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 Noritsu
Αν σας πω ότι η Noritsu εκτός από minilab παράγει 

...μαρούλια, ραπανάκια κι άλλα λαχανικά, θα σας 

φανεί περίεργο; Κι όμως εδώ και λίγους μήνες 

ισχύει και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία!

Όλα ξεκίνησαν την 1η Απριλίου 2010 όταν ανέλαβε 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Noritsu 

Koki Corporation Ltd, ο νεαρός στην ηλικία 

Hirotsugu Nishimoto, ο οποίος με πείσμα και 

ορμή βάλθηκε να αναδιοργανώσει εκ βάθρων 

το γνωστό ιαπωνικό εργοστάσιο. 

Και τα κατάφερε σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. 

Δεν μπορώ να αναφερθώ στα περιορισμένα όρια 

αυτού του σημειώματος σε όλες τις πρωτοβουλίες 

του κ. Nishimoto. Θα σταθώ μόνο σ΄ αυτήν 

που ανέφερα στην αρχή: Στα λαχανικά. 

Η δραστηριοποίηση της Noritsu στον τομέα των 

βιοκαλλιεργειών ήταν η κίνηση που συζητήθηκε 

ευρύτατα τόσο από τον ειδικό φωτογραφικό τύπο 

όσο και από άλλα μέσα ενημέρωσης. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο ήταν απλό και άμεσα 

υλοποιήσιμο. Η Noritsu Koki ίδρυσε την θυγατρική 

NK Argiculture με σκοπό την παραγωγή καθ’ 

όλη τη διάρκεια του χρόνου και ανεξαρτήτως 

καιρικών συνθηκών, μεγάλων ποσοτήτων 

οργανικών, οικολογικών και απόλυτα υγιεινών 

λαχανικών. Το πιλοτικό πλάνο περιέλαβε έκταση 

τριών εκταρίων όπου στήθηκαν υπερσύγχρονα 

θερμοκήπια με απόλυτα ελεγχόμενες εσωτερικές 

θερμοκρασίες, χωρίς οποιαδήποτε επίδραση στην 

παραγωγή εξωτερικών κλιματολογικών συνθηκών. 

Εξυπακούεται ότι αποκλείστηκε η χρήση λιπασμάτων 

και χημικών. Πολύ σύντομα τα λαχανικά της Noritsu 

απέκτησαν άριστη φήμη γιατί ήταν εγγυημένα 

φρέσκα, οικολογικά και το κυριότερο γευστικά! 

Πέραν αυτών, η Noritsu Koki συνεχίζει παράλληλα 

και δυναμικά την παραγωγή των εκτυπωτικών της 

μηχανημάτων. Στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης 

δημιούργησε τη νέα θυγατρική Veritec Inc. με 

σκοπό το service και τη συντήρηση μηχανημάτων 

υψηλής τεχνολογίας (και όχι μόνον), μια ακόμη 

θυγατρική, την Doctor Net για την εμπορία ιατρικών 

μηχανημάτων κ.λ.π. και όλα αυτά μόνον σε λίγους 

μήνες και πάντα με τον υπερδραστήριο κ.Hirotsugu 

Nishimoto στο τιμόνι της εταιρείας. 

 Photokina , 21 
 Photobusiness Weekly . M !

Η Κολωνία φοράει τα γιορτινά της για να υποδεχτεί γι’ άλλη μια φορά τους 

χιλιάδες επισκέπτες που συρρέουν εκεί απ’ όλη την Υφήλιο για να 

ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα imaging μιας και εκεί 

διοργανώνεται σταθερά ανά διετία - από το 1954 - η έκθεση PHOTOKINA. 

Εάν αυτή τη φορά αποφασίσατε να μην ταξιδέψετε στη Κολωνία - άς όψεται η 

καταραμένη οικονομική κρίση - δεν χρειάζετε να στεναχωρεθείτε. Στο επόμενο 

Ρhotobusiness Weekly θα δείτε και θα μάθετε τα πάντα για την έκθεση από τους 

συντάκτες του περιοδικού μας οι οποίοι θα βρίσκονται - υποχρεωτικά - εκεί για 

να καλύψουν όλες τις εκδηλώσεις των εργοστασίων και να σας μεταφέροουν 

τον παλμό και τις τάσεις της διεθνούς αγοράς imaging. Η έκθεση κλείνει τις 

πύλες της την Κυριακή 26/9 το απόγευμα.

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

www.photo.gr
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,  FBI!
 Ernest Withers, 

 ‘60  ‘70 ...

H μορφή του μαύρου φωτογράφου Ernest Withers ήταν σύμβολο για τα κινήματα 

πολιτικών δικαιωμάτων στις ταραγμένες δεκαετίες του ’60 και του ’70 στις ΗΠΑ. 

Ηταν αυτός που κάλυψε τη δίκη στο Εmmet Hill, που ανέβαινε στα λεωφορεία των 

φυλετικών διακρίσεων με κίνδυνο της ζωής του, που τράβηξε τις φωτογραφίες του 

δολοφονημένου Martin Luther King. Ήταν αυτός που ήταν παρών ακόμη και σε 

συμβούλια των κινημάτων διαμαρτυρίας, ο μαύρος φωτογράφος στους αγώνες των 

μαύρων για ατομικές και πολιτικές ελευθερίες. 

Κι όμως, ήλθε καιρός που ο σχεδόν αγιοποιημένος μαύρος φωτογράφος (πέθανε το 2007) 

έχασε το φωτοστέφανό του. Η ηχηρή αποκάλυψη (πριν μια εβδομάδα) συντάραξε τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Νew York Times το είχαν ως κύρια είδηση στο φύλλο της 13ης 

Σεπτεμβρίου. “Civil rights photographer unmasked as informer”. 

Άδοξη και ατιμωτική αποκάλυψη για ένα φωτογράφο που είχε άρρηκτα συνδέσει το 

όνομά του με το κίνημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «από μέσα», ένας μαύρος που 

αγωνιζόταν μαζί με τους μαύρους αδελφούς του. Όπως δήλωσε ο Αθανάσιος Θεοχάρης 

καθηγητής ιστορίας στο Marquette University του Wisconsin, και συγγραφέας πολλών 

βιβλίων σχετικών με τη δράση του FBI: «Ήταν μιας εκπληκτική προδοσία που αποδεικνύει 

το βαθμό διάβρωσης των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον τρόπο που 

στρατολογούνταν, εν όψει μάλιστα της εμπιστοσύνης που απολάμβανε ο Withers στους 

κύκλους αυτούς.»Η αποκάλυψη έγινε από την τοπική εφημερίδα του Memphis Commercial 

Appeal, χάρη στην παρατηρητικότητα ενός συντάκτη που ερευνούσε παλιά αρχεία του 

FBI για την πόλη (όπως δικαιούνται oι δημοσιογράφοι και όλοι οι πολίτες στην Αμερική, 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε κυβερνητικά αρχεία 40 χρόνια μετά, με βάση τις διατάξεις 

του νόμου Freedom of Information Act). Εκεί σε κάποιο έγγραφο αναφοράς πράκτορα 

είχαν ξεχάσει να σβήσουν με blanco το όνομα και τον κωδικό του πληροφοριοδότη ME 

338-R, E.Withers. O άνθρωπος του FBI που κατασκόπευε εκ των έσω τους ομοϊδεάτες του, 

μετείχε σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης στο Memphis με επικεφαλής τους πράκτορες 

Ηοwell Lowe και William Lawrence. Oι παλιοί σύντροφοι του φωτογράφου αναφέρουν 

ότι αισθάνθηκαν απογοήτευση, λύπη 

και συντριβή. «Αν κάτι τέτοιο είναι 

αλήθεια, ο Ernie καταχράστηκε τη 

φιλία όλων μας» είπε ο πάστορας 

James M. Lawson Jr. συνταξιούχος 

σήμερα, ο οποίος πρωτοστατούσε στο 

κίνημα, στη δεκαετία του ’60. Άλλοι 

είναι πιο επιεικείς… Ο Andrew Young, 

οργανωτικό στέλεχος των κινημάτων 

που αργότερα έγινε δήμαρχος 

στην Ατλάντα, δείχνει περισσότερη 

κατανόηση: «Δενεκπλήττομαι. 

Υπήρχαν παντού κοριοί στα τηλέφωνα 

και “καρφιά” ανάμεσά μας. Όμως 

κανένας δεν θα υποπτευόταν τον 

Whithers.» Μέχρι στιγμής το FBI δεν 

έχει γνωστοποιήσει άλλες πληροφορίες 
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πέραν από την …ακούσια διαρροή. Κανείς δεν γνωρίζει πότε στρατολογήθηκε, πόσο 

πληρωνόταν, και πόσο καιρό παρέμεινε πληροφοριοδότης… 

Κι όμως. Ο Withers ως τη στιγμή που πέθανε και ως σήμερα που αποκαλύφθηκε η 

σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητάς του, έχαιρε μεγάλης φήμης και αναγνώρισης. 

Ήταν ο φωτογράφος με το μεγαλύτερο αρχείο των ακτιβιστικών κινημάτων στον 

αμερικανικό Νότο, μιας εποχής γεμάτης μίσος, δολοπλοκίες, ανοιχτή εχθρότητα 

από τους λευκούς του Νότου αλλά και μεγάλων κοινωνικών ανακατατάξεων και 

ελπίδας για το μέλλον. Ο Tony Denaceas, ιδιοκτήτης της γκαλερί Panopticon που 

έχει τα δικαιώματα του αρχείου του Withers, ετοιμαζόταν να εκδώσει ένα ακόμη 

άλμπουμ με υλικό από την ταραγμένη δεκαετία του ’60 ενώ η οικογένειά του είχε 

πρωτοστατήσει στην ίδρυση μουσείου με το όνομά του στο Memphis (τα εγκαίνια 

είχαν αναγγελθεί για τον προσεχή Οκτώβριο και μάλιστα ο γερουσιαστής Steve 

Cohen είχε δώσει υπόσχεση για χρηματοδότηση ύψους 400.000 δολ).

Τώρα όλα αυτά τα σχέδια προς το παρόν “παγώνουν”. 

Αποτιμώντας ψύχραιμα και με χρονική αποστασιοποίηση από τα γεγονότα, θα 

δούμε ότι το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι αν ένας φωτογράφος σε μια στιγμή 

αδυναμίας κάμφθηκε, ίσως εκβιάστηκε ή απλά προσχώρησε στη νοσηρή λογική του 

Hoover που ήταν τότε κράτος εν κράτει στις ΗΠΑ, αλλά στην ισοπεδωτική αντίληψη 

μιας εξουσίας που συντρίβει συνειδήσεις, εκμαυλίζει ή εξαγοράζει ανθρώπους και 

τους απαξιώνει, στο όνομα οποιασδήποτε πολιτικής. Ο Withers βρέθηκε μέσα στα 

γρανάζια μιας τεράστιας αντιπαλότητας. Σαν μικρό πιόνι χειραγωγήθηκε, απαξιώθηκε 

και απώλεσε το μόνο που μένει στον άνθρωπο μετά το θάνατό του. 

Την υστεροφημία του…     
Π. ΚΑΛΔΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ(-TΡΙΑ) 

Zητείται για το 

διαφημιστικό τμήμα του 

περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. 
Προσόντα: προϋπηρεσία, 

γνώσεις τεχνολογίας 

imaging, μέσο 

μετακίνησης, διάθεση 

για δουλειά. Άμεση 

πρόσληψη. Βιογραφικά 

μόνον με email στο: 

ttzimas@photo.gr

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 

& ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ 

με εμπειρία σε κάλυψη 

μυστηρίων (γάμου και 

βάπτισης) για συνεργασία 

με studio στο Βόλο καθώς 

και ΜΟΝΤΕΡ με εμπειρία 

σε Premier Pro και Final 

Cut επίσης για πλήρη 

απασχόληση με studio 

μοντάζ στον Βόλο.

Bιογραφικά και δείγματα 

εργασίας στο 

info@fotopanorama.gr

Περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 2421 029717

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ



 79  •   20   2010  6

ON L INE O IMAGING -  E

http://www.intersys.gr


 79  •   20   2010  7

ON L INE O IMAGING -  E

...
!

!

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

Την Powerpoint παρουσίαση έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Κανακάρης τον οποίο ευχαριστούμε. Γελάσαμε με την ψυχή μας!

 Photobusiness Weekly 

 1, 104 45 . . 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E : , : Art Director: ,

: Atelier: : -

: ,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

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/Atyxeis_Photografies.ppt
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ikon D7000
 Nikon  APS-C

H Nikon κρατούσε για τις τελευταίες μέρες πριν τη Photokina το κρυμμένο χαρτί της 

D7000. Της εντυπωσιακής DSLR που όπως υποδηλώνει και η κωδική ονομασία της 

μεταφέρει στο DX format την επιθετική παρουσία αντίστοιχη της D700 στο FX format. 

Μέχρι τώρα όποιος φίλος της Nikon ήθελε DSLR με αισθητήρα όχι full frame είχε να 

επιλέξει ανάμεσα στην D90 και την ακριβότερη, semipro D300s. Τώρα οι ορίζοντες 

διευρύνονται με την D7000 να αντικαθιστά, κατά τα φαινόμενα, την καλοπουλημένη D90, 

αν και η ανταγωνιστικότητά της είναι τόσο ισχυρή ώστε να προσβλέπει στην κορυφή 

του APS-C φορμά όπου έχει θρονιαστεί η Canon EOS 7D. Η Nikon D7000 δημιουργήθηκε 

ειδικά για τον απαιτητικό ερασιτέχνη και τον επαγγελματία που θέλουν το καλύτερο στο 

format DX, πιθανότατα επειδή έχουν μεγάλο στοκ φακών Nikkor AF-S DX.

Στον εντυπωσιασμό που προκαλεί η D7000 συνηγορούν στοιχεία όπως η heavy 

duty κατασκευή από «εξωτικό» κράμα μαγνησίου, η ενσωμάτωση νέου αισθητήρα 

CMOS 16,2 Μegapixel, πενταπρισματικό σκόπευτρο με 100% κάλυψη ειδώλου, 

ενισχυμένο φωτοφράκτη εστιακού επιπέδου με κύκλο ζωής τουλάχιστον 150.000 

λήψεις, νέα ηλεκτρονικά κλπ. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι συμβαίνει. O αισθητήρας 

CMOS προσφέρει ανάλυση 4,928x3,262 pixel, σύστημα κατά της σκόνης και μαζί με 

τον επεξεργαστή 14bit Expeed 2 χαρίζει πολύ καλές επιδόσεις στο burst mode δηλ. 

100 καρέ JPEG με ρυθμό 6fps καθώς και ελαχιστοποίηση της υστέρησης κλείστρου 

(μόλις 50ms). Kαινοτομίες εισάγουν τα υποσυστήματα φωτομέτρησης και αυτόματης 

εστίασης: στο μεν πρώτο το 3D Color Matrix έχει διπλασιάσει τα pixel του αντίστοιχου 

ειδικού αισθητήρα (2016pixel έναντι 1005pixel), το δε autofocus υλοποιείται με το 

chip Μulticam 4800DX με 39 σημεία εστίασης.  Στο video τα πράγματα μοιάζουν πολύ 

εξελιγμένα σε σχέση με τη D90, την πρώτη Nikon που εισήγαγε το video ΗD, στην 

περίπτωση της οποίας η ανάλυση περιοριζόταν στο 720p (1280x720pixel, progressive 

scan 24fps) Tώρα μιλάμε πλέον για Full HD 1080p (1920x1080pixel 24 fps, progressive) 

και μάλιστα με πιο αποδοτικό σε λόγο συμπίεσης H.264/MPEG-4 σε μορφή MOV. 

Eτσι, χρειάζεται λιγότερος αποθηκευτικός χώρος στην κάρτα μνήμης αλλά και πιο 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ CMOS DX-format 23,6x15,6mm 
AΝΑΛΥΣΗ 16,2Μegapixel
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Εxpeed 2 με περισσότερες 
δυνατότητες και χαμηλότερη ενεργειακή 
κατανάλωση
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ κλίμακα ευαισθησίας ΙSO 100-
6400 που μπορεί υπό προϋποθέσεις να φθάσει 
τα 25.600
ΝΕΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ φωτομέτρησης 3D Color 
Matrix που περιέχει 2016pixel βελτιώνει 
την απόδοση του συστήματος Αυτόματης 
Αναγνώρισης Σκηνών
Πραγματικό πενταπρισματικό προσοφθάλμιο 
σκόπευτρο με 100% κάλυψη ειδώλου και 0.94x 
λόγο αναπαραγωγής. 
ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΩΜΑ με βάση και πάνω 
πλευρά από κράμα μαγνησίου, αλουμίνιο και 
αδιαβροχοποίηση με ελαστικές τσιμούχε
Full HD 1080p με διατήρηση του autofocus 
(λειτουργία AF-F) ορισμένες δυνατότητες μοντάζ 
(in-camera editing) και υποδοχή στερεοφωνικού 
μικροφώνου
ΘΥΡΑ ΗDMI για σύνδεση με HD TV
Live View με autofocus τύπου contrast detect. 
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ως 35 προσώπων 
στο ίδιο καρέ ακόμη και αν δεν κοιτάζουν ανφας
Ισχυρής κατασκευής φωτοφράκτης 
πιστοποιημένος για τουλάχιστον 150.000 καρέ
ΔΙΠΛΗ ΘΥΡΙΔΑ ΚΑΡΤΩΝ SD/SDHC/SDXC με 
μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα 2x2TB! Η 
ρύθμιση των παραμέτρων αποθήκευσης μπορεί 
να γίνει με διάφορους τρόπους
OΘΟΝΗ 3in. 921K pixel με γωνία ανάγνωσης 
170° και ενισχυμένη άθραυστη γυάλινη 
επιφάνεια
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΙΠΗΣ 6fps
YΣΤΕΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ 0.05sec.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΝ-ΕL15 1900mAh
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 132x105x77mm
ΒΑΡΟΣ: 780γρ
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ΝΙΚΚΟR 
AF-S 200mm F/2 G ED VR II
Super εξωτικός και πανγρήγορος φακός 

από αυτούς που δεν βλέπουμε κάθε μέρα. 

Ουσιαστικά πρόκειται για την αναβαθμισμένη 

στα σημεία έκδοση του κλασσικού 

προκατόχου του με πιο αποτελεσματικό 

οπτικό σταθεροποιητικό σύστημα VR II 

(Vibration Reduction δεύτερης γενιάς). 

Διαφέρει επίσης από το προηγούμενο 

«δίδυμο»φακό διότι περιλαμβάνει ένα ακόμη 

χειριστήριο, το διακόπτη Α/Μ στην επιλογή 

εστίασης. Από οπτικής πλευράς, διατηρείται 

η ίδια ακριβώς σχεδίαση του προκατόχου 

αποτελούμενη από δεκατρία στοιχεία σε 

εννέα ομάδες με τρία κρύσταλλα χαμηλής 

διάχυσης ED καθώς και ένα στοιχείο Super 

ED.:Όλα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία 

πολλαπλής επίστρωσης Nano Crystal Coat 

για τη μείωση των φαντασματωδών ειδώλων 

και της θάμβωσης.

 210 9410888

ισχυρός υπολογιστής για την αναπαραγωγή/επεξεργασία. Η μέγιστη διάρκεια κάθε 

video clip περιορίζεται στα 20min. ανεξάρτητα από την ανάλυση (1080p, 720p, 

VGΑ). Aνάμεσα στις νέες δυνατότητες είναι και τo video μοντάζ: ο κάτοχος μπορεί να 

κροπάρει κομμάτια του video clip ή να κάνει frame grabbing. Αλλά και στην ακίνητη 

φωτογραφία προσφέρονται κάποιες δυνατότητες επεμβάσεων και ρετούς μεταξύ των 

οποίων perspective control, sketch φίλτρο κλπ.

Έκπληξη για την κατηγορία της μηχανής αποτελεί η διπλή θυρίδα καρτών μνήμης SD/

SDHC/SDXC με την τεράστια ευελιξία. Μέσω μενού μπορούμε να διαμορφώσουμε τον 

τρόπο αποθήκευσης: α. να συνεχίζεται η καταγραφή στη δεύτερη μόλις γεμίσει η πρώτη 

β. στην μία να γράφονται τα JPEG και στην άλλη τα TIFF γ. να είναι αντίγραφο εφεδρείας 

η μία κάρτα της άλλης δ. να γράφεται το video σε συγκεκριμένη κάρτα κλπ.

Για την ηλεκτρική τροφοδοσία φροντίζει η μπαταρία ΕΝ-ΕL15 χωρητικότητας 1900mAh 

επαρκής για 1050 λήψεις σύμφωνα με τα πρότυπα της CIPA. 

Samsung NX100
 compact

 Samsung 10 ,  mirrorless ,

 format APS-C 

. ,

.  NX100  14 

 NX - 

 DSLR. 

 Samsung iFunction, 

 autofocus 

 ( , ,

SPEEDLIGHT SB-700
Mαζί με τη D7000 παρουσιάστηκε και η μονάδα φλας SB700, μικρότερη σε ισχύ 

(Guide No28) από τα γνωστά ψηφιακά φλας SB800/SB900 αλλά με 

εξελιγμένες προδιαγραφές. Eίναι συμβατό με DSLR σειρών 

DX (ΑPS-C) και FX (full frame) και προσφέρει πολλές από τις 

ασύρματες δυνατότητες του SB900. Ακολουθεί το σύστημα 

φλασομέτρησης iTTL, αυτόματη προσαρμογή δέσμης ανάλογα 

με την εστιακή απόσταση (εύρος 24-120mm), κεφαλή με 

περιστροφή και ανακλώμενη δέσμη (bounce) Διατίθενται τρία 

διαγράμματα φωτισμού: Κεντρικά ζυγισμένο (Centre Weighted) για 

τις περισσότερες εφαρμογές, oμαλής κατανομής (Εven) και Standard 

που δίνει μια έμφαση στο κέντρο. Ενσωματώνεται ακόμη σύστημα 

προστασίας από την υπερθέρμανση με αυτόματη διακοπή (thermal 

cutoff). Παραπέρα στη συσκευασία περιέχεται σετ δύο φίλτρων για 

φώτα φθορισμού και πυράκτωσης που δίνουν αντίστοιχη χρωματική 

θερμοκρασία στη φωτεινή δέσμη, ενώ προαιρετικά διατίθεται το πακέττο 

εγχρώμων φίλτρων Nikon SJ-4.

 EV, White Balance 

 ISO). T

 lens priority mode 

.

NX100

 i-Fn:  zoom 

20-50mm (  30-75mm) f/3,5-

5,6 D  pancake 

 20mm (  30mm) 

f/2,8.  NX100 

 compact 

.

 3in. 

 AMOLED. 

 Smart Filter 

 ( . .

, soft focus, fisheye .)

 video 720p.

SAMSUNG 210 6293100
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http://www.enessis-co.gr/
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To Photo Olympia 
E

.  Photo Olympia, 

 ( )  Fotomatic .

 - 

,

.  - 

,

.

 Photo Olympia 

.

,  management, 

 Fotomatic, ,

 “ ”, ,

.  portfolio 

.

.

.

.

Canon Powershot G12

 Hi end 

 compact .

 Canon 

 ( ikon

 Panasonic) 

 G11. T  design 

 control dial 

,

 DSLR. 

 Digic IV 

 Vari Angle Pure Color 

II VA LCD  2,8in.  O 

zoom  28-140mm 

 G11. 

ybrid IS stabilizer 

 4stop .  Hybrid IS 

 IS

.

M

,

; ,

 Hybrid 

IS . ’ ,

 video 720p  stereo 

 VGA  G11, 

 tracking AF, 

,

58mm  FA-DC58, 

 Eye-Fi 

 WiFi,  HDR .

INTERSYS 210 955400
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http://www.stamos.com.gr/
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Ο διαγωνισμός έχει ως θέμα “Λόγια και 

χρώματα της Κωσταντινούπολης” και η 

θεματολογία επιζητά την άμεση σχέση - με 

την ευρύτερη έννοια - με τον ελληνισμό 

της Κωνσταντινούπολης. Οι συμμετέχοντες 

καλούνται να καταγράψουν με το φακό τους 

όλα όσα εκφράζει για τους ίδιους η  Πόλη, 

η ιστορία της, η κουλτούρα και οι σημερινοί 

κάτοικοι, το Ελληνορθόδοξο στοιχείο που 

απομένει, αλλά και οι εκπατρισμένοι παρά 

την θέλησή τους, Έλληνες της Πόλης, 

καθώς επίσης η καθημερινότητά τους και 

η κληρονομιά των έργων που άφησαν οι 

παλαιότεροι. Στο διαγωνισμό μπορούν να 

συμμετάσχει κάθε ερασιτέχνης φωτογράφος 

ή φοιτητής φωτογραφίας ηλικίας μέχρι 

30 ετών. Οι συμμετέχοντες μπορούν να 

στείλουν μέχρι 3 εκτυπωμένες φωτογραφίες 

διαστάσεων τουλάχιστον 20x30 εκ. 

Η υποβολή συμμετοχής και η παράδοση των 

έργων μπορεί να γίνει από 1η Σεπτεμβρίου 

2010 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2010, κάθε 

Τρίτη 6-8 μμ στο Πνευματικό Κέντρο 

Κωσταντινουπολιτών, Δημητρίου Σούτσου 

46, Αμπελόκηποι (3ος όροφος ). 

“ ”

Έγχρωμα κι ασπρόμαυρα στιγμιότυπα από την καθημερινή ελληνική πραγματικότητα 

θα συναντήσετε στα έργα των Κυριάκου Αζαδέλη, Πέτρου Βόσσου, Γιώργου Γκίζαρη και 

Αναστασίας Ξουρή. Οι συμμετέχοντες επιχειρούν να αποδώσουν, μέσω της προσωπικής 

τους ματιάς, τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και τις 

συνέπειες αυτών. 

: 13-26/10/10 ,  &  61, ,

.: 210 8228131, www.efe.com.gr

Hewlett Packard
 M.Hurd  (;) 

Ο Mark Hurd, CEO της Hewlett Packard, 

παραιτήθηκε από όλες τις θέσεις που 

κατείχε στην εταιρεία μέσα στο Αύγουστο 

εξαιτίας της καταγγελίας σε βάρος του για 

σεξουαλική παρενόχληση από την πρώην 

ηθοποιό Jodie Fischer. H Fischer, η οποία 

έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ηθοποιός 

και ως μοντέλο, συνεργαζόταν με την HP 

στην προώθηση διαφόρων event. Από την 

έρευνα που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι δεν 

υπήρξε κάποια παράβαση από την πλευρά 

του Hurd όσον αφορά την πολιτική της 

ΗΡ περί σεξουαλικής παρενόχλησης. 

Παρόλα αυτά θεωρήθηκε παραβίαση 

της επαγγελματικής δεοντολογίας (την 

οποία δέχθηκε και ο ίδιος ο Hurd) 

καθώς υπήρξε μια στενή σχέση με 

εξωτερική σύμβουλο της εταιρείας σε 

αρκετά marketing projects. Έτσι αφού 

προηγήθηκαν συζητήσεις με το συμβούλιο 

o Hurd αποφάσισε να παραιτηθεί. Ο 

ορίστηκε προσωρινή CEO η Cathie Lesjak 

έως ότου αποφασιστεί ποιος θα καλύψει 

μόνιμα τη θέση. Παρόλο που υπήρξε 

ανησυχία για την πορεία της εταιρείας μετά το σκάνδαλο τα πρώτα νούμερα είναι πολύ 

θετικά αφού το τρίτο τρίμηνο του 2010 δείχνει αύξηση των κερδών κατά 11% σε σχέση 

με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους με συνολικά κέρδη 30.7 δις δολάρια. 

Σύμφωνα με την εφημερίδα Business Journal το σκάνδαλο προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το 

περιοδικό Playboy το οποίο ξέθαψε γυμνές φωτογραφίες της Fischer, μία εκ των οποίων είχε 

δημοσιευτεί το 1980.
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http://www.theobros.gr/
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Panasonic
 3D video

 Panasonic  3D, 

 IFA. 

  HDC-SDT750 3D  3D  video 

 3D  mirrorless 

 Lumix G Micro System. 

 HDC-SDT750 3D  3MOS  best seller 

 700  Leica Dicomar 12x.  3D  Panasonic 

.  SDT750 ,  Leica, 

 “ ”.

.  AVCHD format 

 3D.  3D  SDT750 

 2D 

.  stabilizer S

. 1920x1080 (progressive scan) 

.

 3D 

.

 Micro 4/3  Panasonic  a  3D.

,  3D AG-3DA1EJ 

Panasonic  (IFA)  IBC 2010 

. H AG-3DA1  1/4.1” 3-MOS  FullHD  

1920x1080  AVCHD.  180 min.  32GB 

SD.  3D  setup 

 recorder.   AG-3DA1 ,  recorder 

. o

.

.  3D 

 AG-3DA1EJ.

 Panasonic AG-3DA1EJ 

Creative Full Moon AE, 210 6837107,108,109, www.fullmoonsa.gr     
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http://www.swarovskioptik.com/en/home
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Contrast / 

1 : 1 / 10 / 2010 – 31 / 12 / 2010
Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε  μια σύμπραξη φωτογραφικών δυνάμεων, 

με την πρωτοβουλία της φωτογραφικής ομάδας «Φωτοπόροι» του Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου Ελευθερίου Κορδελιού «Μελίνα Μερκούρη» και την υποστήριξη 

της Cyta,  θυγατρικής του Εθνικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Κύπρου μετά 

από τέσσερις πετυχημένες διοργανώσεις της «Φωτογραφίας στα Καφέ Μπαρ της 

Θεσσαλονίκης», διευρύνει το φεστιβάλ και αγκαλιάζει φωτογραφικές ομάδες και 

μεμονωμένους φωτογράφους, προσφέροντας στην πόλη ένα σύγχρονο, μεγάλο 

και πλήρες φεστιβάλ φωτογραφίας. Η αρχική σύλληψη βασίστηκε στην ιδέα ενός 

φωτογραφικού φεστιβάλ που θα διοργανώνεται και θα υποστηρίζεται από τους ίδιους 

τους συμμετέχοντες και στο οποίο θα συνυπάρχουν όλες οι φωτογραφικές δυνάμεις της 

χώρας. Το πρώτο βήμα ήταν η διοργάνωση του φεστιβάλ της ομάδας «Φωτοπόροι», 

που πραγματοποιούνταν στα καφέ - μπαρ της Θεσσαλονίκης για 4 συνεχόμενες 

χρονιές, με 13 – 20 ατομικές εκθέσεις μελών της ομάδας κάθε χρόνο. 

Το φετινό φεστιβάλ αποτελεί μια πρώτη πιλοτική διοργάνωση, στην οποία διατηρείται 

η φιλοσοφία του προηγουμένου φεστιβάλ, με 

τις εκθέσεις σε εναλλακτικούς χώρους. Τώρα 

στα καφέ-μπαρ προστέθηκαν κινηματογράφοι, 

θέατρα και συναυλιακοί χώροι. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται εκθέσεις και στους γνωστούς 

εκθεσιακούς χώρους της πόλης, όπου 

φιλοξενούνται φωτογράφοι από όλη την 

χώρα και το εξωτερικό, ενώ ιδιαίτερο βάρος 

έχει δοθεί σε νέους και πρωτοεμφανιζόμενους 

φωτογράφους. Το έργο της διοργάνωσης 

ανέλαβαν τα μέλη της ομάδας «Φωτοπόροι» και 

στην πορεία άρχισαν να συμμετέχουν και μέλη 

από άλλες ομάδες, προσφέροντας εθελοντική 

εργασία και βοηθώντας ουσιαστικά στην 

υλοποίηση του φεστιβάλ. Οι συμμετέχοντες είναι 

μεμονωμένοι φωτογράφοι και μέλη ομάδων, με 

τους οποίους επικοινώνησαν οι «Φωτοπόροι» 

και ζήτησαν την συμμετοχή τους. Ελάχιστες είναι 

οι συμμετοχές αυτών «που ανακάλυψαν» την 

διοργάνωση και ζήτησαν να συμμετέχουν και 

οι ίδιοι. Η επιμέλεια στις δουλειές ήταν κυρίως 

συμβουλευτική και υποστηρικτική. Ζητούμενο 

ήταν να παρουσιαστούν δουλειές φωτογράφων, 

ακόμη και αντίθετες από την αισθητική των 

διοργανωτών, με μόνη απαίτηση να υπάρχει 

σαφής άποψη και σοβαρότητα. 

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός φεστιβάλ που 

θα συμπεριλαμβάνει πολλές και διαφορετικές 

απόψεις και που δεν θα διακατέχεται από την 

άποψη και την αισθητική ενός ανθρώπου 

ή μιας ομάδας. Η συγκέντρωση των τελικών 

συμμετοχών δικαιώνει τους στόχους μας, 

παρουσιάζοντας ένα σημαντικό κομμάτι από την 

σύγχρονη «φωτογραφική σκηνή» της χώρας.

 - 

:  1 .  20:00

: 1 - 24 

 108, 

. 2310 295170-1

. . . . . 10:00 - 18:00

. 10:00 - 14:00  18:00 - 21:00

.

: Contrast / :

2310 638447 www.fotoporoi.gr
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Leadership & marketing
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www.photo.gr
www.kathimerini.gr
www.kathimerini.gr
www.photo.gr
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Photoshoot - 
,

Ένα νέο φωτογραφικό στούντιο ανοίγει αυτές τις μέρες τις 

πόρτες του στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Είναι μεγάλη χαρά 

να βλέπεις ταλαντούχους νέους να εισέρχονται γεμάτοι με ιδέες 

και το αέρα της ανανέωσης σε ένα χώρο που ταλανίζεται από 

την κρίση, τόσο οικονομική όσο και δημιουργική. Πρόκειται για 

το φωτογραφικό στούντιο της Έλενας Χαραλαμπάκη, το οποίο 

στεγάζεται σε χώρο που το design του θυμίζει τα μεγαλύτερα 

σύγχρονα φωτογραφικά στούντιο του Λονδίνου. Η Έλενα 

Χαραλαμπάκη σπούδασε φωτογραφία στο Τμήμα Φωτογραφίας 

και Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας. Συνέχισε τις 

σπουδές της, κάνοντας μεταπτυχιακό στο Τμήμα Καλών Τεχνών 

στην Βενετία. Πέρα από τις σπουδές της πάνω στη φωτογραφία 

διαθέτει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, ένα αν μη τι άλλο 

σημαντικό προσόν στους καιρούς που διανύουμε.

. “

.

, , , .

.

.

.

,

.

, .» 

,

.

 Photoshoot 

.

 in-house 

.

 Photoshoot ,

.

«

.

.

.

,

». 

 60, , 142 31

.: 210 2525509, www.photoshootstudio.gr 

info@photoshootstudio.gr
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 320
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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 PhotoBusiness Weekly  - .

 email: photobusiness@photo.gr !
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• Γιατί αποφάσισες να ακολουθήσεις επαγγελματικά την φωτογραφία και πιο 
συγκεκριμένα το φωτορεπορτάζ;

.

. .

.

.

, , .

.

• Πιστεύεις ότι οι σχολές φωτογραφίας δίνουν προσανατολισμό στον φωτογράφο με 
ποιο είδος θα ασχοληθεί;

.

.

.

: .

• Ποιός είναι καλύτερος τρόπος να μπεις στην αγορά; Συνεργασία με πρακτορείο ή 
freelancer;

,  Icon 

. .

o .

,

.

.

.

,

.

, ,

,

.

: .
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• Υπάρχει δημιουργική ελευθερία στο πρακτορείο; Μπορείς 
να περάσεις το δικό σου ύφος;  Θα σε αφήσουν να κάνεις πιο 
προσωπικά θέματα;

, .

.

.

• Ποιοι φωτογράφοι σε έχουν επηρεάσει;
 James Nachtwey  Alex Webb 

.

.

• Πόσο διευκολύνει ή δυσκολεύει την δουλειά του 
φωτορεπόρτερ η επικράτηση του internet ως μέσου;

..

.

.

.

.

. .

.

, .

. .

. .

• Πλέον στα διεθνή πρακτορεία ζητείται από τους 
φωτογράφους να τραβούν και βίντεο. Συμβαίνει και στην 
Ελλάδα; 

, .

!

 multimedia 

.

’ ...

 site .

.

B

 Leica Academy 

.

Icon.

.
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