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Editorial

������: «���������!" ��#�$�%��"»
Νέο επεισόδιο - θρίλερ βγήκε στον αέρα...

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, όπως 

λέει και το γνωστό λαϊκό άσμα. Δεν θα 

πάω πολύ βαθυά στο χρόνο, μόνον 

λίγα χρόνια πριν. Θ’ αρχίσω από την 

περίοδο που πρωτοακούστηκε ο όρος 

«φωτογραφίες ταυτότητας με βιομετρικά 

χαρακτηριστικά». Ο κλάδος βρέθηκε 

τότε επί ποδός πολέμου. Σεμινάρια, 

συγκενρώσεις μαζικές και δυναμικές, 

ομιλίες αλλά και αναθέματα με πολλές 

απορίες για την αναγκαιότητα του μέτρου.

Δύσκολη η προσαρμογή στα νέα 

δεδομένα. Έγινε όμως. Και εκεί που 

τα πράγματα είχαν αρχίσει να μπαίνουν 

σε μία κανονικότητα, διαρροές στον τύπο 

μιλούσαν για νέους διαγωνισμούς που είχαν 

σαν στόχο ‘’να εξυπηρετηθεί ο πολίτης σε 

μία στάση στο αστυνομικό τμήμα, χωρίς 

σούρτα φέρτα στο φωτογραφείο και ίσως (;) 

πιο φθηνά...”. Νέο ξεκίνημα πάλης αγώνες 

των συνδικαλιστών του κλάδου αλλά και 

του ειδικού τύπου. Ο φόβος διαφυγής ενός 

σημαντικού εσόδου από το φωτογραφείο 

της γειτονιάς που συνεισφέρει σημαντικά 

στην κάλυψη μεγάλου μέρους των πάγιων 

εξόδων, κινητοποιεί εκ νέου τον κλάδο. 

Νέες διαβεβαιώσεις, νέες δεσμεύσεις από 

τους κυβερνώντες ότι “η φωτογραφία 

ταυτότητας και διαβατηρίου θα παραμείνει 

στο φωτογραφείο”. Και εκεί που τα 

πράγματα άρχισαν και πάλι να ηρεμούν 

ξαναβγαίνουν στον αέρα νέα σχέδια 

‘‘με γνώμονα πάντα το συμφέρον του 

πολίτη’’ που πολλοί διαβλέπουν και όχι 

αδικαιολόγητα, ότι θα  περάσει από την 

οικονομική καταστροφή του φωτογραφείου. 

Τα νέα σενάρια μιλούν για κατάργηση των 

ασπρόμαυρων φωτογραφιών, πάλι για 

επιστροφή των λήψεων στο αστυνομικό 

τμήμα, για κατάργηση της τυπωμένης 

φωτογραφίας και αποστολής απευθείας 

του ψηφιακού αρχείου στην υπηρεσία 

ταυτοτήτων και διαβατηρίων του αρμόδιου 

Υπουργείου και πολλά άλλα...

Απευθυνθήκαμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στο 

γραφείο του Υπουργού με το ερώτημα να μας απαντήσει ξεκάθαρα και συγκεκριμένα 

ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν λάβαμε ουδεμία 

απάντηση. ΠΟΦ & ΣΕΚΑΦ ενημερώθηκαν ότι αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο 

Προστασίας του Πολίτη. Και η αβεβαιότητα συνεχίζεται. 

Ερωτούμε λοιπόν εκ νέου και δημόσια τους αρμοδίους: Ποιος θα βγάζει τις 

φωτογραφίες ταυτοτήτων στο μέλλον; Τι προβλέπει η νέα προκήρυξη για αυτόν που 

θα αναλάβει το έργο; Έχουν τεθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις φωτογραφίες 

και ποιες είναι αυτές; Ο φωτογραφικός κλάδος πρέπει να το πληροφορηθεί άμεσα 

τι τον περιμένει.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Όλα άρχισαν από τις βιομετρικές φωτογραφίες ταυτότητας...  

«��&!�� �� '()��*�� �(���+�#( �%( ��&� �*$ $�� ,!( �(���+�#( 
$&�" �%( �.�� �*$ ��*��� ...»  

OSCAR WILDE
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ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19.01.2020

Την έκδοση 30 εκατομμυρίων 

πιστοποιητικών, σε βάθος 

δεκαετίας, προβλέπει ο 

διαγωνισμός για την επιλογή 

αναδόχου για το έργο των 

αστυνομικών ταυτοτήτων. Με 

βάση δε τον προϋπολογισμό 

που έχει κοινοποιηθεί στους 

ενδιαφερoμένους, για κάθε 

εκδιδόμενο έγγραφο το κόστος 

έχει εκτιμηθεί μεταξύ 15 και 20 

ευρώ. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι 

χρεώσεις θα διαφοροποιούνται 

ανάλογα με το είδος του 

εγγράφου. Αλλη τιμή θα 

χρεώνεται στον πολίτη η έκδοση 

του διαβατηρίου και άλλη η 

έκδοση μιας ταυτότητας ή ενός 

διπλώματος αυτοκινήτου.

Με βάση τους όρους 

της προκήρυξης, ο 

προτιμητέος ανάδοχος του 

έργου που θα επιλεγεί μετά τη 

διενέργεια του διαγωνισμού, στις 

3 Μαρτίου 2020, θα κληθεί να 

χρηματοδοτήσει ο ίδιος το έργο 

δημιουργίας του «εργοστασίου» 

έκδοσης των πάσης φύσεως 

πιστοποιητικών εγγράφων.

Συγκεκριμένα, μέσα στα επόμενα 

δύο χρόνια θα πρέπει να 

εκταμιεύσει μερικές εκατοντάδες 

εκατoμμύρια ευρώ, δεδομένου 

ότι ο προϋπολογισμός του έργου 

έχει καθοριστεί σε 515 εκατ. ευρώ. 

Ανάδοχος από τον διαγωνισμό 

θα αναδειχθεί η εταιρεία που θα 

προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή 

έκδοσης των πιστοποιητικών, που 

ήδη έχουν προδιαγραφεί από τις 

ελληνικές αρχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με 

πληροφορίες, το «εργοστάσιο» 

πιστοποιητικών της ΕΛ.ΑΣ., 

εκτός από τις ταυτότητες και τα 

διαβατήρια, θα δημιουργεί τις 

κάρτες μετανάστη, τις κάρτες του 

ΟΑΕΔ, τα διπλώματα οδήγησης 

κ.ά. έγγραφα. Οι νέες ταυτότητες, 

καθώς θα περιλάβουν βιομετρικά 

χαρακτηριστικά, θα έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα, η ισχύς του 

θα είναι 10ετής και μετά την πάροδο της δεκαετίας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να την 

ανανεώσει, συγκαταλέγοντας σε αυτή πιο επίκαιρα βιομετρικά στοιχεία.

Η μεταβολή αυτή είναι η πιο σημαντική για τον ανάδοχο του έργου. Ο τελευταίος, παρόλο 

που πραγματοποιεί μια εμπροσθοβαρή για τον ίδιο επένδυση, έχει τη δυνατότητα να 

αποσβέσει την επένδυση σε βάθος χρόνου. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, θα έχει 

διάρκεια 10 ετών με δικαίωμα επέκτασης για άλλα πέντε χρόνια. Ετσι με το σύστημα 

που θα αναπτύξει εκτιμάται πως θα παραχθούν τουλάχιστον 1,5 φορά οι αστυνομικές 

ταυτότητες του πληθυσμού της χώρας. Σημειώνεται ότι με βάση τη νέα νομοθεσία που 

θα έλθει, θα υποχρεωθούν όλοι οι κάτοικοι άνω των 12 ετών να εκδώσουν αστυνομική 

ταυτότητα. Οπότε στη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί, θα εκδοθούν πάνω από 

15 εκατ. αστυνομικές ταυτότητες.

Η ΕΛ.ΑΣ. στην προκήρυξη του έργου έχει περιγράψει σε ετήσια βάση για τα 10 χρόνια 

ισχύος της σύμβασης τις ανάγκες έκδοσης ταυτοτήτων. Παρόλο που οι ποσότητες δεν 

είναι δεσμευτικές, εν τούτοι εκτιμάται ότι θα τηρηθούν. Και αυτό επειδή η πίεση, τόσο 

από τις διεθνείς αρχές ασφαλείας όσο και από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα, είναι ασφυκτικές. 

Ειδικά οι Αμερικανοί, όπως αναφέρουν καλά ενημερωμένες πηγές, έχουν βρεθεί συχνά 

αντιμέτωποι με γνήσια ελληνικά διαβατήρια, τα οποία βασίζονται σε πλαστές ταυτότητες. 

«Ισως αν δεν υπήρχε η πίεση των ΗΠΑ, αυτή τη στιγμή να μη μιλούσαμε για το έργο των 

ταυτοτήτων στην Ελλάδα», παραδέχεται στέλεχος της αγοράς.

Παράλληλα, καθώς η νέα ταυτότητα θα έχει όλα τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του 

Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΙCAO), θα μπορεί ο κάτοχός της να 

ταξιδέψει σε πολλές χώρες εκτός Ε.Ε. Αυτό θα γίνεται χωρίς διαβατήριο και μεταξύ των 

χωρών αυτών συγκαταλέγονται και οι ΗΠΑ ή άλλες ανεπτυγμένες χώρες που διαθέτουν 

υποδομές συνδεδεμένες με τον ICAO.

Εκδοση εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή
Το «εργοστάσιο» εγγράφων που θα δημιουργηθεί θα παραδοθεί με το κλειδί στο χέρι 

στην ΕΛ.ΑΣ. Λειτουργός (operator) επομένως του έργου θα είναι η ΕΛ.ΑΣ. και όχι ο 

ανάδοχός του. Φυσικά ο τελευταίος θα υποστηρίζει τη λειτουργία του, όποτε και εφόσον 

αυτό ζητηθεί. Eπίσης, ο ανάδοχος του έργου θα λαμβάνει για κάθε εκδιδόμενο έγγραφο 

μια προμήθεια, η οποία αθροιζόμενη σε βάθος δεκαετίας θα οδηγήσει στην απόσβεση της 

επένδυσής του, ενώ επιπλέον θα του αποφέρει κάποιο κέρδος.

Μέχρι σήμερα, μετά την πρόσκληση που απέστειλε η ΕΛ.ΑΣ., την προκήρυξη του έργου 

έχουν λάβει 22 διαφορετικά νομικά πρόσωπα. Από αυτά περίπου τα 15 αποτελούν 

επιχειρήσεις διαφορετικών μετοχικών συμφερόντων και ελέγχου. Μεταξύ αυτών 

περιλαμβάνονται η Austrian Card, η HID Global, η Idemia, η Thales (Gemalto), η Veridos, 

η Zetes (Panasonic) κ.ά. Οι προαναφερόμενες είναι εταιρείες που έχουν εμπειρία σε 

αντίστοιχα έργα έκδοσης πιστοποιητικών.

Ωστόσο, μετά την παρέμβαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου 

Πιερρακάκη, οι νέες ταυτότητες να εφοδιαστούν με ψηφιακές υπογραφές, αναβαθμίζεται 

ο ρόλος των εταιρειών πληροφορικής. Πλέον τα πληροφοριακά συστήματα του έργου 

δεν θα αποθηκεύουν μόνο τα στοιχεία των εκδιδόμενων εγγράφων (βάση δεδομένων), 

αλλά θα διαχειρίζονται όλες τις ασφαλείς συναλλαγές των πολιτών με τη νέα πύλη 

«gov.gr», που αναμένεται να αποτελέσει τον νέο «Ερμή» της χώρας στην ηλεκτρονική 

διακυβέρνησή της.

Οι σχηματισμοί (κοινοπραξίες, ενώσεις επιχειρήσεων κ.λπ.) πάντως που θα διεκδικήσουν 

το έργο, αναμένεται να σχηματοποιηθούν προς το τέλος του επόμενου μήνα, με δεδομένο 

ότι η υποβολή των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 3 Μαρτίου 2020. Πάντως, η 

αγορά δεν αναμένει περισσότερες από 5 ή 6 προσφορές.
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������ ��	 
� ��������� ������������� �� ������ ��	 ��� Social Media & Google  

����� ��	
 ���	����
 ��� �����
 �� ��	������
 ��	���������� �� �	����� �	� ��	 ��������	; 
����� �	�����
 ���	������
; ����� ��	
 �����������
 ���	����	
; ����
 �����
 ���� �� 
����
 ��
 «�	����	��» �� ��� ��	�	��
 ���� ��	�� �	� ��������	�; ��� �����
 ���� �	 �������	!

��� & LED. ��� �� ������
! 
������	 �
����	 ��� ���	 ��	 ����	 ����� �������  

�� �����	
�� ���������� �� �
�	
��� ���	 ��� �
���
������ �
��������� �����
	���.
"�� �������� �	� �� ������	�	����� ������� ���� ��� �����	����� �	� �
 ��	������ 
� ���	������� � �	���� ���
 ��� LED. #� �������	�� ���
 	� ��	���
 ������� � ��
 
����������
 �	� ��	������ � ��	�� �� �	���� ���
 & LED ���� & 	� ���	������
 ����	��
 �	�
. 

���������: ���	 �������

�	, Marketing & Management Consultant | ����� ����	�
� ���� 
�����: !������ 12 "�������� 2020, ��������: 17:00 ��	 21:00 (4 ���)
���!� ���"������: #����� ����
����
 �������� "$!%����	, ������� 1, 104 45 ����� 
�!��!� �#����!���: 35€ (� $
%� ��
	�%&���
 '*�). 
$�$%'(") *%+%,-/-0#)")": '��������

���������: �������	 ��������	, ������������� ���
����
�, studio 01.
�����: (�����, 15 "�������� 2020, ��������: 10:00 ��	 14:00 (4 ���)
���!� ���"������: #����� ����
����
 �������� "$!%����	, ������� 1, 104 45 ����� 
�!��!� �#����!���: 25€ (� $
%� ��
	�%&���
 '*�). 
$�$%'(") *%+%,-/-0#)")": '��������

��$�$�
'�&���+��

��&&�$�
'�&���+��

12

15

17:00 -21:00

10:00 -14:00

()�%*!+.# / 68�#!%9%;+#
• $������� ��	�	�� ������������
 � ������������
 �������������
 • ) ��	�	�� ��	 Facebook  • ) ��	�	�� ��	 Instagram • ) ��	�	�� ��	 
Linkedin • ) ��	�	�� ��	 Youtube • ) ��������� ��� 	� ��	��������
 ���	������
 • ) ��	�	�� ��	 Google My Business (%��2����� Google, 
�����
 Google)  • 5� ���������� ���� ���
 ���������
 • 5	 ������ ��� likes ��� � �����	�� �	�
 �� ��	������� ��������6� �����6� 
• -� ���������
 ��� �	������� ������ (Facebook – Instagram – Linkedin)  • ) �������� ��� Google (%��2�����-*�	�	��-0outube) 
• ) �����	�� �	� ��������	��	
 �� ����	������, ��
 ����	������
 �� ��	��	�� ��� ��
 ��	��	��
 �� ������	 �	�����
 - �6����
 �.�.

6# #�#9)6%)� 68�#!# %*$(:
• - ������
 � ���
 & LED • 8��
 	� ����	�����
 ��� �� ���	�������� • 5� ����� �	 Guide Number  • *6
 �	 ���
 ������2�� ��� ������ 
��
 ���	������
 • 5� ����� �	 TTL • *�
 �����	��2���� �	 ���
 � �� ���	������� ����� • 5� �������� � �� ������ ��
 ��	��	���
 
����	� • *6
 ����2�� 	 ������
 ���� �����	�	�	�� �	 ���
 � �������� • X���� ���
 ����
 Hot shoe • *������� �9������� ���
 
���������
 ��� mini softbox • 5� ������ �� 9��	�� ��� �� LED •  X������� ���	������ ��� LED E9������� ��� LED �.�.

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

� ! ����� «/ ���������< ��=�
<» & �
� �
�������� ���=	 ��	 �����<	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E������	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

Samiinars Jan 2020.indd   39 23/1/2020   1:53:10 μμ

https://www.photo.gr/product/seminar-social-google/
https://www.photo.gr/product/flash-led/
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� �
�������� ���=	 ��	 �����<	 ��	

...& ���� ����	 €18,90! 

E������	: www.photo.gr/workshops • info@photo.gr • 210 8541400

������� ������� �����	������ ������� 
;
������ �� �o Photoshop - *�������	 �������	 ��� ����� ����� ���
 ��=
��< ��

• *��	������ �	� �	�����	�: �������� - *�����
 - ���	�
• <������� ������ ��� �������� 	�����. �	������	� ������� ������� (RAW, TIFF, JPEG ���).
• E������ (Layers): =��	��
 ��� 	���	�: ���������� ��������, ��������
 - ����	� �����9�
,

��	�������
 �������
 � �������, ����
 ��� ������� ���9�������
 ��� ������
.
• >������� ��� ���9������� ���	�����6�. ����������: �������� ��������, 

�������� ��������
, �9����, ����� �	���	�.
• ������	�� ����	�
 ������� ��� ����� �� �����6���
, WEB ���.
• %������� ����	�. "������ ������
. �����������
 ���������
 ���	������
.
• %��	����	� �������6� (actions).
• "��������� � Adobe Bridge.
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• ����� � ���	�� (20) ��������
 ��
 ���	������
. 5������
 � �� C������ 	���.
• #� ����� ��	���� ������� & ��	�����
 �	�
 -���9������
 ��� ��	�
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• *�������� �� ����� �� �������� �������� ���� ��������� ��
 ���	������
 � ����������� 
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����
�, www.nikosalpha.com
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����������: +��

� �������, writer, photographer, curator - www.vasdeki.com, www.fotograficus.gr
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'�&���+��26 17:00 -21:00

��� ��	����	�
 ���	���	�
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 ��
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�������� ��
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������������
 ���	�����
 ���
: �� ����� �	 ��	������ ��	
 ��� ���� ��� ��
 ���� ��	������, �	�� ����� �� �������� � �� 
	�	�� ����	�� �� ���	������ ��� �	 ��� ����� ���� � ��� ��� ���� �	��� ���� �����! 

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

�� �����	
�� �� �����
	��

ΜΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ!

��$�$�
'�&���+��19 17:00 -21:00

Samiinars Jan 2020.indd   43 23/1/2020   1:54:21 μμ

https://www.photo.gr/product/seminar-epexergasia/
https://www.photo.gr/product/seminar-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%ae-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b1/
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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

EB,$�%": Τάκης Τζίμας,���!#)#(��" �<(��.%": Παναγιώτης Καλδής�Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

����%&�;!�": Άννα Μανουσάκη �#(�'B�!": 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

EB,$�%": Τάκης Τζίμας,���!#)#(��" �<(��.%": Παναγιώτης Καλδής�Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

=�����!>(�B' (6� & �!*���'+: Ιωάννα Bασδέκη ����%&�;!�": 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 

�����'!

H ,<(�&% �%" �<;%"... 
... Τα πιο εντυπωσιακά κατολισθητικά φαινόμενα που κατέγραψε η κάμερα

https://www.youtube.com/watch?v=ztVIBlDnYfI
www.photo.gr
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Η καθολική επικράτηση 

των smartphone εκτός 

από τις selfie, σαν γενικό 

υποκατάστατο της point and 

shoot φωτογραφικής μηχανής, 

έχει φέρει μια αδιόρατη 

ανατροπή στις snapshot. 

Γενίκευσε και αποενοχοποίησε 

το κάθετο κάδρο. Οι πρώτοι 

που αξιοποίησαν το κινητό σαν 

compact φωτογραφική μηχανή 

ενστικτωδώς το γύρναγαν σε 

οριζόντια θέση ώστε να μη 

φαίνεται ακριβώς 

η ...προέλευση της εικόνας. 

Σιγά σιγά το σύνδρομο ξεπεράστηκε και οι χρήστες με απόλυτη άνεση και φυσικότητα 

κάνουν τις κάθετες εικόνες τους χωρίς να πολυνοιάζονται. Όσο πιο αποδεκτό είναι τόσο 

το ξεχνάνε... Ίσως φθάσαμε μάλιστα στο άλλο άκρο όπου ο χρήστης δεν έχει στο μυαλό του 

την επιλογή οριζόντιου/κάθετου και κάνει το προφανές δηλ. μόνον κάθετο κι όπου κάτσει. 

Ειδικά τώρα σε κάτι superwide αναλογίες κινητών που πασχίζουν οι οθόνες να φτάσουν 

το κινηματογραφικό 21:1 το κάδρο “τεντώνει” αφύσικα. Άντε να μιλήσεις σε αυτούς τους 

ανθρώπους για aspect ratio, χρυσές τομές και αναλογίες, και να τους συμμαζέψεις στο 

πιο “φωτογραφικό” πλάνο 1:1,5.  Τα πράγματα όμως είναι ακόμη πιο προχωρημένα στο 

video όπου πλέον η “καθετότητα” έχει γίνει καθεστώς. Τα πορίσματα από έρευνα της MOVR 

Mobile Overview Report είναι σαφή. Το 70% της κίνησης data στα social media γίνεται μέσω 

smartphone και το ποσοστό βαίνει αυξητικό και ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών των data αφορά 

video που τα παρακολουθούν οι  χρήστες σε κατακόρυφη θέση κατά 94%. Ελάχιστοι κάνουν 

τον κόπο να περιστρέψουν τις οθόνες τους! Eξάλλου πλέον όλατα social media (Facebook, 

instagram, twitter, Snapchat) προβάλλουν τα κάθετα video clip xωρίς μαύρα περιθώρια... Όλα 

αυτά είναι ικανά να κάνουν τους “επίσημους κινηματογραφιστές” που ορκίζονται στα ιερά και 

όσια του σινεμά με τις wide και cinerama οθόνες, τα χολιγουντιανά τεράστια εξαπλωμένα δεξιά-

αριστερά πλάνα σε επιφάνειες προβολής με αναλογίες 21:1 κλπ. να απελπιστούν και να σκίσουν 

τα πτυχία τους και τις κάρτες μέλους στις διάφορες επαγγελματικές ενώσεις των εικονοληπτών 

και διευθυντών φωτογραφίας. 

Δεν ξέρουμε αν η τεχνολογική συγκυρία που έφερε στο προσκήνιο το κατακόρυφο κάδρο 

θα έχει και συνέχεια ή θα είναι μια ακόμη παροδική τρέλα που θα ξεφουσκώσει... Ξέρουμε 

όμως ότι από την εποχή του φιλμ υπήρχαν φωτογραφικές μηχανές που διευκόλυναν 

τέτοιο καδράρισμα. Θυμηθείτε την διάσημη Olympus Pen F μισού καρέ με τον παράξενο 

περιστροφικό φωτοφράκτη που τράβαγε 72 πόζες 24x18mm κρατώντας τη κανονικά. Ή πιο 

μετά την μεσαίου φορμά Fujifilm GA645 και την αντίστοιχη Zenza Bronica RF645. Και οι δύο 

τελευταίες έπαιρναν φιλμ ρολό 120 από το οποίο έβγαζαν 16 καρέ 6x4,5cm, προχωρώντας το 

φιλμ ένα ένα τα κάθετα καρέ. Στην εποχή του φιλμ λοιπόν είχαμε το κάθετο κάδρο αλλά ως 

ιδιορρυθμία και όχι πασπαρτού. Τι θα απογίνει. Ίδωμεν...
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

To B')!�� B',��
...δεν είναι σημερινή τρέλα των smartphone
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Τί έκανε μία σκηνή βεδουίνων στο κέντρο της Αθήνας;

Περπατάς στην οδό Αγίων 

Ασωμάτων, εκεί που 

ο μετρ της αποφασιστικής 

στιγμής Henri Cartier-

Bresson, πάγωσε τον 

χρόνο με τον συσχετισμό 

των δύο μαυροντυμένων 

ηλικιωμένων γυναικών 

και των νεαρών 

Καρυάτιδων στο 

μπαλκόνι. 

Σήμερα βλέπεις την ομορφιά ενός παρελθόντος, σε συνδυασμό με τις μουτζούρες των 

αποτυχημένων γκραφίτι και κάποια στιγμή φτάνεις στο κτίριο του Μουσείου Μπενάκη 

Ισλαμικής Τέχνης, όπου σε υποδέχεται μία μικρή αφίσα, με τον τίτλο “Aegean Desert, 

Πρίγκηπας Νικόλαος”. “Αν δείτε μόνο την έκθεση φωτογραφίας, το κόστος είναι πέντε ευρώ, 

για να δείτε όλο το μουσείο, είναι εννέα”, μας ενημερώνει ο φύλακας. Αναμφισβήτητα, η 

εμπειρία διαφέρει, όταν το δείτε ολόκληρο, αν σας ενδιαφέρει το θέμα της ισλαμικής τέχνης. 

Η πόρτα που μας οδήγησε στην έκθεση Aegean Desert ήταν σχεδόν… άφαντη, κρυμμένη 

πίσω από το μεγάλο ταμπλό με το κείμενο της έκθεσης. Και η έκπληξη ήρθε όταν βρεθήκαμε 

σε ένα μικρό προαύλιο όπου αντικρύσαμε μία βαριά, μαύρη σκηνή - βέβαια από τον κόσμο 

των βεδουίνων και πίσω από την είσοδο συναντήσαμε τις φωτογραφίες: μεγάλες, έγχρωμες 

εκτυπώσεις τοπίων της ερήμου του Κατάρ και του Αιγαίου Πελάγους, οι οποίες διέλυαν το 

σκοτάδι της σκηνής. Ενδιαφέρουσα εμπειρία αλλά μικρής διάρκειας καθότι τα έργα ήταν λίγα. 

Θα ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρον αν η σκηνή είχε στηθεί στον χαρακτηριστικό προαύλιο χώρο 

του Μουσείου Μπενάκη στην οδό Πειραιώς. Η έκθεση ολοκληρώθηκε στις 19 Ιανουαρίου.

Όμως στο κτίριο της Ασωμάτων, υπάρχει κι άλλη έκθεση η οποία διαρκεί μέχρι τις αρχές 

Μαρτίου: είναι η Καζαμπλάνκα της Μελίτας Βαγγελάτου. Στον έναν όροφο, οι φωτογραφίες 

της εκτίθενται πάνω σε τραπέζια και μοιάζει σαν να βλέπουμε μία παρουσίαση η οποία 

λειτουργεί διαδραστικά με τα ισλαμικά εκθέματα. Στον άλλον όροφο όπου παρουσιάζονται 

με πιο παραδοσιακό εκθεσιακό τρόπο, η εικόνα λειτουργεί πιο ξεκάθαρα. Ενδιαφέρον είναι 

ότι συναντά κανείς ορισμένες αρκετά ποιοτικές φωτογραφίες αστικού τοπίου, οι οποίες δεν 

δημοσιεύθηκαν στα ενημερωτικά μέσα. Κι εδώ τίθεται το σημαντικό ζήτημα της επιλογής 

φωτογραφιών από ένα φωτογραφικό πρότζεκτ.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να συνεχίσετε την ανάβασή σας μέχρι τον τελευταίο όροφο του 

μουσείου, όπου θα εκπλαγείτε από την πανοραμική οπτική θέαση της Αθήνας που σας 

προσφέρεται εκεί. Διότι, ίσως, τελικά, η πιο όμορφη εικόνα, να είναι η πραγματική. 

                                                                                                                   ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ

https://www.photo.gr/blogs/%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CE%BA%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AF-%CE%AD/
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Fujifilm X-T200
Οικονομική πρόταση για όσους θέλουν να μπουν στο σύστημα Fujifilm X

H σχεδιαστική ομάδα της Fujifilm είναι μια από τις πλέον δραστήριες, με μεγάλη παραγωγικότητα και 

έμπνευση. Η X-T100 είχε αποκτήσει αρκετούς φίλους χάρη στη φιλική τιμή και τις μικρές διαστάσεις και 

τώρα ήλθε καιρός να βελτιωθεί ως Χ-Τ200. Kαι εδώ ο αισθητήρας 24Μegapixel ανήκει στους “συνήθεις” 

Bayer Pattern και όχι X-Trans όπως τα ακριβότερα και  πιο πολύπλοκα μοντέλα. Παρόλα αυτά έχει σχεδιαστεί 

εξ αρχής με “μικροκαλωδίαση” από χαλκό που χάρη στην καλύτερη αγωγιμότητα δίνει 3,5 φορές καλύτερη 

μεταφορά των ψηφιακών δεδομένων και δευτερευόντως ευνοείται και η ευαισθησία που τώρα φθάνει ως 

ISO 25600. Από ηλεκτρονικής πλευράς πρόκειται για τελείως νέα σχεδίαση. Το autofocus ενσωματώνει 

περισσότερα phase detect σημεία (140Κ έναντι 16Κ) καλύπτει ευρύτερη επιφάνεια του αισθητήρα στο 

PhaseDetect και έχει 425 επιλέξιμα σημεία αντί 91. θετική εντύπωση προκαλεί το video 4K με full sensor 

readout (χωρίς crop) σε refresh 29,97p/24p. Δεν λείπει και το slow motion full HD 1080/120p.   Επίσης έχει 

αναβαθμιστεί η οθόνη σε 3,5in. από 3in.


utofocus &! Face detection

H λειτουργία εντοπισμού/αναγνώρισης προσώπων λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στην τελευταία εκδοχή 

της με εξελιγμένους αλγόριθμους και ισχύει και για ομάδες ανθρώπων ή σε selfie mode. Με παρόμοιο 

τρόπο δουλεύει και η λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης περιεχομένουν Main Subject Recognition.

Film Simulation
Ένας σοβαρός λόγος για τη δημοφιλία των μηχανών της Fujifilm είναι τα Film Simulation, που εξομοιώνουν τη 

χρωματική ταυτότητα συγκεκριμένων εμουλσιόν της εταιρίας. Έτσι οι χρήστες της X-T200 έχουν ένα απλό και 

κατανοητό τρόπο να εφαρμόσουν 11 χρωματικά προφίλ αντίστοιχα με έγχρωμα θετικά, αρνητικά και α/μ φιλμ.
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Fujifim XC35mm f/2
Προσιτός ημιευρυγώνιος

Μαζί με την αναγγελία της νέας Χ-Τ200 

συνέπεσε και η πρώτη παρουσίαση του 

οικονομικού ημιευρυγώνιου Fujinon Aspherical 

XC 35mm f/2. Όπως προκύπτει από τον κωδικό 

XC ανήκει στην πιο προσιτή σειρά φακών της 

εταιρίας (ενώ οι πιο ακριβοί έχουν κωδικό 

XF). Έτσι ο νέος 35άρης έχει πλαστική αντί για 

μεταλλική μοντούρα και δεν έχουν προβλεφθεί 

στοιχεία όπως δακτυλίδι διαφραγμάτων 

και στεγανοποίηση. Αποτελείται από εννέα 

κρύσταλλα σε έξι ομάδες, ανάμεσα στα οποία 

δύο είναι ασφαιρικά. Πάντως σύμφωνα με τους 

μηχανικούς της Fujifilm, η απόκριση autofocus 

δεν έχει τίποτε να ζηλέψει συγκριτικά με τους 

πιο ακριβούς φακούς της γκάμας, εφόσον 

χρησιμοποιείται βηματικό μοτέρ ακριβείας και 

σύστημα εσωτερικής εστίασης. 

����

���)!��*��%;%
Στη λήψη video με την Χ-Τ200 εφαρμόζεται ένα 

καινούργιο υβριδικό σύστημα ηλεκτρονικής 

σταθεροποίησης που δέχεται συνεχείς πληροφορίες 

από γυροσκοπικό αισθητήρα. 

�)$(%
Η πλούσια σε μέγεθος αρθρωτή οθόνη 3,5in. με 

αναλογία πλευρών 16:9 ανταποκρίνεται σε όλες τις 

επιθυμίες των χρηστών αφού και επαφική λειτουργία 

έχει και μπορεί να αξιοποιηθεί για διάφορες ρυθμίσεις 

όπως φωτεινότητα, επιλογή αναλογίας καρέ, editing 

κλπ.

��B$" B��
Η Χ-Τ200 θα πωλείται είτε ως σκέτο σώμα είτε με το 

zoom XC15-45mm f/3,5-5,6 OISPZ 

B�;�B6" *��,������6"
Αισθητήρας: ΑPS-C CMOS 23,5x15,7mm

Eυαισθησία ISO: 200-12800 (με επέκταση 100-51200)

Οθόνη: 3,5in. 2,78εκ.dot

Ηλεκτρονικό σκόπευτρο: 0,62x ανάλυση 2,36εκ.dot

Xρονισμός κλείστρου: 1/4000-4sec. (ηλεκτρονικό ως 

1/32.000sec)

Flash sync: 1/180sec

Burst mode: 8fps 

Video 4K MPEG.4 H.264 3840x2160 30p

Mπαταρία: λιθίου ΝPW126S με αυτονομία 270 καρέ 

CIPA

Διαστάσεις: 121x84x55mm 

Βάρος: 370gr.
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ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: 
www.photo.gr/e shop - 210 8541400 - info@photo.gr

Μικρό για να χωράει παντού

ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
12,5cmχ16cm
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟ
12,5cmχ16cm

€4,90

31η ΕΚΔΟΣΗ

http://bit.ly/36AurUj
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�ikon trade-in
Αν σκέπτεστε την αγορά D780

Oι ενδιαφερόμενοι που εξετάζουν το ενδεχόμενο να αγοράσουν την ολοκαίνουργια full frame DSLR Nikon 

D780, έχουν ένα κίνητρο παραπάνω αφού ισχύει προσφορά απόσυρσης “Trade-In” της Nikon: Δηλ. με 

αγορά της Nikon D780 και αποσύροντας οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή, αποκομίζετε όφελος 200€.

Η προσφορά ισχύει  έως και το Σάββατο 29/02/2020. 

Η απόσυρση και αγορά πραγματοποιείται άμεσα σε επιλεγμένα σημεία λιανικής πώλησης φωτογραφικών ειδών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Nikon, επισκεφθείτε την τοποθεσία: www.nikon.gr

	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

ikon trade-in
σκέπτεστε την αγορά D780

https://www.damkalidis.gr/article.php?id=295
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DJI
Οδικός χάρτης με νέα drone για το 2020

Σημαντικό εμπλουτισμό της γκάμας με νέα μοντέλα εξαγγέλλει η ηγέτιδα στο χώρο των drone DJΙ ενώ από φέτος όλα τα 

μοντέλα με βάρος πάνω από 250γρ. θα εξοπλίζονται με το σύστημα αποφυγής συγκρούσεων AirSense Automatic Dependent 

Surveillance Broadcast. Το τελευταίο αποτελεί μέσο αναγνώρισης άλλων ιπτάμενων αντικειμένων κυρίως αεροσκαφών ώστε να 

αποκλείεται κάθε πιθανότητα σύγκρουσης στο χώρο πτήσης. Το σύστημα θα εφαρμοστεί πρώτα στο Mavic 2 αφού το Mavic 3 

ακόμη δεν έχει αναγγελθεί παρά τις εικασίες ότι θα ήταν έτοιμο για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Οι φημολογίες μιλάνε και για 

άλλη μια σειρά επαγγελματικών drone που θα περιλαμβάνουν τρία μοντέλα το Matrice 100, 200 και 300.

Laowa 65mm f/2,8 2x 
macro 

Για μοντούρες Fujifilm X, Canon EOS-M 
και Sony E-mount

H πάντα δραστήρια Venus Optics παρουσιάζει 

ένα νέο οικονομικό macro και μάλιστα 2x για 

mirrorless μηχανές Canon, Fuji και Sony με crop 

sensor. Λόγω  συντελεστή πολλαπλασιασμού 

της εστιακής απόστασης, ισοδυναμεί με 90mm. 

Αποτελείται από 14 οπτικά κρύσταλλα μοιρασμένα 

σε 10 ομάδες, από τα οποία τρία τύπου Extra Low 

Dispersion (χαμηλής διάχυσης) και όπως σημειώνει 

ο κατασκευαστής η επιλογή κρυστάλλων έγινε με 

γνώμονα την διόρθωση των πλάγιων χρωματικών 

εκτροπών και των διαμήκων χρωματικών 

εκτροπών. Υπάρχει δακτυλίδι διαφραγμάτων f/2,8-

22. Oι διαστάσεις είναι 100x57mm και η διάμετρος 

φίλτρου 52mm. O φακός ζυγίζει 355γρ.
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U%���B6" =!(�%��B6" �%>�(6" Happy Japan 

Νέα αντιπροσωπεία

Την αντιπροσωπεία των κεντητικών μηχανών της ιαπωνικής εταιρείας Happy Japan ανέλαβε η Atlas 

Digital AE.  Οι κεντητικές μηχανές αποτελούν ένα ανεξάρτητο ή συμπληρωματικό της DTG εκτύπωσης 

εξοπλισμό για διακόσμηση ρούχων, υφασμάτων, τσαντών, καπέλων, μαξιλαροθηκών και άλλων ειδών 

και βρίσκει εφαρμογή στην ευρύτερη αγορά για στολές εργασίας, διαφημιστικά είδη κλπ, καθώς και στην 

τουριστική αγορά και ειδών λαϊκής τέχνης.

Οι κεντητικές της Happy Japan συνδυάζουν την ευκολία στη χρήση με την επαγγελματική απόδοση. 

Χαρακτηρίζονται από τις υψηλές τεχνικές προδιαγραφές, την προηγμένη ιαπωνική τεχνολογία και την 

πληθώρα προαιρετικών εξαρτημάτων, που επιτρέπουν στους επαγγελματίες να πραγματοποιούν ακόμα και 

τα πιο σύνθετα κεντήματα σε διάφορα είδη (ακόμα και παπούτσια), με εξαιρετικά ποιότητα.  

Με μια σειρά μοντέλων με 7 έως 15 βελόνες, 1 έως 12 κεφαλές, μέγιστη ταχύτητα από 1000 έως 1500 

rpm, επιφάνεια κεντήματος από 285x290mm έως 400x1200mm, και έγχρωμη οθόνη αφής, αποτελούν την 

ιδανική επιλογή με την ανταγωνιστικότερη τιμή της αγοράς και την καλύτερη σχέση απόδοσης/τιμής

Atlas Digital AEΤηλ: 210-9845771, fax: 210-9845081, e-mail: marketing@atlasdigital.gr

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



������ 489 •  �����	
 27 �
���
	I�� 2020 ����
 20

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

��

Pentax D FA 70-210mm f/4 ED SDM VR
Για κατόχους Pentax crop sensor

Οι περισσότεροι φακοί Pentax PKA έχουν κάλυψη για crop sensor APS-C με μετρημένες εξαιρέσεις 

κάποιων που σχεδιάστηκαν ειδικά για την full frame K1 (και K1 MkII). Στο φορμά APS-C αποβλέπει και 

ο νέος tele zoom autofocus D FA 70-210mm f/4 ED SDM VR σταθερού διαφράγματος αποτελούμενος από 

20 oπτικά στοιχεία σε 14 ομάδες, εκ των οποίων τρία χαμηλής διάχυσης τύπου ED και δύο ΑD (Anomalous 

Dispersion). O μηχανισμός διαφράγματος αποτελείται από εννέα πτερύγια για τέλειο bokeh και για την 

καλύτερη συμπεριφορά στη θάμβωση φροντίζει η ειδική πολλαπλή επίστρωση High Definition Multi 

Layer. Ο φακός φέρει σφράγιση με ελαστικές τσιμούχες για προστασία από υγρασία και σκόνη. Η εστίαση 

λειτουργεί αθόρυβα χάρη στο δακτυλιοειδές μοτέρ SuperSonic Direct Drive. Oι διαστάσεις είναι φυσικά 

ανάλογες της κλίμακας εστιακών αποστάσεων που καλύπτει 175x78,5mm και το βάρος 860γρ.

Fujifilm 
GF Zoom 45-100mm f/4 R LM 
OIS WR για digital medium 
format

για να πλαισιώσει τη γκάμα φακών 

για το digital medium format της 

εταιρίας, προορίζει η Fujifilm το νέο 

“γενικής χρήσης” zoom GF 45-100mm 

f/4 R LM OIS WR που αντιστοιχεί σε 

εστιακές αποστάσεις 36-79mm. Η οπτική 

σχεδίαση είναι αρκετά πολύπλοκη με 

16 κρύσταλλα σε 12 ομάδες εκ των 

οποίων τρία ασφαιρικά, ένα SuperED και 

ένα ED. Όλα αυτά συνεργάζονται για τη 

μείωση των χρωματικών και γεωμετρικών 

εκτροπών. Όπως και οι άλλοι φακοί 

μεσαίου φορμά της Fujifilm χρησιμοποιεί 

γραμμικό μοτέρ οδήγησηςτου autofocus 

και σύστημα οπτικής σταθεροποίησης 5 

αξόνων με απόδοση 5stop για τις λήψεις 

στο χέρι. Όπως προδίδει το WR ο φακός 

είναι weather resist με σφράγιση για 

υγρασία και σκόνη. Ζυγίζει ελάχιστα 

παραπάνω από ένα κιλό (1005γρ.).

020 ����
 20
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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
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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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

€6,90

���������	

��
��!

�������	 


�� ���� ������������� � ��							

�  � � � � � � 	 � 
 	  � � � 
 �   � � � 
 � 	 TEY���

NO 9
����� 
������

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...

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

 Δ
ΥΟ

 Μ
Ε 

ΤΡ
ΕΙ

Σ 
 Φ

Ο
ΡΕ

Σ 
ΤΟ

 Χ
ΡΟ

Ν
Ο

 
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
9 

ΙΟ
Υ

Ν
ΙΟ

Υ
 2

01
6

��	���     
����������

Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2016

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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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
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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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Με ποσοστό 100% των ψήφων εξελέγη στο ΔΣ & Πρόεδρος ο Βασίλης Κουτρουμάνος 

Πραγματοποιήθηκαν, στις 22 Ιανουαρίου 2020, με ευρεία συμμετοχή και μεγάλη επιτυχία, οι πρώτες εκλογές της 

νεοσύστατης Π.Ε.Φ.Φ.Ε. Ε. (Πανελλήνια Ένωση Φωτοειδησεογράφων, Φωτογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων)  

στην Αθήνα. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που σχηματίστηκε αμέσως μετά την Γενική  Συνελευση και τις εκλογές είναι:

Πρόεδρος ο κ.Κουτρουμάνος Βασίλειος, Α’ Αντιπρόεδρος ο κ.Σκούρτης Θωμάς, Β’ Αντιπρόεδρος ο κ.Ταμπούρης 

Αλέξανδρος, Γενικός Γραμματεας ο κ.Βούτος Ανδρέας, Ταμίας ο κ.Μπότσης Νεκτάριος, Ειδικός Γραμματέας ο κ.Ξενάκης 

Γεώργιος, Μέλος  ο κ.Τσαπατσάρης Βασίλειος, Μέλος ο κ.Γκάντζιος Βασίλειος, Μέλος  η κ.Τσίλικα Δήμητρα.

Το περιοδικό μας συγχαίρει το ΔΣ για την εκλογή του και εύχεται καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site 

www.photo.gr
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Το βραβείο της ΕΔΙΠΤ απονεμήθηκε στην κ.Βαρβάρα Γκιλίνη 

ιδιοκτήτρια της εφημ. ΠΟΛΙΤΙΚΑ της Μητιλύνης

Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του Μεγάρου Σαρόγλου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, 

την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, όταν παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη 

Παυλόπουλου, απενεμήθησαν τα βραβεία στους επιλεγμένους δημοσιογράφους. Την τιμητική τους 

είχαν οι κυρίες  αφού πέντε από τα έξι βασικά βραβεία, δόθηκαν σε γυναίκες δημοσιογράφους: 

Η Ελένη Μπιλιάλη για τη σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο “Φωτεινά Μονοπάτια” της ΕΡΤ2 που προβάλλει 

Ιερά Προσκυνήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

Η Ιωάννα Μάνδρου για την αντικειμενική και επιτυχή κάλυψη του δικαστικού ρεπορτάζ και την πιστή 

τήρηση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, 

Η Κάτια Μακρή για την επιτυχή πορεία της στο πολιτικό ρεπορτάζ και την αντικειμενική πολιτική 

ανάλυση της επικαιρότητας,

Η Σπυριδούλα Σπανέα για τις δημοσιογραφικές της έρευνες για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών στον 

Αθλητισμό και τις συνεντεύξεις της με προσωπικότητες του παγκόσμιου Αθλητισμού,

Η Νίκη Λυμπεράκη για την αντικειμενική, δεοντολογικά ορθή και με πληρότητα παρουσίαση του 

κεντρικού δελτίου του τηλεοπτικού σταθμού Open TV.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μπότση, κ. Πάνος Καραγιάννης, τόνισε ότι το 

Ίδρυμα βραβεύει κάθε χρόνο τους δημοσιογράφους, τα έντυπα και τα μέσα ενημέρωσης που σέβονται 

πάνω από όλα το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβανόταν και το ειδικό βραβείο «Βλάσσης Σωκρατείδης», που θεσμοθετήθηκε 

το 2013 στη μνήμη του αειμνήστου πρώην Προέδρου της ΕΔΙΠΤ Βλάσση Σωκρατείδη. Το βραβείο αυτό 

απονεμήθηκε από τον Πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ  κ. Μιχάλη Σαββάκη στο Μέλος της Ένωσης κα Βαρβάρα 

Γκιγκιλίνη, ιδιοκτήτρια  της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» της Μυτιλήνης, για την πολύχρονη 

δημοσιογραφική – εκδοτική  της  διαδρομή, την πλουραλιστική αρθρογραφία της ως και την μεγάλη 

κοινωνική και πολιτιστική της δραστηριότητα.
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T.A.F./ the Art Foundation
Φωτο… ζωγραφίζοντας την Αθήνα του 1960

Όταν άνοιξε για πρώτη φορά, το T.A.F./ the Art Foundation, νομίζαμε, 

φτάνοντας στη σωστή διεύθυνση, ότι θα μπούμε στην… κρυφή 

αυλή κάποιου κατοίκου ενός διακριτικού δρόμου στο Μοναστηράκι. 

Έκτοτε ο αναγνωρίσιμος χώρος εικαστικών εκδηλώσεων αλλά και καφέ-

μπαρ, έχει καταγραφεί στον αθηναϊκό πολιτιστικό χάρτη. 

Αυτές τις ημέρες, φιλοξενεί, σε επιμέλεια του γνωστού αθηναιογράφου 

και δημοσιογράφου Νίκου Βατόπουλου, την έκθεση ζωγραφικής 

της Άρτεμης Χατζηγιαννά κη, σε συνδυασμό με φωτογραφικά έργα 

διαφόρων δημιουργών. Η όλη ιδέα στηρίζεται και εμπνέεται από τη νέα 

παραγωγή έργων της Χατζηγιαννά κη, η οποία προχωρά ει την έ ρευνά  της 

στο αστικό τοπίο και τη συλλογική μνήμη σε μια κρίσιμη για την Αθήνα 

περίοδο. 

Η έκθεση «Το πνεύμα του ‘60 - Περιήγηση σ’ έναν κόσμο που 

έφερε το αύριο» συνοδεύεται από έκθεση φωτογραφίας σύγχρονων 

φωτογράφων, με θέματα που παραπέμπουν στο ύφος και την αισθητική 

του ’60. Συμμετέχουν οι: Γιώργος Θά νος, Γιώργος Καζά ζης, Παναγιώτης 

Παναγά κης, Τάσος Σαλτερή ς, Ηλίας Τσαουσά κης, Τάσος Χαλκιό πουλος. 

Ειδική ενότητα περιλαμβάνει φυσικά τεκμήρια από τη δεκαετία του 

’60 (περιοδικά, παιχνίδια, αντικείμενα διακοσμητικά και καθημερινής 

φύσης κ.ά .) ενώ θα υπάρξουν και παράλληλες εκδηλώσεις με ομιλίες/

παρουσιά σεις με θέματα από την Αθήνα του ’60 και τον προβληματισμό 

που γεννά η σύγχρονη θεώ ρησή  της. 

Διάρκεια: Μέχρι 3 Φεβρουαρίου 2020

Διεύθυνση: Νορμά νου 5, Μοναστηρά κι

Πληροφορίες: τηλ. 2103238757
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Eρχεται και στην Αθήνα!

Και στην Κόρινθο υπάρχει φωτογραφική λέσχη, η οποία 

εγκαινιάζει την έκθεση των μελών της υπό τον τίτλο 

Threshold 2.0. Η Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου εξερευνά τις 

πολλαπλές έννοιες της λέξης “threshold” σε μια προσπάθεια 

κατανόησης και χρήσης μιας σύγχρονης, μη λεκτικής, 

αναπαραστατικής επικοινωνίας, βρισκόμενη ταυτόχρονα και 

η ίδια στο κατώφλι της δημιουργικής εξέλιξης. Eπιμέλεια: 

Αναστάσης Πρωτοπαπάς, www.globalarts.gr. Διοργάνωση: 

Corinth Exposed Photography Festival, Πελοποννησιακό 

Ινστιτούτο Τεχνών, Corinthian Photography Club/Φωτογραφική 

Λέσχη Κορίνθου.

Εγκαίνια: Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.30

Διάρκεια: 25 έως 31 Ιανουαρίου 2020

Χώρος έκθεσης: SIILK GALLERY, Ιπποκράτους 132, Αθήνα

Για πολλούς από εμάς ήταν 

δύσκολο να βρεθούμε στη 

‘γενέτειρα’ του γνωστού νεανικού 

φεστιβάλ κινηματογράφου, στην 

Ολυμπία, αλλά ας αδράξουμε τώρα 

την ευκαιρία να δούμε τις καλύτερες 

ταινίες, στην Ταινιοθήκη Αθήνας. 

To Σαββατοκύριακο 1 και 2 

Φεβρουαρίου η Ταινιοθήκη θα 

προβάλει τις βραβευμένες ταινίες του 22ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 19ης Camera Zizanio, 

δίνοντας μια καλή ευκαιρία στους σινεφίλ όλων των ηλικιών να πάρουν μια μικρή γεύση 

του τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ. Οι διοργανωτές καλούν όλη την οικογένεια, από 

τις 4 το απόγευμα, να δουν με τα παιδιά τους, κάτι διαφορετικό απ’ όσα συνηθίζονται στην 

κορεσμένη τηλεόραση. Ημερήσιο εισιτήριο για ενήλικες: 9 ευρώ. Ημερήσιο εισιτήριο για 

παιδιά: 6 ευρώ. Είσοδος ανά προβολή: 5 ευρώ. 

Διεύθυνση: Ιερά Oδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134 – 136, 104 35 Κεραμεικός (Μετρό 

Στάση Κεραμεικός), http://www.tainiothiki.gr

Πληροφορίες: info@olympiafestival.gr, camerazizanio@gmail.com

Corinth Exposed Photography Festival
Φωτογραφική αποκέντρωση, την χρειαζόμαστε
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Το Χαμόγελο (όχι της Τζοκόντα)

Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείς να αποδώσεις το χαμόγελο στην φωτογραφία, ειδικά στην 

περίπτωση που οι εικόνες προκύπτουν από ένα εξειδικευμένο σεμινάριο, υπό την καθοδήγηση του Πλάτωνα 

Ριβέλλη; Ο ίδιος, ως επιμελητής της ομαδικής έκθεσης, σημειώνει: “Η επιλογή του θέματος αυτού ως αφορμής για 

την πραγματοποίηση ενός τετραήμερου σεμιναρίου φωτογραφίας περιέχει ένα αμφίσημο στοιχείο έκπληξης, αν 

συνδυαστεί με το γεγονός ότι χορηγός του σεμιναρίου, όσο και της έκθεσης που συμπλήρωσε την πραγματοποίηση 

του, είναι μια μεγάλη εταιρεία οδοντιατρικών προϊόντων, η Ivoclar Vivadent, της οποίας σκοπός είναι η ανάδειξη του 

χαμόγελου… Οι πενήντα πέντε φωτογράφοι που συμμετέχουν στην έκθεση -άλλοι με δύο έργα και άλλοι με τέσσερα- 

εκφράζουν διαφορετικές -αν και ενίοτε συγγενικές- απόψεις για ένα θέμα που μπορεί να μοιάζει κοινός τόπος…”. 

Eγκαίνια: 30 Ιανουαρίου 2020 στις 20.00

Διάρκεια: 30 Ιανουαρίου-15 Φεβρουαρίου 2020

Διεύθυνση: Στοά της Όπερας, Ακαδημίας 57 & Iπποκράτους, Αθήνα

Πληροφορίες: www.ifocus.gr



������ 489 •  �����	
 27 �
���
	I�� 2020 ����
 27

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

����http://www.yiorgosdepollas.com�B��!�� 
(��(�;�\( ��# *!���,�B�< ������'��"

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

����
 27

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες

για τη συμμετοχή σας.

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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Sony World Photography Awards
Ειδική βράβευση του σημαντικού εκδότη Gerhard Steidl

Αν έχετε ασχοληθεί επισταμένως με την τέχνη της φωτογραφίας, θα γνωρίζετε 

αναμφίβολα τις υψηλού επιπέδου φωτογραφικές εκδόσεις του γερμανικού οίκου 

Steidl. Ο κύριος με το διάσημο, στα φωτογραφικά, επίθετο, ξεκίνησε την πορεία του στις 

εκδόσεις από το 1969(!), όταν σε ηλικία 19 ετών άρχισε να ασχολείται με τις εκτυπώσεις 

Lens Culture
Διεθνής διαγωνισμός 
πορτρέτου

Ο νέος αυτός διαγωνισμός, 

δεν θα στείλει τα 

πορτρέτα σας στο… διάστημα, 

όπως ο πρόσφατος του British 

Journal of Photography, αλλά, 

αν επιλεγεί η δουλειά σας, 

θα σταλεί στη Νέα Υόρκη και 

στους χιλιάδες αναγνώστες της 

φωτογραφικής πλατφόρμας 

lens culture. 

Κλασικά πορτρέτα, 

πειραματικά, πειραγμένα 

σέλφις, όλα γίνονται αποδεκτά, 

αρκεί να είναι πραγματικά 

ποιοτικά εκτελεσμένα. Υπάρχει 

επιλογή δωρεάν αποστολής 

έργων, ΜΟΝΟ έως τις 29 

Ιανουαρίου. Κατόπιν θα ισχύει 

χρέωση, όπως άλλωστε 

στους περισσότερους διεθνείς 

διαγωνισμούς. 

https://www.lensculture.

com/photo-comp…/portrait-

awards-2020

και το ντιζάιν. Σήμερα, 

πέραν από τα μεγάλα 

φωτογραφικά ονόματα 

που εκδίδει, έχει και τα 

αποκλειστικά δικαιώματα 

του νομπελίστα 

συγγραφέα Günter Grass. 

Ο ίδιος έχει ανακοινώσει, 

σχετικά με την βράβευση 

του που θα γίνει τον 

Απρίλιο στο Λονδίνο, στο 

πλαίσιο των Sony World 

Photography Awards, ότι 

θα ετομάσει ειδική έκθεση 

όπου θα παρουσιάζεται 

βιωματικά η προετοιμασία 

των φωτογραφικών 

του εκδόσεων. Αν 

βρεθείτε στο Λονδίνο τον 

Απρίλιο, μην χάσετε την 

ευκαιρία να δείτε κάτι 

τόσο διαφορετικό από τα 

συνηθισμένα. 

Πληροφορίες: www.steidl.

de και worldphoto.org/

sony-world-photography-

awards-exhibition
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Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Επανεκκίνηση πραγματοποιείται με την είσοδο του 2020, σε 

διάφορους χώρους σεμιναρίων και σας παρουσιάζουμε ορισμένους 

από αυτούς: 

• Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο. Διδάσκει ο Τάσος Σχίζας. 

Πληροφορίες και εγγραφές είτε στον Πολυχώρο (Κομνηνών 24, 

Λουλουδάδικα) ή με αποστολή της φόρμας εγγραφής με email. 

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: 2310 271003, Τάσος Σχίζας: 2310 638447, 

6974 898910, www.photoeidolo.gr/seminaria

• Χώρος Cinemarian, Όψεις της Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας. 

Διδάσκει ο Ανδρέας Κατσικούδης, περίοδος Φεβρουάριος - Μάιος 2020, 

Πληροφορίες: www.cinemarian.gr.

• Εννιάμηνο σεμινάριο από την ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΠΟΥΔΗ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΕΙΡΑΪ ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. Διδάσκει ο Κί μων 

Αξαό πουλος. Πρώτη συνάντηση: Τρί τη 28 Ιανουαρί ου 2020 ώ ρα 18.00. 

Επικοινωνί α: Καραΐ σκου 104 & Σωτή ρος, Πλ. Κοραή  –Πειραιά ς, τηλ 

2104178159, email: kimon@otenet.gr.

ANTIPAROS INTERNATIONAL PHOTO FESTIVAL 2020
Λάβετε μέρος στο πιο… μικρό φεστιβάλ φωτογραφίας του κόσμου!

Πριν λίγες ημέρες άνοιξε η περίοδος υποβολής έργων για το αυτο-αποκαλούμενο «Μικρότερο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας 

Παγκοσμίως», της Αντίπαρου. Φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αντιπάρου καλεί τους φωτογράφους ως τις 27 Μαρτίου 

2020 να εξετάσουν και να ερμηνεύσουν την άγρια πλευρά, The Wild Side. Την άγρια πλευρά μέσα σου, γύρω σου, στη φύση, στους 

ανθρώπους, αναζητήστε την και ερμηνεύστε την φωτογραφικά. Ενδιαφέρον το εγχείρημα. 

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αντιπάρου θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου 2020 στο νησί της Αντιπάρου στις 

Κυκλάδες. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Αντιπάρου στην ιστοσελίδα του: 

www.antiparosphotofestival.com.
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