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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tρεις τελευταίες

θέσεις διαθέσιμες!

http://www.photo.gr/product/social-google-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%85%CF%82
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http://www.photo.gr/product/%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B1
http://www.photo.gr/product/workshop-food-photography-2
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-canon-2
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-nikon
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%AC%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-fujifilm-2
http://www.photo.gr/product/%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE-%CF%83%CE%BF%CF%85-panasonic
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Editorial

VICTOR HUGO (1802 - 1885)

         �% 5��%(�!5�+6 �!" !�:�,% 
Επιβάλλεται η σωστή διαχείρισή του εν ζωή αλλά τι γίνεται... μετά θάνατον;

Πριν από περίπου ένα 

μήνα κυκλοφόρησε από τις 

εκδόσεις μας ο μονοθεματικός 

ΦΩΤΟγράφος Νο 20, με 

αντικείμενο τη συντήρηση 

φωτογραφιών και ότι σχετίζεται 

με αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. 

Πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι 

πληροφορηθήκαμε ότι μετά από 

90 χρόνια το Studio Νικολέρη 

στη Θεσσαλονίκη κλείνει για 

πάντα και ότι ο παλαίμαχος 

γνωστός φωτορεπόρτερ Ντίμης 

Αργυρόπουλος παρεχώρησε 

σε συμβολική τιμή το πλούσιο 

αρχείο του στη Βουλή των 

Ελλήνων.

Και λέω πριν στεγνώσει 

το μελάνι γιατί τα δύο 

προαναφερθέντα γεγονότα 

έθεσαν εκ νέου το θέμα στις 

διαστάσεις που το τοποθέτησαν 

οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και 

πιο έμπειροι φωτογράφοι στις 

συνεντεύξεις τους: 

Καλή και άγια η συντήρηση 

των φωτογραφιών κι ακόμα 

καλύτερη η χρήση της σύγχρονης 

τεχνολογίας για την εύκολη 

ανεύρεση τους. Τί γίνεται όμως 

μετά θάνατον; Αυτό είναι το 

ερώτημα των ερωτημάτων... 

Ανέφερα το Studio Νικολέρη και τη 

δουλειά του Ντίμη Αργυρόπουλου 

γιατί αντιπροσωπεύουν δύο 

πρόσφατα παραδείγματα ευτυχούς 

κατάληξης των κόπων ενός αιώνα 

(Studio  Νικολέρη) και σχεδόν 50 

χρόνων (αρχείο Αργυρόπουλου). 

Το μεν αρχείο του Θ. Νικολέρη 

παραχωρήθηκε δωρεάν 

στο Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης από τους 

κληρονόμους του και είναι στο στάδιο καταγραφής. Το δε αρχείο του Ντίμη Αργυρόπουλου 

αγοράστηκε σε συμβολική τιμή από τη Βουλή των Ελλήνων με τη λογική ότι το κύριο μέρος 

του περιέχει εικόνες από τη δράση των πολιτικών μας από το 1970 και μετά και άρα είναι 

ιστορικά χρήσιμο. Τί γίνεται όμως με τα αρχεία αγνώστων φωτογράφων, κυρίως της επαρχίας; 

Ποιός θα ενδιαφερθεί γι’ αυτά; Η απάντηση στο ερώτημα είναι εύκολη: αν δεν έχουν κινήσει 

την προσοχή κανενός στη διάρκεια της ζωής των δημιουργών τους, αργά ή γρήγορα θα 

καταλήξουν στη χωματερή. Κι αν κρύβουν διαμάντια, γεγονός καθόλου απίθανο, τί γίνεται; 

Μου έλεγε φίλος φωτογράφος που μεταγράφει παλιές ταινίες Super 8mm σε σύγχρονα 

αποθηκευτικά μέσα ότι έχει δει εξαιρετικά πλάνα από σκηνές, γεγονότα και τοπία της Ελλάδας 

του 1960 και 1970, την μεγάλη αξία των οποίων έχει επισημάνει στους ιδιοκτήτες του. 

Αλλά ως εκεί. Το παλιό και αζήτητο φωτογραφικό υλικό που πάει ακόμη πιο βαθιά στο 

χρόνο, ποιός άραγε θα το εκτιμήσει; Δεν θα πρέπει να ενθαρρύνονται με κάποιον τρόπο 

οι συνήθως ευαίσθητοι στις οικονομικές απολαβές κληρονόμοι, να το δείξουν κάπου ή έστω 

να αναφέρουν την ύπαρξή του σ’ έναν σοβαρό φορέα; Λέμε τώρα...

Το εξώφυλλο του 
μονοθεματικού 

μας τεύχους No 20 
«Storage».

Αναζητήστε το 
στα περίπτερα 

όλης της χώρας 
ή τηλεφωνήστε 

μας να σας το 
στείλουμε με 

αντικαταβολή. 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Editorial

Το εξώφυ
μονοθε

μας τεύχου
«St

Αναζητ
στα πε

όλης της
ή τηλεφ

μας να
στείλ

αντικατ

http://www.photo.gr/product/%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-20-photostorage
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Take Your Business Further

21x28 Photographos_Storage.indd   1 7/10/2019   10:27:40 πμ

http://printingexpo.gr/printingexpo2020/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-2
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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+<6��": Τάκης Τζίμας, ���&'&���" �>��!?�": Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��!5��,���": 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 

Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), θα δημοσιευθούν εδώ.

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+<6��": Τάκης Τζίμας, ���&'&���" �>��!?�": Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

@!**���:��+� �$! & ��#%����: Ιωάννα Bασδέκη ��!5��,���": 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 

�!*!��!

�!� �% �+>*% �� �� (��!
Ένα απολαυστικό βίντεο για ζωόφιλους και μή...

https://twitter.com/i/status/1187395114169225219
www.photo.gr
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* Η προσφορά ισχύει από 01/09/2019 έως 31/10/2019. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, για όσο υπάρχει απόθεμα. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.cannon.gr/backtoschool.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ
Η προετοιμασία για την επόμενη σχολική χρονιά μπορεί να γίνει 
πηγή απίστευτης διασκέδασης, ειδικά αν εξερευνήσετε τον κόσμο 
του Creative Park με τους εκτυπωτές Pixma της Canon.

https://www.canon.gr/backtoschool/
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Ημερίδα στα Γιάννινα την Κυριακή 10 Νοεμβρίου

O Σύνδεσμος Εισαγωγέων Κατασκευαστών Αντιπροσώπων και Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών και Συστημάτων 

Εικόνας (www.sekaf.gr) στα πλαίσια των δράσεων ενημέρωσης και επιμόρφωσης της φωτογραφικής κοινότητας 

θα πραγματοποιήσει Ημερίδα – Έκθεση – Σεμινάριο στα Ιωάννινα στις 10/11/2019 και ώρες 10.00-19.00 στο Ξενοδοχείο 

Du Lac. Ακτή Μιαούλη, 45221 Ιωάννινα. Θα συμμετάσχουν οι παρακάτω εταιρίες που θα έχουν την ευκαιρία να 

παρουσιάσουν στο κοινό τα τελευταία προϊόντα και υπηρεσίες τους με live demos.

• ΑΓΚΟΠΙΑΝ (PROFOTO, ago used – Μεταχειρισμένα, Ιστορικές Φωτ/κες Μηχανές )

• ALBOOM DIGITAL (Ψηφιακά Άλμπουμ – Εκτυπώσεις φωτογραφιών)

• ALBUMAKE a better way to remember

• ART DIGITAL ALBUM (σχεδιασμός και παραγωγή πρωτότυπων ψηφιακών άλμπουμ)

• ARTPOINT (Digital Printing & Handmade Albums)

• ARX PHOTOLAB (φωτογραφικές-ψηφιακές εκτυπώσεις και παραγωγή ψηφιακών album)

• CANON GREECE (φωτ/κες μηχανές mirrorless & DSLR, φακοί, φωτ/κοί εκτυπωτές, επαγγελματικοί εκτυπωτές)

• DIGITAL LAB SERVICE (ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – USB – SELFIEBOOTH – ΧΗΜΙΚΑ)

• DIVITEC Α.Ε. (KODAK, LUCKY, BENQ, BLAUPUNKT Batteries)

• FISHEYE LTD (Epson Authorized Service Partner)

• FUJIFILM HELLAS A.E (Φωτογραφικές Μηχανές mirrorless,instax – Φωτ/κοι Εκτυπωτές & Συστήματα Εκτυπώσεων)

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. (Kodak/Tura/Eurolight/Ilford/Tecco/Philips Bat./Energizer LED/Sublimation-Epson Drylab/LFP)

• PHOTOMETRON (Hasselblad, ViewSonic, Broncolor, Datacolor)

• SIGMA GREECE (φακοί , φωτογραφικές μηχανές, αξεσουάρ)

• ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. (DNP, SONY, GODOX)

Ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί και ένα δωρεάν σεμινάριο για φωτογράφους με εισηγητή τον κύριο Βασίλη Παππά από 

το www.epixeirein.gr με θέμα «Σύγχρονα εργαλεία Marketing για επιχειρήσεις Υπηρεσιών & Εμπορίου» 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους τους επαγγελματίες και τους φίλους της φωτογραφίας.
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��� 9 FPS | 493 ������ AF | FULL-FRAME 4K UHD | VR 5 �	
��� | 

�����
��
 �
�����
 QUAD VGA

* ���� ������������ �� �!���!��"#� �����$!�%. ���#&���� �� ��&$��� ��!��!����' �� �!���#���% (�)�$%.

� � � � � 
  � � � + 
 � � � 

� � � �  
 � � �  �  � � 
 , 
 � �

�'�� �!/)����� "�� (0��"!�('�% �'�� "�� video, 2 �#� ���!� (0��"!�(�)6� 
�2&��6� full frame Nikon Z 7���!���� �� /!�� ��2� ���/�2�� ����)/���2% )�� �2� 
��&��8�"'� �0� (�)6�, &�!2 ��2 �#�, �8�)�'���!"�� �����$!� Z. 	����86��� 
�2 �2����!"�): ��% �8��;�!'� �� ���% �#��% (�)�$% NIKKOR Z : ���8#7�� ��/ 
��!'��� 360 ���>���$% (�)�$% NIKKOR F*. ���8�$��� �:��!� �2� �����!'� 
�2% ����������):% ����):% ��/���2% �� #�� ��)!6� ��������0� �$��2��. 

Nikon_Z_Series_Opisthofyllo.indd   1 19/4/2019   6:22:31 μμ

https://www.nikon.gr/el_GR/products/category_pages/digital_cameras/mirrorless/overview.page
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Fujifilm x-Pro3
Η αποθέωση της rangefinder σχεδίασης σε ψηφιακή εκδοχή και πολλά ρετρό στοιχεία

Πως θα σας φαινόταν μια 

ψηφιακή τηλεμετρική μηχανή 

με φιλμ στο πίσω τσεπάκι 

της; Η ιδέα ίσως δεν λέει 

πολλά στους 20άρηδες αλλά 

σκορπίζει ρίγη συγκίνησης σε 

αυτούς που ανδρώθηκαν με 

το πρότυπο των rangefinder 

την εποχή του φιλμ ως το 

2000. Το αναλογικό παρελθόν 

δεν είναι τόσο μακρινό 

και απότι φαίνεται ακόμη 

συγκινεί... Το ίδιο συγκινεί ένα 

συγκεκριμένο κοινό και η ιδέα 

της Fujifilm με την υβριδική/

τηλεμετρική σειρά Χ-Pro που 

πρωτοκυκλοφόρησε το 2012 

και σήμερα αισίως αποκτά την 

τρίτη της έκδοση και μάλιστα 

την πιο “σκληροπυρηνική”. 

Η Χ-Pro3 δίνει ακόμη περισσότερο βάρος στο υβριδικό τηλεμετρικό σκόπευτρο αφού 

αποφάσισε να κάνει “κρυφή” την οθόνη δηλ. να μην φαίνεται εκ πρώτης όψεως παρά 

μόνον η τετράγωνη e-ink οθόνη που κεντράρει στη μία όψη. Για να δούμε την άλλη όψη 

με “ολόκληρη” οθόνη πρέπει να περιστραφεί περί τον άξονα της βάσης σε θέση waist 

level. Είναι μια ιδέα που υποκειμενικά μας φαίνεται παράξενη και ο χρόνος θα δείξει αν θα 

γίνει ευνοϊκά αποδεκτή από το κοινό της Fujifilm. 

Πάντως χαρίζει στη μηχανή μοναδική προσωπικότητα σε συνδυασμό με την ενισχυμένη 

κατασκευή από τιτάνιο για την βάση και το πάνω καπάκι που ως υλικό είναι πιο ανθεκτικό 

(αλλά πιο ακριβό και δύσκολο στην κατεργασία) από το μαγνήσιο που χρησιμοποιούσαν 

οι ως τώρα εκδόσεις. Για πρόσθετη αντοχή, μπορεί να επιλεγεί το εξτρά φινίρισμα Duratect 

με αυξημένη αντοχή στις γρατσουνιές και την κακομεταχείριση της εξωτερικής επιφάνειας. 
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Αντί για την LCD πληροφοριακή oθόνη (δεξιά του 

“πενταπρίσματος”) της X-T3, οι αντίστοιχες ενδείξεις 

εδώ απεικονίζονται στην τετράγωνη οθόνη 1.28in. 

E-Ink που παραμένουν ανεξάρτητα από το On/

Off. Σε ρύθμιση “Classic”  η οθόνη δείχνει το Film 

Simulation, την ισορροπία λευκών κλπ. ενώ σε 

“Standard” mode δείχνει ταχύτητα κλείστρου, 

ευαισθησία ISO, τον αριθμό των καρέ που 

απομένουν να χωρέσουν στην κάρτα νήμηας κλπ. 

Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο του EVF για τη σκόπευση, αυτό 

αναβαθμίστηκε αποκτώντας OLED panel με ανάλυση 3,69εκ. 

κουκίδες, λόγο κοντράστ 1:5000, και μεγέθυνση 0,52x σε συμβατική 

(όχι ηλεκτρονική) λειτουργία. 

Η “κρυμμένη” οθόνη έχει ανάλυση 1,6εκ. κουκίδες και επαφική 

λειτουργία. Όταν ο κάτοχος κάνει λήψεις με έντονη κίνηση η Fujifilm 

συνιστά την λειτουργία Boost η οποία ανεβάζει το refresh rate του 

προσοφθαλμίου ηλεκτρονικού σκοπεύτρου στα 200fps και έτσι δεν 

κάνει “σπασίματα” σε παρακολούθησης κινούμενων με ταχύτητα 

αντικειμένων. 

Αισθητήρας και επεξεργαστής είναι δανεισμένα από την X-T3, 

σύμφωνα άλλωστε με την μέχρι τώρα παράδοση, όπου κάθε 

γενιά Χ-Τ και X-Pro έχει μεγάλες τεχνολογικές ομοιότητες. 

Εδώ ενσωματώνεται Χ-Trans CMOS 4 αισθητήρας με ανάλυση 

26,1Μegapixel με σχεδίαση BSI (backside illuminated) για 

βελτιστοποίηση δυναμικής περιοχής. 

Σε συνεργασία με τον επεξεργαστή X-Processor 4 και τους νέους 

αλγόριθμους που τρέχει εσωτερικά, ανεβάζει την απόδοση του 

autofocus και μάλιστα με δυνατότητες αναγνώρισης προσώπων 

και εστίασης με προτεραιότητα στα μάτια (eyedetect) ακόμη και 

σε χαμηλές φωτιστικές περιβαλλοντικές συνθήκες ως -6EV.  Αλλά 

και το video ευθυγραμμίζεται με τις επιδόσεις του νέου αισθητήρα, 

προσφέροντας UHD 4K με ρυθμό ανανέωσης 30fps. 

Στις πολλές καινοτομίες της νέας rangefinder Fujifilm πρέπει να 

αναφέρουμε: τη λήψη απευθείας σε HDR mode, to ΑF limiter, τις 

πολλαπλές εκθέσεις με Additive, Average, Comparative Bright ή 

Comparative Dark mode κλπ. Τα κοινά σημεία Χ-Pro3 και X-T3 

Αισθητήρας 26.1MP APS-C X-Trans IV 

Ευαισθησία ISO 160-12800, (ISO 80-51200 σε 

εκτεταμένη ρύθμιση)

Autofocus  117/425 σημείων εστίασης

Ριπή 11fps σε continuous, 20fps με ηλεκτρονικό 

κλείστρο (30fps με 1.25x crop)

Αδιαβροχοποίηση

Διπλό slot καρτών μνήμης SDHC/XC UHS-II 
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http://www.stamos.com.gr/
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Canon
Προαγγελία EOS1 Dx MkIII

Όλοι ξέρουμε ότι επίκεινται οι Ολυμπιακοί αγώνες το καλοκαίρι του 2020 στο Τόκιο. 

Οι μεγάλες εταιρίες του imaging κατά παράδοση κυκλοφορούν ρεπορταζιακές 

μηχανές ειδικά για το μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός της τετραετίας. Μετά τη 

Nikon με τη D6 και τη Sony A9 II, η Canon ακολουθεί την τάση, προαναγγέλλοντας την 

επόμενη γενιά της κορυφαίας EOS 1 DX MkII και αναβαθμίζοντας κυρίως το autofocus 

και τα χαρακτηριστικά ταχύτητας. Όπως δήλωσε ο κος Κazuto Ogawa πρόεδρος Canon 

USA, “Oι καινοτομίες που ενσωματώνει η καινούργια Canon EOS 1DX MkIII θέτουν 

καινούργια στάνταρ στην κατηγορία των επαγγελματικών φωτογραφικών μηχανών DSLR 

και εμπεδώνουν την αφοσίωση της εταιρίας μας στον επαγγελματικό τομέα. Κατά την 

εξέλιξη και σχεδίαση του νέου μοντέλου, ακούσαμε με προσοχή τις γνώμες και κριτικές 

των χρηστών-επαγγελματιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που προέκυψε από το 

προηγούμενο και διατηρεί την συνολική ποιότητα την οποία έχον μάθει να αναμένουν οι 

επαγγελματίες από την Canon”. 

Στο κομμάτι της αυτόματης εστίασης με χρήση σκόπευσης μέσω πενταπρίσματος χάρη 

στο νέο ειδικό αισθητήρα με 28 φορές περισσότερη ανάλυση, η απόκριση θα είναι πολύ 

βελτιωμένη σε μεγαλύτερο εύρος φωτιστικών συνθηκών απ ότι στο παρελθόν. Στο 

LiveView οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν 525 σημεία autofocus xάρη στο 

ενσωματωμένο στον αισθητήρα, σύστημα Dual Pixel ΑF που θα καλύπτει περίπου το 

90% της συνολικής επιφάνειας του 

αισθητήρα. Επιπλέον η 1D MkIII θα 

υποστηρίζει καλύτερες επιδόσεις ΑF 

είτε μέσω πενταπρισματικής σκόπευσης 

(ως 16fps) είτε στο Live View (ως 

20fps ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται 

ηλεκτρομηχανικός ή καθαρά ψηφιακός 

χρονισμός κλείστρου). 

Η αποθήκευση θα γίνεται σε κορυφαίας 

ταχύτητας κάρτες Cfexpress που 

είναι εμφανισιακά ίδιες με XQD αλλά 

υποστηρίζουν δίαυλο PCIexpress και 

προσφέρουν πολλαπλάσιες ταχύτητες 

διαμεταγωγής. Εκτός από τα γνωστά 

μας JPEG και RAW (CR2/CR3) θα 

υποστηρίζει και το νέο -συμπιεσμένο- 

φορμά HEIF που αρχικά είχε εισηγηθεί 

η Apple.
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http://www.fisheye.gr/
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Epson 
Expression Home XP-2100 και XP-3100  3-σε-1 

Oι δύο νέοι inkjet printers σειράς Expression Home XP-2100 και XP-3100 έχουν  δυνατότητες επιπλέον 

δυνατότητα εκτύπωσης μέσω φορητών συσκευών Η προσθήκη διπλής όψης A4, στο μοντέλο XP-3100, 

μειώνει το κόστος, ενώ ταυτόχρονα απλοποιεί τη διαδικασία των καθημερινών αναγκών εκτύπωσης. Τα 

μοντέλα της σειράς Expression Home θα είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο του 2019.

Οι εκτυπωτές Expression Home 3-σε-1 είναι σχεδιασμένοι για καθημερινές εκτυπώσεις και διαθέτουν νέα, 

βελτιωμένη εμφάνιση. Το μικρό μέγεθός τους, που τους καθιστά  κατάλληλου για μικρούς χώρους. Τέλος, 

διαθέτουν εφαρμογές εκτύπωσης μέσω Wi-Fi και από φορητές συσκευές, προσφέροντας έτσι την ελευθερία 

στους χρήστες να εκτυπώνουν όπως και όποτε θέλουν, κατεβάζοντας τη δωρεάν εφαρμογή Epson iPrint.1 για 

ασύρματη εκτύπωση και σάρωση από έξυπνες συσκευές.

�ikon 
Xoρηγός στα βραβεία  Marilyn Stafford

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός Marilyn Stafford Photo Reportage Award 

δημιουργήθηκε αρχικά από την φημισμένη φωτογράφο ντοκιμαντέρ Marilyn 

Stafford και φορά τις ταλαντούχες γυναίκες φωτογράφους. Δίνει έμφαση στη 

θετική δύναμη του φωτορεπορτάζ και της φωτογραφίας ντοκιμαντέρ και στην 

ευαισθητοποίηση σχετικά με σημαντικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και 

πολιτιστικά ζητήματα που δεν λαμβάνουν την ανάλογη δημοσιότητα. Το βραβείο 

ύψους £2.000 (περίπου €2.200) θα αξιοποιηθεί από τη νικήτρια προκειμένου να 

ολοκληρωθεί ένα φωτογραφικό ντοκιμαντέρ. Το βραβείο αποτελεί μία πλατφόρμα 

από όπου οι γυναίκες φωτογράφοι μπορούν να προωθήσουν τη δουλειά τους 

μέσα στον παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο του φωτορεπορτάζ.  Η χορηγία 

της Nikon δίδεται σε υπόμνηση της δέσμευσης της εταιρίας για την ανάπτυξη του 

γυναικείου ταλέντου στη φωτογραφία. Η περίοδος υποβολής συμμετοχών λήγει 

την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019. 

https://fotodocument.org/news/marilyn-stafford-fotoreportage-award/
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https://www.konicaminolta.com.gr/el-gr/hardware/professional-printing/accuriopress-c83hc
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Nikon
Oι νικητές του διαγωνισμού 

Small World 2019

Ανακοινώθηκαν οι διακρίσεις στο 

διαγωνισμό Nikon Small World που 

διοργανώνεται επί 45 χρόνια, συνεχώς 

από το 1974. Σκοπός του διαγωνισμού 

είναι η προώθηση της τελειότητας στη 

μικροφωτογραφία. Φέτος υποβλήθηκαν 

πάνω από 200 συμμετοχές από επιστήμονες 

που προέρχονταν από 100 χώρες. Το 

μεγάλο βραβείο απονεμήθηκε στην 

τεχνικό μικροσκοπίων Teresa Zgoda για 

την πρωτοτυπία, το περιεχόμενο και την 

οπτική αξία μαζί με την τελειόφοιτη του 

πανεπιστημίου Teresa Kugler που διακρίθηκε 

για την απίστευτη εικόνα ενός εμβρύου 

χελώνας με τεχνική φθοροστερεογραφίας. 

Ilford �$! #�%Q6��!
Multigrade χαρτί και Ortho film

To κλασσικό χαρτί μεταβλητού κοντράστ Multigrade, είτε το πιστεύετε 

είτε όχι, ανάγεται στη δεκαετία του 1940 και φέτος ανανεώνεται αφού 

η εταιρία παρουσιάζει την πέμπτη γενιά του α/μ χαρτιού Μultigrade RC 

που διαδέχεται την προηγούμενη γενιά η οποία έμεινε στην παραγωγή για 

25 χρόνια. Η νέα εμουλσιόν έχει λίγο πιο θερμή βάση και διακρίνεται για 

τα πιο βαθιά μαύρα, πιο ομαλούς μεσαίους τόνους και σταθερό κοντράστ. 

Επίσης το φιλμ Ortho Plus θα διατίθεται σε 135 και 120 φορμά. Όπως 

προκύπτει και από την ονομασία είναι φιλμ τύπου lith πολύ υψηλού 

κοντράστ με μεγάλη αναλυτική ικανότητα, που ενώ καταγράφει την μπλε 

και πράσινη ακτινοβολία δεν είναι ευαίσθητο στο κόκκινο. Επίσης δεν 

αποδίδει σωστά το κόκκινο και πορτοκαλί μέρος του φάσματος. 
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https://www.konicaminolta.com.gr/el-gr/hardware/professional-printing/accuriopress-c83hc
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Ως το τέλος του χρόνου θα διατίθενται κανονικά στην 

παγκόσμια αγορά δύο νέοι φακοί Canon που θα 

πλαισιώσουν το σύστημα RF για mirrorless EOS R/RP. O RF 70-

200mm f/2,8 θα είναι ο πιο ελαφρύς και compact στην κατηγορία 

του και ο RF 85mm f/1,2L USM θα υποστηρίζει defocus smoothing 

για μαλακό κοντράστ στα πορτραίτα. Ο πρώτος ξεχωρίζει με 

το γρήγορο μέγιστο διάφραγμα f/2,8 που τον κάνει πολύτιμο 

εργαλείο για τον φωτογράφο σπορ, κίνησης και δράσης, άγριας 

φύσης αλλά και πορτραίτων. Είναι 27% πιο “κοντός” σε φυσικό 

μήκος και 28% πιο ελαφρός από τον αντίστοιχο ΕF για DSLR. 

Aποτελείται από 17 οπτικά στοιχεία σε 13 γκρουπ εκ των οποίων 

δύο ασφαιρικά, ένα χαμηλής διάχυσης Super UD και τέσσερα UD. 

Τα κρύσταλλα φέρουν πολλαπλή επίστρωση  SWC (Subwave 

Structure Coating). Ενσωματώνει δύο μοτέρ οδήγησης τοu 

autofocus, τύπου Νano USM για άμεση απόκριση καθώς και 

σύστημα Floating Focus Control μια καινοτομία της Canon που 

επιτρέπει να υλοποιηθεί ο φακός με μικρότερη διαδρομή του 

μηχανισμού εστίασης και να αποφύγει το ενοχλητικό φαινόμενο 

focus breathing. Tέλος είναι σφραγισμένος με O-ring τσιμούχες 

για προστασία από υγρασία και σκόνη.

O δεύτερος είναι ο κοντός τηλεφακός πορτραίτου Canon RF 85mm 

f/1,2L USM DS. To πρόθεμα DS σημαίνει Defocus Smoothing μια 

ειδική επίστρωση, σχεδιασμένη για να ενισχύει το bokeh και έχει 

αποστολή να διέρχεται η φωτεινή δέσμη στα άκρα μειώνοντας 

επιλεκτικά τη φωτομεταδοτικότητα. Ο φακός περιλαμβάνει ένα 

ασφαιρικό και ένα UD κρύσταλλο μαζί με κρύσταλλα BR που 

μειώνουν τις χρωματικές εκτροπές. Το δακτυλίδι control ring 

παραμετροποιείται για να ρυθμίζει λειτουργίες όπως αντιστάθμιση 

έκθεσης, ταχύτητες κλείστρου, διάφραγμα και ευαισθησία ISO. 

Canon
Εμπλουτισμός της γκάμας φακών σειράς RF με δύο νέα μοντέλα
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων
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https://photozone.gr/
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Lomography 

Χάρτινη μηχανούλα (μεσαίου φορμά)

Πολλά έχουμε δει αλλά η Lomography το 

τερμάτισε... ανάμεσα στις extreme ιδέες που 

κατά καιρούς υλοποιεί, να και μια Do It Yourself 

φωτ. μηχανή από χαρτόνι. Ο ευτυχής αγοραστής 

πρέπει να συναρμολογήσει τη LomoMod No1  

με βάση τις οδηγίες και να θέλεινα προσθέσει 

εφέ, βάζοντας με ...σύριγγα που περιέχεται 

στη συσκευασία διάφορα υγρά σε ειδική θήκη 

μπροστά από το φακό για μοναδικά καλλιτεχνικά 

αποτελέσματα. Με άλλα λόγια, αυτή η θήκη υγρών 

φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα συμβατικά φίλτρα, 

επιφυλλάσσοντας απρόσμενα δημιουργικά εφέ.

Omnivisiont
Ο μικρότερος αισθητήρας εικόνας του κόσμου

Στο βιβλίο Guinness αξίζει να καταχωρηθεί (και όντως επιβεβαιώνεται) το επίτευγμα της Omnivision που κατάφερε να 

αναγνωριστεί ως ο μικρότερος, ο πλέον μικροσκοπικός και λιλιπούτειος αισθητήρας εικόνας στον κόσμο, μετά βίας ορατός 

από το ανθρώπινο μάτι. Το chip Omnivision OV6948 έχει μέγεθος μόλις 1/36in. αρχιτεκτονική BSI και μετρικές διαστάσεις 

0,575x0,575mm, αποσκοπεί δε σε ιατρικές διαγνωστικές εργασίες ενώ δινει ανάλυση μόλις 200x200pixel. Παράγεται σε 

module με ενσωματωμένο το φακό που έχει οπτικό πεδίο 120μοιρών και αποτελεί την καρδιά της ολοκληρωμένης κάμερας 

Omnivision OVM6948. Θα αξιοποιηθεί ως “ιατρικό διαγνωστικό βοήθημα μιας χρήσεως” σε ενδοσκόπια, καθετήρες κλπ. 

μειώνοντας τον κίνδυνο επιμολύνσεων από επαναχρησιμοποιούμενες αντίστοιχες συσκευές. 
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http://www.photo.gr/product/%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-20-photostorage
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Tamron
• Tριπλέτα φακών για Sony E-mount

Με τρεις compact prime φακούς εμπλουτίζει 

η Tamron τη γκάμα για full frame E-mount. 

Θα κυκλοφορούν σε εστιακές αποστάσεις 20, 

24 και 35mm και θα έχουν όλοι το ίδιο μέγιστο 

διάφραγμα f/2,8. Όμως τα κοινά τους γνωρίσματα δεν 

τελειώνουν εδώ εφόσον όλοι ζυγίζουν το ίδιο 215γρ. 

και έχουν ίδια διάμετρο φίλτρου. Μικροδιαφορές 

υπάρχουν ως προς την ελάχιστη απόσταση 

εστίασης, ανάμεσα σε 11 και 15cm ενώ όλοι έχουν 

macro χαρακτηριστικά με μεγέθυνση 0,5x lifesize. 

Στις σχεδιάσεις χρησιμοποιούνται ασφαιρικά και 

χαμηλής διάχυσης οπτικά στοιχεία καθώς και ειδική 

πολλαπλή επίστρωση BBAR για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων θάμβωσης και φαντασματωδών 

ειδώλων. Επίσης είναι στεγανοποιημένοι για την 

υγρασία και τη σκόνη. Εξίσου εντυπωσιάζει και η 

ενιαία χαμηλή τιμή στα 349 δολ. στις ΗΠΑ.

• Εξαγγελία νέου compact zoom 

70-180mm f/2,8

ένα πολύ ενδιαφέροντα φακό για Sony E-Mount 

(full frame) ανακοίνωσε -ανεπίσημα- η Tamron, 

υπό την έννοια ότι δεν είναι ακόμη γνωστή η έναρξη 

παραγωγής αφού βρίσκεται στο στάδιο της εξέλιξης. 

Θα λέγεται 70-180mm f/2,8 Di III VXD. Θα ζυγίζει 

815γρ. και θα χρησιμοποιεί φίλτρα ιδίας διαμέτρου 

όπως οι υπόλοιποι της σειράς 17-28mm f/2,8 και 

28-75mm f/2,8. Θα περιλαμβάνει το πατενταρισμένο 

σύστημα VXD για την εστίαση βασισμένο σε γραμμικό 

μοτέρ. Θα εστιάζει σχετικά κοντά στα 85cm. Θα 

περιλαμβάνει ειδική στεγανοποίηση για υγρασία 

και σκόνη. Η επίσημη κυκλοφορία και κάποιες 

παραπάνω πληροφορίες για τεχνικά χαρακτηριστικα 

αναμένονταιτην προσεχή άνοιξη
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��������� �.	.	. 
������� 32 & �	
. ��� 43, 121 33 ���������,  ���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, 

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

Kodak 305 Photo Printer  
Άμεση σύνδεση με όλα τα Kodak Order Stations. 

Τυπώνει 10x15 και 15x20 με το ίδιο αναλώσιμο.

€499 

TΩΡΑ
MONO

Η προσφορά ισχύει έως 31 Οκτωβρίου 2019 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 
με απόσυρση του παλιού σας εκτυπωτή. 

Super 
προσφορά 
Οκτωβρίου 

https://kabanaos.gr/
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«2084» 
Contrast / Αντίθεση: Φεστιβάλ Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης

Ποιός δεν γνωρίζει το συνταρακτικό, προφητικό, 

μυθιστόρημα του George Orwell “1984”! 

Ένα συγκλονιστικό βιβλίο γενικευμένης κρατικής 

παρακολούθησης, ύπαρξης καμερών σε όλα τα βήματα 

της καθημερινότητας και μία ιστορία αγάπης που υπέκυψε 

στις πιέσεις μιας αρρωστημένης κοινωνίας και τόσα άλλα 

θέματα που άπτονται των δικών μας ζωών, εν έτει 2019. 

Το καθιερωμένο φεστιβάλ φωτογραφίας, που 

διοργανώνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά, βασίστηκε σε 

πολλές πτυχές του 1984 και μέσα από την σύμπραξη 

τριών ομάδων φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, σε 

επιμέλεια Τάσου Σχίζα, μας προτείνει την φωτογραφική 

αποτύπωση όλων αυτών των θεμάτων. Θα έχει 

ενδιαφέρον να δει ο θεατής, πώς έκαστος φωτογράφος 

παρουσίασε μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. 



������ 478 •  T� 	�
 29 OKT���I�� 2019 ��	�� 25

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

�. �!"#�$%&�' & )*� "". ���+���� 9, 115 28, ��+�	, 
�+�.: 2107236847, fax: 2107249848, 
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo

www.albapv.gr

https://www.albapv.gr
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

IANOS ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ, 

ομαδική έκθεση φωτογραφίας

Εγκαίνια: Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 19:00 

Διάρκεια: 18 – 30 Νοεμβρίου 

IANOS ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ: Αριστοτέλους 7, 

2310277004

---

CHALKOS GALLERY, ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας & ομαδική έκθεση ζωγραφικής

Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Νοεμβρίου στις 21:00 

Διάρκεια: 20 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου

CHALKOS GALLERY: Ιουστινιανού 21, τηλ. 231025 

0956

---

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ, ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας

Εγκαίνια: Πέμπτη 28 Νοεμβρίου στις 18:00 

Διάρκεια: 28 Νοεμβρίου 2019 – 15 Ιανουαρίου 

2020

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ: Κομνηνών 24, 

τηλ. 2310271003

---

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 

Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων Γ, ομαδική 

έκθεση φωτογραφίας

Εγκαίνια: Κυριακή 1 Δεκεμβρίου στις 12:00 

Διάρκεια: 1 Δεκεμβρίου 2019 – 12 Ιανουαρίου 2020

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Μαν. 

Ανδρόνικου 6, τηλ. 2313310201

Με την συνεργασία: 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

IANOS ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ

CHALKOS GALLERY

ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΟΥΝΙΟ 

Διάρκεια: Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019

Διεύθυνση: Διάφοροι χώροι στην Θεσσαλονίκη 

(συμβουλευτείτε την σχετική ιστοσελίδα)

Πληροφορίες:  τηλ. 2310 638447 - 

http://photoeidolo.gr/contrast.htm 

��������! �%& �**���+%> @$���%& F��%(�!5,!"
Τελευταίες ημέρες εγγραφών 

Ξεκινά, στα τέλη Οκτωβρίου, το τμήμα των αρχαρίων (Δημιουργική Φωτογραφία I), σε διδασκαλία Ηώς Πάσχου ενώ την πρώτη 

εβδομάδα του Νοεμβρίου ξεκινούν τα πιο προχωρημένα τμήματα (Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ και ΙΙΙ), όπου διδάσκουν οι Κωστής 

Αντωνιάδης, Κώστας Γουδής και Ηώ Πάσχου. Οι τρεις κύκλοι αποσκοπούν στη δημιουργία ενός φωτογραφικού πορτφόλιο καθώς και 

στη γενικότερη ανάπτυξη της φωτογραφικής ματιάς κάθε συμμετέχοντος. Αναλόγως το επίπεδο σας, κάντε αίτηση στο σχετικό τμήμα. 

Αναλυτικές πληροροφίες για κάθε τμήμα, στον σχετικό σύνδεσμο: www.hcp.gr

Διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 & Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα

Πληροφορίες: 2109211750, contact@hcp.gr
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http://www.fisheye.gr/
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Μπορεί η συγκεκριμένη έκθεση να μην αφορά άμεσα στην τέχνη της φωτογραφίας, 

αλλά αξίζει να την επισκεφθείτε για δύο βασικούς λόγους: σπουδαίοι, αγαπημένοι 

μας φωτογράφοι, όπως ο László Moholy-Nagy και ο Alexander Rodtchenko δίδαξαν και 

επηρεάστηκαν από τα καλλιτεχνικά ρεύματα της σχολής του Bauhaus αλλά έχει και αρκετό 

ενδιαφέρον ο τρόπος που έχει στηθεί η συγκεκριμένη έκθεση. Σαφέστατα στο πνεύμα του 

Bauhaus, αλλά και πολύ ωραία, λιτή, απέριττη επιμέλεια και βέβαια αφορά στο έργο ενός 

σπουδαίου Έλληνα αρχιτέκτονα. 

Ίσως το πιο ενδιαφέρον απ’ όλα τα στοιχεία, να έγκειται στο γεγονός ότι το ίδιο το κτίριο 

του Ωδείου Αθηνών, αποτελεί έργο του Δεσποτόπουλου. Ένα κτίριο το οποίο έχει ιδιαίτερο 

φωτογραφικό ενδιαφέρον και αξίζει να το επισκεφθείτε ενώ παράλληλα μαθαίνετε κάτι 

παραπάνω για την ιστορία του. Σκίτσα, σχέδια, φωτογραφίες, προπλάσματα, κείμενα αλλά και 

ηχητικά αποσπάσματα, συνθέτουν φόρο τιμής στο αποτύπωμα του τόσο σημαντικού Έλληνα 

αρχιτέκτονα. Πραγματοποιείται από το Ινστιτούτο Goethe, με την υποστήριξη του Γερμανικού 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου 

Εξωτερικών και σε συνεργασία 

με τα Αρχεία Νεοελληνικής 

Αρχιτεκτονικής του Μουσείου 

Μπενάκη και το Ωδείο Αθηνών.

Διάρκεια: Μέχρι 7 Νοεμβρίου 

2019

Διεύθυνση: Ωδείο Αθηνών, 

Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β’ 17-

19, Αθήνα

Πληροφορίες: www.goethe.gr

�% Bauhaus ��" �'��!" ��% �<�,% �'��S�
Μέσα από το έργο του Ιωάννη Δεσποτόπουλου
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https://www.blackpoint.gr
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Του Περικλή Μεράκου

Μερικές φορές η φωτογραφική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει και σε άλλους 

εσωτερικούς δρόμους, ενίοτε μας βοηθά να ανακαλύπτουμε πράγματα που 

δεν γνωρίζαμε για τους εαυτούς μας. Το φιλοσοφικό και ψυχαναλυτικό κομμάτι της 

τέχνης βέβαια δεν αποτελεί καμία νέα ανακάλυψη, άλλωστε, εκατοντάδες μελέτες 

έχουν γίνει σχετικά. Όμως κάτι τέτοιο βίωσε ο Περικλής Μεράκος στο φωτογραφικό 

του οδοιπορικό σε μη δυτικά μέρη του κόσμου και συγκεκριμένα στο Νέ ο Δελχί , 

το Ρατζαστά ν και το Ού ταρ Πραντέ ς, φορτισμένα συναισθηματικά, πνευματικά 

μέρη. Και τελικά πρόκειται για τους Άλλους σε τούτη την έκθεση, ή τελικά οι 

άλλοι εμπεριέχονται και στο ίδιο μας το Είναι; Ο ίδιος σημειώνει, “το προσωπικό  

μου κέ ρδος πέ ρα από  τη γνώ ση εί ναι ό τι για ά λλη μια φορά  ... ερωτεύ τηκα 

τον ά νθρωπο ξανά !». Η έκθεση “The Others” διοργανώνεται σε επιμέλεια του 

photologio.gr. 

Διάρκεια: 1 - 10 Noεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Αthens Heart Mall (αί θουσα 

C-10, 2ο επί πεδο): Πειραιώ ς 180, Αθή να

Πληροφορίες: https://www.facebook.com/

events/400682260628465/
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TYPOMA.indd   1 27/9/2018   3:34:44 μμ

https://tipoma.gr/
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Στη Μυτιλήνη

Ένα από τα ιδιαιτέρως δραστήρια φωτογραφικά 

σωματεία της χώρας, είναι η  Φωτογραφική Εταιρεία 

Μυτιλήνης, που πέραν των κλασικών ετήσιων σεμιναρίων, 

διοργανώνει συχνά ποιοτικές εκθέσεις και διαλέξεις. 

Στις αρχές Νοεμβρίου λοιπόν θα εγκαινιαστεί στο Κάτω 

Κάστρο Μυτιλήνης, η γνωστή πλέον ατομική έκθεση ή 

έστω ένα κομμάτι από το ίδιο το ταξίδι του φωτογράφου 

στο Άγιον Όρος. Διότι η ίδια η εμπειρία πολύ συχνά, αν 

όχι πάντα (την οποίαν δυστυχώς οι γυναίκες δεν μπορούν 

να αποκομίσουν στο συγκεκριμένο μέρος) υπερβαίνει την 

αποτύπωσή της. Τα έργα του Καλαφάτη, συνθέτουν ένα 

εξαιρετικό οπτικό παζλ μιας ιδιάζουσας πραγματικότητας 

και όπως πάντα τα πορτρέτα του είναι άψογα εκτελεσμένα. 

Η έκθεση είναι συμπαραγωγή του Μορφωτικού Ιδρύματος 

Εθνικής Τράπεζας. 

Διάρκεια: 2 - 17 Νοεμβρίου 2019

Διεύθυνση: 3η πάροδος Μικράς Ασίας, Κάτω Κάστρο 

Μυτιλήνης

Πληροφορίες: www.fem.gr

���#�&?� 
5��%(�!5�+%> 
#%��56*�%
Aπό τον Κωστή Αντωνιάδη

O κάθε φωτογράφος, είτε είναι ερασιτέχνης 

είτε επαγγελματίας, κάποια στιγμή στην 

φωτογραφική του σταδιοδρομία, είναι καλό και 

χρήσιμο να δημιουργήσει το λεγόμενο πορτφόλιο. 

Ουσιαστικά πρόκειται για μία καλά δουλεμένη, 

επιλεγμένη ενότητα από τα έργα του φωτογράφου 

τα οποία έχουν μια εικαστική και θεωρητική συνοχή 

και, ιδανικά, προτείνουν και κάτι ενδιαφέρον στην 

φωτογραφική σκηνή του σήμερα. 

Ένα τέτοιο σεμινάριο εισηγείται από τις αρχές 

Νοεμβρίου ο γνωστός Έλληνας φωτογράφος και 

θεωρητικός Κωστής Αντωνιάδης, το οποίο θα 

διαρκέσει 12 εβδομάδες ενώ αποτελείται από 

τρίωρες απογευματινές συναντήσεις (36 ώρες) που 

πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από 4 Νοεμβρίου 

2019 έως 10 Φεβρουαρίου 2020 (18.30 – 21.30). Αν 

σας ενδιαφέρει, προλαβαίνετε ακόμη να κάνετε την 

εγγραφή σας στον εξής σύνδεσμο: www.hcp.gr.

Διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 

& Λεωφ. Συγγρού, Αθήνα

Πληροφορίες: 2109211750, contact@hcp.gr
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MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 | 5

Γίνε τώρα συνδρομητής ή 
ανανέωσε τη συνδρομή σου 
για δύο χρόνια (12 τεύχη 
αξίας €64) και κέρδισε 
ΔΩΡΟ ένα Godox LED Light 
GD-LED64 αξίας €35,90 

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή;
• Θα παραλαμβάνεις πρώτος στο χώρο σου με την ACS το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει στα περίπτερα.
• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή στην ουσία πληρώνεις για 11 τεύχη ενώ παραλαμβάνεις 12.
• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην τιμή πώλησης του περιοδικού.
• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή το ενδεχόμενο εξάντλησης από τα περίπτερα.
• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική επετειακή προσφορά. 

(Το δώρο θα σου αποσταλεί άμεσα!)
ή τηλεφώνησε στο 210 8541400. 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Παράταση της προσφοράς λόγω της μεγάλης ζήτησης μέχρι 31 Οκτωβρίου 2019

��������	
 ��� ����� �������
� 	�!
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Επωφεληθείτε! Σας συμφέρει!

• Πηγή φωτός: 64 στοιχεία LED
• CRI 95+ • Ισχύς: 4.5Watt
• Φωτεινότητα: 1000Lux/0.5m
• Τροφοδοσία DC5V ή 4 Mπατ. ΑΑ
• Aυτονομία: 1.5 ώρα (αλκαλικές) 
• Θερμοκρασία χρώματος: 5500Κ
• Διαστάσεις: 10x8.5x3.5cm
• Βάρος: 110gr

Φορητό φωτιστικό 
υψηλής ποιότητας LED 
Godox με CRΙ 95+ για 
φωτογραφικές μηχανές 
& βιντεοκάμερες! 

����
����	


35,90!

Periexomena_262.indd   5 30/8/2019   12:23:14 μμ

http://www.photo.gr/product/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF
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Με τα ΄Φτερά της Σιωπής΄ του Βασίλη Κουλτούκη 

Οι φωτογραφίες λειτουργούν συχνά ως χαϊκού, τα υπέροχα απωνικά ποιήματα των ελάχιστων, 

αλλά τόσο τέλειων, λέξεων. Τα ίδια τα χαϊκού όμως δημιουργούν εικόνες, μυριάδες εικόνες, 

μέσα στο νου του ανθρώπου που τα διαβάζει. Μπορούν να συνυπάρξουν οι εικόνες των χαϊκού 

με το συγκεκριμένο στοιχείο που διέπει την φωτογραφική εικόνα; Δύσκολο το εγχείρημα αλλά 

άκρως δημιουργικό και ποιητικό. Στο νέο φωτογραφικό λεύκωμα του Βασίλη Κουλτούκη, θα δείτε 

έναν σουρρεαλιστικό συνδυασμό εικόνων, κειμένων και σχεδίων. Το αποτέλεσμα μοιάζει ως ένα 

εξαιρετικό πολυσύνθετο χαϊκού, αν έχει πετύχει, θα το κρίνετε εσείς, οι αναγνώστες. 

Ο Β. Κουλτούκης πούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Παρίσι. Η συνάντηση που είχε εκεί με τον 

Γάλλο φωτογράφο Edouard Boubat ήταν καθοριστική για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην τέχνη 

της φωτογραφίας. Περιπλανιέται από χώρα σε χώρα… Συνεργάστηκε με διάφορα περιοδικά 

και εφημερίδες. Έχει κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει 

συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές. Έχει εκδώσει κι άλλα φωτογραφικά λευκώματα, όπως: Το Music 

on the Road, 2015, το Οδησσός Ονείρων, 2015 και Σελίδες που ψιθυρίζουν, 2016.

Πληροφορίες: info@eurasiabooks.gr
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!
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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
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

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

 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
 7

 Ι
Ο

Υ
Ν

ΙΟ
Υ

 2
01

8

0
1

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

€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018

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

Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών

Cover.indd   1 24/1/2018   4:53:51 μμ
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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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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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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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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Νο 20: 
PHOTO 

STORAGE

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 
3 Οκτωβρίου

2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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MINI PORTFOLIO 

Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΣΤΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Τοπίου • Πλανητική • Βαθέος ουρανού 

&

Cover_Nychterini_Fotographia.indd   1 31/5/2018   1:24:22 μμ

Δωρεάν 
μεταφορικά*!

*Για αγορές 

άνω των €25 

Ν h h
Νο 21: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Υπό έκδοση. Κυκλοφορεί 6 Φεβρουαρίου 2020

20+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 23/10/2019   1:40:45 μμ

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 

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

1 9 8 9 2 0 1 99 2

18+_MONOTHEMATIKA_21χ28_Dorean Metaforika_Β.indd   1 31/1/2019   3:16:22 μμ

http://www.photo.gr/monothematika/
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O Μανόλης Κασιμάτης τιμά 

τις τελευταίες δεκαετίες, το 

φωτογραφικό έργο του πατέρα 

του Στέλιου Κασιμάτη και το 

αναδεικνύει με κάθε τρόπο. 

Τώρα, πρόκειται να κάνει μια 

παρουσίαση, στον ωραίο, 

ιστορικό χώρο του Μύλου του 

Παππά στην Λάρισα (Τρίτη, 

29 Οκτωβρίου 2019, ώρα 

19:00), στο πλαίσιο των 

εβδομαδιαίων συναντήσεων 

της Φωτογραφικής Ομάδα 

fplus, σε συνεργασία με την 

Αντιδημαρχία Πολιτισμού και 

Επιστημών Δήμου Λαρισαίων. 

Αν βρεθείτε στην τόσο 

ανανεωμένη θεσσαλική πόλη, 

μην ξεχάσετε να κάνετε μια 

στάση και στον ιστορικό της 

Μύλο. 

“��+!���+$" ��!<�%�$" 
��� ��%� ��!�%*�"”
Τί κρύβει μια αθηναϊκή στοά; 

Η Αθήνα είναι μια ενδιαφέρουσα, χαοτική μεγαλούπολη. Ένα από τα πιο 

συναρπαστικά της ίσως στοιχεία, είναι οι στοές της οι οποίες σαν ένας 

άλλοκοτος ιστός αράχνης, συνδέουν- αναπάντεχα - διάφορες κεντρικές αρτηρίες, 

μικρά δρομάκια, μαγαζάκια, εναλλακτικά καφέ και εικαστικές παρεμβάσεις. Μία 

τέτοια παρέμβαση αποτελεί και η ομαδική έκθεση των φοιτητών του Τμήματος 

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής, οι οποίοι με 

ιδιάζοντα τρόπο ερμηνεύουν τη δική τους θέαση μιας συγκεκριμένης στοάς της 

πρωτεύουσας. 

Θα δείτε εικαστικές κατασκευές, βίντεο και φωτογραφίες, στον εκθεσιακό χώρο 

της φωτογραφικής ομάδας METApolis, εντός της στοάς Καΐρη, όπως έναν νοητό 

καταρράχτη που κυλά, θα ακούσετε ήχους μιας παράξενης μηχανής, θα ταξιδέψετε 

στον χρόνο, όλα αυτά σαν μία καλλιτεχνική έκφραση της οπτικής ανάγνωσης ενός 

ιδιαίτερου δημόσιου χώρου, κρυμμένου συχνά από τα μάτια των πολλών. 

Διάρκεια Έκθεσης: Μέχρι 8  Νοεμβρίου 2019

Διεύθυνση: Στοά Καΐρη 6, Μοναστηράκι Αθήνα 105 51 
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Άνθρωποι και Τόποι

Εικόνες ταξιδιού από Μαρόκο, το Μεξικό και την Ινδία αλλά και απλής καθημερινότητας των 

ανθρώπων που ζουν εκεί, θα δείτε στην Πλάκα, από τον Ευάγγελο Μπάρκα. O Ευάγγελος Μπάρκας 

καταφέρνει μέσα από τα χρώματα και την ατμόσφαιρα των φωτογραφιών του να δημιουργεί στους 

θεατές πολλά και ποικίλα αισθήματα. Τα φωτεινά χρώματα των τοπίων, σε συνδυασμό με τις σκηνές 

από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων που ζούνε κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που έχει 

φωτογραφίσει, δημιουργούν μια περίεργη ισορροπία. Έτσι η μελαγχολία και η χαρά συνυπάρχουν σε 

ένα δίπτυχο το οποίο κυριαρχεί σε αυτή την έκθεση, όπως και στη ζωή μας.

Η έκθεση πραγματοποιείται από το Το Chicago Athenaeum: Μuseum of Architecture and Design σε 

συνεργασία με το European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies.

STOP PRESS

Ένα φωτογραφικό βραβείο 

αποκλειστικά για γυναίκες 

δημιουργούς!Δημιουργήθηκε 

αρχικά από την φημισμένη 

φωτογράφο ντοκιμαντέρ 

Marilyn Stafford, αφορά 

τις ταλαντούχες γυναίκες 

φωτογράφους και τονίζει 

τη θετική δύναμη του 

φωτορεπορτάζ και της 

φωτογραφίας ντοκιμαντέρ 

στην ευαισθητοποίηση σχετικά 

με σημαντικά κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά, οικονομικά 

και πολιτιστικά ζητήματα που 

δεν λαμβάνουν την αναφορά 

που θα έπρεπε. Φέτος, η Nikon 

είναι υπερήφανος χορηγός 

του βραβείου Marilyn Stafford 

FotoReportageAward 2019. 

Aγαπητές λοιπόν κυρίες 

φωτογράφοι, στείλτε τις 

εικόνες σας εδώ: 

www.fotodokument.org 

και καλή επιτυχία σε όλες!

Διάρκεια: Μέχρι τις 10 

Νοεμβρίου 2019 

Διεύθυνση: THE 

EUROPEAN CENTRE: 

Μητροπόλεως 74, 

Αθήνα, 

Πληροφορίες: 

2103428511
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• Αν βρεθείτε στα ωραία Χανιά, 

επισκεφθείτε την ατομική του Γιάννη 

Οικονόμου, υπό τον τίτλο αλλά 

και τις χαρακτηριστικές, σχετικές 

εικόνες, “Αστικά ζεύγη, ένα project 

φωτογραφίας δρόμου”. Στην Πύλη 

Sabbionara από τις 8 έως τις 16 

Νοεμβρίου 2019. 

• Τί μπορεί να συμβεί όταν 

δύο λάτρεις της φωτογραφίας 

περπατούν σχεδόν 900 χιλιόμετρα; 

Το προσκύνημα της Compostela 

στην Ισπανία, είναι γνωστό εδώ και 

πάρα πολλά χρόνια και φέτος, δύο 

μέλη του Κέντρου Δημιουργικής 

Φωτογραφίας Θράκης, η Άννα 

Παρασκευίδου και ο Συμεών 

Χατζηλίδης, αποφάσισαν να το 

επιχειρήσουν, φωτογραφίζοντας 

παράλληλα για το πρότζεκτ τους Art 

Traces. Βρίσκονται στον τερματισμό 

αυτή την στιγμή, σύντομα θα 

μάθουμε περισσότερα, ιδού: www.

arttraces.org

• Υπάρχει η ορολογία “ruin porn” 

στην φωτογραφική θεωρία η 

οποία αναφέρεται στην έλξη που 

έχουν τα στοιχεία (κτίρια, δρόμοι, 

μνημεία και άλλα) της εγκατάλειψης 

πάνω στους φωτογράφους. Δεν 

μπορούμε εδώ να επεκταθούμε 

περισσότερο, αξίζει να το μελετήσετε 

διαδικτυακά ή μπορείτε να δείτε 

την σχετική ομαδική στην Blank 

Wall Gallery (Φωκίωνος Νέγρη 55 

Κυψέλη).  Διάρκεια: 1 Νοεμβρίου 

έως 13 Νοεμβρίου 2019, www.

blankwallgallery.com.

• Σε άλλη άκρη της Ελλάδας, στην 

παραθαλάσσια Ναύπακτο, θα δείτε 

φωτογραφίες από ερασιτέχνες 

instagrammers στην ομαδική έκθεση 

με το hashtag “#My_Nafpaktos”. 

Αξίζει να περιδιαβείτε στα ωραία 

σοκάκια της ιστορικής Ναυπάκτου και 

να φτάσετε μέχρι τα Παλαιά Σφαγεία 

όπου θα βρείτε την έκθεση της ομάδα 

Greek Instagrammers Events. Διαρκεί 

μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2019.
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