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Εξήντα (60) επαγγελματίες και σοβαροί ερασιτέχνες 

φωτογράφοι και όλο το επιτελείο των συντακτών 

και των επιφανών columnists/χρονικογράφων 

του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ προσυπογράφουν αυτήν την 

κορυφαία και πρώτη του είδους στη χώρα μας 

φωτογραφική έκδοση. 

Πιστεύω χωρίς καμία υπερβολή ότι ο τόμος αυτός 

αποτελεί σταθμό στην πολύχρονη εκδοτική 

πορεία του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ -και όχι μόνον- γιατί 

παρουσιάζει με τρόπο απλό και κατανοητό και με 

δεκάδες παραδείγματα τόσο την τεχνική όσο και την 

πολυσύνθετη αισθητική της προσωπογραφίας. 

Ιδού ένα μικρό δείγμα για το πως εννοώ την απλότητα 

στην εκφορά λόγου και σκέψεων. Αντιγράφω 

τυχαία από κείμενο που συνοδεύει πορτραίτο του 

φωτογράφου Μάκη Σεραφειμίδη: “...Έρχονται στον 

επαγγελματικό μου χώρο παππούδες που πρέπει να 

αλλάξουν την αστυνομική τους ταυτότητα. Το κάνουν 

με πικρία. Δεν θέλουν να αποχωριστούν την παλιά. 

Εκεί φαίνονται τα νιάτα τους. Και δεν έβγαιναν και 

πολλές φωτογραφίες τότε. Άλλες εποχές. Έρχονται 

άνθρωποι σαν την κυρία Χρυσάνθη που νιώθουν πως 

θα αναστήσουν το παρελθόν κάνοντας ένα αντίγραφο 

από μια ευτυχισμένη τους στιγμή...” 

Σε αυτές τις λίγες αράδες συμπυκνώνεται όλη 

η ‘‘λειτουργία’’ της φωτογραφίας σε προσωπικό και 

κοινωνικό επίπεδο, η ιστορία της και ασφαλώς 

η πολυσύνθετη σημειολογία της. Γιατί το φωτογραφικό 

πορτραίτο πέραν της αξίας του ως ντοκουμέντο μιας 

άλλης εποχής που νοσταλγούμε επιδέχεται και πάρα 

πολλές άλλες αναγνώσεις. Όλοι συμφωνούμε ότι 

πρόκειται για το κορυφαίο είδος φωτογραφίας: 

Μπορεί να μας δείξει όπως θέλουμε να φαινόμαστε 

αλλά και το αντίθετο. Μπορεί να μας βάλει στη μέση 

ενός φανταστικού περιβάλλοντος αλλά και στην 

σκληρή πραγματικότητα του είναι μας. Μπορεί να μας 

θυμίζει σήμερα το πιο αγαπημένο μας πρόσωπο και 

αύριο το πιο μισητό πρόσωπο του πλανήτη... Μπορεί 

ένα πορτραίτο να κοσμεί την οθόνη του υπολογιστή μας 

αλλά και να το φυλάμε καλά κρυμμένο στο πορτοφόλι 

μας. Έτσι είναι. Το πορτραίτο είναι η πεμπτουσία της 

φωτογραφίας και το πιο προσφιλές θέμα όλων των φωτογράφων σε όλα τα 

γεωγραφικά μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. 

Στο ειδικό, εκτός σειράς μονοθεματικό τεύχος Νο 3 θα βρείτε όλα τα 

παραπάνω: Όλες τις κατηγορίες του φωτογραφικού πορτραίτου με 

παραδείγματα, σχόλια και τεχνικά χαρακτηριστικά. Όλα τα είδη φωτισμού 

πορτραίτου με πρακτικές συμβουλές και οδηγίες. Οδηγό αγοράς με τους 

καλύτερους φακούς πορτραίτου και όπως πάντα πολλές σελίδες με αναλύσεις 

για την ιστορία και αισθητική της προσωπογραφίας. 

Προμηθευτείτε το τεύχος ΠΡΙΝ εξαντληθεί! Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Όλες οι πιθανές περιπτώσεις  Όλες οι πιθανές περιπτώσεις  
Παραδείγματα Παραδείγματα 
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Όλα όσα θέλετε να μάθετε συγκεντρωμένα σε έναν τόμο!Όλα όσα θέλετε να μάθετε συγκεντρωμένα σε έναν τόμο!
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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, 


�(!)"$�*��!�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��($!�% "��)�%�!'�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�!�+�,�)�!�: 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 Γιάννης Κανελλόπουλός 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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http://www.damkalidis.gr/
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Είμαστε εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίζουμε τις φωτογραφικές μας μηχανές σαν κλειστά 

κουτιά. Κι όμως καθεμία στηρίζει τη λειτουργία της σε ένα κανονικό υπολογιστή με 

επεξεργαστή, μνήμες RAM & ROM και αποθηκευτικό μέσον (flash memory κάρτες 

διάφορων φορμά). Με άλλα λόγια είναι -συνάμα - ένας ισχυρός υπολογιστής που όμως 

τρέχει λειτουργικό «κλειστής αρχιτεκτονικής». 

Με τον τελευταίο όρο εννοούμε τα υπολογιστικά συστήματα στα οποία δεν υπάρχει 

δυνατότητα επέμβασης από το χρήστη: τρέχουν αποκλειστικά το δικό τους 

εσωτερικό πρόγραμμα και δίνουν συγκεκριμένες δυνατότητες, όσες έχει προβλέψει ο 

κατασκευαστής. Στο παρελθόν είχαμε γράψει για κάτι περίεργους ρώσους hackers που 

άλλαζαν μέρη του firmware σε μηχανές Canon και Sony. Ακολούθησε το CHDK firmware 

ένα hack με συλλογική δουλειά διάφορων προγραμματιστών που βρήκαν ιδανική βάση τις 

μηχανές της Canon (καλύτερη θεωρείται η έκδοση Allbest). Για παράδειγμα, ακόμη και από 

το 2008, η έκδοση για την EOS 450D προσέθετε πολύ περισσότερες δυνατότητες ελέγχου 

της έκθεσης, time lapse, autobracketing, RAW κλπ. φανταστείτε το σαν εκτεταμένο 

μενού. Aπό τότε το CHDK εξελίσσεται διαρκώς και υπάρχουν ένα σωρό εκδόσεις για να 

πειραματιστεί ο κάτοχος φωτογραφικής μηχανής από απλή compact ως DSLR.

Tελευταία στο προσκήνιο έχει έλθει το Magic Lantern ένα ακόμη χακαρισμένο firmware 

για Canon που κυκλοφορεί από το 2011 και έχει γνωρίσει ορισμένες παραλλαγές. Και 

πραγματικά έχει εκπληκτικές δυνατότητες. Όπως π.χ. αναφορικά με τη EOS 50D μια μηχανή 

στην οποία μέσω του Magic Lantern μπορεί να τραβήξει High Definition video χωρίς 

να είναι στις αρχικές της προδιαγραφές. Ακόμη καλύτερα αν έχετε EOS 60D με το Magic 

Lantern ένας κινέζος μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ο Ταο Αi 

κατάφερε να υλοποιήσει λήψη HDR video live σε ανάλυση 480p (800x480) Progressive, σε 

ρυθμό 60fps. Mε καλύτερο processor board η μηχανή θα αγγίξει  το 1080p. 

�!��"�=!�� �$�!���& �>�!�� 
=!� +?��=��+!�@� ,�(�$@�
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Π.ΚΑΛΔΗΣ

Απίστευτες δυνατότητες ξανοίγονται 

λοιπόν που τα εργοστάσια κρατούν 

κρυμμένες για διάφορους λόγους 

π.χ. να μην υπερθερμαίνονται οι 

αισθητήρες CMOS που συνάμα είναι 

και επεξεργαστές (είναι μια από τις αιτίες 

που τα video clip κόβονται στα 29min.). 

Περισσότερες παραμετροποιήσεις 

(π.χ. ρυθμίσεις σε βήματα 1/10stop, 

ταχύτητες κλείστρου ακόμη και μέχρι 

1/50.000sec. ανάλογα αν το hardware 

περιλαμβάνει electronic shutter, 

προγραμματισμοί αυτοματοποιήσεων 

για time lapse, logs, μικρορρύθμιση 

ΑF, επεξεργασίες In camera με νέα 

φίλτρα κλπ.) Δείτε και http://wiki.

magiclantern.fm/userguide.  Για να μην 

αναφέρουμε βέβαια τι θα ισχύει για τις 

κάμερες με ενσωματωμένο WiFi όπου 

θα μιλάμε πλέον για επίσημα και μη 

Apps κλπ.
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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

Weekly teuxos198.indd   6 7/6/2013   7:23:43 ��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=76&id=450
www.epson.gr
www.epson.gr
www.epson.gr
www.flickr.com/groups/Photographos_mag/
mailto:photographosmag@yahoo.gr


������ 198 •  �����	
 10 ������� 2013 ����
 7

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

C��"$� �=��*�

	��H�
�� 7
� �AF
��

Έχοντας θέσει μικρό, σχετικά, χρονικό περιθώριο για τη λήψη 

απαντήσεων, καταφέραμε να φτάσουμε τον επαρκέστατο 

αριθμό των 205 συμμετοχών. 

Κατά τα γνωστά λοιπόν, αναρτήσαμε το ερωτηματολόγιο στη 

σελίδα του περιοδικού στο Facebook (www.facebook.com/

periodiko.photographos), το οποίο και βρήκε μεγάλη απήχηση 

από την πρώτη κιόλας μέρα. Επίσης μοιράστηκαν επιλεκτικά 

ορισμένα τυπωμένα ερωτηματολόγια στους συμμετέχοντες στα 

σεμινάρια της Photovision. Ο αριθμός των απαντήσεων μας 

βοήθησε πολύ ώστε να σχηματίσουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα της 

αγοράς εν καιρώ κρίσης. 

Σε γενικές γραμμές ο κόσμος επηρεάζεται αποφασιστικά στο 

χόμπι του από την περιρρέουσα κρίση και προσαρμόζει σε πολύ 

προσεκτική βάση τις όποιες αγορές του. Αυτό ακριβώς ισχύει και 

για τα λοιπά καταναλωτικά αγαθά. Οι έλληνες πλέον προσέχουν 

υπερβολικά και δεν δέχονται ούτε μεγάλες αποκλίσεις τιμών ούτε   

κακή ποιότητας εξυπηρέτησης. Αν μη τι άλλο η κρίση μας έχει 

κάνει πιο συνειδητούς καταναλωτές...

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης είναι πλέον 

βαρειές στην ελληνική αγορά. 

Το καταναλωτικό κοινό έχει γίνει πολύ 

επιλεκτικό ως προς τις επιλογές του, προτιμώντας 

τα απολύτως απαραίτητα ενώ εκφράζει ολοένα 

και περισσότερες απαιτήσεις για την αξία των 

αγορών (value for money). Επιθυμώντας για 

ακόμα μια φορά να κρατήσουμε το αναγνωστικό 

κοινό ενημερωμένο, ο ΦΩΤΟγράφος ερευνά 

την επίδραση της κρίσης στην καταναλωτική 

συμπεριφορά των ελλήνων φωτογράφων. 

Μέσα από το ερωτηματολόγιο θελήσαμε να 

αποτυπώσουμε τις αλλαγές που έχουν επέλθει 

και να κατανοήσουμε τις μελλοντικές εξελίξεις.

J*��4�� “7��)�”
�� ���'����� (� ������()� !���� ����*��...

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΕΥΝΑ:  ΡOYΛΑ ΤΡΙΒΙΖΑΚΗ

Weekly teuxos198.indd   7 7/6/2013   7:23:53 ��



������ 198 •  �����	
 10 ������� 2013 ����
 8

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

�����	
��
�
 
• Με ένα συντριπτικό 97%, 

το κοινό απεφάνθη ότι η οικονομική 

κρίση όντως έχει επηρεάσει το 

φωτογραφικό κλάδο, έναντι του 

ελάχιστου 3% που πιστεύει το 

αντίθετο... 

• Ο μεγαλύτερος μας φόβος, για 

τα αποτελέσματα, ήταν η αλλαγή 

στη συμπεριφορά του καταναλωτή 

ως προς το αγοραστικό τους 

προφίλ. Δυστυχώς οι αριθμοί δεν 

ήταν ενθαρρυντικοί. Μόνον το 

17%, δήλωσε ότι δεν έχει αλλάξει 

καταναλωτική συμπεριφορά. 

Οι υπόλοιποι που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα, χτυπήθηκαν από την κρίση 

με εμφανές αντίκτυπο και στο χόμπι 

τους.

• ‘Οσοι απάντησαν θετικά, κλήθηκαν 

να δηλώσουν με ποιους τρόπους 

άλλαξαν τη συμπεριφορά τους. 

Έτσι το 45% αγοράζει πλέον πολύ 

περιορισμένα., το 28% μείωσε 

αισθητά τις αγορές του, το 17% 

σταμάτησε εντελώς να ψωνίζει 

φωτογραφικά ενώ το 10% μοιάζει 

απτόητο. 

• Η γνώμη του περίγυρου των 

φωτογράφων μας αφορά άμεσα. Έτσι 

λοιπόν φαίνεται το 63% να αναζητά 

πολύ καλύτερες τιμές στο internet ή 

σε ευκαιρίες με ειδική τιμολόγηση, 

το 45% προτιμά τα μεταχειρισμένα 

προϊόντα, το 12% αγοράζει 

φθηνότερα μοντέλα περιορίζοντας 

τις καταναλωτικές του προσδοκίες, 

ενώ το 3% μας ανέφερε περιπτώσεις 

ομαδικής αγοράς και χρήσης 

εξοπλισμού ή ακόμα και δανεισμό. 

• Παρόλα τα οικονομικά 

προβλήματα, οι λάτρεις της 

φωτογραφίας κατά ποσοστό 61%, 

δε σταματούν να φωτογραφίζουν σε 

αντιπαράθεση με το άλλο 29%.

• Η διάθεση για φωτογράφηση έχει 

μειωθεί (49%), η επικοινωνία μέσω 

φωτογραφίας περιορίζεται από το 

γενικότερο αρνητικό οικονομο-

κοινωνικό/ψυχολογικό κλίμα και 

φυσικά οι ώρες εργασίας έχουν 

αυξηθεί περισσότερο αφήνοντας 

λιγότερο χρόνο στα χόμπι (17%).

�� �"�%,��� ��� @��"$��
Προσωπικά έχετε αλλάξει καταναλωτική 
συμπεριφορά ως προς το φωτογραφικό σας 
χόμπι/απασχόληση (ερασιτέχνης/επαγγελ-
ματίας)

Όχι             Ναι

Πλέον, η τάση είναι να αγοράζετε φωτογραφικά 
περισσότερο από:

17%

83%

Αν ναι, με ποιους τρόπους

Αγοράζω κάποια ελάχιστα πχ. κάρτες μνήμης, 
μικρά αξεσουάρ, περιοδικά κλπ.

10%

28%

45%

17%

Μείωσα τις αγορές φωτογραφικών

 Κατάργησα εντελώς τις αγορές νέου εξοπλισμού

Δεν επηρεάστηκα

22%

38%

31%

7%

2%Ειδικό φωτογραφικό ελληνικό κατάστημα

Οnline κατάστημα

 Ebay

 Δεν αγοράζω

Αλυσίδα καταστημάτων

Νομίζετε ότι όσοι «προτιμούν ελληνικά» το κάνουν γιατί:

Έχουν καλύτερη εξυπηρέτηση/service/εγγύηση 35%

Θέλουν να ενισχύσουν ελληνικές επιχειρήσεις 42%

Οι τιμές δε διαφέρουν αισθητά ούτως ή άλλως 23%

Ποια κομμάτια της αγοράς νομίζετε ότι έχουν τη μεγαλύτερη πτώση (υπογραμμίστε)

 0  5  10  15  20  ...  ...  45  50  55

 0  5  10  15  20  25  30  35  40  45

DSLR 18%

Compact 7%

Mirrorless 4%

Αναλογικές/συλλεκτικά είδη 16%

 Φακοί 21%

Αναλώσιμα 7%

Αξεσουάρ (φλας, τσάντες κλπ) 48%

Βιντεοκάμερες 57%
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1. Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρε-
άσει το φωτογραφικό κλάδο;
Ναι  97%
Όχι  3%

2. Προσωπικά έχετε αλλάξει καταναλωτική 
συμπεριφορά ως προς το φωτογραφικό σας 
χόμπι/απασχόληση (ερασιτέχνης/επαγγελ-
ματίας)
Nαι  83%
Όχι  17%

3. Αν ναι, με ποιους τρόπους
Α. Μείωσα τις αγορές φωτογραφικών 28%
Β. Κατάργησα εντελώς τις αγορές νέου εξοπλι-

σμού  17%
Γ. Αγοράζω κάποια ελάχιστα πχ. κάρτες 

μνήμης, μικρά αξεσουάρ, περιοδικά κλπ. 45%
Δ. Δεν επηρεάστηκα 10%

4. Από τη δική σας εμπειρία και τον περίγυρό 
σας πως αντιδρά ο φίλος της φωτογραφίας 
στην κρίση;
Α. Αγοράζει φθηνότερα μοντέλα στην κατηγορία 

που τον ενδιαφέρει π.χ. μια entry level DSLR

αντί για ακριβότερη 12%

Β. Προτιμά μεταχειρισμένο αντί καινούργιο 22%
Γ. Ψάχνει πολύ την τιμή π.χ. από internet,

ευκαιρίες σε ειδικές προσφορές κλπ. 63%

Δ. Άλλο 3%

5. Θεωρείτε ότι η οικονομική δυσπραγία μειώνει 
εκτός από τις αγορές, καθαυτή τη φωτογραφική 
δραστηριότητα δηλ. οι άνθρωποι στην Ελλάδα 
φωτογραφίζουν λιγότερο;
Ναι  29%
Όχι  61%
Δεν ξέρω 10%

6. Αν ναι στο (5) γιατί συμβαίνει αυτό;
Α. Οι άνθρωποι έχουν λιγότερο χρόνο γιατί

δουλεύουν περισσότερο 17%
Β. Δεν έχουν κέφι ή αισθάνονται δυστυχείς

ή πολύ πιεσμένοι 49%
Γ. Οι διέξοδοι για επικοινωνία μέσω της φωτογρα-

φίας περιορίζονται από το γενικότερο αρνητικό 

οιοκονομο-κοινωνικό/ψυχολογικό κλίμα 35%

7. Κατά την εκτίμησή σας φέτος και την επόμενη 
χρονιά, η φωτογραφική αγορά θα πάει¨
Α. Καλύτερα 3%
Β. Το ίδιο 59%

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το άθροισμα των ποσοστών κάποιων ερωτήσεων είναι πάνω από 100% αυτό μεταφράζεται σε δυνατότητα πολλα-
πλών απαντήσεων και αν το άθροισμα των ποσοστών είναι κάτω του 100% σημαίνει  ότι δεν απήντησαν όλοι.


$*��"'� ��" 
�nline shopping

Μεγάλη μετατόπιση προς 

τις online αγορές δείχνουν 

τα πορίσματα της έρευνας. 

Το χαμηλό λειτουργικό 

κόστος μεταφράζεται σε 

κάπως καλύτερες τιμές. 

¨Ομως και τα λίγα ευρώ της 

διαφοράς που παλιότερα 

δεν  λαμβάνονταν υπόψη, 

πλέον αποτελούν δέλεαρ 

και τον κυριότερο λόγο 

που οι φωτογραφόφιλοι 

ξεπερνούν τους ενδοιασμούς 

τους και παραγγέλνουν σε 

eshop της Eλλάδας και του 

εξωτερικού.

Γ. Ακόμη χειρότερα 38%

8. Πλέον, η τάση είναι να αγοράζετε φωτογραφικά 
περισσότερο από: 
Α. Ειδικό φωτογραφικό ελληνικό κατάστημα 31%
Β. Οnline κατάστημα 38%
Γ. Ebay 22%
Δ. Αλυσίδα καταστημάτων 2%
Ε. Δεν αγοράζω 7%

9. Νομίζετε ότι όσοι «προτιμούν ελληνικά» το 
κάνουν γιατί:
Α. Θέλουν να ενισχύσουν ελληνικές επιχειρήσεις 35%
Β. Εχουν καλύτερη εξυπηρέτηση/service/εγγύηση 42%
Γ. Οι τιμές δε διαφέρουν αισθητά ούτως ή άλλως 23%

10. Ποια κομμάτια της αγοράς νομίζετε ότι έχουν τη 
μεγαλύτερη πτώση (υπογραμμίστε)
Α. Compact 7%
Β.DSLR 18%
Γ. Mirrorless 4%
Δ. Φακοί 21%
Ε. Αναλογικές/συλλεκτικά είδη 16%
Ζ. Αναλώσιμα 7%
Η. Αξεσουάρ (φλας, τσάντες κλπ) 13%
Θ. Βιντεοκάμερες 15%
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Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το φωτογραφικό κλάδο, έχει αλλάξει η 

καταναλωτική συμπεριφορά;

Αναπόφευκτα η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και το φωτογραφικό κλάδο όπως και 

όλους τους οικονομικούς τομείς στην Ελλάδα. Ο καταναλωτής αναζητά το προϊόν που θα 

του προσφέρει την υψηλότερη αξία σε σχέση τιμής/απόδοσης. 

Από τη δική σας εμπειρία και τον περίγυρό σας πως αντιδρά ο φίλος της φωτογραφίας 

στην κρίση;

Ο καταναλωτής αναζητά καθημερινά τη χαμηλότερη τιμή ενώ πολλές φορές έστω και για 

λίγα ευρώ διαφορά, προτιμά να το αγοράσει από κάποιο site του εξωτερικού αγνώστου 

προελεύσεως και επιπέδου εγγυήσεως, after sales service και υποστήριξης γενικότερα. 

Για ποιο λόγο νομίζετε ότι κάποιοι «προτιμούν ελληνικά»;

Προτιμούν ελληνικά για την προσωπική σχέση που έχουν με κάποιο κατάστημα ή με κάποιο 

πωλητή, για το επίπεδο υπηρεσιών που απολαμβάνουν, για τη σιγουριά και την ασφάλεια 

που λαμβάνουν αγοράζοντας ένα προϊόν που συνοδεύεται από την εγγύηση της ελληνικής 

αντιπροσωπείας. 

Ποιά κομμάτια της αγοράς νομίζετε ότι έχουν τη μεγαλύτερη πτώση: compact, DSLR, 

mirrorless, φακοί, αναλογικές/συλλεκτικά είδη, αναλώσιμα, αξεσουάρ (φλας, τσάντες 

κλπ), βιντεοκάμερες;

������,�� ��4���� 
����#�� �(�&	�����

Πιστεύετε ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το φωτογραφικό κλάδο, έχει αλλάξει 

η καταναλωτική συμπεριφορά;

Σίγουρα δεν θα μπορούσε να μείνει ανέπαφος  ο κλάδος μας από την επικαιρότητα. 

Άλλωστε εμπορευόμαστε ένα είδος το οποίο δεν αποτελεί πρωταρχική ανάγκη 

επιβίωσης για το μέσο καταναλωτή.  Για το λόγο αυτό όσοι πλέον ασχολούνται με την 

φωτογραφία και οδηγούνται σε οποιαδήποτε αγορά τείνουν τις περισσότερες φορές να 

διαπραγματεύονται αρκετά την τελική αξία του προϊόντος. Βασικό επιχείρημα για την 

επίτευξη του στόχου τους είναι η πληρωμή άμεσα με μετρητά.    

Από τη δική σας εμπειρία και τον περίγυρό σας πως αντιδρά ο φίλος της φωτογραφίας 

στην κρίση;

Η σημαντικότερη σκέψη για κάποιον που θέλει να συνεχίσει ν’ ασχολείται με την 

φωτογραφία ακόμα, την περίοδο που διανύουμε, είναι η χρησιμότητα του προϊόντος 

που έχει καταλήξει ότι χρειάζεται. Τον ενδιαφέρει περισσότερο αν η ανάγκη του αυτή 

εξακολουθήσει να ικανοποιείται σε βάθος χρόνου. Δεν θέλει να ξοδέψει αλόγιστα 

και άσκοπα. Προτιμά να αγοράσει προϊόντα που ξεπερνούν ή τις ικανότητες του ή την 

οικονομική του δεδομένη κατάσταση βασισμένος στις εμπειρίες που θα αποκομίσει  

μελλοντικά.    

Για ποιο λόγο νομίζετε ότι κάποιοι «προτιμούν ελληνικά»;

Η στήριξη που χρειάζεται η ελληνική αγορά είναι πλέον δεδομένη. Πολλοί καταναλωτές 

θέλουν να μας στηρίξουν και να δώσουν μία μικρή πνοή ανασυγκρότησης. Η χειρονομία 

αυτή στήριξης δεν σημαίνει όμως ότι καταργεί και το προνόμιο απόκτησης των προϊόντων 

στην καλύτερη δυνατή τιμή. Ναι μεν επιθυμούν να βοηθήσουν αλλά περιμένουν και 

από εμάς μια αντίστοιχη κίνηση. Η σύγκριση της ελληνικής αγοράς με τα ευρωπαϊκά 

δεδομένα είναι άμεση και συνεχής. Η προσπάθεια μας να είμαστε ανταγωνιστικοί είναι 

και το σημαντικότερο έναυσμα για τον καταναλωτή. Μας προτιμούν γιατί καταφέραμε να 

βρισκόμαστε σε επίπεδο τιμής ανταγωνιστικό με την ευρωπαϊκή αγορά σχεδόν σε όλα τα 

προϊόντα.   

 

Πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον 

απευθύνεται πιο εύκολα για αγορά 

σε: ειδικό φωτογραφικό κατάστημα, 

online κατάστημα, eΒay, αλυσίδα 

καταστημάτων ή απλά δεν αγοράζει;

Ο κόσμος προσπαθεί να αγοράσει. 

Είτε μικρό ποσό είτε μεγάλο είναι 

διατεθειμένος να το ξοδέψει για 

να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του. 

Η στροφή του σε καταστήματα 

φωτογραφικών ειδών ή ακόμα και 

στα online shop που εκπροσωπούν 

φωτογραφικά καταστήματα είναι 

μεγάλη.  Θέλουν άτομα ειδικευμένα 

για να μπορούν να έχουν τεχνική 

κατάρτιση σε πιθανές απορίες τους.

Τη μεγαλύτερη πτώση θεωρώ 

ότι την έχουν οι DSLR, κυρίως τα 

επαγγελματικά μοντέλα και σαν 

επακόλουθο είναι να έχουν πτώση 

οι ακριβοί φακοί και γενικότερα η 

κατηγορία των ακριβών αξεσουάρ.

C��"$� �=��*�
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Chicago Sun-Times 
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Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον αμερικανικό 

τύπο, η εφημερίδα Chicago Sun-Times 

απέλυσε όλο το φωτογραφικό προσωπικό 

και σκοπεύει στο μέλλον να χρησιμοποιεί 

μόνο free-lancers για να μειώσει τα κόστη. 

Το φωτογραφικό τμήμα αποτελείτο από 

28 (!) άτομα. Η ίδια η εφημερίδα δήλωσε 

ότι αναγκάστηκε να προβεί στις απολύσεις 

καθώς πλέον οι αναγνώστες θέλουν να 

βλέπουν περισσότερο video. 

H Chicago Sun-Times ιδρύθηκε το 1844. 

Έχει διακριθεί με συνολικά οκτώ βραβεία 

Pulitzer, δύο από τα οποία αφορούσαν 

φωτογραφίες. Ένας μάλιστα από τους 

φωτογράφους που απολύθηκαν ήταν ο John H. 

White, o άνθρωπος που κέρδισε το Pulitzer το 

1982 για την εφημερίδα. 

Φαίνεται όμως ότι η ανακοίνωση της 

εφημερίδας δεν ήταν και πολύ ειλικρινής. 

Όπως μαθεύτηκε μέσω Facebook και στη 

συνέχεια μεταδόθηκε από διάφορα μέσα, 

μετά τις απολύσεις οργάνωσε σεμινάρια για 

τους δημοσιογράφους ώστε να μάθουν λήψη 

φωτογραφιών με το i-phone τους. Φυσικά 

αυτό παραμένει μια αφελής κίνηση γιατί 

οι δημοσιογράφοι δεν είναι εκπαιδευμένοι 

να φωτογραφίζουν και ένα smartphone 

δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ειδικό 

επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό - 

όπως το super telephoto που συχνά χρειάζεται 

ένας φωτορεπόρτερ. 

Στο άκουσμα της είδησης ένας από τους 

απολυθέντες, ο Rob Hart, αποφάσισε να 

ξεκινήσει ένα Tumblr που μάλιστα το ονόμασε 

Laid off from the Sun-Times (απολυμένος από 

τους SunTimes) όπου καταγράφει τη ζωή ως 

άνεργος πλέον φωτογράφος με ένα iPhone. 

Στο blog του γράφει  “Ο Rob Hart 

αντικαταστάθηκε από ένα δημοσιογράφο με 

iPhone κι έτσι καταγράφει τη νέα του ζωή με ένα 

iPhone αλλά με τη ματιά ενός φωτορεπόρτερ 

που είναι εκπαιδευμένος στο να λέει ιστορίες”. 

Ο Hart δούλευε στην εφημερίδα για δώδεκα 

χρόνια. Διδάσκει φωτοειδησεογραφία στο 

Medill School of Journalism. Όπως είπε ο 

ίδιος το tumblr αυτό “είναι ένας τρόπος να 

κοροϊδέψω την κατάσταση μου αλλά και να την 

διασκεδάσω. Είναι λυπηρό να βλέπεις αυτό που 

αγαπάς να εξαφανίζεται αλλά υπάρχουν πολλές 

διέξοδοι. Όπως και να’ χει θα συνεχίσουμε να 

λέμε ιστορίες. Για αυτό έχουμε εκπαιδευτεί”.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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.�.
+	����	!� ��� �!�� �����	�� ��!�
/0
 �"� �� �� �	�!� 1���#�� 2013, 6����� "	�7��� 
� &����� NXCAM AVCHD & 

XDCAM HD422 �"�&&������)� ����	)� 
� Sony 0��#����� �"� 
� :��;�: �.<. �� 

�!�� ���
���	�� ��!�. :�&���	��!��, ")�
 ��)� "�	�
	�#�� �� 0
�����' ���	�� 

��� ����#�� ��&!���� camcorder HXR-NX30E & HXR-NX70E, �
� ���*�(�!�
 �� 

�)	� &����-6�"��
� HXR-NX5E ���)� ��� �� �!� "	���� XDCAM HD422 broadcast 

camcorder PMW-150.

+�	�"!	�, �!�	� � !��� 1���#�� 2013, ������� �
�����!� ��0��!� "	����	!� �� 

camcorder Sony XDCAM HD422 PMW-150 & PMW-200 ��� �
� FullFrame NEX-VG900E, 

(� �������(�:

PMW-150: ��� �&�	� 
� ����	�� �!�� ��� 1����� 2013, ������ �"��	��' ��	
)�.

400€ + �+� 

PMW-200: ��� �&�	� 
� ����	�� �!�� ��� 1����� 2013, ������ �"��	��' ��	
)� 

500€ + �+� 

NEX-VG900E: :��0��I���� 
� NEX-VG900E �� �� ���� Carl Zeiss 24-70 2.8 (SAL-

2470Z), ������ ��0��' ��' "��!�� 3.850€ + �+A

Safe cards
�����'� Compactflash ��	� 
��'�
� �"� 
� 1�"(�#�?

+�	�� �� ��(	
��� �"#"�0� �#��� "��� 

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

��	��!� ��	!� �� ��	�� flash memory 

�	���	���. ��(� 
 ���	' ��"(���' ���	#� 

Amulet �#�� ��� ���' �0!�. T� �!	�� �
� 

�&�	� ��� Compactflash �� 0����
� 

RAID. :��'�(� � RAID ���'��� 

�"����� 0�� ����0�� �"��
�����)� 

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

�� 
� �"���&#�. :
� "�	#"(�' ��� 

!����� ��� ��� ����0��'  ��	� �"�� 

0����	�)��� �� partition �!	
 
� ��	��, 

x	
����"��)��� !�� �!	�� (� ���0	�#�. 

Y!6��� "�	��!��� �&�(�� � &#���� �� "���� 

I
��� � controller ���� �� 0�� �� �"�	��� 

"	��6��
 �� ������ (� data. 

E"(��!)���� 
PHOTOVISION

�*����� ��	�� TI#��,

%� �!���� �� ��� ����	��'����� 

&�� 
� 0(	��� "�	��)	
�
 

"�	�"!	�� ���)� ��� &�� 
 

0����
� �������'� 
� ]!��
� 

�(�&	��#�� “:�T ��:” �� 

<*��0�����!��� �!�	�� ����(���'� 

��� <"�&&������'� ^��*
� (<��<<) 

�� ���T� �
� !����
 �(�&	��#�� 

PHOTOVISION 2013 "�� 0��*'��
 �"� 

5/4/2013 !(� 8/4/2013 �� ����"���� 

:�0�� `�����#��, "	)
� g���� 

��	�0	���� <��
�����. j "	����	� 

��� ��' �#�� ��������' ���6��' 

�
� "	��"����� (� ��	�"������)� 

��� &�� �"�&&������' ��� ����(���' 

�"��!��*
. +	�6�!"���� �
 

���!���
 
� ����	&��#�� ��� �� 

�"������� ��"��0������� �������.

;� ��#�
�
,

�%,���� �)!�)!,�%

���T�

<`<1g1�<�;<T� �<T��� ��1T�T1�j: 

& <+<��<];��1�j: <T��`j: (<��<<)

email: ekek@okana.gr 
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

���������
E I� ��� �����	�
���� �	���

photographos.mag
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Sony World Photography Awards 2014
w	����� �� �"�6��!� �������)� &�� � 0��&(����� 
� �"����
� �	�����

�� ��0����	������ �"�	���, �"� �'��	�, �� �"�6����� ��'���� &�� � 6	�6�#� Sony World 

Photography Awards 2014, "�� 0��	&��)��� � +�&������� �	&������� �(�&	��#�� (World 

Photography Organisation). <"�&&����#��, �	���!����, �!�� �(�&	���� ���)� ��� ���
!�, �"� 

���� �� �����, !���� 
 0����
� �� �����!���� 0(	��� �� � �����	� !	&� ��� �� www.

worldphoto.org. �� �(�&	���� �� 0��&(������ &�� �	
����� !"���� ��� �*�"����� �"� 
 Sony. 

�� ���
!� ��(� (� ��
&�	�)� �� �������(���� �� ]��0#��, ��� 30 �"	��#�� 2014. �"� � 

2007, "�� *��#�
�� � 0��&(������, !���� ������# �� Y	�6�#� Sony World Photography Awards 

"�	�����	�� �"� 555.000 �(�&	��#��, �"� 230 �)	��. j �����#� ���'	�� �� 6	�6�#�� L’Iris d’Or 

��� �� #��� �(�&	���� 
� |	����� �#��� 
 T�	6
&#0� �(�&	���� Andrea Gjestvang, 
 �"�#� 

6	�6��
�� &�� �#� ���	� "�		!(� "��0�)� ��� �!(� "�� �"�6#(��� �"� � �������� �� 1���#�� 

Nikon & Tokyo Skytree
+���	����� 360° �� ����� 24 )	�� � 24(	�

� �okyo Skytree �#��� !��� �!� ��	���*��
� �� ����� 

"�� ���������
�� "	�� !�� �	��� �"�I���� �	��� 

	���	. <��� ���(� ��� ��	���*��
 ��� �"���'�
�� 

��� ���I#�� Nikon 
 �"�#� �(�&	��#I�� �0����"� 
� 

"��
. :� ���� 634 �!	(� �#��� � 0���	� �
���	� 

���	)"��� ����������� ��� ����� ��� � �
���	� 

�'	�� 
� 1�"(�#��. :� 350 �!	� �"���'�
�� 
 ���	) 

(� D3s, ���� ��� �� ���� Nikkor 35mm f/2 ��� 	�6��� 

�(�&	��#�� �����)� ��� 30 0���	���"� ��� ������	� 

&�� �� ���&	����� "(� ����#�� ��� "(� ����I�� ��� �"� 

�� ��&����	�� �
	�"����� �� ������. ���� ��!� �� 

������� �"��
������� �� !��� server, ��)����� ���*� 

��� �� 0
����	&��� ���#�� time-lapse. ��� "���	����!� 

�(�&	��#�� "�� 0
����	&����� �� ���!� �"�	��� �� �� 

0��� online ��� �� �� ���6����� �� ��� ���	' ���0	��' 

�"� � site "�� !��� ���*�� 
 ���	�#� "�� �#��� �"�����
 

&�� � �&��#	
�� ���. 

2011, �� �
���� Utoya, !*( 

�"� � ����. �� 6	�6�#� 

L’Iris d’Or ��� � #��� �� 

<"�&&����#� �(�&	���� 


� |	����� �� 0��&(������ 

Sony World Photography 

Awards 2014 ����0����� 

�"� �	
����� !"���� ����� 

$25.000, ��) � #��� �� 

�(�&	���� 
� |	����� 

�� ������� g��&(������ 

����0����� �"� �	
����� 

!"���� ����� $5.000. �� 

!	&� (� ���
)� ��� (� 

�����#� �(�&	��(� �� 

��0����� ��� �'��� ��� 

(� Y	�6�#(� Sony World 

Photography Awards, !�0��
 

2014, ��� �� ������� �� 

Somerset House, �� ]��0#��. 

<"�"�!�� � +�&������� 

�	&������� �(�&	��#�� 

(WPO) 0
����	&
�� � 0��� 

�� "�	��0��� ������ �� 


 �(�&	��#�. :�� �	�!� 

���� �'�� �� "�	�����I��� 

!�� ������	&�� ����� "�� 

�� �#��� ����	(�!�� �� !�� 

��&���	��!�� �!�� "��( �
 

6���
���#� 
� �(�&	��#��. 

%� "�	����6������ 

�������*���, "�	��������� 

��������)�, ���6���!� �"� 

��0����� �.�. 

g�#� � �� http://

worldphoto.org/the-magazine
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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!
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Nikon Europe 
�����(�!�
 ������#0�

j Nikon Europe �����#�(�� 
� !��	*
 �����	&#�� 
� �!�� 
� �"����#�� web: ^��� ���0����# 

�"� 
� �	�' &�� "�� �����' "	�� � �	'�
 "��'&
�
 �� "	�7��� Nikon ��) "�	�!��� ��� 

��"�����!��� ������� "	�����!��� �� �������� �� ������(!� �� �����
	� �� ����� 
� 

����
��' ��� �������#� 
� Nikon. �� site !��� ��!6�� '0
 �� 26 &�)���� x(	)� 
� <�	)"
� 

��� 
� T���� ��	��'� ("�	����6������ ���
����). j 0�������
 �#���: www.europe-nikon.com. 

j �!� �"����#� web "	���!	�� �
 Nikon "�� ����"' "�	���#� 
� ��	��� ������"	#I���� 


� 	!����� �0!� ��	���� �� #�� “I AM Nikon”, !�� )�� �� �"���!"�� 
� ������#0�� �� 

�"�	��� �� �"����6����� "�	�����	�� �����	&#�� �"� "�!.

Samsung NX300 
<�"�	��' 0��������
� �
� ���
���' �&�	�

j Samsung Electronics Hellas �����#�(��  
 0�����
 
� NX300 

�
� ���
���' �&�	�. %��#I���� �� 
 NX300 !��� �!� ����
'	� 

20,3 Megapixel APS-C CMOS ��� ������0����!�� Hybrid Auto 

Focus (AF) ���
�� &�� &	'&�	
 ��� ��	�6' ��#�����
 ���
� ��� 

���	��. Y���(�!�� �� ��!�
 �� � "�����	� ���!�� �#��� ��� 

� ���
�� �"�������
� DRIMe IV imaging engine &�� ����	
 ��� 

�����	
 "���
� �(�&	��#�� "	���!	���� ��� ��&����	� 

"�	��	���� �� ��	�6��. �"� "���	� 6#��� �"��
	#I��� 
 

�'�
 �� 1080p HD ��� �� 2D, ��� ��� �� 3D, (�� ���0����� �� 

� �!� ���� 
� Samsung 45 ������)� 2D/3D). ^�� ���"(����� 

��	��
	����� 
� �
���'� �#��� 
 �����	&#� i-Depth �� 
� 

�"�#� � �	'�
� �"�	�# � �	'�
� �� ������ ��� �"�� 	�"� �� 

"	���	����� � 6���� "�0#�� �#�� �������. ;�I# �� 
� Samsung 

NX300 �������	�# ��� � ����� 45mm 2D/3D 
� Samsung (�� 

0��#���� *��(	���) "�� �#��� ���  � "	)�� ����� "�&����#(� �� 

���
�� 3D. 

�� "�
	���	#�� ������ �� 

� "	�7��� �#��� "�� ������ 

"	��6������ ��	
 �
� �����
 

"��'&
�
 �� �"�� �	&���#� 

��&�	��
� ��� �"���&'� 

"	�7��(�. 

j ��&�	��
 (� "	�7��(� 

"	�&���"���#�� �� 
 6�'���� 


� �����	&#�� «�#�	��» ��� 

«�*����
�
�», ��) � 0�#&��� 

(� �(�&	���)� ��� � video 

�� � �0��#�	� &�(	#���� 

(� "	�7��(� 0#���� ���� 

�"���!"�� "�� ���' ������ 

&�� �� 0����
�� ���� 

�"���&����
� �(�&	����'� 

�
���'�.

:
� �"����#� �*���������� 

�� �"�	���� �� ��0��!� ���
�� 

����	(�!��� �� service ��� 
� 

�����' �"��'	�*
, � �!��� 

�� ��"�� ��� 
� ��	��
 

�����)� ����
��(� "�� 

"	���!	��� � "	�7��� Nikon. 

�"�����
 &�� �� ������0����� 


� �"����#�� web 
� Nikon 

Europe �#��� 
 Perfect Fools, 
 

���	�#� �
����)� ���	��&)� 

�� !0	� �� w���	��� ��� 

"�	���#� �
 :������
. 

j �"����#� �#��� "�'	(� 

��&�	�����!�
 �� � ������� 

����(���'� 0���(�
� 
� Nikon, 

���"�	����6����!��� �� 

facebook.com/IAMNikon, ��� �� 

� blog 
� Nikon.
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�������	�
�	����

�������	
��	�	�	������	����	��	
�
�����	��	
�������
�������	�� !��"!��#��$%&�	'''$�� !��$%&	������������������������������

�� �!��(���)
�������	
������
���	���
���������	�
��
����������

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

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

"� �!#�(���)
�����	�	�
�������	�
�����

������������
����	�	���	�"#$$%&�
��������������	����	��������
��
������
�	�����
��	���'��	!������
����	��������������&����
(��

����
���������������
��	�	��
���
'��)�����������
���	�
����)!	���

������
���
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Athens Video Art Festival 2013
“������ ��� 	
���”

� ���
��� �������� �������� ������ ��� ���� ����� ��� �������, Athens 

Video Art Festival, !"�#$��!��%��� #�� 9� �&���� �"���. '��� 7,8 ��� 9 (&�%& � 

(��"��) *���" ��� 	
����, $� ���+
�"� !")����� #�� � ���), 
� ���-������ 

��
�����, !"����, �"#����"�� ��� live acts �����+���� �� ����# $���-+ 

��$)��& ��� �������+ ��"&.  �� �"#� ��� � �"����� �& �������� �!
���$��� 

��� !&"��� �& (��"��+ *���"&, �� ��"&� �������+� ��� ��$)��&�, 

������+� ��� &!�%
"�&�, /�����+� ��� �#�������$$��&�, ���+� �� �!����!�� 

�� /���� ��� 	
��� $��� ��� ������. ��� �"��� �&��� $�"�� 
� !"�#$��!��
+� 

!"���� (Video Art, Animation, '&��"#�/)$��� ��������), ��
����� (Web Art, 

Digital Image, �#�����������, Video �#�����������, Applications), !�"&������� ��� 

�����-���, �"#����"�� ��� �&��&�%��. �%��� ���+
�"�.

��	�� ����
�����

• ����
 ����	�� ��	��
��� �
���	�
 (!�. 2���"& 22): �#����������� 

• BIOS 	��
���� (	��-�#)"� 3-5): '&��&�%��, dj & vj sets, performances, ���
�� 

   ��������, animation |

• CAMP! (!�. *�/��): Video art, digital image 

• BOOZE COOPERATIVA ('�&/� 3): �"#����"�� / �&/�������, !�"&�������,

   web art, applications 

• ��O� ����A���: =!�%
"��� !"���� video art 

• ��O� �����E: =!�%
"��� !"���� animation

Eye-Fi Mobi SD 
>�� �!���� ���#"����� 
�� �����) 

?�� #��"%/&� ��� ��"��� Eye-Fi ��� 

��� ���") $!"+��� �� $�����"&� 

��� ���#"��%�� �&� ��+"$��� �!) 

��� $����� ��� &!�#���� �&�. 

@ ��� ��"�� Eye-Fi Mobi SD 

$!"�% �� $�����"�� $��� WiFi 

��� ���#"��%�� �!) ��� ��"�� �� 

mobile �&���&� iOS, Android � 

Kindle. '�!)� ��� �������&���"��� 

����"%�� Eye-Fi �%��� $� ��� ����+"#��� 

��"��� �� ���&��+��� �& �"����� 

!& 
��&� �� �"���$!���&$� 

editing � sharing apps. �!%��� � 

�"����� 
� $!"+� �� ���&� back-

up ��� ���#"��%�� �&� ��"%� �� 

�&���+� $�/% �&� laptop. 


����

Πτυχιούχος φωτογράφος με 
10ετή συνεργασία με περιοδικά 
διαφόρων κλάδων (αυτοκινήτου, 
σκαφών, Hi-End, τεχνολογίας 
καθώς και μαγειρικής), με 
εμπειρία τόσο σε στούντιο, όσο 
και σε ρεπορτάζ, ζητάει εργασία 
σε οποιοδήποτε φωτογραφικό 
κλάδο. Γιάννης 6944529793
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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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«�!��$�� ��� ��4��»
^����
 �(�&	��#�� 
� �(�&	����'� ���0�� «�»

���0��' !����
 �(�&	��#�� �� �!�� «<������ 
� "��
�» (� ���)� 
� 

�(�&	����'� ���0�� «�» �� "	�&���"��
��# ��� +����)	� <������ 

������, �"� �� 20 1���#�� (� �� 17 :�"��6	#�� 2013. j �������&#� (� 

�(�&	���)� �"����	)�
�� �� «����� �"#�» ��� "�	����6���� ������� 

�"� "����� �� <���0�� ��� �� �*(�	����, "�� ���(��)����� �� ��� ����' 

"�	���#��
, "	��0��	#I���� !�� ��� �!� "��
, 
� "��
 
� ���0�� �. 

j !����
 �"����#��  �"� 183 �(�&	��#��  48 ���)� 
� �(�&	����'� 

���0�� «�».  ���� �!��� 
� ���0�� "�	���#��� 
� "	��("��' �� �"��
 

&�� � �!�� �’ !�� portfolio 3 - 4 �(�&	���)�. j �(�&	����' ���0� «�» 

�"����# ��� �!� ���0� �(�&	��#��, "�� "	�!���� ��� 
� 0��	���� (� 

������	#(� "�� "	�&���"��'�
��� ��� +����)	� <������ ������ �"� �� 

���� :�#I�, �"� �� ��)6	�� �� 2011 (� �'��	�.  �	����# �	��� �!�
 

"�� "�	���������� 0����	���� ������	��, ��) "�	���
�� �����	&�# 

�!��
 �(�&	��#�� �� �
���#�� �����'���� (� ���)� 
�.

��!,@4�!�: �*)�� �(�]��

�=���$!�: �@,��� 20 ��"$��" )�!� 8:00 ,.,. �!*���!�: 20/6 ?� 17/9/2013

��*�!� 4�!��"�=���: ��"�. ���. 9:00-17:00, ��. ��,. ���. 9:00-21:00, ��_. 

9:00-15:30, 7"�. �4�!)�*

��4"(>��� �!��$�� 7�&$!�:  7�,$�$>$ http://technio.gr/

Fujifilm
���	&�# �� point n’ shoot

;�� 
� Olympus, 
 Fujifilm �����#�(�� "(� 

���"���� �� 0������� 
� "�	�&(&' (� low end,  

��
�)� point n’ shoot �(�&	����)� �
���)�. 

�"(� &	���� � Amateur Photographer, 
 Fujifilm 

���"���� �� ����'��� 0��"���� �� ��
�!� compact 

��� �� ������� 
� ���0�����' ��� "�	�&(&��' 
� 

0����
 �� high-end ���!��. :���(�� �� ���!���*
 

�� Hiroshi Tanaka �� "�	��0��� Nikkei, �� ���	!� 

compact 0�� �"��!	��� �0��#�	� !��0�. %� 

���	&
���� "�	�����	� �"� 0!�� ���!��. �"� 
 

��&�' 
� �����#�(�
� 
 ����' 
� ���	�#�� !��� 

��!6�� ���)� �� �����#� ���	� !���� ��6�� �	��� 

���!� �	���!� ���!�� � high end ���!�� ���	�� | 

��) �� ���������!� compact 0�� �#��� 	�6'*�� "�! 


� "	����'. 

��?���"��� ���@$���
Gadget ����#�� "�"�	���

;#� "��� ��0���!	���� "�!�� *�	�"(�� � 

Guardian, 
 �"�#� ���!�
�� �� �"	#��� 2012 

��� !��� ���� �� �"�	!��� �� ���"����
�� 

�(�&	��#��. j "�!�� ���!�
�� �"� ��� 

Keelo Lamance Jackson Jr. ��� Wilbert Leon Smith, 

+	������ &�� ��� ���	' ������' "�� ��(� 0�� 

!��� 6	�� � 0	��� 
� &�� � 	���� 
� �&�	��. 

:���(�� �� 
� "�!��, �� � �(�&	���� 

�	
����"���# flash 
 ������' �� "�	���	�)��� 

�� �(�&	��#�� ��	
 �� !�� ���(��(�!�� flash 

������!�� �� ���������� �����. :
� ���#� 

�� �����	&�# ��� slave flash "�� �*�"����� 
� 

“������'” ������ �"�� "�	�0��#�� � flash 

�� "�"�	���. ]�&( 
� ���6(�
� �"� 
� 

���	� ������ �� �(�&	��#�� (� paparazzi �#��� 

�"�	�������!��� ��� ...��	
���. 
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

15.768 ����! 
��� 8/6/13
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Sigma 18-35mm f/1,8 
DC HSM Art
� ����0���� ��� ����� zoom 
f/1,8 

;�� �	���� !�"�
*
 �"�������� 


 Sigma ���� �#���� (� ���)� 

zoom. O �!�� ��	�&)���� &�� �
���!� 

APS-C size *��(	#I�� �� � �"#���� 

����	� �� ���� �� �����!� �"������� 

�!&��� 0���	�&�� f/1,8 �"�
�#��� 

�"� ������ �����0�#� ������. �"(� 

0'�(�� � "	��0	�� 
� Sigma USA 

��� Mark Amir Hamzeh «…
 ��"��	#� 

�� �	���
���� ��� �!�	�� �� 

Aizu 
� 1�"(�#�� �� ��	�&)����� 

�"(� � Sigma 12-24mm f/4,5-5,6 ii 

DG HSM ��� � 8-16mm f/4,5-5,6 DC 

HSM ��� 6�'�
�� �� ��' 
� �*!��*
. 

j �	'�
 �����	��)� �	�������(� 

�����#(� ��0��'� !����
� ���)� ��� 

SLD �����#(�  6�����"��
�!�(� &�� 

�!&��
 �(����
� ��� �� 0��	�(�
 

��(� (� ��	�")� ����	��)� ��� 

�	(����)�, !0(��� !�� �"�!����� 

���� �� !����.» � ����� ��'��� 

�
 ���	� Art ���)� ����(�� �� 


� ������	&�� �	�
&���' Global 

Vision 
� ��"(���'� ���	#��. <"#�
� 

�	
����"���#�� �
� �������' 

�� �����0	���� "�	�6�'���� 

��0��� ����� �"�� �SC ((Thermally 

Stable Compound) ��������� ��� 

��	���	�����!� ���6��!� ��� �� 

���	��	� 6�	��. <"#�
� �"��
	#I��� 

USB dock &�� �����
 ���6�����
 

software.

�!� ��4&�!,� Nikon
j "	)
 Nikon �� 1948 �� 0
��"	��#�

+���� �#"� �� �� ��������!� �
���!� �#��� ����� Leica; �� ��0���!	�� (� ������)� 

�� ��� �� ����� ���	#I��� "���!� ���������!� "�	�")���� �"� 
� ���	#� 


� �(�&	����'� 6���
���#�� �� �� "	)�� 
����	��!� Nikon �� ��
�' �!�
. 

��!� �� 
�!	�� "	������ �� 0
��"	�
��# �"� �� ���	���� �#�� Westlicht, 
 "�� 

«
����(�!�
» �"�I)�� Nikon. +	������ &�� ��� Tikon I �� 1948 �� ��' ���#�
�
� 

����� 101.000 0��. "�� �� 
� "����0���' 0��0����#� ����!���� �� ������ � 

250.000 0��. &�� 
� ���	#� ����!	���� �� "	������ &�� 
����	��' �� �(��	��
 

������� �"�"!0�� ��� ����'���� ��	�� 24x32mm ��� ���� Nikon 50mm f/3,5 ' f/2. 

To ��&���	��!�� 0�#&�� !��� ���	���� �	���� �)���� 60922 ��� ���� �� ���	���� �	. 

70811 ��� �#��� � 	#� "�� 6&'�� "�! �"� 
 &	���' "�	�&(&'�.

Vivicam 46
�
����' �� ��' ���� �	'��(�!

K�"�� �#����� ����"�	�!��� �� �� SUC (�
���!� ���� �	'�
�) "�� !����� �	���
 

�� "�	�, �� ��0	��!�, �� �"�!� �"�6	����� �'���� ��". T� )	� "�� 
 �
����' 

������&#� ��0
���	�#I��� ��� "��� )�� �� �&�	�I�� ����#� digital camera 

"���)� �	'��(� �� ��' "�� ��( ��� �"� 20 0��.!! j "����	(�
 ��' Vivicam !��� 

CMOS ����
'	� 4Megapixel, 	�6��� ��� 6������� VG� ��� !��� ��� ����
 1,5in. TFT. 

Y!6��� �
� "�	��!��� zoom. O ����� �#��� ����	�� 7,7mm f/3. �� "�	���# ���&�
 

��(� "	�6�!"��� ��� �
����� zoom 4x. H �"��'����
 &#���� �� "����
��� ��	�� 

SDHC. ��� &�� 
� 	���0��#� �	��#�� �� 0�� ��"!� �"�����	�I������ ' �������!� 

�"��	#�� ��.

Weekly teuxos198.indd   24 7/6/2013   7:25:33 ��



������ 198 •  �����	
 10 ������� 2013 ����
 25

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

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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�	�� 23 �	���
... 
�� �� 3� ��&(�� ��" ���!��!��& J���=�*+�� / 1-4-1990
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