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ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Iδού ο Μεσσίας έρχεται εν τω μέσω της νυκτός!
Σχόλια και παρατράγουδα με αφορμή μία φωτογραφία

Τον περασμένο Φεβρουάριο 

πραγματοποιήθηκε στη 

Βαρκελώνη το World Mobile 

Congress, ίσως η πιο σημαντική 

έκθεση παγκοσμίως για την 

κινητή τηλεφωνία και όχι 

μόνον. Σε μία εντυπωσιακή 

press conference η Samsung 

παρουσίασε μαζί με το Galaxy 

S7 και τα πολυσυζητημένα 

γυαλιά εικονικής πραγμα-

τικότητας Samsung Gear VR 

μέσω των οποίων ο κάθε 

δικτυωμένος θα μπορεί να 

απολαμβάνει πράματα και 

θάματα από την πολυθρόνα 

του σπιτιού του. 

Στην κορύφωση της παρουσίασης όταν δηλ. όλοι ήταν «στην κοσμάρα» τους με τις κάσκες στα 

μάτια, διάλεξε να μπει στην αίθουσα και ο Μark Zuckerberg, ο γνωστός δισεκατομμυριούχος 

ιδρυτής του facebook. Κάποιος φωτογράφος -παρέμεινε άγνωστο το όνομά του- απαθανάτισε την 

στιγμή αυτή και ω του θαύματος το παραπάνω στιγμιότυπο βρέθηκε οσονούπω στη σελίδα του 

Μ.Ζ. στο fb και όπως ήταν αναμενόμενο έγινε χαμός. Πάνω από 500.000 σχόλια αναρτήθηκαν! 

Το περιεχόμενό τους αντικρουόμενο, άλλοτε κολακευτικό, άλλοτε υβριστικό, άλλοτε ειρωνικό και 

περιπαικτικό, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους σημειολόγους της εικόνας και τους κοινωνιολόγους 

που βάλθηκαν να αναλύσουν τις βαθύτερες συνιστώσες, τα σημαίνοντα και σημαινόμενα... 

Φυσικά ο προφανής στόχος του επιτελείου του Μ.Ζ. πέτυχε απόλυτα. Δεν είναι δα και λίγο μισό 

εκατομμύριο άνθρωποι να σχολιάζουν με πάθος το μέλλον της τεχνολογίας, τις όποιες επιπτώσεις 

στην καθημερινή ζωή και βεβαίως βεβαίως τους πρωτοπόρους που ας μην το ξεχνάμε έχουν 

εισηγμένες επιχειρήσεις σε δύστροπα χρηματιστήρια με τζίρους δις δολαρίων, με άπληστους 

μετόχους κλπ κλπ. Όμως πέρα από όλα αυτά, πέρα από τις επιφυλάξεις των τεχνοφοβικών και την 

εξ ίσου γνωστή αισιοδοξία ων technofreaks υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να δούμε σε αυτή 

την εικόνα: Τον Zuckerberg ως Μεσία, ως τον Χριστό της ψηφιακής εποχής μας που βαδίζει πάνω 

στα κύματα των σύγχρονων αόμματων που ενώ «έχουν μάτια δεν βλέπουν» ή βλέπουν ότι τους 

δείχνουν να δουν... Όλως τυχαίως το φως λούζει το πρόσωπό του ως φωτοστέφανο σε αντίθεση 

με το σκοτεινό περιβάλλον των καθημένων. Δεν ξέρουμε αν στο τέλος θα υπάρξει... σταύρωση, 

καθόλου απίθανη εξέλιξη στον αδυσώπητο κόσμο των business. Πάντως προς το παρόν το μαγαζί 

που λέγεται facebook δουλεύει θαυμάσια!

Editorial
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http://www.nikon.gr/el_GR/news-press/2016/Q3.tag/news/Cashback-Summer16-GR.dcr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

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

��(�)"$������: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���*�+,)���: Άννα Μανουσάκη 

www.photo.gr

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

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

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

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

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

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

...Επάγγελμα φωτογράφος!
Με τον Σάκη Μπουλά και τον Γιάννη Ζουγανέλη

www.photo.gr
https://www.youtube.com/watch?v=idqg3JVnBd0
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7ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΟΠΟΥ 
ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ.

Η Canon δεν θα μπορούσε να λείπει 
από το καλοκαίρι σας. Τώρα και με προσφορές 
CASHBACK σε επιλεγμένα μοντέλα, θα 
αιχμαλωτίζετε και θα μοιράζεστε μοναδικές ιστορίες 
όπου σταθείτε ακόμα και πάνω από 72 ορόφους.

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. 
Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε το www.canon.gr/cashback 
Στην αναρρίχηση αυτή, συμμετείχαν εκπαιδευμένοι επαγγελματίες 
μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, έχοντας την άδεια των ιδιοκτητών 
των ακινήτων, γι’αυτό και σας παρακαλούμε μην επιχειρήσετε να αντιγράψετε ή να 
αναπαράγετε οτιδήποτε σχετικό με το εγχείρημα.

300€
CASHBACK
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ*

ΕΩΣ

http://www.canon.gr/cashback/
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Public Moments Awards
Ανακοινώθηκαν οι νικητές των βραβείων

Σε μια ξεχωριστή βραδιά 

στο Νομισματικό Μουσείο, 

την Τετάρτη 29 Ιουνίου 

πραγματοποιήθηκε η 

απονομή των πρώτων 

Public Moments Awards, 

παρουσία κοινού αλλά και 

διακεκριμένων φωτογράφων 

και επαγγελματιών από τον 

χώρο της φωτογραφίας. 

Με θέμα την Κυριακή, μια 

μέρα γεμάτη συναισθήματα, 

ήχους και εικόνες από βόλτες, 

ο 1ος ανοιχτός διαγωνισμός 

φωτογραφίας και βίντεο 

από τα καταστήματα Public 

ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη 

επιτυχία και πλήθος 

συμμετοχών.

Ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Μπεχράκης, βραβευμένος φωτογράφος του Reuters και πρόεδρος 

της κριτικής επιτροπής των βραβείων δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι «Κυριακές» αποτέλεσαν 

απλώς το πρόσχημα για μια διαδρομή στην περιπέτεια της ζωής ενώ τόνισε ότι μέσα από το 

φωτογραφικό θεσμό των Public Moments Awards τα μέλη της κριτικής επιτροπής είχαν την 

ευκαιρία να περιηγηθούν στις αμέτρητες στιγμές που αποτύπωσαν περισσότεροι από 50.000 

ερασιτέχνες και επαγγελματίες φίλοι της φωτογραφίας και του βίντεο. 

Στη τελετή απονομής την οποία παρουσίασε ο Γιάννης Μπόλης, Ιστορικός Τέχνης και 

Επιμελητής του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, οι νικητές παρέλαβαν χρηματικά 

έπαθλα και δωροεπιταγές Public συνολικής αξίας 8.600€. Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός 

απευθυνόταν σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες φωτογράφους με τους νικητές των βραβείων 

να αναδεικνύει τόσο η κριτική επιτροπή όσο και το ίδιο το κοινό. Την κριτική επιτροπή 

αποτελούσαν οι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές Γιάννης Μπεχράκης, Ειρήνη Βουρλούμη, 

Τζίμι Δροσινός, Αριστείδης Κοντογιώργης, Θοδωρής Μάρκου και Γιώργος Φρέντζος. 

Τα έργα των νικητών θα  παρουσιαστούν για μια εβδομάδα σε φωτογραφική έκθεση στον 

προάυλιο χώρο του Νομισματικού Μουσείου.

Αναμνηστική φωτογραφία Κριτικής 
Επιτροπής & βραβευμένων 
φωτογράφων

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΥ 

Αντώνης Βενίτης, Γιώργος Ρούσσης, Αθηνόδωρος Κατσαβουνίδης, Χρήστος Κόκκινος, 

Δήμος Ζερβουδάκης, Χρήστος Κοσίδης, Θανάσης Αμπαρτζής, Παντελής Γεωρίτσης, 

Κωσταντίνος Βούβαλης 

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Γιάννης Παπαναστασόπουλος, Νέστορας Κεχαγιάς και Αθανασία Λυκούδη, Βαγγέλης 

Τζερτζίνης, Θανάσης Αμπαρτζής, Γιώργος Παπαδάκης, Γιώργος Καμελάκης, Γιώργος 

Χαριτάκης, Κώστας Παπαιωάννου

���8�,� Public
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���8�,� Public

O Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής  Γιάννης Μπεχράκης στο βήμαΗ Κριτική Επιτροπή κι άλλοι συντελεστές των Public Moments

Άποψη του προαύλιου χώρου στο πρώην Νομισματοκοπείο Αθηνών όπου θα εκτίθενται για μία εβδομάδα οι φωτογραφίες των νικητών

Το βίντεο της εκδήλωσης

http://www.photo.gr/newss/art-news/public-moments-awards-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7%cf%84%ce%ad%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%cf%81%ce%b1/
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http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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Φωτ.: Κώστας Παπαϊωάννου / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Φωτ.: Γιώργος Χαριτάκης  / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ ΠΟΛΗ

Φωτ.:Θανασης Αμπαρτζής / ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ / ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ

Γιάννης Παπαναστασόπουλος. Κατηγορία: Action camera

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

���8�,� Public
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http://www.stamos.com.gr/
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ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΟΙΝΟΥ 

Πληροφορίες: Public Moments Awards, http://www.publicmoments.gr

���8�,� Public

Φωτ.: Αθηνόδωρος Κατσαβουνίδης

Φωτ.: Χρήστος Κόκκινος

Φωτ.: Δήμος Ζερβουδάκης

Φωτ.: Χρήστος Κοσίδης

Φωτ.: Κωσταντίνος Βούβαλης

Φωτ.: Γεωρίτσης Παντελής
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http://lourakiahirsch.gr/
http://lourakiahirsch.gr/
https://www.facebook.com/lourakiahirsch
https://twitter.com/lourakiahirsch
https://plus.google.com/u/0/106504638726117680545/
https://www.youtube.com/channel/UCP2A0zkhdvVUVeDVu7GgxDA
https://www.pinterest.com/lourakiahirsch/
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Φωτ.: Γιώργος Παπαδάκης /
 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ / ΑΠΟ ΦΩΤ. ΜΗΧΑΝΗ

Νέστορας Κεχαγιάς, Αθανασία Λυκούδη. Κατηγορία: Video drone

Φωτ.: Βαγγέλης Τζερτζίνης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / PORTFOLIO 

Φωτ.: Γιώργος Καμελάκης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ / ΦΥΣΗ

���8�,� Public

Φωτ.: Βαγγέλης Τζερτζίνης / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ / PORTFOLIO 
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��� ������: �. ����� 15 ������ • �����
�� �������
���: 2109270492 • FB: www.facebook.com/sigma.greeceFFBFBFBBBBBBFBBBBFBFBFFBFBBFBFBFBFBB:: : ::::::::: : w

To ��� ����	� 
�
���� ����� �
���� 

��� �����	����
� ��
 ���
��� �� ����-

������ 
�
������. � full frame standard 

zoom ��� Sigma ������ ��
 ����
� 


������� ����� ���
	��� zoom.

�������	
���� ��� ��� ���������� (LH876-02)

https://www.facebook.com/sigma.greece
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Μόλις λίγες εβδομάδες έχουν περάσει 

από τη λήξη της Drupa 2016, της 

μεγαλύτερης παγκοσμίως έκθεσης 

των γραφικών τεχνών που είναι για 

τον κλάδο ότι και η Ρhotokina για την 

φωτογραφία. Τα στοιχεία και τα νούμερα 

επιβεβαιώνουν την σημασία της έκθεσης 

για την παγκόσμια βιομηχανία των 

εκτυπώσεων. 

Η Drupa κατελαβε φέτος χώρο 19 

αιθουσών συνολικής έκτασης πάνω 

από 165.000 m2. Ακόμα μία φορά, 

περισσότεροι από 250.000 επισκέπτες την 

επισκέφθηκαν, από περισσότερες από 

130 χώρες. Ακόμα μία φορά, οι Έλληνες 

ήταν παρόντες, τόσο σε επίπεδο εκθετών, 

όσο και σε επίπεδο επισκεπτών. Έτσι, 

αξίζουν συγχαρητήρια στις 4 ελληνικές 

επιχειρήσεις που συμμετείχαν ως εκθέτες: 

ICR-Ιωάννου, BEL Computer Systems, 

Τυποχημική και Αντωνόπουλος. Οι 

Έλληνες επισκέπτες από την άλλη, την 

3η κιόλας μέρα ξεπέρασαν σε αριθμό τον 

αντίστοιχο αριθμό της drupa 2012. Και 

όλα αυτά εν μέσω οικονομικής κρίσης…

Drupa 2016
H έκθεση γραφικών τεχνών και οι διαφαινόμενες τάσεις στην επαγγελματική ψηφιακή εκτύπωση

Ο Τάσος Πολίτης εξηγεί την διαδικασία της 
χάραξης των καινοτομικών κυλίνδρων 
αλουμινίου για την εκτυπωτική μέθοδο 
της βαθυτυπίας, της εταιρείας ICR-Ιωάννου 
(πατενταρισμένη τεχνολογία). 
Φωτογραφία: John Craft

  

Η Drupa 2016 ήρθε να μας παρουσιάσει τις νέες εξελίξεις σε έξι διαφορετικούς 

τομείς: print, packaging production, multichannel, green printing, functional 

printing και φυσικά 3D printing. 

Στον πρώτο τομέα, ήτοι της 

εκτύπωσης, συναντούσε κανείς 

πλήθος μηχανών προεκτύπωσης, 

εκτύπωσης και μετεκτύπωσης. 

Για την εκτύπωση συναντήσαμε 

μηχανές που χρησιμοποιούνται 

σε κάθε μία από τις γνωστές 

μεθόδους (όφσετ, φλεξογραφία, 

βαθυτυπία, μεταξοτυπία…) όπως 

επίσης και λογισμικό που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε πολλά στάδια της 

εκτυπωτικής διαδικασίας, από την 

προεκτύπωση έως και τον ποιοτικό 

έλεγχο. Πολύ σημαντικό, όμως, ήταν 

η ανάδειξη της σπουδαιότητας των 

περατώσεων - ειδικών εργασιών των 

γραφικών τεχνών (βερνίκι, λαμινάρισμα, γκοφράρισμα, χρυσοτυπία κλπ). Στη 

Drupa 2016, οι ειδικές εργασίες των περατώσεων είχαν την τιμητική τους. Πολλοί 

κατασκευαστές πρότειναν πλήθος λύσεων με την παρουσίαση μηχανών για 

ειδικές εργασίες στα έντυπα ή και ενσωμάτωση των τεχνικών δυνατοτήτων ειδικών 

εργασιών στις εκτυπωτικές μηχανές. Η μεγαλύτερη εξέλιξη ήταν η παρουσίαση 

μηχανών για την ψηφιακή παραγωγή των ειδικών εφαρμογών των περατώσεων. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΡΟΧΟΥΤΣΟΣ (*)

A������� 
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Για παράδειγμα η εταιρεία SCODIX, πραγματοποίησε 

πωλήσεις τουλάχιστον 40 μηχανών εφαρμογών ψηφιακής 

περάτωσης ειδικών εργασιών για τη βιομηχανία των 

εκτυπώσεων συσκευασίας την πρώτη εβδομάδα της Drupa 

(πηγή: Drupa Daily 5 Ιουνίου 2016). Είναι χαρακτηριστικό ότι 

στο περίπτερο της εν λόγω εταιρείας υπήρχε φωτογράφος, ο 

οποίος φωτογράφιζε όποιον επιθυμούσε (πορτραίτο) και στη 

συνέχεια γινόταν μία εκτύπωση του προσώπου με μεταλλικά 

χρώματα και glitter, χωρίς καθόλου μελάνι, όπως βλέπουμε 

στη φωτογραφία του Vincent van Gogh (Δεξιά).

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν πολλοί κατασκευαστές 

μηχανών εκτυπώσεων, κατανοώντας ακόμη περισσότερο το 

ειδικό βάρος των ειδικών εργασιών περατώσεων για 

την αγορά των εντύπων.

Ανάμεσα στις καινοτομικές τεχνολογίες περιλαμβάνονται 

η κοπή και πίκμανση κουτιών με ακτίνες laser, το ψηφιακό 

τοπικό βερνίκι και το γκοφράρισμα. Κάτι αντίστοιχο με αυτό 

που έκανε η SCODIX (αλλά και  εταιρείες όπως η MGI και 

η Highcon), το συναντήσαμε και στην περίπτωση των 

μηχανών κοπής laser με CO2. Στην φωτογραφία που 

ακολουθεί (Κάτω δεξιά), το laser διαμόρφωσε-τρύπησε 

το χαρτί με τέτοιο τρόπο, ώστε αποτυπώθηκε σε αυτό το 

πρόσωπο από μία φωτογραφία. Yπενθυμίζουμε ότι οι 

μηχανές αυτές λειτουργούν με ψηφιακό τρόπο και όχι με 

καλούπια, κάνοντας δυνατή την «εκτύπωση» ακόμα και ενός 

τεμαχίου!

Παραμένοντας στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης, 

η εξέλιξη των εκτυπωτικών μηχανών και των συστημάτων 

είναι εξαιρετικά δυναμική, με το κυρίαρχο χαρακτηριστικό 

να είναι η παρουσίαση υβριδικών μηχανών – συστημάτων, 

σε ότι αφορά  την κατασκευή τους, με τον συνδυασμό 

κλασσικών και ψηφιακών μερών στις νέες μηχανές. 

Το περίπτερο της HP στην Drupa – ένα πραγματικό εργαστάσιο!
Φωτογραφία: Χρίστος Τροχούτσος

Δείγμα εκτύπωση του προσώπου με μεταλλικά χρώματα και 
glitter, χωρίς καθόλου μελάνι!

Στην φωτογραφί α αυτή  το laser διαμό ρφωσε-τρύ πησε το χαρτί  με τέ τοιο 
τρό πο, ώ στε αποτυπώ θηκε σε αυτό  το πρό σωπο από  μί α φωτογραφί α! 
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Είναι γνωστό πως οι ψηφιακές εκτυπώσεις ολοένα και 

αυξάνουν το ποσοστό και τους τζίρους τους στο σύνολο των 

εκτυπώσεων, αφού η ποιότητα της εκτύπωσής τους γίνεται όλο 

και καλύτερη, με τις μηχανές, τα συστήματα και τις τεχνολογίες 

να «ωριμάζουν». Εντυπωσιακές μηχανές συναντήσαμε σε 

ολόκληρη την έκθεση, ωστόσο εδώ κάνουμε μία αναφορά σε 

ορισμένες από αυτές: Hewlett Packard, Heidelberg και Landa.

Η Hewlett Packard (που κατέλαβε ολόκληρη αίθουσα στην 

έκθεση), παρουσίασε πολλές διαφορετικές μηχανές γραφικών 

τεχνών. Από μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης φύλλου και 

ρολού, εκτύπωσης συσκευασίας σε εύκαμπτα υλικά, ακόμα 

και τρισδιάστατης εκτύπωσης. Οι μηχανές ψηφιακής εκτύπωσης 

της HP - HP Indigo είναι από τις πλέον εμπορικές παγκοσμίως 

και στο καινούριο της μοντέλο παρέχεται υποστήριξη για 

εκτυπώσεις μεγέθους 53x75εκ. σε υψηλές ταχύτητες, όπως 

επίσης και η δυνατότητα η ίδια μηχανή να εκτυπώνει τόσο σε 

χαρτί, όσο σε συνθετικά υλικά, υφάσματα και μεταλλικά χαρτιά.

Μία πρωτοποριακή επτάχρωμη υβριδική μηχανή παρουσίασε 

η Heidelberg στο περίπτερό της. Πρόκειται για την Primefire 

106, η οποία δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει στην αγορά, 

μπορεί όμως και συνδυάζει όλα τα πλεονεκτήματα της όφσετ 

εκτύπωσης σε μια μηχανή εκτύπωσης φύλλου διάστασης 

70x100 εκατοστά για εκτύπωση επταχρωμίας. 

Και αφήσαμε το καλύτερο για το τέλος: Η εταιρεία του 

Benny Landa, ο οποίος θεωρείται και είναι ο Steve Jobs των 

γραφικών τεχνών, τόσο σε επίπεδο καινοτομίας, όσο και 

σαν showman. Ο 70χρονος Landa αναφέρθηκε στις τέσσερις 

μηχανές νανογραφίας (Landanano) που παρουσίασε η 

εταιρεία του στην Drupa, λέγοντας ότι αποτελούν τη δεύτερη 

επανάσταση στην ψηφιακή εκτύπωση (η πρώτη ήταν η χρήση 

υγρής μελάνης με ηλεκτρισμό στις μηχανές Indigo, τεχνολογία 

που ο ίδιος πούλησε στην HP το 2002). Οι φωτογραφίες που 

εκτυπώνονται με τη χρήση της νανογραφίας είναι πιο ζωντανές, 

καθώς το μελάνι δεν απορροφάται από το υπόστρωμα (χαρτί), 

αλλά προσκολλάται πάνω σ’ αυτό. Έτσι, οι εκτυπώσεις δεν 

επηρεάζονται από το υλικό που χρησιμοποιούμε. Η εταιρεία 

υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να εκτυπώσει 

οποιοδήποτε θέμα, σε οποιοδήποτε υπόστρωμα με το 

μικρότερο δυνατό κόστος από κάθε άλλη εκτυπωτική μέθοδο. 

Mε αυτόν τον πρωτοποριακό τρόπο, έρχεται να καλύψει το 

«πρόβλημα» όταν ο πελάτης επιθυμεί την εκτύπωση ορισμένων 

χιλιάδων αντιτύπων που στη συμβατική ψηφιακή εκτύπωση θα 

ήταν ασύμφορο οικονομικά να παραχθούν, όπως το ίδιο και 

στην εκτύπωση offset. 

Περισσότερες πληροφορίες και το βίντεο της παρουσίασης 

του Benny Landa μπορεί οιοσδήποτε επιθυμεί στο website της 

εταιρείας: www.landanano.com 

Η Drupa έδειξε ότι παρά την ανάπτυξη και την εξέλιξη των 

ηλεκτρονικών μέσων στην οπτική επικοινωνία, όπως και η 

φωτογραφία, το έντυπο παραμένει επίκαιρο, μοντέρνο και 

διαχρονικά χρήσιμο. 

Κλείνοντας αυτό το κείμενο, θα θέλαμε να πούμε ότι εκθέσεις 

σαν  τη Drupa, έχουν πολύ μεγάλη συμβολή στην διαμόρφωση 

άποψης για τις τεχνολογικές και τις λοιπές εξελίξεις στον χώρο 

των media.

Στο περίπτερο της Heidelberg – στην κονσόλα χρωματικής διαχείρισης 
και management με το λογισμικό Prinect. Από αριστερά ο Χρίστος 
Τροχούτσος, ο καθηγητής Γραφικών Tεχνών Τάσος Πολίτης και ο 
τεχνικός του Digital Front end των εκτυπωτικών μηχανών Gallus και 
Primefire της Heidelberg. Φωτογραφία: John Craft

O Βenny Landa στην παρουσίασή του. Φωτογραφία: Χρίστος Τροχούτσος

Το “διαστημικό” χειριστήριο (κονσόλα) της εκτυπωτικής 
μηχανής Landanano στη drupa. Φωτογραφία: John Craft

 (*) Ο Χρίστος Τροχούτσος είναι Πτυχιούχος του τμήματος 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς (2008) και κάτοχος 
Μ.Δ.Ε. στις Γραφικές Τέχνες και τα Πολυμέσα (2013). Αυτή τη στιγμή 
είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με 
αντικείμενο ειδίκευσης τις ψηφιακές εκτυπώσεις. Εργάζεται στο χώρο 
των Γραφικών Τεχνών για περισσότερα από 10 χρόνια.

A������� ���� Drupa
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Στο περί πτερο των πέ ντε πανεπιστημί ων εφαρμοσμέ νων επιστημώ ν της Γερμανί ας όπου λειτουργούν Τμήματα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 
(Στουτγκά ρδη, Μό ναχο, Βερολί νο, Λειψί α και Βουπερτά λ). Διακρί νονται από  αριστερά  προς τα δεξιά : John Craft (Apallachian University USA, Enn Kerner 
Εσθονί α, Τά σος Πολί της και οι φοιτητέ ς του Τμή ματος Τεχνολογί ας Γραφικώ ν Τεχνώ ν του ΤΕΙ Αθή νας Παρασκευά ς Σταματιά δης, Χριστί να Αγγελική  Παχώ μη 
και Δημή τρης Καρυδιά ς.   Φωτογραφία: Χρίστος Τροχούτσος

Από την παρουσίαση της εκτυπωτικής μηχανής της Heidelberg Primefire 106. 
Φωτογραφία: Χρίστος Τροχούτσος

A<=)�=�% )��$ Drupa

photo.gr

www.photo.gr
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Το περίπτερο της Epson.

Το περίπτερο της Canon.

Το περίπτερο της Fujifilm.

>�#�)� Drupa - *?�=��<=���@
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Το περίπτερο της HP. Το περίπτερο της Xerox.

Το περίπτερο της Kodak.

Το περίπτερο της Ricoh.

Το περίπτερο της Mimaki.

Το περίπτερο της Roland.

>�#�)� Drupa - *?�=��<=���@
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Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε 

το Σάββατο 2 Ιουλίου το 

1° Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο  

στην Πρέβεζα. Φιλοξενώντας 

φωτογραφία και βίντεο, δύο από τα 

καταλυτικά μέσα που διαμόρφωσαν 

τον οπτικό πολιτισμό του 20ου αιώνα, 

το φεστιβάλ παρουσίασε 

127 φωτογράφους και βιντεολήπτες, 

μέσα από πλούσιο πρόγραμμα 

εκθέσεων και δράσεων. 

Από τις 23 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου οι επισκέπτες του φεστιβάλ είχαν την ευκαιρία να δουν 

22 ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας, μία επετειακή ομαδική έκθεση, τρεις εγκαταστάσεις και 

57 ταινίες βίντεο ενώ παράλληλα διοργανώθηκαν στρογγυλά τραπέζια για την φωτογραφία το 

βίντεο, μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία της Ελληνικής φωτογραφίας, Portfolio Reviews και 

παρουσιάσεις βιβλίων κλείνοντας έτσι την πρώτη διοργάνωση με μεγάλη επιτυχία. Με προοπτικές 

να καθιερωθεί ως φωτογραφικός θεσμός κάτι το οποίο τόνισε μεταξύ άλλων και ο δήμαρχος 

Πρέβεζας κ. Χρήστος Μπαΐλης, το 1ο Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο  στην Πρέβεζα διοργάνωσε 

η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Πρέβεζας σε συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας. 

Αποτελώντας μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την πολιτιστική ανάπτυξη στην επαρχία και 

συγκεκριμένα την πόλη της Πρέβεζας, αξίζει να σημειωθεί ότι το φεστιβάλ στήριξαν όλοι οι τοπικοί 

φορείς δίνοντας έτσι τις καλύτερες προοπτικές να επαναληφθεί και του χρόνου.

1° Φεστιβάλ Φωτογραφίας & Βίντεο στην Πρέβεζα
Διοργανώθηκε από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Πράβεζας & τον Δήμο Πρέβεζας
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Μια όμορφη έκθεση φωτογραφιών 

και βίντεο από τα παιδιά του Παιδικού 

Χωριού SOS Βάρης είχαμε την ευκαιρία να 

απολαύσουμε στον χώρο της Τεχνόπολης 

του Δήμου Αθηναίων, την Πέμπτη 23 

Ιουνίου. Αποτελώντας πρωτοβουλία στα 

πλαίσια του INNOVATHENS, η έκθεση 

παρουσιάζει φωτογραφικά έργα και 

βίντεο μικρής διάρκειας, προερχόμενα 

από τα παιδιά που συμμετείχαν στο 

εργαστήρι τεχνολογίας της Samsung, 

το οποίο στήθηκε ειδικά για το Παιδικό 

Χωριό SOS Βάρης σε συνεργασία με την 

καθηγήτρια φωτογραφίας Χριστιάνα 

Πετουσάκη. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τη 

βράβευση των παιδιών για τη συμμετοχή τους στο Εργαστήρι Τεχνολογίας, με τη δράση 

ωστόσο να μη σταματά απλά σε μια έκθεση. Ξεκινώντας από τον Ιούλιο το Μουσείο Μπενάκη 

θα διαθέτει στα πωλητήρια του Μουσείου αφίσες των φωτογραφικών έργων των παιδιών 

που συμμετείχαν στο εργαστήριο, ενώ τα έσοδα από τις πωλήσεις να διατίθενται αποκλειστικά 

στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης. Ο διευθυντής του Μουσείου Μπενάκη κ. Olivier Descotes 

ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τη Samsung Electronics Hellas για την εποικοδομητική συνεργασία 

και εξέφρασε την ελπίδα ότι ότι το κοινό θα ανταποκριθεί στηρίζοντας τη συγκεκριμένη δράση. 

Το εργαστήριο Τεχνολογίας της Samsung δημιουργήθηκε στο Παιδικό Χωριό SOS Βάρης 

το 2013. Την έκθεση επιμελήθηκαν και έστησαν με εθελοντική συμμετοχή οι σπουδαστές 

και απόφοιτοι φωτογραφίας Γεωργία Οικονόμου, Αντώνης Βολακάκης, Δήμητρα Αμπατζή 

και Αγγελική Χατζησάββα. Για όσους θα ήθελαν να δουν από κοντά τα έργα των μικρών 

δημιουργών η έκθεση θα είναι ανοιχτή στο κοινό έως τις 31 Αυγούστου. 

Εργαστήρι Τεχνολογίας Samsung
Έκθεση φωτογραφίας και βίντεο από τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS Βάρης

Διάρκεια έκθεσης: έως 31 Αυγούστου

 http://www.samsung.com/gr/discover/new/samsung-tech-lab-sos-village/ 
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Canon 1D X Mark II
Στην κορυφή επιδόσεων μηχανών Canon στο DxOMark

Η 1D X Mark II σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του βάθρου των μοντέλων της ιαπωνικής εταιρίας αφήνοντας πίσω τις 5DS/DS R, 

σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα DxOMark. Πιο συγκεκριμένα, ο αισθητήρας ανάλυσης 20.2 MP που ενσωματώνει, απέσπασε 

συνολική βαθμολογία 88, που σημαίνει ότι είναι ο καλύτερος που κατασκεύασε ποτέ η εταιρία. Οι κύριοι λόγοι της κυριαρχίας του 

είναι το εντυπωσιακό δυναμικό εύρος (13.5 EV) και η πολύ καλή συμπεριφορά σε υψηλά ISO, που καθιστούν τις φωτογραφίες πλήρως 

αξιοποιήσιμες. Ακόμα, θετικό είναι και το feedback των χρηστών, καθώς υποστηρίζουν πως η  μηχανή μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολλά 

διαφορετικά είδη φωτογράφησης όπως πορτραίτο, τοπίο, ρεπορτάζ κ.ά., προσφέροντας αποτελέσματα υψηλής ποιότητας.

H M Monochrom (Typ 246) είναι πλέον 

μέλος του προγράμματος 'a la carte’ 

της εταιρίας, με τη βοήθεια του οποίου 

ο χρήστης προσαρμόζει τη μηχανή στη 

δική του αισθητική μέσω διάφορων 

αξεσουάρ. Η μηχανή είναι διαθέσιμη μόνο 

σε  μαύρο χρώμα, αλλά πλέον μέσω του 

προγράμματος 'a la carte’ θα μπορεί να 

αποκτήσει τμήματα από ασήμι, μαύρη λάκα 

και δέρμα (10 διαφορετικών χρωμάτων). 

Επίσης, στις παροχές της υπηρεσίας 

περιλαμβάνεται η προσθήκη Gorilla/

Sapphire glass στην οθόνη LCD, image field 

selector lever για την προεπισκόπηση του 

αποτελέσματος διαφορετικών εστιακών 

αποστάσεων και χρωματιστό λουράκι. 

Επιπλέον, μπορεί να προστεθεί χαρακτικό με 

τα αρχικά του ονόματος του φωτογράφου 

ή ό,τι άλλο εκείνος επιθυμεί στο σώμα 

της μηχανής. Για τους ενδιαφερόμενους 

διατίθεται προσομοιωτής, που θα τους 

βοηθήσει στο συνδυασμό χρωμάτων και 

υλικών.

Leica M Monochrom
Μαυρόασπρες λήψεις με… έγχρωμο σώμα

https://a-la-carte-configurator.leica-camera.com/?lang=en&DEF=definitions_UK
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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, οκτώ ή και των εννιά 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".

ή δ λ βά έξ δ λή

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

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

45€ 50€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 11:
«Φωτογραφία 

Φύσης»
Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 6 Οκτωβρίου 

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Fujifilm Instax SP-2
Ταχύτερη εκτύπωση

Ο SP-2 αποτελεί την ανανεωμένη έκδοση του 

instant εκτυπωτή της Fujifilm. Το βασικό 

χαρακτηριστικό της αναβάθμισης είναι η αύξηση 

της ταχύτητας εκτύπωσης (10 δευτ. έναντι 16 του 

προκατόχου). Επίσης, είναι πιο αθόρυβος από τον 

SP-1, και διαθέτει βελτιωμένο Wi-Fi. H ανάλυση 

του τυπώματος (Instax Mini film) είναι 800x600 

στα 320dpi. Yποστηρίζει αρχεία JPEG και PNG. 

Βελτιώσεις έχει δεχτεί και το SHARE app, το οποίο 

πλέον διαθέτει ευρεία γκάμα φίλτρων. Επιπλέον, 

επιτρέπει την άμεση μεταφορά και εκτύπωση 

εικόνων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

προσθέτοντας τους γεωγραφικές και κλιματικές 

πληροφορίες. Θα είναι διαθέσιμος σε ασημί ή 

χρυσό χρώμα. 

Sony
Ποιες μηχανές θα καθυστερήσουν στην παραγωγή λόγω του 
σεισμού στο Kumamoto

Τον περασμένο Απρίλιο, ο σεισμός στο Kumamoto της Ιαπωνίας προξένησε 

προβλήματα στις εγκαταστάσεις (και) της Sony. Σε τελευταίες δηλώσεις της η 

ιαπωνική εταιρία αναφέρει πως θα καθυστερήσει η παραγωγή των εξής μοντέλων: 

a7, a7R, a7S, a5100, a77 II και a99. Όπως παρατηρούμε οι καθυστερήσεις 

επηρεάζουν κυρίως παλαιότερα μοντέλα, γεγονός που φανερώνει πως η εταιρία 

αξιοποίησε τις προμήθειες της για την κατασκευή των νεότερων και δημοφιλέστερων 

μηχανών. Ακόμα, η Sony σημειώνει πως η ημερομηνία παραγωγής κι άλλων 

μοντέλων, εκτός αυτών που βρίσκονται στην παραπάνω λίστα, ενδέχεται να 

αναβληθεί προσωρινά.

Nikon
Καλοκαιρινό cashback

Επωφεληθείτε από την καλοκαιρινή 

προσφορά cashback της Nikon 

με άμεση επιστροφή χρημάτων €200 

σε αγορά σώματος Nikon D610 ή 

D500 ή kit D500 με φακό AF-S DX 

NIKKOR 16-80mm VR. Η προσφορά 

ισχύει έως τις 31 Ιουλίου 2016 και το 

ποσό των €200 αφαιρείται άμεσα στο 

σημείο πώλησης. Η αγορά θα πρέπει 

να πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένα 

καταστήματα λιανικής. Περισσότερες 

πληροφορίες στο www.nikon.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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300€
CASHBACK
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ*

ΕΩΣ

Canon GR 21x28.indd   1 29/6/2016   7:52:29 μμ

Canon
Επιστροφή έως €300 για επιλεγμένα 
προϊόντα

Η Canon επιβραβεύει τις καλοκαιρινές αγορές 

με επιστροφή χρημάτων για να μοιραστείτε 

τις μοναδικές στιγμές του καλοκαιριού με έναν 

εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η προσφορά ισχύει 

μέχρι τις 31 Ιουλίου και το ποσό επιβράβευσης 

μπορεί να φτάσει μέχρι και τα €300 π.χ. με την 

αγορά μιας EOS 5DS/5DS R και της 5D MkIII. 

Στη λίστα των προϊόντων περιλαμβάνονται οι 

περισσότερες DSLR, αρκετοί φακοί, compact 

μηχανές, flash, βιντεοκάμερες και εκτυπωτές. 

Μετά την αγορά ο καταναλωτής πρέπει να 

εγγραφεί ηλεκτρονικά, να εισαγάγει τους 

σειριακούς αριθμούς των προϊόντων στο 

ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης, να σαρώσει και να 

αποστείλει (ανεβάσει) αντίγραφο της απόδειξης 

και φωτογραφία του κωδικού προϊόντος και το 

ποσό του cashback επιστρέφεται από τη Canon. 

Λίστα καταστημάτων και προϊόντων θα βρείτε στο 

http://www.canon.gr/cashback/

Φίλτρα Rollei
Τώρα όλη η γκάμα στην ελληνική αγορά

Με πλήρη σειρά φίλτρων κατεβαίνει η Rollei στην αγορά που καλύπτουν 

όλες τις φωτογραφικές ή video εφαρμογές. Ας ξεκινήσουμε από τα υψηλής 

ποιότητας UV Profi HD που φιλτράρουν την υπεριώδη ακτινοβολία και βελτιώνουν τη 

χρωματική απόδοση συμβάλλοντας και στο καλύτερο κοντράστ. Επίσης λειτουργούν 

και ως προστασία του φακού από σκόνη, βρωμιά, νερό κλπ. Κατασκευάζονται με 

κρύσταλλα ιαπωνικής προέλευσης με 16 επιστρώσεις. Διατίθενται σε διαμέτρους 

49,52,55,58,62,67,72, 77 και 82mm. Tα κυκλικά πολωτικά Rollei CPL-Profi HD 

προορίζονται για απαιτητικούς φωτογράφους που θέλουν να ελέγχουν τις ανακλάσεις 

και τον χρωματικό κορεσμό. Κατασκευάζονται με κρύσταλλα ιαπωνικής προέλευσης 

με 16 επιστρώσεις και έχουν ανθεκτικό περιστροφικό μηχανισμό. Διατίθενται 

σε διαμέτρους 49,52,55,58,62,67,72, 77 και 82mm.  Επίσης στη σειρά Rollei 

περιλαμβάνονται τα φίλτρα ΝD (Oυδέτερης Πυκνότητας) ND Profi HD που αυξάνουν 

την έκθεση όταν υπάρχει θέμα με υπερβολικό φως ώστε να μπορεί ο φωτογράφος 

να εργαστεί με πιο αργές ταχύτητες λήψης ή πιο φωτεινά διαφράγματα. Και αυτά 

κατασκευάζονται από ιαπωνικής προέλευσης κρύσταλλα με πολλαπλή επίστρωση. 

Το set φίλτρων ND Profi HD περιλαμβάνει: 1 X ND8  /  1 X ND64  /  1 X ND1000.

Δ. & Ι. Δαμκαλίδης

Φίλτρα Rollei

Metabones EF adaptor
Κανονικό (?) AF για Canon μετά από αναβάθμιση firmware

Το νέο firmware update της Metabones για adaptor EF, επιτρέπει στους χρήστες 

μηχανών Sony να χρησιμοποιούν όλες τις λειτουργίες AF με φακούς Canon. 

Συγκεκριμένα “ξεκλειδώνει” τις επιλογές continuous Eye-AF και Direct Manual Focus. 

Επίσης, προσφέρει ομαλότερο έλεγχο του διαφράγματος. Ωστόσο, ο κατασκευαστής δεν 

διευκρινίζει αν οι δυνατότητες αυτές θα είναι διαθέσιμες και κατά τη διάρκεια λήψης video. 

Να σημειωθεί πως ο adaptor E-mount της Metabones είναι ο δεύτερος που υπόσχεται 

πλήρης αξιοποίηση του AF. Ο πρώτος ήταν ο Sigma MC-11, o οποίος αντιμετωπίζει 

σοβαρά προβλήματα κλειδώματος της εστίασης. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που η 

Metabones προειδοποιεί πως δεν είναι σίγουρο πως όλοι οι φακοί EF αποδίδουν πλήρως. 

Συμπερασματικά, παρατηρώντας τη λίστα στην οποία η εταιρία απαριθμεί τα πιθανά 

διάφορα bugs και δυσλειτουργίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο χρήστης, καθώς και το 

αρνητικό feedback των χρηστών συμβουλεύουμε τους κατόχους να αναμένουν το επόμενο 

update ή περαιτέρω διευκρινήσεις. 
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Apple
Θα απενεργοποιείται αυτόματα η φωτογραφική μηχανή του iPhone σε 
σημεία που απαγορεύονται οι λήψεις;

Ο τεχνολογικός κολοσσός εξετάζει ένα σύστημα που μέσω υπέρυθρων σημάτων θα  

απενεργοποιεί τη φωτογραφική μηχανή του iPhone σε χώρους όπου απαγορεύονται 

οι λήψεις π.χ. συναυλίες. Η πατέντα που περιγράφει το εν λόγω σύστημα είδε το φως της 

δημοσιότητας το 2011 και προκάλεσε σωρεία αρνητικών αντιδράσεων, καθώς υπάρχει 

φανερός κίνδυνος να εμποδίσει την ελευθερία του λόγου. Αναλυτικότερα, ένας πομπός 

εγκαθίσταται στο μέρος όπου η φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση απαγορεύεται και εκπέμπει 

σήμα που περιλαμβάνει κωδικοποιημένα δεδομένα που αντιπροσωπεύουν μία εντολή που 

απενεργοποιεί την φωτογραφική μηχανή της συσκευής. Στο σχεδιάγραμμα της πατέντας, 

βλέπουμε πως σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone το μήνυμα 

“RECORDING DISABLED”. Όπως συμβαίνει συνήθως με όλα τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

δεν γνωρίζουμε πότε και αν θα υλοποιηθεί. Ωστόσο, το γεγονός πως η ιδέα αυτή προξένησε 

δυσφορία μόνο στο άκουσμα της, εικάζουμε τι είδους αντιδράσεις θα φέρει αν εφαρμοστεί.

Sony
Καθυστερεί η κυκλοφορία του 
70-200mm f2.8 GM OSS

Αναβάλλεται για Σεπτέμβριο o 

zoom τηλεφακός της σειράς G 

Master ανακοινώθηκε το Φεβρουάριο 

με προοπτική να κυκλοφορήσει τον 

Ιούνιο. Ωστόσο, η Sony ανανέωσε την 

ημερομηνία, ζητώντας συγγνώμη από 

τους χρήστες, καθώς ο φακός θα είναι 

διαθέσιμος τον Σεπτέμβρη. Ο λόγος 

της καθυστέρησης δεν διευκρινίζεται, 

ούτε για το φακό ούτε για τα δύο 

teleconverters SEL14TC 1.4x και SEL20TC 

2x. Να θυμίσουμε πως ο συγκεκριμένος 

φακός προορίζεται για σώματα full 

frame, ενώ οι φακοί που ανακοινώθηκαν 

ταυτόχρονα είναι οι FE 24-70mm F2.8 

GM και FE 85mm F1.4 GM.

Facebook Slideshow
Video clip με φωτογραφί ες/video του 
τελευταί ου 24ωρου

To δημοφιλέστερο κοινωνικό δίκτυο αποκτά μία 

νέα δυνατότητα παρουσίασης των φωτογραφιών 

και video που ανεβάζουν οι χρήστες, μέσω slideshow 

video. Η εν λόγω λειτουργία πρωτοεμφανίστηκε 

στο Moments app και τώρα το Facebook πήρε την 

απόφαση να την ενσωματώσει μόνιμα στο κύριο 

app. Ο τρόπος προβολής είναι πολύ πιο ελκυστικός 

και πρακτικός συγκριτικά με το scrolling ανάμεσα 

στο υλικό, υποστηρίζουν οι δημιουργοί του. Με μία 

προσεκτική ματιά, τα clip αυτά θυμίζουν τα αντίστοιχα 

αυτοδημιουργούμενα clip με τα οποία η πλατφόρμα 

παροτρύνει το χρήστη να γιορτάσει τη φιλιά του 

με κάποιο άλλο άτομο ή φέρνει στο προσκήνιο τις 

καλύτερες στιγμές της χρονιάς. To slideshow μπορεί 

να αξιοποιηθεί στις περιπτώσεις που ανεβάζουμε 

τουλάχιστον πέντε φωτογραφίες μέσα σε 24 ώρες. 

Επιπλέον, υπάρχουν 10 διαθέσιμα θέματα για 

δημιουργικές εναλλαγές μεταξύ του υλικού.
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Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
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Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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HIPA
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού “Prayers”

Συνεχίζοντας το διαδικτυακό διαγωνισμό φωτογραφίας μέσω Instagram, τα βραβεία 

Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award 

(HIPA) ανακοίνωσαν τους νικητές του Ιουνίου. Οι πέντε νικητές του διαγωνισμού με θέμα 

«Prayers» κατάφεραν να προσεγγίσουν και να αναδείξουν μέσα από το φωτογραφικό 

τους φακό μια δύσκολη θεματική σχετικά με τον σημαντικό μήνα του Ραμαζανιού 

καθώς και με άλλες θρησκευτικές πρακτικές απ' όλο τον κόσμο. Ο Jehad Ghazwan 

από το Μπαχρέιν ο οποίος φωτογράφισε την αδερφή του την ώρα της προσευχής 

δήλωσε ότι το γεγονός πως διακρίθηκε στο διαγωνισμό ήταν πολύ σημαντικό για τον 

ίδιο αφού του δόθηκε η ευκαρία να εκπροσωπήσει τη χώρα του μέσα από ένα διεθνή 

φωτογραφικό θεσμό όπως τα βραβεία HIPA ενώ ο Hendra Permana από την Ινδονησία 

αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι φιλοδοξία του είναι να κερδίσει στη φετινή διοργάνωση 

των HIPA θέλοντας να επισκεφθεί το Ντουμπάι ως ένας διεθνής επαγγελματίας 

φωτογράφος. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας των HIPA Ali bin 

Thalith ο διαγωνισμός είχε εξαιρετικές συμμετοχές ενώ παράλληλα ζήτησε από όσους 

φωτογράφους δε διακρίθηκαν να συνεχίσουν να παίρνουν μέρος στους επόμενους 

διαγωνισμούς τονίζοντας πως θα ακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες θεματικές. 

Σύντομα μάλιστα θα ανακοινωθεί και το θέμα του διαγωνισμού για τον Ιούλιο.

Πληροφορίες: HIPA, http://www.hipa.ae 
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Φεστιβάλ φωτογραφίας 
στην Αντίπαρο
Ξεκινά σε λίγες μέρες

Με τη συμμετοχή φωτογράφων απ' 

όλο τον κόσμο το διεθνές φεστιβάλ 

φωτογραφίας Αντιπάρου  επιστρέφει και 

φέτος με πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Από 

τις 2 έως τις 11 Ιουλίου το φεστιβάλ επιλέγει 

έναν ιδιαίτερο χώρο δίνοντας παράλληλα 

στο κοινό ελεύθερη είσοδο σε όλες τις 

εκθέσεις. Οι επισκέπτες του Ενετικού Κάστρου 

στην Αντίπαρο θα έχουν την ευκαρία να 

δουν έργα φωτογράφων από την Ελλάδα, 

την Αυστρία, τη Βραζιλία, τη Νορβηγία, τη 

Σουδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, 

με τη φετινή διοργάνωση να επιθυμεί την 

επίσημη καθιέρωση του φωτογραφικού 

φεστιβάλ. Με έργα τους συμμετέχουν οι 

Βenie Steinbach, Daphne Kotsiani, Dino 

Makridis, Henriette Framnes Time, Leda 

de Piart, Leonidas Germanopoulos, Leticia 

Zica, Maria Kalogiorgi, Marilena Grispou, 

Olga Μissirliadou, Panagiotis Kalkavouras, 

Sally Doganis, Travis Feuerbacher, Vassilis 

Bontosoglou, Yannis Loukis και The 

Antiparos Photo Gallery. 

Διάρκεια: 2 – 11 Ιουλίου

Διεύθυνση: Ενετικό Κάστρο, Αντίπαρος

Πληροφορίες: Antiparos International Photo 

Festival, http://antiparosphotofestival.com

Διακλαδώσεις
48 σπουδαστές φωτογραφίας σε πολυθεματική έκθεση

Το Studio της Μελενίκου και οι καθηγητές Μαίρη Μαραγκουδάκη, Θωμάς Δασκαλάκης 

και Τάσος Σκλαβούνος, ολοκληρώνοντας τα μαθήματα για φέτος παρουσιάζουν μια 

μεγάλη και ιδιαίτερη έκθεση φωτογραφίας των σπουδαστών. Υπό τον τίτλο «διακλαδώσεις» 

48 σπουδαστές του εργαστηρίου προσεγγγίζουν τρεις θεματικές μέσα από ολοκληρωμένα 

πορτφόλιο, συνολικά 503 φωτογραφικών έργων. Πρόκειται για τις θεματικές «Πορτραίτο, 

γυμνό, ή συνδυασμός», «Γυάλινος κόσμος» και «Άνθρωποι και Σκουπίδια» με έργα των 

σπουδαστών 1ου και 2ου έτους αντίστοιχα. Οι επισκέπτες του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 

και Αίθουσας Silk θα έχουν μεταξύ άλλων την ευκαιρία να απολαύσουν φωτογραφίες 

τυπωμένες με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές σε χώρο 800 τ.μ.  Το τύπωμα των 

φωτογραφιών επιμελήθηκε το ατελιέ «Ψηφιακό Τύπωμα». 

Εγκαίνια: Σάββατο 2 Ιουλίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Ιουλίου

Διεύθυνση: Μουσείο Σύχρονης Τέχνης & Αίθουσα Silk, Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Aθήνα

Πληροφορίες: Studio Μελενίκου, Τηλ. 2130058407, http://photostudio48.wix.com/

studiomelenikou31

Don’t Kill Bambi
The Studio 54 phenomenon repositioned at times of crisis

Το καλλιτεχνικό δίδυμο Versaweiss των Δημήτρη Μπάμπουλη και Θάνου Κλωνάρη 

προσεγγίζει και σκιαγραφεί την κοινή αφήγηση δύο διαφορετικών πόλεων και 

εποχών. Η Νέα Υόρκη του 1970 συναντά την Αθήνα της τελευταίας επταετίας μέσα από 

μια ιδιαίτερη οικιοποίηση του αρχειακού φωτογραφικού υλικού του Studio 54. Μέκκα 

μιας πολύχρωμης πόλης και επίκεντρο μιας βαθιάς κοινωνικής προβληματικής, το Studio 

54 γίνεται αφορμή και αντικείμενο εικαστικής μελέτης, με την έκθεση να βασίζεται τόσο 

στην κοινωνική ανάλυση του Bambi από τον κοινωνιολόγο Ralph H. Lutts όσο και στην 

ανθρωπόμορφη κινηματογραφική μεταφορά του από τη Walt Disney. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Ιουλίου Διεύθυνση: Bios.Tesla main, Πειραιώς 84, Αθήνα

Επιμέλεια έκθεσης: Σταύρος Καβαλλάρης

Πληροφορίες: Bios, Τηλ. 2103425335, bios@bios.gr, http://www.bios.gr
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