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μεση ήταν η ανταπόκριση στην ανοιχτή πρόσκληση

διαλόγου που απευθύναμε από τη στήλη την περασμένη
εβδομάδα με αφορμή όσα ειπώθηκαν για το photobook
στο πρόσφατο Συνέδριο του ΣΕΚΑΦ. Πολλοί φανατικοί
Y     

αναγνώστες μας τηλεφώνησαν και αρκετοί ανέπτυξαν
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τις θέσεις τους γραπτώς. Το θέμα του photobook απ’ ότι
φαίνεται απασχολεί το ελληνικό φωτογραφείο το οποίο
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αναζητά τρόπους να το εντάξει στις υπηρεσίες που παρέχει.
(Αντιπροσωπευτικά δείγματα επιστολών που λάβαμε θα βρείτε
σε επόμενη σελίδα). Οι επιστολογράφοι μας αποδίδουν
την ανυπαρξία ενδιαφέροντος για το photobook σε
πολλούς και διαφόρους λόγους. Θα σταθώ σε μερικούς
αφού αναφέρω ευθύς εξ αρχής ότι για όλα τα δεινά αυτού
του τόπου παλιότερα έφταιγε ...το κράτος και σήμερα η
οικονομική κρίση. Ως πρώτος λόγος λοιπόν απ’ όλους
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σχεδόν τους επιστολογράφους αναφέρεται η δραματική

Â PROFESSIONAL MEDIA

πτώση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.
Είναι χαρακτηριστική η κραυγή αγωνίας του φίλου μας
φωτογράφου από την Νίκαια του Πειραιά που λέει ότι

Â  

“...Τι photobook και παραμύθια! Εδώ δεν έχουν λεφτά
να βγάλουν φωτογραφίες για διαβατήριο και ταυτότητα,
τo photobook θα κοιτάξουν;...” Όπως τίθεται το θέμα όχι
μόνο τα φωτογραφεία στις φτωχογειτονιές της Νίκαιας αλλά
ακόμη και τα τυροπιτάδικα σύντομα θα κλείσουν! Θυμάμαι
όταν είχα επισκεφθεί το Βουκουρέστι επί Τσαουσέσκου το
1985. Υπήρχαν ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα χωρίς ούτε
καν ένα φούρνο. Εκεί οδηγεί η οικονομική συρρίκνωση αν
δεν σταματήσει άμεσα ο κατήφορος. Με άλλα λόγια είτε
μας αρέσει είτε όχι το φωτογραφείο έχει ταξική υπόσταση.
Δεν ανθίζει σε όλους τους αγρούς! Θέλει κεντρική πλατεία,
εμπορική γειτονιά, ακριβή βιτρίνα, εξοπλισμό στην αιχμή
της τεχνολογίας και πολλή διαφήμιση. Αυτή είναι η σκληρή
αλήθεια για το σήμερα αλλά και για το εύπορο χθες με
εξαίρεση ασφαλώς την χρυσή εποχή του φιλμ της εικοσαετίας
του 1980 & ‘90. ‘‘Έλλειψις χρημάτων, στάσις εμπορίου’’.
Επίκαιρη όσο ποτέ η γνωστή ρήση. Όμως άραγε μόνον αυτό
να φταίει; Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι γέμιζαν ξαφνικά οι
τσέπες των καταναλωτών, για ποιούς λόγους θα έμπαιναν
σήμερα στο τυπικό ελληνικό φωτογραφείο; Για να αγοράσουν
μηχανή; Για να τυπώσουν φωτογραφίες; Για κανένα γάμο;
Για σκεφθείτε το λίγο... Πρέπει το φωτογραφείο να προσφέρει
νέα προϊόντα, σύγχρονα, στο πνεύμα της ψηφιακής εποχής
και του διαδικτύου για να επιβιώσει ως επιχείρηση. Και το
photobook είναι ένα τέτοιο προϊόν. Η συζήτηση συνεχίζεται.
Περιμένω την άποψή σας εδώ.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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I AM THE NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και
εγγραφή video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25
ή 24 fps, καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι ένα έργο τέχνης. iamnikon.gr
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ο πρόγραμμα προβολής της PHOTOVISION μπαίνει πλέον
στην τελική του φάση. Παρά τα χίλια - μύρια προβλήματα που
αντιμετώπισε η φετινή διοργάνωση της έκθεσης - με τελευταίο την
γενικότερη αστάθεια λόγω του Κυπριακού προβλήματος- η οργανωτική
προσπάθεια δεν περεξέκλινε καθόλου από τον αρχικό σχεδιασμό.
Έτσι η διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης που απευθύνεται πλέον στο
ευρύ κοινό, ξεκίνησε. Την Κυριακή 31 Μαρτίου 2013 θα φιλοξενηθεί
ειδικό 8σέλιδο σε όλο το τιράζ της Κυριακάτικης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ με όλα
τα νέα, όλους τους εκθέτες, το πρόγραμμα σεμιναρίων και εκδηλώσεων
κλπ. Παράλληλα από την Δευτέρα 1 Απριλίου 2013 ξεκινάει και
η τηλεοπτική διαφήμιση - για την οποία όμως θα μιλήσουμε την
ερχόμενη εβδομάδα.
Μείνετε συντονισμένοι!

‘Ολες οι επιστολές για το photobook στη σελίδα 3
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Aγαπητοί φίλοι,
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Είμαι νέος σχετικά και κοιτώ λύσεις διεξοδικά. Έχω κατάστημα
στη Νίκαια και έχω δοκιμάσει ποικίλους τρόπους για την

Αγαπητό περιοδικό,

ανάπτυξη της επιχείρησης, πράγμα που πάντα πέφτει στο

Εξεπλάγην όταν είδα με τι προλόγισε ο κ. Τζίμας το τεύχος

κενό. Ο λόγος είναι απλός: όταν ο κόσμος δεν έχει χρήματα

ο

Ν 188. Ένιωσα απόλυτα δικαιωμένος καθότι οι «ξένοι» ομιλητές
στο ενημερωτικό συνέδριο των μελών του ΣΕΚΑΦ είπαν σχεδόν
τα ίδια με αυτά που είπα και εγώ στην τελευταία συνέντευξη που

έχουμε στάση εμπορίου. Τελεία και παύλα. Ο κόσμος εδώ
στη Νίκαια και στο Πειραιά έχει περιοριστεί σε λιγότερα
έξοδα από τα βασικά. Δεν τους βγαίνει καλά-καλά το νοίκι.

μου πήρε το περιοδικό στο τεύχος 187. Πιο συγκεκριμένα, στο

Καλή η προσπάθεια να προωθήσουμε τις εκτυπωτικές αλλά

συνέδριο πέρα απο τα πολλά που συζητήθηκαν, ειπώθηκαν και

ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να βγάλει φωτογραφίες
απλές ή διαβατηρίου, πόσο μάλλον για να τα σπαταλήσει

τα εξής, τα οποία θα ήθελα να επισημάνω:
1) «Το photobook και άλλες σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές

σε photobook. Δυστυχώς δηλαδή για όλους εμάς τους

εφαρμογές δεν υποστηρίζονται απο τις μεγάλες εταιρίες, από τα

φωτογράφους. Από την άλλη το επάγγελμα του φωτογράφου,

περιοδικά και το ελληνικό φωτογραφικό κατάστημα».

όπως και πολλά άλλα στην Ελλάδα, δεν είναι κατοχυρωμένο.
Ο καθένας κάνει ότι θέλει. Φωτογραφίζουν γάμους και

Τα ίδια είπα και εγώ στη συνέντευξή μου της προηγούμενης
εβδομάδας και σας διαβεβαιώνω πως δεν είχα μιλήσει με τους

βαπτίσεις για ένα μεροκάματο και χωρίς απόδειξη.

«ειδικούς ομιλητές».

Τα ΛΟΥΚΕΤΑ είναι αναπόφευκτα…

2) «Δεν έχουν γίνει επενδύσεις σε αυτό το είδος».
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν: η κατοχή του www.photobook.gr

Νικόλαος Γ. Ματθαίου

από την εταιρεία μου και τα ποιοτικά ερασιτεχνικά photobooks
που κατασκευάζουμε από το 2009 σε φωτογραφικό χαρτί, τα

Καλημέρα!

οποία είναι εφάμιλλης ποιότητας με τα album γάμου- βάπτισης
που προσφέρουμε στην επαγγελματική φωτογραφική αγορά,
όπως και τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που έχουν ξοδευτεί για

Βρίσκω σωστή την αναφορά σας για να δώσουμε κίνητρα στο

την κατασκευή τους, δεν θεωρούνται μεγάλη επένδυση; Δεν το

να μειωθούν οι προσπάθειες προώθησης, τη στιγμή που ο
καταναλωτής θέλει αλλά αδυνατεί οικονομικά. Προσωπικά τη

δέχομαι λοιπόν ότι εμείς οι Έλληνες, δεν έχουμε επενδύσει και
δεν έχουμε υποστηρίξει το φωτογραφικό κατάστημα και τις νέες
υπηρεσίες, από τη στιγμή που στο www.photobook.gr υπάρχουν
188 καταστήματα. Εν αντιθέσει με ό,τι συμβαίνει στο εξωτερικό
όπου τα sites μιλάνε απ ευθείας με την λιανική χωρίς να
μεσολαβεί ενδιάμεσος όπως συμβαίνει με εμάς. Το δε κατάστημα
χωρίς καμία επένδυση, κερδίζει περισσότερο στη τιμή πώλησης
του προϊόντος, από εμάς που είμαστε κατασκευαστές και έχουμε
το κόστος και την ευθύνη παραγωγής.
3)«Οι μεγάλες φωτογραφικές εταιρίες εταιρίες έχουν ανάγκη
τις μικρές για να φτάσουν στον τελικό καταναλωτή».
Στη συνέντευξή μου αναφέρω πως όλοι μαζί, μεγάλοι και μικροί,
πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι και να σκεφτούμε λύσεις.
Δεν είναι καιρός για αντιπαραθέσεις, γιατί όταν καίγεται το σπίτι του
διπλανού σου θα πρέπει να ανησυχήσεις και για το δικό σου.
Δεν γίνεται να φτάσει το αίμα στο κύτταρο (τελικός καταναλωτής)
κατ΄ ευθείαν μέσα από την αρτηρία (μεγάλες εταιρίες) αν δεν
περάσει και μέσα από την φλέβα (μικρές εταιρίες). Τελειώνοντας
θέλω να πω ότι ο χρόνος με δικαίωσε αφού οι ξένοι «ειδικοί
ομιλητές» αυτοί που ήρθαν για να μας μιλήσουν και να μας
βοηθήσουν να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη χώρα μας, είπαν
περίπου αυτά που λέω και εγώ στη συνέντευξη που έδωσα και
δημοσιεύθηκε προ Συνεδρίου. Αναρωτιέμαι: Γιατί έπρεπε να
καλέσουμε τους «ειδικούς ομιλητές» για να μας πουν τι μας φταίει
σ’ αυτή τη χώρα; Καλώς τους καλέσαμε, αφού σίγουρα ακούσαμε
και πολλά άλλα ενδιαφέροντα αλλά αναρωτιέμαι: Μήπως και εμείς
ξέρουμε;
Με σεβασμό,
Σταύρος Ζάρας
Διευθύνων Σύμβουλος ICONNET Α.Ε.
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κοινό για περισσότερες εκτυπώσεις, αλλά όταν δεν αποδίδουν
λόγω των οικονομικών σημερινών συγκυριών, είναι φυσικό

δεκαετία 1990-2000 είχα εφαρμόσει τη δημιουργία photobook
με ένα μηχανισμό της Fujifilm το οποίο είχε ανταπόκριση στο
κοινό. Σήμερα τα κίνητρα παραμένουν να είναι οι ποιοτικές
εκτυπώσεις και η συνέπεια. Όταν αναφερόμαστε τι κάνουν στα
αλλά κράτη θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και τους άλλους
παράγοντες σύγκρισης...
Αχιλλέας Γεωργιάδης

Κύριε Τζίμα,
Αναρωτιέμαι συνέχεια γιατί όλοι στην Ελλάδα αναφέρετε τη
γιορτή “του Αγίου Βαλεντίνου”! Αφού ούτε στην Καθολική
Εκκλησία υπάρχει τέτοιος “Άγιος”! Σε όλες τις χώρες του κόσμου
αυτή η γιορτή των (ας πούμε) ερωτευμένων ονομάζεται “Ημέρα
του Βαλεντίνου”, στα αγγλικά “Valentine’s day”!
Κατά τα άλλα πολύ σωστές οι παρατηρήσεις σας.Υπάρχουν
διάφορες εξηγήσεις για μένα στο πρόβλημα. Κατ’ αρχήν τα
περισσότερα “φωτογραφεία” στη χώρα μας είναι ανοργάνωτα,
χωρίς τον απαιτούμενο κατά καιρούς μηχανολογικό
εξοπλισμό, χωρίς ενημέρωση λόγω αδιαφορίας για τις
σύγχρονες τεχνολογίες και χωρίς καν να τα διαχειρίζονται
επαγγελματίες ή σωστοί επαγγελματίες φωτογράφοι. Όταν
στη χώρα μας έχουν ξεφυτρώσει εκατοντάδες ή χιλιάδες
φωτογραφεία, αλλά π.χ. στη Photokina πηγαίνουν μόνο
κάποιες δεκάδες Έλληνες φωτογράφοι, τι περιμένετε; Συν το
ότι συνέπεσε και η έναρξη της οικονομικής κρίσης εδώ και
τέσσερα σχεδόν χρόνια. Αυτοί είναι μερικοί από τους λόγους
αποτυχίας του photobook στην Ελλάδα.
Σπύρος Συκαμιώτης
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Â  .& . . . • NIKON • SANDISK • MITSUBISHI • VARTA • CASELOGIC • ILFORD • REMINGTON • RUSSELL HOBBS • www.damkalidis.gr Â EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE • EPSON www.epson.gr Â DIVITEC . . • KODAK • SINFONIA (Shinko) • CITIZEN • VERBATIM • NSO • BLET PC • EGRAL • DICAPAC • VIVITAR •
BENQ • EPSON Plotters, 
 •    Fujifilm. www.divitec.gr Â TECHNIO A.E. PENTAX • NODAL NINJA • COKIN • PHOTOFLEX • VANGUARD www.technio.gr Â FUJIFILM HELLAS A.E. • FUJIFILM  ,    Quicksnap,   ,       • Instant ,  , • Minilab,   – 
 • photobook,
  . , scanner, ! • 
  !       • "   , #  , CD, DVD • " $ •        
 • Service         . www.fujifilm.gr Â NTERSYS A.E. • OLYMPUS • TOSHIBA • PIONEER • TomTom • IDAPT • CANON (   
%  ) www.intersys.gr Â PHOTOZONE • LIGHTCRAFT • HOYA • TOKINA • NISSIN • SAMYANG • &ENRO • LENSPEN • AEE www.photozone.gr Â NORILAB - NORITSU • NORITSU Wet & Dry Minilabs http://www.noritsu.co.jp/english/ Â VERITEK HELLAS •   !  * Minilab systems,   , 
, ! #+     !  *
www.veritekglobal.com Â SONY EUROPE LTD, d.t. SONY HELLAS • SONY www.sony.gr Â 
A.E. • DNP • FIT • VARIZOOM • SWIT • GLIDETRACK • ROTOLIGHT LED • FOTODIOX LED • FANCIER • ADATA • PRODISC • WXD • WINBEL • SILVER JAPAN • HALLOA • -"0: 1+ SONY    2  www.stamos.com.gr Â 
 . . • ACCESSORY • POWER AP • DICAPAC • FOTOFLEX • GIOTTOS • PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS • LAMIPACKER • LUMIQUEST • MARUMI • MEDALIGHT • MICROFLO • PHENIX • POINT • SLS • TAMRON • TOWA • WF •  $  , !   C-41,   !    minilab,  ! /       www.
giannatos-foto.gr Â PHOTOSHOPDIGITAL •  $ &  ! 6    ! DOMINICO PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS www.photoshopdigital.gr Â SAMSUNG ELECTRONICS  . . • SAMSUNG www.samsung.com/gr Â   -    •    * $  +, !  ,
 $  ,     ,       ,  $ . www.tipoma.gr, Â   .   . . • ALPHA • BANDINELLI • BVA • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER • DCOR-DCOR • KENRO, ZETA, ROAMAN • MATIN, LERO • ROAMAN http://www.theocharis-bros.com/ Â  O - UNIFOT  • ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET •
KEEN • EVOLUTION • STEEL TRAK •   • BANNER • MESH • BLOCK OUT • CANVAS • !  eco solvet • SEAL • NEOLAM • FM •       !     $ • KAPA • FOREX • DIBOND • SEAL • NESCHEN • 7           album www.unifot.gr Â MC MANIOS - CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER • AMABILIA • CANON •
CARTONI • CHROSZIEL • CHIMERA • DEDOLIGHT • EASYRIG • EWA MARINE • IKAN • KATA BAGS • KINO FLO • LOWEL • MILLER • P+S • PAG • ROSCO • SCHNEIDER • STEADICAM • TIFFEN • TRANSVIDEO • ZACUTO • ROSCO www.mcmanios.gr, www.facebook.com/pages/M-C-Manios Â   . . • ANSMANN • ARCA SWISS • BERLEBACH • BIELLE • BRONICA •
CENTRON COSMOLIGHT • CONDOR • ELAMI • ELSE • GIEMME • GITZO • HEDLER • HENSEL • INGRID • KOOD • MEDIUM • PATERSON • PRIOLITE • RAYNOX • SECONIC • SLIGHT • SUNPAK www.photoqueen.gr www.kochelakis.gr Â MERKOURI • 9 $    !  ! - #  www.merkouri.gr Â  . . .• CHAMPION • HEWLETT
PACKARD (photo/video)• PROMAX • TECCO • TECHNOTAPE • TURA •    KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA www.kabanaos.gr Â PROLAB • 2;7<==, 60>2A ALBUMS, 9?-7-0 ALBUMS, Finishing, Exclusive    Film &  $ , 7+  Photodeals   !. www.prolab.gr Â DIGITAL WAY • APUTURE • BACH & BOSS • COMMLITE • GODOX • METTLE • TRAVOR • VISICO www.digitalway.gr Â O E  
I THENS PHOTO FESTIVAL • EK-== http://photofestival.gr/ Â      . . BIELLE • DIVINE MOMENTS • E-BOX • GOLDBUCH • NCL • WWF www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou Â  . . . . • GESTETNER - NRG • UNIBIND • ROYAL SOVEREIGN • PRIMA SRL • NAGEL GmbH • NEOLT spa • Elcoman Srl - Kobra www.arvanitis-p.gr Â PRESTIGE • 6 +    +  ! ,  CD-DVD, $@, !  ,  %  !        #. www.prestige-co.gr Â  
. . . • FUJITSU • RENATA • POWER
SONIC • MULTIPLEX • FUJITRON  @+  $ SAFT • Ultralife • Litexpress • www.fujitronbatteries.gr Â BLK        .. . • JVC • PANASONIC • DATAVIDEO • DVTEC • PROMPTER • FOCUS • ATTO • ADAPTIMAX • BEBOB • TELETEST MONITORS • CONVERGENT • DECIMATOR • QUARTZ COLOR • MZ • FLOLIGHT • www.
blk.gr Â     . & . . . •   &  +   @  www.corniza.gr Â ALBOOM DIGITAL • >    album, photobooks • !     # & 2-FIX • !    [,  , t-shirt, mouse pad, puzzle • >  !   +     www.alboom.gr Â PAPERS . . • HAHNEMUEHLE • CANSON •
 .. . • BILORA   : EPSON SURELAB www.fisheye.gr Â PHOTOLAB | DIGITAL IMAGE SERVICES & QUALITY PRINTING -  A  .  I • !   www.photolab.gr Â
ILFORD • MOAB • POLAROID • ONA • STENOFLEX • DEREL-IQ • PHOTOTEX • LUMI INKS •    1+ EPSON www.papers.gr Â FISHEYE  
  . & .
• ON LINE 9-?2\: eshop.spondilidis.gr PANODIA • ERNO • LA VITA www.spondilidis.gr Â ICONNET -    . . • 6 +   , ! $ * $     [    + $      $ !  ,   album, photobook www.iconnet.gr www.photobook.gr Â

  -    • AURORA • ACE • MY SLAVE • GEMSTAR • FOMA • KAPAFIX http://www.palmosshop.gr/ Â FOTOFLEX - 

• CHAMPION • METAFIX    210 4664432 Â DRAKOS DIGITAL • GO PRO Action Cameras www.drakosdigital.gr Â MAY Printways Ltd • ;70?== 2=2;0= ]"7-;"
http://printways.com.cy/ Â FOTOKLIK CAMERA SHOP • DYNAPHOS • LED • PELI Cases • LCDVF • SWIT • IFOOTAGE • KIETACAM • MOVCAM • FOTON • E-IMAGE • VARAVON, 7    ExDemo &    Broadcast          [ *
[ & Video, SERVICE Broadcast *
[ (  ,  +% , [ ). www.
fotoklik.gr Â EXPAND • PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER • FARGO • KODAK Photo Scanning System www.expand.gr Â IKAROS MEDIA PACKAGING • CD, DVD, Blu-Ray special packaging, Deluxe Packaging, ^ DVD  ! # ,  %   !   CD, DVD, Blu-Ray www.ikmediapack.gr Â HELLENIC PHOTO FRAME   . • &  @ www.gatsiasart.gr Â ALBUMAKE.    -    • _ !   [, 6   ! , Plexiglass mount, Crystal mount, !  . lab & fine art www.albumake.com Â    - GIATRAKOS • VULCAN MULTICOPTERS www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam Â SUPERVISION
    
TRADE .  -  . .  +      % ,  ! album. Â RENT PHOTO VIDEO •       [ *
[  #$ www.rentphotovideo.gr Â S. K. STUDIO >  ! $ – 6  !   www.skstudio.gr Â   . . • " ,  
!  ,  , laser, CNC router, !    ,   *  www.baxevanidis.gr Â JM SOLUTIONS –    . &  . . • Permajet • Moorman • www.jmsolutions.gr Â  
. .   A. & K. • 2     @ ,   %    +  www.trigono.gr Â IKONA LAB • 6 
 ! • !   • [    +   ! $  [  $! www.myikona.gr Â MYIKONA • Photobook •   +  •      !, #  • # # $ !  • !  ! $ www.myikona.gr Â   /    •  %  *$  !      , $, plexiglass, *[ , [  .. • 3D
[   ! $ • 
 www.xaraxeis.gr Â VES POST •    [ www.ves.gr Â    - LAB VIDEO ART • T    • @ www.videoart06.gr Â PHOTOMETRON HASSELBLAD • BRONCOLOR • ZEISS • NEC • REDGED • HPRC • SUNBOUNCE • QUATO www.photometron.com.grÂ MY ALBUM • Digital Albums • Matted
+ www.photoweddingstories.com http://photoweddingstories.com/ Â ARXPHOTOLAB • !  , _ !
Albums • ! ,    . www.myalbums.gr Â    BOX CONCEPT • Photo Albums, • DVD cases • 9 $ boxes www.hartothetima.gr Â PWS • >   + •      •   + *
     , Finishing,  $ , $% %  info@arxphotolab.gr http://www.arxphotolab.gr/ Â GR IPDOMAIN - I Host !*    % % [!, ; $ data center, CDN, 2!   domain name, > *$   $% www.iphost.gr Â 
  • %+   • =   •     •    www.
photoeidolo.gr Â ZEUXIS ART GROUP • 2  + group  +      % !  $. - %     : “Portfolio 02”    : .   +!  Â DIGITAL TV INFO / LIBRA PRESS • %+   – }   7 % +   Satellite, $ , HD & IP TV www.digitaltvinfo.gr Â       &
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 (. ) -    

  ( ) ekfa-pof@otenet.gr Â   - + =!    $  & 7  $ 7!        > www.foebus.grÂ  
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 www.photo.gr

(     

 162 •  

3 

  2012

    )

   

    

 

33

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 

I AM THE BIG PICTURE

I AM THE NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και
εγγραφή video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25
ή 24 fps, καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι ένα έργο τέχνης. iamnikon.gr
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Από τη στήλη αυτή συνεχίζουμε ως την έναρξη της Photovision, να φιλοξενούμε τις συμμετέχουσες εταιρίες προκειμένου
να μας μιλήσουν όχι μόνον για προϊόντα αλλά και για δραστηριότητες, σεμινάρια, ενημερωτικές καμπάνιες και οτιδήποτε
επίκαιρο τρέχει. Οι μικρές συνεντεύξεις αποτυπώνουν τον παλμό της φωτογραφικής αγοράς, τις ανησυχίες,
τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ανακοινώσεις με γενικότερο ενδιαφέρον κλπ.

• Από τη δική σας πλευρά τι ιδέες
– προτάσεις θα δίνατε στο φωτογραφικό
κατάστημα για να ανταπεξέλθει στην κρίση;
Αναμφίβολα η κρίση έχει αλλάξει τα
δεδομένα στην αγορά και αυτό το βιώνουμε
όλοι μας καθημερινά. Το φωτογραφικό
κατάστημα του μέλλοντος, για το οποίο
με ερωτάτε, θα αναζητήσει γρήγορες,
ευέλικτες και κυρίως οικονομικές λύσεις.
Εμείς ως εκπρόσωποι της Uninind έχουμε το
συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο βασίζεται
στην προϊοντική εξέλιξη των μηχανημάτων
βιβλιοδεσίας για «φθηνές και ευέλικτες
λύσεις για μικρές επιχειρήσεις». Κι αυτό
προτείνουμε.
• Με ποιά γκάμα θα συμμετάσχετε στην
επικείμενη PHOTOVISION;
Στη PHOTOVISION θα δοθεί η ευκαιρία να
παρουσιάσουμε μηχανήματα βιβλιοδεσίας
φωτογραφικών άλμπουμ καθώς και
αναλώσιμα προϊόντα βιβλιοδεσίας.
Επίσης, εκπροσωπώντας την DEVELOP
με τις ψηφιακές εκτυπώσεις, οι επισκέπτες
του περιπτέρου μας θα διαπιστώσουν

&@%,

'F!%,

 9 
• Πιστεύετε ότι το Photobook βρήκε απήχηση στην ελληνική πραγματικότητα και αν όχι
σχολιάστε τους λόγους.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το Photobook ανταποκρίθηκε και κερδίζει συνεχώς έδαφος
και αυτό το δείχνει η ίδια η αγορά. Η δυνατότητα που προσφέρει για θεματική ενότητα,
για ταξινόμηση και αρχειοθέτηση και κύρια το χαμηλό κατασκευαστικό του κόστος
μας πάει μπροστά. Γι’ αυτό και η ενασχόληση πολλών χομπιστών και ερασιτεχνών
φωτογράφων με το αντικείμενο.
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τις εκτυπωτικές δυνατότητες υψηλής
ποιότητας που έχουν. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι το μερίδιο της αγοράς στις
εκτυπώσεις καρτών, προσκλητηρίων κλπ
είναι παρελθόν για τους τυπογράφους. Το
μέλλον ανήκει στην ψηφιακή εκτύπωση.
Πέραν, όμως αυτών, το σημαντικό για
τους επαγγελματίες είναι το service και η
υποστήριξη των παρεχομένων υπηρεσιών
και αυτό είναι το σημείο αναφοράς που
κάνει την ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ να αναγνωρίζεται.
Γι’ αυτό και το τοποθετούμε στην γκάμα των
προϊόντων μας.
Τέλος, η PHOTOVISION θα δώσει την
ευκαιρία να συναντήσουμε φίλους συνεργάτες αλλά και να χαιρετίσουμε και να
καλωσορίσουμε νέους επαγγελματίες του
κλάδου. Αυτή η τελευταία παράγραφος να
θεωρηθεί ως ανοικτή πρόσκληση προς τους
επισκέπτες για σύντομη στάση γνωριμίας
στο περίπτερό μας.
Τους περιμένουμε.





14

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 


 


. 

: 1007 364




  


: 214200

 B+;% &"+, % &'B'&< #+$"J% %,
K;'#$<,,  #'B ‘‘$B#"'+’’ 
B, &$"+ % $< &!* %, %, , 7 #'$!"
$$+   party &  20 ;' %, PHOTOVISION #" 
$"<! )'!  ! ! &   &"!!


 

 189 • 

25



: 210 2614494 - 210 2624123 Fax: 210 2624848

www.galaktobourekaki.gr

  2013









15

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 

 E     

Y     

News

. ....

• Ο ανταγωνισμός από τις online πωλήσεις
που υπερβαίνουν τα εθνικά όρια, σας
επηρεάζει;
Σαφώς και μας επηρεάζει, αλλά είναι μια
πραγματικότητα που κρύβει και παγίδες.
Θα πρέπει να συνεκτιμούμε εκτός απο την
ευκαιριακή τιμή, την εγγύηση που δίνει
η εταιρία μας διάρκειας δύο ετών και
το after sales service. Με τις συνεχείς
αναβαθμίσεις είμαστε δίπλα στον
καταναλωτή και το κυριότερο με την
εκπαίδευση που παρέχουμε εμείς και οι
συνεργάτες μας.
• Ποιες θα είναι τα προϊόντα τεχνολογικής
αιχμής που θα δείξετε στη Photovision;
Όπως πάντα, οι τεχνολογίες της Fujifilm
δείχνουν το μέλλον και αυτές θα
παρουσιάσουμε στην PHOTOVISION
2013. Επίσης γνωρίζετε ότι ίσως είμαστε η

Q$, K%'"
(  # ; 7  Fujifilm Hellas 
• Πως εξελίσσεται η ελληνική αγορά imaging για τη Fujifilm μέσα στη διαδρομή
της κρίσης;
Όπως γνωρίζετε, οι ελληνικές επιχειρήσεις δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια. Παρόλα
αυτά υπάρχουν εταιρίες, όπως η FUJIFILM που στηρίζουν την αναπτυξιακή διαδικασία
συμμετέχοντας ενεργά και παρουσιάζοντας νέες λύσεις στην αγορά Imaging. Λύσεις
που πιστοποιούν την θέληση μας να προχωρήσουμε στο μέλλον και ταυτόχρονα νέες
υπηρεσίες που θα δώσουν επιπρόσθετη αξία σε όλους τους επαγγελματίες.

μοναδική εταιρία που καλύπτουμε όλη την
διαδικασία του Imaging, από την λήψη, την
επεξεργασία έως και την τελική απεικόνιση,
το τελικό προϊόν δηλαδή εφαρμόζοντας
πολλαπλές τεχνολογίες (Wet, Dry,
Thermal, UV κλπ). Απευθυνόμαστε τόσο σε
επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες, με
καθαρές προτάσεις και λύσεις.

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
• ACUITY LED 1600: ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Υβριδικός εκτυπωτής

• Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία παραμένουν ανεπηρέαστα;
Είναι ευχάριστο που σε αυτές τις συνθήκες υπάρχουν προϊόντα και μάλιστα αιχμής που
εξακολουθούν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Για παράδειγμα η σειρά
Χ είναι μία πραγματικά επιτυχημένη σειρά και αποτελεί την ευχάριστη νότα. Σας θυμίζω
τα μοντέλα καθώς και τα νέα που θα παρουσιαστούν στη PHOTOVISION 2013:
X-Pro-1 & XE-1 μαζί με τους ήδη υπάρχοντες φακούς (XF-18mm, XF-35mm, XF-60mm,
XF-18-55mm- XF-14mm) καθώς και X100, X10, X100S και Χ20 (αναμένονται)

πλάτους 160cm UV μελανιών με LED
σταθεροποιητή για εκτύπωση σε διαφορετικά
υλικά (εύκαμπτα και άκαμπτα).
• DRY MINILAB DL 600: Η Λύση για κάθε
επαγγελματία
• QUICK PRINT STATION: Σταθμοί εργασίας με
εκτυπωτές ή με σύνδεση σε υφιστάμενα minilab.
• PHOTOBOOK BUILDER

• Είστε οι μόνοι που παραμένετε στην αγορά φιλμ. Υπάρχουν πωλήσεις σε αυτή
την κατηγορία;
Υπάρχουν πωλήσεις αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι μια συνεχώς μειούμενη αγορά. Σας
θυμίζω ότι τα εξαιρετικά θετικά φιλμ της εταιρίας μας προσφέρουν ακόμα ανυπέρβλητη
ποιότητα για τους λάτρεις του είδους.

• PLOTTER
• ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ PLOTTERS, CANVA,
ΜΟΥΣΑΜΑ κλπ.
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΤΙΑ (CA, SUPREME, HD, DP,
FUJITRANS κλπ) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (WET & DRY)
• ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΜΕ ΠΑΤΕΝΤΑ ΓΙΑ ΚΟΡΝΙΖΕΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

• Ως προς τα φωτογραφικά, η συγκέντρωση της αγοράς σε αλυσίδες και μεγάλα
καταστήματα είναι απόλυτη ή τελικά επιβιώνει και το ειδικό κατάστημα;
Οι αλυσίδες συγκέντρωσαν τελικά αλληλοεξοντώνοντας τα entry μοντέλα κάθε εταιρίας.
Έχουν το στίγμα της εύκολης πώλησης που δεν χρειάζεται εξειδίκευση. Σε αντίθεση με
τους επαγγελματίες και τα ειδικά φωτογραφικά καταστήματα, που έχουν γνώση και
εμπειρία και γι’ αυτό καταφέρνουν να πωλούν με μεγάλη επιτυχία τα premium μοντέλα.
Θεωρώ ότι σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που παρέχουν καθώς και τις νέες λύσεις που
προτείνουμε όχι μόνο μπορούν να μείνουν ως ισχυροί παίκτες στην αγορά αλλά και θα
πρωταγωνιστούν.
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ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
• ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ –X SERIES, S SERIES, JX
SERIES, XP SERIES, JV SERIES.
• ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (COMPUTER MEDIA)
• ΚΟΡΝΙΖΕΣ
• PHOTOBOOKS
• ΧΑΡΤΙΑ ΓΙΑ INKJET ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ
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προβολείς προσέχουμε περισσότερο
την φορητότητα (μέγεθος και βάρος)
την ευκολία διασύνδεσης αλλά και την
υψηλή φωτεινότητα.
• Όσον αφορά τα flatbed scanner πως
έχει η κατάσταση της αγοράς;
Είναι γεγονός ότι έχει υπάρξει
συρρίκνωση στην αγορά των flatbed
scanner καθώς αρκετές απλές εργασίες
σάρωσης πραγματοποιούνται πια
στα πολυμηχανήματα. Επιπλέον,
με την κατάργηση της αναλογικής
φωτογραφίας έχει εκλείψει πλέον η
ανάγκη σάρωσης film.Παρόλα αυτά,
η Epson συνεχίζει να διαθέτει μοντέλα
με αυξημένα ποιοτικά χαρακτηριστικά

%B<'%,

ούτως ώστε να καλύπτει όλες τις
ανάγκες των επαγγελματιών χρηστών.

#,

pson Service Manager

• Πιστεύετε ότι η εξέλιξη των large
format inkjet έχει φθάσει στα όριά της
ή θα έχουμε περαιτέρω βελτιώσεις;
Σαφώς και θα έχουμε περαιτέρω

• Σε προηγούμενη συζήτησή μας, είχατε αναφερθεί στο SureLab SL-D3000. Η Epson όμως
έχει τεράστια γκάμα. Θα θέλατε να σταθούμε σε επιμέρους κατηγορίες, αρχίζοντας από τα
πολυμηχανήματα (All in One) που έχουν εκτοπίσει τoυς απλούς εκτυπωτές;
Πράγματι, στις ημέρες μας είναι πιο οικονομική προσέγγιση η απόκτηση ενός

βελτιώσεις τόσο στην ταχύτητα όσο και
στην τεχνολογία μελάνης. Πρόσφατα,
η Epson ανακοίνωσε την παραγωγή
νέων βιομηχανικών προϊόντων που

πολυμηχανήματος all-in-one από έναν απλό εκτυπωτή τόσο για τις βασικές ανάγκες ενός
οικιακού χρήστη όσο και ενός ελεύθερου επαγγελματία ή μίας μικρής επιχείρισης.
Η Epson διαθέτει μία ευρεία γκάμα εκτυπωτών, scannerκαι πολυμηχανημάτων (print, scan,
copy, fax, ΑDF) που καλύπτει τις απαιτήσεις του οικιακού χρήστη αλλά και μίας επιχείρησης.

ενσωματώνουν line inkjet κεφαλές για
την επίτευξη υψηλότερης ταχύτητας.

Είμαστε οι ίδιοι κατασκευαστές της τεχνολογίας MicroPiezo που χρησιμοποιούμε και αυτό
μας δίνει την δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε άμεσα στις εξελισσόμενες ανάγκες της

Δεν αποκλείεται στο κοντινό μέλλον,
η τεχνογνωσία αυτή να μεταφερθεί και

αγοράς.
• Με την τεχνολογία 3LCD η Epson έχει πολύ σημαντικό μερίδιο στα ψηφιακά

προβολικά. Σχολιάστε μας τη διαφορά ανάμεσα στους video και business προβολείς…
Η Epson, ως Νο 1 κατασκευαστής προβολέων παγκοσμίως έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο
στην ελληνική αγορά τόσο με τους Home Cinema προβολείς όσο και τους business
προβολείς.Κάθε κατηγορία από τους προβολείς μας διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά
για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες κάθε αγοράς. Για παράδειγμα, στους Home Cinema
προβολείς δίνεται έμφαση στην κινηματογραφική απόδοση της εικόνας ενώ στους business

στα μικρότερα μοντέλα μας.
Στο περίπτερο μας στη PHOTOVISION
θα υπάρχει η δυνατότητα οι επισκέπτες
να δουν από κοντά τους Inkjet Large
Format εκτυπωτές μας που αποτελούν
τα τελευταία χρόνια την πρώτη επιλογή
των φωτογράφων για τον εξοπλισμό
της επιχείρησής τους.

www.photovision.gr
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη
   

Y     

. ....

Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!

Κάντε κλικ εδώ!
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O #$B, ";!K...
)%&  - <   ikon   Canon

    %&   =!

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Κ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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, ""<, QR%,: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
';"+,: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ;< "#<'R%: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

(%B!,: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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
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Low Key

Παιδιά που δροσίζονται έξω από πυροσβεστικό σταθμό
στο Κονέκτικατ, Απρίλιος 1935

National Geographic
Found
125 = #  %& 

Τ

ο National Geographic συνεχίζει να
γιορτάζει τα 125 χρόνια του φτιάχνοντας ένα

Tumblr blog που φιλοξενεί μέρος της τεράστιας
φωτογραφικής του συλλογής. Η επιλογή των
φωτογραφιών γίνεται από τον William Boner
που σκάναρε το εκτενές φωτογραφικό αρχείο
στα υπόγεια του αρχηγείου του NG στην
Ουάσινγκτον. Το NG εξήγησε πως μέσα στα
τεράστια αρχεία του υπάρχουν φωτογραφίες
που αποκαλύπτουν διαφορετικές κουλτούρες
και στιγμές του παρελθόντος. Πολλές από αυτές
τις φωτογραφίες δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ.
Μάλιστα καθώς οι πληροφορίες για αρκετές
από αυτές τις φωτογραφίες χάνονται μέσα στα
χρόνια, το NG ζητάει από τους αναγνώστες και
θεατές να μοιραστούν ότι πληροφορία έχουν.
http://natgeofound.tumblr.com/
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

 189 • 

25

  2013

Επάνω αριστερά:
Ο Graham
Bell φιλάει τη
γυναίκα Mabel,
Οκτώβριος
1903
Επάνω δεξιά:
Διαβάζοντας τα
νέα στη Γαλλία

Κάτω Αριστερά: Μια εργάτρια βοηθάει στην εγκατάσταση
καλωδίων μεγάλης γεννήτριας στην Τσεχοσλοβακία,
Φεβρουάριος 1968
Δεξιά: Πορτραίτο δύο κοριτσιών στην Παλαιστίνη, 1926
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ΕΟS 700D
EOS 100D

Canon EOS 100D
H B''% DSLR $* * #;@!
Mερικές φορές ισχύει το αγγλικό dictum “less is more”. Υιοθετώντας το μινιμαλισμό ως
αισθητική επιλογή η Canon μαζί με την EOS 700D παρουσίασε ένα απρόσμενο μοντέλο,
την 100D που είναι με διαφορά η πιο μικρή DSLR όλων των εποχών με διαστάσεις μόλις
117x91x69mm. Μάλιστα με τον pancake φακό ΕF 40mm f/2,8 STM πρέπει να δει κανείς από
κοντά το σύνολο για να πιστέψει πόσο πραγματικά μικρή είναι.

O

υσιαστικά είναι κτισμένη γύρω από τη μοντούρα του φακού και η διαφορά από τη
mirrorless M είναι κυρίως ως προς το ύψος του πενταπρισματικού σκοπεύτρου. Για να
δώσουμε την αίσθηση της αναλογίας είναι περίπου 25% μικρότερη από την EOS 700D με την
οποία ανακοινώθηκε ταυτόχρονα. Kαι εδώ ο αισθητήρας είναι 18Megapixel όπως και στην
700D συνδυασμένος με επεξεργαστή DigiC 5 ενώ εντύπωση κάνει ότι καταφέρνει να χωρέσει
στην πλάτη οθόνη 3in. (επαφικού τύπου). Η ταχύτητα ριπής (burst) ανέρχεται σε 4fps ελαφρά
λιγότερο από τα 5fps της 700D αλλά και πάλι επαρκή για το χαρακτήρα του μοντέλου. Στον
τομέα της αυτόματης εστίασης κάνει μια παραχώρηση πάλι σε σύγκριση με την 700D αφού έχει
μεν εννέα διακριτά σημεία εστίασης αλλά μόνον το κεντρικό είναι cross type (στην 700D είναι
όλα σταυροειδή). Από την άλλη μεριά, το υβριδικό CMOS AF II σύστημα αξιοποιεί το 80% του
πλάτους και ύψους του live view, μια αξιοσημείωτη εξέλιξη σε σχέση με το πολύ μικρότερο 38%
του προηγούμενου συστήματος. Πρόσθετο ενδιαφέρον στοιχείο της EOS 100D είναι η λειτουργία
Scene Intelligent Auto που εντοπίζει και αναγνωρίζει πρόσωπα, χρώματα, φωτεινότητα, κίνηση
και άλλες παραμέτρους για τη βέλτιστη φωτομέτρηση. Αλλα αξιοπρόσεκτα εργαλεία είναι τα επτά
δημιουργικά φίλτρα (Artbold, Water Painting, Grainy B/W, Soft focus, Toy Camera και Fisheye
and Miniature) καθώς και εφέ όπως το Background Blur για εκούσιο θόλωμα του φόντου.
Τη μηχανή συνοδεύει ο φακός Canon EF-S 18-55mm f/3,5-5,6 IS STM (stepper motor) με ειδικό
βηματικό μοτέρ για ταχύτερη απόκριση autofocus, επίσης βελτιστοποημένος για συνεργασία με
το νέο Hybrid CMOS AF II.
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Η μεγαλύτερη ζήτηση σε tablets και
smartphones, φαίνεται να έχει επηρεάσει κατά
πολύ τις αποστολές υπολογιστών παγκοσμίως.
Οι αριθμοί δείχνουν μεγαλύτερη πτώση από
την αναμενόμενη κι αυτό λόγω αδυναμίας της
Κίνας να υποστηρίξει τέτοιες αποστολές, όπως
έδειξε έρευνα της IDC. Για την ακρίβεια οι αποστολές Φεβρουαρίου στην Κίνα φαίνεται ότι
έχουν καθυστερήσει κατά πολύ κι αυτό εξαιτίας
των περικοπών του κρατικού προϋπολογισμού
αλλά και άλλων παραγόντων που ουσιαστικά
ρίχνουν το ποσοστό του πρώτου τριμήνου. Πιο
συγκεκριμένα έχει παρατηρηθεί πτώση 7.7%
σε σύγκριση με την προηγούμενη μέτρηση. Οι
οικονομικοί αναλυτές στις πρόσφατες προβλέψεις τους μείωσαν τα στατιστικά τους βασιζόμενοι στην ανησυχίες για ακόμα πιο αδύναμες
πωλήσεις Η/Υ. Από την άλλη και με δεδομένο
ότι η Κίνα αντιπροσωπεύει παραπάνω από
το 1/5 των παγκόσμιων αποστολών Η/Υ, οι
περικοπές των κρατικών δαπανών και τα μέτρα
κατά της διαφθοράς έχουν συμβάλλει στη
συρρίκνωση της αγοράς νέων υπολογιστών για
το νέο έτος. Η Intel, της οποίας οι επεξεργαστές
χρησιμοποιούνται στο 80% των υπολογιστών,

Fujifilm S8400W

αναμένει έσοδα μεταξύ $12.200.000.000 και
13.200.000.000 δολαρίων για το τρίμηνο

Superzoom 44x

Μαρτίου. Ωστόσο οι αναλυτές περιμένουν κατά
μέσο όρο το πρώτο τρίμηνο τα έσοδα της Intel
να είναι 12.690 εκατομμύρια δολάρια, που
είναι κάτω από περίπου το 6% από το τρίμηνο
Δεκεμβρίου.

Aν είστε οπαδοί των superzoom η Fujifilm είναι μια από τις εταιρίες με
την εντονότερη παρουσία στον τομέα αυτό. Για παράδειγμα αίσθηση έχει
κάνει το μοντέλο SL1000s με το απίστευτο οπτικό zoom 50x. Αν όμως ο
υποψήφιος αγοραστής συμβιβάζεται με κάτι λιγότερο και συγκεκριμένα με
zoom 44x τότε μπορεί να κοιτάξει προς τη μεριά της νέας S8400W με το
φακό 24-1056mm f/2,9-6,5 (αποτελούμενο από 17 στοιχεία σε 12 ομάδες
μεταξύ των οποίων διάφορα ασφαιρικά και χαμηλής διάχυσης στοιχεία). Ο
αισθητήρας 1/2,3in. 16MP τεχνολογίας BSI CMOS κατά πάσα πιθανότητα
είναι πανομοιότυπος με τον αντίστοιχο της υποβρύχιας ΧΡ20 δίνοντας
επαρκείς επιδόσεις και ευαισθησία. Η μηχανή ενεργοποιείται μσε μόλις
1sec. και δίνει πραγματικά 2fps με burst mode 10fps για 10 διαδοχικά καρέ.
Από πλευράς σκόπευσης, αναλαμβάνουν ρόλο το EVF 201K και η οθόνη
3in. 460K. Όπως και κάθε εξελιγμένη superzoom που σέβεται τον εαυτό
της εφοδιάζεται με όλες τις λειτουργίες Program, Aperture/Shutter Priority
και Manual για να ικανοποιούνται οι πιο δημιουργικοί χρήστες. Επίσης
περιλαμβάνεται WiFi με τις ίδιες ακριβώς δυνατότητες όπως η υποβρύχια
WP200.
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 & 

      studio

1



2

  

  

3

  



Μάθετε τις τεχνικές φωτισμού για να φωτογραφίζετε
δημιουργικά πορτραίτα εντός και εκτός στούντιο.
30 & 31  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Χρησιμοποιείστε δημιουργικά τα μικρά φλασακια μηχανής
σε εξωτερικό χώρο έχοντας επαγγελματικά αποτελέσματα
13 & 14   2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€



Φωτογράφηση γυμνού στο στούντιο. Μάθετε φωτισμούς,
τεχνικές και φωτογραφίστε το πιο ωραίο θέμα στην τέχνη.
27 & 28   2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

  -  

       

 ,       

 studio!

"#"$:        .  & .  
%%&': E  !" (  #  !  )
('%)*': O   !"      !"   DSLR
M'+'+ 20 (/') 3: $      
/O$': %          (' *  +, 23%)
&A4/5 *+54'6: /# (2) 0  *
X4'+': %  !     9:30 - 16:00
784': thens Art Studio, A    20, . / *  , 173 42, *
(  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/) M : >. / *  . 6944 474024

+'$"$ *+54'6: $  (4  ), *? (6  ),  * (2 )
%4)5*95+'+$5:  !, styling/hair/ make-up artist,  ! & ,
@@  

 "*

NFO - ##45;E: 210 9703980, 210 9939995
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Canon EOS 700D
  =  EOS 650D

Ilford

Aναβάθμιση στα σημεία αποτελεί η Canon EOS 700D

Harman TiTAN

διάδοχος της 650D. Οι επιμέρους αλλαγές είναι μικρές. Ενώ
διατηρείται ο ίδιος αισθητήρας APS-C size 18 Μegapixel,

Μετά την επιτυχημένη

προστίθενται μερικά στοιχεία όπως απεικόνιση της

πρώτη εμφάνηση της
Harman TiTAN 4x5, η

επίδρασης των φίλτρων και κάποιες εξωτερικές αλλαγές

Ilford παρουσίασε την

στην περιστροφική κλίμακα επιλογών λειτουργίας δεξιά από
το πεντάπρισμα που πλέον περιλαμβάνει Scene mode, το

αντίστοιχη 8x10 pinhole

grip, την ελαστική επιφάνεια κλπ. Ορισμένοι θα θυμούνται

φωτογραφική μηχανή.
Η συγκεκριμένη μηχανή

τις διαμαρτυρίες για την ποιότητα των πλαστικών που σε

σχεδιάστηκε από

ορισμένες περιπτώσεις άλλαζαν χρώμα. Οι ηλεκτρονικές
προδιαγραφές στέκονται σε υψηλό επίπεοδο με επεξεργαστή

την εταιρία Walker

DIGIC 5, ριπή 5fps και κλίμακα ευαισθησίας ως ISO 12.800

Cameras στην Αγγλία,
γνωστή για τις μεγάλου

(25,600 σε H-mode).

φορμά “φιλμάτες” TiTAΝ.
Όπως και η μικρότερη 4x5 ιντσών
pinhole, είναι κατασκευασμένη από
πλαστικό υψηλής αντοχής ενώ περιβάλλεται
από αντιολισθητική επίστρωση που την κάνει εξαιρετικά
ανθεκτική στα φυσικά φαινόμενα και στον κακό χειρισμό. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε φωτογραφικό χαρτί, έχει φορέα για
φιλμ 8x10εκ. και μπορεί να τοποθετηθεί σε τρίποδο. Η κάμερα παρέχεται
με κώνο εστιακής απόστασης 150mm, και με οπή της pinhole διαμέτρου
0.52mm. Επίσης έχει φακό με διάφραγμα f/288 και γωνία θέασης 94.7°.
Και αυτή έρχεται στην αγορά μαζί με αριθμητή καρέ μόνο που σε αυτό
το μοντέλο είναι σχεδιασμένο από τον Richard Koolish και απευθύνεται
στους λάτρεις της φωτογραφίας τοπίου και των λήψεων με μεγάλους
χρόνους έκθεσης. Η κάμερα θα είναι διαθέσιμη στο εμπόριο από μέσα
Απριλίου και κοστολογείται περίπου στα 300 δολ.
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Nikon
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Μπορεί όλοι να αγαπάμε μια μικρή
ταμπελίτσα στη μηχανή μας που να λέει
Μade in Japan αλλά η πραγματικότητα ότι
αν δεν έχουμε ένα από τα επαγγελματικά
μοντέλα SLR δύσκολα θα την
αποκτήσουμε. Είναι αρκετά σύνηθες πλέον
για τις εταιρείες να έχουν τα εργοστάσια
τους σε τρίτες χώρες χαμηλού εργατικού
κόστους. Στην περίπτωση της Nikon, τα
entry level μοντέλα κατασκευάζονται σε
Κίνα, Ταιβάν, Ταϊλάνδη και Φιλιππίνες ενώ
στην λίστα αναμένεται να προστεθεί και η
Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος όπου όπως
ανακοίνωσε η εταιρεία θα εγκαταστήσει
νέο εργοστάσιο με 800 υπαλλήλους και
10.000 τετραγωνικά μέτρα. Η επένδυση
θα κοστίσει 6.3 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση το
εργοστάσιο θα αρχίσει την παραγωγή τον
Οκτώβριο του 2013 και δεν θα φτιάχνει
ολόκληρες μηχανές αλλά εξαρτήματα.

Fujifilm XP200
G9 ?=   = %  !
Σε τέσσερα εντυπωσιακά χρώματα (μαύρο, κίτρινο, μπλε και κόκκινο) και με τονισμένα
σχεδιαστικά στοιχεία όπως το “γουρλωτό” πλήρως ενσωματωμένο φακό Fujinon zoom
ισοδύναμο με 28-140mm, την ελαστική παράπλευρη επιφάνεια, τα στεγανοποιημένα
καλύμματα για τα μικρόφωνα κλπ. ανακοινώθηκε η υποβρύχια Fujifilm XP200. Χάρη
στην ενισχυμένη κατασκευή είναι αδιάβροχη σε 16m, και ανθεκτική σε πτώσεις από 2m
και προστατευμένη από σκόνη και χαμηλές θερμοκρασίες. Ένα στοιχείο καινοτομίας
αποτελεί το ενσωματωμένο wifi που επιτρέπει τον ασύρματο έλεγχο από tablet ή
smartphone.μέσω app ή από PC μέσω της εφαρμογής Fujifilm PC AutoSave. Η μηχανή
φοράει αισθητήρα CMOS 1/2,3in. 16Μegapixel. To ρόλο του σκοπεύτρου και της
απεικόνισης όλων των μενού αναλαμβάνει η μεγάλης ανάλυσης (920Κ pixel) οθόνη.
Tη φωτοστεγανότητά της υπογράφει το καπάκι που σφραγίζει με διπλή ασφάλεια όπως
επιβάλλεται σε κάθε σοβαρή underwater camera.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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Με αφορμή τη λειτουργία του Κέντρου
Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης
του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου
Βορείων Σποράδων στο Πατητήρι της
Αλοννήσου, ο Φορέας καλεί τους λάτρεις
της φωτογραφίας να υποβάλουν έργα
αποτυπώνοντας φωτογραφικά την φράση
“Θάλασσα, Λίκνο της Ζωής και του
Πολιτισμού”. Οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Φωτογραφίας του Ε.Θ.Π.Α.Β.Σ.
δημοσιεύονται στην σελίδα του Φορέα,
www.alonissos-park.gr. Δικαίωμα στο
διαγωνισμό έχουν όλοι οι φωτογράφοι,
επαγγελματίες και ερασιτέχνες,
ανεξαρτήτου εθνικότητας. Κάθε
διαγωνιζόμενος μπορεί να αποστείλει
από 1 έως 5 φωτογραφίες. Καταληκτική

)*&'+(, B%Q  “B”
Brian Masck  Desmond Howard

ημερομηνία είναι η31η Μαΐου 2013.

Στην Αμερική ο φωτογράφος Brian Masck κατέθεσε μήνυση εναντίον πολλών
παραγόντων για απλήρωτη χρήση μιας φωτογραφίας του, της οποίας η λήψη έγινε πριν

Περισσότερες πληροφορίες:
ww.alonissos-park.gr,

22 χρόνια και έχει αποτελέσει εικόνα αναγνωρίσιμη από κάθε οπαδό των ΗΠΑ. Μεταξύ
των κατηγορουμένων φαίνεται να είναι και το “θέμα” της φωτογραφίας, ο Desmond
Howard, ο οποίος χρησιμοποίησε τη φωτογραφία στην προσωπική του ιστοσελίδα. Ήταν
το 1991 όταν ο ανεξάρτητος φωτογράφος Brian Masck, φωτογράφησε τον σταρ του

info@alonissos-park.gr, τηλ.:
2424066419, 2424066378

ποδοσφαίρου Desmond Howard, παίκτη της ομάδας του Πανεπιστημίου του Michigan,
σε πόζα αντίστοιχη με αυτή του τροπαίου Heisman. Η εικόνα δημοσιεύτηκε για πρώτη
φορά στο περιοδικό Sports Illustrated, το οποίο πλήρωσε τον Masck. Στις δεκαετίες που
ακολούθησαν όμως, η εικόνα χρησιμοποιήθηκε σε σχεδόν όλα τα αθλητικά γεγονότα
και σε αφίσες μέχρι και διαφημίσεις αυτοκινήτων. Ο ίδιος ο φωτογράφος δηλώνει ότι δεν
έδωσε ποτέ έγκριση για χρήση της εικόνας του από άλλες εταιρίες και για το λόγω αυτό
κατέθεσε αγωγή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ωστόσο η αναγνώριση του
Masck αποτελεί περίπλοκη υπόθεση καθώς οι παραβιάσεις έγιναν πάνω από 20 χρόνια
πριν και δεν είχε εγγραφεί στο Αμερικανικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας μέχρι
το 2011. Η παραγραφή για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων είναι τρία χρόνια, η
οποία φαίνεται να περιορίζει σημαντικά τον αριθμό των μερών από τα οποία ο Masck
μπορεί να ζητήσει αποζημίωση. Σύμφωνα με τον ειδικό για τα πνευματικά δικαιώματα
Ε. Leonard Rubina, ο ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων χάνει τα δικαιώματά του αν για πάρα
πολύ καιρό τα έχει αφήσει σε εκκρεμότητα. Ενώ το ζήτημα του κατά πόσον το αντικείμενο
της φωτογραφίας μπορεί να παρακάμψει την άδεια του ιδιοκτήτη του πνευματικού
δικαιώματος, φαίνεται να είναι ένα θέμα που χρήζει διευθέτησης, τουλάχιστον στις ΗΠΑ.

#", ^'B
 &%&

 %

 K    % 

Η σχολή φωτογραφίας Όραμα οργανώνει workshop με θέμα την εισαγωγής στο φωτορεπορτάζ
με εισηγήτρια την βραβευμένη φωτογράφο, Μάρω Κουρή. Στόχος του μαθήματος είναι να
διδάξει την οπτική τεκμηρίωση ενός κοινωνικού, πολιτιστικού ή πολιτικού γεγονότος με
ειλικρινή και πειστικό τρόπο. Η πρώτη μέρα του σεμιναρίου αφιερώνεται στην παρουσίαση
δουλειάς γνωστών φωτορεπόρτερ και θεμάτων της εισηγήτριας, ενώ ολοκληρώνεται με
συζητήσεις που αφορούν την επιλογή, τον καθορισμό και την έρευνα του θέματος της εργασίας.
Στην συνέχεια οι συμμετέχοντες με την καθοδήγηση της εισηγήτριας, θα φωτογραφήσουν τα
θέματα τους και θα τα παρουσιάσουν την τελευταία μέρα για ανάλυση και κριτική ενώ ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στο προσωπικό φωτογραφικό ύφος του κάθε συμμετέχοντα.
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Διάρκεια: 13 ώρες
Ημερομηνίες: Παρασκευή 17 Μαΐου
18:00-22:00
Σάββατο: 18 Μαΐου 10:00-16:00,
Κυριακή: 19 Μαΐου 19:00-22:00
Κόστος: 150 ευρώ + ΦΠΑ
Εγγραφές: έως Πέμπτη 9 Μαΐου




33

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 

Super προσφορά!

 €18
    

    &  !

åéò
ÄéáóôÜó

56

 2

/ 
20x22.5

H 
 

 
  

ÄéáóôÜó

åéò 20,5

x23cm

/ Óåëßäå

ò 130


  
  
   : 210 8541400, info@photo.gr

 189 • 

25

  2013





34

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 

Google
Snapseed desktop

!

Ένα χρόνο μετά την αγορά της Nik
Software από τη Google, ανακοινώθηκε το
τέλος για την εφαρμογή Snapseed στη PC
εκδοχή. H ίδια εφαρμογή λειτουργεί ακόμα
για Android και iOS, όμως κάθε ενημέρωση
ή περαιτέρω αγορά της εφαρμογής για
desktop σταματά. Οι ήδη κάτοχοι της
εφαρμογής θα μπορούν να κατεβάζουν
το λογισμικό και να επικοινωνούν με την
Google για υποστήριξη. Πιο συγκεκριμένα
η εφαρμογή του Snapseed για Mac έχει
ήδη σταματήσει γεγονός που δημιουργεί
δυσαρέσκειες στους χρήστες της Google.
Η ίδια η εταιρία τον τελευταίο καιρό
ακολουθεί μια τακτική απομάκρυνσης
κάποιων εφαρμογών και υπηρεσιών όπως
για παράδειγμα το ευρέως διαδεμένο
Google Reader, προκαλώντας αντιδράσεις
στο κοινό που το χρησιμοποιεί τακτικά.

HP #$ Samsung

Γενικότερα η Google φαίνεται να προωθεί

Όπως ανακοινώθηκε το νέο Samsung GALAXY S 4 προσφέρει τη δυνατότητα
εύκολης εκτύπωσης αρχείων, φωτογραφιών και ιστοσελίδων απευθείας σε

περισσότερο νέες υπηρεσίες όπως το
Google+ ανανεώνοντας το προφίλ της.

    Mobile Print

εκτυπωτές HP. Η HP παρουσίασε τη νέα υπηρεσία εκτύπωσης που υπάρχει
ενσωματωμένη σε επιλεγμένα μοντέλα Samsung και δίνει στους χρήστες τη
δυνατότητα να εκτυπώσουν εύκολα σε περισσότερα από 180 μοντέλα inkjet και
LaserJet εκτυπωτών HP. Η διαφορά ανάμεσα στην υπηρεσία αυτή και τις υπόλοιπες
εφαρμογές mobile printing που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά, είναι ότι δεν
απαιτεί εγκατάσταση, εργαλεία, οδηγούς ή αλλαγές στην παραμετροποίηση του
δικτύου του κινητού, καθιστώντας την εκτύπωση ακόμα πιο εύκολη. Παράλληλα,
αποτελεί την μοναδική υπηρεσία που προσφέρει εξελιγμένες ρυθμίσεις και επιλογές
εκτύπωσης, όπως εκτύπωση διπλής όψης, επιλογές χρώματος και τύπου χαρτιού. Η
λειτουργία εκτύπωσης θα υποστηρίζεται από το νέο Samsung GALAXY S 4 και θα
είναι διαθέσιμη εντός του έτους ως υπηρεσία αναβάθμισης του Samsung GALAXY S
III και Note II, προσφέροντας ενσωματωμένη συμβατότητα ασύρματης εκτύπωσης.

 Workshop 
  ! "#!
 19 &   22  2013
To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει 4ήμερο workshop με τον καταξιωμένο
φωτογράφο και διευθυντή του φωτογραφικού τμήματος του Reuters στην Ελλάδα, Γιάννη
Μπεχράκη. Το workshop θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 19 ως τη Δευτέρα 22
Απριλίου στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα 4ήμερο εντατικό πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει
τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων να εξοικειωθούν με τις τεχνικές και
τη μεθοδολογία του φωτορεπορτάζ και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους τόσο σε θεωρητικό
όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Η δομή του προγράμματος περιλαμβάνει την ανάθεση
φωτογραφικής αποστολής σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια με καθημερινές λήψεις, υπό
την καθοδήγηση του Γιάννη Μπεχράκη. Πέρα του πρακτικού σκέλους, θα δοθεί έμφαση
στην καθημερινή παρακολούθηση και κριτικό σχολιασμό των φωτογραφιών, συγχρόνως
δε καλύπτονται θέματα σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και την ηθική του φωτορεπορτάζ. Την
πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν δείγμα της δουλειάς τους, θα έρθουν σε
επαφή με το έργο του Γιάννη Μπεχράκη και θα προετοιμαστούν για τις λήψεις της επόμενης
ημέρας. Τη δεύτερη και την τρίτη θα γίνει η ανάθεση των εργασιών στους συμμετέχοντες
και θα αναπτυχθεί το πρακτικό σκέλος με φωτογράφιση κατά τη διάρκεια της ημέρας και
ακολούθως παρουσίαση ανάλυση και κριτικό σχολιασμό των φωτογραφιών.
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Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις
συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επισκεφθούν το δικτυακό τόπου του Athens
Photo Festival (www.photofestival.gr)
Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
(E: contact@hcp.gr, T: 210 9211 750).
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Carla & Xenia
© Berta Vicente, Ισπανία, Πορτραίτα, στο διαγωνισμό
Νέων, 2013 Sony
World Photography Awards

SWPA 2013
%   '
Η Sony ανακοίνωσε τους νικητές για τις κατηγορίες Youth, Open και 3D
που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό Sony World Photography Awards 2013.
Συμμετέχοντες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης διαγωνίστηκαν και μέσα
από μεγάλη γκάμα εξαιρετικών εικόνων αναδείχθηκαν οι νικητές. Έτσι μέσα
από 55.000 συμμετοχές στην κατηγορία Open, διακρίθηκαν οι: ArchitectureMartina Biccheri (Italy), Arts and Culture-Gilbert Yu (Hong Kong), EnhancedHoang Hiep Nguyen (Vietnam), Low Light-Elmar Akhmetov (Kazakhstan),
Nature & Wildlife-Krasimir Matarov (Bulgaria), Panoramic-Yeow Kwang
Yeo (Singapore), People-Hisatomi Tadahiko (Japan), Smile–Ming Hui Guan
(China), Split Second-Matίas Galvez (Chile) και Travel-Manny Fajutag
(Philippines). Από τις δέκα κατηγορίες ένας θα είναι ο μεγάλος νικητής που
θα παραλάβει το βραβείο των 5.000 δολ. και θα ανακοινωθεί σε γκαλά που
θα γίνει στις 25 Aπριλίου 2013. Στην ίδια ημερομηνία θα ανακοινωθεί και ο
νικητής της κατηγορίας Youth, η οποία αφορούσε άτομα 19 ετών και κάτω.
Οι νικητές είναι: Culture-Alecsandra Dragoi (Romania), Environment-Xu Wei
Shou (Taiwan), Portraits-Berta Vicente (Spain). Το βραβείο L’Iris D’Or (Youth)
αγγίζει το ποσό των 25.000 δολ. Σε όλους τους νικητές η διοργανώτρια
εταιρία Sony δώρησε από μία Sony α77, εξασφάλισε την έκθεση των
φωτογραφιών στο Somerset House στο Λονδίνο για την περίοδο 26 Απριλίου
- 12 Μαΐου 2013 και δρομολόγησε την έκδοση του λευκώματος Sony World
Photography Awards με όλες τις νικήτριες εικόνες για το έτος 2013.
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Splash
©Matías Gálvez, Χιλή, νικητής στην
κατηγορία Κλάσματα Δευτερολέπτου
του ανοιχτού διαγωνισμού, 2013,
Sony World Photography Awards
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Παραδόσεις
©Alecsandra Dragoi, Ρουμανία, νικητής στην κατηγορία Πολιτισμός στο διαγωνισμό Νέων, 2013 Sony World Photography Awards
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Ο δράκος της φωτιάς του “Fung Shun”
©Gilbert Yu, Χονγκ Κονγκ, νικητής στην κατηγορία Τέχνες και Πολιτισμός του ανοιχτού διαγωνισμού 2013
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Καταιγίδα. ©Nguyen Hoang Hiep, Βιετνάμ, κατηγορία Enhanced του ανοιχτού διαγωνισμού, 2013 Sony World Photography Awards

Καλώς ήρθατε στον κόσμο της αράχνης © Krasimir Matarov, Βουλγαρία, νικητής στην κατηγορία Φύση & Άγρια ζωή
στον ανοιχτό διαγωνισμό, 2013 Sony World Photography Awards
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)  facebook & Flickr

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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