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Tòâäêëý õÞìðó
Το νέο για την στυγερή δολοφονία στο
Αίγιο του Άγγελου Αγγελόπουλου,
κυκλοφόρησε αστραπιαία ανά το πανελλήνιο.
Αναζωπυρώθηκαν έτσι οι συζητήσεις για την
περιβόητη πλέον εταιρία του, τη ‘‘SYNTHESIS
A.E.’’ που χτύπησε κανόνι στις αρχές του
2009 βυθίζοντας στην απόγνωση δεκάδες
φωτογραφικές επιχειρήσεις σ’ όλη τη χώρα.
Δεν σας κρύβω ότι μίλησα με ορισμένους από
τους παθόντες, ζητώντας να σχολιάσουν την
τραγική εξέλιξη της υπόθεσης.
Οι γνώμες διίστανται. Οι πιο σκληροπυρηνικοί
από αυτούς υποστηρίζουν με θέρμη ότι
αυτός ο φόνος θα βάλει σειρά και τάξη στη
φωτογραφική αγορά, δρώντας αποτρεπτικά
στην επανάληψη αντίστοιχων φαινομένων στο
μέλλον. Οι πιο πράοι και νουνεχείς εκφράζουν
την βαθύτατη απογοήτευσή τους για την τροπή
που πήραν τα πράγματα καταλογίζοντας στο
κράτος την ευθύνη για το γεγονός ότι επέτρεψε
στον Αγγελόπουλο να κυκλοφορεί ελεύθερος
στο Αίγιο, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις
και τα εντάλματα που είχαν εκδοθεί σε βάρος
του. Όσοι έχασαν χρήματα από το φαλιμέντο της
εταιρίας του εύχονται τα δράμια της καραμπίνας
που του αφαίρεσαν τη ζωή να κινητοποιήσουν
την ελληνική πολιτεία ούτως ώστε να κάνει
πιο αυστηρή τη νομοθεσία, τιμωρώντας
παραδειγματικά όσους ενεργούν αποδεδειγμένα
με δόλο εξαπατώντας τους πιστωτές τους.
Όσοι ξεπέρασαν το πρόβλημα θεωρούν ότι
φαινόμενα αυτοδικίας σαν το παραπάνω μας
οδηγούν δεκάδες χρόνια πίσω, επιβαρύνοντας
κι άλλο το ήδη άσχημο και βαρύ κλίμα της
αγοράς. Όπως και να’ χει το πράγμα, με όποιαν
άποψη κι αν συντάσσεσθε η κατάσταση δεν
αλλάζει τουλάχιστον στο ορατό μέλλον: Τα
δικαστήρια έχουν εκδώσει ήδη τις αποφάσεις
τους και οι δικαστικοί επιμελητές άρχισαν να
θυροκολλούν τα κατασχετήρια σε περιουσίες
που αποκτήθηκαν με κόπους μιας ζωής και
χάνονται σε μια μέρα από την απερισκεψία μιας
στιγμής. Κι όποιον πάρει ο χάρος...
Τ.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
ΤΖΙΜΑΣ

Ïæëòýó ð »ääæìðó Ãääæìýñðöìðó
ÎâõúíÞîðê õàõìðê õÞìðöó äêâ õð ôëÝîåâìð SYNTHESIS
Mε μια κυνηγετική καραμπίνα και εκτέλεση εξ επαφής του επιχειρηματία
Άγγελου Αγγελόπουλου, γράφτηκε το βράδυ της Πέμπτης 3 Φεβρουαρίου, το
αιματηρό τέλος του σκανδάλου της SYNTHESIS AE. Οι εφημερίδες του ημερήσιου
αθηναϊκού και τοπικού τύπου έγραψαν διάφορα, περίπου τις ίδιες αοριστολογίες.
Όμως το τραγικό γεγονός δεν απετέλεσε κεραυνό εν αιθρία.
Ο τρόπος της μεθοδευμένης χρεοκοπίας της Synthesis, η εξαπάτηση πλείστων
όσων επαγγελματιών που ωθήθηκαν στην οικονομική καταστροφή και την
απόγνωση, η αναλγησία του νομικού μας συστήματος που κοιτά μόνον τον
τύπο και όχι την ουσία, συνθέτουν όλα τα στοιχεία της “δίκης” και της “τίσης”.
Άνθρωποι που έχασαν περιουσίες, επιχειρήσεις που ταρακουνήθηκαν σε εποχή
κρίσης και Θεός οίδε αν ποτέ ανακάμψουν, γενικότερα τραυματισμένο κλίμα
εμπιστοσύνης στον κλάδο μας, όλα αυτά ζητούν δικαιοσύνη που τα θεσπισμένα
όργανα αυτής της πολιτείας μάλλον δεν εγγυώνται. Ποιός είναι ο δολοφόνος
κανείς δεν γνωρίζει, ούτε ποιό υπήρξε ολόκληρο το φάσμα δοσοληψιών του
θύματος, που απ’ ότι φαίνεται, παρά τις εχθρότητες που είχε δημιουργήσει,
δεν φρόντιζε να παίρνει ιδιαίτερα μέτρα προστασίας και συνέχιζε την ζωή του.
Μέχρι που κάποιος εκδικήθηκε...

êòçøì îôöéçò÷ì

Για περισσότερα κάντε κλικ στα τεύχη του Weekly Νο 8 και Νο 9.
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ØâìâòÝ!

Äæîæõàâ ëâê ãòðøß...
Òðêýó æàñæ ýõê íêâ ãýìõâ ôõè Äæîæõàâ æàîâê ñÝîõâ òðíâîõêëß;

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Ιωάννης Κανακάρης τον οποίο ευχαριστούμε.

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
Eëåýõèó: Τάκης Τζίμας, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Õæøîêëß öñðôõßòêïè:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Æêâ÷èíàôæêó: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò 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.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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øĄ ćĞđ ĄĂċĄďĄ ĊĘĄďāĄĕĄ Ĉ ĕĄ đđĂĄ đĒĈĂē ďĄ ėĕČÿĐĈČē
ĝďđē ĔđĖ ĈĞčđĎĄ ĆĒāĆđĒĄ čČ ĄĎÿ Photo Book đĖ ĐĈĘĚĒĂĉĈČ
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Ċē
ñĈ ĕđ ČčĒĝĕĈĒđ čĝĔĕđē ĈĀďćĖĔ
ĝĎČē 350* € ĄĖĐÿďĈĕĈ ĕĊď
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ĄďĕĄĆĚďČĔĕČčĝĕĊĕĄ čĄČ ĕĊď đČĝĕ
ĕĚď ĖĊĒĈĔČğď ĔĄē.

*ì ĕČā ćĈď ĈĒČĎĄąÿďĈČ úõç
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ÑêëðîðíêëÝ ôõðêøæàâ
Ìâê ôæ âöõý õð õæþøðó õð “Òæòêôëýñêð” ôæ òýìð ðêëðîðíêëðþ âîâìöõß
Εκτός από τη συνέχιση παρουσίασης οικονομικών αποτελεσμάτων διεθνών εταιριών, σε
αυτό το τεύχος εστιάζουμε στο διάχυτο ενδιαφέρον για τα smartphones που επιτέλους
μπαίνουν σε φάση ωριμότητας και εμπλέκουν -βεβαίως- και την φωτογραφία.

Õâ smartphones õðö íÞììðîõðó.
Ôþí÷úîâ íæ Þòæöîâ õèó æõâêòàâó Instat õâ «Þïöñîâ» ëêîèõÝ õðö íÞììðîõýó íâó
ñòýëæêõâê îâ Þøðöî ôèíâîõêëÞó ðíðêýõèõæó â÷ðþ âöõý âëòêãÿó âñâêõðþî ðê
øòßôõæó. Îæ ãÝôè õâ ñðòàôíâõâ (åæàõæ ëâê ôõð www.in-stat.com) ðê øòßôõæó
ôõèî ñìæêðùè÷àâ õðöó éÞõðöî õêó ìæêõðöòäàæó GPS, ÷úõðäòâ÷êëßó íèøâîßó/
videocamera ëâê éþòâ flash memory úó ãâôêëÞó ñòðüñðéÞôæêó. ÒâòâñÞòâ, 52%
õúî ôöííæõæøýîõúî ôõèî Þòæöîâ ôëðñæþæê î’ âäðòÝôæê ëêîèõý æñâ÷êëðþ õþñðö,
õð ÷öôêëý ñìèëõòðìýäêð æàîâê ñòðõêíèõÞð âñÞîâîõê ôõè ìþôè õðö soft keyboard
ëâê õð internet/GPS âñðõæìðþî øâòâëõèòêôõêëÝ äêâ õâ ðñðàâ ðê øòßôõæó æàîâê
åêâõæéæêíÞîðê îâ åâñâîßôðöî æïõòÝ ñðôÝ. Eñàôèó õâ ëêîèõÝ íæ æñâ÷êëðþ õþñðö
ðéýîæó æïâëðìðöéðþî îâ ëâõÞøðöî õèî ñòÿõè éÞôè ôõêó ñòðõêíßôæêó ýñúó æàñæ õð
âîâìöõßó õèó Instat,.ëðó Greg Potter.

É Panasonic pan-èäöòàçæê.
Òðìþ éæõêëÝ âñðõæìÞôíâõâ äêâ õð õòàõð ðêëðîðíêëý õòàíèîð õðö Þõðöó âîâ÷Þòæê è
Panasonic Corp.Osaka Japan. ÔöäëòêõêëÝ íæ õèî âîõàôõðêøè ñæòöôêîß ñæòàðåð, ðê
ñúìßôæêó âöïßéèëâî 21% ÷éÝîðîõâó õâ 2,285 õòêó äêæî. Ãñý õð ñðôýî âöõý ðê
ñúìßôæêó ôõèî æôúõæòêëß âäðòÝ õèó Ëâñúîàâó Þ÷õâôâî õâ 1,2 õòêó äêæî (ãæìõàúôè
19%) ëâê ðê åêæéîæàó õâ 1.084 õòêó äêæî (+23%). É ãæìõàúôè âîõâîâëìÝ æî íÞòæê õè
åêâ÷âêîýíæîè âîÝëâíùè õèó ñâäëýôíêâó ðêëðîðíàâó ëâéÿó ëâê õèî âþïèôè õèó
çßõèôèó ôõêó âîâåöýíæîæó ðêëðîðíàæó. ÎÞôâ ôæ âöõý õð ñæòêãÝììðî è Panasonic
Þåúôæ õèî æëëàîèôè õðö ñòðäòÝííâõðó “ÒòÝôêîðó íæõâôøèíâõêôíýó 2012” íæ õð
ôõýøð îâ â÷ðíðêÿôæê õèî ñæòêãâììðîõêëß ñòðôõâôàâ íæ õèî ðêëðîðíêëß âîÝñõöïè.
Çñàôèó âñæ÷Ýôêôæ îâ æïâäðòÝôæê íæ åèíýôêâ ñòðô÷ðòÝ æï ðìðëìßòðö íæõðøÞó
õòàõúî ôõêó æõâêòàæó Panasonic Electric Works Co. Ìâê Sanyo Electric Co. Ltd. íæ
õè åêâåêëâôàâ õèó åèíýôêâó ñòðô÷ðòÝó. MæõÝ õèî ðìðëìßòúôè õèó æïâäðòÝó ðê
æõâêòàæó éâ ñòðøúòßôðöî ôæ âîõâììâäß êåàúî íæõðøÿî.
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ñæòêôëýñêð
TOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ

GFK: Smartphones ôõèî ÇììÝåâ.
Æêæïðåêëß Þòæöîâ äêâ õèî âäðòÝ
Þïöñîúî ëêîèõÿî ôõèî ÇììÝåâ,
ñòâäíâõðñðàèôæ è GfK, åêâñêôõÿîðîõâó
ýõê õð íæòàåêð õèó ôöäëæëòêíÞîèó
ëâõèäðòàâó ôöôëæöÿî
÷éÝîæê õð 15% íæ
ëþòêâ øòßôè õèî
ñòýôãâôè ôõð internet
ëâê õð ëâõÞãâôíâ
data. Tèî ñòÿõè
éæôè æïâëðìðöéæà
îâ ëâõÞøæê è Nokia,
âëðìðöéðþî åæ è
Sony Ericsson ëâê Apple íæ õð iPhone.
Eîåêâ÷Þòðî ôõðêøæàð ñâòâíÞîæê ýõê õð
35% õúî àåêúî õúî ëâõýøúî âäîðæà õð
ìæêêõðöòäêëý õðö ëêîèõðþ õðö ëâê åæî
õð øòèôêíðñðêæà ëâî. ÒìÞðî äîúôõý
ôþôõèíâ æàîâê õð Android íæ 24%
ëâê õð Ãpple iOS (iPhone) íæ 15%
æîÿ ñæòêÞòäúó íýîðî ôõð 11% õúî
æòúõÿíæîúî äîÿòêçæ õð Symbian.
Æþôëðìâ õâ ñòÝäíâõâ ìðêñýî äêâ õð
ìæêõðöòäêëý õèó Symbian, â÷ðþ õð
79% õúî ßåè øòèôõÿîôëðñæþæê îâ
íæõâñèåßôæê ôæ …Android.

Sandisk: Ôöí÷úîàâ íæ õèî Imation.
Aîõâììâäß æöòæôêõæøîêÿî ñòðãìÞñæê ð
æïúåêëâôõêëýó ôöíãêãâôíýó âîÝíæôâ
ôõêó æõâòàæó Sandisk ëâê Imation. Îæ
õððî õòýñð âöõý õæìæêÿîæê ð åêëâôõêëýó
âäÿîâó ñðö æàøæ ïæëêîßôæê è Sandisk
öñðãÝììðîõâó âäúäß ëâõÝ õèó Ëmation
äêâ ñâòâãàâôè ãêðíèøâîêëßó êåêðëõèôàâó
ôæ éÞíâõâ ëòöñõðäòÝ÷èôèó åæåðíÞîúî
(encryption) ôæ ëÝòõæó íîßíèó flash (US
Patent No 7.137.011). Mæ ãÝôè âöõß
õè ôöí÷úîàâ, è Ëmation âîâìâíãÝîæê
îâ ñìèòÿôæê åêëâêÿíâõâ (royalties) ôõè
Sandisk äêâ åêÝ÷ðòæó æ÷âòíðäÞó ôæ
íîßíæó flash, âîÝíæôâ ôõêó ðñðàæó USB
flash ëâê åàôëðê SSD.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

ÒâòâõèòèõÞó õðö øòýîðö
ÒòæíêÞòâ äêâ õèî Þëéæôè âôõòð÷úõðäòâ÷àâó
õðö ÍðöëÝ Øâùß ôõð Çöäæîàåæêð
Îæ ñòðôÞìæöôè ñìßéðöó ñòðôëæëìèíÞîúî âñý õðî
ëýôíð õèó æñêëðêîúîàâó, õúî Þîõöñúî íÞôúî, õúî
éæõêëÿî æñêôõèíÿî âììÝ ëâê õðö Imaging, æäëâêîêÝôõèëæ
õèî ñæòâôíÞîè Õòàõè, 1è ×æãòðöâòàðö 2011, ôõêó
7.30íí. è Þëéæôè âôõòð÷úõðäòâ÷àâó õðö ÍðöëÝ Øâùß
ôõð ¾åòöíâ Çöäæîàåðö. ¿ñúó Þøðöíæ ïâîâäòÝùæê,
è éæíâõêëß õèó Þëéæôèó ñæòêôõòÞ÷æõâê äþòú âñý õèî
Þëìæêùè èìàðö ôõêó 11 Ëðöìàðö 2010, ôõè îßôð õðö
ÒÝôøâ, ýñðö ð åèíêðöòäýó æñæïÞõæêîæ õð concept
ñìâêôêÿîðîõâó íæ íðîâåêëÞó âôõòð÷úõðäòâ÷àæó íæ
÷ýîõð õâ íðîðìêéêëÝ íöôõèòêÿåè âäÝìíâõâ Îðai.
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Συντόνισε το event η υπεύθυνη Δημοσίων
Σχέσεων του Ευγενιδείου κ. Εύη Γαρδίκη

Ο Διευθυντής του Πλανηταρίου Καθηγητής
κ. Διονύσης Σιμόπουλος

Ο αρχισυντάκτης του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ και
επιμελητής της έκθεσης κ. Π. Καλδής

Ο αντιπρόεδρος της Ε.Α.Ε. (Ελληνική Αστρονομική Ένωση) κ. Άρης Μυλωνάς

Ο δημιουργός της έκθεσης κ. Λουκάς Χαψής

Η πρόξενος της Χιλής κ. Μπερνάρ
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Õèî æëåßìúôè ñòðìýäêôâî ðê, Æêðîþôèó Ôêíýñðöìðó,
Ìâéèäèõßó, åêæöéöîõßó õðö Òìâîèõâòàðö, Òâîâäêÿõèó
Ìâìåßó, âòøêôöîõÝëõèó õðö ñæòêðåêëðþ ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÔ ëâê
æñêíæìèõßó õèó Þëéæôèó, Ãòèó ÎöìúîÝó, âîõêñòýæåòðó
õèó Çììèîêëßó Ãôõòðîðíêëßó ¼îúôèó ëâê è ëâ. ÎñæòîÝò,
ñòýïæîðó õèó Øêìßó æë íÞòðöó õèó Øêìêâîßó ñòæôãæàâó. ÎæõÝ õð
ñÞòâó õúî ðíêìêÿî ñòðãìßéèëæ ôõð éýìð õðö Òìâîèõâòàðö
Þîâ æîõöñúôêâëý time lapse video íæ öìêëý âñý õè îßôð
õðö ÒÝôøâ, ðê ìßùæêó õðö ðñðàðö æàøâî äàîæê ôõð ñæòêéÿòêð
õúî “æñàôèíúî” âôõòð÷úõðäòâ÷êÿî ñðö ñæòêìâíãÝîæê õð
project. Çñâëðìðþéèôæ ëðëõÞêì ôõð ÷ðöâäêÞ õðö êôðäæàðö õðö
Ëåòþíâõðó Çöäæîàåðö, øÿòð ôõðî ðñðàð ÷êìðïæîæàõâê è Þëéæôè
è ðñðàâ ñæòêìâíãÝîæê 25 Þòäâ ëâê Þîâ video installation.

Από αριστερά: Τ. Τζίμας, Δ. Σιμόπουλος, Λ. Χαψής μετά της θυγατέρας
Δέσποινας και Π. Καλδής

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ (είσοδος Πεντέλης 11)
Διάρκεια: ως 27 Φεβρουαρίου 2011 (ελεύθερη είσοδος)
Καθημερινά (και Σαββατοκύριακα) 10.30-20.00
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¼îúôè ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåâó
Åæîêëß ÔöîÞìæöôè
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η γενική συνέλευση της
Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, που φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της
ΕΣΗΕΑ. Τα 130 μέλη που παρευρέθησαν, ψήφισαν ομόφωνα και κατά απόλυτη πλειοψηφία την τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης, στην προσπάθεια να γίνει και τυπικά
πια δημοσιογραφική η Ένωση, όπως ορίζουν οι ελληνικές και διεθνείς ενώσεις στα άρθρα
τους, αλλά και πιο εύρυθμη στη λειτουργία της. Κατά την έναρξη της συνέλευσης, αντιπροσωπεία του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας οι κ.κ. Ψυχάρη και Φουντουλάκη, παρουσίασαν
τη σημαντικότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας και καλωσόρισαν και επισήμως τη συνεργασία της Ε.Φ.Ε. που ξεκίνησε στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη. Στη συνέλευση η Ε.Φ.Ε.
φέτος βράβευσε ένα παλαίμαχο φωτορεπόρτερ, τον κ. Γρηγόρη Ρεντζή για την πολύτιμη
προσφορά του στο φωτορεπορτάζ και τον κ. Παύλο Αναγνωστόπουλο που πρόσφατα
μάλιστα συνταξιοδοτήθηκε, για το ήθος και την εργατικότητά του που έχει επιδείξει στα
τόσα χρόνια που άσκησε το επάγγελμα. Τέλος, η Ένωση τίμησε σαν ελάχιστο φόρο τιμής,
την οικογένεια του συναδέλφου Σπύρου Πανταζάτου που έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή.
Την τιμητική πλακέτα παρέλαβε ο συνάδελφός του Δημήτρης Μπίρνταχας, με τον οποίο
συνεργαζόταν στο ίδιο πρακτορείο. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, εκφράστηκαν για άλλη
μια φορά η έντονη ανησυχία όλων, για τα καθημερινά πλήγματα που δέχεται ο κλάδος
αλλά και η ίδια η Ένωση, και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί.

Ο Γ.Γ. της Ε.Φ.Ε. Γιώργος Παπαθανασίου
και ο Πρόεδρος, Μάριος Λώλος.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αριστερά: Ο Γρηγόρης Ρεντζής, ο Δημήτρης
Μπίρνταχας και ο Π. Αναγνωστόπουλος.
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Ôþîåæôíðó Ìâììêõæøîÿî ×úõðäòÝ÷úî ÒæêòâêÝ
Ìðñß ñàõâó
Την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ο Σύνδεσμος Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι παλαίμαχοι φωτογράφοι και συνδικαλιστές Κοσμάς Ράμπιας
και Θεμιστοκλής Χατζηγεωργίου. Την κοπή της πίτας πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του συνδέσμου Γιάννης Λαγουδάκης
και ο πρόεδρος της ΠΟΦ Κώστας Αλεξίου.
ΣΚΦΠ Κολοκοτρώνη 135, 185 36 Πειραιάς, τηλ. 210 4415868
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PHOTOVISION 2009:
H æõâêòàâ íâó æàøæ âîâìÝãæê õèî ëâõâôëæöß
ñðììÿî ëâê ôèíâîõêëÿî ñæòêñõÞòúî õèó Þëéæôèó

KATAÔÌÇÖÇÔ ÇÌÊÇÔÇÚÏ Î. ÇÒÇ
ÇÍ. ÄÇÏËÈÇÍÑÖ 48, ÉÍËÑÖÒÑÍÉ
ÕÉÍ: 210 9758780, FAX: 210 9758781
e-mail: protasis@otenet.gr website: www.protasis.gr
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Ricoh GXR
ÇñÞëõâôè ôöôõßíâõðó
Õð concept õðö GXR ôöôõßíâõðó åæî æàîâê
ðþõæ compact ðþõæ òæ÷ìÞï ðþõæ Micro 4/3
oþõæ õàñðõæ. Äâôàçæõâê ôõèî êåÞâ æîýó”øâçðþ”
÷ðòÞâ, æîýó ôÿíâõðó ñðö âñìÝ æàîâê è
ãÝôè ñÝîú ôõèî ðñðàâ ñòðôâòíýçðîõâê
åêâ÷ðòæõêëÝ ëÝéæ ÷ðòÝ âòéòÿíâõâ, ýñðö
Þîâ Þëâôõð âñðõæìæàõâê âñý ÷âëý, âêôéèõßòâ
(åêâ÷ýòúî ÷ðòíÝ) ëâê æñæïæòäâôõß. ¼øðöî
ëöëìð÷ðòßôæê âòéòÿíâõâ ëâê íæ íêëòðþó
âêôéèõßòæó ëâê íæ ÃPS-C.H õæìæöõâàâ æëåðøß
õúî ôøæåêâôõÿî æàîâê îâ ëâõâôëæöÝôðöî
Þîâ Ýòéòúíâ GXR íæ âêôéèõßòâ CMOS
23.6 mm×15.7mm (APS-C size 12.90
Îegapixel) ëâê íðîõðþòâ Leica M (è ðñðàâ
æàîâê æìæþéæòè íæ åæåðíÞîð ýõê Þøæê ìßïæê
è ôøæõêëß ñâõÞîõâ). ¼õôê éâ íñðòðþî îâ
ñòðôâòíðôõðþî ýìðê ðê õèìæíæõòêëðà ÷âëðà
õèó åêÝôèíèó ôæêòÝó. Õð ôþôõèíâ éâ æàîâê
Þõðêíð ôõâ õÞìè õèó øòðîêÝó.

Sony Cybershot
Æþð compact íæ 16MP BSI CMOS
Æöð ëâêîðþòäêæó superzoom 16x DSC-H9 ëâê 30x (DSC-HX100) ëâõÝììèìæó
äêâ video full HD 1080p 60fps âîßääæêìæ è Sony. Ñ ÷âëýó õèó åæþõæòèó
ñâòðöôêÝçæê êåêâàõæòð æîåêâ÷Þòðî â÷ðþ öñðäòÝ÷æõâê âñý õèî Carl Zeiss.
¼øæê äëÝíâ æôõêâëÿî âñðôõÝôæúî 27810mm, âñðõæìæàõâê âñý 11 ôõðêøæàâ ôæ
10 äëòðöñ æë õúî ðñðàúî õð Þîâ øâíèìßó
åêÝøöôèó ëâê õð Þîâ âô÷âêòêëý. Ãñý õè
ôæêòÝ ãêîõæðëâíæòÿî handycam æàîâê
æíñîæöôíÞîè è ìæêõðöòäàâ Dual Record
ýñðö è ëÝíæòâ ëÝîæê õâöõýøòðîè ìßùè
video ëâê ôõâéæòÿî ëâòÞ 3Megapixel
ß 2 Megapixel ôæ âîâìðäàâ 4:3 ýõâî
øòèôêíðñðæàõâê ÎÓ4. Åêâ æöëðìàâ õúî
ëâõýøúî ñòðô÷Þòæõâê ïæøúòêôõý ëðöíñà ìßùèó ÷úõðäòâ÷êÿî ëâê ïæøúòêôõý
äêâ video. Ãììè íêâ ñòúõêÝ âñðõæìæà ð ìàâî æïæìêäíÞîðó âêôéèõßòâó Exmor
R backside illuminated CMOS ñðö öñðôõèòàçæê ëâê Sweep Panorama ÉR (Hi
resolution) AñìÝ íæ õð ñÝõèíâ æîýó ëðöíñêðþ ëâê õèî ôÝòúôè õðö ðòêçýîõêðö
ñæåàðö è íèøâîß åèíêðöòäæà õæìæàúó âöõýíâõâ, ñâîðòâíêëÝ ëâòÞ íÞäêôõèó
âîÝìöôèó 10480x4096.
SONY 801 11 92000

Samsung Electronics
EñâääæìíâõêëÞó ìþôæêó display ôõèî ISE 2011
Η Samsung Electronics παρουσίασε τις νέες επαγγελματικές (B2B) λύσεις προϊόντων display στην έκθεση
Integrated Systems Europe (ISE) 2011. Συγκεκριμένα,
παρουσιάστηκαν η διαδραστική οθόνη Microsoft
Surface, το Samsung Central Station για συνδέσεις
χωρίς hubs και μια σειρά από LED οθόνες, ειδικά σχεδιασμένες για τις εξελισσόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η Samsung παρουσίασε το στρατηγικό
της όραμα για την εξέλιξη της τεχνολογίας σε ότι αφορά
στα επαγγελματικά προϊόντα display. Αξιοσημείωτο παράδειγμα της τεχνογνωσίας της Samsung αποτελεί το Microsoft Surface, ένα σύστημα
για οθόνη αφής το οποίο επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με ποικίλους τρόπους με τα ψηφιακά μέσα. Το Microsoft Surface, σε
συνδυασμό με την τεχνολογία των οθονών της Samsung, παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να μοιράζονται αρχεία, να συνεργάζονται και
να εξερευνούν νέες δυνατότητες, αφού αναγνωρίζουν τα δάχτυλα και άλλα αντικείμενα που τοποθετούνται σε αυτές. Το νέο καινοτόμο προϊόν
έχει ήδη την υποστήριξη των εταιρειών Dassault Aviation, Fujifilm Corp., Red Bull GmbH, Royal Bank of Canada and Sheraton Hotels &
Resorts Worldwide Inc., που ανακοίνωσαν την πρόθεση τους να εκμεταλλευτούν αυτήν την καινοτόμο επιχειρηματική λύση.
SAMSUNG 213 0163800
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Sony World Photography
Awards 2011
Æèíðôêæþéèëæ è ìàôõâ õúî öñðùè÷àúî
äêâ ãòÝãæöôè
Ανακοινώθηκε η λίστα των υποψηφίων για
τα βραβεία του φωτογραφικού διαγωνισμού
Sony World Photography Awards 2011. Με
τρεις θεματικές ενότητες για επαγγελματίες:
Φωτορεπορτάζ & Ντοκιμαντέρ, Καλλιτεχνική
Φωτογραφία και Εμπορική Φωτογραφία,
καθώς και έναν ανοικτό διαγωνισμό για
φωτογράφους κάθε επιπέδου, τα Παγκόσμια
Βραβεία Φωτογραφίας της Sony (Sony World
Photography Awards) θεωρούνται σήμερα
ένας από τους πιο ολοκληρωμένους φωτογραφικούς διαγωνισμούς στον κόσμο. Η λίστα των
υποψηφίων στην επαγγελματική κατηγορία
για το φετινό διαγωνισμό διαμορφώθηκε από
την Κριτική Επιτροπή. Σε αυτή συμμετέχουν
παγκόσμιας εμβέλειας προσωπικότητες της
διεθνούς φωτογραφικής βιομηχανίας, μεταξύ
των οποίων φωτογράφοι, picture editors, ιδιοκτήτες πρακτορείων και κριτικοί. Πρόεδρος της
Επιτροπής, η οποία συνήλθε στο Λονδίνο για
να επιλέξει τους υποψήφιους, είναι ο Βρετανός
κριτικός φωτογραφίας, Francis Hodgson. Οι
νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 Απριλίου.
Οι συμμετοχές για το διαγωνισμό του 2011,
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, από κάθε
γωνιά του πλανήτη, υπερβαίνοντας τις 105.000
από 162 χώρες. Η φετινή λίστα των υποψηφίων για βράβευση περιλαμβάνει επίσης, νικητές
και φιναλίστ περασμένων ετών, όπως οι Amit
Madheshiya, Peter Frank, Denis Rouvre, Giulio
Di Sturco και Tommaso Bonaventura.

Φωτ.: Lukas-Maximilian-Hueller

Φωτ.: Martina-Giammaria

Φωτ.: Tomasz-Slupski

×úõðäòâ÷êëß íèøâîß ñðö âììÝçæê ôøßíâ!
Eöòæôêõæøîàæó õèó Sony ëâê Fujifilm
Eëæà ñðö íêìðþôâíæ äêâ ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó slim, íæäÞéðöó ñêôõúõêëßó ëÝòõâó ëìñ. Þòøðîõâê ðê æõâêòàæó Sony ëâê Fujifilm îâ âîâõòÞùðöî
õð ôëèîêëý íæ ñêð ñæòàæòäæó êåÞæó ýñúó âöõß ñðö ñâòðöôêÝçðöíæ. Ôõð ôëâòà÷èíâ, ñâòðöôêÝçæõâê è æñêîýèôè õèó Sony ñðö íæõâõòÞñæê õð
ðìêôéâàîðî ëÝìöííâ õðö ÷âëðþ ôæ ìâãß – íêâ õòðñðñðàèôè ñòðèäðþíæîèó êåÞâó õèó Fujifilm.
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Schneider-Kreuznach
ÔøÞåêâ äêâ õð ôþôõèíâ Îicro 4/3
õèî öñðôõßòêïè õðö ôöôõßíâõðó ðñõêëÿî
Micro Four Thirds âîæëðàîúôæ è äæòíâîêëß
æõâêòàâ ðñõêëÿî. ¿ñúó æàîâê æöòþõæòâ
äîúôõý õð ôþôõèíâ Îicro 4/3 æïæìàøéèëæ
âñý õêó æõâêòàæó Olympus ëâê Panasonic
ôâî âîðêëõý ôõÝîõâò ñðö íñðòæà öñý
ñòðüñðéÞôæêó îâ öêðéæõßôæê ëÝéæ æõâêòàâ
õèòÿîõâó âöôõèòÝ õêó ñòðåêâäòâ÷Þó.
“Õð ôõÝîõâò âöõý Þøæê íæäÝìè åöîâíêëß.
Ãñìðñðêæà ëâê ãæìõêÿîæê õêó æîâììâëõêëÞó
åöîâõýõèõæó äêâ õêó compact íèøâîÞó ëâê
ñòðô÷Þòæê íêâ æïâêòæõêëß æöëâêòàâ äêâ
õè ãêðíèøâîàâ õðö imaging ôöîðìêëÝ
ëâê æíÝó úó ëâõâôëæöâôõß ÷âëÿî. ½åè
æòäâçýíâôõæ æîõâõêëÝ äêâ íêâ ôæêòÝ
÷âëÿî” åßìúôæ ð åò. Josef Staub, CEO
Schneider Group.

Epson
ÏÞâ õæøîðìðäàâ ñòðãðìÞúî
Η Epson παρουσίασε τη νέα σειρά προβολέων στην έκθεση Integrated Systems
Europe (ISE) 2011. Τα πιο εξελιγμένα προϊόντα και οι νέες τεχνολογίες της Epson
παρουσιάστηκαν στο περίπτερο N24, στο Hall 4 του RAI, Άμστερνταμ στις 1-3
Φεβρουαρίου 2011. Νέα προϊόντα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά, όπως
προβολείς για τον εκπαιδευτικό τομέα αλλά και επαγγελματική χρήση με έξυπνα
χαρακτηριστικά για ευκολότερες παρουσιάσεις. Το περίπτερο της Epson περιελάμβανε ειδικούς χώρους για δοκιμή των προϊόντων που παρέπεμπαν στους
πραγματικούς χώρους που τοποθετούνται οι προβολείς. Υπήρχαν και ειδικοί χώροι για προβολείς home cinema και προβολείς ιδανικούς για παιχνίδια και τέλος
προβλήθηκε και η νέα τεχνολογία 3LCD Reflective της Epson.
Σημειώνουμε ότι η ISE αποτελεί την πιο σημαντική πανευρωπαϊκή εμπορική
έκθεση για συστήματα εικόνας και ήχου για οικιακή, επαγγελματική και εμπορική
χρήση. Η έκθεση δίνει έμφαση σε θέματα, προϊόντα και τεχνολογίες που αφορούν
σε οπτικοακουστικές προβολές, broadcasting, ψυχαγωγία στο σπίτι και την επιχείρηση και την ηλεκτρονική ενσωμάτωση.
EPSON 210 8099499

Sandisk
Íðäêôíêëý âô÷âìæàâó
ëâê online backup
Το λογισμικό SanDisk SecureAccess επιτρέπει στους καταναλωτές να αποθηκεύουν
τα αρχεία σε κρυπτογραφημένο φάκελο με
κωδικό πρόσβασης μέσα στο SanDisk USB
flash drive. Το SanDisk SecureAccess προστατεύει τα αρχεία από κάθε αυθαίρετη
πρόσβαση, με τη δημιουργία ενός κρυπτογραφημένου φακέλου με κωδικό
πρόσβασης ή με “θησαυροφυλάκιο” στο
USB drive. Το λογισμικό περιλαμβάνει
επίσης έως και 2 gigabyte (GB) ασφαλούς
online back up, προσφορά της Dmailer. Η
κρυπτογράφηση και το online backup θα
εγκατασταθούν σε ολόκληρη την γκάμα
των USB της Sandisk στα τέλη του πρώτου
τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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Sony Dual camera
Æêñìß ëÝíæòâ ôõè ÷ðòèõß ñâêäîêåðíèøâîß
ÏGP éâ ìÞäæõâê è æñæòøýíæîè Þëåðôè õèó åèíð÷êìðþó ÷ðòèõßó ëðîôýìâó ñâêäîêåêÿî
PSP ñðö ëöòêâòøæà íâçà íæ õð Nintendo DS Lite ôõèî âîõàôõðêøè íæòàåâ õèó âäðòÝó.
Çëõýó âñý õè åêñìß ëÝíæòâ äêâ ÷úõðäòâ÷êëß ëâê video øòßôè, è ôöôëæöß éâ
æîôúíâõÿîæê ëâê WiFi ëâê 3G æîÿ éâ æîõöñúôêÝçæê è íæäÝìè ëâê æöòþøúòè ðéýîè
â÷ßó, õæøîðìðäàâó OLED ñðö éâ Þøæê åêâäÿîêð 5in. É ëðîôýìâ éâ Þøæê æîôúíâõúíÞîâ
ëâê åþð øæêòêôõßòêâ õþñðö mini joystick, äêâ îâ æàîâê ñÝîõâ âöõýîðíè.
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Ç¸º¸ €20
¬´ ¿¬ ¯Èº ´¶ª¬

° ¿¬ ¨¹º¯¬ ¬»º¾¿º¶©½ & ¬¸¿´µ¬¿¬º¶©½!

30

åëßäåò 1

x23cm /Ó

éò 20,5
ÄéáóôÜóå

ȂȓȠș
ʍȢȡĲĴȡȢȑȣ
28/2/2011

ÄéáóôÜóå

éò 20,5x2

3cm /Óåë

ßäåò 130

¬¼§¯º¾² ·° µºÈ¼´°¼
¾¿º ¾»ª¿´ ¾¬½
īȚĮ ʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢ: 210 8541400, info@photo.gr
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PHOTOVISION
×úõðäòâ÷êëÝ ôõêäíêýõöñâ âñý õêó ñòðèäðþíæîæó åêðòäâîÿôæêó - (ÌÝîõæ ÌÍÌ ôõêó æêëýîæó)
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ÕòæìÞó êôõðòàæó äÝíðö

Åâíñòýó ìßôõæöæ
õòÝñæçæó äêâ îâ
ñìèòÿôæê õè îþ÷è
Τα ακριβά γούστα της νύφης τον
έκαναν… ληστή! Ο λόγος για έναν
36χρονο στην Αυστρία, που αναγκάστηκε να διαπράξει 4 ληστείες,
αφού η μελλοντική σύζυγός του
ήθελε μια πολύ ακριβή γαμήλια
τελετή.
Ο κύριος Ahmed Boyer, προσπαθώντας να ικανοποιήσει τη μέλλουσα
σύζυγό του που ήθελε έναν πολυτελέστατο γάμο, επιδόθηκε σε ληστείες. Απεκόμισε περίπου 335.000
ευρώ από τις 4 ληστείες που
διέπραξε, αλλά και πάλι τα χρήματα
δεν αρκούσαν, αφού η νύφη ήθελε
γάμο με 500 επισκέπτες, νυφικό
μάρκας Chanel, ένα πολυτελές αυτοκίνητο και ταξίδι του μέλιτος στην
Καραϊβική! «Ο γάμος κόστιζε πολλά
χρήματα και δεν θα μπορούσα να
τα αποπληρώσω ποτέ. Τα χρήματα
της πρώτης ληστείας έφυγαν μέσα
σε δυο ημέρες και έτσι συνέχισα
τις ληστείες» είπε ο απελπισμένος
άντρας. Ένας αστυνομικός, που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, συνέλαβε
το ληστή-γαμπρό την ώρα που
έβγαινε από την πόρτα της τράπεζας
την οποία μόλις είχε ληστέψει στην
πόλη της Βιέννης.

Wedding

Õàá
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ÔöììÞëõèó
κλικ στοπ για να ανταποκρίνεται στο
διαφορετικό οπτικό πεδίο των ποικίλων φακών και μάλιστα με διόρθωση
παράλλαξης. Πολλοί φανατικοί φίλοι
των Speed Graphic δεν το άλλαζαν με
τίποτε. Το τηλέμετρο δεν είχε εναλλακτούς άξονες σύνδεσης για όλους τους
φακούς με αποτέλεσμα να μην γίνει
ποτέ δημοφιλές.
Με τη μηχανή αυτή έγινε η λήψη μιας
από τις 10 πιο σημαντικές φωτογραφίες για την ιστορία του 20ου αιώνα, η
κατάκτηση της Iwo Jima, του αμερικανού Joe Rosental. Eίχε κοντό τηλεφακό
250mm και τροποποιημένο τηλέμετρο.
Σώζεται στο Μουσείο George Eastman
στο Rochester.
Για τη σειρά των Speed Graphic υπήρχαν τρεις διαφορετικές πλάτες: αυτή με

Speed Graphic
É ëìâôôêëß íèøâîß õðö òæñðòõÝç
Το εργοστάσιο της Gralfex κατεσκεύασε εκατοντάδες χιλιάδες Speed Graphic κατά το
διάστημα 1917-70(!), σημαδεύοντας την ιστορία του ρεπορτάζ, τότε που ο ρόλος της
εικόνας στις εφημερίδες ήταν καταλυτικός και η φωτογραφία αυταπόδεικτα γνήσια
τεκμηρίωση.
Σήμερα επιβιώνουν αρκετές Speed Graphic ως μεταχειρισμένες ή συλλεκτικές μηχανές εφόσον ο χρόνος δυσκολεύεται να καθυποτάξει την απαράμιλλη αντοχή τους.
Αν και βασικά είναι αυτό που ονομάζουμε field camera, δηλ. πτυσσόμενη κατασκευή
μεγάλου φορμά, εν τούτοις πρόκειται για εντελώς ιδιόμορφη σχεδίαση που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί και στο χέρι, με τηλεσκοπικό σκόπευτρο και εύκολα εναλλασσόμενους φακούς. Η βασική κατασκευή - από ξύλο και αλουμίνιο - έχει τρομερή
ακαμψία χωρίς να επιβαρύνεται με άχρηστο βάρος. Στο σύνολο ζυγίζει περίπου 2,3
κιλά δηλ. όχι βαρύτερη από μια top επαγγελματική full frame digital SLR με καλό,
φωτεινό φακό. Έχει τρία σκόπευτρα (θαμπόγυαλο στο επίπεδο της πλάτης, συρμάτινο τύπου “πυροβόλου” και τηλεσκοπικό) και κατά περίπτωση μονός ή διπλός
φωτοφράκτης. Aπουσιάζουν σίγουρα οι αυτοματισμοί: για παράδειγμα δεν υπάρχει
σύστημα αποφυγής των διπλοεκθέσεων ούτε interlock για το διαμέρισμα του φιλμ.
Η φυσούνα εκτείνεται αρκετά για αναπαραγωγή 1:1 με φακό 150mm. Πιο ευρυγώνιος φακός είναι ο 90mm - αντίστοιχος των 24mm σε μηχανή 35mm. H σχεδίαση σαν
μηχανή ρεπορτάζ της εποχής σημαίνει ότι δεν ενσωματώνονται πολλές κινήσεις και
κλίσεις. Η κλίση είναι μόνο 15° και η κάθετη μετατόπιση γύρω στις 2in. και μόλις 1in.
οριζοντίως. Η Speed Graphic είναι μοναδική από την άποψη του πρόσθετου φωτοφράκτη εστιακού επιπέδου, που φθάνει την ασύλληπτη για την εποχή της ταχύτητα
1/1000sec. To συρμάτινο σκόπευτρο αποτελεί πραγματικό θαύμα σχεδίασης, με
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το ελατήριο, η Graflex και η Graflok.
Η δεύτερη χρησιμοποιεί φιλμ και οδηγούς που σήμερα έχουν καταργηθεί
εντελώς και γι αυτό είναι καλύτερα να
μείνει στο περιθώριο. Η διαφορά ανάμεσα στην Graphic και τη Graflok είναι
ζήτημα ευελιξίας. Η πρώτη δέχεται
όλα τα είδη σασί, Grafmatic, Polaroid
και μερικές πλάτες 120. Η τελευταία
παίρνει και ειδικές κατασκευές φιλμ
120. Οι φακοί με ενσωματωμένο φωτοφράκτη παρέχουν συγχρονισμό σε
όλες τις ταχύτητες. Οι φωτογράφοι της
εποχής των Speed Graphic φόρτωναν
α/μ φιλμ Super Panchro Press 250 ASA
προεστίαζαν στα 3-5μέτρα, συγχρόνιζαν στο 1/100" και έβαζαν φλασόλαμπες Νο5 στο φλας. Με την αγαπημένη
αυτή τεχνική, οτιδήποτε ανάμεσα στα
2 και 8 μέτρα έβγαινε νετ για δημοσίευση, αφού το συμπληρωματικό φλας
γέμιζε τις σκιές και εξισορροπούσε
τους τόνους.
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ÊÞíâõâ ãàîõæð
Õð ñìÝîð âñý õèî õâêîàâ “Æöð æãåðíÝåæó
ñòðéæôíàâ” (ôë. ÎÝòë Íýòæîó, å/ôè
÷úõðäòâ÷àâó ÍÝôìð Ìýãâëó) âî ëâê æàîâê
îöøõæòêîý, Þøæê Öùèìýõðîð ÷úõêôíý ëâê
îâõðöòâìêôõêëß æë÷ÿõêôè ñòðëæêíÞîðö îâ
âñðåðéæà è âõíýô÷âêòâ õèó òðíâîõêëßó
ëúíúåàâó.

É æë÷ÿõêôè
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο του Οπτικού Συστήματος (κεφ.Α.4), μέσα και
πίσω από το φακό βρίσκονται οι μηχανισμοί που ελέγχουν την ποσότητα του φωτός που θα
περάσει στον αισθητήρα προκειμένου να μετατραπεί σε ηλεκτρικό φορτίο, και στη συνέχεια σε
ψηφιακή πληροφορία, για να εγγραφεί στην κασέτα, τον οπτικό δίσκο κλπ. Με δυό λόγια, όπως
και στις φωτογραφικές μηχανές, τυπικά η επιθυμητή εκφώτιση (ή έκθεση) είναι συνδυασμός
τριών παραγόντων: του διαφράγματος του φακού, της ταχύτητας του “φωτοφράκτη” και της
ευαισθησίας του αισθητήρα. H ελάττωση του ενός απαιτεί την απολύτως ανάλογη αύξηση του
άλλου. Στην πράξη, αυτή η “σχέση αμοιβαιότητας” δεν λειτουργεί απόλυτα στις βιντεοκάμερες
όπως θα εξηγηθεί κατωτέρω.1
Ο έλεγχος της ποσότητας του φωτός που θα “χτυπήσει” τον αισθητήρα γίνεται με την ίριδα/
διάφραγμα και με την αυτόματη ή χειροκίνητη αύξηση ή μείωση της ευαισθησίας του αισθητήρα.
Στα επαγγελματικά και μόνο μοντέλα, γίνεται επίσης, με την ενεργοποίηση των εσωτερικών
φίλτρων ουδέτερης πυκνότητας/neutral density/ ND, που βρίσκονται ακριβώς πίσω από τα
κρύσταλλα του φακού και έχουν ως μόνο ρόλο να παρεμβάλλονται ανάμεσα στο φακό και τον
αισθητήρα και να μειώνουν την φωτιστική ένταση, όταν ακόμη και το πιο κλειστό διάφραγμα δεν
είναι αρκετό ή επιθυμητό.2

Γ.1.1 ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ,
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Διάφραγμα είναι η διαδικασία
λειτουργίας του μεταλλικού μηχανισμού
της ίριδας μέσα στο φακό (βλ. κεφ.
A.4) που ανοιγοκλείνει αφήνοντας μια
μεγαλύτερη ή μικρότερη τρύπα στο
κέντρο του φακού, η οποία επιτρέπει
να περνάει μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα φωτός από μέσα. Τα βήματα
με τα οποία ανοιγοκλείνει δίνονται από
τους αριθμούς 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8,
11, 16, 22, 44, 64 που άλλες φορές
αναγράφονται πάνω στο σκόπευτρο
και την LCD οθόνη της κάμκορντερ και
άλλες όχι. Kάθε βήμα (ονομάζεται και
F-stop ή διάφραγμα) μειώνει στο μισό
την ποσότητα του φωτός που περνάει
μέσα από το φακό. Υπενθυμίζεται ότι
οι αριθμοί είναι στην πραγματικότητα
παρονομαστές κλασμάτων, άρα το
μεγαλύτερο διάφραγμα στην κλίμακα
είναι θεωρητικά το διάφραγμα F1
και το μικρότερο το F64, με την πιο
κλειστή τρύπα και τη μικρότερη
ποσότητα φωτός. Στην περίπτωση που
επιτρέπεται από τον κατασκευαστή η
χρήση και ενδιάμεσων βημάτων κατά
τη ρύθμιση (όπως F1.6, F1.8, F3.5

Éíæòßôêâ öñð÷úõêôíÞîâ ñìÝîâ âñý õèî
õâêîàâ “ÑéÞììðó¨ ýñúó õè ôëèîðéÞõèôæ
äêâ õðî ëêîèíâõðäòÝ÷ð ð ¿òôðî ÅðöÞìó
(å/ôè ÷úõðäòâ÷àâó ÓðçÝîð ÅëòâõôêÝõê
»ìîõð) ñðö âñðåàåðöî ÷úõêôõêëÝ õèî
âõíýô÷âêòâ õèó õòâäúåàâó õðö ÔÞïñêò.

Éíæòßôêâ öñæò÷úõêôíÞîâ ñìÝîâ
Öùèìýõðîðö ÷úõêôíðþ âñý õèî õâêîàâ
“Ñøõÿíêôè¨ (ôë. ×æîõæòàëð ×æìàîê,
å/ôè ÷úõðäòâ÷àâó ÕçÝîê Ïõê ÄæîÝîõôð)
ñðö âñðåàåðöî õèî âõíýô÷âêòâ õúî
ðîæàòúî ñðö ãìÞñæê ð ñòúõâäúîêôõßó
ñðö îðôèìæþæõâê äêâ ùöøðéæòâñæàâ.
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ÊÞíâõâ ãàîõæð

κλπ.), δεν υπάρχει πλήρης διπλασιασμός ή μείωση στο μισό σε σχέση με το διαδοχικό διάφραγμα,
αλλά κατά τι λιγότερο. Στον επαγγελματικό χώρο, όμως, ιδιαίτερα τον κινηματογραφικό, όπου η
ακρίβεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην τελική εικόνα, είναι πολύ συνηθισμένη η έκφραση και η
χρήση διαφραγμάτων όπως “F2 και 1/3” που σημαίνει ότι το διάφραγμα είναι ρυθμισμένο σε κάτι πιο
κλειστό από το F2 αλλά όχι στο επόμενο βήμα που είναι το F4.
Η ταχύτητα κλείστρου ή φωτοφράκτη (Shutter speed) είναι, όπως προαναφέρθηκε (βλ. κεφ A.4)
ένας σχετικά ανακριβής όρος, καθώς δεν υπάρχει “φωτοφράκτης” στις ψηφιακές βιντεοκάμερες.
O όρος έχει μείνει από την εποχή των αναλογικών φωτογραφικών καμερών, όπου ένα είδος
“κουρτίνας” πάνινης ή από μεταλλικά ελάσματα, ανοιγόκλεινε μπροστά στο φιλμ με ελεγχόμενη
ταχύτητα, αφήνοντας να περάσει μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα φωτός. Οι ψηφιακές
βιντεοκάμερες έχουν μια εντολή τύπου οn-οff που ενεργοποιεί τον αισθητήρα στο φως που μπαίνει
από το φακό ή τον αφήνει ανενεργό. Η χαμηλότερη ταχύτητα φωτοφράκτη που δεν δημιουργεί
επιπλοκές είναι, στο σύστημα πεπλεγμένης σάρωσης PAL το 1/50 του δευτερολέπτου (1/60 στο
αμερικανογιαπωνέζικο NTSC). Aποκαλείται συνήθως με τον όρο νορμάλ/normal και οι ερασιτεχνικές
κάμερες τη ρυθμίζουν αυτόματα με το άνοιγμα τους. Με την εμφάνιση των καμερών Υψηλής
Ευκρίνειας, άρχισε να χρησιμοποιείται συχνά και ο προοδευτικός/progressive τρόπος καταγραφής
εικόνας στα 25 ή τα 50 καρέ, γεγονός που επιτρέπει τη νορμάλ ταχύτητα σε αυτές τις κάμερες να
φτάνει ως 1/25 του δευτερολέπτου χωρίς πρόβλημα. Η γρηγορότερη ταχύτητα φτάνει εύκολα το
1/ 8000 του δευτερολέπτου, ακόμη και σε ερασιτεχνικές κάμερες, κάνοντας μια σειρά από βήματα,
τα περισσότερα από τα οποία διπλασιάζουν με απόλυτη ακρίβεια το προηγούμενο (1/50, 1/100,
1/125, 1/250/1/500, 1/1000 κλπ.). Συχνή, ιδιαίτερα στις κάμερες της Canon, είναι η περίπτωση των
ενδιάμεσων βημάτων (1/60, 1/75, 1/90, 1/120 κλπ.).3
Η τρίτη παράμετρος της έκθεσης αφορά την ευαισθησία του αισθητήρα και τη λεγόμενη ενίσχυση
της (gain), ειδική ρύθμιση που στις ερασιτεχνικές κάμερες μπαίνει συνήθως αυτόματα (βλ. και κεφ.
Α.6.2). Η αύξηση της ευαισθησίας μετριέται σε ντεσιμπέλ/decibel/db. Συνήθως το κάθε βήμα αυξάνει
κατά τρια db (+3 db, +6 db, +9db, +12db ως +36 db σε επαγγελματικά μοντέλα) την ενίσχυση, που
αντιστοιχεί σε τεχνητή ηλεκτρονική αύξηση της ευαισθησίας, και, συνεπακόλουθα, της δυνατότητας
καταγραφής του φωτός, κατά μισό βήμα διαφράγματος (F-stop).4
Το πρόβλημα με την τεχνητή αύξηση της ευαισθησίας είναι ότι ταυτόχρονα αυξάνεται και ο
“θόρυβος”, δηλαδή περιττές συχνότητες του σήματος που καταγράφονται πάνω στην τελική εικόνα
σαν “κόκκος” ή σαν “βρώμικα πίξελ”, με άλλα λόγια χαλάνε την ποιότητα της εικόνας. Ο θόρυβος

ÌåñéêÝò, ñðìþ ìàäæó, åñáóéôå÷íéêÝò
êÜìåñåò Þ÷ïõí áðåéêýíéóç ìå
áêñßâåéá êáé ôùí ôñéþí âáóéêþí
ðáñáìÝôñùí ôçò åêöþôéóçò - åäþ
è ëÝíæòâ õèó Panasonic åæàøîæê
ôá÷ýôçôá 1/50, äéÜöñáãìá F6.8,
åíßó÷õóç 0 db.

αυτός είναι ορατός κατά την προβολή
σε τηλεοράσεις συνήθως με ενίσχυση
περισσότερη από +9 db. Αυτονόητο
είναι ότι όσο μεγαλύτερο το μέγεθος
των πίξελ, τόσο πιο πολύ αυτά
“αντέχουν” το “θόρυβο”. Σε μερικές
επαγγελματικές κάμερες υπάρχει η
δυνατότητα και αρνητικής ενίσχυσης,
δηλαδη μείωσης της ευαισθησίας του
αισθητήρα, συνήθως ως –3db.
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AðÝíáíôé óåëßäá: Ôá áðïôåëÝóìáôá
ôçò ÷ñÞóçò gain/ãêáßçí, äçëáäÞ
åíßó÷õóçò ôçò åõáéóèçóßáò ôïõ
áéóèçôÞñá.
1. ¼ðùò âëÝðåé ç êÜìåñá ôï
÷þñï ìå ðëÞñùò áíïé÷ôü
äéáöñáãìá, ôá÷ýôçôá óôï 1/50 ôïõ
äåõôåñïëÝðôïõ êáé 0 db åíßó÷õóç.
2. Ìå åíßó÷õóç + 6db äéðëáóéÜæåôáé
ç ðñïçãïýìåíç åõáéóèçóßá,
áíôéóôïé÷þíôáò óå Ýíá F-stop
ðåñéóóüôåñï ôçò êáíïíéêÞò.
3. Må åíßó÷õóç +12db
äéðëáóéÝæåôáé ç ðñïçãïþìåíç
åõáéóèçóàá áíôàóôïé÷þíôáò
óõíïëéêÜ óå äýï F-stop
ðåñéóóüôåñï ôçò êáíïíéêÞò.
4. Ìå åíßó÷õóç +18db ðïõ
ðñïóäßäåé óôïí áéóèçôÞñá
åõáéóèçóßá äéðëÜóéá ôçò
ðñïçãïþìåíçò áíôßóôïé÷ç óõíïëéêÜ
óå ôñßá F-stop ðåñéóóüôåñð áðü ôçí
êáíïíéêÞ.

ÔÉÎÇËÚÔÉ ÔÖÏÕÃÐÉÔ: Õð ëæàíæîð õðö Ýòéòðö íâó âñðõæìæà ñòðåèíðôàæöôè âñý õð ãêãìàð : ‘‘ É ÄËÏÕÇÑÌÃÎÇÓÃ & É ÑÒÕËÌÑÃÌÑÖÔÕËÌÉ ÌÃÕÃÅÓÃ×É. ÕÇØÏÑÍÑÅËÃ - ÕÇØÏÉÕÇØÏËÌÉ’’ õðö ÅêÝîîè ÔëðñæõÞâ ñðö íýìêó ëöëìð÷ýòèôæ âñý õêó æëåýôæêó ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÔ. Îñðòæàõæ îâ õð ñòðíèéæöõæàõæ íæ âîõêëâõâãðìß ëâê íýîðî 19 æöòÿ íæ ýìâ õâ Þïðåâ
ñìèòúíÞîâ. Õèìæ÷úîæàôõæ ÿòæó äòâ÷æàðö ôõð 210 8541400.
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

ÍæðîõêÝåèó Åòèäýòèó / Ðâîéß
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

êòçøì îôöéçò÷ì

Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.

Doug Gordon
ÃîâäîúòêôíÞîðó âíæòêëâîýó ÷úõðäòÝ÷ðó äÝíúî
Õð ôõêì õðö âíæòêëâîðþ Doug Gordon õð éâöíÝçðöî ñðììðà æñâääæìíâõàæó âñ’ ýìð
õðî ëýôíð. ¿íúó åæî øòæêÝçæõâê îâ õâïêåÞùæõæ úó õêó ÉÒÃ äêâ îâ õðî ôöîâîõßôæõæ. Õðî
åèíêðöòäý íñðòæàõæ îâ åæàõæ ôõè PHOTOVISION õèî Òâòâôëæöß 11 Îâòõàðö 2011. Çëæà éâ

Ñ åêÝôèíðó ÷úõðäòÝ÷ðó Doug Gordon éâ
æàîâê Þîâó âñý õðöó æêôèäèõÞó ôõâ ôæíêîÝòêâ
÷úõðäòâ÷àâó äÝíðö ñðö åêðòäâîÿîæê
è Photowedding Stories ëâõâ õèî åêÝòëæêâ
õèó Þëéæôèó 11-14 Îâòõàðö.
Åêâ ñìèòð÷ðòàæó ëÝîõæ... ÌÍËÌ æåÿ!

ñâòðöôêÝôæê Þîâ âñý õâ ôæíêîÝòêâ ñðö åêðòäâîÿîðîõâê âñý õð PhotoWedding Stories.
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O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Ο Doug Gordon είναι “δεύτερης γενιάς” φωτογράφος.
Ασχολείται με την τέχνη της φωτογραφίας σχεδόν 2
δεκαετίες. Έκανε τα πρώτα του βήματα σε μικρή ηλικία
δίπλα στο πατέρα του Ken. Σήμερα διαθέτει την εταιρεία
“Patken Photographer Inc.” όπου ηγείται ενός μεγάλου
σχήματος ταλαντούχων φωτογράφων που αναλαμβάνουν
την κάλυψη περίπου 800 γάμων ετησίως σε διαφορετικά
μέρη του κόσμου.
Το στυλ του Doug Gordon έχει χαρακτηριστεί πάρα πολύ
μοντέρνο αφού παραπέμπει στην φωτογραφία editorial,
και συνεχίζει να εξελίσσεται διαρκώς.
Σε τόσο νεαρή ηλικία ο Doug έχει φωτογραφίσει
περισσότερους από 3.000 γάμους σε ολόκληρο το
πλανήτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως το Μεξικό και
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O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

από τον Καναδά έως την Ευρώπη. Η χαλαρή προσέγγιση του μακριά
από τα τετριμμένα και τα εμπνευσμένα πορτραίτα του είναι που τον
κάνουν τόσο περιζήτητο. Η λίστα των
βραβείων που έχει πάρει στην καριέρα
του είναι αρκετά μακριά.
Πέρα όμως από περιζήτητος
φωτογράφος ο Doug Gordon είναι και
ένας πολύ περιζήτητος ομιλητής. Από το
1998 έχει πραγματοποιήσει σεμινάρια
σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Αμερικής
αλλά σε αρκετά μέρη στην Ευρώπη.
Μάλιστα αρκετές φορές του έχει ζητηθεί να μιλήσει σε συνέδρια του
PPA., WPPI και SPD.
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Òòêî 120 øòýîêâ...
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