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Μιας και οι ημέρες το απαιτούν, Πάσχα εν 

όψει γαρ, είπα σήμερα να ξεφύγω λίγο από 

τα του κλάδου και να αναφερθώ σε πιο... 

πνευματικά ζητήματα. Aφορμή στάθηκε 

ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που εντελώς 

τυχαία έπεσε στα χέρια μου σε φιλικό σπίτι 

(“The Hacking of the American mind” 

-αμετάφραστο στα Ελληνικά- του διάσημου 

Αμερικανού νευροενδοκρινολόγου  

Robert Lustig).

Ανάμεσα στα πολύ σοβαρά ζητήματα 

που θίγει ο συγγραφέας του, σε πολύ 

απλά και κατανοητά αγγλικά, αναφορικά με 

τις παρεμβάσεις που επιχειρεί και εν πολλοίς 

καταφέρνει η σύγχρονη επιχειρηματικότητα  

με όχημα το ευφυές marketing, είναι και  

η ηθελημένη σύγχυση εννοιών και 

καταστάσεων, με στόχο πάντοτε την πώληση. 

Ένα πολύ απλό παράδειγμα αποτελεί  

η ταμπελίτσα που αναρτούν πολλά bar με την 

ένδειξη “Ηappy hour!”. Τουτέστιν “Ευτυχισμένη 

ώρα!” κατά την οποία ο εν δυνάμει 

καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να πληρώσει 

φθηνότερα το ποτό, να πιει περισσότερο και ως 

εκ τούτου να νιώσει ευτυχισμένος! 

Διερωτάται λοιπόν και δικαιολογημένα,  

ο διάσημος Αμερικανός γιατρός, τι σχέση έχει 

η ευτυχία με την πρόσκαιρη απόλαυση και 

ευχαρίστηση. Και απαντά ευθύς αμέσως: Καμία!  

Η ευτυχία είναι κάτι βαθύτερο, μία ψυχική 

κατάσταση που εκπορεύεται από εντελώς άλλα 

πράγματα και σίγουρα όχι από ένα... καφάσι 

μπύρες! Ούτε φυσικά από ένα πανάκριβο 

αυτοκίνητο ή ένα ακριβό ρολόι. Επτά είναι οι 

διαφορές μεταξύ ευχαρίστησης και ευτυχίας, 

σύμφωνα με τον διεθνώς γνωστό καθηγητή 

Πανεπιστημίου και συγγραφέα του βιβλίου: 

1. Η ευχαρίστηση είναι μικρής διάρκειας, 

η ευτυχία έχει διάρκεια στον χρόνο. 

2. Η ευχαρίστηση είναι κατά βάση σαρκική/ 

σωματική ενώ η ευτυχία πνευματική.  

3. Η ευχαρίστηση έρχεται παίρνοντας 

η ευτυχία δίνοντας. 

4. Η ευχαρίστηση απολαμβάνεται συνήθως μοναχικά ενώ η ευτυχία μαζί με άλλους, 

στο κοινωνικό σύνολο. 

5. Η ευχαρίστηση έρχεται με υλικά αγαθά, όχι όμως απαραιτήτως και η ευτυχία.

6. Η ευχαρίστηση και η απόλαυση στον υπέρτατο βαθμό όπως π.χ. μετά από χρήση 

αλκοόλ, ναρκωτικών κλπ μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ατυχήματα. Δεν συμβαίνει 

το ίδιο με την ευτυχία. 

7. Τέλος, από καθαρά ιατρική σκοπιά ευχαρίστηση και ευτυχία προκαλούνται από 

διαφορετικούς νευροδιαβιβαστές: Η ευχαρίστηση από τη ντοπαμίνη και  

η ευτυχία από την σεροτονίνη, με τη καθεμιά να βρίσκεται σε διαφορετικά σημεία 

του εγκεφάλου, κινητοποιώντας διαφορετικές αντιδράσεις.  

“Ευτυχείτε!” μας εύχονταν τον παλιό καλό καιρό ο αείμνηστος διαφημιστής και 

πρώτη τηλεπερσόνα, Άλκης Στέας (...πού τον θυμήθηκα τώρα!).  

Χρονιάρες μέρες που έρχονται ας φροντίσουμε λοιπόν να το ευχαριστηθούμε με 

αγαπημένα μας πρόσωπα αν η (απόλυτη...) ευτυχία είναι ακόμη το ζητούμενο!  

Μαζί ξανά τη Δευτέρα 16 Απριλίου.
                                                                                                                                                                                   ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Οι ηθελημένες συγχύσεις και υπερβολές του marketing

Καλή Ανάσταση! 
Mαζί ξανά την Δευτέρα 16 Απριλίου
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Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
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Η Γκαλερί των Αναγνωστών πάει ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ!

ENAΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ!

Για πρώτη φορά στην τριαντάχρονη ιστορία του ΦΩΤΟγράφου  
επιλεγμένες φωτογραφίες Αναγνωστών 

από την πλέον δημοφιλή στήλη του περιοδικού θα αποτελέσουν 
τον κορμό μίας μεγάλης εικαστικής έκθεσης. Θα διεκδικήσουν 

επάξια μία δεύτερη ανάγνωση, αυτή τη φορά στο φυσικό 
περιβάλλον ενός «πραγματικού» εκθεσιακού χώρου. 

Έτσι, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τους 
δημιουργούς, να συνομιλήσει μαζί τους και παράλληλα θα δοθεί 
η ευκαιρία στους ίδιους τους δημιουργούς να δοκιμάσουν την τύχη 

των έργων τους -γιατί όχι- και στις πωλήσεις!  

Eκθέσεις
Εκτός από την Γκαλερί 
των Αναγνωστών θα 

φιλοξενηθούν κι άλλες 
σημαντικές φωτογραφικές 
εκθέσεις με διευρυμένη 

θεματολογία. Θα 
ανακοινωθούν σύντομα 
στο www.photo.gr μόλις 

διευκρινιστούν 
οι τελευταίες λεπτομέρειες.

∆ιαγωνισμοί
Παράλληλα με το event της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ τρέχει ήδη 
Μεγάλος φωτογραφικός 
διαγωνισμός με θέμα: 
«Ο Εθνικός Κήπος στις 
τέσσερις εποχές του 

χρόνου», συνδιοργάνωση του 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με τον ∆ήμο 
Αθηναίων & τον ΟΠΑΝ∆Α 

(δείτε σελ. 39)  

∆ιαλέξεις 
Στο ΑΕΡΙΟΦΥΛΑΚΙΟ 1
 - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ της 
ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ θα 

πραγματοποιηθούν ανοιχτές 
συζητήσεις και διαλέξεις 

για την τέχνη & την 
αισθητική της φωτογραφίας 
με εισηγητές διακεκριμένους 

φωτογράφους και 
θεωρητικούς  

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: Πειραιώς 100, Γκάζι, 213 0109300, 213 0109324 
ΜΕΤΡΟ: Σταθμός «Κεραμεικός», ΤΡΟΛΕΪ: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο», 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Αναγνώστες, φωτογραφίες των οποίων έχουν δημοσιευτεί στη Γκαλερί, 
θα ενημερωθούν με προσωπικό e-mail για τη διαδικασία μέχρι 12 Μαρτίου.

Τέχνη , ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ , τεχνολογία! 
Σε προκαθορισμένα σημεία του εκθεσιακού χώρου Θα υπάρχουν stand, στα οποία θα μπορούν 
οι επισκέπτες στη διάρκεια της εκδήλωσης να ενημερωθούν για τα πρόσφατα προϊόντα και 

υπηρεσίες που παρέχουν οι χορηγοί της εκδήλωσης - γνωστές αντιπροσωπείες φωτογραφικών 
του κλάδου. Οι συμμετοχές των εταιριών/χορηγών θα ανακοινωθούν στο www.photo.gr 

& στο τεύχος Μαΐου του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.

 

ΔΙOÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,  e-mail:info@photo.gr, www.facebook.com/galleries

×ÏÑÇÃΟΣ  ÅΠÉÊÏÉÍÙÍΙÁΣ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σάββατο 26/5: 18:00-22:00, Κυριακή 27 & ∆ευτέρα 28/5:11:00-21:00galleries
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Γκ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

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

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Ι. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.
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http://www.photobusiness.gr/xalara/hornero_constructor.pps
www.photo.gr
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ΕΙΜΑΙ Η ΝΕΑ NIKON FULL FRAME D850. Ο ισχυρός συνδυασμός υψηλής 
ταχύτητας και υψηλής ανάλυσης. Χάρη στον αισθητήρα 45,7 MP FX CMOS με οπίσθιο φωτισμό 
της Nikon και την ταχύτητα λήψης 9* καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps), η νέα D850 ανοίγει έναν νέο 
κόσμο δυνατοτήτων. Είτε φωτογραφίζετε γάμους είτε τοπία, διαφημιστική αθλητική φωτογραφία 
ή μόδα, με ISO 64 έως 25600, κορυφαίο οπτικό σκόπευτρο, AF 153 σημείων, λειτουργία άηχης 
λήψης, μεγάλη διάρκεια ζωής μπαταρίας, video time lapse ποιότητας 8K** και πλήρους κάδρου 
4K UHD, η D850 αποτυπώνει εικόνες και video που πάντα θεωρούσατε αδύνατο να γίνουν. 
Εξοπλίστε τη νέα σας D850 με τους βραβευμένους φακούς NIKKOR για να φωτογραφίζετε 
περισσότερα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση nikon.gr

* Απαιτεί το EN-EL 18B και το προαιρετικό πολλαπλό τροφοδοτικό μπαταρίας MB-D18.
**Απαιτεί ρυθμίσεις περιοδικού χρονοδιακόπτη και λογισμικό τρίτου κατασκευαστή

https://www.nikon.gr/el_GR/product/digital-cameras/slr/professional/d850/camera-overview?utm_source=digitallife.gr,-thatslife.gr&utm_medium=banner&utm_campaign=dec-2017-d850


�������	

�� ����������� ������������
� �������`

���� �������������� ������ �!�"��"�# ��������� ��

 �'+.41A?.:

Όταν παλιότερα κοιτάζαμε με μισό 

μάτι τα πρώτα smartphone με τις 

υποανάπτυκτες κάμερες και τις 

πενιχρές φωτογραφικές επιδόσεις, 

κάποιοι έλεγαν με σημασία: “Ποτέ 
δεν θα γίνουν ίδια με τις αγαπημένες 
μας μηχανές-συστήματα”.  
Τα χρόνια πέρασαν γοργά. Τα 

smartphone εκτόπισαν και πρακτικά 

κατάργησαν ολόκληρη κατηγορία 

φωτ. μηχανών (compact) ενώ 

πιέζουν ασφυκτικά τις υπόλοιπες. 

Ίσως όχι μέσω των απόλυτων 

επιδόσεων, αλλά μέσω της δαπάνης 

που απορροφούν και δεν αφήνουν 

περιθώρια για άλλες συσκευές.  

Δηλ. σε αυτόν που δίνει 1.000 

ευρώ για το τελευταίο iPhone X, 

δύσκολα περισσεύουν χρήματα για 

άλλα καταναλωτικά ηλεκτρονικά. 

Οι δε επιδόσεις με τη σειρά τους 

συνεχώς βελτιώνονται, η τεχνητή 

νοημοσύνη αναλαμβάνει πολλές 

λειτουργίες, και φθάσαμε σήμερα 

σε μοντέλα με τριπλή κάμερα όπως 

το Huawei 20Pro, ακυρώνοντας 

για πρώτη φορά το πρόβλημα της 

έλλειψης οπτικού zoom, ενός από τα 

τελευταία “οχυρά” των “κανονικών” 

φωτογραφικών μηχανών! 

Έχεις iPhone, έχεις βιντεοκάμερα-σύστημα!
...και σύντομα, φωτογραφική μηχανή-σύστημα

Όσο για τον όρο “μηχανή-σύστημα” κάποιες ειδήσεις σαν τη σημερινή μας 

ωθούν να πιστέψουμε ότι αρχίζει και αυτός να ξεθωριάζει. Ιδού λοιπόν  

η ιδέα από την εταιρία αξεσουάρ Moment. Όσοι έχετε iPhone τελευταίας γενιάς  

και ενδιαφέρεστε για το video, μπορείτε να αγοράσετε μια σειρά από εξαρτήματα  

που μεταμορφώνουν το smartphone σε professional video σύστημα. Συγκεκριμένα 

το πακέτο περιλαμβάνει ένα αναμορφικό φακό, θήκη με εξτρά μπαταρία, λαβή 

gimbal και μοντούρα για φίλτρα.  

Να υπενθυμίσουμε ότι η ιδέα των αναμορφικών φακών έχει ηλικία ενός αιώνα 

και προέρχεται από τον κινηματογράφο και την ανάγκη να αποτυπωθεί σε φιλμ 

εικόνα με αναλογίες πολύ “πλατύτερες” από το 2:3 του φορμά 135 (24x36mm) πιο 

κοντά στο format του Cinemascope 2:40:1. Οι αναμορφικοί φακοί είχαν καλύτερη 

συμπεριφορά στον κόκκο και την ανάλυση και για χρόνια έμειναν δημοφιλείς, ενώ 

σταδιακά περιθωριοποιήθηκαν με την εμφάνιση του Super35. 

Την ιδιαίτερη απόδοση των αναμορφικών φακών επαναφέρει η Moment, με μείωση 

των πλάγιων χρωματικών εκτροπών αλλά ενθάρρυνση της οριζόντιας θάμβωσης.  

Για να μπει σε ένα smartphone το συγκεκριμένο lens adaptor, xρειάζεται και την 

ειδική θήκη της Moment (που σημειωτέον περιλαμβάνει εκτός μπαταρίας, ένα 

πλήκτρο απελευθέρωσης του κλείστρου και δυνατότητα ανέπαφης φόρτισης) ενώ 

για την “αποσυμπίεση” του φορμά φροντίζει ειδικό app. Το πακέττο συμπληρώνει το 

ειδικό αντίβαρο Moment Gimbal Counterweight το οποίο συνεργάζεται με δημοφιλή 

gimbal όπως DJI Osmo, Zhiyun SmoothQ και Evo Shift. 

Η παραπάνω ιδέα φέρνει πιο κοντά το concept του συστήματος βασισμένου 

σε smartphone (θυμηθείτε την προσπάθεια με το LG G5) που θα περιλαμβάνει 

αποσπώμενα modules, τα οποία θα αγοράζει ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Τη στιγμή που το smartphone έχει παραπάνω από την απαραίτητη υπολογιστική 

ισχύ, θα μπορούσε να δέχεται και εξτρά φωτογραφικά modules με διαφορετικές 

εστιακές αποστάσεις/αναλύσεις/διαστάσεις αισθητήρα, module εξωτερικής μπαταρίας, 

εξωτερικού recorder κλπ. οι δε επιδόσεις σίγουρα θα πλησίαζαν με αξιοπρέπεια μια 

σημερινή DSLR/mirrorless.                              
                                 Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Live for the story_

ΕΩΣ

300 €*

ΤΗΝ ΕΠΕΛΕΞΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ,
ΑΝΗΚΕΙ Σ’ ΕΣΑΣ. 

https://www.canon.gr/getready/
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Canon EOS C700 FF
H πρώτη Full-Frame camera της Canon  
είναι γεγονός

Η πρώτη Canon Full-Frame Cinema βασίζεται σε 

αισθητήρα CMOS, ανεπτυγμένο από την ίδια την 

εταιρεία, με ανάλυση 5952x3140pixel και λόγο πλευρών 

17:9, ο οποίος δίνει κύκλο κάλυψης 

με μέγεθος ίδιο με εκείνο της Full-

Frame EOS 5D. H ταύτιση αυτή των 

μεγεθών δίνει πολλές επιλογές σε 

ό,τι αφορά τη λήψη.

Η EOS C700 FF είναι διαθέσιμη σε 

μοντούρες PL και EF και, σύμφωνα 

με την Canon, έχει τις ίδιες επιδόσεις, 

την ίδια modular σχεδίαση και 

λειτουργία με την EOS C700 που 

κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 

2016. Η EOS C700 FF θα επιδειχθεί για 

πρώτη φορά στο NAB Show 2018, που θα φιλοξενηθεί 

στο Λας Βέγκας, 9-12 Απριλίου. 

Canon EOS C700 FF
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http://www.stamos.com.gr/
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Κινηματογραφικό kit για τη Nikon D850
Αρχικά στις ΗΠΑ

Ένα νέο kit για video με την D850 ανακοίνωσε η Nikon, αρχικά για την αμερικανική αγορά. Το kit περιλαμβάνει τo 

σώμα D850, τους φακούς AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED, AF-S Nikkor 35mm f/1.8G ED, AF-S Nikkor 85mm f/1.8G, 

μια δεύτερη μπαταρία ιόντων λιθίου EN-EL15a, το στερεοφωνικό μικρόφωνο ME-1, το σετ ασύρματου μικροφώνου 

ME-W1 και το εξωτερικό recorder Atomos Ninja flame 7». Η τιμή του kit στην Αμερική είναι $5.496,95, με βάση τις 

προπαραγγελίες που δέχονται τα εκεί e-shop. Ττα επιμέρους στοιχεία που απαρτίζουν το κινηματογραφικό kit της D850 

πωλούνται και ξεχωριστά, αλλά στην περίπτωση αυτή το κόστος απόκτησης είναι σχεδόν $789 υψηλότερο.

���������� ������ �!�"��"�# ��������� ��
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 
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SP 24-70mm f/2,8  

Di VC USD G2  
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Ισχύει για ορισμένους 
κωδικούς και μέχρι 

εξαντλήσεως 
των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο δίκτυο 
καταστημάτων.
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https://www.facebook.com/photozone.gr/
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Canon Full-Frame Mirrorless 
Έξαρση φημολογίας 

Τον τελευταίο καιρό οι φήμες για την παρουσίαση μιας νέας επαγγελματικής mirrorless, full frame μηχανής από την Canon, είναι στην 

ημερήσια διάταξη. Οι τελευταίες πληροφορίες, «από καλά πληροφορημένες πηγές», αναφέρουν ότι η Canon ήδη έχει δώσει την εν 

λόγω μηχανή σε επαγγελματίες φωτογράφους για αξιολόγηση. Λέγεται ότι, η Canon έχει στείλει στους συνεργαζόμενους φωτογράφους 

ερωτηματολόγια για να διερευνήσει τι θέλουν από μια «επαγγελματική» mirrorless μηχανή. Οι εκτιμήσεις είναι ότι η παρουσίαση της 

νέας μηχανής τοποθετείται στις αρχές του 2019, ενώ δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί κάποιο πρωτότυπο στην επερχόμενη Photokina 

(Σεπτέμβριος 2018). Σε κάθε περίπτωση, το μεγαλύτερο ερώτημα που απασχολεί τους επαγγελματίες φωτογράφους που χρησιμοποιούν 

Canon είναι αν η νέα μηχανή θα είναι συμβατή με τους φακούς EF.

Οικονομική κάμερα "Hero"
Στροφή GoPro σε πιο φθηνά μοντέλα

Σε αντίθεση με την τάση για διαρροές σε δόσεις, η GoPro 

πρωτοτυπεί, και τροφοδοτεί τον τύπο με ένα πλήρες 

δελτίο τύπου στα γαλλικά μερικές ημέρες πριν την επίσημη 

ανακοίνωση. Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν (από το ιαπωνικό 

site nokishita-camera.com), το νέο μοντέλο actioncam 

θα ονομάζεται GoPro Hero και θα έχει την εμφάνιση της 

Hero 6, με υποβαθμισμένα όμως τεχνικά χαρακτηριστικά. 

Σημαντικά κατώτερη θα είναι και η τιμή που υπολογίζεται 

στα 180-200 δολ. Οι προδιαγραφές κάνουν λόγο για video 

1080/60p και 1440/60p, όπως και για ακίνητες εικόνες 

10Megapixel με ρυθμό έως 10fps καθώς και time-lapse video 

με μεσοδιαστήματα των 0,5sec. H χαμηλού κόστους κάμερα 

θα είναι αδιάβροχη έως βάθος 10m, ενώ ο χειρισμός της θα 

γίνεται με οθόνη αφής διαγωνίου 2 ιντσών. Θα ενσωματώνει 

Wi-Fi, Bluetooth, φωνητικό έλεγχο και GoPro Quik Stories 

μέσω του GoPro app. 
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http://www.dataworks.gr/
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Huawei P20 & P20 Pro
Τα νέα smartphone με την ισχυρή φωτογραφική προσωπικότητα

H Huawei, μετά από μια σειρά διαρροών, παρουσίασε επίσημα στις 27 Μαρτίου 

στο Παρίσι, τα δύο νέα της φωτογραφικά smartphone, P20 και P20 Pro. 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το P20 Pro, το οποίο είναι το πρώτο 

τηλέφωνο με σύστημα ...τριπλής κάμερας, ξεπερνώντας οτιδήποτε ανάλογο στην 

κατηγορία του. Όπως έχει συμβεί και με προηγούμενα μοντέλα της εταιρείας, τα 

οπτικά του P20 Pro έχουν σχεδιαστεί και εξελιχθεί σε συνεργασία με τη Leica. 

Το smartphone διαθέτει έναν κύριο αισθητήρα 40Megapixel, RGB, ο οποίος 

συνοδεύεται από έναν α/μ αισθητήρα 20Megapixel. Ο δεύτερος αισθητήρας 

χρησιμεύει για τον προσδιορισμό του βάθους της εικόνας προκειμένου να 

εφαρμοστεί το bokeh εφέ και ταυτόχρονα αυξάνει τη λεπτομέρεια της εικόνας, 

μειώνοντας τον θόρυβο μέσα από τη λήψη πολλαπλών καρέ τα οποία 

συνενώνονται. Επίσης, χρησιμεύει στο ψηφιακό zoom. Σε ό,τι αφορά την τρίτη 

κάμερα, αυτή έχει αποκλειστική χρήση tele. Πιο αναλυτικά, η κύρια κάμερα 

χρησιμοποιεί έναν μεγάλο σε μέγεθος αισθητήρα 1/1,7 της ίντσας. Το μέγεθος 

αυτό του αισθητήρα είναι σχεδόν διπλάσιο από αυτό που απαντάται σε άλλα 

smartphone. Σημειώνουμε ακόμη την αξιόλογη φωτεινότητα του φακού στο 

f/1,8. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα είτε να πάρει τη full ανάλυση 40Megapixel 

είτε να συνενώσει τέσσερα τέσσερα τα pixel παίρνοντας εικόνες πολύ καλύτερης 

ποιότητας σε ανάλυση 10Megapixel. Όπως αναφέραμε, ο α/μ αισθητήρας 

χρησιμεύει για το ψηφιακό zoom 2x. Από εκεί και πέρα, αναλαμβάνει η τρίτη 

κάμερα, η οποία δίνει το 3x zoom, το οποίο όταν επιτευχθεί ισοδυναμεί με 

εστιακή απόσταση 80mm στα 35mm. Ο τηλεφακός του P20 Pro είναι οπτικά 

σταθεροποιημένος σε αντίθεση με τους άλλους δύο φακούς που δεν διαθέτουν 

παρόμοιο σύστημα και αρκούνται σε AIS (Αrtificiial Intelligent Stabilization). Η 

ευαισθησία του συστήματος κάμερας του P20 Pro φτάνει έως ISO 102400, τιμή 

που μέχρι στιγμής έχουμε συναντήσει μόνον σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές-

συστήματα με μεγάλους αισθητήρες. Το autofocus αναλαμβάνει ένα σύστημα 

ανίχνευσης φάσης με υποβοήθηση laser και λειτουργίες πρόβλεψης εστίασης 

(predictive focus), ανίχνευσης κίνησης και, σύμφωνα με τη Huawei, μηδενικό 

shutter lag. Το “απλό” P20 διαφοροποιείται φωτογραφικά εφόσον εδώ απουσιάζει 

η τρίτη κάμερα με τον τηλεφακό. Και στα δύο τηλέφωνα χρησιμοποιείται ο 

προηγμένος επεξεργαστής Kirin 970, οποίος αναγνωρίζει 500 φωτογραφικά 

σενάρια μοιρασμένα σε δεκαεννέα κατηγορίες, για την επιλογή  αυτόματων 

ρυθμίσεων λήψης. Τo Huawei P20 είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από  Πέμπτη 29 

Μαρτίου σε Black, Pink, Gold και Midnight Blue αποχρώσεις και τελική τιμή 699€. 

Οι προπαραγγελίες για το P20 Pro έχουν ξεκινήσει και θα είναι διαθέσιμο στα μέσα 

Απριλίου με τιμή 879€, σε αποχρώσεις Twilight, Black και Midnight Blue.

Φλας Godox V350S 
Επαναφορτιζόμενο ασύρματο 

φλας για μηχανές Sony 

Το νέο μοντέλο της Godox V350S 

χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία ιόντων λιθίου, η οποία επαρκεί 

για 500 πλήρεις λάμψεις. Ενσωματώνει 

ασύρματο σύστημα στα 2,4GHz. To βάρος 

του είναι μάλλον μικρό, 290gr με τη 

μπαταρία, και στις προδιαγραφές δίνεται 

G.N. 118, σε ISO 100 στα 105mm. H 

zoom κεφαλή του φλας καλύπτει εύρος 

24-105mm, ενώ υπάρχει και ευρυγώνιο 

διαχυτήρας  ο οποίος καλύπτει οπτική 

γωνία φακού 14mm. Επιπλέον, η κεφαλή 

είναι περιστρεφόμενη σε εύρος 270°, 

ενώ μπορεί να κάνει bounce -7° έως 90°. 

Το V350S μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

optical slave, συν της κλασικής ασύρματης 

λειτουργίας ως μονάδα TTL master/slave. 

Στις δυνατότητες του περιλαμβάνονται 

επίσης συγχρονισμός υψηλής ταχύτητας 

HSS, στροβοσκόπιο, συγχρονισμός 

1ης και 2ης κουρτίνας, ενώ ο χρόνος 

επαναφόρτισης είναι 0,1 έως 1,7 sec. 

To φλας είναι συμβατό με τα σώματα 

μηχανών Sony α7RIII, α7RII, α7R, α58, α99, 

ILCE6000L, α77II, RX10, α9, και άλλες.
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http://www.fisheye.gr/
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Αντίο Lytro 
Η καινοτόμος εταιρεία με την τεχνολογία Light Field κλείνει οριστικά

Μερικές ημέρες πριν, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εξαγορά της Lytro από τη 

Google. Μάλιστα, το ερώτημα ήταν με ποιούς τρόπους η Google θα αξιοποιούσε  

την τεχνολογία της Lytro. Τελικά, τίποτα από αυτά δεν χρειάζεται να απαντηθεί, καθώς 

η εταιρεία που πρωτοτύπησε με τις κάμερες Light Field παύει τη λειτουργία της. H 

ενημέρωση έγινε μέσω μίας σύντομης ανακοίνωσης, στην οποία εκφράζεται η πεποίθηση 

ότι το Light Field θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να καθορίζει τις εξελίξεις στο VR και 

AR. Στην ανακοίνωση η εταιρεία αναρωτιέται ποιες θα είναι οι μελλοντικές προκλήσεις για 

τα μέλη της ομάδας της, καθώς αυτή θα διαλυθεί. Επίσημα, λόγος μπορεί να μη γίνεται 

στη Google, αλλά ρεπορτάζ από την άλλη όχθη του Ατλαντικού αναφέρουν ότι μεγάλος 

αριθμός από τους εργαζομένους της Lytro πρόκειται να προσληφθούν από τη Google, 

ενώ δεν αποκλείεται μαζί με αυτούς να μεταφερθούν στον διαδικτυακό κολοσσό κάποιες 

(ή οι περισσότερες) από τις βασικές τεχνολογίες Light Field.

GoPro
Αδειοδότηση τεχνολογιών 
σε τρίτους κατασκευαστές 

Η Jabil θα είναι η εταιρεία-

ενδιάμεσος για τη διάθεση των 

τεχνολογιών της GoPro σε άλλους 

κατασκευαστές. Η συμφωνία 

μεταξύ των δύο εταιρειών 

ανακοινώθηκε την προηγούμενη 

εβδομάδα. Προβλέπει ότι η Jabil θα 

είναι ο αποδέκτης των πατεντών και 

της σχεδίασης αναφοράς της GoPro, 

προκειμένου να διατεθούν για 

την ενσωμάτωση των αισθητήρων 

και των φακών της εταιρείας σε 

συσκευές τρίτων κατασκευαστών. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 

GoPro, η ίδια διατηρεί το δικαίωμα 

της έγκρισης των προϊόντων και 

των υπηρεσιών στα οποία θα 

χρησιμοποιούνται οι πατέντες της. Η 

συμφωνία προβλέπει το εύρος των 

προϊόντων στα οποία εν δυνάμει 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι 

τεχνολογίες της GoPro, χωρίς όμως 

να γίνεται άμεση αναφορά. Γίνεται 

όμως έμμεση αναφορά στους 

τομείς που θα χρησιμοποιηθούν 

τα προϊόντα, όπως εφαρμογές 

Smart Home, η ασφάλεια, η χρήση 

από την αστυνομία, από σωστικά 

συνεργεία, κλπ. Στην ανακοίνωση 

δεν περιλαμβάνονται οικονομικά 

στοιχεία. 
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Κάντε τα συναισθήματα σας  
να κρατήσουν για πάντα.
Εβδομάδες γάμου της ZEISS.

Κερδίστε  

μέχρι και  

€500

Η περίοδος των γάμων πλησιάζει. Προετοιμαστείτε για σεζόν με τις εβδομάδες γάμου 
της ZEISS: κερδίστε εκπτώσεις μέχρι €500 στην αρχική τιμή των φακών πορτραίτου  
ZEISS 85mm και 135mm. 

 
Η προσφορά αφορά ένα φακό ανά αγοραστή. Η προσφορά ισχύει για αγορές μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών της ZEISS  
και μέσω των online shop. Η έκπτωση αφορά την προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή. Η ZEISS και οι συνεργαζόμενοι διανομείς  
διατηρούν το δικαίωμα ακύρωσης του προγράμματος όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο στοκ για την υποστήριξη του. 

Photographer Daran Wu

D/��$#0��*��'�PNR��|�PPU�RP��.+���|��F�RPQ�`QQ`RMN�
�F�YBb;c9:;<;W@<>;B/d;W�|�888/9:;<;W@<>;B/d;W

Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις σε επιλεγμένους φακούς της ZEISS  
από 1η Μαρτίου έως 15 Απριλίου 2018.

http://www.photometron.com/en/
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Δημιουργική οικονομία 
Η σύζευξη δημιουργικότητας & επιχειρηματικότητας 

είναι το ζητούμενο

Της Δρ.ΕΛΕΝΗΣ ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ* 

Πριν από λίγες ημέρες,ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν 

υποδέχθηκε στα Ηλύσια Πεδία εκατό σχεδιαστές μόδας, 

στηρίζοντας με τον πιο σαφή τρόπο τον κλάδο. Μεταξύ άλλων, 

τόνισε: «Υποδεχτήκαμε, πριν από λίγο καιρό, στις Βερσαλλίες 

επιχειρηματίες με το σύνθημα: «Επιλέξτε τη Γαλλία». Με το ίδιο 

σύνθημα θέλω να υποδεχτώ και τους δη μιουργούς».

Οπως ήταν αναμενόμενο, δεσμεύτηκε να διευκολύνει τη 

δουλειά τους. Και αν κάποιος βιαστικά κρίνει την κίνηση ως 

επιφανειακή ή εκπορευόμενη από κίνητρα εντυπωσιασμού, ας 

αναλογιστεί ότι η ανάπτυξη δεν προέρχεται πλέον αποκλειστικά 

από τις συνήθεις οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηρι ότητες. 

Η ανάπτυξη μπορεί να προκύψει και από τη δημιουργικότητα, 

την τέχνη, τον πολιτισμό. Οι creative (ή cultural) industries, οι 

«πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες», στις οποίες ανήκει 

και ο σχεδιασμός μόδας ως βασικός κλάδος του design, είναι οι 

επιχειρήσεις εκείνες που βασίζονται στη δημιουργική ικανότητα 

και το καλλιτεχνικό ταλέντο. Οι creative industries παράγουν 

πλούτο και θέσεις εργασίας μέσω της παραγωγής αγαθών και 

υπηρε σιών υψηλού αισθητικού ή/και συμβολικού φορτίου που 

αποτελούν προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας και υπάγονται στη 

νομοθεσία περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.  

Ο όρος καλύπτει ένα πλή θος δραστηριοτήτων σχετιζόμενων με το 

ευρύτερο, συναρπαστικό πεδίο του πολιτισμού: εκδόσεις, design, 

χειροτεχνία, οπτικοακουστικά μέσα, φωτογραφία, μουσική και 

κινηματογραφηαί παραγωγή, εικαστικές και παραστατικές τέχνες, 

μουσεία, βιβλιοθήκες, αρχι τεκτονική, διαφήμιση, λογισμικό κ.ά.  

Η σύζευξη δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας οδηγεί σε 

αυτό που διεθνώς ονομάζεται «δημιουργική οικονομία».  

Η μοναδικότητα της συνίσταται στα πολυεπίπεδα οφέλη της που 

ενισχύουν τα αμιγώς οικονομικά. Αυτά προέρχονται απευθείας 

από τη δύναμη του πολιτισμού και περιλαμβάνουν, μεταξύ 

άλλων, την προβολή των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μιας 

χώ ρας και την ενίσχυση της εικόνας της διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο 

ότι ο Μακρόν, απευθυνόμενος στους σχεδιαστές, είπε: «Αυτό 

που χαρακτηρίζει τη Γαλλία είναι η ανάδειξη αξιών σε σχέση με 

την ομορφιά, την ευφυΐα. Εσείς μετέχετε στο σχέδιο που έχουμε 

για τη Γαλλία». Στην Ελλάδα, όπου η δημιουργικότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού είναι αναμφισβήτητη, το ενδιαφέρον 

για τη «δημιουργική οικονομία» και τις creative industries βαίνει 

σταδιακά αυξανόμενο τα τελευταία χρόνια, τόσο στην αγορά, που 

αναζητά διαρκώς εναλλακτικές διεξόδους, όσο και στους ακα-

δημαϊκούς κύκλους, που μελετούν τα νέα δεδομένα. Μήπως ήρθε 

η ώρα και για τη χώρα μας να αναγνωρίσει σε υψηλό επίπεδο τη 

δύναμη και την αναπτυξιακή δυναμική τους και να διαμορφώσει 

συγκεκριμένες πολιτικές ενθάρρυνσης, ενίσχυσης και στοχευμένης 

στήριξής τους; 

*Η Δρ. Ελένη Δουνδουλάκη είναι θεατρολόγος-σύμβουλος 

Πολιτιστικής Διαχείρισης. Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από 

την εφημερίδα «Φιλελευθερος» της Παρασκευής 23 Μαρτίου.

�.1:(:<.1>�6*<0-0

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει άμεσα το 
φωτογραφικό στιλ

Η Nvidia παρουσίασε έναν νέο αλγόριθμο με την 

ονομασία FastPhotoStyle, ο οποίος μπορεί να 

αλλάζει το στιλ των φωτογραφιών με εντυπωσιακό 

τρόπο. Ο αλγόριθμος αναπτύχθηκε από την ομάδα 

της Nvidia και επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο 

της Καλιφόρνια Merced, και περιλαμβάνεται στην 

εργασία με τίτλο «A Closed-form Solution to 

Photorealistic Image Stylization». Ο FastPhotoStyle 

υπερτερεί των υπαρχόντων αλγορίθμων σε 

ταχύτητα – είναι 60 φορές πιο γρήγορος σε σχέση 

με τις παραδοσιακές μεθόδους μετατροπής – ενώ τα 

αποτελέσματα που δίνει φαίνεται να προτιμούνται 

υποκειμενικά από τους ανθρώπους.

Ο αλγόριθμος λειτουργεί σε δύο βήματα. Πρώτα 

λαμβάνεται το στιλ αναφοράς από μια φωτογραφία 

και στη συνέχεια αυτό εφαρμόζεται στη φωτογραφία 

προς τροποποίηση «εφαρμόζοντας το στιλ με χωρική 

συνέχεια». Το τελικό αποτέλεσμα είναι σαν να έχει 

ληφθεί με κάμερα, λένε οι συγγραφείς της εργασίας.

Ο κώδικας της Nvidia είναι ανοικτός για τους 

ενδιαφερόμενους developers και μπορείτε να τον 

δοκιμάσετε εδώ: 

https://github.com/NVIDIA/FastPhotoStyle
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https://www.alboom.gr/
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Xiaomi Mi MIX 2S
12MP dual-cam, OIS και 2x optical zoom

Το νέο της smartphone παρουσίασε η κινεζική Xiaomi, το Mi MIX 2S, που τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας και παρουσιάζει 

αρκετά ενδιαφέροντα φωτογραφικά χαρακτηριστικά. Το φωτογραφικό υποσύστημα του κινητού έχει διπλή κάμερα. Η κύρια 

κάμερα βασίζεται σε αισθητήρα Sony με μέγεθος 1/2,6in. ανάλυση 12Megapixel και διάφραγμα f/1,8. H ισοδύναμη εστιακή 

απόσταση του φακού είναι 26mm. Το δεύτερο module της κάμερας έχει τον ρόλο τηλεφακού, με ισοδύναμη εστιακή απόσταση 

46mm. Η ανάλυσή του είναι επίσης 12Megapixel, αλλά το μέγεθος του αισθητήρα διαφορετικό, 1/3,4in. Το διάφραγμα 

προσδιορίζεται στο f/2,4. To δεύτερο module έχει ρόλο στην ενίσχυση της μεγέθυνσης (zoom) και χρησιμεύει στη δημιουργία του 

bοkeh εφέ. Η κύρια κάμερα είναι οπτικά σταθεροποιημένη, κάτι που δε συμβαίνει με το βοηθητικό module. Η λήψη video είναι 

σταθεροποιημένη με ηλεκτρονικό τρόπο και η αυτόματη εστίαση γίνεται με ανίχνευση φάσης. Το φλας υλοποιείται με dual-tone 

LED. Τέλος, η selfie κάμερα είναι 5Megapixel με φακό f/2,0. 

photo.gr

www.photo.gr
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MΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS
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http://www.jmsolutions.gr/
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Nikon Projects
Ο Ray Demski φωτογραφίζει τον βίαιο ρομαντισμό των πυγμάχων  
του Μπουκόμ

Το νέο φωτογραφικό έργο από τον Πρεσβευτή της Nikon στην Ευρώπη, Ray Demski, 

εξερευνά το μυστήριο που περιβάλλει το Μπουκόμ, ένα μικρό προάστιο στην Γκάνα 

από το οποίο προέρχονται ορισμένοι από τους καλύτερους πυγμάχους του κόσμου. 

Εξοπλισμένος με τη Nikon D850 και φακούς NIKKOR, ο Ray επιδίωξε να διεισδύσει σε 

βάθος στη συγκεκριμένη κουλτούρα, καταγράφοντας την προπόνηση και την εξέλιξη 

των πυγμάχων - από ντόπια παιδιά σε θρύλους που ανέβηκαν στην παγκόσμια αρένα 

του αθλήματος. Το Μπουκόμ είναι μια μικρή γειτονιά στην πρωτεύουσα της Γκάνας, 

Άκκρα. Παρά το μικρό του μέγεθος και τους περιορισμένους πόρους, είναι υπεύθυνο για 

εντυπωσιακό αριθμό παγκόσμιων πρωταθλητών πυγμαχίας. Το άθλημα έχει προνομιακή 

θέση στην κοινότητα με τη μεγάλη ιστορία στην πυγμαχία. Για πολλούς κατοίκους η 

πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι οικονομικά εφικτή, επομένως οι επιλογές καριέρας 

συχνά περιορίζονται στα επαγγέλματα του ψαρά, εργάτη ή ...πυγμάχου. Με περισσότερα 

από τριάντα διαφορετικά γυμναστήρια πυγμαχίας στην κοινότητα και με την τεράστια 

αναγνώριση και φήμη που συνδέεται με το άθλημα, τη στιγμή που κάποιος γίνεται 

πρωταθλητής πυγμάχος αποκτά αίγλη στο Μπουκόμ.  

Ο Ray, ένας φωτογράφος δράσης και αθλημάτων που μεγάλωσε πυγμαχώντας, ανέκαθεν 

γοητευόταν από το Μπουκόμ: «Είχα ακούσει για αυτήν τη γειτονιά πριν από πολύ καιρό 

και υπήρχε όλο αυτό το μυστήριο γύρω της. Πώς γίνεται ένα μέρος που είναι τόσο 

μικρό και σχετικά απομονωμένο από την παγκόσμια σκηνή της πυγμαχίας να έβγαλε 

τόσους πολλούς εξαιρετικούς πυγμάχους; Ήθελα να αφηγηθώ την ιστορία με τον δικό 

μου τρόπο, να εξυψώσω αυτούς τους πυγμάχους σε ήρωες, να απεικονίσω με πιστότητα 

πώς αντιμετωπίζονται αυτοί οι αθλητές από την τοπική κοινότητα και να τους δώσω την 

προσοχή που αξίζουν». Κατά τη διάρκεια του έργου, ο Demski χρησιμοποίησε την D850 

και την D5 μαζί με τους φακούς AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED, AF-S NIKKOR 105mm 

f/1.4E ED, AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED, AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G και AF-S 

NIKKOR 85mm f/1.4G. 

Από δεξιά - Ο πυγμάχος Braimah Kamoko, 
γνωστός και ως «Bukom Banku», πυγμαχεί με 
τον George Ashie γνωστό και ως «Red Tiger» 
στο γυμναστήριο «Wadada Boxing Gym» στα 
πλαίσια της προετοιμασίας για τον αγώνα του 
Kamoko με τον Bastie Samir στην Άκκρα της 
Γκάνας, 4 Οκτωβρίου 2017.
Nikon D5 + AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED | 
1/320 δευτ. | f/1,8 | 24 mm | ISO 5000 | © Ray 
Demski

Ο προπονητής πυγμαχίας Osumanu Nii 
Amarh Brew του γυμναστηρίου “Attoh 
Quarshie Boxing gym” και ο νεαρός 
πυγμάχος Barnor Wisdom ποζάρουν για 
πορτρέτο στην παραλία όπου οι πυγμάχοι 
τρέχουν και προπονούνται νωρίς το πρωί 
στην Άκκρα της Γκάνας, 7 Οκτωβρίου 
2017. 
Nikon D850 + AF-S NIKKOR 24-70mm 
f/2.8G ED | 1/1600 δευτ. |. f/9 | 40 mm | ISO 
64| | © Ray Demski
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Αγαπητέ 
Αναγνώστη!  

 

σε ισχύ και στη χώρα μας πολύ σύντομα, μας υποχρεώνει  

να διακόψουμε την αποστολή του...  

 

...αν δεν μας δηλώσεις εγγράφως 

ότι αποδέχεσαι να σου τα στέλνουμε! 

Γι’ αυτό κάνε σήμερα -όχι αύριο!- την εγγραφή σου στο...

 

www.photo.gr/freepress
 Mόνον έτσι θα συνεχίσεις να παραλαμβάνεις  

Σε ευχαριστούμε!

& του

http://www.photo.gr/freepress/
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Την Πέμπτη 22 Μαρτίου είχαμε τη χαρά να βρεθούμε στην Τεχνόπολη 

Δήμου Αθηναίων, για να επισκεφθούμε την εικαστική έκθεση «ΑΕΡΙΟΦΩΣ». 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την ίδρυση του πρώτου 

εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, εννέα καλλιτέχνες δημιούργησαν 

έργα, επιστρέφοντας σε έναν ιδιαίτερα φορτισμένο ιστορικό χώρο. Στην 

έκθεση μας ξενάγησε η καθηγήτρια του ΑΚΤΟ και επιμελήτρια της έκθεσης 

κα Κατερίνα Αποστολίδου, η οποία μοιράστηκε μαζί μας την προσέγγιση 

κάθε σπουδαστή. 

Έργα διαφορετικής μορφής τοποθετήθηκαν στον χώρο, καλώντας τον 

επισκέπτη να τα ανακαλύψει. Σε πλήρη αρμονία με τον χώρο του 

εργοστασίου, εικαστικές εγκαταστάσεις και γλυπτά παρουσιάζονταν δίπλα σε 

οπτικοακουστικές αναπαραστάσεις, ακολουθώντας έναν ευρηματικό τρόπο 

στο στήσιμο. Μοναδικό φωτογραφικό έργο ήταν τα πέντε πορτραίτα εργατών 

του παλιού εργοστασίου στο Γκάζι, εκτυπωμένα σε φύλλα αλουμινίου από τον 

καλλιτέχνη Γιάννη Κικαντώνη.  

Παρούσα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης ήταν μεταξύ άλλων και η 

βραβευμένη καλλιτέχνις Όλγα Μάσνιακ, το έργο της οποίας διακρίθηκε στο 

πλαίσιο της έκθεσης. Στη διαδικασία ανάδειξης του πιο άρτιου εικαστικά έργου 

συμμετείχαν οι Poka-Yio (Πολύδωρος Καρυοφύλλης), Αλέξης Κανιάρης και 

Παντελής Χανδρής, μαζί με τη Διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου 

Φωταερίου κα Φλώρου. Παράλληλα, μια ψήφος δόθηκε από το ευρύ κοινό, 

μέσα από σχετική διαδικασία στο Facebook. 

Στην έκθεση συμμετείχαν με 10 συνολικά έργα 9 σπουδαστές και απόφοιτοι 

του τμήματος Fine Art & New Media του ΑΚΤΟ. Πρόκειται για τους Νινέττα 

Βρεττού, Αθανασία Γιαξίδου, Αθηνά Κανελλοπούλου, Γιάννη Κικαντώνη, Εύη 

Μαγκαβέτσου, Νατάσσα Μαντζιώρου, Όλγα Μάσνιακ, Ανδρεά Παπαμιχαήλ 

και Μυρτώ Τραπατσέλη. Η έκθεση διοργανώθηκε με την πρωτοβουλία και την 

ευγενική χορηγεία της εταιρείας «Φυσικό Αέριο» στο πλαίσιο της περιοδικής 

έκθεσης “160 χρόνια made in Greece”. 
Φωτ.: Γιάννης Κικαντώνης

Η Τέχνη συναντά το Φυσικό Αέριο
Ξενάγηση στην έκθεση «ΑΕΡΙΟΦΩΣ»
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ΚYKΛΟΦΟΡΕΙ

���� 

Aνοιξιάτικο τεύχος

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-253/
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Αυθεντική φερροτυπία του 19ου αιώνα 
Πωλήθηκε στην τιμή των μόλις $10 ! 

Μια φερροτυπία του 19ου αιώνα στο eBay, αναγνωρίστηκε ως ένα ιδιαίτερα 

σπάνιο πορτραίτο του περιβόητου παράνομου Jesse James. Το ενδιαφέρον 

της υπόθεσης είναι ότι παρότι η φωτογραφία είχε τεθεί προς πώληση στο eBay για 

μόλις $10, η πραγματική της αξίας εκτιμάται 

πως είναι περισσότερο από $2 εκατομμύρια. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Fox News,  

ο συλλέκτης Justin Whiting βρήκε στο 

eBay τυχαία τη φωτογραφία. Παθιασμένος 

με τους παρανόμους για χρόνια, ο Whiting 

είχε δει τη φωτογραφία σε σχετικό 

βιβλίο. Τελικά, τον Ιούλιο του 2017, ο 

συλλέκτης αγόρασε τη σπάνια φερροτυπία 

με μόλις $10. Ο Whiting απευθύνθηκε 

σε ειδικούς εγκληματολόγους στις ΗΠΑ 

-συμπεριλαμβανομένου και του ειδικού επί φωτογραφικών έργων του 19ου αιώνα 

Will Dunniway- ο οποίος αποφάνθηκε ότι η φερροτυπία είναι γνήσια φωτογραφία 

του Jesse James σε ηλικία 14 ετών. Ο Jesse James γεννήθηκε το 1847 και έμεινε στην 

ιστορία για τις ληστείες τραπεζών, τραίνων και αμαξών στις μεσοδυτικές πολιτείες της 

Αμερικής. 

Ο ήχος κλείστρου  
του iPhone 
...προέρχεται από μία Canon 
της αναλογικής εποχής

Κάτι που δεν γνωρίζουν πολλοί 

είναι ότι ο ήχος του κλείστρου 

του iPhone ηχογραφήθηκε από 

μια φωτογραφική μηχανή Canon. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για ήχο 

από την Canon AE-1 SLR η οποία 

κατασκευάστηκε τις δεκαετίες ‘70 και 

‘80. Η ηχογράφηση έγινε από τον 

Jim Reekes, μηχανολόγο ήχου της 

Apple, στα τέλη της δεκαετίας του 

‘80. Πρόσφατα το κανάλι CNBC έκανε 

ένα μικρό αφιέρωμα στον Reekes, ο 

οποίος πέρα από τον ήχο “Sosumi” 

και το εμβληματικό ήχο ανοίγματος 

του Mac, ηχογράφησε και τον τωρινό 

διαδεδομένο ήχο κλείστρου της Apple. 

Για την ηχογράφηση χρησιμοποίησε 

μια παλιά Canon AE-1, την οποία 

είχε αγοράσει στο Λύκειο. Ο Reekes 

εξομολογήθηκε πρόσφατα στο 

CNBC «Κάθε φορά που τραβάς μια 

φωτογραφία με το iPhone, είναι η 

δική μου φωτογραφική μηχανή που 

ακούγεται. Αυτό με τρομάζει ακόμη και 

σήμερα γιατί όταν ακούω ανθρώπους 

να τραβούν φωτογραφίες με το iPhone 

τους, ψάχνω να δω ποιος έκλεψε τη 

φωτογραφική μου μηχανή». Δυστυχώς 

ο Jim Reekes δε έχει λάβει καμία 

επιβράβευση από 

τις δημιουργίες 

του. Ο ίδιος 

αποχώρησε από 

την εταιρεία στα 

τέλη της δεκαετίας 

του ‘90.
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ΘΕΜΑ: Φαγητό

O Εθνικός Κήπος
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Ο φωτογράφος Γιώργος Σεφέρης

Έκθεση στη Χίο

Η έκθεση παρουσιάζει ένα μικρό αλλά αντιπροσωπευτικό δείγμα της γόνιμης και μακροχρόνιας ενασχόλησης του 

ποιητή με την τέχνη της φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες αποτελούν μέρος του Φωτογραφικού Αρχείου Γιώργου 

Σεφέρη, το οποίο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, μετά από την ευγενική δωρεά 

της Μαρώς Σεφέρη το 1984 και της Άννας Λόντου το 1999. Η συλλογή περιλαμβάνει περισσότερα από δυόμισι χιλιάδες 

αρνητικά φωτογραφιών που έβγαλε ο Γ. Σεφέρης, από το 1920 έως το 1971.  
 

                                                                     Διάρκεια έκθεσης: έως 21 Απριλίου

                              Διεύθυνση: Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, Ηρώων Πολυτεχνείου 5, Χίος 

        Πληροφορίες: Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου, Τηλ. 2271044391, 2271044333, www.homerion.gr 

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Tο Eλληνικό Kέντρο Φωτογραφίας απευθύνει ανοιχτή 

πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στο 

φετινό Athens Photo Festival. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν μέρος 

μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους είτε για το εκθεσιακό 

πρόγραμμα της διοργάνωσης είτε για την έκθεση photobook. Η 

πρόσκληση συμμετοχής για τη δεύτερη κατηγορία απευθύνεται 

σε καλλιτέχνες και εκδοτικούς οίκους από όλο τον κόσμο, 

εστιάζοντας σε βιβλία καλλιτεχνών, αυτοεκδόσεις, βιβλία 

περιορισμένου αριθμού αντιτύπων, zines και DIY έντυπα σε 

σχέση με τη φωτογραφία. Σημείο εκκίνησης του φεστιβάλ θα 

είναι το Μουσείο Μπενάκη της Οδού Πειραιώς ενώ οι εκθέσεις 

θα επεκταθούν και σε άλλους χώρους του ευρύτερου αστικού 

κέντρου της Αθήνας.  
 

Υποβολή: έως 4 Απριλίου 

Πληροφορίες – Συμμετοχή: Athens Photo Festival, https://

www.photofestival.gr 
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Ανοιξιάτικη προσφορά Νο1
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http://www.photo.gr/shop/books/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BD%CE%BF1/
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Ανοιξιάτικη προσφορά Νο2

http://www.photo.gr/shop/prosfores/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BE%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC-%CE%BD%CE%BF2/
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Η επερχόμενη ταινία “Kodachrome” 
Στο Netflix

Το Netflix αγόρασε τα 

πνευματικά δικαιώματα 

της επερχόμενης ταινίας 

“Kodachrome”. Πρόσφατα 

κυκλοφόρησε trailer της ταινίας, 

η οποία αφηγείται τις τελευταίες 

μέρες του φιλμ Kodachrome. 

Η ταινία δείχνει πατέρα και 

γιο να επανενώνονται και να 

ξεκινούν μαζί ένα ταξίδι με 

στόχο την εμφάνιση ενός φιλμ, 

στο τελευταίο εργαστήριο 

Kodackrome στην Αμερική. Η ιστορία βασίστηκε σε άρθρο της A.G. Sulzberger, το 

οποίο είχε δημοσιευθεί το 2010 στην εφημερίδα New York Times. Η ταινία θα είναι 

διαθέσιμη μέσω Netflix από τις 20 Απριλίου. 

Baku
The city where Tradition meets 
with the Modern

Η έκθεση παρουσιάζει φωτογραφίες 

κτιρίων του Baku, της 

πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν. 

Στόχος του φωτογράφου είναι να 

σκιαγραφήσει το Baku, προβάλλοντας 

στους θεατές τόσο ιστορικά κτίρια 

τα οποία βρίσκονται στη λίστα 

Παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO 

όσο και μοντέρνα κτίρια σχεδιασμένα 

από διάσημους αρχιτέκτονες. 

Πρόκειται για την πρώτη ατομική 

έκθεση του φωτογράφου Aydin 

Sadikhov στην Αθήνα. Ο Aydin είναι 

μέλος της Ένωσης φωτογράφων του 

Αζερμαπαϊτζάν. Έχει πραγματοποιήσει 

ατομικές εκθέσεις στην Πρεσβεία της 

Πορτογαλίας στο Αζερμπαϊτζάν και 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γερμανίας – 

Αζερμαϊτζάν. Την έκθεση στη Blank 

Wall Gallery επιμελείται ο Μάρκος 

Δολόπικος. Ο φωτογράφος θα 

βρίσκεται στη Blank Wall Gallery 

την Πέμπτη 5 Απριλίου, μέρα που 

θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα 

εγκαίνια της έκθεσης. 

Διάρκεια έκθεσης: 

30 Μαρτίου – 5 Απριλίου

Διεύθυνση: Blank Wall Gallery, 

Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη

Πληροφορίες: Blank Wall Gallery, 

Τηλ. 2114052138, 

info@blankwallgallery.com,  

http://www.blankwallgallery.com
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Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ�
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 1

 Φ
ΕΒ

ΡΟ
ΥΑ

ΡΙ
Ο

Υ
 2

01
8

0
9

9
7
7
1
1
0
5
3
9
4
0
0
4

����� Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

� � � � � � � 	 
 � � 
 � � � 	 �  � � �  � � � 
 � � �

    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο 
«1 φωτό 1000 λέξεις»

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε 
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο 
«Επέκινα»

Δωρεάν μεταφορικά*! 
*Για αγορές άνω των €25

Νέες, μειωμένες τιμές στα μεταφορικά για αγορές από το e-shop του photo.gr 

Νο 16: Nυχτερινή & αστρο-φωτογραφία Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 7 Ιουνίου 2018

http://www.photo.gr/monothematika/
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Obscuro Barocco
Το νέο ντοκιμαντέρ της Ευαγγελίας Κρανιώτη 

Το Obscuro Barocco μας ταξιδεύει στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ακολουθώντας 

την εμβληματική φιγούρα της Λουάνα Μουνίζ. Το νέο ντοκιμαντέρ της 

Ευαγγελίας Κρανιώτη εξερευνά την έννοια της ταυτότητας μέσα από το 

φύλο, το καρναβάλι και τον πολιτικό ακτιβισμό. Μέσα σε έναν παλλόμενο 

κόσμο πλασμάτων της νύχτας, η σκηνοθέτιδα μας καλεί να αναρωτηθούμε 

για την βαθύτερη επιθυμία μας να μεταμορφωθούμε, τόσο ως άτομα όσο 

και ως κοινωνία. Η ταινία βραβεύθηκε στη φετινή Berlinale και στο Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το Obscuro Barocco είναι μια παραγωγή της 

Tropical Underground, σε συμπαραγωγή με την Anemon Productions, με 

την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Προβολές: Τετάρτη 25 Απριλίου, 19.30, Γαλλικό 

Ινστιτούτο, Αθήνα • Τετάρτη 25 Απριλίου, 21.00, 

Αίθουσα «Σταύρος Τορνές», Θεσσαλονίκη • 

Τετάρτη 25 Απριλίου, 21.30, Κινηματογράφος 

Πάνθεον, Πάτρα • Τετάρτη 25 Απριλίου, 

CineCinema, Αμαλιάδα • Πέμπτη 26 Απριλίου, 

22.15, Κινηματογράφος Δαναός, Αθήνα • 

Παρασκευή 27 Απριλίου, 22.15, Κινηματογράφος 

Δαναός, Αθήνα • Κυριακή 29 Απριλίου, 16.00, 

Κινηματογράφος Δαναός, Αθήνα

Apple
Αληθινές κατασκευές πίσω από το τελευταίο “Welcome Home” 

Η τελευταία διαφήμιση της Apple για το HomePod δείχνει μια γυναίκα να χορεύει μέσα 

σε ένα διαμέρισμα που διαστέλλεται ασταμάτητα προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Αν και 

μοιάζει με βίντεο που θα μπορούσε να γίνει με CGI, η διαφήμιση γυρίστηκε με πραγματικές 

κατασκευές. Η ιστοσελίδα Adweek κοινοποίησε πρόσφατα ένα επτάλεπτο βίντεο (https://

youtu.be/go6Hpal8fUA) το οποίο δείχνει τα γυρίσματα της συγκεκριμένης διαφήμισης. 

Τα σκηνικά είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορούν να επιμηκυνθούν μέσω χρήσης 

υδραυλικών συστημάτων. Η διαφήμιση σκηνοθετήθηκε από τον Spike Jonze και μέχρι 

στιγμής έχει χαρακτηριστεί ως μια από τις σαγηνευτικές διαφημίσεις του 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=305ryPvU6A8

https://www.youtube.com/watch?v=305ryPvU6A8
https://youtu.be/go6Hpal8fUA
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Kυκλοφoρεί!

NEO

http://www.photo.gr/shop/themedmags/%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-no-15-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%AC-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE/
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Ο Μυστικός μου Κήπος
Έκθεση στη Χίο

Η έκθεση της Τίτας Μπονάτσου απαρτίζεται από 

φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί στη Σαγκάη, 

στο πατρικό της σπίτι στην Πάτρα και στη Σαντορίνη. 

Με κοινό άξονα το περιβάλλον που επιλέγει να 

ζήσει ο σημερινός άνθρωπος, δίνεται έμφαση στη 

γεωμετρία της εικόνας, το φως και τις διαφάνειες που 

αυτό δημιουργεί. Εκκίνηση της έκθεσης το προσωπικό 

περιβάλλον της φωτογράφου, ο δικός της δηλαδή 

Μυστικός Κήπος.   
 

Διάρκεια έκθεσης: έως 28 Απριλίου

Διεύθυνση: Αστρολάβος – Δεξαμενή, Ξανθίππου 11, 

Κολωνάκι, Αθήνα 

Πληροφορίες: Αστρολάβος– Δεξαμενή, 

Τηλ. 2107294342-3, gallery@astrolavos.gr,  

http://www.astrolavos.gr 

«Άθως - Τα χρώματα της πίστης» 
Η έκθεση του Στράτου Καλαφάτη στη Λάρισα

Η έκθεση του Στράτου Καλαφάτη συνεχίζει το ταξίδι της και παρουσιάζεται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο 

Γ.Ι.Κατσίγρα. Με καράβια, μουλάρια και σκληρές πεζοπορίες, σε μονές, κελιά, σπηλιές και μικρά ησυχαστήρια, ο 

καλλιτέχνης προσεγγίζει φωτογραφικά την Αθωνική Πολιτεία. Κύριος θεματικός άξονας της έκθεσης είναι τα πορτραίτα, ενώ 

παράλληλα υπάρχουν ενότητες αφιερωμένες στο τοπίο, την αρχιτεκτονική και τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας.  

 

                                                                           Διάρκεια έκθεσης: έως 29 Απριλίου

                                              Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Παπανδρέου 2, Λάρισα 

                               Πληροφορίες: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, Τηλ. 2410672499, info@katsigrasmuseum.gr,  

                                                                                http://www.katsigrasmuseum.gr 
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston-m2/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
http://bit.ly/2x1O6ud
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
https://www.instagram.com/photographosmag/
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