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Είτε από προσωπικό ενδιαφέρον είτε 

τυχαία μια δεδομένη στιγμή, θα έχετε 

σίγουρα όλοι παρακολουθήσει στον 

δέκτη της τηλεόρασής σας κάποιον από 

τους πολλούς αστέρες της μαγειρικής να 

κάνει επίδειξη της τέχνης του. 

Κι αν επιπλέον αυτό σας κέντρισε 

το ενδιαφέρον και μπήκατε από τον 

υπολογιστή σας σ’ ένα από τα άπειρα 

site ή blogs μαγειρικής, τότε τα cookies 

θα σας βομβαρδίζουν ανελέητα με 

αντίστοιχες διαφημίσεις και παρεμφερή 

θέματα. 

Με άλλα λόγια ειπωμένο, από 

εκεί που πριν περίπου δέκα 

χρόνια κανείς δεν έδινε σημασία στο 

επάγγελμα του μάγειρα και στα μυστικά 

της δουλειάς του, το star system 

δημιούργησε celebrities μεγάλου 

βεληνεκούς. Πρόσωπα – μοχλούς στην 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, 

ακριβοπληρωμένα, με προσωπικές 

επιχειρήσεις που σπάνε ταμεία και 

γύρω-γύρω ένας ολόκληρος κόσμος 

να καρπώνεται τα αγαθά της μεγάλης 

δημοσιότητος για την μαγειρική και 

το καλό φαγητό. Σχολές μαγειρικής 

να φυτρώνουν σαν μανιτάρια, 

νέοι άνθρωποι να στρέφονται σε 

καλλιέργειες περιζήτητων προϊόντων, 

το ένα μετά το άλλο συνηθισμένα 

εστιατόρια να μεταμορφώνονται σε 

gourmet restaurant προβάλλοντας τους 

chef που «υπογράφουν» τα πιάτα τους.

Γιατί τα λέω αυτά; Γιατί πιστεύω ότι 

ένα τέτοιο δημιουργικό σοκ χρειάζεται 

ο φωτογραφικός κλάδος για να 

ξεκολλήσει από την στασιμότητα και την 

εσωστρέφεια. Υπάρχουν γι’ αυτό όλες οι 

προϋποθέσεις και πιστεύω ότι το κοινό 

είναι έτοιμο να ακολουθήσει. 

Τρανταχτό παράδειγμα η πετυχημένη 

σειρά Greece’s Next Top Model 

στο STAR την οποία παρακολούθησαν 

εκατοντάδες χιλιάδες θεατές. 

�($��)��� *+,���$*�.
Είναι κοντά η στιγμή που αυτό θα κατακτήσει τις καρδιές όλου του κόσμου!

Δεν στέκομαι καθόλου στους ελάχιστους διανοούμενους που ενδεχομένως ενόχλησε το 

τετριμμένο και περιορισμένο λεξιλόγιο των διαλόγων μεταξύ των μοντέλων, παραγωγών 

κλπ. ή η συνεχής αναφορά σε αξίες έξω από το αξιακό σύστημα της διανόησης όπως 

π.χ. η μεγάλη σημασία που έδιναν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην κόμμωση, στο ντύσιμο, 

στα... κιλά κλπ και όχι στην καλλιέργεια του... πνεύματος κι άλλα τέτοια γνωστά. Θέλω 

να σταθώ στο σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη γεγονός, δηλ. στο ότι εκατοντάδες 

χιλιάδες θεατές έγιναν μάρτυρες του τρόπου με τον οποίο μεταμορφωνόταν η πεζή 

πραγματικότητα σε ονειρεμένη εικόνα. Πως με την οργανωμένη δουλειά μιας ομάδας 

ειδικών και την μαγική διαμεσολάβηση του φωτογράφου π.χ. μία συνηθισμένη κοπελιά 

βουτώντας σε μια πισίνα μεταμορφωνόταν σε γοητευτική ύπαρξη που αδυνατούσε 

να φανταστεί λίγο πιο πριν το ανυποψίαστο κοινό. Και αυτό να επαναλαμβάνεται σε 

δεκάδες διαφορετικά μέρη εντός και εκτός στούντιο. Με τους θεατές να παρακολουθούν 

πάντοτε με το ίδιο ενδιαφέρον τον μάγο-φωτογράφο να μετατρέπει π.χ. ένα απλό 

αραχνοϋφαντο ύφασμα σε φωτεινή αύρα όπως ένας έμπειρος chef cuisinier ξέρει να 

μετατρέπει π.χ. μια απλή πατάτα σε νοστιμότατο, θεϊκό πουρέ! Όλοι σήμερα βγάζουν 

φωτογραφίες και μάλιστα περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο στην ιστορία της 

φωτογραφίας. Και όσοι πιο πολλοί είναι αυτοί, όλο και περισσότερο διψούν να μάθουν 

από τους ειδικούς τα μυστικά της δουλειάς τους. Αυτούς τους μάγους-φωτογράφους 

αναζητά το κοινό σήμερα και είναι έτοιμο να τους λατρέψει. Όπως όλοι αυτοί που 

παλιότερα απλά μαγείρευαν λάτρεψαν τους chef οι οποίοι έδωσαν νόημα, αξία και 

προστιθέμενη αξία στο χόμπι τους απογειώνοντας μαζί και την αγορά -που είναι και το 

ζητούμενο για τον φωτογραφικό κλάδο.

                                                                                                               TAΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Editorial
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Η προωθητική ενέργεια ισχύει από 15 Νοεμβρίου 2018 έως και 31 Ιανουαρίου 2019 για αγορές από συμμετέχοντες μεταπωλητές, 
για όσο υπάρχει απόθεμα. Ισχύουν όροι και πρoϋποθέσεις. 

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.canon.gr/cashback.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 300€ 
ΓΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

https://www.canon.gr/cashback/
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Xιονονιφάδες 
Τελικά πόσο διαφορετικοί μεταξύ τους μπορεί να είναι οι κρύσταλλοι του χιονιού;

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 η Ο.Α. 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

E!�',�.: Τάκης Τζίμας, ��)�5�#,�. �6#,�8�.: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

���*��;<)�.: Άννα Μανουσάκη ��#,$!,).: Φωτεινή Αβραμάκουwww.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 
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https://www.facebook.com/NowThisNews/videos/1301628726593915/UzpfSTM0MTE2MzQwMjY0MDQ1NzpWSzoxMzAxNjI4NzI2NTkzOTE1/
www.photo.gr
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CES 2019
Προ των πυλών η μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών 

Από 8 ως 11 Ιανουαρίου 2019 ο ρυθμός 

της βιομηχανίας consumer electronics θα 

έρχεται από το Las Vegas. H έκθεση έχει 

γιγαντωθεί και παρόλες τις αποστάσεις 

την επισκέπτονται 180.000 άτομα από 

155 διαφορετικές χώρες. Φιλοξενείται σε 

24 διαφορετικά σημεία στην πόλη των 

καζίνων, με κυρίαρχο το Convention 

and World Trade Center μαζί με άλλες 

εγκαταστάσεις στο Westgate και 

Renaissance κλπ. καλύπτοντας συνολικά 

2.75εκ. τετρ. πόδια (βρείτε το ισοδύναμο 

σε τ.μ. είναι απλή αριθμητική). Μέχρι 

στιγμής οι διαρροές ήταν ελάχιστες και 

οι περισσότερες θα γίνουν αμέσως μετά 

την ηλεκτρονική αποστολή του πρώτου 

Photobusiness Weekly μετά τις γιορτές, 

οπότε μείνετε μαζί μας στο photo.gr όπου 

θα ανεβάζουμε άμεσα τις ειδήσεις από τη 

CES που αφορούν τον κόσμο του imaging. 

�)��<!'(��
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ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Be part of the tech revolution!

www.photovision.gr
www.imageandtech.gr

ΣΕΚΑΦΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

advs.indd   1 7/1/2019   5:48:06 μμ

http://photovision.gr/
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To χορό των ανακοινώσεων αναμένεται να 

ανοίξει η LG με την πρώτη press conference 

από τον ίδιο τον πρόεδρο και CEO I.P. :Park 

αποκαλύπτοντας το πρώτο αναδιπλούμενο 

smartphone (εφόσον επαληθευθούν οι 

...διαρροές). Εκτός Apple όλες οι εταιρίες 

τεχνολογίας θα είναι εκεί ενώ press conferences 

έχουν εξαγγείλει οι εταιρίες Hyundai, Intel, LG, 

Panasonic, Qualcomm, Samsung, Sony, TCL και 

Toyota. 

Τι περιμένουμε να δούμε όμως στο τεχνολογικό 

πανοραμα της CES 2019, που προοιωνίζει την 

κατάσταση των πραγμάτων για την ψηφιακή 

καθημερικότητά μας.

Κατ αρχή την εντυπωσιακή άνοδο των έξυπνων 

ψηφιακών βοηθών με αναγνώριση φωνής 

(voice assinstants). Tην αρχή την έκανε πριν δύο 

χρόνια η Amazon με το έξυπνα “μεγάφωνα” 

Εcho Dot κλπ. που συνδέονται στο internet και 

τρέχουν το λειτουργικό Alexa. Aπάντησε βέβαια 

δεύτερη Google με το δικό της Assistant και 

πλέον έχουμε τη δεύτερη γενιά που κάνει πολλά: 

ελέγχει τις έξυπνες συσκευές του σπιτιού όπως 

θερμοστάτες και κλιματιστικά, παρακολουθεί 

τους συναγερμούς, παίρνει τηλέφωνο όποιον 

θέλουμε σε ανοικτή ακρόαση, δέχεται μηνύματα 

σαν αυτόματος τηλεφωνητής, μας παίζει μουσική 

και μας διαβάζει βιβλία κλπ. 

Στον τομέα της ασφάλειας (home security) 

έρχεται το έξυπνο θυροτηλέφωνο με κάμερα 

της Nest (που ανήκει εδώ και χρόνια στη 

Google). Είναι και θυροτηλέφωνο και κάμερα 

επιτήρησης και συναγερμός και βέβαια όλα αυτά 

με αναγνώριση φωνής και προσώπων ώστε να 

αυξάνεται το επίπεδο οικιακής ασφάλειας. 

Οι λευκές συσκευές του σπιτιού θεωρούνταν 

πάντα “χαζές” με ελάχιστο ως μηδενικό επίπεδο 

προηγμένων λειτουργιών. Όχι πια... Εταιρίες 

όπως Yummly, SideChef και Innit συνεργάστηκαν 

με τη βιομηχανίατων οικιακών ηλεκτρικών 

συσκευών και εργοστάσιαόπως  Whirpool και 

LG για να υλοποιήσουν το έξυπνο ψυγείο και 

πλυντήριο του μέλλοντος. Να ενσωματώσουν 

δηλαδή προχωρημένες δυνατότητες όπως 

παρακολούθηση περιεχομένου και κατάστασης 

των τροφίμων σε ένα ψυγείο, έξυπνη 

διαχείριση της απαιτούμενης ψύξης ανάλογα 

με το περιεχόμενο,διαχείριση αποθέματος, 

ειδοποιήσεις προς τον κάτοχο για θερμοκρασία, 

τυχόν βλάβη κλπ. Στο μέτωπο των πλυντηρίων 

η επόμενη φάση προβλέπει αναγνώριση ρούχων 

και βαθμού ...ρυπαρότητας για αυτόματη 

δοσολογία απορρυπαντικού και επιλογή 

προγράμματος κλπ. 

Τέλος η ρομποτική  κάνει την εμφάνισή της με 

διάφορους τρόπους όπως π.χ. Με τα έξυπνα 

Δεν είναι ένα ακομη ηχειάκι. Είναι φωνητικός ψηφιακός βοηθός. Καλωσήλθατε στον 
κόσμο της Alexa και του Google Home.

ΑΙ θυροτηλέφωνο λασάρει η Nest θυγατρική της Google πλέον...

Το νέο chip της Qualcomm υποστηρίζει δίκτυα 5G με 20χ παραπάνω ταχύτητα!
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συστήματα παρακολούθησης μωρών δηλ. κάμερες 

που όχι μόνον παρακολουθούν την κίνηση στο 

παιδικό δωμάτιο και κούνια αλλά ελέγχουν με 

τεχνητή νοημοσύνη αν συμβαίνει κάτι δυνητικά 

επικίνδυνο, βλέπουν τη θερμοκρασία του χώρου 

και του ιδιου του μωρού, διαβάζουν παραμύθια 

και τραγουδούν παιδικούς ρυθμούς και στέλνουν 

αναφορές συνεχώς όχι μόνο στο πρόσωπο που 

βρίσκεται κοντά αλλά και στους γονείς στους 

χώρους εργασίας τους κλπ.

Στο μέτωπο των Smart TV οι εξελίξεις είναι 

πιο ραγδαίες παρά ποτέ. Η ακόμη πιο έξυπνη 

τηλεόραση του άμεσου μέλλοντος φιλοδοξεί να 

γίνει το αντίστοιχο του smartphone σε οικιακό 

επίπεδο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. 

Έτσι ενώ πέρυσι το ενδιαφέρον στη CES ήταν 

στραμμένο στις συσκευές με OLED panel, φέτος 

οι τηλεοράσεις μιλάνε με τη γλώσσα της Artificlal 

Intelligence. H κυρίαρχη στον τομέα των SmartTV 

Samsung παρουσιάζει το νέο πανίσχυρο chip 

Quantum Processor 8K AI που θα υποστηρίζει 

τον ψηφιακό βοηθό Bixby θα νεδίνει καλύτερη 

ποιότητα ήχου και κλπ. Οι χρήστες θα μπορούν να 

χειρίζονται την τηλεόραση με φωνητικές εντολές 

καταργώντας το τηλεχειριστήριο, να ρωτάνε τον 

ψηφιακό βοηθό και να αξιοποιούν την AI TV σαν 

κέντρο ελέγχου για το smart home, υλοποιώντας 

επιτέλους σε ρεαλιστικό επίπεδο το όραμα του 

Internet of Things. 

Παραπέρα η TV θα υποστηρίζει ΑΙ Sound 

χρησιμοποιώντας τεχνικές spatial awareness 

(ανάλυση χωρικών δεδομένων) για την καλύτερη 

προσαρμογή της ποιότητας ήχου στα δεδομένα 

κάθε οικιακού χώρου. Επίσης θα αξιοποιεί τεχνική 

scenic intelligence (έξυπνη προσαρμογή στα 

δεδομένα κάθε περιεχομένου που προβάλλεται 

στην TV όπως σπορ, νέα, κινηματογραφική ταινία, 

ντοκιμαντέρ κλπ.) προκειμένου να προσαρμόζεται 

σε πραγματικό χρόνο το επίπεδο του ήχου. 

Τέλος η χαρακτηριστική λειτουργία TV Plus που 

ειναι ενσωματωμένη στην έξυπνη πλατφόρμα 

διευκολύνει την αναζήτηση περιεχομένου με βάση 

τις συνήθειες και τα ενδιαφέροντα του χρήστη, 

αφού εσωτερικά φτιάχνει ένα προσωπικό προφίλ 

βασισμένο στις προηγούμενες επιλογές του. 

Όλα αυτά τα συναρπαστικά καινούργια 

χαρακτηριστικά που θυμίζουν φουτουριστική ταινία 

δεν θα ήταν εφικτά χωρίς την αρωγή της τεχνητής 

νοημοσύνης. Ενώ λοιπόν πέρυσι στη CES η 

Αrtificial Ιntelligence αξιοποιήθηκε στις τηλεοράσεις 

κυρίως για το upscale σε ανάλυση 8Κ αλλά και 

αποθορυβοποίηση, δημουργία υφής και ευκρίνειας 

από περιεχόμενο κατώτερης ανάλυσης συνήθως 

full HD που αφθονεί, φέτος η ΑI υποστηρίζει όλα 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά που την κάνουν το 

επίκεντρο του έξυπνου σπιτιού.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ Η έξυπνη τηλεόραση της Samsung είναι το κέντρο ελέγχου του ψηφιακού σπιτιού.

Το VR είναι εδώ!

Φωνητικός βοηθός Bixby (από Samsung)
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Prolab.indd   1 9/11/2018   2:52:28 μμ

https://www.prolab.gr/


 

Με ιδιαίτερη επιτυχία όπως και στις προηγούμενες “εποχές” 

ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση του διαγωνισμού “Ο Εθνικός 

Κήπος στις 4 εποχές του χρόνου” με θέμα το Φθινόπωρο που 

συνδιοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το περιοδικό μας. Από τις 

συνολικά 1072 συμμετοχές, επιλέχθηκαν δεκαοκτώ φωτογραφίες, 

οι οποίες ήδη αναρτήθηκαν στην περίφραξη του Εθνικού Κήπου επί 

της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας, σε διαστάσεις 1.5x2m αποτελώντας τη 

μεγαλύτερη υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας που πραγματοποιείται 

αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.

Η απονομή έγινε την Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2018 παρουσία των 

διακριθέντων. Τους νικητές ανέδειξε κριτική επιτροπή αποτελούμενη 

από τους φωτογράφους Κωνσταντίνο Θωμόπουλο και Ιωάννα 

Βασδέκη, τον αντιπρόεδρο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων και 

σύμβουλο του Δημάρχου Αθηναίων για τον Εθνικό Κήπο Νίκο 

Μεγγρέλη και τον εκδότη του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος Τάκη Τζίμα.

Το πρώτο βραβείο απέσπασε o Μάνος Σπαρής, το δεύτερο η Διονυσία 

Πέππα και το τρίτο ο Παναγιώτης Φελούκας. Επίσης απονεμήθηκαν 

έπαινοι ανάρτησης στους υπόλοιπους 15 διακριθέντες που ήταν οι: 

Χρυσόστομος Γαλαθρής, Ιωάννης Γαλανόπουλος, Aμίν Ζακαρία, 

Πάνος Ζουλάκης, Ευάγγελος Καραλής, Δημήτρης Μιχαλάκης, Βασίλης 

Μπακάλης, Δημήτριος Ντάφος, Μαρίνα Νότα,  Βασίλης Σταθούλης, 

Ευάγγελος Στουρνάρας, Γιώργος Τσίγκας, Μαρία Τσουκαλά, Πάνος 

Τσουκαλάς και Βασιλική Χίου.

Χορηγός δώρων για το «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ» ήταν η εταιρία MyIkona 

myikona.gr που προσέφερε photobooks και εκτυπώσεις αξίας 1500€.

�

    ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

O ������ ����� ���� �������� ������ ��� �����
Ξεκίνησε η 3η μεγάλη υπαίθρια φωτογραφική έκθεση στη Λεωφ. Βασ. Σοφίας

Ο κ. Τάκης Τζίμας, εκδότης του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, και ο κ. 
Νίκος Μεγγρέλης Αντιπρόεδρος της Τεχνόπολης & σύμβουλος του 
Δημάρχου Αθηναίων και μέλη της κριτικής επιτροπής συνομιλούν 
με τους διακριθέντες στον διαγωνισμό.

www.myikona.gr
www.myikona.gr
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ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. 
O ΝΕΟΣ TAMRON SP 24-70MM F/2.8 G2 ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.  
��Εξαιρετική απόκριση AF και απόδοση VC, χάρη στον επεξεργαστή Dual-MPU 

(Dual Microprocessing Unit) 
��Ο σταθεροποιητής εικόνας VC (Vibration Compensation) δίνει ανοχή μέχρι και 

5 stop για ευκρινείς εικόνες σε κάθε περίσταση 
��Βέλτιστη οπτική απόδοση σε όλη το εύρος εστιακών αποστάσεων 
��Η ειδική πολλαπλή επίστρωση eBAND μειώνει τα φαινόμενα ghosting και flare 
��Συμβατός με τη κονσόλα TAMRON TAP-in 

Για μοντούρες Nikon και Canon
Di: Για Full Frame και APS-C DSLR μηχανές

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι 

Παλαιστίνης 8, 17455 Άθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

������
	��������������������
���������������
����� !��"�

SP 24-70mm F/2.8 G2

������ 

�	�
� ����� 

�������

�� 
�� ������ 


�� ����� �
�

5years.tamron.eu

Απευθυνθείτε στο
εξουσιοδοτημένο
δίκτυο καταστημάτων

Photozone.indd   1 6/12/2017   3:55:21 μμ

https://www.facebook.com/photozone.gr/
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1. Αναμνηστική φωτογραφία 

των διακριθέντων 

φωτογράφων στην είσοδο 

του Εθνικού Κήπου, στη 

Λεωφόρο Βασ. Σοφίας.

2. Ο κ. Νίκος Μεγγρέλης, 

Αντιπρόεδρος της 

Τεχνόπολης & σύμβουλος 

του Δημάρχου Αθηναίων, 

επιδίδει το βραβείο στον 

εκπρόσωπο του νικητή 

κ. Μάνου Σπαρή

3. Ο κ. Δημήτρης 

Κυριακάκης, Διευθυντής 

Πρασίνου & Αστικής Πανίδας 

επιδίδει το δώρο στην 

νικήτρια του διαγωνισμού 

κ. Διονυσία Πέππα

4. Η κ. Κατερίνα Αγοραστού, 

Διευθύντρια του Ενικού 

Κήπου, επιδίδει το βραβείο, 

στον κ.Παναγιώτη Φελούκα

B+,��)(��,$F
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ54

Διαγωνισμός φωτογραφίας

Μεγάλος φωτογραφικός διαγωνισμός
& έκθεση στη Λεωφόρο Β. Σοφίας!

O ������� 	
���
...���� �������� �	
��� �
� ���
�!

�������	�
�� �� �	��� ����, �� ��� ��������� ����
� ��� ������� ����
��, ��� ������������� 
���� ��� ������ ��� ����������� ��� ����
��� ����������� ��� �!��� ��� ���� ��� �������� ���"�� 
��� "����. K��� ����� ���� ���� ��� ������������. #�������� ���������� ���� ����� �������"�� 
��� photo.gr/NationalGarden, ��������� ������� �� �������"� ��� ��� ��������
��� ������� �$��! 

&������ �������"$: 

'�(#)*+-: ��� 31 ����	�
��	 2019
0����
�: �� �����������  ��� www.photo.gr/NationalGarden 

�� �� ������� ��� ��� �����
�	 ���. ������!

+�������
 ���� �������"�� & ������� �������"$: 
www.photo.gr/NationalGarden

 Δ’ φάση

 
�������� ���	��- �������� 
���������� - �������� ������� & �������

& ��� ����� ������ ������, �H �NOI�� ��� 2019

�� ��������� ����������� ��������� �� 
��������� 1,5�2m 
��� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� �. ���������� ������

ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Tα δώρα για την Δ’ φάση «Χειμώνας» θα ανακοινωθούν στο επόμενο τεύχος

Portfolio_National Garden.indd   54 6/12/2018   11:15:53 μμ

http://www.photo.gr/nationalgarden/
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Η νέα φωτογραφική σειρά του Kirill Umrikhin, προσεγγίζει ένα 

αραιοκατοικημένο και κατά μεγάλο μέρος ανεξερεύνητο μέρος του 

κόσμου, τα νησιά Κομαντόρσκι στη Βερίγγειο Θάλασσα. Ο φωτογράφος 

ήθελε αρχικά να αναδείξει τα τοπία μέσα από σπορ όπως το σέρφιν και 

η ιστιοπλοΐα, ωστόσο στη συνέχεια διαφοροποίησε την προσέγγιση 

του λόγω της μοναδικής άγριας φύσης και των ανθρώπων που ζουν 

στα συγκεκριμένα νησιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φωτογραφίες 

του Umrikhin πέρα από τα τοπία και την άγρια πανίδα της περιοχής 

αναδεικνύουν και την κοινότητα που κατοικεί σε αυτά τα νησιά. Ο 

ίδιος σχολιάζει σχετικά: «Καθώς υπήρχαν τόσο λίγες πληροφορίες για 

αυτά τα νησιά, βασιζόμουν στις επαφές μου με άτομα από τον Βιότοπο 

Κομαντόρσκι για να μπορέσω να σχεδιάσω το ταξίδι μου. Όμως αυτά 

που μας περίμεναν ήταν πολύ περισσότερα από όσα θα μπορούσα να 

περιμένω ή να προβλέψω. Είναι ένας τόπος που τον χαρακτηρίζει η 

εκπληκτική άγρια φύση και ζωή, όπως ρυγχοφάλαινες και όρκες, σπάνια 

θαλασσοπούλια και πάνω από 250.000 φώκιες, αριθμός που αντιστοιχεί 

στο ένα πέμπτο του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού τους. […] 

Αυτό το ταξίδι έδειξε τη μοναδική σχέση μεταξύ των ανθρώπων και της 

φύσης, την απλότητα της ζωής από τη γη και τα στοιχεία της φύσης». 

Για το συγκεκριμένο φωτογραφικό project ο Kirill Umrikhin 

χρησιμοποίησε Nikon D850, Nikon D5 και τη νέα Nikon Z 7. Το ταξίδι 

πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Special Project της 

Nikon Europe, το οποίο δίνει την ευκαιρία στους πρεσβευτές της Nikon, 

να πραγματοποιήσουν τα πρότζεκτ των ονείρων τους. Ο Kirill Umrikhin 

δήλωσε για τη συγκεκριμένη αποστολή: «Αυτό το ταξίδι αποτελούσε 

όνειρο για μένα, όχι μόνο ως φωτογράφου αλλά και ως ταξιδιώτη, 

διαχειριστή έργων και αθλητή που ήθελε να ταξιδέψει τον κόσμο σε 

έναν χαμένο κόσμο, που ειδάλλως δεν θα γνώριζε ποτέ».

Δείτε περισσότερα εδώ.

�� #�<�$ ����#,'�<!� �H<� �(' ,� *�!' ,�� (�)<J)�,� ,�. 
Nikon Kirill Umrikhin
Τοπία και άγρια φύση

https://www.nikon.gr/el_GR/learn_explore/ambassadors/europe_ambassadors/kirill_umrikhin/special_project.page
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VK ALBUMS
Σολωμού 42, 121 33 Περιστέρι. Τηλ.: 210 5596493, Κιν.: 6988 193618, 

www.vkalbums.gr e-mail: digital.album.vk@gmail.com | info@vkalbums.gr 

� ��� ����	
��� 
�
���� �
�������, 
 

�������� 	
����� ������� & ������ 
�� ���������	��
 	�����
 

LCD o�����! ...����� ���!

M����� ��	
	��� � ��	�������� ������� ����� & ����	��, 
���	�� & USB

https://www.facebook.com/VK-%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC-203222763221016/
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Η ΝVidia δίνει νέο περιεχόμενο στα φωτορεαλιστικά πορτραίτα

Με την εφαρμογή τεχνικών generative adversarial (ιεικονικά ζεύγη) νευρωνικών δικτύων με δυνατότητα 

deep learning oι ερευνητές της γνωστής εταιρίας σχεδίασης και παραγωγής συνεπεξεργαστών γραφικών 

GPU (Graphic Processor Unit) κατόρθωσαν να “δημιουργήσουν” ρεαλιστικά πρόσωπα ανθρώπων που ...δεν 

υπήρξαν ποτέ. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν σε white paper του Cornell University και είναι όντως εκπλη-

κτικά υπό την έννοια της αληθοφάνειας στα χαρακτηριστικά και τις εκφράσεις. Τα νέα πρόσωπα προέρχονται 

από ανασύνθεση χαρακτηριστικών υπαρκτών ατόμων. Στο video που παραθέτουμε οι τεχνικοί της NVidia επεξη-

γούν τη διαδικασία πως οι γεννήτριες χαρακτηριστικών θεωρούν το πρόσωπο ως συλλογή στιλ και τα κατατάσ-

σουν σε γενικά, μεσαία και λεπτομερή, επιλέγοντας παραμέτρους όπως μαλλιά, μάτια, μύτη, σχήμα προσώπου 

και μετά υφή δέρματος, είδος μαλλιών κλπ. Η ίδια τεχνολογία έχει αξιοποιηθεί στο παρελθόν σε κινηματογρα-

φικές τανίες ή σε CGI όμως για πρώτη φορά τελειοποιείται τόσο πολύ. 

Laowa 9mm f/2.8 Zero-D DL
Υπερευρυγώνιος ειδικός για drone DJI Inspire 2 με κάμερα Χ7

Την κινεζική εξειδικευμένη εταιρία οπτικών Venus Optics που πλέον αντιπροσωπεύ-

εται και στη χώρα μας από τη ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ γνωρίζουμε κυρίως από τους φωτογρα-

φικούς φακούς για τις γνωστές φωτογραφικές μοντούρες. Τώρα ανοίγει τους ορίζοντες 

προς τον ουρανό με τον ειδικό φακό DL mount Laowa 9mm f/2.8 Zero-D DL για DJI X7 

camera. Οπτικά ο φακός είναι ταυτόσημος με τον αντίστοιχο για μοντούρες  Fujifilm X, 

Sony E-mount και Canon EF-M. Έχει οπτικό πεδίο 113°, κάλυψη για φορμά αισθητήρα 

Super 35 και είναι πλήρως διορθωμένος για γεωμετρική παραμόρφωση (καμπυλότη-

τα πεδίου). Αποτελείται από 15 οπτικά στοιχεία σε 10 ομάδες εκ των οποιων δύο ασφαι-

ρικά και τρία χαμηλής διάχυσης. Φοράει φίλτρο 49mm και ζυγίζει 210γρ. Η φωτεινότη-

τα f/2,8 διευκολύνει την αεροφωτογραφία με drone ακομη και σε χαμηλό περιβαλλο-

ντικό φωτισμό. 
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MANIOS CINE TOOLS 
��������	 12 | 115 22 �
��� 

T: 210 6452995-6 | F: 210 6452997 

E: info@manioscinetools.gr | W: manioscinetools.gr

FB: MANIOS CINE TOOLS |  twitter.com/manioscinetools

��������	
�� ����� tethering 
��� ��� �������� �������� �� �����

The future just got a little sexier!

Clips, �	����, ���� ��� ���� �������� ��� ��� ��	��� ��

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

Manios.indd   1 9/11/2018   2:45:43 μμ

https://manioscinetools.gr/
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Canon  Zoemini
Supermini printer

Κατέφθασε και διατίθεται πλέον κανονικά στην ελληνική αγορά ο μικροσκοπικός ultra φορητός εκτυπωτής  

Canon Zoemini. Εχει διαστάσεις μόλις 118x82x19mm και ζυγίζει 160γρ. Ενώ διατίθεται σε τρια χρώματα λευ-

κό, ροζ και μαύρο, προφανώς για να ταιριάζει με αντίστοιχες χρωματικές επιλογές smartphone. Όντας σαφώς μι-

κρότερος από ομοειδείς υλοποιήσεις. Το στοιχείο που τον διαφοροποιεί είναι ότι χρησιμοποιεί τεχνολογία εκτύ-

πωσης Zink, όπου τα μελάνια εμπεριέχονται στο ειδικό χαρτί (που έχει αυτοκόλλητη βάση) διαστάσεων 2x3in. 

(5x7,5cm). To Zoemini ελέγχεται μέσω Βluetooth από την εφαρμογή Canon Miniprint. To εν λόγω app ενσωμα-

τώνει ορισμένες βασικές δυνατότητες επεξεργασίας zoom in/out, περιστροφή, κροπάρισμα, χρωματική εξισορρό-

πηση, προσθήκη λεζάντας κλπ. Κάθε εκτύπωση χρειάζεται περίπου 30sec.

�lympus
OM-D E-M1X προ των πυλών

Στις 24 Ιανουαρίου 2019 -και όχι στη διάρκεια 

της CES 2019- θα αποκαλύψει η Olympus 

την καλύτερη εκδοχή της κορυφαίας σειράς 

ΟΜ-D E-M1, μια και το προαναγγέλει σε video 

teaser. Αν πιστέψουμε τις καλά πληροφορημένες 

διαρροές θα έχει αισθητήρα Micro 4/3 20MP 

τελευταίας γενιάς με burst mode 18fps, 

ενσωματωμένη σταθεροποίηση 7,5stop (τη 

στιγμή που η κορυφαία Panasonic G9 κατέχει το 

τωρινό ρεκόρ με 6,5stop, διπλή cpu TruePic VIII 

με 100% καλύτερη ταχύτητα από την τρέχουσα 

Olympus E-M1 Mk2, δυνατότητα pixel shift και 

τετραπλασιασμού της ονομαστικής ανάλυση σε 

still life αντικείμενα, ενσωματωμένο φίλτρο ND 

και βελτιωμένο EVF. 
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Canon PIXMA TS705 
O μ ικρότερος εκτυπωτής Canon με 5 ανεξάρτητα μελάνια!

H Canon μόλις ανεκοίνωσε το 

μοντέλο inkjet printer PIXMA 

TS705 το οποίο είναι κατά 18 % 

μικρότερο από εκείνο του προκάτοχού 

του, PIXMA iP7250, και διαθέτει 

μια σειρά νέων χαρακτηριστικών, 

μεταξύ των οποίων είναι ο φωνητικός 

έλεγχος οι επιλογές συνδεσιμότητας 

και τα οικονομικά δοχεία μελάνης. 

Επιπλέον, η προαιρετική σειρά 

μελανιών XL και XXL, επιτρέπει την 

εκτύπωση με χαμηλότερο κόστος, 

ενώ οι πέντε ανεξάρτητες κασέττες 

μελανιών  δίνουν την δυνατότητα για 

αντικατάσταση μόνο του μελανιού που 

εξαντλείται.

Το νέο έξυπνο printer PIXMA TS705 

είναι συμβατό με τις πλατφόρμες 

φωνητικού ελέγχου Amazon 

Alexa και Google Home, οι οποίες 

ενσωματώνονται άψογα στην 

καθημερινή ζωή των χρηστών και στο Internet of of Things.  Όταν τους το ζητήσετε, η 

Alexa και ο Βοηθός Google, θα δώσουν οδηγίες στον εκτυπωτή Canon PIXMA TS705 

να εκτυπώσει μια επιλεγμένη σειρά από φύλλα χειροτεχνίας για παιδιά, sudoku παζλς ή 

χρήσιμες σελίδες  με λίστες (checklist) και αναφορές. 

O Pixma TS 705 προσφέρει τροφοδοσία χαρτιού από δύο συρτάρια. Το πλαϊνό συρτάρι 

τροφοδοσίας χαρτιού του εκτυπωτή Canon PIXMA TS705, μπορεί να δεχθεί όλα τα είδη 

χαρτιού, όπως ματ και γυαλιστερό σε διαστάσεις από 3,5 x 3,5ίντσες έως  A4. 

H εφαρμογή Canon PRINT, συμβατή με iOS και Android, δίνει τη δυνατότητα τους 

χρήστες να τυπώσουν απευθείας από ένα smartphone μέσω Wi-Fi. Η λειτουργία 

αντιγραφής από την εφαρμογή σε smartphone, επιτρέπει στους χρήστες να 

δημιουργήσουν αντίγραφα χωρίς κόπο, φωτογραφίζοντας ένα έγγραφο το οποίο 

μετατρέπεται σε αρχείο PDF. Χάρη στη συμβατότητα με δίκτυα Ethernet, οι χρήστες 

του Canon PIXMA TS705 μπορούν να αποκομίσουν επιπλέον οφέλη από τις ασφαλείς 

υψηλής ταχύτητας ενσύρματες συνδέσεις, κυρίως σε περιβάλλον SOHO.

Η πρόσβαση στο PIXMA Cloud Link απλοποιεί την καθημερινότητα των  χρηστών, 

επιτρέποντάς τους να εκτυπώνουν έγγραφα και φωτογραφίες από τις δημοφιλείς 

υπηρεσίες και εφαρμογές cloud, όπως το Facebook, το Instagram, το GoogleDrive και 

το DropBox. Ο Canon PIXMA TS705 είναι επίσης συμβατός με AirPrint (iOS), Mopria 

(Android) και Windows 10 Mobile, κάτι που δίνει τη δυνατότητα για εκτυπώσεις χωρίς 

την ανάγκη πρόσθετων εφαρμογών. Το μηχάνημα θα διατίθεται στην αγορά από τον 

επόμενο μήνα.

photo.gr

www.photo.gr
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https://www.alboom.gr/
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Canon
Πατέντα για επερχόμενο 
φακό στο σύστημα RF

Mε βάση όσα αποκαλύπτει 

η κατάθεση για δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας Japanese Patent 

Application Number 2018-205435 

που πρόσφατα κατέθεσε το τμήμα 

R&D της Canon και μας πληροφορεί 

το Northlight Images, o επερχόμενος 

Canon RF 90mm f/2,8L IS Macro 

θα έχει διαφορετικό σύστημα 

σταθεροποίησης. Συγκεκριμένα 

το group οπτικών στοιχείων 

του stabilizer τοποθετείται στο 

εμπρός μέρος και όχι στο κέντρο. 

Οι σχεδιαστές στην πατέντα 

αναφέρουν ότι έτσι επτυγχάνεται 

μεγαλύτερη ακρίβεια στο μηχανισμό 

σταθεροποιησης. Επίσης η εστίαση 

επιγχάνεται με group οπιτκών 

στοιχείων στο πίσω μέρος του 

φακού – rear focus design, θέση που 

επιβλήθηκε λόγω του μεγαλύτερου 

μοτέρ για το autofocus. Λόγω της 

μικρότερης απόστασης backflange 

είναι πιο εύκολο στις mirrorless 

να υπάρχουν μεγαλύτερα οπτικά 

στοιχεία και ηλεκτρονικά μέρη 

στην πίσω πλευρά του φακού και 

να έχουμε συμμετρικές κατά gauss 

σχεδιάσεις. 

Polaroid Originals 
Kατέφθασε το μοντέλο OneStep2

To διάσημο brandname δημιουργήθηκε ογδόντα χρόνια πριν από τον 

Edwin Land to 1937 και από τότε δεν παύει να ενθουσιάζει τους οπαδούς 

της στιγμιαίας φωτογραφίας. Όπως πιθανόν γνωρίζετε μετά την αναβίωση 

της ιστορικής μάρκας από το Impossible Project, το project εξελίχθηκε 

με την επαναφορά της επωνυμίας ως Polaroid Originals. Προίόν αυτής 

της δραστηριοποίησης είναι η κάμερα άμεσης εμφάνισης ΟneStep2 που 

επαναφέρει στο προσκήνιο την σχεδίαση της κλασικής OneStep, και δέχεται 

φιλμ Polaroid 600 ή το νέο i-Type.  Περιλαμβάνει φακό που εστιάζει από τα 

60εκ. ως το άπειρο και μπαταρία ιόντων λιθίου διάρκειας 60 ημερών 1100mAh 

(επαναφορτίζόμενη μέσω USB).
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http://www.fisheye.gr/
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Agfaphoto
Comeback ενός ιστορικού brandname

Mετά από διάφορες περιπέτειες στην αρχή του 2000 

το όνομα ΑGFAPHOTO εξαφανίστηκε από τη λιανική 

των φωτογραφικών ενώ η μητρική AgfaGevaet έμεινε στην 

τυπογραφία και τα ιατρικά. Το brandname για τα φωτογραφικά 

εξαγόρασε το2004 μια ομάδα στελεχών αλλά τελικά το 

project δεν καρποφόρησε και έμεινε ανενεργό ως σήμερα. 

Τώρα μαθαίνουμε ότι η γαλλική εταιρία GT Company έχει 

εξαγοράσει τα δικαιώματα και θα προσφέρει στην αγορά  

σειρά προϊόντων: την DG5200 compact 21Megapixel, μια 

ψηφιακή instant IS210 και ψηφιακές κορνίζες σε διάφορα 

μεγέθη ως 10in.

κά

Prograde
Tαχύτατο card reader

Οι σημερινές χωρητικότητες 

των καρτών μνήμης 

ενθαρρύνουν το φωτογράφο να 

ψάξει για το πιο γρήγορο card 

reader. H λύση της ProGrade 

είναι ακριβώς σε αυτή την 

κατεύθυνση με δίαυλο USB 

3.1 Gen.2 που έχει μέγιστο 

θεωρητικό όριο διαμεταωγής 

δεδομένων 10Gbps (1,25GB/

sec.) και ενσωματώνει διπλό 

slot καρτών SD UHS II 

συμπληρώνοντας τη γκάμα 

αντίστοιχων card reader με  

CFast & UHS-II SD, CompactFlash 

& UHS-II SD, και διπλό UHS-

II microSD. Στη συσκευασία 

περιλαμβάνεται καλώδιο USB 

type A/C και type C/C.
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Portrait of Humanity
Τελευταία προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό 8/1/2019

Δύο χρόνια μετά το “Portrait of Britain”, το διαγωνισμό που επιχειρούσε να 

καταγράψει τα σύγχρονα πρόσωπα της Βρετανίας, ο εκδοτικός οργανισμός 

1854 Media, σε συνεργασία με το πρακτορείο Magnum Photos διοργανώνει 

το διαγωνισμό “Portrait of Humanity”. Φωτογράφοι κάθε επιπέδου καλούνται 

να αποτυπώσουν τα πολλά πρόσωπα της ανθρωπότητας, καταγράφοντας 

στιγμές καθημερινότητας, συναισθήματα και εκφράσεις, σε μια πρωτοβουλία 

που επιχειρεί τη διοργάνωση μιας παγκόσμιας φωτογραφικής έκθεσης για τον 

άνθρωπο. Σημειώνεται ότι η 1854 Media εκδίδει μεταξύ άλλων το γνωστό 

περιοδικό British Journal of Photography. 

Τις φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό θα κρίνει διεθνής 

κριτική επιτροπή επαγγελματιών από τον χώρο της φωτογραφίας και του 

Τύπου. Οι διακόσιες επικρατέστερες φωτογραφίες θα δημοσιευθούν στο βιβλίο 

του διαγωνισμού, ενώ τα πενήντα φωτογραφικά έργα που θα κερδίσουν θα 

παρουσιαστούν σε εκθέσεις όλο τον κόσμο. Παράλληλα, οι τρεις πρώτοι 

νικητές θα λάβουν χρηματικό έπαθλο, ούτως ώστε να δημιουργήσουν 

μια φωτογραφική σειρά μέσω της οποίας θα διερευνήσουν την αντίληψή 

τους για την ανθρωπότητα. Συγκεκριμένα, το δεύτερο και τρίτο βραβείο 

του διαγωνισμού είναι χρηματικό έπαθλο ύψους $2.500. Ο νικητής που θα 

διακριθεί με το πρώτο βραβείο θα λάβει $5.000. 

Συμμετοχή: έως 8 Ιανουαρίου, 23:59 GMT

Πληροφορίες – Συμμετοχή: http://www.portraitofhumanity.co 

© Michael Magers

© Samuel Zuder



������ 443 •  �����	
 7  IANOYA	��� 2019 �����
 29

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

Μικρές και μεγάλες ιστορίες της καθημερινότητας, 

ταξιδεύουν το θεατή μέσα από αφηγηματικού 

χαρακτήρα προσεγγίσεις. Στην έκθεση συμμετέχουν 

σπουδαστές του εργαστηρίου Καλλιτεχνικής 

Φωτογραφίας, που διοργάνωσε την περασμένη χρονιά 

η ομάδα Greek Instagramers Events, με εισηγητή το 

δάσκαλο δημιουργικής φωτογραφίας Βασίλη Νίκα. Η 

εκπαιδευτική δράση της ομάδας είχε πραγματοποιηθεί 

από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2018, ενώ για 

τις ανάγκες του μαθήματος είχαν δημιουργηθεί τρία 

τμήματα μαθητών, τα οποία φιλοξένησαν το «Athens 

Digital Lab» στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων και 

τα «Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων» στο 76ο 

Δ. Σχολείο Αθηνών.

Εγκαίνια: Σάββατο 12 Ιανουαρίου, 18:30

Διάρκεια έκθεσης: έως 20 Ιανουαρίου

Διεύθυνση: Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 

και Πέτρου Ράλλη, Αθήνα

Πληροφορίες: Greek Instagramers Events, https://

www.instagram.com/gr_events  

Stories
Νέα έκθεση σε επιμέλεια Βασίλη Νίκα και 
Greek Instagramers Events

http://www.alfastyle.gr/
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http://www.photo.gr/monothematika/
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 �� http://www.yiorgosdepollas.com�!��)�; 
#��#+<,V# ,�� ��#�5)��,�!�6 ,)6"��. ,�� ()�����!�6 B�����$*�.

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

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