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Τι πρέπει να κάνει σήμερα ένας 

φωτογράφος για να πετύχει 

καλλιτεχνικά και επαγγελματικά; Πως 

πρέπει να οργανώσει και πως πρέπει 

να προωθήσει τη δουλειά του για 

να σταθεί αξιοπρεπώς στο έντονα 

ανταγωνιστικό και παγκοσμιοποιημένο 

περιβάλλον;

Ας προσπαθήσουμε να βάλουμε τα 

πράγματα σε σειρά με μια βασική 

προϋπόθεση: ότι ο περί ου ο λόγος 

φωτογράφος δηλ. το ‘’δείγμα’’ που 

αναλύουμε έχει σπουδάσει φωτογραφία 

(είτε μόνος του ως αυτοδίδακτος, είτε 

σε σεμινάρια, είτε σε κάποια σχολή). 

Ως εκ τούτου γνωρίζει πάρα πολύ καλά 

τόσο την τεχνική όσο και την ιστορία 

και αισθητική της φωτογραφίας. Γιατί 

χωρίς αυτά τα βασικά εφόδια το παιχνίδι 

είναι χαμένο από τα... αποδυτήρια (για 

να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρική 

ορολογία λόγω Μουντιάλ).

1. Πολύ καλή γνώση της φωτογραφικής 

μηχανής. Οι σημερινές ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές είναι στην ουσία 

μικρουπολογιστές που ενσωματώνουν 

τεράστιες δυνατότητες ιδιαίτερα οι D 

SLR. Τα εγχειρίδια οδηγιών που τις 

περιγράφουν είναι άνω των 500 σελίδων! 

Άρα πρέπει οπωσδήποτε να μάθουμε το 

υπερσύγχρονο τουφέκι μας και όχι να 

πατάμε απλά την σκανδάλη... Καθόλου 

εύκολη υπόθεση αν αναλογιστεί κανείς 

τις αναρίθμητες λειτουργίες που το κάθε 

εργοστάσιο με τον δικό του τρόπο και την 

δικιά του λογική ενσωματώνει σε κάθε 

νέο μοντέλο. Και μην μου πείτε τα γνωστά 

ότι ‘’τα ράσα δεν κάνουν τον παππά’’ κλπ 

γιατί δεν συμφωνώ καθόλου. 

Η απόκτηση μιας σύγχρονης 

φωτογραφικής μηχανής στην αιχμή της 

τεχνολογίας πρέπει να είναι ο στόχος κάθε 

σοβαρού επαγγελματία φωτογράφου. 

Αν δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα 

είναι άλλο θέμα και άλλο εκ πεποιθήσεως 

να υποστηρίζουμε ότι δεν χρειαζόμαστε, ως επαγγλματίες, σύγχρονο εξοπλισμό! Το θέμα 

της μηχανής όμως δεν σταματάει εδώ: Θα πρέπει ο φωτογράφος να είναι ενήμερος και για 

όλες τις βελτιώσεις και τα firmware της μηχανής...

2. Η επιλογή του κατάλληλου φακού. Υψίστης σημασίας ζήτημα. Δεν βρέθηκε 

δυστυχώς ακόμη ο ιδανικός φακός 8-800mm, με image stabilizer και 100gr βάρος και 

όλα τα τεχνολογικά καλούδια για να κάνουμε όλες τις δουλειές. Κάθε λήψη απαιτεί τον 

δικό της φακό. Οι επιλογές που προσφέρουν τα εργοστάσια είναι πάρα πολλές. Πως 

διαλέγουμε; Τι αγοράζουμε; Εδώ σας θέλω... 

3. Φωτογραφίζουμε! Δεν γίνεται διαφορετικά! Κατά κόρον, κατά συρροήν και 

κατ’ εξακολούθηση! Αν δουλεύουμε ένα θέμα είναι καλό γιατί μας βοηθάει να 

οργανώσουμε την σκέψη και την παραγωγή μας.

4. Ο υπολογιστής. Είτε μας αρέσει είτε όχι δεν γλυτώνουμε το χασομέρι, τις ατελείωτες 

ώρες επεξεργασίας. Το εργαστήριο που έπαιρνε τα slides για εμφάνιση, μας τελείωσε 

προ πολλού. Περιττό να αναφέρουμε ότι εδώ πρέπει να γίνει η σχετική επένδυση. 

Ισχυρός υπολογιστής, τέλεια οθόνη, ατελείωτη μνήμη για τα RAW αρχεία, αντίγραφα 

σε σχετικά χαμηλή ανάλυση για εύκολη χρήση, αρίθμηση, ταξινόμηση ανά θέμα, ανά 

χρονολογία. Απαραίτητος ο πειραματισμός για αποθήκευση στο “σύννεφο” (Cloud)...

5. Εκτυπώσεις. Αν δεν γνωρίζουμε την τεχνολογία και τις δυνατότητες των σύγχρονων 

εκτυπωτών/printers, την ποικιλία μελανιών, τις ιδιαιτερότητες, επιφάνειες και βάρη των 

χαρτιών δεν πρόκειται ποτέ να στήσουμε μια σωστή έκθεση, να φτιάξουμε ένα σωστό 

άλμπουμ, να αξιοποιήσουμε στο 100% το ψηφιακό μας αρχείο. Θα γίνουμε έρμαια των 

διαφόρων επιτήδειων που θα μας πλασάρουν ότι θέλουν.

Αναγνωρίζετε κάπου τον εαυτό σας στα παραπάνω; Δεν τελειώσαμε ακόμη! Υπάρχουν 

πολλά που πρέπει να κάνει ο φωτογράφος – Ηρακλής του 21ου αιώνα. Μιλήσαμε 

μόνον για τους πρώτους πέντε άθλους! Υπάρχουν άλλοι επτά που θα πρέπει να φέρει 

εις πέρας. Για αυτούς όμως θα μιλήσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.

�ditorial

Οι δώδεκα άθλοι του σύγχρονου φωτογράφου Α’ Μέρος

Αλλιώς δεν πρόκειται να επιβιώσει...

   �.������
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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, 

�$%�&���'����: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��%���� �()&��$�#�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
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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.

To Photoshop στην τέχνη...
��� �� �	�
 �� ������	���� ��
���� 	�� ����� �
 	��� ���
����� ��� 	� Photoshop 
��� 
� 	��������
 �� 	� �����
� ���	��� ��������.

http://www.takepart.com/feature/2014/05/15/famous-paintings-photoshopped-to-look-like-fashion-models
www.photo.gr


������ 4��	
�� 243 •  ��	���� 9  IOYNI�	 2014

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

*Γ
ια

 τη
 μ

ετ
αφ

ορ
ά 

εικ
όν

ω
ν 

απ
αι

τε
ίτα

ι έ
ξυ

πν
η 

συ
σκ

ευ
ή 

με
 δ

υν
ατ

ότ
ητ

α 
σύ

νδ
εσ

ης
 μ

έσ
ω

 W
i-F

i.

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel. 
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα 
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες 
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου. 
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας 
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα 
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr

I AM SHARING MY VIEW

5300.indd 1 13/12/2013 3:21:13 ��

http://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/consumer/d5300
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απαιτείται υπερβολική διορατικότητα για 

να δει κανείς τις προοπτικές: πανίσχυρα 

tablet να κυκλοφορούν από γραφείο σε 

γραφείο, να εξελιχθούν ειδικές βάσεις 

(docks) με πολλές θύρες επέκτασης για 

συνδέσεις διαφόρων περιφερειακών 

(DVD ή Bluray, printer, scanner, card 

reader κ.ά.) Δεν είναι μακριά ο καιρός 

που τα speaker docks για iPhone και 

iPad με την εμφάνισή τους έκαναν 

πάταγο στην αγορά των ηχοσυστημάτων 

και περιθωριοποίησαν το κλασσικό 

HiFi. Mε τον ίδιο τρόπο και τα tablet σε 

συνδυασμό με κατάλληλα expansion 

docks μπορούν να παίξουν το ρόλο 

της καρδιάς ενός “περιφερόμενου” 

πσνίσχυρου συστήματος υπολογιστή 

που θα παίζει ανάμεσα στις τρεις 

πλατφόρμες tablet, laptop και desktop. 

Και σαν κερασάκι στην τούρτα, αυτό το 

ιδανικό tablet θα έχει και φωτογραφική 

μηχανή. Ενσωματωμένη. Ή σε πιο 

φουτουριστική εκδοχή, η κάμερα θα 

υπάρχει σε μορφή αποσπώμενου 

module που θα μένει στη θέση 

του ή θα βγαίνει αν χρειαστεί… Το 

πλεονέκτημα είναι ότι με τόση διαθέσιμη 

επεξεργαστική ισχύ είναι πανεύκολες οι 

διορθώσεις των εικόνων σχεδόν σε real 

time με τον τρόπο που τις εκτελεί το DxO 

Optics Pro. 

H πιο καινοτομική σειρά επεξεργαστών Intel που θα αλλάξει πολύ την όψη του 

computing, θα είναι μαζί μας ως το τέλος του 2014. την αποκάλυψη έκανε ο πρόεδρος 

της Intel Renee James στην έκθεση Computex της Ταϊβάν. 

Οι επεξεργαστές Broadwell θα διαδεχθούν τη σειρά Haswell, θα ονομάζονται όλοι Core 

M και θα κτίζονται πάνω στην αρχιτεκτονική με λιθογραφία 14nm. Παρενθετικά να 

σημειώσουμε ότι μειώνοντας το διάκενο στη μικρολιθογραφική παραγωγή, αυξάνουμε την 

πυκνότητα των ημιαγωγών (τρανζίστορ) ανά μονάδα επιφάνειας στα wafer από τα οποία 

φτιάχνονται οι CPU (μικροεπεξεργαστές).

Αποτέλεσμα: κατά 60% καλύτερη θερμική συμπεριφορά (TDP Thermal Design Point) και 

ως 40% μεγαλύτερη ταχύτητα. To ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η χαμηλή κατανάλωση 

ισχύος ευνοεί τη λειτουργία ακόμη και χωρίς ανεμιστήρα, μόνο και μόνο με παθητική 

ψύκτρα. Είναι γνωστό ότι τα συστήματα ψύξης αυξάνουν την πολυπλοκότητα και τον 

όγκο των συσκευών. Στο προκείμενο η Intel υπολογίζει ότι οι συσκευές π.χ. tablet που 

θα φορούν τους εν λόγω επεξεργαστές μπορούν να μειώσουν το πάχος ως τα 7,2mm. 

Εναλλακτικά όταν η συσκευή δεν λειτουργεί ως tablet αλλά ως laptop θα ενεργοποιείται 

ένα σύστημα ψύξης με ανεμιστήρα και ο χρονισμός της CPU θα αυξάνεται βελτιώνοντας 

παραπέρα τις επιδόσεις.

Η πρώτη συσκευή με Core M που επιδείχθηκε στην Computex ήταν το Αsus Transformer 

Book T300 διάδοχος του Τ100 (το τρέχον μοντέλο που φοράει Atom Baytrail). Πρόκειται 

για ένα υβριδικό tablet/laptop με oθόνη 12,5in. και ανάλυση 2560x1440pixel στα ίχνη του 

Surface Pro 3. 

Ακόμη είναι νωρίς να αποτιμήσουμε την επίδραση της επαναστατικής τεχνολογίας 14nm 

στη λιθογραφία των νέας γενιάς επεξεργαστών Ιntel. Η δραστική περιστολή της εκλυόμενης 

θερμότητας οδηγεί σε πολύ πιο άνετη λειτουργία, με μικρότερες απαιτήσεις ρεύματος, 

συνακόλουθα ή μεγαλύτερη αυτονομία ή μικρότερες μπαταρίες κλπ. Όλα συνηγορούν 

προς την κατεύθυνση της ευρύτερης χρήσης tablet που σταδιακά α. θα γίνουν υβριδικά 

σε συνδυασμό με αποσπώμενο πληκτρολόγιο και θα κτυπήσουν την αγορά των ultrabook 

και ελαφρών laptop και β. θα αποσπάσουν σοβαρό μερίδιο από τα desktop συστήματα. 

Πραγματικά, λιγότεροι χρήστες θα προτιμήσουν desktop συστήματα όταν βρίσκουν τις ίδιες 

ακριβώς επιδόσεις και σε tablet. Φανταστείτε tablet που να τρέχουν πλήρες λειτουργικό 

(Windows ή ΟSX), έχουν μεγάλης χωρητικότητας SSD και πολύ καλές οθόνες. Δεν �. 	�
���

�ntel 
Η νέα γενιά CPU Βroadwell φέρνει επαναστατικές αλλαγές!
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Για το editorial του προηγούμενου 
τεύχους

Αγαπητέ κ.Τζίμα,

Διαβάζοντας την τελευταία έκδοση του 

Photobusiness Weekly στον υπολογιστή 

μου, ένα χαμόγελο ζωγραφίστηκε στο 

πρόσωπο μου... Είδα ότι σχολιάσατε το 

γεγονός ότι οι γαλλικές κρατικές υπηρεσίες 

δημοσίευσαν ξένες και άσχετες φωτογραφίες 

προκείμενου να διαφημίσουν τον τουρισμό 

τους. Λάθος βέβαια... Αλλά στην πατρίδα 

μας, εδώ να δείτε τι γίνεται!  Εάν ανατρέξετε 

στο Ιντερνετ σε ιστοσελίδα συνάδελφων 

φωτογράφων γάμου θα πάθετε την 

πλάκα σας! Έχουν κατακλέψει Ιταλούς και 

Ισπανούς φωτογράφους και με τον τίτλο 

‘’σας φωτογραφίζουμε στα πιο απίθανα 

μέρη’’ προσπαθούν να δελεάσουν τους 

μελλόνυμφους. Ψάξτε και θα δείτε, είναι πολύ 

γελοίες τέτοιες καταστάσεις. Μπορεί πολλοί 

από τους υποψήφιους μελλόνυμφους να 

μην τσιμπάνε αλλά οπωσδήποτε κάποιοι την 

παθαίνουν. Στο φινάλε τους παρουσιάζουν 

φωτογραφίες του γάμου τους με κολάζ μέσα 

από το Photoshop. Βλέπετε ότι όσο σφίγγουν 

τα πράγματα τόσο και κάποιοι σκαρφίζονται 

απαράδεκτες μεθόδους. Και κάτι άλλο: Πείτε 

μου κατά πόσο είναι νετ μια φωτογραφία 

20χ25 σε ένα ψηφιακό άλμπουμ; Γιατί σε κάθε 

Photovision γίνεται μεγάλο θέμα. Εγώ και 

άλλοι τρεις συνάδελφοι δείξαμε σε 4 πελάτες 

από 4 φωτογραφίες, 4 τυπωμένες από 

ψηφιακό πρίντερ και 4 μέσα σε ένα ψηφιακό 

άλμπουμ. Όλοι είπανε ότι οι φωτογραφίες 

του ψηφιακού άλμπουμ - κοιτάζοντάς τες 

ταυτόχρονα - είπανε ότι δεν είναι καθαρές όσο 

οι άλλες του πρίντερ (δηλαδή είναι ΦΛΟΥ). 

Έχω ψάξει παρά πολύ το θέμα και μάλιστα με 

μεγάλο μεγενθυτικο φακό. Είναι μια αποτυχία 

γι ‘αυτούς που ξέρουν από φωτογραφία. 

Εσείς λοιπόν τι γνώμη έχετε;

 

Δημήτρης Μανιός

Φωτογράφος

Αγαπητέ μας αναγνώστη,

Το θέμα μας είναι κατά πόσον είναι 

δεοντολογικά θεμιτό να αναπαρίσταται κάτι 

με φωτογραφικό υλικό που δεν αντιστοιχεί 

στην περιγραφή. Όσο για φωτογράφους που 

προσελκύουν πελατεία με υλικό που δεν τους 

ανήκει αυτό σίγουρα συνιστά παραπλάνηση 

καταναλωτή. Για την ποιότητα δε, τι να πω, θα 

πρέπει τελικός κριτής να είναι ο πελάτης.

Low Key

Κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της Apple για τους developers 

ανακοινώθηκαν ενδιαφέροντα στοιχεία για το μέλλον, αλλά όπως 

είναι αναμενόμενο εμείς περιμέναμε με αγωνία τις ανακοινώσεις που 

αφορούσαν το imaging. Και δεν απογοητευτήκαμε. 

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το iOS 8 είναι η δυνατότητα 

των developers να έχουν πλέον πρόσβαση σε όλα τα controls του 

υποσυστήματος της κάμερας επιτρέποντας την αλλαγή της ευαισθησίας 

ISO, του διαφράγματος, της ταχύτητας κλείστρου κτλ. Αυτές οι δυνατότητες 

δεν θα ενσωματωθούν στο Camera App του iOS αλλά θα μπορούν οι 

developers να τις υλοποιήσουν στα διάφορα φωτογραφικά apps. 

Η δεύτερη σημαντική ανακοίνωση αφορά το PhotoKit, με το οποίο θα 

επιτρέπεται πλέον σε apps τρίτων κατασκευαστών να χρησιμοποιούνται 

απευθείας μέσα από το Photo App του iOS και το Camera Roll. Αυτό 

σημαίνει ότι θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις φωτογραφικές 

εφαρμογές και στις δυνατότητες τους π.χ. στα φίλτρα, χωρίς να τις 

ανοίγουμε αλλά χρησιμοποιώντας απλά τη φωτογραφική μηχανή της 

συσκευής. Το ίδιο θα συμβαίνει και με τη βιβλιοθήκη των εικόνων στην 

οποία πλέον θα έχουν πρόσβαση όλες οι εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να 

δημιουργούνται επιπλέον φάκελοι και έξτρα κόπιες των εικόνων. 

Αλλαγές θα έχει και η φωτογραφική εφαρμογή του iOS αφού προστίθεται 

η δυνατότητα λήψης Time-Lapse, το self timer, ο ξεχωριστός έλεγχος 

της έκθεσης και του σημείου εστίασης και τέλος μια λειτουργία με το 

όνομα Instant Burst Mode, για την οποία δεν έχουν δοθεί περισσότερες 

διευκρινίσεις. 

Προστέθηκε επίσης νέα λειτουργία search για τις εικόνες στη βιβλιοθήκη 

μας χρησιμοποιώντας ως κριτήριο την ημερομηνία, την ώρα ή την 

τοποθεσία της λήψης.
K. 	���	��

Apple iOS 8
Σημαντικές αλλαγές στις φωτογραφικές εφαρμογές
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http://www.canon.gr/
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Συνέντευξη με το γνωστό φωτορεπόρτερ και ταμία της ΕΦΕ

• Βασίλη ισχύει ότι πας στη Βραζιλία;

Πράγματι, εκπληρώνοντας ένα προσωπικό και επαγγελματικό όνειρο, έχω λάβει επίσημη 

freelance διαπίστευση από τη FIFA και θα καλύψω τους αγώνες της Εθνικής Ομάδας της 

Ελλάδας στο World Cup της Βραζιλίας. Θα συνεργάζομαι με το πρακτορείο Ευρωκίνηση 

αλλά θα δίνω και ανεξάρτητα τα θέματα σε ενδιαφερόμενους. Aισθάνομαι σπουδαία που 

κάνω ένα τόσο σημαντικό βήμα σε διεθνή διοργάνωση, πετώντας προς τη μεγαλύτερη χώρα 

της Νότιας Αμερικής που έχει αναλάβει να φιλοξενήσει τους αγώνες. Μόνο και μόνο το 

ταξίδι είναι μια περιπέτεια μέσω Ρώμης, Σάο Πάολο και τέλος Αrakaju στα βόρεια παράλια 

της χώρας, όπου και θα είναι ο χώρος προετοιμασίας της Εθνικής. Εκεί θα μείνω μαζί με 

την ομάδα παρακολουθώντας τις προπονήσεις μέχρι τον πρώτο επίσημο αγώνα στο Belo 

Horizonte στις 12 Ιουνίου. 

• Τι θα καλύψεις ακριβώς;

Οπωσδήποτε την Εθνική μας Ομάδα. Ένας διαπιστευμένος φωτογράφος θεωρητικά έχει 

την δυνατότητα να κάνει τα πάντα. Επειδή όμως σε αυτή την αχανή χώρα οι αποστάσεις 

είναι απαγορευτικές, και τα κόστη αεροπορικών μετακινήσεων σημαντικά, σχεδόν όλοι 

προσαρμόζονται στη λογική να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη ομάδα της χώρας τους. 

Μια ιδέα όμως είναι να κάνει κανείς κοινωνικό ρεπορτάζ, όπου βεβαίως η Βραζιλία, λόγω 

τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων, προσφέρεται για τέτοια θέματα.  

• Θα μείνεις μέχρι τέλους;

Όσο προχωράει η Εθνική και σε επόμενη φάση μετά τους προκριματικούς τρεις αγώνες στις 

πόλεις Βelo Horizonte, Νatal και Fortaleza, θα παραμείνω και θα καλύπτω. Είναι προς το 

συμφέρον μας ως χώρα και προς το δικό μας, να έχουμε επιτυχίες και να προκριθούμε στον 

επόμενο γύρο και ακόμη παραπέρα, κάτι που ελπίζω και αισιοδοξώ γιατί «μπάλα είναι και 

γυρίζει». Τυχόν πρόκριση θα τονώσει θεαματικά το ενδιαφέρον και θα φέρει την Εθνική στο 

προσκήνιο και  βεβαίως θα αποτελέσει θετικό πρόσημο για το φωτορεπορτάζ. Τελειώνοντας 

να πω ότι είμαι περήφανος που μαζί με δύο άλλους συναδέλφους από πρακτορεία θα 

είμαστε οι μόνοι έλληνες φωτορεπόρτερ στο Μουντιάλ της Βραζιλίας, ανάμεσα στους 

οποίους ο υποφαινόμενος θα είναι ο μοναδικός freelancer.

Με το γενικό ενδιαφέρον 

στραμμένο στο παγκόσμιο 

κύπελλο της Βραζιλίας, και 

το εναρκτήριο λάκτισμα στις 

12 του μηνός με τον αγώνα 

Βραζιλία-Κροατία, και ο κόσμος 

του φωτορεπορτάζ χορεύει στο 

ρυθμό της σάμπα. Η αφρόκρεμα 

των αθλητικών ρεπόρτερ θα 

είναι εκεί για να καλύψουν 

ζωντανά το πιο δημοφιλές 

άθλημα. Ανάμεσά τους και ο 

γνωστός φωτορεπόρτερ Βασίλης 

Κουτρουμάνος που μας έβαλε 

στο πνεύμα των αγώνων που 

θα καλύψει ακολουθώντας την 

Εθνική μας ομάδα που για Τρίτη 

φορά συμμετέχει και στην οποία 

ευχόμαστε τα καλύτερα. 
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Frontier-S DX100

����� 1 & ��. �	�
��
�	 • 176 54 • ����� ���
�

��.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr

https://www.youtube.com/watch?v=WGb4Pm_ckcU&feature=youtu.be


������ 11��	
�� 243 •  ��	���� 9  IOYNI�	 2014

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

Aphrodite International Online 
Photo Competition 2014
Νέος διαδικτυακός διαγωνισμός

Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2014 θα μπορούν οι φωτογράφοι 

να υποβάλουν τις συμμετοχές τους στον νέο διαδικτυακό 

διαγωνισμό Aphrodite International Online Photo 

Competition 2014. Οι φωτογράφοι θα διαγωνιστούν 

σε τέσσερις κατηγορίες: στη φωτογραφία δρόμου, στη 

φωτογραφία γυμνού και σε ελεύθερο θέμα σε έγχρωμο 

και μονοχρωματικό. Σε κάθε κατηγορία οι συμμετέχοντες 

μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 4 εικόνες (αποκλειστικά 

σε ψηφιακή μορφή). Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα  

www.aphrodite2014.iopc.photography

Samsung 
To Galaxy λεωφορείο σε Καλαμάτα, Ιωάννινα και Λάρισα

Το Samsung Galaxy S5 και η νέα σειρά smartwatch Gear 2 θα  

βρεθούν σε τρεις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας με ειδικά σχεδιασμένο, 

διώροφο λεωφορείο μήκους 18 μέτρων, που αποτελεί τον 

εναλλακτικό χώρο εμπειρίας προϊόντων Galaxy. Με motto «Το 

πάθος σου, η έμπνευσή μας», το ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο 

θα ταξιδέψει κατά τη διάρκεια του Ιουνίου σε τρεις μεγάλες πόλεις 

της Ελλάδας. Πρώτος σταθμός θα είναι η Καλαμάτα (5-8 Ιουνίου), 

δεύτερος τα Ιωάννινα (19-22 Ιουνίου) και τέλος η Λάρισα (25-28 

Ιουνίου). Σε κάθε σταθμό οι καταναλωτές θα μπορούν να δουν 

από κοντά και να ενημερωθούν για το Galaxy S5, τη νέα σειρά 

Gear καθώς και για tablet, φωτογραφικές μηχανές, τηλεοράσεις 

και αξεσουάρ της Samsung. Παράλληλα διοργανώνεται και 

online διαγωνισμός «Το πάθος σου η έμπνευσή μας!» για όλους 

όσους βρίσκονται στις πόλεις που θα επισκεφτεί το λεωφορείο. Οι 

συμμετέχοντες καλούνται να φωτογραφίσουν τη ζωή στην πόλη τους, 

την καθημερινότητα και το πάθος που τους εμπνέει και στη συνέχεια 

να τις ανεβάσουν στο ειδικό microsite της Samsung 

www.yourpassion.gr. Σε κάθε πόλη θα υπάρχει ένας νικητής 

σύμφωνα με τις ψήφους που θα έχει συγκεντρώσει η φωτογραφία 

του, ο οποίος θα κερδίσει το Galaxy S5 και το νέο Gear Fit. 

Sony 
Ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα και τις 
αναβαθμίσεις της α7S 

Η Sony ανακοίνωσε μια σειρά από αναβαθμίσεις της 

full frame CSC Αlpha 7S, η οποία θα είναι διαθέσιμη 

στην αγορά από τα τέλη Ιουλίου 2014. Σε καταστάσεις 

λήψεων, όπου είναι απαραίτητη η απόλυτη σιωπή, 

όπως σε λήψεις στη φύση ή στα παρασκήνια μιας 

κινηματογραφικής παραγωγής, ο φωτογράφος, που 

χρησιμοποιεί την α7S, δεν θα ενοχλεί, χάρη στη 

λειτουργία Silent Shooting που προστέθηκε. 

To εύρος ISO κατά τη λήψη ταινιών έχει αναβαθμιστεί 

περαιτέρω μεταξύ ISO100 -102400 με δυνατότητα 

επέκτασης σε ISO409600. Επίσης οι λήψεις 

φωτογραφιών διατηρούν το εντυπωσιακό εύρος 

ευαισθησίας ISO100-102400, με δυνατότητα επέκτασης 

στην κλίμακα ISO50-409600. 

Το δυναμικό εύρος του αισθητήρα έχει, επίσης, 

επεκταθεί σε 15,3 stop σε φορμά RAW. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμη να προ-

παραγγείλουν από σήμερα την Alpha7S μέσω του 

ελληνικού website της Sony.
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

www.photo.gr
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Νικητής ο Κρητικός Νίκος Μπασιάς

Στα πλαίσια του 7ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 

του ιδρύματος PLANTA EUROPA FOUNDATION , 

το οποίο διοργάνωσε την 22-25 Μαΐου 2014 το 

Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ, 

διοργανώθηκε ταυτόχρονα και Πανευρωπαϊκός 

διαγωνισμός φωτογραφίας και ζωγραφικής με θέμα 

«Τα φυτά για τον άνθρωπο και ο άνθρωπος για 

τα φυτά». Κριτές του διαγωνισμού ορίσθηκαν οι 84 

διεθνούς φήμης σύνεδροι από όλο τον Κόσμο, με 

συμμετοχές εκτός από την Ευρώπη και από Αλγερία, 

Αρμενία, Καναδά, Καζακστάν και Πακιστάν.

Η βράβευση έγινε το Σάββατο 24 Μαΐου στην 

Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. 

Το πρώτο βραβείο έφερε στα Χανιά ο γνωστός 

Χανιώτης καθηγητής και φωτογράφος Νίκος 

Μπασιάς. 

�asselblad & Vertu
Ένας γάμος υψηλής κοινωνίας

Πλανώνται όσοι νομίζουν τα iPhone ακριβά. Πάμφθηνα είναι συγκριτικά με τα Vertu τα smartphones των πραγματικά πλουσίων. Των 

ελάχιστων εκλεκτών του χρήματος που πρέπει να ξεχωρίζουν παντού και πάντοτε. Που φορούν ρολόγια Piaget και Patek Philippe και 

κάνουν weekend στα επιβλητικά σκάφη τους.  Ε λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι δικαιούνται ένα ξεχωριστό smartphone αξίας 11.000 ευρώ 

όπως το νέο Vertu Signature Touch. Aν μάλιστα αυτό φέρει τη σφραγίδα και της Hasselblad, τα πράγματα αρχίζουν και αποκτούν 

(φωτογραφικό) ενδιαφέρον. Ατυχώς για τους πληβείους, στα υψηλά κοινωνικά επίπεδα επικρατεί η αρχή της διακριτικότητας και έτσι η 

Vertu δεν αποκαλύπτει σε τι συνίσταται η πιστοποίηση πάνω στην φαινομενικά κοινότυπη κάμερα 13Megapixel και το no name φακό…
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www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

Ζητήστε μας 
δείγματα από 
τα υλικά μας 

����� ���	
���

solutions

����� ��� 
Dry Lab �
� 
10x100 ��� 

30x100  Epson 
/ Fujfilm 

• ������ inkjet 
• ����� ���� ��� plotter 
������� �� ��� �� pigment 
������� Canon / HP / Epson 

• Matt 
• Glossy 
• Semi glossy  
• Titanium luster 
 ��������� ��� inkjet 
• ������ 
• ������ 
�������� economy 
• ������ Fine art

http://www.jmsolutions.gr/
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Αφιέρωμα στον Δημήτρη Χαρισιάδη

Η Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου, μαζί με τον Βασίλη Αρτίκο, για τρίτη χρονιά 

διοργανώνει ένα εξαιρετικό φωτογραφικό φεστιβάλ με πλούσιο εκθεσιακό πρόγραμμα. 

Το 3ο Φεστιβάλ φωτογραφίας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Μεσολογγίου από 

τις 6 Ιουνίου έως τις 15 Ιουνίου 2014, με τις συμμετοχές του Μουσείου Μπενάκη, 

του φωτορεπόρτερ Άγγελου Τζωρτζίνη, του Γάλλου φωτογράφου Laurent Fabre, και 

δέκα φωτογραφικών λεσχών από όλη την Ελλάδα και πολλούς ομιλητές. Φέτος το 3ο 

Φεστιβάλ Φωτογραφίας Μεσολογγίου είναι αφιερωμένο στον σπουδαίο και πρωτοπόρο 

Έλληνα φωτογράφο Δημήτρη Χαρισιάδη (1911-1993). Οι εκθέσεις θα φιλοξενηθούν 

σε εκθεσιακούς χώρους που ανήκουν στο Δήμο Μεσολογγίου και στο 239 Σύνταγμα 

Πεζικού. Πρόκειται για το Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο, το Κέντρο Λόγου και 

Τέχνης- Μουσείο «Διέξοδος», τον πολυχώρο πολιτισμού (πρώην Στρατολογία) και σε 

διάφορους πολυχώρους στο κέντρο της πόλης. 

Δείτε όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ: www.photo.gr

PicTricks
Photoshop στις εικόνες προφίλ με αμοιβή!

Tα site για online dating στην Αμερική είναι δημοφιλή και συναγωνίζονται ακόμα και το 

Facebook. Κι ενώ υπάρχουν αρκετές απόψεις για τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν τα μέλη 

των site αυτών, τα τελευταία χρόνια είχε επικρατήσει η τάση να αναρτώνται ρεαλιστικές  

φωτογραφίες. Πρόσφατα όμως ο κλινικός ψυχολόγος Steven Nakisher υπεστήριξε στη New 

York Daily News ότι οι online daters πρέπει οπωσδήποτε να επεξεργάζονται τις φωτογραφίες 

τους στο Photoshop και μάλιστα ότι πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία ολόσωμη και μία 

κοντινή φωτογραφία στα προφίλ τους. Οι προθέσεις του φυσικά δεν ήταν οι πιο αγνές 

αφού ο ψυχολόγος ίδρυσε το site PicTricks, στο οποίο επαγγελματίες “φωτοσοπίστες” 

επεξεργάζονται τις εικόνες των χρηστών έναντι 5 δολ. η μία! Το PicTricks υπόσχεται να 

βοηθήσει τους πελάτες στο online dating βελτιώνοντας τις φωτογραφίες αλλά διατηρώντας 

την αληθοφάνειά τους. 

"ritsu
Πώληση θυγατρικών στην 
Κίνα

Η πτώση πωλήσεων στον κλάδο 

του Photofinishing επηρεάζει 

την πάλαι ποτέ κραταιά Noritsu 

που αποφάσισε την εκποίηση της 

Noritsu Trading Shanghai Co.Ltd. 

και της Νοritsu Far East Ltd. στην 

Konishi Trading Co. Ltd. του Χονγκ 

Κονγκ. Η τελευταία θα λειτουργεί 

ως διανομέας αντί να υπάρχει 

θυγατρική. Υπενθυμίζουμε ότι η 

Κίνα είναι μια από τις ελάχιστες 

εναπομένουσες αγορές με 

ζωντανό κλάδο φωτογραφικών 

εκτυπώσεων.

http://www.photo.gr/news/art-news/3o-festival-fotografias-mesolongiou-afieroma-ston-dimitri-charisiadi/
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Διαχείριση Χρώματος

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

14 & 15 IOYNIOY

Το εργαστήριο αυτό επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το ψηφιακό 
χρώμα. Η διαχείριση χρώματος (colour management) αποτελεί τη βασικότερη 
πτυχή της ψηφιακής εικόνας σε όλες τις φάσεις της αναπαραγωγής της και 
διασφαλίζει ένα πλαίσιο χρωματικής επικοινωνίας ανάμεσα σε μηχανές, 
λογισμικό και χρήστη, εξασφαλίζοντας έτσι την αναλλοίωτη μεταφορά της 
ψηφιακής πληροφορίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι 
συμμετέχοντες με τις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εικόνας και να αποκτήσουν 
την ικανότητα να εντοπίζουν το πρόβλημα, να το ερμηνεύουν και να το επιλύουν.

Εργαστήρια 
Φωτογραφίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
www.hcp.gr · 210 9211 750

Άνοιξη 2014

Εισηγητής: Αντώνης Γράνης (MSc in Digital Colour Imaging)

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

Εργαστήρια 
Φωτογραφίας
Άνοιξη 2014

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

Εργαστήρια 
Φωτογραφίας
Άνοιξη 2014

http://hcp.gr/color-management/
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Instagram
Σημαντική αναβάθμιση

Το Instagram έφτασε αισίως 

στην έκδοση 6.0, προσθέτοντας 

σημαντικά χαρακτηριστικά που θα 

δυσκολέψουν τον ανταγωνισμό. 

Μετά από μήνες έρευνας και 

δοκιμών, όπως αποκάλυψε ο 

CEO Kevin Systrom, η εφαρμογή 

στη νέα έκδοση θα δίνει τη 

δυνατότητα στους χρήστες 

να ελέγχουν όλες τις βασικές 

παραμέτρους της εικόνας τους 

όπως τη φωτεινότητα, το contrast, 

τον κορεσμό των χρωμάτων, 

τη θερμοκρασία χρώματος κτλ 

αλλά και να ρυθμίζουν οι ίδιοι 

την ένταση του φίλτρου που 

επιλέγουν. Οι developers αφιέρωσαν 

αρκετό χρόνο και πόρους για να 

εξασφαλίσουν την σταθερότητα 

της εφαρμογής και τη σωστή 

ανταπόκριση των νέων επιλογών 

και ρυθμίσεων, με τέτοιο τρόπο 

ώστε να θυμίζουν τα “μεγάλα” 

editing προγράμματα όπως το 

Photoshop και το Lightroom. Αν και 

προφανώς η εταιρεία δεν ισχυρίζεται 

ότι μπορεί το Instagram να φτάσει 

την επεξεργαστική ισχύ αυτών 

των προγραμμάτων, αναμένεται η 

νέα αναβάθμιση να τύχει θερμής 

υποδοχής από την online κοινότητα. 

��#��>� �"&)��?>�
Έκθεση στο Κρατικό Μουσείο Φωτογραφίας της Αγίας Πετρούπολης

Το έργο ενός ταλαντούχου έλληνα φωτογράφου, συναντά αυτή την περίοδο 

μεγάλη αναγνώριση και επιτυχία στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Ο Στρατής 

Βογιατζής είναι ένας πολλά υποσχόμενος νέος καλλιτέχνης που από πολύ νωρίς 

έδειξε το ενδιαφέρον του για την «στρατευμένη τέχνη» στην υπηρεσία της κοινωνικής 

ευαισθητοποίησης. Συμμετείχε σε διάφορες φωτογραφικές αποστολές στην Ινδία, το 

Βιετνάμ, το Μαρόκο, το Ιράν, το Μεξικό και την Τουρκία. Δούλεψε με τους τσιγγάνους 

στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης και πραγματοποίησε για την Ύπατη Αρμοστεία του 

ΟΗΕ ρεπορτάζ με θέμα τους πρόσφυγες στο Κόσσοβο και τα παιδιά και τη πολιτική βία 

στην Παλαιστίνη. Μετά την συμμετοχή του στην Φωτομπιεννάλε της Θεσσαλονίκης 

το 2010, μια σειρά από εκθέσεις ανέδειξαν το έργο του σε μεγάλες πόλεις του 

εξωτερικού (Νέα Υόρκη, Washington DC, Τορίνο, Τεργέστη, Κωνσταντινούπολη, 

Παρίσι, Στοκχόλμη). Στις αρχές του 2014 η μεγάλη καταξίωση του έργου του ήρθε με 

την συμμετοχή του στην έκθεση “Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα”, την κορυφαία 

πολιτιστική εκδήλωση ελληνικής τέχνης που διοργανώθηκε στο Μουσείο Bozar των 

Βρυξελλών με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 

Στρατής Βογιατζής είναι ένας από τους 24 σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς που 

επιλέχθηκαν να εκπροσωπήσουν την σύγχρονη Ελληνική τέχνη σε έναν τολμηρό 

και δημιουργικό διάλογο με 93 αρχαιολογικούς θησαυρούς από 29 Ελληνικά 

αρχαιολογικά μουσεία, με στόχο να παρουσιαστεί μέσα από αυτή την έκθεση το 

παρελθόν και το μέλλον της εικαστικής δημιουργίας στην χώρα μας.

Φέτος το καλοκαίρι ένα από τα φιλόδοξα πρότζεκτ του Βογιατζή, οι «Άνθρωποι της 

θάλασσας», εκτίθεται στην Ιταλία, ως τις 15 Ιουνίου στην Sala Dogana του Palazzo 

Ducale της Γένοβας, με την επιμέλεια της Αφροδίτης Οικονομίδου. Μια δουλειά 

αφιερωμένη στους Ψαράδες της Μεσογείου που ξεκίνησε στη Χίο, τον Ιούλιο του 2011. 

Στη συνέχεια η δουλειά του Στρατή Βογιατζή θα παρουσιαστεί στην Αγία Πετρούπολη 

της Ρωσίας πάλι σε επιμέλεια της Αφροδίτης Οικονομίδου. Από τις 8 Ιουλίου ως τις 31 

Αυγούστου το Rosphoto - Κρατικό Μουσείο Φωτογραφίας της Αγίας Πετρούπολης, θα 

φιλοξενήσει 40 φωτογραφίες από την συλλογή «Εσωτερικός κόσμος - Μαστιχοχώρια». 

Πρόκειται για σκηνικά στα όρια της μνήμης και της πραγματικότητας: σπίτια, καφενεία, 

μαγαζιά, αποθήκες, σχολεία, χώροι εγκαταλειμμένοι και ξεχασμένοι από τα 24 

Μαστιχοχώρια της Χίου. Μαζί με την έκθεση των φωτογραφιών, στο Rosphoto 

θα προβληθεί και το βίντεο του Caravan Project, της πιο πρόσφατης πολιτιστικής 

πλατφόρμας που δρομολόγησε ο Στρατής Βογιατζής σε συνεργασία με την Θέκλα 

Μαλάμου και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 

(www.anotherworldishere.com).
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Έκθεση φωτογραφίας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων (Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) 

παρουσιάζει έκθεση με φωτογραφίες του εργαστηρίου φωτογραφίας με 

τίτλο «Ο Κύκλος των Περιπλανήσεων και των Εικόνων των Ταξιδευτών του 

Χρόνου» Μέρος VI. Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 

Εφήβων (Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) αποτελεί μονάδα της Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γεν. Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». 

Η φωτογραφική ομάδα των «Ταξιδευτών του Χρόνου» του εργαστηρίου 

φωτογραφίας του Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε., αποτελούμενη από 22 εφήβους και νέους - νέες 

και τον εκπαιδευτή τους (νοσηλευτή ψυχικής υγείας - φωτογράφο), Μανώλη 

Σαλαμαλέκη παρουσιάζουν στο φιλόξενο χώρο  του Νοσοκομείου Παίδων 

«Η Αγία Σοφία» τη νέα τους φωτογραφική εργασία με τίτλο: «Ο Κύκλος των 

Περιπλανήσεων και των Εικόνων των Ταξιδευτών του Χρόνου» Μέρος VI. 

Η έκθεση αποτελεί μια περιπλάνηση σε γνωστές και άγνωστες γειτονιές της 

πόλης συλλέγοντας εικόνες της καθημερινότητάς μας. Παράλληλα, είναι ένα 

ταξίδι των δημιουργών σε τόπους μαγικούς, μεταφέροντας στον θεατή εικόνες 

και αναμνήσεις από την καλοκαιρινή ραστώνη και το απέραντο γαλάζιο των 

διακοπών μας. Με τις έξι αυτές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2010 

έως σήμερα σε διαφορετικούς εκθεσιακούς χώρους, (του Δήμου Αθηναίων, 

του Πολυχώρου Απόλλων, και Photovision 2011 & 2013), η Ομάδα των 

«Ταξιδευτών του Χρόνου» του εργαστηρίου φωτογραφίας του Κ.Ε.Ψ.Υ.Ε. 

γιορτάζει 16 χρόνια συνεχούς και δημιουργικής παρουσίας στα καλλιτεχνικά 

δρώμενα αυτού του τόπου και 27 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας του ΚΕΚΥΝ 

-ΚΕΨΥΕ στον χώρο της ψυχικής υγείας. Στόχος της έκθεσης δεν είναι μόνο η 

προβολή του έργου των εκπαιδευομένων του Κέντρου στη φωτογραφία, αλλά 

και η ενημέρωση  και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα που σχετίζονται 

με την ψυχική υγεία εφήβων και νέων. 

Εγκαίνια έκθεσης την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο χώρο 

υποδοχής του 1ου ορόφου του Κεντρικού Κτιρίου του Γενικού Νοσοκομείου 

Παίδων «Η Αγία Σοφία» 

Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδή – Αθήνα 11527

Διάρκεια έκθεσης: 19-29 Ιουνίου 2014

Ώρες  λειτουργίας: καθημερινά 9:30-15:30

��@B���� Tamrac
Αίτηση προστασίας με το άρθρο 11

Μια ιστορική αμερικανική εταιρία, ονομαστή 

για τις ποιοτικές τσάντες της ήδη από τη 

δεκαετία του 1980, βρίσκεται στην δύσκολη 

οικονομική θέση να καταφύγει στο άρθρο 11 

του Πτωχευτικού Κώδικα, που ποροβλέπει 

την προσωρινή προστασία από τους πιστωτές 

ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος 

αναδιάρθρωσης. Οι λόγοι της πτώχευσης 

σύμφωνα με το αιτιολογικό που κατέθεσε η 

Tamrac στο δικαστήριο, κατά βάση ανάγονται 

στη μείωση της ζήτησης ιδιαίτερα για μικρές 

τσάντες και θήκες compact μηχανών, η 

γενικότερη οικονομική κρίση καθώς και η 

μείωση του αριθμού των εξειδικευμένων 

φωτογραφικών καταστημάτων μέσω των 

οποίων γίνονταν οι περισσότερες πωλήσεις 

προϊόντων αυτής της κατηγορίας.

photo.gr

www.photo.gr
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210 8541400 - info@photo.gr
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
www.facebook.com/photographer.mag
www.flickr.com/photographos-mag
www.twitter.com/photographosmag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
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