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IMAGING 
Ένας κόσμος σε σταυροδρόμι

Πέρυσι η Γερμανική Ένωση 

Φωτογραφικών Βιομηχανιών (German 

Photo Industry Association) που 

δραστηριοποιείται σε πολλά μέτωπα 

και μεταξύ άλλων είναι εταίρος στην 

διοργάνωση της Photokina, εξέλεξε 

νέο πρόεδρο, τον κο Rainer Fuhres. 

Στις πρώτες του δηλώσεις ήταν ότι 

η Ένωση χρειαζόταν να “επανεφεύρει” 

τον εαυτό της. Με διπλωματική 

γλώσσα δηλ. ανεγνώρισε την αποτυχία 

των μέχρι τώρα πολιτικών διάδοσης 

και προώθησης της φωτογραφίας και 

την ισχυρή πίεση των smartphones 

που απειλούν την ίδια την ύπαρξη της 

βιομηχανίας του Imaging. Και όλα αυτά 

από την πλέον ακμάζουσα οικονομία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο 

γερμανικό επιχειρηματικό περιοδικό 

“Ιnternational Contact”, ο κος Fuhres 

παραδέχθηκε ότι υπήρξαν στους 

κόλπους της Ένωσης των γερμανών 

βιομηχάνων του κλάδου, σοβαρές 

επιφυλάξεις ακόμη και για το μέλλον 

της ίδιας της Photokina. Η τελευταία 

ακόμη αντιστέκεται και φαντάζει ως 

ακλόνητος και αδιαμφισβήτητος 

θεσμός, συνυφασμένος με την πορεία 

του ίmaging μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Όμως διατυπώνονται από 

πολλές κατευθύνσεις επικρίσεις για τη 

μη ανανέωσή του. Σε αυτό το πνεύμα 

και μήκος κύματος, η German Photo 

Industry Association λανσάρισε τη νέα 

εταιρική ταυτότητα, με motto το 

“We are Imaging” και τέσσερις πυλώνες: 

Ιnsight, Interaction, Inspiration και 

Impluse δηλ. ενόραση, αλληλεπίδραση, 

έμπνευση και παρόρμηση. 

Με άλλα λόγια οι γερμανοί (προφανώς 

υπό τις οδηγίες κάποιου επικοινωνιακού 

Editorial

συμβούλου) δίνουν προτεραιότητα στη συναισθηματική διάσταση της ενασχόλησης με 

το Imaging, όπως επιτάσσουν οι τρέχουσες αντιλήψεις περί marketing που απευθύνονται 

κυρίως στην ευαισθητοποίηση της “καταναλωτικής επιθυμίας” μέσω συναισθηματικών 

διεργασιών. Επίσης η German Photo Industry Association αποφάσισε να ενισχύει πλέον 

τον κόσμο των startup και να χρηματοδοτεί πρωτότυπες ιδέες στους τομείς του photo και 

του video αντί να θεωρεί τέτοιες κινήσεις ανταγωνιστικές. Μάλιστα στη φετεινή Photokina 

θα υπάρχει ένας ολόκληρος τομέας με την ονομασία FutureZone όπου διάφοροι επίδοξοι 

startuppers θα εκθέτουν τις καινοτομικές ιδέες τους, αποβλέποντας στην προσέλκυση 

ενδιαφέροντος και κεφαλαίων  μέσω crowdfunding.

Όταν λοιπόν οι -σχετικά ευημερούντες- γερμανοί του Ιmaging, επί της ουσίας 

πανικοβάλλονται και αναγκάζονται εκόντες - άκοντες να επανεφεύρουν τον εαυτό τους, 

φανταστείτε τι μερίδιο ευθύνης αντιστοιχεί στους υπόλοιπους που με τον Α ή Β τρόπο 

εμπλέκονται στον κόσμο του Imaging. Όταν σύμφωνα με τα στοιχεία οίκων ερευνών όπως 

Μayflower (βλ. πίνακα) οι πωλήσεις Digital System Cameras (δηλ. DSLR και Mirrorless) 

δείχνουν να σταθεροποιούνται μεν αλλά μετά από τροχιά ελεύθερης πτώσης ανάμεσα 

στα έτη 2012-15 (π.χ. οι compact έχουν υποχωρήσει κατά 75% ενώ οι DSLR κατά 25%), 

τότε υπάρχει πρόβλημα. Και μάλιστα σοβαρό πρόβλημα αποδοχής των προϊόντων της 

βιομηχανίας του Imaging από το ευρύτερο κοινό. Παρατηρείται σημαντική αποξένωση του 

νεανικού κοινού που ποτέ δεν ενσωματώθηκε στους χρήστες φωτ. μηχανών και απώλεια 

παλιών χρηστών που πλέον δεν ασχολούνται. Το imaging χρειάζεται να γίνει πιο φιλικό, 

πιο απαραίτητο με την ίδια λογική που τα smartphones και tablets ολοκληρώνουν την 

καθημερινότητά μας. Με ποιούς τρόπους και ποιές προτάσεις μπορεί να επιτευχθεί κάτι 

τέτοιο; Αναρωτιόμαστε... Αυτό αποτελεί ένα τεράστιο στοίχημα. Αν πάντως αποτύχει η 

επανεφεύρεση, η επανεκκίνηση του ενδιαφέροντος, η απώλεια της τελευταίας ευκαιρίας 

θα είναι ο αργός θάνατος του κόσμου του imaging μέσα στον οποίο δραστηριοποιούμαστε 

όλοι εμείς. Το περίεργο είναι ότι δεν βλέπουμε ορατή δραστηριότητα προς τη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση εκ μέρους των μεγάλων εταιριών. Π.χ. δαπανούν χρήματα για 

“παλαιάς κοπής” τετριμμένες συνεντεύξεις τύπου, press events κλπ. αλλά δεν γνωρίζουμε 

ούτε ένα brainstorming session. Δηλαδή ουδέποτε τα εργοστάσια κάλεσαν ειδικούς, 

δημοσιογράφους, επαγγελματίες φωτογράφους, παθιασμένους χρήστες κλπ. για να 

τους ζητήσουν την ειλικρινή γνώμη τους για την τρέχουσα μορφή των προϊόντων και 

ριζοσπαστικές, ανατρεπτικές, παραγωγικές ιδέες. Ζητείται έμπνευση λοιπόν. 

Το μέλλον δεν περιμένει.

       

Rainer Fuhres / 

Πρόεδρος German Photo 

Industry Association
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Kαλές διακοπές!
Μαζί ξανά τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου!

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Κυκλοφορεί

Kαλοκαιρινό τεύχος

NEO!

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-243/
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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 ���*�+,)���: 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 

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 Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

H καλοκαιρινή ελαφρότητα του είναι
Αποτυχημένες προσπάθειες διασκέδασης, που έγιναν ...διασκεδαστικό βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=16PhKpI_ayk
www.photo.gr
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http://www.nikon.gr/el_GR/news-press/2016/Q3.tag/news/Cashback-Summer16-GR.dcr
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Δρόμοι επιβίωσης
Έκθεση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος 

Τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της φωτογραφικής 

έκθεσης «Δρόμοι επιβίωσης» της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, που 

πραγματοποιήθηκαν με τη συνεργασία του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για 

τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της 

Βουλής των Ελλήνων, Αμαλίας 14, στο Σύνταγμα. Η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφικές 

καταγραφές έμπειρων και καταξιωμένων φωτορεπόρτερ, οι οποίοι συμμετείχαν με 

τον τρόπο τους, την ευαισθησία τους και τη ματιά τους στο αναγκαστικό ταξίδι –στον 

δρόμο της επιβίωσης– των προσφύγων. Συμμετέχουν: Χάρης Ακριβιάδης, Βασίλης 

Ασβεστόπουλος, Βασίλης Βερβερίδης, Χριστίνα Ζαχοπούλου, Αλέξανδρος Ζωντανός, 

Μιχάλης Καραγιάννης, Δημήτρης Καρβουντζής, Γιάννης Κολεσίδης, Ελένη Κουρή, Μάρω 

Κουρή, Ηλίας Κουτουλογένης, Μανόλης Λαγουτάρης, Γιάννης Λιάκος, Μάριος Λώλος, 

Στέλιος Ματσάγκος, Ανδριανός Μελτζάνης, Στέλιος Μισίνας, Παναγιώτης Μοσχανδρέου, 

Τατιάνα Μπόλαρη, Λεωνίδας Μπακόλας, Γιάννης Μπεχράκης, Ορέστης Παναγιώτου, 

Γεωργία Παναγοπούλου, Χρύσα Πανουσιάδου, Συμέλα Παντζαρτζή, Γιάννης Παπανίκος, 

Λευτέρης Πιταράκης, Αντώνης Πασβάντης, Μιχάλης Πατσούρας, Θανάσης Σταυράκης, 

Γρηγόρης Σιαμίδης, Στέλιος Στεφάνου, Δημήτρης Τοσίδης, Κωνσταντίνος Τσακαλίδης, 

Κώστας Τσιρώνης, Mehmet Ayhan, Andrea Bonetti, Hodo Oldi, Ghulamullah Habibi, 

Barda Mohammed, Youssef Badawi, Barda Mohammed, Atef Safadi. Η έκθεση θα 

διαρκέσει έως 13 Νοεμβρίου 2016.

Η γραμματέας της ΕΦΕ, Χριστίνα Ζαχοπούλου

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικόλαος Βούτσης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ

Ο πρόεδρος της ΕΦΕ, Μάριος Λώλος
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7ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΛΗΨΕΙΣ ΟΠΟΥ 
ΚΙ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΝΑ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ.

Η Canon δεν θα μπορούσε να λείπει 
από το καλοκαίρι σας. Τώρα και με προσφορές 
CASHBACK σε επιλεγμένα μοντέλα, θα 
αιχμαλωτίζετε και θα μοιράζεστε μοναδικές ιστορίες 
όπου σταθείτε ακόμα και πάνω από 72 ορόφους.

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. 
Για λεπτομέρειες επισκεφτείτε το www.canon.gr/cashback 
Στην αναρρίχηση αυτή, συμμετείχαν εκπαιδευμένοι επαγγελματίες 
μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, έχοντας την άδεια των ιδιοκτητών 
των ακινήτων, γι’αυτό και σας παρακαλούμε μην επιχειρήσετε να αντιγράψετε ή να 
αναπαράγετε οτιδήποτε σχετικό με το εγχείρημα.

300€
CASHBACK
ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 

ΜΟΝΤΕΛΑ*

ΕΩΣ

http://www.canon.gr/cashback/
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Μερική άποψη της έκθεσης

Τα μέλη της ΕΦΕ με τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Ν. Βούτση

9;�<��=<���>
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Ο γνωστός και πολυβραβευμένος έλληνας φωτορεπόρτερ Βασίλης Κουτρουμάνος 

φέτος ανοίγει τα φτερά της διεθνούς καριέρας του στους επικείμενους Ολυμπιακούς 

Αγώνες του Ρίο. Μετά την πετυχημένη κάλυψη του ποδοσφαιρικού Μουντιάλ 2014 

πάλι στη Βραζιλία, ο Βασίλης ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πιο απαιτητική διεθνή 

αποστολή που θα τον φέρει για τρεις εβδομάδες “εκ των έσω” στο προσκήνιο της 

διεθνούς επικαιρότητας. Η συζήτηση μαζί του ήταν όπως πάντα αποκαλυπτική και 

χειμαρρώδης.

• Από ελληνικής πλευράς ποιά θα είναι η επαγγελματική φωτογραφική εκπροσώπηση 

στους φετεινούς Ολυμπιακούς;

Freelancer φωτογράφοι δεν μπορούν να πάνε, μόνο όσοι συνεργάζονται με κάποιο 

πρακτορείο. Οι θέσεις για τους έλληνες φωτογράφους είναι πέντε και δέκα για τους 

δημοσιογράφους που είναι διαπιστευμένοι από την Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. 

Συνολικά δεν αναμένεται να πάνε πολλοί. Είναι ένα μεγάλο και δαπανηρό ταξίδι που 

δεν θα προσφέρει οικονομικό κέρδος στους συμμετέχοντες. Θα πρέπει να αγαπάς πολύ 

τη δουλειά σου και τον αθλητισμό για να ρισκάρεις τα χρήματά σου και τον χρόνο σου. 

Εξ άλλου έχει προκύψει και το θέμα της ασφάλειας. Εγώ έχω ξαναπάει στη Βραζιλία το 

2014 αλλά τότε δεν κινδυνέψαμε καθόλου καθώς οι αγώνες που καλύπταμε ήταν σε μια 

μικρή επαρχιακή πόλη. Στα χρόνια που πέρασαν η κατάσταση έχει δυσκολέψει σε όλες τις 

χώρες, και όχι μόνο στη Βραζιλία.

• Ποιά προβλήματα ασφαλείας αντιμετωπίζει ο ρεπόρτερ που καλύπτει τους 

συγκεκριμένους Ολυμπιακούς αγώνες;

Πρόκειται για πολύ δύσκολη και επικίνδυνη αποστολή, ειδικά για τους επαγγελματίες 

φωτογράφους που ρισκάρουν τη σωματική τους ακεραιότητα, τον εξοπλισμό τους και 

Bασίλης Κουτρουμάνος
Η μεγάλη στιγμή της καριέρας του στους Ολυμπιακούς του Ρίο προ των πυλών

τα μηχανήματα τους. Το Ρίο έχει υψηλά 

ποσοστά εγκληματικότητας. Είναι η 

μεγαλύτερη φαβέλα στον κόσμο. Αυτοί 

που διαθέτουν πολλά χρήματα, έχουν 

κλείσει εδώ και μήνες τα ξενοδοχεία που 

προσφέρουν κάποια σχετική ασφάλεια. 

Βέβαια, ακόμη και τα πεντάστερα 

ξενοδοχεία δεν είναι απολύτως ασφαλή. 

Άρα, τι απομένει για τον φωτογράφο ή 

τον δημοσιογράφο που θέλει να πάει στο 

Ρίο για τους Ολυμπιακούς; Προφανώς να 

κλείσει δωμάτιο σε κάποιο ξενοδοχείο 

αρκετά χλμ. μακριά από το κέντρο των 

γεγονότων, να μετακινείται με ταξί ακόμα 

και στις μικρότερες αποστάσεις και πάλι 

ρισκάροντας ή να μετακινείται με το τρένο 

κουβαλώντας τον εξοπλισμό του; Αυτά 

τα προβλήματα είναι άλυτα για τους 

συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Το 

Getty Images διαθέτει σε κάθε φωτογράφο 

και έναν άνδρα για την ασφάλεια του. 

Τα μεγάλα πρακτορεία έχουν ακόμα 

περισσότερη ασφάλεια ενώ έχουν 

εγκαταστήσει κάθε φωτογράφο σε μία 

τοποθεσία για να μην μετακινούνται εκτός 
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http://www.ricoh-imaging.gr/el/digital-slr.html/PENTAX-K-1-Full-Frame-DSLR.html
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των σταδίων και των γηπέδων. Λέγεται επίσης ότι η Βραζιλία θα κινητοποιήσει 

τον στρατό για να προστατεύσει τον κόσμο. 

• Τι εξοπλισμό θα έχετε μαζί σας;

Ένας φωτορεπόρτερ για να είναι αποτελεσματικός, πρέπει να έχει μαζί του τρία 

σώματα, τουλάχιστον τέσσερις φακούς (τηλεφακό 300 ή 400mm, οπωσδήποτε 

έναν γρήγορο 70-200mm, και τους κλασικούς zoom 24-70mm και 12-24mm 

ή έστω 18-35mm), laptop, σκληρούς δίσκους για αποθήκευση των ψηφιακών 

αρχείων κλπ. Όλα αυτά αυτομάτως σε κάνουν στόχο. Πρέπει να μετακινείσαι 

μόνο με τα διαπιστευμένα αυτοκίνητα γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να χάσεις τον 

εξοπλισμό σου. Το ταξί όχι μόνο αυξάνει το κόστος αλλά αυξάνει και τον 

κίνδυνο. Ιδανικά ένας επαγγελματίας χρειάζεται πολλές γρήγορες κάρτες όχι 

μόνο για να φωτογραφίζει χωρίς υστέρηση, αλλά και να μεταφέρει τις εικόνες 

γρήγορα. Επίσης, είναι πλέον απαραίτητες οι μηχανές με δυνατότητα video. Ο 

φωτογράφος θα πρέπει να έχει επιλύσει και το θέμα σχετικά με το ανέβασμα 

των εικόνων σε FTP και με email. Πάνω από όλα όμως είναι το ταλέντο του 

φωτογράφου και όχι ο εξοπλισμός.   

• Τι θέματα θα καλύψετε στους Ολυμπιακούς της Βραζιλίας;

Η Βραζιλία είναι μια  πολύ όμορφη χώρα, ειδικά το καλοκαίρι. Με τους 

Ολυμπιακούς θα ζωντανέψει πάρα πολύ και τα οπτικά ερεθίσματα θα είναι 

άπειρα. Οι Ολυμπιακοί είναι κάπως χαοτικοί με 28-29 ετερόκλητα αθλήματα και 

10.000 αθλητές. Προσωπικά θα περιοριστώ στους Έλληνες. Δεν προλαβαίνουμε 

να τα κάνουμε όλα ενώ υπάρχουν και δύσκολα αθλήματα να καλύψεις όπως η 

ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης. Ο στίβος είναι πάντα δημοφιλής. Εγώ τον αγαπώ 

πολύ και τον τελευταίο χρόνο έχω καλύψει όλα σχεδόν τα γεγονότα και τα 

πρωταθλήματα στίβου.

 Πλέον είμαι φίλος με τους Έλληνες αθλητές 

που θα αγωνιστούν στη Βραζιλία. Και αυτό είναι 

σημαντικό: να είμαστε ενωμένοι στην Ελληνική 

αποστολή. Και στον στίβο θα διεκδικήσουμε 

μετάλλια.

• Έχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία λόγω 

της δουλειάς σας, κάντε μας μια πρόβλεψη για 

την πορεία ης ελληνικής αποστολής. 

Διεκδικούμε από 2 έως 5 μετάλλια. Ο Λευτέρης 

Πετρούνιας στους κρίκους θα διεκδικήσει 

το χρυσό μετάλλιο. Αυτή τη στιγμή είναι 

παγκοσμίως ο καλύτερος στο αγώνισμα 

του. Η Κατερίνα Στεφανίδη στο επί κοντώ 

γυναικών είναι εξαιρετική και αγωνίζεται 

σκληρά. Είναι πιθανόν να καταρρίψει το 

ρεκόρ. Αυτοί οι δύο θα διεκδικήσουν  χρυσό 

μετάλλιο. Δυνατότητες για μετάλλιο έχει και 

η Βούλα Παπαχρήστου στο τριπλούν και το 

μήκος, ο Κώστας Φιλιππίδης στο επί κοντώ, η 

Άννα Κορακάκη στη σκοποβολή κ.α. Πάντα 

υπάρχει κάποιο outsider που εμφανίζεται 

στους αγώνες. Παρόλο που οι αθλητές μας 

δουλεύουν σκληρά, έχει υποστεί πτώση ο 

ελληνικός αθλητισμός λόγω της κρίσης, της 

υποχρηματοδότησης κλπ. Οι ξένοι αθλητές 

έχουν ο καθένας ένα επιτελείο 30 ατόμων. 

Οι 30 από τους 90 αθλητές της ελληνικής αποστολής στον Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος, Ιερώνυμο.
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Οι δικοί μας αθλητές πρέπει να φροντίζουν για όλα μόνοι τους με τη βοήθεια της οικογένειας 

τους. Μια μικρή υποστήριξη από το κράτος ή έναν χορηγό είναι αυτή που θα επιτρέψει στον 

αθλητή να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και να φέρει πίσω στην πατρίδα ένα μετάλλιο. 

• Έχετε αφιερώσει μεγάλο μέρος της καριέρας σας στον αθλητισμό. Είναι το αγαπημένο σας 

φωτογραφικό θέμα; 

Του χρόνου συμπληρώνω τριάντα χρόνια ως freelancer. Έχω φωτογραφίσει σε αθλητικές 

διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο π.χ. Special Olympics, παγκόσμια πρωταθλήματα FIFA και 

UEFA, Champions League κ.ά. Είμαι μάλιστα αποκλειστικός φωτογράφος για τον ΣΕΓΑΣ και 

την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία TaeKwonDo. Ο αθλητισμός είναι ένα υπέροχο φωτογραφικό 

θέμα. Τα τελευταία χρόνια μας τρώει πολύ χρόνο το πολιτικό ρεπορτάζ. Τίποτε όμως δεν 

μπορεί να συγκριθεί με τον αθλητισμό όπου οι άνθρωποι προσπαθούν και υπερβαίνουν 

καθημερινά τα όρια τους. Ειδικά αν συγκρίνουμε τους αθλητές με τους πολιτικούς στη χώρα 

μας, η σύγκριση δεν τιμά τους δεύτερους.   

• Πόσο μεγάλες είναι, από εργασιακής πλευράς, οι διαφορές του Έλληνα φωτογράφου 

που καλύπτει τις μεγάλες παγκόσμιες διοργανώσεις σε σχέση με τους ξένους 

συναδέλφους του;

Τεράστιες... Κάθε φορά εμείς πρέπει να επιλύουμε μόνοι μας όλα τα θέματα και τα 

προβλήματα. Εμείς  να βρούμε τα εισιτήρια, τη διαμονή, την ασφάλεια, το κεφάλαιο κίνησης, 

να κάνουμε το marketing, ακόμη και τα λογιστικά... Έτσι όμως γίνεσαι πιο αποτελεσματικός 

άνθρωπος αφού δε διαθέτεις ομάδα 

στήριξης. Μας στηρίζουν βέβαια τα 

ελληνικά πρακτορεία. Εμένα με βοήθησε 

πολύ η Ευρωκίνηση και το N.D.P Photo 

Agency και οφείλω να τους ευχαριστήσω. 

Φυσικά υπάρχουν και άλλα πρακτορεία 

όπως το E.P.A. ή το AFP που ίσως να 

στείλουν κάποιους Έλληνες φωτογράφους 

στο Ρίο. Έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους 

που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ  

όπως ο θανάσης Σταυράκης, ο Πέτρος 

Γιαννακούρης, ο Άλκης Κωνσταντινίδης, ο 

Ορέστης Παναγιώτου, ο Άγγελος Ζυμάρας 

που ασχολείται αποκλειστικά με τον 

στίβο κ.α. Προσωπικά  οι συνάδελφοι με 

βοηθούν πάντοτε, αι ειδικά στο εξωτερικό. 

Έχω εργαστεί ως photo manager στους 

Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας και στα 

Special Olympics και ξέρω ότι πρέπει να 

βοηθηθεί ένας φωτορεπόρτερ. Είναι ο 

άνθρωπος που βρίσκεται στην καρδιά του 

γεγονότος και πρέπει να το καταγράψει για 

να το δει όλος ο πλανήτης. Κανείς άλλος 

δεν έχει το δικαίωμα να βρίσκεται μέσα 

στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον αθλητή. 

Ακόμα και αρχηγοί κρατών, πρόεδροι και 

βασιλείς, κάθονται στις κερκίδες... 

• Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο…

Οφείλω να ευχαριστήσω τον κ. Ισίδωρο 

Κούβελο, αρχηγό της ελληνικής 

αποστολής, τον κ. Σπύρο Καπράλο, 

πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής, 

το γραφείο τύπου, τον Διευθυντή Τάσο 

Παπαχρήστου και τον Δήμο Μπουλούκο  

για την υποστήριξη τους. 

Ο Βασίλης Κουτρουμάνος με τον Ισίδωρο Κούβελο και τον Σπύρο Καπράλο. 
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Samyang 
Xeen 135mm T2.2 
Υπερ-φωτεινός τηλεφακός για video

Στα πλαίσια της νέας καμπάνιας η 

κορεάτικη εταιρία θα παρουσιάζει 

ένα φακό κάθε εβδομάδα μέχρι της 15 

Αυγούστου, όπου θα συμπληρωθεί η 

πεντάδα των νέων μοντέλων. Πρώτος 

στην σειρά είναι ο XEEN 135mm T2.2, με 

τη μεγαλύτερη εστιακή απόσταση που 

συναντάμε στη σειρά. H ίριδα αποτελείται 

από 11 πτερύγια, ενώ η εστίαση γίνεται 

αποκλειστικά με χειροκίνητο τρόπο (manual). 

Κυκλοφορεί σε μοντούρες Arri PL, Canon EF, 

Nikon F, Sony E και Micro Four Thirds.

www.photozone.gr

Phase One Schneider 
Kreuznach 
Οι δύο πρώτοι zoom της σειράς

Οι 40-80mm LS f/4.0-5.6 και 75-150mm 

LS f/4.0-5.6 αποτελούν τους δύο 

πρώτους zoom φακούς της σειράς Schneider 

Kreuznach, που προορίζονται για τις μηχανές 

μεσαίου φορμά της εταιρίας. Και οι δύο 

φέρουν το διακριτικό μπλε δαχτυλίδι με 

το οποίο η Phase One προσδιορίζει τη νέα 

επαγγελματική σειρά φακών. Υποστηρίζουν 

ταχύτητα συγχρονισμού φλας έως 

1/1600sec και επιτρέπουν το καλιμπράρισμα 

του συστήματος autofocus, χάρη στα 

αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά τους.

Rollei 
Φρεσκάρει τη σειρά actioncam

Η Rollei ανανεώνει την σειρά actioncam 400 προσθέτοντας τη νέα ναυαρχίδα 425 

και την mid-range 415. H βασική διαφορά τους είναι ότι η πρώτη εγγράφει video 

4K στα 25fps (ή 1080p/60fps), ενώ η δεύτερη 1080p/30fps. Επίσης, ο υπερ-ευρυγώνιος 

φακός της 425 καλύπτει γωνία θέασης 170°, ενώ της 415, 140°. Και οι δύο είναι 

στεγανές σε βάθος 40 μέτρων (με housing) και η μπαταρία τους παρέχει αυτονομία 

εγγραφής video  90min. Επιπλέον, είναι ανθεκτικές σε πτώσεις από ύψος έως 1μ. 

σύμφωνα με το πρότυπο ΙΡ68. Υποστηρίζουν τεχνολογία Wi-Fi και  απομακρυσμένο 

έλεγχο μέσω smartphone, tablet ή τηλεχειριστήριο καρπού (το τηλεχειριστήριο 

είναι αδιάβροχο σε βάθος 1μ.). Συνοδεύονται από μεγάλη γκάμα βάσεων στήριξης 

και εξαρτημάτων. Το σύστημα ασφαλής απελευθέρωσης SRS που συνοδεύει 

όλα τα καινούρια μοντέλα actioncam της Rollei αποτρέπει τους τραυματισμούς 

όταν χρησιμοποιείται μαζί με το αυτοκόλλητο ασφαλείας. Στην συσκευασία 

περιλαμβάνονται: τηλεχειριστήριο καρπού (μόνο στην 425), υποβρύχια προστατευτική 

θήκη με δύο εναλλάξιμα χειριστήρια, πάνελ (ένα για κατάδυση και ένα για προστασία 

από πιτσιλιές), βάση πλαισίου κάμερας και προσαρμογέας τριπόδου. Είναι διαθέσιμες 

από την αντιπροσωπεία Δαμκαλίδης Α.Ε. 
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Nico360: Η μικρότερη 
360° κάμερα στον κόσμο
Με υποστήριξη αρχείων RAW 

H startup εταιρία Nicocam, με έδρα το Hong Kong, παρουσίασε 

το project Nico 360, δηλ. τη μικρότερη φωτογραφική μηχανή 

για λήψεις 360°. Έχει διαστάσεις 46x46x28mm και ενσωματώνει 

δύο αισθητήρες 16MP Sony. Θα προσφέρει φωτογραφίες 25MP και 

video 1440p στα 30fps. Καινοτομία για την κατηγορία αποτελεί η 

υποστήριξη αρχείων Raw/DNG. Όσο αφορά το video οι διαθέσιμες 

λειτουργίες είναι Flat Mode, Sphere Mode, Planet Mode και VR Mode. 

Επίσης, κάνει live streaming μέσω Bluetooth 4.0 ή WiFi 5Ghz. Eίναι 

αδιάβροχη και διαθέτει στερεοφωνικό μικρόφωνο, σταθεροποιητή και 

εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο 32GB (επεκτάσιμο με κάρτες microSD). 

Η χρηματοδότηση επιτεύχθηκε πριν λίγες μέρες μέσω της crowdfunding 

πλατφόρμας IndieGoGo.

Sony
Έξι νέες τηλεοράσεις 4K HDR

Η Sony παρουσίασε πέντε νέα μοντέλα τηλεοράσεων 4Κ HDR: τις XD83, 

XD80, XD75, XD70 και SD80. Παρέχουν λειτουργία υψηλής δυναμικής 

περιοχής (HDR) και προσφέρουν τέσσερις φορές περισσότερη ανάλυση από τις 

Full HD. Επίσης, υποστηρίζουν λειτουργικό σύστημα Android TV της Google, 

διευκολύνοντας το streaming βίντεο, την πρόσβαση σε catch-up υπηρεσίες ή τη 

χρήση της συσκευής για βιντεοπαιχνίδια. 

Τη High-end σειρά της κατηγορίας εκπροσωπεί η ZD9 BRAVIA 4K HDR, που 

ενσωματώνει το πρόσφατο επεξεργαστή X1 Extreme, τεχνολογία οπίσθιου 

φωτισμού Backlight Master Drive, επιτυγχάνοντας υψηλή αντίθεση και 

photo.gr

ακριβέστατη χρωματική απόδοση. Η τεχνολογία 

Super Bit Mapping 4K HDR στοχεύει στη 

δημιουργία ρεαλιστικής εικόνας με φυσικά 

χρώματα. Με ισχυρή επεξεργασία σήματος 14-bit, 

αναλύει την πηγή των σταθερών χρωματικών 

bands 8-bit (FHD) ή 10-bit (4K), κάνοντας up-

converting στη διαβάθμιση, που αντιστοιχεί με 

14-bit, δηλαδή 64 φορές περισσότερα επίπεδα 

χρωμάτων.

www.photo.gr
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Ζenmuse Z3
Zoom στον αέρα

Aπό τη DJI τη μεγαλύτερη εταιρία drones 

παγκοσμίως, έρχονται συνεχώς καινοτομίες. Το ίδιο 

ισχύει για την περίπτωση της zoom κάμερας Ζenmuse 

Z3 ειδικής για drone με κλίμακα μεγέθυνσης 7x και 

βελτιστοποίηση για ακίνητες φωτογραφίες κυρίως. 

Είναι συμβατή με τα drones DJI Inspire1, Matrice 100 

& Matrice 600 και αξιοποιεί τη σύνδεση HD downlink 

Lightbridge 1 και 2, που έχει μέγιστη εμβέλεια 5χλμ.  Η 

κάμερα υποστηρίζεται από την εφαρμογή DJIGo με την 

δυνατότητα πλήρους ελέγχου, αλλαγής ρυθμίσεων 

έκθεσης, zoom-in/out κλπ. Η κάμερα ζυγίζει 265γρ. και 

έχει γκάμα εστιακών αποστάσεων 22-77mm (δηλ. στην 

πραγματικότητα είναι zoom 3,5x με επιπλέον ψηφιακό 

zoom 2x) με φωτεινότητα f/2,8-5,2.  H Zenmuse Z3 

φοράει τον ίδιο αισθητήρα Sony 1/2,3in. που συναντάμε 

και στα drone Ιnspire 1 και Phantom 4 και αυτό 

μεταφράζεται σε ακίνητες φωτογραφίες 12Megapixel και 

4Κ video 30fps. 

Leica
Παραλλαγή του Apo-Summicron 
M 50mm f/2 Asph. σε χρωμέ 
φινίρισμα

Μια δεύτερη έκδοση σε μεταλλικό 

φινίρισμα ανοδιωμένου αλουμινίου 

αποκτά ο γνωστός στάνταρ φακός Αpo-

Summicron-M 50mm f/2 Asph. που 

κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2012 και 

μέχρι τώρα ήταν διαθέσιμος αποκλειστικά σε 

μαύρο ματ φινίρισμα. Παρά το μικρό μέγεθος 

το χαμηλό βάρος 300γρ. και τη μέτρια για 

50mm φωτεινότητα f/2 είναι ο ακριβότερος 

φακός της κατηγορίας του με τιμή που 

υπερβαίνει τα 7000 ευρώ! Αποτελείται 

από οκτώ στοιχεία σε πέντε ομάδες εκ των 

οποίων τρία αποχρωματικά και δύο με υψηλό 

διαθλαστικό δείκτη. H Leica θεωρεί το φακό 

αυτό ως αυτόν με τη μεγαλύτερη ευκρίνεια σε 

σύγκριση με όλους τους φακούς της γκάμας. 

Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου χειροποίητα 

στο εργοστάσιο του Wetzlar. 

Apurture Amaran
Pocket LED

Τα LED πολύ γρήγορα εκτοπίζουν τα flash και στη φωτογραφία χάρη στην εξαιρετική 

οικονομία σε ηλεκτρική ενέργεια και τα καλά χαρακτηριστικά φωτεινότητας με τα 

LED υψηλής ισχύος. Το πρόσφατο Amaran AL-M9 είναι ένα μικρό φορητό LED panel 

με εννέα στοιχεία LED τύπου SMD TLCI και ενσωματωμένη μπαταρία. Η ισχύς της 

φωτεινής δέσμης με οπτική κάλυψη 120° ρυθμίζεται σε διαβάθμιση εννέα βημάτων. Το 

συγκριτικό πλεονέκτημα είναι το χαμηλό βάρος 140γρ. Και ο μικρός όγκος όσο δηλ. 

μια πιστωτική κάρτα με πάχος 1,1cm. Με βάση τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

δίνει μετρημένη φωτεινότητα 350lux σε απόσταση 50cm ενώ χάρη στην ομοιομορφία 

του φωτισμού το συγκεκριμένο LED panel μπορεί να βρεί εφαρμογές και σε macro.

purture Amaran
ket LED

LED λύ ή ίζ fl h ί ά ξ ή
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Epson
Τρεις βιντεοπροβολείς 4K με HDR

H ιαπωνική εταιρία παρουσίασε 

τρεις νέους βιντεοπροβολείς που 

προορίζονται για χρήση home-cinema, 

τους EH-TW7300, EH-TW9300 και EH-

TW9300W. Έχουν φωτεινότητα 2.500lm 

(εκτός του EH-TW7300 που έχει 2.300lm). 

Μπορούν να κάνουν 4Κ upscaling 

(προσεγγίζοντας το 4K) σε video Full 

HD 1080p και υποστηρίζουν λειτουργία 

Ηigh Dynamic Range (HDR). Επίσης, είναι 

ειδικά σχεδιασμένοι για αναπαραγωγή 

υλικού από δίσκους Blu-ray (4K UHD), 

ενώ “θυμούνται” τις ρυθμίσεις του φακού. 

Πλεονεκτήματα τους είναι η πλήρης 

κάλυψη του χρωματικού χώρoy sRGB και 

ο υψηλός λόγος αντίθεσης 1.000000:1 (EH-

TW9300, EH-TW9300W) και 160.000:1(ΕΗ-

ΤW7300).

Canon
Τελευταίο δεκαήμερο Cashback

H προωθητική ενέργεια της Canon, η οποία 

επιστρέφει έως και 300 ευρώ με την αγορά 

επιλεγμένων προϊόντων, ολοκληρώνεται σε δέκα 

ημέρες, δηλαδή στις 31 Ιουλίου. Μέσω του Cashback 

κάθε καταναλωτής που θα αγοράσει ένα από τα 

καινούρια γνήσια προϊόντα της ιαπωνικής εταιρίας 

μπορεί να δηλώσει στη συνέχεια τη συμμετοχή του 

στον επίσημο ιστότοπο της, κατοχυρώνοντας το ποσό 

επιστροφής που δικαιούται. Οι αλυσίδες καταστημάτων 

που υποστηρίζουν την εν λόγω προωθητική ενέργεια 

είναι: Πλαίσιο, Dixons-Κωτσόβολος, Media Markt 

& Public. Aκόμη μετέχουν τα φωτογραφικά καταστήματα: Αγγελόπουλος, Γαλαίος, Γεραμάς, Γιαννάτος, Καλαβρέντζος, Κατερέλος, Μαγρίζος, 

Παπαδάκης, Ρεπέλλας, Σταυρινάκης, e-Galaxy, Photoagora και το ηλεκτρονικό κατάστημα: you.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα προϊόντα 

που συμμετέχουν στην προωθητική ενέργεια επιστροφής χρημάτων εδώ: 

http://www.canon.gr/cashback/.

CASE Remote Air
Wi-Fi camera controller με υποστήριξη αρχείων RAW

H εταιρία CheeringTech κατασκευάζει το CASE Remote που επιτρέπει τον 

απομακρυσμένο έλεγχο των DSLR. Σήμερα παρουσιάζει την αναβαθμισμένη 

έκδοση του, το CASE Remote Air, που είναι 

ελαφρύτερη και μικρότερη σε μέγεθος. Μάλιστα, με 

μικρές διαστάσεις και βάρος μόλις 50γρ. διεκδικεί τον 

τίτλο της μικρότερης συσκευής στην κατηγορία. Όταν 

συνδέεται στη θύρα USB της φωτογραφικής μηχανής 

μετατρέπεται σε Wi-Fi hotspot το οποίο επιτρέπει 

την ασύρματη σύνδεση με smartphone/tablet. 

Χρησιμοποιώντας το κατάλληλο app, μπορούμε να 

έχουμε απομακρυσμένη πρόσβαση στο Liveview, στις 

ρυθμίσεις έκθεσης και να κατεβάζουμε τις φωτογραφίες. Επιπροσθέτως, προσφέρει 

λειτουργίες focus-stacking και time-lapse. Ακόμα, η δυνατότητα κατεβάσματος 

αρχείων RAW, συμβαδίζει με την πρόσφατη υποστήριξη επεξεργασίας των εν λόγω 

αρχείων από το Lightroom Mobile (iOS). Η χρηματοδότηση επιτεύχθηκε μέσω 

της crowdfunding πλατφόρμας, IndieGoGo και μάλιστα το ζητούμενο κεφάλαιο 

υπερκαλύφθηκε πέντε φορές. Θα είναι διαθέσιμο για μηχανές Canon και Nikon.

TW9300, EH-TW9300W) και 160.000:1(ΕΗ-

ΤW7300).
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“Το Ζαγόρι για να το καταλάβεις χρειάζεται ν’ ανεβείς στις βουνοκορφές του, ν’ αφήσεις το μάτι να πλανηθεί στην άπλα του ορίζοντα… 

Να περπατήσεις ύστερα στους βατούς δρόμους και να σκαρφαλώσεις σ’ απόκρημνες πλαγιές, να γευτείς τις κρυφές χαρές της παρθένας 

φύσης… Να σεργιανίσεις στα έρημα καλντερίμια των χωριών του, με συντροφιά τις μνήμες των ανθρώπων, για να πιάσεις τον παλμό 

μιας εποχής που χάθηκε, χωρίς ελπίδα επιστροφής“. Με αυτά τα λόγια περιγράφει το Ζαγόρι ο Ι. Ν. Νικολαΐδης  στο ομότιτλο Δοκίμιο 

Ανθρωπογεωγραφίας του και αυτά τα λόγια ήταν η έμπνευση για το Πολυμελές Συμβούλιο του Ριζαρείου Ιδρυματος και τον αείμνηστο 

Άγγελο Κίτσο για το όραμα της συλλογής των φωτογραφιών της έκθεσης. Oι 120 φωτογραφίες που εκτίθενται παρουσιάζονται στις 

ενότητες: «Ύπαιθρος & οικισμοί», « Άθρωποι & καθημερινή Ζωή», «Γάμοι & πανηγύρια», «Παραγωγή & οικονομία», «Σαρακατσάνικη 

κοινωνία», «Αποδημία & πλούτος από τα ξένα». Το φωτογραφικό υλικό ανάγεται στην περίοδο 1860-1950 και προέρχεται κυρίως από 

τα οικογενειακά αρχεία Ζαγορίσιων οικογενειών και φορέων της Αθήνας, των Ιωαννίνων και του Ζαγοριού, με την ευγενική παραχώρηση 

δικαιώματος  χρήσης των οποίων, πραγματοποιείται η έκθεση και συμπληρώνει την έκδοση του ανάλογου λευκώματος.

(Ζαγορισίων Βίος, Ριζάρειο Ίδρυμα, Αθήνα, 2003). Όσοι βρεθείτε στα Ζαγοροχώρια τους επόμενους μήνες φροντίστε να δείτε την έκθεση. 

Σας το συστήνουμε ανεπιφύλακτα!

Εγκαίνια:  Σάββατο στις 30 Ιουλίου 2016, 7 μ.μ. Διάρκεια έκθεσης:  Ιούλιος 2016 - Ιούλιος 2017 Οργάνωση & παραγωγή:  

Ριζάρειο Ίδρυμα Καλλιτεχνική επιμέλεια & συντονισμός: Τάκης Αναγνωστόπουλος

-------------------------------------------------------------------------------------------

ΡΙΖΑΡΕΙΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ώρες λειτουργίας : 09:00 - 16:00 (καθημερινά), τηλ. 26530 71573

Ζαγορισίων βίος
Μεγάλη έκθεση φωτογραφίας στο Ριζάρειο Ίδρυμα, στο Μονοδένδρι Ζαγορίου Ιωαννίνων

Ξεπροβόδισμα νεονύμφων στο γεφύρι Κόκκορου, δεκαετία 1930. (Η φωτογραφία είναι από το αρχείο του Δημ. Σαλαμάγκα)
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http://www.photo.gr/shop/books/basika-mathimata-fotografias-5i-ekdosi/
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Βραβείο Life Framer 
Φωτογραφικός διαγωνισμός με 
διαφορετικό θέμα κάθε μήνα

Ένας μοναδικός διαγωνισμός συνεχίζεται, 

καλώντας την παγκόσμια φωτογραφική 

κοινότητα να δηλώσει συμμετοχή. “Η στιγμή” 

γίνεται το θέμα του διαγωνισμού για τον Ιούλιο 

καλώντας τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες 

φωτογράφους να υποβάλουν τα φωτογραφικά τους 

έργα. Εστιάζοντας στο παρόν, το βραβείο Life Framer 

καλεί τους φωτογράφους μέχρι το τέλος Ιουλίου 

να αποτυπώσουν συναισθήματα, λεπτομέρειες, 

εκφράσεις, δράσεις και χειρονομίες, αιχμαλωτίζοντας 

εκείνη τη μια αυθόρμητη φωτογραφική στιγμή. Mε 

κριτή γι αυτό το μήνα τη διακεκριμένη βρετανίδα 

φωτογράφο κοινωνικού ντοκουμέντου και μέλος 

του πρακτορείου Magnum, Olivia Arthur, ο 

φωτογράφος που θα διακριθεί θα λάβει μεταξύ 

άλλων το χρηματικό έπαθλο των $1000 και την 

προβολή του έργου του σε έκθεση στο Λονδίνο, το 

Τόκυο, τη Ρώμη και τη Νέα Υόρκη. 

Υποβολή: έως 31 Ιουλίου

Πληροφορίες: Life Framer Photography Prize, 

http://www.life-framer.com 

http://labtx3.blogspot.gr/
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Το Athens Photo Festival 2016 συνεχίζεται έως την 
Κυριακή 31 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη (Κτήριο Οδού 
Πειραιώς), αποτελώντας για ακόμα μια φορά τη μεγάλη 
γιορτή της φωτογραφίας στην Ελλάδα. Οι εκθέσεις του 
κεντρικού προγράμματος αναπτύσσoνται στους δυο  
ορόφους του μουσείου και αρθρώνονται μέσα από  
αυτοτελείς ενότητες που διασταυρώνουν φωτογραφικά 
έργα σύγχρονων δημιουργών, οπτικοακουστικό υλικό 
και φωτογραφικά βιβλία, ενισχύοντας τόσο τον καλλιτε-
χνικό όσο και τον κοινωνικό διάλογο.

 
Πέμπτη & Κυριακή 10:00-18:00, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-22:00

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2016 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μουσείο Μπενάκη | έως τις 31 Ιουλίου, 2016
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WWW.PHOTOFESTIVAL.GR

http://www.photofestival.gr/
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Eπιμέλεια: Πηνελόπη Πετσίνη
Άρτεμις Αλκαλάη, Νικόλας Βεντουράκης, Πάσκουα Βοργιά, Πέτρος Ευσταθιάδης,  
Στέργιος Καράβατος, Βίκτωρ Κοέν, Νίκος Μάρκου, Φώτης Μηλιώνης, Φανή Μπήτου, 
Νίκος Παναγιωτόπουλος, Αβραάμ Παυλίδης, Πάρις Πετρίδης, Σίμος Σαλτιέλ, Γιάννης 
Σταθάτος, Παύλος Φυσάκης, Ηώ Χαβιαρά

Μέσα από μια σειρά από έργα της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφίας θίγεται το ζήτημα 
της συλλογικής ιστορικής μνήμης, αλλά και η αμφίσημη συμβίωσή της με τη λήθη.  
Η έννοια της μνήμης επιστρατεύεται, όχι μόνο ως μέσο σύνδεσής μας με το παρελθόν, 
αλλά και ως μέσο που σχετίζεται και διαμορφώνει το παρόν, μέσα είτε από τόπους 
όπου συνέβησαν ιστορικά γεγονότα, είτε από ανθρώπους σε προσωπικές αφηγήσεις. 
Οι τόποι αυτοί δημιουργούνται από ένα παιχνίδι της μνήμης και της ιστορίας, μια αλλη-
λεπίδραση των δύο παραγόντων που οδηγεί στον αμοιβαίο καθορισμό τους.

ΤΟΠΟΙ ΜΝΗΜΗΣ
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Πέτρος Ευσταθιάδης Σίμος Σαλτιέλ Αβραάμ Παυλίδης
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Επιμέλεια: Θανάσης Μουτσόπουλος
Mathieu Asselin (FR), Carlos Ayesta and Guillaume Bression (FR), Alejandro Chaskielberg (AR), 
Sanne De Wilde (DK), Catherine Leutenegger (CH), Kai Loeffelbein (DE), Kazuma Obara (JP)

Aπό τα τροπικά δάση του Κονγκό μέχρι τους ουρανοξύστες της Σαγκάης και από την παλιά 
πόλη του Βελιγραδίου μέχρι τις εγκαταστάσεις των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας στη 
Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνιας, ο κόσμος αλλάζει, σε κάτι ανεξέλεγκτο. Σε αυτή τη  
διαπίστωση προστίθεται και μια σειρά από οικολογικές τραγωδίες, όπως πολυά-
ριθμες πυρηνικές δοκιμές σε εγκαταλελειμμένες ερήμους και νησιά, και ακούσιες 
καταστροφές αστικών περιοχών από πυρηνικά ατυχήματα. Μια νέα βιομηχανική αρχαιο-
λογία καταγράφει τους τόπους της καταστροφής, επινοώντας φωτογραφικά μνημεία. Από 
την κατεστραμμένη Fukushima στο Chernobyl και από την πόλη φάντασμα του Pripyat 
στο χάος της αποτέφρωσης των ηλεκτρονικών απορριμάτων στο Agbogbloshie της Γκάνα, 
στην πόλη των ηλεκτρονικών σκουπιδιών Guiyu στην Κίνα και τα κρυμμένα εργαστήρια 
επεξεργασίας των αποβλήτων στο Νέο Δελχί της Ινδίας, ενώ παράλληλα καταγράφονται, 
η αστική εγκατάλειψη από την αποβιομηχάνιση στο Ρότσεστερ και οι συνέπειες από τις 
καλλιέργειες μεταλλαγμένων της εταιρείας Monsanto.

ZONES OF ERROR AND DECAY
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Αlejandro Chaskielberg Kazuma Obara Carlos Ayesta and Guillaume Bression
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Επιμέλεια: Κωστής Αντωνιάδης
Roger Ballen (SA), Alvaro Deprit (ES), Alexander Mendelevich (IL), Charlie Simokaitis (US), Paul 
Thulin (US), Margot Wallard (FR), Marta Zgierska (PL)

Επτά φωτογράφοι μας καλούν να δούμε πίσω από την απεικόνιση, να βρούμε ένα 
διαφορετικό νόημα, μια φράση που πιθανώς θα μας εξηγήσει τον κόσμο ή την ίδια τη 
ζωή. Aλλόκοτα πρόσωπα, μάσκες και τελετουργίες. η μετάφραση σε απτές εικόνες της 
εμπειρίας που βιώνει ένα κορίτσι καθώς χάνει σταδιακά την όρασή του, η φωτογραφική 
μηχανή ως ασπίδα απέναντι στον πόνο της απώλειας ενός αδελφού, ένα σύμπλεγμα 
αναπαραστάσεων μέσα από το οποίο αναλύεται η εγγύτητα του θανάτου μετά από ένα 
σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, αντικείμενα, σκιές, γδαρμένοι τοίχοι και τσακισμένοι 
κορμοί δέντρων, τοποθεσίες και στιγμιότυπα που ισορροπούν μεταξύ της πραγματι-
κότητας και φαντασίας.

METAPHORS
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Paul Thulin Roger Ballen Margot Wallard Marta Zgierska
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Leila Alaoui (FR), Isabelle Arvers (FR), Miia Autio (FI), Andrea Gjestvang (NO), Samuel  
Gratacap (FR), Sam Ivin (UK), Sofie Amalie Klougart (DK), Δημήτρης Κοιλαλούς (GR),  
Γιώργος Μουτάφης, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Νίκος Πηλός, Lia Saile (DE), Aida Silvestri (UK)

Οι καταγεγραμμένες διαδρομές των προσφύγων στον παγκόσμιο χάρτη είναι συχνά 
τεθλασμένες, ο χρόνος που απαιτείται για την τελική μετεγκατάσταση είναι αόριστος και 
η αφομοίωσή τους δεν είναι ποτέ δεδομένη. Στη συγκεκριμένη ενότητα καταγράφονται 
οι εμπειρίες των υποσαχάρειων προσφύγων στον καταυλισμό Choucha, οι «διευκολυντές 
μετανάστευσης» στη Σμύρνη και η παραοικονομία εις βάρος τους, η Ελλάδα στο επίκεντρο 
του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, η άφιξη και οι διαδρομές μέχρι τα σύνορα, η παραμονή 
στην Κω και στην Ειδομένη, η εσωτερική μεταβατική κατάσταση, ο αποκλεισμός στην 
ιταλική πόλη Pozzallo, η «Ζούγκλα» στο Καλαί, οι διαδρομές από την Ερυθραία στο Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, ο επαναπατρισμός εφήβων από τη Νορβηγία, αλλά και η απώλεια ταυτότητας 
που βιώνουν πολλοί από εκείνους που αναζητούν άσυλο.

REFUGEE ROUTES
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Γιώργος Μουτάφης Samuel Gratacap Δημήτρης Κοιλαλούς Sam Ivin
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Maxim Dondyuk (UA), Nick Hannes (BE), Martin Kollar (SK), Emeric Luisset (FR),  
Απόστολος Ζερδεβάς, Δημήτρης Μιχαλάκης, Pietro Paolini (IT), Emine Gozde Sevim (TK),  
Issa Touma (SY), Πάνος Τσαγκάρης

Tα «ασταθή πεδία» αναφέρονται στην ιδέα της ρευστότητας και των συνεχών ανακατατά-
ξεων σε μια περιοχή ή σε μια κατάσταση. Τα αισθήματα της αβεβαιότητας και της ανα-
σφάλειας που επηρεάζουν όπως ποτέ άλλοτε την κοινωνία και την ατομική ζωή από κάθε 
άποψη, εικονοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους από τους φωτογράφους που συμμετέ-
χουν. Πολλαπλές αναγνώσεις της κρίσης στην Ελλάδα, η πορεία ενός Καναδού τζιχαντιστή 
από τη Δύση στη Συρία και  ο θάνατός του στη μάχη, ο χειμώνας του 2014 που άλλαξε την 
Ουκρανία, εννέα μέρες από ένα παράθυρο στο Χαλέπι της Συρίας, η πολυπλοκότητα των 
σχέσης του Ισραήλ και της Δυτικής Όχθης, η αναδόμηση μιας παρατεταμένης προσωπικής 
ανάμνησης της Αιγύπτου, η καθημερινότητα της Βενεζουέλας σε μια ευαίσθητη στιγμή για 
το δημοκρατικό μέλλον της, ένα καλειδοσκοπικό πορτραίτο της Μεσογείου που αντιπαρα-
θέτει παράλληλες πραγματικότητες και αποκαλύπτει τα παράδοξα αυτής της περιοχής.

UNSTABLE FIELDS
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Δημήτρης Μιχαλάκης Issa Touma Martin Kollar
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Eπιμέλεια: Δημοσθένης Αγραφιώτης
Yoann Cimier (FR), Karolin Klüppel (DE), Alvaro Laiz (ES), Namsa Leuba (CH),  
Polixeni Papapetrou (AU), Laurence Rasti (CH), Danilla Tkachenko (RU)

Μια ωδή στο διαφορετικό και τον τρόπο που οι ανθρώπινες διαδρομές, ανεξαρτήτως 
αφετηρίας, διασταυρώνονται, απομακρύνονται και  συγκλίνουν επηρεάζοντας η μία 
την άλλη, αποτυπώνεται στις φωτογραφίες επτά δημιουργών που διακρίνονται για την 
ιδιαιτερότητά τους. Από τους εφήμερους οικισμούς νομάδων στις παραλίες και την 
προνομιούχο θέση του γυναικείου φύλλου σε εθνοτική ινδική ομάδα, στη στάση της  
κινεζικής κοινωνίας στη διαφορετικότητα και στην γκετοποίηση των ομοφυλόφιλων 
στο θεοκρατικό Ιράν και από τον τρόπο ζωής των «περιθωριακών» Βιεννέζων, μέχρι  
την επιλογή της επιστροφής στη φύση και έναν τοτεμισμό με αποχρώσεις υπερρεαλισμού.  

LIFE TRACKS

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2016 · ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ · ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2016
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Eπιμέλεια: Νατάσσα Μαρκίδου
Andrea & Magda (FR), Philip Cheung (CA), Κώστας Καψιάνης, Aleksey Kondratyev (US/KG), 
Laurent Kronental (FR), Julien Lombardi (FR), Μαρίνος Τσαγκαράκης

Οι οκτώ φωτογράφοι που οι εργασίες τους συνθέτουν την ενότητα αυτή, διακρίνονται 
για την προσήλωσή τους σε τόπους όπου κυριαρχούν ακραίες αντιθέσεις και ετερόκλητες 
παραθέσεις αρχιτεκτονημάτων, ανθρώπων και αντικειμένων. Τα έργα τους διέπονται 
από τη σαφή πρόθεση προβολής της πολυπλοκότητας, του εφήμερου χαρακτήρα 
τους και του ελλείμματος φωτογένειας των τόπων αυτών. Μέσα από τις φωτογραφίες 
αυτές αναδεικνύεται η καθημερινή αναμέτρηση της επί μέρους τοπικής κουλτούρας με 
διεθνές γίγνεσθαι, αλλά και η αδυναμία αφομοίωσης του παρελθόντος στο σύγχρονο 
περιβάλλον.

EXTREME ANTITHESIS
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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, οκτώ ή και των εννιά 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".

ή δ λ βά έξ δ λή

1 ΤΕΥΧΟΣ

6,9€ 17€ 22€ 27,5€ 30€ 35€12€ 40€

2 ΤΕΥΧH 4 ΤΕΥΧH3 ΤΕΥΧH 5 ΤΕΥΧH 7 ΤΕΥΧH6 ΤΕΥΧH 8 ΤΕΥΧH

45€ 50€

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

Νο 11:
«Φωτογραφία 

Φύσης»
Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 6 Οκτωβρίου 

Νο 10:
«Φωτισμοί»

Υπό έκδοση

Κυκλοφορεί

 9 Ιουνίου 

http://www.photo.gr/monothematika/
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Μαρία Αντωνιάδου, Θάλεια Γαλανοπούλου, Γιάννης Ζινδριλής, Γιάννης Καρπούζης,  
Έλενα Κολλάτου και Λεωνίδας Τούμπανος, Χλόη Κριθαρά-Devienne, Μάρι Μασουρίδου,  
Μαρία Μαυροπούλου, Θοδωρής Παπαδάκης, Γιάννης Παπανίκος, Δημήτρης Σακαλάκης, 
Ορέστης Σεφέρογλου, Alexei Siozov, Άρτεμις Σκεύα, Παύλος Σταματιάδης, Κατερίνα Τσακίρη

Η έκθεση Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι από το 1987 επιχειρεί να συμβάλλει στην προ-
σπάθεια των νέων καλλιτεχνών για πρόσβαση στον εικαστικό χώρο και να αναδείξει 
την καλύτερη τρέχουσα φωτογραφική παραγωγή Ελλήνων δημιουργών ηλικίας έως 
και 35 ετών.  Στη φετινή έκθεση παρουσιάζονται 16 φωτογραφικές εργασίες νέων και 
πολλά υποσχόμενων δημιουργών, οι οποίες επιλέχθηκαν ανάμεσα από 750 προτάσεις. 
Ετερόκλητα στοιχεία και διαφορετικές προσεγγίσεις διασταυρώνονται, αντανακλώντας 
τη «φρεσκάδα» της σύγχρονης οπτικής.

ΝΕΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 2016

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2016 · ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ · ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2016

Γιάννης Ζινδριλής Κατερίνα Τσακίρη Γιάννης Παπανίκος
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Στο πλαίσιο του κεντρικού προγράμματος του Athens Photo Festival 2016 παρουσιά-
ζεται μία ξεχωριστή έκθεση αφιερωμένη στο φωτογραφικό βιβλίο. Πρόκειται για μια 
προσπάθεια να αναδειχθεί μια λιγότερο γνωστή πτυχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας 
στη χώρα μας, που καθιστά το βιβλίο ένα αυτοτελές έργο, παρουσιάζοντας βιβλία από 
καλλιτέχνες (self published) και διεθνείς εκδοτικούς οίκους, εκδόσεις περιορισμένου 
αριθμού αντιτύπων, καταλόγους, zines και DIY έντυπα σε σχέση με τη φωτογραφία.  
Η έκθεση αυτή προτείνει στους φίλους της φωτογραφίας, του βιβλίου και της σύγχρονης 
δημιουργίας γενικότερα μια «άλλη» εμπειρία ανάγνωσης, όπου έχουν την ευκαιρία 
να γνωρίσουν περισσότερα από 350 επιλεγμένα βιβλία από όλο τον κόσμο, τα οποία 
αντανακλούν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων καλλιτεχνικών αναζητήσεων καθώς και 
τάσεων στο χώρο του βιβλίου, σε αισθητικό και τεχνικό επίπεδο.

THE PHOTOBOOK EXHIBITION

ATHENS PHOTO FESTIVAL 2016 · ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ · ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ, 2016
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Και τα τρία βιβλία!

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

Για παραγγελίες: 210 8541400 - info@photo.gr

Τρεις πολύτιμοι 
τόμοι για την ιστορία 
& αισθητική της 
φωτογραφίας!

€25*
�����

Istorika Vivlia_17x24.indd   1 11/5/2016   1:01:11 μμ

http://www.photo.gr/shop/prosfores/i-prosfora-tou-mina-2/
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Inner Space
Ετήσια έκθεση από τους σπουδαστές της σχολής «Όραμα»

Στην καθιερωμένη ετήσια έκθεση της Σχολής «Όραμα», οι σπουδαστές του Βασικού 

Προγράμματος Φωτογραφίας προσεγγίζουν την έννοια του χώρου καταφέρνοντας μέσα 

από το φωτογραφικό τους φακό να δώσουν ένα διαφορετικό ορισμό. Ο χώρος που συχνά 

σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο τόπο, αποκτά άλλη υπόσταση περιλαμβάνοντας αυτη τη φορά 

το συναίσθημα, τη μνήμη και τον άνθρωπο. Με άξονα τις διαφορετικές οπτικές οι δημιουργοί 

μοιράζονται με το θεατή προσωπικές ιστορίες, αναμνήσεις, ένστικτα και επιθυμίες σε μια 

πολύπλευρη έκθεση που περιλαμβάνει φωτογραφίες, πολυμέσα, βίντεο, ζωγραφική καθώς 

και επιλεγμένες δουλειές από συμμετέχοντες στα διάφορα workshop που πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η έκθεση παρουσιάζει τη δουλειά των σπουδαστών του 

1ου και 2ου κύκλου του Βασικού Προγράμματος Φωτογραφίας της Σχολής “Όραμα”, 

ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα των φετινών μαθημάτων. Η σχολή φωτογραφίας 

Όραμα παρουσιάζει κάθε χρόνο ένα πλούσιο πρόγραμμα μαθημάτων και εργαστηρίων, με τη 

συμμετοχή καταξιωμένων φωτογράφων και επαγγελματιών του χώρου. Την φετινή έκθεση 

επιμελήθηκαν η Μάρω Κουρή, η Μυρτώ Παπαδοπούλου και ο Γιάννης Ριζομάρκος.

Εγκαίνια: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, 20.00

Διάρκεια έκθεσης: έως 1 Οκτωβρίου

Διεύθυνση: Thission Lofts, Πειραιώς 123, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: καθημερινά 18.00 – 22.00

Πληροφορίες: Όραμα Φωτογραφικές Σπουδές, Τηλ. 2107701709, www.oramastudies.gr

NN

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος 

το Ορεινό Φεστιβάλ Βωβούσας 

επιστρέφει παρουσιάζοντας στο κοινό 

πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, δράσεων, 

εργαστηρίων και προβολών. 

Από τις 29 Ιουλίου μέχρι τις 6 Αυγούστου 

2016, οι επισκέπτες του ορεινού χωριού 

θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν 

μέρος σε ορειβατικές εξορμήσεις και 

διαγωνισμούς φωτογραφίας, να μάθουν 

μεταξύ άλλων πώς να δημιουργούν το 

δικό τους ντοκιμαντέρ αλλά και να δουν 

τα φωτογραφικά έργα Ελλήνων και ξένων 

φωτογράφων σε διάφορα σημεία του 

χωριού. Τις φετινές εκδηλώσεις πλαισιώνουν 

καλλιτέχνες οι οποίοι με εργαλείο τη 

μουσική και το τραγούδι ενισχύουν την 

έμφυτη μουσικότητα του βουνού, δίνοντας 

έτσι μια άλλη διάσταση στο φεστιβάλ. 

Τη φετινή διοργάνωση θα ανοίξουν 

οι Plectrum Lab, κουαρτέτο νυκτών 

εγχόρδων, αποτελούμενο από δύο 

μαντολίνα, μια μάντολα και μια κιθάρα. 

Επίσης, τα βουνά θα πάρουν ο Κωστής 

Δρυγιανάκης, οι Free Piece of Tape, η Pina 

Bounce, ο Panos Alexiadis, το πολυφωνικό 

σύνολο ΧΑΟΝΙΑ και το γυναικείο 

συγκρότημα Stringless. 

Ορεινό Φεστιβάλ Βωβούσας, 

www.vovousafestival.gr  

Ορεινό Φεστιβάλ Βωβούσας
Ξεκινά σε λίγες μέρες
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Φωτ.: Mauricio Lima, Brazil

Βραβεία Magnum Photography 2016 
Ανακοινώθηκαν οι φετινοί νικητές

���C�,� Magnum Photography 2016

To LensCulture και το φωτογραφικό πρακτορείο Magnum Photos διοργανώνοντας από κοινού τα πρώτα ετήσια βραβεία Magnum 

Photography, ανακοίνωσαν τα ονόματα των φωτογράφων που διακρίθηκαν στο φετινό διαγωνισμό.

Επιλέγοντας 44 κορυφαίους φωτογράφους απ' όλο τον κόσμο, τα βραβεία ολοκληρώθηκαν με τις εξαιρετικές συμμετοχές από 127 

χώρες να ξεπερνούν κάθε προσδοκία. Στις κατηγορίες του διαγωνισμού «ντοκουμέντο», «δρόμου», «πορτραίτο», «φωτορεπορτάζ», 

«fine art και «ανοιχτή κατηγορία», οι φωτογράφοι που πήραν μέρος διακρίθηκαν συμμετέχοντας είτε με σειρά δέκα φωτογραφικών 

έργων είτε υποβάλοντας μεμονωμένες φωτογραφίες σε κάθε κατηγορία. Παράλληλα ανακοινώθηκαν πέντε νέοι μαθητές φωτογράφοι 

οι οποίοι ξεχώρισαν σαν νέα ταλέντα στο χώρο της φωτογραφίας ενώ τα μέλη της κριτικής επιτροπής έκαναν και τις δικές τους 

φωτογραφικές επιλογές, εξηγώντας κάτω από κάθε φωτογραφία γιατί την επέλεξαν. Στην επίσημη σελίδα των Magnum Photography 

Awards παρουσιάζονται και οι φιναλιστ της φετινής διοργάνωσης. Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού αποτελούσαν ο φωτογράφος 

και πρόεδρος της Magnum Photos Martin Parr, ο CEO David Kogan, η photo editor του περιοδικού New York Times Stacey Baker, ο 

φωτογράφος της Magnum και ιδρυτής του περιοδικού Burn Magazine David Alan Harvey, η διευθύντρια φωτογραφίας MSNBC Amy 

Pereira, η φωτογράφος της Magnum Newsha Tavakolian και ο αρχισυντάκτης και εκδότης του LensCulture Jim Casper. 

Οι νικητές θα βραβευτούν μεταξύ άλλων με χρηματικά έπαθλα ύψους 18.000$.

Τα διακριθέντα έργα θα προβληθούν ακόμη σε διαδικτυακή έκθεση της Magnum, σε διεθνή δημοσιογραφική κάλυψη και με συμμετοχή σε 

διεθνή φεστιβάλ φωτογραφίας. 

Πληροφορίες: Magnum Photos, https://www.magnumphotos.com  Lens Culture, https://www.lensculture.com 

Φωτ.: Sandra Hoyn, Germany
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http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/
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