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Editorial

Oλοκληρώνουμε σήμερα την αρχική 

αναφορά μας στις εκδηλώσεις που 

σκοπεύουμε να διοργανώσουμε στη 

διάρκεια της PHOTOVISION/HITECH EXPO 

2017 παρουσιάζοντάς σας τον θεματικό 

άξονα που αυτές θα κινηθούν στον κλάδο 

της υψηλής τεχνολογίας imaging. 

Στόχος μας είναι να ενημερωθούν υπεύθυνα 

οι θιασώτες του είδους -επισκέπτες της 

έκθεσης διευρύνοντας τις γνώσεις τους σε 

αυτόν το δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα 

της ψηφιακής εποχής. Ονόματα εισηγητών 

και ακριβές πρόγραμμα θα ανακοινωθεί τον 

προσεχή Ιανουάριο από το site της έκθεσης 

και το photo.gr

1. Υπολογιστές & 
σύγχρονη φωτογραφία
Αναλύουμε τις πραγματικές ανάγκες του 

φωτογράφου σε εξοπλισμό υπολογιστή. 

Απαντάμε σε όλα τα πρακτικά ερωτήματα: 

Ποιόν υπολογιστή (κυρίως μονάδα, monitor 

κλπ.) χρειάζομαι και με ποιές προδιαγραφές, 

πως καλιμπράρω την οθόνη και το printer, 

ποιά είναι η κατάλληλη κάρτα μνήμης για 

φωτογραφία και video, πως να μη χάσω ποτέ 

ψηφιακό υλικό, πως στέλνω υλικό, τι είναι 

Cloud Storage κ.α. 

2. Φωτογραφία & Ηi-tech 

Oι μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές επηρεάζουν 

την καθημερινότητα του φωτογράφου και 

θέτουν ζητήματα όπως:

- Οι mirroless προκαλούν τις DSLR.

  Υπάρχουν όρια στα megapixel; 

- Oι ρεαλιστικοί περιορισμοί λόγω απόδοσης

  των σύγχρονων φακών

- Τα οπτικά του μέλλοντος

- Φακοί υγρής κατάστασης ή από γραφένιο

- Συνθετικά υλικά στους φακούς

- Καμπύλοι αισθητήρες

- Εύκαμπτες οθόνες OLED 

3. Drones 
- Πως τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα

  αντικείμενα κατέληξαν να γίνουν τα

  πιο δημοφιλή gadget με αποστολή 

  τη φωτογραφία και το video

- Tεχνολογική αναδρομή και η εικόνα 

   της αγοράς

Ενημέρωση για τη Photovision [4. 19/12] 
Εvents, ομιλίες & σεμινάρια για την τεχνολογία του imaging 

- Το παράδειγμα της σαρωτικής επικράτησης της DJI

- Πως να επιλέξουμε drone και με ποιά κριτήρια

- Tα drone στην επαγγελματική φωτογραφία

- Θέματα νομιμότητας, εκπαίδευσης και ασφάλειας πτήσεων

4. Internet, Νέα Μέσα & Φωτογραφία
- Η φωτογραφία στην εποχή των smartphones. Οι πολύπλοκες τεχνολογίες και το

  προηγμένα φωτογραφικά υποσυστήματα 

- H προώθηση του φωτογραφικού έργου στo σύγχρονο επικοινωνιακό τοπίο

- To smartphone ως δημιουργική διέξοδος και ως επαγγελματικό εργαλείο

- Online portfolios, websites, social media και οι πολύπλοκες τεχνικές που απαιτεί 

  η αξιοποίησηή τους από κάθε δημιουργό

Μέχρι τα εγκαίνια της έκθεσης θα προστεθούν και πολλές ακόμη επιμορφωτικές και 

ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις οποίες θα ενημερωθείτε έγκαιρα. 

Μαζί ξανά τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου. Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το 2017!

Χρόνια Πολλά! TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Ευτυχισμένο & δημιουργικό

το νέο έτος

20172017

Καλά Χριστούγεννα!
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. • NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players, SSD • VARTA 

μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις χρήσεις • MITSUBISHI επαγγ. συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες 

πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κλπ. • CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • ROLLEI Action cameras & εξαρτήματα για action cameras, τρίποδα, 

φίλτρα, επαγγελματικά προϊόντα για video  • THULE σακίδια πλάτης, θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves • ILFORD ασπρόμαυρα φιλμ, χαρτιά & χημικά  •  PATERSON είδη σκοτεινού θαλάμου 

• REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές • ARIETE ατμοκαθαριστές, συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές σκούπες, 

μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου, ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικρο-συσκευές κουζίνας • 

BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, μικροσυσκευές DELL A.E. • DELL προϊόντα & υπηρεσίες τεχνολογίας HDG ΕΛΛΑΣ E.Π.Ε.  HAMA • LEXAR • LOWEPRO • FRESH ’N REBEL 

• THOMSON • AVINITY EPSON Italia s.p.a. • EPSON φωτογραφικοί & μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων Ink Tank System, εκτυπωτές laser & inkjet για επιχειρήσεις, εκτυπωτές μεγάλου 

φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση & υφαντουργία, εκτυπωτές ετικετών & αποδείξεων, σαρωτές εγγράφων, βιντεοπροβολείς εξαιρετικά κοντινής απόστασης για επιχειρήσεις, βιντεοπροβολείς εγκαταστάσης 

& σήμανσης, διαδραστικούς βιντεοπροβολείς για την εκπαίδευση & βιντεοπροβολείς οικιακού κινηματογράφου ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. • DNP Επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης & αναλώσιμα • SONY 

επαγγελματικές  κάμερες & φωτ/κές μηχανές ενέργεια & μέσα εγγραφής • DILAND συστήματα & Software ψηφ. εκτυπώσεων • ATOMOS εξωτερικοί εγγραφείς Video • FJ WESTCOTT συστήματα επαγγ. 

φωτ/κού φωτισμού • YONGNUO φωτ/κός εξοπλισμός • E-IMAGE τσάντες & συστήματα στήριξης καμερών • VARIZOOM συστήματα στήριξης & σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός 

καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • SYRP συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • SHOOTOOLS συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • FOTODIOX LED φωτισμός 

studio & κάμερας • NEST φωτογραφικές τσάντες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Stick • MOSER BAER/DATARIGHT οπτικοί δίσκοι MEDIA MARKT  Αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

καταστημάτων PHOTOSHOPDIGITAL  Εκτυπώσεις • Ψηφιακά άλμπουμ • Φωτογραφικά NΑΥΠΛΙΩΤΗΣ Σ. ΑΒΕΕ - Swarovski optic • SWAROVSKI κιάλια, 

διόπτρες, αξεσουάρ PHOTOWEDDINGSTORIES  Εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες φωτογράφους γάμου MYALBUMS.GR Ψηφιακό άλμπουμ TΕΧΝΙΟ Α.Ε. 
COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - εξαρτήματα studio • NODAL NINJA πανοραμικές κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για 

Studio Flash • VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια • Phottix συστήματα φωτισμού και αξεσουάρ FOTOVISION  PHASE ONE - MAMIYA LEAF • CAPTURE ONE raw converter 

ΠΑΠΙΓΙΟΝ Ένωση επαγγελματιών φωτογράφων και βιντεογράφων γάμου Ελλάδας MEMORY EXPRESS LTD. Εμπόριο Η/Υ & οπτικοακουστικού εξοπλισμού • Συνεργασίες με GRASS 

VALLEY, BLACKMAGIC DESIGN, ATOMOS, PRODAD, NEWBLUEFX, REDGIANT • DATACOLOR • PANASONIC HD SEMINARS  Εκπαιδευτικά προγράμματα για το βίντεο 

και τη φωτογραφία ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. Μπαταρίες καταναλωτικές & ειδικές • Fujitsu • Renata • Fujitron  EΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε 

πορσελάνη • Χαράξεις & Κοπές σε: γρανίτη - ξύλο - Plexiglass - Γυαλί 3D - Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις Plotter – UV εκτυπώσεις  • Αναλώσιμα • Αναλώσιμα Sublimation EXPAND DIGITAL PRIMERA 

• TEAC  • ALL PRO SOLUTIONS  • VINPOWER  • PRINTING INNOVATIONS • KODAK  Photo Scanning System μηχανήματα αντιγραφής εκτύπωσης & συσκευασίας οπτικών μέσων (CD-DVD-

DL-BD) & μηχανήματα εκτύπωσης ετικετών - ετικετέζες FOTURION – LIGTCRAFT Φωτογραφικά εκπαιδευτικά προγράμματα VK ALBUMS Κατασκευή χειροποίητων Άλμπουμ • Κατασκευή 

ξύλινων κουτιών KΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. AnSMANN φορτιστές μπαταρ. • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN τρίποδα–τσάντες • HENSEL φλας 

studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τριπόδια • SUNPAK φλας • SEKONIC φωτόμετρα • PRIOLITE FLASHES • MULTIBLITZ ZETARM.COM  Cine video support systems • 

Κατασκευή & εμπορία video, slider video, crane video/foto rig, dslr rig, video cages και συναφών ειδών  • Υποστήριξη μηχανών εικονοληψίας CHN PAPER LTD  •  Finishing Equipments • Printing Papers 

• Plotter Rolls • Computer Products • Inkjet Paper & Films • Transfer Technology PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. Printing: C-type / Giclee fine art 

/ Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning MY HELIS • Rc 

Models εξοπλισμός αεροφωτογράφησης Athens Art Studio Σεμινάρια φωτογραφίας για επαγγελματίες & ερασιτέχνες ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία 

εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art, εκτυπώσεις σε καμβά με τελάρο, πασπαρτού, κορνίζες πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kapafix, Foam, Forex, Dibond (αλουμίνιο), Plexiglas, Pvc • Εμφανίσεις slides, 

BW, αρνητικών και σκαναρίσματα απ’ολα τα φίλμ. • Εκτυπώσεις Frontier Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία  Η μακροβιότερη ένωση ερασιτεχνών (και όχι μόνον) φωτογράφων της Ελλάδος 

Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών  Σωματείο ερασιτεχνών φωτογράφων           
...Και έπεται συνέχεια!       
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Black... Monday!
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Την τελευταία ημέρα της έκθεσης, δηλαδή τη 
Δευτέρα 13 Μαρτίου θα ζητηθεί από όλους 

τους εκθέτες -εφόσον φυσικά το επιθυμούν- 
να έχουν super προσφορές σε όσα προϊόντα 
επιλέξουν! Μάλιστα θα μπορούν όχι μόνον 
να γράφουν παραγγελίες -αυτό γινόταν πάντα- 
αλλά να πωλούν και να παραδίδουν επί τόπου 
τα προϊόντα τους μιας και ο νόμος πλέον το 
επιτρέπει (με την προϋπόθεση ότι θα εκδίδουν τα 
νόμιμα παραστατικά). Όλες οι super προσφορές 
θα διαφημιστούν ΔΩΡΕΑΝ από τις εκδόσεις μας. 
Βασική προϋπόθεση για τη διαφήμισή τους: 
Τα προς πώληση προϊόντα να είναι 
ετοιμοπαράδοτα την Δευτέρα 13 Μαρτίου εντός 
των περιπτέρων στην έκθεση. 
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες θα πληροφορηθούν 
σχετικά με τα διαθέσιμα προϊόντα “Black Monday 
13 Mαρτίου’’ από το site της PHOTOVISION 
photovision.gr καθώς και το photo.gr 
Μείνετε συντονισμένοι!

ME��� ×ÏÑÇÃ��  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�

×ÏÑÇÃ�I  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�

 

��OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, 
ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,  e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr, www.facebook.com/photovision.gr

2�$	 ��	��
���/ Bazaar 
Μεταχειρισμένου εξοπλισμού &  
παλιών συλλεκτικών φωτογραφιών 

Σε ξεχωριστό ειδικά διαμορφωμένο χώρο, όσοι ιδιώτες ενδιαφέρονται 
να πουλήσουν ή να ανταλλάξουν με άλλους ιδιώτες, μηχανές, φακούς, 

αξεσουάρ, συλλεκτικά αντικείμενα και ότι άλλο φωτογραφικό είδος θέλουν, θα 
μπορούν να το κάνουν. Θα υπάρχουν 200 τραπέζια και 400 καρέκλες γι’ αυτό 
τον σκοπό. Θα διατεθούν στους ενδιαφερόμενους με σειρά προτεραιότητας 
μετά από σχετική εγγραφή τους στο Photovision.gr. Η εγγραφή θα δίνει 
τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταλάβουν συγκεκριμένη 
θέση (καρέκλα + τραπέζι), να εναποθέσουν τα προς πώληση ή ανταλλαγή 
αντικείμενα εκεί και πάντοτε με δική τους ευθύνη να φροντίσουν για την 
φύλαξή τους και την εξυπηρέτηση όσων προσέλθουν. Η εγγραφή θα δίνει τη 
δυνατότητα χρήσης της συγκεκριμένης θέσης για μια μόνον ημέρα. Όλες οι 
σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα από το site της έκθεσης. 
Ακόμη, με την εγγραφή οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ανακοινώσουν τον 
εξοπλισμό (και εκτός αυτού παλιές ή συλλεκτικές φωτογραφίες, αντίκες κλπ.) 
που σκοπεύουν να ανταλλάξουν αλλά και να πωλήσουν. Έτσι οι επισκέπτες θα 
μπορούν να τους βρίσκουν εύκολα μιας και κάθε  θέση θα έχει την αρίθμησή 
της. Ο χώρος αυτός θυμίζουμε θα είναι σε ξεχωριστό Hall και θα διατίθεται 
αποκλειστικά και μόνον σε ιδιώτες. Τα ειδικευμένα καταστήματα, τα εργαστήρια 
επισκευών κ.α. θα πρέπει να κλείσουν περίπτερο ως εκθέτες. 
Μείνετε συντονισμένοι!

Απευθύνουμε ανοιχτή 
πρόσκληση σε λέσχες 

φωτογράφων, ομάδες και 
σωματεία, να λάβουν μέρος 
σε αυτό το φιλόδοξο project 
που θα υλοποιηθεί στη 
διάρκεια της PHOTOVISION 
2017. 
Όλες οι επιμέρους 
λεπτομέρειες θα 
ανακοινωθούν σύντομα από 
το www.photovision.gr 
το www.photo.gr και το 
www.hitechexpo.gr 
Αυτή τη στιγμή μπορούμε 
να δώσουμε τις βασικές 
κατευθυντήριες γραμμές:

• Δικαίωμα συμμετοχής στην ομαδική έκθεση έχουν αποκλειστικά οργανωμένοι φορείς (λέσχες, 
σωματεία κλπ.) και ομάδες φωτογράφων. Και αυτό γιατί εκθεσιακός χώρος μπορεί να διατεθεί 
μόνον σε συγκεκριμένους φορείς/ομάδες και όχι σε μεμονωμένους φωτογράφους. Διαφορετικά 
θα απαιτούνταν χιλιάδες τ.μ. χώρου για να ικανοποιήσουμε όλη τη ζήτηση!. 

• Σε έναν αρκετά μεγάλο χώρο όπου θα υπάρχουν επιμέρους θέσεις για τους φορείς/ομάδες, 
θα αναρτηθούν όλες οι συμμετοχές που θα είναι έως 5 (πέντε) ανά φορέα/ομάδα. Τη ευθύνη 
επιλογής των φωτογραφιών θα την έχουν οι ίδιοι οι φορείς/ομάδες.

• Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος με email προς 
την υπεύθυνη του project, Φωτεινή Αβραμάκου, artnews@photo.gr μέχρι 31 Δεκ. 2016. 

• Πολλές από τις φωτογραφίες που θα αναρτηθούν θα επιλεγούν από τους συντάκτες του 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και θα δημοσιευτούν στη Γκαλερί των Αναγνωστών του τεύχους Νο 248. 

• Η συμμετοχή στο project είναι εντελώς δωρεάν. Από τη διοργάνωση παρέχεται ανταποδοτικά 
χώρος για την στέγαση της ομάδας στη διάρκεια της έκθεσης σε έκταση που θα καθοριστεί μόλις 
ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και διευκρινιστεί πόσοι τελικά φορείς/
ομάδες θα λάβουν μέρος. (Έχουμε μετρήσει 72 ομάδες μέχρι σήμερα!!!). 

• Οι εκτυπώσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να γίνουν με ευθύνη των ενδιαφερομένων σε 
εκθεσιακή ποιότητα και να είναι απαραιτήτως εντός θέματος (“Η Ελλάδα μας!”). 
Μείνετε συντονισμένοι!

4��
: “7 8""��
 �
�!”
            Μεγάλη θεματική έκθεση φωτογραφίας ανοιχτή σε λέσχες, σωματεία και ομάδες
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www.photovision.gr
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Ο Salvatore Dimino, ομιλητής ενός από τα πια επιτυχημένα σεμινάρια της 

προηγούμενης Photovision επιστρέφει στην Ελλάδα και για τη φετινή 

διοργάνωση και φυσικά το ετήσιο συνέδριο των PhotoWedding Stories. 

Ο Dimino είναι γνωστός για τα εξαιρετικά του workshop και αγαπητός από το 

κοινό και τους Έλληνες επαγγελματίες φωτογράφους. 

Για το Σάββατο 11 Μαρτίου και Κυριακή 12 Μαρτίου 2017 η ομάδα του PWS 

ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στον χώρο της Photovision 

με τέσσερις διακεκριμένους ομιλητές και την απονομή των βραβείων στους 

νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας και άλμπουμ που θα λάβει χώρα τις δύο 

προηγούμενες ημέρες, Πέμπτη 9 Μαρτίου και Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, στο 

ξενοδοχείο BEST WESTERN FENIX στη Γλυφάδα. O Salvatore Dimino γεννήθηκε 

στην Αμερική το 1979. Ξεκίνησε να ασχολείται με τη φωτογραφία από μικρή 

ηλικία δίπλα στον πατέρα του. Παρακολούθησε τα πρώτα του φωτογραφικά 

μαθήματα στην ηλικία των 15 με καταξιωμένους φωτογράφους στην Ιταλία 

και σε όλο τον κόσμο. Το 2011 βραβεύτηκε στον διαγωνισμό Fiof Awards 

Contest, ένα από τους μεγαλύτερους της Ιταλίας. Το 2014 το διεθνές περιοδικό 

Rangefinder τον συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 30 ανερχόμενα αστέρια της 

φωτογραφίας. Πραγματοποιεί workshop και σεμινάρια στην Ελλάδα, την 

Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Αυστραλία. 

                                                                               www.salvatoredimino.it

Ο Salvatore Dimino επιστρέφει στη Photovision
Για το ετήσιο συνέδριο τoυ PhotoWedding Stories

HITECH
EXPO

®

&
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http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Στην επερχόμενη Photovision έχουν ενταχθεί στο 

πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων πολλές 

φωτογραφικές εκθέσεις ομάδων, ενώσεων, σωματείων και 

άλλων φορέων του καλλιτεχνικού χώρου. 

Πραγματική έκρηξη δημιουργικότητας που θα απευθυνθεί 

στο μεγάλο κοινό της Photovision, του καθιερωμένου 

μεγάλου γεγονότος του κόσμου της εικόνας που από το 1995 

τιμούν με την παρουσία τους τόσοι και τόσοι επισκέπτες.

Όσοι λοιπόν προετοιμάζουν τη συμμετοχή τους εκθέτοντας 

έργα μέσω της ομάδας ή του γενικότερου φορέα στον οποίο 

ανήκουν, θα έχουν την ευκαιρία να τυπώσουν σε προνομιακή 

τιμή και μάλιστα με την εξαιρετική ποιότητα που εγγυάται το 

ΤΥΠΩΜΑ. Συγκεκριμένα, θα ισχύσει για τις εκτυπώσεις της 

Photovision, διαστάσεων 30x40/45cm σε χαρτί εκθεσιακής 

ποιότητας matte Fine Art, ειδική τιμή 15 ευρώ (έναντι 

κανονικής 20ευρώ). Στην τιμή περιλαμβάνεται τοποθέτηση 

σε μαύρο πασπαρτού και τελική διάσταση 38x53cm. 

Ψηφιακό Τύπωμα
Προσφορά για καλλιτεχνικές εκτυπώσεις 

HITECH
EXPO

®

&

http://tipoma.gr/
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HITECH
EXPO

®

&

http://thepapillon.gr/wff17/
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Xo - χο - χο 
... Γκάφες, περιμένοντας τον Άι Βασίλη

������!

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 ���+�,.*"��: 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 η Κ.Γ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=UpAtz3vY5LY
www.photo.gr


ΤΕΥΧΟΣ  354  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  19  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  10

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

http://www.stamos.com.gr/
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To εξώφυλλο του βιβλίου

Φωτορεπορτάζ

Στο βήμα ο εκδότης μας Τάκης Τζίμας 
αναλύει πτυχές του μοναδικού για τα 
ελληνικά δεδομένα βιβλίου.
Κάτω ο συγγραφέας Φώτης Καγγελάρης 
υπογράφει αντίτυπα της έκδοσης

Φώτης Καγγελάρης
Παρουσίαση του νέου του βιβλίου Homo Photographicus

Στο κατάμεστο από κόσμο, Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων 

πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου «Homo Photographicus-

Ψυχαναλυτικές και Φιλοσοφικές διαστάσεις της Εικόνας», που υπογράφει ο Φώτης 

Καγγελάρης. 

Ο συγγραφέας και τακτικός αρθρογράφος στα μονοθεματικά τεύχη του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, 

είναι Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας του Πανεπιστημίου του Παρισιού και καθηγητής 

ψυχολογίας της εικόνας. Η Τέση Λαζαράτου έφερε εις πέρας τον συντονισμό της 

παρουσίασης, στην οποία έλαβαν μέρος διακεκριμένοι εισηγητές από τον χώρο των 

τεχνών και της επιστήμης. Αναλυτικά, με χρονολογική σειρά, πήραν το λόγο 

ο Κωστής Αντωνιάδης - τ. καθηγητής φωτογραφίας ΤΕΙ Αθήνας, ο Αθανάσιος Γεωργάς- 

ψυχοθεραπευτής, ο Σωκράτης Δεληβογιατζής - καθηγητής φιλοσοφίας του ΑΠΘ, 

η Μάρω Κουρή- φωτορεπόρτερ, ο Γιάννης Μήτρου- ψυχαναλυτής, η Άννα Φιλίνη- 

αρχιτέκτων/εικαστικός, ο Τάκης Τζίμας- εκδότης του περιοδικού μας και ο Πάνος 

Χαραλάμπους-Πρύτανης της ΑΣΚΤ. Ιδιαίτερο παλμό στη βραδιά έδωσαν η ηθοποιός 

Γεωργία Ζώη διαβάζοντας αποσπάσματα του βιβλίου και η ποιήτρια Κατερίνα 

Αγγελάκη-Ρουκ με την απαγγελία έργων της. Το συγκρότημα Hatzko Trio meets Myrto 

πλαισίωσε μουσικά το δρώμενο, ενώ η ομάδα τέχνης “almakalma” αποχαιρέτησε τους 

παρευρισκόμενους με τη performance Action 1. 

                                                                                           

Ποιήματά της απήγγειλε η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ ενώ 
το συγκρότημα Hatzko Trio meets Myrto έπαιξε τζαζ και 

άλλα κομμάτια από το διεθνές ρεπερτόριο 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΗΛΙΑΣ ΛΟΗΣ
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http://www.fisheye.gr/
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Σε μια αποκλειστική σειρά φωτογραφιών 

που κυκλοφόρησαν από τη Nikon, η 

Melissa Chapski, πρίμα μπαλαρίνα στον 

Νεανικό Θίασο του Εθνικού Μπαλέτου της 

Ολλανδίας, ανεβαίνει στη σκηνή για να 

χορέψει την πρώτη εκτέλεση του κομματιού 

«Ο χορός της νεράιδας των ζαχαρωτών» 

από το μπαλέτο Καρυοθραύστης, σε σχεδόν 

απόλυτο σκοτάδι. 

Η Melissa εμφανίζεται να εκτελεί το 

παγκοσμίως γνωστό κλασικό κομμάτι 

που έχει συσχετιστεί με τα Χριστούγεννα, με 

σκοπό να επιδειχθούν οι δυνατότητες λήψης 

σε χαμηλό φωτισμό της Nikon D3400, της 

νέας DSLR με φορμά DX που επιτρέπει να 

φωτογραφίζουν οι χρήστες εύκολα σε υψηλή 

ποιότητα και έπειτα να μοιράζονται αμέσως τα 

αποτελέσματα των λήψεών τους. 

Ο Laurent Liotardo, φωτογράφος που 

εργάζεται στο Βρετανικό Εθνικό Μπαλέτο 

και χορευτής μπαλέτου ο ίδιος, τράβηξε τις 

φωτογραφίες με τη D3400, κατά τη διάρκεια 

φωτογράφισης που πραγματοποιήθηκε στο 

θέατρο De Brakke Grond στο Άμστερνταμ. Ο 

Laurent δήλωσε: «Τράβηξα τις φωτογραφίες 

με τη Nikon D3400 για να αποτυπώσω τις 

όμορφες γραμμές του σώματος και την κίνηση 

της Melissa με φόντο το επιβλητικό σκοτάδι του θεάτρου. Είμαι συνηθισμένος να τραβάω 

στο σκοτάδι. Υπάρχουν φορές που για μέρες δεν βλέπω καν το φως του ήλιου. Επομένως 

με εντυπωσίασε το ότι βρήκα μια μικρή και προσιτή φωτογραφική μηχανή που μπορεί να 

προσαρμοστεί στις  δύσκολες αυτές συνθήκες: Μου επιτρέπει να κινούμαι γρήγορα και μου 

δίνει τη δυνατότητα να κοινοποιώ τις εικόνες με μεγαλύτερη ευκολία». 

Το μπαλέτο Καρυοθραύστης επιλέχθηκε για αυτή τη καμπάνια ακριβώς εξαιτίας της 

ιδιαίτερης σχέσης του με την εορταστική περίοδο και του γεγονότος ότι οι εικόνες μπαλέτου 

αποτελούν δημοφιλές θέμα (υπάρχουν πάνω από 5,9 εκατ. αναρτήσεις με το hashtag 

#ballet στο Instagram). 

Η εκτέλεση του χορού σε σχεδόν απόλυτο σκοτάδι, αποτέλεσε την τέλεια πρόκληση 

για να φανεί πώς η Nikon D3400, μια βασική φωτογραφική μηχανή DSLR, μπορεί να 

παρέχει τα χαρακτηριστικά που έχουν μάθει να αναμένουν οι λάτρεις της φωτογραφίας, 

σε συνδυασμό με την ευκολία, τη φορητότητα και τις δυνατότητες σύνδεσης που δεν θα 

ήθελαν να χάσουν όσοι φωτογραφίζουν με smartphone. 

Κατά τη διάρκεια της λήψης, ο Laurent Liotardo χρησιμοποίησε αποκλειστικά την Nikon 

D3400 με τους φακούς AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED, AF-S VR Micro Nikkor 105mm 

f/2.8G IF-ED και AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED. Η Melissa Chapski, πρίμα μπαλαρίνα 

στο Νεανικό Θίασο του Εθνικού Μπαλέτου της Ολλανδίας, σχολίασε μετά από τη λήψη, 

«Ήταν πραγματική πρόκληση για μένα να χορέψω στο σκοτάδι. Σε ορισμένα σημεία δεν 

μπορούσα να δω καλά το πάτωμα και να καταλάβω προς τα πού κινείται το σώμα μου. 

Ήταν συναρπαστικό να το δω να εξελίσσεται γενικά και δεν θα μπορούσα να το είχα κάνει 

χωρίς τη δημιουργική συμβολή του χορογράφου, του φωτογράφου αλλά και εμένα της 

ίδιας. Η τελική εκτέλεση προήλθε από τη σύνθεση των καλλιτεχνικών μας απόψεων». 

Αυτή η αποκλειστική εκτέλεση στο σκοτάδι της σουίτας «Ο χορός της νεράιδας των 

ζαχαρωτών» από τον Καρυοθραύστη, χορογραφήθηκε για λογαριασμό της Nikon από 

τους Ολλανδούς δημιουργούς House of Makers. Το κοστούμι της μπαλαρίνας έγινε 

κατά παραγγελία ειδικά για αυτή την παράσταση και είναι ραμμένο στο χέρι. Δείτε το 

παρασκήνιο της παράστασης: https://www.youtube.com/watch?v=K0fCGqBPOlM 

Nikon D3400
Η  πρώτη παράσταση του Καρυοθραύστη στο σκοτάδι 

Παρουσίαση
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http://www.damkalidis.gr/
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Συνέντευξη με τον Laurent Liotardo 
για την Καμπάνια Νikon D3400 Ballet

• Τι υπόβαθρο έχετε ως φωτογράφος; 

Είμαι χορευτής του μπαλέτου από 12 χρονών. Είχα την ευκαιρία να 

χορέψω σε ολόκληρη τη Γαλλία πριν έρθω στο Ηνωμένο Βασίλειο το 

2003 για να ενταχθώ στο Eθνικό Μπαλέτο της Αγγλίας, ένα θίασο όπου 

χορεύω ακόμη και τώρα. Νωρίτερα φέτος προχώρησα στην ανάληψη της 

θέσης του επίσημου φωτογράφου και βιντεογράφου του θιάσου, το οποίο 

κάνω παράλληλα με το χορό. Το πρώτο μου πάθος είναι το μπαλέτο. 

Η φωτογραφία είναι η δεύτερη αγάπη μου. Τώρα πλέον εξειδικεύομαι 

στη φωτογράφιση χορού, στη φωτογράφιση με φιλμ καθώς και στη 

φωτογράφιση γάμων. Το ενδιαφέρον μου για τη φωτογραφία άρχισε 

από πολύ μικρή ηλικία όταν άρχισα να παίζω με τη μηχανή του πατέρα 

μου. Η πρώτη DSLR που αγόρασα ήταν η Nikon D80, την οποία είδα στις 

παραστάσεις του Εθνικού Μπαλέτου της Αγγλίας στις Βερσαλλίες. Από 

τότε χρησιμοποιώ πάντοτε φωτογραφικές μηχανές Nikon και φακούς 

σταθερής εστιακής απόστασης Nikkor. Χρησιμοποιώ τα σώματα Nikon 

D810, D5 και D700. Πολλοί με ρωτάνε ποια φωτογραφική μηχανή να 

επιλέξουν εάν κάνουν τα πρώτα τους βήματα στη φωτογραφία. Μετά 

από την εμπειρία μου με τη D3400 σε αυτή τη φωτογράφιση, θα τη 

συνιστούσα. Είναι μια εξαιρετική βασική φωτογραφική μηχανή.  

• Ποιες ήταν οι κυριότερες δυσκολίες αυτής της φωτογράφισης; 

Για μένα αποτέλεσε πρόκληση να φωτογραφίσω σε τόσο σκοτεινές 

συνθήκες. Δε γνώριζα κατά πόσον θα κατορθώναμε να πετύχουμε τις 

επιθυμητές λήψεις.  Ωστόσο, η D3400 ανταποκρίθηκε στην πρόκληση. 

Πίεσα το ISO έως τα 6400 χωρίς να προκληθεί θόρυβος, το οποίο είναι 

εντυπωσιακό για βασική DSLR. Πειραματίστηκα επίσης με ορισμένες 

λήψεις με έκθεση μεγάλης διάρκειας - αν και αυτή είναι κυρίως θέμα 

τεχνικής και απαιτεί τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν θα μπορούσατε να 

τραβήξετε κάτι τέτοιο με το smartphone. 

• Τι είναι αυτό που σας άρεσε περισσότερο στη λήψη; 

Η συνεργασία με μια αναγνωρισμένη χορεύτρια όπως η Melissa Chapski 

αποτέλεσε εξαιρετική εμπειρία. Την είδα αρχικά στο Instagram και με 

εντυπωσίασε από την πρώτη στιγμή το πόσο ωραίες ήταν οι φωτογραφίες 

της. Ήταν συναρπαστικό να φωτογραφίσω το χορό της στο σκοτάδι. Έχω 

δει και έχω χορέψει τον Καρυοθραύστη άπειρες φορές, οπότε ήταν ωραίο 

να δω μια τελείως διαφορετική εκτέλεση. Κατά τη διάρκεια των λήψεων 

μου άρεσε το γεγονός ότι μπορούσα να δοκιμάσω διαφορετικούς φακούς 

Nikkor για να επιτύχω εξαιρετικά αποτελέσματα και φλουταρισμένο 

φόντο. 

• Τι συμβουλές έχετε για τη φωτογράφιση ζωντανών παραστάσεων 

χορού ή μπαλέτου; 

Κατά τη λήψη γρήγορων κινήσεων που απαιτούν εξαιρετική ακρίβεια, 

όπως αυτές ενός επαγγελματία χορευτή μπαλέτου, το σημαντικό είναι 

να έχετε γρήγορη ταχύτητα κλείστρου ώστε να αποτυπώνετε ακριβώς τη 

λήψη και το θέμα να εμφανίζεται απολύτως καθαρά. Η αυτόματη εστίαση 

είναι ένα άλλο εργαλείο που συμβάλλει στην αποτύπωση των χορευτών 

σε κίνηση όταν πρέπει να κινηθείτε γρήγορα για να συλλάβετε τη στιγμή 

πριν περάσει. 

Η ευελιξία της φωτογραφικής μηχανής είναι επίσης σημαντική. Κατά τη 

φωτογράφιση χορευτών, η Νikon D3400 είναι τέλεια καθώς είναι μικρή 

και φορητή, με αποτέλεσμα o φωτογράφος να μπορεί να ακολουθεί τις 

κινήσεις του χορευτή. 

Παρουσίαση
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http://www.kabanaos.gr/index.php/el/
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Συνέντευξη με τη Melissa Chapski

• Πώς αποφάσισες να γίνεις χορεύτρια και ποια είναι η 

μέχρι τώρα πορεία σου;

Ξεκίνησα την εντατική εκπαίδευση στο μπαλέτο στα 15 

μου, δηλαδή σε ηλικία σχετικά μεγάλη για να μάθει 

κανείς βασικές τεχνικές. Μετακόμισα στη Νέα Υόρκη 

για να παρακολουθήσω το πρόγραμμα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης της σχολής Ellison Ballet. Τότε ήταν που 

ερωτεύτηκα πραγματικά το μπαλέτο. Τα τέσσερα χρόνια 

που χορεύω έχω λάβει μέρος σε πολλούς διεθνείς 

διαγωνισμούς και κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στο Διεθνή 

Διαγωνισμό Μπαλέτου της Ινδιανάπολης το 2015. Η 

έδρα μου είναι πλέον το Άμστερνταμ όπου χορεύω με το 

Νεανικό Θίασο του Εθνικού Μπαλέτου της Ολλανδίας το 

τελευταίο ενάμισι έτος. 

• Πώς ήταν η αίσθηση να χορεύεις φορώντας ένα τόσο 

μοναδικό κοστούμι;

Πολλές χορεύτριες έχουν κάποια στιγμή στην καριέρα 

τους χορέψει τη Νεράιδα των Ζαχαρωτών από τον 

Καρυοθραύστη. Αυτή είναι όμως η πρώτη φορά που την 

χόρεψα σε συνθήκες τόσο χαμηλού φωτισμού, φορώντας 

αυτή την απίστευτη, ειδικά ραμμένη στολή. Έπρεπε να 

συνηθίσω να κινούμαι φορώντας το κοστούμι. Ήταν μια 

εμπειρία διαφορετική από ό,τι είχα συνηθίσει μέχρι τώρα. 

Τα μικρά λαμπάκια που είναι ραμμένα στο φόρεμα το 

έκαναν πιο βαρύ από ό,τι συνήθως. Στο video και στις 

φωτογραφίες όμως προσθέτει μια νέα, φρέσκια διάσταση 

στο χορό. Η εκτέλεση ήταν πραγματικά μια απόλαυση.

• Πώς σου φάνηκε ο χορός σε συνθήκες χαμηλού 

φωτισμού;

Η φωτογράφιση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού δεν 

στάθηκε πρόκληση μόνο για τη φωτογραφική μηχανή, 

αλλά και για εμένα! Με τόσο λίγο φως, η κυριότερη 

δυσκολία ήταν να βλέπω πού πηγαίνω! Έχω συνηθίσει να 

χορεύω σε σκηνές με πολύ διαφορετικά είδη φωτισμού 

και να βρίσκω σημεία τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω 

για να προσανατολίζομαι όταν κάνω στροφές και όταν 

κινούμαι, αλλά σε αυτή τη φωτογράφιση δεν υπήρχαν 

τέτοια σημεία. Έπρεπε να βεβαιωθώ ότι βρισκόμουν στη 

σωστή ευθεία και βασίστηκα πραγματικά στην τεχνική μου 

για να με καθοδηγήσει. Ήταν δύσκολο να προσαρμοστώ 

γρήγορα στο μη οικείο περιβάλλον, αλλά άξιζε να πιεστώ 

γιατί τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά.

• Πώς σου φαίνονται οι φωτογραφίες που είδες;

Κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, μόλις έβρισκα 

ευκαιρία έτρεχα να δω τις φωτογραφίες στο πίσω μέρος 

της φωτογραφικής μηχανής. Έχω ενθουσιαστεί με το 

αποτέλεσμα γιατί οι φωτογραφίες ήταν πραγματικά πολύ 

ωραίες. Λατρεύω τη δραματική αντίθεση του φωτεινού 

φορέματος με το σκοτεινό φόντο και τον πραγματικά 

ιδιαίτερο φωτισμό. Μοιάζει μαγικό! Ανυπομονώ να τις 

μοιραστώ! 

Παρουσίαση
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Τ: 210 60 298 36   Ε: info@albumake.com

www.albumake.com

http://albumake.com/
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Η ιαπωνική εταιρία φρεσκάρει την γκάμα 

σαρωτών εγγράφων με έξι νέα μοντέλα, 

τα: DS-570W, DS-530, DS-310, DS-360W, DS-

1660W και DS-1630. Οι δύο πρώτοι προσφέρουν 

δυνατότητα σάρωσης έως 35 σελίδων/ 70 

εικόνων ανά λεπτό, ενώ διαθέτουν ευρεία γκάμα 

επιλογών διαχείρισης μέσων, που επιτρέπει τη 

γρήγορη αποτύπωση, αποθήκευση σε ευρετήρια 

και κοινή χρήση αρχείων για τις επιχειρήσεις. 

Κατάλληλοι για σάρωση επαγγελματικών 

καρτών και πλαστικών ταυτοτήτων έως και 

εγγράφων μεγάλων διαστάσεων, ενσωματώνουν 

λειτουργία DSC (δυναμική διόρθωση κλίσης) 

και τροφοδοσία χαρτιού πολλαπλών ρολών. 

Παράλληλα, χάρη στον αισθητήρα υπερήχων, 

η ανίχνευση διπλής τροφοδοσίας βοηθά να 

αποφεύγονται τα σφάλματα, ενώ η αυτόματη 

ανίχνευση μεγέθους εγγράφου κάνει εύκολη τη 

Adobe Photoshop CC
Yποστήριξη του Touch Bar στη νέα γενιά MacBook Pro

Η  Αdobe παρουσίασε τρεις κατηγορίες επιλογών που μπορούν 

να ρυθμιστούν μέσω του πολυσυζητημένου Touch Bar του 

πρόσφατου MacBook Pro. Συγκεκριμένα, αφορούν τον καθορισμό 

των brush, την πρόσβαση στα αγαπημένα actions του χρήστη και τις 

πληροφορίες των layers. Στη τρίτη περίπτωση, έχουμε στη διάθεση μας 

τις γνωστές παραμέτρους select & mask, blend modes, smart object, 

history κλπ. Ακόμα, μπορούμε να εκτελέσουμε άμεσα περιστροφή των 

φωτογραφιών ή να διαλέξουμε η προβολή τους να γίνεται σε πλήρη 

οθόνη. 

Epson
Επαγγελματικοί σαρωτές για κάθε χρήση

σάρωση διαφορετικών μεγεθών στην ίδια στοίβα. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν 

προαιρετικό κιτ μετατροπής επίπεδου σαρωτή με δυνατότητα διασύνδεσης USB 3.0, 

ενώ ο DS-570W παρέχει και δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης.

Όσο αφορά τους φορητούς σαρωτές DS-310 και DS-360W υποστηρίζουν σάρωση 25 

σελίδων/λεπτό, διπλής-μονής όψης στα 300 dpi, σε έγχρωμο και ασπρόμαυρο. Με 

έναν από τους ελαφρύτερους και μικρότερους σχεδιασμούς στην κατηγορία τους, 

επιτρέπουν στους επαγγελματίες που μετακινούνται συχνά, να ψηφιοποιούν απλά 

και γρήγορα έγγραφα εκτός γραφείου. Επιπλέον, η ενσωματωμένη μπαταρία και 

η ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης του DS-360W επιτρέπουν τη σάρωση χωρίς 

καλώδια. 

Τη νέα σειρά επαγγελματικών σαρωτών της Epson συμπληρώνουν οι DS-1660W και 

DS-1630, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα ενός επίπεδου σαρωτή με τον αυτόματο 

τροφοδότη εγγράφων (ADF) 50 σελίδων για τη σάρωση διαβατηρίων, βιβλιαρίων 

ευαίσθητων εγγράφων κλπ. Η δυνατότητα διασύνδεσης USB 3.0, η λειτουργία 

εγγράφων μεγάλου μήκους, η σάρωση διπλής όψης και η αυτόματη ανίχνευση 

τύπου εικόνας, υπόσχονται αύξηση της παραγωγικότητας εντός του γραφείου. Τέλος, 

οι τεχνολογίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct του DS-1660W παρέχουν άμεση πρόσβαση σε 

πολλούς χρήστες.

photo.gr

www.photo.gr
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Oι ειδικοι στην 
High Sync 
φωτογράφιση

D-Lite RX 4
Με ενσωματωμένη 

ραδιοσυχνότητα. Από 279€

TEXNIO A.E. Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη   |   Τ: 2310 271 003   |   www.kounio.gr   |   sales@kounio.gr

ELB 400 HS Battery Pack
Νέα έκδοση Hi-Sync. Από 1.550€

1/8000 δευτ.
σε όλες τις

κεφαλές 400W

Ταχ.Συγχρονισμού Συμβατότητα με
Canon, Nikon, 
Sony, Olympus

El-Skyport Plus HS
200€

Phottix Odin™ II TTL
Δυνατότητα ελέγχου μέχρι 5 φλας σε 
Hi-Speed Sync. Διαθ. για Canon, Nikon, Sony 
200€

Phottix Indra360 TTL Phottix Mitros Phottix Indra 500 TTL

Ξεπεράστε τις συμβατικές X-sync ταχύτητες 
και παγώστε την κίνηση με το νέο πομπό 
El-Skyport Plus HS. Οι 1/8000 sec ταχύτητες 
κλείστρου είναι πλεόν διαθέσιμες σε όλους! 

Ταχ. Συγχρονισμού
1/8000 δευτ.

https://www.kounio.gr/
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H Samsung Electronics Hellas, χορηγός του 

εκπαιδευτικού προγράμματος «Σέβομαι τη 

Διαφορετικότητα», υποστήριξε τον πανελλήνιο 

διαγωνισμό «Λέμε όχι στο σχολικό και διαδικτυακό 

εκφοβισμό» για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ο 

διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας από 

5η Δημοτικού έως 3η Γυμνασίου. Υλοποιείται από το 

Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας και το British 

Council σε συνεργασία με τη Samsung Electronics 

Hellas, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού, που διήρκεσε από τις 19 Σεπτεμβρίου 

έως τις 5 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε χθες η 

τελετή βράβευσης των σχολείων, που προκρίθηκαν 

από την κριτική επιτροπή για τα καλύτερα βίντεο/ 

παρουσιάσεις με θέμα τη διαφορετικότητα. Ο 

μεγάλος νικητής που επιβραβεύτηκε από τη Samsung 

με πλήρη εξοπλισμό «Ψηφιακής Τάξης» ήταν το 13ο Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών. Αναλυτικά, το έπαθλο αποτελείται από μία διαδραστική οθόνη και 

tablets και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των 

παιδιών μέσω της πλήρους αξιοποίησης της τεχνολογίας από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Ακαδημίας, Ισίδωρος Κούβελος, η Αντιπρόεδρος της Ελληνικής 

Παραολυμπιακής Επιτροπής, Ιωάννα Καρυοφύλλη, και πολλοί Έλληνες 

Ολυμπιονίκες, όπως η Βιργινία Κραβαριώτη, η Βούλα Ζυγούρη, η Μαρία-

Λουίζα Βρυώνη, ο Δημήτρης Καφφάτος, τα κορίτσια της Εθνικής Πόλο, Βούλα 

Κοζομπόλη, Εύη Μωραϊτίδου, Ευτυχία Καραγιάννη και Γεωργία Ελληνάκη 

και οι Παραολυμπιονίκες Παύλος Μάμαλος, Θοδωρής Αλεξάς και Αργύρης 

Νοτάρογλου. Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος συνολικά 1.068 μαθητές από 126 

σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας την υποστήριξη 159 εκπαιδευτικών. 

Οι εργασίες των μαθητών, που είχαν τη μορφή βίντεο ή παρουσίασης, έφτασαν 

συνολικά τις 279. Μέσα από τον διαγωνισμό οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

ενημερωθούν γι’ το εν λόγω θέμα σε σημαντικό βαθμό και να εκφραστούν 

δημιουργικά, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό.

Samsung
Υποστηρίζει διαγωνισμό για την υπεράσπιση της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση του bullying

Leica
Αναβάθμιση λογισμικού για την SL

Η γερμανική εταιρία κυκλοφόρησε νέο 

firmware για την full-frame mirrorless 

SL, επεκτείνοντας τις δυνατότητες του 

tathered shooting και κατ' επέκταση των 

εφαρμογών απομακρυσμένου ελέγχου. 

Με την εγκατάσταση της έκδοσης 2.2, η SL 

μπορεί να συνεργάζεται με τις εφαρμογές 

Leica Image Shuttle 3.5 (Mac & Windows) 

και Tethered Plug-in 1.1.0 (Mac). 

Η πρώτη επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο 

της μηχανής, ενώ η δεύτερη “ξεκλειδώνει” 

την άμεση εισαγωγή φωτογραφιών στο 

Adobe Lightroom, μέσω σύνδεσης USB. 

Ακόμα, καταργείται η απαγόρευση χρήσης 

μεγάλων χρόνων έκθεσης για τους χρήστες 

που συνδυάζουν φακούς 6-bit M με τον 

M-Adapter T/SL. 
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Τύπος φακού Αξία CASHBACK με ΦΠΑ (€)

AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED 150,00 €

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED 150,00 €

AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR 150,00 €

AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED 150,00 €

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 150,00 €

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR 150,00 €

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED 150,00 €

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED 75,00 €

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED 75,00 €

AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G 30,00 €

AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G 30,00 €

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR 150,00 €

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED VR 150,00 €

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2,8G 75,00 €

Nikon
Cashback για την D810

Τα Χριστούγεννα φέρνουν δώρα για τους φίλους της Nikon, αυτή τη φορά με 

την μορφή cashback - προσφοράς για την D810. Με κάθε αγορά του high-end 

μοντέλου από επιλεγμένα καταστήματα λιανικής, ο καταναλωτής δικαιούται άμεση 

επιστροφή χρηματικού ποσού 200€. Η προωθητική ενέργεια για το συγκεκριμένο 

σώμα φωτ. μηχανής θα διαρκέσει από τις 13/12/2016 έως τις 14/1/2017. Να 

υπενθυμίσουμε ακόμη και την άλλη προωθητική ενέργεια της εταιρίας. Με την 

αγορά αγορά σώματος Nikon D500 ή kit D500 με φακό AF-S DX Nikkor 16-80mm 

VR, επιστρέφεται άμεσα το ποσό των 300 ευρώ. Επιπλέον, με αγορά επιλεγμένων 

φακών Nikkor, η επιστροφή αγγίζει έως και τα €150. Oι αγορές θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο από 01.12.2016 έως και 14.01.2017.  

Δείτε αναλυτικά τους φακούς στον παρακάτω πίνακα: 

Calpro 

Συνεργασία με τη RED Digital 
Cinema 

Η εταιρεία Calpro ανακοίνωσε 

την έναρξη της συνεργασίας με 

την RED με σκοπό τη διανομή 

των επαγγελματικών ψηφιακών 

κινηματογραφικών μηχανών και 

των εξαρτημάτων τους στην Ελλάδα 

και την Κύπρο. Ως αποκλειστικός 

διανομέας της RED, η Calpro θα 

παρέχει πωλήσεις, εκπαίδευση 

και υποστήριξη για τα προϊόντα 

και αξεσουάρ της RED σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια. Η CALPRO 

θα προσφέρει εκπαιδευτικά 

εργαστήρια σε βάθος, για ολόκληρη 

τη γραμμή των καμερών RED 

-συμπεριλαμβανομένης και της 

νεότερης γενιάς, DSMC2 (Digital Stills 

and Motion Cameras). «Η συνεργασία 

με την RED, έρχεται να σηματοδοτήσει 

μια νέα εποχή ιγα την κινούμενη 

εικόνα στην Ελλάδα. Είμαστε 

ενθουσιασμένοι με την συνεργασία 

αυτή και ανυπομονούμε να εισάγουμε 

όλη την γκάμα προϊόντων της RED, 

αλλά κυρίως τις κάμερες DSMC2 στην 

Ελληνική και την Κυπριακή αγορά και 

να δώσουμε στους κινηματογραφιστές 

την ευκαιρία να δημιουργήσουν 

και άλλα υπέροχα έργα» δήλωσε 

ο  κ Χρήστος Πρωτογερόπουλος, 

Διευθύνων Σύμβουλος της Calpro.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο 

www.calpro.gr

Nikon
hb k D810
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http://www.merkouri.gr/
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Out of Focus
Φωτογραφίζοντας με τον Παναγιώτη

Με το φωτογραφικό μέσο να ξεπερνά μια απλή απεικόνιση, η έκθεση παρουσιάζει τα φωτογραφικά έργα του Παναγιώτη, ενός δεκάχρονου 

μαθητή που νόσησε με το λέμφωμα Hodgkin. Κατά την περίοδο ίασής του, ο Παναγιώτης αποτυπώνει μέσα από το φωτογραφικό του 

φακό γωνίες και αντικείμενα του σπιτιού και άλλοτε του νοσοκομείου που επισκεπτόταν συχνά. Μεταφέροντας ισχυρό μήνυμα αισιοδοξίας, η 

έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του συλλόγου «Λάμψη».

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 18.30

Διεύθυνση: Λέσχη Φωτογραφίας «Out of Focus», Μητροπολίτου Γενναδίου 24, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Out of Focus, OutOfFocus2014@gmail.com, http://outoffocus2014.blogspot.gr, https://www.facebook.com/pages/Out-of-

Focus/755413671189882 

Άνευ όρων και ορίων
Νέα έκθεση από την ομάδα των 
«Φωτοερευνητών»

Όροι και όρια, σαφή και διακριτά, τόσο 

στην καθημερινή ζωή όσο και στην ίδια τη 

φωτογραφία, γίνονται το αντικείμενο της νέας 

ομαδικής έκθεσης των «Φωτοερευνητών». Σε μια 

προσωπική φωτογραφική σπουδή, οι φωτογράφοι 

της έκθεσης προσεγγίζουν ο καθένας ξεχωριστά 

τα δικά του όρια και όρους, σε μια διαδρομή 

μέσα από το φωτογραφικό φακό. Στην έκθεση 

συμμετέχουν οι φωτογράφοι Κίμων Αξαόπουλος, 

Αλεξάνδρα Γεωργίου, Γιώργος Κρικέλης, Βίκυ 

Νικολογιάννη, Μαίρη Παλαιολόγου, Κωνσταντίνος 

Στριγγάρης και Αλέκος Τσαμπάς. Την έκθεση 

επιμελήθηκε και οργάνωσε ο Κίμων Αξαόπουλος.

Διάρκεια έκθεσης: 

έως 18 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: 

Δημοτική 

Πινακοθήκη 

Πειραιά, Φίλωνος 

29 και Καραολή 

Δημητρίου, 

Πειραιάς

Μέρες και ώρες 

λειτουργίας: 

καθημερινές 18.00 

– 22.00, Σάββατο 

– Κυριακή 11.00 – 

22.00

Πληροφορίες: 

Φωτοερευνητές, 

http://www.

photoerevnites.gr

Πινακοθήκη Θεόδωρου Μάρκελλου
Έκθεση φωτογραφίας στα Τρίκαλα

Με αφορμή τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Τρικκαιών, 

4 ερασιτέχνες φωτογράφοι επισκέπτονται τη Δημοτική Πινακοθήκη 

«Θεόδωρου Μάρκελλου», για να παρουσιάσουν τα φωτογραφικά τους έργα. 

Πρόκειται για τους Δημήτρη Μπουντούρη, Θανάση Σπανιά, Γιάννη Τέα και Θανάση 

Τουφεξίδη. Και οι 4 από τα Τρίκαλα, ο Δημήτρης Μπουντούρης και ο Θανάσης 

Σπανιάς είναι μεταξύ άλλων μέλη της Φωτογραφικής Ομάδας Τρικάλων.

Εγκαίνια: Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Ιανουαρίου 2017

Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη «Θεόδωρου Μάρκελλου», Γαριβάλδη 8, 

Τρίκαλα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 22.00
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Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ. Ορμηνίου 9, 115 28, Αθηνα, 
τηλ.: 2107236847, fax: 2107249848, www.albapv.gr, 
e-mail: info@albapv.gr, f: Alexandrou PhotoandVideo

Be Free Live Fluid 
Head System
Το Manfrotto Befree Live μεταφέρεται 
παντού με ευκολία χάρη στο μικρό μέγεθος 
και τη μινιμαλιστική σχεδίαση και αποτελεί 
το πιο συμπαγές κιτ για video. Eίναι 
εξαιρετικά μικρό και βολικό, ειδικά για 
τον εικονολήπτη που βρίσκεται συχνά σε 
εξωτερικές λήψεις, είτε χρησιμοποιεί DSLR, 
CSC ή μικρές βιντεοκάμερες. Η υδραυλική 
κεφαλή Befree Live Fluid Head, εγγυάται 
ομαλές κινήσεις χάρη στο υδραυλικό 
σύστημα διατηρώντας τη μηχανή σας τέλεια 
ισορροπημένη.

Τσάντες με την υπογραφή 
κύρους Μanfrotto

Advanced Compact
Ειδικά σχεδιασμένες φωτογραφικές τσάντες για 
συστήματα μηχανών mirrorless. Το modular εσωτερικό 
διευκολύνει την προσαρμογή σε διάφορες διαμορφώσεις 
εξοπλισμού π.χ. ένα ή δύο σώματα και τρεις φακοί. 
Επίσης ορισμένα μοντέλα διαθέτουν διαμέρισμα για 
Ultrabook ή tablet ενώ προβλέπεται χώρος και για 
προσωπικά αντικείμενα.

Street
Άλλη μια σειρά τσαντών με μοντέρνα εμφάνιση και 
χρώματα, που απευθύνεται σε κατόχους συστημάτων 
mirrorless. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και με 
διαφορετική προσέγγιση στο design ώστε να καλύπτονται 
όλες οι λειτουργικές και αισθητικές προτιμήσεις.

Στηρίζει 
και προστατεύει 
τον εξοπλισμό σας

• Μήκος (κλειστό): 40 cm
• Μέγιστο ύψος: 151 cm
• Ελάχιστο ύψος: 43 cm
• Βάρος; 1.8 kg
• Μέγιστο φορτίο: 4 kg
• Υλικό κατασκευής: αλουμίνιο

ΜΑΖΙ ΣΟΥ

ΠΑΝΤΟΥ!

http://www.albapv.gr/
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Η οικονομική κρίση στην Αθήνα 

τοποθετείται στο επίκεντρο της 

φωτογραφικής αναζήτησης του Βαγγέλη 

Γεωργά, στη νέα του έκθεση με τίτλο 

«Tears and Parades». Σε μια σειρά 

φαινομενικά ρεαλιστικών εικόνων, ο 

φωτογράφος διερευνά μεταξύ άλλων τη 

λειτουργία της αναπαράστασης ως οπτικής 

μεταφοράς. Υποψήφιος διδάκτορας 

κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο 

του Cambridge, ο Βαγγέλης Γεωργάς 

Tears and Parades 
Ατομική έκθεση του Βαγγέλη Γεωργά

έχει διακριθεί με το πρώτο βραβείο στους διαγωνισμούς  «European Central Bank 

Photography Award 2007», «Athens Photo Festival Award 2009»,  «Photonic Moments 

Award: Ljubljana 2012» και «LSE Photography Award 2013». Tο 2013 υπήρξε νικητής 

του διαγωνισμού Magenta Foundation. Την έκθεση «Tears and Parades» επιμελείται ο 

φωτογράφος Γιάννης Σίμος.

Εγκαίνια: Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 30 Δεκεμβρίου

Διεύθυνση: BlackBox, Μαυρομιχάλη 52, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 19.00 – 21.00

Πληροφορίες: BlackBox, blackbox.athens@gmail.com, http://blackbox-photography.com 
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http://www.blk.gr/index/en
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Στη διαδρομή από την Αθήνα μέχρι το Ρίο, ο Βασίλης Κουτρουμάνος καταφέρνει να μεταφέρει 

μικρές και μεγάλες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας φέρει εις πέρας τη μεγάλη 

πρόκληση της διαπίστευσης των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Ο Βασίλης Κουτρουμάνος ασχολείται με τη φωτογραφία από το 1987. Έχει συνεργαστεί με τα 

μεγαλύτερα φωτοειδησεογραφικά πρακτορεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Έχει 

αποστπάσει σημαντικές διακρίσεις στο φωτορεπορτάζ. Tυγχάνει μεταξύ άλλων μέλος της Ελληνικής 

Φωτογραφικής Εταιρείας, της Ελληνικής Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος καθώς και ιδρυτικό 

μέλος του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας των Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ. Στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, 

είχε επιλεγεί ως photo manager στον στίβο του Ολυμπιακού Σταδίου και ήταν υπεύθυνος για 2.000 

φωτορεπόρτερ από όλο τον κόσμο. Την έκθεση «Από το Ρίο με Αγάπη!...Βασίλης Κουτρουμάνος» 

επιμελήθηκε ο Γιάννης Κανελλόπουλος. Μεγάλος χορηγός  εξοπλισμού του φωτογράφου είναι 

η NIKON ενώ η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Εθνικής 

Ολυμπιακής Ακαδημίας, του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων, του 

Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και Του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.

Εγκαίνια: Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, 19.00 Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Δεκεμβρίου: 

The Image Gallery, Λεωφόρος Αμαλίας 36, Αθήνα

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη - Παρασκευή 11.00 – 20.00

Info: the Image Gallery, Τηλ. 2103230534 http://gallerytheimage.com

Από το Ρίο με Αγάπη!
Ατομική έκθεση του Βασίλη Κουτρουμάνου στην Image Gallery

Επίσημος φωτογράφος των 

Ολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο το 

2016, ο Βασίλης Κουτρουμάνος 

επιστρέφει, αποτυπώνοντας με τον 

φωτογραφικό του φακό στιγμές που 

μένουν στην ιστορία. Σε μια έκθεση 

που παρουσιάζει μερικές μόνο από 

τις συνολικά 39.000 φωτογραφίες, 

ο γνωστός φωτορεπόρτερ ταξιδεύει 

το θεατή στην πρόσφατη Ολυμπιάδα 

του Ρίο, συνθέτοντας ένα προσωπικό 

ημερολόγιο. 

Οι Έλληνες αθλητές, οι ομάδες, οι 

προπονητές και οι οικογένειες που 

τους ακολούθησαν στους Αγώνες 

σκιαγραφούνται στην προσπάθεια 

για διάκριση, συνθέτοντας, μέσα από 

εύστοχα φωτογραφικά κλικ, ένα 

σημαντικό ντοκουμέντο.
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http://www.myalbums.gr/
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Gaia.indd   2 7/12/2016   1:38:11 μμ

http://www.photo.gr/gaia/


ΤΕΥΧΟΣ  354  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  19  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  33

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πίνακες D-SLR, CSC & SLT 
Mε χαρακτηριστικά, τιμές και άποψη*

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε σχεδόν όλες 
τις μηχανές-συστήματα, δηλαδή τις μηχανές 

με εναλλάξιμους φακούς, που κυκλοφορούν στην 
ελληνική αγορά. Αν αναζητάτε μια μηχανή που μόλις 
ανακοινώθηκε αλλά δεν μπορείτε να την εντοπίσετε 
στους πίνακες σημαίνει ότι μέχρι την ημερομηνία 
έκδοσης του τεύχους δεν ήταν διαθέσιμη προς 
πώληση.
Στον πίνακα οι μηχανές χωρίζονται ανάλογα με την 
αρχιτεκτονική. Για αρχή έχουμε τις “κλασσικές” DSLR,  
έπονται οι SLT της Sony και τέλος οι CSC/Mirrorless 
που καταργούν το σύνολο καθρέπτη/πενταπρίσματος. 
Σε κάθε κατηγορία οι μηχανές ταξινομούνται με βάση 
την τιμή και έχουν ειδική ένδειξη για το φορμά του 
αισθητήρα. 
* Αναδημοσίευση από ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ τ.246 Ιαν.Φεβρ.2017

TΑ ΦΟΡΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Full frame Επεκράτησε να ονομάζονται full frame όσα μοντέλα, 
διετήρησαν στους αισθητήρες τους το συμβατικό καρέ του 
(φιλμάτου) φορμά 135 δηλ. 36x24mm με αναλογία πλευρών 
3:2. Έχουν αυξημένο κατασκευαστικό κόστος. 
APS-C   Έλκει την ονομασία από το παλιό φιλμ APS. Δεν έχει 
απόλυτα τυποποιημένη διάσταση αλλά κατά προσέγγιση είναι 
15x23mm. Αναφέρεται και σαν crop sensor.
Micro 4/3 Σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής με φακούς 
τηλεκεντρικής σχεδίασης και φορμά 13,5x18mm. Aρχικά 
προοριζόταν για DSLR και στη συνέχεια μετατράπηκε σε mirror-
less (Olympus, Panasonic). Πρόκειται για ανοικτή αρχιτεκτονική.
Mια ίντσα Καθιερώθηκε από τη Nikon με τη σειρά 1. 
Aισθητήρες μιας ίντσας συναντάμε σε και σε αρκετές large sen-
sor compact μηχανές. 

Οδηγός αγοράς
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Οδηγός αγοράς DSLR

Μέγιστη Ανάλυση 5184x3456 Lens Factor 1.6x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 100-6400 Κλείστρο 30-1/4000s 
Βίντεο 1920 x 1080 (29.94, 25, 23.976 fps) inter-frame Οθό-
νη LCD TFT 3.0in Διαστάσεις 129.6x99.7x77.9mm Βάρος (με 
μπατ.) 480gr. Αισθητήρας: ΑPS-C  

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1,5x Κάρτα SD/
SDHC Ευαισθησία ISO 200-12800 Κλείστρο 30 - 1/4000s 
Βίντεο 1,920x1,080 (60, 50, 30, 25, 24 fps) Οθόνη LCD TFT 
3.2in. Διαστάσεις (mm) 125x98x76 Βάρος (με μπατ.) 480gr. 
Αισθητήρας: ΑPS-C

Έχει αισθητήρα CMOS 18MP, επεξεργαστή DIGIC 
4 και σύστημα AF 9-σημείων. Είναι βελτιωμένη 
σε σχέση με την προκάτοχο της τόσο σε 
χαρακτηριστικά όσο και σε σχεδίαση. Μεγαλύτερη 
διαφορά είναι η αύξηση της ανάλυσης από τα 
12MP στα 18MP. Σημαντική και η αναβάθμιση των 
υλικών και το εύρος του ISO που πλέον είναι 100-
6400. Τιμή kit με τον EFS18-55III GR

Εξέλιξη της πετυχημένης εμπορικά D5200, 
μοιράζεται εκ πρώτης όψεως παρόμοιες 
προδιαγραφές π.χ. APS-C φορμά, 
ανάλυση 24MP, αρθρωτή οθόνη και 
σχεδόν ταυτόσημες διαστάσεις. Διαθέτει 
ενσωματωμένο WiFi και GPS. Σημαντικότερο 
όλων η αφαίρεση του φίλτρου low pass για 
καλύτερη οπτική απόδοση. 

H μικρότερη DSLR όλων των εποχών 
που μοιράζεται την ίδια ανάλυση με 
μεγαλύτερα μοντέλα Canon EOS, τον 
επεξεργαστή 14bit Digic 5, την οθόνη 
αφής 3 ιντσών και το βίντεο της EOS M. 
Έχει βελτιωμένο υβριδικό phase/contrast 
σύστημα AF.
Τιμή kit με τον EFS18-55IS GR

Αναβαθμισμένη έκδοση της D3300 με 
την προσθήκη Snapbridge. O αισθητήρας 
παραμένει ίδιος στα 24,2Megapixel όπως 
και ο επεξεργαστής Xpeed 4. Ταυτόσημος 
είναι ο φωτοφράκτης 1/4000sec. με 
συγχρονισμό φλας στο 1/200sec. και το 
σκόπευτρο τύπου pentamirror
με κάλυψη 95%. 

Η μεσαίας κατηγορίας D5200 με την 
υψηλή ανάλυση 24MP δανείζεται 
upmarket χαρακτηριστικά όπως π.χ. 
το autofocus 39 σημείων και τη 
φωτομέτρηση 3D Color Matrix της 
μεγαλύτερης D7000 αλλά και την 
αναδιπλούμενη οθόνη της D5100, 
κρατώντας προσγειωμένη τιμή.

€329 
18 MP
APS-C

€599 
24 MP
APS-C

Mια από τις πρώτες βασικές DSLR xωρίς 
κατωδιαβατό φίλτρο. Έχει αισθητήρα DX-
format 24,2Μegapixel, κλίμακα ευαισθησίας 
ISO 100-12.800 με δυνατότητα ενίσχυσης 
κατά 1stop και burst mode 5καρέ το δευτ. 
Τα αρχεία φωτογραφιών και video 1080p 
μπορούν να διαμοιραστούν μέσω WiFi με τη 
βοήθεια του αντάπτορα Nikon WU-1a.

Canon EOS 1200D 

Nikon D5300

Nikon D3300

€399 
24 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1.5x Κάρ-
τα SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-12800 Κλείστρο 
30 - 1/4000 sec Βίντεο 1920x1080 (60, 50, 30, 25, 24 fps) 
Οθόνη  3” LCD Διαστάσεις (mm) 124x98x75 Βάρος (με μπατ.) 
430gr Αισθητήρας: APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 5184x3456 Lens Factor 1.6x Κάρ-
τα  SD/SDHC/SDXC Ευαισθησία ISO 100-12800 Κλείστρο 
30-1/4000s Βίντεο 1920x1080 (30, 25, 24 fps) Οθόνη  LCD 
TFT 3in. Διαστάσεις (mm) 117x91x69 Βάρος (με μπατ.) 407gr 
Αισθητήρας: ΑPS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 100-25600  Κλείστρο 30 - 1/4000 
Βίντεο 1920 x 1080p/6 fps/30fps/24 fps Οθόνη 3” LCD Δι-
αστάσεις 124x98x75.5 mm Βάρος (με μπατ.) 395 gr. Αισθη-
τήρας: APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1,5x Κάρτα SD, 
SDHC/SDX Ευαισθησία ISO 100-6400 Κλείστρο 30 - 1/4000s 
Βίντεο 1920x1080 Οθόνη  LCD TFT 3 in. Διαστάσεις (mm) 
129x98x78 mm Βάρος (με μπατ.) 555gr. Αισθητήρας: ΑPS-C

€399 
18 MP
APS-C

€479 
24MP 
APS-C

€499
24.1 MP
APS-C

Canon EOS 100D

Nikon D3400 

Nikon D5200

Αρκετά όμοια με την Canon 650D, την 
οποία αντικατέστησε. Έχει αισθητήρα 18MP 
APS-C Hybrid CMOS με ενσωματωμένο 
phase detection autofocus, επεξεργαστή 
DIGIC 5 και σύστημα AF εννιά σταυροειδών 
σημείων. Διαφέρει στο Live View των 
δημιουργικών φίλτρων και στην αρθρωτή, 
επαφικού τύπου οθόνη.

Canon EOS 700D

Pentax K50

€499
18.1 MP
APS-C

€399
16 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 5184x3456 Lens Factor 1.6x Κάρτα 
SD/SDHC/SDXC Ευαισθησία ISO 100-51200 Κλείστρο 30-
1/4000s Βίντεο 1920x1080 (30, 25, 24 fps) Οθόνη  LCD TFT 
3in. Διαστάσεις (mm) 133x100x79 Βάρος (με μπατ.) 580gr Αι-
σθητήρας: ΑPS-C

Μέγιστη Ανάλυση 4928x3264  Lens Factor 1.5x Κάρ-
τα SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-51200 Κλείστρο 
30-1/6000 sec Βίντεο 1920x1080 (30, 25, 24fps) Οθόνη  
LCD TFT 3.0in. Διαστάσεις (mm) 128x96x71 Βάρος (με μπατ.) 
650gr Αισθητήρας: APS-C

Ενδιαφέρουσα πρόταση της Pentax στη 
μεσαία κατηγορία των DSLR, με ισχυρό 
σημείο την αδιαβροχοποίηση και την 
αντοχή στις δύσκολες συνθήκες. Καλή 
εργονομία, γρήγορο AF, στιβαρό design 
και περισσότερες από 120 χρωματικές 
επιλογές. Τιμή kit με το 18-55mm και 
55-200mm.

€300

€599
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα
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Οδηγός αγοράς DSLR

Μέγιστη Ανάλυση 5184x3456 Lens Factor 1.6x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 100-6400 Κλείστρο 30 - 1/4000
Βίντεο 1920x1080p /29.97fps/23.98 fps  Οθόνη 3” LCD
Διαστάσεις 129x101x77mm Βάρος (με μπατ.) 485gr. 
Αισθητήρας APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1,5x Κάρτα 
SD, SDHC/SDX Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 
30 - 1/8000s Βίντεο 1920x1080 Οθόνη  LCD TFT 3.2 in. 
Διαστάσεις (mm) 136x107x 76 mm Βάρος (με μπατ.) 675gr. 
Αισθητήρας: ΑPS-C

Οι διαφορές με την EOS 1200D 
επικεντρώνονται στην αύξηση ανάλυσης της 
οθόνης (920K-dot από 460K), στη λειτουργία 
“White Priority” (για WB) και στην υποστήριξη 
Wi-Fi/NFC. Διαθέτει αισθητήρα 18MP, 
σύστημα AF 9 σημείων, εύρος ISO 100-6400 
και δυνατότητα εγγραφής video Full HD.  Τιμή 
kit με τους18-55+75-300EGP

Ανάμεσα στα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
ξεχωρίζει ο νέος αισθητήρας των 24MP 
από τον οποίο απουσιάζει το φίλτρο low 
pass. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας διαθέτει 
σύστημα σταθεροποίησης 4,5 stop το οποίο 
συνεργάζεται –προφανώς- με όλους τους 
φακούς που μπορούν να τοποθετηθούν στη 
μηχανή. 

Επιμένοντας στα 24MP, η D7100 αποτελεί 
μια σημαντική αναβάθμιση του DX φορμά. 
Έχει νέο αισθητήρα και χωρίς κατωδιαβατό 
φίλτρο (OLPF), κάτι που η Nikon έκανε πρώτη 
φορά σε “μικρή“ DSLR όταν παρουσίασε την 
D7100 .

Μεσαίας κατηγορίας, πρόκειται για την 
αντικατάσταση της EOS 60D. Δανείζεται 
τα καλύτερα χαρακτηριστικά της γκάμας 
μαζί με το autofocus της 7D, το WiFi 
και την αρθρωτή οθόνη.  Διαθέτει όμως 
ολοκαίνουργιο επαναστατικό αισθητήρα 
Dual Pixel CMOS AF με phase detection 
autofocus σε Live View και video.

€599
18MP
APS-C

€1.049
24 MP
APS-C

Οι μηχανές που διαδέχονται την Canon 
700D, ξεχωρίζουν κυρίως για τον καινούργιο 
αισθητήρα 24.2MP με τον υπέρυθρο αισθητήρα 
φωτομέτρησης και το ενσωματωμένο WiFi-πρώτη 
φορά σε φωτ. μηχανή EOS. Οι διαφορές είναι 
κυρίως εξωτερικές, με πιο προχωρημένη την EOS 
760D που έχει και LCD panel ενδείξεων δεξιά. 
Τιμή σώμα760D ή kit 750D με τον + 18-55IS EGP

Canon EOS 1300D

Nikon D7200

Canon EOS 750D/760D

€699 
24 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1.6x Κάρτα 
SD/SDHC/SDXC Ευαισθησία ISO 100-12800 Κλείστρο 
30-1/4000s Βίντεο 1920x1080 (30, 25, 24 fps) Οθόνη  
LCD TFT 3in. Διαστάσεις (mm) 133x100x79 Βάρος (με μπατ.) 
555-565gr Αισθητήρας: ΑPS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 100-204800 Κλείστρο 30 - 1/6000
Βίντεο 1920x1080 60fps/50fps Οθόνη 3” LCD Διαστάσεις 
125x93x74 mm Βάρος (με μπατ.) 688gr. Αισθητήρας APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-6400 Κλείστρο 30-1/8000 
sec  Βίντεο 1,920x1,080 (24p) Οθόνη LCD TFT 3,2in. Διαστά-
σεις (mm)  136x107x76  Βάρος (με μπατ.) 765 
Αισθητήρας: APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 5472x3648 Lens Factor 1,6x Κάρτα CF 
I/II Ευαισθησία 100-12800 Κλείστρο  30-1/8000s  Βίντεο 
1920x1080 (29.97, 25, 23.976 fps) Οθόνη  LCD TFT 3.0in 
Διαστάσεις (mm) 139x104x79mm Βάρος (με μπατ.) 755gr. 
Αισθητήρας: ΑPS-C

€699
APS-C
24MP

€890 
24 MP
APS-C

€899
20.2 MP
APS-C

Pentax K70 

Nikon D7100 Canon EOS 70D

Η δεύτερη έκδοση της Pentax K-3 
με low pass φίλτρο άλα καρτ. Με 
βελτιωμένους αλγόριθμους και 
σταθεροποίηση που επιδρά στον 
αισθητήρα, είναι ιδανική για λήψεις με 
υψηλή ταχύτητα και υψηλή ανάλυση.

Pentax K-3 ΙΙ

Nikon D5500

€949 
24 MP
APS-C

€729 
24 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6016x4000 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-51200 Κλείστρο 30-1/8000 
sec  Βίντεο 1920x1080 (30, 25, 24fps) Οθόνη LCD TFT 3,2in. 
Διαστάσεις (mm)  132x99x79  Βάρος (με μπατ.) 800 Αισθητή-
ρας: APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 30-1/4000 
sec  Βίντεο 1,920x1,080 (24p) Οθόνη LCD TFT 3,2in. Διαστά-
σεις (mm)  124x97x70  Βάρος (χωρίς μπατ.) 420 Αισθητή-
ρας: APS-C

Η D5500 είναι μικρότερη και 
ελαφρότερη υπερακοντίζοντας σε 
compact διαστάσεις τη D3300. H 
πιο εμφανής βελτίωση αφορά την 
λειτουργία αφής για την πλήρως 
αρθρωτή οθόνη 3,2in. ανάλυσης 
1,37Megapixel η οποία γυρίζει και 
προς το πλάι και περιστρέφεται.

€599

€1.050

Eξελίσσει το concept της D7100 σε όλες τις 
παραμέτρους. Ο αισθητήρας έχει αλλάξει χωρίς όμως 
αύξηση της ανάλυσης που παραμένει 24,2Megapixel 
σε σχέση με τα 24,1ΜΡ της D7100. Αυξάνεται το 
buffer (ενδιάμεση μνήμη) ώστε να τραβάει τριπλάσιο 
αριθμό διαδοχικών καρέ στα 6fps (“βάθος” 18 
συνεχών καρέ σε RAW format uncompressed, 27 
καρέ σε συμπίεση 12bit και 100καρέ JPEG).
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Οδηγός αγοράς DSLR

Μέγιστη Ανάλυση  7360 x 4912 Lens Factor 1x Κάρτα SD/
SDHC/SDXC Ευαισθησία 100-204800 Κλείστρο  30 - 1/8000
Βίντεο 1920 x 1080p / 29.97 fps / 25 fps / 23.98 fps
Οθόνη 3.2” LCD Διαστάσεις 136x110x85 mm Βάρος (με μπατ.) 
924 gr.  Αισθητήρας Full Frame

Μέγιστη Ανάλυση 4928x3280 Lens Factor 1.5x Κάρ-
τα SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-12800 Κλεί-
στρο 4-1/4000 sec  Βίντεο όχι Οθόνη LCD TFT 3,0in. 
Διαστάσεις (mm) 143.5x110x66.5 Βάρος (με μπατ.) 
710gr. Αισθητήρας: APS-C

Η Κ-1 ανάγεται σε πρότυπο hi tech design από 
αυτά που σπάνια πλέον υποδεχόμαστε. Aποβλέπει 
στην ίδια κατηγορία DSLR όπως η Nikon D810, 
δηλ. στην τάξη των semi-professional, με υψηλή 
ποιότητα κατασκευής αλλά συγκρατημένο όγκο 
και βάρος, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες 
τις εφαρμογές. Στην καρδιά της Κ-1 κτυπάει ο full 
frame CMOS αισθητήρας 36,4 Μegapixel. 

Mοιάζει εξωτερικά με τις ιστορικές φιλμάτες SLR 
όπως η FM2 και η F3. Στη σχεδίαση κυριαρχούν 
ο αισθητήρας της D4, οι περιστροφικές κλίμακες 
και το “ανασηκωμένο” πεντάπρισμα. Αν ξεχωρίζει 
κάπου είναι στη συμβατότητα. Κουμπώνουν και 
μάλιστα φωτομετρούν ακόμη και οι προ σειράς A-I 
φακοί, χάρη σε μηχανισμό ζεύξης στη μοντούρα 
κληρονομιά της F3. Δεν έχει video.

Διάδοχος της 70D με τον νέο αισθητήρα 4MP 
APS-C CMOS και την τεχνολογία Dual Pixel, 
όπου τα pixel του αισθητήρα λειτουργούν και ως 
pixel phase detection. To σώμα είναι ανθεκτικό 
στη σκόνη και την υγρασία, κατασκευασμένο 
από κράμα μαγνησίου. Επιπλέον αναβαθμίστηκε 
το σύστημα AF και τώρα διαθέτει 65 σημεία 
κάλυψης, σε σχέση με τα 19 της 70D.  

Πολλές οι βελτιώσεις για την μικρότερη σε 
διαστάσεις Nikon FF όπως το προηγμένο 
autofocus 51 σημείων πανομοιότυπο με 
το αντίστοιχο της D4S και D810, αρθρωτή 
οθόνη 3.2in. (ανάλυση 1.229Κ) για πρώτη 
φορά σε DSLR full frame της Nikon, ταχύτητα 
ριπής 6,5fps, ενσωματωμένο WiFi και 
αδιαβροχοποίηση σε ίδια επίπεδα με τη D810.

€2.099
Full Frame

36 MP

€2.839 
16.6 MP
APS-C

Pentax K-1 

Nikon Df

Nikon D610
Μέγιστη Ανάλυση 5472x3648 Lens Factor 1x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 30 - 
1/4000s Βίντεο 1920x1080 (29.97, 25, 23.976 fps) Οθόνη  
LCD TFT 3.0in. Διαστάσεις (mm) 145x111x71 Βάρος (με μπατ.) 
770gr. Αισθητήρας: Full frame

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor  1.6x Κάρτα SD/
SDHC/SDXC Ευαισθησία 100-16000 Κλείστρο 30 - 1/8000
Βίντεο 1920x1080 60p/ 30p/ 24p Οθόνη 3” LCD
Διαστάσεις 139x105x79 mm Βάρος (με μπατ.) 730gr.
Αισθητήρας APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6016x4016  Lens Factor 1x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 100-12800 Κλείστρο 30-1/4000 
sec  Βίντεο 1,920x1,080 (24p) Οθόνη LCD TFT 3,2in. Διαστά-
σεις (mm) 140.5x113x78 Βάρος (με μπατ.) 750. 
Αισθητήρας: Full Frame

€1.549 
20.2 MP
Full Frame

€1.249
24MP
APS-C

€2.049 
24 MP

Full Frame

Canon EOS 6D

Canon EOS 80D 

Nikon D750

€1.200

2.839

Mε πιο εξελιγμένο αισθητήρα από την 
προκάτοχο και την 70D με την οποία μοιράζεται 
την τεχνολογία Dual Pixel στο AF. Η ταχύτητα 
του AF παρουσιάστηκε ως η αιχμή του δόρατος 
ενώ και το σύστημα του Ρhase-Detect είναι 
βελτιωμένο με 65 σημεία, all cross-type Phase-
Detect autofocus και το AI Servo AF III  της ΕΟS 
1D X για την εστίαση κινούμενων θεμάτων.

Μέγιστη Ανάλυση 5472x3648 Lens Factor 1.6x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 100-16000 Κλείστρο 30-1/8000s 
Βίντεο 1920x1080 (59.94, 50 fps) inter-frame Οθόνη LCD 
TFT 3.0in Διαστάσεις 148.6 x 112.4 x 78.2 mm Βάρος (με 
μπατ.) 910gr Αισθητήρας: APS-C

€1.499 
20.9 MP
APS-C

Canon EOS 7D Mk II

S 

Μέγιστη Ανάλυση 6016x4016 Lens Factor 1x Κάρτα 
SD, SDHC/SDX Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 30 - 
1/4000s Βίντεο 1920x1080 Οθόνη  LCD TFT 3 in. Διαστά-
σεις (mm) 141x113 x82 mm Βάρος (με μπατ.) 760gr. Αισθη-
τήρας: Full frame

Διορθώνει τις μικρές ατέλειες της Nikon D600 
με κυριότερη αλλαγή του υποσυστήματος 
κλείστρου χωρίς ωστόσο να διαφοροποιούνται 
οι προδιαγραφές. Πετυχαίνει καλύτερο ρυθμό 
στη ριπή (burst mode) 6.0fps αντί για 5,5fps 
και μάλιστα ενσωματώνει και ήσυχη λειτουργία 
με ρυθμό 3fps. Eπίσης χρησιμοποιείται 
βελτιωμένος αλγόριθμος για το WB. 

€1.649
24.3 MP
Full Frame

Π
δ
a
τ
ο
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Παρουσιάστηκε σχεδόν μαζί με τη “ναυαρχίδα” 
D5 και περιλαμβάνει πολλές από τις τεχνολογίες 
της δεύτερης, όπως π.χ. το άκρως εξελιγμένο 
υποσύστημα Autofocus MultiCAM 20K με 153 
σημεία εστίασης και τον εξελιγμένο επεξεργαστή 
Εxpeed 5, τελευταίας γενιάς. Επωφεληθείτε από το 
χριστουγεννιάτικο cashback και αποκτήστε την με 
€300 επιστροφή (€1.949). Πληρ. στη σελ 108.

Μέγιστη Ανάλυση 5568x3712 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC, XQD Ευαισθησία 100- 51200 Κλείστρο 30 - 
1/8000 Βίντεο 3840x2160p/30 fps/25 fps/24 fps Οθόνη 
3» LCD Διαστάσεις 147x115x81 mm Βάρος (με μπατ.) 860gr. 
Αισθητήρας APS-C

€2.249 
20.9MP
APS-C

Nikon D500

Epson.indd   1 7/12/2016   12:05:50 μμ

Η 6D συντηρητικά μένει στα 20ΜP αλλά από 
την άλλη μεριά προτιμάει να ενσωματώσει 
νέες τεχνολογίες όπως GPS και WiFi. Tα 
ηλεκτρονικά με τον επεξεργαστή Digic 
V υπόσχονται τετραπλάσια ταχύτητα 
με αντίκρισμα στην άνεση στις υψηλές 
ευαισθησίες ΙSO. Nέο είναι και το autofocus 
11 σημείων.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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".

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

45€ 50€ 55€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 12:
«Ύφος & στυλ

στη φωτογραφία»
Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

2 Φεβρουαρίου

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα ή & των έντεκα εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

12_MONOTHEMATIKA.indd   1 23/10/2016   6:54:08 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Οδηγός αγοράς DSLR

Μέγιστη Ανάλυση 5568 x 3712 Lens Factor 1x Κάρτα 
XQD Ευαισθησία 100-102400 Κλείστρο 30 - 1/8000 Βί-
ντεο 4K / 30 fps / 25 fps / 24 fps Οθόνη 3.2” LCD  Δια-
στάσεις 160x158x92mm Βάρος (με μπατ.) 1415 gr. Αι-
σθητήρας Full Frame

Μέγιστη Ανάλυση 5184x3456  Lens Factor 1x Κάρτα CF I/
II, SD Ευαισθησία ISO 100-51200 Κλείστρο 30-1/8000s Βί-
ντεο 1920x1080 (30fps) Οθόνη  LCD TFT 3.2 in. Διαστάσεις 
(mm) 158x164x83 Βάρος (με μπατ.)1,54 kg.
Αισθητήρας: Full frame

Στη D5 η ονομαστική ευαισθησία 
του αισθητήρα 20,8Μegapixel, που 
εξελίχθηκε από την ίδια τη Nikon, 
αγγίζει τιμές -ρεκόρ δηλ. στάνταρ 
τιμή ISO 102.400. Με ειδική 
ρύθμιση η ευαισθησία μπορεί να 
προσαρμοστεί είτε προς τα κάτω ΙSO 
50 (Lo.1) είτε προς τα άνω ως ΙSO 
3.280.000 (Ηi5).  Συνεργάζεται με 
τον τελευταίας γενιάς επεξεργαστή 
Εxpeed 5 για βελτιστοποίηση των 
αρχείων JPEG και workflow.

Η EOS-1D X Mark II αποτελεί την επιβεβαίωση της 
αντίληψης “evolution over revolution”, δηλ. της 
προσήλωσης σε προσεκτικά εξελικτικά βήματα αντί 
για επαναστατικές αλλαγές. Έχει λίγο ανεβασμένη 
ανάλυση στα 20.2Megapixel από 18.1Megapixel του 
προηγούμενου μοντέλου αλλά ξαναασχεδιασμένο 
από το μηδέν με σύστημα Dual Pixel που είχαμε δει 
για πρώτη φορά στην πολύ καλή μεσαίας κατηγορίας 
Canon EOS 70D.

Η ναυαρχίδα της Canon 
με heavy duty κατασκευή 
μεταφέρει τη σειρά 1D σε full 
frame διαστάσεις, διαδεχόμενη 
δύο μοντέλα ταυτοχρόνως: 
EOS-1Ds Mk III και  EOS-
1D Mk IV. Προτιμάει τα 
σχετικά λίγα αλλά υπερυψηλής 
ποιότητας 18Megapixel 
και προσφέρει δίδυμο 
επεξεργαστή DIGIC 5+, A/D 
14bit και ριπή 12fps.

€6.299
Full Frame
20.8 MP

€5.999
18.1 MP
Full Frame

Nikon D5 Canon EOS 1D-X

€2.840

€6.500

Μέγιστη Ανάλυση 6720 x 4480 Lens Factor 1x Κάρτα 
SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία 100-32000 Κλείστρο 30 
- 1/8000 Βίντεο 4K/ 29.97fps/24fps/ 23.98fps Οθόνη 
3.2» LCD Διαστάσεις 150.7 x 116.4 x 75.9 mm
Βάρος (με μπατ.) 800 gr. Αισθητήρας Full Frame

Τέσσερα χρόνια μετά την παρουσίαση της τρίτης γενιάς 
της σειράς, όπου ο βασικός στόχος ήταν η γενικότερη 
αναβάθμιση της μηχανής κατασκευαστικά, χρηστικά και 
στον τομέα του autofocus σε σχέση με τη Mark II, η 
τέταρτη γενιά της πολύ δημοφιλούς σειράς EOS 5D 
της Canon προελαύνει. Αυτή τη φορά προικίζεται με 
όλα τα καλούδια που η Canon παρουσίασε έκτοτε, 
συν την αύξηση της ανάλυσης κατά 40% περίπου.

€4.099
30.4MP

Full Frame

Μέγιστη Ανάλυση 5760x3840  Lens Factor 1x Κάρτα CF I/
II, SD Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 30 - 1/8000s 
Βίντεο 1920x1080 (30fps) Οθόνη  LCD TFT 2,5in. Διαστά-
σεις (mm) 152x116x76 Βάρος (με μπατ.) 950gr. Αισθητή-
ρας: Full frame

Μέγιστη Ανάλυση 8688x5792  Lens Factor 1x Κάρτα CF I/II, 
SD Ευαισθησία ISO 100-6400 Κλείστρο 30 - 1/8000s Βίντεο 
1920x1080 (30fps) Οθόνη  LCD TFT 3,2in. Διαστάσεις (mm) 
152x117x76 Βάρος (με μπατ.) 845gr. Αισθητήρας: Full frame

H τέλεια ΕΟS 5D. Έχει λίγο παραπάνω ανάλυση, 
state of art αυτόματη εστίαση 61 σημείων 
από την 1D X, ταχύτερη ριπή 6fps, καλύτερη 
οθόνη 3,2in. 1.040K pixel, full HD 1080p 
στα 24, 25 και 30fps και μάλιστα με συμπίεση 
Intraframe AII-I/ΙΡΒ, έξοδο ακουστικών για 
monitor ηχογράφησης, Τα ηλεκτρονικά Digic 5+ 
συμβάλλουν στην πραγματική απόδοση.

Ο CMOS αισθητήρας 50,6Megapixel αποτελεί 
σχεδίαση της ίδιας της Canon και παράγεται 
σε δύο εκδόσεις κανονικά με antil alias 
φίλτρο (5Ds) ή χωρίς (5Ds R). Επειδή τα 
50,6Megapixel σε αρκετές περιπτώσεις είναι 
πολλά και δεν χρειάζονται, προβλέπονται δύο 
crop mode 1,3x και 1,6x με ωφέλιμη ανάλυση 
30,5Megapixel και 19,6Megapixel.

€2.849
22.3 MP
Full Frame

€3.799
50 MP

Full Frame

Canon EOS 5D Mk III

Canon EOS 5DS/5DsR Canon EOS 5D Mark IV

Nikon D810

€2990
36.3 MP
Full Frame

Μέγιστη Ανάλυση 7,360x4,912  Lens Factor 1x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 64-12800 Κλείστρο 30-1/8000 
sec  Βίντεο 1,920x1,080 (60 fps, 30 fps, 24 fps, 50 fps, 25 fps) 
Οθόνη LCD TFT 3,2in. Διαστάσεις (mm) 132x105x77 Βάρος 
(με μπατ.) 780 Αισθητήρας: Full Frame

Οι πιο σημαντικές μεταβολές εντοπίζονται στον 
επανασχεδιασμένο αισθητήρα και τον επεξεργαστή 
Expeed 4. H ευαισθησία εκτείνεται σε κλίμακα ISO 
64-12800, το burst mode 5fps, video full HD 
αλλά με πολύ υψηλό refresh 60fps, zebra, Picture 
Control, έξοδο ασυμπίεστου σήματος autofocus 
με oμαδοποίηση σημείων εστίασης κατά βούληση  
(Group Areas) και διάφορα άλλα.

Canon EOS 1

Μέγιστη Ανάλυση 5472 x 3648 Lens Factor 1x 
Κάρτα CF Ευαισθησία 100-51200 Κλείστρο 30 - 
1/8000 Βίντεο 4K/ 59.94fps / 50fps / 29.97fps 
/ 25fps / 24fps / 23.98fps  Οθόνη 3.2» LCD Δι-
αστάσεις 158.0 x 167.6 x 82.6 mm Βάρος (με 
μπατ.) 1530 gr. Αισθητήρας Full Frame

€6.499
20,2 MP
Full Frame

Canon EOS 1D-X II
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Και τα τρία βιβλία!

      
* 25      !!!

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*

Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Οδηγός αγοράς CSC

Έχει αισθητήρα μεγέθους 1in, τεχνολογίας 
BSI-CMOS και ανάλυσης 20.8MP (χωρίς AA 
φίλτρο), επιτέλους περιστροφικό επιλογέα 
PSAM στην πάνω πλευρά που θα ενθουσιάσει 
τους πιο συνειδητοποιημένους χρήστες και 
αρθρωτή οθόνη αφής LCD 3in. Συνεργάζεται 
με φακούς CX-mount (δεκατρία διαθέσιμα 
μοντέλα). 

Nikon 1 J5

€449
21MP

CX 1in.

Μέγιστη Ανάλυση 5568x3712 Lens Factor 2.7x Κάρτα 
microSD Ευαισθησία 160-12800 Κλείστρο 1/16000-30s Βί-
ντεο 4K (15p) Οθόνη LCD 3 in. Διαστάσεις (mm) 90x60x32 
Βάρος (χωρίς μπατ.) 231gr.  Αισθητήρας: CX 1in.

€400

€699

H μηχανή διατηρεί τον αισθητήρα Live MOS 16MP, 
το γρήγορο AF και το σύστημα σταθεροποίησης 5 
αξόνων (που συναντάμε και στην OM-D E-M10). 
Βασικές διαφορές η οθόνη που έχει υψηλότερη 
ανάλυση (1.037K) και γυρίζει 180° προς τα 
κάτω (!) για selfies και αυτοπορτραίτα, το WiFi, o 
επεξεργαστής επόμενης γενιάς Truepic και καλύτερο 
burst mode. 

Μέγιστη Ανάλυση 4608x3456 Lens Factor 2x Κάρτα SD 
SDHC, SDXC, UHS-I Ευαισθησία ISO 200-25600 Κλείστρο 
1/4000 Βίντεο 1920x1080(30 fps) Οθόνη LCD 3.2in Διαστά-
σεις 114.9x67x38.4 mm Βάρος (με μπατ.) 357gr Αισθητή-
ρας: Micro 4/3

€399 
16.1 MP

Micro 4/3

Olympus Pen E-PL7

H
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Αναβαθμίστηκε και διαθέτει και αυτή το δημοφιλές σύ-
στημα σταθεροποίησης των πέντε αξόνων της Olympus 
που δεν διέθετε η προηγούμενη έκδοση. Επίσης βελ-
τιώθηκε το burst που πλέον φτάνει τα 8.5fps χωρίς 
continuous ΑF ενώ είναι και η πρώτη OM-D που τραβά-
ει 4Κ timelapse. Τέλος, βελτιώθηκε και το viewfinder που 
πλέον είναι OLED ανάλυσης 2.36 million dot, σε σχέση 
με το 1.44M-dot LCD της E-M10.

Olympus OM-D E-M10 ΙΙ

€649 
16.1 MP

Micro 4/3

Μέγιστη Ανάλυση  4608x3456 Lens Factor 2x Κάρτα SD, 
SDHC Ευαισθησία ISO 200-25600 Κλείστρο 60 - 1/4000 
sec Βίντεο 1920x1080 (30 fps) Οθόνη  3” LCD Διαστάσεις 
(mm) 119.1x83x45.9 Βάρος (με μπατ.) 396gr. Αισθητή-
ρας: Micro 4/3 

Μέγιστη Ανάλυση  4592x3448 Lens Factor 2x Κάρτα SD, SDHC, 
SDXC Ευαισθησία ISO 200-25600 Κλείστρο 60 - 1/16000 sec 
Βίντεο 1920x1080 (60, 30, 24 fps) Οθόνη  3” LCD Διαστά-
σεις (mm) 98.5x54.9x30.4 Βάρος (με μπατ.) 204gr. Αισθητή-
ρας: Micro 4/3 

Aκόμη και με το νέο πτυσσόμενο zoom 12-
32mm f/3,5-5,6 είναι πιο μικρή και από compact 
γοήτρου. Mοιράζεται τον ίδιο αισθητήρα Live 
MOS 16Megapixel με την GX7. Η πιο εντυπωσιακή 
βελτίωση σχετίζεται με την πολύ μεγάλη ευαισθησία 
(λειτουργεί σε επίπεδα φωτεινότητας ως -4EV) και 
την ελαχιστοποιημένη υστέρηση (μόλις 0.06sec.) για 
νέο σύστημα αυτόματης εστίασης Light Speed AF. 

€599 
16 MP

Micro 4/3

Panasonic Lumix GM1

Αν και ονομαστικά φαίνεται να αντικαθιστά 
την A5000, στην πραγματικότητα πήρε 
τη θέση της NEX-5T. Εκπροσωπεί τη 
μέση λύση ανάμεσα στις δύο Alpha, με 
βελτιωμένες επιδόσεις σε σχέση με την 
Α5000 στην ευαισθησία και το autofocus. 
Oυσιαστικά είναι μια A6000 xωρίς EVF και 
έμφαση στον αυτοματισμό.

Μέγιστη Ανάλυση 24,3MP Lens Factor 1,5x Κάρτα MS/
SD/SDHC/SDXC Ευαισθησία ISO 100–25600 Κλείστρο 30-
1/8000s Βίντεο 1920x1080p (50/60 fps) Οθόνη 3” LCD Δι-
αστάσεις 109,6 x 62,8 x 35,7 mm Βάρος 224 g (μόνο σώμα) / 
283 g (με μπαταρία και μέσα) Αισθητήρας: APS-C

€650 
24.3 MP
APS-C

Sony A5100

Α
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Sony A6000 

€650
24.3 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000 x 4000  Lens factor 1,5x Κάρτα MS 
PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG, SD, SDHC, SDXC Ευαισθη-
σία ISO 100-25600 Ταχύτητα κλείστρου bulb, 30”-1/4000 Βί-
ντεο: 1920x1080 (60p, 50p, 30p, 25p) Οθόνη: LCD TFT 3,0in 
Διαστάσεις (mm): 120x66,9x45,1  Βάρος (με μπατ. και κάρ-
τα) 345gr Αισθητήρας: APS-C

Αντικατέστησε την ΝΕΧ-6. Εξωτερικά οι διαφορές 
δεν είναι τεράστιες, όμως έχει ένα καινούργιας γενιάς 
αισθητήρα HD CMOS 24,3ΜP.Το καινοτομικό 
σημείο είναι το εξελιγμένο autofocus που 
υπόσχεται εντυπωσιακή απόκριση AF και καλύτερη 
συμπεριφορά εστίασης στο video χάρη στην ειδική 
λειτουργία Fast Hybrid. Ενσωματώνει και OLED ΕVF. 
To best seller της Sony.

Μέγιστη Ανάλυση  4592x3448 Lens Factor 2x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 200-25600  Κλείστρο 60 - 
1/8000 sec Βίντεο 1920x1080 (60, 30, 24 fps) Οθόνη  3” LCD 
Διαστάσεις (mm) 107x66x 33  Βάρος (με μπατ.) 402gr. Αισθη-
τήρας: Micro 4/3 

Η νέα πρόταση της ιαπωνικής εταιρίας 
διαθέτει αισθητήρα CMOS 4/3 
ανάλυσης 16MP, οθόνη 3in. που 
περιστρέφεται κατά180° (για selfie 
πόζες), ενσωματωμένο φλασάκι και 
ταχύτητα ριπής 5,8 fps. Καταγράφει video 
1080/60p σε φορμά AVCHD Progressive 
(50p) ή MP4 (MPEG-4 / H.264).

€660
16 MP

Micro 4/3

Panasonic Lumix GF7
Μέγιστη Ανάλυση  4896x3264 Lens Factor 1.5x Κάρ-
τα SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 200-6400  Κλείστρο 30 
- 1/4000 sec Βίντεο 1920x1080 (60, 30 fps) Οθόνη  3” LCD 
Διαστάσεις (mm) 118x83x41 Βάρος (με μπατ.) 381gr. Αι-
σθητήρας: APS-C

Η Χ-Τ10 είναι το μικρότερο σε μέγεθος, 
κόστος και προδιαγραφές αδελφάκι της Χ-Τ1. 
Έχει ακριβώς τον ίδιο αισθητήρα 16Megapixel 
X-Trans ΙΙ και τον επεξεργαστή EXR II και 
μάλιστα με την λειτουργία Subject Τracking ΑF 
και το πολύ αποτελεσματικό Ηybrid Autofocus 
όπου χρησιμοποιούνται pixel phase detect AF 
πάνω στην επιφάνεια του αισθητήρα.

€699 
16.3 MP
APS-C

Fujifilm X-T10
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Οδηγός αγοράς CSC

€699

€1.200

H πρώτη CSC με προδιαγραφές αδιαβροχοποίησης 
σε βάθος 15m, αντοχής στις πτώσεις από 2m και 
τις χαμηλές θερμοκρασίες. Έχει ενσωματωμένο 
GPS, ηλεκτρονική πυξίδα και υψόμετρο, ένδειξη 
οριζοντίωσης και wifi με την προσθήκη του Nikon 
Wu-1a. Όλοι οι φακοί Nikon 1 είναι συμβατοί αλλά 
η εταιρία προσφέρει και δύο ειδικούς αδιάβροχους 
φακούς 11-27,5mm και 10mm f/2,8.

Με νέο πολυμορφικό σχεδιαστικό concept με το 
ηλεκτρονικό σκόπευτρο και το grip αφαιρούνται 
κατά βούληση. Έχει νέο επεξεργαστή CX format 
1ίντσας με18,4Μegapixel χωρίς φίλτρο low pass. 
Το chip ενσωματώνει 105 σημεία phase detect για 
το AF που μαζί με τα 171 σημεία contrast detect 
καταλήγουν σε ένα από τα πιο γρήγορα συστήματα 
αυτόματης εστίασης.

Μέγιστη Ανάλυση  4608x3072 Lens Factor 2.7x Κάρ-
τα SD, SDHC, SDXC  Ευαισθησία ISO 100-6400 Κλείστρο 30 
- 1/16000 sec Βίντεο 1920x1080 (60, 30 fps) Οθόνη  3” LCD 
Διαστάσεις (mm) 113.3x71.5x37.5 Βάρος (με μπατ.) 356 gr. 
Αισθητήρας: CX 1in.

Μέγιστη Ανάλυση 5232 x 3488  Lens Factor 2.7x Κάρ-
τα microSD Ευαισθησία 160-12800 Κλείστρο 1/16000-
30s Βίντεο 1920x1080 Οθόνη LCD 3 in. Διαστάσεις (mm) 
110x65x33  Βάρος (χωρίς μπατ.) 324 gr   Αισθητήρας: CX 1in.

€699 
14.2 MP
CX 1in.

€799 
18.4 MP
CX 1in.

Nikon 1 AW1

Nikon 1 V3

Fujifilm X-E2S

Μέγιστη Ανάλυση  4896x3264 Lens Factor 1.5x Κάρ-
τα SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία 200-6400 Κλείστρο 1 
- 1/32000sec.  Βίντεο 1920x1080: 60, 50, 30, 25, 24 fps 
Οθόνη 3” LCD Διαστάσεις (mm) 129.0 x 74.9 x 37.2  Βάρος 
(με μπατ. και κάρτα) 349gr. Αισθητήρας: APS-C

Το πιο σημαντικό στοιχείο αναβάθμισης είναι το 
Hybrid Autofocus το οποίο ξεχωρίζει με τα 77 
σημεία εστίασης στο tracking mode, δανεισμένο 
από την X-T10. Αλλαγές υπάρχουν και σε άλλες 
λεπτομέρειες όπως η μεγαλύτερη ευαισθησία ISO 
ως 51.200, οι τροποποιήσεις στη χειρολαβή και 
τα μενού κλπ. 

€749
16 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 4608x3456 Lens Factor 2x Κάρτα SD, 
SDHC Ευαισθησία 100-25600 Κλείστρο 1/8000-60s Βίντεο 
1920x1080 Οθόνη LCD 3 in. Διαστάσεις (mm) 124x85x45 
Βάρος (χωρίς μπατ.) 469gr  Αισθητήρας: Micro 4/3

Μέγιστη Ανάλυση 5184x3888  Lens Factor 2x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 200-25600 Κλείστρο 60 - 1/8000   
Βίντεο 1920 x 1080p / 59.94 fps  Οθόνη 3” LCD Διαστά-
σεις (mm) 24.8 x 72.1 x 37.3 mm Βάρος (με μπατ. και κάρτα) 
427gr. Αισθητήρας: Micro 4/3

Ο επεξεργαστής έχει αναβαθμιστεί στον 
τελευταίο TruePic VII αλλά απουσιάζει το on-
chip PDAF σύστημα εστίασης που έχει η EM-1. 
Κληρονομεί το μηχανικό κλείστρο της EM-1 
με μέγιστη ταχύτητα 1/8.000sec και προσθέτει 
ηλεκτρονικό κλείστρο που χρονίζεται ως 
1/16.000sec. Πιο σοβαρή αλλαγή η δυνατότητα 
λήψης με ανάλυση 40MP (μόνο στατικά θέματα).

€1.099 
16.1 MP

Micro 4/3

€1.199
20.3MP

Micro 4/3

Olympus OMD EM-5ΙΙ

Olympus  PEN-FOlympus OM-D E-M1

€1.179
16.1 MP

Micro 4/3

Μέγιστη Ανάλυση 4608x3456 Lens Factor 2x Κάρτα SD, 
SDHC Ευαισθησία 100-25600 Κλείστρο 1/4000-60s Βίντεο 
1920x1080 Οθόνη LCD 3 in. Διαστάσεις (mm) 130x94x63 
mm Βάρος (χωρίς μπατ.) 497gr  Αισθητήρας: Micro 4/3

Τοp model. Weather sealed αδιαβροχοποιημένη 
κατασκευή από μαγνήσιο. Ο αισθητήρας Micro 
4/3 έχει μείνει στα 16.1Megapixel. Eνσωματώνει 
τα Pixel-αισθητήρες του Autofocus και έχει 
καταργήσει το κατωδιαβατό anti alias φίλτρο. 
Προαρμόζονται και φακοί 4/3 (από τις ρφλέξ 
Olympus E-series) με δυνατότητα αυτόματης 
εστίασης.
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Η εξέλιξη της GX7 με νέο αισθητήρα 20MP 
Four Thirds και διπλή σταθεροποίηση 
σε αισθητήρα και φακό. Το σώμα είναι 
από κράμα μαγνησίου με μεγάλο grip. To 
ΑF της κατατάσσεται στα καλύτερα της 
κατηγορίας της.

Panasonic Lumix GX8

€979 
20.3 MP

Micro 4/3

Μέγιστη Ανάλυση 5184x3888 Lens Factor 2x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 200-25600  Κλείστρο 60 - 
1/8000 sec Βίντεο 1920x1080 (60, 30, 24 fps) Οθόνη  3” 
LCD Διαστάσεις (mm) 133x78x64  Βάρος (με μπατ.) 487gr. 
Αισθητήρας: Micro 4/3 

Προικίζεται με ταχύτατο επεξεργαστή Venus 
Engine για να ανταπεξέλθει στους υψηλούς 
ρυθμούς διαμεταγωγής δεδομένων. Η GH4 
μπορεί να παίξει το ρόλο επαγγελματικής 
βιντεοκάμερας. Ειδικά όταν συνοδεύεται από το 
grip, μπορεί να δώσει 12 καρέ το δευτερόλεπτο 
σε φωτογραφίες με ακολουθία 40 συνεχών καρέ 
σε RAW και 100 καρέ σε JPEG.

Panasonic Lumix GH4

€1.149
16 MP

Micro 4/3

Μέγιστη Ανάλυση  4608x3456 Lens Factor 2x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 200-25600 Κλείστρο 60 - 
1/8000sec Βίντεο 4096x2160 (24 fps) Οθόνη 3” LCD  Δια-
στάσεις (mm) 132.9x93.4x83.9  Βάρος (με μπατ.) 560gr. Αι-
σθητήρας: Micro 4/3 

Πέντε δεκαετίες μετά την αρχική Olympus Pen F, 
το νέο μέλος της σειράς γιορτάζει το παρελθόν 
συγχρόνως με το μέλλον της εταιρείας καθώς 
ενσωματώνει εκτός από το retro design αρκετές 
εντυπωσιακές τεχνολογίες. H Pen F διορθώνει 
το μεγαλύτερο πρόβλημα της σειράς, την έλλειψη 
viewfinder και μάλιστα το ενσωματώνει πολύ 
έξυπνα, στο πλάι αριστερά, θυμίζοντας rangefinder.
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Οδηγός αγοράς CSC

Μέγιστη Ανάλυση  4896x3264 Lens Factor 1.5x Κάρ-
τα SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 200-6400  Κλείστρο 30 
- 1/4000 sec Βίντεο 1920x1080 (60, 30 fps) Οθόνη  3” LCD 
Διαστάσεις (mm) 129.0x89.8x46.7 Βάρος (με μπατ.) 440gr. 
Αισθητήρας: APS-C

H X-T1 είναι προστατευμένη από τις καιρικές συνθήκες 
με ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο OLED που 
φοράει τον τελευταίας γενιάς επεξεργαστή Χ-Τrans 
CMOS II 16,3Μegapixel. Για την αδιαβροχοποίηση 
επιστρατεύει 80 τσιμούχες καθιστώντας το σώμα 
ανθεκτικό στην υγρασία και τη σκόνη. Διαθέτει 
ανθεκτική οθόνη 3in. με 1.04εκ. pixel με εξωτερικό 
ενισχυμένο κρύσταλλο.

Ένα μοντέλο για τους λάτρεις των rangefinder. 
Mόνον έκπληξη δεν απετέλεσε η αναγγελία 
της Χ-Τ2 με τον αισθητήρα Χ-Trans  CMOS III 
24Megapixel που πρωτοείδαμε στη ναυαρχίδα 
της εταιρίας μαζί μετα υπόλοιπα καλούδια δηλ. 
κλείστρο ως 1/32.000sec. αδιαβροχοποίηση, 
αναδιπλούμενη οθόνη βελτιώσεις στο Ιntelligent 
Hybrid Autofocus κλπ.

€1.399 
16.3 MP
APS-C

Fujifilm X-T1  

Μέγιστη Ανάλυση  6000x4000 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 200-12800 Κλείστρο 30 - 1/8000  
Βίντεο 3840 x 2160: 30 fps, 25 fps, 24 fps Οθόνη 3” LCD Δια-
στάσεις (mm) 132.5 x 91.8 x 49.2 mm Βάρος (με μπατ. και κάρ-
τα) 507 gr. Αισθητήρας: APS-C

€1.749
24.3MP
APS-C

Fujifilm X-T2

€1.200

€2.100

Το σώμα της a6300 είναι σχεδόν ταυτόσημο με 
της a6000. Η a6300 κληρονομεί από την A7 
τον διακόπτη για το κλείδωμα της AE. Για την 
κατασκευή του σώματος έχει χρησιμοποιηθεί 
ισχυρότερο κράμα μαγνησίου και έχει 
ενισχυθεί η μοντούρα, σημείο στο οποίο είχαν 
παρατηρηθεί προβλήματα στην a6000, όταν 
προσαρμόζονταν βαρείς φακοί.

Με πινελιές προηγμένης τεχνολογίας, βασισμένη 
στην A6300 η νέα Sony A6500 ενθρονίζεται 
στην κορυφή της γκάμας mirrorless μηχανών 
APS-C size της εταιρίας. H πιο σημαντική είναι 
το σύστημα σταθεροποίησης πέντε αξόνων, 
καρπός της συνεργασίας με την Olympus. 
Όταν αυτό ενεργοποιηθεί παρέχει περιθώριο 
ασφαλείας ως 5stop για λήψεις στο χέρι. 

Μέγιστη Ανάλυση 6000 x 4000 Lens factor 1,5x Κάρτα MS PRO 
Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG, SD, SDHC, SDXC Ευαισθη-
σία ISO 100-51200 Ταχύτητα κλείστρου bulb, 30”-1/4000 Βίντεο 
3840x2160 (60p, 50p, 30p, 25p) Οθόνη LCD TFT 3,0in Διαστάσεις 
(mm): 120x66,9x48,8 Βάρος (με μπ. &κ.) 404gr Αισθητήρας APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000 x 4000 Lens factor 1,5x Κάρτα MS PRO 
Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG, SD, SDHC, SDXC Ευαισθησία ISO 
100-51200 Ταχύτητα bulb, 30”-1/4000 Βίντεο: 3840x2160 
(60p, 50p, 30p, 25p) Οθόνη: LCD TFT 3,0in Διαστάσεις (mm): 
120x66,9x53,3 Βάρος (με μπ. & κάρτα) 453gr Αισθητήρας: APS-C

€1.449
24MP
APS-C

€1.899
24MP
APS-C

Sony A6300 

Sony A6500 

Sony A7

€1.500 
24.3 MP
F Frame

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1x Κάρτα MS/SD/
SDHC/SDXC Ευαισθησία 100-25600 Κλείστρο 30- 1/8000s 
Βίντεο 1920x1080p (50/60 fps) Οθόνη 3” LCD Διαστάσεις 
(mm)126.9x94.4x48.2 Βάρος (με μπατ. και κάρτα) 474gr Αι-
σθητήρας: Full Frame

H πρώτη  full frame mirrorless Sony με μοντούρα 
E-mount είναι χτισμένη γύρω από αισθητήρα 24,3ΜP, 
επεξεργαστή ΒΙΟΝΖ Χ και νέο υβριδικό σύστημα 
εστίασης 117 σημείων. Προσφέρει video AVCHD 2.0 
1080p με PASM, εξοπλίζεται με νέο EVF 2.36m dots 
OLED και συνδέεται εύκολα με Wi-Fi και NFC. Η Α7 
διατίθεται ως σκέτο σώμα και σε κιτ με τον FE 28-70mm 
με επιβάρυνση 300€.

ρ

Μέγιστη Ανάλυση  6000x4000 Lens Factor 1.5x Κάρτα SD, 
SDHC, SDXC Ευαισθησία 200-12800 Κλείστρο  30 - 1/8000 
Βίντεο 1920 x 1080p / 60 fps  Οθόνη 3” LCD Διαστάσεις 
(mm) 140.5 x 82.8 x 45.9 mm Βάρος (με μπατ. και κάρτα) 
445gr. Αισθητήρας: APS-C

Η X-Pro2 μοιάζει πολύ με την προκάτοχό της, αλλά 
είναι εξοπλισμένη με νέο αισθητήρα 24 MP Χtrans 
CMOS III, νέο σκόπευτρο, γρηγορότερο κλείστρο 
και αρκετά επιμέρους βελτιωμένα χαρακτηριστικά. 
Tο νέο σώμα έχει πιστοποιηθεί στην κατηγορία 
weather sealed, κάτι που θα χαροποιήσει τους 
νέους αγοραστές, αφού δεν θα ανησυχούν σε 
συνθήκες κακοκαιρίας και υγρασίας.

€1.849
24.3MP
APS-C

Fujifilm X-PRO2

Διαθέτει το λίαν εξελιγμένο σύστημα οπτικής 
σταθεροποίησης 5 αξόνων της ΟΜ-D Ε-Μ1 που 
χαρίζει πλεονέκτημα 4,5stop σε σύγκριση με τη 
λήψη χωρίς stabilizer. Δίνει ευκρινή αποτελέσματα 
ακόμη και σε χρονισμό κλείστρου ως 1sec. σε 
συνδυασμό με ημιευρυγώνιο φακό. Επιπλέον 
υποστηρίζει XAVC S codec στο video και έχει στην 
καλύτερη απόκριση autofocus κατά 30%.

Sony A7S MkII

€2.100
24.3 MP
Full Frame

Μέγιστη Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1x Κάρτα MS/SD/
SDHC/SDXC Ευαισθησία 100-25600 Κλείστρο 30- 1/8000s 
Βίντεο 1920x1080p (50/60 fps) Οθόνη 3” LCD Διαστάσεις 
(mm) 126,9 x 95,7x59 Βάρος (με μπατ. και κάρτα) 599gr Αι-
σθητήρας: Full Frame

Διαθέτει αισθητήρα 36MP χωρίς κατοπερατό 
φίλτρο για απόλυτη ευκρίνεια και τον 
επεξεργαστή ΒΙΟΝΖ Χ. Διαφέρει από την Α7 
στο σύστημα εστίασης, αφού εξοπλίζεται με 
το νέο Fast Intelligent contrast detection 
AF, ενώ μοιράζεται με την «μικρότερη» Α7 τις 
δυνατότητες βιντεοσκόπησης, το EVF και τα 
υπόλοιπα υποσυστήματα. 

Μέγιστη Ανάλυση 7360x4912 Lens Factor 1x Κάρτα 
MS/SD/SDHC/SDXC Ευαισθησία 100-25600 Κλείστρο 30-
1/8000s Βίντεο 1920x1080p (50/60 fps) Οθόνη 3” LCD Δι-
αστάσεις (mm)126.9x94.4x48.2 Βάρος (με μπατ. και κάρτα) 
465gr Αισθητήρας: Full Frame

€2.100
36.4 MP
Full Frame

Sony A7R
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Οδηγός αγοράς CSC

Διαθέτει τον πρώτο αισθητήρα εικόνας πλήρους 
καρέ CMOS Exmor R 35 mm με οπίσθιο φωτισμό 
και ανάλυση σχεδόν 42,4 ενεργών megapixel, 
πολύ μεγάλο εύρος ευαισθησίας και λειτουργία 
με εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο. Σταθεροποίηση 
εικόνας σε 5 άξονες που δίνει πλεονέκτημα 
λήψεων στο χέρι ως 4,5stop.

Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1x Κάρτα MS/SD/SDHC/SDXC 
Ευαισθησία 100-25600 Κλείστρο 30- 1/8000s Βίντεο
XAVC S 4K: 3840 x 2160  Οθόνη 3” LCD Διαστάσεις (mm) 126,9 
x 95,7x60,3 Βάρος (με μπατ. & κάρτα) 625gr Αισθητήρας Full 
Frame

€3.999
42.4 MP
Full Frame

Sony A7R MkII Leica M

€6.520 
24 MP

Full Frame

Μέγιστη Ανάλυση 4608x3456 Lens Factor 1x Κάρτα SD, 
SDHC,SDXC Ευαισθησία 200-3200 Κλείστρο 1/4000-60s Βί-
ντεο 1920x1080 (25, 24 fps) Οθόνη LCD 3 in. 920K Δια-
στάσεις (mm) 139x42x80 Βάρος 680gr  Αισθητήρας: Full 
Frame

H δημοφιλής τηλεμετρική M9 με το full frame 
αισθητήρα παραδίδει τα σκήπτρα στη Leica 
M (Typ 240). Ο αισθητήρας προέρχεται 
από τη βελγική CMOSIS και εκτός από τα 
24Megapixel, πλέον έχει όλες τις δυνατότητες 
των υπόλοιπων full frame δηλ. Live Liew, Live
   Focus, και δυνατότητα λήψης full HD video. 

€2.100

€2.100
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Sony A7S MkII

€3.899 
12.2 MP
Full Frame

Ανάλυση 6000x4000 Lens Factor 1x Κάρτα MS/SD/SDHC/
SDXC Ευαισθησία 100-102400 Κλείστρο 30- 1/8000s Βίντεο
 XAVC S 4K: 3840 x 2160 Οθόνη 3” LCD Διαστάσεις (mm) 
126,9 x 95,7x60,3 Βάρος (με μπατ. ) 627gr Αισθητήρας Full 
Frame

Μέγιστη Ανάλυση 12,2 MP Lens Factor 1x Κάρτα MS/SD/
SDHC/SDXC Ευαισθησία ISO 100 έως ISO 409600 Κλείστρο 
30-1/8000s Βίντεο 1920x1080p (50/60 fps) Οθόνη 3” LCD 
Διαστάσεις (mm)126.9x94.4x48.2 Βάρος 446 g (μόνο σώμα)  
Αισθητήρας: Full Frame

Εχει τον ο πρώτο full-frame αισθητήρας 
στον κόσμο, με πλήρη ανάγνωση pixel 
χωρίς τη διαδικασία συγχώνευσης 
γειτονικών pixel (pixel binning) για ταινίες, 
και HDMI έξοδο για βίντεο 4K. Ειδικά 
σχεδιασμένη για video, απευθύνεται στους 
επαγγελματίες του είδους.

€2.399 
12.2 MP
Full Frame

Sony A7S

€799 
24,2 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000 x 4000 Lens Factor 1.5x  Κάρτα 
SD/SDHC  Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 1/4000-30 
Βίντεο1920x1080 (50, 25 fps)  Οθόνη LCD TFT 2,7in. 
Διαστάσεις (mm) 142,6x104,2x82,8 Βάρος (με μπατ.) 596gr 
Αισθητήρας: ΑPS-C ΜΕ ΦΑΚΟ 18-55mm SAM II

Θυμίζει στις προδιαγραφές την Α77 ΙΙ. Το πλέον 
ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η αυτόματη 
εστίαση που η Sony oνομάζει 4D Focus με 
79 σημεία εστίασης εκ των οποίων 15 σημεία 
Cross Type phase detect. 

Έχει επανασχεδιασμένο αισθητήρα και chip phase 
detection που υπόσχεται καλύτερες επιδόσεις. 
Συγκριτικά με το ΑF phase detect chip της 
προκατόχου Α77 από τα 19 σημεία εστίασης 
φθάνουμε στα 79 κατανεμημένα στο 40% 
της επιφάνειας του καρέ. To AF έχει τέσσερις 
περιοχές λειτουργίας Wide, Zone, Flexible 
και Expanded Flexible Spot, για κινούμενα 
αντικείμενα. 

Sony A77II 

€1.200 
24.7 MP
APS-C

Μέγιστη Ανάλυση 6000 x 4000 pixels (24,3Μ) Lens factor 
1,5x Κάρτα MS PRO Duo, MS PRO-HG Duo, MS XC-HG, SD, SDHC, 
SDXC Ευαισθησία ISO 100-25600 Ταχύτητα κλείστρου bulb, 
30”-1/8000 Βίντεο 1920x1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) 
Οθόνη LCD TFT 3,0in Διαστάσεις (mm) 142,6x104,2x80,9  
Βάρος (μπατ.&κάρτα) 726g Αισθητήρας: ΑPS-C

Κατέχει σύστημα οπτικής 
σταθεροποίησης πέντε αξόνων 
επί του αισθητήρα το οποίο 
συνδυάζεται με τυχόν αντίστοιχο 
stabilizer στο φακό καθώς και  
αξιοσημείωτη αντοχή του κλείστρου, 
πιστοποιημένου για τουλάχιστον 
300.000λήψεις. 

Μέγιστη Ανάλυση  7952 x 5304 Lens Factor 1x  Κάρτα 
MSDuo/MS PRO Duo/SDHC/SDXC Ευαισθησία ISO 50-25600 
Κλείστρο  30-1/8000 sec Βίντεο 3840 x 2160 (50p,25p, 24p)  
Οθόνη LCD TFT 3,0in.  Διαστάσεις (mm) 142,6x104,2x76,1mm  
Βάρος (με μπατ. και κάρτα) 849gr Αισθητήρας: Full Frame

€ 3.899
42,4 MP
Full Frame

Sony A99M2 

Sony a68

Mηχανές SLT   
Η ιδέα του ημιφωτοδιαπερατού καθρέφτη πρωτοεμφανίστηκε στην 
Canon Pelix το 1965. Το SLT (Single Lens Translucent) σημαίνει 
Μονοπτική με φωτοδιαπερατό καθρέπτη. Σήμερα την κατηγορία 
μονοπωλεί η Sony που έχει λύσει τα προβλήματα εστίασης κατά 
τη διάρκεια του Live View και της λήψης video. Το πεντάπρισμα 
καταργείται και στη θέση του καταλαμβάνει το προσοφθάλμιο 
σκόπευτρο EVF που φθάνει στο απόγειο της εξέλιξής του με το OLED 
Τru-finder. Συνολικά η Sony μέχρι σήμερα έχει 
κυκλοφορήσει εννιά μοντέλα με αποκορύφωμα 
την full frame Α99, την πρώτη full frame με 
την αρχιτεκτονική SLT, η οποία μάλιστα 
έχει διπλό AF σύστημα ακριβές focus 
και focus tracking. 

μ
μερα έχει 
ορύφωμα
me με 
α α

€799

€4.000

€6.520

H νέα έκδοση της εξειδικευμένης στο professional 
video A7 S έχει ευαισθησία με δυνατότητα 
επέκτασης έως ISO 409600, σταθεροποίηση 
εικόνας σε 5 άξονες, εγγραφή ταινίας με υψηλότερη 
ανάλυση 4K, ανάγνωση όλων των pixel χωρίς 
ομαδοποίηση κλπ. Υποστηρίζει S-Gamut3.Cine/S-
Log3 και S-Gamut3/S-Log3.



ΤΕΥΧΟΣ  354  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  19  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016 ΣΕΛΙ∆Α  50

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΠΡΙΝ 25 ΧΡΟΝΙΑ... Από το 12ο τεύχος του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος / 1-7-1991


