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Είχα ξαναγράψει για το παρακάτω θέμα πριν 

αρκετό καιρό. Επανέρχομαι σήμερα γιατί υπάρχει 

λόγος. Όταν λοιπόν βάσει κοινοτικής οδηγίας 

άλλαξαν οι προδιαγραφές των φωτογραφιών για 

τα νέου τύπου βιομετρικά διαβατήρια στις χώρες 

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αρμόδιες 

αρχές κάθε κυρίαρχου κράτους ανέλαβαν την 

υλοποίηση της απόφασης μέσα σε συγκεκριμένα 

χρονοδιαγράμματα και φυσικά με τον τρόπο 

που έκριναν καλύτερο για τη χώρα τους. 

Στη Γαλλία για παράδειγμα οι ιθύνοντες ανέθεσαν 

στις κατά τόπους δημοτικές αρχές να προβούν 

στην έκδοση των νέων βιομετρικών διαβατηρίων. 

Τάχιστα, με νόμο του κράτους, επέτρεψαν σε 

όλα τα δημαρχεία να εγκατασταθούν ειδικές 

καμπίνες για την λήψη των ειδικών βιομετρικών 

φωτογραφιών. Η απόφαση στηρίχθηκε στο γεγονός 

ότι ο καταναλωτής δεν έπρεπε να ταλαιπωρηθεί. 

Δηλ. σε ένα σημείο θα έπρεπε να τελειώνει σύντομα 

και απλά με την κατάθεση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών. Τα σωματεία των γάλλων 

φωτογράφων αιφνιδιάστηκαν. Δεν πρόλαβαν καν 

να αντιδράσουν για να εμποδίσουν την ψήφιση και 

εφαρμογή αυτού του νόμου που τους αποστερούσε 

έσοδα. Και ξεκίνησαν ανένδοτο αγώνα (από τις 

αρχές του 2009) για την κατάργησή του. Στη χώρα 

μας παρ’ όλο που υπήρχαν τέτοιες σκέψεις 

ή δυναμική, συνετή και οργανωμένη παρέμβαση της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων /Π.Ο.Φ. 

(επί προεδρίας Δημ. Αντωναρόπουλου) απέτρεψε 

την λήψη παρόμοιων αποφάσεων. Αντίθετα οι 

Γάλλοι συνάδελφοί τους μετά από πολύχρονο 

αγώνα μόλις τώρα πέτυχαν, με απόφαση που 

δημοσιεύθηκε στις 24 Ιουλίου στην γαλλική 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποσυρθούν όλες 

οι καμπίνες φωτογράφισης από τα δημαρχεία της 

χώρας το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2011. 

Εν τω μεταξύ τεράστια ήταν τα διαφυγόντα 

κέρδη των επαγγελματιών φωτογράφων από τις 

φωτογραφίες διαβατηρίων και ταυτοτήτων που 

οι ενδιαφερόμενοι προτιμούσαν να βγάζουν στο 

δημαρχείο και όχι στον φωτογράφο της γειτονιάς 

τους. Αυτά, γιατί η αλήθεια πρέπει να λέγεται. 

      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

�������������! (;)
E��������	
��� 	� 	�� 
�� ��
���	��� ���� �
�� 
�������
� ���
	 
�� ���������� ���������

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

���� 
� !������, ��� "	 ���� ����� ����	����� ��	 
� PBWeekly 	� �
�� ���
�� 

10 "����� ��� ���������#	� 
���� ��
���	���� �
	�����, �����
	� ��	���	 ��	 

������$ �����	 �� ����� o������� 
�� ��
���	���� �����. %	���� 

��$� � ��
����� �
� ��
���	��� ����������, 	� ���� ��
��� 
� ����	���� 	� 

������#��� �������� �&	������
	� ��	�������� ��	 	��
��, &�����	 	� ����� 

�	�	������. !��. ��
����� �	#� �� 
	 &��� �	 	��� 	� 
	 ����� $ 	�����, 

� ����� �	 ��������
�� �������... '����$ �
� ���
	, �� ����
���� $ 

���	��
���� �������, �����	������
	� ����
� ����	
	 ���������	
��� 
�� 

����� � ���������	��$ ����
�����	 �	� ��������� ����� ��	 �����	: 

(	 ���$����� 
�� ��������� ������ �� 
��� "��������� 	� �	 ��
	������� �� 

	�
��������
�
	 
�� ����������� ��� 
�� "��	
��. )� �������� �� 
���
� 

��� "	 "��	�� �	 �����"��� ���	 ������. *�� 
�� ���� ��� �����	�
� �	 

���	���"�� ��	 �������	 ��� �$���	, �� 
�� ���
� ���	� �������������, 

�������� 	��"��� 	� 	�	�
�
���. ���
� ���	����	�
� 
�� ������$ �	� 

�� 
�� ������� �������	 
�� PBWeekly, ����� �	 �������$����� ��$��� 
�� 

�	�	��
���� 
�� �������. 

E"����#��$��

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
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3������� ���������	�: 210 8541400.3������� ���������	�: 210 8541400.

www.weddingphoto.gr
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www.photo.gr
www.kathimerini.gr
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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�%��$!: Τάκης Τζίμας, ���&'&��*! �+���,$!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


#.�5&��6���!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��.���* &"�5�*#�,$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

����$785��!: 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 

����#6!

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

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Ι. Κανακάρης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

�� >?� 7"�#�+� �� 5���'�+�;
� 	���
��� ���	� (*7! !��
� 
� �	�	�
� ���
��� 	� "	 ������$��
� �	#� �	�...

http://www.youtube.com/watch?v=TU8dgrIjAc0&feature=fvsr
www.photo.gr
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http://www.theobros.gr/
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www.photo.gr
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http://www.oistigmesmas.gr/#/landing/
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Getitnow.gr
(��� ���������

�+� ���! &"$#�58�! "�#�&58�5� �� www.getitnow.gr �$� ���6#�$ 

7 ��"��7Q#8�& 5�� ,���%�.�8� New Hotel 5�� ����#� �$! 
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�� �	�	
����
�� ����: �����	��, �����	 ��$���, ���
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�� 	����� 
�� ��������� 	
	�	��
��, 


� www.getitnow.gr ����������� application ��	 iPhone, iPad 	� iPod. 

� ��$�
��, 	��� 
�� 	
������ ������ 	�� 
� Apple Store, "	 ������ ��	 ���
� 

���� �	 ���������� 
�� 	���� 
�� ���	 	�� 
�� ��	����$, �	 �������"�� 

��	 
� Daily Deal �"� ���� �� ��	 	��� Shake to Reveal 	� �	 
������ ����	 

� . 3��� +���#	�, !���"���� A�������� 
�� 

Getitnow.gr �	������#�� �
��� �������������� 
�� 

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

	
	�
$�	
�� 


	 ...����"��	 
�� Facebook ����� 
�� ��
� 

�	 
��� ���$&�� �� ����!  

A
� �&���
�$ 
�� �����	, 
� www 

getitnow.gr 	
	������ ���	�
�� 	����� 

	��
�����	
	, 	"�� �������
���� 	�� 

4,1 �	
������	 ������
�� ����� ������"�� 

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


�� (���� ����� 15 �$���!) ����� �$���	. 

A�����	 �� 
	 �
�����	 ��� ����� 
� getitnow 

� 	�	���������
�
	 
�� brand name 

�����	���� 
� 90% 	� � �	�������� 
�� 

���	
�� 
�� 
�95%. � ����� 	� ���
$ 

�&�����
��� 
�� ����
� �����	���"�� 	� 

	�� 
� '������ 7��
�
��
� '&�����
���� 

+��	
��. =
�� 
� www.getitnow.gr 	����	�� 

1� Q�	���� �
�� 	
�����	: «>	��
��� ��$�� 


��������	� �
�� '&�����
��� +��	
��».
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ΚαννελόπουλοςJC��#�"�#�6>

3� management team 
�� Getitnow.gr

!�	�����
	� 	�� 	���
���: 

!��$
��� T���"�
�� / Operations Director 

X���� 9	�	���� / 73 Manager 

(��� Q	��	���	� / Head of Marketing 

3��� +���#	� / CEO 

*�
���� 9�\������ /  '������� !���"��
$�, 

>��
	� 9������	� (Financial Controller). 

                (]�
.: A���
�� '��
	"�������)

A
�� ��$���� �	�����"��	� ������ 

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

���
�
�� 
���������� "���
�� ����������, 

��������� 	� ����� 
�� ��	��
���. 3� 

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

������ ����	����� 
�� 	�"����� 
�� ����� 

���������� ��	 
�� ������&�� ������"���� 

��	� 	&���	���� ���������	
�$� ������"��	� 

�� ���� �������$� ����� ��� ������� �	 
	 

	
	������ ���� 	��.

A�� 	���
���: 

3��� 3#��	� /�������� ])3�C^*]�A 

*�
���� 9�\������ / '������� !���"��
$�

3��� +���#	� / CEO Getitnow.gr

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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�������	�
��������������������������������
�������� !"��������!��#"�����$�����#"���%����#�&��'�
(���)!*�����++�&��)�����(�)�!��*�),���)#��������
-.��)�.��������-.�������/�0��������12��345�6�!��*��7�����
����**'*���)!*����.�� �!����)!�,�('��'����7�����)#(���
!��.��('"������#*!�!"�8���&�9(!�":�(!��(��%)���!"�
�������� !"5�6����(;7�'��������(����������������* �
&�9)���"����(�#�!������)����7�!��.��('�#<��
&��)����5�6�)!��*'�&��'���%�'�������-�&! ���
)!*��'"�(!�(��-��()%�)!����(.(�')�����%)�����
!*#�&���������*�)���� ()���"�����-��;#��������� ����
!������#"=����"���;�(��.���-�����."�����!����!*)�� !"�
����������"=����*!� �����!���(�7������������ �"5�

>����!��((%�!�!"��*'����� !"=�!��������7(�!�)�$ �)�"�
(���?+�@A���B���7�!��(�!�;! �!�����C�3��'"�����	D�
EEE53���	5F�

���������	
���������
����	�
���	���

G������	H���������	�
����I1�! ��������&���)#���(7)�����'"�
3CJ������	��

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε:

www.epson.gr/coverplusoffer

*χωρίς ΦΠΑ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

H
 προσφ

ορά είναι δια
θέσ

ιμη απ
ό 01/05/2011 έω

ς 30/09/2011.

http://www.epson.gr/
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"�5���* 5�� �#��8��

IFA 2011
+���... ����;

� ��� $ �+,$5$ �C� ��'��?� �"� "�#5� �"�%����+�� ��� $ IFA %�� �"�5��6>���� �"� �� 

�5��'�! ������7��� ��87�, $ �&��5&��#6�$5$ *��� �7���*! 5� ���! ��! "�#�&58�!, 

���7� ��� �&��! �C� 7��6�C� �#��5��58C�. � 51$ %��#�6�C5$ �$! IFA ���"�� ���6��#� 

�� �&,*5�� ���6 1% ��� �#�'7� �C� ��'��?� "�& ��'�5�� ��&! 1.441 ��� ���6 4% ��� 

.?#� �$! ��'�5$!. �+7�C�� 7� ��&! %��#���C��! $ ��'�5$ ���6��#� ��� #���# ����!. 

�$� ��'�5$ �"�5����$��� 238,000 �"�5��"��! ��� %�'$��� "�#�����8�! "�& ����5�� �� 

+U�! �C� … 3,7 %�!. �&#?.

A� ���
� (
���������) ����� ���"�	� 	� ��
�� 
	 tablets. H Samsung �������� 	� ��� 


����
	� �� �
	
� ���$ ���� ���	&� � Hewlett Packard ��� ��
��� �� ��	 ��
� 
� 

Touchpad 	� 	
� 
	 �	������	 
� WebOS. !�� �
�$"�� ��
� 	�� 
�� ��	�
��� ��	����� 

�� 
�� Apple. *�$������ ������ 
	 ��	 tablet �� "���$ ������$ 	�� 
��� �������������� 

��� ���	� 
�� 
��� �	 �	�	����"$���� 
�� press conference. +	�������
�� ������ � ��	 

����$ 
�� Galaxy Tab �� �"��� AMOLED 7.7 ��
���, ����������� ���&���	�
$ �
	 1.4 GHz 

	� ��$�� ����� 64 GB 	� 
� ��� Galaxy Note ��� ��	���	�� ��	 ��	 	
�����	 	�����	 �
	 

smartphones 	� 
�� 
	����
�� ����
	� �"��� �
�� 5.3 ��
���, ���&���	�
$ 1.5 GHz, ��� ������ 

	� ���	
�
�
�� ��� ������#��� 
� ���
� 
������� 	� 
� mini tablet. A
� ���� ���
��, 

���� 	�	����
	� 	� ����������
	� 	� � Sony �� 
	 Android tablet, Sony Tablet P 	� Tablet 

S, ��� 
������ Android Honeycomb OS. A�
	������� ���	�� 	� 	�� 
�� Toshiba, 
� Toshiba 

AT200 Excite, ��� "	 ���	� � ���
�
��� �����$ 
�� 	
�����	� �� ����� ����� 0.3 ��
���.  

G��� 	���� 
	 ��
���	���... *�� ������� Samsung &������	� � NX200 	� � MultiView 

MV800 (��� ���
��	 ��� �������	� 
�� IFA ��	 
�� �	�����	 �������	 
���). H Samsung 

NX200, �� �
��	�� ��
	���� ���	 	� 	��"�
$�	 APS-C 20.3 Megapixel 	��
���� 
� ��	 

����"$� �
� ����� 
�� NX �
������
	� 	"	�� �	 	�
	�����
�� 
�� Sony NEX. O� ����
�� 

���	� 	���	�������� �	 ���������� ���	�� �
� mirrorless 	
�����	, 	� ������� 	�� 
� 

������� �
� 
� �����
���� �	����� ����� ��	 
	 	�	�	�
�
	, ���� �	���, ��	�, ���
�	 	��� 

	� ��
�� ��$���. A
�� compact � MultiView MV800 &������� ��	 
�� 	���
���$ 
�� �����	�� 

	� ����� ��	 3.0” Wide Flip-out �"��� ��� ��	����#�� 
�� ������� �����. 

� ����� 	
� ������ ��
 Sommergarten ��� �
 

	�
���
 ���������� 	��������.

�
 ����
���
 �
�... espresso!

�
 �������
 	�������
 ��� Siemens ���� ����� 

���
�
 ��� ������. ������ � ���� ��� ���
��-


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

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

�� "�	����� 
 ���
�...
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"�5���* �#��8��

H Fujifilm X10, � #100 �$� “��$���”.

H Sony, ���
����
	� �	��� �
� 

mirrorless 	
�����	 	��� 	� 
�� 

“������ �����&” SLT, ����
��� �	 

������&�� 
�� Alpha SLT-A77, A65 	� 

('X-7 ��� �����	
����� ������ 

��
���	���� 	��
�� ��� ���
�� 

1080/60p. H Panasonic ����&� ���� 
�� 

Lumix, 	� ����� 
��� �	��� Power 

Zoom series X, ��� 
�� ������$ 


����&� 
o 3D �� 
� ���
�
��� 
�� 

Lumix 3D �� ��	 ��
���	. *����"��
	� 


� ����$ 
�� Fujifilm 3D W3 

�����	
���� ����� �	�. 

� Nikon, ���
����� �	 �
$��� ��	 

business center ��	 
� ��	�����	
�� 

���� �
� C���	��	, ����&� 
�����	 

��	 ���
��	 compact �� 
��� 

�������������� �	 ��������#��
	� 

����� 
�� ���
� 	�������� Coolpix, 


�� AW100, �	
��
	� ��	 	���
��	 


�� �������������� ��� ���	�
��� 

	�	��������... ������ 	� � Canon, 

����"���� 
� ����
$ ���	 DSLR 

	� 
�� ���� Ixus 	� Powershot ��� 

	�	������ 
�� *�����
�. � Fujifillm 

���� ��
��� ��� ���	��	�
��� 

	�	�������� ����� ��	 
�� IFA: 
�� 

hi end compact X10, �� 	��"�
$�	 

2/3” 12 MP EXR CMOS 	� Fujinon 

o�
��, 	��� 	� 
�� 	�����<� ��� 

�� �
���� �&���&�� �����
	� 	� � 


��
� 3D Fujifilm, �� ����	 Real 3D V3, 

���	�
�� ���
������ �� ����� �� 
�� 

���	
����� 
��. 

� ����� %# �� 	���� ���	��"� ��
 	���	���
 ��� Samsung.

&�
�������� ��� ��� ���� Coolpix ��
 	���	���
 ��� Nikon

�� ������� ��� Canon, �	$� 	���� �������� ��� 	��������.

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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H 	�$����	� Panasonic  Lumix 3D �� '������.


"�5���* �#��8��

3D 	�
'
��� �	� ��� LG

�
 	���	���
 ��� Rollei

�� �$�
������� ���
� ����� ��� �������� �
�� ��
 	���	���
 ��� Sony
Sony ���� ��� �� tablet.

(��$������� ��
 	���	���
 ��� Fujifilm

�
 	���	���
 ��� Vanguard �� ��� �� '��'������ ��� 	�
)����
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http://www.e-pws.gr/
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PWS
A�������	 ��
���	��	� �����

To PWS, γνωστό πλέον σε όλους σχεδόν τους έλληνες επαγγελματίες φωτογράφους, 

διοργανώνει για άλλη μια φορά ένα από τα σεμινάρια που σκοπό έχουν την απόκτηση 

γνώσεων και την ανταλλαγή απόψεων. Αυτή τη φορά φιλοξενεί δύο πολύ ξεχωριστούς 

ομιλητές, τους παγκοσμίου φήμης φωτογράφους Yervant και Bambi Cantrell. Για αυτά και 

άλλα πολλά μας μίλησε ο Νίκος Πεκρίδης του PWS.

• Ποια είναι μέχρι σήμερα η πορεία του PWS; Έχετε βρει την ανταπόκριση που 

επιθυμούσατε;

Το pws ξεκίνησε πριν από διόμιση χρόνια προσπαθώντας να “μιμηθεί” τα αντίστοιχα 

societies του εξωτερικού και να ενώσει τους φωτογράφους στην Ελλάδα με φωτογράφους 

από όλα τα μέρη της γης. Είχε δύο επιλογές...ή θα ξεκινούσε χωρίς κανένα κριτήριο εισόδου 

με πολύ χαμηλή τιμή ή θα έπαιρνε πιο ελιτίστικη μορφή με όμως αναγκαστικά μεγαλύτερη 

οικονομική συμμετοχή από τα μέλη προκειμένου να διαφημιστεί και να προβληθεί ηλεκτρονικά 

και έντυπα, καθώς στόχος του είναι να γίνει αναγνωρίσιμο από τους υποψήφιους πελάτες μας 

(τα ζευγάρια).

Προτιμήσαμε την δεύτερη λύση: αυστηρά επιλεγμένα μέλη, με πιο υψηλή συμμετοχή που 

όμως μας έδωσαν μεγαλύτερη ευελιξία και σίγουρα πιο ποιοτικό περιεχόμενο. Στόχος είναι πα-

ράλληλα με τα σεμινάρια το pws να συνδέεται συνειρμικά στους μελλόνυμφους ως το society 

που θα εγγυάται ότι τα μέλη του ανήκουν στην υψηλότερη ποιότητα φωτογράφων σε Ελλάδα 

και εξωτερικό. Κάτι που έχει επιτευχτεί από πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας (αυτοκι-

νητοβιομηχανία, clothing design,) αλλά και στους τομείς που ασχολούνται με τον γάμο (οίκοι 

νυφικών, make up, venues). Πιστεύω λοιπόν ότι παρόλη την πρωτοφανή  οικονομική κρίση 

που διανύουμε ο κόσμος εξακολουθεί να “ξοδεύει” χρήματα την ημέρα του γάμου του και ότι 

μόνο μέσα από την ένωση των επαγγελματιών και την συνεχή επιμόρφωση θα καταφέρουμε 

να “δείξουμε” προς τα έξω, προς το κοινό μας τον λόγο για τον οποίο είμαστε πιο σημαντικοί 

από μία τούρτα, ένα νυφικό ή μία μπομπονιέρα.

• Πέρα από τα σεμινάρια, που διοργανώνετε αρκετά μέσα στο χρόνο, ποιες άλλες 

δραστηριότητες αξίζει να αναφέρουμε;

Το pws ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά το πρώτο convention επιπέδου Ηνωμένων Πολιτει-

�&�����&,$

ών με ανοιχτές συζητήσεις, εκθέσεις, 

διαγωνισμούς και σεμινάρια. Ένα πολύ 

μεγάλο εγχείρημα με κορυφαίους 

ομιλητές. Οι ομιλητές που επιλέγονται 

γενικότερα είναι φωτογράφοι που 

έχουν εμπειρία σε αντίστοιχες διοργα-

νώσεις του εξωτερικού.

Αρκεί κάποιος να ξεφυλλίσει το 

American Photo, το Rangefinder ή να 

περιηγηθεί στα site του wppi, aipp, 

swpp και θα συναντήσει τα ονόματα 

αυτών που φέρνουμε ως ομιλητές. Να 

πω ότι η ομάδα του pws παρακολουθεί 

τις τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και 

με προσωπική παρουσία τα τελευταία 

χρόνια ώστε να είναι σίγουρη για το 

επίπεδο των ομιλητών. Έχω ακού-

σει κατά καιρούς ότι δεν φέρνουμε 

αυτόν ή εκείνον, ή ότι αν βάζαμε έναν 

Έλληνα φωτογράφο να μας “διδάξει” 

θα ήταν καλύτερα καθώς γνωρίζει την 

Ελληνική πραγματικότητα κλπ.

• Με ποια κριτήρια επιλέγετε τους 

ομιλητές που προσκαλείτε;

Να πω ότι δεν αρκεί να είσαι καλός φω-

τογράφος, για να είσαι καλός ομιλητής, 

όπως δεν σημαίνει ότι καλός παίκτης 

είναι και καλός προπονητής και ότι ένας 

Yervant 
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φωτογράφος γάμου αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα όπου στον κόσμο και να δουλεύει. Από 

το είσοδο ή το mail του ζευγαριού την λήψη, το post production και την επικοινωνία μετά την 

πώληση έχουμε τα ίδια σχεδόν προβλήματα με τον φωτογράφο της Γαλλίας, της Αυστραλίας ή 

της Κίνας.

• Τι ξεχωριστό έχουν ως δάσκαλοι και ως φωτογράφοι οι δύο ομιλητές που καλέσατε 

αυτή τη φορά. Ιδιαίτερα ο Yervant, ο οποίος είναι από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς 

φωτογράφους γάμου;

Ο Yervant θεωρείται και πρόσφατα μάλιστα βραβεύτηκε ως ο φωτογράφος που άλλαξε προς 

το καλύτερο την παγκόσμια φωτογραφία γάμου. Η δε Bambi είναι από τις πιο καταξιωμένες 

και πολυβραβευμένες Αμερικανίδες φωτογράφος. To wppi (το μεγαλύτερο convention στον 

κόσμο με πάνω από 15000 συμμετέχοντες) παρουσιάζετε από αυτή τα τελευταία 4 χρόνια. Εγώ 

να υποθέσω ότι, κάποιος Έλληνας φωτογράφος δεν θέλει να παρακολουθήσει αυτούς τους δύο 

φωτογράφους γιατί πιστεύει ότι δεν έχει κάτι κοινό μαζί τους. Μα...και ένα καινούριο πράγμα να 

δει ή να μάθει σε επίπεδο branding, marketing, software κλπ πάλι κερδισμένος θα βγει.

• Τι να περιμένουν να δουν όσοι συμμετέχουν στο σεμινάριο;

Είναι μοναδική ευκαιρία ειδικά για τα δεδομένα της Ελλάδας να παρακολουθήσει κάποιος ένα 

τέτοιου επιπέδου σεμινάριο που σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ταξιδέψει στην άλλη άκρη 

του Ατλαντικού και να ξοδέψει μερικές χιλιάδες ευρώ. Νομίζω ότι η επένδυση, γιατί πραγματικά 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ πιστεύω ότι είναι πολλαπλάσια. Έχω επίσης ακούσει ότι κάποιος δεν θέλει να το 

παρακολουθήσει για να μην επηρεαστεί και αλλάξει το στυλ του ή ότι τα σεμινάρια δημιουργούν 

“κλώνους” των ομιλητών. Είναι σαν να ακούω ότι ένας που ασχολείται με την ζωγραφική δεν 

θέλει να πηγαίνει σε gallery ή ένας που είναι σεφ δεν δοκιμάζει από άλλον φαγητά. Είναι αστείο 

και μόνο που λέγεται! Όσο για τους κλώνους θα πω τα εξής...είναι λογικό κάποιος να επηρεάζε-

ται και να προσπαθεί να “αντιγράψει” έναν μεγάλο φωτογράφο που θαυμάζει. Αυτό όμως συμ-

βαίνει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας. Δηλαδή οι μεγάλοι ζωγράφοι, γλύπτες, 

συνθέτες ακόμη και οι τραγουδιστές δεν “αντιγράφουν” στα πρώτα τους βήματα? Το θέμα είναι 

ότι μετά ο καθένας απελευθερώνει την προσωπικότητα του και το στυλ του. Διαφορετικά ποτέ 

δεν ξέρει που θα μπορούσε να είχε φτάσει. Γενικότερα τα αρνητικά σχόλια που έχω ακούσει για 

τα σεμινάρια είναι από ανθρώπους που δεν έχουν παρευρεθεί ούτε μία φορά !! 

Πιστεύω ότι όσοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν τα διήμερα σεμινάρια του pws θα κά-

νουν στον εαυτό τους ένα πραγματικά πολύ μεγάλο δώρο που θα τους γεμίσει έμπνευση, δημι-

ουργικότητα, αισιοδοξία και γνώσεις που δεν μπορούν να τις πάρουν από αλλού.
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• Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε 

όλους, με εξαίρεση τους εργαζόμενους του περιοδικού 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. καθώς και 
τους εργαζόμενους και σπουδαστές του εκπαιδευτικού 
ομίλου ΑΚΤΟ. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν 
στη κατηγορία “Φωτογραφία” με τρεις έως πέντε 
φωτογραφίες.

• Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να σταλεί τυπωμένη σε 
χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον από 13x18εκ. έως 
20x30εκ. Γίνονται δεκτές και φωτογραφίες σε ψηφιακή 
μορφή σε αρχεία TIFF ή JPΕG ανάλυσης 300dpi (και 
διαστάσεις Α5 ως Α4) συνοδευόμενες απαραιτήτως από 
αντίστοιχη έγχρωμη φωτορεαλιστική εκτύπωση. 

•  Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες χαμηλής ανάλυσης.
•  Τα έργα δεν πρέπει να είναι κολλημένα σε χαρτόνι ή 

άλλο υλικό.
•  Κάθε τυπωμένη φωτογραφία που υποβάλλεται θα πρέπει 

να φέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του δημιουργού στην 
πίσω όψη της.

•  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην 
κατηγορία «3D ANIMATION » με ένα video μέγιστης 
διάρκειας 2 λεπτών αποθηκευμένο σε DVD. 

•  Η ταινία video θα πρέπει να είναι ανάλυσης 
576x720pixels ή μεγαλύτερη. 

•  Δεν γίνονται δεκτές ταινίες χαμηλότερης ανάλυσης. 
•  Όλες οι τεχνικές δημιουργίας 3D animation είναι 

αποδεκτές.
•  Όλα τα έργα, φωτογραφικά και ταινίες, θα πρέπει να 

είναι εξ ολοκλήρου πνευματική πρωτότυπη ιδιοκτησία 
του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. 

•  Τα φωτογραφικά έργα θα χρησιμοποιηθούν για τη 
ευρύτερη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των 
σκοπών του από το διοργανωτή και τους χορηγούς 
επικοινωνίας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) σε 
οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα 
άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος.

•  Τα έργα θα αποστέλλονται μόνο στη διεύθυνση: 
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ, 
Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου, 104 45, Αθήνα, 

 με την ένδειξη: “Για το διαγωνισμό: ΑΚΤΟ”.
•  Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των έργων 

ορίζεται η 23 Σεπτεμβρίου 2011. 
•  Η ημερομηνία αποδεικνύεται από την σφραγίδα 

του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης 
προσέλευσης είναι ευνόητο ότι ισχύει η συγκεκριμένη 
ημερομηνία.

• ΕΠΑΘΛΑ. Τα έπαθλα δεν ανταλλάσσονται σε καμία 
περίπτωση με χρήματα (ειδικά στην περίπτωση των 
προγραμμάτων σπουδών ΑΚΤΟ όσοι επωφεληθούν 
πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου). Αν ο πρώτος νικητής 
(βραβείο ετήσια υποτροφία) δεν αποδεχθεί το βραβείο, 
τότε αυτό μεταφέρεται κατά σειρά στον δεύτερο νικητή 
κ.ο.κ.  

• Στην τελική φάση προκρίνονται οι 20 καλύτερες 
συμμετοχές.

•  Κριτική επιτροπή: Θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται 
από φωτογράφους και animators, εκπρόσωπο 
του ομίλου ΑΚΤΟ και εκπρόσωπο του περιοδικού 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική 
και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη 
διεκδίκηση.

•  Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή 
δύνανται ν’ αποτελέσουν το κορμό Μεγάλης  Έκθεσης 
που θα παρουσιαστεί στο Campus του AKTO.

•  Θα τιμηθούν τα καλύτερα έργα σε ειδική τελετή (η 
ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα) και με τα βραβεία 
που αναφέρονται αναλυτικά στη διπλανή στήλη.

•  Τα καλύτερα έργα καθώς και η πλήρης λίστα των 
συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν σε ειδικό αφιέρωμα 
του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

•  Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΤΟ ως διοργανωτής του 
διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τον 
παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.

•  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.
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http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/AKTO.pdf
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Low Key

Photo stories
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�� media

Και για να είμαστε πιο ακριβείς, μετά την επέλαση του 

internet, την οικονομική κρίση, την έκρηξη των νέων μέσων 

και των social media κτλ.

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση σχετικά με την εξέλιξη της 

φωτογραφίας, πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο, προήλθε 

από το συνέδριο που διοργανώνει το Fotomuseum στην 

Ολλανδία και καλύφθηκε από το περιοδικό British Journal 

of Photography. Το συνέδριο ονομάζεται Photostories και 

εξερευνά το πώς λειτουργεί το νέο μέσο και πως θα μπορού-

σε να βοηθήσει την επιβίωση των φωτογράφων. 

Με τις αναθέσεις από περιοδικά και εφημερίδες να μειώνο-

νται συνεχώς το internet μετατρέπεται στο όχημα μέσω του  

οποίου οι φωτογράφοι μπορούν να αγγίξουν ένα κοινό που 

ξεπερνά τα δύο δις. . Αυτό όμως που οι ομιλητές τόνισαν 

επανειλημμένως ότι photostories δεν είναι αυτό που έχουν 

συνήθως στο μυαλό τους οι περισσότεροι φωτογράφοι, 

δηλαδή οι 10-12 φωτογραφίες που δεν δημοσιεύτηκαν 

σε κάποιο έντυπο μαζί με ένα τραγούδι που κατέβασαν 

από το internet. Η έννοια “photostories” είναι multimedia 

stories που δημιουργούνται με άλλο format κάθε φορά και 

διαφορετικό σχεδιασμό ανάλογα με το τι απαιτεί το θέμα. 

Πέρα από την καλή φωτογραφία και την αξιοποίηση άλλων 

μέσων, οι ειδικοί υποστηρίζουν πως οι φωτογράφοι θα 

πρέπει να εμπλέξουν και το marketing, σκεπτόμενοι ότι τα 

κανάλια διανομής μπορούν να επηρεάσουν τη μορφή. Για 

παράδειγμα, μια ιστορία φτιαγμένη σε flash δεν παίζει σε 

iPad. Φυσικά από το συνέδριο δεν έλειψαν τα πετυχημένα 

παραδείγματα. Ας δούμε κάποια από τα πιο ενδιαφέροντα. Ο 

φωτογράφος του Magnum, Bjarke Myrthu έθεσε τις βάσεις 

αυτής της νέας εκφραστικής μεθόδου το 2004 φτιάχνοντας 

το διαδραστικό ντοκιμαντέρ “The Enemy Within” με φωτο-

γραφίες, ήχο, γραμμική αφήγηση και γραφικά έλκοντας έτσι 

το θεατή να ασχοληθεί με το θέμα που παρουσίαζε. Ο Todd 

Heisler, φωτογράφος των New York Times και βραβευμέ-

νος με Pulitzer, πρόσθεσε στο έργο του “Final Salute”, που 

έδειχνε τα φέρετρα των στρατιωτών από το Ιράκ, το ηχητικό 

ντοκουμέντο από μια χήρα που έπρεπε να παραλάβει τη 

σορό του άντρα της. Ο ίδιος εξομολογήθηκε στο κοινό ότι 

ένιωσε ότι το βίντεο θα ήταν πολύ σκληρό και παρεμβατικό 

και θα έχανε το θεατή. Ένα τρίτο παράδειγμα έρχεται από 

τον Alexandre Brachet που ενσωμάτωσε στοιχεία από την 

τεχνολογία του gaming και κέρδισε το πρώτο βραβείο στην 

κατηγορία Multimedia στο World Press Photo 2011.

Στα παραδείγματα που αναφέραμε κάθε προσέγγιση και 

κάθε project είναι διαφορετικό και αυτό γιατί ο κόσμος του 

διαδικτύου είναι σκληρός. Μεγάλος όγκος πληροφορίας, 

γρήγορες ταχύτηττες και δυστυχώς η ενημέρωση - όπως 

τόνισαν οι ειδικοί - έρχεται μετά τη διασκέδαση και το social 

networking για το μέσο χρήστη. Συγκεκριμένα ο δημιουργος 

έχει μόλις ελάχιστα δευτερόλεπτα στη διάθεσή του για να 

κερδίσει το θεατή.   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Getty Images 
�� ������	�� 	����� �� 3D

Το Getty Images ανακοίνωσε ότι σκοπεύει κατά τη διάρκεια των Ολυμπια-

κών Αγώνων στο Λονδίνο θα απασχολήσει αρκετούς φωτογράφους που 

θα τραβούν αποκλειστικά 3D φωτογραφίες. Οι 3D φωτογράφοι θα προ-

στεθούν στο δυναμικό του πρακτορείου που παραδοσιακά καλύπτει όλες 

τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Περίπου 60 γνωστοί και βραβευμένοι 

φωτογράφοι θα τραβήξουν 30.000 φωτογραφίες για λογαριασμό του 

Getty Images.

Panasonic
>���<� 
�� ������	�� *����� �� 3DΗ Panasonic, η Διεθνής 

Ολυμπιακή Επιτροπή (IOC) και η Υπηρεσία Αναμετάδοσης Ολυμπιακών 

Αγώνων (OBS) ανακοίνωσαν τη συμφωνία συνεργασίας τους για την πρώ-

τη τηλεοπτική αναμετάδοση τους σε 3D, στο Λονδίνο το 2012. Με τη συ-

νεργασία αυτή θα γίνει η πρώτη ζωντανή αναμετάδοση σε High Definition 

3D στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, επιτρέποντας στο κοινό ανά 

την υφήλιο να παρακολουθήσει το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον 

κόσμο σε 3D. Η 3D μετάδοση θα περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες εκδηλώ-

σεις, όπως τις τελετές Έναρξης και Λήξης, στίβο, γυμναστική, καταδύσεις 

και κολύμβηση και θα μεταδοθεί παγκόσμια από κανάλια που θα έχουν 

τα δικαιώματα μετάδοσης. Η ΟΒS θα είναι υπεύθυνη για τη μετάδοση 

περισσότερων από 200 ωρών κάλυψης σε 3D, χρησιμοποιώντας κάμερες 

τελευταίας τεχνολογίας 3D όπως η AG-3DP1, μία επαγγελματική κάμερα 

3D P2HD πλήρως εξοπλισμένη με δύο φακούς Full HD. 

Greenpeace
iPad Application

Η εφαρμογή για iPad του περιβαλλοντικού οργανισμού με το όνομα 

Greenpeace Images HD, η δημιουργία της οποίας συνέπεσε με τα 40α 

γενέθλια του περιέχει 30 φωτογραφίες τραβηγμένες από το “περι-

βαλλοντικό μέτωπο” και απεικονίζει ιστορικές στιγμές του περιβαλ-

λοντικού ακτιβισμού όπως φωτογραφίες από το πρώτο ταξίδι της 

Greenpeace με σκοπό τη διαμαρτυρία κατά των πυρηνικών οπλισμών 

το 1971. 

Η παρουσίαση έγινε κατά τη διάρκεια του Visa Pour L’ Image στο 

Perpignan και θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες εικόνες ώστε να ενη-

μερώνεται και το κοινό για την δράση του οργανισμού.
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Το PBWeekly σας φέρνει κάθε εβδομάδα σε επαφή με 10.500 επαγγελματίες 
της φωτογραφικής αγοράς και γενικότερα της αγοράς imaging. Επαγγελματίες 
που μπορούν να γίνουν ενεργοί αγοραστές των προϊόντων και υπηρεσιών σας. 
Ενημερώστε τους σήμερα ότι μπορείτε να τους προσφέρετε καλύτερες υπηρεσίες 
και προϊόντα, σε ανταγωνιστικές τιμές. 

Mεγάλο ποσοστό των πελατών αγοράζουν απ’ τον ανταγωνισμό γιατί δεν γνωρίζουν 
τα προϊόντα σας και τις προσφορές σας. Ενημερώστε τους!!!

Προωθήστε σήμερα κιόλας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας με τον οικονομικότερο 
και αμεσότερο τρόπο, μέσα απ’ τις σελίδες του Photo Business Weekly.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
210 8541400 
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Masterclass 
�� A������ JH Engström �
� 9������ 9�����

Η φωτογραφική ομάδα ART/IF/ACT, στο πλαίσιο των 

εκπαιδευτικών δράσεών της και με την υποστήριξη 

του Μουσείου Μπενάκη και του Σουηδικού Ινστιτού-

του, παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον 

διεθνούς φήμης σουηδό φωτογράφο JH Engström. Ο 

JH Engström θα πραγματοποιήσει 5ήμερο φωτογρα-

φικό masterclass στον χώρο του Μουσείου Μπενάκη 

στην οδό Πειραιώς (30 Οκτωβρίου – 3 Νοεμβρίου 

2011 ) με τον τίτλο Haunts. Το Masterclass “Haunts” 

απευθύνεται σε φωτογράφους και γενικότερα σε 

καλλιτέχνες εξοικειωμένους με το φωτογραφικό μέσο 

και θα περιλαμβάνει καθημερινή πρακτική φωτογρα-

φικών λήψεων, με παράλληλη κριτική, επιλογή και καθοδήγηση από τον JH Engström. 

Ημερομηνία διεξαγωγής Masterclass: Κυριακή 30 Οκτωβρίου έως Πέμπτη 3 /11/ 2011 

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011

Τόπος διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138, Αθήνα)

Οργάνωση παραγωγής: ART/IF/ACT

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το: 

www.art-if-act.com / κατηγορία: PROJECT. 

Samsung
�$�� 
��� ������	��� *����� 
«T������ 2012» 

H Samsung Electronics, “Olympic Torch 

Relay Presenting Partner”, προσφέρει τη 

δυνατότητα στους Έλληνες να μεταφέρουν 

την Ολυμπιακή Φλόγα, στο Ηνωμέ-

νο Βασίλειο, στην πορεία της προς το 

Λονδίνο, όπου θα διεξαχθούν τον Ιούλιο 

του 2012 οι 30οι θερινοί Ολυμπιακοί 

Αγώνες. Το βασικό κριτήριο επιλογής 

των Λαμπαδηδρόμων είναι η έμπρα-

κτη διάθεση κοινωνικής προσφοράς. Η 

διαδικασία είναι ανοικτή σε όλους, όσοι 

επιθυμούν να προτείνουν το δικό τους 

«ήρωα», έχοντας εξασφαλίσει προηγου-

μένως τη συγκατάθεση του προτεινόμενου 

προσώπου. Τόσο οι προτείνοντες, όσο 

και οι προτεινόμενοι, θα  πρέπει να έχουν 

συμπληρώσει τα 15 έτη. Η υπόδειξη των 

υποψήφιων Λαμπαδηδρόμων είναι απλή 

και γίνεται μέσα από την ιστοσελίδα www.

samsung.com/gr/london2012 μέχρι και 

30 Σεπτεμβρίου 2011. Η Λαμπαδηδρομία 

είναι ένα γεγονός διάρκειας 70 ημερών, το 

οποίο σηματοδοτεί την έναρξη των Ολυ-

μπιακών Αγώνων. 8.000 λαμπαδηδρόμοι 

θα μεταφέρουν τη φλόγα σε 74 μέρη του 

Ηνωμένου Βασιλείου, περνώντας από 

χαρακτηριστικές πόλεις, όπως το Bristol, 

το Cardiff, το Liverpool, το Belfast και τη 

Γλασκώβη. Η Samsung έγινε ο εθνικός 

χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων της Σε-

ούλ το 1988. Από τους χειμερινούς Ολυ-

μπιακούς Αγώνες του Nagano το 1998, η 

Samsung έγινε “Παγκόσμιος Ολυμπιακός 

Χορηγός” στην κατηγορία της Ασύρματης 

Επικοινωνίας (εξοπλισμός) και επίσης είναι 

σημαντικός υποστηρικτής της Ολυμπιακής 

Λαμπαδηδρομίας, έχοντας συμμετάσχει 

στις Λαμπαδηδρομίες των Ολυμπιακών 

Αγώνων «Αθήνα 2004», «Τορίνο 2006» 

και «Πεκίνο 2008». 
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�������	 
� ������ 
��� ����� ���  

����� €20
��� �� �� ������

�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

����
���	
����
30/11/2011

ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Νέα προσφορά! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Δείτε όλες μας τις εκδόσεις

Sony Ericsson ���6%�!
(�	 �
�����

Η Sony Ericsson Ελλάδας ανακοίνωσε τα νέα στελέχη που εντάσσονται στο δυναμικό της. H κα. 

Aysun Sabanli ανέλαβε Head of Marketing με συνολική ευθύνη για τις 7 χώρες που χειρίζεται 

η Sony Ericsson Ελλάδας. Η κα. Sabanli έχει πολύ σημαντική εμπειρία, τόσο από τον χώρο των 

FMCG, όσο και από τον χώρο της τεχνολογίας, έχοντας συμβάλλει στην ανάπτυξη της LG στην 

Τουρκία σε διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες. Ο κ. Ανδρέας Γαραντζιώτης ανέλαβε Head of 

Sales με ευθύνη για τις αγορές της Ελλάδας, Ισραήλ, Βαλκανίων και Κύπρου. O κ. Γαραντζιώ-

της γνωρίζει τον χώρο των τηλεπικοινωνιών έχοντας διατελέσει Business Marketing Manager 

στη Sony Ericsson και Mobility Sales Lead στη Μicrosoft με ευθύνη διαφόρων χωρών, ενώ 

στο παρελθόν εργάστηκε στη Schneider Electric στη Γαλλία. Η Sony Εricsson Ελλάδας ενισχύει 

επιπλέον το δυναμικό της με την κα. Susan Akici Sakine που ανέλαβε Business Manager με 

συνολική ευθύνη για τις 7 χώρες που χειρίζεται το ελληνικό γραφείο της εταιρίας, με εσωτε-

ρική μετακίνηση από τη Sony Ericsson Ισπανίας. Η κα. Larissa Zota ανέλαβε Trade Marketing 

Manager για τις αγορές Ισραήλ και Βαλκανίων προερχόμενη από την Orange Ρουμανίας. H κα 

Zota θα έχει έδρα το Βουκουρέστι.

Caselogic
(�	 ������$

Δύο νέες τσάντες μεταφοράς για laptop 

και netbook παρουσίασε η Caselogic 

βοηθώντας μας να υποδεχτούμε και να 

προετοιμαστούμε για την νέα σεζόν. Η 

Case Logic, NOXC-116, η οποία αποτελεί 

πρακτική λύση μεταφοράς για laptop 

16in. ή Macbook Pro 15in. Έχει ειδική 

τσέπη για iPad ή tablet, εξωτερική τσέπη 

εύκολης πρόσβασης “Quick Stuff”, ειδικό 

σύστημα πρόσδεσης σε πόδι καθίσμα-

τος/τραπεζιού για μεγαλύτερη ασφάλεια, 

ευέλικτα χωρίσματα και αποσπώμενο 

λουρί ώμου. Η τσάντα NOXM-111 είναι 

κατάλληλη για μεταφορά Netbook, iPad 

ή Tablet  ως 11,6”. Στο εξωτερικό της 

βρίσκεται το σύστημα “Quick Stuff” για 

εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε μικρο-

αντικείμενα.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
Canon
A
�� ���
� "��� 
�� ������$� 	����� ��	 
�� ���	��� ��	����� 

Η Canon κατέκτησε την πρώτη θέση για το σύνολο των μηχανών γραφείου (ΑΜ & έγχρω-

μα) κατά το α’ εξάμηνο του 2011, με μερίδιο 23,7%. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της 

infosource, η Canon ανήλθε στην κορυφή της κατηγορίας για το σύνολο των μηχανών 

γραφείου στην Ελλάδα με ποσοστό 23,7%, αυξάνοντας τα ποσοστά της κατά 7,6 μονά-

δες. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη κατηγορία που παρουσίασε πτωτικές τάσεις με ποσοστό 

15.36%, η Canon πέτυχε αύξηση και σημαντική διαφορά της τάξης των 5,8 μονάδων 

από τον ανταγωνιστή της στη δεύτερη θέση. Όσον αφορά την κατηγορία των Α/Μ Office 

πολυμηχανημάτων η Canon διατηρεί την πρώτη θέση  με μερίδιο αγοράς 24,3%, και με 

σημαντική διαφορά από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή της που κατέχει το 14,5%, επι-

βεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά. Η Canon σημείωσε αύξηση στα 

μερίδια της κατηγορίας Α/Μ πολυμηχανημάτων κατά 7,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση 

με το α’ εξάμηνο του 2010, εν μέσω πτωτικών τάσεων της τάξης του 23%. Τέλος, η Canon 

αυξάνει σημαντικά τα μερίδιά της στην κατηγορία των έγχρωμων μηχανών γραφείου από 

11,1% για το α’ εξάμηνο του 2010, στο 21,9% για το α’ εξάμηνο του 2011. 

INTERSYS 210 9554000

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4


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

            ���
�� 23

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí  

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

�������	
���� & �����
��������	
�	, ���, ������, �	���
�	
�. ������� �	�
	�
������ ���	�	. ��	������ 
��������. ������ 
��
Premiere Pro, �	
��� ���	���	, ���
��� ���.

������� 15/10, ��� 10:00-14:00
��
�����: ����� ���������

Photoshop �
! ��
	�"� ���#�	� 
�� ��#��	��	, ��$� 	����"� - $�	�����.
�	 �	
��� ���	���	 - �	�����. %�"�	��� $�#��"
�, ��
	�"�

�	 Layers. &���	��� ���#���: Raster - Vector.

������� 8/10, ��� 10:00-14:00
��
�����: ������� ������

Photoshop ��

Layers, �	����	 (��"�	���� Alpha channels), 	����	��-

��� (Actions), �����
���
�	. �	 ��"�#����	 RGB-CMYK. 
'�	�����
� layer, layer mask.

!�"�#�� 10/10, ��� 18:00-22:00
��
�����: ������� ������

����"������� �������� �� Layers. �����"�	��
�#� */� �"��-
��	��	�, 
+����� ���0���	
�	. HDR ��	 ������ $��	��� ����-
�� �	� $�	�����
� ������
�, plugins �	� �����	 (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory ���.)

������� 12/10, ��� 18:00-22:00
��
�����: ������� �$���$%�

Photoshop ���

�#� ��
'���, �#�( ������)�( ������)*�

% +�.��	3 .*��'��.�	3
�6��3 & �� "���	� ��(

1����
��� 	����
�� – 
�����
� 	����"�. 2���� 	������.
�	�������� ����
��, ��� �� ��	�. 3
������	 �����+. ��$����
�����
��� ����	�� ���	��. 4�	 #
	 ������ �	 ��"������
���� 	����
��� �� ��	 
	� ����	� ���	�. 4�	 #
	 ������
�	 0����� ��	 ��� ����	� ���	� ��� $� ����� 	����
��.

!�"�#�� 3/10, ��� 18:00-22:00
��
�����: ����9;%� ����;A<%�

! 
+���
� ��� ��$���, � �"��
�#�, � “	���	
�
���” 
����,
�� �	��������, �	 $�����	 ��$� �"����	��5� �	� �	 ��
����
����: �� ��������, �� �����, � �	0�$�"��� �"����	��	, ��
����#...

������� 5/10, ��� 18:00-22:00 
��
�����: ������� �$���$%�

% =3+� .*��'��.���.
��=�) 	��
��( ���?���	3(

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

    

    

   ø ç ö é á ê Þ  å ð ï ÷ Þ  ô ç ò  å é ê ü í á ò

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

 

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

       
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 
ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí: 

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 

ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 

áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ����
��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò      
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: 
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéá: 
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: 
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: 
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

�

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr 

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)        www.anodos.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Fujfilm Finepix F600EXR
������ �		�
��

Η ανανεωμένη -αλλά μάλλον πανομοιότυπη - έκδοση της F550 EXR, υιοθετεί τον ίδιο 

αισθητήρα 1/2” EXR CMOS BSI ανάλυσης 16Megapixel και τον ίδιο ακριβώς φακό με 

εστιακές αποστάσεις 24-360mm ενώ επωφελείται από μια σειρά βελτιώσεων σε επιμέρους 

λεπτομέρειες. Για παράδειγμα το GPS έχει υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά με την προσθή-

κη Landmark Navigator. Eπίσης το “Intelligent Digital Zoom” που διατηρεί την ποιότητα 

εικόνας όταν ζουμάρουμε ηλεκτρονικά. Το Motion detection επιτρέπει στη μηχανή αυξά-

νει αυτόματα την ευαισθησία στην παρακολούθηση κινούμενου αντικειμένου. Υποστηρί-

ζονται όπως και πριν αρχεία RAW (*.RAF) video full HD 1080p με συμπίεση Η.264, οπτική 

σταθεροποίηση επί του αισθητήρα (sensor shift) κλπ.

FUJIFILM 210 9404100

�pson NX430
Small in One!

Την κατηγορία Small in One προσπαθεί να καθιερώσει η Epson με το προσιτό πολυμηχάνημα 

NX430 που έχει τις μικρότερες διαστάσεις στην κατηγορία του, με καταλαμβανόμενη επιφάνεια 

στο γραφείο μόλις 39x30εκ. Περιλαμβάνει υποσυστήματα εκτυπωτή (με WiFi) scanner2400dpi 

και φωτοτυπικού. Η συσκευή μοιάζει να ανήκει σε ακριβότερη κατηγορία αφού περιλαμβάνει 

και έγχρωμη οθόνη αφής 2,5in. καθώς και card reader. Χάρη στα τελευταία μπορεί να παίξει 

και το ρόλο αυτόνομου φωτογραφικού εκτυπωτή χωρίς ανάγκη σύνδεσης με υπολογιστή. 

EPSON 210 8099499

A������ ���������� 
�� �����
��

Κατά τη διάρκεια της συνέλευ-

σης του Συντάγματος το Σαβ-

βάτου 3/9 εκλάπη τσάντα μπεζ 

ώμουKalahari με φωτογραφικό 

εξοπλισμό Canon 5D Mark II με 

φακό Canon 28mm/1.8, 2η μπα-

ταρία και 3 κάρτες μνήμης CF 16, 

16, 32GB. Ο σειριακός αριθμός 

της μηχανής είναι 2231317626. Η 

κλοπή έγινε περίπου στις 22:30 

στο κάτω δεξιά μέρος της πλατεί-

ας. Παρακαλούμε προωθήστε το 

σε φωτογράφους που πιθανόν να 

αποτελέσουν εν αγνοία τους απο-

δοχείς του εξοπλισμού. Όποιος 

γνωρίζει κάτι μπορεί να επικοινω-

νεί με το Περιοδικό.

Hasselblad
Από Σεπτέμβρης... Χριστούγεννα

Το σημαντικό firmware update που έδωσε 

η Hasselblad στους κατόχους της H4D-60, 

την ναυαρχίδα του medium format, το 

καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμη το Δεκέμβριο 

χωρίς χρέωση για τις H4D-40 και H4D-50. 

Οι κάτοχοι των μηχανών θα πάρουν νωρίς 

το δώρο τους φέτος αφού από την 1η 

Δεκεμβρίου θα μπορούν να κατεβάζουν 

το update από το link www.hasselblad.

com/update. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία 

η αναβάθμιση ζητήθηκε κατευθείαν από 

τους κατόχους των μηχανών και φυσικά 

δεν έιχαν άλλη επολιγή από το να την 

παρέχουν στους πελάτες τους. Η αναβάθ-

μιση αυτή επιτρέπει στους χρήστες με ένα 

κλικ να έλεγχουν τη θέση και την ακρίβεια 

του focus.
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Sony 
E&�������	 ���
����� ����	 DEV3 - DEV5

Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα κυάλια μέχρι σήμερα. Η νέα γενιά της Sony μοιάζει τόσο 

εξελιγμένη σε σύγκριση με τα συμβατικά κυάλια όσο ένα Prius απέναντι σε ένα 2CV. Να 

ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι απλά κυάλια αλλά ταυτόχρονα παίζουν ρόλο φωτογραφικής 

μηχανής και βιντεοκάμερας υψηλής ανάλυσης, ακόμη και 3Dvideo. Moιάζουν αρκετά 

μεταξύ τους με ίδια οπτικά 10x και διάφραγμα f/1,8-3,4. Διαφοροποιούνται όμως στο GPS, 

τη δυνατότητα digital zoom και τον πολύ καλύτερο εξοπλισμό του DEV-5 που συνοδεύ-

εται από καλύμματα για όλες τις επιφάνειες οπτικών, θήκη και ιμάντα. Η οπτική σταθε-

ροποίηση με σύστημα Steadyshot αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των 

συγκεκριμένων κυαλιών, αφού ισχύει οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί, συμπληρώνεται δε 

με το Active Mode που παραμένει συνεχώς ενεργό. Κάθε ζευγάρι έχει προφανώς και ένα 

ζευγάρι αισθητήρων, και μάλιστα Exmor R Backside Illuminated CMOS με διαγώνιο 4,5mm 

και ανάλυση 4,2Megapixel. Η σκόπευση γίνεται μέσω δίδυμου EVF 11mm με ανάλυση 

852x480 (WVGA) και η αποθήκευση σε κάρτες μνήμης SDHC/Memorystick Pro Duo. Όμως 

η υψηλή τεχνολογία έχει την τιμή της και το DEV-5 θα βγει στην αγορά με τιμή κοντά στα 

2.000 δολ.

SONY 801 11920000

Vanguard 
Helalder για μοντέρνους 

φωτογράφους
G��� ������
	� �� �����$ ����� 
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�	�
�� Vanguard “The Heralder:” 


���� messenger

*��
����
	� 	�� 
��	 ��	����
�� 

���
��	 28, 33 	� 38 ��� ��	 ����� 

���	 �����	�� Quick Top Access �� 

����� �����	�� �
� ���
���� 


�� 
���
	� 	�� 
�� ���� ������, 

���� ��$���� �
	� � ��
������� 

���	� ��	�
��� 	� ��� ���� ����� �	 

	�$��� 
�� 
���
	 �
� ��	 �	 ������ 

�����	
	. '������� �����	�����
	� 

���
��	 �� ����
�� ��������� ��	 


������. 3� ���
���� ���	� ��$��� 

��"��#����� 	� �
�� 	�� 
� 

��
���	��� �&������� ����&���� 	� 

��	 laptop. A���������� ������ �
� 

�� �
���� ������� �	 �	�	�������� 

�&
�� ����
	
��
��� "$�� ��	 
��� 

�	��� $ �	 	�	������� 
������ 
	 

������	
	 ��
	
�����
	� 
�� 
���
	 

�� ������ �	�
����		.

TECHNIO 210 9567810

https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/photographos.mag
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
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Samsung WB750 
Superzoom �� 	�	�
$����

?����
� 
� WB 650 �� 
� �	� 15x 	� 
�� �	#������ ��	�
�����; E, ������, 	�� 


�
� �	�����$"�� � WB700 	� �����	
	 (�"��� IFA) � WB750, ��	 ���� 

�	�$ superzoom �� ���
����� 
����
	�	� 
��������	� 	� �	� 18x 24-

432mm �
	"����������� �� ����� IS (optical 	� digital). �� �����	�
�� �������� 

������
�� ��� ������&	� ��������� ������� 	�	������. *���
�	� �� �������� 

	��"�
$�	 12.5 megapixel 1/2.33in. BSI CMOS ��� ����� ���� 	�� �	�	
����
�� 

��
�	����
��
�
	� 	� ��	��"���	�. >	� � �"��� AMOLED hVGA 3in. ���������� 

��������� ���	�$� 	�������. T	 ���
���	 ���
����� ������ ����"���	 ��	 

����	�������� 
	��
�
�� ���� 10fps 	� 1000fps �
� video. H �����
� 	������ 

video ���	� 1080p full HD. H Samsung ������ ��������� 
� Creative Movie Maker ��� 

���������� 
� ���������	 multimedia �	���������� �� video, ��
���	���� 	� $�� 

	��� 	� 	�� ��$�
�� ����� ������� ���
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SAMSUNG 213063800

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Νέο φθινοπωρινό 
πρόγραμμα

National Geographic 
Σειρά Africa

Για τους μοντέρνους φίλους της φωτογραφίας 
που προτιμούν ένα διακριτικό όσο και περι-
βαλλοντικά ευαισθητοποιημένο lifestyle, η 
National Geographic προτείνει τη σειρά Africa. 
Τσάντες από φυσικό υλικό σε ποικιλία μεγε-
θών: από μικρές θήκες για compact και ψηφι-
ακές βιντεοκάμερες ως roller bags με ροδάκια 
και προχωρημένα σακ βουαγιάζ με ειδική πρό-
βλεψη για laptop και φωτογραφικές μηχανές. 
Υποστηρίζονται από προαιρετικά χρήσιμα αξε-
σουάρ όπως αδιάβροχα περιβλήματα, shoulder 
pads για καλύτερη και πιο ξεκούραστη 
ανάρτηση στον ώμο κλπ. Όποια και αν 
είναι η προσέγγισή σας στην εικόνα και 
τα media, υπάρχει μια Africa που σας ται-
ριάζει προσωπικά! 

AΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2107249848
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Autofocus).
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Smart Accessory Terminal: 
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�� �LED 

Tru-Finder ���	� 
��������	� �� 
� 
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����� �
�� *77, 
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FDA-EV1S.

2. 3� ��	��� HVL-F20S ��� 
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3. 3� �&�
���� �������� 'C9-

SS31.

SONY EUROPE LTD

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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• Πως ξεκίνησε η ενασχόληση σας με τη φωτογραφία;

Αγαπούσα τη φωτογραφία από παιδί και ασχολιόμουν ερασιτεχνικά. Το 1993 συμμετείχα 

σε  σεμινάρια φωτογραφίας, τα οποία διοργάνωνε η Νομαρχία των Χανίων. Παραμένοντας 

πάντα ερασιτέχνης και λάτρης της φωτογραφίας, και θέλοντας να αποκτήσω εμπειρία, 

παρακολούθησα  τα συγκεκριμένα σεμινάρια. Στη συνέχεια συμμετείχα και στα 

προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης, όπου μου τράβηξε το ενδιαφέρον 

η καλλιτεχνική φωτογραφία και ο σκοτεινός θάλαμος. Με την πάροδο του χρόνου, 

ασχολήθηκα και με άλλα είδη φωτογραφίας.

 

• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείστε;

Η ζωή και η  εργασία στην επαρχία καλούν τους φωτογράφους να ασχοληθούν με πολλά 

είδη φωτογραφίας για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Έτσι αναγκάζονται να αποκτήσουν 

εμπειρία και γνώση σε περισσότερα από ένα είδη φωτογραφίας. Κι εγώ αλλά και οι 

περισσότεροι συνάδελφοι μου στη περιοχή ασχολούμαστε με τη φωτογραφία γάμου. 

�#$��#$! ���&#7��6�$! 
� ��
���	��	 �
�� ���	������ �&������
	�

���&"#6�7C� �5� ��� �&'������!, 
�6�#$! ��& ��"�& ��& �5� ��� 
�������! 5��! ��.��������! 
"#���*5��! �$! �"�.*!, � 
5&��7��$�*! 7�! ���8����� 5�� 
PBWeekly ��� �"��&"?��� �� 
�"�����7����6 �C���#����6 
Q�?7��� �"� �$� "#��7������$�� 
5�$� H#*�$.

��������`�: H. �H��
H��
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Επιπλέον έχω εργαστεί και στην κατηγορία φωτογράφισης 

κοσμημάτων. Φωτογραφίζω επίσης αρκετές θεατρικές 

παραστάσεις και επιδείξεις μόδας, που πραγματοποιούνται 

στο νησί, 

 

• Θα ξεχωρίζατε κάποιο αγαπημένο είδος;

Η μεγαλύτερη μου ευχαρίστηση είναι όταν έχω τη 

δυνατότητα να τραβάω θεατρικές παραστάσεις. Σε μια 

θεατρική παράσταση χρησιμοποιείς το φωτισμό του χώρου 

και πρέπει να κάνεις ότι καλύτερο μπορείς, για να έχεις 

καλό αποτέλεσμα. Μου αρέσει να φωτογραφίζω εκφράσεις, 

κινήσεις, στησίματα του προσώπου και του σώματος και 

θεωρώ πρόκληση το γεγονός, ότι στις θεατρικές παραστάσεις 

δεν υπάρχει τίποτα στημένο ή έτοιμο για τον φωτογράφο.  

Προσπαθώ με έναν εύλογο αριθμό φωτογραφιών να δείξω 

(όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια) το σενάριο, τη δομή του 

έργου και την ατμόσφαιρα της παράστασης. 

 

• Τι είναι αυτό που σας τράβηξε στη φωτογραφία γάμου; 

Έχοντας πλούσιο βιογραφικό και αρκετή εμπειρία σε 

διάφορα είδη φωτογραφίας, τι θα αναγνωρίζατε ως 

πρόκληση στη φωτογραφία γάμου;

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μην επαναλαμβάνεται 

ο φωτογράφος. Πάντα, μαζί με τους πελάτες μου 

προσπαθούμε να βρούμε ένα στυλ που θα ταιριάζει 

και σε μένα και σε αυτούς και που θα μπορούν να το 

υποστηρίξουν. Έτσι κάθε φωτογράφιση είναι διαφορετική. 

 

• Σήμερα, εν καιρώ κρίσης, είναι δυσκολότερη η επιβίωση 

του φωτογράφου που εργάζεται σε μια περιφερειακή πόλη 

σε σχέση με αυτόν που βρίσκεται σε ένα μεγάλο αστικό 

κέντρο;

Στην επαρχία δουλεύουμε εποχιακά. Οι δουλειές είναι 

αρκετά περιορισμένες. Προσπαθούμε, στο μέτρο του 

δυνατού να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις, 

φωτογραφικές και μη. Τη μία μέρα φωτογραφίζουμε 

κοσμήματα και την επόμενη φωτογραφίζουμε ένα γάμο 

ή μια επίδειξη μόδας. Το δεύτερο δύσκολο κομμάτι 

είναι ότι ζούμε σε ένα όμορφο νησί όπου έρχονται από 

όλο τον  κόσμο για να παντρευτούν. Αυτό σημαίνει 

ότι συναλλάσσεσαι με ανθρώπους που έχουν τελείως 

διαφορετική κουλτούρα. Μέσω του internet το πελατολόγιο 

μας έχει επεκταθεί και εκτός Κρήτης. 

 

• Μιλήστε μας για την υπηρεσία που έχετε ενσωματώσει 

στο site σας. Τι σας οδήγησε στο να κάνετε κάτι τόσο 

καινοτομικό;

Εκτός από την κλασική ιστοσελίδα που μπαίνει κάποιος για 

να δει τη δουλειά σου και να σε κλείσει για μια εκδήλωση 

έχουμε δημιουργήσει και ένα online κατάστημα για 

τους πελάτες μας. Κάθε πελάτης παίρνει ένα μοναδικό 

κωδικό για να συνδεθεί και να δει το υλικό του, ώστε να 

προστατεύονται και τα πνευματικά δικαιώματα. Ο πελάτης 

μπορεί να αγοράσει online απευθείας το αρχείο που 

επιθυμεί. Αν θέλει μπορεί επίσης να παραγγείλει εκτυπώσεις 

και να του αποσταλούν στο σπίτι. 
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• Πως κινείται μέχρι στιγμής; Είστε ικανοποιημένος; Κερδίζει 

έδαφος επί των παραδοσιακών τρόπων πώλησης;

Τα σχόλια είναι πολύ θετικά και έχουμε αρκετά νέα ζευγάρια που 

προτιμούν αυτή τη μέθοδο πώλησης. Σκοπεύουμε να βελτιώσουμε 

το online shop προσθέτοντας και σαλόνια από τα ψηφιακά άλμπουμ 

για να μπορεί να τα διαχειριστεί και ο ίδιος ο πελάτης. 

 

• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας; Αφορμή για να αγαπήσω και 

αργότερα να ασχοληθώ με την φωτογράφιση, ήταν η γοητεία της 

ασπρόμαυρης φωτογραφίας , η διαχρονικότητα που διαθέτει, οι 

χρωματικές αλλαγές που συμβαίνουν με το πέρασμα του χρόνου 

και το μυστήριο της εποχής και των γεγονότων, που κρύβει κάθε 

μία από αυτές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γρηγόρης Γιουρμετάκης γεννήθηκε, μεγάλωσε και 

κατοικεί στα Χανιά της Κρήτης. Τελείωσε την σχολή 

φωτογραφίας και κινηματογράφου επαγγελματικής 

αποκατάστασης, στην Νέλε Χανίων το 1992. Από τότε, 

έχει πάρει μέρος σε διάφορες εκθέσεις ερασιτεχνικού 

επιπέδου και οι δραστηριότητες του 

αφορούν στην Κρήτη και ιδιαίτερα 

στα Χανιά. Έχει ασχοληθεί με την 

καλλιτεχνική φωτογραφία, την 

ασπρόμαυρη (σκοτεινό θάλαμο) και 

τα τελευταία 10 χρόνια, ασχολείται 

με την διαφημιστική καλλιτεχνική 

φωτογραφία με υψηλή τεχνολογία 

στην επεξεργασία από σύγχρονα 

μηχανήματα. Ασχολείται επίσης με 

φωτογραφήσεις γάμων, βαπτίσεων, 

και άλλων εκδηλώσεων. 

Κατασκευάζει ψηφιακά άλμπουμ, 

και ψηφιακές φωτογραφίες (CD). 

Κατά καιρούς στις επαγγελματικές 

του δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβάνονται αεροφωτογραφίσεις, 

φωτογραφήσεις σπορ, και επιδείξεις μόδας. Το γραφείο 

του, βρίσκεται στην Χαλέπα Χανίων.
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mghG6 ji�p>hgql6

Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

���
	 ���� 	��!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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