής του 

σε μια πλαστή ιστοσελίδα και το 7% 

ότι οι κωδικοί του είχαν υποκλαπεί από 

κακόβουλο λογισμικό. Κατά μέσο όρο, 

όσοι χρήστες έπεσαν θύματα online 

κλοπής έχασαν 218$, ενώ ένα στα έξι 

θύματα έχασε πάνω από 1.000$ λόγω 

διαδικτυακής απάτης. Επιπλέον, το 31% 

των ευρωπαίων ανέφερε περιστατικά 

που σχετίζονταν με κακόβουλο 

λογισμικό μέσα στο προηγούμενο 

έτος, με το ένα στα πέντε να έχει 

οδηγήσει σε οικονομικές απώλειες. 

Ο μέσος όρος των οικονομικών 

Kaspersky Lab
Σχεδόν η μισή Ευρώπη αντιμετώπισε οικονομικές ψηφιακές επιθέσεις το 2014

απωλειών από κακόβουλο λογισμικό ανήλθε στα $161 ανά χρήστη. Σε αυτό το ποσό 

συμπεριλαμβάνονται και έξοδα που αφορούν την αντιμετώπιση των «μολύνσεων», η 

βοήθεια ειδικών στον τομέα της Πληροφορικής, καθώς και η αγορά εξειδικευμένου 

λογισμικού.
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Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων 
Νομού Ηρακλείου
Το τελευταίο σεμινάριο για το 2014

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τελευταίο σεμινάριο για το 2014, από το 

Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου. Οι φωτογράφοι που 

ήρθαν από όλη την Κρήτη, φίλοι και γνωστοί του Σωματείου, είχαν την ευκαιρία 

να περάσουν δύο ενδιαφέρουσες μέρες, υπό την καθοδήγηση των φωτογράφων 

Τάσου Βασιλειάδη και Σάκη Σεχελίδη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το 

Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου και τις δραστηριότητές 

του μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.sefni.gr/ 

Toshiba FlashAir III Wireless SD
Ασύρματη μεταφορά φωτογραφιών και real time uploading

Η Toshiba ανακοίνωσε την τρίτη γενιά των ασύρματων καρτών μνήμης της σειράς FlashAir που 

δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να αποκτά πρόσβαση στο περιέχομενο της καρτας χωρίς την 

ανάγκη καλωδίων, αλλά μέσω της τεχνολογίας WiFi, από το smartphone (με την εφαρμογή 

FlashAir app) ή τον H/Y (web browser) να μεταφέρει το υλικό που επιθυμεί. Επίσης, κάθε κάρτα 

FlashAir III μπορεί να λειτουργήσει ως LAN access point μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή 

η κοινοποίηση φωτογραφίών και videos σε πραγματικό χρόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό 

επιτυγχάνεται χάρη στη λειτουργία “Internet pass-through”, η οποία επιτρέπει την πρόσβαση 

στην κάρτα μνήμης και το internet ταυτόχρονα. Θα διατίθενται στην αγορά από το Μάρτιο στις 

χωρητικότητες των 16GB και 32GB.

Jane Bown
Πέθανε η εμβληματική 
φωτογράφος σε ηλικία 89 ετών

Σε ηλικία 89 ετών πέθανε η διάσημη για 

τα πορτραίτα της φωτογράφος Jane Bown. 

Είχε φωτογραφίσει πολιτικά, καλλιτεχνικά 

και βασιλικά πρόσωπα όπως η βασίλισσα 

Ελισάβετ, ο Samuel Beckett, ο John 

Lennon και ο Mick Jagger. Οι λήψεις της 

Jane Bown ήταν πάντα ασπρόμαυρες 

μιας και η ίδια πίστευε ότι το χρώμα 

αποσπούσε την προσοχή και ήταν φλύαρο. 

Περιοριζόταν πάντα από το ρολόι και το 

περιβάλλον στο οποίο φωτογράφιζε. Για 

τον τρόπο που λειτουργούσε πίσω από το 

φακό της κάμερας είχε πει «Ξόδεψα όλη 

μου τη ζωή ανησυχώντας για το χρόνο και 

το φως. Αν είχα χρόνο ήταν κάτι, αλλά 

αν είχα φως ήταν κάτι ακόμη καλύτερο». 

Η Bown συνεργαζόταν με την εφημερίδα 

“The Observer” για περισσότερο από 60 

χρόνια ενώ φωτογράφιζε πάντα με φιλμ 

των 35 mm.  
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Στοιχεία | Elements
Ξεκινά η νέα έκθεση των μελών της λέσχης φωτογραφίας Out of Focus

Υπό τον τίτλο «Στοιχεία | Elements» η Αλεξάνδρα 

Δεσποινούδη και ο Γιάννης Ατματζίδης, μέλη της 

φωτογραφικής λέσχης Out of Focus παρουσιάζουν 

τη νέα τους δουλειά. Μέσω της προοπτικής και χάρη 

στην επίδραση του φωτός στη φόρμα και την υφή, τα 

στοιχεία επαναπροσδιορίζονται. Ξεχωρίζοντας από το 

φυσικό τους σύνολο, αποκτούν νέα υπόσταση. Μέσα 

από την απουσία του χρώματος οι φωτογράφοι τονίζουν 

την φόρμα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αναδυθούν 

αρχετυπικές μορφές. Η έκθεση «Στοιχεία | Elements» 

προκαλεί μια αναζήτηση της πνευματικής επαφής των 

εσωτερικών δεσμών μας με τα φυσικά στοιχεία. 

Εγκαίνια: Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015, ώρα 19.30

Διάρκεια: έως 31 Ιανουαρίου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή-

Κυριακή 17.00-21.00

Τρίτη-Πέμπτη 11.00-14.00 & 17.00-21.00

Σάββατο 11.00-14.00

Διεύθυνση: Μητροπολίτου Γενναδίου 24, Θεσσαλονίκη (έναντι πάρκου Βενιζέλου)

Πληροφορίες: Out of Focus, http://outoffocus2014.blogspot.gr/

The Ansel Adam Act
Νομοσχέδιο για την ελεύθερη 
φωτογράφηση δημόσιων χώρων 
στην Αμερική

Ένα νέο νομοσχέδιο παρουσιάστηκε στο 

αμερικανικό Κογκρέσο προς ψήφιση, το 

οποίο δανείζεται το όνομα του από τον 

μεγάλο φωτογράφο Ansel Adams  και 

αφορά την ελευθερία φωτογράφησης 

δημόσιων χώρων. Ο Steve Stockman, 

εκπρόσωπος της πολιτείας του Τέξας και 

των Συντηρητικών έφερε προς ψήφιση το 

νομοσχέδιο λέγοντας πως η δουλειά των 

φωτογράφων προστατεύεται από την Πρώτη 

Τροποποίηση του Συντάγματος που δηλώνει 

σαφώς ότι το Κογκρέsσο δεν μπορεί να 

νομοθετήσει εναντίον της ελευθερίας της 

έκφρασης. Παρά την Πρώτη Τροποποίηση η 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση είχε απαγορεύσει 

την φωτογράφηση αρκετών δημόσιων 

χώρων, μεταξύ των οποίων και των Εθνικών 

Πάρκων, αλλά και των κυβερνητικών 

κτηρίων. Η απαγόρευση επεκτεινόταν και 

στην φωτογράφηση δημοσίων υπαλλήλων, 

αστυνομικών κτλ. Μάλιστα ακόμα και 

σε μέρη που δεν είχε νομοθετηθεί η 

απαγόρευση φωτογράφησης οι υπεύθυνοι 

είχαν λάβει οδηγίες να παρακωλύουν 

τη φωτογράφηση και να απειλούν τους 

φωτογράφους με μήνυση και κατάσχεση του 

εξοπλισμού τους. Το νομοσχέδιο βρίσκεται 

πλέον στην κατάλληλη επιτροπή και 

αναμένουμε τις εξελίξεις.

Διαγωνισμός Scott Kelby’s Worldwide Photowalk
Πρώτος στην επιλογή του κοινού ο φωτογράφος Γιάννης Κυλπάσης

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του φετινού φωτογραφικού διαγωνισμού Scott Kelby’s 

Worldwide Photowalk. Με το διαγωνισμό να πραγματοποιείται για ένατη χρονιά, διακρίθηκε 

μεταξύ άλλων ο πατρινός φωτογράφος Γιάννης Κυλπάσης ο οποίος ήρθε πρώτος στην 

επιλογή του κοινού. Με περισσότερους από 20.000 φωτογράφους οι οποίοι βγήκαν 

στο δρόμο και φωτογράφισαν, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας “Walk with a Purpose” 

συγκεντρώθηκαν περισσότερα $34.000 για το ορφανοτροφείο “Springs of Hope” στην 

Κένυα. Ο διαγωνισμός Scott Kelby’s Worldwide Photowalk πραγματοποιείται μια φορά το 

χρόνο με συμμετοχή φωτογράφων από όλο τον κόσμο. 
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“Πνοή δέντρων - In delicate balance”
 Η νέα έκθεση του Γιάννη Δήμου ξεκινά στο Athens House of 
Photography

Υπό τον τίτλο “Πνοή δέντρων - In delicate balance” ο φωτογράφος Γιάννης Δήμου 

παρουσιάζει τη νέα του δουλειά στον χώρο του Athens house of Photography. 

Τα δέντρα εμφανίζονται από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 στην φωτογραφία του 

γνωστού φωτογράφου, υποδηλώνοντας την αναζήτηση μιας πνευματικής οντότητας 

στην απεικόνισή τους. Σε προηγούμενες δουλειές του Γιάννη Δήμου τα δέντρα 

δημιουργούσαν μια ανάσα στη εξερεύνηση της ελληνικής διαχρονικής ταυτότητας. 

Ωστόσο από το 1980 και μετά ο φωτογράφος επικεντρώθηκε όλο και περισσότερο 

στις ίδιες αυτές αιωνόβιες υπάρξεις, καταφέρνοντας αφενός να τα εμψυχώσει με 

ρυθμό και αφετέρου να αναδείξει τον δικό τους χαρακτήρα. Την ασπρόμαυρη 

αυτή μελέτη πάνω στα δέντρα της υπαίθρου θα έχουν την ευκαιρία να δουν όσοι 

επισκεφθούν το χώρο του Athens House of Photography από την Τετάρτη 14 

Ιανουαρίου. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, 20.00

Διάρκεια: έως 14 Μαρτίου 2015

Διεύθυνση: The Athens House of Photography, Ζηρίνη 23, Κηφισιά

Πληροφορίες: The Athens House of Photography, τηλ. 2105228696, 6981076602, 

www.phototheatron.com, info@phototheatron.com 

Yongnuo
Θα επεκταθεί και 
σε κλώνους Nikon

Η κινέζικη κατασκευάστρια εταιρεία 

Yongnuo φαίνεται να μην σταματά 

πουθενά, παρά την κρίση του κλάδου 

imaging. Μετά τα best seller flash 

προχώρησε στην κατασκευή φτηνών 

κλώνων των φακών της Canon. Προς το 

παρόν η εταιρεία έχει ανακοινώσει την 

κυκλοφορία Canon 50mm f/1.4 και 50mm 

f/1.8 II. Σύμφωνα με πληροφορίες του 

PetaPixel η εταιρεία θα κυκλοφορήσει και 

κλώνους των φακών Nikon μέχρι το τέλος 

του 2015, χωρίς όμως να διευκρινίζoνται 

άλλες λεπτομέρειες ή προδιαγραφές.

Ricoh
Έρχεται νέα DSLR Pentax 

Η Ricoh ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κυκλοφορήσει μια νέα DSLR Pentax και 

τρεις νέους φακούς και αναμένεται στα καταστήματα γύρω στην άνοιξη του 2015. 

Σύμφωνα με τα λίγα στοιχεία που έδωσε η εταιρεία ένα από τους νέους φακούς θα 

είναι ο 18-55mm f/4-5.6 ενώ η μηχανή θα είναι DSLR APS-C μεσαίας κατηγορίας. 

Για τους άλλους δύο φακούς γνωρίζουμε μόνο πως ο ένας θα είναι τηλεφακός και 

ο δεύτερος θα είναι ένας πιο ευρυγώνιος zoom. 
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!
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www.photo.gr
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Olympus & EyeFi 
Σύμφωνο συνεργασίας

H Olympus και η EyeFi ανακοίνωσαν 

την σύναψη της νέας τους 

συνεργασίας, με βάση την οποία 

όσες μηχανές της Olympus έχουν 

δυνατότητα σύνδεσης σε WiFi 

θα μπορούν να έχουν πρόσβαση 

στο EyeFi Vloud και μέσω αυτού 

οι χρήστες θα οργανώνουν, θα 

επεξεργάζονται και θα μοιράζονται 

τις εικόνες τους. Το EyeFi Cloud 

δημιουργήθηκε πριν από ένα 

χρόνο και μέχρι τώρα η χρήση του 

απαιτούσε smartphone ή κάρτα 

EyeFi. Αυτή η νέα συνεργασία όμως 

σημαίνει ότι οι χρήστες πλέον δεν 

θα χρειάζονται τίποτα από τα δύο 

αλλά θα ανεβάζουν τις εικόνες τους 

στην υπηρεσία απευθείας από τη 

μηχανή. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί 

το πόσο θα κοστίζει η υπηρεσία αλλά 

η Olympus στην ανακοίνωση της ότι 

οι πελάτες της θα λάβουν επέκταση 

στην δωρεάν περίοδο που προσφέρει 

η EyeFi και έκπτωση στην ετήσια 

συνδρομή.  

Kodak
Smartphone με το ιστορικό όνομα

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν στην CES όπου και παρουσιάστηκε ένα νέο smartphone 

υπό το brandname της Kodak. To Kodak ΙΜ5 αν και δεν διακρίνεται για καινοτομίες, 

κουβαλάει το ιστορικό όνομα, μετά από άδεια που παραχωρήθηκε στην 

κατασκευάστρια εταιρεία κινητών συσκευών Bullitt Group. 

Η συσκευή έχει οθόνη 5 ιντσών ανάλυσης 720p, 8 GB ενσωματωμένη μνήμη που 

επεκτείνεται με microSD, οκταπύρηνο επεξεργαστή 1.7GHz και 1GB Ram. Η βασική 

κάμερα της συσκευής έχει ανάλυση 13MP και η εμπρόσθια 5MP. Για τα φωτογραφικά 

του χαρακτηριστικά δεν γνωρίζουμε περισσότερα προς το παρόν πέρα από τη 

δήλωση της εταιρείας ότι η συσκευή θα έχει πρωτοποριακό software για image 

management. Θα τρέχει Android 4.4 και θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη στα τέλη 

Μαρτίου. 

Canon
Επίσημη κυκλοφορία του Connect Station

Μετά από διάφορες εμφανίσεις ως πρωτότυπο σε αρκετές εκθέσεις ανά τον 

κόσμο, το Canon Connect Station CS100 κάνει την επίσημη πρεμιέρα 

του. Το Connect Station έχει δίσκο 1ΤΒ και φιλοδοξεί να στήσει 

ένα “οικοσύστημα” μαζί με τις μηχανές σας. Οι νέες μηχανές 

Canon που θα κυκλοφορήσουν το 2015 θα έχουν NFC και θα 

μπορούν με ένα άγγιγμα στο πάνω μέρος του Connect Station 

να “΄ξεφορτώσουν” τις εικόνες τους. Διαφορετικά η μεταφορά 

μπορεί να γίνει είτε μέσω USB είτε μέσω κάρτας μνήμης. Το 

CS100 γίνεται και server για να μπορεί να μεταφέρει ο χρήστης 

τις φωτογραφίες του από και προς το smartphone και το PC. 

Υποστηρίζει αρχεία RAW, JPEG, MOV, MP4 και AVCHD και μαζί δίνεται και 

remote control για την προβολή των αποθηκευμένων αρχείων σε HDTV. 
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Eυκαιρία!
Μόνον 40 ευρώ + ΦΠΑ!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο 

επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta 

Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta, 

black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657

“Home”
Καμπάνια και εγκαίνια για την έκθεση που ξεκινά στο χώρο του Casa 
Bianca

Μια έκθεση ξεκινά στον εκθεσιακό χώρο του Casa Bianca στην Θεσσαλονίκη. Υπό την 

επιμέλεια του Δανού φωτογράφου της Magnum Jacob Aue Sobol και της Sun Hee 

Engelstoft, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν όλες τις τελικές φωτογραφικές 

επιλογές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου  που έγινε το 2013 στο 

Λαύκο του Πηλίου, καθώς και νέες εργασίες, με θέμα “Ηome”. Επιπλέον, στα πλαίσια 

της έκθεσης, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2015, 17.00-20.00, ο Jacob Aue Sobol θα κάνει 

μάθημα Masterclass στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, που βρίσκεται στο ισόγειο 

του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης ενώ την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 16.00 - 20.00 θα κάνει 

Portfolio Review σε φωτογράφους,  στον εκθεσιακό χώρο της Δημιουργικής Ομάδας 

Φωτογραφίας “Π31”. Όσον αφορά την έκθεση ήδη τρέχει στο διαδίκτυο καμπάνια για 

την οικονομική ενίσχυση της στο https://www.indiegogo.com/projects/home-greek-

photography-exhibition. 

Εγκαίνια: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Φεβρουαρίου 2015

Διεύθυνση: Casa Bianca, Βασ. Όλγας 180 & Θεμ. Σοφούλη, Θεσσαλονίκη

Επιμέλεια: Jacob Aue Sobol, www.auesobol.dk

Sun Hee Engelstoft

Οργάνωση: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες:http://fkth.gr/, https://www.facebook.com/fkthgr2013

Casa Bianca, τηλ. 2310 427555, thes-pin@otenet.gr

Fujifilm
Πουλάει εργοστάσιο στην Ευρώπη

Mία από τις  μεγαλύτερες της εγκαταστάσεις στην Ευρώπη πουλάει η Fujifilm. Το εργοστάσιο 

βρίσκεται στην Ολλανδία και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1982. Ήταν μία από τις 

μεγαλύτερες εγκαταστάσεις της εταιρείας εκτός Ιαπωνίας και απασχολούσε περίπου 1000 

εργάτες με βασικό αντικείμενο την παραγωγή φιλμ και χαρτιού. Το 2006 η Fujifilm το έκλεισε 

μιας και η ζήτηση για φιλμ και χαρτί είχαν φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μετά από 

9 χρόνια ο εξοπλισμός του εργοστασίου βγαίνει σε πλειστηριασμό και θα έχει ολοκληρωθεί 

μέχρι τον Φεβρουάριο του 2015.  

F14 gallery
Συνεχίζεται έως 28 
Φεβρουαρίου η έκθεση του 
Φώτη Παλαιολόγου

Μέχρι το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 

συνεχίζεται η πετυχημένη έκθεση 

φωτογραφίας του Φώτη Παλαιολόγου 

“ο χορός του μαύρου, του κόκκινου 

και του μπλε”. Ο φακός του 

φωτογράφου παγώνει στιγμές χορού 

μέσα ωστόσο από μια διαφορετική 

οπτική, αυτή της κίνησης. Μέσα 

από την ασάφεια των εικόνων, την 

απουσία συγκεκριμένων μορφών και 

την ονειρική παρουσία του χρώματος, 

οι επισκέπτες μπορούν να αφήσουν 

την φαντασία τους σε διάφορες 

σκηνές και εποχές. 

Παράταση: έως Σάββατο 28 

Φεβρουαρίου

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα – Παρασκευή, 19.00 – 22.00

Σάββατο, 11.00 – 14.00

Διεύθυνση: f14 gallery, Μητσαίων 

3, Αρχαία Αγορά Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: f14 κοινόν 

φωτογράφων, τηλ. 2310244714, 

6970656797, 6932968574, 

www.f14.gr, info@f14.gr
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Τελευταίες μέρες στα περίπτερα!

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-6-travel-photography/
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Lenny Kravitz
Εκδίδει φωτογραφικό λεύκωμα ενώ ίσως θα κυκλοφορήσει 
ειδική έκδοση της Leica με το όνομά του

Φαίνεται πως η καινούργια χρονιά θα είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τη τέχνη 

της φωτογραφίας, για τον μουσικό Lenny Kravitz. Η Leica shooter ανακοίνωσε 

την κυκλοφορία ενός νέου φωτογραφικού λευκώματος το οποίο θα περιέχει 

φωτογραφίες τραβηγμένες από τον Kravitz, ο οποίος απαθανάτισε τη ζωή στο 

δρόμο ως ροκ σταρ. Επιπλέον το νέο φωτογραφικό λεύκωμα του Kravitz θα φέρει 

τον τίτλο “Flash”. Πρόκειται για ένα σκληρόδετο βιβλίο 96 σελ. με 50 δίχρωμες 

φωτογραφίες. Όπως λέει η περιγραφή του βιβλίου πρόκειται για «μια συναρπαστική 

συλλογή η οποία καταγράφει τις παγκόσμιες περιοδείες του Kravitz προσφέροντας 

ένα σπάνιο αρχείο της νομαδικής μουσικής ζωής». Ο γνωστός μουσικός έδειχνε από 

μικρός την αγάπη του για τη φωτογραφία ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί μια 

Leica M rangefinder. Ακόμη η Leica θα ανακοινώσει μια ειδική συλλογή η οποία 

θα φέρει το όνομα του Kravitz. Λέγεται πως η νέα φωτογραφική μηχανή θα έχει 

επικαλυμμένο ορείχαλκο στο εξωτερικό της ως φόρο τιμής στον κόσμο της μουσικής 

ενώ θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό. Ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμη κάποια 

επίσημη ανακοίνωση. 

Epson Perfection V19 
Εύκολη σάρωση φωτογραφιών 
στα 4800dpi

Ο νέος σαρωτής της Epson διαθέτει ανάλυση 

4800 dpi, δέχεται φωτογραφίες και έγγραφα 

μεγέθους έως Α4 και προορίζεται για εύκολη 

εγκατάσταση στο περιβάλλον του σπιτιού ή 

του γραφείου. Σημαντικό του πλεονέκτημα 

αποτελεί η ενσωματωμένη τεχνολογία 

ReadyScan LED με την οποία δεν απαιτείται 

χρόνος προθέρμανσης. Επίσης, χάρη στην 

ενσωματωμένη βάση ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα άνετης εναλλαγής από την 

οριζόντια στην κατακόρυφη θέση σάρωσης 

και το αντίθετο. Τροφοδοτείται και συνδέεται 

από μία θύρα micro-USB χωρίς να απαιτείται η 

σύνδεση τροφοδοτικού AC. Συνοδεύεται από 

το λογισμικό “Epson Easy Photo Fix”, το οποίο 

υπόσχεται την αφαιρεση της ανεπιθυμητης 

σκόνης από τις εικόνες και την επαναφορά 

των ξεθωριασμένων χρωμάτων. Επιπλέον, 

περιλαμβάνει ένα πλήρως αποσπώμενο καπάκι 

για την εύκολη σάρωση βιβλιοδετημένων 

εγγράφων μεγάλου πάχους όπως βιβλίων και 

φωτογραφικών άλμπουμ. Ο Perfection V19 θα 

διατίθεται στην αγορά από το Φεβρουάριο του 

2015.
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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National Geographic
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του 
φωτογραφικού διαγωνισμού 
για το 2014

Πρόκειται για το διαγωνισμό 

φωτογραφίας National Geographic 

Photo Contest 2014 του οποίου οι φετινοί 

νικητές ανακοινώθηκαν. Οι πρώτοι των τριών 

κατηγοριών κέρδισαν χρηματικά έπαθλα 

ενώ το μεγάλο βραβείο για την καλύτερη 

φωτογραφία περιλαμβάνει 10.000$ και 

ένα ταξίδι στo επιτελείο του National 

Geographic. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή των 

φωτογράφων μιας και ο διαγωνισμός έκλεισε 

με περισσότερες από 9.200 συμμετοχές 

απ’ όλο τον κόσμο. Η φωτογραφία που 

βραβεύτηκε ως η καλύτερη φωτογραφία 

του φετινού διαγωνισμού ήταν του Brian 

Yen τραβηγμένη στην πόλη του Hong Kong 

και αφορούσε την κατηγορία «άνθρωποι». 

http://photography.nationalgeographic.

com/photography/photo-contest/2014/ 

Εύφημος μνεία στην κατηγορία Nature, Archna Singh

Εύφημος μνεία στην κατηγορία Nature, Henrik Nilsson, Καναδάς

http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-contest/2014/
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Εύφημος μνεία στην κατηγορία Nature, Λονδίνο, Prashant Meswani

Εύφημος μνεία στην κατηγορία People, Ινδία, Μattia Passarini
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Εύφημος μνεία στην κατηγορία Places, Τουρκία, Aytül AKBAS

Εύφημος μνεία στην κατηγορία People, Μπάνγκογκ, Adam Birkan
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