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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε το editorial του 

προηγούμενου Photobusiness Weekly τόσο από τη 

μεριά των φωτογράφων όσο και από τη μεριά των 

εικονοληπτών / βιντεοληπτών.

Λάβαμε αρκετές επιστολές (δημοσιεύουμε 

σήμερα δύο αντιπροσωπευτικά δείγματα) και 

ακόμη περισσότερα τηλεφωνήματα. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει περίτρανα γι’ άλλη μια φορά ότι υπάρχει 

σοβαρό θέμα με τη φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση 

του γάμου και της βάπτισης, πολύ πιο σοβαρό 

απ’ ότι νομίζουν μερικοί - το οποίο έχει επιδεινωθεί 

έτι περαιτέρω (όπως έλεγαν παλιά οι καθηγητές μας) 

εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης. 

Όμως ας βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. 

Είναι σε όλους γνωστό ότι οι θρησκευτικοί γάμοι έχουν 

μειωθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Όσοι 

τέλος πάντων τελούνται τους διεκδικούν πολλοί, με 

δέλεαρ τις χαμηλές τιμές. Και λέγοντας “πολλοί” εννοώ 

πέραν των επαγγελματιών φωτογράφων, φίλους και 

συγγενείς του ζευγαριού άσχετους με το επάγγελμα 

αλλά σχετικούς με τη φωτογραφία (ερασιτέχνες), 

σπουδαστές σχολών φωτογραφίας που τα δίνουν όλα 

για ένα χαρτζιλίκι. Επίσης υπάλληλοι του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα ενασχολούμενοι με τη φωτογραφία 

που συμπληρώνουν κατ’ αυτό τον τρόπο το εισόδημά 

τους και τελευταία πάμπολλοι -συνήθως άνεργοι- 

οπερατέρ και βιντεολήπτες από κανάλια που είτε έχουν 

κλείσει, είτε τους αμείβουν με μισθούς πείνας. Και 

φυσικά η λίστα δεν σταματάει εδώ. Μέσα σε αυτόν τον 

πανικό του νοσηρού ανταγωνισμού, ελάχιστα είναι 

τα φωτογραφεία που μπορούν να κρατήσουν ψηλά 

την ποιότητα και το κυριότερο τιμές αντίστοιχες με το 

υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Πώς λοιπόν μπορεί να δοθεί λύση σ’ αυτό το 

σύνθετο πρόβλημα; Τα κατά τόπους επαγγελματικά 

σωματεία των φωτογράφων και φυσικά η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Φωτογράφων, συνεχίζουν να κάνουν 

πολλές προσπάθειες όσον αφορά τη δημιουργία ενός 

ισχυρού θεσμικού πλαισίου που δεν θα επιτρέπει 

στους “αλεξιπτωτιστές” δηλαδή σε όσους δεν 

έχουν κατάστημα ή έστω μπλοκάκι φωτογράφου/

εικονολήπτη, να δουλεύουν. Ποιος όμως και πότε θα 

κάνει τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας; Κάποιοι λένε 

ότι αυτό θα μπορούσε να το κάνει αποτελεσματικά 

ο... παπάς της ενορίας! Τη στιγμή λοιπόν που θα πάει 

το ζευγάρι να κλείσει την ημερομηνία του γάμου να 

τους ενημερώνει ο ιερέας ότι ‘‘είναι απόφαση της 

Μητρόπολης να μην επιτρέπεται η φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση του 

μυστηρίου σε μη επαγγελματίες φωτογράφους’’ για να υποχρεωθεί έτσι το 

ζευγάρι να επιλέξει επαγγελματίες. Αυτό όμως προϋποθέτει πρώτα απ’ όλα ότι 

η Αρχιεπισκοπή και στη συνέχεια οι κατά τόπους Μητροπόλεις θα προβούν 

στην έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Αυτό φυσικά αρνούνται να το πράξουν 

γιατί δεν θέλουν να εμπλακούν στα “χωράφια” των υπηρεσιών του κοσμικού 

κράτους (Εφορία, ΣΔΟΕ). Έστω όμως ότι γίνεται κι αυτό. Ποιος όμως θα ελέγξει 

τον ...κουνιάδο, τον φίλο, τον όποιο καλεσμένο σηκώσει τη μηχανή του να 

βγάλει φωτογραφίες προφασιζόμενος ότι είναι ...σόι του γαμπρού; Απάντηση 

πιστεύω σε όλα τα παραπάνω μπορεί να δοθεί μόνον από τους επαγγελματίες 

φωτογράφους που γνωρίζουν καλά πως δουλεύει η ελεύθερη αγορά. Για 

όσους δεν εννοούν να το καταλάβουν θα το συνοψίσω σε λίγες αράδες: 

Καλή γνώση της φωτογραφικής τέχνης & τεχνικής, καλό και προβεβλημένο 

κατάστημα, πολύ και ποιοτική διαφήμιση, σωστή πώληση της δουλειάς, 

συνέπεια, σοβαρότητα, επαγγελματισμός. Έτσι δουλεύουν όλοι 

(ή σχεδόν όλοι) οι σοβαροί κλάδοι της οικονομίας σήμερα.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Αν θέλει τέτοιες φωτογραφίες γάμου το ζευγάρι θα πρέπει να πάει σε καλούς 
επαγγελματίες φωτογράφους και να τις ακριβοπληρώσει. Πόσα όμως είναι τα 
ζευγάρια που έχουν τέτοιες καλλιτεχνικές ανησυχίες και τα ανάλογα χρήματα; 
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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, 


����)$�4���(: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �"�$��+ )�5��+��.': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

����'8��"�(: 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.
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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 αναγνώστης μας Μ.Λ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς 

περιορισμούς. Χάρη στην ακρίβεια της ανάλυσης των 24,1 MP και το επαγγελματικό 

σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων, προσφέρω εικόνες που κόβουν την ανάσα. Με 

επιπλέον εφέ τηλεφακού 1,3x, επεκτείνω τις δυνατότητες των DX. Όλα αυτά συνδυάζονται 

σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες τις καιρικές 

συνθήκες, για εξαιρετικές επιδόσεις όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαι για εκείνους 

που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr

I AM WHERE I BELONG
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Το 2008 η Panasonic έκανε την έκπληξη παρουσιάζοντας πρώτη Micro 4/3 μηχανή, 

την ιστορική Lumix G1. Yπήρξε ένα μοντέλο ορόσημο, εφόσον έβαλε για πρώτη 

φορά στο παιγνίδι τη νεότευκτη κατηγορία των mirrorless ή CSC (Compact System 

Cameras). 

Δομικά οι CSC ή mirrorless στηρίζονται σε απλή σχεδιαστική κίνηση: κατάργησαν 

με μια μονοκονδυλιά το συγκρότημα ανακλινόμενου/πτυσσόμενου καθρέπτη 

και πενταπρίσματος.  Έτσι η φωτεινή δέσμη από το φακό προσπίπτει κατευθείαν στον 

αισθητήρα χωρίς να χρειάζεται τη στιγμή της λήψης να αναδιπλωθεί ο καθρέπτης. Με 

την απλούστερη σχεδίαση μειώνεται το κατασκευαστικό κόστος. Επίσης λόγω μειωμένης 

απόστασης πίσω οπτικού στοιχείου/αισθητήρα (back flange distance) ευνοείται η 

σχεδίαση συμμετρικών ευρυγώνιων. 

Όλα αυτά ωραία και καταπληκτικά. Εκ του μη όντος προέκυψε μια νέα κατηγορία, 

έπαιξαν από την αρχή ονόματα όπως Panasonic, Olympus, Sony και Samsung (με σειρά 

εμφάνισης) και στο τέλος εκόντες - άκοντες μπήκαν στο χώρο και οι τελευταίοι που είχαν 

επιφυλάξεις δηλ. Nikon και τελευταία και πιο απρόθυμη η Canon. Τα τμήματα marketing 

μπήκαν σε φάση οργασμού διαφημιστικών δαπανών, τα περιοδικά κατακλύστηκαν με 

νέα μοντέλα για τεστ, φτιάχτηκαν νέες σειρές φακών κλπ. Όμως κάτι δεν πήγαινε καλά. 

Οι τιμές δεν ήταν ανταγωνιστικές (μια βασική CSC κόστιζε τα ίδια και παραπάνω από μια 

επίσης βασική DSLR) οι γκάμες ήταν μικρές και η αποδοχή ιδιαίτερα από το ευρωπαϊκό 

κοινό, μάλλον επιφυλακτική. Κατανοητό… 

Όμως για να προωθήσεις κάτι καινούργιο πρέπει να έχει ένα ορατό πλεονέκτημα. ΟΚ 

συμφωνούμε ότι οι mirrorless είναι μηχανές συστήματα… Αλλά που υπερέχουν; Θα 

πείτε στις διαστάσεις του σώματος αφού του λείπει το πεντάπρισμα. Ακριβώς. Λείπει το 

οπτικό σκόπευτρο που αποτελεί το μεγαλύτερο πλεονέκτημα για καδράρισμα, εστίαση 

και σύνθεση με ρεαλιστικούς όρους. Όσα μοντέλα απετόλμησαν να ενσωματώσουν EVF 

δηλ. ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο με τη μία βρέθηκαν να έχουν ίσο όγκο με τις μαζεμένες 

@5�� �5 8#��5$ �B$ mirrorless
����� ������ � ���� ��	���� �� ��������

Π.ΚΑΛΔΗΣ

εισαγωγικές ρεφλέξ: δείτε δίπλα δίπλα 

μια Canon EOS 100D ή μια Nikon 

D3200  και από την άλλη mirrorless με 

EVF και θα καταλάβετε… 

Οι Mirroless στηρίχθηκαν στις αρετές 

των CMOS με υψηλό refresh για live 

απεικόνιση στην οθόνη. Έλα όμως που 

τώρα πλέον όλες οι DSLR έχουν και 

αυτές LiveView!!! Επίσης με εξαίρεση 

ενός δύο πρόσφατων μοντέλων στις 

mirrorless το AF δεν ήταν και τόσο 

γρήγορο – αντίθετα το phase detect 

των DSLR με τον ξεχωριστό αισθητήρα 

AF δίνει ταχύτερη απόκριση. Αν 

συγκρίνουμε δε, φακούς ίσων εστιακών 

αποστάσεων, μέγιστων διαφραγμάτων 

και μεγέθους αισθητήρων των δύο 

στρατοπέδων θα δούμε ότι λίγο ως 

καθόλου δεν διαφέρουν…

Το νοήμον κοινό (γιατί υπάρχει και 

απαίδευτο κοινό, που άγεται και 

φέρεται από τις διαφημίσεις) δεν 

μπόρεσε να πεισθεί ούτε να βρει τα 

πραγματικά πλεονεκτήματα εκτός από 

μικροδιαφορές βάρους – προς θεού 

δεν συγκρίνουμε μια απλή micro 4/3 με 

τανκ σαν τη Canon ΕΟS 1D x). 

Όλα αυτά υπέβοσκαν ως ιδέες για 

καιρό. Μέχρι που ήλθε προχθές η 

αναφορά α΄τριμήνου 2013 της GfK 

Retail and Technology UK (Hνωμένου 

Βασιλείου) να ταράξει τα νερά. Και 

εκεί έχουν κρίση. Η αγορά έπεσε 21%. 

Άσχημα μαντάτα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο 

στοιχείο; Ότι το γενικότερο κλίμα 

πτώσης προκλήθηκε κατά κύριο λόγο 

από την καταβαράθρωση των CSC κατά 

33% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 

του 2012 ενώ οι DSLR μάλλον άντεξαν 

(-6%) και το υπόλοιπο χρεώνεται 

στις compact. Εκεί λοιπόν που όλοι 

προέβλεπαν εξαφάνιση των compact 

η πράξη άλλα δείχνει. Ότι το κοινό έχει 

εκλογικευμένη συμπεριφορά και δεν 

αποδέχεται την πίεση του marketing αν 

δεν βλέπει σαφέστατα πλεονεκτήματα 

(π.χ. τιμή, τεχνολογία). 

Η δε χλιαρή υποστήριξη των mirrorless 

από τις ηγέτιδες του Imaging Canon 

και Nikon ίσως είναι ένα μήνυμα πιο 

ξεκάθαρο απ’ όσο υποθέτουμε.
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Οι τριάντα καλύτερες φωτογραφίες θα διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα και 

θα τυπωθούν σε διάσταση 20x30 cm στο Demo Room της Epson Εθνικής 

Αντιστάσεως 57 στο Χαλάνδρι παρουσία των δημιουργών. 

Η καλύτερη φωτογραφία θα κερδίσει έναν εκτυπωτή Epson L800 αξίας €350. 

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής συμμετοχών 10 Ιουλίου 2013. 

����  «���	
��  ��	 	� �  �» 

Φωτογραφικός διαγωνισμόςΦωτογραφικός διαγωνισμός

Στο Demo Room της Epson έχετε τη δυνατότητα, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 

210 8099499, να δείτε από κοντά όλη την γκάμα των προϊόντων Epson σε 

λειτουργία και οι εκπρόσωποι της εταιρείας θα χαρούν να σας εξηγήσουν αναλυτικά 

για τις δυνατότητες των προϊόντων Epson που σας ενδιαφέρουν.

www.flickr.com/groups/Photographos_mag/www.facebook.com/groups/Photographos.mag

Με e-mail: στο photographosmag@yahoo.gr ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Στείλετε τις φωτογραφίες σας με τους εξής τρόπους

Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού στο www.photo.gr www.epson.gr
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Για έναν φωτογράφο με τη διαδρομή του Κωστή Αντωνιάδη, ένα 

αφιέρωμα στο έργο του στο Μου σείο Μπενάκη είναι μια δημόσια 

αναγνώριση. Η έκ θεση έληξε, μένει όμως η έκδοση που παίρ νει τον ρόλο 

μιας κιβωτού. Ο Κωστής Αντωνιάδης έχει ένα ιδιαίτερο και ανα γνωρίσιμο 

αποτύπωμα ως φωτογράφος. Δημιουρ γεί «αφηγήσεις» με ρίζες που 

σκάβουν έναν βυθό υποσυνείδητου και με κλώνους που απλώνονται 

πέρα από το γεγονός του θανάτου. Επί της ουσίας, μας παραδίδει με τις 

φωτογραφίες του μικρές ή με γάλες σπουδές πάνω στον χρόνο, πάνω στην 

ίδια την αναίρεση του μέσα από μια διαδικασία σύμ πλευσης της θνητότητας 

και της αθανασίας. Η αναδρομική του έκθεση, που συμπυκνώνεται σε 

αυτόν τον εύχυμο κατάλογο, παρακολουθεί έναν χρονικό κύκλο 

28 ετών (1985-2013), αλλά οι διάφο ρες «εποχές» και οι θεματικές ενότητες 

�5 �$*�!��$5 *��,�8�
!����� � "���� �������	�� (*)

αλληλοτέ-μνονται και αλληλοσυμπληρώνονται σαν 

ένα υγρό στοιχείο σε κενά στερεού. Το βασικό νήμα 

του κόσμου του Κωστή Αντωνιάδη μοιάζει να είναι 

το ίδιο το ανθρώπινο θραύσμα ακό μη και όταν μας 

ξεδιπλώνει τα σιωπηλά, μαυρόα-σπρα αστικά τοπία της 

δεκαετίας του ‘80. 

Ο άνθρωπος ελλοχεύει, εκτίθεται και κοιτάζει πλα-

γίως ή κατά μέτωπο, πεπεισμένος για την ανταλλα γή 

φωτός και σκότους. Αν και οι φωτογραφίες του Κωστή 

Αντωνιάδη θυμί ζουν ενίοτε αναθηματικές πλάκες, 

τάματα, μεντα γιόν μνήμης ή ηρώα πεσόντων, τα 

βλέμματα των προσώπων του ευθυγραμμίζονται σε 

ένα νικηφόρο νήμα ζωής.

Στην ενότητα «Αλήθειες και ψέματα», ο Κωστής 

Αν τωνιάδης επιχειρεί μια τομή στον οικογενειακό 

χρόνο τοποθετώντας τον εαυτό σε διάλογο με τη 

μητέρα ή τον πατέρα, ή με δικές του «εποχές». 

Στην «Αμερικανή νύχτα», δίνει το μπλε του σκότους 

και το γκρι της πέτρας σε ελληνικά τοπία-νλυπτά με το 

σμίλεμα της Αγριας Δύσης. Στους «Χάρτες», παίρνει 

θραύσματα από φύλλα ή πέτρες και αναπτύσσει μεγα-

μικρόκοσμους. Στη «Συλλογή», τα σέπια γυμνά του 

με παραπέμπουν σε βικτωριανές πόζες του 1870. 

Στα «Μυστικά», την πιο εικαστική του ενότητα, 

ορ γανώνει το σώμα ως θρυμματισμένο παλίμψηστο, 

υβριδικό αποτύπωμα μνήμης που φευγαλέα μου 

θύμισαν εικαστικά έργα της Ειρήνης Γκόνου και του 

Μίλτου Παντελιά.

Στους «Ήρωες & Ηρωίδες», κεφαλές ανδρών και 

γυναικών, σαν σε στήλες Ερμού, κοιτάζουν κατάμα τα 

τον θεατή. Στους «Διαδρόμους» συνθέτει αν θρώπινες 

πομπές και στο «Photo Set», τα πανό της τυπολογίας 

ανθρώπινης συμπεριφοράς με παρα πέμπουν στον 

βαθύ 20ό αιώνα και στον καυστικό Νόρμαν Ρόκγουελ.

Οι «Αφίσες» και οι «Τοιχογραφίες», η πρώτη, 

χρονι κά, ενότητα, με μαυρόασπρες φωτογραφίες 

από τα χρόνια 1985 -1989, περιλαμβάνουν μερικές 

από τις πιο δυνατές αθηναϊκές αλληγορίες με τους 

ερειπω μένους τοίχους κατεδαφίσεων και μεσοτοιχιών, 

με γιγαντοαφίσες και παρεμβολές της ανθρώπινης 

σι λουέτας σε ένα σύνολο που θα μπορούσε να είναι 

«μπανάλ» (με τα σημερινά μάτια) αλλά που φθάνει στο 

σήμερα με καθαρότητα, εντιμότητα και καλαι σθησία 

που ξαφνιάζει.

Φαντάσματα μνήμης σε άδεια σπίτια μοιάζουν με 

προνύμφες γι’ αυτό που θα ακολουθούσε στη 

φω τογραφική διαδρομή του Κωστή Αντωνιάδη.

(*) Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

του Σαββάτου 25 Μαΐου 2013

Κωστής Αντωνιάδης, «Χρησιμοποιημένες φωτογραφίες, 1985-2013».
Κείμενο: Ηρακλής Παπαϊωάννου. Έκδοση Μουσείου Μπενάκη, σελ. 160. 
Τιμή 28 ευρώ
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��'�5%�����
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Αγαπητέ κ. Τζίμα, 

Όπως είδατε σε αυτά που είχα γράψει σε προηγούμενο τεύχος, βγήκα 

αληθινός όταν αναφερόμουν στους αλεξιπτωτιστές του επαγγέλματός μας. 

Αυτοί είναι που κάνουν κάποια φωτογραφεία 20 & 30 ετών λειτουργίας να 

κλείνουν. Αυτοί είναι η μεγάλη πληγή του κλάδου! 

Αυτοί οι κύριοι που παίρνουν τον μισθό τους στο κανάλι που εργάζονται 

και λένε ‘’δεν τραβάμε και μερικά μυστήρια να βγάλουμε τις πολυτέλειες 

μας;’’  Δεν αναρωτιούνται όμως ούτε τους νοιάζει αν ο φωτογράφος 

δεν έχει να πληρώσει το ΤΕΒΕ και άλλα βασικά του έξοδα (ακόμη και τα 

απαραίτητα προς το ζην). Σας διαβεβαιώ ότι ήξερα και εγώ κάποιους που 

εργαζόταν παλιά στο ALTER και να για πάνε στην Λούτσα σε μια βάπτιση  

έπαιρναν για 80 φωτογραφίες και το βίντεο € 260.  Τώρα ο μόνος τρόπος 

που υπάρχει για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους παραεπαγγελματίες 

είναι ο έλεγχος από την Εφορία και το ΣΔΟΕ. Είναι απολύτως απαραίτητο 

αν θέλουμε να απομονώσουμε αυτούς τους αλεξιπτωτιστές, να κάνουμε 

εφαρμογή των νόμων. 

Δηλ. πρώτα απ’ όλα κάθε φωτογράφος που πάει να καλύψει μυστήριο 

υποχρεωτικά να κόβει δελτίο αποστολής για τα φλας που θα βάλει στην 

εκκλησία και ακόμη για την μηχανή που θα φωτογραφήσει. Το ίδιο και 

ο οπερατέρ. Να αναγράφεται ξεκάθαρα ο σκοπός διακίνησης. Θα πρέπει 

όταν βγει έξω, το κλιμάκιο ελέγχου του ΣΔΟΕ τα Σαββατοκύριακα να πιάσει 

μερικούς για να τελειώνει το θέμα. Αν δεν το ξέρουν κάποιοι συνάδελφοι 

ας ρωτήσουν τους λογιστές τους. 

Δυστυχώς όμως αυτά συμβαίνουν γιατί ηθικοί αυτουργοί για αυτήν την 

κατάσταση είναι αρκετοί φωτογράφοι! Αυτοί που νοίκιαζαν αίθουσες 

δεξιώσεων και βάζανε αυτούς τους κυρίους να φωτογραφίζουν. Τώρα 

όμως τα ποσοστά πωλήσεων στις φωτογραφίες αυτές έχουν πέσει κάτω 

του 20% γιατί ο κόσμος από την μια μεριά έχει οικονομικό πρόβλημα και 

από την άλλη έχει πλέον βαρεθεί τα ίδια και τα ίδια. Τελευταία αυτοί που 

διαχειρίζονται τις δεξιώσεις δεν παίρνουν άντρες φωτογράφους, αλλά 

κορίτσια και μάλιστα όμορφα για να μην αρνείται ο πελάτης! 

ΒΡΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ...

Δημήτρης Μανιός

Φωτογράφος

Αγαπητέ κ.Τζίμα,

Με έκπληξη διάβασα το editorial του Photbusiness 

Weekly 196. Δεν θα σταθώ στις λεπτομέρειες, όπως 

το πόσα χρήματα πήρε η ομάδα που θα μπορούσε 

να ήταν φιλική τιμή για ειδικούς λόγους. Όμως θα 

σταθώ στην αδιανόητη θέση σας ότι η βιντεοσκόπηση 

όφειλε να γίνει από τον φωτογράφο της γειτονιάς. 

Αυτή η αντίληψη μεταξύ των φωτογράφων ότι 

είναι ικανοί να κάνουν κινηματογράφηση απλά και 

μόνο επειδή σπούδασαν στατική φωτογραφία είναι 

απαράδεκτη στην σημερινή εποχή όπου ο κλάδος 

των επαγγελματιών εικονοληπτών μαστίζεται από 

ανεργία που αγγίζει το 90%. Λυπάμαι κ. Τζίμα που 

οι αναγνώστες σας αντιμετωπίζουν οικονομικά 

προβλήματα. Το ίδιο συμβαίνει όμως με όλους 

μας. Το να απορούμε όμως για ανθρώπους που 

αποδεικνύεται και στην πράξη ότι είναι καλύτεροι 

από εμάς δεν ωφελεί σε τίποτε. Συνιστά αμιγή 

στρουθοκαμηλισμό. Καλύτερα οι φωτογράφοι να 

μάθουν να φωτογραφίζουν ακόμη καλύτερα και να 

προσλαμβάνουν επαγγελματίες εικονολήπτες για την 

βιντεοσκόπηση. Αφήστε τους ειδικούς να κάνουν την 

δουλειά τους και κάντε με την σειρά σας αυτό που κι 

εσείς ξέρετε να κάνετε καλύτερα.

Αργύρης Θέος, GSC

Διευθυντής Φωτογραφίας Κινηματογράφου

 

Υ.Γ. Συχνά δέχομαι ερωτήσεις από φωτογράφους πάνω 

σε θέματα κινηματογράφησης, όπου σταθερά διαπιστώνω 

πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των 

φωτογράφων, πόσο λίγα πράγματα γνωρίζουν πάνω στην 

τεχνολογία του εξοπλισμού κινούμενης εικόνας και πόσο 

λιγότερο κατανοούν την τέχνη της οπτικής αφήγησης. 

����
����������� �������� ���������� ��� ...�	�� �������� �	�� ��� ��� 
�����
���

 

�5 ������ 8�( 
Αγαπητοί φίλοι,

Το φαινόμενο του παραεπαγγελματισμού είναι τόσο παλιό όσο και η φωτογραφία γάμων στην Ελλάδα. Απλά συγκαλυπτόταν 

και παρέμενε σε δεύτερη μοίρα γιατί η καλή (τότε) οικονομική κατάσταση άφηνε περιθώρια ανοχής. Εξ άλλου δεν ήταν 

αποκλειστικά  η φοροδιαφυγή που γονάτισε την Ελλάδα και την έφερε στην χρεοκοπία, όπως θέλουν αρκετοί να την 

παρουσιάσουν...  Ήταν η υπερδιόγκωση του δημόσιου τομέα, η διαφθορά των πολιτικών, οι μίζες στους εξοπλισμούς, η 

κακοδιοίκηση,  οι παλαιοκομματικοί πολιτικοί κλπ. Και φθάσαμε να τρώμε τις σάρκες μας και να στρεφόμαστε ο ένας σε 

βάρος του άλλου.  Δικαίως ο φωτογράφος υποβλέπει τον βιντεολήπτη που δουλεύει στη γκρίζα ζώνη. Όμως το 80% των 

φωτογράφων, μην πούμε και περισσότεροι, κάποια στιγμή έχουν στείλει κάποιον, επαγγελματία ή όχι, συνήθως αξιοπρεπή 

στη δουλειά του, για “τραβηχτικά”. Χωρίς αποδείξεις κλπ. Μήπως τελικά η επανεκκίνηση, η αρχή από το μηδέν με δίκαιους 

όρους, με απόλυτη νομιμότητα, πρέπει κάποια στιγμή να γίνει; Αλλά τίθενται προβλήματα: Με υπερφορολόγηση; Με τέλος 

επιτηδεύματος; Με περαίωση; Με τέλος ακινήτων που πιάνει για παλάτι το υπόγειο του φωτογράφου; Με κώδικα βιβλίων και 

στοιχείων που στις λεπτομέρειές του δεν τον ξέρει ούτε ο ...Υπουργός; Ή μήπως με απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα που 

να αποδεχθούμε όλοι και θα το σεβόμαστε; Γιατί αν δεν σέβεσαι κάτι και το θεωρείς άδικο, φορομπηχτικό και καταστροφικό, το 

παιγνίδι έχει χαθεί από ...τα αποδυτήρια. Αν έχετε άλλη άποψη να την ακούσουμε.
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Internet
# ���	�� ��� $������� �����������

# �%�	�%� ��� $������� 
�&���� ��� � ��&��� ������%� ��� social media ������ 

��� ���������� �� �������� ��� ��	������ '������� � �
��� ��� ���� '��&���� 

�� ���
��� �&�� ��������� �� '��'����� ��� � '��
����
�� ��� ������� 
�� ����� 


�� ��� ��+�
����� 
�� �������. /�
���� 
� �� ������� ���&��� ��� Yahoo 

�� ���+
�� ��+� &���� ����������� �� �$�. 0� ���1	�$��� 	��� �� ���&���
� 

��� �� 2014 +� ���1�&���� 880 '������

���� �����������. /�� Buzzfeed (��� 

�%�������� site ��� ��'��6�� �� editorial �����&�
��� 
� �� viral) �����%�� ��� 

1����� ��� �� ����������� �� �� �
1����� �� '��'����� ��+� 	���� ��� �������. 

/�
���� 
� �� 1����� ��+� 	���� ���1������ �� Instagram 27.800 ����������� 

��� 208.300 ����������� ���1������ �� Facebook. ����� �� Instagram '�	�� ��� 

%������ �� 5 '������

���� ����������� ��� �� Facebook ������� �����	�$� 

��� ��+� 
��� ���1������ 6 '������

���� ����������� ��� �	�����
� ���. 

����<'��
��� �� Flickr �&�� 
�6�$�� ���	��� 8 '������

���� ����������� � 

�	� �� '������� 6��� ���. =%��� ���������� �� ���
��� ��� ��� �� 1����� ���� 

�
���� 
� �� Buzzfeed ��+� 	���� ���1������ �� YouTube 100 ���� 1�����. >���� 

�� video �'� http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Uiy-

KTbymqk

��"�!�'�' ������ 
!�� ��� ������� ��� ������������

���'�
������
� ��� �o www.in.gr: 

=����� ���� ��� ������� �������� ��� 

��	��� «��� ��� ������� ��� ������������ 

��� ��� �����
��� ��+������» ����+�� 

�� ���	� � �	�%�� G����� ��� ���
� 24 

1��	�����. # ������ ������+��� 
��� ��� 

������� �������	�� ��� '�
�������+��� 

��� G��� ��� �� >��'�����, ��� 17 ��H�� 

2013, �
���� 
� ��� �����, ������������ 

��� Associated Press �'���+��� ��� 

���	��� L��	������ ��� �%��
����� ��� 

��'��� ��� 0
�'�� «M», ��� ���&������ �� 

��� �
��'���� ��� ��� ��� ���������6� 

���� ����� ��� �	����� �������	���. 

«��� 	��������� ��� �����
��� ��� 

&��������6���� ��� ������, ��+� �		� ���� 

‘
�
���
���’ ����������, ����'��6�� 

��������� � ���� ���� ������
�
���� 


�&���
��, ��� &	���6�� &���� ���&�
��� 

��� '�
�������� ��� ��	� ��� ��	��� +� 


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

'�
�������» ���������� ��� ������, 
� 

��� ����� �
�������� ��� «� ���������� 

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

�		���� ��� '�������������».

���
�� �� �����
��� ��� ��+����� ��� 

������� >�
���� G�%�� ����� �� �����+����, 

��� ����, �� ���	�1�� �� &����� ��
�+����� 

�����1��	�� ��� �� �������� ��� =N.�/. 

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

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

��� ��� �������� ����. ����: ��=-��=

�'85������ Westlicht 
��� �%�6�� �� '���
� ��	�;

# ���������� ��� ��������� �� ��
�� 

�		� 
� �� ��	�� ��� �’ �����
��� 

��	�
�� ��� � Leica 
� ��� ����� ���1�&���� 

���������� � '�
������ 150.000 ����. 

��������� ��� �� R�	� ��� Times Square 

��� ���1�&���� �� 1945 ��� ��� Alfred 

Eisenstaedt ��� �� 
�&��� Leica IIIa ��� 

���	�+���� ��� 23� '�
������ Westlicht 

�� ������ ��� 24 ��H��. G� ��������

��� 

�������� ���	�+��� ��� 24.000 ���� ��� 

� 
�&��� ��� 114.000 ����. 0 Eisenstaedt 

���&�� �� &���
������ ��� �'�� 
�&��� 

��� 50 &����� 
�&�� ��� ��+���. ����	� 

��� ���� 
�� 
�&��� ���� ��� ���� +��	��� 

��� ����������� '�� ���� �� ����� 

��� '�
������� ��� Westlicht, �� ����� 

'������� � ���&��� Leica Luxus ��	�

��� 


� ���� '��
� 
�6� 
� '�� &����� ������ 

��� ��&� ���	�+�� ��� 528.000 ����.  
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Canon
90 �����

���� ����� EF

T�� �������� ����
� ��� 90��. ����� 
� 
������� =F �
�	���� � 

Canon ��� 23 ��H��. /�
������
� ��� �� ������ autofocus ����� ��� �������� 


� ��� 
������� EF %������� �� ���������� �� ������ 1987 ��� ��+��� �� 

50��. �� 2010. # �����&���
��� �������� �� ��	������ ���� &����� �������	� 

��� �� '������� ��� ���+
�� ��� ����&�� DSLR 
�&���� ��� ���� ������� �� 

����� �%����
� ��� +� �������� ����� &�'�� ����� ���� '������� �����.

�� ���� �� ��+
� �� ����
� ��� 100��. ����� Canon EF �
���� 
� �	�� 

��� ��'��%��� +� �
���� 
� ��� ���
��� �
���	������ &����� (2014).

H ���5( �'( ����*4��( 
������� ��� ������'� ���!

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

&���� 0���� �� !�		��!  ��� ���� ����	���� 

�� ������� ��� � ���������� ���	��� 

��� �� !�		��� 0
����'�� R���������� 

�� ����	��+�� �� ��+�� ����������� 

“E�����: 27 &���� / 27 �����������”. ]	�� �� 

���	��
���� �����������, 
�� ��� ��+� &���-


�	�� ��� =�����<��� ^����, ������
���� 

� 
���	�� �	���� �	��
����� ������+���� 

����+��� ��� ��� 2 ����	��� �� �����	� ��� 

����1�	�� ��� >�
�� Arras ��� 1������� �� 

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

��'�������. H ��+�� �%�������� '�� ������, 

�� =+���� /���'��� ��� !.0.R. ��� ��� #
��� 

=������ ��� �� ����
� �������� ��	�+���� 

��� 9 ��H�� ��� �� >�
��&� ��� ��	�� 

Arras, ��� ����'�� ��� !�		���� 0
����'��� 

R���������� ��� ��� �������� ��� >��+���� 

0
����'��� R����������� G�&��� (FIAP). 

# ��+�� ����
���� �� &��� 
�&�� �o ��	�� 

��H��. # ���������� ����� ��� "���� ��������, 

����'��� ��� R����������� =�������� ������ 

��� ��+��� � 
���	� ���� ��� ���'� ��� 

Samsung
���	������ � ������� ��'���� ��� 
NX300 & NX2000

H Samsung �'�� �� '�
������� ��� ������ 

��'��� ��� NX300 ��� ��� NX2000, ������������� 

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

��'��� mainstream ������������ 
�&���� 

��� '������ � developers. ���� ��� �������� 

��� �&��
� %���'�� ��� �� Samsung �		� 
��� 

�� ������ ��� ��	�����. �� ��� ������ 1���� 

���&��� ��� 
�&���� '�� 
������ �� &����� 

�� �� �		�%���, 
������ �
�� �� ���+���� 

������� 1�	������ �� 
�&��� ����. �� ��� ���� 

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

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

��	���� ��� NX �� ���� �����, �����	�� 
�� 

�%������� ����� ��� ��������� ���� ���� ��	���� 

��� ��� ������� ���	�1��� �� �%�	�%��� ���
��� 

&������������.


����� ��� �������� &����� 0����, ���� &���� 
� 
���	� ���  �%��	��� ������ 

(‘G��� ��� '����� �� '�����… ��� ���	���� ������ – /�����	�) ��� �%�6�� 


�� �����$�. # R���������� =������� ������, � �������� 
� �� ��������� 

/�
1��	��, '�������� ���� ��� 	���� 
���� ����������� ��'��
� �� &���� 
� 

���� �� '�
������� �
���	����� ��� �� 2014 ���� ��� ��+�� �����������.  
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Τυπώ  Τυπώστε την!
Γιατί πρέπει να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες:
• Γιατί η εκτύπωση των φωτογραφιών σε φωτογραφικό κατάστημα & εργαστήριο είναι η οικονομικότερη λύση!
• Γιατί η τεχνολογία στα μέσα αποθήκευσης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποθηκευμένα αρχεία 

σε παλιές μορφές αχρηστεύονται. 
• Γιατί τα site κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πολιτική τους ή ακόμα 

και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, χάνοντας την πρόσβαση στις εικόνες μας. 
• Γιατί μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη και υλικά εκτύπωσης αναδεικνύονται οι αγαπημένες σας εικόνες.
• Γιατί μόνο με τις φωτογραφίες σας τυπωμένες μπορείτε να χαρείτε τις μοναδικές μνήμες της ζωής σας, να τις αξιοποιήσετε 

σαν διακόσμηση στο χώρο σας και να φυλλομετρήσετε άλμπουμ με τις πιο σημαντικές σας στιγμές. 
Αληθινές, τυπωμένες, ζωντανές φωτογραφίες για μια ζωή.

Μην κρατάτε τη ζωή σας 
...αποθηκευμένη!

��������� �		
��� ����������, ����������� & �������
����������� ����� & ����
���� ������

SEKAF_afisa_2013_50�70.indd 1 31/3/2013 10:51:47 ��

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση 
την αφίσα, τυπώστε την 

και αναρτήστε την 
στο κατάστημά σας!

Weekly teuxos197.indd   14 1/6/2013   10:58:13 ��
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ZTE 

E�'���
���� ��� ������� ��� ��� =		�'�

# MG= Corporation, ����&�� ��� �����
�� ����� ��	�������������� �%��	�
��, 

'��&������ '������ ��� ������ ������� ��	�������, ���&��� ��� ������� ��� ��� 

=		�'�, 
� ��� ������ ��� �� �������� �� 	�
��� ��� ������� '��
�����
����� ������ 

��� �� ���<���� ���, �		� ��� 
� �� &�'��6�
��� '�
������� ��� =		�'� ������� 

��������� 	���
���� (Software Research & Development Center) ��� �	��� ���� 

��	��������������� ����&���. /�
���� 
� �� ���
���� /��������� ��� ����������� 
� 

��� |������ �. }��6�'���, � ������� +� �������� �� 	�
��� ��� ������� '��
�����
����� 

������ (transit and logistics hub) ��� �� ���<���� ��� ��� =����� �		� ��� ��� �������� 

�����&� ��� ��������. # �
����� �&�� �'������� �
���, ��+�� � MG= ����� �� ��� 

����� ��������� ����������� ��	�������������� �%��	�
�� �����
���, '��+���� 

��	������� 1�� 
� ����������� ��� 500 ��	��������������� ����&��� �����
��� 

��� �&�� ������� � 140 ��� �	��� &����. =���	���, �� �
�� &�'�� ��� MG= ����� 

��� � '�
������� ��� =		�'� ������� ��������� 	���
���� (Software Research & 

Development Center) ��� �	��� ���� ��	��������������� ����&��� ��
���		���
��� �� 


���	� �	�������
� ��� =		���� 
�&������ ��� ����� � ��	� 
���	� �%��'����� ����.

”Sea Through”
��� �� ������ ��������

G�� ��
��� 6 ~������ 2013 ��� 

20:00, � !��	��� M��
���	��� 

�������6�� ��� ���
��� ��+�� 

����������� ��� ������� 

�������� 
� ���	� Sea Through, 

� ���
�	��� ��� ~������� 

G�&��� ����� }��6������. «# 

��������� '��	��� ��� ������� 

�������� �����	����� ��� 
�� 

���� ����������� +�	����� 

������, �� ������ ������$�� ��� 

��+��� �������� '��'�����. 

G�%�'������� � +�	��� �	�� 

��� ��
�� ��������6�� �� ��� 


�� ��� ��� �������� ��� 


����. G�� �������6�� 
� 	����� 

���

�� ��� &������� ��� 

���6����, 
�� ��� �%� ��� �� 

����, ���� ��� ����	�
1������ 

��� '���������� ������ ����� 

� ��+� ����. ���������� �� 

���� ��� �� �
��� ������ ��� 

���6����, ���� ���������� 

� ������� 
� ��� +�	��, 

+�
�6����� �&�� �����
��� 

�%����������� 6�������� 

���� ��� '�������� ��� ‘40. G� 

���������� ���� +�	���� ����� 

�&��� 
�� �������� '�����, ����� 

����1�����, 
��������� '�	�'� 

��� +���� ���� ��� ��� ��+������� 

��+���� ��� �
�������. =���� 

������� ��� ���6����� �� 

�%��������, ���� '�	�'� ��� 

%������ �� ���+�
���». # ��&�� 

«��������» ��� �$�	� ��&��	���� 


�� ��� �� �������� ��� 

������� �������� 
� ��� LG 

Electronics ��� ��� �������� 

��� ���
���� ��� ��+��� 
� ���	� 

«Sea Through». # ���������� 

'�
������� ��� video art ��� +� 

���������� ����	������ ��� 

����� �����
��� ��	����� 84 

����� ��&��	����� ULTRA HD TV. 

Through my life I have travelled the seas. Sailed the calm and the rough.
����������	�
��
���������������	�������
��
���������	���������������������
���������
		���

Through the days of the summer I swim for hours. Above the sea I imagine.
�����������
��������������������������������
�������������

!�������������"���������#��$���
����
	���
�����������������
%�����������
�������������$���"������	��

Through the sea I see through….
Marina Vernicos

SEA THROUGH

ILFORD 
Obscura Pinhole

A�� ��� ��&�� ~������ +� ��&��� �� ���'��6�� ��� ������<��� 

������ 
� �� Pinhole Obscura � Ilford Photo, ����� ������ 

��� �� inkjet &�����. ��������6���� ��� ���	�� ��� 

��	�1���	�� ��� �����	����� ��� '�� �
�
��� 
� ��'��
���� 

��'�
���. G� ��������+��� �	��� 
���+��� 10x12,5cm 

��	
 � &����, ���������� � ��+���� ������ ��� �	��'���� 

��+��� �� +�� 
� 
���������. G� ���� 
���� ����� �� 


���		��� ������ 0,3mm. 0 �	��&�� ��� 	�$�� ����� 
� ��� 

��'�� 
���		���� “�	������”. ^&�� ���1	��+�� �� ��� 1�� 

�����'��. /��� ������� ����	�
1������� 10 ��		� ��	
 Ilford Delta 

100 Professional, &���� Ilford Multigrade IV RC ��� &���� Harman Direct Positive 

�� 	����� +�	��� ���� ��	����� ��� 
�� �'���������� � pinhole, �'�� � ��������.
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������ & ���	
�	� �	��� �� ���������
�	� ���������

��� ���� - ���� �� 	
���� ��� ������������ ����
������ �� 

�	�����, ��� ������������� ��	������ ��� outdoor ���	������� 

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

���!"!#��: �� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����

�$�$�%&: E����������� �����
!"��� (��� �������
�#�
�� �����!� �������)

�'&$(��)&�: O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 
��� DSLR

M&*&* 20 (��.&��) 1�����: $� 
������ ����� ���
�����
�
��

.O�#&�: %
� �������
�� �������� �� ���� ��	������ 
%�A3.��4 ��)�*43�&5: '#� (2) �*����� �����
+����

X3&*&�: %��� ���!���
�� �������� ��� ��� 14:00 – 20:00.

673&� �5*4*#!�!�: �thens Art Studio, A���� ��������� 20, 
��. '�	+
����, 173 42, ��+��  (�������: www.athensartstudio.gr/#/
contacts/) M�
��: 5�. '�	+
����. 6944 474024

�*&#!#�� ��)�*43�&5: 
$����� (4 ����), �+8��� (6 ����), ���
��+ (2����)

$�3�(4)84*&*#4�: ���
!��, styling/hair/ make-up artist, ��!� & 
����,  <�<����� ��		�
�"+�

�NFO - �""349E�: 210 9703980, 210 9939995

�������	
�
 
glamour on location
Μια Glamour φωτογράφηση με μαγιό και καλοκαιρινά αξεσουάρ δίπλα στη θάλασσα. 
Μάθετε να οργανώνετε μια τέτοιου είδους φωτογράφηση / αποστολή να φωτίζετε 
σωστά με τεχνητό φως συμπληρώνοντας τον ήλιο. Ζήστε την καλοκαιρινή διάθεση 

μιας φωτογράφησης Glamour δίπλα στην θάλασσα.
8-9 �������  Κόστος συμμετοχής: 160€
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QB�5%������ C#$��5 @"����5$��'(
R���������� ��������� 
� ��� Jacob Aue Sobol

G� R���������� ������ L��	������ '���������� ����������� 

���������, ��� ��� 3 
�&�� ��� 7 ~������ ��� 2013, 
� ��� 

�����
��� ��
�� >��� ��������� ��� ����������� Magnum 

Jacob Aue Sobol. G� ��������� +� ����
�������+�� �� &���� 

N�����, �� ��	��

G� ��������� +� ����	�
1����:

�������� ��� ����� ��� ����������, ��� 1�+�� ���	�� ��� 

������ ������� ���, ���+�� ������� ���� �

���&�����, 

'�
��� �������� ��� �����	�
���� � �	��� ���� 

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

�6����. G� �����	�
��� ��� ���������� +� ���'��&+�� �� 

����������� � ����	��� ��� ��+��, 
� ��� ���
�	��� ��� Sobol. 

0  Jacob Aue Sobol �����+��� �� >���� �� 1976. ���� ���'�� 

�� Fatamorgana, �� &�	� ����������� ��� �����&����, ���� 

��� �6�� ��� ������ &����� �� !���	��'��, 
��� �� !�����
�	� 

��� �� G����, ����
��������� ����� ��� ��� ����
���� ��� 

����� �����&���� ��������� ��� ���������. =%�'�� ��		� 1�1	��, 

���'�� ��		�� '�������� ��� 1��1��� ��� �� 2007 
���� �� 

���������� Magnum. 

http://www.auesobol.dk/ 

http://lafkosphotoworkshop.blogspot.gr/

Canon
=%�	��� ��+����� ����
��� 
� Foveon

��� 
�� ����� �������&���� ��� �����	�$� �� �������� 

blog =ngineering Accomplishment, ��������� ��� �� �
�
� 

R&D ��� �������� �%���	��+�� ��� ������ ���� � �������&� 

��&��	����. /�
������
� ��� � ��	����
����� ��&��	���� 

��+������ '�� ����� %��� �� Canon � ����� �'� ������� 

��� EOS 7D 
� ��� �����
��� '����
����� ��+����� 

��	�6������ ����
������ iFCL. /��� �	������ Sigma 

Foveon �%���������� � ��&� ��� �� '���������� 
��� ��
���� 

�&��� '���������� ���������� �����&�
��� ��� ���� 

��������� �� '���'���� � '���������� ���
��� 
�� ��� 

��+�����. /�
������
� ������ ��� �������&� ������ � 

��	����
������� ��+������ �����&���� ��� ��� �� Sony.

�anfrotto BeFree
Compact �����'�

L�
��� �� ��	�� slogan ��� ������� ��	�������; 

=����	�
1������ ��� �������� ��� �����'�� 
� �� 

��	�&�'��
��� ��� ������ �	���� (
�	�� 1,5��	� 
� ����	�) 

Manfrotto BeFree. To �	��� ��������� ����� �	���� �	��
����, 


� ��	� ����
��� 

� ����� 

�
�
���, ����	� 


� �	����� ��&���� 

���	��+�����, 

��� ��'��� ���
� 

��������� ��� 

��	�� ��� �� 

�����'� '��	�
��� 

�� �&�� �� 	������� 

'����� ����. /��� ��
� 

������ ����	�
1������ 

��� ����� 
��������.

� �	��� ������%� 

�+���� �� �$�� ��� 

145cm.
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�������	
�
�������	�	�
�


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

���
�������	�	�
�


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

MAT* ����������	
����

����	����	����	�����	���������	�	�
�
����	�	��������������	�������
������������	�
����������
��������
���������������
�������������
����	��
�	������������� �!"#��

�������	�
�	����
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���&�4 - *,8��� �5) ��)�5,
���� �� «
���
��� '��
�����» ��� �������, �� «
���
��� 
&�����»

# ��+������ ��	���� '�� �&�� ����. 0��� ��� ��+������ �%���������, ���� �� 

�1�
� ��� ���
���� '�����
����, ���� ��� ��� ���&���'� ������� ��� 

�������� ���'���� �	�����. �� ����� ���
� ��� 
��
�� ��� �� ������� �����'�� 

�� }�	��'��� ��� ��� ����'����� ��� ��	���� ��� ��� &�'��6�
��� '������������ 

��� &�����&����, � ��'�� ��� �� ���������� R�� 
�� ����+�������� ��� ��	�. 

# ��
���&� (�		� ��
�	���� � �	��������������� �����) &��� ��� ������� 

����� ������� � �������� &����. ��� ������� � �%���%� �
��; �� ����'���� 

��� ��&���� ��&���� 
��; G� 	��� ����; ����� � 	���� ���� ����&��� ��
�+��� 

�������� &���� � ��+���� ��&����� '��	�
������ ��� � ��	�1� ��� ����
�� 

L�
� �&��� 
����� ����. G� �����	�$� �	� � ����� ��� 1��1��
���� '�� ����� 


� Pulitzer ���������� Larry Price, ��� ������ ��� ������ &��
���'���� 
�	��� 

�� Pulitzer Center on Crisis Reporting. 

Samyang 

Y������������� 16mm ��� �	�� ��� 

��������

# ��������� Samyang Optics ��'���� 

�
�	������ �� ���
� manual focus 

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

������ 	�� �������� ���� ������� 

autofocus ��� � �	�
� ��� ��
��. # 

������� ���+��� ����� ��� ���� 16mm 

f/2 ��� ���
� APS-C (��� �
����� ��� � 


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

24mm). # �	���� ���
��� ����� 16mm f/2 

ED AS UMC. /�� &�'��� ����	�
1���� 13 

���&��� � 11 ������ �� ��� ������ '�� 

��������.��� ���	�&���� ��� &�
�	�� 

'��&��� ED – �� ��� '�� '��������6���� 

������� �� ��&��� '�	��� �����. 0 

���� ����� +� ��������� � ��		�� 


�������� 
�� ���������  &�'�� ������ 

���������
���: Canon EF ��� EF-M, Fujifilm 

X, Nikon F, Micro 4/3, Pentax PK, Samsung 

NX, Sony Alpha ��� eMount.

Focus on Imaging
T��	�� ��	��� ��� �� 
���	����� 
1�������� ��+�� Imaging

G��1����� ��� ��	��� ���  
�� '��'��
� 

24 ���� �� 1�������� Photo Show Focus 

On Imaging '�� +� '�������+�� %���. !�� 

��	������ ���� ����
�������+��� ����� 

�� ��+����� ������ NEC ��� Birmingham 

����	������� 34.000 ��������� ]
�� � 

���+��� ��� 1�������� ����� consumer 

electronics ��'��� 
��� ��� ���&��� ��� Jessops 

��� ��� ���1	�
���� ��� �&��� �		�� 
���	�� 

�	��'�� ��+�� ��� � ��� ��� �

���&����� 

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

��	������ ���
� ('�� �&��� 	����� 
���� ��� 

=		�'�…) ������ �� '������ �����	�
�. 

G�� ������ ��������� � ��������� ��� 

'������������ Mary Walker Exhibitions. 
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������ �� 	�
��;
	� ��1���� ������ ����������� ������ ���� ��� ���� �� “	�
��”

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

� ���� 
�����������:
• �� ������ ��! "��#�$#��% (244 ����$��, ���� ����')�*+��!)

• �� ������ �!���!����� & �"�����3� +� courier (ACS)! 

• �� ������ �6�#����7��3� & ���+9 ;6� $<��:

• �;����#� �����#�;� +"�������  Varta (�=��� € 4,5)!

...��# +�>� $<�� 4 �����#�;� +"������� 

�����)3! 
 "���?��' #�)%�# +;)�# �=�6��3��*� ��! stock

9,90

��� �� ?;�6�!+�
�"��# ���!

...��6�6

Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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photographos.mag

������ �� Photoshop;

�����������: 210 8541400 &  info@photo.gr
�����)3! 
 "���?��' #�)%�# +;)�# �=�6��3��*� ��! stock

9,90
��� ��
��������
�
��� ���!

� ����� ����

�����������:
�����������:

• �� ������ ��! "��#�$#��%
 (164 ����$��, ����

����')�*+��!)
• �� ������ �!���!����� &

�"�����3� +� courier 
(ACS)!

• �� ������ �6�#����7��3�

...��6�6

Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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William Eggleston
������� 	
�������� ��������� ��� Sony World Photography Awards

Ο εμβληματικός Αμερικάνος φωτογράφος William Eggleston βραβεύτηκε για την εξαιρετική του προσφορά στη φωτογραφία στα φετινά Sony World Photography Awards. Το βραβείο Εξαιρετικής 

Προσφοράς στη Φωτογραφία δόθηκε στον William Eggleston για την επιρροή του στην έγχρωμη φωτογραφία, η οποία είναι ακόμα ορατή σε πολλούς σύγχρονους - και από τους πλέον 

ευυπόληπτους – φωτογράφους,  και το παρέλαβε ο Winston Eggleston, εκ μέρος του πατέρα του. Λόγω της βράβευσής του, δημοσιεύτηκαν σπάνιες φωτογραφίες από το έργο του Eggleston στον 

τόμο Sony World Photography Awards 2013, ενώ μερικές ακόμα εκτέθηκαν στο Somerset House. 

Άτιτλο. 1695-1968 Los 
Alamos, η κυψέλη. 
© Eggleston Artistic Trust. 
Ευγενική παραχώρηση της 
Gagosian Gallery
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Άτιτλο. 1980 Λουϊζιάνα, Project hot Sauce 
© Eggleston Artistic Trust. Ευγενική παραχώρηση της Gagosian Gallery
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Άτιτλο. 1976 Παραμονή εκλογών, κίτρινο καφέ. 
© Eggleston Artistic Trust. Ευγενική παραχώρηση της Gagosian Gallery
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Λουϊζιάνα, 1971-74 από το Los Alamos
© Eggleston Artistic Trust. Ευγενική παραχώρηση του The Wilson Centre for Photography
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�� �5 35 �",�5( �5) �"��5&��5, Q���%�4�5( / 1-4-1990
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