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Τεχνολογία imaging
Δεν γνωρίζει όρια η εξέλιξή της! 

Δεν θα σταθώ στις οικονομικές, κοινωνι-

κοπολιτικές κι άλλες επιπτώσεις που 

προκαλεί η εξέλιξη της τεχνολογίας (απαξίωση 

παλιού εξοπλισμού, ανάγκη νέων επενδύσεων 

και επιμόρφωσης, αύξηση πιθανοτήτων 

δυσλειτουργίας και ενδεχόμενο κλείσιμο της 

επιχείρησης κ.ά.). Ούτε θα σταθώ στο ερώτημα 

αν χρειάζονται τόσες πολλές τεχνολογικές 

καινοτομίες (!). Όλα αυτά έχουν απαντηθεί. 

Είτε λοιπόν μας αρέσει είτε όχι, η πραγματι-

κότητα είναι μία: Είμαστε μάρτυρες μιας  

αλματώδους, ασύλληπτης για άλλες εποχές, 

τεχνολογικής εξέλιξης στον κλάδο imaging. 

Θέλετε παραδείγματα; 

Πριν λίγα μόλις χρόνια τα εργοστάσια 

διαφήμιζαν το autofocus πολλαπλών σημείων 

στις μηχανές. Σήμερα δεν μιλάμε πλέον για 

μετρημένα στα δάκτυλα του ενός χεριού αλλά 

πραγματικά για πάρα πολλά σημεία. Ας πούμε 

μόλις ...425! (Sony Α6300). Μετά λίγους μήνες 

αυτά μπορεί να γίνουν 950 και λίγο μετά 1900 

και ποιος ξέρει πόσα στο μέλλον. Πάμε πάλι 

λίγα χρόνια πίσω. Διαφημιζόταν ως μέγιστη 

καινοτομία η ενσωμάτωση λήψης βίντεο και 

μάλιστα ΗD Ready (720p) στις φωτογραφικές 

μηχανές DSLR. Σήμερα έχουμε 4Κ και UHD 

(3840x2160) ενώ οδεύουμε τάχιστα σε χρήση 

8Κ και πολύ σύντομα σε 16Κ. Φανταζόσαστε 

ποτέ ότι τηλεοπτικές και κινηματογραφικές 

υπερπαραγωγές θα γυρίζονταν με... τσικρίκια 

που χωράνε σε μία παλάμη; Κι όμως. 

Αυτό αποτελεί σήμερα αδιαμφισβήτητη 

πραγματικότητα. Κι ένα τελευταίο. Μνημονεύαμε 

παλιά με δέος κάποιους φακούς που ήταν 

“ξυράφι” στο γράψιμο. Αυτό το ξυράφι 

σήμερα μοιάζει με χοντροκομμένο μπαλτά αν 

αναλογιστεί κανείς την οξύτητα καταγραφής των 

σύγχρονων φακών: Φωτογραφίζεις μία γειτονιά 

στο ημίφως και μεγεθύνοντας βλέπεις τι γίνεται 

μέσα από ένα παράθυρο, σ' ένα δωμάτιο κάπου 

μακριά στο βάθος! Αδιανόητα πράγματα όχι για 

το 2000 αλλά ακόμη και για το κοντινό 2010. 

Για να επανέλθουμε λοιπόν στα αρχικά. 

Οι μηχανικοί των τμημάτων έρευνας και 

ανάπτυξης των εργοστασίων imaging θα 

συνεχίσουν να μας εκπλήσσουν με τις 

εφευρέσεις τους στο μέλλον. Και είμαι σίγουρος 

ότι ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα.

                                                       Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Με τη Sony στο Άμστερνταμ
Πανευρωπαϊκή press conference, 9 Φεβρουαρίου

Π ριν σχεδόν δέκα χρόνια η Sony αποφάσισε να μπει δυναμικά στον 

πολύ δύσκολο χώρο των DSLR και στη συνέχεια mirrorless (CSC) 

φωτογραφικών μηχανών. Έκτοτε όχι μόνον δεν εγκατέλειψε την κούρσα 

αλλά φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στις πωλήσεις σε αρκετές χώρες. 

H πανευρωπαϊκή συνέντευξη στην οποία προσκληθήκαμε πραγματοποιήθηκε 

στο Άμστερνταμ, στο εντυπωσιακό πολυώροφο κτίριο που ήταν μέχρι 

πριν λίγα χρόνια το Head office του εργοστασίου στην Ευρώπη, πριν αυτό 

μετακομίσει στο Λονδίνο. Κι όπως το συνηθίζει πάντα η Sony δεν περιορίστηκε 

σε μία απλή και από καθέδρας αναφορά στα νέα της προϊόντα - που αυτή τη 

φορά ήταν τρεις νέοι φακοί της σειράς “G Master” και δυο δαχτυλίδια - αλλά 

έστησε ισάριθμα σκηνικά με ιδιαίτερες φωτιστικές συνθήκες και περιβάλλοντα 

για τη δοκιμή τους, με πλειάδα τεχνικών επί ποδός έτοιμους να απαντήσουν 

σε όλες τις απορίες. Aκολουθεί αναλυτικό φωτορεπορτάζ.   Τ.Τ.
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Η Sony λανσάρει τη νέα σειρά φακών “G master” 
Με πρωτοποριακή ανάλυση 50 γραμμών όταν τα standards στις μετρήσεις MTF είναι 30 γραμμές!  

Δύο αποκαλυπτικές κάρτες από την παρουσίαση. Αριστερά: Οι πρωτιές της Sony στις πωλήσεις Full Frame μηχανών σε Γερμανία και Δανία.
Δεξιά, σχηματική παράσταση της οξύτητας των φακών Sony G Master που στο απίθανο για άλλες εποχές όριο του 0.01μm !!!

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε όσους τρέφουν νοσταλγικές σχέσεις με το παρελθόν! Στην κεντρική είσοδο των γραφείων της Sony 
παρέλαυνε όλη η ιστορία του εργοστασίου που ταυτίζεται -σχεδόν- με την ιστορία του ήχου τις τελευταίες δεκαετίες. Είδαμε σε βιτρίνες 
αψεγάδιαστα συντηρημένα ηχοσυστήματα, πικάπ, τραντζίστορς και -δυστυχώς- μόνον λίγες από τις πρώτες βιντεοκάμερες Sony. 

Ο κ. Υoma Hori product manager εναλλασσόμενων φακών της SONY EUROPE LTD δείχνει σε οθόνη 4Κ απίθανες λεπτομέρειες μιας φωτογραφίας που 
έχει τραβηχτεί με τον νέο φακό της σειράς G Master. Δεξιά μερική άποψη των προσκεκλημένων δημοσιογράφων του φωτογραφικού τύπου. 

��o�����
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Το mini studio που είχε στηθεί για να φανεί στη λήψη 
αριστερά το εξαιρετικό bokeh των νέων φακών 
G Master  

Άλλο μία γωνία για ...την φετίχ φωτογράφηση της 
νέας Sony a6300 που όμως δεν ήταν ακόμη έτοιμη 
για τεστάρισμα. Θα βγει στην αγορά την άνοιξη.  

Σε άλλο σημείο είχε στηθεί ειδικό studio με φόντα 
κλπ. για την δοκιμή της απόδοσης στη φωτογραφία 
πορτραίτου του νέου φακού της σειράς G Μaster 

FE 85mm f/1,4 

��o�����
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Αν κάτι προκαλούσε ανάσχεση των 

πωλήσεων των πολύ ικανών full frame 

Sony A7 II (γενική χρήση), Α 7S II 

(video) και Α7 R II (top) είναι η σχετικά 

μικρή γκάμα φακών FE. Προφανώς 

η κριτική αυτή έχει διατυπωθεί από 

πολλούς. Γι’ αυτό η εταιρία το έλαβε 

σοβαρά υπόψη και ανήγγειλε την 

premium σειρά οπτικών G-Master, 

xωρίς σχεδιαστικούς συμβιβασμούς.

Τους τρεις νέους φακούς της σειράς 

δηλ. τα μοντέλα FE 24-70mm f/2,8, 

FE 85mm f/1,4 και FE70-200mm f/2,8 

OSS, o τελευταίος συνοδευόμενος 

από ταιριασμένα converter 1,4x και 

2,0x, παρουσίασε η εταιρία στους 

δημοσιογράφους του ειδικού τύπου στο 

Amsterdam στις 9 Φεβρ. 2016. 

Σύμφωνα με τη Sony, για τη σειρά 

G-Master τέθηκε ως απαίτηση η ανάλυση 

τουλάχιστον 50 γραμμών 

ανά mm, τρομερή επίδοση συγκριτικά με τις 10 ή 30γραμμές που αποτελούν το reference 

των μετρήσεων MTF. Άλλη μια ένδειξη της άριστης ποιότητας είναι η μείωση των 

κατασκευαστικών ανοχών κατεργασίας των σφαιρικών επιφανειών σε επίπεδο 0.01micron. 

Παραπέρα για να πετύχει το άριστο στην παράμετρο του Bokeh, o κατασκευαστής 

προχώρησε στη σχεδίαση ενός state of art μηχανισμού ίριδας διαφράγματος με 11 

πτερύγια που σχηματίζουν σχεδόν τέλειο κύκλο.

Ο standard zoom 24-70mm χρησιμοποιεί ειδικό Direct Drive Supersonic μικρομοτέρ για 

την οδήγηση του autofocus με ακρίβεια 001mm. Σημειώνουμε ότι παρόμοιου τύπου 

μικρομοτέρ χρησιμοποιεί και ο FE 35mm f/1,4. O φακός πορτραίτου 85mm χρησιμοποιεί 

δακτυλιοειδές μοτέρ και ο 70-200mm διπλό σύστημα με δακτυλιοειδές μοτέρ για το 

εμπρός γκρουπ κινούμενων στοιχείων και ένα ζευγάρι γραμμικών μικρομοτέρ για το 

πίσω γκρουπ πλεόντων στοιχείων μια πολύπλοκη υλοποίηση που αποσκοπεί σε τελείως 

αθόρυβη λειτουργία και άμεση απόκριση σε όλη την κλίμακα αποστάσεων από το 1m ως 

το άπειρο. Λόγω του επαγγελματικού τους προσανατολισμού οι φακοί σειράς G-Master 

είναι προστατευμένοι για τη σκόνη και την υγρασία. Ο δε φακός πορτραίτου 85mm έχει 

δακτυλίδι διαφραγμάτων με click ή συνεχή διαβάθμιση για video. 

Εκτενή παρουσίαση για τη 

νέα Sony A6300 θα βρείτε στο 

προηγούμενο τεύχος

Νέα σειρά φακών G-Master για mirrorless full frame Sony alpha
Τριάδα φακών για full frame (FE) 

��������
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I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία 
σου ελεύθερη και δες τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι 
το σκεπτικό της Isabelle και τoυ Alexis όταν φωτογρα-

φίζουν τα πολύχρωμα σύννεφα καπνού με τις Nikon μηχανές τους. 
Το αποτέλεσμα είναι καθηλωτικό. Δοκίμασέ το κι εσύ και ανακάλυ-
ψε πώς η έμπνευση μπορεί να κάνει τις φωτογραφίες σου να ξεχω-
ρίζουν. Η μεγάλη ποικιλία φακών NIKKOR σού δίνει τη δημιουργι-
κή ελευθερία που χρειάζεσαι. Απαθανάτισε το όραμά σου με από-
λυτη ακρίβεια χάρη στη θρυλική απόδοση του συστήματος αυτό-
ματης εστίασης της Nikon. Ακόμη και σε υψηλά ISO θα έχεις υπέ-
ροχα αποτελέσματα που θα μπορείς να τα μοιραστείς στη στιγμή με 
το ενσωματωμένο Wi-Fi. Ποια είναι η λήψη των ονείρων σου; Βγες 
έξω και κατάγραψέ την με τη Nikon.

I AM A NIKON DSLR. Άφησε τη φαντασία

Επισκεφθείτε το nikon.gr/iamdifferent

I AM THE PERFECT SHOT
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Nikon D-SLR_21x28.indd   1 28/5/2015   3:47:44 μμ
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100 drones πετούν ταυτόχρονα υπό τους ήχους του Μπετόβεν!!!
Δείτε το εκπληκτικό βίντεο


�����!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E�"��#$: Τάκης Τζίμας, �%&'(')��$ �*)��+#$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��,%�')����%$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

�%�.#89�&%$: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

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

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

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε η K.Γ την οποία ευχαριστούμε θερμά.  
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380 Χαρτοκιβώτια 
45cm M χ 35cm Π χ 10cm Y

Τύπος 3φυλλο

315 Χαρτοκιβώτια
75cm M χ 55cm Π χ 10cm Υ

Τύπος 3φυλλο

295 Χαρτοκιβώτιο 
85cm M χ 65cm Π χ 10cm Υ
Τύπος 3φυλλο ενισχυμένο

Παράδοση στις παλέτες τους σε άριστη κατάσταση 

Χ Α ΡΑ Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α

& &
�����������: ���
��
� ����!����� 210 8541400

*Τιμή εργοστασίου1.800 ευρώ +ΦΠΑ  
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Φακοί με γραφένιο 
Το υλικό του μέλλοντος βρίσκει εφαρμογές και στη φωτογραφία

�&�%����%�

Το γραφένιο ανακαλύφθηκε δώδεκα χρόνια 

πριν  από τους φυσικούς Andre Geim και 

Kostya Novoseloν του Πανεπιστημίου του 

Manchester, οι οποίοι τιμήθηκαν για την 

εξαιρετικά σπουδαία εφεύρεσή τους το 

2010 μετο βραβείο Νόμπελ Φυσικής. Είναι 

το μοναδικό δισδιάστατο υλικό που έχει 

ανακαλυφθεί ποτέ, πάχους μόλις ενός 

ατόμου. Παραστατικά να αναφέρουμε ότι 

είναι ένα εκατομμύριο φορές πιο λεπτό από 

ένα λεπτό φύλλο χαρτιού αλλά παρόλα 

αυτά είναι ορατό δια γυμνού οφθαλμού. 

Οι μηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητές του 

είναι αξιοθαύμαστες, αφού το γραφένιο 

είναι πιο ισχυρό από διαμάντι και 200 φορές 

πιο ισχυρό από ατσάλι, και 1000 φορές πιο 

αγώγιμο από τον χαλκό. 

Οι μοναδικές ιδιότητές του γραφενίου 

ήδη έχουν κινήσει το ενδιαφέρον 

πολλών ερευνητικών εργαστηρίων που 

προσπαθούν να ανακαλύψουν εφαρμογές 

του πρωτοποριακού υλικού σε διάφορα 

πεδία όπως ενισχυμένα πλαστικά, οθόνες 

αφής για tablet και smartphone, κατασκευή 

ηλεκτρονικών πλακετών και ολοκληρωμένων 

κυκλωμάτων κλπ. Ανάμεσα στη χορεία των ανακαλύψεων που σχετίζονται με το γραφένιο, 

αναμενόμενο ήταν κάποια στιγμή να εμπλακεί και ο κόσμος της φωτογραφίας. Η πρώτη 

νύξη έγινε μερικούς μήνες πριν έγινε στο nature.com. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 

του περασμένου Σεπτεμβρίου κινέζοι ερευνητές, εξελίσσουν οπτικά στοιχεία τα οποία 

συνδυάζουν επίπεδη υπέρλεπτη δομή με τρισδιάστατα χαρακτηριστικά διάθλασης της 

φωτεινής δέσμης. Το υπέρλεπτο οπτικό στοιχείο της αναφοράς (superthin optical element) 

έχει πάχος μόλις 200 νανόμετρα και διαθλά το φωτεινό φάσμα σε μήκη κύματος από 

400nm ως 1500nm. Τα πρωτότυπα αυτά οπτικά στοιχεία χαρακτηρίζονται από μεγάλη 

ευλιγισία και εκ πρώτης 

όψεως είναι κατάλληλα για 

κατασκευή μικροφακών 

στους αισθητήρες των 

φωτογραφικών μηχανών. Μια 

άλλη μελλοντική αξιοποίησή 

τους έιναι για την κατασκευή 

ηλεκτρονικών υπολογιστών 

επόμενης γενιάς που θα 

επεξεργάζονται δεδομένα με 

την ταχύτητα του φωτός, τα 

λεγόμενα photonic chips. 

Τα επόμενα νέα έρχονται 

από το αυστραλέζικο 

Swinburne University Of 

Technology όπου κατάφεραν 

να σχεδιάσουν ένα φακό 

με γραφένιο με χαμηλό κόστος παραγωγήε που ξεπερνά τα μέχρι τώρα διαθλαστικά 

προβλήματα παρόμοιων σχεδιάσεων, με προφανή μελλοντική χρήση στη φωτογραφία, 

ιατρική διαγνωστική, συστήματα παρακολούθησης κλπ. Ο δρ. Βaohua Jia, επικεφαλής 

του εργαστηρίου MicroPhotonics του αυστραλέζικου Πανεπιστημίου, ισχυρίζεται ότι η 

δική του εφαρμογή φακών από γραφένιο είναι 30 φορές πιο αποδοτική από οτιδήποτε 

έχουμε δει στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, εξελίσσουν μια οπτική ίνα 

που στη διάμετρό της έχει ενσωματωμένο το φακό γραφενίου για χρήση σε πολύ μικρών 

διαστάσεων ενδοσκόπιο που δεν θα ενοχλεί σχεδόν καθόλου τον αισθενή. Αλλες χρήσεις 

αφορούν νανοδορυφόρους ελαφρών βαρών  που να κοστίζουν λίγο για να τεθούν σε 

τροχιά και φωτογραφικές μηχανές όπου pixel, μικροφίλτρα και μικροφακός θα είναι ένα 

πράγμα χωρίς να χρειάζεται εξωτερικός φακός και θα έχουν απόλυτα διορθωμένη εικόνα 

χωρίς καθόλου γεωμετρικές ή χρωματικές εκτροπές. 

Μοριακή δομή γραφενίου Τρισδιάστατο μοντέλο του φακού πάχους μόλις 
200nm

Oι δύο εφευρέτες Geim και Novoselov, 
αμφότεροι Ρώσοι 

Π. ΚΑΛΔΗΣ

To πρώτο πρωτότυπο αλλά εν λειτουργία προϊόν γραφενίου: 
φακός επαφής με ενσωματωμένο chip
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Ας μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά. Δεν είμαι αμερόληπτος. Είμαι Καναδός και 

χρησιμοποιώ σύστημα Fujifilm X-Pro. Στα πλαίσια αυτά κάλυψα την επέτειο των πέντε 

χρόνων από την παρουσίαση της αρχικής μηχανής σειράς Fujifilm X, σε μια εκδήλωση 

στο Τόκιο μαζί με φίλους και φωτογράφους που θαυμάζω.

Σχετικά με την Ιαπωνία τώρα. Ας ξεχάσουμε την πτήση διάρκειας 17 ωρών και το τρελό 

jet lag που σε αποδιοργανώνει. Ό,τι και να συμβαίνει έχω μπει σε ...οverdrive και δεν 

θεωρό τον εαυτό μου αντικειμενικό. Δεν θα ήταν τίμιο εκ μέρους μου. Αυτή τη στιγμή 

που γράφω βρίσκομαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο Roppongi, προσπαθώντας 

απεγνωσμένα να κάνω τον απολογισμό της ημέρας χωρίς να υποπίπτω σε κενά ή 

επαναλήψεις των ίδιων και ίδιων πραγμάτων...

Ας επαναλάβουμε σύντομα τι έχει 

συμβεί. Ακριβώς πέντε χρόνια πριν η 

Fujifilm έφερε στην αγορά την Χ100, 

βασισμένη στην τηλεμετρική σχεδιαστική 

σχολή και στη λογική των manual 

ρυθμίσεων, και εξέπληξε τους πάντες. 

Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι αν και 

δεν ήταν τέλεια, ξεκίνησε μια σημαντική 

τάση. Δημιούργησε σε πολλούς 

φωτογράφους την περιέργεια για την 

τεχνολογία των mirrorless μηχανών. 

Σήμερα η σειρά X έχει μεγαλώσει 

και αποτελεί ολόκληρο σύστημα 

φακών, σωμάτων και περιφερειακών 

εξαρτημάτων. Πολλοί φωτογράφοι 

αλλαξοπιστούν για να μεταπηδήσουν 

σε Fujifilm X είτε ως κύριο είτε ως 

δευτερεύον σύστημα.

Σήμερα ήταν η μέρα των εκδηλώσεων 

στη Fujifilm Plaza στο κέντρο του Τόκιο.

Άρχισε με τις συνηθισμένες ιστορικές 

αναδρομές σχετικά με την εταιρία και 

τουςστόχους της και πως το imaging 

μένει στο DNA της. Επακολούθησε 

η ανακεφαλαίωση των σταθμών 

στην εξέλιξη της σειράς  Χ και μετά 

η έκπληξη, η αναμενόμενη από 

καιρό Χ-Prο2, η τούρτα στο πάρτι, 

η ναυαρχίδα στη σειρά της Fujifilm. 

Aν και η εμφάνιση παραμένει ίδια, 

σχεδιαστικά έχει αλλάξει τελείως με τον 

καινούργιο αισθητήρα 24Megapixel, 

νέο επεξεργαστή X-Processor Pro και ένα 

σωρό άλλες τελειοποιήσεις (αποκάλυψη: 

φωτογραφίζω με μια πρωτότυπη X-Pro2 

από τον περασμένο Νοέμβριο).

Ανάμεσα σε πολλούς για τη νέα x-Pro2 

μίλησε ο φωτογράφος του Magnum 

David Alan Harvey και στη συνέχεια ο 

ο φωτογράφος αγώνων Jeff Carter. H 

εταιρία επίσης ανήγγειλε μια compact 

με μεγάλο αισθητήρα τη X70, τη X-E2S, 

ένα επερχόμενο φλας και ένα telezoom 

100-400mm.

Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, 

μας προσκάλεσαν στην αίθουσα «Touch 

and Try» όπου όλοι είχαν την ευκαιρία 

να εξοικειωθούν με τα νέα παιγνίδια. 

Ως μέρος των εκδηλώσεων δόθηκαν σε 

εκατό φωτογράφους μηχανές X-Pro2 

προπαραγωγής, εικόνες από τις οποίες 

συμπεριλαμβάνονταν στη γκαλερί που 

στήθηκε, ως δείγμα των ικανοτήτων του 

συστήματος.

Ακόμη είναι νύκτα και ανυπομονώ για το 

αυριανό ταξίδι στο Sendai.

Tokyo Midtown. X-Pro2, 1/300 at f/1.2, ISO 200. © Patrick La Roque

The Gallery. X100T, 1/125 at f/2, ISO 500. © Patrick La Roque

�)������%�#

Με τη Fujifilm στο Sendai 
Ανταπόκριση από την Ιαπωνία του συνεργάτη του καναδικού 
περιοδικού PhotoLife Patrick La Roque



������ 12��	
�� 316 •  ��	���� 15 ���OYA���	 2016

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

H επίσκεψη στο εργοστάσιο της Fujifilm στο Sendai
Ανταπόκριση από την Ιαπωνία του συνεργάτη του καναδικού περιοδικού PhotoLife Patrick La Roque

To Sendai είναι η πρωτεύουσα 

της επαρχίας Μiyagi και βρίσκεται 

365 χλμ. Προς βορρά του Τόκιο. 

Κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί για 

ολοήμερη επίσκεψη στο εργοστάσιο 

της Fujfilm όπου συναρμολογούνται 

όλοι οι κορυφαίοι φακοί και 

φωτογραφικές μηχανές της εταιρίας, 

περιλαμβανομένης της καινούργιας 

X-Pro2 και του φακού Fujinon XF100-

400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR. Αυτό 

σε μερικούς μπορεί να φανεί ανούσιο, 

εφόσον κινδυνεύει να θεωρηθεί ως 

το τυπικό επιχειρηματικό ταξείδι, ένα 

είδος μεταμφιεσμένης προωθητικής 

ενέργειας των ανθρώπων του 

marketing, αλλά και πάλι το περιμένω 

με ανυπομονησία. Εξάλλου σαν γνήσιο 

geek, ενθουσιάζομαι με την τεχνολογία 

και όλα τα σχετικά. Εξάλλου το 

μεταφορικό μας μέσο είναι το 

Shinkansen, το διάσημο υπεργρήγορο 

Bullet Train, που διασχίζει την ύπαιθρο 

με ταχύτητα 320χλμ. 

Μετά από μια σύντομη διαδρομή με το λεωφορείο, φθάνουμε στον κεντρικό 

σιδηροδρομικό σταθμό του Τόκιο, όπου μας δίνουν τα εισιτήριά μας τα οποία 

έχουν συγκεκριμένες θέσεις ώστε να μην χρειάζεται να βιαστεί κανείς για να πετύχει καλή 

θέση, όχι στρες όχι άγχος και ανησυχία. Είναι σίγουρα γνωστοί για την οργανωτικότητά 

τους οι Ιάπωνες, δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη. Όσοι έχουν φωτογραφικό αισθητήριο 

εντυπωσιάζονται από το φως στην αποβάθρα όπου ακτίνες ήλιου τρυπώνουν από 

διάφορα σημεία των δομών, φωτίζοντας πρόσωπα μέσα στις σκιές καθώς οι επιβάτες 

προχωρούν στα σημεία επιβίβασης ή περιμένουν υπομονετικά. Κάθομαι αρκετή 

ώρα με τη φωτογραφική μηχανή στο χέρι. Ειναι σα να βρίσκεται κανείς στο γύρισμα 

κινηματογραφικής ταινίας στην οποία παίρνει μέρος.

Κάποιος μόλις έλεγξε με GPS την ταχύτητα 320χλμ./ώ. Κι όμως δεν ακούγεται τίποτε,ούτε 

θόρυβος,ούτε βουητό, ούτε κραδασμοί. Νομίζεις ότι ταξιδεύεις στην πρώτη θέση του 

αεροπλάνου. Τέλειος τρόπος να ταξιδεύεις καθώς τα χωριά περνούν αστραπιαία μπροστά 

στα μάτια σου και τα χιονισμένα βουνά μακρινά στον ορίζοντα. Ο νους χάνεται στο τοπίο.

Φθάνουμε στο Sendai μετά 90 λεπτά, στο μισό χρόνο απόσο θα χρειαζόμαστε για 

την ίδια απόσταση με αυτοκίνητο. Θέλουμε άλλα 45 λεπτά με το λεωφορείο για να 

βρεθούμε στον προορισμό μας. Αν και ο καιρός είναι ψυχρότερος από το Τόκιο, επικρατεί 

ηλιοφάνεια και μάλλον καλή θερμοκρασία. Καθ οδόν κάνουμε μια στάση ενός τετάρτου 

κάπου. Θα μπορούσε να ήταν οπουδήποτε στον κόσμο αν δεν άλλαζαν οι πινακίδες, οι 

άνθρωποι... οι μάσκες. Δεκαπέντε λεπτά για να βεβαιωθούμε ότι θα είμασταν απολύτως 

στην προγραμματισμένη ώρα κατά την άφιξη στο Sendai. Eδώ όλα λειτουργούν σαν 

καλοκουρδισμένο ρολόι. Πάντα..

Στο εργοστάσιο της Fujifilm στο Sendai υπάρχουν δύο μεγάλα κτήρια, αλλά μόνον το ένα 

χρησιμοποιείται, το άλλο έχει υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές στο μεγάλο σεισμό του 2011 

�)������%�#

Γραμμή συναρμολόγησης. X-Pro2, 1/240 sec at f/2, ISO 200. © Patrick La Roque
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στη Fukushima. Το κτήριο έχει χαρακτηριστεί 

επικίνδυνο αλλά δεν το κατεδαφίζουν και γι 

αυτό μένει ανέγγιχτο μέχρι να αποφασιστεί 

τί θα απογίνει, υπενθυμίζοντας τις τραγικές 

συνέπειες του σεισμού και των δυνάμεων της 

φύσης.

Μόλις φθάνουμε στο εργοστάσιο μας 

ζητούν να βγάλουμε τα παπούτσια μας και 

μας δίνουν παντόφλες. Μετά το πρόχειρο 

γεύμα, μας κατευθύνουν στην αίθουσα 

συγκεντρώσεων όπου μαθαίνουμε για την 

ιστορία του εργοστασίου και την τεχνογνωσία 

σε οπτικά από το 1949 ως σήμερα. Μετά 

μας έκαναν ένα σύντομο μάθημα μέτρων 

ασφαλείας με την προοπτική ότι θα 

εισερχόμαστε στη γραμμή συναρμολόγησης 

φακών. Στον καθένα έδωσαν ειδική 

αποστειρωμένη στολή μέχρι και ειδικό 

σημειωματάριο και στιλό για να κρατήσουμε 

σημειώσεις. Περιέργως οι φωτογραφικές 

μηχανές επιτρέπονταν αλλά έπρεπε να 

αφαιρέσουμε τον ιμάντα για αποφυγή του 

ενδεχομένου να φύγει κάποια ίνα και να 

“μολύνει” το χώρο.

H στολή μάζευε τη ζέστη. Πολύ. Κάθε 

καινούργια αναπνοή ανέβαζε τη θερμοκρασία 

του σώματος μερικούς βαθμούς. Δε ξέρω 

πως τα καταφέρνουν οι εργαζόμενοι που 

κάθε μέρα πρέπει να περάσουν όλο τους 

το ωράριο μέσα στη στολή. Βέβαια ισχύει 

ότι ο άνθρωπος τελικά εξοικειώνεται με 

πολλά. Η επίσκεψη ήταν συναρπαστική. 

Μας έδωσε πολλές γνώσεις και μας άλλαξε 

κάμποσες στερεότυπες ιδέες. Νόμιζα ότι 

θα δω τελείως αυτοματοποιημένη γραμμή 

παραγωγής, φακούς να μεταφέρονται 

πάνω σε ιμάντες και να τους αδράχνουν 

ρομποτικοί βραχίονες εφοδιασμένοι με 

ειδικά εργαλεία. Όμως εδώ όλα γίνονταν 

με συναρμολόγηση από ανθρώπινα χέρια. 

Κάθε εξάρτημα εξετάζεται προσεκτικά, 

κάθε μικροσκοπική βίδα τοποθετείται 

από τους απόλυτα αφοσιωμένους στη 

δουλειά τους εργάτες με το χέρι. Τόσο 

βαθειά προσηλωμένοι είναι στο αντικείμενό 

τους ώστε δεν μας πρόσεξαν καν καθώς 

περνούσαμε. Βεβαίως κάποιες περιοχές 

ήταν απαγορευμένες για φωτογράφηση, 

λόγω βιομηχανικού απορρήτου, αλλά κατά 

τα λοιπά η προσέγγιση ήταν ελεύθερη. Οι 

συνοδοί μας απαντούσαν όλες τις ερωτήσεις, 

εξηγώντας κάθε βήμα της συναρμολόγησης 

που περιλαμβάνει έλεγχο, καλιμπράρισμα, 

επίστρωση και ποιοτικό έλεγχο. Kάποια 

στιγμή είδα μία εργάτρια, με το φακό 

στο ύψος του αυτιού να προσπαθεί να Ελεγχος φακών. X-Pro2, 1/170 sec at f/2, ISO 200. © Patrick La Roque

Είμαστε Devo. X-Pro2, 1/160 sec at f/2, ISO 400. © Patrick La Roque

Αποστείρωση. X-Pro2, 1/160 sec at f/2, ISO 640. © Patrick La Roque
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Μικροσκοπικές βίδες. X-Pro2, 1/240 sec at f/2, ISO 200. © Patrick La Roque

Δύο προσυναρμολογημένα μέρη μηχανής. X-Pro2, 1/160 sec at f/2, ISO 320. © Patrick La Roque

Δίσκος με ανταλλακτικά. X-Pro2, 1/160 sec at f/2, ISO 320. © Patrick La Roque

διαπιστώσει αν ακούγεται σωστά ο ήχος 

από το δακτυλίδι των διαφραγμάτων την 

ώρα που κάνει κλικ. Μετά από αυτό κάθε 

φορά που κοιτάζω τον 35mm φακό μου, 

τον σέβομαι πιο πολύ.

Βγαίνοντας αφήσαμε τις στολές  και 

προχωρήσαμε προς τη γραμμή 

συναρμολόγησης. Η γραμμή της Χ100Τ 

προσωρινά αναστάληκε για να ανταποκριθεί 

η Fujifilm στην αναμενόμενη υψηλή ζήτηση 

της X-Pro2 για την παραγωγή της οποίας 

απασχολούνται τώρα δύο γραμμές στο 

εργοστάσιο. Αντίθετα με ότι συμβαίνει στους 

φακούς, μερικά από τα εξαρτήματα των 

σωμάτων φθάνουν προσυναρμολογημένα 

από άλλα εργοστάσια της εταιρίας, όπως 

για παράδειγμα το πάνω πάνελ με τους 

περιστροφικούς επιλογείς και η οθόνη 

LCD. Βέβαια έμεναν πολλά μέρη για να 

συναρμολογηθούν αλλά με την μέθοδο 

αυτή επιταχύνονται οι διαδικασίες. Εννοείται 

ότι τα πάντα δοκιμάζονται και ελέγχονται 

πολλες φορές και ότι δείξει πρόβλημα 

επανέρχεται στην αφετηρία της γραμμής 

παραγωγής. Το δερμάτινο φινίρισμα 

έρχεται τελευταίο, μπαίνει  με το χέρι και 

εφαρμόζεται με μηχάνημα θερμοκόλλησης. 

Χρόνος συναρμολόγησης κάθε σώματος 

Χ-Pro2: 20min. Ολοκληρώνουμε την 

περιήγηση στο τμήμα φόρτωσης και 

αποστολών όπου μας κάνουν επίδειξη 

της χάραξης αναγλύφου με laser, με μια 

ειδική αναμνηστική επιγραφή για τα 5 

χρόνια της σειράς Fujifilm X. Δεν θα τη 

δείτε όμως σε μηχανές παραγωγής, ήταν 

μόνο για εσωτερική χρήση προς τιμή των 

προσκεκλημένων στο εργοστάσιο.

Ολοκληρώνουμε την περιήγηση στο 

τμήμα φόρτωσης και αποστολών όπου μας 

κάνουν επίδειξη της χάραξης αναγλύφου με 

laser, με μια ειδική αναμνηστική επιγραφή 

για τα 5 χρόνια της σειράς Fujifilm X. Δεν θα 

τη δείτε όμως σε μηχανές παραγωγής, ήταν 

μόνο για εσωτερική χρήση προς τιμή των 

προσκεκλημένων στο εργοστάσιο.

Μετά από μια σύντομη συζήτηση και 

επίλυση αποριών και την καθιερωμένη 

ομαδική αναμνηστική φωτογραφία στο 

φως του δειλινού, πήραμε το δρόμο της 

επιστροφής με το λεωφορείο. Καθώς 

φεύγαμε οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο 

μας αποχαιρετούσαν κουνώντας τα χέρια. 

Κοίταξα το ρολόι μου. Πέντε το απόγευμα 

ακριβώς. On time.

Δείτε όλο το άρθρο στο photo.gr

www.laroquephoto.com
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PhotoWedding Stories
Convention 2016, Αθήνα 7-11 Απριλίου

Στις 7 με 11 Απριλίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το έκτο ετήσιο συνέδριο των 

PhotoWedding Stories στο Ξενοδοχείο Best Western Fenix της Γλυφάδας. Όπως 

κάθε χρόνο, το συνέδριο θα έχει πλούσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μαζί με τον ετήσιο 

διαγωνισμό φωτογραφίας που δέχεται συμμετοχές από τα μεγαλύτερα ονόματα της 

φωτογραφίας γάμου. Φέτος, ανάμεσα στου εισηγητές είναι και ο βραβευμένος φωτογράφος 

Yervant, ο οποίος είναι αρκετά δημοφιλής ανάμεσα στους Έλληνες συναδέρφους του. Ο 

Yervant θα μοιραστεί με τους “μαθητές” του τις νέες τάσεις στη φωτογραφία γάμου καθώς 

και το μοναδικό του ύφος, θα παρουσιάσει τις τελευταίες του δουλειές και θα εξηγήσει τι 

είναι αυτό που η σημερινή βιομηχανία γάμου χρειάζεται. Επιπλέον την Δευτέρα 11 Απριλίου 

με ένα ολοήμερο workshop το οποίο θα περιλαμβάνει θεωρία, φωτογράφηση και edit 

στο Photoshop ο Υervant θα μοιραστεί τον τρόπο που τον έκαναν παγκοσμίως γνωστό και 

τον φωτογράφο γάμου που άλλαξε την ιστορία για πάντα. Δυνατότητα συμμετοχής στο 

ολοήμερο workshop θα έχουν μόνο οι κάτοχοι του Full Convention Pass. 

Φωτ.: Yervant
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Πολιτική συναίνεση για να μειωθεί το χρέος
Γράφει ο Κώστας Μήλας*

Πρέπει επιτέλους να πούμε κάποιες «πικρές» αλήθειες γιατί μάλλον 

οι πολιτικοί μας δεν έχουν (ακόμα) αντιληφθεί το κρίσιμο της κατάστασης. 

Επτά έτη μετά την έναρξη της κρίσης του 2009, η Ελλάδα (α) παραμένει 

σε ύφεση (β) το κόστος του 10ετούς ελληνικού ομολόγου βρίσκεται στο 

«απαγορευτικό» 9% και (γ) το ελληνικό χρέος εξακολουθεί να θεωρείται 

«σκουπίδι» (junk) παρά την πρόσφατη πιστοληπτική μας αναβάθμιση 

(κατά 2 βαθμίδες) από τη Standard & Poor's.

Εν τούτοις, καμία πολιτική συναίνεση δεν διαφαίνεται στον άμεσο ορίζοντα. 

Τα «δύσκολα» παραμένουν μπροστά μας και συνοψίζονται σε έναν 

ασφυκτικό βρόχο τοκοχρεολυσίων μέχρι (τουλάχιστον) και το 2019, τα οποία 

δεν μπορούμε να μετακυλίσουμε βάσει του σημερινού απαγορευτικού κόστους 

δανεισμού. Αρκεί κανείς να ρίξει μια «ματιά» στα λεπτομερέστατα στοιχεία τα 

οποία παρουσιάζει η Wall Street Journal (http://graphics.wsj.com/greece-

debt-timeline/), σύμφωνα με τα οποία πρέπει να αποπληρώσουμε περίπου 

20 δισ. ευρώ το 2016, κατά τι λιγότερα το 2017 και άνω των 10 δισ. ευρώ 

το 2019. Μόνο από το 2020 και μετά, η αποπληρωμή γίνεται λιγότερο 

δυσβάσταχτη. Κάθε λογικός νους θα σκεφτόταν λοιπόν ότι, καθώς ο βρόχος του 

χρέους παραμένει εξαιρετικά ασφυχτικός τουλάχιστον μέχρι το 2019, 

οι πολιτικοί μας (αντί ίσως να «κατεργάζονται» εκλογές) θα έπρεπε να 

επιδιώκουν τη μέγιστη δυνατή συναίνεση έτσι ώστε να επιτύχουμε την 

πολυπόθητη απομείωση του χρέους. Πράγματι, με το δημόσιο χρέος να 

εκτιμάται (από το ΔΝΤ) στο 206,5% του ΑΕΠ το 2016, και μόλις να μειώνεται 

στο 189,3% του ΑΕΠ το 2019, μου κάνει αλγεινή εντύπωση ότι οι Ευρωπαίοι 

φίλοι μας προκρίνουν ως βιώσιμη λύση την απομείωση χρέους μέσω της 

μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και της επιμήκυνσης του 

χρόνου αποπληρωμής. Τα συγκεκριμένα μέτρα, στον βαθμό που υιοθετηθούν, 

δεν πρόκειται να βοηθήσουν τη χώρα μας. Για του λόγου το αληθές, αρκεί να 

ανατρέξουμε στην πρόσφατη εργασία των Carmen Reinhart (Harvard Kennedy 

School) και Christoph Trebesch (University of Munich) με τίτλο «Sovereign 

Debt Relief and its Aftermath», η οποία δημοσιεύεται το 2016 στο Journal of 

the European Economic Association. Οι έγκριτοι οικονομολόγοι μελέτησαν, 

από ιστορική άποψη, περιστατικά απομείωσης κυβερνητικού χρέους, για να 

καταλήξουν σε δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα:

1. Μόνο ένα σημαντικό «κούρεμα» χρέους οδηγεί σε αύξηση στο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ μέχρι και 21% εντός πενταετίας αλλά και βελτίωση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της εν λόγω χώρας μέχρι και 40%! Μιλάμε δηλαδή για την ίδια 

περίπου περίοδο (μέχρι το 2019) κατά την οποία έχουμε να αποπληρώσουμε 

τα περισσότερα!

2. Από την άλλη πλευρά, τόσο η μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους 

όσο και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής δεν οδηγούν σε σημαντική 

αύξηση του ΑΕΠ, ή και σημαντική πιστοληπτική αναβάθμιση.

Για να ανασάνει λοιπόν η οικονομία μας μέσω «ουσιαστικής» απομείωσης 

χρέους και σημαντικής πιστοληπτικής αναβάθμισης, χρειάζεται θαρραλέα 

πολιτική συναίνεση, η οποία θα επιταχύνει τις διαρθρωτικές αλλαγές και θα 

«κλείσει», χωρίς χρονοτριβές, την εν εξελίξει αξιολόγηση. Για ποιον άλλωστε 

λόγο οι εταίροι μας να ενδώσουν σε «βιώσιμη» απομείωση χρέους όταν, επτά 

χρόνια μετά την κρίση, εξακολουθούμε εμείς οι ίδιοι να μην τα «βρίσκουμε 

μεταξύ μας»;

* Ο κ. Κώστας Μήλας είναι καθηγητής Χρηματοοικονομικών, University of 

Liverpool. Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 6/2/16

Techart
Οι φακοί Leica M αποκτούν 
autofocus στις a7 II και a7R II

H κινέζικη εταιρία κατασκεύασε έναν 

αντάπτορα που συνεργάζεται με το 

σύστημα AF phase detection των μηχανών 

a7 II και a7R II και προσφέρει αυτόματη 

εστίαση στους manual-focus φακούς Leica 

M. Ο αντάπτορας τοποθετείται μεταξύ 

φακού και σώματος και σε ορισμένες 

περιπτώσεις mm βελτιώνει και την ελάχιστη 

απόσταση εστίασης. Η υστέρηση του 

AF δεν ξεπερνά το ένα δευτερόλεπτο, 

σύμφωνα με την Techart. Φακοί με εστιακό 

μήκος 50mm ή πιο ευρυγώνιοι θα πρέπει 

να ρυθμίζονται στο άπειρο πριν την 

προσαρμογή τους. Η αυτόματη εστίαση 

με φακούς μεγαλύτερου εστιακού μήκους 

«δυσκολεύει» τον αντάπτορα και ίσως 

χρειαστούν υποβοήθηση από το χρήστη, 

διευκρινίζει ο κατασκευαστής. Να σημειωθεί 

πως δεν υποστηρίζει AF στο video και 

μπορούν να τοποθετηθούν φακοί μέ όριο 

βάρους 700γρ. Με το κατάλληλο app το 

smartphone επικοινωνεί (μέσω bluetooth) 

με τον αντάπτορα συλλέγοντας πληροφορίες 

για δέκα διαφορετικούς φακούς, με σκοπό 

να καθοδηγήσει στη συνέχεια το σύστημα 

σταθεροποίησης πέντε αξόνων.
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Adobe Stock 

Πρόσθεσε 100.000 video ανάλυσης 4K

Η Adobe διευρύνει τη πλατφόρμα Adobe Stock, προσθέτοντας παραπάνω από 100.000 

video ανάλυσης 4Κ. Ολόκληρη η συλλογή περιλαμβάνει πλέον πάνω από 1 εκ. stock 

video και 45 εκ. εικόνες, ενώ σε καθημερινή βάση προστίθεται νέο υλικό. Ο τεχνολογικός 

κολοσσός υποστηρίζει πως η ανάλυση 4Κ γίνεται το νέο standard στην παραγωγή video 

και η κίνηση της αποσκοπεί στη κάλυψη της αυξημένης ζήτησης. Το video 4K προσφέρει 

περισσότερες δυνατότητες στο στάδιο του post production, ανεξάρτητα από την ανάλυση 

που θα επιλέξει ο χρήστης να εξάγει το τελικό video. Ακόμα, η Adobe ανέβασε πέντε stock 

video στο κανάλι της στο youtube, Adobe Creative Cloud, που μπορείτε να δείτε εδώ: 

https://www.youtube.com/user/AdobeCreativeCloud

Ricoh Pentax 
Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός και αξιόλογα δώρα

Έναν μεγάλο φωτογραφικό διαγωνισμό ξεκίνησε η Ricoh Imaging στη σελίδα της 

στο Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/RicohImagingCyprus, 

με δώρα τρεις Pentax DSLR. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους που θέλουν να 

ανεβάσουν τις φωτογραφίες του μέσω της εφαρμογής του Facebook Page. Τα έπαθλα 

θα δοθούν χωρίς κλήρωση στους τρεις συμμετέχοντες, των οποίων οι φωτογραφίες θα 

λάβουν τις περισσότερες ψήφους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 

Οι τρεις πρώτες φωτογραφίες (σε ψήφους) θα κερδίσουν κατά σειρά:

1. Pentax K-50 

αδιάβροχη με φακό 18-55mm

2. Pentax K-S1 

με φακό 18-55mm (Blue-kit)

3. Pentax K-S1 

με φακό 18-55mm (White-kit)

Ο διαγωνισμός διαρκεί έως 24 

Φεβρουαρίου 2016.

photo.gr
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Instagram 
Υποστηρίζει πολλαπλούς 
λογαριασμούς

Το δημοφιλές δίκτυο 

διαμοιρασμού 

φωτογραφιών με την 

νέα έκδοση 7.15 δίνει τη 

δυνατότητα στο χρήστη να 

δημιουργεί και να διαχειρίζεται 

έως και πέντε διαφορετικούς 

λογαριασμούς από την ίδια 

συσκευή. Ουσιαστικά, μας 

απαλλάσσει από τα διαδοχικά 

log in/off. Η δυνατότητα 

αυτή αναμένεται να φανεί 

χρήσιμη σε εκείνους που 

διαθέτουν παραπάνω από έναν 

ενεργούς λογαριασμούς, όπως 

επαγγελματικό, προσωπικό 

κ.α. Είναι διαθέσιμο για 

Android και iOS.

GoPro 

Σταματάει τη παραγωγή τριών entry-level actioncam

Την προηγούμενη εβδομάδα η Gopro δημοσίευσε τα οικονομικά αποτελέσματα του τελευταίου 

τριμήνου, τα οποία δείχνουν σημαντική πτώση των πωλήσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στη 

μειωμένη ζήτηση actioncam την περίοδο των εορτών (τέλη Δεκεμβρίου), οδηγώντας σε απόλυση 

το 7% του εργατικού δυναμικού της.

Μάλιστα η εταιρία σταματάει την παραγωγή των τριών entry level actioncam, HERO+ LCD, 

HERO+ και HERO, εγκαταλείποντας την αντίστοιχη αγορά. Ο Nick Woodman ιδρυτής και CEO της 

GoPro σημειώνει πως η εταιρία θα επικεντρωθεί στα high-end μοντέλα και ότι μέσα στο 2016 θα 

παρουσιάσει την επόμενη ναυαρχίδα, HERO5. Επίσης, δεν αποδίδει τα αρνητικά αποτελέσματα 

σε αυξημένο ανταγωνισμό, αλλά αναγνωρίζει πως υπάρχει ανάγκη για ευκολότερη πρόσβαση, 

επεξεργασία και διαχείριση του υλικού από τους χρήστες. Ωστόσο, για την ώρα δεν διευκρινίζει αν 

θα λάβει κάποια μέτρα αντιμετώπισης του συγκεκριμένου θέματος. 

Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις της εταιρίας για το πρώτο οικονομικό τρίμηνο του έτους θα κινηθούν 

ανάμεσα σε 160 με 180εκ. δολλάρια, παρόλο που οι προβλέψεις έδειχναν 300 εκ. δολλάρια.

FUJIFILM HELLAS
Openhouse-workshop για την παρουσίαση νέων μοντέλων

Η FUJIFILM HELLAS διοργανώνει openhouse-workshop στις 20, 21 και 22 Φεβρουαρίου 

(11:00-19:00) για τη παρουσίαση της νέας σειράς Χ, δηλαδή των X-Pro 2, X-E2S και X70. 

Επίσης, θα γίνει επίδειξη των δυνατοτήτων του smartlab Frontier S με τα νέα επαγγελματικά 

χαρτιά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 210 9404100.

E��
���� ��
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Είναι γνωστό πως η Apple απολαμβάνει τη φήμη για την 

απόδοση της φωτογραφικής μηχανής του iPhone που θεωρείται 

καταπληκτική από εκατομμύρια χρήστες σε όλο το κόσμο. Ωστόσο, 

αυτή τη φορά συνέβη κάτι παράδοξο. Ο Tim Cook ήταν στον μεγάλο 

τελικό του αμερικανικού ποδοσφαίρου και πανηγύρισε τη νίκη των 

Broncos ανεβάζοντας στο twitter μία…κουνημένη φωτογραφία, 

από το iPhone του. Αμέσως, η απροσεξία του πυροδότησε χιλιάδες 

επικριτικά και χιουμοριστικά σχόλια, με τα οποία οι χρήστες του 

κοινωνικού δικτύου αμφισβήτησαν με κάθε τρόπο την απόδοση 

της κάμερας  του iPhone ακόμη και του Cook ως φωτογράφου(!). 

Στην προσπάθεια του να επανορθώσει, ο CEO του τεχνολογικού 

κολοσσού, ανέβασε μερικά λεπτά αργότερα και μία δεύτερη-

αξιοπρεπή αυτή τη φορά φωτογραφία του αγώνα, διαγράφοντας 

την προηγούμενη.

Tim Cook 
Πανηγυρίζει στον τελικό του Super Bowl με… κουνημένη φωτογραφία

Phase One / Alpa
Ψηφιακή πλάτη της A-Series

Στις ψηφιακές πλάτες Phase One ΙQ250 (50Megapixel) IQ 260 (60MP) και IQ 

280 (80MP) της PhaseOne βασίζεται το νέοα σύστημα Αlpa A-series που 

έχει σώμα Alpa 12 TC και φακοιύς Alpagon 23mm f/5,6, Alpar 35mm f/4 και 

Alpagon 70mm f/5,6 (αντίστοιχους με 15, 22 και 45mm στα 35mm) Aν και κάθε 

πλάτη διαθέτει οθόνη, εν τούτοις προβλέπεται ένα σύστημα συγκράτησης με 

άγκιστρο (bracket) για iPhone ή iPad για καλύτερη εκτίμηση της εστίασης. Καθώς 

το μοντέλο IQ250 που διαθέτει αισθητήρα CMOS έχει live streaming οι χρήστες 

μπορούν να βλέπουν την εικόνα πρίν την λήψη. Και οι τρεις πλάτες έρχονται 

με έτοιμα προφίλ για τους φακούς τους οποίους δηλώνει ο χρηστης κατά την 

τοποθέτηση και μετά η μηχανή προχωρά στις αναγκαίες ρυθμίσεις. Όλα τα κιτ 

συνοδεύονται με το εξαιρετικό RAW converter software CaptureOne. 
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Adobe Bridge
Αναβάθμιση φέρνει 
ταχύτερη απόκριση και 
αυτοματοποιημένη διαχείριση 
cache

Tα τελευταία χρόνια η Adobe 

έχει κυκλοφορήσει πλήθος 

ενημερώσεων για τα Photoshop και 

Lightroom, ενώ δεν δίνει πολλή 

σημασία στο Bridge. Παρουσιάζοντας 

τη πολλά υποσχόμενη έκδοση 6.2 

Bridge CC, ο τεχνολογικός κολοσσός 

επανορθώνει.

Τo ενσωματωμένο στο Photoshop 

πρόγραμμα διαχείρισης φωτογραφιών 

θα μπορεί πλέον να κάνει αυτόματη 

διαχείριση της μνήμης cache. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει πως θα 

πραγματοποιεί εκκαθάριση των παλιών 

καταχωρήσεων (thumbnails, metadata κ.α), όταν η εφαρμογή δεν χρησιμοποιείται. 

Ως αποτέλεσμα, ο αποθηκευτικός χώρος που καταναλώνει θα ελαττώνεται σημαντικά 

και παράλληλα θα παρέχει καλύτερη ταχύτητα στις νέες καταχωρήσεις. Επίσης, μία 

νέα επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να θέσει όριο μεγέθους της cache και όταν αυτό 

ξεπερνιέται, το Bridge αναλαμβάνει την εκκαθάριση της προσωρινής μνήμης, με το 

κλείσιμο του προγράμματος. 

Επιπλέον, η Adobe άλλαξε τον τρόπο συμπεριφοράς των thumbnail, preview και 

metadata. Όταν ανοίγουμε ένα φάκελο, το σύστημα θα δημιουργεί thumbnails/

previews μόνο για τα αρχεία που βρίσκονται στην οθόνη. Στα υπόλοιπα αρχεία οι 

πληροφορίες αυτές θα δημιουργούνται όταν κάνουμε scroll up/down προς αυτά. Όσο 

αφορά τα metadata, θα εξάγονται κανονικά για όλα τα αρχεία, ώστε οι λειτουργίες 

filter και search να διεκπεραιώνονται ταχύτερα. Ουσιαστικά με την αλλαγή αυτή, o 

κατασκευαστής υπόσχεται ταχύτερη απόκριση του προγράμματος με φακέλους πολλών 

GB. Επιπρόσθετα, οι χρήστες Mac (OS X 10.11.x) θα μπορούν να εισάγουν υλικό από 

συσκευές iOS/Android, καθώς και από μηχανές συνδεδεμένες με PTP (Picture Transfer 

Protocol) ή MTP (Media Transfer Protocol). Τέλος, η Adobe επανέφερε τη λειτουργία 

Autostack Panorama/HDR, ενώ πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον κώδικα του 

προγράμματος ώστε να υποστηρίζει πιο σύνθετες ενημερώσεις στο μέλλον. 

Μολονότι η αναβάθμιση δεν φέρνει ριζικές αλλαγές, τα καλά νέα είναι ότι η Adobe 

προτίθεται να υποστηρίξει το brandname με πλούσιες αναβαθμίσεις στο κοντινό μέλλον.

Samyang
Εμπλουτίζει τη σειρά Xeen με 
δύο ευρυγώνιους φακούς

H κορεάτικη εταιρία πρόσθεσε 

δύο νέα μέλη στην οικογένεια 

full frame φακών Xeen, που 

προορίζονται για χρήση video. 

Πρόκειται για δύο ευρυγώνιους 

φακούς 14mm και 35mm, με 

μέγιστο διάφραγμα f/3.1 και f/1.5, 

αντίστοιχα. Και οι δύο υπόσχονται 

ελκυστικό bokeh καθώς ο 14mm 

διαθέτει μηχανισμό ίριδας 9 λεπίδων 

και ο 35mm, 11 λεπίδων. Πλέον 

η σειρά αποτελείται από πέντε 

φακούς συμπεριλαμβανομένων 

των 24mm, 50mm και 85mm. 

Η εστίαση είναι manual, ενώ 

το διάφραγμα ρυθμίζεται από 

εργονομικό δαχτυλίδι, κατάλληλο 

για προσάρτηση συστήματος 

follow focus. Οι δύο φακοί θα είναι 

διαθέσιμοι για μοντούρες: Canon EF, 

Nikon F, Sony E, PL και micro 4/3.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

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

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

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

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

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



������ 28��	
�� 316 •  ��	���� 15 ���OYA���	 2016

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

Seconic LiteMaster 
Pro L-478DR-U ΕL/PX
Ασύρματος έλεγχος των φλας 
Elinchrom και Phottix

Η Seconic κυκλοφόρησε παραλλαγές 

του γνωστού L-478, απευθυνόμενη 

στους χρήστες φλας Elinchrom και 

Phottix. Αναλυτικότερα, το LiteMaster 

Pro L-478DR-U-EL προορίζεται για 

τις αυτοκέφαλα της Elinchrom (με 

Skyport), ενώ το LiteMaster Pro 

L-478DR-U-PX απευθύνεται στους 

κατόχους αυτοκέφαλων Phottix Indra, 

μονάδων Mitros+ (με hotshoe), δεκτών 

Strato/Strato II και του πομποδέκτη 

Atlas II. Όσο αφορά την Elinchrom, ο 

φωτογράφος θα μπορεί να ρυθμίσει 

την ισχύ του φλας με βήματα του 

1/10stop, σε τέσσερα group. Επίσης 

το φωτόμετρο έχει τη δυνατότητα να 

ενεργοποιεί τη μέτρηση συγκεκριμένων 

group, καθώς και το σύνολό τους. 

Από την άλλη πλευρά οι χρήστες 

Phottix θα κάνουν ρυθμίσεις της ισχύος 

του φλας σε βήματα του 1/3 και θα 

μπορούν να πυροδοτούν ένα ή πολλά 

φλας με ένα πάτημα του κουμπιού. 

Και τα δύο, εκτός από την δυνατότητα 

ασύρματης επικοινωνίας μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και με καλώδιο 

συγχρονισμού. 

     Διαθέτουν έγχρωμη οθόνη αφής και 

έχουν κατασκευαστεί κατάλληλα για 

εφαρμογές στη φωτογραφία αλλά και 

το video. Ακόμα προσφέρουν επιλογή 

ISO 850, ειδικά σχεδιασμένη για τις 

κινηματογραφικές κάμερες της Canon, 

ενώ ο δείκτης αντιστάθμισης φίλτρων 

ουδέτερης πυκνότητας αυξήθηκε σε 

12EV από 5EV. Να σημειωθεί ότι οι 

δύο προαναφερθείσες λειτουργίες 

θα ενσωματωθούν στα παλαιότερα 

μοντέλα L-478D-U και L-478DR-U 

(PocketWizard), μέσω αναβάθμισης 

firmware στο κοντινό μέλλον.

Η Ολλανδική αστυνομία 
χρησιμοποιεί αετούς 
...για αναχαίτιση παράνομων drone

Η χρήση αετών για την αντιμετώπιση 

των παράνομων πτήσεων drone από 

την Ολλανδική Αστυνομία έχει προκαλέσει 

αίσθηση σε φιλοζωικές οργανώσεις από 

όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, τα 

μεγαλόσωμα πτηνά εκπαιδεύονται ώστε 

να «αναχαιτίζουν» τα drone που εισέρχονται σε απαγορευμένες περιοχές. Ωστόσο, 

συχνό επακόλουθο είναι οι αετοί να τραμαυτίζονται από τους έλικες των drones. H 

Jemima Parry-Jones, διευθύντρια του International Centre For Birds of Prey, διαφώνησε 

κατηγορηματικά με τη συγκεκριμένη τακτική και συμβούλευσε την Αγγλική Αστυνομία 

να μην εφαρμόσει ανάλογες μεθόδους, καθώς βάζει σε κίνδυνο την υγεία των 

αρπακτικών. Η ίδια έχει ξεκινήσει μία διαδικτυακή καμπάνια μέσω της πλατφόρμας 

change.org με σκοπό την απαγόρευση εκμετάλλευσης των αετών σε παρόμοιες 

πρακτικές. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό video που δημοσίευσε η 

Ολλανδική Αστυνομία εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=HifO-ebmE1s

��������������	
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Divitec AE 
Αναλαμβάνει τη διανομή των φωτογραφικών LFP της Canon

Η Divitec AE είναι πλέον διανομέας των large format printers της ιαπωνικής Canon. H 

διαθέσιμη γκάμα περιλαμβάνει τους ImagePrograf:  PRO-1000, iPF5100, iPF6400S, 

iPF6400, iPF6450, iPF8400S, iPF8400, iPF9400S, iPF9400.
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Photophysis: 12ο τεύχος
Μια ακόμα υπερπροσπάθεια για τη φωτογραφία φύσης
Το νέο τεύχος του διαδικτυακού περιοδικού “Photophysis” κυκλοφόρησε πρόσφατα. 

Είναι διαθέσιμο δωρεάν για όποιον επιθυμεί να το διαβάσει. Απολαύσετε “ξεφυλλίζοντας” 

το νέο τεύχος δείγματα δουλειάς πολύ καλών φωτογράφων φύσης. Το οδοιπορικό ξεκινά 

από τη Βόρεια Ελλάδα, κατηφορίζει στην Κρήτη και καταλήγει στην Κύπρο. 

Μάλιστα η Βόρεια Ελλάδα -χάρη στη δημιουργικότητα ανθρώπων όπως ο Λεβ 

Παρασκευόπουλος, ο Γιάννης Γκόγκος και ο Θεόφιλος Γεροντόπουλος- έχει την τιμητική 

της. Οι τρεις αυτοί δημιουργοί δεν αρκούνται απλά στη φωτογραφία φύσης, αλλά μ’ 

επίπονες προσωπικές προσπάθειες, παρουσιάζουν αξιόλογες ταινίες και ντοκιμαντέρ με 

κεντρικό θέμα τη φύση της χώρας μας, μια θεματολογία που δεν τιμάται ιδιαίτερα από 

τους Έλληνες κινηματογραφιστές. Στο περιοδικό θα διαβάσετε συνεντεύξεις τους με 

αφορμή της δημιουργίες τους “Νησίδες άγριας ζωής” και “ΚΥΚΛΟΣ”.

Τα νησιά και η μελέτη της φύσης τους πάντα μας κρύβουν εκπλήξεις και ωραία θέματα! 

Η Κύπρος είναι όντως μια ιδιαίτερη περίπτωση, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και 

τα είδη που συναντάμε εκεί είναι ένας σοβαρότατος λόγος να την επισκεφτούμε. Ο 

Χριστόδουλαος Μακρής, ένας σημαντικός επιστήμονας και σπουδαίος φωτογράφος, 

παρουσιάζει μια “ιδέα” των “εξωτικών” ειδών του νησιού του. Στο τεύχος ακολουθεί η 

Κρήτη και οι Αίγραγροι της Σαμαριάς, τα περιώνυμα Αγρίμια, όπως μας τα παρουσιάζει ο 

Αλκιβιάδης Γκέσκος, ένας βιολόγος που πέρασε μαζί τους σαράντα μέρες.

Η φωτογραφία των πουλιών αποτελεί από τα είδη φωτογραφίας φύσης, το πιο 

διαδεδομένο και με τη μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό. Μιλώντας για φωτογραφία 

πουλιών, τι καλύτερο από μία συνέντευξη του Χρήστου Βλάχου, ενός εκ των 

πρωτοπόρων του είδους και με τη μεγαλύτερη αφοσίωση και συνέπεια στην ενασχόλησή 

του αυτή. Από το τεύχος δε θα μπορούσε να απουσιάζει το εκπαιδευτικό κομμάτι, το 

tutorial. Αυτή τη φορά το περιοδικό και πιο συγκεκριμένα ο Γιάννης Γκόγκος, παρουσιάζει 

την abstract φωτογραφία φύσης, ένα ιδιαίτερο και δημιουργικό είδος. Το θέμα 

πλαισιώνουν δέκα φωτογραφίες μελών της ομάδας στο facebook Wild Greece, όπως 

αυτές επιλέχθηκαν από τον Γιάννη.

Τέλος, αλλά ιδιαίτερα σημαντικό για την προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικής φύσης 

και της φωτογράφισής της, στη στήλη ΝΕΑ παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του 

φθινοπωρινού διαγωνισμού «Wild Seasons Photo Competition», που πλέον αποτελεί 

θεσμό! Την έκδοση του έχει αναλάβει o Τάσος Σακούλης, ο οποίος προς το παρόν το 

φιλοξενεί στην προσωπική φωτογραφική ιστοσελίδα ενώ συνεργάτες του είναι είναι 

άνθρωποι με μεράκι και αγάπη για την ελληνική φύση.

www.photophysis.gr (σελίδα στο facebook https://www.facebook.com/Photophysis). 

Δείτε το τεύχος εδώ: www.issuu.com/tassossakoulis/docs/photophysis_issue-12_final

Σεμινάριο στο ΤΕΙ του 
Δρ. Φώτη Καγγελάρη
Η φωτογραφία και η μη-σχέση 
της με την πραγματικότητα

Με εισηγητή το Δρ Φώτη 

Καγγελάρη το σεμινάριο 

προσεγγίζει το φαινόμενο της 

φωτογραφίας στη ψυχαναλυτική 

και φιλοσοφική του διάσταση. Σε 

ρήξη με την κοινή αντίληψη ότι η 

φωτογραφία απεικονίζει, εκφράζει ή 

ερμηνεύει την πραγματικότητα, στο 

σεμινάριο η φωτογραφία χρησιμοποιεί 

την πραγματικότητα κάτι το οποίο 

αποδεικνύεται και από την ίδια την 

ιστορία της. Παράλληλα ως τέχνη 

στη σύγχρονη εποχή , η φωτογραφία 

θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες 

θέτοντας πολλά ερωτήματα όπως ποια 

είναι η σχέση της φωτογραφίας με 

τον θάνατο, την τρέλα, την πολιτική, 

το σώμα, το νόημα και από ποιο 

τόπο του ανθρώπινου ψυχισμού 

έρχεται. Σε συνεργασία με το Τμήμα 

φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας, το σεμινάριο 

απευθύνεται σε φωτογράφους, μαθητές 

σχολών φωτογραφίας, σημειολόγους, 

καλλιτέχνες, καθηγητές, ψυχολόγους 

καθώς και σε όλους όσους θα ήθελαν 

να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην 

Ψυχανάλυση και Φιλοσοφία της εικόνας. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 18, 19 και 

20 Μαρτίου, 18.00 – 21.00 (9 ώρες 

κατανεμημένες σε 3 απογεύματα)

Διεύθυνση: ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου 

Σπυρίδωνος 28, Αιγάλεω

Πληροφορίες: Γραμματεία Φωτογραφίας 

και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Σχολή 

Καλλιτεχνικών Σπουδών – ΤΕΙ Αθήνας, 

Τηλ. 2105385411, teiaphoto@teiath.gr, 

http://www.teiath.gr/ 
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Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
Μια εβδομάδα γεμάτη φωτογραφία

Με φωτογραφικές δράσεις και εκθέσεις ξεκινά η εβδομάδα για το Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης. Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, προσκεκλημένος θα είναι ο φωτογράφος 

Σπύρος Ζερβουδάκης από τα Χανιά ο οποίος θα παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσαλονίκης 

τη δουλειά του ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση. Επιπλέον, δύο νέες εκθέσεις 

εγκαινιάζονται τη Τρίτη 16 και την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Πρόκειται για 

τις εκθέσεις «Νέες Κωδωνοφορίες» και «Κουδουνοφόροι», με την πρώτη να αποτελεί 

μια διοργάνωση στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας 2016 

«Οι Δρόμοι του Κουδουνιού» και τη τελευταία μια θεματική έκθεση των φωτογράφων 

Σοφίας Καμπλιώνη και Χρήστου Αθανασίου. Με τις φωτογραφικές δράσεις να 

συνεχίζουν, οι επισκέπτες του Καφέ Μπαζάρ το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου θα έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη διάλεξη – μάθημα του καλλιτεχνικού διευθυντή του 

Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Βασίλη Καρκατσέλη με θέμα «Τα προβλήματα 

της φωτογράφησης ενός εθίμου» ενώ την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου όλοι όσοι θα ήθελαν 

μπορούν να συμμετάσχουν, φωτογραφίζοντας, στην Πομπή Ομάδων Κωδωνοφόρων 

από την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τέλος στις 22 Φεβρουαρίου ο φωτογράφος Αργύρης 

Λιαπόπουλος θα παρουσιάσει ένα μέρος της φωτογραφικής του δουλειάς με θέμα 

«Υπέρβαση Τοπίου». Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. 

Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, 20.00

Παρουσίαση φωτογραφικής δουλειάς Σπύρου Ζερβουδάκη

Διεύθυνση: ΕΔΟΘ, Προξένου Κορομηλά 51 (ημιόροφος), Θεσσαλονίκη

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, 20.00

Εγκαίνια έκθεσης «Νέες Κωδωνοφορίες»

Διεύθυνση: Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο), Αρχαιολογικού Μουσείου 30, 

Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, 20.00

Εγκαίνια έκθεσης «Κουδουνοφόροι»

Διεύθυνση: TOSS Gallery / (bar la dose), Βηλαρά 1 και Συγγρού, Θεσσαλονίκη

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, 11.30

Διάλεξη – μάθημα Βασίλη Καρκατσέλη

Διεύθυνση: Καφέ Μπαζάρ, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος, Θεσσαλονίκη

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 11.00 – 17.00

Πομπή Ομάδων Κωδωνοφόρων 

Διαδρομή: Από το Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης στην Πλατεία Αριστοτέλους 

(αναπαράσταση των δρώμενων στην πλατεία) μέσω της παραλιακής οδού

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, 20.00

Παρουσίαση φωτογραφικής δουλειάς Αργύρη Λιαπόπουλου

Διεύθυνση: Καφέ Μπαζάρ, Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr

Η δε γυνή ίνα 
φοβήται τον άνδρα 
Επιστρέφει σε επετειακή, 
έγχρωμη έκδοση στους 
κινηματογράφους

Ο Κινηματογραφικός Οργανισμός 

Καραγιάννης –Καρατζόπουλος 

γιορτάζει τα πενήντα χρόνια 

παρουσίας του στον κινηματογράφο 

επιχρωματίζοντας την κλασική ταινία, 

«Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα». 

Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά 

το 1965, έκοψε 297.273 εισιτήρια και 

κέρδισε Βραβείο σκηνοθεσίας στο 

Φεστιβάλ του Σικάγο. Η επεξεργασία 

του φιλμ έγινε στα West Wing Studios 

Ιnc. της Φλόριντα και θα παρουσιαστεί 

στην έγχρωμη πλέον, εκδοχή του, 

την Τρίτη 1 Μαρτίου στη μεγάλη 

οθόνη. Δείτε το έγχρωμο trailer 

εδώ: https://www.youtube.com/

watch?v=wJzW3t0WVIc
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33 Φανταστικές Φωτογραφίες 
Έκθεση της Άνκα Ντούκου

Προσεγγίζοντας τη φωτογραφία ως ένα καλλιτεχνικό μέσο άμεσα συνδεδεμένο 

με την πραγματικότητα, η Άνκα Ντούκου ακροβατεί με το φωτογραφικό της 

φακό ανάμεσα στην αληθοφάνεια και τη φαντασία. Οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι 

μετατρέπονται σε πρωταγωνιστές 

ενός ιδιαίτερου θεάτρου ενώ την 

ίδια στιγμή οι ιδιαίτερες στιγμές 

τους, αποκομμένες, υφαίνουν μια 

ιστορία γύρω από ενα δικό τους 

κόσμο. Παίζοντας με το χρόνο η 

φωτογράφος συνθέτει ένα αόρατο 

παιχνίδι φαντασίας, φανταστικές 

ιστορίες γεννημένες από τον 

πραγματικό κόσμο. Την πρώτη 

ατομική έκθεση της Άνκα Ντούκου 

επιμελείται ο φωτογράφος 

και καθηγητής φωτογραφίας 

Παναγιώτης Κασίμης. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 12 

Φεβρουαρίου, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 29 

Φεβρουαρίου

Διεύθυνση: Κέντρο Δημιουργικής 

Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Θησέως 20 και Κολοκοτρώνη, Σύνταγμα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 14.00 – 22.00, 

Τετάρτη, Σάββατο 14.00 – 18.00

Πληροφορίες: Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, Τηλ. 2103304060, info@

clubennea.gr, www.clubennea.gr

«Δύο» 
Έκθεση της Φωτογραφικής 
Ομάδας Λήμνου

Με πηγή έμπνευσης τον αριθμό 2 

και τους πιθανούς συμβολισμούς 

του, τα μέλη της φωτογραφικής 

ομάδας Λήμνου δημιουργούν τις δικές 

τους ενδιαφέρουσες φωτογραφικές 

αποτυπώσεις. Εξαιρώντας την 

αριθμητική του λειτουργία, ο αριθμός 

δύο συνδέεται μεταξύ άλλων με 

την αγάπη, τη συντροφικότητα, την 

ισορροπία, τη συνεργασία και την 

αντίθεση. Με κάθε φωτογραφικό 

έργο να αποτελεί και μια ακόμη 

ερμηνεία, πρόκειται για την 5η έκθεση 

της Φωτογραφικής Ομάδας Λήμνου. 

Παράλληλα με την έκθεση, στην 

Αίθουσα Τέχνης θα προβάλλονται 

και ταινίες με εικαστικές αλλά και 

φωτογραφικές αναφορές. 

Εγκαίνια: Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, 

19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 5 Μαρτίου

Διεύθυνση: Αίθουσα Τέχνης 

ΑΠΟΘΗΚΗ, Λιμανάκι Μύρινας, Λήμνος

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 11.00 – 13.30 και 18.30 – 

21.30

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα 

Λήμνου, photolimnos.2013@gmail.

com, https://www.facebook.com/

groups/ffolimnou 

Χώρος Τέχνης «Ώχρα Μπλε», Τηλ. 

2254026264, ochra.blue13@gmail.com, 

http://ochrablue.blogspot.gr/, https://

www.facebook.com/OchraBlue
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Dreamlike 
Landscapes 

Θεματική έκθεση στη Blank 
Wall Gallery

Φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο 

αποτυπώνουν μέσα από το φακό 

τους τοπία που αν και όλοι έχουμε 

δει, έχουν κάτι το ιδιαίτερο. Με τη 

φαντασία να έχει το κυρίαρχο ρόλο, 

οι φωτογράφοι αφηγούνται μέσα 

από το φακό τους μια καινούργια, 

εντελώς ξεχωριστή πραγματικότητα, 

ξυπνώντας μνήμες ξεχασμένες από 

καιρό. Παραπέμποντας πολλές φορές 

σε ονειρικά τοπία των παιδικών 

χρόνων η έκθεση καλεί τους 

επισκέπτες να συμμετάσχουν σε ένα 

διαφορετικό ταξίδι μέσα από την 

τέχνη της φωτογραφίας. Στην έκθεση 

συμμετέχουν οι φωτογράφοι Alex 

Moustris, Gregoris Mentzas, Jamie Rowland, Jeff Alves de Lima, Joanna 

Epstein, Kostas Barbadimos, Mariko Evans, Mark Chen, Markus Green, 

Michael Wicks, Miguel Cabeza, Panagiotis Feloukas, Patrick Whitaker, 

Pete McCuchen, Rohina Gandhi Hoffman, Ron Colbroth, Ronny Behnert, 

Ryan Alexandra Shanley, Tom Harper και Thomas Lemke. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 19 Φεβρουαρίου 

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, Υακίνθου 12, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Πέμπτη 10.00 – 12.30

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 19.00 – 21.30, Δευτέρα – Τετάρτη κλειστά

Επιμέλεια έκθεσης: Μάρκος Δολόπικος

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, Τηλ. 6943868124, info@

blankwallgallery.com, http://www.blankwallgallery.com
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Γηροκομείον Βόλου 
Έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη 
Ανδριώτη

Με ευαισθησία και διακριτικότητα ο Παναγιώτης 

Ανδριώτης προσεγγίζει με το φωτογραφικό 

του φακό τους ηλικιωμένους του γηροκομείου 

Βόλου. Κάνοντας το μέρος δική του γειτονιά, ο 

φωτογράφος γίνεται επισκέπτης στο γηροκομείο 

για ένα ολόκληρο χρόνο, χωρίς αρχικά  να έχει την 

πρόθεση για μια φωτογράφιση. Αναπτύσσοντας 

με τον καιρό μια ιδιαίτερη επικοινωνία τόσο με 

τους ανθρώπους του γηροκομείου όσο και με το 

ίδιο το προσωπικό, ο Ανδριώτης αποτυπώνει στο 

φωτογραφικό χαρτί τις στιγμές των προσώπων 

που μοιράστηκαν μαζί του από ένα χαμόγελο και 

μια ιστορία μέχρι τα προβλήματα, τις δυσκολίες, 

την μοναξιά και την κλονισμένη υγεία τους. Ο 

Παναγιώτης Ανδριώτης έχει συμμετάσχει σε αρκετές 

ομαδικές εκθέσεις ενώ φωτογραφίες του έχουν 

διακριθεί σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Το 

«Γηροκομείον Βόλου» είναι η 4η ατομική του έκθεση 

φωτογραφίας. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 2 Μαρτίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Μαρτίου 

Διεύθυνση: Αργοναυτών και Κοραή, Βόλος 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Κυριακή 

10.00 – 14.00 και 17.00 – 22.00 

Πληροφορίες: Παναγιώτης Ανδριώτης, 

panosandriotis@gmail.com, http://www.

panosandriotis.com 

Έκθεση Φωτογραφίας «Γηροκομείον Βόλου», 

https://www.facebook.com/gallerygirokomiovolou
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