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€0,99

ανά 
τεύχος

Για παραγγελίες: 
www.photo.gr/prosfores

Συμπληρώστε τα τεύχη 
του ΦΩΤΟγράφου 

που λείπουν 
από τη βιβλιοθήκη σας

� �������� 	�
��	 	� ��������� ��� 
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#menoumespiti

& έως -40% 
στα Μονοθεματικά & βιβλία 

www.photo.gr/prosfores
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Μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες της κρίσης του κορωνοϊού, στους περιορισμούς και την 
αυτο-απομόνωση, ας περισώσουμε τα ενδιαφέροντά μας και ας δώσουμε στην δύσκολη 
καθημερινότητα πινελιές δημιουργικότητας. Μια καλή ιδέα είναι να δώσουμε χώρο στο 
αγαπημένο μας χόμπι τη φωτογραφία. Να ασχοληθούμε περισσότερο, να μάθουμε περισσότερα, 
να βγούμε κάποια στιγμή από τη δοκιμασία με θετικό πρόσημο. Θα είναι κάτι που θα μας στηρίξει 
ψυχολογικά και ένα εφόδιο για το μετά. 

Σε αυτό το μήκος κύματος, το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος προσφέρει σε όλους πολλά άρθρα από 
το photo.gr/menoumespiti με στέρεες γνώσεις που αθροιστικά θα ενισχύσουν τη φωτογραφική 
σας συγκρότηση. Εξ άλλου ακόμη και στον οικιακό χώρο θα μπορέσετε να πειραματιστείτε 
φωτογραφικά. 

Παραπέρα θα είμαστε πάντα μαζί σας μέσα από το facebook για να απαντήσουμε τις απορίες σας. 
Έτσι το Μένουμε Σπίτι δε σημαίνει ότι ...μένουμε πίσω στη φωτογραφία. Αντίθετα πάμε μπροστά 
και βγαίνουμε με περισσότερες γνώσεις και ενθουσιασμό. 
Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

& ���������	 
�����
��

www.photo.gr/menoumespiti

www.photo.gr/menoumespiti
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Δωρεάν
Μονοθεματικό
τεύχος 
Εκτός από την όλη στήριξη που μπορεί 

στο μέτρο των δυνάμεών του, το 

περιοδικό ΦΩΤΟγράφος να προσφέρει 

στους αναγνώστες αλλά και όλους που 

ενδιαφέρονται για τη φωτογραφία, 

αποφασίσαμε να παραχωρήσουμε 

σε όλους δωρεάν ένα ολόκληρο 

μονοθεματικό τεύχος, το ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ. 

Το πορτραίτο είναι ένα από τα 

πιο αγαπημένα, κατ εξοχήν 

αρθρωποκεντρικά αντικείμενα με 

πολλες δημιουργικές ευκαιρίες για 

λήψεις σε οικιακό περιβάλλον, με τους 

πολύ κοντινούς μας ανθρώπους. Οι 

τεχνικές φωτισμού που σχετίζονται με 

το πορτραίτο, οι φωτιστικές πηγές, το 

home studio, οι φακοί που χρειάζονται 

είναι μερικά μόνον από τα περιεχόμενα 

του εξαιρετικού αυτού bookzine 

που στην πραγματικότητα είναι ένα 

πλήρες βιβλίο με πάρα πολλά ζωντανά 

παραδείγματα και γνώσεις. 

https://www.photo.gr/newss/%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac%ce%bd-%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-menoumespiti/
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Περιορισμοί κατ’ οίκον, απομόνωση, η 

πρωτόγνωρη αίσθηση να βρεθούμε έγκλειστοι 

σε μια απειλητική πραγματικότητα. Είτε είμαστε 

επαγγελματίες είτε ενθουσιώδεις ερασιτέχνες 

φωτογράφοι αισθανόμαστε τουλάχιστον 

περίεργα και όπως συμβουλεύουν οι 

ειδικοί, μάλλον θα πρέπει να οργανώσουμε 

διαφορετικά την καθημερινότητά μας, τον 

ελεύθερο χρόνο μας, που μπορεί να είναι 

λιγότερος ή περισσότερος, ανάλογα με 

τις εργασιακές μας υποχρεώσεις, αν τηλε-

εργαζόμαστε ή όχι. Να μερικές ιδέες λοιπόν 

που θα μας κρατήσουν απασχολημένους και 

θα μας δώσουν κίνητρο και λόγο ύπαρξης, 

που θα μας ενθαρρύνουν ότι κάνουμε χρήσιμα 

πράγματα που έχουν αξία και για το μέλλον, 

όταν επιστρέψουμε στην κανονικότητα. 

«��� *+�"���*(� )�� �����"�� $#"��.�� $�5�(� �"� )�� 5�"�"8� �� *+�.$�"8�!»
AUGUST SANDER

�!�"�5� $�(�.
...και δεν ξεχνάμε τη φωτογραφία - μέρος 1ο

##mmeeeeeennnnnnoooouuuuuuuummmmeeespppiiiitttttiiii

1 Παραμένουμε ενεργοί στα social media (Facebook, Instagram, Twitter, 

500px, flickr κλπ.) και ποστάρουμε φωτογραφίες μας. Ίσως όχι με 

υπερβολή ώστε να κατακλύσουμε το σύμπαν αλλά για να αποδείξουμε 

ότι είμαστε ενεργοί και να διατηρήσουμε το ενδιαφέρον στο λογαριασμό 

μας. Δεν παραλείπουμε να επισκεπτόμαστε τους λογαριασμούς των 

φίλων μας, δείχοντας αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη δική τους δουλειά, 

κάνοντας συνάμα επικοικοδομητικά και αιτιολογημένα σχόλια και όχι 

ρουτινιέρικα like.

2 Αναζητούμε στο web ποιοτικές φωτογραφικές δουλειές και αντίστοιχα 

προσωπικά site φωτογράφων, ανάλογα με τον κύκλο των δικών μας 

ενδιαφερόντων π.χ. δρόμος, τοπίο, ταξίδι κλπ. Έτσι, και εμείς οι ίδιοι θα 

βελτιωθούμε αξιολογώντας προσεκτικά το περιεχόμενο, το ύφος, την 

τεχνική και το όραμα ποιοτικών δημιουργών.

3 Σκεφτόμαστε μήπως ήλθε η ώρα να στήσουμε το δικό μας site που όλο 

αναβάλαμε, μη έχοντας χρόνο ή με ένα σωρό άλλες αιτιολογίες. Δεν 

υπάρχουν δικαιολογίες τη στιγμή που προσφέρονται ένα σωρό δωρεάν 

ή χαμηλού κόστους εργαλεία όπως SquareSpace, Wix, SmugMug, 

WordPress, Jimbo, Weebly, Site123 κλπ.
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4 Oργανώνουμε το φωτογραφικό 

μας αρχείο. Εικόνες παντού, σε 

διάσπαρτους αποθηκευτικούς 

χώρους, σε εξωτερικούς δίσκους 

εδώ και εκεί, ίσως σε παλιά 

CD και DVD, ακόμη και σε 

ξεχασμένες κάρτες μνήμης, μας 

περιμένουν να τις ταξινομήσουμε. 

Μια χρονοβόρα και ...βαρετή 

δουλειά που κάποτε πρέπει να 

γίνει. Ανάμεσα στις λησμονημένες 

φωτό θα υπάρχουν και μικροί 

θησαυροί που αξίζουν τον κόπο. 

Κάποιο πρόγραμμα σαν το 

Adobe Lightroom και το Bridge 

της ίδιας εταιρίας, το CyberLink 

Photo Director, το Google Photos, 

το Μagix Photo Manager, το 

Digikam Photo Manager , το 

ACDSee Photo Studio κλπ. Θα 

μας προσφέρει τα απαραίτητα 

software εργαλεία για να 

τακτοποιήσουμε το ψηφιακό 

...χάος. 

5 (Αυτο)εκπαιδευόμαστε σε κάποιο 

πρόγραμμα που από καιρό 

θέλαμε να μάθουμε αλλά δεν 

βρίσκαμε την ευκαιρία. Να λοιπόν 

οι ιδανικές συνθήκες με άπλετο 

χρόνο. Εξάλλου στο internet 

θα βρούμε ένα σωρό tutorials 

δωρεάν ή επί πληρωμή που θα 

μας βοηθήσουν στην εκμάθηση. 

Οι ιδέες και οι προτάσεις για 

παραγωγική αξιοποίηση του χρόνου 

στο σπίτι (τουλάχιστον αυτές που 

σχετίζονται με τη φωτογραφία) είναι 

πολλές και θα συνεχίσουμε και 

στο επόμενο. Από τη μεριά του, το 

περιοδικό μας είναι αποφασισμένο να 

συνδράμει όσο μπορεί περισσότερο 

με συνεχή ανάρτηση πολλών άρθρων 

που αθροιστικά σχηματίζουν ολόκληρη 

...εγκυκλοπαίδεια φωτογραφίας. Μην 

ξεχνάτε και τη μοναδική προσφορά 

με το δωρεάν Μονοθεματικό για το 

Πορτραίτο, ένα ολόκληρο περιοδικό/

βιβλίο με τα πάντα για το αγαπημένο 

φωτογραφικό αντικείμενο. Μόνοι στο 

σπίτι, αλλά μαζί στην αγαπημένη μας 

φωτογραφία, θα ξεπεράσουμε και αυτή 

την κρίση. We shall overcome!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Η δύναμη της δημιουργίας τώρα (και ο μονόχειρ Josef Sudek)

Όταν ανοίγεις το ηλεκτρονικό σου 

ταχυδρομείο και δεν βρίσκεις ούτε 

ένα δελτίο τύπου για πολιτιστικά 

δρώμενα στη χώρα σου αλλά 

και σε δεκάδες άλλες χώρες του 

δυτικού κόσμου, ξέρεις ότι βιώνεις 

μία καφκική, αλλά δυστυχώς 

πραγματική, νέα κατάσταση 

πραγμάτων. Αναπάντεχα και 

υπερβολικά γρήγορα, τα γνωστά 

μας καθημερινά άλλαξαν. “Είμαστε 

όλοι covid, είπε η γιατρός στην 

τηλεόραση”… 

Τώρα και για τους επόμενους 

μήνες, μπορούμε βέβαια όλοι 

να λειτουργήσουμε μέσω του 

ίντερνετ. Για πόσο διάστημα όμως; 

Θα δημιουργηθεί μία νέα τάξη 

πραγμάτων. Πόσο καιρό μπορούμε να 

ζούμε τη ζωή μας εικονικά; Η ευτυχία 

που αισθάνεσαι όταν βγαίνεις έξω, 

ο ήλιος να ζεσταίνει τα σωθικά σου, 

να ακούς τα γέλια των παιδιών που 

παίζουν στην παιδική χαρά, τα γέλια 

των νεαρών που φλερτάρουν στις καφετέριες, ακόμη και αυτές τις κόρνες των αυτοκινήτων,  

τις γάτες που κυνηγιούνται γιατί ήρθε η άνοιξη, όλους αυτούς τους γνώριμους ήχους που 

θεωρείς δεδομένους στην απλή σου καθημερινότητα, δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει 

καμία εικονική πραγματικότητα. 

Ο υπέροχος Andre Kertesz δραπέτευσε από τους εχθρούς του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο 

μοναδικός Josef Koudelka από την κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία, ο Andrei Tarkovsky από 

την πρώην ΕΣΣΔ, o �������Moholy-Nagy από το Βερολίνο του Χίτλερ… Τόσοι αξιοθαύμαστοι 

δημιουργοί στην κυριολεξία δραπέτευαν από ανελεύθερα καθεστώτα και κατάφερναν 

να εδραιωθούν στις νέες τους ζωές, τις νέες τους πραγματικότητες και να δημιουργήσουν 

εξαιρετικά έργα. Εμείς όμως μαχόμαστε έναν εχθρό αόρατο.

Εμείς τώρα (αυτο)περιοριζόμαστε λίγες ημέρες μόνο, άγνωστος ο υπόλοιπος χρόνος 

αναμονής. Είναι μία μοναδική ευκαιρία στις μέχρι σήμερα πολυάσχολες ζωές μας, εσωτερικής 

ανασκόπησης, δημιουργίας και ουσιαστικών οικογενειακών στιγμών. 

Ο τσέχος φωτογράφος Josef Sudek παρόλο που ήταν μονόχειρας, έβγαινε συχνά για 

φωτογραφικές περιπλανήσεις με τη μεγάλου φορμά μηχανή του. Όμως την πιο διάσημη ίσως 

ενότητα έργων του, το Παράθυρο του Ατελιέ μου (“Okno meho atelieru”), την δημιούργησε 

ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους. Εν μέσω πολέμου και μέχρι το 1954, φωτογράφιζε, όλες τις 

εποχές του χρόνου, μέσα από το παράθυρο του ατελιέ του, κάτω από το Petrin, τον λοφίσκο 

κάτω από το παλάτι της Πράγας. Και δημιούργησε αληθινή τέχνη. Αυτοπεριορισμένος, 

ακούγοντας τα βινύλια της αγαπημένης του κλασικής μουσικής. 

Είναι μία μοναδική στιγμή για όλους μας. Αναμφισβήτητα, η υγεία υπερέχει όλων. Αν 

έχουμε την υγεία μας, μπορούμε να αφοσιωθούμε στη δημιουργία και στους αγαπημένους 

μας ανθρώπους. Πρωτόγνωρες, ανελεύθερες καταστάσεις μπορούν να μας οδηγήσουν σε 

υπέροχα πράγματα που ούτε οι ίδιοι γνωρίζαμε ότι μπορούσαμε να πετύχουμε - είτε αυτά 

αφορούν στην τέχνη ή στις οικογένειές μας.          ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Η επόμενη το 2022!

Ο κορωνοϊός έδωσε το τελικό κτύπημα 

στη μεγαλύτερη εκθεσιακή διοργάνωση 

του Imaging, στον θεσμό που από το 1950 

συνέβαλε στη διάδοση της φωτογραφικής 

τεχνολογίας και είναι συνυφασμένος με την 

ίδια την βιομηχανική ανάπτυξη του τομέα 

της εικόνας. Όταν το 2018 η Koln Messe, 

ο φορέας που διοργανώνει την έκθεση, 

αποφάσισε να μεταπηδήσει σε ετήσια αντί 

για διετή τέλεση της έκθεσης, ακούστηκαν 

πολλές διαφωνίες και ενστάσεις. 

Η πρώτη ετήσια διοργάνωση (Μάιος 2019) 

ακυρώθηκε πέρυσι εφόσον ο κλάδος 

δεν άντεχε δεύτερη έκθεση σε λίγους μήνες 

από την τελευταία (Σεπτέμβριος 2018) εν μέσω 

πτώσης πωλήσεων. Φέτος αρκετά μεγάλα 

εργοστάσια ήδη είχαν διευκρινήσει ότι θα 

απείχαν ενώ ο τζίρος της βιομηχανίας του 

imaging σημείωνε και άλλη πτώση. Τελικά και 

εν μέσω διαψεύσεων (μόλις τρεις εβδομάδες 

πριν) το μοιραίο επήλθε εφόσον η κρίση 

του κορωνοϊού σαρώνει όλες τις μεγάλες 

εκθεσιακές διοργανώσεις, με αρχή τη CP+ 

της Υοkohama στην Ιαπωνία, όχι μόνον στο 

imaging αλλά και σε όλα τα αντικείμενα. 

Με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της Koln 

Messe η Photokina μετατίθεται για όχι ένα 

αλλά δύο (!) χρόνια μετά, εκφράζοντας 

έτσι και με τον πιο σαφή τρόπο, αμφι βολίες 

κατά πόσον ο κλάδος θα έχει το περιθώριο 

να ανακάμψει ως τον επόμενο χρόνο. 

Παραθέτουμε λοιπόν την πλήρη ανακοίνωση:

“Μετά από έντονες διαβουλεύσεις, η 

ΚοlnMesse GmbH αποφάσισε να ακυρώσει τη 

Photokina 2020, που αρχικά είχε προσδιοριστεί 

για 27 ως 30 Μαϊου 2020. Η επόμενη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης 

φωτογραφίας, video & imaging, τοποθετείται γιατο διάστημα 18 ως 21 Μαίου 2022. 

Επίσης αναβάλλεται το συνέδριο Imaging Innovation. Εν γένει το management 

της ΚοlnMesse αποφάσισε να μην διοργανώσει καθόλου εκδηλώσεις (εκθέσεις) 

ως το τέλος Ιουνίου, απόφαση που υπαγορεύεται από τις σχετικές αποφάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου της Κολωνίας (ΣΣ η Κοln Messe είναι δημοτική επιχείρηση). 

Αυτά συμβαίνουν στα πλαίσια των συμφωνιών μεταξύ της Ομοσπονδιακής 

Κυβέρνησης και των κυβερνήσεων των ομοσπόνδων κρατιδίων της Γερμανίας όπου 

στις 16 του μηνός έθεσαν τις οδηγίες για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού όπου 

περιλαμβάνεται ρητά η γενική απαγόρευση των εκθέσεων. Αυτό προφανώς επιδρά 

απαγορευτικά στην ασφάλεια των εκθέσεων και των ίδιων των εκθετών.

Η απόφαση να μην υπάρξει άλλη διοργάνωση ως το 2022 ελήφθη ενόψει πολλών 

παραγόντων. Ακόμη και πριν την κρίση του κορωνοϊού, ο τομέας του imaging 

είχε προβλήματα. Η ιδέα είναι να δοθεί χρόνος να ανακτήσει τη δυναμική του 

και αυτό έπρεπε να ληφθεί υπόψη για την επόμενη διοργάνωση. Αλλος ένας 

παράγοντας είναι οι αναμενόμενες δυσκολίες στην παραγωγική αλυσίδα το 2021 

ως αποτέλεσμα των οικονομικών αναταράξεων καθώς και η επανασχεδίαση σε 

παγκόσμιο επίπεδο των διεθνών εκθέσεων μέσα στο 2021. Ο προσδιορισμός για 

το 2022 προσφέρει αρκετά χρονικά περιθώρια  για να προσαρμοστεί η επόμενη 

Photokina στις ανάγκες της αγοράς, για τους εκθέτες και τους επισκέπτες.” 
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Εκτόξευση μετοχών της Fujifilm Toyama Chemical

Από ιατρικές πηγές της πληγείσας κινέζικης περιοχής Hubei διέρρευσαν 

πληροφορίες ότι η φαρμακευτική ουσία Favipiravir που ανήκει στην 

θυγατρική της Fujifilm Toyama Chemical χρησιμοποιήθηκε πειραματικά 

σε ασθενείς και αποδείχθηκε αποτελεσματική σε αρκετές περιπτώσεις. Τις 

δηλώσεις έκανε ο κινέζος αξιωματούχος Zhang Xinmin ο οποίος παρέθεσε 

ικανοποιητικά αποτελέσματα σε χορήγηση σε 340 νοσούντες στις περιοχές 

Wuhan και Shangen. Tην ενθαρρυντική είδηση μετέδωσε το ιαπωνικό δίκτυο 

NHK αναφέροντας ότι το 91% των ασθενών που υποβλήθηκαν σε θεραπεία 

με Favipiravir έδειξαν βελτίωση σε σύγκριση με το 62% άλλων ασθενών που 

ακολούθησαν άλλα θεραπευτικά σχήματα.

Παρόλα αυτά η ίδια η φαρμακευτική, θυγατρική της Fujifilm, αρνήθηκε 

να σχολιάσει επίσημα για τηνεπίδραση του Avigan, όπως είναι η εμπορική 

ονομασία του φαρμάκου (το οποίο παράγεται από το 2014), ως προς τον 

κορωνοϊό, λόγω του ότι όλες οι έρευνες ακόμη είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο 

και δεν έχουν οριστικοποιηθεί τα συμπεράσματα. Οι μετοχές της εταιρίας 

σημείωσαν άνοδο 14,7% στο χρηματιστήριο του Τόκιο. Πάντως πηγές από το 

ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας προειδοποιούσαν για 

συγκρατημένη αισιοδοξία, τονίζοντας ότι το Avigan 

είναι πιο αποτελεσματικό στα πρώιμα στάδια 

της νόσου, και όχι σε αυτούς που  βρίσκονται 

σε κρίσιμη κατάσταση και χρειάζεται περαιτέρω 

έρευνα. Αρχικά η δραστική ουσία  Favipiravir 

εξελίχθηκε για την αντιμετώπιση του Ebola ενώ για 

τον κορωνοϊό έχουν προταθεί και εφαρμόζονται 

πειραματικά θεραπείες με φάρμακα το το AIDS και 

την ελονοσία.

Sigma
Nέοι φακοί αποκλειστικά για mirrorless

Aπό μια ανάρτηση στο Twitter στις 10 Μαρτίου, ο πάντα δραστήριος, 

εργασιομανής και επικοινωνιακός CEO της Sigma, κος Kazuto Yamaki, 

αποκάλυψε ένα μέρος από τη στρατηγική της εταιρίας του για το επερχόμενο 

χρονικό διάστημα. Απάντώντας σε μια ερώτηση χρήστη, ο κος Υamaki 

ανέφερε ότι η Sigma θα δώσει πρώτη προτεραιότητα στους φακούς για 

mirrorless είτε είναι full frame, APS-C ή Micro 4/3, με έμφαση στo full frame. 

Mε δεδομένη την τελευταία τάση που ευνοεί τις full frame σχεδιάσεις αυτό 

δεν αποτελεί έκπληξη, άλλωστε και οι άλλοι δύο μεγάλοι δηλ. κυρίως η 

Canon αλλά και η Nikon, τείνουν να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στις 

mirrorless full frame και τα αντίστοιχα οπτικά. 
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από τη βιβλιοθήκη σας!

Για παραγγελίες: www.photo.gr/monothematika | τηλ.: 210 8541400 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ

 Ε
ΚΤ

Ο
Σ 

ΣΕ
ΙΡ

Α
Σ 

ΤΕ
ΥΧ

Η
 Τ

Ο
Υ 

Φ
Ω

ΤΟ
ΓΡ

Α
Φ

Ο
Υ 

ΚΥ
ΚΛ

Ο
Φ

Ο
ΡΟ

ΥΝ
 Τ

ΡΕ
ΙΣ

 Φ
Ο

ΡΕ
Σ 

ΤΟ
 Χ

ΡΟ
Ν

Ο
ΕΠ

Ο
Μ

ΕΝ
Η

 Ε
ΚΔ

Ο
ΣΗ

: 
Π

ΕΜ
Π

ΤΗ
 1

 Φ
ΕΒ

ΡΟ
ΥΑ

ΡΙ
Ο

Υ
 2

01
8

0
9

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

€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017

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

    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!
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ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών
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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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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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Σε 56 σελίδες!
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Oκτώ mini portfolio
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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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Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»
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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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Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας

    Σελίδες με τις δικές σας νυχτερινές λήψεις όλων των ειδών!52
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Στις 9 του μάρτη έφυγε από κοντά μας ο Δημήτρης Νικολακόπουλος 

συνάδελφος εικονολήπτης.

Ένας μοναχικός και ασυμβίβαστος άνθρωπος, ένας ρομαντικός ιδεολόγος.

Όπως ήταν η ζωή του, διακριτική και με αξιοπρέπεια, έτσι και ο θανατός του.

Αντίο φίλε!

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ
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� ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Π.Ε.Φ.Φ.Ε.Ε.
Πανελλήνια Ένωση Φωτοειδησεογράφων, Φωτογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων
 
Αγαπητές Κυρίες-Αγαπητοί Κύριοι 
Το Δ.Σ της Π.Ε.Φ.Φ.Ε.Ε. (Πανελλήνια Ένωση Φωτοειδησεογράφων, Φωτογράφων και Εικονοληπτών 
Επικαίρων) αφού  ενημερώθηκε ότι οι κάτωθι ΚΑΔ, ΔΕΝ περιλαμβάνονται  στην λίστα των 
επιχειρήσεων που ανακοίνωσε  η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ. 
19024/2020) ώστε να σταματήσουν την λειτουργία τους, μαζί με τις επιχειρήσεις που σταμάτησαν την 
λειτουργία τους, από 18/3/2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας 
του Κορωνοϊού COVID-19, πραγματοποίησε έκτακτη τηλεδιάσκεψη για λήψη αποφάσεων.
Είναι γνωστό ότι η εργασία μας  είναι ουσιαστικά χωρίς αντικείμενο καθώς  με  απόφαση του 
κράτους δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί καμία εκδήλωση, συνέδριο, έκθεση, ορκωμοσία 
δημόσια, κρατική η ιδιωτική . Καμιά δραστηριότητα Πανελλαδικά. Όλα τα κανάλια πανελλαδικής η 
τοπικής εμβέλειας, όλες οι εφημερίδες, περιοδικά, πρακτορεία ειδήσεων, φωτογραφικά πρακτορεία 
αναστέλλουν τις δραστηριότητες τους  η υπολειτουργούν .Το αντικείμενο εργασίας για τους 
φωτορεπόρτερ, τους φωτογράφους και τους εικονολήπτες, γίνεται επικίνδυνο και οικονομικά 
ασύμφορο.
Η Προεδρία της Δημοκρατίας, οι  υπηρεσίες της Κεντρικής  Κυβέρνησης, το Μέγαρο Μάξιμου, τα  
αεροδρόμια, τα λιμάνια, τα ΜΜΜ, οι Εφορίες, τα Υπουργεία, οι αθλητικές Ομοσπονδίες ( εκδηλώσεις 
ΚΑΙ αγώνες )  έχουν βάλει το ελάχιστο όριο για Εργασία σε ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ,  ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ. 

 
Παράλληλα, οι συνθήκες εργασίας των φωτορεπόρτερ και των εικονοληπτών (είτε εργάζονται σε 
μόνιμη σχέση με τον εργοδότη, είτε δρουν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες) είναι εξαιρετικά δύσκολες 
διότι βρίσκονται συνέχεια εκτεθειμένοι σε δημόσιους χώρους με ή χωρίς την παρουσία κοινού και 
ο κίνδυνος μόλυνσης τους είναι πολύ μεγάλος. Δεν υπάρχουν μέτρα προστασίας ΚΑΙ κάνουν τις 
συνθήκες περισσότερο επικίνδυνες για την υγεία τους.
Επί προσθέτως ανάλογη  και πολύ δύσκολη είναι η θέση των συναδέλφων που δρουν και εργάζονται 
στα πολιτικά γραφεία  ΚΑΙ στα ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ανά την χώρα..
 Κατόπιν τούτων η Π.Ε.Φ.Φ.Ε.Ε.  ενημέρωσε όλους τους εμπλεκομένους φορείς και καλεί όλους τους 
συναδέλφους της Ελληνικής επικράτειας  σε αγαστή συνεργασία ώστε να πειστούν  τα Υπουργεία   
για να υπάρξουν τα  ευεργετικά μέτρα που προβλέπονται για κλειστές επιχειρήσεις .ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΦΠΑ.ΔΟΣΕΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ,ΔΟΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΘΝΑΨΗ 
ΔΑΝΕΙΩΝ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ.
Για τους λόγους αυτούς:
Kαλούμε τους υπεύθυνους να εντάξουν τους παρακάτω ΚΑΔ στη λίστα και των κατηγοριών που 
βρίσκονται σε καθεστώς αργίας και που πλήττονται και αυτοί από το κλείσιμο τους.
ΛΙΣΤΑ ΚΑΔ
63191 501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ                                                                         
78994 92401005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 
63991 005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ
63.99.10.03 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 
ΤΕΛΟΣ καλούμε όλες και όλους τους  ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ και ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ 
να μην καλύπτουν γεγονότα στα  οποία δεν έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την  προστασία της 
δικής τους υγείας  βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Με εκτίμηση για την Π.Ε.Φ.Φ.Ε.Ε.          
           
         Ο Πρόεδρος                                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας
Κουτρουμάνος Βασίλειος                                                                                     Βούτος Ανδρέας
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Η περιπέτεια δύο επαγγελματιών που δεν μπορούν να 
επαναπατριστούν...

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η περιπέτεια δύο ελλήνων επαγγελματιών 

φωτογράφων της Δήμητρας Σακκελάρη και του Γιώργου Βουρσούκη που 

έχουν μπλοκαριστεί στο Περού και δεν μπορούν να επιστρέψουν μετά την γενική 

απαγόρευση πτήσεων από αυτή την ορεινή νοτιοαμερικανική χώρα. Όπως περιγράφει 

στην αγωνιώδη ανάρτησή της που αναδημοσιεύθηκε σε πολλά ειδησεογραφικά site, 

η Δήμητρα: «Φτάσαμε στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, από την Ελλάδα, στις 

4 Μαρτίου 2020. Ταξίδεψαμε στον Pebas και σε άλλα μέρη του Βόρειου Αμαζονίου 

Machu Pichu και καταλήξαμε στο Cusco για να συνεχίσουμε τους επόμενους 

προορισμούς μας. Οι Περουβιανοί που συναντήσαμε στο ταξίδι μας, μας έκαναν 

εντύπωση, καλοί άνθρωποι, ειλικρινείς και πάντα με καλές προθέσεις. Αυτή θα είναι η 

ιστορία μας όταν θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Στις 16 Μαρτίου 2020, η περουβιανή 

κυβέρνηση ανακοινώνει χωρίς προειδοποίηση τις προηγούμενες ημέρες ότι όλες 

οι εγχώριες και διεθνείς πτήσεις σταματούν και γενικά όλα τα μεταφορικά μέσα. Σε 

μια μέρα, ολόκληρη η χώρα παρέλυσε χωρίς να μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στα 

σπίτια μας.Ξοδεύουμε όλη μέρα μάταια, προσπαθώντας να κλείσουμε μια πτήση προς 

την πρωτεύουσα, όπως και οι υπόλοιποι τουρίστες από όλο τον κόσμο, για να έχουμε 

περισσότερες πιθανότητες να επιστρέψουμε στη χώρα μας. Βρισκόμαστε στο Κούσκο 

τώρα, με την αστυνομία και το στρατό σε όλους τους δρόμους και τους περιορισμούς 

να μη βγαίνουμε έξω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν επιτρέπουν 

στους τουρίστες να επιστρέψουν στις χώρες τους και σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις, 

ακόμη και για ένα μήνα. Πιο συγκεκριμένα, οι Ευρωπαίοι τουρίστες στο Περού είναι 

12.000. Η αστυνομία μας υποχρεώνει να μείνουμε σπίτι, αλλά θέλουμε να είμαστε 

στο σπίτι μας». 

Canon
Eπιβεβαίωση φημών 
για EOS R5 και R6

Όταν διέρρευσαν οι πρώτες 

αποκαλύψεις για την επερχόμενη 

Canon EOS R5 την πιο εντυπωσιακή 

σε προδιαγραφές full frame mirrorless 

της εταιρίας ως τώρα, υπήρξαν αρκετές 

αμφιβολίες και για την ανάλυση του 

αισθητήρααλλά και κατά πόσον θα 

ισχύσει το video 8K, μοναδικό ως 

τώρα ανάμεσα στον ανταγωνισμό. 

Εκεί διατυπώθηκαν επιφυλάξεις κατά 

πόσον το 8K θα ήταν με full sensor 

readout ή με κροπάρισμα και αν θα 

εξακολουθούσε να λειτουργεί το Dual 

Pixel AF.  ¨Ολα αυτά εξακολουθούσαν 

να “σέρνονται” για αρκετό καιρό 

οπότε το  εργοστάσιο, με ...ημιεπίσημη 

ανακοίνωση μέσω Canon Australia, 

προχώρησε σε διευκρινήσεις, ότι 

δηλαδή το 8K video θα είναι χωρίς 

κροπάρισμα, το Dual Pixel θα υπάρχει 

κανονικά και η μηχανή θα έχει 

εξελιγμένη λειτουργία αναγνώρισης 

ματιών που θα επεκτείνεται και στα 

πρόσωπα ακόμη και αν τα μάτια είναι 

κλειστά ή θα αναγνωρίζει σωστά και τα 

μάτια των ζώων. 

Παραπέρα αποκαλύφθηκε και η 

εξέλιξη του mirrorless μοντέλου EOS 

R6, που μπορεί να παραλληλιστεί με 

την δημοφιλή EOS 6D MkII ως προς 

την ιεραρχία στη γκάμα. Θα διαθέτει 

full frame αισθητήρα 20ΜΡ, ριπή ως 

20fps (12fps με το μηχανικό κλείστρο), 

video 4K/60p και διπλή θύρα καρτών 

μνήμης, αν και η κατασκευή θα είναι σε 

πιο οικονομικό επίπεδο ώστε το κόστος 

να γίνει πιο προσιτό σε όλους τους 

οπαδούς Canon. 
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Boya 5.#�B*+��
Ανάληψη αντιπροσωπείας από την εταιρία 
Photozone

Η εταιρία Boya έρχεται να καλύψει όλες τις ανάγκες 

ηχοληψίας σε ερασιτεχνικό και επαγγελματικό 

επίπεδο με τεράστια ποικιλία ενσύρματων και ασύρματων 

μικροφώνων, USB, studio, τύπου Lavalier, broadcast, 

smartphone κλπ. καθώς και των αντίστοιχων αξεσουάρ. 

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των Βοya είναι οι 

εξαιρετικές τιμές που τα φέρνουν στην πρώτη θέση των 

προτιμήσεων των χρηστών που εξετάζουν προσεκτικά 

τη σχέση τιμής και απόδοσης καθώς και την ποιότητα 

κατασκευής. Η εταιρία Photozone αναλαμβάνει πλέον την 

αντιπροσώπευση του γνωστού brandname μαζί με πλήρη 

υποστήριξη των αγοραστών. 

Sony
Καθυστερεί ο (πανάκριβος) 12-24mm f/2,8 G Master

Όπως τόσα και τόσα προϊόντα στο imaging, οι αρρυθμίες (για το πούμε 

διπλωματικά...) στην εφοδιαστική αλυσίδα, έχουν αναστατώσει 

τον προγραμματισμό των εταιριών. Θύμα των περιστάσεων και ο 

αναμενόμενος ultra wide zoom 12-24mm f/2,8 της Sony που σύμφωνα 

με τον προγραμματισμό επρόκειτο σύντομα να μπει στην παραγωγή. 

Όμως τώρα η παρουσίαση αναβάλλεται για άγνωστο χρονικό διάστημα. 

Μάλιστα αν πιστέψουμε το site Sony Alpha Rumors, ίσως έτσι οι οπαδοί 

τηςSony αποφύγουν το ...εγκεφαλικό αφού πρόκειται να βγει με τιμή γύρω 

στα 4.000 δολ. ξεπερνώντας οτιδήποτε υπάρχει στον ανταγωνισμό. Είναι 

αλήθεια ότι η Sony τιμολογεί τα οπτικά σειράς GM στο ...Θεό, με δεδομένο 

ότι παράγονται σε μικρά τιράζ. Εξάλλου και οι νέοι φακοί και των άλλων 

δύο μεγάλων Canon και Nikon, βγαίνουν σε δυσθεώρητες τιμές οπότε 

δύσκολοι καιροί για αγορές κορυφαίων οπτικών. Ίδωμεν....
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας
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http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/periodiko.photographos/
https://www.instagram.com/photographosmag/
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
https://www.youtube.com/channel/UCRV3zPxC-h5RUjeYNskFRXw
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Online Photo World
Επιλογές από την Ιωάννα Βασδέκη

Αυτές τις ημέρες, μοιάζει 

ο πραγματικός κόσμος να 

έρχεται σε μία αλλόκοτη 

συνένωση με τον διαδικτυακό. 

Η φυσική μας παρουσία γίνεται 

‘επικίνδυνη’, ενώ η εικονική 

είναι προστατευμένη από τον 

κορωνοϊό (αν και υπάρχουν 

και οι ψηφιακοί ιοί, οι οποίοι 

μπορούν να καταστρέψουν τα 

ψηφιακά μας αρχεία, αλλά εκεί 

ξεκινά μία άλλη ιστορία). Τώρα 

όμως τίθεται το θέμα της ζωής 

και της υγείας μας. 

Πόσες εκδηλώσεις βέβαια δεν παρακολουθούμε ήδη από το σπίτι, για πόσα πολιτιστικά 

δρώμενα δεν ενημερωνόμαστε εδώ και χρόνια μόνο διαδικτυακά, δίχως να πάμε τελικά 

σε αυτά ποτέ;

Παρόλο που η φωτογραφία ζει στον ψηφιακό κόσμο εδώ και χρόνια, δεν σημαίνει ταυτόχρονα 

πως η φωτογραφία στο διαδίκτυο είναι μόνο το instagram, facebook και άλλα συναφή. 

Θα κάνουμε ένα διαφορετικό αφιέρωμα σε τούτο το τεύχος, θα επιλέξουμε μερικούς από 

τους σπουδαιότερους φωτογραφικούς θεσμούς του κόσμου στους οποίους μπορείτε να 

περιηγηθείτε εικονικά χάρη στο διαδίκτυο.

ΠΟΛΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Μετά από πολλά χρόνια στην φωτογραφική εκπαίδευση, έχω ξεχωρίσει ορισμένες ιστοσελίδες 

για την ποιότητα των έργων που προβάλλουν καθώς και για την έγκυρη ενημέρωση που 

προσφέρουν σε κάθε άνθρωπο που ασχολείται είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά με την 

τέχνη (και την τεχνική) της φωτογραφίας. 

1) http://photography-now.com
Μία πλούσια πηγή φωτογραφικών έργων 

αλλά και παρουσιάσεων σημαντικών 

σύγχρονων και κλασικών φωτογράφων. 

Αν δεν ήδη έχετε μελετήσει ιστορία της 

φωτογραφίας, ΜΗΝ ξεκινήσετε από τους 

σύγχρονους φωτογράφους, αλλά από 

τους μετρ, τους κλασικούς, τότε που όλα 

χτίζονταν στην φωτογραφική τέχνη. 

Πέραν των υπέροχων έργων των 

φωτογράφων, η ιστοσελίδα ενημερώνει 

για σημαντικές ατομικές και ομαδικές 

εκθέσεις ανά τον κόσμο.

2) https://www.lensculture.com
Πριν 15 χρόνια είχα συναντήσει έναν ευδιάθετο 

αμερικανό, τον Jim Casper, σε ένα διεθνές 

φεστιβάλ φωτογραφίας όπου προωθούσε με 

μεγάλο ενθουσιασμό τη νέα του φωτογραφική 

πλατφόρμα. Και φαίνεται πως το χαμόγελο 

του, εκπλήρωσε τον σκοπό του: σήμερα το 

Lens Culture, συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές 

ιστοσελίδες για την σύγχρονη φωτογραφική 

δημιουργία.  Όμως εκτός από παρουσιάσεις 

σύγχρονων και ανερχόμενων φωτογράφων, 

έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για 

διάφορους διαγωνισμούς που διοργανώνει το 

Lens Culture ανά τακτά διαστήματα. 
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3) https://www.magnumphotos.com
Ποιός δεν γνωρίζει το πασίγνωστο πρακτορείο 

Magnum το οποίο δημιούργησαν οι διάσημοι 

φωτογράφοι Robert Capa, Henri Cartier-

Bresson, David Seymour και οι George 

Rodger, William Vandivert, Maria Eisner & 

Rita Vandivert. Με τις περίπλοκες διαδικασίες 

του προκειμένου να γίνει κανείς μέλος 

και την ειδική πρόσκληση από υπάρχον 

μέλος, το Magnum εδώ και δεκαετίες 

προσπαθεί να διατηρεί πολύ υψηλά στάνταρ 

στους φωτογράφους που δέχεται υπό την 

επαγγελματική του σκέπη. 

Εδώ θα βρείτε ιερά τέρατα της φωτογραφίας 

δρόμου και ντοκουμέντου, όπως τους Josef 

Koudelka, Bruce Davidson, Elliott Erwitt αλλά 

και πιο σύγχρονους όπως τους Susan Meiselas, 

Martin Parr, Alex Webb και τόσους άλλους. 

Και θα βρείτε στο μενού της ιστοσελίδας την 

κατηγορία τους Learn όπου προσφέρονται 

πλέον και διαδικτυακά σεμινάρια με τα μεγάλα 

φωτογραφικά ονόματα του πρακτορείου. 

Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης - 21 Μαρτίου 2020

Στο απόγειο της ύπαρξης, ο άνθρωπος αρχίζει να αιωρείται πάνω από τα 

πεζά πράγματα της καθημερινότητας, φτάνοντας τελικά στην ουσία του Είναι.
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Ελληνικές ιστοσελίδες - Φωτογραφικά Αρχεία
Ένας κρυμμένος φωτογραφικός θησαυρός στο internet

Μία συχνά ξεχασμένη πηγή φωτογραφικών έργων, βρίσκεται στα φωτογραφικά αρχεία διάφορων φορέων. Μετά από την διεξοδική 

έρευνα που είχαμε κάνει για το μονοθεματικό τεύχος N. 20 “PhotoStorage”, σε ορισμένα φωτογραφικά αρχεία της χώρας, 

εντυπωσιαστήκαμε από τον φωτογραφικό θησαυρό που ανακαλύπτει κανείς σε αυτά. Κυρίως όμως, εντυπωσιαστήκαμε από όλα 

τα έργα των αρχείων που υπάρχουν διαθέσιμα στις σχετικές ιστοσελίδες των οργανισμών.  Πραγματικά σας συστήνουμε, σε τούτες 

τις δύσκολες ημέρες, όπου περνούμε όλες μας τις ημέρες εντός των τεσσάρων τοιχών, να περιηγηθείτε σε ορισμένα υπέροχα 

φωτογραφικά αρχεία, μπορεί και να σας ταξιδέψουν σε άλλες πραγματικότητες. 

Ξεχωρίζουμε, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω: 

Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας 
https://www.miet.gr/collections/collection-art

Εδώ θα βρείτε και τα φωτογραφικά έργα του 

νομπελίστα μας ποιητή Γιώργου Σεφέρη. 

Φωτογραφικό Αρχείο Ανασκαφών 
Αρχαίας Αγοράς - Αμερικανική Σχολή 
Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα 
http://agora.ascsa.net/research?q=;t=image

Ένα θαυμάσιο ιστορικό οδοιπορικό, μέσα από εικόνες 

αρχαιολόγων και φωτογράφων, της παλιάς Αθήνας 

και κυρίως της περιοχής κοντά στην Αρχαία Αγορά. 

Μουσείο Μπενάκη
https://www.benaki.org/index.php?option=com_co

llections&view=collection&id=20&Itemid=162&lan

g=el

Και βέβαια εδώ θα βρείτε τα αξέχαστα έργα της 

Βούλας Παπαϊωάννου

Εθνική Πινακοθήκη, τα ψηφιοποιημένα 
αρχεία
http://www.nationalgallery.gr/library/el/cifiakes_

sulloges/index.html

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο
http://www.elia.org.gr/digitized-collections/

photographic-archive/
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https://www.benaki.org/index.php?option=com_collections&view=collection&id=20&Itemid=162&lang=el
http://www.nationalgallery.gr/library/el/cifiakes_sulloges/index.html
http://www.elia.org.gr/digitized-collections/photographic-archive/
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MΟΥΣΕΙΑ (Και όχι μόνο) με έμφαση 
στη Φωτογραφία ανά τον κόσμο

Στην χώρα μας, οι λάτρεις της φωτογραφίας, 

γνωρίζουν το πρώην Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης που σήμερα αποκαλείται MOMus-

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

(http://www.thmphoto.gr). 

Η φωτογραφία όμως έχει πλέον τέτοια δύναμη, 

σε διεθνές επίπεδο, στα καλλιτεχνικά που είτε 

στεγάζεται σε αυτόνομα μουσεία φωτογραφίας, ή 

συμπεριλαμβάνεται στις μεγάλες περιοδικές ή/και 

μόνιμες συλλογές ενός μουσείου. Ξεχωρίζουμε, 

μεταξύ άλλων, τα εξής: 

MOMA - Museum of Modern Art, Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη / www.moma.org

Tate Modern & Tate Britain, Λονδίνο / 

https://www.tate.org.uk

Foam Museum, Άμστερνταμ / https://www.foam.org

Central European House of Photography, 

Μπρατισλάβα / https://www.sedf.sk/en/kpkjlkjl/

The National Museum of Photography, Κοπεγχάγη/ 

http://www5.kb.dk/en/dia/udstillinger/fotomuseum/

index.html A
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