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Editorial
Στο κατάμεστο από τους 600 και πλέον 

προσκεκλημένους Grand Ball Room 

του πολυτελούς Hilton Park Hotel 

του Λονδίνου, κορυφώθηκαν για 

φέτος οι εκδηλώσεις του διεθνούς 

φωτογραφικού διαγωνισμού που 

διοργανώνει σταθερά κάθε χρόνο 

η Sony από το 2007. Στην επίσημη 

τελετή απονομής των βραβείων και 

στα εγκαίνια της φωτογραφικής 

έκθεσης που προηγήθηκε, είχε 

προκληθεί να τιμήσει με την παρουσία 

του δια του υπογράφοντος και 

ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ μαζί με εκπροσώπους 

του ειδικού φωτογραφικού τύπου 

απ’ όλη σχεδόν την Υφήλιο.

Από το 2006 που η Sony πήρε 

τη μεγάλη απόφαση να μπει 

στον χώρο της επαγγελματικής και 

σοβαρής ερασιτεχνικής φωτογραφίας 

και να ανταγωνισθεί την πολύχρονη 

πρωτοκαθεδρία στον κλάδο της Canon, 

της Nikon και της Leica, ήξερε πολύ 

καλά ότι δεν αρκούσε μία ακόμη 

καλή σειρά φωτογραφικών μηχανών 

και φακών. Έπρεπε παράλληλα να 

κάνει και κάτι άλλο πολύ ιδιαίτερο 

και σημαντικό για να προσελκύσει την 

προσοχή του φωτογραφικού κλάδου. 

Έτσι δημιούργησε τον θεσμό των 

Sony World Photography Awards, 

στον οποίο έχει επενδύσει σημαντικά 

ποσά και διοργανώνει ανελλιπώς 

και με την δέουσα σοβαρότητα εδώ 

και δέκα χρόνια. Η αρχική σκέψη 

για τον φωτογραφικό διαγωνισμό 

ήταν να εξελιχθεί σε έναν θεσμό για 

την φωτογραφία αντίστοιχο με τα 

κινηματογραφικά βραβεία Oscar. 

Έτσι η τελετή απονομής των βραβείων  

ξεκίνησε από τις Κάννες, στον ίδιο 

χώρο και με την ίδια μεγαλοπρέπεια 

που πραγματοποιείται εκεί το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου. Σύντομα όμως 

η σχεδίαση τροποποιήθηκε για 

πρακτικούς κυρίως λόγους κι έτσι 

υιοθετήθηκε ως έδρα του event το 

Λονδίνο χάρη στην πολύ καλύτερη 

πρόσβαση από όλο τον κόσμο. 

Με τη Sony στο Λονδίνο
Για την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων 
της 10ης διοργάνωσης του Διεθνούς Φωτογραφικού Διαγωνισμού 
Sony (SWPA), 19-21 Απριλίου

Φέτος υποβλήθηκαν προς κρίση 230.103 φωτογραφίες -127.098 από επαγγελματίες και 

103.003 από ερασιτέχνες- από 183 χώρες δηλ. απ’ όλο τον πλανήτη, 25% περισσότερες 

από την περσινή διοργάνωση! Οι διαγωνιζόμενοι συμμετείχαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

Στον ανοιχτό διαγωνισμό για όλους και στον διαγωνισμό για επαγγελματίες. Ακόμη 

υπήρχε ειδική κατηγορία νέων από 12-19 ετών, κατηγορία φοιτητικής φωτογραφίας και το 

ειδικό βραβείο Zeiss, μιας και η Sony συνεργάζεται πλέον στενά με το γνωστό Γερμανικό 

εργοστάσιο στη σχεδίαση και παραγωγή φακών. Οι δύο πρώτες κατηγορίες χωρίζονται 

σε δέκα επιμέρους θεματολογίες όπως Αρχιτεκτονική, Φύση, Still Life, Πορτραίτο κ.α. στις 

οποίες απονέμεται πρώτο βραβείο σε κάθε μία χωριστά και φυσικά υπάρχει το Μεγάλο 

βραβείο του Φωτογράφου της Χρονιάς, που απονέμεται στον καλύτερο φωτογράφο που 

θα επιλεγεί ανάμεσα σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες. Η ανάδειξη των επικρατέστερων 

ανάμεσα στις χιλιάδες συμμετέχουσες φωτογραφίες, πραγματοποιείται από διεθνούς 

σύνθεσης και κύρους κριτική επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας 

και προφανώς το κύρος της διοργάνωσης. Εκτός των παραπάνω, κάθε χρόνο τιμάται για 

την προσφορά του στη φωτογραφική τέχνη κι ένας διάσημος φωτογράφος. 

Με 15ο C και λιακάδα που σπανίζει, το Λονδίνο είναι γοητευτικό και πανέμορφο! 

�
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Φέτος τιμήθηκε ο εξαιρετικός και 

γνωστός για το χιούμορ του Βρετανός 

Martin Parr. Όμως ο διαγωνισμός δεν 

τελειώνει εδώ. Όλες οι δουλειές των 

βραβευμένων αλλά και των φιναλίστ 

εκτίθενται στο μεγαλοπρεπές Somerset 

House από 20 Απριλίου μέχρι 7 Μαΐου 2017 

(μαζί με την έκθεση του εκάστοτε τιμώμενου 

φωτογράφου). Παράλληλα 

η Sony εκμεταλλεύεται την παρουσία των 

δημοσιογράφων απ’ όλον τον κόσμο 

για να παρουσιάσει νέα προϊόντα. Φέτος 

παρουσίασε την επαγγελματική a9 Sony μαζί 

με τον νέο φακό FE 100-400mm f/4,5-5,6 

GM OSS καθώς και όλη τη σειρά  φακών G. 

(Λεπτομέρειες στις επόμενες σελίδες)

Νικητές και βραβεία
Φωτογράφος της χρονιάς ανακηρύχθηκε 

φέτος ο Βέλγος Frederik Buyckx από την 

κατηγορία τοπίου. Το έπαθλο ήταν 25.000 

δολάρια ΗΠΑ.

Οι ελληνικές διακρίσεις
Βραβείο στην κατηγορία “Φωτογραφία 

δρόμου” του Ανοιχτού διαγωνισμού 

απονεμήθηκε στον Κωνσταντίνο Σοφικίτη 

τον οποίο συναντήσαμε στο Λονδίνο με 

τον πατέρα του Δημήτρη Σοφικίτη επίσης 

πολύ καλό και γνωστό φωτογράφο. Επίσης 

ανάμεσα στους δέκα καλύτερους νέους 

φωτογράφους με ιδιαίτερη χαρά είδαμε να 

φιγουράρει και το όνομα της Ελληνίδας 

Ελένης Κυπαρίσση. Περισσότερα για 

τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ: 
https://www.worldphoto.org/sony-world-
photography-awards/winners-galleries/2017

Οι παρατηρήσεις μας
1. Είναι γεγονός ότι η Sony κατάφερε να 

εγκαθιδρύσει έναν πραγματικά σοβαρό 

διαγωνισμό φωτογραφίας – θεσμό, το 

κύρος του οποίου δεν αμφισβητείται από 

κανέναν. Παράλληλα πέτυχε και τον διπλό 

της στόχο: Να κερδίσει μερίδιο διεθνώς 

20% στην απαιτητική αγορά της ψηφιακής 

φωτογραφίας (το 2011 ήταν μόλις 10%) 

απειλώντας σοβαρά την πρωτιά των 

ανταγωνιστών της και παράλληλα να 

χτίσει την εικόνα του σοβαρού brand στον 

φωτογραφικό κλάδο.

2. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες με 

τη δημοσιότητα που τις συνοδεύει, 

δημιουργούν διεθνώς τάσεις και 

αποκρυσταλλώνουν απόψεις για το τι είναι 

καλή φωτογραφία, τόσο σε τεχνικό όσο και 

σε αισθητικό επίπεδο. 

Ο Κωνσταντίνος Σοφικίτης ποζάρει δίπλα στο έργο του που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην 
πολύ απαιτητική κατηγορία “Φωτογραφία Δρόμου” του Ανοιχτού Διαγωνισμού. Πολύ 
σημαντική διάκριση αν αναλογιστεί κανείς τις χιλιάδες των φωτογραφιών εκατοντάδων πολύ 
καλών φωτογράφων που το διεκδίκησαν από όλη την Υφήλιο. Τίτλος της φωτογραφίας: 
Ηalloween στη Νέα Υόρκη. Ο Κωνσταντίνος όσο και ο αδελφός του Πέτρος είναι 
η δεύτερη γενιά φωτογράφων της οικογενείας Σοφικίτη με έδρα το Μαρούσι και μέντορα και 
καθοδηγητή τους τον πάντοτε δραστήριο πατέρα τους και ιδρυτή της επιχείρησης Δημήτρη 
Σοφικίτη. Ο Κωνσταντίνος έχει στο ενεργητικό του πολύχρονες σπουδές στο Λονδίνο. 
Δουλεύει τακτικά με πελάτες που εδρεύουν στο εξωτερικό γεγονός που του επιτρέπει 
να ταξιδεύει συχνά και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον κλάδο. Το περιοδικό μας τον 
συγχαίρει και δημοσίως για την βράβευσή του και του εύχεται πάντοτε επιτυχίες και 
σ’ ανώτερα!

Η φωτογραφία της νεαρής Έλενας Κυπαρίσση που διακρίθηκε στον διαγωνισμό νέων 
(12-19 ετών) με θέμα ‘‘Beauty-Ομορφιά’’ συμμετέχοντας αποκλειστικά -εκ του κανονισμού - 
μόνον με μία (την παραπάνω) φωτογραφία. Η ίδια δήλωσε σχετικά: ‘‘Αγαπώ όλα τα μέρη του 
σώματος όμως αυτό είναι από τα αγαπημένα μου. Πιστεύω ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένα 
από τα ομορφότερα δημιουργήματα, γι’ αυτό αποφάσισα να σας στείλω μία φωτογραφία του. 
Είμαι εγώ στη λήψη την οποία τράβηξα αν θυμάμαι καλά σπίτι μου στις 17 Ιουλίου...’’ �
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Διακρίναμε στις χιλιάδες εκατοντάδες φωτογραφίες 

που είδαμε στη διάρκεια των εκδηλώσεων, μία 

προτίμηση στην καθαρή φόρμα και στη λιτή θεματολογία 

τόσο στον ανοιχτό διαγωνισμό όσο ασφαλώς και στην 

κλειστή επαγγελματική κατηγορία. Φλουταρίσματα, 

ασάφειες και γενικά ακαταλαβίστικους πειραματισμούς 

με τη φόρμα και τα δυσνόητα περιεχόμενα, δεν 

είδαμε πουθενά. Αυτό αντιληφθήκαμε ότι επιτρέπεται 

“λελογισμένα” στις δουλειές των φοιτητών και των 

πολύ νέων φωτογράφων. Με δύο λόγια ο διαγωνισμός 

προωθεί τη λεγόμενη “καθαρή φωτογραφία” με ισχυρό 

περιεχόμενο και θέματα κάθε άλλο παρά “déjà vu”, 

χιλιοειδωμένα. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι κάθε χρόνο 

τα θέματα του διαγωνισμού είναι τα ίδια: πορτραίτο, 

αρχιτεκτονική, τοπίο κλπ.  

3. Η φετινή διοργάνωση κατακλύστηκε από χιλιάδες και 

πολύ καλές συμμετοχές από την απέραντη Κίνα! 

Το γεγονός αυτό επισημάνθηκε καθαρά από τη 

Διευθύντρια επιλογής και πρώτη τη τάξει curator κ.Zelda 

Cheatle. Θα θέσει σε μεγάλη δοκιμασία στο μέλλον τη 

“διασπορά” των βραβείων σε συμμετέχοντες από πολλές 

και μικρές χώρες. Φαντασθείτε κάποια στιγμή στα επόμενα 

χρόνια όλα σχεδόν τα βραβεία να πάνε σε Κινέζους...

4. Ο διαγωνισμός στα δέκα χρόνια που πραγματοποιείται 

έχει αναδείξει πλειάδα νέων φωτογράφων που διαθέτουν 

ταλέντο αλλά δεν είχαν τρόπο να δείξουν τη δουλειά τους 

στο διεθνές κοινό με τη σφραγίδα και την εγκυρότητα ενός 

Μεγάλου φορέα. Επίσης αποτελεί πόλο έλξης και άμιλλας 

για τους ανήσυχους και δημιουργικούς φωτογράφους 

όλης της Υφηλίου στόχος που δεν επιτυγχάνεται εύκολα.

Η ευχή μας! 
Είθε σοβαρά πολιτιστικά κέντρα της χώρας μας και με 

οικονομικές δυνατότητες όπως π.χ. το Ίδρυμα Σταύρος 

Νιάρχος ή η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 

Ωνάση, να αναλάβουν τη σχεδίαση και υλοποίηση 

ενός μεγάλου, διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας 

-σαν περίπου της Sony-από το να αναλίσκονται σε 

περιορισμένης εμβέλειας events & διοργανώσεις. 

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ να είναι σίγουροι ότι θα τους βοηθήσει!

TAKHΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Χαλαρή πόζα με 
τον Μartin Parr σε 
κάποιο διάλειμμα 
των εκδηλώσεων σε 
εντελώς άλλο κλίμα και 
περιβάλλον. Ο διάλογος 
χαρακτηριστικός:
 
-Από που είπατε ότι 
είσαστε;
-Από την Ελλάδα!

-Και πως βρήκατε λεφτά 
να... ρθείτε Λονδίνο;
-Πλήρωσαν άλλοι  
ως συνήθως!!!

- Σας συγχαίρω 
αγαπητέ μου φίλε!

Λίγο πριν την επίσημη τελετή απονομής των βραβείων με dress code αυστηρά 
“black tie” σύμφωνα με την απαίτηση της πρόσκλησης. Στη φωτό με τον 
Aντιπρόεδρο της Sony κ.Yosuke Aoki και τον Κωνσταντίνο Σοφικίτη.

Πάνω μερική άποψη της αίθουσας όπου πραγματοποιήθηκε η απονομή των 
βραβείων παράλληλα με το επίσημο δείπνο

�
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O ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ, SWPA 2017
Ο Frederik Buyckx, από το Βέλγιο, ανακηρύχθηκε Φωτογράφος της Χρονιάς και έλαβε χρηματικό έπαθλο αξίας 25.000$. Το έργο για το οποίο τιμήθηκε ο Frederik Buyckx είχε τον 
τίτλο «Whiteout» και αποτυπώνει τη μεταμόρφωση της φύσης, όταν φτάνει ο χειμώνας. Ο φωτογράφος γεννήθηκε στην Αμβέρσα το 1984 και είναι ελεύθερος επαγγελματίας 
φωτογράφος για τη Βέλγικη εφημερίδα De Standaard. Οι φωτογραφίες του Buyckx έχουν δημοσιευθεί και εκτεθεί παγκοσμίως με πιο πρόσφατη διάκριση την είσοδο του στους 
φιναλίστ των Φωτογραφικών Βραβείων Zeiss. Η νικητήρια συλλογή «Whiteout» τραβήχτηκε στα Βαλκάνια, τη Σκανδιναβία και την Κεντρική Ασία, σε απομακρυσμένες περιοχές, 
όπου οι άνθρωποι συνήθως ζουν σε απομόνωση και σε στενή επαφή με τη φύση. Ο Buyckx εξηγεί: «Υπάρχει ένας ιδιόμορφος μετασχηματισμός της φύσης, όταν φτάνει ο χειμώνας, 
όταν το χιόνι και ο πάγος αρχίζουν να κυριαρχούν στο τοπίο και όταν οι άνθρωποι και τα ζώα έχουν να αντιμετωπίσουν ακραίες καιρικές συνθήκες. Η σειρά ερευνά αυτήν την πάλη 
ενάντια στην εξαφάνιση...»

�� ��� Sony ��� �������
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Φωτογραφία της Κινέζας Dongni που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην επαγγελματική κατηγορία ‘‘Αρχιτεκτονική φωτογραφία’’,  SWPA 2017

Φωτογραφία του Ιταλού Alessio Romenzi που κέρδισε το πρώτο βραβείο στην επαγγελματική κατηγορία ‘‘Νέα & επικαιρότητα’’,   SWPA 2017 �
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Sony A9
Επίθεση στον τομέα του φωτορεπορτάζ, των σπορ και των 
αγώνων με την πιο γρήγορη full frame mirrorless

Πάνω στη συγκυρία της ανακοίνωσης των παγκόσμιων βραβείων του 

ομώνυμου διαγωνισμού, η Sony ανακοίνωσε και τη νέα της full frame. 

Η Α9 αποτελεί ορόσημο για δύο λόγους: Πρώτον γιατί εγκαινιάζει μια νέα 

σειρά full frame με την αρχιτεκτονική Mirrorless/CSC πέραν της Α7, και 

δεύτερον γιατί είναι προσανατολισμένη προς το φωτορεπορτάζ, την κίνηση και 

τη δράση, ένα τομέα που μέχρι τώρα δεν κάλυπταν τα υπόλοιπα μοντέλα Α7. 

Σώμα
Το ενισχυμένο σασί της Α9 αποτελείται από τέσσερα ξεχωριστά μέρη από ανθεκτικό 

αλλά ελαφρό κράμα μαγνησίου με σφράγιση σε διάφορα σημεία για την 

αποτροπή διείσδυσης υγρασίας και σκόνης. H μοντούρα έχει ενισχυθεί και έχουν 

προστεθεί δύο βίδες για την πρόσδεση στο σώμα ώστε να αντέχει το εξτρά βάρος 

των μεγάλων τηλεφακών. Ως προς τη διάταξη των χειριστηρίων έχουμε ορισμένες 

διαφοροποιήσεις από τη σειρά Α7 όπως τις δύο περιστροφικές ομόκεντρες 

κλίμακες αριστερά με Drive/Focus mode. Στην πλάτη υπάρχει για πρώτη φορά 

πλήκτρο AF-On κσι o πολλαπλός επιλογέας τύπου joystick, ενώ το video record 

έχει μεταφερθεί δίπλα στο EVF. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό προδίδουν 

ακόμη πινελιές όπως η υποδοχή για Ethernet, καλώδιο συγχρονισμού φλας τύπου 

PC socket κλπ.

Αισθητήρας
Τελείως επανασχεδιασμένο είναι το chip του αισθητήρα Εxmor RS, με δομή stacked 

δηλ. ένα είδος sandwich ημιαγωγών με back illumination, το οποίο θεωρητικά 

σημαίνει πιο γρήγορη διαμεταγωγή δεδομένων. Το στρώμα με τα εικονοστοιχεία 

(pixel) επικάθηται σε ένα ξεχωριστό στρώμα με άλλα pixel που ενσωματώνει 

παράλληλους επεξεργαστές και μνήμη και το νέο επεξεργαστή Bionz X. Με βάση 

τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή ο αισθητήρας είναι 20 φορές (!) πιο γρήγορος 

από τα αντίστοιχα front illuminated chip. Στην πραγματική ζωή, ο αισθητήρας 

μπορεί να δώσει 14bit RAW αρχεία με ευαισθησία στη γκάμα ISO 50-204800 με 

δυναμική περιοχή 14stop.

Είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε για πολύ 
λίγο την Α9 στη διάρκεια της press conference.

Όλη η γκάμα των φακών Sony για full frame ήταν 
στη διάθεση των προσκεκλημένων για ένα πολύ 
σύντομο hands on.

Η πορεία των πωλήσεων και της θέσης της Sony 
στην διεθνή φωτογραφική αγορά όπως την 
παρουσίασαν στελέχη του εργοστασίου 
στην press conference. �
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Tαχύτητα
Το ισχυρό σημείο της Α9 εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Σε λειτουργία 

ριπής φθάνει το εντυπωσιακό 20fps σε RAW format και για 241καρέ 

(ή 362 καρέ αν επιλεγεί JPEG format) και μάλιστα διατηρώντας ενεργό 

το focus tracking (παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου). Σε 

περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει το  συνδυασμό JPEG+RAW τότε ο 

αριθμός προσαρμόζεται στα 222αρχεία ή τέλος, στα 118 ασυμπίεστα 

RAW. 

Video
Mια καινουργοφερμένη Sony είναι πάντα ενδιαφέρουσα στο video. 

Στην περίπτωση της Α9 έχουμε 4Κ HD 3840x2160pixel σε φορμά Χ 

ΑVC και έξοδο καθαρού ΗDMI. Το slow motion στο full HD ευνοείται 

από το refresh 120fps. Nα σημειωθεί ότι κατά την βιντεοσκόπηση 

λειτουργεί κανονικά το Autofocus Hybrid 4D.

Δυνατότητες
• Ο νέος σταθεροποιητής πέντε αξόνων που επενεργεί επί του 

αισθητήρα υπόσχεται πλεονέκτημα 5 stop ως προς την δυνατότητα 

λήψης με αργές ταχύτητες. 

• Την αυτόματη εστίαση ελέγχει το σύστημα Sony Hybrid 4D με 693 

σημεία εστίασης PhaseDetect που καλύπτουν το 93% του καρέ. 

Επιπροσθέτως αυτά συνεργάζονται με 25 σημεία Contrast Detect. Κατά 

τους μηχανικούς της Sony το σύστημα είναι 25% ταχύτερο από αυτό 

της Α7R ΙΙ.

• Κατά τα αναμενόμενα, προβλέπεται όλο το φάσμα ασύρματων 

διασυνδέσεων με WiFi, NFC και Bluetooth. 

• Για πρώτη φορά σε Sony full frame mirrorless υπάρχει η δυνατότητα 

επαφικής λειτουργίας της αρθρωτής οθόνης (κλίσης σε εύρος 107° 

άνω ως 41°κάτω). Eπίσης, η τεχνολογία Magic White συμβάλλει 

στην φωτεινότητα της οθόνης ιδιαίτερα σε λήψεις με ισχυρό φυσικό 

φωτισμό.

• Το ηλεκτρονικό σκόπευτρο τελευταίας γενιάς TruFinder υλοποιείται με 

νέο πάνελ OLED 0,5in. ανάλυσης 3.686Κ. Έχει συντελεστή μεγέθυνσης 

0.78x. Για τον περιορισμό του φαινομένου flicker αλλά και την σχεδόν 

real time απεικόνιση κινούμενων αντικειμένων χωρίς υστέρηση, 

φροντίζει ο υψηλός ρυθμός ανανέωσης (frame refresh) 120Ηz.

• Η μπαταρία NP-FZ100 έχει διπλάσια διάρκεια από τη γνωστή NP-

FW50. Χαρίζει αυτονομία 480 καρέ με το viewfinder ή εναλλακτικά 650 

με σκόπευση μέσω της οθόνης LCD. Χρησιμοποιεί διπλό slot καρτών 

μνήμης SD αλλά με υποστήριξη UHS-II.           

Sony FE 100-400mm f/4,5-5,6 GM OSS 
Παρουσιάστηκε μαζί με την A9 υποδηλώνοντας έμμεσα ότι πρόκειται για ένα από 

τους προτεινόμενους φακούς προκειμένου να συνοδεύσει ιδανικά και να αναδείξει 

τις δυνατότητες του πιο προηγμένου mirrorless μοντέλου της εταιρίας. Βασικό 

πλεονέκτημα: οι πολύ compact διαστάσεις που ταιριάζουν στο γενικότερο concept. 

Ως μέλος της σειρά Sony G Μaster υπόσχεται εξαιρετικές επιδόσεις σε ανάλυση και 

ευκρίνεια. Αποτελείται από 22 οπτικά στοιχεία σε 16 γκρουπ και περιλαμβάνει δύο 

κρύσταλλα χαμηλής διάχυσης και ένα στοιχείο SuperED για βέλτιστη διόρθωση των 

χρωματικών εκτροπών. Η ειδική επίστρωση Nano AR φροντίζει για τη μείωση της 

θάμβωσης και των φαντασματωδών ειδώλων. Επίσης το σύστημα σταθεροποίησης 

ΟSS (Optical SteadyShot) συνεργάζεται με την εσωτερική σταθεροποίηση 

μέσω αισθητήρα για την ελαχιστοποίηση των κουνημένων λήψεων. Στο φακό 

ενσωματώνονται μηχανισμοί focus limiter και focus hold.

�� ��� Sony ��� ������
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Oι πρωτεργάτες των selfies...
Διάσημοι πολύ πριν ανακαλυφθούν τα smartphones!

������!

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 ο Γ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

http://www.boredpanda.com/selfies-of-the-past-celebrity/
www.photo.gr
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I AM THE NEW NIKON D5. Βλέπω περισσότερα από όσα μπορεί να 
δει το γυμνό μάτι. Ποτέ δεν χάνω το θέμα σου με το σύστημα AF νέας γενιάς 153 
σημείων. Οι αισθητήρες εικόνας 20 MP και μέτρησης 180K pixel αναγνωρίζουν 
με ακρίβεια το θέμα σου και εξασφαλίζουν λήψεις με απόλυτη λεπτομέρεια. 
Φωτογραφίζω με ταχύτητα έως και 14 fps και παρέχω τη δυνατότητα εγγραφής 
video ποιότητας 4K/UHD. Με την απίστευτη ευαισθησία ISO 102.400 μπορείς να 
φωτογραφίζεις ακόμα και κάτω από πολύ απαιτητικές συνθήκες φωτισμού. 
I AM VISION OUTPERFORMED nikon.gr

I AM VISION OUTPERFORMED

Nikon_D5.indd   1 23/2/2016   3:51:18 μμ

Nikon D5.indd   1 7/11/2016   9:46:56 πμ

http://www.nikon.gr/el_GR/?
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Hands on

Nikon D7500 
Ηands on 

Με τις αρετές της D500 σε πιο οικονομικό 

πακέτο και με κατασκευαστική φιλοσοφία 

που προσεγγίζει πιο πολύ την D7200, 

η D7500 κινείται στο μεταίχμιο των δύο 

κατηγοριών. Το styling βασίζεται πιο πολύ 

στην D7200 με την οποία οι οικογενειακές 

ομοιότητες είναι μεγάλες. 

Το σασί έχει αλλάξει και πλέον είναι μονονόκ από ανθρακονήματα μια σημαντική 

αλλαγή σε σχέση με τo ελαφρό κράμα μαγνησίου της D7200. Οι διαστάσεις είναι 

ελαφρά μικρότερες 135x104x72,5mm  και το βάρος 5% λιγότερο στα 640γρ. Φοράει 

τον ίδιο αισθητήρα 20.9Megapixel ΑPS-C όπως και η D500, και έτσι για πρώτη φορά 

αντιστρέφεται η τάση και μειώνεται αντί να αυξάνεται, η ανάλυση προκειμένου να 

επωφεληθούν οι χρήστες από την αυξημένη δυναμική περιοχή και την καλύτερη 

ευαισθησία. Ο αισθητήρας έχει γκάμα ευαισθησίας ISO 100-51.200 που μπορεί να 

επεκταθεί ως ISO 1.640.000 (συγκριτικά να αναφέρουμε ότι η D7200 φθάνει ως “μόνον” 

102.400 σε α/μ. Εκτός από τον αυτοκαθαρισμό, το chip του αισθητήρα ακολουθεί τη 

μοντέρνα τάση για παράλειψη του φίλτρου low pass (κατωδιαβατού) με σκοπό την 

καλύτερη ευκρίνεια. Μια άλλη βελτίωση αφορά την υποστήριξη ασυμπίεστου RAW 

format 12-bit ή 14-bit. 

To autofocus παραμένει ταυτόσημο με τη D7200 δηλ. βασισμένο στο chip Αdvanced 

MultiCAM 3500 II DX 51 σημείων και περιλαμβάνει 15 σημεία σταυροειδούς τύπου εκ των 

οποίων τα κεντρικά έχουν ευαισθησία που συνεργάζεται με φακούς φωτεινότητας ως f/8 

ενώ το κατώφλι λειτουργίας του AF είναι ως -3EV. Ανάλογα με την επιλογή το Autofocus 

μπορεί να δουλέψει ως Dynamic (σε συνδυασμούς 9, 21 ή 51σημείων) ως ενός κεντρικού 

σημείου ως 3D tracking (τρισδιάστατη παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου) και  ως 

Group Tracking με πέντε σημεία παρακολούθησης αντικειμένου μέσα στο σκόπευτρο. 

Ο αυτοματισμός Auto FineTune αφορά το αυτόματο καλιμπράρισμα για backfocus. 
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Hands on

Στον τομέα του LiveView, το νέο μοντέλα 

δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις: εξακολουθεί να 

στηρίζεται σε όχι ιδιαιτέρως γρήγορο σύστημα 

Contrast Detect. Όμως υπάρχουν λειτουργίες 

AF αποκλειστικά συνεργαζόμενες με το LiveView 

και συγκεκριμένα Wide-Area AF, Normal-Area 

AF, Subject-Tracking AF and Face-Priority AF 

και AF-A. Το τελευταίο στην πραγματικότητα 

αντιστοιχεί σε συνεχή εστίαση κάτι σαν το AF-

Servo.  

H φωτομέτρηση είναι δανεισμένη από τη D500 

με τον ίδιο αισθητήρα 180Κ pixel RGB ενώ η 

D7200 χρησιμοποιεί ένα υποδεέστερο chip 

μόλις 2Κ pixel. Να διευκρινήσουμε ότι λόγω 

της κατάργησης του μηχανικού συνδέσμου για 

φακούς Nikkor ΑI δεν είναι δυνατή η λειτουργία 

προτεραιότητας διαφράγματος για φακούς χωρίς 

τσιπάκι αν και δουλεύουν κανονικά σε manual.  

Aπό πλευράς κλείστρου διατηρείται η ίδια 

μονάδα πιστοποιημένη για τουλάχιστον 150.000 

καρέ αλλά ενσωματώνεται ένα σύστημα 

ηλεκτρονικής παρακολούθησης ακριβείας του 

χρονισμού, ώστε να μην υπάρχει και η ελάχιστη 

απόκλιση. 

Από τις βελτιώσεις και κυρίως από το νέο 

επεξεργαστή Expeed 5 επωφελείται και η 

ταχύτητα έχοντας 8fps για 50 διαδοχικά καρέ 

RAW format και 100JPEG. Mέσα στις νέες 

λειτουργίες που φέρνει ο επεξεργαστής είναι 

και το AutoPicture Control όπου η D7500 

κάνει αυτοματοποιημένη ανάλυση σκηνής και 

προσαρμόζει ανάλογα με το αντικείμενο το 

χρώμα και την τονικότητα. Επίσης επιστρέφει το 

Active D-Lighting με επιμέρους ρυθμίσεις Auto, 

Extra High, Normal και Low.

Ακολουθώντας τη γενική τάση στο Video 

η D7500 προσφέρει 4Κ UHD 30p. Eπίσης 

ενσωματώνει Snapbridge για σύνδεση με 

συμβατές έξυπνες συσκευές tablet/smartphone 

μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης. Το 

μόνο περίεργο είναι η μονή θύρα καρτών SD 

(ως UHS-1).

D7200 D7500 D500

Image sensor 24 MP DX 20.9 MP DX 20.9 MP DX

Επεξεργαστής EXPEED 4 EXPEED 5 EXPEED 5

ISO 100-25600 100–51200 100–51200

Αισθητήρας 
φωτομέτρησης

2016-pixel 
RGB 180K-pixel RGB 180K-pixel RGB

Autofocus 51 σημεία 51 σημεία 153σημεία

Ριπή 6 fps 
(18 shots) 8 fps (50 shots) 10 fps (40 shots)

Οθόνη 3.2-in. 
1,230Κdot 3.2-in. 922Κ-dot 3.2-in. 2,360Κ-dot

Αρθρωτή οθόνη -ΟΧΙ
Άρθρωση σε 
δύο επίπεδα, 

αφής

Άρθρωση σε τρία 
επίπεδα, αφής

Σκόπευτρο 100% (0.94χ) 100% (0.94χ) 100% (1χ)

Wireless Wi-Fi/NFC BT/Wi-Fi BT/Wi-Fi/NFC

Video 1080/60p 4K UHD/30p, 
1080/60p

4K UHD/30p, 
1080/60p

Βάρος (μόνο σώμα) 675gr. 640gr. 830gr,

Στοιχεία από την D500
• 20.9-megapixel APS-C CMOS αισθητήρας 

• EXPEED 5 επεξεργαστής 

• 180k-pixel RGB αισθητήρας φωτομέτρησης

• Αρθρωτή επαφική οθόνη

• 4K UHD video 30p 

• Nikon SnapBridge 

Βελτιώσεις σε σχέση με την D7200
• Ριπή 8fps

• Aρθρωτή επαφική οθόνη

• Mεγαλύτερο grip

• Ασύρματος έλεγχος φλας με SB-5000, WR-R10
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http://www.stamos.com.gr/
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KA���	� PROFESSIONAL DSLR 

Sony A99 II
Στην περίπτωση της  Α99 ΜkΙΙ με το ποιοτικό σώμα από κράμα 

μαγνησίου, συναντάμε ένα υψηλής ανάλυσης full frame 

αισθητήρα 42.4Μegapixel τύπου Exmor R CMOS και επαυξημένη 

ενδιάμεση μνήμη (buffer) επαρκή για λήψη 12fps με ενεργό το 

σύστημα παρακολούθησης κινούμενων αντικειμένων AF/AE 

tracking. Άξια αναφοράς είναι η γκάμα ευαισθησίας ISO 100-

25.600 επεκτεινόμενη ως ISO 102.400. To υβριδικό σύστημα 

autofocus συνδυάζει το κλασικό phase detect chip 79 σημείων 

με 399 σημεία επί του κυρίως αισθητήρα, καταλήγοντας σε 

εντυπωσιακή απόκριση της αυτόματης εστίασης. Εξαιρετικό 

-σύμφωνα με την παράδοση της Sony- είναι το video 4K full 

pixel readout (χωρίς δηλ. τεχνικές συνένωσης εικονοστοιχείων) 

σε format XAVC S και υψηλό bitrate 100Μbps. Δεν πρέπει να 

αγνοηθεί η αποτελεσματική οπτική σταθεροποίηση 5 αξόνων 

(πλεονέκτημα 4,5stop).

����
 13

=
���	� �
��=� DSLR 

Nikon D5600
H DX format Nikon D5600 με τον αισθητήρα 

24,2Μegapixel, εφοδιάζεται με την 

τεχνολογία SnapBridge που αξιοποιείται 

για απομακρυσμένο έλεγχο και αυτόματη 

διαμεταγωγή εικόνων από τη μηχανή 

προς συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές 

(smartphones ή tablets) μέσω Bluetooth 

χαμηλής ισχύος. Τα video clip μεταφέρονται 

μέσω του ενσωματωμένου WiFi. H αρθρωτή 

επαφική οθόνη τύπου VariAngle 3,2in. 

1037K διευκολύνει το φωτογράφο να 

ελέγχει δημιουργικά τη σύνθεση καθώς και 

να επεμβαίνει σε μια σειρά λειτουργιών. 

Αξιοσημείωτο είναι το Full HD video 

με ρυθμό ανανέωσης 60p.
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http://www.fisheye.gr/
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Pentax KP
H καινούργια Pentax KP με τον 

αισθητήρα ΑPS-C size CMOS xωρίς 

κατωδιαβατό φίλτρο, ξεχωρίζει χάρη 

στο προστατευμένο από σκόνη και 

υγρασία σώμα. Προσφέρει πολύ 

υψηλή ευαισθησία ως ΙSO 819.000, 

σύστημα Pixel Shift Resolution για 

καλύτερη χρωματική ποιότητα μέσω 

υπερδειγματοληψίας (με μικρομετρικές 

κινήσεις αισθητήρα) και διόρθωση 

του moire. Το ενσωματωμένο 

στον αισθητήρα σύστημα οπτικής 

σταθεροποίησης πέντε αξόνων, το 

πενταπρισματικό σκόπευτρο  με 

100% κάλυψη και η αρθρωτή οθόνη 

συμπληρώνουν τις προδιαγραφές. 

Η ΚΡ έχει δύο τρόπους χρονισμού 

του κλείστρου: ηλεκτρομηχανικό ως 

1/6000sec. και τελείως ψηφιακό ως 

1/24000sec. Επιπλέον βρίσκουμε full 

HD video, ενσωματωμένο WiFi και 

υποστήριξη RAW 14bit.

=
���	� 
FULL FRAME DSLR 

Canon EOS 5D MkIV
H τελευταία υλοποίηση στη σειρά 

EOS 5D επικεντρώνεται γύρω από τον 

full frame αισθητήρα 30,4Megapixel 

και τον μικροεπεξεργαστή Digic 

6+ που συνεργαζόμενοι δίνουν 

ριπή 7fps και 4Κ video 30p. H 

υλοποίηση της τεχνολογίας Dual Pixel 

CMOS AF καταλήγει σε εξαιρετική 

επίδοση του autofocus κατά τη 

βιντεοσκόπηση και σε λειτουργία 

LiveView. Άλλα σημαντικά στοιχεία 

των προδιαγραφών συνδέονται με 

τη μεγάλη γκάμα ευαισθησίας (50-

102.400 ISO) τα 61 σημεία autofocus 

με επαυξημένη καλυπτικότητα για 

τα 41 σημεία σταυροειδούς τύπου 

και τον αισθητήρα φωτομέτρησης 

RGB-IR 150K pixel. Επαυξημένες 

εμφανίζονται οι video δυνατότητες 

με υποστήριξη 4Κ Μοtion MPEG 

στα 30p/24p ή Full HD στα 60p ή HD 

στα 120p και frame grab μεγέθους 

8.8Megapixel. Σημειώνουμε ακόμη το 

ενσωματωμένο WiFi/NFC και GPS.

T� "��)���� >��?#��� imaging 2017
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KA���	� ���
�� 
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Fujifilm GFX 50s
Bασιζόμενη στον πρωτοποριακό 

multiformat αισθητήρα μεσαίου 

φορμά (43,8x32.9mm) CMOS με 

μέγιστη ανάλυση 51.4MP, η πρώτη 

μηχανή σειράς GFX της Fujifilm 

διατηρεί το βάρος και τον όγκο 

σε χαμηλά επίπεδα στο βωμό της 

ευχρηστίας. Η εργονομία στηρίζεται 

κατά μεγάλο μέρος στην επαφική 

οθόνη 2,36ΜP και το αποσπώμενο 

ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVF 

3,69MP. Ειδικά γι αυτό το μοντέλο 

οι μηχανικοί της εταιρίας εξέλιξαν 

ένα νέου τύπου κλείστρο εστιακού 

επιπέδου με χρονισμό ως 1/4000sec. 

σε ηλεκτρομηχανική λειτουργία και 

ως 1/16000sec. σε αποκλειστικά 

ψηφιακή λειτουργία. Εκτός από JPEG 

υποστηρίζεται RAW 14bit. Πολύ 

καλό για τα δεδομένα του μεσαίου 

φορμά είναι το Full HD video με 

refresh 29,97p ως 23,8p και stereo. 

Σημειώνουμε και τις δυνατότητες 

επέκτασης με τα ειδικά αξεσουάρ του 

συστήματος GFX.

=
���	� �
��=� 
MIRRORLESS/CSC

Fujifilm X-T20
Έχοντας στο επίκεντρο της σχεδίασης τον 

τελευταίας γενιάς εξελιγμένο αισθητήρα 

Χ-Τrans CMOS III 24,3MP σε φορμά 

APS-C, η Χ-Τ20 ανταποκρίνεται στο 

έργο της λήψης τόσο φωτογραφιών 

JPEG και RAW 14bit όσο και video 

4K, Full HD ή ΗD. H X-T20 μπορεί να 

καταγράφει φωτογραφίες σε ριπή ως 

8fps με το ηλεκτρομηχανικό κλείστρο 

και ως 14fps με το ψηφιακό κλείστρο 

για 81 διαδοχικά καρέ σε JPEG ή29 

σε RAW format. Για το καδράρισμα 

οι χρήστες επαφίενται στο υψηλής 

ανάλυσης σκόπευτρο ΟLED EVF 2,36MP 

ή εναλλακτικά στην επαφική αρθρωτή 

οθόνη 3in. με ανάλυση 1040Κ. Οι 

πρωτόπειροι θα αξιοποιήσουν τη 

λειτουργία SR Auto ενώ οι πεπειραμένοι 

θα επιλέξουν τις πολλές ρυθμίσεις μέσω 

των περιστροφικών χειριστηρίων. 
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KA���	� ��RRORLESS/CSC 
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Fujifilm �-�2
H ήδη πολύ πετυχημένη σε πωλήσεις Χ-Τ2 

διαδέχεται την Χ-Τ1 με πληθώρα βελτιώσεων 

όπως το νέας γενιάς προηγμένο  Χ-Τrans CMOS 

III 24,3MP σε φορμά APS-C και τον επεξεργαστή 

Χ-Processor, από την συνεργασία των οποίων 

προκύπτουν οι υψηλές επιδόσεις σε άριστο 

autofocus και άμεση απόκριση στις λήψεις. Για 

τη σκόπευση φροντίζει το επόμενης γενιάς EVF 

με ρυθμό ανανέωσης 100fps ή εναλλακτικά 

η αρθρωτή και αναδιπλούμενη σε τρία 

επίπεδα επαφική οθόνη. Στην πραγματική ζωή 

εντυπωσιάζει η συμπεριφορά του autofocus σε 

συνθήκες χαμηλού περιβαλλοντικού φωτισμού 

και για αντικείμενα με χαμηλό κοντράστ ενώ 

υπάρχει και Custom ρύθμιση για προσαρμογή της 

εστίασης σε συγκεκριμένα κινούμενα αντικείμενα. 

Για την παραγωγή 4Κ video, εφαρμόζεται 

υπερδειγματοληψία από το 1,8x της αναγκαίας 

πληροφορίας ενώ για το Full HD φθάνει το 2,4x. 

Ανάμεσα στα αξεσουάρ που διατίθενται για την 

Χ-Τ2 ξεχωρίζει το powergrip που αυξάνει τη 

διάρκεια βιντεοσκόπησης 4Κ στα 30min.

=
���	� PROFESSIONAL 
MIRRORLESS/CSC 

Olympus OM-D E-M1 
MkII

H ελαφριά αλλά γεροδεμένη και 

αδιαβροχοποιημένη κορυφαία στη γκάμα 

Olympus, Ε-Μ1 ΜkII έχει αισθητήρα Μicro 

4/3 20Megapixel LiveMOS και επεξεργαστή 

νέας γενιάς TruePic VIII Dual Quad-Core. 

Προσφέρει πολύ μεγάλη ταχύτητα με 

ριπή 15fps σε ηλεκτρομηχανική και 

60fps σε καθαρώς ψηφιακή λειτουργία. 

Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι οι επιδόσεις 

στο video: 4Κ UHD (30,25,24p) και 

ενσωματωμένο stereo μικρόφωνο. Το 

προηγμένο σύστημα autofocus Dual 

Fast AF 121 σημείων διακρίνεται για 

την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, 

ενώ επίσης διατίθενται λειτουργίες focus 

bracket και focus stacking, αν χρειαστεί. 

Δεν πρέπει να παραλείψουμε το χρονισμό 

κλείστρου ως 1/8000sec. την πλήρως 

αρθρωτή επαφική οθόνη 3in. και την 

προηγμένη οπτική σταθεροποίηση 5 

αξόνων επί του αισθητήρα. Σημειώνουμε 

τη δυνατότητα επαύξησης της ανάλυσης ως 

50Megapixel σε HiRes Shot λειτουργία. 
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Hasseblad X1D-50c
H εφαρμογή της mirrorless 

αρχιτεκτονικής σε μια μηχανή 

μεσαίου φορμά όπως η 

Ηasselblad X1D μίκρυνε 

εντυπωσιακά τις εξωτερικές 

διαστάσεις και το βάρος ενώ 

την αισθητική ανέδειξαν οι 

κλασσικές γραμμές και το 

καθαρό σχήμα. Μικρότερη και 

από full frame DSLR η X1D 

προσφέρει τεχνολογία αιχμής με 

τον αισθητήρα 50Megapixel και 

αξιοσημείωτη εργονομία με τα 

παραμετροποιούμενα χειριστήρια. 

Η σκόπευση γίνεται είτε μέσω 

της μεγάλης επαφικής οθόνης 

3in. είτε μέσω του ηλεκτρονικού 

προσοφθαλμίου 2,4Μegapixel 

ανάλογα με τις προτιμήσεις 

του φωτογράφου και τον 

περιβαλλοντικό φωτισμό.

KA���	� ��
����
��=� PHOTO/VIDEO MHXANH 

Panasonic Lumix DC-GH5
H κορυφαία στη γκάμα Panasonic ελαφριά και ανθεκτική και μάλιστα αδιαβροχοποιημένη GH5, με τον υψηλής ανάλυσης αισθητήρα 

20,3Μegapixel, ανήκει στο σύστημα Micro 4/3. Έχει όμως εμφανή προσανατολισμό στο επαγγελματικό video όπως συνηγορούν οι 

προδιαγραφές αφού προσφέρει 4Κ 4:2:2 10bit σε format ΑVCHD, MP4 και ΜΟV. Στη λειτουργία φωτογραφικής λήψης 6Κ δίνει τη 

δυνατότητα frame grab 18Megapixel από 6K burst αρχεία 30fps παρέχοντας έτσι τεράστιες προοπτικές σε καταγραφή κίνησης και δράσης.  

Όμως οι υψηλές ταχύτητες δεν σταματούν εδώ εφόσον σε λειτουργία 4Κ μπορεί να καταγράψει σεκάνς ακίνητων καρέ ως 60fps. 

T� "��)���� >��?#��� imaging 2017
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KA���	� SUPERZOOM COMPACT 

Panasonic Lumix DC-FZ80/FZ82
H παράδοση της Panasonic στις superzoom 

επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά με τη 

νεώτερη FZ80/82 που περηφανεύεται για 

το απίστευτο zoom 60x Lumix DC Vario 

(20-1200mm) ένα φακό που  που οφείλει 

τη σχεδίαση στη Leica: Περιλαμβάνει έξι 

ασφαιρικά οπτικά στοιχεία με εννέα ασφαιρικές 

επιφάνειες και τρία στοιχεία χαμηλής διάχυσης 

ED για καλύτερη συμπεριφορά στη χρωματική 

πιστότητα και ευκρίνεια. Αξιοσημείωτη είναι η 

επίδοση στο macro όπου ο φακός εστιάζει στο 

1cm (!). Πέρα από αυτό υποστηρίζει 4Κ και Full 

HD video και JPEG/RAW format σε still frame. 

Σημειώνουμε τις δυνατότητες επιλογών στο 

autofocus (συμπεριλαμβανομένων Continuous, 

Tracking και Touch) καθώς και τα 22 Creative 

controls.

T� "��)���� >��?#��� imaging 2017
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Sony RX100 V
H πέμπτη γενιά της best seller σειράς RΧ100 ξεχωρίζει 

με τα ακόμη καλύτερα χαρακτηριστικά ταχύτητας. 

Όπως και πριν ο αισθητήρας είναι Εxmor RS 1in. 20MP 

και η οθόνη 3in. Επιμέρους έχει ευαισθησία ISO 125-

12800/25600, προχωρημένο υβριδικό autofocus 315 

σημείων phase detection/contrast detection με υστέρηση 

μόλις 0,05sec. ριπή 24fps με ενεργό το focus tracking (σε 

λήψη JPEG+RAW) κλπ. O εξαιρετικής ευκρίνειας φακός 

Zeiss  Vario-Sonnar T* ισοδύναμος με 24-70mm f/1,8-2,8 

εστιάζει ως 5cm. Δειγματοληπτικά αναφέρουμε τις βασικές 

δυνατότητες όπως 4Κ, σταθεροποίηση SteadyShot κλπ.

KA���	� PROFESSIONAL COMPACT 

Fujifilm X100F
H επόμενη γενιά της δημοφιλούς σειράς Χ100 προικίζεται με 

αισθητήρα ΑPS-C CMOS X-Trans 24,3Megapixel και εξελιγμένο 

επεξεργαστή Χ-Processor με κλίμακα ευαισθησίας ΙSO 200-12800 

(εκτεταμένη ως 51200). Έχουν επέλθει βελτιώσεις στην ταχύτητα 

και έτσι έχουμε λειτουργία ριπής 8fps (JPEG/RAW) και video 

Full HD 1080/60p με ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ο σταθερός 

και φωτεινός ημιευρυγώνιος φακός Fujinon Super EBC 23mm 

(ισοδύναμος με 35mm) f/2 αποτελεί το σήμα κατατεθέν της σειράς 

Χ100. Επιπλέον εδώ εστιάζει πολύ κοντά ως 10cm. Ένας από τους 

βασικούς λόγους να επιλέξει κανείς την Χ100F είναι το υβριδικό 

(οπτικό και ηλεκτρονικό) σκόπευτρο. Εξαιρετικές επιδόσεις δίνει το 

Hybrid autofocus 325 σημείων όπως και της Χ-Τ2. Η μηχανή δέχεται 

εξωτερικό φλας ενώ υπάρχει και υποστήριξη διασύνδεσης WiFi.
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KA���	� ���
�� 360° 

Nikon Keymission 360
Η δυναμική είσοδος της Νikon στην  ραδγαία 

αναπτυσσόμενη κατηγορία των 360° μηχανών καταγράφει 

εντυπωσιακά πανοράματα 360° (still & video). Για να αντέχει 

σε σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες είναι αδιάβροχη, 

ανθεκτική στη σκόνη και το κρύο και έτσι δεν χρειάζεται 

πρόσθετη εξωτερική προστατευτική θήκη. Προσφέρει 

video 4K, φωτογραφικά καρέ 23,9Μegapixel, time lapse 

και υποστήριξη SnapBridge - όπως άλλωστε όλα τα νέα 

μοντέλα μηχανών Nikon, για άμεσο διαμοιρασμό ψηφιακού 

υλικού μέσω Bluetooth χαμηλής κατανάλωσης. Ο φακός 

ισοδυναμεί με 8,2mm. Η Keymission 360 διακρίνεται για 

τις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό βάρος (198γρ.) και 

πλαισιώνεται από διάφορα ειδικά αξεσουάρ.

����


=
���	� CAMCORDER 

Canon XC15
Έχοντας ως βασικό στοιχείο την compact σχεδίαση, 

είναι εμφανές ότι το ΧC15 απευθύνεται σε 

επαγγελματίες και δημοσιογράφους που χρειάζονται 

ένα διακριτικό αλλά επαγγελματικού επιπέδου 

camcorder 4K/UHD με εισόδους ήχου XLR, το οποίο 

αποδεικνύεται ιδανικό για βιντεοσκόπηση στο πεδίο. 

Τα διάφορα Look Settings προσφέρουν υλικό που 

εύκολα μοντάρεται δίπλα σε αντίστοιχο από Canon 

Cinema ή άλλα camcorder της ίδιας εταιρίας σειρών 

XA/XF. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο αισθητήρας 1in. 

12Megapixel CMOS  ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

στοιχεία όπως ο έλεγχος μέσω touch panel, o φακός 

zoom 10x (ισοδύναμος 27,3-273mm) με κάλυψη 

και ευρυγωνίου και οπτική σταθεροποίηση και τρεις 

επιλογές ΙS καθώς και τα ξεχωριστά δακτυλίδια για 

εστίαση και zoom.

KA���	� 
��
�	��� ���
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�ikon CoolPix W100
H μικρή και ανθεκτική compact της Nikon είναι 

κατασκευασμένη για σκληρή χρήση, όντας αδιάβροχη 

σε βάθος 10μέτρων, ανθεκτική στις πτώσεις από ύψος ως 

1,8μέτρα, αδιάφορη στο κρύο ως -10°C και στη σκόνη. 

Περιλαμβάνει αισθητήρα CMOS 13,2Megapixel και έχει 

δυνατότητα video Full HD 30p και ριπή 11fps σε ακίνητες 

εικόνες. Ο φακός Nikkor 3x καλύπτει εστιακές αποστάσεις 

αντίστοιχες με 30-90mm με ηλεκτρονική σταθεροποίηση 

ενώ η σκόπευση γίνεται μέσω της οθόνης 2,7in. 230K. Ο 

χρήστης θα βρει τη λειτουργία πολύ εύκολη με πληθώρα 

Σκηνών και δυνατότητα αντιστάθμισης έκθεσης ±2EV. 

Τα εργονομικά κουμπιά κάνουν εύκολο το χειρισμό σε 

αντίξοες καιρικές συνθήκες. Τέλος, όπως σε όλες τις νέες 

Nikon, ενσωματώνεται υποστήριξη SnapBridge για εύκολη 

διασύνδεση και κατέβασμα αρχείων σε έξυπνες συσκευές.

H �&�J+�%� �Q� <��<��Q� TIPA 
��� �>#.��� ��)+�$ ��&
PhotoBusiness Weekly
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Κυκλοφορεί

Ανοιξιάτικο τεύχος
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-247
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Σεμινάριο Wedding Photography στην Καλαμάτα  
Από την Ε.Κ.Φ.Ν.Π. με εισηγητή τον Άρη Αγγέλου 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο φωτογραφίας γάμου που διοργάνωσε στην Καλαμάτα η Ένωση Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοπονήσσου. Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο φωτογράφος Άρης Αγγέλου, ο οποίος ανέπτυξε 

κατά τη διάρκεια του διημέρου θέματα όπως το marketing της φωτογραφίας γάμου, τον τεχνικό εξοπλισμό που χρειάζεται, το στάδιο 

προετοιμασίας και οργάνωσης της εργασίας, το φωτισμό και τις λήψεις σε διαφορετικές συνθήκες. Παράλληλα αναπτύχθηκαν θεματικές 

γύρω από τις δυσκολίες του κάδρου, την οργάνωση των λήψεων, την επεξεργασία, τη μουσική επένδυση καθώς και το στάδιο του 

post-production. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Απριλίου και το παρακολούθησαν επαγγελματίες 

φωτογράφοι και βιντεογράφοι από Μεσσηνία, Λακωνία, Κορινθία, Ηλεία και Αργολίδα, με στόχο να αναβαθμίσουν τις δυνατότητές τους 

και να βελτιώσουν την ποιότητα της δουλειάς τους. Φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο «Ιβίσκος» της Καλαμάτας. 

@Q����>����Y

Διάλεξη της Γεωργίας Θεοδωροπούλου 
Επικοινωνία στο χώρο εργασίας – Διαχείριση & εξυπηρέτηση πελατών

Η Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου καλεί τη ψυχολόγο Γεωργία 

Θεοδωροπούλου στην πόλη της Καλαμάτας. Στη διάλεξη αφιερωμένη στην «Επικοινωνία 

στο χώρο εργασίας» και τη «Διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών», η κα Θεοδωροπούλου θα 

αναπτύξει δύο θεματικές που αφορούν όλους τους επαγγελματίες φωτογράφους.  

Διάλεξη: Δευτέρα 24 Απριλίου 2017, 15.15 – 21.00

Διεύθυνση: Ξενοδοχείο Pharae Palace, Ναυαρίνου και Ρήγα Φεραίου, Καλαμάτα

Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής 

Πελοποννήσου, eekfnp@gmail.com  

Χρόνης Χρονόπουλος, Τηλ. 2721029001 - Ευάγγελος Βρυώνης Κιν. 6937118547
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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

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 13:
ΦΑΚΟΙ

Πλήρης οδηγός

Υπό έκδοση.

Κυκλοφορεί

8 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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

13_MONOTHEMATIKA_21χ28.indd   1 26/1/2017   2:48:26 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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Είναι γεγονός ότι οι περισσότεροι φορολογικοί έλεγχοι 

γίνονται πλέον με «άνοιγμα» των τραπεζικών λογαριασμών 

και σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο του ελεγχόμενου φυσικού 

προσώπου αλλά και των λογαριασμών των συν-δικαιούχων, 

που πιθανόν εμφα νίζονται στους λογαριασμούς του αρχικά 

ελεγχόμενου.

Η ελεγκτική αρχή καλεί τον ελεγχόμενο να αιτιολογήσει 

καταθέσεις (πιστώσεις) που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 

του αλλά και αναλήψεις (χρεώσεις) που μπορεί να αφορούν σε 

«ύποπτες» πληρωμές. Ο ελεγχόμενος πρέπει να αποδείξει την 

πραγματική πηγή ή αιτία τns κατάθεσης και ότι έχει φορολογηθεί 

ή νομίμως απαλλαγεί τηs φορολογίας. Αν τα αποδεικτικά 

στοιχεία που θα προσκομίσει δεν κριθούν ικανοποιητικά, οι 

καταθέσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως αδικαιολόγητη προσαύξηση 

περιουσίας (φοροδιαφυγή) και υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος μαζί 

με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάσει στο 90% του ποσού της 

φερόμενης ως «φοροδιαφυγής». Αν το ποσόν του κύριου φόρου 

που θα επιβληθεί από τον έλεγχο είναι πάνω από 150.000 ανά 

ελεγχόμενη χρήση, κινείται αυτεπάγγελτα και η ποινική διαδικασία.

Στον αντίποδα, η προσαύξηση της περιουσίας, η οποία προκύπτει 

από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών πρέπει να τεκμηριώνεται 

επαρκώς από την ελεγκτική αρχή, καθόσον οι αναλή-ψεις/

καταθέσεις μπορεί να αφορούν συναλλαγές-κινήσεις, οι οποίες 

δεν συνιστούν κατ’ ανάγκη φορολογητέο εισόδημα. Περαιτέρω, 

εξετάζονται οι μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών 

λογαριασμών του ελεγχόμενου και διερευνάται ο λόγος τns 

πραγματοποίησής τουs, αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος 

τα σχετικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή το θέμα που πρέπει να 

ελεγχθεί και να τεκμηριωθεί από τον έλεγχο δεν είναι ο χρόvos που 

μεσολαβεί μεταξύ τnς ανάληψης και της κατάθεσης ενός ποσού 

ή ποσών στον ίδιο ή σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό, αλλά αν οι 

συγκεκριμένες αναλήψεις που έγιναν από τον φορολογούμενο 

δαπανήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή την 

κάλυψη λοιπών δαπανών, οπότε δεν μπορεί να θεωρηθεί

εφικτή η επανακατάθεση των ποσών αυτών σε ίδιους ή άλλους 

λογαριασμούς. Επιπλέον, ο έλεγχος θα πρέπει να κρίνει και να 

τεκμηριώνει εάν πρόκειται ή όχι για «πρωτογενείς καταθέσεις», 

δηλαδή για ποσά που προέρχονται από άγνωστη ή μη επαρκή ή 

μη σταθερή πηγή ή αιτία και δεν προέρχονται από αναλήψεις από 

άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σημειώνουμε ότι δεν αντίκειται στη φορολογική νομοθεσία η 

ανάληψη χρηματικών ποσών και η αποδεδειγμένη επανακατάθεση 

μέρους ή του συνόλου αυτών και ούτε προβλέπεται xpovικός 

περιορισμός για τη διαδικασία κίvnσηs χρηματικών κεφαλαίων.

Οι φορολογούμενοι πρέπει, επίσης, να γνωρίζουν ότι:

• Οι ελεγκτικές αρχές δεν θεωρούν ωs αιτιολογημένες καταθέσεις, 

μεταφορές ποσών που έγιναν από λογαριασμούς π.χ. της/

του συζύγου, των τέκνων κ.λπ., οι οποίοι δεν ελέγχονται. 

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ομοίως να αποδειχθεί ότι 

τα μεταφερόμενα ποσά προέρχονται από φορολογηθέντα ή 

απαλλασσόμενα έσοδα.

• Καταθέσεις οι οποίες συνιστούν στην πραγματικότητα δάνεια 

ή δωρεές προς τον ελεγχόμενο ενδέχεται να υπόκεινται σε 

χαρτόσημο ή φόρο δωρεάς αντίστοιχα.

• Η προσαύξηση περιουσίας μπορεί να αναφέρεται σε κινητή 

ή ακίνητη περιουσία, όπως απόκτηση οικοπέδων, κατοικιών, 

μετοχών κ.λπ. Άρα, ακόμα και αν τέτοιες αποκτήσεις δεν 

αποτελούσαν τεκμήριο κατά το παρελθόν, η φορολογική αρχή 

μπορεί να προχωρήσει σε έλεγχο ουσίας.

• Η ελεγκτική αρχή σε περιπτώσεις που αμφισβητεί επανακατάθεση 

ποσού, το οποίο είναι μικρότερο σχετικά προηγούμενης ανάληψης, 

πρέπει να τεκμηριώσει ότι ο ελεγχόμενος δαπάνησε μέρος  ή όλο 

το ποσό της ανάληψης, οπότε δεν ήταν εφικτή η επανακατάθεση.

• Οι φορολογικοί έλεγχοι καλύπτουν συχνά έτη από το 2000 έως 

το 2013 και σε περιπτώσεις ελέγχου ΦΜΑΠ από το 1997.

Με βάση τα προαναφερόμενα είναι σαφές ότι οι φορολογούμενοι 

θα πρέπει να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο υπαγωγής τους 

στις διατάξεις  του νόμου 4446/16 για Οικειοθελή Αποκάλυψη 

Φορολογητέας Ύλης Πα ρελθόντων Ετών.

Γιώργος Σαμοθράκης - Τζένη Πάνου 

Υπεύθυνοι του Φορολογικού Τμήματος της ASnetwork 

(www.asnetwork.gr).

* Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 1/4

Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο στόχαστρο της εφορίας
Η εφορία καλεί τους δικαιούχους (& συνδικαιούχους) να αιτιολογήσουν ασυνήθιστες κινήσεις...

ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 

ΧΡΗΜΑ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΜΗ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

2.500 250 55
5.000 500 110
7.500 750 165

10.000 1.000 220
12.500 1.375 302,5
15.000 1.750 385
17.500 2.125 467,5
20.000 2.500 550
25.000 3.250 715
30.000 4.000 880
35.000 5.000 1.100
40.000 6.000 1.320
50.000 8.000 1.760
60.000 10.000 2.200
80.000 14.000 3.080

100.000 18.000 3.960

Τα «υποχρεωτικά» έξοδα
Ποιο είναι το όριο που πρέπει να πιάσουν οι 

μισθωτοί για να αποφύγουν τα πρόστιμα και τι 
ισχύει για τα ζευγάρια
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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Pentax 645Z & K-1
Αναβάθμιση firmware για 
καλύτερο tethering

Η μηχανή μεσαίου φορμά 645Ζ και 

η full-frame DSLR Κ-1 θα μπορούν 

πλέον να συνεργάζονται με τη καινούρια 

έκδοση (v2.3) του λογισμικού IMAGE 

Transmitter 2. Αυτό σημαίνει πως ο 

χρήστης θα έχει περισσότερες επιλογές 

tethering, όταν συνδέει τις μηχανές σε 

PC/Mac, μέσω καλωδίου USB. Μερικές 

από αυτές είναι: έλεγχος της ριπής και 

του WB, επιλογή του αρχείου λήψης και 

της κάρτας μνήμης αλλά και περαιτέρω 

ρυθμίσεις του LiveView. Μπορείτε να 

βρείτε το πρόγραμμα καθώς και τις νέες 

εκδόσεις firmware εδώ: 

http://www.ricoh-imaging.co.jp/english/

support/download_digital.html

Nikon WX 7x50 IF & 10x50 IF
High end κιάλια με ευρύ οπτικό πεδίο

Τα μοντέλα WX 7x50 IF και WX 10x50 IF προορίζονται για λεπτομερή 

παρατήρηση του ουρανού, προσφέροντας ευρύ οπτικό πεδίο. 

Χρησιμοποιούν σύστημα φακών με διόρθωση καμπυλότητας πεδίου, 

ώστε η ευκρίνεια να παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε όλο το εύρος της 

εικόνας, από το κέντρο μέχρι την περιφέρεια. Το ποσοστό συνολικής 

ανάκλασης των πρισμάτων Abbe-Koenig υπόσχεται το κατάλληλο 

επίπεδο φωτεινότητας που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μεγάλου 

οπτικού πεδίου. Κάθε πλευρά των κιαλιών περιέχει τρία στοιχεία 

ED (εξαιρετικά χαμηλής διάχυσης) για εικόνα με υψηλή αντίθεση, 

αντισταθμίζοντας τη χρωματικές εκτροπές. Τα κιάλια WX 7x50 IF/WX 

10x50 IF έχουν φαινομενικό οπτικό πεδίο 66,6°/76,4° και διαϊριδική 

απόσταση 17,7 mm/15,3 mm. Το ανθεκτικό και συνάμα ελαφρύ σώμα 

κατασκευάζεται από κράμα μαγνησίου ενώ τα στρεφόμενα και συρόμενα 

ελαστικά προσοφθάλμια κάνουν άνετη την πολύωρη παρατήρηση. Και 

τα δύο διατίθενται σε ειδικές εκδόσεις με αφορμή την επέτειο 100 χρόνων 

της Nikon, σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων (100). Φέρουν το λογότυπο 

της επετείου τυπωμένο, έχουν εγχάρακτο σειριακό αριθμό στο επάνω 

μέρος του αρμού και συνοδεύονται από ειδικό δερμάτινο λουράκι.

Epson
Επέκταση εγγύησης σε επιλεγμένους inkjet εκτυπωτές

Ο γνωστός κατασκευαστής επεκτείνει τη περίοδο ισχύος του προγράμματος επέκτασης 

εγγύησης που ξεκίνησε το 2015, έως το 2018 , με σκοπό να παρέχει διευρυμένη 

ασφάλεια στους χρήστες. Η ενέργεια απευθύνεται σε συγκεκριμένα μοντέλα των σειρών 

WorkForce/WorkForce Pro, Ink Tank System και SureColor P (εκτυπωτές μεγάλου φορμά). 

Για να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της επέκτασης, ο κάτοχος πρέπει να συμπληρώσει την 

αντίστοιχη αίτηση, στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εντός τριάντα ημερών από την αγορά του 

προϊόντος. Δείτε αναλυτικά τις προϋποθέσεις, καθώς και όλα τα μοντέλα που συμμετέχουν 

στο πρόγραμμα εδώ: 

https://www.epson.gr/extended-warranty
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Kυκλοφoρεί στα περίπτερα

���� & ���	
� � � � � �  � � � � 	 � � 
 � � � �  � � �  � �

� � �  � � � � � �
 � � 


NE� ������!

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-12-%CF%8D%CF%86%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BB
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 Fujifilm
Δύο φακοί prime για GFX 50S

O εμπλουτισμός της γκάμας οπτικών της 

πρώτης ψηφιακής μηχανής μεσαίου 

φορμά της Fujifilm, συνεχίζεται με δύο 

φακούς σταθερής εστιακής απόστασης: 

τον GF 23mm f/4 R LM WR και τον GF 

110mm f/2 R LM WR. Ο υπερευρυγώνιος 

ισοδυναμεί με 18mm (αντιστοιχεία 35mm) 

και διαθέτει μηχανισμό ίριδας 9 λεπίδων. 

Αποτελείται από 15 στοιχεία σε 12 group, 

συμπεριλαμβανομένων δύο ασφαιρικών, τριών εξαιρετικά χαμηλής διάχυσης και 

ενός super ED. H επίστρωση Nano Gl δεν απουσιάζει, ενώ η κατασκευή του τον 

καθιστά ανθεκτικό στη σκόνη και την υγρασία. Ο γρήγορος φακός πορτραίτου 

GF 110mm f/2, αποτελείται από 14 στοιχεία σε 9 group, συμπεριλαμβανομένων 

τριών στοιχείων ED και ενός super ED. Επίσης, ενδιαφέρον έχει και ο καινούργιος 

αντάπτορας View Camera Adapter G, ο οποίος επιτρέπει στην GFX 50S να 

αξιοποιεί φακούς μεγάλου φορμά Fujinon. Τους επόμενους μήνες η ιαπωνική 

εταιρία έχει εξαγγείλει την παρουσίαση του 45mm f/2.8 R WR. Στις αρχές του 

επόμενου έτους θα εμφανιστούν δύο ακόμη προσθήκες στη γκάμα, ένας ακόμη 

τηλεφακός και ένα teleconverter. 

Canon ΕOS 5D Mk IV
C-Log με επίσημη τροποποίηση του hardware

H δυνατότητα που πρόκειται να προστεθεί στη EOS 5D 

Mark IV αναμένεται να χαροποιήσει ιδιαίτερα τους 

κινηματογραφιστές. Μέσω αναβάθμισης hardware, που 

πραγματοποιείται στα εξειδικευμένα service της εταιρίας 

(έναντι 99$), ο χρήστης θα απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα 

του C-Log στο στάδιο του post production. Πρακτικά, η 5D 

Mark IV θα μπορεί να αξιοποιείται πλέον με μεγαλύτερη 

άνεση σε απαιτητικές παραγωγές video που χρειάζονται τη 

μέγιστη αξιοποίηση του δυναμικού εύρους και θα συνδυάζεται 

ευκολότερα με επαγγελματικές βιντεοκάμερες, όπως η C700 

(στο ρόλο δεύτερης βιντεοκάμερας του setup). To C-Log θα 

περιλαμβάνεται σε όλες τις νέες παρτίδες 5D ΕΟS Mk IV που θα 

κυκλοφορήσουν από τον Ιούλιο και ύστερα. 

GoPro Fusion
 Έξι GoPro σε μία...

Ο τίτλος αποτελεί την περιγραφή του 

Nicholas Woodman, CEO της GoPro 

για το  εξαιρετικά διευρυμένο οπτικό πεδίο 

που θα προσφέρει η επερχόμενη actioncam 

Fusion. Ύστερα από αισθητή πτώση στις 

πωλήσεις, η GoPro είναι μερικά βήματα πριν 

την παρουσίαση νέου μοντέλου. Θα εγγράφει 

video VR σε ανάλυση 5.2Κ, ενώ για την ώρα 

δεν ανακοινώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 

καθώς δεν έχουν διαμορφωθεί πλήρως. Μέσα 

στους επόμενους μήνες η εταιρία θα διεξάγει 

πρόγραμμα δοκιμής από επαγγελματίες, 

ώστε να λάβει το απαραίτητο feedback για 

την ολοκλήρωση του προϊόντος. Ακόμα, έχει 

διαρρεύσει πως εγγραφή του video θα γίνεται 

στα 30fps, ενώ το λογισμικό OverCapture θα 

επιτρέπει στο χρήστη να εξάγει video clip σε 

στάνταρ εστιακές αποστάσεις. Δείτε τα πρώτα 

πλάνα της Fusion εδώ:

https://www.youtube.com/watch?time_

continue=73&v=PygsKZXpYrI
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Fujifilm SQ10 Instax Square
Yβριδική instant μηχανή

Οι instant μηχανές της Fujifilm, έχουν κυριαρχήσει την τελευταία πενταετία, 

με τον ανταγωνισμό να ακούει 

μόνο στο όνομα Impossible Project. 

Η Instax Square SQ10 εγκαινιάζει ένα 

νέο φορμά instant φιλμ, με αναλογία 

1:1, που θυμίζει αρκετά το αντίστοιχο 

600 type. Πρόκειται για υβριδική 

σχεδίαση εφόσον μπορεί λειτουργήσει 

ως αυτοματοποιημένη instant μηχανή, 

αλλά και να παράγει ψηφιακές 

φωτογραφίες (JPEG ανάλυσης 

1920x1920-pixel), βασιζόμενη στον 

ενσωματωμένο αισθητήρα CMOS 

1/4in. 

Να σημειωθεί πως μετά την καταγραφή 

της εικόνας στον αισθητήρα, γίνεται 

η προβολή της στη φωτοευαίσθητη 

επιφάνεια του φιλμ. Δηλαδή η SQ10 

δεν έχει ψηφιακό printer, όπως οι 

σύγχρονες Polaroid με σύστημα Ζink. 

Διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για 50 λήψεις, ο οποίος μπορεί να επεκταθεί μέσω 

κάρτας microSD. Ο φακός έχει εστιακή απόσταση ισοδύναμη με 28,5mm στο φορμά 

35mm, με διάφραγμα f/2.4, ενώ 

εστιάζει από τα 10εκ. αυτόματα με 

λειτουργία αναγνώρισης προσώπου. 

Καινοτομία αποτελεί η έγχρωμη 

οθόνη LCD που αντικαθιστά το οπτικό 

σκόπευτρο των προηγούμενων 

μοντέλων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει 

βασικές πληροφορίες για τη 

φωτογράφηση. Ακόμα, ο χρήστης έχει 

στη διάθεση του δέκα δημιουργικά 

φίλτρα και βασικές δυνατότητες post 

production.

����
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Panasonic 
Lumix DC-ZS70 

Superzoom compact 
με video 4K και EVF

H Panasonic αποτελεί ένα από τα 

τελευταία προπύργια στον χώρο 

των compact. Η  DC-ZS70 μπορεί να μην 

αυξάνει το μέγεθος του αισθητήρα, που 

παραμένει 1/2.3in. αλλά έχει να επιδείξει 

μερικά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. 

Αρχικά, πέρα από την οθόνη LCD 3in. 

(περιστρεφόμενη κατά 180° προς τα πάνω), 

διαθέτει EVF με μεγέθυνση 0.46x και 

ανάλυση 1.166k dot. 

O φακός αντιστοιχεί σε εύρος εστιακών 

αποστάσεων 24-720mm, με το μέγιστο 

διάφραγμα να ξεκινά από f/3.3 και να 

καταλήγει σε f/6.4. Εγγράφει video 4K, 

δυνατότητα που αξιοποιούν οι λειτουργίες 

Post Focus και Focus Stacking. H μέγιστη 

ταχύτητα του ηλεκτρονικού κλείστρου 

είναι 1/16000 sec. ενώ το ISO αγγίζει την 

τιμή 3200. Έχει ριπή 10fps και υποστηρίζει 

αρχεία RAW. Τέλος, η αυτονομία της 

μπαταρίας είναι 380 καρέ. Είναι διαθέσιμη 

σε μαύρο ή ασημί χρώμα.
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Panasonic
Ευρυγώνιος zoom Micro Four Thirds

Ο νέος φακός Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm ASPH για μηχανές που 

ακολουθούν το σύστημα Micro Four Thirds (Οlympus/Panasonic), 

είναι ο δεύτερος της σειράς με εύρος διαφραγμάτων f/2.8-4 που είχε 

ανακοινώσει η εταιρία, στην CES 2017. Ο πρώτος ήταν ο Leica 12-60mm 

και ο τρίτος (50-200mm) θα κάνει την εμφάνιση του τους επόμενους μήνες, 

ώστε να καλυφθεί σημαντικό τμήμα εστιακών αποστάσεων, με φωτεινά 

διαφράγματα. Αποτελείται από 15 στοιχεία σε 10 group, ανάμεσα στα οποία 

ένα ED και τέσσερα ασφαιρικά. Επίσης, διαθέτει επίστρωση Nano Surface 

για την ελάττωση ελάττωση των φαινομένων φαντασματωδών ειδώλων και 

θάμβωσης. Οι λεπίδες του μηχανισμού της ίριδας διαφράγματος ανέρχονται 

σε 7. Ζυγίζει 315γρ. και δέχεται φίλτρα 67mm. 

Epson
20 εκατομμύρια πωλήσεις 
για το ink tank system

Το ορόσημο των 20 εκ. τεμαχίων ξεπέρασαν 

οι inkjet εκτυπωτές με εξωτερικά δοχεία 

μελανιών τύπου InkTank της Epson. Οι 

συγκεκριμένοι εκτυπωτές κυκλοφόρησαν 

για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2010 

στην Ινδονησία, ενώ συνεχίζουν την 

ανοδική τους πορεία και διατίθενται σε 150 

χώρες. Οι πωλήσεις έχουν δείξει σταθερή 

αύξηση, ενώ ήδη από τον Ιούνιο του 2016, 

οι συνολικές πωλήσεις είχαν αγγίξει τα 15 

εκατομμύρια τεμάχια παγκοσμίως. Σύμφωνα 

με έρευνα της εταιρείας, οι πωλήσεις της 

εν λόγω σειράς αντιστοιχούν περίπου στο 

10% των συνολικών πωλήσεων εκτυπωτών 

(laser και inkjet εκτυπωτές), ποσοστό που 

ισούται με περίπου 45 εκατομμύρια τεμάχια 

σε αυτές τις χώρες (για το οικονομικό έτος 

που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2016). 

Η εταιρεία αποδίδει την επιτυχία τους στην 

εξάλειψη της ανάγκης αντικατάστασης 

φυσιγγίων μελανιού, τα πολύ χαμηλότερα 

κόστη και ελαχιστοποίηση των 

απορριμμάτων που προκύπτουν από τη 

χρήση αναλώσιμων. 
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iFocus.gr
Street Photography με τον Άγγελο Μίχα

Ένα σεμινάριο αφιερωμένο στη φωτογραφία δρόμου διοργανώνεται από τη διαδικτυακή σελίδα iFocus. Υπό την καθοδήγηση του 

έμπειρου φωτογράφου Άγγελου Μίχα, οι συμμετέχοντες θα μυηθούν στη φωτογραφία δρόμου, θα μάθουν πώς να ξεπερνούν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο δρόμο ενώ παράλληλα θα εμβαθύνουν στις φωτογραφίες τους για τη δημιουργία του δικού τους 

portfolio. Στο πλαίσιο του διημέρου, θα γίνει εισαγωγή στη θεωρία της φωτογραφίας δρόμου καθώς και πρακτική εξάσκηση μέσω 

ομαδικής φωτογράφησης στο Μοναστηράκι. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και σχολιασμός των φωτογραφιών με σκοπό 

τη δημιουργία προσωπικού portfolio. Το σεμινάριο αποτελεί το πρώτο από τη νέα σειρά σεμιναρίων που διοργανώνει το iFocus.gr, με 

εισηγητές διακεκριμένους φωτογράφους τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. 

Σεμινάριο: Σάββατο 13 Μαΐου 2017 11.00–13.00  - Κυριακή 14 Μαΐου 10.30–14.30

Διεύθυνση: THE BOX, Δορυλαίου 12, Πλατεία Μαβίλη, Αθήνα • Δηλώσεις συμμετοχής: έως 5 Μαΐου 2017 • Κόστος: 60 ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.) Πληροφορίες – Εγγραφές: iFocus.gr, (Δώρα Λαβαζού, Τηλ. 6942879879),  info@ifocus.gr, http://www.ifocus.gr

photo.gr

www.photo.gr
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Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων

Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης συνεχίζει το πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων 

για το 2017. Ομαδικές και ατομικές εκθέσεις, προβολές ταινιών αλλά και ένα εργαστήριο 

φωτογραφίας με τη Stella Johnson είναι μερικές από τις δράσεις της ομάδας, πάντα στο Κάτω 

Κάστρο της Μυτιλήνης. 

• Καφενεία σε Δύση και Ανατολή
Έκθεση του Μπάμπη Στυλιανίδη

Γνωστά και άγνωστα καφενεία του κόσμου παρουσιάζονται στην έκθεση. Χώροι γνωριμιών, 

συναντήσεων, ξεκούρασης και αποφάσεων, οι καφενέδες και τα καφέ του Στυλιανίδη μεταφέρουν 

το θεατή σε τόπους διαφορετικούς, με κοινό στοιχείο μια καθημερινή συνήθεια. Ο Μπάμπης 

Στυλιανίδης είναι φωτογράφος από τη Μυτιλήνη. Φωτογραφίες του έχουν βραβευτεί σε 

διαγωνισμούς και έχουν δημοσιευτεί σε έντυπα και περιοδικά. Είναι μέλος της Φωτογραφικής 

Εταιρείας Μυτιλήνης και της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας και τα τελευταία έξι χρόνια 

τυγχάνει αντιπρόεδρος στη ΦΕΜ, με συμμετοχή σε ατομικές και συλλογικές εκθέσεις.

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Μαΐου

• Γιώργης Λασκαρίδης
Πρώτη ατομική έκθεση

Ο φωτογράφος και μέλος της ΦΕΜ Γιώργης Λασκαρίδης, εκφράζεται με διττό τρόπο, τόσο μέσα από 

τη φωτογραφία όσο και από την ποίηση. Καταγράφει και παρατηρεί τον κόσμο για να μεταφέρει 

την προσωπική του αφήγηση, έχοντας για αποσκευή στα περισσότερα ταξίδια του τη φωτογραφική 

του μηχανή. Έχει πάρει μέρος σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις ενώ έχει παρακολουθήσει το ετήσιο 

τμήμα φωτογραφίας της σχολής «Σταυράκου». Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με το γράψιμο και τη 

φωτογραφία. Ζει στην Πέτρα Μυτιλήνης. 

Εγκαίνια: Δευτέρα 8 Μαΐου, 19.30 • Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Μαΐου 

• Stella Johnson
Ατομική έκθεση και Workshop 

Η επαγγελματίας φωτογράφος και καθηγήτρια φωτογραφίας σε Πανεπιστήμια της Βοστώνης και 

του Μέιν Stella Johnson  είναι ευρέως γνωστή για το έργο της στις «αναπτυσσόμενες» χώρες. Έχει 

ταξιδέψει στην Αφρική, την Νότια Αμερική και το Μεξικό, για να καταγράψει τις ζωές των γυναικών 

και των οικογενειών τους. Στην έκθεση παρουσιάζεται μέρος από τη φωτογραφική της δουλειά. 

Εγκαίνια: Δευτέρα 5 Ιουνίου, 19.30 Διάρκεια έκθεσης: έως 9 Ιουνίου

• Αφιερωμένο στη φωτογραφία ντοκουμέντου, το σεμινάριο απευθύνεται σε ερασιτέχνες και 

επαγγελματίες φωτογράφους με σχετική εμπειρία στη φωτογραφία και δικό τους εξοπλισμό. Οι 

συμμετέχοντες θα φωτογραφίσουν υπό την καθοδήγηση της Stella Johnson ενώ στη συνέχεια 

θα πραγματοποιηθεί συζήτηση και κριτική των ατομικών portfolio που θα προκύψουν. Όσοι θα 

ήθελαν να πάρουν μέρος καλούνται να στείλουν δείγμα δέκα φωτογραφιών και ένα κείμενο, 

στην αγγλική γλώσσα, με λίγα λόγια για τον εαυτό τους και τη σχέση τους με τη φωτογραφία. Θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Εργαστήριο: 22 – 24 Μαΐου, 10.00 – 14.00 και 15.00 – 18.00

Υποβολή: έως 10 Μαΐου

Συμμετοχή: e-mail με θέμα “Workshop Stella Johnson” στο dimitraglendi@gmail.com 

• Dystopia
������ �	
 Erol Özday� �� Ilke Co�kuner 
Τη στιγμή που η ανθρωπότητα φαντάζεται έναν ουτοπικό κόσμο, οι Τούρκοι φωτογράφοι Erol 

Özday� και Ilke Co�kuner προσεγγίζουν την άλλη πλευρά μιας τέτοιας αντίληψης. Σκέψεις για μια 

ιδανική κοινωνία δημιουργούν παράλληλα μια άλλη δυστοπία, σε μια έκθεση που αμφισβητεί και 

θέτει ερωτήματα γύρω από τον άνθρωπο και τη ζωή. 

Διάρκεια έκθεσης: 21 - 30 Ιουνίου

Διεύθυνση: Κάτω Κάστρο Μυτιλήνης, 3η πάροδος Μικράς Ασίας, Μυτιλήνης

Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Τηλ. 2251041555,

photo@fem.gr, http://www.fem.gr 
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ΑΜΦΙ_ΔΡΟΜΕΣ ΔΙ_ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Ατομική έκθεση της Μαρίας Σαμολαδά

Ανθρώπινες μορφές που κινούνται ανάμεσα στη μοναχικότητα και την 

ενσωμάτωση, τοποθετούνται ενστικτωδώς μπροστά στο φωτογραφικό 

φακό, για να λειτουργήσουν τελικά περισσότερο ως θεατές παρά ως δράστες. Η 

Μαρία Σαμολαδά, επιχειρώντας μια αναζήτηση νοημάτων και συναισθημάτων, 

προσεγγίζει τη σχέση ατόμου και περιβάλλοντος, σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο 

σκηνικό. Οι μορφές που η φωτογράφος προσεγγίζει, απομονώνονται, 

ξαναανακαλύπτονται και επαναπροσδιορίζονται, σε έναν κόσμο που συνεχώς 

βρίσκεται σε κίνηση. Η Μαρία Σαμολαδά ασχολείται με τη φωτογραφία από 

το 2012. Έχει πάρει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας, μεταξύ των 

οποίων των εκθέσεων του Φεστιβάλ Φωτογραφίας “Contrast /Αντίθεση“ 

και του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Παράλληλα είναι μέλος της 

Φωτογραφικής Ομάδας «Φ» και της ομάδας του Α.Π.Θ. ¨Phototopos. Την 

έκθεση διοργανώνει και επιμελείται ο Τάσος Σχίζας. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 11 Μαΐου, 20.00 

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Ιουνίου

Διεύθυνση: Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο, Κομνηνών 24, Θεσσαλονίκη  

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Είδωλο - Σεμινάρια φωτογραφίας, 

Τηλ. 2310638447, www.photoeidolo.gr 

Η Μάχη του Ιράκ 
για την Ανθρωπότητα & 
την Ειρήνη
Έκθεση φωτογραφίας της 
Πρεσβείας της Δημοκρατίας του 
Ιράκ

Η έκθεση παρουσιάζει μέσα από σπάνιες 

φωτογραφίες στιγμιότυπα της ζωής των 

Ιρακινών στρατιωτικών δυνάμεων στον αγώνα 

τους ενάντια στην τρομοκρατική οργάνωση 

Daesh. Το Ιράκ, φέροντας ήδη σοβαρά 

πλήγματα στον τομέα του πολιτισμού και 

των υποδομών, προσπαθεί παράλληλα να 

διαχειριστεί την τεράστια ανθρωπιστική κρίση. 

Τη στιγμή που χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται 

εκτοπισμένοι, πρόσφυγες σε ένα άλλο μέρος, 

εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες βρίσκονται 

ενωμένες με στόχο να αντιμετωπίσουν τη 

Daesh και τις τρομοκρατικές δράσεις στο 

Ιράκ. Την έκθεση διοργανώνει η Πρεσβεία 

της Δημοκρατίας του Ιράκ με την υποστήριξη 

του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράκ και του 

ΟΚΑΠΑ του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Διάρκεια έκθεσης: 21 – 24 Απριλίου 2017

Διεύθυνση: Κέντρο Εικαστικών Τεχνών 

«Γεώργιος Καρύδης», Αριάδνης 13 και Νιόβης, 

Φιλοθέη, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 10.00 

- 13.00 και 16.00 - 19.00

Επιμέλεια έκθεσης: Έλενα Πάτση
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