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Όλες, μα όλες οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις και πολύ περισσότερο 

όσες έχουν διαγράψει πολύχρονη και 

πετυχημένη πορεία κάποια στιγμή θα 

βρεθούν στη δίνη των κληρονόμων. 

Τη στιγμή δηλαδή που ο ιδρυτής 

και στυλοβάτης της επιχείρησης θα 

υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το τιμόνι 

λόγω γήρατος ή λόγω ασθενείας. 

Και τότε βγαίνουν τα μαχαίρια...

Για το επίμαχο αυτό θέμα έχουν 

γραφτεί χιλιάδες σελίδες αναλύσεων, 

υπάρχουν έδρες σε πολλά πανεπιστήμια 

που το μελετούν και το ερευνούν 

ενώ όλοι μας έχουμε να διηγηθούμε 

πάμπολλα παραδείγματα από αντίστοιχα 

φαινόμενα που έχουμε δει και ζήσει σε 

γνωστές μας επιχειρήσεις. Όμως όταν 

η φουρτούνα διαδοχής ξεσπάει σε 

ένα κολοσσό όπως π.χ. στη Samsung, 

τότε το θέμα αποκτάει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και μπαίνει αναγκαστικά στο 

μικροσκόπιο των μέσων ενημέρωσης 

όλης της Υφηλίου. Ιδού η σχετική 

ειδησεογραφία όπως την αλιεύσαμε 

σε έγκυρα οικονομικά περιοδικά, 

εφημερίδες & sites.

Είναι γνωστό σε όλους ότι όλα τα 

μεγάλα ασιατικά εργοστάσια και 

ιδιαίτερα της Νοτίου Κορέας, ανήκουν 

σε ελάχιστες οικογένειες, στις περίφημες 

‘‘Chaebols’’. LG, Hyundai, Group SK, 

GS Group, Samsung, Lotte είναι μερικά 

τρανταχτά παραδείγματα. 

Όταν λοιπόν εκδηλώνεται κάποια 

ασυνήθιστη κινητικότητα στην διάθεση 

των μετοχών τους, αυτή η διαδικασία 

προσελκύει αμέσως το ενδιαφέρον των 

μέσων ενημέρωσης γιατί υποδηλώνει 

“διευθετήσεις” και “τακτοποιήσεις” 

μεριδίων στους  κληρονόμους της 

επιχείρησης. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε 

στις 3 Ιουνίου όταν ανακοινώθηκε 

ο προγραμματισμός εισόδου στο 

Χρηματιστήριο το 2015 της Samsung 

Everland (Διοικητικό - Ηolding Group της εταιρείας). Αφορμή για την εσπευσμένη 

αυτή κίνηση θεωρήθηκε, σύμφωνα πάντοτε με τους αναλυτές, η εισαγωγή στο 

νοσοκομείο στις 10 Μαΐου λόγω σοβαρών καρδιακών προβλημάτων του 72χρονου 

προέδρου Lee Kun Ηee. Υπ’ όψιν ότι η Samsung Everland ελέγχει και διοικεί 89 

τεράστιες επιχειρηματικές μονάδες που περιλαμβάνουν από πάρκα αναψυχής μέχρι 

κλαμπ για γκολφ. Όμως εκτός της Samsung Everland υπάρχει και η Samsung SDS που 

διοικεί όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον χώρο της πληροφορικής και της 

τεχνολογίας, η οποία και αυτή ανακοινώθηκε ότι θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο μέχρι 

τα τέλη του 2014. Εκτός απροόπτου τον νυν πρόεδρο της Samsung θα διαδεχτεί ο 45 

ετών μοναδικός γιος του Lee Jay Υong που εκτελεί χρέη αντιπροέδρου στην Samsung 

Electronics γιατί σύμφωνα με τα ήθη και έθιμα της Κορέας, ο διάδοχος οφείλει πάντοτε 

να “έχει το ίδιο αίμα” έστω κι αν δεν είναι ο καλύτερος για τη θέση. Ο πρόεδρος Lee 

όπως παρατηρούν οι ίδιοι αναλυτές, έχει δείξει ήδη δείγματα πιστής αφοσίωσης στις 

κορεάτικες παραδόσεις, όταν για παράδειγμα δεν ενέκρινε τον γάμο της τρίτης κόρης 

του με τον εκλεκτό της καρδιάς της (γόνο της οικογενείας Lotte). Η ιστορία αυτή είχε 

τραγικό τέλος που επισφραγίστηκε με την αυτοκτονία της το 2005. 

�ditorial

Η Samsung και οι κληρονόμοι
Άνοιξε ο αγώνας διαδοχής στην κορυφή της ηγεσίας

(Συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

O πρόεδρος της Samsung Lee Kun Hee υποβασταζόμενος από συγγενικά του πρόσωπα
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(Συνέχεια από την πρώτη σελίδα)

Ο γιος του προέδρου Lee είναι 

το φαβορί για την ηγεσία, όμως 

η αγάπη του ασθενούντος 

προέδρου για μία από τις κόρες 

του, την Boo Jin δεν κρύβεται. 

Τα μέσα ενημέρωσης έχουν 

καταγράψει δηλώσεις του για την 

Βοο Jin όπως: “...αν ήσουν αγόρι 

θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος...” 

και πολλές άλλες τρυφερές 

εκφράσεις που φανερώνουν τη 

μεγάλη αδυναμία του πατέρα 

προς την κόρη του αυτή.  

Υπ’ όψιν ότι η Boo Jin που 

ειρήσθω εν παρόδω μοιάζει 

πολύ στον πατέρα της, κατέχει 

σημαντικά μερίδια τόσο στην 

Samsung Everland όσο και στην 

Samsung SDS. Η άλλη αδελφή 

της, η Seo-hyun κατέχει μόνον 

�ditorial

T. TZIMA�

www.photokina.com

Όταν το φθινόπωρο του 2014 θα ανοίξει η κορυφαία διεθνής έκθεση του κλάδου, 
όλος ο κόσμος της φωτογραφίας θα στρέψει τα μάτια του στην Κολωνία. Η 
έκθεση photokina αποτελεί πόλο έλξης για ειδικούς από τον βιομηχανικό και 
τον εμπορικό τομέα, κατασκευαστές, παρόχους υπηρεσιών, επαγγελματίες 
χρήστες και λάτρεις της φωτογραφίας.
Όχι χωρίς λόγο: Μόνο εδώ εκπροσωπούνται οι διαφορετικές πτυχές της 
φωτογραφίας σε όλες τις εκδοχές τους  – από τη λήψη μέχρι την αποθήκευση 
και από την επεξεργασία ως την εκτύπωση. Όταν ο παγκόσμιος κλάδος 
συναντιέται με σκοπό την δικτύωση, εσείς δεν πρέπει να λείπετε: Ελάτε σε εμάς 
και ανακαλύψτε τις νέες τάσεις και τις τεχνικές καινοτομίες από πρώτο χέρι!

Μία επίσκεψη που δεν πρέπει να χάσει κανένας επαγγελματίας.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΚΟΛΩΝΙΑ |
16–21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγοράστε τα 
εισιτήρια σας

από το διαδίκτυο
και κερδίστε μέχρι 
και 40 % έκπτωση !

photokina.com

Έκθεση Κολωνίας · koelnmesse@mail.ahk-germany.de
Τηλέφωνο: +30 210 6419028

το 3,9% στην Samsung SDS. Εκτός όμως από τα αδέλφια υπάρχει και η μαμά Hong Ra 

Hee που κατέχει την 13η μεγαλύτερη περιουσία της Ν. Κορέας: μια σπάνια συλλογή 

έργων τέχνης αξίας 1,5 δις δολαρίων. Επίσης είναι η 2η μεγαλύτερη μέτοχος της Samsung 

Electronics. Και κάτι ακόμη: στο κορεάτικο κοινοβούλιο έχει κατατεθεί προς ψήφιση 

– τυχαία; - σχέδιο νόμου που προβλέπει την απόδοση της μισής περιουσίας του συζύγου 

στην νόμιμη σύζυγό του μετά τον θάνατο του πρώτου...

Ανατρέχοντας στο παρελθόν οι αναλυτές έχουν βρει ένα ακόμη στοιχείο: ο πρόεδρος Lee 

είχε για δέκα περίπου χρόνια από το 1987 που αναρριχήθηκε στην κεφαλή της Samsung 

μακρόχρονη και σκληρή δικαστική διαμάχη με τον -πρωτότοκο- αδελφό του, ο οποίος 

είχε καταφύγει στη δικαιοσύνη για να ακυρώσει τη νομιμότητα της τοποθέτησής του στην 

ηγεσία της Samsung. 

Σε κάθε περίπτωση όσο ο πρόεδρος Lee αναπνέει κανείς δεν μπορεί να κάνει το παραμικρό. 

Οι κορεάτικες παραδόσεις είναι πολύ αυστηρές και ξεκάθαρες σε αυτό το σημείο. 

Όμως μετά;

Με λιτή της δήλωση η Διοίκηση της Samsung ανέφερε ότι “Η Sansung έχει πλήρη 

συνείδηση του γεγονότος ότι το πέρασμα στην τρίτη γενιά διοίκησης θα γίνει ομαλά μέσω 

της μεταβίβασης των μετοχών αλλά και από την αποδοχή των κληρονόμων από την 

κοινωνία”.

Αναμένουμε τη συνέχεια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.           

http://www.photokina.com/en/photokina/home/index.php
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Nέο καλοκαιρινό τεύχος!

K��������	 
�� ��	����

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-231/
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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 

��"*�+,&���: 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 
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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.

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

Τα παιδία παίζει 
�������	
�� �� ��� �������� ����� ��� ������

http://www.boredpanda.com/happy-children-playing/
www.photo.gr
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http://www.sony.gr/electronics/fwtografikes-mhxanes
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Στην Νότια Κορέα όταν 

μιλούν για μεγάλες εταιρίες 

το εννοούν. Οι πωλήσεις 

των πέντε μεγαλύτερων από 

αυτές αθροίζονται στο 70% 

του ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος. Καμία δεν είναι 

μεγαλύτερη από τη Samsung, 

ένα τεράστιο όμιλο 70 

επιμέρους θυγατρικών που 

συνολικά αντιπροσωπεύουν 

το 25% του κορεάτικου ΑΕΠ. 

�. ������

Η Samsung xαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια (πολλές εξαγωγές αφού η Κορέα είναι όγδοη 

παγκοσμίως στο εξαγωγικό εμπόριο) αλλά και συντηρητισμό (αφού σε αρκετά σημεία δεν ανέπτυξε 

δική της τεχνολογία, θυμηθείτε τις ατελείωτες δικαστικές διαμάχες με την Apple και τη συνεργασία με τη 

Google στο λειτουργικό).

Όταν λοιπόν η Samsung φταρνίζεται η Νότιος Κορέα κρυολογεί για τα καλά και ο κόσμος παρακολουθεί 

με ανησυχία. Στα αποτελέσματα του πρόσφατου τριμήνου φάνηκαν ανησυχητικά σημάδια με πτώση 

πωλήσεων 11% και κερδών 24%. Το πολυδιαφημισμένο Galaxy S5 δεν ακολουθεί τις προβλέψεις 

και η χλιαρή υποδοχή των καταναλωτών δείχνει ότι δεν είναι έτοιμοι να πληρώσουν όσο ένα iPhone 

για πολύ καλό hardware αλλά παρόλα αυτά άλλη μια Android συσκευή. Ταυτόχρονα η Samsung 

έχει αυτό τον καιρό ως βασικούς ανταγωνιστές τους ραγδαία επεκτεινόμενους κινέζους κατασκευαστές 

όπως τη δημοφιλή Xiaomi και τα εργοστάσια Lenovo, Huawei, ZTE, Oppo, Meizu κλπ. Ο αναδυόμενος 

κινέζικος εθνικισμός στρέφει το μέσο κινέζο καταναλωτή σε «εγχώριους» κατασκευαστές ιδιαίτερα στα 

smartphones μεσαίας κατηγορίας εκεί όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. 

Την ανταπόκριση των καταναλωτών έχει επηρεάσει και η φημολογία για το επερχόμενο iPhone 6 με 

την πολύ μεγαλύτερη οθόνη, όπως επισήμανε ο Marcello Ahn αναλυτής της εταιρίας Quad Investment 

Management, ενώ μια άλλη εταιρία ερευνών αγοράς η ΗΜC Investment Services αναφέρεται στην 

περικοπή των προβλέψεων για την ανάπτυξη της αγοράς tablet κατά τουλάχιστον 15%. 

Να σημειώσουμε ότι ο τζίρος κλάδου τηλεπικοινωνιών της Samsung αντιστοιχεί στο 70% του 

συνολικού τζίρου της εταιρίας. 

Τι φταίει όμως που η Samsung εσχάτως δεν τα πηγαίνει τόσο καλά στα smartphones ενώ κάποιοι 

είχαν σπεύσει να τη χαιρετίσουν ως φονέα της Apple; Όχι το hardware όπου αξιοποιεί την τεράστια 

τεχνογνωσία στους ημιαγωγούς και τις οθόνες LCD όσο το software. Έχοντας προσδεθεί στο άρμα της 

Google δεν διαφοροποιείται επαρκώς από τον ανταγωνισμό που βλέπει με τα μάτια του πρακτικά το ίδιο 

πράγμα. Ομοιόμορφο περιβάλλον εργασίας, ίδιες εφαρμογές κλπ. Το Touchwiz δεν αρκεί για να φέρει 

την άνοιξη. Η Samsung ήταν πολύ αναποφάσιστη και δεν εξέλιξε έγκαιρα το λειτουργικό Tizen πριν δύο 

τρία χρόνια όταν είχε κάποια περιθώρια κινήσεων αφήνοντας την Google με το Android να γιγαντωθεί 

περισσότερο. Κάποια στιγμή η Google δεν θα έχει καθόλου ανάγκη τη Samsung και τότε… όλα τα 

σενάρια είναι ανοικτά...

<�(=&� >�" ��� ">)$' �=� smartphones
To πρόβλημα της Samsung αποτελεί δομική αδυναμία λόγω εξάρτησης από το Android

O Lee Kun Hee πρόεδρος της 
Samsung Electronics είναι 
ο πλουσιότερος άνθρωπος στη 
Ν.Κορέα με περιουσία 12 δις. δολ.
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Αλληλογραφία

Aπό το Σύλλογο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηλείας “Φωτακτίς” λάβαμε 

την παρακάτω συνεργασία προς δημοσίευση.

ΔΕΚΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ
Ο επαγγελματίας φωτογράφος δεν πληρώνεται μόνο για το τελικό προϊόν που είναι η 

φωτογραφία, αλλά και για τον χρόνο του όπως και για την εμπειρία του.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, έχοντας στο μυαλό τους την εικόνα του επαγγελματία 

φωτογράφου, πιστεύουν πως το μόνο που κάνει είναι να σπαταλά μερικές ώρες 

και να πατάει τα κουμπιά της μηχανής του. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από την 

πραγματικότητα. Η δουλειά που φαίνεται πως διαρκεί δύο ώρες, όχι μόνο τελειώνει εκεί 

αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη συνέχεια. Γι’ αυτό θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, 

εξηγώντας κάτι που είναι παρεξηγημένο.

1. Χρόνος.
Μπορεί να το βλέπεις σαν μια δίωρη απασχόληση, αλλά αυτό που δεν σκέφτεσαι είναι ο 

χρόνος που χρειάζεται: να προετοιμαστεί, να φτάσει στο ραντεβού του, να εναρμονιστεί με 

τον πελάτη του και να τον ψυχολογήσει, να εκτιμήσει την κατάσταση και το περιβάλλον 

της φωτογράφισης, να κάνει τη δουλειά του σωστά, να μεταφέρει τα αρχεία του στον 

υπολογιστή του με τάξη και να τα επεξεργαστεί, να οργανώσει λεπτομερώς το σύνολο 

των εργασιών του προκειμένου να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, να παραγγείλει τα 

υλικά που χρειάζεται, να τα ταξινομήσει, να δουλέψει γρήγορα αλλά και με σύστημα. 

Πέρα από αυτό, πρέπει να έχει πάντα ενημερωμένο το επαγγελματικό του προφίλ, να 

επικοινωνεί με τον πελάτη ή με νέους πελάτες του και να συναντιέται μαζί τους για να 

συζητήσουν το ενδεχόμενο συνεργασίας ή ανάθεσης εργασιών, να έχει οργανωμένο το 

χώρο εργασίας του με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ιδιαίτερα όσον αφορά στην επεξεργασία 

που χρειάζεται για να αποδώσει στην τελική φωτογραφία το επιθυμητό αποτέλεσμα, ο 

χρόνος που χρειάζεται τον βγάζει τις περισσότερες φορές εκτός προγράμματος. Ειδικά 

όταν η δουλειά που έχει να διεκπεραιώσει είναι ένας γάμος.

2. Εξοπλισμός
Ο επαγγελματίας φωτογράφος δεν συμβιβάζεται με την ποιότητα του εξοπλισμού 

του. Αγοράζει πάντα επαγγελματικό εξοπλισμό, ξοδεύει χιλιάδες επί χιλιάδων ευρώ 

προκειμένου να έχει ό,τι του χρειάζεται (τα τελευταία μοντέλα φωτογραφικών μηχανών, 

εξοπλισμός φωτισμών για κάθε περίσταση, εξοπλισμός studio και άλλα πολλά). Εκτός 

αυτών, αγοράζει τα προγράμματα που χρησιμοποιεί για το postprocessingκαι βέβαια 

εξελιγμένα συστήματα αποθηκευτικών μέσων (κάρτες μνήμης, σκληρούς δίσκους κλπ).

3. Επιχειρείν
Ο επαγγελματίας φωτογράφος, συμμετέχει σε σεμινάρια και workshop, σε φωτογραφικές 

κοινότητες / συλλόγους, που τον βοηθούν να ανοίγει τους δημιουργικούς και 

κοινωνικούς του ορίζοντες και του δίνουν την δυνατότητα να προβάλλει τη δουλειά 

του. Είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τις συμμετοχές του με υψηλά ποσά για να 

μπορεί να παρακολουθεί όλα αυτά, πληρώνει για την συμμετοχή του σε λογαριασμούς 

φωτογραφικών υπηρεσιών μέσω internet, για την κατασκευή ιστοσελίδας της επιχείρησής 

του, πολλές φορές ακόμα και δικηγόρους για θέματα που προκύπτουν (π.χ. περιπτώσεις 

πνευματικών δικαιωμάτων). Tέλος πολύ απλά, πληρώνει για το ενοίκιο της επιχείρησής 

του και όλα τα πάγια έξοδα που η ενοικίαση ενός επαγγελματικού χώρου συνεπάγεται.

4. Ικανότητες
Ο επαγγελματίας φωτογράφος, εκτός του ότι είναι καλός στη δουλειά του, πρέπει να 

είναι Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησής του, Σύμβουλος Μάρκετινγκ, Οικονομικός 

Σύμβουλος, πωλητής, παραγωγός, αγοραστής, διαπραγματευτής, οδηγός, γνώστης του 

διαδικτύου και ηλεκτρονικών προγραμμάτων, πολλές φορές δε, πρέπει να γίνει και 

διακοσμητής, στυλίστας, διοργανωτής και τόσα άλλα. Μέσα από όλα αυτά, διατηρεί ένα 

υψηλό επαγγελματικό προφίλ που του επιτρέπει να βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή.

5. Συμβιβασμοί
Ο επαγγελματίας φωτογράφος ΔΕΝ συμβιβάζεται. Παρέχει πάντοτε το καλύτερο που 

μπορεί. Δεν αρνείται κανενός είδους ανάθεση εργασίας. Μπορεί – και πρέπει – να 

ταξιδέψει σε οποιοδήποτε μέρος για να διεκπεραιώσει την εργασία που του έχει ανατεθεί, 

ενώ ταυτόχρονα πρέπει να μεταφέρει και τον εξοπλισμό που κρίνει απαραίτητο για να έχει 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ξοδεύει τον πολύτιμό του χρόνο για τον πελάτη του. 

Δύσκολα έχει ελεύθερο χρόνο και άνετη προσωπική ζωή. Τον περισσότερο χρόνο της 

μέρας, τον καταναλώνει πάνω στη δουλειά του. Είναι αδύνατον να αναλάβει πάνω από 

μια δουλειά την ίδια στιγμή, ενώ είναι σχεδόν αδύνατο να κάνει και δεύτερη δουλειά για 

να αυξήσει το εισόδημά του.

6. Τεχνολογία
Ο επαγγελματίας φωτογράφος πρέπει 

να έχει τον εξοπλισμό του πάντα σε 

ετοιμότητα και αυτό σημαίνει πως πρέπει 

να δουλεύει πάντα σωστά. Εκτός αυτού, 

είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί την 

τεχνολογία και την εξέλιξη των ψηφιακών 

μέσων της εικόνας. Πρέπει να βρίσκει τον 

καλύτερο τρόπο ώστε να εξυπηρετεί όσο το 

δυνατόν καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη 

του. Ο εξοπλισμός του δεν είναι ο ίδιος 

με ενός «χομπίστα». Χρησιμοποιεί την 

καλύτερη τεχνολογία που μπορεί να του 

προσφερθεί.

7. Εμπειρία
Ο επαγγελματίας φωτογράφος έχει 

ένα τρομερό αβαντάζ που τον κάνει να 

ξεχωρίζει αμέσως: την εμπειρία του. 

Είναι σε θέση να γνωρίζει μεγάλο αριθμό 

πραγμάτων που μπορούν να φανούν 

χρήσιμα τόσο στον ίδιο, όσο και στον 

πελάτη του. Μπορεί να συμβουλέψει 

τον πελάτη του για το καλύτερο, το 

οικονομικότερο ή το πρακτικότερο μέρος 

του θέματος που τον απασχολεί. Ξέρει τι θα 

πετύχει και τι μπορεί να πάει λάθος.

8. Μοναδικότητα και Ποιότητα.
Ο επαγγελματίας φωτογράφος έχει το δικό 

του προσωπικό στυλ φωτογράφισης ενώ 

ταυτόχρονα έχει ένα ευρύτατο πεδίο σε 

τρόπους λήψης και τεχνικών. Ξέρει πώς να 

εκμεταλλεύεται τις συνθήκες προκειμένου 

να παρουσιάζει πάντοτε κάτι «φρέσκο». 

Όσο για την ποιότητα των φωτογραφιών 

του, αυτή είναι πάντοτε εξαιρετική, τόσο 

από τεχνικής πλευράς όσο και από 

καλλιτεχνικής.

9. Απόδοση
Στον επαγγελματία φωτογράφο ισχύει 

μια αρχή: «Ό,τι πληρώνεις παίρνεις». Ο 

πελάτης του είναι σίγουρος πως αυτό 

που έχει πληρώσει, αξίζει και με το 

παραπάνω στο θέμα της ποιότητας. Και οι 

δύο επίσης γνωρίζουν πως, είναι σχεδόν 

μηδενικό το ενδεχόμενο «λάθους», δεν 

γίνεται να επαναληφθεί το ίδιο θέμα και 

να φωτογραφηθεί ξανά, όπως και το 

ότι ο πελάτης εμπιστεύεται απόλυτα την 

κρίση του επαγγελματία προκειμένου να 

αποφύγει οποιαδήποτε αποτυχία.

10. Βοηθοί και συνεργάτες
Ο επαγγελματίας φωτογράφος μπορεί 

να έχει μια μικρή ομάδα συνεργατών 

και βοηθών, που του εξασφαλίζουν την 

επιτυχία στο τελικό αποτέλεσμα. Εννοείται 

ότι όλοι τους, πληρώνονται από τον ίδιο 

για τις υπηρεσίες που του προσφέρουν.

Έτσι λοιπόν, την επόμενη φορά που 

θα περάσει από το μυαλό σας η σκέψη 

«γιατί να πάω σε επαγγελματία αφού θα 

πληρώσω περισσότερα», σκεφθείτε όλα 

τα παραπάνω.

Μύθοι & αλήθειες για τον επαγγελματία φωτογράφο
Με αφορμή τις επιθέσεις που δέχεται ο κλάδος
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•• H ����������	
 ��������� “Rewind”

����������� �� �	������ ���������� 10�15cm 
 

15�20cm ����� ������� ������� 	�� �����������.

•• ���� ����� 	�
���� ��� �	�������� 10x15cm 	�� 

15x20cm

•• ��� �
���
��: 318 ����������� 10x15cm �� ���

•• ���� ���
 ���������� ������� 	�� �����������

•• ���!��"� �� Windows, Mac OS 	�� ����
���� Mitsubishi

+ ΦΠΑ

Τιμή εκτυπωτή:

Μόνο

€590
Kόστος αναλώσιμου:

10x15cm €0,09
15x20cm €0,19

+ ΦΠΑ

http://www.damkalidis.gr/index.html
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ΔΕΚΑ ΜΥΘΟΙ ΠΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ
Ο επαγγελματίας φωτογράφος κάνει μια δουλειά που κατ’ αρχήν είναι διασκεδαστική και 

δημιουργική, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πελάτη του. Συχνά – αν όχι πάντα – ο κόσμος 

δεν παίρνει στα σοβαρά τον ρόλο του επαγγελματία. Ας δούμε τι σκέψεις κάνει.

1. «Όλα τα κάνει με το πάτημα ενός κουμπιού»
- Όχι! Όλα τα κάνει με το μυαλό του. Εκεί βρίσκονται οι εικόνες πριν γίνουν φωτογραφίες, με 

το μυαλό του «βλέπει» τη φωτογραφία πριν την τραβήξει, μπορεί να αναλύσει το φωτισμό, τη 

σύνθεση και να ανακαλύψει την σωστή γωνία, να εκτιμήσει το σωστό διάφραγμα και ταχύτητα 

που χρειάζεται για να «εμφανιστεί» η φωτογραφία, να έχει την κατάλληλη φωτογραφική μηχανή 

και φακό, και τόσα άλλα που κάποιος που δεν γνωρίζει δεν μπορεί καν να σκεφτεί!

2. «Στους φίλους θα χρεώσουν λιγότερα ή και τζάμπα»
- ‘Όχι! Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα (όσο ένα καλό αυτοκίνητο ή και περισσότερο κάποιες 

φορές). Πώς θα μπορέσουν να τα αποπληρώσουν;

3. «Άμα έχεις καλή μηχανή, μπορείς να βγάλεις και καλές φωτογραφίες»
- Όποιος έχει καλή κουζίνα, μπορεί να γίνει master chef;

4. «Τον γάμο μου μπορεί να τον «τραβήξει» και ένας φίλος»

- Ο φίλος σας μπορεί να κάνει κάποιες πρόχειρες λήψεις (snapshot) στον γάμο σας, και 

θα πρέπει να τραβήξει πολλές για να βρεθούν μερικές καλές, αλλά δεν θα είναι σε καμία 

περίπτωση επαγγελματικού επιπέδου.

5. «Δεν έχει το δικαίωμα να τραβά φωτογραφίες σε δημόσιους χώρους
- Ο επαγγελματίας φωτογράφος που βρίσκεται σε κάποιον δημόσιο χώρο, μπορεί να τραβήξει 

ό,τι θελήσει. Το ερώτημα τίθεται για το αν και με ποιόν τρόπο έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει 

τις φωτογραφίες του. Ο Νόμος αναφέρει σαφώς ότι δεν του επιτρέπεται π.χ. να προσβάλλει 

την προσωπικότητα του φωτογραφιζόμενου προσώπου.

6. «Εξαιρετική φωτογραφία! Θα πρέπει να είναι επεξεργασμένη στο 
Photoshop!
- Οι περισσότεροι επαγγελματίες φωτογράφοι, είναι ικανοί με την λήψη της φωτογραφίας να 

αποτυπώσουν ακριβώς αυτό που θέλουν. Αυτή είναι και η ικανότητά τους που τους ξεχωρίζει 

από όλους τους άλλους. Γι’ αυτό είναι επαγγελματίες. Γι’ αυτό έχουν σπουδάσει ή έχουν ξοδέψει 

χιλιάδες ώρες με το μάτι καρφωμένο στο «ματάκι» της μηχανής τους. Βέβαια, όταν τίθεται θέμα 

καλλιτεχνικής απεικόνισης ή η φωτογραφία χρίζει ανάγκης ενός συγκεκριμένου ύφους και 

ατμόσφαιρας, σίγουρα γίνεται κάτι παραπάνω, μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικότητας και της 

σωστής χρήσης της επεξεργασίας. Και δεν γίνεται ΜΟΝΟ με το Photoshop!!

7. «Ο «τάδε» βγάζει καλύτερες φωτογραφίες από αυτόν»
- Ο καθένας επαγγελματίας φωτογράφος, έχει δικό του προσωπικό στυλ και ύφος παρουσίασης 

των φωτογραφιών του. Είναι καθαρά υποκειμενικό λοιπόν το ζήτημα και πάντοτε αφορά 

τον ίδιο ως δημιουργό, αφού μόνο αυτός καθορίζει τον τρόπο που θέλει να αποτυπώνει τις 

φωτογραφίες του. Άρα, ναι μπορεί ο «τάδε» να βγάζει «καλύτερες» φωτογραφίες, αλλά σε 

σύγκριση με ποιόν; Μήπως τελικά το γούστο είναι αποτέλεσμα και γνώσης;

8. «Κάντε του παζάρια»
- Τα παζάρια είναι της κουλτούρας μας αναπόσπαστο κομμάτι. Ποτέ όμως δεν το πορακάνουμε 

και ποτέ δεν θεωρούμε δεδομένο ότι όσο πιέζουμε τον επαγγελματία να «κατεβάσει» την τιμή 

των υπηρεσιών του, έχει το περιθώριο να το κάνει. Μπορούμε να ζητήσουμε «μια καλύτερη 

τιμή» αλλά μόνο αυτός γνωρίζει το όριο.

9. «Ξέρω κάποιον που παίρνει χαμηλότερες τιμές»
- Ναι, ναι!! Όλοι έχουμε μια εναλλακτική λύση, όλοι ξέρουμε «κάποιον» φίλο ή έχουμε έναν 

συγγενή! Το κριτήριο θα έπρεπε να ήταν ένα και μοναδικό: Το επάγγελμα του φωτογράφου, 

είναι ένα από τα ακριβότερα. Το σίγουρο λοιπόν είναι ότι θα πάρεις ό,τι πλήρωσες. Εάν θέλεις 

βέβαια να προσλάβεις ή να βρεις έναν «φθηνότερο», – ακόμα και αν είναι επαγγελματίας-, 

πρέπει να μπορείς να εκτιμήσεις τη δουλειά που ο καθένας θα σου προσφέρει. Προ πάντων 

όμως, μην το χρησιμοποιείς ως «πίεση» προς τον επαγγελματία (ή τον συνάδελφό του) 

προκειμένου να γλιτώσεις κάποια χρήματα. Όσο λιγότερα πληρώσεις, τόσα λιγότερα θα 

πάρεις. Και καμιά φορά, πολύ πιο λίγα και από τα λιγότερα!

�55�5)>$"*,"

10. «Θα μπορούσα να γίνω 
καλύτερος από εσένα εάν 
τραβούσα τόσο συχνά όπως 
εσύ!»
- Λοιπόν; Ποιός σε σταματάει; 

Άρπαξε μια φωτογραφική μηχανή ή 

απλά το κινητό σου τηλέφωνο, και 

ξαμολήσου να τραβάς φωτογραφίες. 

Αφού πιστεύεις ότι μπορείς, πρέπει 

να το κάνεις. Αλλά θα πρέπει να 

προσπαθήσεις πολύ μέχρι να πείσεις 

τον εαυτό σου αν τελικά μπορείς ή δεν 

μπορείς να γίνεις καλύτερος. Μέχρι 

εκείνη τη στιγμή, εγώ θα έχω φτάσει 

σε κάποιο άλλο επίπεδο. Θυμήσου 

την παροιμία λοιπόν και ξεκίνα: «Όταν 

εγώ γύριζα, εσύ πήγαινες». Το ζήτημα 

είναι να θες να φτάσεις κάπου επειδή 

το αγαπάς και όχι για να ξεπεράσεις 

κάποιον άλλον.

Είναι καιρός να επανεξεταστούν τα 

πρότυπα που έχουν δικαιολογημένα 

ή αδικαιολόγητα παγιωθεί για 

τον επαγγελματία φωτογράφο. Ο 

σημερινός επαγγελματίας έχει εξελιχθεί 

σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όλα τα 

παραπάνω που αναφέρονται στο 

άρθρο, είναι πραγματικότητα, έστω και 

αν ακόμα χρειάζεται πολλή δουλειά για 

να φτάσουν όλοι οι επαγγελματίες εκεί.

Σε αυτό απαιτείται πολιτική βούληση, 

οργάνωση από τους επίσημους φορείς 

που οφείλουν να προστατεύουν το 

επάγγελμα και βέβαια και ενημέρωση 

της κοινωνίας σε σταθερή βάση 

προκειμένου να εξηγηθούν οι όποιες 

απορίες, να φωτιστούν τα όποια 

σκοτεινά σημεία και να αρχίσει να 

αντιμετωπίζει δίκαια τον επαγγελματία.

Ο Σύλλογός μας, όντας ο πρώτος 

που έχει ποτέ υπάρξει στην Ηλεία, 

αγκαλιάζοντας πρώτα-πρώτα όλους 

τους επαγγελματίες, καταργώντας τις 

διαφορές και καλλιεργώντας κλίμα 

συνεργασίας και αλληλεγγύης, έχει 

καταφέρει μέχρι στιγμής και δεδομένης 

της όλης αρνητικής κατάστασης που 

αντιμετωπίζει, να προβάλλει τα θέματα 

που ζητούν επίμονα επίλυση.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΗΛΕΙΑΣ «ΦΩΤΑΚΤΙΣ»

Μετάφραση κειμένων και επιμέλεια: Δ. 

Παπαϊωάννου Πηγή: http://pixelpluck.com/
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Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ

Ορμηνίου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7236.847

Email: info@albapv.gr,       Alexandrou PhotoandVideo

www.albapv.gr

Απίστευτα ελαφριές, 

εργονομικά σχεδιασμένες, 

με ειδικό ανατομικό σύστημα 

για τη μη καταπόνηση της 

μέσης και με τα καλύτερα 

υλικά. Προσεγμένες μέχρι 

την τελευταία λεπτομέρεια, 

για τη μέγιστη προστασία τόσο 

του φωτογραφικού, όσο του 

βίντεο εξοπλισμού σας, αλλά 

και των αξεσουάρ τους με 

το Camera Protection System. 

PRO LIGHT BAGS

http://www.albapv.gr/
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Mitsubishi CP-K60DW-S
Η επαγγελματική εκτύπωση 10x15cm και 15χ20cm στην πιο προσιτή τιμή

Η κρίση στο photofinishing έχει κάνει τους επαγγελματίες φωτογράφους πολύ προσεκτικούς. 

Εκλογικεύουν κάθε κίνηση και απαιτούν να έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα που να κάνουν 

βιώσιμη κάθε αγορά, ακόμη και αν αντιπροσωπεύει μικρή συγκριτικά επένδυση. 

Στην λογική αυτή ανταποκρίνεται πλήρως ο νέος ευέλικτος εκτυπωτής 

CP-K60DW-S της Mitsubishi. Η εξαιρετική τιμή για επαγγελματικό μηχάνημα κερδίζει 

το ενδιαφέρον και στη συνέχεια τα πλεονεκτήματά του στην πράξη επιβεβαιώνουν 

την ορθή επιλογή. 

Τι θέλουν λοιπόν οι φωτογράφοι από ένα professional printer; Μακροχρόνια αξιοπιστία που 

εδώ την εγγυάται η φήμη του κατασκευαστή, απλότητα που προκύπτει από την τεχνολογία 

θερμικής εξάχνωσης χρωστικών (dye sublimation) χωρίς μελάνια και σπατάλες υλικών για 

καθάρισμα κεφαλών κλπ. και ευελιξία δηλ. να μην γίνεται σπατάλη χαρτιού και να έχουν 

δυνατότητα πολλών μεγεθών. 

Σε προηγούμενες γενιές εκτυπωτών δεν ήταν δεδομένη η εξοικονόμηση χαρτιού αφού αν 

ο χρήστης έδινε εντολή για εκτύπωση μιας μόνον φωτογραφίας, έμενε αχρησιμοποίητο 

αναλώσιμο. Τώρα με τo σύστημα επανατύλιξης  Rewind Function καταργείται το πρόβλημα 

απώλειας χαρτιού ακόμη και αν δοθεί εκτύπωση μονού αριθμού φωτογραφιών 10x15cm. 

Άλλο ένα σοβαρό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα δύο φινιρισμάτων είτε glossy είτε semi 

matte (satin) ώστε η εκτύπωση να προσαρμόζεται στην αισθητική του πελάτη. 

Το νέο μικρό μηχάνημα της Mitsubishi σχεδιάστηκε ειδικά για να ταιριάζει σε κάθε εργασιακό 

περιβάλλον και σε κάθε επαγγελματική εφαρμογή. Είτε μιλάμε για  κατάστημα με photo kiosk 

που χρειάζεται hard copies μικρού ως μεσαίου μεγέθους είτε studio που θέλει κατά διαστήματα 

κάποια τυπώματα για πελάτες είτε για φωτογράφους γάμων κλπ. που επιθυμούν να έχουν τον 

απόλυτο έλεγχο στις εκτυπώσεις τις οποίες δίνουν στους πελάτες, το CP-K60DW-S 

���������	
�
Τύπος dye sublimation τριών 
περασμάτων CMY και τέταρτο πέρασμα 
για την επίστρωση (lamination)
Aνάλυση: 300dpi 
Βάθος χρώματος 256-bit
Επιφάνειες: semi matte/glossy
Αναλώσιμο: ρολό CK-K76R
Αριθμός εκτυπώσεων:320 τεμάχια 
10x15 ή 160τμχ. 15x20 από κάθε ρολό 
χαρτιού (η συσκευασία  αναλώσιμου 
περιλαμβάνει 2 ρολά)
Ιnterface: USB 2.0
Συμβατότητα: PC (Windows) Mac OS, 
Mitsubishi Easyphoto EVO, Kiosk gifts, 
Click
Ηλεκτρ. κατανάλωση:  2,4Α 220/240V
Διαστάσεις: 27,5x44,6x17cm
Βάρος: 12 kg.
Tιμή: €590+ΦΠΑ

προσαρμόζεται με άνεση και 

το κυριότερο με πολύ χαμηλό 

κόστος. Εκεί που πλέον δεν 

μπορεί να λειτουργήσει μηχάνημα 

χημικής τεχνολογίας λόγω 

μικρού αριθμού εκτυπώσεων ή 

ακανόνιστου ρυθμού ζήτησης, 

το Mitsubishi θα δώσει λύση και 

στην μικρή και στη μεγαλύτερη 

παραγωγή. Για ένα εκτυπωτικό 

που μένει συνήθως σε λειτουργία 

αναμονής (standby) είναι 

σημαντική η χαμηλή ηλεκτρική 

κατανάλωση αφού σε ετήσια 

βάση αθροίζεται και αποτελεί 

ένα αξιοπρόσεκτο συντελεστή 

κόστους. Το CP-K60DW 

ξεχωρίζει με τη πολύ χαμηλή 

κατανάλωση -96% όταν περνά σε 

standby. Από τεχνικής πλευράςη 

παραγωγικότητα φθάνει τις 320 

εκτυπώσεις 10x15cm ή 160 

εκτυπώσεις 15x20cm την ώρα και 

η ανάλυση τα 300dpi για μέγιστη 

απόδοση της λεπτομέρειας. Η δε 

ευελιξία στην επιλογή των δύο 

δημοφιλών μεγεθών εκτυπώσεων 

σημαίνει ότι ο επαγγελματίας 

γίνεται αυτόνομος και εξυπηρετεί 

άμεσα τους πελάτες του, χωρίς 

να τον απασχολεί το κόστος που 

είναι απολύτως ανταγωνιστικό 

ακόμη και απέναντι στο RA4 αν 

συνυπολογιστούν τα χημικά, το 

ηλεκτρικό ρεύμα και η σπόσβεση 

του κεφαλαίου. 

446mm340mm

27
5m

m
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http://www.meproav.gr/index.php/EL/services/dvd-copy-protection-el
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Στα παλιά γραφεία της Kodak στο Μαρούσι

Ήταν αναμφισβήτητα το πρώτο, το μεγαλύτερο, το πιο άνετο, 

το πιο κομψό και το πιο λειτουργικό κτήριο που στέγασε μέχρι 

σήμερα φωτογραφική επιχείρηση στη χώρα μας. 

Η επιχείρηση ως Kodak(Near East)inc εγκαταστάθηκε στο Μαρούσι 

στην οδό Χειμάρας 10-12 και αποχώρησε από εκεί το 2009 αν δεν 

κάνουμε λάθος. Όσοι ακόμη και σήμερα περάσουν απ’ έξω από 

τα εγκαταλελειμμένα γραφεία παρά την απογοητευτική εικόνα 

που θα αντικρύσουν, θα νιώσουν σίγουρα την αύρα μιας άλλης 

εποχής. Της εποχής που η φωτογραφική αγορά μεσουρανούσε 

με τα εκατοντάδες minilab σε όλη την χώρα, με τα εκατομμύρια 

των εκτυπώσεων και πολλά – πολλά άλλα. Η σημερινή παρακμή 

της αποδίδεται γλαφυρά από την εικόνα των εγκαταστάσεων της 

άλλοτε κραταιάς και πανίσχυρης Kodak.

B=�)$�()$�'F

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γ.ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Το πάλαι ποτέ κραταιό λογότυπο της Kodak στέκει ακόμη στο πιο ψηλό σημείο του κτηρίου

Οδός Χειμάρας 10-12. Δεν υπάρχει κουδούνι, δεν υπάρχουν κάμερες, 
δεν υπάρχουν φύλακες, δεν υπάρχει καν πόρτα



������ 15��	
�� 248 •  ��	���� 14 IOY�I�	 2014

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

B=�)$�()$�'F

Ο χώρος που στέγαζε το μεγάλο parking της επιχείρησης. Δεν υπάρχουν στέγαστρα ενώ το πράσινο έχει καταπνίξει στην κυριολεξία το κτήριο. 
Αριστερά το δρομάκι που οδηγούσε από το parking στα γραφεία και δεξιά η σιδερένια, συρόμενη  πόρτα – είσοδος του parking αντέχει ακόμη...

Άποψη των αποθηκευτικών χώρων. Έχει απομείνει μόνον το τσιμέντο και λίγο πιο πάνω χαραγμένο το λογότυπο της εταιρείας
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http://albumake.com/
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Πρόσκληση για υποβολή 
φωτογραφικών έργων

Το Φωτογραφικό Κέντρο 

Θεσσαλονίκης (www.fkth.gr) 

προκηρύσσει μονοθεματικό 

διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα 

την «ΣΟΚΟΛΑΤΑ», με σκοπό 

την δημιουργία μίας μεγάλης 

ομαδικής έκθεσης σε χώρους 

του Εργοστάσιου - Μουσείου 

Σοκολάτας, στη Θεσσαλονίκη. 

Τελευταία ημέρα υποβολής των 

έργων η 13η Αυγούστου 2014. 

Η συμμετοχή στην έκθεση/

διαγωνισμό είναι ανοιχτή σε κάθε 

ενδιαφερόμενο, ερασιτέχνη ή 

επαγγελματία. Από τη διοργάνωση 

δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως 

προς τον αριθμό των φωτογραφιών 

που θα υποβληθούν, το ύφος, 

το περιεχόμενο και τα λοιπά 

χαρακτηριστικά ή δομικά στοιχεία 

των φωτογραφιών που θα 

υποβληθούν. Η επιλογή των 

έργων και ο σχεδιασμός της 

έκθεσης θα γίνει από τον Επιμελητή 

Βασίλη Καρκατσέλη, Εικαστικό – 

Φωτογράφο και μέλος του ΔΣ του 

ΦΚΘ. Τα έξοδα της εκτύπωσης των 

φωτογραφιών έχουν εξασφαλιστεί 

από χορηγό. Τα εγκαίνια της 

έκθεσης θα πραγματοποιηθούν 

στις 6 Σεπτεμβρίου στη 

Θεσσαλονίκη. Όσοι ενδιαφέρονται 

να συμμετέχουν θα πρέπει να 

στείλουν μέχρι τις 13 Αυγούστου 

τις φωτογραφίες τους (αποστολή 

με email, αρχεία jpeg, με μέγεθος 

περίπου 10Χ15 cm, στα 300 dpi) 

στο katselis@the.forthnet.gr.

ερισσότερες πληροφορίες στο 

www.fkth.gr.

Epson
Ήρθαν στην Ελλάδα οι νέοι εκτυπωτές L1300 και L1800

Οι νέοι L1300 και L1800, με ενσωματωμένο σύστημα τροφοδοσίας μελάνης της Epson, 

κυκλοφορούν τον Ιούλιο στην Ελλάδα. Προορίζονται για ελεύθερους επαγγελματίες, 

μικρές επιχειρήσεις και φωτογράφους, ενώ δίνουν την δυνατότητα εκτύπωσης σε μέγεθος 

έως και Α3. Ο L1300 καλύπτει μεγάλες εκτυπωτικές ανάγκες σε χαμηλό κόστος, καθώς 

διαθέτει ενσωματωμένο τετραμέλανο σύστημα δοχείων μελάνης, για εκτυπώσεις σε Α3. 

Ο L1800 είναι ιδανικός για εκτυπώσεις χαμηλού κόστους σε επιχειρήσεις μικρού 

μεγέθους. όπως φωτογραφεία, διαφημιστικά γραφεία και άλλες μικρές εταιρείες, καθώς 

διαθέτει ενσωματωμένο εξαμέλανο σύστημα. 

Οι νέοι εκτυπωτές L1300 και L1800 έχουν μειωμένο χρόνο αναμονής, χάρη στο 

σύστημα δοχείων μελάνης εξαιρετικά υψηλής χωρητικότητας. Κάθε εκτυπωτής διαθέτει 

ενσωματωμένο σύστημα δοχείων μελάνης, ώστε να παρέχει στους χρήστες, αξιόπιστες 

έγχρωμες εκτυπώσεις χωρίς την ταλαιπωρία και το μπέρδεμα, που συχνά ακολουθούν 

τα μη γνήσια ανταλλακτικά μελάνης και τα συστήματα δοχείων μελάνης άλλων 

κατασκευαστών. 

Και οι δυο εκτυπωτές συνοδεύονται από εγγύηση 12 μηνών (ή 30.000 σελίδων) και 

από παροχή υποστήριξης. Παράλληλα, διαθέτουν πιστοποίηση ENERGY STAR. Ο L1300 

εκτυπώνει μέχρι 7.100 ασπρόμαυρες σελίδες και 5.700 έγχρωμες σελίδες, ενώ ο L1800 

μπορεί να εκτυπώσει μέχρι 1.500 έγχρωμες φωτογραφίες, χωρίς να χρειάζεται αλλαγή 

μελανιών. Κατά την αγορά του εκτυπωτή το πρώτο σετ μελανιών συμπεριλαμβάνεται 

στη συσκευασία.

photo.gr

WWW.PHOTO.GR
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www.jmsolutions.gr 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr

solutions

PAPER MAKES THE DIFFERENCE
#� �$��� ��� ���"����, � ������
 �������� 	�� � ��������	
 ���������� ��� Hahnem%hle �� 
����� ������ ��� 	����
 �� FineArt ���$ 	�� �� ���������	� ������ �	�������. 
&�����$���, ��	����	��, ���'������, ��������� 	�� ������ �	"�� '���������, ������������ ����� 
Hahnem%hle, ���� ������ � ���� ��������� ������ ���$�� ���	���� ������ �	������� ��� 
	������� ��"���� "��� ��� �$�	�� ���� ��� �	����� 	�� '���������. 

solutions() #) *+-/#- �#46

http://www.jmsolutions.gr/
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Canon 
Αισθητήρας 
τύπου Foveon στα 
σκαριά…

Μια διαρροή πατέντας 

από το ιαπωνικό 

site Egami που 

ειδικεύεται σε παρόμοια 

πληροφόρηση, έρχεται 

να αναζωπυρώσει τις 

εικασίες ότι και άλλες 

εταιρίες πλην Sigma, 

φλερτάρουν με την 

ιδέα του πολυστρωματικού αισθητήρα. Στην περίπτωση της Canon η ευρεσιτεχνία 

προβλέπει ευαισθησία πέρα από τα τρία βασικά χρώματα οτυ ορατού φάσμοτος RGB 

και άλλα δύο για το υπεριώδες (UV) καθώς και το υπέρυθρο (IR). Δεν είναι γνωστό που 

θα αξιοποιείται η πρόσθετη δειγματοληψία από UV και IR αλλά μια θεωρία μιλάει για τη 

βελτίωση των δύσκολων τόνων της επιδερμίδας.

“Summer Thoughts”
Έκθεση φωτογραφίας και αυθεντικών συλλεκτικών αφισών

� �
����� ������ �������� ���� ������ �� ��������
� �� ��� Image 

Gallery ��� ������ �������!��� ��� ��"�������� ������ Summer Thoughts. 

� ������ ����"�
��� �� ���������� ��""������� �	
��� ��"������� �� �� 

��""��� ��� Image Gallery, ���������� 	������	
�� ��� 	������	�� �"
� 

#��
��� ��� �������� 	������	
�� ��� 	������	�� ������ $��"���"��. 

%� �	
��� �
��� ���������� ��������� ��� ������� �� ���	���� �������
�� ��� 

��&���������, �����������	����, ���	��������� �.�. '������ �
��� 	�"����������� 

�� ��������� ��""������� ��� Bernard Villemot, David Hockney, Roger 

Bezombes, Roy Lichtenstein, Georges Mathieu. %� ���������� 	������	
�� 

��� �"
� #��
��� ��������� ��� ��"�������� ������� ��� ���� ��� ������� 

%� �������� 	������	
�� ��� ������ $��"���"�� �
��� ����"���� 

��� ��&��
�� ��� ��� ���� ��� ����
�� ��� �����!��� �� "���������� ��� 

�������"����� ��� ����(

Γκαλερί Ακρόπρωρο, Παλαιό Λιμάνι Σπετσών 2 – 26 Αυγούστου 2014

��"5�$, Q)�+()�5'�� 
Καλοκαιρινή έκθεση 2014

Η Γκαλερί Ζουμπουλάκη φιλοξενεί την ομαδική 

έκθεση του καλοκαιριού. Θα παρουσιαστεί 

μία σειρά από φωτογραφίες των Μαρίνας 

Βερνίκου, Βένιας Μπεχράκη, Ελένης Μυλωνά, 

Ιωάννας Ράλλη και Δανάης Στράτου. Η Ελένη 

Μυλωνά θα συμμετέχει με φωτογραφίες από 

την πρόσφατη ατομική της έκθεση “The Cursed 

Serpent”, στο Μουσείο Μπενάκη και στη Γκαλερί 

Françoise Heitsch, στο Μόναχο το 2014. Επίσης, 

θα παρουσιαστούν έργα των Γιάννη Αδαμάκη, 

Αλεξάνδρας Αθανασιάδη, Μίλτου Γκολέμα, 

Χρήστου Κεχαγιόγλου, Τζένης Κωδωνίδου, 

Νίκου Λαγού, Αχιλλέα Παπακώστας, Μαρίας 

Φιλοπούλου κ.ά.

B=�)>$"*��� <J��$) 
R�&&"5)�,���
Φεστιβάλ “Κωφοί και Ακούοντες 
εν Δράσει”

Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

συμμετέχει στο φεστιβάλ “Κωφοί και 

Ακούοντες εν Δράσει”, που θα γίνει στο 

Επταπύργιο από τις 14 Ιουλίου έως τις 

18 Ιουλίου. Τη Δευτέρα14/7, 09:30πμ-

12:30μμ, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια 

της έκθεσης φωτογραφίας. Συμμετέχουν 

κωφοί φωτογράφοι του ‘Θεάτρου Σιγής’ και 

φωτογράφοι-μέλη του ΦΚΘ.

Το πλήρες πρόγραμμα στο http://fkth.

gr/κωφοί-και-ακούοντες-εν-δράσει/ fkth.gr

http://fkth.gr/%CE%BA%CF%89%CF%86%CE%BF%CE%AF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%BD-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9/%20fkth.gr
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FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ
www.fisheye.gr

Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 183 45 Μοσχάτο. Tηλ.: 210 9020664, email: sales@fisheye.gr

E P S O N  A u t h o r i z e d  R e s e l l e r

     �������	
 �������� LFP Epson

������������
 �����������
 EPSON Surelab

������ inkjet & ������� Epson.

Epson SureLab D3000 Epson SureLab D700

http://www.fisheye.gr/
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Συνεργασία με FJ Westcott - Διανομή Icelight

� �)�'%� �* ����������� ��� ����&� ��� �������� ��� ��+����� ��� ������������ 

�����
�� FJ Westcott. � FJ Westcott �
��� ��� ������
�� ����&������ �����
� �� 

�����
� ��� ��� 100 ������ ��� 	������	��� �����, �� ����"� ����� ���������� 

��+����� ��� ���� ��� 	������(. /����� ��+�� ���� �������� ����� ��� ����"�
 

�� ������
�� ���������� 	����� LED 	�������� Icelight, ��� ��+�� ����������� 

�� ��� 2��2������ 	������	� Jerry Ghionis. *���� ��� Icelight, � �)�'%� �* 

�������� ���� *""����� ����� ��� "��� ����� ��� ���2���� �&������ ��� �� 

Icelight ��� ��� ��� ����
� ����� ��+����� ��� FJ Westcott ��� ����"�������, 

diffusers ��� 	����.
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Google Camera
Λειτουργεί και ως ντεκλανσέρ

Ήταν ζήτημα χρόνου να επιστρατευθούν τα smartwatches στο workflow της 

φωτογράφησης με mobile συσκευή, είτε μιλάμε για smartphones είτε για tablet. Με 

το τελευταίο update της εφαρμογής Camera App της Google οι χρήστες μπορούν 

να χρησιμοποιήσουν το smartwatch τους ως ντεκλανσέρ για την κάμερα του 

smartphone ή του tablet τους, με την προϋπόθεση να τρέχουν και τα δύο Android. 

Πέρα από την ενεργοποίηση του κλείστρου επιτρέπει και την ενεργοποίηση του 

αυτοχρονομέτρη για τους χρήστες που θέλουν λίγο χρόνο για να μπουν και οι ίδιοι 

στο κάδρο τους. Το Camera App θα το βρείτε στο Google Play Store. 

EyeFi
Οι επιδραστικότεροι φωτογράφοι του 

διαδικτύου

H EyeFi με τις γνωστές SD κάρτες 

ασύρματης δικτύωσης συνεργάστηκε 

με την διαφημιστική εταιρεία Evolve! 

για να ανακαλύψουν ποιοι είναι οι πιο 

επιδραστικοί φωτογράφοι στα social media. 

Από τη συνεργασία τους προέκυψε και το 

infographic που βλέπετε. Στο διάγραμμα 

εμφανίζονται οι τριάντα φωτογράφοι, 

μερικοί ήταν αυτονόητο ότι θα βρεθούν στη 

λίστα και κάποιοι αποτελούν έκπληξη, μαζί 

με το handle τους για να τους αναζητήσετε 

στο Facebook, το Twitter και το Instagram. 

Επιπλέον η Eyefi έφτιαξε μια λίστα με τα 

accounts των 30 φωτογράφων την οποία 

μπορείτε να ακολουθήσετε. 

https://twitter.com/EyefiCard/lists

/top-social-photogs

https://twitter.com/EyefiCard/lists
/top-social-photogs
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http://green-project.org/index.php?lang=%CE%B5%CE%BB
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Samsung
Το “Gradient: From Gray to Color 
Scale” έδωσε χρώμα στα Ιωάννινα

Tο project “Gradient: From Gray to Color 

Scale” ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 11 

Ιουλίου και οι δημιουργίες που φιλοτέχνησαν 

περισσότεροι από 30 εικαστικοί από την 

Ελλάδα και το εξωτερικό, κοσμούν, πλέον, 

την πόλη των Ιωαννίνων. 

Η μεγάλη γιορτή του street art και του 

αστικού πολιτισμού πραγματοποιήθηκε 

από τις 3 έως και τις 11 Ιουλίου. Συνολικά, 

περισσότερες από 35 δημιουργίες που 

περιλαμβάνουν τοιχογραφίες, graffiti και 

εγκαταστάσεις (installations), έδωσαν χρώμα 

στα κτίρια και στην πόλη. Στο πλαίσιο της 

μεγάλης κλίμακας εικαστικής ενέργειας, η 

δημιουργική παρέμβαση στο δημόσιο χώρο 

των Ιωαννίνων συνοδεύτηκε από προβολές, 

σε συνεργασία με διεθνή φεστιβάλ και 

φορείς, καθώς και DJ Sets και performances, 

δημιουργώντας μια μεγάλη γιορτή στην 

καρδιά των Ιωαννίνων.

Όπως δήλωσε η ομάδα που εμπνεύστηκε 

την ενέργεια “Gradient: From Gray to Color 

Scale”: «Μέσω της πρωτοβουλίας Samsung 

Launching People κάναμε το όνειρό μας 

πραγματικότητα. Με τη συμμετοχή της 

καλλιτεχνικής κοινότητας από την Ελλάδα, 

αλλά και εξωτερικό, χαρίσαμε χρώμα, ένταση 

και ζωή στην πόλη των Ιωαννίνων. Το αστικό 

τοπίο αποτέλεσε έναν καμβά για περισσότερες 

από 35 δημιουργίες από όλο το φάσμα της 

καλλιτεχνικής έκφρασης, ενώ σημαντική ήταν 

και η θετική ανταπόκριση του κόσμου. Με 

την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα στον 

πυρήνα της ιδέας μας, καταφέραμε όχι μόνο 

να προσφέρουμε ένα διαδραστικό δρώμενο 

για όλους με ιδιαίτερα γιορτινό χαρακτήρα». 

Canon
Mobile Print app

Στον κόσμο του Android και Hewlett 

Packard Slate απευθύνεται το software 

plug in Canon Print Service που 

καλύπτει συσκευές Android οι οποίες 

τρέχουν λειτουργικό 4.4.2 και ορισμένα 

Hewlett Packard Slate. To κατέβασμα 

της εφαρμογής γίνεται από το Google 

Play όπου και υπάρχει η πλήρης λίστα 

των συμβατών εκτυπωτών. 

Olympus Pen E-PL6
Μερική αναβάθμιση

Στο γνώριμο σχήμα της οικογένειας 

Pen εντάσσεται το νεώτερο μέλος της 

οικογένειας, η Ε-PL6. H μηχανή διατηρεί τις 

βασικές προδιαγραφές δηλ. 16Megapixel 

ανάλυση από τον αισθητήρα Live MOS, και 

επεξεργαστή TruePic VI όλα δανεισμένα 

από την OM-D E-M5. Eκτός από την οθόνη 

3in. 460K pixel  για τη σκόπευση μπορεί να 

δεχθεί εξτρά EVF. Nέα στοιχεία αποτελούν 

το ηλεκτρονικό αλφάδι, το σύστημα 

time lapse (με αυτόματη εξαγωγή των 

μεμονωμένων εικόνων σε φορμά video 

720p), η μειωμένη υστέρηση κλείστρου 

0,044sec και μία ξεχωριστή ρύθμιση 

χαμηλής ευαισθησίας  Low ISO 100.
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

http://www.photo.gr/
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 25-28 Σεπτεμβρίου και όπως πάντα το Συνέδριο για την ιστορία 
της φωτογραφίας

Οι 13ες Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων θα διεξαχθούν στις 25-28 

Σεπτεμβρίου 2014, και το Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, 

Παρασκευή 26 με Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου. Το πλήρες πρόγραμμα θα δημοσιευθεί 

τον Αύγουστο. Όπως κάθε χρόνο, η ομαδική Έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων 

είναι ανοιχτή σε κάθε φωτογράφο κάτω των 35 που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα. 

Το θέμα είναι ελεύθερο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν CD με 

μέχρι 20 φωτογραφίες, διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση email και οποιοδήποτε 

πρόσθετο πληροφοριακό υλικό θέλουν στις ΦΣΚ μέχρι τις 15 Αυγούστου το αργότερο 

(Φωτογραφικές Συναντήσεις, Χώρα, Κύθηρα 80100). Το Συνέδριο για την Ιστορία 

της Ελληνικής Φωτογραφίας είναι το καθιερωμένο forum για την παρουσίαση 

ανακοινώσεων και αποτελεσμάτων έρευνας γύρω από κάθε έκφανση της ελληνικής 

φωτογραφίας. Προτάσεις για πρωτότυπες διαλέξεις ή ανακοινώσεις είναι ευπρόσδεκτες 

στη διεύθυνση mail@kytheraphoto.com. Προβλέπονται όπως πάντα ειδικά πακέτα 

για φοιτητές και νέους που θα συμπεριλαμβάνουν τέσσερις διανυκτερεύσεις στο 

Καψάλι καθώς και το ταξίδι από και προς Πειραιά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα 

δημοσιευθούν μέσα στο καλοκαίρι. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν 

τις εξελίξεις από τη σελίδα των ΦΣΚ στο facebook: https://www.facebook.com/

KytheraPhotoEncounters. Ο καινούργιος διαδικτυακός τόπος των Συναντήσεων θα 

ενεργοποιηθεί σύντομα. Περισσότερες πληροφορίες: mail@kytheraphoto.com

�(�5����$V�)��"� 
�) NX-D
Δωρεάν το Capture NX-D από 26 Ιουνίου 2014 

Xωρίς κόστος θα μπορούν να κατεβάζουν οι κάτοχοι φωτ. 

μηχανών Nikon το νέο RAW Converter NX-D το οποίο επί της 

ουσίας διαδέχεται το Capture NX-2. Tι προσφέρει:

•Υποστήριξη των αρχείων RAW με ρύθμιση White balance, 

εκφώτισης, Picture Control. • Επέκταση υποστήριξης και για 

αρχεία JPEG • Πλέουσες παλέτες εργαλείων • Διαφορετικές 

δυνατότητες απεικόνισης με εικονίδια, filmstrip, full screen κλπ. 

επίσης απεικόνιση προ/μετά επεξεργασία. • Ενσωμάτωση sidebar 

με διάφορες πληροφοριακές ενδείξεις, φίλτρ ων κλπ.

PMA
Big Photo Show στο Los 
Angeles

Εκτός από τη συμμετοχή στη 

CES στις αρχές της χρονιάς, το 

αμερικανικό Photo Marketing 

Association μετέχει και σε άλλες 

εκθεσιακές δραστηριότητες όπως 

το Big Photo Show (LA Convention 

Center 17-18 Μαΐου 2014). Το event 

περιλάμβανε περίπτερα εταιριών με 

προϊόντα καθώς και 60 διαφορετικά 

σεμινάρια και άλλες επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις, shooting sessions κλπ. 

Περισσότεροι από 12.000 επισκέπτες 

παραβρέθηκαν δείχνοντας το 

ενδιαφέρον των επαγγελματιών τη 

στιγμή που είναι εμφανής η απουσία 

μιας μεγάλης έκθεσης στις ΗΠΑ.

https://www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters
https://www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters
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210 8541400 - info@photo.gr
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http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Αστικά ημερολόγια 

Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου και της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), παρουσιάζει 

την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Κασίμη «Αστικά Ημερολόγια», συνοδευόμενη από την 

παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τον ομώνυμο τίτλο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 

16 Ιουλίου, ώρα 8:30μμ, στον Χώρο Τέχνης Δημητρακοπούλου, στην Παροικιά της Πάρου. Η έκθεση 

θα διαρκέσει από την Τετάρτη 16 Ιουλίου έως την Τρίτη 22 Ιουλίου, καθημερινά 11:00πμ με 2:00μμ και 

8:00μμ έως 12:00μμ. Το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου 

και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), παρουσιάζει 

την ατομική έκθεση φωτογραφίας του Παναγιώτη Κασίμη «Αστικά Ημερολόγια», συνοδευόμενη από την 

παρουσίαση του νέου του βιβλίου με τον ομώνυμο τίτλο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 

16 Ιουλίου, ώρα 8:30μμ, στον Χώρο Τέχνης Δημητρακοπούλου, στην Παροικιά της Πάρου. Η έκθεση 

θα διαρκέσει από την Τετάρτη 16 Ιουλίου έως την Τρίτη 22 Ιουλίου, καθημερινά 11:00πμ με 2:00μμ και 

8:00μμ έως 12:00μμ.  www.kasimisphotography.com 



������ 28��	
�� 248 •  ��	���� 14 IOY�I�	 2014

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

3�� ������"
��: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books
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�����, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9  
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Στο νέο τεύχος του ΦΩΤΟγράφου Νο 231, που κυκλοφορεί στα περίπτερα, 

θα διαπιστώσετε ότι η Γκαλερί των Αναγνωστών έχει ορισμένες δομικές 

αλλαγές. Πολλές από τις συμμετοχές που λαμβάνουμε από εσάς αποτελούν 

συγκροτημένα portfolio με ενότητα ύφους, τεχνικής και αισθητικής. Με 

την προηγούμενη μορφή της Γκαλερί δεν μπορούσαμε να φιλοξενήσουμε 

και να επιβραβεύσουμε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό αλλάζει! Μαζί με τις 

μεμονωμένες συμμετοχές σας (τις οποίες ενθαρρύνουμε και εκτιμούμε) θα 

φιλοξενούμε και κάποια διευρυμένα portfolios. 

Πέραν αυτού αλλάζει και ο τρόπος αποστολής των φωτογραφιών σας. 

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι στο group του Περιοδικού δεν υπάρχουν 

πλέον φάκελοι για να ανεβάσετε τις συμμετοχές σας. Λόγω της πολιτικής του 

Facebook το προφίλ του Περιοδικού που λειτουργούσε ως διαχειριστής του 

group μετατράπηκε σε Page και πλέον δεν έχει πρόσβαση στη διαχείριση. Αυτή 

η αλλαγή, που συνέβη χωρίς προειδοποίηση, καθιστά αδύνατη την εποπτεία και 

τη διαχείριση του μεγάλου όγκου του υλικού που αποστέλλατε για τη συμμετοχή 

σας στην Γκαλερί των Αναγνωστών. Σε μια προσπάθεια λοιπόν να διευκολύνουμε 

τη διαδικασία για εσάς και για εμάς, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την υποβολή 

των εικόνων στο photo.gr, ώστε να μην εξαρτόμαστε πλέον από το FB και τις 

απρόβλεπτες αλλαγές που επιβάλλουν στους χρήστες 

και στα groups.

Τέλος, δυστυχώς λόγω της αλλαγής ο φάκελος με τις 

φωτογραφίες των Αναγνωστών για το μονοθεματικό 

τεύχος της Ταξιδιωτικής Φωτογραφίας διαγράφτηκε. 

Θα θέλαμε λοιπόν να ζητήσουμε συγγνώμη από 

τους Αναγνώστες μας και να τους προτρέψουμε να 

στείλουν ξανά τις εικόνες μέσω του photo.gr. 

Εδώ μπορείτε να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας 

για την επόμενη Gallery Αναγνωστών με θέμα την 

αρχιτεκτονική φωτογραφία http://bit.ly/1mvAKNv 

και εδώ περιμένουμε τις εικόνες σας για τη Gallery 

του μονοθεματικού τεύχους με θέμα την ταξιδιωτική 

φωτογραφία http://bit.ly/1o1E1lf

Σας ευχαριστούμε, όλες και όλους, που είστε 

όλον αυτό τον καιρό κοντά μας, με δημιουργική 

παρουσία, και προσβλέπουμε σε πιο ενεργή -με όλα 

τα σύγχρονα μέσα- συμμετοχή σας στην αγαπημένη 

όλων Gallery των Αναγνωστών.

�$)&)%� ) �$�()� "()&�)5�� *=�)>$"*�V� J%�� "55'#�� 
Για την συμμετοχή στη gallery αναγνωστών του περιοδικού

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
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
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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