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Commotion
Λίγο πριν την διάθεσή του στην αγορά βρίσκεται 

το λογισμικό που θα ακούει στο όνομα Commotion. 

Τι το ιδιαίτερο θα διαθέτει; Θα εξασφαλίζει ούτε λίγο 

ούτε πολύ στον χρήστη του ελεύθερη πρόσβαση στο 

διαδίκτυο (χωρίς πληρωμές, συνδρομή κ.λ.π.) και το 

κυριότερο δεν θα αφήνει κανένα ίχνος! 

Δηλαδή από μία απλή θύρα USB θα μπορεί από 

οπουδήποτε κάποιος να μπει στο internet, εντελώς 

δωρεάν και χωρίς να τον καταλάβει κανείς! 

Οι πληροφορίες για την έλευση αυτού του 

λογισμικού “διέρρευσαν” στον τύπο πριν ελάχιστες 

εβδομάδες ως το έργο μίας μικρής ομάδας νέων 

ερευνητών με έδρα την Ουάσιγκτον των ΗΠΑ 

και χρηματοδότηση -σημειώστε το αυτό - της 

αμερικάνικης κυβέρνησης. Η είδηση ταρακούνησε 

συθέμελα τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 

τηλεπικοινωνιών γιατί πολύ απλά το Commotion 

θα εξασφαλίζει - το ξαναλέω - δωρεάν επικοινωνία 

από οποιοδήποτε και προς οποιοδήποτε σημείο 

του πλανήτη! Η ερευνητική ομάδα δέχτηκε ήδη 

πολλές αιτήσεις να προμηθεύσει το λογισμικό στα 

οργανωμένα αντάρτικα στις υπό εξέγερση αραβικές 

χώρες όπως στη Συρία, τη Λιβύη, την Αίγυπτο 

κ.α. Δεν το έκανε όμως - σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση - γιατί αυτό δεν είναι ακόμη έτοιμο κάτι 

που υπολογίζεται να συμβεί το αργότερο σε 12 με 

15 μήνες. Ερωτώμενη από τους δημοσιογράφους 

η υπεύθυνη έργου του Commotion κ. Sascha 

Meinrath ανέφερε χαρακτηριστικά ότι εάν π.χ. ένας 

διαδηλωτής φωτογραφίσει με το κινητό του μία βίαιη 

σύγκρουση σε χώρο με κομμένο το internet, με το 

Commotion και με τη βοήθεια ενός παράλληλου 

πρόχειρου δικτύου που θα έχει στηθεί σε γειτονική 

χώρα (μέσα σ’ ένα μικρό καμιόνι) οι φωτογραφίες 

θα μπορέσουν να ταξιδέψουν σ’ όλο τον κόσμο. 

Δηλαδή τέλος σε οποιαδήποτε λογοκρισία αλλά 

επίσης τέλος με τεράστιες ζημιές και στην λειτουργία 

όλων των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών 

τηλεπικοινωνιών! Η αντίδραση των δικτύων - κατά 

την υπεύθυνη της ομάδας - αναμένεται λυσσαλέα 

και πολυμέτωπη. Αυτά τα όμορφα πράγματα 

θα συμβούν σύντομα στον ευρύτερο χώρο των 

τηλεπικοινωνιών. Τα αναμένουμε με ενδιαφέρον 

εκτός απροόπτου φυσικά...       Τ. ΤΖΙΜΑΣ

N�� ����� ��� ��� �����	
��
������� �		�
�� ��� �	, ��� layout, �� ���	������  

To ������� 17 ����������� � ������!��� ���	������ 
�� ��	������ ���� "� 

��#��� �����$��% ���� �� �� ������$� &!'()*�+-(. !�% 1 -�������� ��� 

�� ����/��� ��� $����, #� ���	������ "� ���%���� ��� ���0����� �����$��% 

��� ��������� %	� �� /2��� �� (���)��$%� ��� ��% �� ��
�$� ������� �� 

&!'()*�+-(�. �� �����	��������� ��� ���/��� #� ����$����� ��% ��
�	�� 

�		�
�� �%�� ��� �	 ���  ����� #� ����	�������� (200 ��	�$�� ��% ��� 64 

��� �/�� �2��) %�� ��� ��� ��/���� /������������ �� ��$��� (!4, �������% 

illustration /���� �	�.). ( ���	������ ��#� ���/��� #� ����$������ ��% ��/��: 

$���������: �����	: ��’ %	� �� ���� ��� ���	�� �� &!'()*�+-(� ��� 

�������� ��% �� �	�%���. ( ��2� ��$�� ���������� �/�� ���
��������#�� 


�� �� 1 -��������,  ����"� ��%��� 
�� ��� 16 ;��������� 2011 ��� �� 

����/��� 1/3/2012, 2/5/2012, 1/7/2012, 1/9/2012 ��� ���" ��#’ �0:�.    

E��!��"#�$��

�
 �

�
��

�	



�
�

� 
!%

!&
�'

#"
$(

� 
)�

  �
$�

 *



+
�

�
�	

��
�

 �
��

 �
",

�$
 '

�"
. 

(�
�3

 1
8/

10
/2

00
3

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
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��� �� �� ����0�� �� ���	���...��� �� �� ����0�� �� ���	���...

;	2��� �2�� �������/: �� ��
�	���� ��$�� & site - �����:��� �"��
���"� 
����! ;	2��� �2�� �������/: �� ��
�	���� ��$�� & site - �����:��� �"��
���"� 
����! 

�	��"�� �������"����: 210 8541400.�	��"�� �������"����: 210 8541400.

www.weddingphoto.gr
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Τέλος εποχής! Συλλεκτική έκδοση!

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!6#�$3: Τάκης Τζίμας, ���%7%���3 �;���<$3: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


"��(%��.!��3: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �����!� %��(��"�<$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���'$)=(��3: 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 

��&�".!

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. Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

� !���@�=� �=��� !.�@3 ��(�...
����"�� �� ������$� ��% � ����		 �� +�������

Ο φτωχός δουλεύει
Ο πλούσιος τον εκμεταλλεύεται
Ο στρατιωτικός φυλάει και τους δυο
Ο φορολογούμενος πληρώνει και για τους τρεις
Ο κομπιναδόρος ξεκουράζεται και για τους τέσσερις
Ο μπεκρούλιακας πίνει και για τους πέντε

Ο τραπεζίτης καταχράται και τους έξι
Ο δικηγόρος κοροϊδεύει και τους επτά
Ο γιατρός σκοτώνει και τους οκτώ
Ο νεκροθάφτης θάβει και τους εννέα

Ο πολιτικός ζει στις πλάτες και των δέκα...
 

www.photo.gr
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1η Νοεμβρίου αλλάζουμε!
Ραντεβού στα περίπτεραΡαντεβού στα περίπτερα
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����= �%7;������ ��� �� (�.(�)� �@� ��),�;
�/%	�� �� �����: �� ������	: ��� ����$�	��� �. &�������� 

��� ���
������ ���/�� -� 121 ��� PhotoBusiness Weekly

�=&��, (�3 �;��)�� !�&� (�K#� !�� !�&� (%������.

)��� ��% 8 /�%��� ������#��2� 
�� �� ������ ��%� ��		�
���� ��
���� ��� 

#� ������ �� ������"��� ��� �� ��/�	����� �� �� ����	:���� �"� *��

�	����2� 

�"��
���"� �� (	����, ������� ��� 2011 
�� �� "��������� ��� ���

�	������ 

��� �� ������������ %�� ��	��� � ��		�
�� ����� ����������. 

G2� %�"� ������� �%�� /�%���; ;�� :��� ��#%	�� ��/���.  �� ��� «��	��%» ����� 

�� %	 ���:� �� ������#��� ���#�� �� #��� �"� ���2�.

 G��’ %	� ���� %�"�, $�$����� ��� �� ������:� ���������:� ��������� ��� ��� 

«��:#��» ��� �� ����	������ %�� ���$��������, �� ����	� �"� ���

�	����2� 

��� -����, ����%�� ��� �����
�����. &�� ���% ����� ��� ��	� ��	% ���$� ��� 

��� ��%�� ����$��
�� �����
����� ��� �			�

��, ����$: $�� ��/� ����
����� 

���� "� �2�� ��� �������% �� �����/:� ��� ������ 
�
��%�.

�� �������� ���

�	������ ���� /2�� �� �"��
������, ����� #� �	�
� ������ 

$�/�������. *���$: ��� ������% ����	#%� - �� �� ���0 �� ��/��	�
��� - � 

�"��
����� ��% $�����
%� ��� ��		���/�� �������� �� 
���� ������� �	��2�, 

0���
� ��% ��� $�%�� ���.  ����%/���� �� �$�� �� ������ ��
�� �� ��/�	#�� ���� 

��� �� �����	����  ��/� ��� �"��
����� �� 
���� ����������� $��������, ��% 

�������� ��� �� ��$�� ��/�$�"�����. ()%	�� �� 1993 I������ ��� *		���: J��	: 

� �%��� «���� ���������2� $����"���"� �"� �"��
���"�»).

�� «����$�������» "� ����� � ���
�:, ����$: ���$������ �� �0����������, 

�������%����� ��� ��� ���. !�% �� �		 �����, ������� ��/���� ��� 

������$��� ��/�$�2����, «����$����» ��� �"��
����� ��� �� :��� ��%
��, �� 

�����	���� �� /�#�� ���:  ��
��� ��� 0��$���� ��% ��� �"��
������ ��� �	���� 

: ��� )�	���:. � ��	��� $�, �
:�� � ����$��%� ���$������� - ��� �0���	��#�� �� 

����� - ���� � ��	�%� ����
"����%� ���0�"�� �%�� ��	� �� ��/�, ��������� �� 

��� ��%#��� �0�������, ������� ��� ���$�� ��� ��� �	������% �"� ����:$��"� ��� 

���� �0����	������� ����� ��� #�������. 

*� �����	��$�, � ������%� �"��
����� - ��� ���I ��� �%���� - ����� ���� 

��%�� ���

�	������ ��� �� /���� : �� ����� �� 
��������. K/�� ��� ���/���� 

��� ���	��� �	�����, «��	�», ���������, ����� 
����� ��� ��������, ������� ���� 

������������ ���0� 
�� �� ����	���, ���� ����
���������� ����� 
�� �� ����� 

�$���, ����%����, $�����:��� ��� �/�� ��� CD, ��������, ��	%
�� ��� ������	%. 

)� 	�
� 	%
�� ���%� ����� ��� ���
�����%��� ���� ��%�� «�������». K��� ��� 

«���	���» �	���. �� �"��
������ ��� $�, �����	�
������ «�� �� �������» "� 

/����, ��� ����� ���� ��� �� ��
�#��!! &�� �� /���%����; ��� ����� ��� �%����, ����� 

���� «����%�» ��� ������#�� �� «��� ���	:��� ��/�» 
�� �� «��� �����». G�� 

$������� 	���%� ���%� ��% ���� ��%	������ «��
��������»; !�	�  ������� 
����� 

«������!�*+�»!

N������, %�"� ���: �����  �	:#��� ��� "� �	:#��� ������ �� ���	�
�����. ;�� 

/��������� �� ������#2 ���� «�0�������� ��� ���%��». *���������. &�� ���� 

/��������� ������� �� �	
"#�� #������� "� ���

�	������.  


&&$&��"�'=�

!���#��"�, ������ �� ������ ��� #�� 

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

�’ �����:��� ���:� �� ����	I. !� �� 

���#���� ��� «��� ������» �		� �� $���� �2� 

�������� �� $���#2����� �� ��������. 

�� ��� ������ ���
�:, ��� �� ��
������ $�� 

��#���, #� ������ ����� �� ���/"�:����� 

������������ ���� �� «&�#���».

G����� �� $���� ���% ��� ������� "� ���� 

0�/"����%, ��� �/�� �� ����� �� �0��$�����, 

��/��
�"���, 
�2����, �����������%, �������� 

��� ��	���� ��� ��		��-��		�� ������#���� 

����/��� ��	��"�� ��� ���������. ��� �� 

�� ������" ���� ���������� ��� ��� «��� 

����» �
������ ��% ��� �/�	�� ��� $�� �/��� 

�"��� ��%���� ��% ���� :$ ����/����� 

����$�������� ��� /2���. �� #� $��0���� 

�� ������ ���� ��#������ ����������� �� 

��/��; ����� ��
���� $�� ����� � ����$��%� 

��� ����%� �� �
������ �� ���� �� ��. 

'� ���������� ��� �� �		�� ��%�� �� �� 

�����/����. 

O��� �/���� #��� «�������%», ����
���� 

$�����
��. -� ������� ������%���� �"�! 

-� «
��I��» ��	�. K��� ��� �� $��	��� ���. 

G����� �� ��	���� �"�!  

!� ������:����� 	���%� �� ������� �������� 

��� �/#����� � ���� ���� ��� �		��. 

!� ��:����� ��� - �#����� - ����
"����% 

��� �� $���� �"� �������� �� 
������ 

��	������. !�%�� ��� �� /�������� �� /������ 

��% �� ���%$�� ���. ( «#����» ����� �	��� 

������	���.

!� ������� �� �:�� ������ ���� �� 

���%���. O/� �%�� �"� ����/%���"� 

������2�, �		� ��� �� ����%���� ��� "� 

������� ��� ���#��/����� ���

�	������, 

�� ����������, �����#���, �0�������� ��� 

������%. G�2�� ��% %	� ����� ������� ��� 

��� ���� ��� ��/�. 

Q�"� ���%� �� ����� ��� � ����$��%� $�%���. 

�����	�� �
�
P�
����
�"#�6"�3  �%&&#��%  ������&)���,�  
�@���".'@�  �&�=�3  «���
*���»

            ����&�'��&���3, $ &=(�� �$3 ��"���3
����� $�� $������ ����/��� ��� #���

( 	���� �� ���� �����%���� ��
�	����	���� ��� ;������ ��� $���������� �� R����
��� ���������2� �����	������ %��"� ������ 

��%���� ��% ��� �������� �	�$� imaging. *������"�:���� �� �������� ��% ������ ��� �	�����#:���� %�� �� ������%���� ����  

����	����� ���� ����� 	%
� �� ��%����� ��� ���� ����	%
���� �� �	�
������ �/������� ��� ������� ���… ���������"� /�%�"�. 

)� �		� 	%
�� �� ���� ������� �� ������ ����	%
�� ��� �
:��� off, �� ������ �		� ��� “���0��” �� ���	��, �� ������ $��#�2��� 

��%����� ��� ��:��� 
�� �		��� 	%
��� �	�. ��	��% ����������: &���� ���/����, ������ �����% ��%�"�� $�� ��������� ��% %�� 

������������ �� 	����. K/��� �	����� ��� ��		2� ��2� ��� �� $��/�������� ���� �/��� ���	���� �������� � $����%��� ��� ���/������. 
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Τα τελευταία χρόνια η διείσδυση των έξυπνων κινητών στο imaging, 

έστω και ως παράπλευρη λειτουργία, έχει τη σημασία της και ασκεί 

ορισμένη πίεση στις φωτογραφικές μηχανές. Έστω και αν δεν εκπληρώ-

θηκαν οι προφητείες από τις Κασσάνδρες του κλάδου, που ήθελαν τις 

digital compact να …εξαφανίζονται υπό την πίεση των smartphones.

 

Η πρόσφατη έρευνα του ΡΜΑ σε δείγμα 2000 κατόχων smartphones, 

είχε ενδιαφέροντα αποτελέσματα: όπως προέκυψε, το 99% αυτών 

που απήντησαν συμπίπτει να είναι κάτοχοι και φωτογραφικής μηχανής 

ενώ το 96% συνδέεται με το internet μέσω smartphone και το 86% είχαν 

smartphone με δυνατότητα λήψη video εκτός από φωτογραφίες… 

Η ανάλυση δεν φαίνεται να διαδραματίζει ρόλο στις επιλογές των χρηστών 

αφού το 46,7% απήντησαν ότι δεν νοιάζονται καν να πληροφορηθούν την 

αντίστοιχη προδιαγραφή όταν αγοράζουν (και σε μεγαλύτερο ποσοστό 

οι γυναίκες: κατά 68% αδιαφορούν για τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

ενσωματωμένης κάμερας). Όσο για το video αξιοποιείται από το 65% των 

χρηστών. Οι περισσότεροι –κατά 91%- απήντησαν ότι και το προηγούμενο 

κινητό τους διέθετε φωτογραφική δυνατότητα. 

Η τεχνολογική εξέλιξη δεν περιορίζεται μόνον στις υπόλοιπες δυνατότη-

τες του κινητού, αλλά επεκτείνεται και στο φωτογραφικό κομμάτι. Πάνω 

από το 80% των συμμετεχόντων στην έρευνα ανέφεραν ότι διαπίστωσαν 

καλύτερη φωτογραφική απόδοση, με μεγαλύτερη ανάλυση και ποιότητα 

εικόνας σε σχέση με προηγούμενης γενιάς φωτο-κινητά που είχαν. Και ενώ 

το 80% συμφωνεί για την καλύτερη απόδοση, μόνον το 60% παραδέχεται 

ότι αυτό έδωσε ώθηση σε μεγαλύτερη αξιοποίηση των φωτογραφικών 

δυνατοτήτων δηλ. λήψη περισσότερων φωτογραφιών. Από αυτούς περί-

που οι μισοί παραδέχονται ότι τραβούν κάπως περισσότερες φωτογραφίες 

και οι υπόλοιποι αρκετά παραπάνω. Μόλις οι ερωτήσεις στράφηκαν στην 

ποιοτική αποτίμηση, φάνηκε ότι οι γνώμες διίστανται: 

Το 30% θεωρεί ότι το κινητό έχει χειρότερη ποιότητα εικόνας από την ψη-

φιακή φωτ. μηχανή, και το 27% καλύτερη!!! Για τις λήψεις σε εσωτερικούς 

χώρους, υποβλήθηκε η ίδια ερώτηση και το αποτέλεσμα ήταν 

34% υπέρ της φωτ. μηχανής και 26% υπέρ του κινητού, 

με τους υπόλοιπους να μην παίρνουν σαφή θέση. Στο 

ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν και άλλες ενδιαφέ-

ροντα θέματα προς απάντηση. Σταχυολογούμε μερικά: το 

71% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το smartphone για 

να έχει μαζί του τις αγαπημένες του φωτογραφίες άσχετα 

πως έχουν τραβηχτεί. Το 18% προτείνει την προσθήκη 

internet browsing στις ψηφιακές compact και το 10,5% 

θέλει να μπει πραγματικός zoom φακός στο κινητό. 


��".

Τι άλλα χαρακτηριστικά θα θέλατε να έχει η φωτογραφική σας μηχανή;

Πρόσβαση στο internet

Οθόνης αφής

Wi-Fi

Φορητότητα

Zoom

Video

HD

Τηλέφωνο

Άλλα

Κανένα

Δεν ξέρω

ΔΞ/ΔΑ

7,6

5,0

3,9

3,2

1,8

1,4

1,2

1,0

21,2

41,7

7,6

4,4

Φωτογραφίζετε περισσότερο με το παρών τηλέφωνο σε 
σχέση με το προηγούμενο τηλέφωνο σας;

Πολύ 

περισσότερο
Περισσό-

τερο

Το ίδιο Λιγότερο Πολύ 

λιγότερο

Η εξέλιξη της ανάλυσης φωτ. μηχανής στα κινητά
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www.oistigmesmas.gr
K��� ���� ��%��� �����	:� & �0������� �"��
�����2� ��
���2�

Με το slogan “Καιρός να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από τις μηχανές μας” ο 

Χρήστος Κουτσοτόλης και οι συνεργάτες του επενόησαν και υλοποίησαν μια καινοτομική 

υπηρεσία που απευθύνεται σε επαγγελματίες φωτογράφους που ασχολούνται με κάλυψη 

γάμων και βαπτίσεων. 

Σε τι ακριβώς συνίσταται η υπηρεσία; To team του www.oistigmesmas.gr αναλαμβάνει να 

δημιουργήσει για τους συνεργαζόμενους φωτογράφους ιστοσελίδες όπου φιλοξενούνται 

όλες οι φωτογραφίες από ένα γάμο, μία βάπτιση ή οποιοδήποτε άλλο event. Με τον τρόπο 

αυτό οι πελάτες έχουν μια προσωποποιημένη σελίδα για να μοιράζονται τις στιγμές τους με 

όσα άτομα επιθυμούν, κάτι που στο παρελθόν με την παραδοσιακή μέθοδο των contacts 

ήταν σχεδόν αδύνατο. Οι πελάτες λαμβάνουν ένα κωδικό πρόσβασης τον οποίο μπορούν να 

γνωστοποιούν σε συγγενείς και φίλους. Και το σημαντικότερο όλων: πέρα από την ήδη προσιτή 

τιμή που απολαμβάνουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι, το 20% των εσόδων της υπηρεσίας 

δίνεται στα παιδικά χωριά SOS. Μιλήσαμε με τον Χρήστο Κουτσοτόλη, δημιουργό του www.

oistigmesmas.gr

• Πως προέκυψε η ιδέα της δημιουργίας αυτής της υπηρεσίας; 

Η ιδέα προήλθε από τις προσωπικές μου ανάγκες ως φωτογράφος. Σκεφτόμουν πως θα 

μπορούσα να προωθήσω τη δουλειά μου με ένα τρόπο που θα ευχαριστούσε και τους πελάτες 

μου. Έτσι έμαθα να κατασκευάζω sites μόνος μου, γιατί παλιότερα ήταν αρκετά ακριβή παροχή. 

Έτσι μου δόθηκε η δυνατότητα να φτιάχνω ένα site για κάθε πελάτη μου και να ανεβάζω όλες 

τις φωτογραφίες του  ώστε να τις απολαμβάνει και να τις μοιράζεται με τους φίλους του. Με 

αυτό τον τρόπο προβαλλόταν και η δουλειά μου. Μπορώ λοιπόν να πω ότι το concept αφορά 

και μόνον την επικοινωνία του περιεχομένου (φωτογραφίες) με τους αποδέκτες ενδιαφερόμε-

νους (οικογένεια, συγγενείς και φίλοι).

• Πέρα από την υποκατάσταση των contact, πως αλλιώς επωφελείται ο φωτογράφος που 

θα συνεργαστεί μαζί σας;

Η κατάργηση των contacts είναι το άμεσο κέρδος αφού γλιτώνουμε και έξοδα εκτύπωσης και 

χρόνο. Πέρα από αυτό προσφέρουμε μια προστιθέμενη αξία, μια έξτρα παροχή, ευπρόσδεκτη 

με χαρά από τα ζευγάρια που μας εμπιστεύονται την κάλυψη του γάμου τους. Το σημαντικότερο 

�nternet

όμως όλων είναι ότι βλέπει τη δουλειά 

μας ένα μεγάλο κοινό στο οποίο υπό 

άλλες συνθήκες δεν θα είχαμε πρό-

σβαση. Αξίζει να σημειώσουμε και μια 

λεπτομέρεια: με βάση στατιστικά δεδο-

μένα ανάμεσα στους καλεσμένους ενός 

γάμου υπάρχουν δώδεκα ζευγάρια που 

μέσα στον ίδιο χρόνο είτε παντρεύονται 

είτε βαπτίζουν τα παιδιά τους. Οπότε η 

παροχή μας παίζει το ρόλο και διαφημι-

στικής προβολής του φωτογράφου σε 

ένα στοχευμένο κοινό. 

• Υπάρχει κάποιος χρονικός 

περιορισμός για το διάστημα που 

υπάρχουν online οι φωτογραφίες;

Όχι, οι φωτογραφίες δεν κατεβαίνουν 

ποτέ εκτός αν μας ζητηθεί. Επίσης δεν 

υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των 

μυστηρίων ή στον αριθμό των φωτο-

γραφιών ανά μυστήριο. 

• Τι προεργασία απαιτείται από το 

φωτογράφο;

Το μόνο που έχει να κάνει ο φωτογρά-

φος να μας στείλει είναι JPG χαμη-

λής/μεσαίας ανάλυσης. Υπάρχει και 

η δυνατότητα παραμετροποίησης του 

lay out ανάλογα με τις επιθυμίες του. 

O απαιτούμενος χρόνος επεξεργασίας 

μέχρι να ανέβει το υλικό στο web είναι 

3-5 μέρες.
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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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����� �"� �%�� /�%���, ����0� �� �� �������". �� 

������%���� ���� �
:��� �"���. !� %�� ����� 

$��/��� ���%��� ��% �� �����#�� ��� )ar del 

Plata x"��� %�"� �� ����2 �� �0�����2�" 

������%���� 
�� �� ��%�"�� ��� ��������������.’’

�2�� � *txenike �/�� ���/"�:��� �� ��� 

������#��� �� ���� �� � ��:#��� ��� internet 

����� �������������� ��� ���� ��� $���2#���, 

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

��%� ����	#%���� ��� ���/�� ���	�/����� 

50 /�%���. Q�"� �� ���������…. ������, 

�����"����%����� %/� �%�� 
�� �� ����: ���: 

������� ��% �� �		 ��� ��� �	��:� �		� 

��� ��% ���% ��#���% �� 
�
��%� %�� �� ��	�% 

��	%, :$ 0�/������ ����%����� ��/� �%�� 

��
�	 $������� �":� 	��#������� ��$2	��, 

���� ��% ��� ������� ���$��
����� ��� ��� �������� 

�"� ��$��2�. '� ����� ���
� �0���� ����%���� �� 

#�"����� �#������ �� I������ �"��
������ ��� 

��/��	�
��� �0�	�
����� ���%����; 

��"�(!#���
ΤΟΥ ΠANΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ


7.���� �(�"#)�%"�...
)�� 	���
�����: ������� ��% �� !�
�����:
�� &�)��".'�� �=��� )�� ��".<��$ ".�(� '@���".'@�. ����)�&�(��3 !�� 
����"��#&��, ���R�,��%� �� ���&���!# ��"�&7#� )� �����". )�(�. �%��., �� 
�����&�()� ��%3 …R��=���. S��%)� 6�� ��&; !�&# %&�!# ��# ��3 (�(��&�(��!�3 
�)���%($3 R�!�&���!�3 lomo ��% ���R�,��%� (��� 21� ��,��. ��"� #)@3 ��# 
�$ 6�.(��($ �$3 !�&&������!�3 ��$(%�=�3 !�� �$3 6��).�$3 ��.)�(� (�� ��&�# 
!�� �� !����;"���, �"�!;���%� �<��)�$)#��%��3 ��7",����3 �(��"=�3. �� 
6$)�(���"�'�!# )�3 ��6��'�"�� ���R.&&�� �� ��3 !�&;T�%)� !�� �� '7.(�%)� 
&=�� )�!";��"� ��# �� �"�'���3. 

( ��$� ��/���� ��% � ������:, ��"� /��������� ��� ��� ��������%��� 

!�
�����: ��� ��% ����% �/�� 0������� �� �:�� �� ��� ��$���� �0������2�,  

/2�� ��� �� �������� ��, ��� $��������� ��� Lomography Magazine. 

)�� ���� ��
�����%� 	���
����� Etxenike �I�/�� ��� MercadoLibre, ��� �
��� 

��� �� Portobello ��� N��$���� : �� $��% ��� )���������, 
�� ��	� ��� #� 

�������� �� ��� ��% ��� «	���
�������» ��� �/����, � Diana F. G����#�����, 

����2����� %��  �riginal Diana ���
���� �� $������� ��� 1960. \��� ��� 

����#� �	�����: ��������: ��� ����
%��� ��� ��
������� Great Wall ��� 

Hong Kong, �0�
%��� $� �� $������� /2��� �� ;���, ������%���� ��� ���
��$�. 

*�/� ����	��% ���%, �/����: ���2#� �� �	��:��� ��� ���� ���� ��������� 

�� ����� �"�����
��:. K������ ��	� ��	% 120, �� ��� ��% �� "��	�� ��������� 

�������� �%��� �� 4x4 cm 	%
" ������ ���	�� ��	�I� ��� ������2$��� 

�����. �� ��	� /��	% �%����,  ������ ���%��� ���%���, �� ������������, 

�� ghosting ��� %	�� �� �		�� �		��I��� ��� ��������, $	.  ����
: ���� 

�� ����$���:� ��/���:� ���%����, ������ � �/��: �$����: ��� ����� �"� 

	���
���"�. K��� ��/��� �� �����"� �� Diana F �� ������� ����	��� ���%$��: 

���� $���������� $�����
����, $�� ��/����� �/������ �	������� (Daylight/Bulb) 

���% ��� �		���� �� pinhole ��� ���������: $����%���. O/� ��/��… 

��
/����� Diana F ������ �� ���� ������ ��%� ��� ��� Amazon.com

A����� %�"� �� ��� �����������. G��" ��� ������� ��% � -%��� !�����: %�"� � 

$�
����� � Etxentike: ‘‘)�� ���� ��� ������ )ercadoLibre, �I�/�� 
�� ����:#����� 
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Low Key

�� (�% !.��� ���3 
!�7"�'�$3;
*��/: mirrorless �� �"��
�����

Σε ποιον καθρέφτη αναφερόμαστε; Μα φυσικά 

τον αναδιπλούμενο καθρέπτη των φωτογραφι-

κών μηχανών SLR. Σύμφωνα με έρευνα της 

BCN Inc. οι δύο φωτογραφικοί κολοσσοί της 

Ιαπωνίας, Nikon και Canon, έχουν χάσει από 

κοινού μερίδιο 35% της φωτογραφικής αγοράς, 

ενώ το μερίδιο της Sony έχει διπλασιαστεί στην 

Ιαπωνία. Που οφείλεται αυτό; Σύμφωνα με 

την έρευνα, οι δύο αυτές εταιρείες δεν έχουν 

αγκαλιάσει την mirrorless τεχνολογία που 

αυτή τη στιγμή προσελκύει μεγάλο ποσοστό 

νέων αγοραστών. Η Panasonic και η Samsung 

εγκατέλειψαν ήδη τις ρεφλέξ για να μειώσουν 

το μέγεθος και το κόστος των μηχανών, ενώ η 

Sony δραστηριοποιείται εξίσου στις δύο κατηγο-

ρίες, SLR και mirrorless. Το ίδιο προσπαθεί και η 

Pentax με τη μινιατούρα-σύστημα Q. 

Για την τεράστια αγορά της Ιαπωνίας, 

οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες έχουν αρχίσει 

να δέχονται αμφισβητήσεις όσον αφορά την 

ορθότητα της μέχρι τώρα πολιτικής τους να εμ-

μείνουν στις SLR. Τουλάχιστον τα νούμερα δεν 

φαίνεται να είναι με το μέρος τους. 

Για τον μήνα Ιούλιο οι πωλήσεις των mirrorless 

κατέλαβαν το 40.5% των συνολικών πωλήσεων 

μηχανών με φακούς που αλλάζουν σε σχέση με 

το 2009 όταν που το ποσοστό τους μόλις έφτανε 

το 5%. Διεθνώς οι πωλήσεις των mirroless 

έφτασαν στο 23% των συνολικών πωλήσεων 

μηχανών με φακούς που αλλάζουν  για το 

2011. Το 2010 το ποσοστό αυτό ήταν στο 16%. 

Το ζήτημα είναι λοιπόν το αν η νέα κατηγορία 

φωτογραφικών μηχανών θα αποκτήσει την ίδια 

δημοφιλία και στην Δύση και αν οι δύο παρα-

δοσιακές φωτογραφικές εταιρείες θα 

προλάβουν να αναπτύξουν και να υιοθετήσουν 

νέα τεχνολογία που θα τους επιτρέψει να απο-

σπάσουν ένα σεβαστό κομμάτι από την πίτα. 

Η πραγματικότητα είναι ότι μια νέα κατηγο-

ρία προϊόντων έχει ήδη δημιουργηθεί και οι 

κατασκευαστές δεν θα μπορούν να μείνουν 

αδιάφοροι. Και πιθανόν η κατάσταση θα 

αλλάξει σύντομα, αφού φήμες θέλουν την 

Nikon να παρουσιάζει σύντομα το δικό της 

σύστημα mirrorless. Η φήμη μάλιστα και μόνο 

ήταν αρκετή για να αυξήσει την τιμή της μετοχής 

της για τρεις συνεχόμενες μέρες στα τέλη της 

προηγούμενης εβδομάδας, μετά το report της 

εφημερίδας Νikkei Shimbun. Αν η φήμη 

ισχύει το μπαλάκι βρίσκεται πλέον στο 

γήπεδο της Canon. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Manfrotto
The Imagine More Manifesto

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του διαγωνισμού της Μanfrotto με τίτλο imagine 

more. Οι συμμετοχές που νίκησαν συνέθεσαν ένα βιντεάκι με τίτλο “The 

Imagine More Manifesto” υπό την δημιουργική ματιά του σκηνοθέτη, φω-

τογράφου και βραβευμένου με Pulitzer δημοσιογράφου, Bill Frakes. Η ταινία 

μικρού μήκους έκανε πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογρά-

φου της Βενετίας. Οι διαγωνιζόμενοι απάντησαν στο κάλεσμα της Manfrotto με 

tweets και φωτογραφίες για το τι σημαίνει γι αυτούς η φράση Imagine More. 

Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τις 12.000 και οι νικητές προέρχονταν από 7 χώρες 

(Αγγλία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κόνγκ και Ιταλία). Οι νικητές είχαν τη 

δυνατότητα να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ και να φωτογραφί-

σουν τους σταρ σαν αληθινοί παπαράτσι. Δείτε το The Imagine More Manifesto 

στο http://www.vimeo.com28193294.

AP !�� Corbis
�����/��

Κοινή διανομή του αρχειακού φωτογραφικού υλικού τους απεφάσισαν οι δύο με-

γάλες εταιρίες. Οι υποψήφιοι πελάτες θα βλέπουν μια τεράστια οnline συλλογή από 

10εκ. φωτογραφίες στους τομείς της ειδησεογραφίας, σπορ, διασκέδασης καθώς 

και σε στοκ εμπορικό περιεχόμενο για editorial ή διαφημιστική χρήση. Σύμφωνα με 

δήλωση του Tom Curley, 

προέδρου και CEO του 

Associated Press, “…η 

συμφωνία αντιπροσωπεύει 

τον τέλειο γάμο ανάμεσα 

στις δύο εταιρίες και παρέχει 

ανεπανάληπτη εμπειρία 

πρόσβασης στην πιο οργα-

νωμένη συλλογή εικόνων 

που διατίθεται στην αγορά.” 

Όπως έγινε γνωστό η κατα-

νομή των εσόδων θα γίνεται 

με βάση της πωλήσεις κάθε 

επιμέρους αρχείου. Το deal 

δεν αποτελεί έκπληξη αφού 

ήδη έχουμε το παράδειγ-

μα της Getty Images που 

διανέμει το υλικό του AFP 

(Agence France Presse).
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Ο Τάσος Βασιλεάδης, ιδρυτικό μέλος του PWS μας μιλάει για την τρέχουσα κατάσταση 

στην αγορά της φωτογραφίας γάμου, τα σεμινάρια που συνδιοργανώνει με τα μέλη του 

PWS και πολλά άλλά....

• Μέσω του PWS έρχεστε καθημερινά σε επαφή με αρκετούς συναδέλφους σας. Πως θα 

λέγατε ότι είναι σήμερα η κατάσταση στη φωτογραφία γάμου;

Νομίζω ότι έχει δύο διαφορετικές όψεις. Η μία δείχνει το πραγματικό ταλέντο και την ευρηματι-

κότητα του Έλληνα και η άλλη την κακομοιριά του. Έχουμε φωτογράφους γάμου με κορυφαίο 

επίπεδο να συγκαταλέγονται στους καλύτερους του κόσμου και επίσης φωτογράφους που 

βρίσκονται στον προηγούμενο αιώνα και δεν θέλουν να μετακινηθούν από εκεί. Άρα μιλάμε 

για δύο διαφορετικούς κόσμους, με διαφορετικό παρόν και κυρίως με διαφορετική προοπτική. 

Συνολικά όμως η βιομηχανία του γάμου δεν έχει υποστεί τρομαχτικό πλήγμα όπως για παρά-

δειγμα οι κατασκευές ή η αυτοκινητοβιομηχανία και άλλοι κλάδοι. Μάλιστα, αρκετοί συνάδελ-

φοι που ενημερώνονται και βρίσκονται μπροστά από τις εξελίξεις είδαν ανάπτυξη τα τελευταία 

χρόνια.
  

• Τι προβλέψεις κάνετε για τον επόμενο χρόνο που αναμένεται να είναι δύσκολος 

οικονομικά;

Σίγουρα μιλάμε για συνολική μείωση του τζίρου. Νομίζω ότι με προσφορές, εκπτώσεις, με τον 

ένα ή με τον άλλο τρόπο, οι τιμές θα διολισθήσουν κατά 10-20%.

Αυτό το ποσοστό όμως δεν θα κατανεμηθεί εξ ίσου και στις τρεις κατηγορίες αμοιβών, δηλαδή 

την ακριβή κατηγορία, την μέση και την φθηνή. Αυτοί που ανήκουν στην ακριβή κατηγορία 

και απευθύνονται σε υψηλά εισοδήματα δεν θα μειώσουν τιμές, στην μεσαία κατηγορία ή θα 

ανεβάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και θα διατηρήσουν τις τιμές τους ή θα μεταβούν στην 

φθηνή κατηγορία και αναγκαστικά θα εκτοπίσουν αυτούς που βρίσκονταν εκεί. Οι τελευταίοι 

είναι πια πολύ αργά για να κάνουν οτιδήποτε αφού το μοναδικό τους πλεονέκτημα ήταν η τιμή 

που δεν μπορούν να μειώσουν περισσότερο. 
  

• Τι θα συμβουλεύατε τους συναδέλφους;

Δεν μπορώ να συμβουλέψω. Μπορώ απλώς να πω τη γνώμη μου για το τι μπορούμε να κά-

νουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση. Το βασικότερο είναι να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε 

την φθηνή τιμή ως το κυριότερο μέσο προσέγγισης πελατών.

Αυτή η πρακτική κάνει κακό σε εμάς και στον κλάδο γενικότερα. Να χρησιμοποιήσουμε την 

μοναδικότητα της ματιάς μας, την καλλιτεχνική μας υπόσταση και την άριστη τεχνική μας κατάρ-

τιση στην προσπάθεια προσέγγισης αλλά και εκπαίδευσης του πελάτη μας. Κοινή προσπάθεια 

όλων μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα δημοφιλή προορισμό γάμου πράγμα που γίνεται 

ήδη από μόνο του με νέους επισκέπτες από τις πρώην ανατολικές χώρες. Αυτό ίσως μετριάσει 

την ύφεση - αν δουλέψουμε σωστά και ομαδικά. Σε συνεννόηση με τις τουριστικές μονάδες, 

τους πράκτορες και με ισχυρό εργαλείο το διαδίκτυο, πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε 

θαύματα. Φυσικά αυτό πρέπει να υποστηριχθεί και από καταπληκτικές φωτογραφίες που 

πρέπει επιτέλους να μάθουν να βγάζουν οι φωτογράφοι. Επίσης με εφόδιο την ποιότητα μπο-

ρούμε με την βοήθεια του διαδικτύου να κοιτάξουμε νέες αγορές εκτός Ελλάδος αφού τώρα 

πια συγκαταλεγόμαστε στις πιο δυνατές χώρες στην φωτογραφία γάμου. Αν κοιτάξει κανείς με 

προσοχή τα διεθνή βραβεία στο Λονδίνο κυρίως αλλά και στο Λας Βέγκας, θα δει πως οι μόνοι 

που βρίσκονται μπροστά από μας είναι η Αυστραλία οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αγγλία. Και για 

να ευλογήσω και λίγο τα γένια μου νομίζω πως καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξαν τα σεμινάρια 

του PWS. 
  

• Σε τι θα βοηθηθεί ένας φωτογράφος παρακολουθώντας σεμινάρια;

Κάθε σεμινάριο έχει την αξία του. Νομίζω ότι κανείς δεν βγαίνει χαμένος όταν εκπαιδεύεται. 

Τα σεμινάρια του PWS όμως έχουν τεράστια αξία γιατί δεν γίνονται από καθηγητές αλλά από 

επιτυχημένους επαγγελματίες που αποκαλύπτουν τον τρόπο της επιτυχίας τους. 

Έτσι το μόνο που έχει να κάνει ο φωτογράφος είναι να προσπαθήσει να εφαρμόσει στην δική 

του επιχείρηση αυτά που έχουν εφαρμόσει οι άλλοι και πέτυχαν. Και τί σημαίνει για τον φωτο-

γράφο επιτυχία; Ηθική επιβράβευση από τους πελάτες και τον κοινωνικό περίγυρο, περισσότε-

ρο ελεύθερο χρόνο, καλύτερες οικονομικές απολαβές. 

�%�����%<$

Αυτή την απλή φαινομενικά συνταγή 

μοιράζονται μαζί μας οι ομιλητές του 

PWS. 
  

• Δώστε μας ένα πρακτικό παράδειγ-

μα όπου θεωρείτε ότι ένα σεμινάριο 

με τον χ ομιλητή σε βοήθησε να βελ-

τιώσετε κάποια πλευρά της δουλειάς 

σας;

Τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά και 

ο κάθε ομιλητής είχε τον δικό του τρό-

πο επιτυχίας που μέρη του ενσωμάτω-

να στην δουλειά μου. Θα πω όμως κάτι 

που ο Yervant είχε σκεφθεί και υλοποι-

ήσει το 1995 και μετέπειτα ακούγοντάς 

τον το υιοθέτησα κι εγώ: Με όλες τις 

οδηγίες που μου έδωσε στο σεμινάριο 

για το πως να παρουσιάζω την δουλειά 

μου, μετέτρεψα το κατάστημά μου από 

κλασικό ελληνικό φωτογραφείο σε 

σαλόνι παρουσίασης. Η επιτυχία ήταν 

άμεση, πουλούσα το ίδιο προϊόν ακρι-

βότερα και πιο εύκολα. Τώρα βέβαια 

αυτό θεωρείται παρελθόν αφού οι 

περισσότεροι φωτογράφοι έχουν κάνει 

το ίδιο. Περιμένω με ανυπομονησία το 

νέο του σεμινάριο αφού πολλά χρόνια 

τώρα έχει δείξει ότι βρίσκεται μπροστά 

από τις εξελίξεις. Περιμένω να δω 

νέους τρόπους προώθησης μέσω των 

κοινωνικών δικτύων, νέες υπηρεσίες 

νέα προϊόντα για τους πελάτες μου και 

τι ευκαιρίες θα παρουσιαστούν στην 

φωτογραφία γάμου ώστε να είμαι από 

τους πρώτους που θα επωφεληθούν. 
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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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H ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Δείτε όλες μας τις εκδόσεις

X"�)�
K�#�� �"��
������

Έκθεση φωτογραφίας διοργανώνει η σχολή 

φωτογραφίας Όραμα. Οι σκέψεις μας εικό-

νες, οι αντιδράσεις μας απόψεις. Τα έργα 

είναι εμπνευσμένα από συναισθήματα και 

καθημερινές καταστάσεις και λειτουργούν 

ως εικόνες που αναπαριστούν την εικαστική 

προσέγγιση του εαυτού μας μέσα από το 

φωτογραφικό φακό.

Εγκαίνια Σάββατο 24 Σεπτεβρίου 20.00 

Διάρκεια έως Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

Δευτέρα-Παρασκευή 18.00-22.00

DEEPDOWN STUDIO Κομοτηνής 10,

Αμπελόκηποι Αθήνα

��)��."�� 
'@���"�'=�3 
���� G�	�/2�� &�����   

Ένας νέος κύκλος σεμιναρίων φωτογραφί-

ας ξεκινάει από φέτος τον Οκτώβριο στην 

καρδιά της Θεσσαλονίκης στον Πολυχώρο 

Κούνιο, στα Λουλουδάδικα (Κομνηνών 

24, τηλ. 2310  271003). Επίσης, για όσους 

βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης, υπάρχει 

η δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

μαθήματα φωτογραφίας εξ αποστάσεως. 

Πρόκειται για μια σειρά μαθημάτων που 

πραγματοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα, 

στον Πολυχώρο Κούνιο, χωρισμένα σε 3 

ανεξάρτητα σεμινάρια, που πραγματοποι-

ούνται σε 2 κύκλους με βασικούς άξονες: 

Φωτογραφία, Ψηφιακή Επεξεργασία και 

Καλλιτεχνική Φωτογραφία. Τα μαθήματα 

φωτογραφίας εξ αποστάσεως πραγμα-

τοποιούνται από τον Τάσο Σχίζα και είναι 

χωρισμένα σε 7 ανεξάρτητα σεμινάρια 

και σχεδιασμένα για παρακολούθηση εξ 

αποστάσεως.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Πολυχώρος Κούνιο: Κομνηνών 24, 

Λουλουδάδικα, τηλ. 2310 271003

Τάσος Σχίζας: 2310 638447, 

6974 898910

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

www.photoeidolo.gr/seminaria.html

Sony
������  SLT-A35 �� $2��

Ένα συλλεκτικό πακέτο προσφοράς, το “Limited Edition Welcome pack” αξίας € 150, 

προσφέρει η Sony με αφορμή την άφιξη στην ελληνική αγορά της νέας ψηφιακής φω-

τογραφικής μηχανής SLT-A35. Το “Limited Edition Welcome Pack” διατίθεται σε περιο-

ρισμένο αριθμό και περιλαμβάνει το μοντέλο SLT-A35K (που διαθέτει φακό 18-55mm) 

μαζί με μια δωροεπιταγή αξίας € 150 για αγορά επιπλέον φακών ή αξεσουάρ Alpha. 

Η προσφορά ξεκίνησε στις αρχές Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτω-

βρίου (29/10/2011). Σημειώστε τις ημερομηνίες και προλάβετε στα καταστήματα αυτή 

τη προσφορά γιατί η Sony επιφυλάσσει μια ακόμα έκπληξη: Όλα τα μοντέλα της νέας 

Α35Κ διατίθενται με δώρο την αυθεντική θήκη Alpha, αξίας €45 και κάρτα μνήμης Sony 

SD χωρητικότητας 4GB, αξίας €15. Έτσι, το συνολικό όφελος, μαζί με τη δωροεπιταγή, 

φτάνει τα € 210. Η ολοκαίνουρια SLT- A35 που αντικαθιστά την A33, αποτελεί τη δεύ-

τερη γενιά των μηχανών Sony Τεχνολογία Ημιφωτοδιαπερατού Καθρέπτη (Transculent 

Mirror Technology).

SONY 801 11 92000

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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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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K	������� Fujifilm ����	��%� ��� $�%�� 
�� �� �������

Η ψηφιακή εποχή περιθωριοποιεί ολοένα και περισσότερο το φιλμ. Δεν ξέρουμε πότε 

θα συντελεστεί η ολοκληρωτική κατάργηση, όμως ο χρόνος λιγοστεύει και εμουλσιόν 

που έγραψαν ιστορία οδεύουν προς το θάνατο. Όπως είπε -αινιγματικά- και ο πρόεδρος 

της Fujifilm κ.Shigetaka Komori “Οι συνθήκες της αγοράς συνεχίζουν να οδηγούν στη 

συρρίκνωση το φιλμ και ενώ παρατηρούμε τι πρέπει να γίνει στη γκάμα μας, θέτουμε τις 

προϋποθέσεις να συνεχίσουμε να παράγουμε (ορισμένα) φιλμ...” 

Ιδού λοιπόν ποια φιλμ καταργούνται από πλευράς Fujifilm: 

Αρνητικά

• Πλάκες (μεγάλο φορμά) • Fujicolor PRO160NC 5x4 (εικοσάδα) • Fujicolor Pro 160NC 5x4 

Quick load type (εικοσάδα) 

Slides

135 (35mm) • Fujichrome Fuji Sensia III 100 24exp • Fujichrome Fuji Sensia III 100 36exp 

• Fujichrome Tungsten T64 36exp 

120 (medium-format) • Fujichrome Astia 100F 12exp 5 pack 

220 size • Fujichrome Astia 100F 24exp 5 pack 

Πλάκες (μεγάλο φορμά) • Fujichrome Astia 100F 5x4 20 sheet pack  • Fujichrome Astia 

100F 10x8 20 sheet pack • Fujichrome Astia 100F 5x4 quick load 20 sheet pack 

Aσπρόμαυρο

• Black & white negative film - 135 (35mm) • Fujifilm Neopan SS 36exp

Toshiba
)������ ��� ����
"
: 
����2� Wifi SDHC

Γνωρίζαμε το προϊόν από την εταιρία 

EyeiFi. Αναφερόμαστε σε κάρτες με 

φορμά SD που προσφέρουν εκτός 

από μνήμη flash ασύρματη δικτύωση 

στις μηχανές όπου τοποθετούνται. 

Η Toshiba προχώρησε την ιδέα ένα 

βήμα παραπέρα με την κάρτα Flashair 

η οποία εκτός από την μνήμη 8GB 

προσφέρει αμφίδρομο WiFi δηλ. δεν 

στέλνει αλλά και δέχεται data με peer 

to peer transfer για ανέβασμα και 

κατέβασμα δεδομένων. Εκτός από 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές η 

κάρτα Flashair συνεργάζεται με κινητά 

τηλέφωνα και φορητούς υπολογιστές. 

H κάρτα έχει πάρει πιστοποίσης από 

Ιαπωνία, Ευρ. Ένωση και ΗΠΑ.

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

Νέο φθινοπωρινό 
πρόγραμμα

http://www.photo.gr
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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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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Nikon D3100
�2�� ��� �� �%�����

Η Nikon ανακοίνωσε ότι η Nikon D3100 από τις 22 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμη και σε 

κόκκινο χρώμα. Πρόκειται για την πρώτη χρωματιστή DSLR από την Nikon. 

Να θυμίσουμε ότι η D3100, ανανεωμένη έκδοση της γνωστής και πετυχημένης D3000 

διατηρεί το ίδιο εξωτερικό μικρό μέγεθος. Η διαφορά έγκειται στο νέο αισθητήρα CMOS 

14,2Μegapixel DX format που με το high refresh επιτρέπει και live view και video, δύο 

χαρακτηριστικά που απουσίαζαν από την D3000. Η μηχανή στο video δίνει δυνατότητα full 

high definition με προοδευτική σάρωση και ανάλυση 1080p (1920x1080pixel 24fps). H 

κλίμακα ευαισθησίας εκτείνεται από ISO 3200 ως 12800 και υπό προϋποθέσεις ως 12.800. 

Το πιο εντυπωσιακό σχεδιαστικό πλεονέκτημα αφορά τη διατήρηση του AF ακόμη και στο 

live view και του video. Επίσης υπάρχουν έξοδοι HDMI και για προαιρετικό GPS. Κατά τα’ 

άλλα παραμένει το burst mode 3fps, το υποσύστημα autofocus MultiCAM 1000 11 σημεί-

ων και η φωτομέτρηση 3D Color Matrix II. Tαυτόσημα παραμένουν τα Dust Reduction για 

απομάκρυνση της σκόνης και το Picture Control. Θα κυκλοφορεί σε κιτ με το φακό AF-S 

18-55mm f/3,5-5,6G VR. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Sekonic
Update 
�� �� L-758

Ενημέρωση λογισμικού που απευ-

θύνεται σε χρήστες Mac OS X Lion ή 

Leopard, ανήγγειλε η Sekonic για το 

spot φωτοφλασόμετρο L-758DR Digital 

Master και μάλιστα για την εφαρμογή 

Data Transfer 2.1 που χρησιμοποιείται 

για τη δημιουργία προφίλ εκφώτισης 

και μεταφοράς. Μαζί με τη δυναμική 

περιοχή, ελέγχει τις ρυθμίσεις διαφραγ-

μάτων και ταχυτήτων κλείστρου και τα 

χαρακτηριστικά του φακού. Σημειώ-

νουμε ότι πρόκειται για το μοναδικό 

όργανο φωτομέτρησης το οποίο μπορεί 

να καλιμπραριστεί προκειμένου να 

«διαβάζει» το φως εξομοιώνοντας τα 

χαρακτηριστικά συγκεκριμένης φωτο-

γραφικής μηχανής. 

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ 2310 267647

https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
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Nikon
+�/��% $�$���

Δύο ακόμα νέα μοντέλα digital compact ανεβάζουν τον πήχυ της Nikon σε ότι αφορά 

τον συνδυασμό κομψότητας και λειτουργικότητας. Το δίδυμο αποτελείται από την εξαιρε-

τικά λεπτή Cοοlpix S4150 που διαθέτει έξυπνη λειτουργία αφής και τη Cοolpix S6150 16 

megapixel με φακό zoom 7x. Η S4150, με 14 megapixel, διατίθεται σε πέντε χρώματα. Το 

slimline σώμα έχει πάχος μόλις 2 εκατοστά και βάρος 128 γραμμάρια. Η υψηλής ανάλυ-

σης οθόνη LCD 7,5 cm (3 ιντσών), 460.000 κουκκίδων, με έλεγχο αφής διευκολύνει το 

χειρισμό. Στη λειτουργία λήψης, το κλείστρο αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε ένα σημείο 

εστίασης αγγίζοντας απλώς ένα οποιοδήποτε σημείο στο κάδρο. Η μηχανή θα ορίσει 

αυτόματα τις σωστές τιμές εστίασης και έκθεσης για το στοιχείο που θα αγγίξετε. 

Ο φακος της S4150 είναι ευρυγώνιος zoom 5x και υποβοηθείται στη λειτουργία του 

από τετραπλό σύστημα κατά των θαμπών εικόνων  που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις 

από την κίνηση του θέματος, τον χαμηλό φωτισμό και το κούνημα της φωτογραφικής 

μηχανής. 

Η Cοοlpix S6150 ξεχωρίζει χάρη στον ευρυγώνιο φακό 7x NIKKOR με κάλυψη εστιακών 

αποστάσεων 28-196mm. Περιλαμβάνει ενσωματωμένη λειτουργία Επεξεργασίας φωτο-

γραφιών, ώστε να έχετε πρόσβαση σε τεχνολογίες της Nikon όπως η γρήγορη επεξεργα-

σία, το ενεργό D-Lighting, το soft focus και πολλές άλλες. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

DxO 
Film Pack 3

Tην έκδοση 3 του προγράμματος 

εξομοίωσης φιλμ ανήγγειλε η γαλλικό 

DxO Labs. H τελευταία έκδοση που 

ήδη κυκλοφορεί ως εμπορικό προϊόν 

προσομοιώνει τουλάχιστον εξήντα 

δημοφιλή φιλμ όλων των κατηγο-

ριών, έγχρωμα και ασπράμαυρα και 

σύμφωνα με την εταιρία επιτυγχάνει 

την καλύτερη επίδοση από όλα τα 

συγγενικά προϊόντα της αγοράς. Για 

την εξέλιξη του software οι γάλλοι 

συνεργάστηκαν με μεγάλα photolabs 

όπως Picto στο Παρίσι και Duggal στη 

Νέα Υόρκη. Το software θα διατί-

θεται σε δύο παραλλαγές Εssentials 

και Expert με ειδική εισαγωγική τιμή 

μόνον 49 ευρώ για το πρώτο. 

��� ��# �$� ��6=� 
G�����	��������  �
��� 
DSLR �� ��� /�%��!

Η Ινδία αναπτύσσεται με γοργούς 

ρυθμούς. Η χώρα που πληθυσμι-

ακά σχεδόν κοντεύει την Κίνα, έχει 

βαλθεί να κάνει αντίστοιχα άλματα 

στην οικονομία. Μια ένδειξη είναι 

και η φωτογραφική αγορά που 

τρέχει σαν …σφαίρα! Σύμφωνα με 

στοιχεία της εταιρίας αναλυτών IDC 

India “Quarterly Camera Tracker” 

μέσα σε ένα χρόνο έχει υπερβεί το 

547% (!) η επέκταση της αγοράς 

DSLR. Απείρως ευχαριστημένη 

πρέπει να είναι η Nikon που μόνη 

της έχει αποσπάσει ποσοστό 55% 

της συνολικής αγοράς DSLR.

Sony 3D viewer HMZ-1
G���"���: 3D HD TV 

Στο παρελθόν την ίδια αποστολή διεκδίκησε η Zeiss με το ελάχιστα γνωστό στην Ελλάδα 

Cinemizer και ακόμη παλιότερα η Olympus. Δηλ. συστήματα ατομικής προβολής με γυα-

λιά/οθόνες που δίνουν πανοραμική αίσθηση. Όμως η τεχνολογία εξελίσσεται και οι ανα-

λύσεις ανεβαίνουν σε βαθμό που να επιτρέπουν τη High Definition εμπειρία. Το σύστημα 

«Τρισδιάστατης προσωπικής τηλεόρασης» της Sony με κωδικό HMZ-T1 αντιπροσωπεύει 

την επόμενη γενιά, και υπόσχεται εξαιρετική 2D και 3D εμπειρία. Η σχεδίαση στηρίζεται σε 

δίδυμα Ultrasmall HD Color OLED panel 0,7in. το καθένα που υποθέτουμε ενσωμα-

τώνουν παρόμοια τεχνολογία με το OLED Trufinder της Α77 και NEX-7. Η διπλή 

οθόνη χαρακτηρίζεται από την υψηλή ανάλυση 1280x720pixel, το μεγάλο 

κοντράστ λόγω OLED και το γρήγορο ρυθμό ανανέωσης που φαίνε-

ται στα κινούμενα αντικείμενα. Η υποκειμενική 

αίσθηση μεγέθους αντιστοιχεί σε θέαση οθόνης 

με διαγώνιο 4m. Αλλά και η ηχητική εμπειρία 

είναι εξίσου πλουσια αφού είναι ισάξια με 

σύστημα surround 5.1. H τιμή βέβαια 

δεν θα είναι ευκαταφρόνητη αφού 

στις ΗΠΑ το σετάκι θα στοιχίζει 

περίπου 800δολ.
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We love toys!
*����/���  ������ 
��� ���� eshop

Μετά από μόλις μερικούς μήνες στον 

αέρα, το welovetoys.gr απολαμβάνει 

την αγάπη και την προτίμηση αρκετών 

χρηστών αφού δίνει τη δυνατότητα στους 

πολυάσχολους γονείς να αγοράσουν 

όσα χρειάζονται για τους μικρούς τους 

μπόμπιρες από την άνεση του γραφείου 

ή του σπιτιού τους. Και επειδή τα σχολεία 

ξεκίνησαν, εσείς μπορεί να μην έχετε 

ανάγκη από γραφική ύλη, τετράδια, 

μολύβια κτλ. σίγουρα όμως θα χρειαστεί 

να αγοράσετε μερικά για τα παιδιά σας. 

Μια επίσκεψη στο eshop θα σας λύσει 

τα χέρια. Μάλιστα έχουν για εσάς έτοιμη 

τη λίστα με όλα τα σχολικά είδη που θα 

χρειαστείτε, η οποία καταρτίθηκε από 

τις λίστες των ιδιωτικών και δημόσιων 

σχολείων σχετικά με τις ανάγκες των 

μαθητών. Και μην ξεχνάτε ότι οι πιστοί 

πελάτες ανταμείβονται με εκπτώσεις. 

http://www.welovetoys.gr/

Kodak
Easyshare Touch M5370 �� �#%� ��:�

Η επόμενη γενιά digital compact της Kodak οριοθε-

τείται από μοντέλα όπως η Easyshare Touch με 16 

megapixel, φακό Schneider Kreuznach και επαφική 

οθόνη. Εκτός από τις φωτογραφίες η μηχανή επιδί-

δεται και στο HD video 720p.

Η Μ5370 αξιοποιεί στο έπακρο τις επαφικές 

λειτουργίες με tap control όπως τη δυνατότη-

τα ενεργοποίησης του κλείστρου, εστίαση, εφέ 

background blur κλπ. Η μηχανή έχει δυνατότητα 

smart capture για αυτόματη προσαρμογή της κα-

τάλληλης σκηνής και Face Recognition, εξομοίωση 

φιλμ Kodak κλπ. 

DIVITEC 210 2855080

Canon Powershot S100
K��" �� CCD, �:�" �� CMOS

Eν αρχή ην η S90 η μηχανή που ανεβίωσε την συμμετοχή της Canon στην ιστορική 

σειρά Powershot S. Η S90 εκτός από το slimline σώμα και τις πολλές δυνατότητες 

χειροκίνητου ελέγχου, ήταν αυτή που μαζί με την G11 έφεραν την επανάσταση της 

μικρότερης ανάλυσης προς όφελος της πραγματικής απόδοσης, προτιμώντας ένα σχε-

τικά μεγαλύτερο αισθητήρα 1/1,7in. 10Μegapixel αντί για 14 και 16MP. H S95 δεν είχε 

σημαντικές διαφορές εκτός από το video 720p και τη σταθεροποίηση Hybrid IS, οπότε 

αξίζει τις βελτιώσεις που επιφέρει η πρόσφατη εξαγγελία της S100. 

Εκεί που τα δύο προηγουμενα μοντέλα επέμειναν στην τεχνολογία αισθητήρα CCD, η 

S100 είναι η πρώτη Powershot S με CMOS και με ανάλυση 12Μegapixel. Tα ηλεκτρο-

νικά είναι τελείως νέα (Digic 5) και μαζί με το CMOS πετυχαίνουν τεράστιες βελτιώσεις 

στην ταχύτητα 8fps με πλήρη ανάλυση. Επίσης έχει αλλάξει και ο φακος που τώρα 

είναι ισοδύναμος με 24-120mm f/2,0-5,9. Με προφανή σκοπό να γίνει πιο ανταγωνι-

στική οι σχεδιαστές ενσωμάτωσαν στην S100 λειτουργία GPS και Full HD video 1080p 

στα 24fps. H τιμή θα είναι ελαφρά ακριβότερη από την προκάτοχο S95 και η διάθεση 

στην παγκόσμια αγορά αναμένεται λίγο πριν τις εορτές των Χριστουγέννων.

INTERSYS 210 9554000
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�nstax by Fujifilm
�� ���"��� $�� �
����	������ �� ���
����� ��	�

Η αναβίωση του στιγμιαίου φιλμ από το Impossible project έδωσε το έναυσμα. 

Η Fujifilm oύτως ή άλλως διαθέτει το brandname Instax με το αντίστοιχο υλικό στιγμιαίας 

εμφάνισης. Οπότε, η αύξηση της ζήτησης που παρατηρήθηκε πρόσφατα, οδήγησε τους 

ιάπωνες να δηλώσουν την επανεκκίνηση παραγωγής του Ιnstax σαν αναλώσιμου, ενώ 

θα διατίθενται κανονικά και τέσσερις φωτ. μηχανές άμεσης εμφάνισης της σειράς 

δηλ. Instax Mini 7S, Mini 25, Mini 50 και 210. Όλα τα μοντέλα έχουν αυτόματο φλας και 

ορισμένα motor drive και αυτοχρονομέτρη. 

FUJIFILM HELLAS 210 9404100

Sandisk
�����
���� �� �� *ye-Fi

Η μεγαλύτερη εταιρία flash memory, 

κατόπιν συμφωνίας με την Eye-Fi 

εξήγγειλε την κυκλοφορία ενός νέου 

προϊόντος, της υβριδικής κάρτας 

που είναι και wifi και αποθηκευτική 

μονάδα. Οι κάτοχοι της νέας γενιάς 

καρτών θα μπορούν να μεταφέρουν 

εικόνες και video από φωτογραφική 

μηχανή και βιντεοκάμερα κετευθεί-

αν σε computer ή να ανεβάζουν το 

υλικό στο Internet, ενώ θα έχουν 

τη δυνατότητα καταχώρησης των 

δεδομένων στο «σύννεφο» μέσω της 

ειδικής υπηρεσίας Eye-Fi View. Θα 

κυκλοφορούν αρχικά σε χωρητι-

κότητες 4 ή 8GB με πιστοποίηση 

ταχύτητας Class4, 

ασύρματη δικτύωση 

που υπακούει στο 

πρότυπο 802.11n. 

H υπάρχουσα 

σειρά της Eye-Fi 

θα εξακολουθή-

σει να διατίθεται 

ανεξάρτητα από τη 

Sandisk.

Sony
G"� $��	���� �� OLED Tru-Finder;

Πολύ θετικές ήταν οι κριτικές για το νέο ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο TruFinder της 

Sony, όπως ενσωματώθηκε στα μοντέλα SLT Α77 και Α65 καθώς και στη mirrorless NEX-7 ενώ 

προσφέρεται και σε μορφή εξωτερικού εξαρτήματος (FDA-EV1S). Κατασκευάζεται κατ’ αποκλει-

στικότητα από τη Sony και βασίζεται σε φωτιστικά στοιχεία OLED (Οrganic LED) τοποθετημένα 

πίσω από έγχρωμα φίλτρα, αντί για τριπλά RGB ΟLED που συναντάμε σε άλλες σχεδιάσεις. 

Το συγκεκριμένο σκόπευτρο έχει διαγώνιο μισή ίντσα (12,7mm) και αποτελείται από 2,4εκ. 

εικονοστοιχεία δίνοντας πραγματική ανάλυση XGA (1024x768x3). Τη μεγάλη λεπτομέρεια της 

εικόνας ενισχύει το μέγεθος εικονοστοιχείου 3,3x9,9θum με τη μέθοδο της υπέρθεσης του 

οργανικού στρώματος στο έγχρωμο φίλτρο που «ενοποιούνται» σε ένα «σώμα». Τα οφέλη 

της σχεδίασης απαριθμούνται στο υψηλό κοντράστ, τη μεγάλη χρωματική γκάμα, την ταχύτητα 

απόκρισης και την πιο «φυσική» απόδοση της τονικότητας. Την διατομή παρακάτω αναδημοσι-

εύουμε από ιαπωνικό Sony site.
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Online Storage
�2��� ��� �"��
������ ��� ��� �������!

Με τον όρο “σύννεφο” υποδηλώνουμε τις τεχνολογίες cloud computing. Πιο 

συγκεκριμένα τη δυνατότητα που μας δίνει να αποθηκεύσουμε τις φωτογραφίες μας και 

πολλά άλλα αρχεία online. 

To online storage έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια. Από το 2005 και μετά και οι πάροχοι αυξή-

θηκαν δραματικά. Ακόμη και η κραταιά Apple φιλοδοξεί να μπει δυναμικά στο παιγνίδι με 

το iCloud (φέτος το φθινόπωρο). Στο σύννεφο λοιπόν αποθηκεύουμε σημαντικά αρχεία, για τα 

οποία θα αποτελούσε ρίσκο η τοπική καταχώρηση (μόνον σε κάποιο δίσκο, flash drive, DVD ή 

άλλο μέσο). Επίσης μέσω των υπηρεσιών αυτών μπορούμε να μοιραστούμε αρχεία των οποί-

ων το μέγεθος είναι απαγορευτικό για την αποστολή μέσω email. Τέλος, με τη συγκεκριμένη 

μέθοδο αποθήκευσης γινόμαστε πιο παραγωγικοί αφού συγχρονίζουν αυτόματα τα αρχεία 

ανάμεσα στους υπολογιστές που δουλεύουμε ή τους υπολογιστές των συνεργατών μας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Πριν επιλέξουμε ποια υπηρεσία είναι η πλέον κατάλληλη θα πρέπει να φροντίσουμε να 

εκπληρώνει κάποια βασικά κριτήρια και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Θα πρέπει να 

κοιτάξουμε για παράδειγμα τι είδους ασφάλεια προσφέρεται για τα δεδομένα μας κατά την 

αποθήκευση και τη μεταφορά. Προφανώς δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε την ασφάλεια 

�"�.�@($ �"��=�%

των δεδομένων σε μια εταιρεία που 

αύριο ίσως κλείσει. Έπειτα θα πρέπει 

να σκεφτούμε το χώρο που χρειαζό-

μαστε, αν μας καλύπτει κάποιο από τα 

δωρεάν προγράμματα ή θα χρειαστεί 

να κάνουμε συνδρομή έναντι μικρού 

αντιτίμου. Προσέχουμε επίσης αν 

υπάρχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή 

χρονικός περιορισμός στο διάστημα 

που φιλοξενείται κάθε αρχείο. Αν 

χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία 

κυρίως για sharing ας προσέξουμε 

τους περιορισμούς στην ταχύτητα και 

το bandwidth. Τέλος θα πρέπει να 

γνωρίζουμε ότι αρκετές από τις υπη-

ρεσίες αυτές έχουν περιορισμούς στο 

μέγεθος κάθε αρχείου, άσχετα με το 

συνολικό προσφερόμενο χώρο.

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Box.net
Στην τελείως δωρεάν εκδοχή του το Box διαθέτει συνο-
λικά 5 GB για αποθήκευση αρχείων max μεγέθους 25ΜΒ 
ανά αρχείο. Προσφέρεται και Business plan με χαμηλό 
κόστος και διάφορα χρήσιμα χαρακτηριστικά συγχρο-
νισμού και συνεργασίας με άλλους χρήστες. Για να μεί-
νουμε όμως στην δωρεάν εκδοχή που ενδιαφέρει τους 
περισσότερους, η υπηρεσία προσφέρει επιπλέον 25 GB 
ή 50GB έναντι $9.99 ή $19.99 αντίστοιχα. Στην δωρεάν 
έκδοση πέρα από την αποθήκευση αρχείων, ο χρήστης 
μπορεί να τα μοιραστεί με άλλους μέσω links αλλά και 
να έχει πρόσβαση μέσω του κινητού του. 
Η υπηρεσία είναι απολύτως web based, που σημαίνει 
ότι το μόνο που χρειάζεστε για να έχετε πρόσβαση στο 
internet και έναν browser. Πρόκειται για πολύ αξιόπιστη 
υπηρεσία της οποίας τα επαγγελματικά προγράμματα 
έχουν προτιμήσει εταιρείες όπως η Panasonic, το MΤV, η 
Dell, το Skype, the Grammy Foundation κ.α.
http://www.box.net

Dropbox
Το Dropbox είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρε-
σίες στο διαδίκτυο, αν και όχι τόσο νεαρό σε ηλικία. Είναι όμως 
πετυχημένο. Μάλιστα πολλοί βιάστηκαν να συγκρίνουν με το 
iCloud που ανεκοίνωσε η Apple. Το Dropbox χρωστάει την 
αγάπη των χρηστών του σε δυνατότητες όπως το συγχρονισμό 
αρχείων μεταξύ διαφορετικών υπολογιστών, υποστήριξης κοι-
νόχρηστων φακέλων (χρήστης μαζί με τους φίλους του) αλλά 
και διαμοιρασμό αρχείων μέσω link. Αρχικά προσφέρει δωρεάν 
2 Gigabyte. Aν καλέσετε κι άλλους χρήστες για να εγγραφούν 
σας δίνει ορισμένα δωρεάν MB ανά χρήστη. Μπορείτε επίσης να 
αγοράσετε εξτρά χώρο μέχρι 100 GB έναντι $19.99 το μήνα. Τα 
αρχεία αποθηκεύονται τοπικά, συγχρονίζονται αυτόματα όταν το 
Dropbox ανιχνεύσει κάποια αλλαγή και μπορείτε να έχετε πρό-
σβαση σε αυτά και μέσω του site στην περίπτωση που βρίσκεστε 
σε PC που δεν το έχετε εγκαταστήσει. Στο site η υπηρεσία διατη-
ρεί τα διαγραμμένα σας αρχεία για ένα μήνα για λόγους ασφα-
λείας. Ειδικά για τις φωτογραφίες δημιουργεί αυτόματα online 
photo galleries για εύκολο διαμοιρασμό. 
http://www.dropbox.com/

ADrive
Στην δωρεάν εκδοχή προσφέρει 50 GB ενώ στα business 
plan μπορεί να φτάσει μέχρι και 10 TB. Οι premium χρήστες, 
πέρα από μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν και desktop client για πρόσβαση στα αρχεία 
τους. Σημαντικό προσόν του ΑDrive είναι ο τρόπος που σώ-
ζει το ιστορικό καθώς αποθηκεύει όλες τις εκδοχές του αρ-
χείου ώστε να μπορείτε να το ανακτήσετε μια προηγούμενη 
εκδοχή που διαγράψατε κατά λάθος. Επιπλέον μπορείτε και 
με το ADrive να μοιραστείτε ένα αρχείο μέσω link. 
http://www.adrive.com
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Microsoft Windows Live Sky Drive
Το Sky Drive της Microsoft, που φιλοξενεί το Microsoft 
Office Online, προσφέρει 25 GB δωρεάν στους χρήστες 
για να σώσουν online τα αρχεία τους. Στα 25GB αυτά 
περιλαμβάνονται και τα 5 GB που παίρνει κάθε χρήστης 
μαζί με το Mesh τα οποία αποθηκεύονται στο Sky Drive 
και συγχρονίζονται στο Mesh. Με το Windows Live Mesh 
μπορείτε να έχετε 5 GB διαθέσιμου χώρου αποθήκευσης 
και τα ενημερωμένα αρχεία θα συγχρονίζονται σε όποιον 
υπολογιστή δουλεύετε. Δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη ή 
ένα επαγγελματικό πρόγραμμα για περισσότερα από 5 GB. 
Ας μην ξεχνάμε όμως ότι οι περισσότερες δωρεάν υπηρε-
σίες online storage προσφέρουν λιγότερo xώρο.
http://explore.live.com/windows-live-skydrive

MegaUpload
Το MegaUpload είναι και αυτό ένα πολύ δημοφιλές site online 
storage και sharing, που λειτουργεί λίγο διαφορετικά σε σχέση 
με τις υπόλοιπες υπηρεσίες: Τουλάχιστον στα free accounts προ-
σανατολίζεται κυρίως στο sharing. Στους δωρεάν λογαριασμούς 
προσφέρει 200 GB για αποθήκευση αλλά με έναν περιορισμό, 
το ότι τα αρχεία λήγουν μετά από 90 μέρες και κατεβαίνουν. 
Άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό online storage για 
όσους θέλουν να τους χρησιμεύσει ως backup σύστημα. Μπο-
ρείτε όμως να το αξιοποιηθεί για ανέβασμα μεγάλων αρχείων 
που πρέπει ο χρήστης να μοιραστεί με άλλους και έχει εναλλα-
κτική λύση.Στους premium λογαριασμούς το bandwidth και η 
ταχύτητα μεταφοράς είναι απεριόριστη.  
http://www.megaupload.com

DriveHQ
Το DriveHQ ήταν από τις πρώτες υπηρεσίες Cloud στο διαδί-
κτυο. Πρόκειται για ένα FTP που λειτουργεί ως remote server. 
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας από οποιοδή-
ποτε υπολογιστή, καθώς λειτουργεί τόσο στο περιβάλλον 
ενός browser πέρα του ότι διαθέτει και δικό του software file 
manager. Η χρήση του είναι πολύ απλή αφού λειτουργεί με τη 
λογική του drag n’ drop. Είναι από τις φτηνότερες υπηρεσίες 
που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μπορεί άνετα να λειτουρ-
γήσει ως μέσο back up για τα αρχεία σας. Ο δωρεάν χώρος 
ξεκινάει στο 1 GB και αυξάνεται με πολύ χαμηλή επιβάρυνση. 
http://www.drivehq.com

�"�.�@($ �"��=�%

iCloud
Το iCloud είναι η απάντηση της Apple σε όλους αυτούς που προσπαθούν να ελέγξουν το σύννεφο χωρίς 
αυτήν. Ανακοινώθηκε στην φετινή WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) και το περιμένουμε 
το φθινόπωρο. Δυνατό του σημείο θα είναι τo intergration και ο αυτόματος συγχρονισμός με όλες τις συ-
σκευές Apple που έχουμε στην κατοχή μας ώστε το περιεχόμενο μας να είναι διαθέσιμο είτε από τον υπο-
λογιστή μας είτε από το iPhone ή iPad. Όταν λοιπόν αποθηκεύουμε μια φωτογραφία που τραβήξαμε στον 
υπολογιστή μας θα μπορούμε να την δούμε και στις υπόλοιπες συσκευές μας ή από οπουδήποτε θέλουμε 
χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε κάτι άλλο. 

A N A M E N E T A I
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...
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www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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• Πόσα χρόνια ασχολείστε με τη φωτογραφία γάμου και πόσους γάμους έχετε κάνει;

Εργάζομαι στον τομέα φωτογραφίας γάμου από το 2005 δηλαδή έξι χρόνια τώρα. 

Τώρα πραγματικά δεν θυμάμαι πόσους ακριβώς γάμους έχω φωτογραφήσει. Ούτε 

θα μπορούσα να τους μετρήσω καθώς δουλεύοντας στις αρχές για φωτογραφεία, 

υπάρχουν γάμοι τους οποίους δεν έχω στο αρχείο μου. Επίσης το να αναφέρω ένα 

νούμερο δεν έχει και καμία σημασία μιας και μου φαίνεται σαν να κάνω γάμους όλη μου 

τη ζωή! 

 

• Πως ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη φωτογραφία γάμου; Προέκυψε λόγω 

βιοπορισμού ή υπήρξαν συγκεκριμένα στοιχεία που σας προσέλκυσαν; 

Ασχολούμαι αποκλειστικά με το γάμο αφότου ξεκίνησα στο επάγγελμα.

Άρχισα ως βοηθός σε γάμους, όπου πολύ γρήγορα έμαθα τη δουλειά. Ξεκίνησα 

συνεργαζόμενη με διάφορα γραφεία και πολύ σύντομα  μόνη μου. Δεν έχω σπουδάσει, 

είμαι τελείως εμπειρική και αυτοδίδακτη. Μέσα στα χρόνια αγάπησα τη φωτογραφία 

γάμου τόσο που πραγματικά δε με ενδιαφέρει να ειδικευτώ σε κάτι άλλο. Παρόλα 

αυτά φωτογραφίζω πολύ συχνά επαγγελματικούς χώρους και έχει τύχει να κάνω και 

ρεπορτάζ δρόμου ή συναυλίες.

• Περιγράψτε μας την σειρά της εργασίας σ’ ένα γάμο (π.χ. location shooting κτλ).

Η ροή της φωτογράφησης δείχνει να είναι πάντα η ίδια. Συνήθως προετοιμασία νύφης, 

μετά η εκκλησία, μετά η δεξίωση - και ίσως μετά ακολουθεί το location shooting. 

Εξαρτάται πάντα από τη επιθυμία του ζευγαριού, εφόσον δεν αποφασίζω εγώ αλλά κατά 

βάση ο πελάτης που θα επιλέξει εμένα ως φωτογράφο. Μόνο μια φορά μέχρι τώρα έχω 

��"=� 
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αποφασίσει να μη φωτογραφήσω ένα ζευγάρι γιατί θεώρησα ότι 

“δεν ταιριάζουν τα χνώτα μας” και αρνήθηκα.

Όπως είπα, η ροή ενός γάμου “φαίνεται” να είναι η ίδια σε κάθε 

γάμο. Παρατηρώντας όμως προσεκτικά το υλικό κάθε σεζόν 

τελικά οι γάμοι είναι τόσο διαφορετικοί όσο και η προσωπικότητα 

κάθε ζευγαριού. Πιστεύω ότι είμαι αρκετά ευαίσθητη ώστε 

να επηρεάζομαι από τις ιδιαιτερότητες των ζευγαριών και να 

αποτυπώνω στις φωτογραφίες το κάτι άλλο.

• Τι περιλαμβάνει ο βασικός σας εξοπλισμός; Πως ανταποκρίνεστε 

σε διαφορετικές ανάγκες πχ. φωτισμού;

Ο εξοπλισμός μου για τους γάμους αυτή τη στιγμή αποτελείται από 

δυο σώματα full frame Nikon D700, πέντε διαφορετικούς φακούς με 

γρήγορα διαφράγματα, και ένα φορητό φλας. Επίσης έχω πάντοτε 

μαζί μου τρία tungsten φώτα 800αρια και τρίποδα. Χρησιμοποιώ 

καθετί ανάλογα με τις συνθήκες. Σκοπός μου σύντομα να αποκτήσω 

κάποιους σταθερούς φακούς αντί των zoom, για καλύτερη ποιότητα 

και ακόμα πιο φωτεινά μέγιστα διαφράγματα αν γίνεται.

• Πως θα χαρακτηρίζατε με λίγες λέξεις το στυλ σας; Περιγράψτε εν 

συντομία μία από τις πιο δημιουργικές σας λήψεις.

Το στυλ μου είναι πιo ρεπορταζιακό και ρεαλιστικό χωρίς 

ιδιαίτερη επεξεργασία στην εικόνα. Αφορά στις στιγμές του γάμου, 

απεικονίζοντας όχι μόνον το ζευγάρι αλλά και τους υπόλοιπους 

καλεσμένους. Όμως λόγω χαρακτήρα δεν μπορώ να ξεχωρίσω και 

να αναδείξω κάποιες λήψεις μου από το σύνολο. Μόνον ένας τρίτος 

θα μπορούσε να αξιολογήσει αντικειμενικά.

• Τι θα συμβουλεύατε ένα νέο φωτογράφο;

Να εξασκήσει το μάτι του. Να βλέπει εικόνες, εικόνες, εικόνες.

Υπάρχει πληθώρα εικόνων στο διαδίκτυο. Ας τις δει όλες αν είναι 

δυνατόν! Δεν υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα από αυτό.

• Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που σε έχουν επηρεάσει;

Η Ελλάδα διαθέτει πάρα πολύ καλούς φωτογράφους, ειδικά στο 

γάμο, και αναφέρω επιγραμματικά τους δύο καλύτερους κατά τη 

γνώμη μου, Χάρη Κουτσοπαναγιωτόπουλο και Πέτρο Σορδίνα που 

με έχουν επηρεάσει παρά πολύ και τους θαυμάζω.

• Τι μελλοντικούς στόχους έχεις σχετικά με την φωτογραφία;

Δυο πράγματα αρέσει να κάνω πέραν της δουλειάς μου. Να ακούω 

και να γράφω μουσική, και να ταξιδεύω. Θέλω λοιπόν να κάνω 

περισσότερα destination weddings ώστε να ταξιδεύω περισσότερο. 

Κάποια στιγμή θέλω να μπλέξω τη φωτογραφία με τη μουσική. Έχω 

ένα project στο νου μου αλλά δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο 

εφόσον ακόμη δεν έχει σχηματοποιηθεί, αλλά κάποια στιγμή ίσως 

προκύψει κάτι καλό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Γεννήθηκα  το 1974 στην Κέρκυρα. 

Ήρθα στην Αθηνά το 1993 και σπούδασα 

Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Αιγάλεω. Τέλειωσα 

σεμινάρια φωτογραφίας στην Ελληνική 

Φωτογραφική Εταιρεία (ΕΦΕ) το 2004. 

Από τότε μέχρι σήμερα ασχολούμαι 

με τη φωτογραφία και ειδικά τη 

φωτογραφία γάμου.
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