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Editorial

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Πριν περίπου τρία χρόνια (Μάϊος 

2013) η Adobe έκανε μία ανακοίνωση 

που έσκασε σαν βόμβα στον 

φωτογραφικό χώρο. Είπε -και το 

έκανε- ότι θα διακόψει την πώληση 

των προγραμμάτων λογισμικού της 

με τον παραδοσιακό τρόπο (αγορά 

της σουίτας έναντι κάποιου ποσού) 

και θα υιοθετήσει έναν άλλον τρόπο: 

την παροχή των προϊόντων της 

με συνδρομή. Ποια προϊόντα; Το 

Ρhotoshop, το inDesign, το Ρremiere... 

Δηλαδή τα βασικά εργαλεία δουλειάς 

της συντριπτικής πλειοψηφίας των 

επαγγελματιών της εικόνας αλλά και 

της μεγάλης μάζας των ερασιτεχνών 

φωτογράφων σε όλη την οικουμένη!

Όπως ήταν αναμενόμενο η είδηση 

αυτή έκανε τους απανταχού χρήστες 

των δημοφιλών προγραμμάτων -ειδικά 

των χρηστών του Photoshop-  της 

Αμερικάνικης εταιρείας όχι απλά να 

διαμαρτυρηθούν αλλά να ουρλιάξουν από 

θυμό και αγανάκτηση! Το τι γράφτηκε, το τι 

ειπώθηκε δεν περιγράφεται. Κατηγορήθηκε 

η Adobe ευθέως για κατάχρηση 

δεσπόζουσας θέσης, για αισχροκέρδεια, 

για αθέμιτο πλουτισμό και ότι άλλο 

μπορείτε να φαντασθείτε. Τα σπασμένα 

προγράμματα και τα κλεμμένα λογισμικά 

ήταν μια εύκολη λύση αλλά το κυριότερο 

μια τζάμπα λύση για εκατομμύρια χρήστες 

από τις πιο πλούσιες μέχρι τις πλέον 

φτωχές χώρες του κόσμου. 

Η Adobe δεν πτοήθηκε από τις αντιδράσεις 

τις οποίες θεώρησε αναμενόμενες και 

υλοποίησε την εξαγγελία της. 

Έτσι σήμερα οι συνδρομητές της στο 

περίφημο πακέτο Creative Cloud 

ξεπέρασαν τα 6 εκατομμύρια με 

ρυθμό 2,7 εκ. συνδρομές το χρόνο. 

Αποτέλεσμα; Τα ταμεία της πλημμύρισαν 

από έναν χρυσοφόρο ποταμό 4,8 δις 

Tο χρυσωρυχείο Adobe
Τι απέφερε η διάθεση λογισμικών με συνδρομή

δολαρίων που άφησε τη χρονιά που πέρασε 630 εκ. καθαρά κέρδη με αυξητικές τάσεις 

16% ετησίως. Ασφαλώς ο δρόμος για την επιτυχία δεν ήταν εύκολος. Πρώτα απ’ όλα η 

εταιρεία αναγκάσθηκε να μειώσει σημαντικά την αρχική τιμή της συνδρομής που κρίθηκε 

πολύ υψηλή ακόμη και από τα υψηλόβαθμα στελέχη της (62 ευρώ το μήνα!) για να την 

σταθεροποιήσει σύντομα στα 12 ευρώ τον μήνα για το πακέτο: Photoshop + Lightroom + 

service on line. Επίσης σύντομα επεξεργάσθηκε και παρουσίασε πλειάδα πακέτων για κάθε 

ενδιαφερόμενο με ποικιλία τιμών. Aναγκάσθηκε ακόμη να τάξει πολλά που δεν τήρησε στη 

συνέχεια. Όπως για παράδειγμα ότι θα διέθετε το νέο πρόγραμμα Photoshop CS6 με τον 

παραδοσιακό τρόπο. Δεν το έκανε. Επίσης φρόντισε να κάνει τη ζωή δύσκολη σε όσους 

ήθελαν και θέλουν  να αγοράσουν το Lightroom αποφεύγοντας τη συνδρομή. Κι άλλα 

πολλά. Σήμερα λοιπόν, τρία χρόνια μετά από αυτή τη βίαια προσαρμογή της αγοράς στη 

νέα εμπορική πρακτική της Adobe αρχίζουν να διαφαίνονται και τα οφέλη για τους χρήστες. 

Γιατί αν το μέτρο ήταν μόνο εισπρακτικό θα είχε σύντομα καταρρεύσει. Ποια είναι αυτά τα 

οφέλη; Πρώτα απ’ όλα το γεγονός ότι κάθε χρήστης μπορεί να γίνει συνδρομητής μόνον 

στα απαραίτητα γι’ αυτόν προγράμματα τα οποία συνεχώς αναβαθμίζονται και βελτιώνονται 

χωρίς μπλοκαρίσματα και το κυριότερο χωρίς τη Δαμόκλειο σπάθη των προστίμων λόγω 

κλεμμένου λογισμικού κλπ. Ακόμη η προσθήκη μικρών και πολύ χρήσιμων εφαρμογών 

(Apps) τα έχει κάνει πολύ πιο απλά και εύχρηστα. Εκεί δε που η επεξεργασία εικόνας έχει 

στην κυριολεξία απογειωθεί είναι στην πλατφόρμα της Apple. 

Εν κατακλείδι: Τίποτα δεν είναι δωρεάν σε αυτή τη πλάση παρά μόνον το τυράκι στη φάκα. 

Αυτό λέει μια παλιά Αμερικάνικη παροιμία...
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http://www.photo.gr/workshops/
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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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http://www.damkalidis.gr/index.html
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Αναδημοσιεύουμε στη μνήμη του 

συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο 

περιοδικό μας σε ανύποπτο χρόνο πριν 

25 χρόνια (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 9 – Μάϊος 

– Ιούνιος 1991). Είχε συμπεριληφθεί 

τότε σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στο 

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ και στους ανθρώπους 

που το υπηρετούν.

Πριν λίγο καιρό ο Δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης (Σημ. Σύνταξης: 

το 1991 επί Δημαρχίας Κωνσταντίνου 

Κοσμόπουλου) σε ειδική τελετή τίμησε τον 

γνωστό φωτογράφο της συμπρωτεύουσας 

Γιάννη Κυριακίδη. Προτού περάσουμε 

στα ερωτήματα που του θέσαμε σχετικά 

με το φωτορεπορτάζ και τη δουλειά του, 

παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα 

από την απάντησή του στην προσφώνηση 

του Δημάρχου για το ενδιαφέρον που 

παρουσιάζουν.

«...Ευχαριστώ όλους όσους στο πέρασμα 

του χρόνου, στάθηκαν στο πλευρό 

μου, φίλοι και συμπαραστάτες μου. 

Πρώτο απ' όλους, τον πατέρα μου το 

Θόδωρο Κυριακίδη, που μου έμαθε να 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Έφυγε πλήρης ημερών ο παλαίμαχος φωτορεπόρτερ της Θεσσαλονίκης

μετρώ σωστά τους ανθρώπους κάνοντας αφαίρεση και όχι πρόσθεση. Όλους τους 

εκδότες, συντάκτες και συναδέλφους που πολέμησαν για μια καλύτερη ενημέρωση 

παρουσιάζοντας ζωντανό ρεπορτάζ και όχι απλή αντιγραφή ειδήσεων. Εκδότες, όπως 

ο Γιάννης Βελλίδης, ο Χρήστος Λαμπράκης και η μεγάλη κυρία του Τύπου Ελένη 

Βλάχου και φωτορεπόρτερ όπως ο Γιώργος Λυκίδης. Εδώ και πενήντα χρόνια, 

καταγράφω μέσα από το φακό μου χαρές και λύπες, πρόσωπα και γεγονότα. Μέσα 

στον αγώνα μου, συνάντησα μεγάλες προσωπικότητες...

... Υπήρξαν φορές, που οι συνθήκες ήταν άσχημες, τραγικές. Από την άλλη, η ελπίδα 

και η χαρά στα μάτια των ανθρώπων, μου έδιναν κουράγιο. Γι' αυτές τις μοναδικές 

στιγμές έζησα αυτά τα χρόνια, γι' αυτή τη σκληρή αποτύπωση της πραγματικότητας, 

χωρίς δισταγμό, με θάρρος και πολλές φορές αυτοθυσία. Η δουλειά αυτή δεν έχει 

ώρες, δεν έχει νύχτες, γιορτές.

... Ταξίδεψα σε όλο τον κόσμο, από την Αλάσκα ως την Αφρική, από την Αμερική ως 

την Κίνα και την Ιαπωνία, τη Σοβιετική  Ένωση και την Αυστραλία και όλη την Ευρώπη, 

αλλά πάντα γυρνούσα στον πρώτο μου έρωτα, στο λιμάνι της καρδιάς μου, 

τη Θεσσαλονίκη...

... Είδα αυτή την πόλη να μεγαλώνει, να αλλάζει ρυθμούς, όψη. Είδα αγαπημένα 

κομμάτια να χάνονται, ίσως είμαι αθεράπευτα ρομαντικός, αλλά παραμένω πιστός στη 

Θεσσαλονίκη του Μεντιτερανέ, του Φλόκα, της παλιάς παραλίας. Τη Θεσσαλονίκη που 

σβήνει σαν τις φιγούρες του παλιού σκοπευτηρίου...»

Ο Γιάννης Κυριακίδης γεννήθηκε το 1924 στη Θεσσαλονίκη. Έμαθε φωτογραφία στο 

Λεβερκούζεν της Γερμανίας, στο εργοστάσιο της AGFA.
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«... Ένας πραγματικός φωτορεπόρτερ δεν έχει όρια επικοινωνίας, δεν έχει ωράριο, 
προσωπική ζωή. Εδώ θέλουν να τα έχουν όλα... ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ »

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

- Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με 

τη φωτογραφία και πότε;

Από τη στιγμή που βρέθηκε στα 

χέρια μου, η πρώτη μου μηχανή, 

σε ηλικία 17 χρόνων, δεν έπαψα να 

αποτυπώνω τον κόσμο γύρω μου. 

Μέσα από τα μηχανικά αυτά μάτια 

ο κόσμος έμοιαζε διαφορετικός, 

είχα την πολυτέλεια της αφαίρεσης. 

Η φωτογραφία για μένα αποτελεί 

δεύτερη φύση και δεν μπορώ να 

φανταστώ ποτέ τον εαυτό μου χωρίς 

μια μηχανή.

- Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας 

από τα ρεπορτάζ;

Ο φακός μαγνητίζει τόσο το 

"αντικείμενο" όσο και τον 

φωτορεπόρτερ τον ίδιο. Είτε 

πρόκειται για ένα παιδί στο Νεπάλ, 

είτε είναι ο πρόεδρος Μπους, η 

επαφή υπάρχει. Το μόνο που έχει να 

κάνει κανείς, είναι να περιμένει. Το 

ρεπορτάζ είναι μοναδικό και πιστεύω 

ότι είναι η φαινομενικά αντικειμενική 

απεικόνιση της πραγματικότητας. 

Είναι ο κόσμος μέσα από το φίλτρο 

του κάθε φωτορεπόρτερ. Το πόσο 

καλό είναι το φίλτρο θα το δείξει ο 

χρόνος. 

- Ποια η σχέση σας με 

τους πολιτικούς όταν τους 

φωτογραφίζετε;

Πιστεύω πως όλοι τους είναι 

άνθρωποι πρώτα και μετά ανήκουν 

στην ιδιότητά τους. Οι πολιτικοί 

που συνάντησα στα 50 χρόνια 

φωτορεπορτάζ ήταν κάτι παραπάνω 

από απλοί. Τους είδα χωρίς «τα 

ρούχα του βασιλιά» και εκείνοι μου 

το ανταπέδωσαν. Τους «τυράνησα» 

όπως μου φώναξε και ο Γεώργιος 

Παπανδρέου, αλλά αυτό που 

βγάλαμε ήταν η αλήθεια που έδειξαν 

μόνο για μένα. 

- Ποιες εμπειρίες από γεγονότα ή 

ταξίδια σας σας έμειναν αξέχαστες;

Πάρα πολλές φορές βρέθηκα 

αντιμέτωπος με το θάνατο. 

Είναι τρομακτικό πόσο αδύναμος νιώθει κανείς σε τέτοιες  περιπτώσεις. Δεν θα ξεχάσω 

ποτέ τους ανθρώπους εκείνους στην πλημμύρα του Αλιάκμονα πριν χρόνια, καθώς τους 

παρέσερναν τα νερά μπροστά στα μάτια μας. Παρά τις προσπάθειες με ελικόπτερο δεν τους 

ξαναείδαμε ποτέ. Σε ένα από τα ταξίδια μου στη Σοβιετική Ένωση, κάναμε με τον Γιάννη 

Γουσίδη ένα φωτογραφικό οδοιπορικό με τους Έλληνες εκεί. Ο τίτλος του βιβλίου, τα λέει 

όλα: « Όπου Ζεις Δεν Πατρίζεις». Υπήρξαν και χαρούμενες στιγμές, πολλές μάλιστα, που 

μου έδωσαν και κουράγιο για να συνεχίζω ακόμα. 

- Πώς βλέπετε τους νέους φωτογράφους; 

Σε γενικές γραμμές με έχουν απογοητεύσει. Ένας πραγματικός φωτορεπόρτερ δεν έχει όρια 

επικοινωνίας, δεν έχει ωράριο, προσωπική ζωή. Εδώ θέλουν να τα έχουν όλα. Πιστεύω 

ακόμα ότι πολλοί ασχολούνται με το φωτορεπορτάζ για όλους τους λάθος λόγους. Νιώθει 

κανείς ότι διακατέχονται από το σύνδρομο της δημοσιότητας, εντυπωσιάζονται και ελπίζουν 

ότι μέσα από το χώρο αυτό θα αποκτήσουν και οι ίδιοι μια υπόσταση, μια οντότητα. Το 

ρεπορτάζ δεν είναι επάγγελμα, δεν μαθαίνεται σε σχολές. Στη σχολή θα μάθεις την τεχνική, 

θα γλιτώσεις πολλά λάθη και υλικά. Είναι το εργαλείο για την έκφραση. Από κει και πέρα, 

είναι θέμα προσωπικότητας. Νομίζω ότι η ευκολία και η προχειρότητα έχει υποβιβάσει το 

επάγγελμά μας τα τελευταία χρόνια. Ας διαβάσουν λίγο ιστορία τα νέα παιδιά να δουν πως 

το Magnum έγινε αυτό που είναι, πως οι φωτογράφοι του National Geographic δουλεύουν 

τα ρεπορτάζ τους. Φωτογραφία πάνω απ' όλα και λίγη σεμνότητα δε βλάπτει. Αυτό που 

έχω να πω στους νέους φωτορεπόρτερ τελειώνοντας είναι το εξής: Να μην ξεχάσουν 

ποτέ μπαίνοντας στο επάγγελμα, ότι ένας πραγματικός φωτορεπόρτερ, δεν έχει όρια 

επικοινωνίας, δεν έχει ωράριο, δεν έχει προσωπική ζωή. Είναι η δουλειά τέτοια. 

Εδώ θέλουν να τα έχουν όλα...

Στιγμιότυπο από την βράβευση του Γιάννη Κυριακίδη από την ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 
ΕΛΛΑΔΑΣ το 2010 στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. 
Διακρίνεται βαθύτατα συγκινημένος με την φανέλα της ΕΦΕ στα χέρια του ανάμεσα στον 
πρόεδρό της (αριστερά) Μάριο Λώλο και στον ταμία Βασίλη Κουτρουμάνο. Στην εκδήλωση 
είχαν παραστεί όλοι οι μάχιμοι τότε φωτορεπόρτερ της Θεσσαλονίκης και πλήθος καλεσμένων. 
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�� �!���$� ������ ��� �� ��	���� �� �������	 �$������ ��� K-1 ��� 
���������� 
� ���$%����� 300.000 $�#��. &� ������ �$��$������� 
�� �� ������������ GPS �� �� $�����
�� Astrotracer ������%� ��� 
�� �����	���� $�#�� ����������� ���������
�����.

K-1: Full Frame by PENTAX
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Pentax_1.indd   1 24/2/2016   5:26:27 μμ

http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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Ο γερο-πλάτανος του φωτορεπορτάζ 

λύγισε. Ο Γιάννης Κυριακίδης 

απέδρασε χθες στα 92 του χρόνια, 

χωρίς να υλοποιήσει την απειλή 

(του), ότι δηλαδή θα ζήσει 100 + ΦΠΑ. 

Ήταν, ο χθεσινός, ο δεύτερος θάνατος 

του Γιάννη Κυριακίδη.

Ο πρώτος τον βρήκε πριν από 

επτά χρόνια, όταν, εξαιτίας 

ενός εγκεφαλικού, δεν μπορούσε 

πλέον να φωτογραφίσει και σιγά σιγά 

καθηλώθηκε. Κάπου εκεί, με τον 

αποχωρισμό της μεγάλης του ερωμένης, 

της φωτογραφικής μηχαvηs, τελείωσε. Η 

φλόγα στο καντήλι της ζωής του που τον 

«πυράκτωνε» στα δύσκολα ρεπορτάζ 

και τις μνημειώδεις «πλάκες», στις 

οποίες πρωτοστατούσε, άρχισε έκτοτε να 

τρεμοπαίζει, και χθες το πρωί του έδωσε 

την ύστατη ώθηση: τον βοήθησε να 

απογειωθεί από το μπαλκόνι του σπιτιού 

στην παλιά παραλία και να πετάξει πάνω 

από τον Θερμαϊκό, που με τόσο πάθος 

φωτογράφισε, παρέα με τα αγαπημένα 

του «γλαροπούλια» και συντροφιά με 

μια μηχανή, για «εκεί ψηλά».

Δεν υπάρχει «πέτρα» στη 

Θεσσαλονίκη αλλά και στον κόσμο 

της δημοσιογραφίας, της πολιτικής, της 

οικονομίας των γραμμάτων και τεχνών 

που να μην έχει αποτυπώσει μια εικόνα 

για τον άνθρωπο που δεν απουσίαζε 

από κανένα σημαντικό γεγονός στη 

Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Ο Γιάνvns 

Κυριακίδης έγραψε ιστορία με τον φακό 

και τη θρυλική σκάλα του. Ήταν το 2014, 

«Μόλις ανακάμψω, θα κάνουμε κανένα θέμα»
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ*

όταν εξέφρασε την επιθυμία να γιορτάσει «με αρκουδολόγους» τα 90στά του γενέθλια. 

Πήγαμε τρεις όλοι κι όλοι. Ο επιχειρηματίας Νώντας Οχονός, ο οικονομολόγος Νίκος 

Συμεωνίδns και ο γράφων.

«Ήρθες να με δεις;» με ρώτησε. «Όχι, ήρθα να μου πεις πού έχεις κρυμμένες τις λίρες 

από την Κατοχή», του απάντησα, υπενθυμίζοντας την «κατηγορία» που τον συνόδευε 

στις πλάκες, που μετά το ρεπορτάζ ήταν η καθημερινή του ανάσα. «Δεν διορθώνεστε 

εσείς...», είπε γελώντας. Ξαπλωμένος στο αναπαυτικό του κρεβάτι, ατένιζε από το 

παράθυρο τον ορίζοντα στον Θερμαϊκό αναπολώντας τις στιγμές που απαθανάτιζε τα 

συνήθως μελαγχολικά δειλινά και τον χιονισμένο Όλυμπο.

Στους τέσσερις τοίχους, προσωπογραφίες του με τη μηχανή και το αιώνιο πούρο, 

πίνακες με ηλιοβασιλέματα στον Θερμαϊκό, έργα του Κώστα Λούστα, τα τρένα του 

Σφακιανάκη, παλιά βιβλία και θυμητάρια από τα ανά την υφήλιο ταξίδια στα ράφια και 

αιωρούμενες στην ατμόσφαιρα οι χιλιάδες αναμνήσεις μιας συναρπαστικής διαδρομής 

που επαγγελματικά έφτασε στο τέλος της.

Είπαμε πολλές ιστορίες, όπως για το παιδάκι που βάφτισε στην Ουγκάντα και μετά 

«το έφαγε», το χτίσιμο της πόρτας της «σπηλιάς» του από τους «αρκουδολόγους», 

τις δήθεν λίρες στην Κατοχή, τις χαιρετούρες με τον Γκορμπατσόφ, τον Κόλιν Πάουελ, 

τον Μιλόσεβιτς, τις στιχομυθίες με τον Καραμανλή, τον Παπανδρέου, τους βασιλιάδες 

αλλά και τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Και υπήρχαν άπειρες τέτοιες να θυμηθεί. 

Το μυαλό του όμως δεν ξεκόλλαγε από το ρεπορτάζ. «Μόλις ανακάμψω λίγο, θα 

κάνουμε κανένα θέμα...» Μας ζήτησε να του οργανώσουμε ένα γλέντι στο μπαλκόνι 

του σπιτιού «προτού φύγω». Πώς μπορούσαμε να του το αρνηθούμε; Μια γλυκιά 

βραδιά με μπουζούκια, κιθάρες, μεζέδες, τσίπουρα έγινε «της αρκούδας». Καθισμένος 

στο καροτσάκι, ήπιε, έφαγε, τραγούδησε. Ωσπου κάποια στιγμή από την ομήγυρη 

ακούστηκε φωνή που ζητούσε να βάλουν όλοι το χέρι στην τσέπη γιατί περιέργως 

εξαφανίστηκαν από τα πιάτα τα σουτζουκάκια.

Πρώτος υπάκουσε εκείνος. Κάτι ήξερε, γιατί βρέθηκαν έξι επτά «κομμάτια» στην 

τσέπη του, έργο του διπλανού του. Ακολούθησε «ξεφωνητό» και, με το που η 

σύζυγός του Χρύσα, σωστός κέρβερος, διέταξε «τους ζυγούς λύσατε», εξέφρασε την 

τελευταία επιθυμία του: «Δεν θέλω τίποτα άλλο από τον Πανάγαθο. Την ώρα που θα 

με κατεβάζετε στον τάφο και θα κλαψουρίζετε πάνω από το φέρετρο, να μου δώσει 

ένα δευτερόλεπτο ζωής, να σηκώσω το καπάκι και να φωνάξω ουστ παλιόπαιδα, 

αφήστε με ήσυχο...». Μένει να δούμε αν θα υλοποιήσει την απειλή του αύριο στις 

4 το απόγευμα στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας και στη συνέχεια στα κοιμητήρια της 

Αναστάσεως του Κυρίου.

* Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Τρίτης 23 Φεβρουάριος 2016

photo.gr

www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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PHOTOKINA 2016
Δείτε τo νέο διαφημιστικό σποτάκι και πως παρουσιάζεται η σύγκλιση των τεχνολογιών imaging


�����!

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

�"�,�.;+#"�: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

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

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

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Ι.Ν. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=nAgr7wIc-DA
www.photo.gr
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#����	
�� Lightroom

• %����!	��� White Balance • ��������� “'�������” �����*!� • ��������� �����
�	����� �����*!� ��
������!� 
• ���*����	��� ��
����
�
�� ��
�+7 ��
������!� • �7+�	� ��
�������� '�� sharpening 	
�� ��
�������� • ���
��	��
�-
'� ����	� ���7��� • ;�
��	� 
�� *����
�� • %����!	��� contrast �� 
� Tone Curves Tool • <���'�� ������	��� �� 
� Brush 

Adjustment Tool • <���'�� ������	��� �� 
� Graduated filter • %��������� '�� ���+����	�� �	��������� ��
�������� 
• =������ ��
��	���	�� �/� ���
��
�� • %����!	��� ��������!	��� • �+����� ��
������!� • �������	�� �� Photoshop 

��� ���+����	�� ��
������!� • ��'������� workflow ���+����	��� ��� '��� 
7�� ��
������!� ��� � �

������ �� ����� 	� 	�
��� 
�� 8 «�	
�
����� 
������» 

����� €6,90 !

http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-lightroom-2/
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Το τετράγωνο φορμά
Η αβάσταχτη ελαφρότητα του σνομπισμού

Low Key

Στο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου που θα 

κυκλοφορήσει την Πέμπτη 3 Μαρτίου 

ανακοινώνεται το θέμα της επόμενης 

gallery των αναγνωστών, το οποίο 

είναι το τετράγωνο κάδρο (spoiler!). 

Γράφοντας για το τετράγωνο φορμά 

φυσικά αναφερθήκαμε και στο Instagram. 

Η δημοφιλής εφαρμογή αναβίωσε το 

τετράγωνο κάδρο, που τις τελευταίες 

δεκαετίες ζούσε στο περιθώριο, σε 

μια ολόκληρη γενιά φωτογράφων, 

ερασιτεχνών και μη, που δεν πρόλαβαν 

καν το φιλμ, πόσο μάλλον τις διοπτικές 

μηχανές και τις Κοdak Instamatic. 

Το Instagram, κατά τη δημιουργία του και 

μέχρι πολύ πρόσφατα, χρησιμοποιούσε 

μόνο το τετράγωνο φορμά. Αυτό του έδωσε 

αναγνωρισιμότητα και τη μοναδικότητα 

που χρειάζεται ένα κοινωνικό δίκτυο για να 

ξεχωρίσει ανάμεσα από τα εκατοντάδες που 

προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Συγχρόνως 

όμως η ταύτιση λειτούργησε και αντίστροφα: 

Αν ο πολύς (τουλάχιστον ο νεότερος) 

κόσμος έβλεπε τετράγωνη φωτογραφία 

έλεγε “Instagram”, με την έννοια ότι δεν 

ανεγνώριζε, ούτε το ταύτιζε με Hasselblad 

και Rollei. Και φυσικά αναδείχθηκαν και 

ανάλογοι σταρ φωτογράφοι του μέσου. 

Κάπου εκεί εξοργίστηκαν οι πιουρίστες, 

οι ενθουσιώδεις φωτογράφοι, οι 

επαγγελματίες, οι καλλιτέχνες. Και φυσικά 

τους σνόμπαραν. Όπως οι φωτογράφοι της 

καλλιτεχνικής φωτογραφίας σνομπάρουν 

τους φωτογράφους γάμου. Και όπως οι 

αναλογικοί φωτογράφοι σνόμπαραν για 

χρόνια τους ψηφιακούς φωτογράφους. 

Ανάλογο σνομπισμό είχε δεχτεί και το 

χρώμα, γιατί το χρησιμοποιούσαν στη 

διαφημιστική φωτογραφία. Γιατί η τέχνη (της 

φωτογραφίας) για να προχωρήσει φαίνεται 

πως θέλει αποκλεισμό και αφορισμό. 

Φυσικά ένα συχνό κριτήριο για την 

καλλιτεχνική διάσταση ή μη μιας 

φωτογραφίας είναι το χρήμα. Η φωτογραφία 

από νωρίς διχάστηκε σε καλλιτεχνική και 

μη.  Ένα από τα κριτήρια ήταν η εμπορική 

εφαρμογή της εικόνας. Οποιοδήποτε 

είδος φωτογραφίας έβρισκε θέση στον 

καταναλωτικό μας κόσμο αυτομάτως έπρεπε 

να σταλεί στο πυρ το εξώτερον. Εκτός αν η 

θέση ήταν στον τοίχο μιας γκαλερί ή ενός 

μουσείου και ένα συλλέκτης πλήρωνε αδρά 

για το έργο. Έτσι ένα πορτραίτο θα μπορούσε 

να είναι τέχνη σε μια γκαλερί ή φωτογραφία 

σε ένα περιοδικό μόδας. Ευτυχώς αυτά 

τα στεγανά υποχωρούν. Σήμερα μια φωτογραφία; μπορεί χωρίς ντροπή και ενοχές 

να είναι και τα δύο. (σ.σ. Μέχρι τις 25 Απριλίου μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες 

του Peter Lindbergh στους τοίχους της Gaugosian Gallery. Και οι πιο σνομπ ας 

παραδεχτούν φωναχτά ότι πάντα τους άρεσε ο συγκεκριμένος φωτογράφος). 

Στο περιοδικό την τελευταία πενταετία συχνά μπήκαμε στη διαμάχη (κυρίως με 

τους εαυτούς μας αλλά και μερικούς σκληροπυρηνικούς αναγνώστες) κατά πόσον 

είναι θεμιτό να συμπεριλαμβάνουμε  φωτογραφία με smartphone. Οι πρώτες  

απόπειρες, πριν χρόνια, επικροτήθηκαν αλλά και επικρίθηκαν από κάποιους, που 

τις αντιλήφθηκαν ως προδοσία. Πλέον όμως, είμαστε ανοικτοί στις εικόνες που 

προέρχονται από αυτές τις συσκευές του «διαβόλου» αφού τις κρίνουμε με βάση τα 

αισθητικά μας κριτήρια και όχι τα τεχνολογικά μας φετίχ. Για ορισμένους μάλιστα από 

εμάς έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε το πώς αντιμετωπίζει ένας δημιουργός 

τις περιορισμένες τεχνικές δυνατότητες του μέσου αυτού. Δεν επιθυμώ να ανοίξω 

μία ακόμα συζήτηση αν το μέσο είναι ή δεν είναι το μήνυμα ή για το τι είναι τέχνη. 

Αυτές οι αντιγνωμίες παραπέμπονται σε εν θερμώ συζητήσεις δια ζώσης ή σε 

περισσότερο έντυπο χώρο από μια σελίδα του Weekly. Πιο πολύ με προβληματίζει 

η κουλτούρα του σνομπισμού. Το «εκλεπτυσμένο» μας γούστο μπορεί να ξεχωρίσει 

μόνο αν σπεύσουμε να απορρίψουμε όλα αυτά που μπορεί να φέρουν περισσότερο 

κόσμο στην τέχνη έστω και της πλαγίας οδού του smartphone αντί της Leica M, του 

περιοδικού μόδας αντί της εκτύπωσης σε Fine art ασπρόμαυρο χαρτί, του mp3 αντί του 

βινυλίου, του πινέλου του Photoshop αντί του χρωστήρα του Van Gogh. Μόνο που η 

οδός πλέον δεν είναι “τεθλασμένη” ούτε ο κόσμος  τόσο μικρός και πεπερασμένος όσο 

πριν δέκα χρόνια. Δεν είναι καν τόσο μικρός όσος ήταν πέρυσι. Αν πάρουμε λίγα λεπτά 

να τον αφουγκραστούμε με ηρεμία και προσοχή πριν τον απορρίψουμε.  

Υ.Γ.: Επειδή τα χούγια δύσκολα κόβονται, ακολουθεί αφορισμός: Σε ένα γαλαξία όχι και τόσο μακρινό, 
η φωτογραφία μιας πατάτας πουλήθηκε για ένα εκατομμύριο δολάρια. Ακόμα δεν έχω βρει ή διαβάσει 
μια εξήγηση που να με ικανοποιεί. Όποιος μπορεί, ας με διαφωτίσει. http://petapixel.com
Υ.Γ.2: Και το τελευταίο προπύργιο έπεσε. Πριν μερικές ώρες η Leica ανακοίνωσε τη συνεργασία της με 

τη Huawei, για να «επαναπροσδιορίσουν τη φωτογραφία με το smartphone».

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

http://petapixel.com/2016/01/21/this-photo-of-a-potato-sold-for-over-1000000/
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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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Οι φήμες διαχέονταν από πέρυσι και εντάθηκαν 

όταν αναγγέλθηκαν επίσημα full frame Pentax 

φακοί. Σήμερα, το σασπένς φθάνει στο τέρμα 

του με την επίσημη αναγγελία της Pentax K-1, 

εφοδιασμένη με CMOS αισθητήρα 35,9x24mm 

με 36Megapixel. To μεγαλύτερο πλεονέκτημα 

του full frame παραμένει η διατήρηση της 

ονομαστικής εστιακής απόστασης κάθε φακού 

χωρίς συντελεστή πολλαπλασιασμού (crop 

factor), η μεγαλύτερη ευελιξία με ευρυγώνιους 

φακούς και το καλύτερο bokeh.

Aς δούμε λοιπόν τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της Pentax Κ-1:

O αισθητήρας full frame 36.4Μegapixel, περιλαμβάνει φίλτρο φίλτρο 

antialias με προτεραιότητα στην απόδοση της λεπτομέρειας και συνεργάζεται 

με τον επεξεργαστή Prime IV που υποστηρίζει RAW αρχεία 14bit και έτσι 

βελτιστοποιεί την τονικότητα. Η κλίμακα ευαισθησίας φθάνει ως ISO 204800 

καλύπτοντας κάθε ανάγκη λήψης ακόμη και υπό τις πλέον δυσμενείς 

συνθήκες φωτισμού. Τα συστήματα οπτικής σταθεροποίησης έχουν επιτύχει 

πολύ σημαντική πρόοδο και η Pentax έρχεται να εντυπωσιάσει με μηχανισμό 

σταθεροποίησης 5 αξόνων. Έτσι ανταποκρίνεται σε κάθε πιθανή περίπτωση 

κουνημένης φωτογραφίας αφού αντισταθμίζει την οριζόντια και κάθετη 

μετατόπιση (άξονες Χ/Υ) όπως στο macro αλλά και τις άλλες κινήσεις (yaw, pitch 

και roll) που προκαλούν κραδασμό.

Pentax K-1
H πρώτη full frame της εταιρίας με 36ΜΡ και ενδιαφέρουσες καινοτομίες στη χρωματική 

αναπαραγωγή, την οπτική σταθεροποίση και το antialias
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Για καλύτερη χρωματική απόδοση σε σχέση με τα τυπικά συστήματα αισθητήρων 

που ακολουθούν την διάταξη μικροφίλτρων Bayer, και κάθε pixel παίρνει μια μόνον 

χρωματική αξία, εδώ αξιοποιείται ο μικρομετρικός μηχανισμός μετατόπισης του 

αισθητήρα. Γίνονται λοιπόν τέσσερις διαδοχικές λήψεις του ίδιου καρέ με απόκλιση μόλις 

ένα Pixel μεταξύ τους ώστε κάθε pixel τελικά να έχει πάρει δεδομένα τεσσάρων βασικών 

χρωμάτων.

H K-1 δεν έχει συμβατικό φίλτρο low pass (anti alias) όπως άλλωστε η Κ-3. Κατά 

παρόμοιο τρόπο λοιπόν με την μικρότερη ΑPS-C συγγενική της μηχανή, εξομοιώνει 

την anti alias λειτουργία με μικροσκοπική μετατόπιση του αισθητήρα και έχει τρεις 

ρυθμίσεις: βελιστοποιημένη, προτεραιότητα στην πρόληψη του moire και εκτός. Ο ίδιος 

μηχανισμός διευκολύνει ειδικές λειτουργίες όπως το AstroTracer που απλοποιεί την 

αστροφωτογραφία, συνεργαζόμενο με το ενσωματωμένο στην Κ-1 GPS.

Mέχρι πρότινος οι αρθρωτές οθόνες δεν ήταν προνόμιο του full frame. Η τάση 

ανατρέπεται στα νέα μοντέλα, μεταξύ των οποίων και στην Κ-1. Eκτός από την μετακίνηση 

σε γωνίες 350 οριζοντίως και 440 καθέτως, η οθόνη 3,2in. 1.037Megapixel έρχεται με 

μία κίνηση σε θέση waist level finder, θυμίζοντας την εργονομία των παλιών καλών 

medium format SLR με φιλμ. Η οθόνη έχει ενισχυμένη κατασκευή με άθραυστο γυαλί και 

σχεδίαση χωρίς κενό ανάμεσα στο γυαλί και το LCD panel για καλύτερη ευκρίνεια λόγω 

μείωσης των προβλημάτων διάχυσης και ανάκλασης.

Ανανεωμένο είναι και το chip του autofocus SAFOX XII με 33 σημεία εστίασης (εκ των 

οποίων 25 σταυροειδούς τύπου) σε διάταξη που καλύπτει αποτελεσματικά την σαφώς 

μεγαλύτερη σε σχέση με το APS-C επιφάνεια του αισθητήρα full frame. Το κεντρικό μαζί 

με άλλα δύο σημεία προορίζονται να συνεργάζονται οptimum με φωτεινούς φακούς 

με διάφραγμα f/2.8 και να υποστηρίζουν τη λειτουργία παρακολούθησης κινούμενων 

αντικειμένων Pentax Real Time Scene Analysis. H τελευταία αξιοποιεί συνδυαστικά τον 

αισθητήρα φωτομέτρησης 86Κ pixel με το νέο επεξεργαστή Prime IV αναλύοντας την 

κατανομή της φωτεινότητας σε όλη την επιφάνεια του full frame μαζί με τα χρώματα και 

την κίνηση του βασικού αντικειμένου. Βάσει αυτών των δεδομένων μετρά με ακρίβεια το 

φωτισμό που αφορά το κυρίως αντικείμενο και βελτιστοποιεί αναλόγως την έκθεση.

Ο hi end χαρακτήρας της Pentax Κ-1 επιβεβαιώνεται και από άλλα στοιχεία όπως 

την 100% κάλυψη του πενταπρισματικού (οπτικού) σκοπεύτρου και την αυξημένη 

φωτεινότητα που προσδίδει το θαμπόγυαλο Bright Matte III, την πολύ ικανοποιητική 

για το full frame ταχύτητα ριπής 4,4fps (ισχύει για λήψη ως 17 διαδοχικών καρέ RAW ή 

70 καρέ JPEG), την εξαιρετική ποιότητα 

κατασκευής με ελαφρό κράμα μαγνησίου, 

το πιστοποιημένο για τουλάχιστον 300.000 

λήψεις κλείστρο, την αδιαβροχοποίηση 

87 σημείων, την πρόβλεψη για 

ενσωματωμένο WiFi και GPS κλπ.

Τέλος, δεν λείπει το full HD video στα 

60i/30p και φορμά Η.264. Ο χρήστης 

μπορεί να συνδέσει εξωτερικό στέρεο 

μικρόφωνο, να ρυθμίσει το επίπεδο 

του ήχου, να κάνει audio monitoring 

στην λήψη και να εκμεταλλευτεί το 

φίλτρο αποκοπής θορύβου του ανέμου. 

Καινοτομία αποτελεί η λήψη time lapse 

video σε ανάλυση UHD (3840x2160)l

H σπαστή οθόνη έχει ανάκλιση και υπό περίεργες γωνίες!

H φιλοσοφία WR (Weather Resist) 

προηγούμενων μοντέλων Pentax συνεχίζεται 

και στην Κ-1. Mεταξύ άλλων αντέχει και κρύο 

ως -10C.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Κάλιο αργά παρά αργότερα. Η Nikon καθυστέρησε χωρίς 

εμφανείς λόγους να μπει στο παιγνίδι του ανταγωνισμού 

με τις compact γοήτρου 1in. αφήνοντας  την Sony κυρίως 

και μετέπειτα την Canon να παίζoυν ανενόχλητοι. Κατά 

καλή συγκυρία όμως σήμερα καταφέρνει να αντιστρέψει 

τους όρους και να μας παρουσιάσει όχι ένα αλλά τρία 

ταυτοχρόνως μοντέλα με αισθητήρα 1in. 

Για τα οποία το νέο είναι ότι δεν θα λέγονται CoolPix αλλά 

απλώς DL και περιλαμβάνουν τρία μοντέλα, DL18-

50, DL24-85 και DL-24-500 τα οποία μοιράζονται τον ίδιο 

αισθητήρα ΒSI CMOS ανάλυσης 20.8 megapixel που είδαμε 

την προηγούμενη χρονιά και στην Series 1 J5, επεξεργαστή 

Expeed 6A, autofocus υβριδικού τύπου με 105 σημεία 

PhaseDetect και 171 σημεία contrast detect και 4Κ video. 

Τα ηλεκτρονικά είναι πολύ γρήγορα και αφήνουν περιθώρια 

για ταχύτητες ως 20fps με autofocus πολλαπλών σημείων 

ενώ αν περάσει η αυτόματη εστίαση σε μονό σημείο τότε 

η ριπή εκτοξεύεται στα 60fps. Kαι στις τρεις μηχανές της 

σειράς παρατηρούμε τη γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας 

Snapbridge για μεταφορά δεδομένων μέσω Bliuetooth 

σύνδεσης με χαρακτηριστικά χαμηλής κατανάλωσης ισχύος. 

Οι φίλοι των hi tech σχεδιάσεων θα μείνουν απόλυτα 

ικανοποιημένοι αφού προβλέπεται και WiFi με NFC. Παρόλα 

αυτά τα τρία μοντέλα δεν είναι καθόλου ίδια και διαφέρουν 

και σε άλλα σημεία, εκτός από το προφανές δηλ. Τις εστιακές 

αποστάσεις των φακών, από τις οποίες λαμβάνουν και την 

ονοματοδοσία τους. 

��=�� >&?�".;�

Nikon DL 
Τριπλέτα στην μία ίντσα με τη νέα σειρά DL
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H πρώτη και μάλλον πλέον ενδιαφέρουσα 

είναι η DL18-50 με πολύ φωτεινό 

ευρυγώνιο φακό, μια ευκολία που σπανίζει στον 

κόσμο των compact. Aν συνυπολογίσουμε δε 

και τη φωτεινότητα f/1,8-2,8 έχουμε μπροστά 

μας μια εξαιρετική πρόταση οπτικών που 

ταιριάζει πολύ στην ταξιδιωτική φωτογραφία, 

το δρόμο, και το ντοκουμέντο. Μάλιστα ο 

φακός έχει δεχθεί την ειδική επεξεργασία 

NanoCrystal που συναντάμε μόνον στις πολύ 

ακριβές σχεδιάσεις φακών της Νikon, καθώς και 

ενσωματωμένο φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας 

ND που δίνει λύσεις σε συνθήκες αίθριου καιρού 

όταν θέλουμε να δουλέψουμε με πολύ ανοικτά 

διαφράγματα. Ο εντός φακού φωτοφράκτης 

χρονίζεται ως 1/1600sec. Και συγχρονίζει σε 

όλες τις ταχύτητες  ενω υποβοηθείται στο 

έργο του από ηλεκτρονικό φωτοφράκτη που 

φθάνει το 1/16000sec. Ενδιαφέρον έχει και η 

ενσωματωμένη αυτόματη διόρθωση προοπτικής 

(συγκλινουσών/αποκλινουσών) γραμμών που 

θα ενδιαφέρει πολύ όσους έχουν ως αντικείμενο 

την αρχιτεκτονική φωτογραφία αφού τους 

απαλλάσσει από παραπέρα διορθώσεις στον 

υπολογιστή. Όπως και στις τρεις μηχανές της 

σειράς η οθόνη είναι επαφική OLED 3in.αλλά 

αισθητή είναι η απουσία του EVF (όπως άλλωστε 

και στην DL24-85. Αντ αυτού οι αγοραστές θα 

πρέπει να καταφύγουν στην (προαιρετική) αγορά 

εξωτερικού ΕVF ανάλυσης 2.36Μegapixel που 

όμως προσθέτει όγκο στο ομολογουμένως 

συμμαζεμένο και πραγματικά compact σύνολο.

Η μεσαία της σειράς DL24-85mm έχει 

ομολογουμένως τον πιο γενικής χρήσης φακό 

καλύπτοντας και τις τυπικές wideangle εστιακές 

αποστάσεις και το πορτραίτο, διατηρώντας την 

ίδια γκάμα φωτεινότητας f/1,8-2,8. Moλονότι 

έχει αποστερηθεί την “hi end” πολλαπλή 

επίστρωση Nano Crystal, αποζημιώνει τους 

χρήστες με το macro 1:1 δηλ. Κάνει πραγματική 

lifesize αναπαραγωγή και γλυτώνει τους 

αγοραστές από την ανάγκη προμήθεια DSLR με 

macro (τουλάχιστον για όσους έχουν αυτό το 

χόμπι).  Και εδώ απουσιάζει το EVF.

Στην κατηγορία των superzoom παίζει η 

μεγαλύτερη της σειράς DL, η DL24-5000, με 

φακό ισοδύναμο με 24-500mm προφανώς. Η 

υποδεέστερη φωτεινότητα f/2,8-5,6 αντανακλά 

την πολυπλοκότητα των superzoom που δεν 

μπορούν να ανταγωνιστούν τους πιο απλούς 

αντίστοιχους. Από την άλλη εδώ συναντάμε 

ενσωματωμένο EF και άκρως αναγκαίο λόγω 

εστιακών αποστάσεων και OLED EV. Θα είναι 

η ακριβότερη της ούτως ή άλλως upmarket 

σειράς.      
                                             Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Fujifilm
Openhouse με νέα προϊόντα

Το Σάββατο 20, την Κυριακή 21 και τη Δευτέρα 22 

Φεβρουαρίου η Fujifilm Hellas πραγματοποίησε 

Openhouse-Workshop στα γραφεία της, όπου πλήθος 

επαγγελματιών είχε τη δυνατότητα να δει από κοντά 

τις νέες μηχανές X της Fujifilm και να δοκιμάσει τις 

εκτυπωτικές δυνατότητες του Frontier S μαζί με τα νέα 

εκτυπωτικά χαρτιά. Την παράσταση φυσικά έκλεψαν 

οι άρτι αφιχθείσες μηχανές της σειράς Χ που κατά τη 

διάρκεια του Openhouse έκαναν την πρεμιέρα τους 

επί ελληνικού εδάφους. Η πολυαναμενόμενη X-Pro 2 

είναι η νέα ναυρχίδα της εταιρείας με ολοκαίνουργιο 

αισθητήρα  X-Trans CMOS III ανάλυσης 24.3 MP, την 

υψηλότερη από οποιαδήποτε άλλη Fujifilm σειράς Χ. Η 

Fujifilm X-E2s, η αναβάθμιση της  Χ-Ε2-της προσιτής 

εσωτερικής ανταγωνίστριας της top of the range 

Χ-Pro- βελτιώθηκε ως προς το Hybrid Autofocus, το 

οποίο ξεχωρίζει με τα 77 σημεία εστίασης στο tracking 

mode, δανεισμένο από την X-T10. Μαζί κατέφτασε 

και η compact γοήτρου Χ70 με αισθητήρα μεγέθους 

APS-C, τύπου X-Trans II CMOS 16,3Megapixel με 

την ιδιαιτερότητα της διαφορετικής κατανομής των 

μικροφίλτρων 6x6 σε σχέση με την κλασική διάταξη 

Bayer pattern. 
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Βραβεία SONY 
Τρεις Έλληνες στη shortlist

Ο Άγγελος Τζωρτζίνης, ο Κωνσταντίνος 

Ξενούλης και ο Νίκος Κοντοσταυλάκης 

έχουν ενταχθεί στους επικρατέστερους 

υποψήφιους για τα φετινά βραβεία Sony 

World Photography. Ο φωτορεπόρτερ 

Άγγελος Τζωρτζίνης είναι υποψήφιος στο 

επαγγελματικό κομμάτι του διαγωνισμού 

στην κατηγορία Σύγχρονα Θέματα (Current 

Affairs) και ο Κωνσταντίνος Ξενούλης στην 

κατηγορία Candid. Και οι δύο φωτογράφοι 

εκτός από την πρώτη θέση της κατηγορίας 

τους, διεκδικούν και το μεγάλο βραβείο 

του διαγωνισμού και τον τίτλο του 

επαγγελματία Φωτογράφου της Χρονιάς. Ο 

Νίκος Κοντοσταυλάκης διαγωνίζεται στον 

ανοιχτό διαγωνισμό στις κατηγορίες Φύση 

και Άγρια Ζωή και Ταξιδιωτική φωτογραφία. 

Επίσης διεκδικεί και το μεγάλο βραβείο στον 

ανοιχτό διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι οι ελληνικές συμμετοχές επιλέχθηκαν 

ανάμεσα από 230.103 συμμετοχές από όλο 

τον κόσμο! Οι νικητές θα ανακοινωθούν 

στο Λονδίνο στις 21 Απριλίου. Ευχόμαστε 

ολόθερμα καλή επιτυχία στους Έλληνες, που 

διεκδικούν με αξιώσεις μια μεγάλη διάκριση.
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M� ��� Q���7� �E�
�E��$

��������: www.photo.gr/workshops & 	
� 210 8541400. �� 
������ 	���� ���
�����
�
��.

 � � � 	 � �  � 6 �  W O R K S H O P S
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���/��
�� �7$
���
���: !�� �� �����	
�� ��� www.photo.gr, ��� ��� Q���7� �E�
�E��$ ��� www.angelos-tzortzinis.com

 #	>>��� $�!
� 	����
�	�: �����	� 	��������� ���. #H<�=I�#��, <�����'� 1, 104 45 ". $�
�	��, �����
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�� ����
��, ����?�����
�, �+���	���
  14:00 ,�� 18:00 #�
������	� ��� 
�� ����
��� '�� '���?���	� 
�� J����� <@��
@���
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���� 10:00 ,�� 15:00 $����� 
�� ��
������!�, ������ '�� editing. �*���	��� '�� '��
�'� 
                                                             
�� �K��� �� ����	� 	
�� ����
�+� 
�� ���	���'�7 7����

%/���� �	�� ������
��: 149 (
��� �� #$�)

63;�3"� #3+DB�"D�

Photo 
Stories
6$���
��� �7��7$
��,�� project

#	>>���16 & %
���� 17 ��
�7�� 2016

&"��� #3+DB�"D�

Street 
Photography
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���
�	E
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���� 10 ��
�7�� 2016

6�� �����
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, 
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������ ��	��$�$

 ������� 
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� 12 �
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�
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http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-photo-stories/
http://www.photo.gr/shop/seminars/workshop-street-photography/
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PhotoWedding Stories
Convention 2016

O Johnson Wee είναι ένας από τους ταχέως 

ανερχόμενους φωτογράφους γάμου. Με μόνο 

έξι χρόνια εμπειρίας στον χώρο έχει καταφέρει να 

κερδίσει πολυάριθμα βραβεία στους επαγγελματικούς 

διαγωνισμούς WPPI. Επιπλέον έχει κερδίσει συνολικά 

121 διεθνή βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς. 

Πραγματοποιεί τακτικά σεμινάρια στην Κίνα, την 

Αγγλία, την Τουρκία και αλλού ενώ συχνά συμμετέχει 

σε διαγωνισμός ως μέλος της κριτική επιτροπής. O 

Wee θα πραγματοποιήσει σεμινάριο γάμου και στη 

χώρα μας στα πλαίσια του έκτου συνεδρίου του 

PhotoWedding Stories, που πραγματοποιείται στις 7 

με 11 Απριλίου στο Best Western Fenix της Γλυφάδας.  

Στη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 

αρκετά σεμινάρια ενώ θα διεξαχθεί και ο ετήσιος 

διαγωνισμός φωτογραφίας. 

www.wedseminars.com
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#����	
�� Photoshop

��������: www.photo.gr/workshops & 	
� 210 8541400

� � 
 � � � � � �  � � � � � � 	 � � � � �   � � � 	 � �  � � �

��
�� ����������: ������ ������
��� ��
������� ����!"���#  �
��	�$ 1 - 104 45 %. &������ (#�� �'�� �$� ���� )������ 282)
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�'� ��	�.
                                                                                                 Layers '�� layer masks. Actions. ;�	�'�� *����
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                                                                                                 ?����!	���. �/M ���+����	�� '�� *����
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http://www.photo.gr/shop/seminars/%CF%83%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BF-photoshop/
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H Sigma ανακοίνωσε δύο νέες μηχανές με τις οποίες εισέρχεται στην αγορά των 

mirrorless μηχανών. Πρόκειται για τις sd Quattro και sd Quattro H. 

Βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα είναι το μέγεθος του αισθητήρα, καθώς η 

sd Quattro διαθέτει APS-C με ανάλυση 29MP, ενώ η sd Quattro H σκαρφαλώνει στα 

45MP με APS-H. Και οι δύο μηχανές χρησιμοποιούν την τεχνολογία Sigma Foveon, που 

μετρά τις διαφορετικές χρωματικές πληροφορίες αναλόγως με το πόσο βαθιά εισχωρεί 

στον αισθητήρα. O τριστρωματικός αισθητήρας Foveon στο φόρμα APS-C προσφέρει 

ανάλυση αντίστοιχη με εκείνη ενός συμβατικού Bayer αισθητήρα 39MP, ενώ στο φόρμα 

APS-H αποδίδει ανάλυση 51MP. Η sd Quattro H έχει ριπή 3.8fps, ενώ η sd Quattro 

προσφέρει ελαφρώς κατώτερη, στα 3.6fps. Και οι δύο υποστηρίζουν ασυμπίεστο 

RAW, με τα ISO να φτάνουν έως 6400. Το σώμα τους είναι κατασκευασμένο από κράμα 

μαγνησίου και είναι ανθεκτικό στη σκόνη και το νερό. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός με τη 

λαβή να έχει μικρότερο μέγεθος από το υπόλοιπο σώμα και τη μοντούρα να προεξέχει, 

θυμίζει το πρωτότυπο desing της compact dp quatro, αλλά σε πιο συμβατικές γραμμές. 

Το σύστημα autofocus είναι 9 σημείων, συνδυάζοντας τεχνολογίες phase detection-

contrast detection προσφέρει ταχύτητα και ακρίβεια, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

Το βασικό μέσο σκόπευσης είναι ένα ηλεκτρονικό οφθαλμοσκόπιο (EVF), ανάλυσης 

2.3MP, το οποίο προσφέρει σχεδόν 100% κάλυψη πραγματικού κάδρου. Επιπλέον, 

διαθέτει οθόνη LCD 3in., η οποία συνοδεύεται από μία μικρότερη οθόνη, αντίστοιχη του 

grayscale LCD panel πληροφοριακών ενδείξεων, που συναντάμε σε high-end DSLR. Για 

την ώρα, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα τους.

��=�� >&?�".;�

Sigma 
Μπαίνει στο παιχνίδι των mirrorless

Leica και Huawei
Στόχος η φωτογραφία μέσω smartphone

Η Leica, σε συνέχεια των προσπαθειών της να πλησιάσει το 

πιο mainstream κοινό (και κυρίως το mainstream πορτοφόλι) 

ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον κινέζικο κολοσσό της 

Huawei, με την οποία σκοπεύουν να επαναπροσδιορίσουν 

τη φωτογραφία μέσω smartphone. H Huawei είναι η τρίτη 

μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής smartphone από το 2012.  

Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν πως η συνεργασία τους θα 

αφορά την έρευνα, την ανάπτυξη, το σχεδιασμό, τη συν-

κατασκευή, το marketing και τη διανομή.
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http://www.photo.gr/shop/prosfores/to-1o-olokliromeno-ekpedeftiko-dvd-gia-ti-lipsi-vinteo-me-kameres-dslr/
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ΕΔΙΠΤ 
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 το Δ.Σ. της Ένωσης Δημοσιογράφων 

Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου πραγματοποίησε συνάντηση με τον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο στο Προεδρικό Μέγαρο. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μιχάλης Σαββάκης αναφέρθηκε εν συντομία στην 

πορεία της Ένωσης από το 1939, ενώ του παρέθεσε τα βασικά θέματα που 

αφορούν τον Περιφερειακό και Περιοδικό - Κλαδικό Τύπο. Παράλληλα έγινε 

μια γενικότερη συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στη χώρα μας, με αφορμή 

το μεταναστευτικό πρόβλημα, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι στα 

δύσκολα προβλήματα όλοι οι Έλληνες πρέπει να μένουν ενωμένοι.

Και τα τρία βιβλία!

€25*

�������	 
� ������ 
��� ����� ��� 

* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

�����

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


������ 27��	
�� 318 •  ��	���� 29 ���OYA���	 2016

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

Yervant / David Bastianoni / Johnson Wee 
�������	
�����
�	�������Jordan Boutzelioglou 
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Rollei
Νέα σειρά ανθεκτικών τριπόδων

Η νέα γκάμα προϊόντων της Rollei κατέφτασε στην ελληνική αγορά. 

Αποτελείται από ανθεκτικά και φορητά τρίποδα και την άκρως 

ενδιαφέρουσα κεφαλή Rollei ePano II 360 για πανοραμικές φωτογραφίες 

360 μοιρών. Στην νέα συλλογή ξεχωρίζουν τα τρίποδα που διευκολύνουν 

τον φωτογράφο να δημιουργήσει μακριά από το στούντιο χωρίς να 

κουβαλά βαρύ και δύσχρηστο εξοπλισμό. Για αρχή έχουμε τη σειρά 

Compact Traveler No.1, που όπως αποκαλύπτει το όνομα της απευθύνεται 

στον φωτογράφος φύσης και ταξιδιωτικής φωτογραφίας. Μαζί με την 

κεφαλή ζυγίζει μόλις 1170gr. και το μέγιστο ύψος του φτάνει τα 134cm. 

Στο χαμηλότερο ύψος του είναι 32cm και τα πόδια του προσαρμόζονται 

με 5 διαφορετικούς τρόπους για μάκρο φωτογραφήσεις. Το μέγιστο 

βάρος που αντέχει είναι τα 5 κιλά, έχει πλάκα γρήγορης απελευθέρωσης 

και μόλις μαζευτεί οι διαστάσεις του είναι μόλις 31,5cm. Το C50i είναι 

μικρό, συμπαγές και κατασκευασμένο από ελαφρύ κράμα αλουμινίου 

μαγνησίου. Η κεφαλή γυρίζει 360 μοίρες για επαγγελματικές εφαρμογές 

και πανοραμικές λήψεις ενώ έρχεται με δύο πλακέτες γρήγορης 

απελευθέρωσης. Μετατρέπεται εύκολα σε μονόποδο ενώ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για λήψεις macro. Το μέγιστο ύψος τους φτάνει στα 

159cm και το μικρότερο στα 21.5cm. Ζυγίζει 1.666gr με την κεφαλή και 

αντέχει εξοπλισμό βάρους 8 κιλών. Το C6i είναι κατασκευασμένο από 

αλουμίνιο για να αντέχει επαγγελματικές βιντεοκάμερες και φωτογραφικές 

μηχανές με βάρος μέχρι τα 12 κιλά. Με τη μορφή του μονόποδου φτάνει 

σε ύψος μέχρι το 181cm ενώ σε πλήρη ανάπτυξη τα 174cm. Με την 

πανοραμική κεφαλή FPH-62Q κάνει πανοραμικές λήψεις και περιστροφή 

360 μοιρών ενώ μπορεί να κάνει και κατακόρυφες λήψεις. Τέλος, η 

μηχανοκίνητη πανοραμική κεφαλή ePano II 360 προσφέρει διάφορα setup 

για πανοραμικές φωτογραφίες και timelapse video. Είναι συμβατή με 

DSLR, actioncam, mirrorless και smartphone. Μπορεί να ρυθμιστεί για να 

κάνει λήψεις με διαδοχική περιστροφή κατά 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180° 

και 360° και ανά 5, 15, 30 και 60 λεπτά. Η μπαταρία της αντέχει 6 ώρες 

όταν κουβαλάει φορτίο μέχρι 1 κιλό. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ

Nissin i60A 

Μικρό μέγεθος-μεγάλη ισχύς

Η Nissin, παρουσίασε μία νέα μονάδα φλας που διαθέτει guide number 

60m και προσφέρει το ασύρματο σύστημα ελέγχου NAS 2.4GHz. Το 

i60A μπορεί να χειριστεί τρία group από φλας (ως commander) ή μπορεί 

να ελεγχθεί από άλλες μονάδες φλας της εταιρίας που υποστηρίζουν 

NAS (προς το παρόν μόνο η Di700A) ή βέβαια από τη dedicated μονάδα 

commander, Air 1. Ανάλογα με την έκδοση του φλας, υποστηρίζονται 

τα συστήματα φλασομέτρησης Canon (E-TTL/E-TTL II), Nikon (i-TTL) και 

Sony (ADI/P-TTL). Επιπλέον, ενσωματώνει δέκτη ραδιοσυχνοτήτων που 

προσφέρει δυνατότητα επιλογής 8 διακριτών καναλιών και μπορεί να 

λειτουργήσει σαν slave, μέσω του οπτικού, ασύρματου συστήματος που 

έχει αναπτύξει η Nissin. Έχει κεφαλή zoom με γωνία κάλυψης αντίστοιχης 

φακού 24-200mm. Στην πιο κλειστή γωνία εκφώτισης το guide number 

είναι 60m. Λειτουργεί με τέσσερις μπαταρίες ΑΑ, χωρίς τις οποίες ζυγίζει 

300γραμ, και δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης της εκφώτισης κατά ±2EV σε 

βήματα του 1/3stop. Η κεφαλή μπορεί να στραφεί προς τα πάνω έως και 

90° και αριστερά/δεξιά κατά 180°. Το Nissin i60A είναι αρχικά διαθέσιμο για 

τα συστήματα των Canon/Nikon και στο κοντινό μέλλον θα υποστηρίζει και 

Micro Four Thirds, Sony, Fujifilm μηχανές.

������ 27
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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

http://www.photo.gr/monothematika/


������ 29��	
�� 318 •  ��	���� 29 ���OYA���	 2016

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

Panasonic Lumix 
G Vario 12-60mm 
F3.5-5.6 Power OIS
Φακός zoom γενικής χρήσης 
για το φόρμα micro 4/3

Λίγο πριν την έναρξη της 

έκθεσης CP+ 2016, η 

Panasonic πρόσθεσε ένα νέο μέλος 

στην οικογένεια φακών Micro 

Four Thirds. Πρόκειται για ένα 

zoom φακό, με εύρος εστιακών 

αποστάσεων 24-120mm (σε φόρμα 

35mm) και διαφράγματος f3.5-5.6 

που υποστηρίζει λειτουργία Dual IS 

(τη συναντάμε στην Lumix DMC-

GX8). Αποτελείται από 11 στοιχεία 

σε 9 group, συμπεριλαμβανομένων 

3 ασφαιρικών στοιχείων και 

ενός ED, για την ελάττωση των 

χρωματικών εκτροπών. Διαθέτει 

ίριδα 7 λεπίδων και εσωτερικό 

μηχανισμό εστίασης. Δέχεται φίλτρα 

58mm, ζυγίζει 210γραμ. και είναι 

ανθεκτικός στο νερό και τη σκόνη.

������ 292016

Divitec AE 

Αναλαμβάνει τη διανομή των φωτογραφικών LFP της Canon
 

Η Divitec AE συνεργάζεται πλέον με την Intesys, επίσημη αντιπρόσωπο της Canon,  και 

αναλαμβάνει τη διανομή στον φωτογραφικό χώρο των εκτυπωτών large format της 

ιαπωνικής Canon. H διαθέσιμη γκάμα περιλαμβάνει τους ImagePrograf: PRO-1000, iPF5100, 

iPF6400S, iPF6400, iPF6450, iPF8400S, iPF8400, iPF9400S, iPF9400

ΑΓΓΕΛΙΑ
Γνωστή φωτογράφος 
αναζητά σπουδαστή(άστρια) 
για πρακτική άσκηση. 
Τα καθήκοντα 
περιλαμβάνουν γραμμα-
τειακή υποστήριξη, 
διαχείριση social media, 
συγγραφή κειμένων κ.α. 
Απαραίτητη η γνώση χρήσης 
υπολογιστή και της 
αγγλικής γλώσσας. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6977296831

Polaroid
Η ψηφιακή εκδοχή ενός θρύλου

Η Polaroid Snap+ που παρουσιάστηκε προ ολίγων εβδομάδων στη CES έφθασε 

στα ελληνικά εδάφη μέσω καινούργιου αντιπροσώπου. Η νέα Polaroid πατάει 

τόσο στην ψηφιακή εμπειρία που είναι συνηθισμένη η νέα γενιά αλλά προσφέρει και 

τη δυνατότητα της στιγμιαίας εκτύπωσης που γνωρίζουν οι παλιότεροι. Έχει οθόνη 

LCD 3.5in. και αισθητήρα 13MP. Η μηχανή αξιοποιεί την τεχνολογία εκτύπωσης 

ZINK Zero Ink, που είδαμε και στις προηγούμενες απόπειρες, για την εκτύπωση 

φωτογραφιών 2x3in. Σώζει τις ψηφιακές λήψεις σε κάρτα microSD και επιπλέον 

τυπώνει και φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει και με το smartphone μας και όχι 

υποχρεωτικά με την ίδια τη μηχανή, λειτουργώντας ως φορητό printer. 
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Sigma EF-630 
Με guide number 63

Η Sigma παρουσίασε ένα ισχυρό 

φορητό φλας για DSLR, που 

αποτελεί τον διάδοχο του EF-610. 

Διαθέτει κεφαλή zoom με γωνία 

κάλυψης αντίστοιχης φακού 24-200mm 

και λειτουργία auto zoom. Βασιζόμενοι 

στην ονοματολογία της σειράς EF-

6xx, καταλαβαίνουμε πως έχει guide 

number 63 μέτρα (στα 100 ISO). Η 

κεφαλή μπορεί να στραφεί προς τα 

κάτω κατά 7°, προς τα πάνω έως και 

90° και αριστερά/δεξιά κατά 180°. 

Ακόμα προσφέρει σύστημα TTL, high-

speed sync, και λειτουργεί ως slave.

Tamron 
SP 85mm f/1.8 Di VC USD 
Ο πρώτος στην κατηγορία με stabilizer

O νέος φακός πορτραίτου της Tamron, 85mm f/1.8, 

προορίζεται για μηχανές full frame των Canon, 

Nikon και Sony. Περιλαμβάνει 13 οπτικά στοιχεία 

σε 9 group, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων 

LD (Low Dispersion) και XLD (Extra Low Dispersion) 

για την ελάττωση των φαινομένων θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων. Καινοτομία για την 

κατηγορία του αποτελεί ο οπτικός σταθεροποιητής, 

ο οποίος κερδίζει έως και 3,5 stop, σύμφωνα με το 

κατασκευαστή. Επίσης διαθέτει επίστρωση Fluorine 

στο εμπρόσθιο κρύσταλλο για την αντιμετώπιση των 

λεκέδων και δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Ακόμα, 

έχει ηλεκτρομαγνητικό μηχανισμό ίριδας 9 λεπίδων 

για ελκυστικό bokeh. Η τεχνολογία Ultrasonic 

Silent Drive (USD) υπόσχεται γρήγορο και ακριβές 

autofocus, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη 

να εστιάσει χειροκίνητα σε όλες τις λειτουργίες AF. 

Τέλος, ηι ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι στα 

80εκ., και δέχεται φίλτρα 62mm. (Να σημειωθεί πως 

πρόκειται για τον πρώτο φακό 85mm f/1.8 με οπτικό 

σταθεροποιητή για full frame DSLR, μιας και ο Zeiss 

Batis 85mm f/1.8 (E-mount), που έχει ανακοινωθεί 

και διαθέτει επίσης IS, απευθύνεται αποκλειστικά στο 

mirrorless σύστημα της Sony.)

Επιπλέον, η εταιρία παρουσίασε τον macro φακό 

SP 90mm f/2.8 Di VC USD 1:1, με τεχνολογία XY-

Shift που βελτιστοποιεί τον οπτικό σταθεροποιητή 

VC. Διαθέτει USD σύστημα autofocus, εσωτερικό 

μηχανισμό εστίασης, ίριδα 9 λεπίδων και σώμα 

ανθεκτικό στην υγρασία και τη σκόνη. Η ελάχιστη 

απόσταση εστίασης είναι τα 13.9 εκ.

Ricoh WG-M2 
Μικρότερη, ελαφρύτερη και με video 4K 

Η Ricoh μπήκε στον χώρο των action cam τον χειμώνα του 

2014, με την WG-M1 και κατάφερε να αποσπάσει τον 

τίτλο της καλύτερης actioncam στα βραβεία TIPA 2015. Φέτος, 

παρουσιάζει την αναβάθμιση της, WG-M2, η οποία είναι 40% 

μικρότερη και ελαφρύτερη. Εγγράφει video 4K στα 30fps 

(1080/60p, 720/120p), κάνει λήψεις φωτογραφιών ανάλυσης 

8MP και διαθέτει οθόνη LCD 1,5in. Είναι αδιάβροχη σε βάθος 

ως 19,8μ. (έναντι 9,8μ του προκατόχου), δίχως να χρειάζεται 

housing. Αλλαγές συναντάμε και στον υπερευρυγώνιο 

φακό, που είναι ισοδύναμος με 9.0mm (στο φόρμα 35mm) 

καλύπτοντας οπτικό πεδίο 202° σε φωτογραφική χρήση και 

204° σε video. Επιπλέον, η actioncam παραμένει λειτουργική 

σε θερμοκρασία έως -10°C και αντέχει σε πτώσεις από τα 2 

μέτρα. Ακόμα, ένα νέο χαρακτηριστικό είναι η δόνηση που 

συνοδεύει το rec/stop, ώστε η χρήστης να βεβαιώνεται για την 

έναρξη/παύση της εγγραφής του video. Θα είναι διαθέσιμη σε 

πορτοκαλί ή ασημί χρώμα.
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Η ιστορία της Φωτογραφικής Αισθητικής 
τον 20ο αιώνα 
Κύκλος 4 διαλέξεων του Άλκη Ξανθάκη

Ο φωτογράφος, ιστορικός και δάσκαλος φωτογραφίας Άλκης Ξανθάκης επισκέπτεται το 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης για ένα νέο κύκλο 4 διαλέξεων. Με θεματική την «Ιστορία 

της Φωτογραφικής Αισθητικής τον 20ο αιώνα», οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

δουν αναλυτικά τις εξελίξεις καθώς και τις επιρροές που δέχθηκε και παράλληλα έδωσε η 

φωτογραφική αισθητική σε συνδυασμό με τις άλλες τέχνες, κυρίως τη ζωγραφική. 

Η φωτογραφία, μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της σύγχρονης εποχής, αναλύεται 

βήμα βήμα, με την κάθε συνάντηση να καλύπτει ξεχωριστά κεφάλαια. Με την πρώτη 

συνάντηση να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, θα ακολουθήσουν ακόμη 3 διαλέξεις, καλύπτοντας 

μεταξύ άλλων από τον φωτογραφικό ρεαλισμό του 1920-1940 και το φωτογραφικό 

ντοκουμέντο την περίοδο 1940 – 1950 μέχρι και τις σύγχρονες αντιλήψεις της φωτογραφικής 

αισθητικής, από το 1950 έως το 1970. 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

1920-1940: Ο φωτογραφικός ρεαλισμός σε όλες του τις μορφές έκφρασης 

- Η περίοδος των σημαντικών αλλαγών 

- Η γέννηση της κομματικής τέχνης 

- Ο Αμερικανικός Νεορεαλισμός και η Νέα Αντικειμενικότητα

- Η «καθαρή» δημιουργική σύνθεση 

- Η εδραίωση του φωτορεπορτάζ 

1940-1950: Το φωτογραφικό ντοκουμέντο και ο φωτογραφικός ρεαλισμός στην 

κορύφωση τους

- Η φωτογραφία ντοκουμέντο 

- Η πολεμική φωτογραφία στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο 

- Τα χρόνια της ανασυγκρότησης 

- Το magnum και η φωτογραφία του δρόμου

1950-1970: Οι σύγχρονες αντιλήψεις της φωτογραφικής αισθητικής

- Το κοινωνικό φωτορεπορτάζ και η «αποφασιστική στιγμή»

- Η «σχολή του Robert Frank». Ένα ιδιαίτερο φαινόμενο

- Οι σύγχρονες τάσεις 

- Αναζητώντας το όνειρο στη ζωή και τη φύση

Διάρκεια διαλέξεων: έως 17 Μαρτίου

Διεύθυνση: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα

Μέρες και ώρες: κάθε Πέμπτη, 18.00 – 20.00

Κόστος: 32 ευρώ (κύκλος 4 διαλέξεων), 10 ευρώ (μεμονωμένη διάλεξη)

Κρατήσεις θέσεων: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Τηλ. 2107228321 (εσωτ. 150)

Πληροφορίες: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, museum@cycladic.gr, http://www.cycladic.gr 

Κουδουνοφόροι 
Θεματική έκθεση 
της Σοφίας Καμπλιώνη
και του Αθανασίου Χρήστου 

Τα φωτογραφικά έργα που 

προέκυψαν από την 2η και τη 3η 

«Ευρωπαϊκή Πομπή Κωδωνοφόρων» 

στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνονται 

σε μια έκθεση, που αναδεικνύει με 

τον καλύτερο τρόπο το πανάρχαιο 

Διονυσιακό έθιμο. Οι διαφορές και 

οι ομοιότητες στο ντύσιμο, τους 

ρόλους, τα πρόσωπα που υποδύονται 

οι «ηθοποιοί» αποτυπώνονται στο 

φωτογραφικό χαρτί, με την ιδιωματική 

γραφή της Σοφίας Καμπλιώνη και 

του Αθανασίου Χρήστου να μυεί 

τον επισκέπτη στον κόσμο των 

κουδουνοφόρων. Την έκθεση 

διοργανώνει το Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 3ου 

Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ Κωδωνοφορίας 

2016 «Οι δρόμοι του Κουδουνιού». 

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Μαρτίου

Διεύθυνση: Toss Gallery, (Bar 

La Doze), Βηλαρά 1 & Συγγρού, 

Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 21.00 – 2.00

Επιμέλεια έκθεσης: Βασίλης 

Καρκατσέλης

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr 
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Φωτογραφίες και Αναφορές 
Έκθεση και παρουσίαση βιβλίου του Φώτη Καζάζη

Με τίτλο «Φωτογραφίες και Αναφορές» ο Φώτης Καζάζης παρουσιάζει τη φωτογραφική 

του δουλειά σε μια έκθεση στον χώρο του Συλλόγου Ιμβρίων. Τοπία, άνθρωποι, στιγμές 

ζωντανεύουν μέσα από τον φακό μαρτυρώντας τη μακροχρόνια πορεία ενός φωτογράφου 

που διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να 

δουν βλέμματα, εκφράσεις, χαμόγελα, ιδιαίτερες στιγμές καθώς και κοινωνικές περιστάσεις, 

με τη μοναδική φυσικότητα της αποτύπωσης να δίνει στον θεατή το ερέθισμα για μια ακόμη 

ιστορία. Τα φωτογραφικά έργα της έκθεσης κυκλοφορούν και σε ομώνυμο λεύκωμα από 

τις εκδόσεις «Γαβριηλίδης». Το βιβλίο θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της 

έκθεσης.

Εγκαίνια: Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 4 Μαρτίου 

Διεύθυνση: Σύλλογος Ιμβρίων, Ελευθερίου Βενιζέλου 80, Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 21.00

Πληροφορίες: Σύλλογος Ιμβρίων, http://www.imvrosisland.org

Ίχνη και Ερείπια 
Σεμινάριο με τον 
Πλάτωνα Ριβέλλη

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών σε 

συνεργασία με τον Φωτογραφικό 

Κύκλο διοργανώνει τετραήμερο 

σεμινάριο με θέμα «Ίχνη και Ερείπια». 

Υπό την καθοδήγηση του Πλάτωνα 

Ριβέλλη οι συμμετέχοντες θα έχουν 

την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή 

με τη φωτογράφηση ερειπίων και 

αρχαιολογικών χώρων ενώ θα 

μπορούν, τις πρωινές ώρες, να 

φωτογραφίζουν τις αρχαιότητες, 

υποβάλλοντας στη συνέχεια τις 

φωτογραφίες τους για κριτική. 

Παράλληλα στα πλαίσια του σεμιναρίου 

θα γίνει μια απόπειρα να επισημανθεί 

η σχέση της φωτογραφίας με έννοιες 

όπως το ίχνος, η διάσταση της μνήμης, 

τα θραύσματα του χώρου και του 

χρόνου, οι αισθήσεις και η φαντασία. 

Όσοι πάρουν μέρος στο σεμινάριο 

θα μπορούν μετά την ολοκλήρωσή 

του να στείλουν τα φωτογραφικά 

τους έργα για τη διοργάνωση έκθεσης 

φωτογραφίας με θέμα τη φωτογράφηση 

αρχαιοτήτων και ερειπίων. Η έκθεση 

θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο 

στους Δελφούς ενώ αργότερα θα 

μεταφερθεί στην Αθήνα, με επιμελητή 

τον Πλάτωνα Ριβέλλη. Μπορείτε να 

δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, 

υποβάλλοντας την αίτηση που θα 

βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού 

Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 20 – 23 Μαΐου 

(12 ώρες, καθημερινά 17.00 – 20.00)

Κόστος: 80 ευρώ (για τετραήμερο), 40 

ευρώ (για διήμερο 21 και 22 Μαΐου)

Πληροφορίες: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό 

Κέντρο Δελφών, Τηλ. 2103312781-5, 

http://www.eccd.gr
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Φωτογραφική Ομάδα fplus 
Πλούσιο πρόγραμμα με φωτογραφικές δράσεις

Με παρουσιάσεις φωτογράφων, ομιλίες, σεμινάρια, φωτογραφικές αφιερώσεις, 

διαγωνισμούς, εκθέσεις αλλά και προβολές, το φετινό πρόγραμμα της φωτογραφικής 

ομάδας fplus έχει πληθώρα δράσεων για κάθε φίλο της φωτογραφίας. Έχοντας ιδρυθεί 

τον Ιούλιο του 2013, η ομάδα fplus αποτελείται από 18 μέλη, άτομα τα οποία τα ένωσε 

το κοινό ενδιαφέρον και η αγάπη για τη φωτογραφία. Με κύριο μέλημα την προβολή, 

καλλιέργεια και ανάπτυξη της τέχνης της φωτογραφίας, οι δράσεις της ομάδας είναι 

ανοιχτές στο κοινό με ελεύθερη είσοδο. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ
Τρίτη 1 Μαρτίου, 19.00

«David Alan Harvey» Παρουσίαση – αφιέρωμα (Επιμέλεια / Κώστας Κρουστάλλης)

Μύλος του Παππά (1ος Όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Τρίτη 8 Μαρτίου, 19.00

«Nothing Special», προβολή φωτογραφιών του Ανδρέα Κατσάκου

Μύλος του Παππά (1ος Όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Τρίτη 15 Μαρτίου, 19.00

«August Sander» Παρουσίαση - αφιέρωμα

(Επιμέλεια / Βάιος Καλαγιάς)

Μύλος του Παππά (1ος Όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Τρίτη 22 Μαρτίου, 19.00

«Φωτογραφίζοντας παιδιά» Ομιλία - παρουσίαση (ομιλητής / Κωσταντίνος Οικονόμου)

Μύλος του Παππά (1ος Όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Τρίτη 29 Μαρτίου, 19.00

«Paul Strand» Παρουσίαση-αφιέρωμα (Επιμέλεια/ Βάγια Σαμαρά)

Μύλος του Παππά (1ος Όροφος), Γεωργιάδου 53, Λάρισα

Photo Sunday/ Μάρτιος 2016 – Διαγωνισμός Φωτογραφίας 

(η ημερομηνία θα ανακοινωθεί σύντομα)

www.facebook.com/photosunday.gr 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Ομάδα fplus, http://fplus.gr/ 

Νέες 
κωδωνοφορίες 

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας 
στο Γενί Τζαμί 

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

στα πλαίσια του 3ου Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ 

Κωδωνοφορίας 2016 «Οι Δρόμοι του 

Κουδουνιού» παρουσιάζει την ομαδική 

έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Νέες 

κωδωνοφορίες». Οι επισκέπτες της έκθεσης 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν φωτογραφίες 

από δρώμενα και έθιμα «κωδωνοφορίας» 

σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Παράλληλα 

θα παρουσιαστούν και φωτογραφίες από 

τη 2η Ευρωπαϊκή Πομπή Κωδωνοφόρων 

που έγινε πέρυσι στη Θεσσαλονίκη, μια 

δράση στην οποία κάθε χρόνο παίρνουν 

μέρος ομάδες τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από το εξωτερικό. Στην έκθεση 

συμμετέχουν οι φωτογράφοι Γιώργος 

Γκιζάρης, Εύη Δαλλίδου, Δήμος Έππας, Άννα 

Καλίδου, Ιωάννα Καραγιαννίδου, Θεανώ 

Καραολανίδου, Βασίλης Μαντάς, Τριάδα 

Μαραγκόζη, Δημήτρης Μιχαηλίδης, Κάλλη 

Μπέλλου, Σταύρος Ξηρός, Μάιρα Παλτίδου, 

Παύλος Παπαδόπουλος, Νίκος Πρίπορας, 

Θανάσης Ράπτης, Άγγελος Σοφιανίδης, 

Ιορντάνκα Τένοβα και Χρήστος Χίτσιος. 

Οι «Νέες Κωδωνοφορίες» αποτελούν μια 

παραγωγή του Φωτογραφικού Κέντρου 

Θεσσαλονίκης» με την υποστήριξη της 

Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 12 Μαρτίου

Διεύθυνση: Γενί Τζαμί (Παλαιό 

Αρχαιολογικό Μουσείο), Αρχαιολογικού 

Μουσείου 30, Θεσσαλονίκη

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τρίτη – 

Παρασκευή 10.00 – 18.00, Σάββατο 11.00 – 

15.00, Κυριακή και Δευτέρα κλειστά 

Πληροφορίες: Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης, http://fkth.gr/ 

Γενί Τζαμί (Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο), 

Τηλ. 2310857978
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