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Editorial

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ... Η προσφυγιά δεν αποτελεί θλιβερό προνόμιο των σημερινών Σύριων, Ιρακινών κ.α. Στη φωτογραφία 
γυναικόπαιδα και ηλικιωμένοι πρόσφυγες από την Κρήτη σε συσσίτια στην Αθήνα το 1897 (Φωτ.: Jarvis) που διοργάνωναν διάφορα 
φιλανθρωπικά σωματεία. Είχαν έρθει στην Αθήνα μετά από τις θηριωδίες και τις ανελέητες σφαγές του Ελληνικού -Χριστιανικού 
πληθυσμού από τους Οθωμανούς το 1896-97. Οι Κρητικοί μετά την μεταβίβαση της Κρήτης από την κυριαρχία της Αιγύπτου στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία εξεγείρονταν συνεχώς με εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα. Το 1889 η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
περιόρισε σημαντικά τα προνόμια των Κρητικών μετά την επανάσταση που ξέσπασε και την οποία κατέπνιξε στο αίμα. Στις 3 Σεπτεμβρίου 
1895 ξέσπασε νέα επανάσταση αλλά οι σφαγές των Οθωμανών δεν σταμάτησαν. Στις 11 Μαΐου 1896 ο χριστιανικός πληθυσμός 
των Χανίων, ο οποίος αποτελούσε μειονότητα στην πόλη, υπέστη μεγάλη σφαγή, όπως και τον επόμενο χρόνο, το 1897. Τότε ξέσπασε 
η Επανάσταση του 1897-1898. Η αποστολή ελληνικών στρατευμάτων στο νησί οδήγησε στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 κατά τον 
οποίο τα οθωμανικά στρατεύματα νίκησαν κατά κράτος τα αντίστοιχα ελληνικά στο Θεσσαλικό μέτωπο. Ακολούθησε η συνθηκολόγηση 
της Ελλάδος και φυσικά η απόσυρση οποιασδήποτε βοήθειας ή υποστήριξης προς την Κρήτη. Η Ελλάδα τέθηκε υπό διεθνή επιτροπεία, 
υπέγραψε δυσβάστακτες δανειακές συμβάσεις με όρους δουλοπαροικίας. Απαιτήθηκε ένας αιώνας για την αποπληρωμή τους... 

Η φωτογραφία είναι από το λεύκωμα “Πρόσωπα των Αθηνών 1855-1960” του Χάρη Γιακουμή και της Βασιλικής Μαυροεϊδάκου που κυκλοφόρησε 
πρόσφατα από τις εκδόσεις KALLIMAGES.
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          (Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για 

το δράμα των προσφύγων που σε 

καθημερινή βάση καταφθάνουν 

εξαθλιωμένοι στα ελληνικά παράλια. 

Ένα δράμα που εικονογραφούν 

γλαφυρά εκατοντάδες, ίσως και 

χιλιάδες θα έλεγα φωτογραφίες που 

λαμβάνονται εκεί από επαγγελματίες 

αλλά και ερασιτέχνες φωτογράφους, 

από τοπικά αλλά και διεθνή 

τηλεοπτικά συνεργεία και κάθε λογής 

αυτοανακηρυγμένους εικονογράφους 

της ανθρώπινης δυστυχίας. 

Το φαινόμενο αυτό δεν είναι 

πρωτοφανές. Είναι άρρητα 

συνδεδεμένο με την φωτογραφία 

από τα πρώτα κιόλας χρόνια της 

εφεύρεσής της. Το ερμηνεύει 

πολύ χαρακτηριστικά η διάσημη 

Αμερικανίδα συγγραφέας Suzan 

Sontag στο βιβλίο της ''Παρατηρώντας 

τον πόνο των άλλων'' εκδ. SCRIPTA 

αποσπάσματα από το οποίο 

παραθέτω.

Παρατηρώντας τον πόνο των άλλων
Επίκαιρο όσο ποτέ το βιβλίο της Suzan Sontag

‘‘...Το να είναι κανείς θεατής της συμφοράς που γίνεται σε άλλο μέρος αποτελεί μια κατεξοχήν 

σύγχρονη εμπειρία: Πρόκειται για τη συσσωρευμένη προσφορά αυτών των επαγγελματιών, 

αυτών των ειδικευμένων τουριστών που είναι γνωστοί σαν δημοσιογράφοι - προσφορά αξίας 

ενάμιση αιώνα και πλέον. Οι πόλεμοι αποτελούν τώρα πια θεάματα και ήχους του καθιστικού 

μας. Η πληροφορία για το τι συμβαίνει αλλού, αυτό που λέμε «είδηση», προβάλλει τη 

σύγκρουση και τη βία -  «Το αίμα πουλάει» λέει η σεβαστή οδηγία των ταμπλόιντ και των 

εικοσιτετράωρων ειδησεογραφικών τηλεοπτικών πρωτοσέλιδων - και οι αντιδράσεις απέναντί 

τους είναι η συμπόνια ή η αγανάκτηση ή ο σκανδαλισμός ή η επιδοκιμασία , ανάλογα με τη 

δυστυχία που προβάλλεται...

...Φαίνεται ότι η δίψα για εικόνες που δείχνουν πάσχοντα σώματα είναι σχεδόν τόσο έντονη όσο 

και η επιθυμία για εικόνες με γυμνά σώματα. Επί πολλούς αιώνες, οι απεικονίσεις της κόλασης 

στη χριστιανική τέχνη ικανοποιούσαν και τις δύο αυτές στοιχειώδεις ορέξεις...

... Στον πυρήνα κάθε σύγχρονης προσδοκίας και κάθε σύγχρονου αισθήματος ηθικής βρίσκεται 

η πεποίθηση πως ο πόλεμος αποτελεί εκτροπή, εννοείται ακατανίκητη. Ότι κανόνας είναι 

η ειρήνη, εννοείται ανέφικτη. Φυσικά στην ιστορία δεν είχαν αυτή την άποψη για τον πόλεμο. 

Κανόνας άλλοτε ήταν ο πόλεμος και εξαίρεση η ειρήνη...

... Η φωτογραφία που είναι μαρτυρία του ολέθριου και του επιλήψιμου δέχεται δριμύτατη 

κριτική αν εμφανίζεται σαν “αισθητική” δηλ. αν προσεγγίζει τις αξίες της τέχνης. Η διπλή 

δύναμη της φωτογραφίας -να παράγει τεκμήρια και να δημιουργεί έργα οπτικής τέχνης- 

προκάλεσε μερικές αξιοσημείωτες υπερβολές για το τι πρέπει ή δεν πρέπει να κάνουν οι 

φωτογραφίες. Τελευταία, η πιο διαδεδομένη υπερβολή θεωρεί πως οι δύο πλευρές αυτής της 

δύναμης είναι αντίθετες. Οι φωτογραφίες που απεικονίζουν οδύνη δεν πρέπει να είναι ωραίες, 

όπως και οι λεζάντες δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ηθικολογούν...

... Τι την κάνουμε τη γνώση της μακρινής οδύνης, την οποία μας μεταδίδουν οι φωτογραφίες; 

Συχνά οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να συλλάβουν τα βάσανα των κοντινών τους προσώπων. 

Παρόλο το ηδονοβλεπτικό δέλεαρ -και την πιθανή ικανοποίηση από τη γνώση πως: Αυτό δεν 

συμβαίνει σε μένα, δεν είμαι άρρωστος, δεν πεθαίνω, δεν έχω παγιδευτεί σε πόλεμο- μοιάζει 

φυσιολογικό να αποφεύγουν οι άνθρωποι να σκέφτονται τις δοκιμασίες των άλλων, ακόμη κι 

αν θα μπορούσαν ευκολότατα να ταυτιστούν μ' αυτούς τους άλλους...

... Οι εικόνες κατηγορήθηκαν πως έγιναν το μέσο για να παρατηρούμε τον πόνο των άλλων 

από απόσταση, σαν να υπήρχε κι άλλος τρόπος να παρατηρήσουμε κάτι. Αλλά κι από 

κοντά αν παρατηρούσαμε -χωρίς την μεσολάβηση της εικόνας- πάλι απλώς και μόνον θα 

παρατηρούσαμε...”

Για την αντιγραφή,

TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ

photo.gr

Editorial

www.photo.gr
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Πικάσο, Ματίς, Καντίνσκι, Ρενουάρ, Μονέ κ.α 
Σπάνια βίντεο εν ώρα εργασίας


�����!

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 Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

http://www.klik.gr/gr/el/eikastika/spania-binteo-ton-pikaso-matis-kantinski-renouar-mone-ka-en-ora-ergasias/
www.photo.gr
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http://www.canon.gr/cashback/
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Νikon D5
Πρώτο στην Ελλάδα hands-on στην συναρπαστική 
τεχνολογία της top Nikon DSLR  
Στην εποχή του φιλμ, της Nikon F3 και F4, οι απαιτητικοί φωτογράφοι, 

διεκδικούσαν και προτιμούσαν το κορυφαίο μοντέλο της γκάμας, γιατί 

ήθελαν το καλύτερο και μπορούσαν. Η ψηφιακή εποχή, μαζί με την 

εξέλιξη έφερε και τη σύγχυση στις επιλογές. Η καλύτερη επιλογή δεν 

συμπίπτει αναγκαστικά με το πιο ακριβό μοντέλο κάθε εταιρίας. Οι 

αγοραστές θα πρέπει να προσδιορίζουν την προσδοκώμενη χρήση και 

να επιλέγουν αναλόγως. Άλλοι αγοράζουν full frame, άλλοι APS-C, 

ορισμένοι θέλουν ελαφρές μηχανές για εύκολη μεταφορά και κάποιοι 

θέτουν ως βασική προτεραιότητα την απεριόριστη αντοχή. 

Με αυτή τη λογική, οι “μονοψήφιες” ψηφιακές DSLR της Nikon, 

που στήθηκαν με γνώμονα τη ”θωρακισμένη” κατασκευή και 

απευθύνονταν κυρίως στους φωτορεπόρτερ, ποτέ δεν έσπασαν ρεκόρ 

πωλήσεων αφού αφορούν ένα μικρό μέρος των επαγγελματιών της 

εικόνας. Από την άλλη μεριά, πάντα αποσπούσαν το θαυμασμό για τις 

τεχνολογίες αιχμής που ενσωματώνουν και οδηγούν τις εξελίξεις σε 

λιγότερο “εξωτικά” μοντέλα. Δεν είναι τυχαίο ότι η D5 δανείζει αρκετές 

τεχνολογίες και στη μικρότερη, APS-C format, D500 που είδε τα φώτα της 

δημοσιότητας ταυτόχρονα, στις 5 Ιανουαρίου 2016 στο CES του Vegas. 

Aντίθετα με τη D500 που περιβλήθηκε από πλέγμα ...μυστικοπάθειας, 

η ανακοίνωση της D5 εδώ και αρκετά καιρό, άφησε ανοικτά όλα τα 

ενδεχόμενα και τη ...σπέκουλα για τις προδιαγραφές. 

Με την αποκάλυψη του ντουέτου D5/D500 στη CES, το μυστήριο 

ξεδιαλύθηκε. Η D5 είναι και επισήμως η ναυαρχίδα της σειράς. 

Στο επίκεντρο έχει τον καινούργιο, μικρής -συγκριτικά- ανάλυσης, 

αισθητήρα full frame 20,8Megapixel. Επίσης έχει επεξεργαστή Expeed 5 με 

απίστευτη ευαισθησία. Η κανονική ευαισθησία κυμαίνεται ΙSO 100-102.400 

και σε “εκτεταμένη” λειτουργία φθάνει το ISO 50 (Lo-1) στο κάτω άκρο και 

ISO 3.280.000 (Hi-5) στο άνω άκρο της κλίμακας. 

Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά το πρώτο 
working sample της ΝIkon D5 που προσγειώθηκε 
στην Ελλάδα. Η ενσωματωμένη τεχνολογία, όπως θα 
διαβάσετε σε αυτές τις σελίδες είναι συναρπαστική. 
Η μηχανή είναι φτιαγμένη σαν τανκ, αντάξια της  
προκατόχου D4s, αλλά το βάρος σώματος και φακού 
θέλει ...γυμνασμένο φωτογράφο. Μέχρι να έλθει το 
τελικό firmware δεν μπορούμε να πούμε κάτι για την 
ποιότητα εικόνας. Όμως η φωτομέτρηση και το white 
balance φαίνεται -εκ πρώτης όψεως- να δουλεύουν με 
υποδειγματική  ακρίβεια. Το δε autofocus ”καρφώνει” 
ακαριαία και παρακολουθεί αποτελεσματικά, χωρίς να 
χάνει επαφή, τα κινούμενα αντικείμενα. Η πρώτη επαφή 
ήταν πολύ ενθαρρυντική αν και για ολοκληρωμένη 
άποψη θα πρέπει να περιμένουμε το κανονικό τεστ στο 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ.  
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Σημαντική καινοτομία αποτελεί το autofocus 153 σημείων εκ των οποίων 

99 σταυροειδούς τύπου, κατάλληλα για εντοπισμό οριζόντιας και κάθετης 

λεπτομέρειας, βασισμένο στο chip MultiCam 20K, που έχει τριπλάσια σημεία 

εστίασης από της D4. Από τα σημεία αυτά 55 είναι επιλέξιμα από τον χρήστη ένα-

ένα. Διαφορετική ομαδοποίηση 72 και 25 σημείων εφαρμόζεται στο Continuous 

Focus με τη λεγόμενη δυναμική λειτουργία επιλογής. Επίσης μπορούν να 

γκρουπαριστούν oμάδες σημείων. 

Το AF module ΜultiCam 20K, ίδιο ακριβώς με το αντίστοιχο της D500, ελέγχεται 

με ξεχωριστό  (dedicated) επεξεργαστή και εφαρμόζει τεχνική 3D tracking για 

παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η 

ευαισθησία του AF (κατώφλι φωτισμού για επίτευξη αυτόματης εστίασης) είναι 

επίσης καλύτερη κατά 1stop από τη D4 και κατεβαίνει ως -4EV.  Τα χαρακτηριστικά 

ευαισθησίας και ακρίβειας εστίασης μας ωθούν στο συμπέρασμα ότι η Nikon D5 

θα έχει κορυφαία συμπεριφορά στο θέμα της εστίασης. Νέα προσθήκη αποτελεί 

και ο αισθητήρας φωτομέτρησης με διπλάσια ανάλυση 180.000pixel σε σχέση με 

τα 91.000pixel του προηγούμενου μοντέλου. Από πλευράς ταχύτητας η Nikon 

δίνει ριπή (burst) 12 καρέ το δευτ. xωρίς να επηρεάζεται από τις ρυθμίσεις του 

autofocus και μάλιστα για 200 διαδοχικά καρέ RAW.  Μάλιστα με manual focus 

και με κλειδωμένο τον καθρέπτη, η D5 μπορεί να φθάσει τα 14fps! Η οθόνη 3,2in. 

2.357K επαφικού τύπου μοιάζει ίδια με της D500 αλλά δεν επιτρέπει την επιλογή 

σημείου εστίασης επαφικά όπως το DX μοντέλο, δηλ. η D500... 

Στο κομμάτι της αποθήκευσης η Nikon επιφυλάσσει μια έκπληξη. Εκτός από τη 

στάνταρ διαμόρφωση με διπλή θύρα για κάρτες XQD θα υπάρχει και δεύτερη 

έκδοση της D5 με διπλή θύρα CompactFlash – σε αντίθεση με την D500 που έχει 

ξεχωριστές θύρες για XQD και SDHC/XC. 

Το video 4K είναι στο προσκήνιο τον τελευταίο καιρό, αποτελώντας πόλο 

ανταγωνισμού, ιδιαίτερα για τους επαγγελματίες. Ακόμη και smartphones 

προβάλλουν ως δυνατό χαρτί το video 4K μπερδεύοντας τους χρήστες που 

νομίζουν ότι αρκεί η ονομαστική ανάλυση για κορυφαία ποιότητα. Λάθος...
Εxpeed 5

Στο video αξιοποιείται ολόκληρη η επιφάνεια ή 
μέρος του αισθητήρα

AF με 153 σημεία εστίασης και 55 επιλεγόμενα
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Η Nikon D5 μπαίνει στο παιγνίδι του video 4Κ τραβώντας 4K στην UHD παραλλαγή του 

δηλ. 3840x2160 με αναλογία πλευρών 16:9 και όχι την κινηματογραφική παραλλαγή (Cinema 

4K) 4120x2160 που διαφέρει ελαφρά σε αναλογία (17:9). Υποστηρίζεται ασυμπίεστη έξοδος ΗDMI 

4:2:2 με ταυτόχρονη καταγραφή σε εσωτερικό και εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο, δειγματοληψία 

4:2:0 με bitrate 144Mbps και frame rates ως 30/25/24p στην ανάλυση 4Κ. Παραπέρα 

υποστηρίζονται φορμά 1080p full frame, 1080p native crop 1080p DX-frame  ενώ αξίζει να 

σημειωθεί ότι για τη λήψη 4Κ αξιοποιείται μικρότερη επιφάνεια που αντιστοιχεί περίπου σε DX 

frame και όχι ολόκληρη η full frame επιφάνεια. 

Kαι στο μηχανολογικό τομέα υπάρχουν ενδιαφέρουσες εξελίξεις με τελείως επανασχεδιασμένο 

συγκρότημα καθρέπτη με πιο γρήγορη επαναφορά και καλύτερη απόσβεση ώστε να δίνεται 

χρόνος στο autofocus να δουλέψει πιο γρήγορα (υπενθυμίζουμε ότι το phase detect chip AF 

MultiCam 20K βρίσκεται στη βάση του καθρέπτη). Επίσης, σαν πρόσθετο πλεονέκτημα έρχεται 

ο μικρότεερος χρόνος “απενεργοποίησης” της εικόνας στο πενταπρισματικό σκόπευτρο (το γνωστό 

blackout time). Όσο μικρότερο είναι το blackout τόσο περισσότερες ευκαιρίες έχει ο φωτογράφος 

να παρακολουθήσει το θέμα του, ιδιαίτερα στην περίπτωση των κινούμενων αντικειμένων και της 

δράσης δηλαδή των αντικειμένων που  κατ’ εξοχήν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της D5. 

Bασικά 
χαρακτηριστικά
Aισθητήρας: CMOS 
FX-format full frame 
23,9x35,9mm με ανάλυση 
5588x3712pixel. Σχεδίαση 
χωρίς διάκενο στα 
μικροφίλτρα για αυξημένη 
ευαισθησία σε κάθε 
εικονοστοιχείο.
Autofocus: Bασίζεται στο νέο 
chip phase detect ΜultiCAM 
20K με 153 σημεία εκ των 
οποίων 99 σταυροειδούς 
τύπου. Ο χρήστης μπορεί να 
αξιοποιεί λιγότερα (55) σημεία 
για ακαριαία απόκριση. 
Επίσης τα 15 πιο κεντρικά 
σημεία συνεργάζονται με 
λιγότερο φωτεινούς φακούς 
(διάφραγμα ως f/8).
Kλείστρο: Πιστοποιημένο για 
400.000 λήψεις
Intefaces: Εκτός από το mini-
HDMI με έξοδο ασυμπίεστου 
σήματος (κατάλληλο 
για επαγγελματική 
βιντεοσκόπηση) προβλέπεται 
θύρα Εthernet και η σπάνια 
ακόμη για τα φωτογραφικά 
δεδομένα θύρα USB 3.0. 
Περιλαμβάνονται επίσης 
θύρες audio in και out 
3,5mm, 10-pin connector για 
τηλεχειρισμό και connector 
για εξάρτημα WiFi 
WiFi: Δεν υπάρχει 
ενσωματωμένο αλλά 
προβλέπεται η (προαιρετική) 
προσθήκη του εξαρτήματος 
Nikon WT-6A Wirelessd 
Transmitter υψηλής ταχύτητας 
ως 130Mbps
Video: UHD (3840x2160pixel) 
30p με υποστήριξη TimeLapse 
4K, καταγραφή σε φορμά 
MPEG-4 H.264
Aπoθήκευση: Θα 
κυκλοφορούν δύο 
παράλληλες εκδόσεις η μία 
με διπλή θύρα CompactFlash 
και η άλλη με διπλή θύρα 
XQD.  
Άλλα: Όταν συνδεθεί με το 
WR-R10 wireless remote 
controller (transceiver) και 
το WR-A10 Wireless Remote 
Adapter, η D5 δουλεύει 
ασύρματα με το νέο φορητό 
φλας Speedlight SB-5000. 
Mπαταρία: ΕΝ-ΕL18a με 
αυτονομία περίπου 4.500 
λήψεις
Βάρος: 1415γρ. με μπαταρία

Ο επανασχεδιασμένος μηχανισμός επαναφοράς 
καθρέπτη

Iσχυρό φλας με ραδιοσυχνότητα

Αισθητήρας full frame 20,8MP χωρίς διάκενο στους 
μκροφακούς 
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Θυμάστε την πρώτη εμφάνιση της D300, τον Αύγουστο του 2007, μαζί με τη 

D3; Oι δύο ναυαρχίδες του full frame και του APS-C παρουσιάστηκαν παρέα, 

δείχνοντας τι σημαίνει heavy duty DSLR - κατά την άποψη της Nikon. Aπό τότε 

πέρασε αρκετός καιρός, μέχρι που η τελευταία έκδοση, η D300s καταργήθηκε στις 

αρχές του 2012. Tη θέση της κατέλαβε σιωπηλά η D7100 και προσφάτως η D7200, 

δημιουργώντας την (βάσιμη ως σήμερα) εντύπωση ότι η σειρά Dx00 ανήκε 

οριστικά στο παρελθόν.

Όμως χθες στη CES ήλθε η πανηγυρική διάψευση. Η σειρά Nikon Dx00 αναβιώνει 

την καλύτερη και πιο ενισχυμένη APS-C reflex της γκάμας της, με τη μορφή της 

D500 εκτοπίζοντας στη δεύτερη θέση την D7200. Στον τομέα του αισθητήρα επιλέγει 

διαφορετική, χαμηλότερη ανάλυση 21Μegapixel σε σχέση με τα 24Megapixel της 

D7200, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι τα περισσότερα MP δεν αντιστοιχούν 

υποχρεωτικά με καλύτερη ποιότητα. Όμως το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αφορά 

το υποσύστημα autofocus, με 153 σημεία εστίασης που προέρχεται από την 

κορυφαία D5 καθώς και τον επεξεργαστή τελευταίας γενιάς Expeed 5 που συμβάλλει 

αποφασιστικά στις επιδόσεις. Σημειώνουμε εδώ τη ριπή (burst) 10fps με ενδιάμεση 

μνήμη (buffer) που αρκεί για 200 αρχεία RAW (με κάρτα XHD). Έτσι ικανοποιείται η 

ανάγκη για πιο γρήγορη ριπή, ένα σημείο που υστερεί η D7200. Aπό τη D5 δανείζεται 

και την ιδέα με τα φωτιζόμενα χειριστήρια για χρήση σε σκοτεινό περιβάλλον. Το AF 

module, ίδιο ακριβώς με το αντίστοιχο της D5 ελέγχεται με ξεχωριστό (dedicated) 

επεξεργαστή και εφαρμόζει τεχνική 3D tracking για παρακολούθηση κινούμενου 

αντικειμένου σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, πράγμα που θεωρητικά τουλάχιστον, 

εξασφαλίζει τρομερή ταχύτητα απόκρισης ενώ τα περισσότερα σημεία και μάλιστα 

σε μικρότερη επιφάνεια σε σχέση με το full frame σημαίνουν ότι όλο σχεδόν το καρέ 

καλύπτεται από “πλέγμα” σημείων αυτόματης εστίασης και μάλιστα με κατώφλι 

ευαισθησίας -4EV. Πληροφοριακά παρόμοιο επίπεδο φωτισμού μεταφράζεται 

σε λήψη με διάφραγμα f/2 και χρόνο 1min (ISO 100). Καινοτομική είναι και η 

πρωτοεμφανιζόμενη λειτουργία Auto AF Fine Tune που αξιοποιεί το LiveView 

προκειμένου να καλιμπράρει το PhaseDetect AF για να αποφεύγεται το backfocus.

H upper class ταυτότητα της μηχανής υπογραμμίζεται τόσο από την εύρωστη 

κατασκευή δηλ. με σασί από κράμα μαγνησίου και ενίσχυση με ανθρακονήματα, 

κλείστρο πιστοποιημένο για 200Κ καρέ, όσο από άλλες δυνατότητες όπως το video 

4K, η ενσωμάτωση Bluetooth χαμηλής ισχύος στο οποίο βασίζεται η συνεχής 

σύνδεση (Snapbridge) με smartphone κλπ.

Nikon D500
H καλύτερη DX format της Νikon - μετενσάρκωση της best seller D300

������������������������������������ ���� 10

Bασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας: DX (23,5x15,7mm) CMOS 
20,9Μegapixel με μέγιστη ανάλυση 
5568x3712pixel
Ευαισθησία: ISO 100-51.200 και με ενίσχυση ως 
ISO1.640.000
Επεξεργαστής: Expeed 5 για καλύτερη 
συμπεριφορά σε χαμηλές φωτιστικές συνθήκες 
και γρήγορη λήψη.
Υποσύστημα autofocus: Nikon MultiCAM 20K 
AF με 153 σημεία
Κάλυψη πενταπρισματικού σκοπεύτρου: 100%
Κλείστρο: 1/8000-30sec., πιστοποιημένο για 
200.000 λήψεις
Οθόνη: αφής, αρθωτή 3,2in. 2359Κ pixel
Συνδεσιμότητα: Yποστήριξη ασύρματων 
συνδέσεων Bluetooth Snapbridge και WiFi με 
NFC
Video: UHD (3840x2160) 30p ή Full HD σε 
διάφoρα fps με έξοδο ασυμπίεστου HDMI. Επίσης 
υποστηρίζεται 4Κ Τime Lapse, ηλεκτρονικό 
stabilizer τριών αξόνων και Active D-Lighting
Aποθηκευτικά μέσα: διπλή θύρα SD και XQD
Mπαταρία: EN-EL15
Bάρος: 860γρ. με μπαταρία

* Θα πωλείται είτε ως σώμα είτε σε κιτ με τον 

Nikkor AF-S DX 16-80mm f/2,9-4.0 ED VR.

��7�� 8$9��+,�
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Kodak
Κινηματογραφική κάμερα Super8 
μετά από τριάντα χρόνια!

Η Kodak ανήγγειλε στη CES του Vegas μια νέα Super 8 κινηματογραφική μηχανή, που 

θα συνδυάζει την αναλογική με την ψηφιακή τεχνολογία. Η νέα κάμερα, της οποίας 

το όνομα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, θα γράφει μεν σε αναλογικές κασέτες φιλμ Super 

8 αλλά θα έχει ψηφιακό LCD panel που θα λειτουργεί ως viewfinder. Στο πνεύμα του 

παλιού slogan της ιστορικής εταιρίας «You press the button, we do the rest» το φιλμ θα 

αγοράζεται με προπληρωμένο κόστος επεξεργασίας και οι πελάτες θα παραλαμβάνουν 

πίσω το φιλμ αλλά και το υλικό ψηφιοποιημένο. Η κάμερα έχει ενσωματωμένο 

μικρόφωνο και, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα, ο ήχος θα αποθηκεύεται σε κάρτα 

SD. Θα μπορεί να τραβάει με διάφορα frame rates (9, 12, 18, 24 και 25fps) ενώ θα έχει 

μοντούρα τύπου C-mount που σημαίνει ότι θα δέχεται πληθώρα φακών από τις παλιές 

μηχανές 16mm. 
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τογραφική κάμερα Super8

πό τριάντα χρόνια!
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Nikon 
KeyMission 360
H πρώτη actioncam της Nikon

Μία από τις εκπλήξεις της έκθεσης 

CES 2016 προήλθε από τη Nikon 

καθώς παρουσίασε την πρώτη της 

πρόταση στην κατηγορία των actioncam 

με τη μορφή της KeyMission 360. H 

εν λόγω actioncam είναι αδιάβροχη 

και κάνει λήψεις φωτογραφιών/

video 360° σε ανάλυση 4Κ. Είναι 

στεγανή ως τα 30 μέτρα κάτω από την 

επιφάνεια του νερού και ανθεκτική 

στη σκόνη, τις πτώσεις και τις χαμηλές 

θερμοκρασίες, Διαθέτει έναν αισθητήρα 

εικόνας και έναν φακό σε κάθε 

πλευρά για τη δημιουργία υλικού 

360°, δηλαδή όπως έχουμε δει σε 

αντίστοιχα μοντέλα άλλων εταιριών. 

Επίσης, είναι εξοπλισμένη με σύστημα 

σταθεροποίησης VR για την εξάλειψη 

των κραδασμών. 

Η επίσημη παρουσίαση της αναμένεται 

να γίνει μέσα στην άνοιξη του 

2016. Μέχρι τότε μπορείτε να δείτε 

μερικά πλάνα από το πρωτότυπο της 

KeyMission 360 εδώ: https://www.

youtube.com/watch?v=gVXUho1LXNg

Panasonic 
Lumix TZ80 
Με video 4K και 
αναβαθμισμένο 
αισθητήρα

H Panasonic παρουσίασε τη 

compact zoom μηχανή, 

Lumix TZ80, η οποία διαθέτει 

τον ίδιο σχεδιασμό και φακό 

με την προκάτοχο της ZS50, 

αλλά εξοπλίζεται με νέο 

αισθητήρα MOS, ανάλυσης 

18MP, και επεξεργαστή 

Venus Engine. Ο φακός είναι 

ισοδύναμος με 24-720mm 

(στο φορμά 35mm) και έχει 

διάφραγμα f/3.3-6.4. Όπως 

και η ZS50, έχει σύστημα 

οπτικής σταθεροποίησης 

Power OIS, ενώ κατά τη λήψη 

video Full HD αξιοποιεί το 

υβριδικό σύστημα σταθεροποίησης 5 αξόνων. 

Επίσης, η τεχνολογία DFD (Depth from Defocus) που υπάρχει σε αρκετές άλλες 

Panasonic υπόσχεται ταχύτερο autofocus, συγκριτικά με προηγούμενα μοντέλα. Η 

σημαντικότερη ανανέωση αφορά το video, καθώς πλέον υποστηρίζεται ανάλυση 

4Κ στα 30p (mp4 codec). Συνεπώς, ο χρήστης θα μπορεί να βγάζει εικόνες 

ανάλυσης 8MP ή video 1080p μέσω της λειτουργίας “4K live cropping” αφού 

πρώτα έχει κάνει panning ή zoom. H ριπή φθάνει τα 10fps όταν χρησιμοποιείται 

μόνο ένα σημείο AF ή 5fps με συνεχές AF. Είναι εφοδιασμένη με οθόνη αφής LCD 

3in. και ηλεκτρονικό σκόπευτρο 1,166εκ. dot. Επιπροσθέτως, προσφέρει τέσσερα 

πλήκτρα και ένα δαχτυλίδι ελέγχου, στα οποία μπορούμε να ορίσουμε σχεδόν 

οποιαδήποτε λειτουργία. Ακόμα, υποστηρίζει τεχνολογία Wi-Fi, αλλά όχι NFC 

όπως η προκάτοχος της. Τέλος, διαθέτει λειτουργία post focus, η οποία αξιοποιεί 

τις λήψεις video για να δώσει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει την εστίαση 

στην φωτογραφία μετά τη λήψη. Θα κυκλοφορήσει στα μέσα Μαρτίου σε ασημί 

ή μαύρο χρώμα.

τον ίδ

με την

αλλά 

αισθη

18MP,

Venus

ισοδύ

(στο φ

διάφρ

και η Z

οπτική

Power

video 

υβριδ

Επίση

Panas

σημαν

4Κ στα

Panasonic

https://www.youtube.com/watch?v=gVXUho1LXNg
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Canon
Ανανεώνει τη σειρά 
των superzoom

Η Canon πρόσθεσε στη 

σειρά PowerShot δύο 

νέα μοντέλα τα: SX540 HS 

και SX420 IS. To SX540 HS 

διατηρεί τον σχεδιασμό και 

τον φακό ισοδύναμο με 24-

1200mm f/3.4-6.5 (στο φορμά 

35mm) του προκατόχου SX530, 

αλλά αναβαθμίζεται σημαντικά στα 

βασικά σημεία. Αποκτά αισθητήρα BSI CMOS 

ανάλυσης 20MP (έναντι 16MP), ταχύτερο επεξεργαστή DIGIC 6 και δυνατότητα 

εγγραφής video 1080/60p. Όπως και η high-end SX60 προσφέρει λειτουργία Auto 

Zoom, η οποία διατηρεί το θέμα στο κάδρο όταν αυτό πλησιάζει ή απομακρύνεται 

και λειτουργία Zoom Framing Assist που διευκολύνει στην ταχύτερη τοποθέτηση 

του θέματος στο κάδρο όταν χρησιμοποιούμε μεγάλες εστιακές αποστάσεις. 

Επίσης, την εμφάνιση της κάνει και η νέα δυνατότητα Zoom Framing Assist Lock, 

η οποία αξιοποιεί το σύστημα οπτικού σταθεροποιητή της κάμερας για να διατηρεί 

το θέμα στο κέντρο, όταν ο τηλεφακός χρησιμοποιείται στην μεγαλύτερη εστιακή 

απόσταση(1200mm). 

Όσο αφορά την Powershot SX420 IS, αντικαθιστά την SX410 διατηρώντας τον 

ίδιο αισθητήρα CCD 20MP και επεξεργαστή DIGIC 4+, αλλά αυξάνει το zoom στο 

42x(24-1008mm στο φορμά 35mm). Σε σύγκριση με την SX540 HS, διαθέτει μόνο 

λειτουργία Auto Zoom. Στα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της συγκαταλέγονται η 

οθόνη LCD 3in. και η εγγραφή video 720p. Θα κυκλοφορήσει σε μαύρο ή κόκκινο 

χρώμα.

E��
���� ���

μά 

530, 

ικά στα 

χρώμα.

Olympus Stylus 
Tough TG-870
Καλύτερη οθόνη και GPS για 
την επόμενη υποβρύχια

H Olympus αναβαθμίζει τη 

δημοφιλή σειρά compact 

Tough με την TG-870. Οι κύριες 

διαφορές με τον προκάτοχο TG-860, 

αφορούν το σύστημα GPS το οποίο 

περνά στην επόμενη γενιά και την 

οθόνη που γίνεται φωτεινότερη 

κατά 1.1x και έχει μεγαλύτερη 

ανάλυση 920k-dot. Όσο αφορά 

τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

της μένουν ίδια: αισθητήρας BSI 

CMOS 16MP-μεγέθους 1/2.3in, 

φακός ισοδύναμος με εστιακές 

αποστάσεις 21-105mm, κλίμακα 

ISO 125-6400 και υποστήριξη Wi-Fi. 

Ακόμα, προσφέρει λειτουργίες Live 

Composite και Nightscape Movie.
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Your Life in a Book for a Lifetime...

DIGITAL PRINTING & HANDMADE ALBUM
PRINT, BIND & PRESENTATION

www.phototrade.gr
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Canon 
Τρεις νέες entry-level compact

Η Canon πρόσθεσε τρεις compact μηχανές στη σειρά IXUS. Η 

πιο εξοπλισμένη από τις τρεις ακούει στο όνομα IXUS 285 

HS: Διαθέτει αισθητήρα BSI CMOS 20.2MP, επεξεργαστή DIGIC 4+, 

φακό 25-300mm (σε αναλογία 35μμ), οθόνη LCD 3in, δυνατότητα 

εγγραφής video 1080/30p και ενσωματωμένο Wi-Fi/NFC. Θα 

κυκλοφορεί σε ασημί ή μωβ χρώμα. Αμέσως επόμενη επιλογή 

είναι η IXUS 180 με αισθητήρα CCD 20MP, φακό ισοδύναμο με 

25-300mm, οθόνη LCD 3in και τεχνολογίες Wi-Fi/NFC. Δεδομένου 

ότι χρησιμοποιεί αισθητήρα CCD αντί για CMOS, η ανάλυση του 

video φθάνει στα 720p. Η IXUS 180 θα διατίθεται σε τρία χρώματα: 

κόκκινο, μαύρο ή μπλε.

Τέλος, την πιο οικονομική πρόταση αποτελεί η IXUS 175. Έχει τον 

ίδιο αισθητήρα CCD (20Megapixel) με την 180, αλλά φακό με 

μικρότερο εύρος εστιακών αποστάσεων 28-224mm χωρίς οπτικό 

σταθεροποιητή. Η οθόνη είναι μικρότερη σε σύγκριση με τα δύο 

παραπάνω μοντέλα, στις 2.7in. ενώ η ανάλυση του video είναι 720p. 

Ο υποψήφιος αγοραστής θα μπορεί να επιλέξει την IXUS 175 σε 

ασημί ή κόκκινο χρώμα. 

Και τα τρία βιβλία!

€25*

�������	 
� ������ 
��� ����� ��� 

* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

�����

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 9
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������� 9, 115 28, �����, 
���.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr, 
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

New Collection
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Tokina AT-X 
14-20mm F2 Pro DX 
Υπερευρυγώνιος zoom 
για APS-C format

H Kenko Tokina λίγες μέρες 

πριν την αλλαγή του χρόνου 

παρουσίασε έναν υπερευρυγώνιο 

zoom 14-20mm που ισοδυναμεί με 

21-30mm στα σώματα της Nikon 

(crop factor 1,5x) και 22-32mm στα 

αντίστοιχα της Canon (crop factor 

1,6x). Αποτελείται από 13 στοιχεία 

σε 11 group. Είναι εξοπλισμένος με 

ένα ζευγάρι στοιχείων super low 

dispersion και ένα στοιχείο plastic 

aspherical (στο δεύτερο group), τα 

οποία υπόσχονται την ελάττωση 

των φαινομένων θάμβωσης  

φαντασματωδών ειδώλων και 

γεωμετρικών εκτροπών. Επίσης, 

διαθέτει ίριδα εννέα λεπίδων και 

μηχανισμό εσωτερικής εστίασης. 

Δέχεται φίλτρα διαμέτρου 82mm, 

ζυγίζει 725γρ. Έχει ελάχιστη απόσταση 

εστίασης τα 28εκ. 

MC Manios 
Νέα συνεργασία

H MC Manios ξεκίνησε επίσημη συνεργασία με την αμερικάνικη εταιρεία 

κατασκευής εγγραφέων Video Devices. Με προϋπηρεσία δώδεκα και 

πλέον χρόνων στην κατασκευή βραβευμένων προϊόντων ήχου, η «μαμά» 

εταιρεία Sound Devices αποφάσισε να εισέλθει στην απαιτητική αγορά της 

κινούμενης εικόνας, δημιουργώντας την Video Devices. Εδώ και λίγους 

μήνες η εταιρεία λάνσαρε στην αγορά την σειρά μόνιτορ-εγγραφέων PIX-E με 

υψηλή ποιότητα κατασκευής, μεταλλικό σώμα, LCD οθόνη αφής με full HD 

απεικόνιση, πλήρες μενού εργαλείων και δυνατότητα εγγραφής αρχείων 4Κ, 

σε δύο μεγέθη,  5 και 7 ιντσών.

Άμεσα διαθέσιμο είναι το PIX-E5 και στις δύο εκδόσεις του (HDMI & 3G-SDI) 

καθώς και το πλήρες κιτ που περιλαμβάνει μπαταρίες, βάση στήριξης, καλώδια 

σύνδεσης, υποδοχές καρτών εγγραφής, φορτιστή και σκληρή βαλίτσα 

μεταφοράς. Τα προϊόντα της εταιρείας συνοδεύονται από εγγύηση ενός έτους 

με δυνατότητα επέκτασης σε 2 έτη με μια απλή εγγραφή στην ιστοσελίδα της 

Video Devices.

Επίσημος διανομέας Ελλάδος: MC Manios.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΜΒΑ

ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ K-Fix

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΚΟΥΠΕΣ, ΚΑΠΕΛΑ,

Τ-SHIRTS, MOUSE PADS,
PUZZLES 

PHOTO-BOOKS

��������	
������	
���������	

4 τέσσερα
ψηφιακά άλμπουμ

190

200

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

alboom.gr@gmail.com 

http://www.alboom.gr/
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CamFi 
Ασύρματος έλεγχος για DSLR Canon και Nikon

Tο CamFi αποτελεί λύση ασύρματης επικοινωνίας. 

Απευθύνεται στον φωτογράφο που επιθυμεί να ελέγχει από 

απόσταση (έως 50μ.) κάποια DSLR η οποία δεν ενσωματώνει 

τεχνολογία Wi-Fi. Με την προσάρτηση της συσκευής στο 

hotshoe συμβατής DSLR (Nikon ή Canon), δημιουργείται 

αυτόματα ένα δίκτυο Wi-Fi, στο οποίο μπορούμε να 

συνδεθούμε αξιοποιώντας υπολογιστή ή έξυπνες συσκευές 

Android ή iOS. Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο app του CamFi 

στην εκάστοτε συσκευή, o χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει 

ασύρματα τη λειτουργία Live View, να ρυθμίσει το σημείο 

εστίασης, την αντιστάθμιση έκθεσης, το διάφραγμα, την 

ταχύτητα κλείστρου και την τιμή ISO. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα review μερικών δευτερολέπτων, αμέσως μετά τη 

λήψη. Ακόμα, διαθέτει λειτουργία για τη δημιουργία timelapse 

video. Οι ελάχιστες απαιτήσεις της συσκευής όσον αφορά τα 

λειτουργικά συστήματα είναι iOS 7.0, Android 4.0, Windows 

XP, Mac OS X 10.10 ή νεότερα. Η αυτονομία της μπαταρίας 

είναι έξι ώρες, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Εδώ μπορείτε 

να δείτε την πλήρη λίστα με τις συμβατές κάμερες: 

http://www.cam-fi.com/en/specification.html

Zeiss
Σειρά φακών για iPhone

H εταιρεία κατασκευής αξεσουάρ για smartphone ExoLens 

πρόκειται να κυκλοφορήσει μια νέα σειρά converter για 

iPhone, αποτελούμενη από τρία μοντέλα, με σχεδιασμό και οπτικά 

από την Zeiss. Οι φακοί -ένας αντάπτορας zoom macro, ένας 

ευρυγώνιος converter και ένας telephoto converter- θα βιδώνουν 

πάνω σε πλαίσιο το οποίο θα προσαρτάται πάνω στο smartphone. 

Ο φακός macro εστιάζει από τα 30mm και μετατρέπει την εστιακή 

απόσταση της κάμερας του iPhone σε 40-80mm. Ο ευρυγώνιος 

αντάπτορας έχει μεγέθυνση 0.6x και κάνει την εστιακή απόσταση 

ισοδύναμη με 18mm. Τέλος, ο τηλεφακός έχει μεγέθυνση 2x και 

εστιακή απόσταση 58mm. Σύμφωνα με την Zeiss τα συγκεκριμένα 

converter έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τις χρωματικές 

εκτροπές και έχουν χρησιμοποιηθεί ασφαιρικά στοιχεία για 

τη μείωση των καμπυλόγραμμων παραμορφώσεων. Θα είναι 

διαθέσιμα μόνο για Phone 6/6s και 6/6s Plus.



������ 23��	
�� 311 •  ��	���� 11 IANOYA���	 2016

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

��������	
�    ��������	�


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

Kυκλοφορεί στα περίπτεραΠροσοχή! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα!

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-8-epexergasia-fotografias/
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Panasonic
Νέος τηλεφακός για τη σειρά Lumix G

Ο νέος φακός Leica DG Vario-Elmar 100-400mm F4-6.3 ASPH για 

την μοντούρα Micro Four Thirds έχει την μεγαλύτερη εστιακή 

απόσταση από όλους τους φακούς MFT της αγοράς καθώς δίνει 

εστιακή απόσταση 200-800mm πάνω στις μηχανές της Olympus και της 

Panasonic. Φυσικά ο φακός έχει σταθεροποίηση, φορώντας το σύστημα 

Power OIS της Panasonic, ενώ η εταιρία υπόσχεται ταχύτατο autofocus 

(240fps AF drive speed). Έχει μεγέθυνση 0.25x και ελάχιστη εστιακή 

απόσταση 1.3m. Το πτυσσόμενο παρασολέιγ είναι πολύ πρακτικό αφού 

δεν αυξάνει τον όγκο του φακού. Επίσης θα διατίθεται και κανονικό 

παρασολέιγ. Ο φακός  προστατευμένος από τη σκόνη και την υγρασία.

Sony
Νέα Handycam με video 4K

Στην έκθεση CES 2016, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η Sony Handycam FDR-

AX53 με αναβαθμισμένο αισθητήρα CMOS Exmor R που διαθέτει περίπου 1,6x 

μεγαλύτερο μέγεθος pixel, συγκριτικά με παλαιότερα μοντέλα. Γράφει vid eo 4K 

100Mbps σε φορμά XAVC S ή Full HD (100fps). Διαθέτει ηλεκτρονικό σκόπευτρο και 

φακό ZEISS Vario-Sonnar T με οπτικό zoom 20x. Χάρη στο προηγμένο ασφαιρικό 

στοιχείο (ΑΑ) και το γυάλινο στοιχείο εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED), τα χρωματικά 

σφάλματα μειώνονται αισθητά επιτρέποντας στο φακό να αποδίδει με αξιοσημείωτη 

χρωματική πιστότητα. 

Επίσης, η βιντεοκάμερα διαθέτει το σύστημα αυτόματης εστίασης Fast Intelligent AF, 

που δανείζεται από τη full frame mirrorless  Alpha 7S II, το οποίο βελτιστοποιεί την 

επικοινωνία μεταξύ του φακού και του επεξεργαστή, ώστε να επιτυγχάνει ταχύτητες 

μέχρι και 40% μεγαλύτερες από προηγούμενα μοντέλα και με μεγαλύτερη ακρίβεια 

στην καταγραφή του θέματος. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένη με σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης 5 αξόνων για την αντιμετώπιση του φαινομένου camera shake. Τέλος, 

όσο αφορά τον ήχο, έχει μικρόφωνο 5.1 καναλιών για την καταγραφή ήχου υψηλής 

ποιότητας. 

Ακόμα, στη σειρά Handycam προστίθενται ακόμη δύο μοντέλα με δυνατότητα 

εγγραφής video Full HD, τα HDR-CX625 και HDR-CX450. Και τα δύο επωφελούνται 

από σύγχρονες τεχνολογίες σταθεροποίησης εικόνας, με τη HDR-CX625 να διαθέτει 

Balanced Optical SteadyShot (με Intelligent Active πέντε αξόνων) και τη HDR-CX450 

να αξιοποιεί την Optical SteadyShot. Εγγράφουν video Full HD σε φορμά XAVC S με 

ταχύτητα 50Mbps και διαθέτουν Fast Intelligent AF. 

Amazon 
Best seller το φιλμ Instax Μini 
στις φετινές γιορτές!

Η Αmazon ανακοίνωσε πως 

τις γιορτινές ημέρες πριν την 

έλευση του νέου έτους, σημείωσε 

ρεκόρ κερδοφορίας, με αύξηση 

των πωλήσεων προϊόντων, των 

συνδρομών Prime και του digital 

streaming. Ωστόσο, η έκπληξη ήρθε 

από το κομμάτι της αναλογικής 

φωτογραφίας με το φιλμ Instax Mini 

της Fujifilm να βρίσκεται στην κορυφή 

των πωλήσεων της κατηγορίας. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για την 

έκδοση Instax Mini Instant Film 

Twin Pack – White, που περιέχει 20 

στάσεις. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η 

GoPro HERO4 Silver και στην τρίτη το 

AmazonBasics head strap mount για 

τις GoPro. 

Είναι γνωστό πως η βιομηχανία του 

φιλμ αγωνίζεται να παραμείνει ζωντανή 

τις δύο τελευταίες δεκαετίες και τέτοιου 

είδους ειδήσεις πλέον σπανίζουν. 

Περισσότερα θετικά δείγματα έχουν 

δοθεί στη δημοσιότητα από τις εταιρίες 

Impossible Project και Lomography, 

αλλά και από το Hollywood με 

μεγάλες παραγωγές όπως το νέο Star 

Wars να γυρίζεται αποκλειστικά με 

κινηματογραφικό φιλμ της Kodak. 

S
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ

6,90€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€

ΤΕΥΧΗ

40€

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd   1 8/1/2016   3:21:35 μμ
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������ 26��	
�� 311 •  ��	���� 11 IANOYA���	 2016

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

Sony 
Actioncam με video Full HD και λειτουργία timelapse 4K

Η actioncam HDR-AS50 έχει αισθητήρα CMOS Exmor R μεγέθους 1/2,3in. και μπορεί 

να εγγράψει video Full HD στα 60p. Διαθέτει σύστημα σταθεροποίησης εικόνας 

Advanced SteadyShot, το οποίο είναι τρεις φορές πιο ισχυρό από τον προκάτοχό 

του. Χάρη στην ειδική υποβρύχια θήκη που περιέχεται στη συσκευασία η κάμερα 

γίνεται στεγανή έως τα 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του νερού και ανθεκτική 

στους κραδασμούς και τις πτώσεις. Επίσης, η HDR-AS50 διαθέτει βελτιωμένο zoom 3x 

και ενσωματωμένο στερεοφωνικό μικρόφωνο. Με το Time-lapse Capture ο χρήστης 

μπορεί να αξιοποιήσει λήψεις ανάλυσης 8MP, με το λογισμικό Action Cam Movie 

Creator, συνθέτοντας time-lapse video 4K, παρόλο που η action cam εγγράφει video 

μόνο σε HD. 

Καμπανάος Α.Ε.Ε.
Συνεργασία με την Kodak Alaris

Η εταιρεία Καμπανάος Α.Ε.Ε. είναι πλέον επίσημος αντιπρόσωπος των 

προϊόντων της Kodak Alaris. Μετά την διάσπαση της Kodak, η Kodak 

Alaris ασχολείται  κυρίως με το photofinishing, τα φωτογραφικά apps, την 

παραγωγή φωτογραφικού χαρτιού, τα εκτυπωτικά κιόσκια κ.ά. Περισσότερες 

πληροφορίες στο www.kabanaos.gr

Nikon 
Εξοπλίζει με stepping motor 
φακό κιτ 18-55mm 

H ιαπωνική εταιρία αναβαθμίζει τον 

φακό kit 18-55mm που συνοδεύει 

τις περισσότερες μικρομεσαίες 

DSLR της γκάμας, ενσωματώνοντας 

βηματικό μοτέρ, το οποίο αυξάνει 

την ταχύτητα της αυτόματης εστίασης 

και παράλληλα ελαχιστοποιεί τον 

θόρυβο διευκολύνοντας συνάμα τη 

λήψη video. Όσον αφορά τη δομή, 

αποτελείται από 12 στοιχεία σε 9 

ομάδες, συμπεριλαμβανομένων 

δύο ασφαιρικών στοιχείων. Ακόμα 

είναι εξοπλισμένος με επίστρωση 

Super Integrated Coating. Θα 

κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, με VR 

(σταθεροποίηση 4 stop) και χωρίς. (σταθεροποίηση 4 stop) και χωρίς. 
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12

�"� #�$����%"�&:

http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Workshop με τον Denis Darzacq 

Ο φωτογράφος των σειρών “Casques de Thouars” (Ηelmets) και “Act”, οι οποίες 

παρουσιάζονται στην έκθεση «Faces: Το πορτρέτο στην ευρωπαϊκή φωτογραφία 

μετά το 1990», έρχεται στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης για τετραήμερο 

workshop. Με θέμα “Open your mind/eyes” το workshop απευθύνεται σε όλους 

όσους θα ήθελαν να εμβαθύνουν περισσότερο στο έργο τους. Συνδυάζοντας το 

θεωρητικό με το πρακτικό κομμάτι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να βγουν 

στην πόλη μαζί με το φωτογράφο και να δουν τη φωτογραφική τους δουλειά μέσα 

από άλλες οπτικές. Ο Denis Darzacq είναι μέλος του φωτογραφικού πρακτορείου 

“VU”. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια ασχολείται με τη σκηνοθετημένη φωτογραφία. 

Aπό το 2003 το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του περιστρέφεται γύρω από την 

έννοια της «ανατροπής». Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. 

Mαζί με το e-mail συμμετοχής είναι απαραίτητη η αποστολή σύντομου βιογραφικού. 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης στο τέλος του εργαστηρίου. 

Το workshop διοργανώνουν το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, το Γενικό 

Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκη, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το 

Tor Hotel Group.

Διάρκεια: Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 17.00 – 21.00

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 12.00 – 20.00

Κυριακή 24 Ιανουαρίου 12.00 – 20.00

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 17.00 – 21.00

Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α’, 1ος όροφος, Α’ Προβλήτα, Λιμάνι, Θεσσαλονίκη

Κόστος συμμετοχής: 100€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

[80€ εάν δηλώσετε συμμετοχή μέχρι τις 07/01/2016] ηλεκτρονικά στο adm.thmp@culture.gr (Προκαταβολή: 50% του ποσού μέχρι τις 

07/01/2016)]

Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, data.thmp@culture.gr, http://www.thmphoto.gr
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��� ����������!: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books

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

���"#�$� %� &�'���� &�� �()�&�)����� $)� $��)� $�!. �*(���&" %+(�( €12

€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   

��,�� ��7 �� >����(�+�-
$� 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Όνειρο & Απουσία 
Έκθεση της φωτογραφικής ομάδας «Πολύμορφο» 

Η ανοικτή Φωτογραφική Ομάδα «ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ» του Πολιτιστικού Κέντρου 

Εργαζομένων ΟΤΕ Αχαΐας παρουσιάζει την πρώτη της φωτογραφική έκθεση για 

το 2016. Υπό τον τίτλο «Όνειρο & Απουσία», τα μέλη της ομάδας αναδεικνύουν μέσα 

από το φωτογραφικό τους φακό αυτό που λείπει από την εικόνα. Οι 70 φωτογραφίες 

της έκθεσης ταξιδεύουν τους επισκέπτες σε ένα κόσμο ανύπαρκτο και παράλληλα 

αληθινό, τον κόσμο της απουσίας και των ονείρων. Τη μέρα των εγκαινίων οι 

επισκέπτες θα δώσουν οι ίδιοι τίτλο στα φωτογραφικά έργα, αποτυπώνοντας έτσι 

τη διαφορετικότητα με την οποία καθένας μπορεί να δει μια εικόνα. Επιπλέον στην 

εκδήλωση θα βρίσκεται η Ελένη Μουζακίτη, η οποία με αφορμή τα έργα της έκθεσης, 

θα συζητήσει με τους παρευρισκόμενους για την καλλιτεχνική φωτογραφία. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Ιανουαρίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Πολύμορφο, Ηλέκτρας 12, πλησίον 7ου Λυκείου, Πάτρα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινές 19.00 – 22.00

Πληροφορίες: Πολύμορφο, polymorfo.gr@gmail.com

Λέσχη Φωτογραφίας 
- Κινηματογράφου 
Σύρου
Ξεκίνησε η έκθεση 
«25 ματιές» 

Με τίτλο «25 ματιές» τα μέλη 

της Λέσχης Φωτογραφίας 

- Κινηματογράφου Σύρου 

παρουσιάζουν την νέα τους ομαδική 

έκθεση. Πρόκειται για την 13η 

έκθεση φωτογραφίας της Λέσχης, 

η οποία παρουσιάζεται στην 

Ερμούπολη της Σύρου. Η Λέσχη 

Φωτογραφίας - Κινηματογράφου 

Σύρου δημιουργήθηκε το 2008. Kάθε 

χρόνο πραγματοποιεί τουλάχιστον 

δύο ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας 

των μελών της. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 17 

Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Αίθουσα Γ..&.Ε. Βάτη, 

Πλατεία Μιαούλη, Ερμούπολη, Σύρος

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά, 18.00 – 22.00

Σαββατοκύριακα και αργίες 11.00 – 

14.00 και 18.00 – 22.00

Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας - 

Κινηματογράφου Σύρου, 

syros.photo@gmail.com,

 http://www.lefs.gr 

Παράλληλες ματιές part #2 
Στη Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς 

Η Μαρία Χριστίνα Αθανασοπούλου και η 

Μαρία Βόγγλη, μέλη της Φωτογραφικής 

Λέσχης Λιβαδειάς, παρουσιάζουν το δεύτερο 

μέρος της φωτογραφικής τους δουλειάς. 

Υπό τον τίτλο «Παράλληλες ματιές» οι δύο 

φωτογράφοι ενώνουν τις δυνάμεις και το 

φωτογραφικό τους φακό, παρουσιάζοντας 

στο κοινό εικόνες δυνατές, παράξενες, 

γεμάτες τρυφερότητα και μυστήριο. Την 

έκθεση διοργανώνει η Φωτογραφική Λέσχη 

Λιβαδειάς. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Art Café Αστραδενή, Ι. Λάππα 

9, Λιβαδειά

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη 

Λιβαδειάς, fotolesxilivadias@gmail.com, 

http://www.fotolesxilivadias.gr 

Art Café Αστραδενή, Τηλ. 2261100920
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Συνδεθείτε μαζί μας

������ 31

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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