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Editorial

Το μακροβιότερο και εγκυρότερο 

διεθνές φεστιβάλ φωτογραφίας, 

ο Μήνας Φωτογραφίας του Παρισιού 

-πραγματοποιείται σταθερά ανά διετία 

από το 1980-  βρίσκεται σε φάση ριζικών 

αλλαγών μιας και οι γνωρίζοντες πρόσωπα 

και πράγματα υποστήριζαν και όχι αδίκως, 

ότι είχε περιπέσει σε παρακμή.  Έτσι 

επιβεβαιώνεται και σε αυτή την περίπτωση 

ο αμείλικτος κανόνας που λέει ότι αν 

ένας οργανισμός/φορέας/επιχείρηση δεν 

προσαρμοστεί στα δεδομένα της εποχής 

κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές αργά 

ή γρήγορα οδηγείται σε απαξίωση. Ας 

δούμε λοιπόν πως οι “κουτόφραγκοι” 

αντιμετώπισαν αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. 

Ο Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας του 

Παρισιού στο ξεκίνημά του αλλά και 

για πολλά χρόνια στη συνέχεια έχαιρε 

μεγάλης εκτίμησης ανάμεσα στα μέλη της 

διεθνούς φωτογραφικής κοινότητας. 

Δεν υπήρχε σοβαρός φωτογράφος 

στον κόσμο που να μην θέλησε ή δεν 

επιχείρησε κάποια στιγμή να εκθέσει σε 

κάποια διοργάνωση του Μήνα. Με δεκάδες 

πρωτότυπες εκθέσεις στο πρόγραμμα τον  

Νοέμβριο μήνα συγκέντρωνε στο Παρίσι 

χιλιάδες επισκέπτες απ` όλα τα σημεία του 

πλανήτη. Η άρτια  και πλούσια διοργάνωση 

αποτέλεσε παράδειγμα που μιμήθηκαν στη 

συνέχεια κι άλλες Ευρωπαϊκές -και όχι μόνον- 

πόλεις, μεταξύ των οποίων και η Αθήνα. 

       Ήταν κοινό μυστικό ότι εδώ και 

μερικά χρόνια η διοργάνωση παρουσίαζε 

ανησυχητικά σημάδια κόπωσης και 

ρουτίνας. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε 

τα αντανακλαστικά των ιθυνόντων με 

αποτέλεσμα να προβούν σε ριζικές αλλαγές 

με την βεβαιότητα ότι αυτές θα τονώσουν 

το ενδιαφέρον του κοινού και θα 

επαναπροσδώσουν στον Μήνα την παλιά 

του αίγλη που είχε ξεφτίσει στο διάβα 

του χρόνου. 

     Ιδού οι πρώτες ενέργειες όπως αυτές 

ανακοινώθηκαν. Πρώτη κίνηση ήταν 

η αλλαγή ηγεσίας με την τοποθέτηση 

Παρίσι: Ριζικές αλλαγές στο Μήνα Φωτογραφίας 
Νέες ημερομηνίες, νέα φιλοσοφία, νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής

νέου Καλλιτεχνικού Διευθυντή. Πρόκειται για τον εμπειρότατο και πετυχημένο 

François Hébel. Είναι ο άνθρωπος που ξύπνησε από βαθύ λήθαργο ένα άλλο 

γνωστό Γαλλικό φωτογραφικό φεστιβάλ: τις Διεθνείς Φωτογραφικές Συναντήσεις 

της Αrles. Δουλεύοντας μεθοδικά και με ρηξικέλευθες προτάσεις κατάφερε -στην 

κυριολεξία- ν` αναστήσει το φεστιβάλ της Arles αυξάνοντας τόσο ποσοτικά όσο 

και ποιοτικά τις εκθέσεις αλλά το κυριότερο δεκαπλασιάζοντας τον αριθμό των 

επισκεπτών! Παρέλαβε έναν παρηκμασμένο θεσμό δίνοντας του νέα πνοή σε όλα 

τα επίπεδα. 

Πάνω αριστερά:
Η ιστορική, πρώτη αφίσα του Μήνα 
Φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο του 1980. 

Πάνω δεξιά:
Η αφίσα της τελευταίας διοργάνωσης 
(2014) με την οποία κλείνει ένας 
ολόκληρος κύκλος εκθέσεων και 
εκδηλώσεων.

Αριστερά:
Η αφίσα του 1996. Σε αυτήν την 
διοργάνωση είχε λάβει μέρος και το 
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ παρουσιάζοντας 
σε γνωστή Γκαλερί του Παρισιού τη 
δουλειά του Δημήτρη (Ντίμη) Χαρισιάδη.
Αμέσως μετά το αρχείο του γνωστού 
Έλληνα φωτογράφου αγοράστηκε από 
το Μουσείο Μπενάκη.



������ 2��	
�� 314 •  ��	���� 1  ���OYA���	 2016

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

Α υτός λοιπόν κλήθηκε να πράξει το ίδιο και στον 

Διεθνή Μήνα Φωτογραφίας του Παρισιού. Αμέσως 

με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο F. Hebel μετέθεσε 

την ημερομηνία του Μήνα. Έτσι από το φθινόπωρο του 

2016 η διοργάνωση μετατέθηκε για την άνοιξη του 2017. 

Τα επίσημα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στα τέλη 

Μαρτίου του 2017 και πλέον στο μέλλον ο Μήνας θα 

πραγματοποιείται σταθερά κάθε δύο χρόνια την άνοιξη 

και όχι το φθινόπωρο. 

      Ακολούθησε η αλλαγή φιλοσοφίας τόσο στην 

χωροταξική δομή όσο και στο περιεχόμενο του 

“προϊόντος” δηλ. των εκθέσεων. Υπ’ όψη ότι τα τελευταία 

χρόνια οι περισσότερες εκθέσεις πραγματοποιούνταν 

σε πολλές μικρές γκαλερί που ήταν διάσπαρτες αλλά 

επικεντρωμένες στο κέντρο του Παρισιού σε μικρή ακτίνα 

δηλ. από την έδρα της διοργάνωσης, το γνωστό “Σπίτι της 

Φωτογραφίας”. Το σκεπτικό αυτού του συγκεντρωτικού 

μοντέλου ήταν απλό: ο επισκέπτης θα έπρεπε να 

μπορεί να επισκεφθεί τις εκθέσεις με τα πόδια, να κάνει 

ενδιάμεσα στάση για καφέ και φαγητό πέριξ της γραφικής 

περιοχής Le Marais, στο κέντρο Πομπιντού κλπ. χωρίς 

να ταλαιπωρηθεί με συγκοινωνίες κλπ.  Αυτή η δομή της 

διοργάνωσης καταργείται από τον F.H που τη θεώρησε 

βολική μόνον για λίγους “ψαγμένους” και μυημένους 

και όχι αντάξια του βεληνεκούς ενός γεγονότος όπως 

ο Διεθνής Μήνας του Παρισιού. Έτσι αποφάσισε να 

διασπείρει τις εκθέσεις σε όλο το Παρίσι και μάλιστα 

στους πιο επιβλητικούς και προβεβλημένους εκθεσιακούς 

χώρους, ονομάζοντας την επερχόμενη διοργάνωση ως 

“ο Μήνας της Φωτογραφίας του Μεγάλου Παρισιού”. 

        Μία άλλη σοβαρή απόφαση είναι η κατάργηση των 

θεματικών ενοτήτων στην ομαδοποίηση των εκθέσεων 

και η ανάδειξη των μεγάλων και πρωτότυπων εκθεσιακών 

παραγωγών. Για παράδειγμα η προηγούμενη διοργάνωση 

του 2014 είχε τρεις θεματικές ενότητες και πάνω από 100 

εκθέσεις. Πλέον η ποσότητα των εκθέσεων δεν θα είναι 

πρώτη προτεραιότητα αλλά κριτήριο για την ένταξη στο 

πρόγραμμα θα είναι εάν και κατά πόσο είναι ικανές να 

συγκεντρώσουν όχι μόνον τα φώτα της δημοσιότητας 

αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες και όχι μόνον 

ένα μικρό και μυημένο κοινό όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. 

        Το πείραμα εν εξελίξει του Διεθνούς Μήνα 

Φωτογραφίας του Παρισιού παρουσιάζει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και γι΄ αυτό παρακολουθείται στενά 

από πόλεις, φορείς, μουσεία. Ότι δοκιμάζεται και 

πετυχαίνει στην Μέκκα της καλλιτεχνικής φωτογραφίας 

που είναι το Παρίσι, αντιγράφεται και εξάγεται εκτός 

Γαλλίας καθορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ανάλογες 

συμπεριφορές και αποφάσεις σε διεθνές επίπεδο. 

Γιατί μπορεί οι Γάλλοι να υστερούν σε άλλους 

τομείς συγκρινόμενοι π.χ. με τους Γερμανούς ή τους 

Αμερικανούς, αλλά σε θέματα πολιτισμού ξέρουν να 

παντρεύουν αριστοτεχνικά τις business με την τέχνη και 

εν προκειμένω με τη φωτογραφία.

Editorial

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

(Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

DxOMark 
Γιατί δεν τεστάρει μηχανές της Fujifilm;

Τα εργαστήρια της DxOMark είναι 

δημοφιλή για τις αναλυτικές δοκιμές 

σε φακούς και φωτογραφικές μηχανές 

όλων-σχεδόν- των εταιριών. Ωστόσο, 

με μια προσεκτική ματιά στην λίστα με 

τους υποστηριζόμενους κατασκευαστές 

παρατηρούμε πως λείπει, η γνωστή μας 

Fujifilm. Μάλιστα οι αισθητήρες της 

ιαπωνικής εταιρίας έχουν επαινεθεί τα 

τελευταία χρόνια οπότε η έλλειψη αυτή 

προκαλεί ερωτηματικά. Ενώ θα μπορούσαμε 

να υποθέσουμε πως πρόκειται για 

ασυμφωνία μεταξύ των δύο εταιριών, ο 

λόγος είναι απλός: η DxOMark δεν διαθέτει 

τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αποτιμήσει 

τους αισθητήρες νέας τεχνολογίας X-Trans.

Ανατρέχοντας στη βάση δεδομένων της 

DxOMark, το τελευταίο μοντέλο της Fujifilm 

που έχει δοκιμαστεί ήταν η XF1 (2012). 

Το ίδιο έτος η εταιρία παρουσίασε για 

πρώτη φορά τον αισθητήρα X-Trans, με την 

κυκλοφορία της X-Pro1. Έκτοτε στη Fujifilm 

X-Series βλέπουμε να ενσωματώνονται μόνο 

αισθητήρες τέτοιου τύπου. Πιο συγκεκριμένα, 

οι αισθητήρες X-Trans CMOS διαφέρουν 

από τους αντίστοιχους που ακολουθούν τη 

διάταξη μικροφίλτρων Bayer pattern στον 

τρόπο που κατανέμουν τα κόκκινα, πράσινα 

και μπλε μικροφίλτρα στην επιφάνειά 

τους. Αντί της τυπικής διάταξης Βayer, οι 

X-Trans χρησιμοποιούν μεγαλύτερο βαθμό 

τυχαιότητας. Η νέα αυτή διάταξη των pixel 

ελαττώνει το φαινόμενο moire και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται η 

τοποθέτηση ξεχωριστού anti-aliasing φίλτρου (low-pass), μεταξύ 

φακού και αισθητήρα. Απαλλαγμένοι από το εν λόγω φίλτρο οι 

X-Trans αποδίδουν καλύτερη ευκρίνεια, συγκριτικά με τους Bayer 

pattern, έχοντας τον ίδιο αριθμό megapixel. 

Χρειάζεται αρκετός χρόνος για την ενσωμάτωση νέου συστήματος 

αξιολόγησης των συγκεκριμένων αισθητήρων, στο πρωτόκολλο 

μετρήσεων της DxOMark, σημειώνει εκπρόσωπος της γαλλικής 

εταιρίας. Για την ώρα δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με το 

πότε θα ξεκινήσει η υποστήριξη τους.



������ 3��	
�� 314 •  ��	���� 1  ���OYA���	 2016

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

��������	
 �� �� �	����

������	 �� ��� �	�
��	�� 

180
�������

IANOYΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

€4,90

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%BF-240/


������ 4��	
�� 314 •  ��	���� 1  ���OYA���	 2016

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

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 Atelier: Γωγώ Παπαϊωάννου

��#)�*+'���: 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 

Περί... αστυσίας ο λόγος!
Αγωγή δικηγόρου το 1982 στην πρώην γυναίκα του, που τον είχε κατηγορήσει 
σεξουαλικώς ανεπαρκή!!!


#,#%(!

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

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Ι.Μ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.  

www.photobusiness.gr/xalara/Dikigoros_kata_syzigou_.pdf
www.photo.gr
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Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Το Getty Images έχει πλέον στα χέρια του την αποκλειστική διανομή της 

συλλογής του Corbis, για όλο τον κόσμο πλην της κινέζικης αγοράς.

Στις 22 Ιανουαρίου η Visual China Group, μια μάλλον άγνωστη στην Δύση 

κινέζικη φωτοθήκη, εξαγόρασε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Corbis, μαζί 

με τα δικαιώματα χρήσης και διανομής της πλούσιας ομώνυμης φωτογραφικής 

συλλογής. H VCC εδώ και δέκα χρόνια συνεργάζεται με το Getty για τον 

διαμοιρασμό του περιεχομένου. Το Corbis Images, που ανήκε στον Bill Gates, 

ήταν για χρόνια ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής του Getty. Το Corbis είχε τον έλεγχο 

περισσότερων εικόνων, σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, καθώς ο Gates 

είχε φροντίσει να αγοράσει μερικές από τις μεγαλύτερες συλλογές. Ανάμεσα 

τους βρίσκονται και μερικά εκατομμύρια ιστορικές εικόνες καθώς ο Gates το 

1999 αγόρασε το πρακτορείο Sygma ενώ λίγο αργότερα αγόρασε και 40.000 

φωτογραφίες του Ansel Adams. Καθώς οι συλλογές των δύο θα συγχωνευτούν 

και μιας και οι υπηρεσίες τους ταυτίζονται, αρκετοί φωτογράφοι που εργάζονται 

σήμερα στο Corbis φοβούνται για την περικοπή θέσεων εργασίας. Υπό το φως 

Getty Images
Αναλαμβάνει τη διανομή της συλλογής του Corbis

αυτών των εξελίξεων ένα tweet 

του προέδρου και συνιδρυτή του 

Getty προκάλεσε τις αντιδράσεις των 

φωτογράφων και δικαίως. Ο Jonathan 

Klein, αναφερόμενος στην εξαγορά 

του Corbis, έγραψε: «Χρειάστηκαν 21 

χρόνια αλλά τα καταφέραμε. Είναι 

υπέροχο να παίρνεις το γάλα, την 

κρέμα, το τυρί, το γιαούρτι και το κρέας 

χωρίς να χρειάζεται να αγοράσεις την 

αγελάδα».    

Low Key

photo.gr

www.photo.gr
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Tη δεκαετία του 1960 η Οlympus είχε 

κυκλοφορήσει μια σειρά half frame μηχανών 

(μισό καρέ 135 δηλ. κάθετο 18x24mm) με 

την επωνυμία Pen που γνώρισαν μεγάλη 

δημοτικότητα, μια και οι περιορισμένες τσέπες 

της μεταπολεμικής εποχής ευνοούσαν την 

εξοικονόμηση φιλμ (με ένα 36άρι οι Olympus 

Pen έβγαζαν 72 καρέ). 

H σειρά συνεχίστηκε με την Pen-F (1963) 

μια πρωτότυπη SLR σε διαστάσεις 

supercompact. Είχε εντυπωσιακά για την 

εποχή τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως το 

πορροπρισματικό κάθετο σκόπευτρο και το 

περιστροφικό κλείστρο που συγχρόνιζε σε όλες 

τις ταχύτητες. Η αρχετυπική σχεδίαση οφειλόταν 

στον αξιοσέβαστο μηχανικό της Olympus 

Υoshihisa Maitani, τον άνθρωπο που εκτός 

από τις Pen, εμπνεύστηκε τις πιο εμβληματικές 

Olympus όλων των εποχών, όπως την ΟΜ1 και 

τη σειρά ΧΑ. 

Όταν αναγεννήθηκε από την τέφρα της η 

ψηφιακή εκδοχή της Pen, με την πρώτη, εκείνη 

Ε-P1 (2009) όλοι ενθουσιάστηκαν με το styling 

αλλά επεσήμαναν την απουσία σκοπεύτρου. 

Η αστοχία εν μέρει διορθώθηκε στην επόμενη 

E-P2 (δεχόταν εξωτερικό EVF μέσω accessory port 

δηλ. extra επαφών στο hot shoe). 

Tη βασική αυτή έλλειψη έρχεται να αναπληρώσει 

μετά τόσα χρόνια, η Pen-F σήμερα και 

ταυτόχρονα να αναβαθμίσει τεχνολογικά τη σειρά 

Olympus Pen-F
H αναβίωση ενός θρύλου των sixties

Pen-F (1963)
Στη δεκαετία του 1960 μεγάλοι 
φωτογράφοι όπως o W. Eugene Smith 
υιοθετούσαν μια μικροσκοπική μηχανή 
για τη δημιουργική δουλειά τους. Με 
μέγεθος μικρότερο ακόμη και από τις 
απλές compact της εποχή, το concept 
της half frame SLR Olympus Pen-F 
ήταν τόσο επαναστατικό όσο και η 
τηλεμετρική Leica 35mm στη δεκαετία 
του 1930. Δεν  ήταν μόνο το αόρατο 
(γυρισμένο κατά 90°) πορροπρισματικό 
σκόπευτρο -υποκατάστατο για το 
πεντάπρισμα-  και το πρωτοποριακό 
περιστροφικό κλείστρο, αλλά η όλη 
ευφυία της σχεδίασης και σπουδαίοι  
φακοί όπως ο G.Zuiko 40mm f/1,4 
που έκαναν τη διαφορά. Bέβαια δεν 
είχε καν φωτομέτρηση αλλά αυτό 
διορθώθηκε με την έκδοση Pen-FT 
που επιπλέον είχε τροποποιημένο, πιο 
σύγχρονο μηχανισμό προώθησης του 
φιλμ καθώς και αυτοχρονομέτρη. 
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με τον πιο αναλυτικό αισθητήρα (20Megapixel) που έχει εμφανιστεί 

σε Olympus Micro 4/3. Ο αισθητήρας LiveMOS συνεργάζεται με 

επεξεργαστή TruePic VII και θυμίζει αρκετά τον αντίστοιχο της επίσης 

Micro 4/3 Panasonic GX8, όχι όμως και οι διαστάσεις oι οποίες στην 

περίπτωση της Οlympus είναι αισθητά μικρότερες.

Αν συνυπολογίσουμε την αρθρωτή (ανοίγει προς τα πλάγια) οθόνη 

3in. 1,04Μegapixel και την προηγμένη σταθεροποίηση 5 αξόνων 

δανεισμένη από τις OM-D, έχουμε ένα εξαιρετικό πακέτο που 

φέρνει την Olympus σε θέση να αμφισβητήσει τον ανταγωνισμό. 

Από την άλλη μεριά η μεταλλική κατασκευή (από ελαφρό κράμα 

μαγνησίου) με τα περιστροφικά χειριστήρια και τη retro φιλοσοφία θα 

προσελκύσει τους φίλους του παλιού καλού design, της κληρονομιάς 

από την αναλογική εποχή. Όμως δεν υπάρχει η αδιαβροχοποίηση 

που συναντήσαμε στις ΟΜ-D Ε-Μ1 και E-M5 II, οπότε όσοι έχουν 

προορισμό το trekking και τη σκληρή χρήση, ας προτιμήσουν OM-D. 

H τοποθέτηση του ΕVF τελείως αριστερά στην πλάτη θυμίζει 

τηλεμετρική και διευκολύνει εργονομικά στο πιάσιμο της μηχανής, 

τουλάχιστον τους δεξιόχειρες. Το ίδιο το  EVF (ΟLED 2,36Μegapixel) 

προέρχεται από την ΟM-D E-M10 II. Υιοθετεί το concept της 

εξομοίωσης οπτικού τηλεμετρικού σκοπεύτρου (λειτουργία S-OVF) 

που επιδιώκει τη μεγαλύτερη δυνατή “φυσικότητα” στην απεικόνιση, 

αποκλείοντας τις διάφορες χρωματικές διορθώσεις και αντισταθμίσεις. 

Με τον τρόπο αυτό οι σχεδιαστές της Olympus επιδιώκουν να 

παρακάμψουν τις συνηθισμένες επικρίσεις σε βάρος των EVF που 

εγκαλούνται για τεχνητή αίσθηση, υπερβολική φωτεινότητα, “ψεύτικα” 

χρώματα κλπ.  

Ως προς τη γενική διάταξη των χειριστηρίων η μηχανή μοιάζει με την 

E-P5. Σήμα κατατεθέν είναι το εμπρός περιστροφικό χειριστήριο στα 

δεξιά του φακού. Βέβαια δεν χρησιμεύει ως επιλογέας ταχυτήτων 

κλείστρου όπως στην φιλμάτη Pen-F του 1963, αλλά για τα διάφορα 

εφέ και φίλτρα. 

Στη νέα Pen-F επαναλαμβάνεται μια δυνατότητα που είχε κάνει τρομερή 

εντύπωση όταν ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στη OM-D E-M5 II. 

Αναφερόμαστε βεβαίως στο Hi Res Shot Mode δηλ. στην επαύξηση 

αναλυτικότητας με μικρομετρική κίνηση του αισθητήρα. Στο αρχικό 

μοντέλο, δηλ. την OM-D E-M5 II, το μέγεθος αρχείου RAW φθάνει τα 

40Μegapixel σε JPEG και 64MB σε RAW ενώ στην Pen-F ξεινάμε από 

50MB σε JPEG και 80MB σε RAW format. Mάλιστα για τη μετατροπή 

των αρχείων ο κάτοχος θα χρειαστεί την εφαρμογή Olympus Viewer III 

που τρέχει μόνο σε λειτουργικό 64bit.

Bασικά χαρακτηριστικά
Αισθητήρας: LiveMOS Micro 4/3 17,3x13mm 
20Megapixel βήμα κουκκίδας 3,36micron
Eπεξεργαστής: ΤruePic VII
Aνάλυση: (Νοrmal Max) 5184x3888pixel (HiRes 
Mode RAW file) 10368x7776pixel
Ευαισθησία: ISO 200-25600
Φωτομέτρηση: πολυζωνική ESP 324 ζωνών
Αutofocus: contrast detect 81 σημείων 
Video: 1080p/60 ΜPEG.4/H.264 ή ΑVI
Oπτική σταθεροποίηση: επί του αισθητήρα 5 
αξόνων
EVF: OLED 2.36MP μεγέθυνση 0,62x eyepoint 
20mm διόρθωση διοπτρίας -4 +2
Oθόνη 3in. πλήρως αρθρωτή 1.040Κ
Κλείστρο:1/8000-60sec. flash sync 1/250sec.
Ριπή: 10fps
Σκηνές: Portrait, e-Portrait, Landscape, 
Landscape + Portrait, Sport, Hand-held Starlight, 
Night, Night + Portrait, Children, High Key, Low 
Key, DIS mode, Macro, Nature Macro, Candle, 
Sunset, Documents, Panorama, Fireworks, Beach 
& Snow, Fisheye Conv. Wide Conv. Macro Conv. 
Panning 3D
Θύρες: Micro HDMI, συνδυασμένη επαφή AV/
USB 2.0
Μπαταρία: ΒLN-1 330 λήψεις CIPA
Διαστάσεις: 25x72x37mm 
Βάρος: 435gr.
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�ands-on

Nikon D500
Ηands-on στο πρώτο επί ελληνικού εδάφους δείγμα

Αν και η D5 είναι το tour de 

force στη γκάμα Nikon, εν 

τούτοις το μεγάλο ενδιαφέρον 

συγκεντρώνεται στη D500, 

την πιο προηγμένη DX (APS-C 

format) όλων των εποχών. 

Πολύ μεγάλο μέρος των 

τεχνολογικών λύσεων της D5 

εφαρμόζεται και στην D500, με 

βασικότερο το προχωρημένο 

Autofocus βασισμένο στο 

module  Nikon MultiCAM 

20K με 153 σημεία εστίασης. 

Τελείως καινούργιος είναι και 

ο αισθητήρας 20,9Megapixel 

ο οποίος με μια υποχώρηση 

στην ανάλυση σε σχέση με τα 

24Megapixel της D7200, αποκτά 

απίστευτες επιδόσεις για το 

μικρότερο φορμά, στον τομέα 

της ευαισθησίας (ISO 100-

51.200 και με ενίσχυση ως ISO 

1.640.000).

Η μόλις αφιχθείσα στην Eλλάδα Nikon D500 την οποία είχαμε στην διάθεσή μας για ένα 

σύντομο hands-on, ήταν τελικό μοντέλο. Μόνο η έκδοση του firmware τη διακρίνει 

από τα πρώτα κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν στην αγορά το αμέσως επόμενο διάστημα, 

σε ανυπόμονους οπαδούς της εταιρίας. Το ζωηρό ενδιαφέρον προμηνύει, διεθνώς, έκρηξη 

πωλήσεων για το νέο μοντέλο. Η D500 ίσως ανταγωνιστεί εσωτερικά και τη D750 που κινείται 

σε παρόμοια επίπεδα τιμής και διαστάσεων, αλλά με υπεροχή της πρώτης στην ταχύτητα και σε 

autofocus και σε ριπή (10fps). Με αυτή τη λογική θα προτείναμε τη D750 πιο πολύ για εφαρμογές 

τοπίου και γενικά στατικά θέματα ή εκεί που ψάχνουμε την μεγαλύτερη δυνατότητα μεγεθύνσεων. 

Όπως και να έχει το θέμα, η D500 με τις επιδόσεις της, επαναπροσδιορίζει το χώρο του φορμά 

APS-C, αποτελώντας απευθείας απάντηση στην “ανάλογων κυβικών” Canon EOS 7D MkII.
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Επιβλητική με το battery pack
Η πρώτη επαφή ήταν με μια D500 μαζί με το προαιρετικό Battery 

Pack MB-D17, που αθροιστικά φτιάχνουν ένα επιβλητικών 

διαστάσεων αλλά μεσαίου βάρους σύνολο. Το battery pack 

δέχεται τροφοδοσία είτε από μία EN-EL15 Li ion που τοποθετείται 

στο holder ΜS-D12EN είτε από 8 τεμάχια επαναφορτιζόμενων ή 

αλκαλικών ΑΑ μπαταριών. Το καλό εργονομικό στοιχείο με την 

D500 είναι ότι βολεύει σχεδόν όλους τους χρήστες. Tο βάρος των 

850 περίπου γραμμαρίων σε καμία περίπτωση δεν είναι αποτρεπτικό 

για οποιοδήποτε αποστολή, για φωτορεπορτάζ, ταξίδι, γάμο και 

κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. Το θετικό κράτημα, που γίνεται ακόμη 

καλύτερο με το MB-D17, ενθαρρύνει την αξιοποίηση της μηχανής 

από τους επαγγελματίες του videο με δεδομένη τη δυνατότητα Video 

4K (UHD ανάλυση 3840x2160pixel) και την έξοδο ασυμπίεστου 

HDMI. Μια μάλλον άγνωστη λεπτομέρεια είναι η λειτουργία 

ηλεκτρονικής σταθεροποίησης 3 αξόνων που ισχύει με όλους 

τους φακούς αλλά όταν συνεργάζεται με φακούς σειράς Nikkor VR 

ενσωματώνεται σε σύστημα σταθεροποίησης πέντε αξόνων.

Tέλειο σκόπευτρο
Βλέποντας μέσα από το πενταπρισματικό σκόπευτρο με το φακό 

kit δηλ. τον πρόσφατης εσοδείας Nikkor DX 16-80mm f/2,8-4E VR, 

αποκαλύπτεται η εξαιρετικά φωτεινή απεικόνιση του σκοπεύτρου με 

την 100% κάλυψη. Αν έχετε συνηθίσει με τα φθηνότερα σκόπευτρα 

των σειρών D3x00 ή D5x00 αποτελεί πραγματική αποκάλυψη. Εξ 

ίσου εντυπωσιάζει η κάλυψη σχεδόν ολόκληρου του κάδρου από 

τα γενναιόδωρα 153 σημεία εστίασης. Τη στιγμή που το τσιπάκι 

ΜultiCAM 20K σχεδιάστηκε κατά βάση για τη full frame Nikon D5, 

η μεταφορά του σε μικρότερο αισθητήρα και αντίστοιχα μικρότερη 

επιφάνεια έχει ένα σοβαρό πλεονέκτημα, την πολύ καλύτερη 

καλυπτικότητα.

Πινελιές hi tech
Αν ανήκετε σε αυτούς που κατά διαστήματα έχουν δεινοπαθήσει 

προσπαθώντας να ρυθμίσουν το backfocus με διάφορους φακούς, 

θα χαρείτε. Η Νikon ενσωματώνει στη D500 αυτό που έπρεπε να 

είχαν κάνει από καιρό οι κατασκευαστές DSLR. Μιλάμε βεβαίως για 

το σύστημα Auto AF FineTune, το οποίο χρησιμοποιεί το LiveView 

προκειμένου να καλιμπράρει μικρομετρικά την εστίαση κάθε φακού 

και να το καταχωρήσει στην μνήμη.

Πολλά έχουν γραφτεί για το Snapbridge. Πρόκειται για μια 

λειτουργία που θα ενεργοποιηθεί κανονικά στο firmware των 

μηχανών εμπορικής διαθεσιμότητας αλλά όχι στο δείγμα που είχαμε 

στα χέρια μας. Το Snapbridge είναι μια συνεχώς ενεργή σύνδεση 

Bluetooth με χαρακτηριστικά χαμηλής κατανάλωσης μπαταρίας 

(ΒLE) και υποστήριξη άμεσου ανεβάσματος των φωτογραφιών σε 

συνδεδεμένη συσκευή. Κάθε φωτ. μηχανή με BLE απομνημονεύει 

ως πέντε συνδεδεμένες συσκευές. Mάλιστα η Nikon μας 

πληροφορεί ότι στο εξής όλα τα νέα της μοντέλα θα ενσωματώνουν 

την συγκεκριμένη δυνατότητα.

Κάτι παρόμοιο είχε χρησιμοποιήσει η GoPro για την ασύρματη 

σύνδεση των actioncam Hero δηλ. πρώτα το BLE έκανε pairing και 

αυτομάτως η σύνδεση μετέπιπτε σε WiFi. Στην περίπτωση της Nikon 

για τη ασύρματη διαμεταγωγή των δεδομένων θα χρησιμεύει το 

Bluetooth και μάλιστα σε Always Standby Μode, κάτι που μας κάνει 

να υποθέτουμε ότι οι ταχύτητες δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλές, αλλά 

είναι κάτι που απομένει να επαληθευτεί στην πράξη.

�ands-on
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Eργονομικές λεπτομέρειες
Οι εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες Nikon DSLR 

χρήστες δεν θα έχουν πρόβλημα με τη διάταξη των 

χειριστηρίων, αφού επαναλαμβάνονται οι γνώριμες 

θέσεις με την ευπρόσδεκτη προσθήκη Joystick α 

λα D4 για τηνεπιλογή των σημείων εστίασης, μια 

αλλαγή που επιζητούσαν διαρκώς οι φανατικοί 

φίλοι της φίρμας. Το joystick είναι σαφώς πιο 

ακριβές, γρήγορο και εργονομικό σε σχέση με τον 

ίδιο χειρισμό μέσω DΡad και θα διευκολύνει πολύ 

αυτούς που το ψάχνουν με τα σημεία εστίασης του 

AF.

Όσο για την οθόνη είναι η χαρά του hi-tech! Είναι 

αρθρωτή ικανοποιώντας κυρίως τους βιντεόφιλους 

και συνάμα επαφική με επιλογή σημείου και 

touch shutter, φωτεινή και ευδιάκριτη στον ήλιο 

ενώ το μέγεθος των 3,2in. δεν αφήνει περιθώρια 

για παράπονα. Τι άλλο να ζητήσει κανείς στην 

παράμετρο της οθόνης;

Η μπαταρία μένει ίδια όπως και σε άλλες Nikon. 

Πρόκειται για τη γνωστή και λίαν διαδεδομένη EN-

EL15 που τροφοδοτεί κα τα μοντέλα D7200, D810 

και D750. Εδώ αρκεί για 1240 λήψεις με βάση τις 

προδιαγραφές CIPA δηλ. πολύ καλά αλλά όχι σε 

επίπεδα αυτονομίας της D5 (3780 λήψεις!). 

Μερικές σκέψεις
Λίγες ώρες με το κομμάτι προπαραγωγής δεν 

αρκούν για να σχηματίσει κανείς τελική άποψη, 

ούτε οριστικοποιούν κάποιες επιδόσεις σε ποιότητα 

εικόνας, αλλά αποτελούν πολύ καλή ένδειξη 

για την ταυτότητα του μοντέλου που έχει κανείς 

στα χέρια του. Aς πούμε ότι το hands-on είναι το 

φλερτ πριν τη γνωριμία, ένα παιγνίδι γοητείας. 

Πληροφορείται κανείς σχεδόν τα πάντα για την 

εξωτερική εμφάνιση, την εργονομία, τη διάταξη 

των χειριστηρίων, την απτή ποιότητα και τις 

λειτουργίες χωρίς όμως να εκφέρει γνώμη για το 

τελικό αποτέλεσμα.

Η Nikon με τη D500 κράτησε το μυστικό της 

επικείμενης παρουσίασής της καλά κρυμμένο 

μέχρι την τελευταία στιγμή, μάλλον επειδή ήθελε 

να μη το μάθει κανένας ανταγωνιστής. Ήθελε να 

κάνει μια κίνηση ρουά ματ στη σκακιέρα των top 

of the range ΑPS-C έχοντας ως μόνο πραγματικό 

ανταγωνιστή τη EOS 7D MkII.  Εκθρόνισε τη D7200 

σε πιο χαμηλό ρόλο και έδωσε super επιδόσεις 

στην ταχύτητα και την ευαισθησία. Σύμφωνα με τις 

πρώτες ενδείξεις, με την D500  δε θα φοβόμαστε 

το θόρυβο ακόμη και σε ISO 6400 και 12800 που 

αναλογούν σε υπερβολικά σκοτεινά περιβάλλοντα 

εργασίας. Για ποιότητα, ευκρίνεια, χρωματική 

ακρίβεια κλπ. θα μιλήσουμε προφανώς μόλις 

έλθουν τα τελικά προϊόντα. Όμως οι υποσχέσεις 

είναι τεράστιες και ο πήχυς ήδη έχει μπει πολύ 

ψηλότερα. Εν αναμονή λοιπόν, όσοι αγαπάτε το 

APS-C.

�ands-on

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Τις εντυπώσεις έκλεψε ο πρόεδρος της Ένωσης 
Κεντρώων κ.Βασίλης Λεβέντης ο οποίος στον 
σύντομο χαιρετισμό του από το βήμα της 
ΕΔΙΠΤ ευχήθηκε η χώρα μας το 2016 να λύσει 
τα εσωτερικά της προβλήματα ειρηνικά κάτι για 
το οποίο αρχίζει να αμφιβάλλει... Επίσης δεν 
παρέλειψε να καταγγείλει ως αντιδημοκρατικές 
τις διεργασίες σύστασης του ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. 
Στη φωτογραφία με τον εκδότη μας κ.Τ.Τζίμα.  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας
 

Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή πλέον των 150 μελών και φίλων 

της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.) 

πραγματοποιήθηκε στις 25.01.2016 η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της 

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, που έλαβε χώρα στα ιδιόκτητα γραφεία της Ένωσης επί 

της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 25.
 

O Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Μιχάλης Σαββάκης καλωσόρισε τον κόσμο και ευχήθηκε 

καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους. Ακολούθως την Βασιλόπιτα ευλόγησε  

ο Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Παπαθανασίου ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και την έκοψε η τ. Πρωθυπουργός και 

Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και τ. Πρωθυπουργός κ. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου 

μαζί με την Ακαδημαϊκό και τ. Πρόεδρο της Βουλής κ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ εξήρε την πολύχρονη προσφορά των 

κ.κ  Βάιου Σελλούντου, Κωνσταντίνου Καλύβα, Ευάγγελου Σπύρου και Διονυσίου 

Μαγκλιβέρα στην Ένωση αλλά και στον δημοσιογραφικό κλάδο γενικότερα. 

Kατόπιν η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και τ. Πρωθυπουργός κ. Βασιλική Θάνου-

Χριστοφίλου, η π. Πρόεδρος της Βουλής, Ακαδημαϊκός και Επίτιμο Μέλος της 

Ε.Δ.Ι.Π.Τ. κα Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κ. Γιώτα Αντωνοπούλου, απένειμαν στους τιμωμένους  διπλώματα 

και το αργυρό μετάλλιο της Ένωσης.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπροσωπώντας το ΣΥΡΙΖΑ ο Βουλευτής κ. Γιώργος 

Παπαηλιού, τη Ν.Δ. η Βουλευτής κ. Σοφία Βούλτεψη, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη 

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ ο κ.Παύλος Χρηστίδης,το Κ.Κ.Ε. ο Βουλευτής κ.Σταύρος Τάσσος, 

Το Ποτάμι η κ. Λίνα Παπαδάκη,τους ΑΝ.ΕΛ. ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Κατσίκης 

και την  Ένωση Κεντρώων ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Λεβέντης. Επίσης, την εκδήλωση 

τίμησαν με την παρουσία τους ο π. Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Γρίβας, ο π. Πρόεδρος 

της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης, οι Βουλευτές κ. Πέτρος Φορτσάκης, 

κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, κ. Νικόλαος Νικολόπουλος και κ. Θεοδώρα 

Μεγαλοοικονόμου, ο Πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν κ. Rahman Mustafayev, 

ο π. Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κ. Πάνος Σόμπολος και πολλές προσωπικότητες της 

πολιτικής, επιχειρηματικής και πνευματικής ζωής του τόπου, Πρόεδροι επιστημονικών 

οργανώσεων κ.ά.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

=�?%�@?%�(B

Εγκαίνια έκθεσης Ιωάννας Ράλλη
Θα διαρκέσει μέχρι 20 Φεβρουαρίου

Την Πέμπτη το βράδυ 28 Ιανουαρίου, στη γνωστή Γκαλερί Ζουμπουλάκη 

στην πλατεία Κολωνακίου, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της ατομικής 

έκθεσης της νέας φωτογραφικής δουλειάς τις Ιωάννας Ράλλη. Πλήθος φίλων 

της δημιουργού και δεκάδες καλεσμένοι της Γκαλερί κατέκλυσαν στην 

κυριολεξία τον χώρο για να δουν από κοντά την τελευταία της δουλειά που 

φέρει τον τίτλο “Όνειρα ή Σύμβολα” (PB Weekly No 313), αλλά επίσης να 

γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με την καλλιτέχνιδα που πρόσχαρη και 

χαμογελαστή τους καλωσόριζε όλους έναν – έναν ξεχωριστά. 

Η δουλειά της “Όνειρα ή Σύμβολα” είναι συνέχεια και προέκταση κατά 

κάποιον τρόπο της προηγούμενης, (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 224) που είχε σαν θέμα 

πάλι τη νεκρή φύση, όμως με πολύ διαφορετική προσέγγιση.    

       

Μικρό δείγμα από τα έργα που παρουσιάστηκαν στην έκθεση

Απόψεις του χώρου και των καλεσμένων κατά τη διάρκεια των εγκαινίων

Η Ιωάννα Ράλλη μαζί με τον εκδότη μας Τ. Τζίμα

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_313.pdf#page=21
http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-224/
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Kυκλοφορεί στα περίπτεραΠροσοχή! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα!

http://www.photo.gr/shop/themedmags/monothematiko-tefchos-no-8-epexergasia-fotografias/
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Tο προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου
Όπως παρουσιάστηκε στο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης 

Την ανάγκη να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις ώστε να αναστραφεί η κατάσταση στην 

ελληνική οικονομία και τη χώρα, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας 

Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης παρουσιάζοντας το 

προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε χτες 

βράδυ το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). 

Όπως είπε ο κ. Λαμπιανίδης, απευθυνόμενος σε περισσότερους από 250 επιχειρηματίες 

οι οποίοι κατέκλυσαν την αίθουσα του ΕΒΕΘ, ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος «δεν είναι 

οριζόντιος, ούτε γενικής χρήσης», τονίζοντας ότι στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας 

και της εξωστρέφειας, δίνοντας παράλληλα κίνητρα για επενδύσεις στην περιφέρεια. 

Σημείωσε ακόμη ότι το προσχέδιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θα παρουσιαστεί τις 

επόμενες ημέρες σε συνέντευξη Τύπου, ενώ στη συνέχεια θα τεθεί σε διαβούλευση με 

στόχο την ψήφισή του στα τέλη Φεβρουαρίου. 

Όπως εξήγησε ο κ. Λόης Λαμπριανίδης ο νέος νόμος εστιάζει – κατά προτεραιότητα - σε 

δύο κλάδους, τον αγροδιατροφικό και τον κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών, προβλέποντας εννέα διαφορετικές κατηγορίες ενισχύσεων. Ωστόσο δίνει 

ισχυρά κίνητρα στους επιχειρηματίες ώστε να επιλέξουν τη φοροαπαλλαγή αντί της 

επιδότησης σε χρήμα. 

Ειδικότερα, το προσχέδιο του νέου νόμου προβλέπει τις εξής κατηγορίες ενισχύσεων:

1. Φορολογική απαλλαγή, επί των προ φόρων κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων 

της επιχείρησης.

2. Επιχορήγηση για την κάλυψη επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου της 

επιχείρησης.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης έως επτά χρόνια, με την κάλυψη από το δημόσιο 

τμήματος των δόσεων για leasing απόκτησης καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού. 

4. Επιδότηση επιτοκίου.

5. Συμψηφισμός οφειλών με φόρους.

6. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

7. Σταθερό φορολογικό σύστημα για επτά χρόνια (σ.σ. η φορολογία 29% επί των κερδών 

να μη μπορεί να αυξηθεί για επτά χρόνια).

8. Ταχεία αδειοδότηση.

9. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών με παροχή ιδίων 

κεφαλαίων, δανείων ή εγγύησης κάλυψης ζημιών.

«Όσα κίνητρα και να προσφερθούν, δεν πρόκειται να φέρουν σημαντικά αποτελέσματα, 

αν δεν επιτευχθεί πρώτα η σταθεροποίηση της οικονομίας, αν δεν εμπεδωθεί ένα κλίμα 

εμπιστοσύνης και αν δεν βελτιωθεί το κακό επιχειρηματικό περιβάλλον», σημείωσε 

νωρίτερα κατά τον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ Δημήτρης Μπακατσέλος. 

«Πρέπει η χώρα μας να αρχίσει και πάλι να παράγει. Λέμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις 

να ανακάμψουμε, γιατί διαθέτουμε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και ικανούς 

επιχειρηματίες. Όσο όμως δεν αντιστρέφουμε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, θα βλέπουμε 

δυστυχώς ικανές επιχειρήσεις και ανθρώπινο δυναμικό να μεταναστεύουν», σημείωσε 

ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ και πρόσθεσε: «Το ζήτημα είναι πόσο ακόμη θα αργήσουμε και τι 

παραγωγικοί πόροι θα έχουν απομείνει στη χώρα...». Ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ σημείωσε 

ακόμη ότι ο κ. Λαμπριανίδης θεωρείται ειδικός στη μελέτη του φαινομένου του «brain 

drain» στην Ελλάδα, και έχει υπερασπιστεί πολλές φορές την ανάγκη αλλαγής του 

παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, προκειμένου να παραμείνει στη χώρα μας το πλέον 

καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς –όπως είπε ο κ. Μπακατσέλος- η «διαρροή 

εγκεφάλων» καταδικάζει τον τόπο σε ισχνή ανάπτυξη. Αναφερόμενος τέλος στη μεγάλη 

συμμετοχή επιχειρηματιών στην εκδήλωση του ΕΒΕΘ ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου 

τόνισε ότι αυτό δείχνει «τη διάθεση του επιχειρηματικού κόσμου να συμβάλει στην 

επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη, καθώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί 

αυτοδύναμα μόνο με προσέλκυση νέων παραγωγικών επενδύσεων και αύξηση της εισροής 

πόρων από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών».

O��?�?*��( �C*#�#

Yongnuo YN-216
Φορητός προβολέας LED

Το YN-216K είναι ένας 

επαγγελματικός φορητός 

προβολέας τεχνολογίας LED 

που αποτελείται από 216 

στοιχεία με βαθμολογία CRI 95+ 

για την χρωματική πιστότητα. 

Αυξομειώνοντας την ένταση των 

θερμών και ψυχρών LED παίρνουμε 

τις ενδιάμεσες θερμοκρασίες 

φωτός. Τροφοδοτείται από 

μπαταρίες σειράς Sony L (δεν 

περιλαμβάνονται) ή από 6 

αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 

Moza Cage
Για το video

Το Moza Cage επιτρέπει στον 

χρήστη να προσαρμόζει με 

ασφάλεια πλήθος αξεσουάρ στη 

κάμερά ενώ χαρίζει προστασία και 

σταθερό κράτημα. Η πρωτοτυπία 

του είναι ότι  διαθέτει σύστημα 

τροφοδοσίας με μπαταρίες Sony L 

καθώς και σύστημα χειρισμού των 

λειτουργιών REC/STOP, shutter και 

focus της μηχανής. Είναι συμβατό 

με τις μηχανές Sony a7/a7II series, 

Blackmagic Pocket Cinema Camera και 

Panasonic GH4.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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Panasonic GH4.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά ή και των οκτώ εκδόσεων:

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. 

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: 4 αλκαλικές 
μπαταρίες ΑΑ Varta

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο "100 
Χρόνια Φωτογραφία".

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ ΤΕΥΧΗ

6,90€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€

ΤΕΥΧΗ

40€

KTX_8MONOTHEMATIKA_Photographos 239.indd   1 8/1/2016   3:21:35 μμ

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Leica Μ-P Panda Edition  
Eιδική έκδοση για Κινέζους 
φωτογράφους

Η Leica παρουσίασε μια ειδική έκδοση της 

ψηφιακής τηλεμετρικής μηχανής M-P, στα 

χρώματα του…panda, για να τιμήσει το εθνικό 

έμβλημα της Κίνας. Η Μ-P Panda Edition θα 

κυκλοφορήσει σε δύο κιτ, με φακούς 28mm f/2 και 

35mm f/1.4 αντίστοιχα. Όσον αφορά τον εξωτερικό 

σχεδιασμό του σώματος, τα μεταλλικά τμήματα 

έχουν λευκό φινίρισμα, ενώ υπάρχει δερμάτινη 

επένδυση στη λαβή και στο μεγαλύτερο μέρος 

της. Θα παραχθούν μόλις τριάντα κομμάτια από το 

κάθε κιτ και θα πωλούνται μόνο στην Κίνα. Ακόμα, 

στο πίσω μέρος, δίπλα από το σκόπευτρο, υπάρχει 

χαρακτικό ενός panda και οι λέξεις “Chengdu 

China”.

Fujifilm
Αύξηση της τιμής του φιλμ σε όλες τις αγορές

Μπορεί η Kodak να αναμένει την επιστροφή της στη κερδοφορία (λόγω 

υποστήριξης από το Hollywood), αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο και με την 

ευρύτερη αγορά του φιλμ. Αυτό φαίνεται από την πρόσφατη ανακοίνωση της 

Fujifilm περί αύξησης των τιμών σε όλα της τα φιλμ, παγκοσμίως. Μάλιστα 

το ποσοστό της αύξησης θα έχει διψήφιο αριθμό και θα διαφέρει από χώρα 

σε χώρα. Η αλλαγή τιμολογιακής πολιτικής θα συμπεριλάβει τα έγχρωμα 

αρνητικά φιλμ, slides, ασπρόμαυρα, αλλά και τις μηχανές μιας χρήσης. 

Η κίνηση αυτή είναι απόρροια της συνεχιζόμενης μείωσης της ζήτησης σε 

συνδυασμό με την αύξηση του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες), αναφέρει 

χαρακτηριστικά η ιαπωνική εταιρία. Εντούτοις, τα καλά νέα για τους φίλους 

του αναλογικού είναι πως η εταιρία παρά τις δυσκολίες δεσμεύτηκε για την 

συνέχιση της παραγωγής φιλμ.
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210 8541400 - info@photo.gr

€ 12
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Epson 
Δύο νέες συσκευές 
ψηφιακής προβολής 
εγγράφων

Η ιαπωνική εταιρία 

παρουσίασε τις συσκευές 

ELPDC21 και ELPDC13 που 

προορίζονται για τον τομέα 

της εκπαίδευσης. Με τη 

συνεργασία projector μπορούν 

να προβάλλονται σε όλη την 

αίθουσα δύο πλήρεις σελίδες 

βιβλίου, χάρτες, λεπτομερή 

διαγράμματα και αντικείμενα 

3D, χωρίς να χρειάζεται 

επανατοποθέτηση της κάμερας, 

χάρη στη μεγάλη περιοχή λήψης 

(A3). Υποστηρίζουν ανάλυση 

Full HD και προσφέρουν ρυθμό 

ανανέωσης 30 fps, καθιστώντας 

δυνατή την απροβλημάτιστη 

αναπαραγωγή video από tablet/

smartphone. Στην περίπτωση 

που απαιτείται ευκρινής 

μεγέθυνση, για παράδειγμα κατά 

τη μελέτη ιστορικών κειμένων, 

το ψηφιακό και οπτικό (ELPDC21 

μόνο) zoom σε συνδυασμό με τον ενσωματωμένο LED υπόσχονται λεπτομερή 

απεικόνιση του θέματος. Επιπλέον, διαθέτουν παράλληλη έξοδο video, προσφέροντας 

δυνατότητα εξαγωγής περιεχομένου υψηλής ποιότητας σε πολλές οθόνες ταυτόχρονα, 

(π.χ. σε φορητό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα και τηλεόραση)

Στην συσκευασία περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς που κάνει εύκολη τη μετακίνηση. 

Όσο αφορά την ασφάλεια, διαθέτουν κλειδαριά Kensington και safety bar, ώστε να 

αποφεύγεται η ανεπιθύμητη χρήση στους χώρους του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Τα 

μοντέλα ELPDC21 και ELPDC13 είναι συμβατά με όλους τους short-throw/ultra short-

throw projectors της σειράς EB-5.

Adobe 
Εγκαινιάζει πλατφόρμα 
δημιουργίας portfolio site

Στο διαδίκτυο διατίθενται πολλές 

πλατφόρμες που προσφέρουν 

εργαλεία και self-hosted ιστότοπους, 

για τη δημιουργία online portfolio, 

δίχως γνώσεις προγραμματισμού 

από το χρήστη. Η πρόταση του 

τεχνολογικού κολοσσού ονομάζεται 

Adobe Portfolio και περιλαμβάνει 

ένα editor για το σχεδιασμό του 

ιστότοπου μέσα από απλά βήματα. 

Αρχικά ο χρήστης επιλέγει το layout 

(template) που επιθυμεί, το οποίο 

προσφέρει διάφορες δυνατότητες 

παραμετροποίησης. Υποστηρίζει 

γραμματοσειρές Adobe Typekit, 

ζωντανή προεπισκόπηση, συγχρονισμό 

με Behance, lightbox, σύνδεση/αγορά 

custom domain, στατιστικά κίνησης κ.α.

Να σημειωθεί πως η υπηρεσία 

περιλαμβάνεται στο Adobe Cloud, 

οπότε εάν έχουμε συνδρομή του 

Photoshop/Lightroom μπορούμε να την 

αξιοποιήσουμε δίχως επιπλέον κόστος. 

Μπορείτε να δείτε παραδείγματα 

ιστότοπων του Adobe Portfolio εδώ: 

http://matthias.myportfolio.com/

projects

http://matthias.myportfolio.com/projects
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€ 12
Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9   
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�# 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Ο «Φωτογραφικό Κύκλος» συνεχίζοντας τη σειρά 

«Φωτογραφικά Ζεύγη» παρουσιάζει τη δουλειά 

δύο ακόμη φωτογράφων. Στην έκτη κατά σειρά έκθεση 

η Ανθή Μάρα και ο Παναγιώτης Μαρκολέφας, μέλη της 

ομάδας, παραθέτουν και παράλληλα αντιπαραθέτουν 

τα φωτογραφικά τους έργα ξεκινώντας ένα διάλογο 

με αφορμή τη φωτογραφία. Οι επισκέπτες της έκθεσης 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να γνωρίσουν δύο 

διαφορετικές καλλιτεχνικές προτάσεις αναζητώντας 

πολλές φορές τις ταυτίσεις και τις αποστάσεις των 

δύο φωτογράφων. Την έκθεση επιμελείται ο ιδρυτής 

του «Φωτογραφικού Κύκλου» και θεωρητικός της 

φωτογραφίας, Πλάτων Ριβέλλης. Τα «Φωτογραφικά 

Ζεύγη 2016» παρουσιάζονται σε συνεργασία με την 

Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American 

College (HAEC). 

Εγκαίνια: Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, 19.30

Διάρκεια έκθεσης: έως 16 Μαρτίου

Διεύθυνση: Γκαλερί Κέννεντυ Ελληνοαμερικανικής 

Ένωσης, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 

12.00 – 21.00, Σάββατο 10.30 – 14.30, Κυριακή κλειστά 

Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Τηλ. 2103680052, 

http://www.hau.gr Markolefas Panagiotis

Mara Anthi

Φωτογραφικά Ζεύγη
Έκθεση των μελών του «Φωτογραφικού Κύκλου»
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Συνδεθείτε μαζί μας
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Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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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Το βλέμμα της αιωνιότητας. 
Ξεκίνησε η έκθεση του Ηλία Μπουργιώτη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου τα εγκαίνια της 

έκθεσης «Το βλέμμα της αιωνιότητας». Με λήψεις κατά τη διάρκεια των 

γυρισμάτων των τριών τελευταίων ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου, 

ο φωτογράφος Ηλίας Μπουργιώτης εμπνέεται από το μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη 

και δίνει τη δική του φωτογραφική αφήγηση, πίσω από την κινηματογραφική 

κάμερα. Η έκθεση συνεχίζεται για λίγες μέρες ακόμη, έως την Κυριακή 31 

Ιανουαρίου. Τα φωτογραφικά έργα που παρουσιάζονται περιλαμβάνονται και στο 

ομώνυμο λεύκωμα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». 

Faith. 
Η έκθεση των Photometria Awards στην Ελευσίνα

Με επόμενο σταθμό την Ελευσίνα, συνεχίζεται η έκθεση των βραβείων 

Photometria Awards 2015. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την 

ευκαιρία να δουν τις 25 καλύτερες φωτογραφίες του φετινού διαγωνισμού με 

θέμα την «Πίστη». Με πρώτο σταθμό τα Ιωάννινα η έκθεση έχει παρουσιαστεί 

μέχρι στιγμής σε 11 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Την έκθεση στην Ελευσίνα 

διοργανώνουν το Photometria - International Photography Festival, το 

Phototraveller και το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και 

Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.

Εγκαίνια: Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, 19.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 14 Φεβρουαρίου

Διεύθυνση: Πολιτιστικό κέντρο Λεωνίδας Κανελλόπουλος, Ελευσίνα 

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά (εκτός Δευτέρας 8 Φεβρουαρίου) 

10.00 – 15.00 και 18.00 – 21.00

Πληροφορίες: Photometria, info@photometria.gr, http://www.photometria.gr 

Διεύθυνση: Image Gallery, Λεωφ. Αμαλίας 36, 

Σύνταγμα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Τρίτη - Παρασκευή 11.00 – 20.00 

Σάββατο 11.00 – 17.00 

Κυριακή 12.00 – 16.00 

Πληροφορίες: Image Gallery, Τηλ. 2103230534, 

mail@theimage.gr, http://gallerytheimage.com/

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια. Από αριστερά: Κωστής Αντωνιάδης, Γιώργος Δεπόλλας, Ηλίας Μπουργιώτης και Νίκος Οικονομόπουλος



������ 27��	
�� 314 •  ��	���� 1  ���OYA���	 2016

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

Και τα τρία βιβλία!

€25*
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* 25 ���� 
��� 
� �� ����� ���������!!!

Για παραγγελίες: 210 8541400
info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την 
ιστορία & 
αισθητική της 
φωτογραφίας!

�����

Ικέτες 
Έκθεση του φωτορεπόρτερ Στέλιου Ματσάγγου

Με το φωτογραφικό του φακό και την εμπειρία δημοσιογραφικών 

αποστολών σε πολλά σημεία του πλανήτη, ο φωτορεπόρτερ 

Στέλιος Ματσάγγος ακολουθεί το πέρασμα των προσφύγων από την 

Ελλάδα. Σύγχρονοι ικέτες στην χώρα του Αισχύλου οι πρόσφυγες 

παρουσιάζονται μέσα από εικόνες ανθρώπινες, με ανάμεικτα 

συναισθήματα θλίψης, αγωνίας, ελπίδας και αποφασιστικότητας. 

Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις 

ανθρωπιστικές εικόνες του Ματσάγγου και να έρθουν πιο κοντά στους 

ανθρώπους, που με τις ιστορίες τους συνθέτουν το παζλ ενός ακόμη 

τραγικού κεφαλαίου της ανθρώπινης ιστορίας. Την έκθεση διοργανώνει 

η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 

Πολιτισμού και Επιστημών Δήμου Λαρισαίων και την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας. Στο πλαίσιο της έκθεσης το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 θα 

πραγματοποιηθεί διάλεξη του φωτογράφου με θέμα «Μύθοι και ιστορία 

του φωτορεπορτάζ - Ιστορική εξέλιξη, πρωτοπόροι φωτογράφοι και 

ρεύματα».

Εγκαίνια:  Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, 20.00

Διάρκεια έκθεσης:  έως 7 Φεβρουαρίου 2016

Διεύθυνση:  Μύλος του Παππά, 1ος όροφος, Λάρισα

Διάλεξη:  Σάββατο 30 Ιανουαρίου, 18.30

Διεύθυνση: Δημοτικό Θέατρο ΟΥΗΛ, Κουμουνδούρου και Ανθίμου Γαζή, 

Λάρισα 

Πληροφορίες: Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας

 info@fll.g, http://fll.gr

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Summer in the city
Έκθεση του Γιάννη Οικονόμου

Υπό τον τίτλο “Summer in the city” ο Γιάννης Οικονόμου παρουσιάζει μια τριήμερη 

περιπλάνηση στην υπνωτισμένη και μισοάδεια Αθήνα στα τέλη του περασμένου 

Αυγούστου. Τριγυρνώντας στους δρόμους των πόλεων, ανάμεσα στα κτίρια και το 

ανώνυμο πλήθος, ο φωτογράφος καταγράφει τη δική του αναζήτηση στο αστικό τοπίο. 

Μέσα από τις 16 ενότητες της έκθεσης συγκροτείται ένα φωτογραφικό ημερολόγιο στο 

οποίο ο Οικονόμου αποτυπώνει και διασώζει καθημερινές στιγμές γεμάτες δύναμη και 

ιδιαίτερη μαγεία. Οι επισκέπτες της έκθεσης θα ταξιδέψουν στην Αθήνα του καλοκαιριού 

μέσα από το ασπρόμαυρο φιλμ μιας αναλογικής Nikon από τα τέλη της 10ετίας του ‘70. 

Ο Γιάννης Οικονόμου είναι φωτογράφος με καταγωγή και έδρα τα Χανιά της Κρήτης. 

Ξεκινώντας με τη φωτογραφία το 2013 γρήγορα εξελίχθηκε, καταφέρνοντας μεταξύ 

άλλων να αποσπάσει εύφημο μνεία στο παγκόσμιο διαγωνισμό της Sony για το 2015. 

Εγκαίνια: Τρίτη 1 Μαρτίου 2016, 20.00-22.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 24 Μαρτίου 2016

Διεύθυνση: Γκαλερί 7, Σόλωνος 20 & Βουκουρεστίου, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Τετάρτη, Σάββατο 11.00 – 15.00

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 11.00 – 14.00 και 18.00 – 21.00

Πληροφορίες: Γκαλερί 7, Τηλ. 2103612050, gallery7@hol.gr, http://www.gallery7.gr 

Γιάννης Οικονόμου, http://mywallphotos.blogspot.gr/

Matera: η γη 
των βράχων 
Η έκθεση της Τζένης 
Λυκουρέζου στην Αθήνα

Έχοντας ταξιδέψει ήδη στη Λέρο, 

το Ναύπλιο, τη Μεσσήνη, την 

Πάτρα και το Βόλο, η έκθεση της 

φωτογράφου Τζένης Λυκουρέζου 

«Matera η γη των βράχων» έρχεται 

και στην Αθήνα. Οι επισκέπτες της 

έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία 

να δουν την ιστορική πόλη 

Matera μέσα από το φακό και την 

αισθητική της Τζένης Λυκουρέζου. 

Η έκθεση πραγματοποιείται με την 

υποστήριξη και τη προώθηση του 

Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου. 

Η φωτογραφική δουλειά «Matera 

η γη των βράχων» είναι διαθέσιμη 

και στο ομώνυμο λεύκωμα που 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Δεσμός. 

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 

Φεβρουαρίου 2016

Διεύθυνση: Istituto Italiano di 

Cultura ad Atene, Πατησίων 47, 

Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα – Παρασκευή 11.00 - 

17.00 και Σάββατο 11.00 - 13.30

Πληροφορίες: Τζένη Λυκουρέζου, 

http://www.jlykourezou-

azacharatos.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας
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Προσοχή! Τελευταίες μέρες!
Λήξη: 1 Φεβρουαρίου

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
http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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