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Παιδοφιλία ή υψηλή τέχνη;
Τα 2000 Polaroid με ανήλικα κορίτσια του Balthus

�ditorial
Πριν λίγους μήνες δημιουργήθηκε ένα 

πολύ σοβαρό ζήτημα στη Γερμανία με 

καλλιτεχνικές αλλά κυρίως ηθικές και 

κοινωνικές προεκτάσεις, που δεν ακούστηκε 

ούτε συζητήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. 

Το Mουσείο Folkwang της πόλης Essen 

ακύρωσε προγραμματισμένη έκθεση 

-ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός για τη Γερμανία- 

με θέμα: “Balthus: οι τελευταίες εικόνες”. 

Στην έκθεση θα παρουσιάζονταν 2.000 

φωτογραφίες Polaroid, που είχε βγάλει 

ο διάσημος Πωλονο-γάλλος ζωγράφος στα 

τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο Balthasar Klossowski de Rola (1908-

2001) γνωστός ως Balthus (Μπαλτίς) 

υπήρξε αδιαμφισβήτητα ένας από τους πλέον 

αναγνωρίσιμους ζωγράφους του 20ου αιώνα 

και καλλιτέχνης με διεθνή ακτινοβολία. 

Έργα του κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία του 

κόσμου με αξίες που στην αγορά της τέχνης 

αποτιμώνται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ και 

με τις γκαλερί και τα μουσεία να συνωστίζονται 

για το ποιο θα εκθέσει δουλειά του. 

     Εκτός από τη ζωγραφική ο Balthus, όπως 

πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, ασχολούνταν 

και με τη φωτογραφία. Συγκεκριμένα 

έκανε λήψεις Ρolaroid με θεματολογία 

πάντα νωχελικές και αισθησιακές πόζες 

νεαρών κοριτσιών. Όχι πορνογραφικές, όχι 

προκλητικές, όχι χυδαίες αλλά με αισθησιακές 

και ερωτικές προεκτάσεις και ερμηνείες...

      Αυτή του η φωτογραφική δραστηριότητα 

έγινε ευρέως γνωστή εκεί κάπου στα ογδόντα 

του χρόνια (πέθανε σε ηλικία 95 ετών). 

Η σειρά του “Τα 115 polaroid της Άννας”, 

παρουσιάσθηκαν πέρυσι τέτοιο καιρό στη 

πολύ γνωστή γκαλερί Gagosian της Νέας 

Υόρκης και έκαναν όχι απλά θόρυβο αλλά 

πάταγο στους καλλιτεχνικούς κύκλους. 

Παράλληλα την ίδια περίοδο στο φημισμένο 

Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης 

οι επισκέπτες έκαναν τεράστιες  ουρές για να 

δουν την έκθεση - αφιέρωμα στο έργο του με 

τίτλο “Balthus: Γάτες και κορίτσια – ζωγραφιές 

και προκαταλήψεις”. 

      Η πουριτανική και συντηρητική Αμερική 

αδιαφόρησε ανεχόμενη τις πολύ ιδιαίτερες και 

διφορούμενες φωτογραφικές του δημιουργίες. 

Δε συνέβη όμως το ίδιο και στη Γερμανία. 

Και μόνον η αναγγελία ότι το φημισμένο Μουσείο Folkwang της πόλης 

Essen θα έδειχνε όχι 115 αλλά όλες, δηλαδή συνολικά 2.000 Ρolaroid με 

τις ανήλικες μούσες του καλλιτέχνη ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων που 

κορυφώθηκαν λίγες μέρες πριν το άνοιγμα της έκθεσης. Και οδήγησαν 

τη διεύθυνσή του Μουσείου στην ακύρωσή της υπό τον φόβο σοβαρών 

ποινικών κυρώσεων. 

       Όλο αυτό το κύμα διαμαρτυριών και ατελείωτων συζητήσεων ιδιαίτερα 

στη Γερμανία για το τι είναι Τέχνη και τι όχι, για το που βρίσκονται τα όρια 

μεταξύ του καλλιτεχνικά αποδεκτού και του ηθικά απορριπτέου, για το πως 

και που... έβρισκε τα μοντέλα του ο γηραιός καλλιτέχνης, έβγαλε στη “φόρα” 

διάφορες λεπτομέρειες που τα διεθνή μέσα ενημέρωσης φρόντισαν να 

αναδείξουν. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά μία από αυτές. Λατρεμένη μούσα 

του Balthus ήταν η μικρή Anna Wahli, που ζούσε με την οικογένειά της στο 

καντόνι της Vaud, στo Rossiniere της Ελβετίας, μέρος όπου έζησε τα τελευταία 

χρόνια της ζωής του και ο διάσημος καλλιτέχνης. 
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Balthus, Therese Dreaming, 1938. Γνωστό έργο από τη σειρά ‘‘Γάτες & κορίτσια’’
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Δημοσιογραφικά βραβεία ΠΣΑΤ
Βραβεύτηκε ο γνωστός φωτορεπόρτερ Βασίλης Κουτρουμάνος

Ο γνωστός φωτορεπόρτερ και Ταμίας της ΕΦΕ, Βασίλης Κουτρουμάνος, 

βραβεύτηκε στα 17α Δημοσιογραφικά Βραβεία που απένειμε ο Πανελλήνιος 

Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου παρουσία της κυβερνητικής εκπροσώπου, 

Σοφίας Βούλτεψη και του υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γιάννη 

Ανδριανού στο Κέντρο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & 

Επικοινωνίας στις 3/11/2014. Η βραβευμένη φωτογραφία ονομάζεται “Ο 

Βραζιλιάνος”. Τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου Μουντιάλ, 

το οποίο ο Βασίλης Κουτρουμάνος κάλυψε ενδελεχώς. Στη διάρκεια της 

εκδήλωσης, βραβεύτηκαν οι δημοσιογράφοι με τα καλύτερα αθλητικά 

ρεπορτάζ στον γραπτό και ηλεκτρονικό Τύπο για τη χρονιά που πέρασε, ενώ 

απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στα παιδιά των δημοσιογράφων που 

εισήχθησαν στα ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και σε συγγραφείς 

αθλητικούς συντάκτες-μέλη ΠΣΑΤ.

T. TZIMA�

     Οι γονείς της μικρής ήταν εύποροι (γιατρός 

ο πατέρας της) και γνώριζαν πολύ καλά ότι 

η κόρη τους όχι μόνον επισκέπτονταν το 

ατελιέ του γείτονα καλλιτέχνη αλλά και ότι 

πόζαρε γι’ αυτόν, έχοντας μάλιστα δει και τις 

Ρolaroid. Οι πόζες της μικρής Άννας ξεκίνησαν 

όταν αυτή ήταν 8 ετών και σταμάτησαν στα 

16 της. Η σχέση της αυτή υπήρξε καθοριστική 

για τη ζωή της, οδηγώντας τη να γίνει σήμερα 

ψυχοθεραπεύτρια και κοινωνική λειτουργός.

      Πέρα όμως από αυτή την χαρακτηριστική 

ιστορία του τρόπου σκέψης μιας μέσης 

αστικής Ελβετικής οικογένειας, ουδέποτε 

στην πολύχρονη καριέρα του ζωγράφου 

υπήρξαν δικαστικές διαμάχες ή άλλου είδους 

εμπλοκές με αφορμή την αδυναμία του στην 

“απαθανάτιση της παιδικής αθωότητας” 

(έτσι χαρακτήρισαν οι κριτικοί τέχνης αυτή 

του την ιδιαιτερότητα). Συγκεκριμένα 

η επιμελήτρια της έκθεσης στο Metropolitan 

της Ν.Υ., ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: 

“Ο Balthus μετατρέπει τον υποσυνείδητο 

έμφυτο ερωτισμό των κοριτσιών σε τέχνη...” 

Και οι συζητήσεις για τις ηθικές, νομικές, 

καλλιτεχνικές και άλλες διαστάσεις του έργου 

του καλά κρατούν ολόκληρους μήνες τώρα 

και όλο αυτό με αφορμή τα Ρolaroid και όχι 

τους αντίστοιχους ζωγραφικούς πίνακες του 

καλλιτέχνη, αν αυτό κάτι σας λέει.        

�ditorial

Φωτ.: Bruno Barbey (Magnum). 
Ο 87χρονος Balthus το 1995 και δίπλα του 
η τότε 11χρονη Anna Wahli
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ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, 
 e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr
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	� ��� PHOTOVISION 2013

 www.facebook.com/photovision.gr
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https://www.facebook.com/photovision.gr
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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.
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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 η Μ.Κ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

https://www.youtube.com/watch?v=9ZEdApyi9Vw#t=60
www.photo.gr
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I AM THE NEW NIKON D810. Είμαι η απόλυτη ευελιξία υψηλής ανάλυσης. 
Χάρη στον καινούργιο μου αισθητήρα φορμά FX με 36,3 megapixel, τον επεξεργαστή 
εικόνας EXPEED 4 και το εύρος ISO από 64 έως 12.800, δεν υπάρχουν συνθήκες φωτισμού 
τις οποίες να μην μπορώ να χειριστώ. Επιπλέον, η λειτουργία λήψης ριπής έως 7 καρέ ανά 
δευτερόλεπτο και η εγγραφή video Full HD σε πολλά φορμά στα 60p διασφαλίζουν ότι 
κανένα θέμα δεν θα διαφύγει από τον φακό μου. Είμαι φτιαγμένη για την τελειότητα. 
nikon.gr  Image © Miss Aniela

I AM A MODERN MASTERPIECE

http://www.damkalidis.gr/index.html
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Ποιοί επιτίθενται στην αμοιβή του φωτογράφου γάμων

��# &%���# ��� (���'�� �#� ��� ���*���!�  )%#=,#�������#� )*� <!'#,� '��� 

���#��.�� �*� 1990 �#� )�* )*8" �*� 2000, �# ,@'# )%�;#8#� ,�# �����# �*� 

�)#==�8,#�.# +B�*=%(+*� ,@'# '�� &8��! �#� �� hi-society. M�# #.'��'� 

C����).=%#+� �#� �#�#'���#',@�� )*� )@%�#=� '�# serial, '�# reality, ��� 

'�<��!'��� �8). ��� �#� �* �*��B���� status �*� +B�*=%(+*� �.&� #==.$�� �#;(��. 

���( !8�� � �%.'�, � #)*�@%,#�'� ��� *��*�*,.#�, � #)*,��*)*.�'�, � ,�.B'� 

�B� #,*�;F�, � #)#$.B'�… �*��� +#���,��* �# )�.��, )*� @&�� #==.$�� �8�� ��� 

�)#==�8,#���@� *,(���. � '����&�.# �B� +B�*=%(+B� �# =8"�B��; J,B� ��F, 

'�*�� +B�*=%(+*��, ��#)�'�F�*�,� (88# )%(=,#�#. J'* <��� @�# �)(==�8,# «#)� 
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-233/
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Συνεργασία 
Microsoft-Dropbox
Ενσωμάτωση του Office στη 
δημοφιλή cloud υπηρεσία 

Η Microsoft, έχοντας πλέον στο “τιμόνι” 

της τον Satya Nadella έχει να δείξει μια 

σειρά από νέες, πολλά υποσχόμενες 

συνεργασίες.  Η τελευταία αφορά τη 

συμφωνία με το Dropbox, το οποίο 

φιλοξενεί μέχρι στιγμής πάνω από 

35 δισεκατομμύρια αρχεία (έγγραφα, 

παρουσιάσεις κλπ) του Office. Μέσα στις 

επόμενες εβδομάδες, οι χρήστες Android 

και iOS θα αποκτήσουν τη δυνατότητα 

επεξεργασίας αρχείων Office μέσω της 

mobile εφαρμογής Dropbox, ενώ θα γίνεται 

συγχρονισμός των αλλαγών σε όλες τις 

συσκευές, με αυτόματη αποθήκευση στο 

Dropbox. Αντίστοιχα, θα είναι δυνατή 

η πρόσβαση στα αρχεία του Dropbox 

από την εφαρμογή Office καθώς και η 

αποθήκευση-συγχρονισμός νέων αρχείων. 

Επιπλέον οι χρήστες θα μπορούν να 

διαμοιράζονται links της cloud υπηρεσίας 

απευθείας από το Office. Στο πλαίσιο 

της συμφωνίας συμπεριλαμβάνεται και 

η δημιουργία εφαρμογής Dropbox για 

Windows phones-tablets, μέσα στους 

επόμενους μήνες.

H ActionCam της Sony “πετάει”
πάνω από το Παρίσι
Στην πλάτη ενός αετού

Η Sony προσέφερε ActionCam στη μη κερδοσκοπική οργάνωση FREEDOM, 

συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός σημαντικού στόχου: τον επαναπατρισμό των 

θαλασσαετών στη φυσική τους κατοικία στις Γαλλικές και τις Ελβετικές Άλπεις. 

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2014 λοιπόν, ένας θαλασσαετός, το είδος του οποίου 

έχει εκλείψει από τη Γαλλία τα τελευταία 50 χρόνια, έχοντας στερεωμένη 

στην πλάτη του την ActionCam Mini HDR-AZ1, απογειώθηκε από τον Πύργο 

του Άιφελ στο Παρίσι και πέταξε πάνω από τον Σηκουάνα για να καταλήξει 

στο Τροκαντερό, όπου τον υποδέχτηκε πλήθος κόσμου και ο εκπαιδευτής 

του Jacques Olivier Travers. Η FREEDOM χρησιμοποιώντας εκτενέστερα τις 

actioncam της ιαπωνικής εταιρίας, ευελπιστεί να κατανοήσει τη συμπεριφορά 

των αετών και να προετοιμάσει κατάλληλα το έδαφος για τον επαναπατρισμό 

τους. Μπορείτε να δείτε τα εντυπωσιακά πλάνα που προσομοιώνουν την 

οπτική του αετού, στο βίντεο της Sony: 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Nikon D4 σε 
άψογη κατάσταση, 
προσεγμένη 
τηλ. 6977 932657
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Nikon
Χριστουγεννιάτικη προσφορά “CASHBACK” από τη ΝΙΚΟΝ

Τα Χριστούγεννα έρχονται για όσους σκοπεύουν να κάνουν στον εαυτό τους ή στους αγαπημένους τους φωτογραφικά δώρα. Έτσι 

αποτελεί θετική συγκυρία που η Nikon και η εταιρεία Δαμκαλίδης ανακοίνωσαν τη χριστουγεννιάτικη προσφορά cashback, σύμφωνα 

με την οποία οι καταναλωτές θα παίρνουν επιστροφή χρημάτων με την αγορά συγκεκριμένων φακών Nikkor. Εάν μαζί με την αγορά 

φακού από αυτούς που συμμετέχουν στην ενέργεια “CASHBACK” πραγματοποιηθεί και αγορά συγκεκριμένου σώματος φωτογραφικής 

μηχανής Full Frame, τότε ισχύει και πρόσθετο “CASHBACK” για την αγορά του σώματος της φωτογραφικής μηχανής. Η αφαίρεση της 

αξίας του “CASHBACK” γίνεται άμεσα από το σημείο πώλησης.

Η προσφορά “CASHBACK” αφορά αγορές που θα πραγματοποιηθούν κατά τη χρονική περίοδο από 05.11.2014 έως και 17.01.2015, 

σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. Δείτε εδώ αναλυτικά τους φακούς Nikkor και τα σώματα που συμμετέχουν στην προσφορά. 

http://www.nikon.gr/el_GR/press_room/press_presentation.page?Period=HomePage&Quarter=0&SY=0&ID=templatedata\

el_GR\news_article\data\CASHBACKgrPR

Sony 
Μηχανισμός εστίασης εκτός του φακού;

Όπως γνωρίζουμε ο αισθητήρας είναι κομμάτι 

της φωτογραφικής μηχανής που καταλαμβάνει 

σταθερή θέση στο σώμα και είναι αδύνατο να 

μετακινηθεί. Ωστόσο η νέα πατέντα της Sony 

(US 8866965), ίσως αλλάξει τα δεδομένα, αφού 

περιγράφει ένα μηχανισμό που μπορεί να 

μεταβάλει την απόσταση ανάμεσα στη μοντούρα 

και τον αισθητήρα. Πρακτικά περιέχει δύο 

πλεονεκτήματα: πρώτον θα επιτρέπει την ρύθμιση 

του αισθητήρα της μηχανής, ανάλογα με τον φακό 

που τοποθετείται κάθε φορά, εξασφαλίζοντας 

μεγαλύτερη ευκρίνεια στις λήψεις και δεύτερον 

η εστίαση θα μπορεί να επιτυγχάνεται χωρίς τον 

εσωτερικό μηχανισμό του φακού. (άρα οι manual 

φακοί θα αποκτήσουν Autofocus;) Η φιλόδοξη 

πατέντα της ιαπωνικής εταιρίας μπορεί μελλοντικά 

να συμβάλει στη μείωση του μεγέθους των 

φακών, που συνεπάγεται πιο προσιτές τιμές.

http://www.nikon.gr/el_GR/press_room/press_presentation.page?Period=HomePage&Quarter=0&SY=0&ID=templatedata\el_GR\news_article\data\CASHBACKgrPR
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Samsung.indd 82 26/8/2014 5:04:20 ðì

http://www.samsung.com/gr/consumer/mobile-phone/smartphone/android/SM2C1150ZWAEUR
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Kodak PixPro SP360
Επάνοδος στον χώρο των 
action cameras

Την τιμητική τους έχουν τους 

τελευταίους μήνες οι actioncam και 

ιδιαίτερα με φακούς που κάνουν 

δυνατή τη λήψη video-φωτογραφιών 

360°. Η Kodak με τη σειρά της, 

παρουσίασε το νέο μέλος της 

οικογένειας “ActiveCam”. 

H SP360 διαθέτει υπέρ-ευρυγώνιο 

φακό f/2.8, αισθητήρα MOS 

16Megapixel (ωστόσο η μέγιστη 

ανάλυση στις φωτογραφίες είναι 

10MP), ταχύτητα ριπής 10fps και 

καταγράφει video Full HD στα 30fps 

ή 720p στα 60fps. Ο χρήστης έχει 

στη διάθεσή του πέντε λειτουργίες 

θέασης: πανόραμα 360°, πρόσοψη 

212°, σφαίρα 360°, θόλος 214° και 

ταυτόχρονη θέα 180° μπροστινής-

πίσω όψης. Ελέγχεται φυσικά 

ασύρματα, μέσω smartphone και 

tablet (Android-iOS), υποστηρίζει 

τεχνολογίες WiFi και NFC και δέχεται 

κάρτες μνήμης Micro SD. Γίνεται 

στεγανή χάρη σε ειδικό περίβλημα, 

είναι ανθεκτική στην σκόνη, τις 

χαμηλές θερμοκρασίες (μέχρι -10°C) 

ενώ αντέχει σε πτώσεις από ύψος δύο 

μέτρων. Επιπλέον, έχει αισθητήρα 

ανίχνευσης της κίνησης για άμεση 

ενεργοποίηση, αλλά και δυνατότητα 

δημιουργίας timelapse videos. 

Θα είναι διαθέσιμη από τον 

Νοέμβριο.

Hasselblad
Βγαίνει στο σφυρί ένα ιστορικό κειμήλιο

Η πρώτη Hasselblad που ταξίδεψε στο διάστημα βγαίνει σε πλειστηριασμό την 

επόμενη εβδομάδα. Πριν από 50 χρόνια, ο αστροναύτης Walter M. Schirra την πήρε 

μαζί του στην αποστολή Mercury MA-8. Ο Schirra ήταν χομπίστας φωτογράφος 

και αγόρασε την Hasselblad 500c το 1962 και αργότερα πρόσθεσε στη συλλογή 

του τον φακό planar 1:2.8 f=80mm Zeiss. Ο Schirra έδωσε τη μηχανή στη NASA 

και την αεροπορία για να κάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να μπορεί να 

τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της αποστολής. Άθελα του τότε ξεκίνησε την 

άτυπη φωτογραφική παράδοση, που ήθελε τη NASA να στέλνει στο διάστημα το 

φωτογραφικό ζευγάρι Hasselblad-Zeiss.  
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iPad
Κυριαρχεί και σήμερα σε χρηστικότητα

Παρά το μειούμενο μερίδιο στη συνολική αγορά tablet, 

το πιο δημοφιλές απ όλα, το θρυλικό iPad πιστώνεται με 

το 79,9% της διακίνησης δεδομένων στο σύνολο των tablet στις 

ΗΠΑ σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Chitika Insights. 

Δεύτερο και καταϊδρωμένο έρχεται το Kindle Fire με 6,7%  Παρά την τεράστια 

προσπάθεια και το μεγάλο αριθμό μοντέλων που προσφέρει σε γκάμα από 7in. 

ως 12in. η μεγάλη αντίζηλος της Apple, η κορεάτικη Samsung δεν έχει καταφέρει να 

εμπνεύσει τους αγοραστές της να χρησιμοποιούν επαρκώς τα Galaxy tab αφού το data 

transfer μέσω αυτών φθάνει μονάχα το 6% του συνόλου. Η δε Microsoft με τα Surface RT/Pro  

έχει μόνον το 1,6% του μεριδίου. 

Copyright και στα μνημεία;
Θα τρελαθούμε εντελώς…

Αν και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία υπάρχει οδηγία από το 2001 που προβλέπει ελεύθερη 

απεικόνιση δημοσίων κτηρίων εκτεθειμένων στην κοινή θέα, που ακολουθεί το γερμανικό νόμο 

Panoramafreiheit (πανοραμική ελευθερία) εν τούτοις η Γαλλια και το Βέλγιο αρνούνται να την 

επικυρώσουν. Αποτέλεσμα: σε αυτές τις δύο χώρες, τουλάχιστον θεωρητικά, δεν μπορούν οι 

κάτοχοι sites εμπορικού ενδιαφέροντος, να αναρτήσουν φωτογραφικό υλικό από δημόσια 

μνημεία όπως ο πύργος του Eiffel ή το Atomium στις Βρυξέλλες. Μάλιστα οι γάλλοι έχουν 

μια περίεργη διάταξη όπου επιτρέπεται η ληψη φωτογραφιών την ημέρα αλλά όχι τη νύκτα με 

φωτισμένο τον πύργο. Έτσι έχουμε φθάσει σε παράλογες καταστάσεις όπως να απαγορεύεται 

η δημοσίευση φωτογραφιών από το κτήριο του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, αφού 

δικαιούχος δεν είναι ΕΕ αλλά ένα γαλλικό αρχιτεκτονικό γραφείο που αρνείται να εκχωρήσει 

το δικαίωμα. Ακόμη και η Επίτροπος της ΕΕ για την ψηφιακή τεχνολογία κα Νeelie Kroes δεν 

κατάφερε να λύσει το πρόβλημα με το Atomium των βρυξελλών παρά την προσωπική της 

παρέμβαση μετά τα χιλιάδες παράπονα που είχε δεχθεί. 

Με όλα αυτά τα δεδομένα, 

τις αντιφάσεις των εθνικών 

νομοθεσιών περί πνευματικής 

και βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

κλπ. δεν είναι τυχαίο που ο 

πρόεδρος της Κομισιόν Jean 

Claude Juncker ζήτησε από τον 

γενικό διευθυντή Ψηφιακής 

Τεχνολογίας της ΕΕ Gunther 

Oettinger να ετοιμάσει στο 

επόμενο εξάμηνο ατζέντα με τα 

ανοικτά προβλήματα ψηφιακής 

τεχνολογίας και copyright.
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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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STAMOS
Προσφορά για επαγγελματικές βιντεοκάμερες Sony

Επιλέγοντας από την ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ. ως 31 Δεκεμβρίου 2014, ένα από τα μοντέλα 

βιντεοκαμερών Sony ΝΕΧ-ΕΑ50ΕΗ, ΗΧR-NX3, PMW-200, NEX-FS700R, PXW-X70E, 

PXW-X160, PXW-X180 και PXW-Z100 oι αγοραστές να πάρουν χωρίς χρέωση ένα  

από τα τρία ακόλουθα δώρα:

1) Επαγγελματικό πυκνωτικό shotgun μικρόφωνο ECM-MS2

2) Action Cam HDR-AS100VR

3) Ασύρματο δέκτη μικροφώνου UPX-P03

Για την παραλαβή του δώρου της επιλογής τους όσοι προβούν στην αγορά ενός 

από τα παραπάνω μοντέλα professional videocamera μέσα στο διάστημα 1 Οκτ. 

– 31 Δεκ. 2014, θα πρέπει να επισκεφθούν το www.pro.sony.eu/promotions και 

να συμπληρώσουν τα αναλυτικά τους στοιχεία.

Αίθουσα Τέχνης «Καπάταης» 
Έκθεση του Δημήτρη Γέρου στη Λευκωσία

Μια έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής και χαρακτικής του καλλιτέχνη Δημήτρη Γέρου ξεκινά 

στην Αίθουσα Τέχνης «Καπάταης» της Λευκωσίας. Για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν στο 

κυπριακό κοινό 35 έργα μικρών και μεγάλων διαστάσεων, δημιουργίες των τελευταίων 20 

χρόνων. Τα έργα του Δημήτρη Γέρου ξεχωρίζουν για τον έντονο συμβολισμό τους. Χωρίς 

να θέτει όρια στην πραγματικότητα ο καλλιτέχνης την προσλαμβάνει, την αναπλάθει, την 

φιλτράρει και τέλος τη συνθέτει σε νέες απρόσμενες σχέσεις. Έχοντας ασχοληθεί μεταξύ 

άλλων και με τη φωτογραφία τα τελευταία 25 χρόνια, κυκλοφόρησε το τελευταίο του 

βιβλίο με φωτογραφίες πάνω σε ποιήματα του Κ. Π. Καβάφη, προκαλώντας διθυραμβικά 

σχόλια. Σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα ακόμη βιβλίο του με φωτογραφίες του 

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές τον οποίο φωτογράφιζε κατά τις συναντήσεις τους στο Μεξικό 

και την Κολομβία. Για περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση αλλά και τον ίδιο τον 

καλλιτέχνη μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.yeros.com/ 

Ανανέωση της 
συνεργασίας 
LG-Hilton
Εξοπλίζει με τηλεοράσεις το 
διάσημο ξενοδοχείο της Aθήνας

Στα πλαίσια της ανακαίνισής του, το 

Hilton Athens συνεργάστηκε με την 

κορεάτικη εταιρία για την προμήθεια 

ολοκληρωμένης ξενοδοχειακής λύσης 

έξυπνων τηλεοράσεων για τα δωμάτια 

και τις σουίτες του. H LG προχώρησε 

σε εγκατάσταση 555 τηλεοράσεων 

της ξενοδοχειακής σειράς Pro:

Centric SMART LY750H 47, 42 και 

39 ιντσών, καθώς και μίας κεντρικής 

μονάδας Pro:Centric Server PCS150R, 

καλύπτοντας τις απαιτήσεις του 

ξενοδοχείου για την ενημέρωση και 

ψυχαγωγία των επισκεπτών του. Χάρη 

στην συνδεσιμότητα ‘Smart Share’, οι 

επισκέπτες μπορούν να αναπαράγουν 

απευθείας περιεχόμενο από τις φορητές 

τους συσκευές (smartphones,tablets), 

ενώ μέσω του Centric server, οι 

ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να 

διαχειρίζονται το περιεχόμενο και 

τις ρυθμίσεις των τηλεοράσεων του 

ξενοδοχείου χωρίς να χρειάζεται να 

επισκεφθούν τα δωμάτια.
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http://www.albapv.gr/
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Eυκαιρία!
Μόνον 45 ευρώ + ΦΠΑ!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο 

επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta 

Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta, 

black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657

Microsoft
“Αντίο” στα Windows 7 και 8

Η Microsoft σταματά την λιανική διάθεση 

των λειτουργικών συστημάτων Windows 

7 και Windows 8 από τις 31 Οκτωβρίου, 

είτε ως αυτόνομο software, είτε ως 

προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα 

σε έτοιμους υπολογιστές, προκειμένου να 

στρέψει το ενδιαφέρον των καταναλωτών 

στη νεότερη έκδοση, 8.1 και ταυτόχρονα 

να προετοιμάσει το “έδαφος” για τα 

πολυαναμενόμενα Windows 10. Η 

αμερικάνικη εταιρία κάνει πράξη τα 

λεγόμενα περι αποστασιοποίησης από τις 

παλαιότερες εκδόσεις των λειτουργικών 

της και κυρίως από τα Windows 8, 

τα οποία συγκέντρωσαν αρνητικές 

κριτικές. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή θα 

καθυστερήσει να γίνει αντιληπτή από 

το ευρύ κοινό, καθώς πολλές αλυσίδες 

πώλησης υπολογιστών έχουν ακόμα 

μεγάλο απόθεμα μηχανημάτων με 

προεγκατεστημένες τις εκδόσεις 7 και 8.

Hasselblad
Κλείνει το εργοστάσιο του Treviso

Θυμάστε τις Hasselblad Lunar και Stellar; 

Προσπαθείτε να τις ξεχάσετε; Από ότι 

φαίνεται το ίδιο και η Hasselblad που 

αποφάσισε να κλείσει το παράρτημα του 

Treviso στην Ιταλία που είχε αναλάβει να 

φτιάχνει πολυτελείς επανεκδόσεις Sony 

μηχανών με το brandname της εταιρείας. 

Δεν έχει υπάρχει ακόμα ενημέρωση αν η 

εταιρεία θα αποφασίσει να εγκαταλείψει 

εντελώς τις ανάλογες μεταποιήσεις αλλά 

σίγουρα θα το ξανασκεφτεί μετά την 

αποδοχή που έτυχαν τα προηγούμενα 

πονήματα της.  

Ricoh Theta M15
Mε δυνατότητα λήψης video 360°

H Ricoh ανακοίνωσε την νέα Theta M15, μία μικροσκοπική camera που ενσωματώνει 

δύο φακούς fish-eye, οι οποίοι συνεργάζονται για τη λήψη φωτογραφιών-video 

360°. Ουσιαστικά πρόκειται για την αναβάθμιση της προηγούμενης Theta, που πλέον 

μπορεί εγγράψει video, έως και 3 λεπτά. Τα ISO κυμαίνονται από 100 μέχρι 1600 για 

φωτογραφίες και απο 100 μέχρι 400 για το video. Επίσης, ο έλεγχος της επιτυγχάνεται 

μέσω του THETA app, ενώ διαθέτει WiFi δύο φορές ταχύτερο από το προηγούμενο 

μοντέλο . Ενσωματώνει μνήμη 4GB, ζυγίζει μόλις 95 γρ. και θα κυκλοφορήσει 14 

Νοεμβρίου σε τέσσερα χρώματα: μπλε, κίτρινο, κόκκινο και λευκό.
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

www.photo.gr
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Photometria Festival 
Η έκθεση Photometria Awards 
2014 “Reflection” στο Βόλο

Η έκθεση Photometria Awards 2014 

“Reflection” ταξιδεύει στην πόλη του 

Βόλου. Οι 25 καλύτερες φωτογραφίες με 

θέμα την αντανάκλαση θα είναι διαθέσιμες 

στο κοινό σε μια έκθεση στον Πολυχώρο 

Τσαλαπάτα. Ο Βόλος αποτελεί μια από 

τους 8 προορισμούς της έκθεσης που 

ξεκίνησε από τα Ιωάννινα. Η αντανάκλαση 

πέρα από το φυσικό φαινόμενο είναι και 

η αντανάκλαση ενός συναισθήματος, του 

πνεύματος, της τέχνης ή ενός πολιτισμού. 

Η 5μελής επιτροπή που επέλεξε τις 

φωτογραφίες αποτελείται από τους Ιάσων 

Δήμου, Κωστή Εμμανουηλίδη, Φωτεινή 

Παπαχατζή, Κωνσταντίνο Βάσση και τον 

Κωστή Μουσελίμη. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 23 Νοεμβρίου

Διεύθυνση: Στοά Τέχνης, Πολυχώρος 

Τσαλαπάτα, Βόλος

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

καθημερινά 10.00 – 1.00 

Πληροφορίες: Photometria Festival, 

http://www.photometria.gr/ 

Sony
Nέα σειρά powerbank

Τρεις νέους φορτιστές USB τύπου powerbank παρουσίασε η Sony, με σκοπό να 

καλύψει τις ανάγκες φόρτισης smartphone και άλλων συσκευών. Δίνουν ρεύμα 

1.5A, για ταχύτερη φόρτιση και ενσωματώνουν την τεχνολογία μπαταρίας Hybrid-

Gel, η οποία υπόσχεται την ελάχιστη απώλεια αρχικού φορτίου-λιγότερο από 10% 

ακόμα και μετά από 1000 φορτίσεις. Η ναυαρχίδα της σειράς, ο CP-V10 περιέχει την 

μεγαλύτερη μπαταρία, χωρητικότητας 10.000mAh, με δυνατότητα να φορτίσει ως 

τέσσερα smartphone αλλά και φορητές συσκευές με μεγαλύτερες ανάγκες ισχύος, 

όπως tablets και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Χάρη στον διακόπτη On/Off 

εμποδίζεται η τυχαία αποφόρτιση της μπαταρίας, ενώ μέσω της λυχνίας LED ελέγχεται 

η στάθμη της. Το CP-V5 είναι το αμέσως επόμενο μοντέλο, με μπαταρία ισχύος 

5000mAh. Μπορεί να επαναφορτίσει δύο φορές ένα smartphone. Θα κυκλοφορήσει 

σε μαύρο, λευκό, μπλε και πράσινο χρώμα. Τέλος, ο CP-V3, ο μικρότερος φορτιστής 

της σειράς, διαθέτει μπαταρία ισχύος 3000mAh και διαστάσεις μόλις 38,8χ99χ19mm 

που του επιτρέπουν να χωράει εύκολα στην τσέπη του παντελονιού. Θα είναι 

διαθέσιμος σε τρία χρώματα: λευκό, μπλε ή μώβ. Όλα τα μοντέλα διατίθενται 

φορτισμένα για άμεση χρήση. Θα κάνουν την εμφάνιση τους στην αγορά τις πρώτες 

μέρες του Νοέμβριου.

ShoegazingCity project 
Κείμενα και φωτογραφίες σε μια έκθεση που ξεκινά στο metamatic:taf

Εδώ και ένα χρόνο μια αρχιτέκτονας και ένας ποιητής, η sub_lolita και ο Latenighter, 

σχεδιάζουν τις δικές τους διαδρομές μέσα στην πόλη. Με αφορμή τις αναζητήσεις τους οι 

οποίες αν και ξεκινούν από διαφορετικές αφετηρίες καταλήγουν σε μια κοινή περιπλάνηση, 

ξεκινά και μια έκθεση στο metamatic:taf. Πρόκειται για το ShoegazingCity project, μια 

έκθεση αφιερωμένη σε αυτές τις συνομιλίες όπως δημοσιεύονται από την προηγούμενη 

χρονιά στην Popaganda.gr. Τα δωμάτια του metamatic:taf θα γεμίζουν εικόνες και κείμενα 

αλλά και με φωτογραφίες όσων θα ήθελαν να συμμετάσχουν διαδικτυακά, αρκεί να 

ανεβάσουν τις εικόνες τους με το hashtag #ShoegazingCity, στο facebook ή στο Instagram. 

Επίσης κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες θα μπορύν να τοποθετήσουν τις δικές 

τους φωτογραφίες καθώς ακολουθούν τα βήματα του διδύμου και τοων συνοδοιπόρων του, 

στο ShoegazingCity. 

Εγκαίνια: Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014, 20.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Δεκεμβρίου 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευ-Σαβ 12.00-21.00, Κυρ 12.00-19.00

Διεύθυνση: metamatic:taf, Νορμανού 5, Μοναστηράκι, Αθήνα

Επιμέλεια: Γωγώ Βουδόυρη

Πληροφορίες: metamatic:taf, http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/Event/2773/

ShoegazingCity_project/ 

http://theartfoundation.metamatic.gr/GR/Event/2773/ShoegazingCity_project/
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα!

���
�
��
�� 
  ��������	�

EI�'*" +"-".�+��'*" ��/3"6

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-6-travel-photography/
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Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
«Πνευματικές σχέσεις Ρωσίας και Ελλάδας: Βαρλαάμ και Άθως»

Το Υπουργείο Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το Multimedia Art Museum 

της Μόσχας, το Μουσείο «Οίκος Φωτογραφίας της Μόσχας», η Ελληνοαμερικανική 

Ένωση και το Hellenic American University/Hellenic American College σε συνεργασία 

με το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, τη Ρωσική Εθνική Βιβλιοθήκη και τον 

εκδοτικό οίκο «Indrik» στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Ημέρες ρωσικού πολιτισμού 

στην Ελλάδα» παρουσιάζουν την έκθεση «Πνευματικές σχέσεις Ρωσίας και 

Ελλάδας: Βαρλαάμ και Άθως» από τις 10 έως τις 29 Νοεμβρίου 2014 στη Γκαλερί 

Χατζηκυριάκος-Γκίκας Ελληνοαμερικανικής Ένωσης. 

Επί πολλούς αιώνες τα έθνη της Ρωσίας και της Ελλάδας συνδέονται με την κοινή 

τους ιστορία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται σ’ 

αυτήν την έκθεση από τα δύο κέντρα πολιτισμού και ορθοδοξίας, της Ιεράς Μονής 

του Βαρλαάμ και του Αγίου Όρους στον Άθω, αποτελούν μια ιστορική μαρτυρία για 

την πνευματική ζωή και τη διάδοση του χριστιανισμού και του μοναχισμού στις χώρες 

μας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο διατηρείται και μεταδίδεται η ζωντανή 

πνευματική παράδοση από γενιά  σε γενιά. Βάση της έκθεσης αποτελεί το κλασικό 

υλικό των δύο παγκοσμίως γνωστών τόπων του μοναχισμού, και συγκεκριμένα οι 

φωτογραφίες από τα δύο λευκώματα: «Τα τοπία της Ι.Μ. Βαρλαάμ» του 1887 από τη 

συλλογή της Ρωσικής Εθνική Βιβλιοθήκης και το ««Ιερές Μονές και Σκήτες του Αγίου 

Όρους» του 1881, που προσφέρθηκε δώρο στον Μεγάλο Πρίγκιπα Κωνσταντίνο 

Κωνσταντίνοβιτς Ρομανώφ. Το υλικό του τελευταίου λευκώματος προέρχεται από τον 

εκδοτικό οίκο «Indrik» (Μόσχα), ο οποίος και πραγματοποίησε την αντίστοιχη έκδοση.

Ελληνοαμερικανική Ένωση

Μασσαλίας 22, Αθήνα

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 10/11 από τις 19.00 ως τις 21.00, καθημερινές 12:00-

21:00 Σάββατο: 10:30-14:30, Κυριακή κλειστά.

Είσοδος ελεύθερη

photo.gr

Drift Stealth 2
Supermini actioncam

Μια από τις μικρότερες actioncam 

της αγοράς, το μοντέλο Stealth 2, 

ανήγγειλε η εταιρία Drift, γνωστή 

από τα μοντέλα της Ghost-S και 

Ghost HD. H Stealth 2 έχει ακριβώς 

το μισό μέγεθος της προκατόχου της 

και συγκεκριμένα 7,5x2,5x2,8cm. O 

φακός εκτός από την σταθερή οπτική 

γωνία 135° έχει και θέση κάλυψης 

οπτικής γωνίας 300° με περιστροφή 

του αρθρώματος του φακού. Η 

απιεκόνιση ενδείξεων γίνεται σε 

μονοχρωματική LCD oθόνη 1,3in. 

H actioncam προσφέρεται για φωτό 

3megapixel ή video 1080p/30 ή 

720p/60. 

www.photo.gr
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
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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Μακεδονικό 
Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης
Διαγωνισμός για ανάδοχο 
έργου

Το Μακεδονικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης προκήρυξε 

διαγωνισμό αναζητώντας 

ανάδοχο για το έργο «ΥΠ_16 

Υπηρεσίες Δημοσιότητας και 

Γραφιστικές Υπηρεσίες 2014». 

Η ανάδοχος που θα αναλάβει 

θα κληθεί να προσφέρει 

υπηρεσίες κατάρτισης media 

plan σε ελληνικά μέσα 

μαζικής ενημέρωσης καθώς 

και σε ελληνικές και διεθνείς 

ιστοσελίδες. Παράλληλα θα είναι 

υπεύθυνη για τη δημιουργία 

υλικού καταχωρήσεων 

τόσο για έντυπα όσο και για 

ραδιοφωνικά μέσα καθώς και 

για το σχεδιασμό ταυτότητας, 

εντύπων, banners αλλά και 

ανάλογου προωθητικού υλικού. 

Καταληκτική ημερομηνία για 

την υποβολή προτάσεων είναι η 

4η Δεκεμβρίου. Ο διαγωνισμός 

θα πραγματοποιηθεί 

ενώπιον τριμελούς 

επιτροπής αξιολόγησης. Για 

περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να επισκεφθείτε 

το http://www.mmca.org.

gr/mmst/data/el/static/

docs/2014_INSPIRE_13_10_

2014_SXEDIO_PROKHRYKSHS_

YP_16_YPHRESIES_DHMOSIOTHTAS_

GRAFISTIKES_YPHRESIES.pdf 

 «Μια αφήγηση φωτός και σκιών». 
Γυναίκες φωτογράφοι της Ταϊβάν στο Athens House of Photography

Το Athens House of Photography σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ταϊβάν 

στην Ελλάδα παρουσιάζει την έκθεση «Μια αφήγηση φωτός και σκιών». Χωρισμένη 

σε τέσσερα τμήματα, η έκθεση καλύπτει θεματικά το πορτραίτο, τις ανθρωπιστικές 

ανησυχίες, τα τοπία, τον πολιτισμό των ιθαγενών και τον πολιτισμό γενικότερα. Τέσσερις 

σημαντικές φωτογράφοι της Ταϊβάν, οι Chang Yung-Chieh, Chang Hsiu-huang, Chien 

Fu-yu και Wang Hsiao-ching, δίνουν τη δική τους προσωπική αφήγηση μέσα από το 

φακό τους. Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων θα υπάρχουν διάφορα λευκώματα και 

σουβενίρ από τη Ταϊβάν καθώς και έκπτωση 20% σε όλα τα υπόλοιπα λευκώματα. 

Εγκαίνια: Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 10 Ιανουαρίου 2015

Διεύθυνση: The Athens House of Photography, Ζηρίνη 23, Κηφισιά

Πληροφορίες: the Athens House of Photography, τηλ. 2105228696, 6981076602, 

info@phototheatron.gr, www.phototheatron.com

© Chang Hsiu-huang

© Chang yung-chieh© Chien Fu-yu
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������� �� ������� ��� ����� ��� 
��� �����������: 210 8541400, www.photo.gr/books

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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