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Õð ñâòÝåæêäíâ õèó Ëôìâîåàâó
Στις 29 Μαΐου έγιναν Δημοτικές εκλογές στην
Ισλανδία, χώρα που πρώτη κατέρρευσε οικονομικά
μετά το βροντερό κανόνι της τράπεζας Leaman
Brothers στην Αμερική. Ξέρετε ποιον ψήφισαν
οι Ισλανδοί για Δήμαρχο της πρωτεύουσάς τους
Ρέκιαβικ; Τον ηθοποιό και κωμικό Jon Gnarr
ο οποίος νίκησε κατά κράτος όλα τα παραδοσιακά
κόμματα, κατεβαίνοντας στις εκλογές με τον ...θίασό
του που περιελάμβανε άτομα τελείως άπειρα
και άσχετα με την πολιτική. Η προεκλογική του
καμπάνια κινήθηκε στο ίδιο ύφος. Όταν π.χ. του
υπέβαλαν “σοβαρές’’ ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι
ο Gnarr τους απαντούσε μόνιμα: “Δεν καταλαβαίνω
τι μου λέτε...”. Κι όταν τον ρωτούσαν τι λύσεις θα
δώσει στα προβλήματα της πόλης απαντούσε:
“‘Ο,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Θ’ αυτοσχεδιάσω...”
Και εκεί που τους έστελνε όλους αδιάβαστους
ήταν όταν με πολύ σοβαρό ύφος συμπλήρωνε
τις απαντήσεις του λέγοντας ότι “...Θέλω να
γίνω δήμαρχος για να βγάλω κανα φράγκο από
καμιά προμήθεια, από κάποια καλή ανάθεση
έργου!!!”. Ονόμασε την παράταξή του που
έστησε σε χρόνο ρεκόρ “Το Καλύτερο Κόμμα”
και μ’ όλα αυτά τα τερτίπια του κατάφερε και
κέρδισε όχι μόνον τις καρδιές αλλά και τις ψήφους
των συμπατριωτών του. Οι Ισλανδοί χωμένοι
βαθιά σε μια οικονομική κρίση που τους ήρθε ως
κεραυνός εν αιθρία απέδειξαν με την ψήφο τους
ότι όχι μόνον δεν πιστεύουν πλέον στις υποσχέσεις
των παραδοσιακών τους κομμάτων αλλά και ότι
τα θεωρούν υπαίτια για τα χάλια τους. Θα τους
αδικούσαμε πολύ αν θεωρούσαμε ότι ψηφίζοντας
τον κωμικό Gnarr ως δήμαρχο το έριξαν στην
...τρελλή. Πολλοί διεθνείς αναλυτές ερμηνεύουν
την ψήφο των Ισλανδών ως υγιή αντίδραση στην
ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν. Γνώριζαν
πολύ καλά ότι μιας και δεν υπάρχουν χρήματα
για έργα, μόνον από κάποιους ευφάνταστους και
εξωσυμβατικούς συνανθρώπους τους μπορεί να
φανεί ξανά στον ορίζοντα η ελπίδα. Σήμερα ο νέος
Δήμαρχος του Ρέκιαβικ είναι ο πανίσχυρος άνδρας
της πόλης με πρωτότυπες ιδέες και ισχυρή βούληση
να την αλλάξει ριζικά.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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ÒòæíêÞòâ äêâ õðî Ñåèäý ×úõðäòÝ÷úî ÅÝíðö!
Ãîæãâàîæê ôõð åêâåàëõöð õèî ÕæõÝòõè 15 Ôæñõæíãòàðö
Õð ñòÿõð íÞòðó íêâó æïâêòæõêëÝ åþôëðìèó æñêøæêòèíâõêëßó ñòúõðãðöìàâó
– ëâê ýøê íýîðî – ãâàîæê âêôàúó ôõèî ðìðëìßòúôß õèó. Õð site www.weddingphoto.gr âîðàäæê õâ ÷õæòÝ õðö ôõð åêâåàëõöð íæõÝ âñý ðëõÿ íßîæó ôëìèòßó
åðöìæêÝó ôæ âîõàïðæó ðêëðîðíêëÝ ôöîéßëæó õýôð äêâ õè øÿòâ íâó ýôð ëâê äêâ õðî
÷úõðäòâ÷êëý ëìÝåð. ÎÞøòê ôõêäíßó ñæòêôôýõæòðê âñý åêâëýôêðê æñâääæìíâõàæó
÷úõðäòÝ÷ðê âñý ýìð õèî æììèîêëß æñêëòÝõæêâ Þøðöî öñðäòÝùæê ôöí÷úîèõêëý
ôöííæõðøßó õýôð ôõð site ýôð ëâê ôõèî ñðìöõæìß Þëåðôè ñðö éâ âëðìðöéßôæê,
åàîðîõâó ëâõ’ âöõýî õð õòýñð íßîöíâ âêôêðåðïàâó ëâê æìñàåâó ôõè ÷úõðäòâ÷êëß
ëðêîýõèõâ ëâê íÝìêôõâ ôæ øâìæñðþó ëâêòðþó.
Ñê åèìÿôæêó ôöííæõðøßó ôöîæøàçðîõâê ëâéèíæòêîÝ íæ âöïâîýíæîð òöéíý íêâó
ëâê è Þëåðôè íÞôâ ôõð ÷éêîýñúòð éâ ãäæê ôõâ ëæîõòêëÝ ñæòàñõæòâ õèó øÿòâó
ôþí÷úîâ íæ õðî âòøêëý ôøæåêâôíý.
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...Úóćõý ĊčĈă÷ąðĊăĆ ÷ðĀăĉ;

Wedding
p h o t o . g r

To site üõ ÿùýĈăĉą÷òćùý
þõāăāýþð Ĉûā
èùĈðąĈû 15 çùĄĈùĀöąóăĉ

ÚøĒ üõ ćù öąăĉā!
ÚøĒ üõ ćù øăĉā!
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Ôþîõðíð îæöòðìðäêëý test

ØâìâòÝ!

1-Βρείτε το γράμμα C παρακαλώ. Μην χρησιμοποιήσετε τον κέρσορα για βοήθεια.
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2-Αν βρήκατε το γράμμα C, τώρα βρείτε τον αριθμό 6.
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3 - Τώρα βρείτε το γράμμα Ν. Είναι πιο δύσκολο.
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Δεν είναι καθόλου αστείο! Αν περάσατε και τα 3 τεστ μπορείτε ν’... ακυρώσετε την επίσκεψή σας στο νευρολόγο. Το μυαλό σας
λειτουργεί σωστά και δεν κινδυνεύετε από Alzheimer!

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.), θα τα δημοσιεύουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.
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×úõðòæñðòõÝç

Πάνω αριστερά: Ο κ. Ν. Χούλης, Σύμβουλος
και πρώην Πρόεδρος του Ριζαρείου Ιδρύματος
απευθύνει χαιρετισμό στους καλεσμένους.
Δίπλα του ο κ. Β.Καρκατσέλης από το Φωτογραφικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης και η κόρη του κ. Άγγελου
Καλογερίδη –Α’ Βραβείο- που τον εκπροσώπησε
στην εκδήλωση.
Πάνω δεξιά: Μερική άποψη του κοινού την ώρα των
εγκαινίων. Διακρίνεται πρώτος από αριστερά ο κ.
Σταμάτης Μωραϊτης, Γραμματέας Συμβουλίου του
Ριζαρείου Ιδρύματος.
Διπλανή φωτογραφία, από δεξιά διακρίνονται:
Τάκης Αναγνωστόπουλος συνεργάτης επί
καλλιτεχνικών θεμάτων του Ριζαρείου Ιδρύματος,
Νίκος Χούλης σύμβουλος του Ριζαρείου
Ιδρύματος, Βασίλης Καρκατσέλης Φ.Κ.Θ.,
Γαβριήλ Παπαναστασίου Δήμαρχος Κεντρικού
Ζαγορίου και υποψήφιος δήμαρχος του ενιαίου
εφεξής Δήμου Ζαγορίου και Τάκης Τζίμας από το
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.
Κάτω: απόψεις από δυο διαφορετικές αίθουσες
της έκθεσης φωτογραφίας.

“Ñåðêñðòêëý ôõâ Èâäðòðøÿòêâ”
×úõðòæñðòõÝç âñý õâ æäëâàîêâ õèó Þëéæôèó ôõð ÎðîðåÞîåòê
Την Παρασκευή 6 Αυγούστου αργά το απόγευμα στο πανέμορφο Μονοδένδρι του
Ζαγορίου εγκαινιάσθηκε η έκθεση φωτογραφίας ‘‘Οδοιπορικό στα Ζαγοροχώρια,
με το φακό 188 φωτογράφων’’. Όλες οι φωτογραφίες που εκτέθηκαν στο Ριζάρειο
Χειροτεχνικό Κέντρο Μονοδενδρίου, συμμετείχαν
στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε
το Ριζάρειο Ίδρυμα σε συνεργασία με το περιοδικό
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και στον οποίο έλαβαν μέρος συνολικά
188 φωτογράφοι απ’ όλη την Ελλάδα. Όλοι οι
εισηγητές στους σύντομους χαιρετισμούς τους
τόνισαν την ιδιαίτερη αξία αυτού του φωτογραφικού
διαγωνισμού και εξέφρασαν την ελπίδα να
επαναληφθεί σύντομα στο μέλλον. Η εκδήλωση
συνεχίστηκε το βραδάκι στο μεσοχώρι με... τσίπουρο
και πίτες στα πηγαδάκια που δημιούργησαν φίλοι
και παρέες που συνέρρευσαν ειδικά για τα εγκαίνια
απ’ όλη την Ελλάδα.
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Añðëìæêôõêëß ôöîÞîõæöïè
προτεραιότητα στην υψηλή ανάλυση. Με
βάση τις έρευνες μας, οι καταναλωτές
εκτός από την λήψη της εικόνας

Seungsoo Park
Vice President, Sales and Marketing Team, Digital Imaging Business
Στο περιθώριο του Press Preview στην ΙFA (βλ. και ανταπόκριση στο προηγούμενο
τεύχος του Photobusiness Weekly) αδράξαμε την ευκαιρία για μια δημιουργική και
εφόλης της ύλης συζήτηση με το στέλεχος της Samsung κο Seungsoo Park.
Η συνέντευξη αποκτά βαρύνουσα σημασία με δεδομένη την διακηρυγμένη πρόθεση
του κορεατικού κολοσσού να πρωταγωνιστήσει και στο Imaging.
• Η Samsung αποτελεί μεν κορυφαία εταιρία στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά αλλά από την
άλλη στο φωτογραφικό τομέα έχει να ανταγωνιστεί τους καθιερωμένους παίκτες δηλ. την
Canon, Νikon, Sony κ.α. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την αγορά του imaging φέτος;
Ποιός μπορεί να είναι ένας στόχος; Δύσκολη ερώτηση. Πράγματι, θέλουμε να ηγηθούμε
στην αγορά αυτή. Όχι μόνο στους αριθμούς αλλά και στο μυαλό και την καρδιά των
καταναλωτών. Μέχρι τώρα η βιομηχανία εστίαζε στην λήψη της εικόνας δίνοντας

χρειάζονται συγχρόνως και τα εργαλεία
για την επεξεργασία και τον διαμοιρασμό
της. Μέχρι τώρα λοιπόν οι φωτογραφικές
μηχανές κατασκευάζονταν με κριτήριο
την ανάγκη της λήψης της φωτογραφίας.
Ολοένα όμως και περισσότερο, αποκτούν
μια πιο συναισθηματική πλευρά.
Εμείς από την πλευρά φροντίζουμε να
σχεδιάσουμε με βάση αυτή την οπτική τις
φωτογραφικές μηχανές, δηλ. εκτός από τη
λήψη να δίνουμε δυνατότητα διαχείρισης
του περιεχομένου. Έχουμε δουλέψει
πολύ προς αυτή τη κατεύθυνση και
αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Όσον
αφορά τους αριθμούς και το μερίδιο
της αγοράς, τονίζω ότι πριν τρία χρόνια
ήμασταν πέμπτοι ή έκτοι στην αγορά και
την περασμένη χρονιά βρεθήκαμε τρίτοι.
Πολύ σύντομα θα αυξήσουμε το μερίδιό
μας στην αγορά, ειδικά στις “έξυπνες” και
εύκολες compact μηχανές.
• Τα τελευταία χρόνια ενσωματώσατε
στις φωτογραφικές μηχανές ορισμένες
πανέξυπνες ιδέες όπως GPS, Bluetooth,
WiFi, δεύτερη οθόνη στο εμπρόσθιο
μέρος, AMOLED οθόνες… Υπάρχει
περιθώριο για άλλες καινοτομίες από την
Samsung;
Η ενσωμάτωση του GPS, Bluetooth και
WiFi στην φωτογραφική μηχανή είναι
μια καινοτομία μεν αλλά δεν έχει γίνει
αποδεκτή από το μεγαλύτερο μέρος
της αγοράς εξαιτίας του περιβάλλοντος
και της έλλειψης της απαραίτητης
υποδομής αλλά και της δυσκολίας που
παρουσιάζει η χρήση τους. Γι αυτό αντί να
ενσωματώσουμε νέα στοιχεία εστιάζουμε
στη δημιουργία ενός πιο φιλικού
περιβάλλοντος για τον χρήστη ώστε να
είναι πιο εύκολο και πιο διασκεδαστικό
για αυτόν να χρησιμοποιήσει το GPS, το
Bluetooth ή το WiFi. Επίσης προσθέτουμε
λειτουργίες για να διευκολύνουμε
τον χρήστη όπως είναι το editing των
φωτογραφιών.
• Επίσης προσπαθήσατε με την Samsung
NEX να μπείτε σε άλλο τμήμα της αγοράς.
Ωστόσο δεν έχετε παρουσιάσει ακομα
μια πλήρη σειρά από σώματα και φακούς
NEX.
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Añðëìæêôõêëß ôöîÞîõæöïè
εικόνα και στη συνέχεια προχωράει
στην αγορά μιας φωτογραφικής
μηχανής. Κατά συνέπεια τα κινητά με
κάμερα δεν αποτελούν απειλή αλλά
αντίθετα μια μεγάλη ευκαιρία για
διεύρυνση της αγοράς του imaging.

Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουμε προωθήσει στην αγορά νέους φακούς. Επιπλέον στην
Photokina θα παρουσιάσουμε νέα μοντέλα NEX τα οποία θα έχουν ιδιαίτερο τεχνολογικό
ενδιαφέρον. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μετά την 14η Σεπτεμβρίου.
Μέχρι τότε δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε κάτι άλλο.
• Στην γκάμα της εταιρείας έχετε πολλά κινητά που τραβούν φωτογραφίες υψηλής
ανάλυσης. Άραγε «κλέβουν» τις πωλήσεις των compact φωτογραφικών μηχανών;
Όλα τα κινητά πλέον έχουν φωτογραφική λειτουργία και πολλοί ανησυχούν ότι κόβουν
τα κέρδη από τις μηχανές. Είναι όμως κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν δύο ειδών
γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων, αυτά που οργανώνουμε και θέλουμε να θυμόμαστε και
αυτά που συμβαίνουν αυθόρμητα. Στη μία περίπτωση θα χρησιμοποιήσεις την μηχανή σου
και στην άλλη το κινητό σου. Αν και τα megapixel στα κινητά αυξάνονται για να φτάσουν
τις φωτογραφικές μηχανές θα πρέπει να μεγαλώσει και ο αισθητήρας και οι διαστάσεις του
φακού. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε ένα κινητό τηλέφωνο γιατί μεγαλώνει τον όγκο. Όλοι
φοβούνται τα κινητά τηλέφωνα αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Το κινητό τηλέφωνο
μεταφέρει την δύναμη της εικόνας στις νέες γενιές, Είναι κάτι που το μελετάμε ενδελεχώς.
Η ηλικία των χρηστών αυτών γίνεται συνεχώς μικρότερη. Η γενιά αυτή εκπαιδεύεται στην

• Υπάρχει πλέον μια εμμονή στην
ενσωμάτωση δυνατότητας λήψης HD
βίντεο στις φωτογραφικές μηχανές.
Θεωρείτε ότι η τεχνολογική σύγκλιση
είναι πλέον πραγματικότητα; Οι
καταναλωτές θα χρειάζονται πλέον μία
μόνο συσκευή για τη φωτογραφία και
το βίντεο;
Θεωρείτε ότι το HD βίντεο
αναζωογόνησε την αγορά του βίντεο;
Σε ορισμένο βαθμό... Η αγορά και οι
πωλήσεις μεγαλώνουν όταν πέφτουν
οι τιμές. Φέτος που στην Ευρώπη η τιμή
ενός HD camcorder έφτασε τα 399 ευρώ
και οι πωλήσεις εκτοξεύτηκαν. Αλλά
αυτό είναι αποθαρρυντικό γιατί με τις
χαμηλές τιμές το HD αποσπά πωλήσει
από το SD βίντεο. Αυτή τη στιγμή το
δυνατό χαρτί της αγοράς δεν είναι
ούτε οι HD ούτε οι SD κάμερες αλλά
οι μικρές Point and Shoot. Η αγορά
αυτή είναι πολύ μεγάλη στην Αμερική
και στην Ασία και αναμένεται να γίνει
το ίδιο και στην Ευρώπη. H Samsung
έχει γκάμα από πολύ ενδιαφέροντα
προϊόντα σε αυτή τη κατηγορία.
Μπορείς να τραβήξεις, να τον συνδέσεις
στο υπολογιστή και να το ανεβάσεις
κατευθείαν στο YouTube χωρίς να
χρειάζεται να εγκαταστήσεις το software
αφού το έχει ενσωματωμένο.

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ & ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ
με εμπειρία σε κάλυψη μυστηρίων
(γάμου και βάπτισης) για συνεργασία
με studio στο Βόλο καθώς και ΜΟΝΤΕΡ
με εμπειρία σε Premier Pro και Final Cut

ΠΩΛΗΤΗΣ(-TΡΙΑ)
Zητείται για το διαφημιστικό τμήμα του περιοδικού
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Προσόντα: προϋπηρεσία, γνώσεις
τεχνολογίας imaging, μέσο μετακίνησης, διάθεση για
δουλειά. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά μόνον με mail στο:
ttzimas@photo.gr
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επίσης για πλήρη απασχόληση με
studio μοντάζ στον Βόλο.
Bιογραφικά και δείγματα εργασίας στο
info@fotopanorama.gr
Περισσότερες πληροφορίες
στο τηλέφωνο 2421 029717
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Òæòêôëýñêð
ÇÒËÎÇÍÇËÃ: ÒÃÏÃÅËÚÕÉÔ ÌÃÍÆÉÔ

Ευρώπη παρά την τεχνολογική πρόοδο
και τις ελπίδες που εναποτέθηκαν
στο High Definition η συνολική
αγορά υπέφερε. Παρά ταύτα η
αγορά HD αυξήθηκε θεαματικά κατά

GfK@IFA
Oê æöòúñâàëÞó âäðòÞó ôæ âîÝëâíùè
Mε την ευκαιρία της έκθεσης καταναλωτικών ηλεκτρονικών IFA στο Βερολίνο (3-8
Σεπτεμβρίου) που μόλις έκλεισε τις πύλες της, η εταιρία ερευνών GfK ανακοίνωσε τα
πορίσματα με βάση την επεξεργασία στοιχείων απόλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο, για το
πρώτο εξάμηνο του 2010.
Η αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών έχει πάρει την ανιούσα με αύξηση πωλήσεων
κατά ποσοστό 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ωθούμενη από
τεχνολογικές καινοτομίες. Ως αποτέλεσμα της τάσης διασύνδεσης των συσκευών και
βελτιώσεων στην απεικόνιση, τον ήχο και τη σχεδίαση, οι καταναλωτές φαίνονται
διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα. Οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης
είναι οι Σκανδιναυϊκές, η Γερμανία, η Ιταλία και Ισπανία ενώ χαμηλότερες είναι οι
επιδόσεις στη Γαλλία και Βρετανία. Σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής οι ρυθμοί ήταν
4,9% για τη Δυτ. Ευρώπη και 2,6% για την Ανατολική.
Tηλεοράσεις Η τεχνολογική επανάσταση των επίπεδων οθονών έχει επηρεάσει καταλυτικά
την αγορά και το τηλεοπτικό προϊον κυριαρχεί στις πωλήσεις, απορροφώντας το 73%
της καταναλωτικής δαπάνης ολόκληρου του κλάδου. Αντίθετα παρελθόν φαίνεται να
αποτελούν οι εποχές εκθετικής ανάπτυξης του φορητού ήχου (mp3 player) και των
συσκευών πλοήγησης (PNA). Oι τρελές πωλήσεις ανήκουν στα περασμένα ξεχασμένα και η
ωριμότητα της αγοράς μεταφράζεται σε ανελέητο ανταγωνισμό και πεσμένες τιμές.
Ειδικότερα για το 2010, προβλέπεται αύξηση +6% σε πωλήσεις και τζίρο διεθνώς.
Αναμένεται να πωληθούν 252 εκ. τηλεοράσεις με κύκλο εργασιών 110 δις. εκ των οποίων
86% TFT. Aπό το σύνολο αυτό, 59εκ. τεμάχια LCD TV και 4,5εκ. Plasma TV αφορούν
τον ευρωπαίκό χώρο. Η διάσταση των 32in. παραμένει η δημοφιλέστερη αλλά
παρατηρείται μετατόπιση προς τις 37in. όπως και προς τις τηλεοράσεις με
προχωρημένα χαρακτηριστικά όπως ψηφιακό HDTV tuner, σύνδεση

100% σε τεμάχια και 90% σε τζίρο,
καταλαμβάνοντας το 1/3 του συνόλου.
Αποθηκευτικά μέσα. Η γενική τάση
του τζίρου σε storage media (-7%)
είναι πτωτική αλλά όχι απογοητευτική.
Για διάφορους λόγους: βασικότερος
των οποίων είναι η αξιοσημείωτη
σταθερότητα στις τιμές ΝΑΝD flash
memory, μπορεί να πωλούνται
λιγότερα (-15%) τεμάχια αλλά έχουν
μεγαλύτερες χωρητικότητες και
ταχύτητες. Το ίδιο περίπου συμβαινει
στα USB drives (-10%). Εκεί που
παρατηρήθηκε ουσιαστική πτώση
ήταν στα αναλώσιμα (CDR/DVDRW)
τα οποια με την διαρκή επέκταση της
χρήσης εξωτερικών σκληρών δίσκων
μεγάλης χωρητικότητας, flash drives
κλπ. γίνονται λιγότερο δημοφιλή. Στους
οπτικούς δίσκους η μόνη υποκατηγορία
που αναμένει σίγουρη άνοδο είναι το
Blu-ray (+25%).

με Internet, ενσωματωμένο HDD recorder κλπ. Η μέση τιμή
έφθασε τα 540 ευρώ, ακριβότερη από
ένα χρόνο πριν, αντανακλά όμως τον
αυξημένο εξοπλισμό. Η GfK εκτιμά ότι
την επόμενη χρονιά, θα αποτυπωθεί
για πρώτη φορά η εμπορική
απήχηση του 3D.
Camcorder Στην κατηγορία
των Camcorder η αγορά
έχασε έδαφος (-14%) στη Δυτ.
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Óâîõæãðþ ôõâ Ìþéèòâ!
Åêâ õêó Þîâõæó ×úõðäòâ÷êëÞó Ôöîâîõßôæêó
Öñý õè åêæþéöîôè õðö ÅêÝîîè ÔõâéÝõðö, ïæëêîðþî ôæ ìàäæó èíÞòæó
ðê Ôöîâîõßôæêó (æíñîæöôíÞîæó âñý õð äæîêëýõæòð ëýîôæñõ õúî
×úõðäòâ÷êëÿî Ôöîâîõßôæúî õèó Arles) íæ æñàëæîõòð õð åêßíæòð
ÔöîÞåòêð äêâ õèî Ëôõðòàâ õèó Çììèîêëßó ×úõðäòâ÷àâó, õèî ðíâåêëß
õúî ÏÞúî ×úõðäòÝ÷úî, õèî ðíâåêëß “ÃôõêëÞó ÆðíÞó”, ôæ æñêíÞìæêâ
Òèîæìýñèó Òæõôàîè, âììÝ ëâê õâ åþð æõßôêâ ãòâãæàâ ñðö åàåðîõâê
ôõèî ëâìþõæòè ÷úõðäòâ÷êëß Þëåðôè ëâê ôæ Þîâî îÞð ÷úõðäòÝ÷ð,
âîõàôõðêøâ. ÇñêñìÞðî, ÷Þõðó éâ åæàõæ õÞôôæòêó âõðíêëÞó æëéÞôæêó Çììßîúî
÷úõðäòÝ÷úî. Ïâ ôèíæêúéæà, ñúó ðê ×.Ô.Ì. ôõðøæþðîõâó ôõð îæâîêëý
ëðêîý, ñòðô÷Þòðöî æêåêëÞó õêíÞó åêâíðîßó ôæ ÷ðêõèõÞó ëâê îÞðöó.

ÑË ÇÌÊÇÔÇËÔ
• ÃÔÕËÌÇÔ ÆÑÎÇÔ / URBAN STRUCTURES
Ñíâåêëß Þëéæôè - ÇñêíÞìæêâ: Òèîæìýñè Òæõôàîè - Æèí. Ôøðìæàð
ÎèõÝõúî
Çäëâàîêâ: Òâòâôëæöß 1 Ñëõúãòàðö ÔÖÎÎÇÕ¼ØÑÖÏ:
Ì. ÃîõúîêÝåèó, Çò. ÃõõÝìè, Ì. ÌðìðëöéÝó, Çì. Îâìêäëðþòâ,
×. Îèìêÿîèó, Çì. Îðöçâëàõè, Ò. Îñðþõðó, Ï. Òâîâäêúõýñðöìðó, Ò.
Òæõôàîè, Å. ÔõâéÝõðó
• ÕÑÒËÃ ÕÑÖ ÑÏÇËÓÑÖ / FIELDS OF DREAMS
Ñíâåêëß Þëéæôè îÞúî æììßîúî ÷úõðäòÝ÷úî
ÇñêíÞìæêâ: ÅêÝîîèó ÔõâéÝõðó - ÒâìâêÝ Ãôõêëß Ôøðìß, Òðõâíýó
Çäëâàîêâ: ÒÞíñõè 30 Ôæñõæíãòàðö ÔÖÎÎÇÕ¼ØÑÖÏ: Í. Äâôêìêëýó, Ò.
Çöôõâéýñðöìðó, Çí. Ìâõôâñòàîèó, Î. ÌðöìêÞòèó,
ËÝë. Íâçâòàåèó, Å. Îñðþõêëðó, Çì. Ñîâôýäìðö, Åâò. Òêôõýìâ,
Øò. Ôúõèòýñðöìðó, Æ. Õâôðþåè, Î. Øòöôêëðþ
• ÃÍÇÐÃÏÆÓÑÔ ÃÄÓÃÎËÆÉÔ: SANALIKA
Çöäæîêëß ñâòâøÿòèôè õðö Îðöôæàðö ×úõðäòâ÷àâó Êæôôâìðîàëèó
Òîæöíâõêëý ÌÞîõòð Òðõâíðþ - Çäëâàîêâ:
ÒÞíñõè 30 Ôæñõæíãòàðö
• ÌÚÔÕÃÔ ÒÃÖÍÃÌÉÔ: ÎÇ ÎËÃ ÃÏÃÔÃ
Õðö ×Ýãâ õð Íêðõòàãê, ÎèõÝõâ - Çäëâàîêâ:
Òâòâôëæöß 1 Ñëõúãòàðö
• ÅËÚÓÅÑÔ ÎÑÖÕÃ×ÉÔ: ÃÔÖÏÑÆÇÖÕÃ ÃÏÉÍËÌÃ
Òðìöøÿòðó Èæàåúòðó, ÌâùÝìê - Çäëâàîêâ: ÔÝããâõð 2 Ñëõúãòàðö
• ÅËÚÓÅÑÔ ÎÃÅÅÑÏÇÈÑÔ: ÇËÌÑÏÇÔ ÃÒÑ ÕÃ ÌÖÊÉÓÃ
ÎæòëÝõð, Øÿòâ Çäëâàîêâ: ÔÝããâõð 2 Ñëõúãòàðö

9ð ÔÖÏÇÆÓËÑ ÅËÃ ÕÉÏ ËÔÕÑÓËÃ
ÕÉÔ ÇÍÍÉÏËÌÉÔ ×ÚÕOÅÓÃ×ËÃÔ
Ìúôõßó Ãîõúîêâåèó: «É ÷úõðéßëè õðö Ãäàðö ¿òðöó»
Ìúî. ÄâôôÝìðö: «1944, Çñêøæêòßôæêó õðö OSS ôõèî ëâõæøýíæîè
ÇììÝåâ»
Åêÿòäðó Æêåêíêÿõèó: «Õâ ôæíêîÝòêâ ëêîèíâõðäòÝ÷ðö õðö Æßíðö
Ãéèîÿî: íêâ æñêõöøàâ õèó ìâûëßó æñêíýò÷úôèó»
×ÿõèó ÌâäëæìÝòèó: «É ÷úõðäòâ÷àâ úó åêâíæôðìÝãèôè»
Åêÿòäðó ÌâõôÝääæìðó: ñâòðöôàâôè ñòðôúñêëðþ Þòäðö
Ï. Òâîâäêúõýñðöìðó: «ÇììÝåâ ëâê ÄâìëÝîêâ: Åòâ÷êëýõèõâ ëâê
Ñíðäæîðñðàèôè”
Òèîæìýñè Òæõôàîè: «Òæòà Êæúòàâó: Ìâììêõæøîêëß ñòâëõêëß ëâê
æñêôõèíðîêëß Þòæöîâ ôõè ôþäøòðîè æììèîêëß ÷úõðäòâ÷àâ”
Ïàëðó Òðìàõèó: «Ñ ôöììÞëõèó»
Îâî. Ôëðþ÷êâó: «×Ýõæ íÝõêâ: è ÷úõðäòâ÷àâ ôõèî öñèòæôàâ
õèó ñðòîðäòâ÷àâó, ïâîÝ »

ÆêÝòëæêâ: 29/9/10-3/10/10 Ìþéèòâ, õèì.: 27360 31718,
www.photokythera.com
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Photokina preview-2
Åêâ îâ æàôâôõæ ëâìÝ æîèíæòúíÞîðê
H Photokina έχει και ένα πολύ ζωντανό και δραστήριο κομμάτι παράλληλων
εκδηλώσεων που στο επίκαιρο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έκθεσης, στοχεύουν
να αναδείξουν την Κολωνία στο παγκόσμιο επίκεντρο του Ιmaging. Ας αναφέρουμε
μερικές πρωτοβουλίες:
Photoglobe. H ProPhoto, μαζί με άλλες δεκαπέντε γερμανικές εταιρίες μπήκαν στην
διαδικασία να διεκδικήσουν ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ο στόχος είναι να μαζευτούν
τουλάχιστον 100.000 ως 150.000 φωτογραφίες – συμμετοχές στο project PhotoGlobe
μέσω του site www.photoglobus.prophoto-online.de Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι
φωτογραφίες αυτές θα αναρτηθούν σε μορφή τεράστιας υδρογείου σφαίρας διαμέτρου

P R E V I E W

6 μέτρων αναπαριστώντας τις πέντε ηπείρους. Όπως δήλωσε ο κος Cristoph Thomas
πρόεδρος Photoindustrie Verband, «…με τη πρωτοβουλία αυτή, οραματιζόμαστε
συναισθηματικά και με βιώσιμο τρόπο το κεντρκό θέμα της Photokina. Eπιπλέον το
Photoglobe αντικαθρεφτίζει την παγκόσμια οπτική επικοινωνία μέσω κοινωνικής
δικτύωσης και εκατομμύρια εικόνες που ανεβαίνουν στο web καθημερινά ξεπερνώντας τα
εθνικά σύνορα…»
Επίσης η Photokina έχει ξεκινήσει το site www.photokina-pioneers.com που οριοθετεί
την επόμενη φάση δραστηριοποίησης στο Web 2.0. Mε το σλόγκαν “People with passion
for images” επιχειρείται η συνεργασία με πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το Facebook και
το Twitter κλπ. Άλλη μια έξυπνη ιδέα αφορά τις Live δοκιμές φωτογραιφκού εξοπλισμού
με την φροντίδα της Image Engineering και υποστήριξη του περιοδικού CHIP Foto Video
και της αλυσίδας φωτογραφικών Foto Gregor. Oι επισκέπτες θα φωτογραφίζουν ένα test
chart με μοντέλο και διάφορα patterns, θα παραδίδουν τα αρχεία και θα παίρνουν τις
πιστοποιημένες επιδόσεις από το ειδικό software IE-Analyser.
Το Mobile Imaging θα αποτελέσει ένα ακόμη κεντρικό σημείο της φετεινής Photokina
εφόσον διαρκώς εξαπλώνεται η χρήση φωτοκινητών και μάλιστα αρκετοί τα αξιοποιούν
για δημιουργική φωτογραφία. Με το project “My Photokina Diary” θα υπάρχει στη
διάθεση των επισκεπτών της έκθεσης μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού ημερολογίου με την
οποία θα μπορούν να αποστέλλονται εικόνες από την Photokina προς όλο τον κόσμο ενώ
θα πλαισιώνεται με καθημερινά κουίζ και βραβεία.
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

€ 20 ąûă Čû ČĊ÷û üăüĆ÷û!
ÓĎĊÿçć Čû õĄĈþû ûxĈċČĈĆöď ąûă ûćČăąûČûüĈĆöď!

Òăû ČĂĆÿĀĎćăąõď xûĊûāāÿĆ÷ÿď ČĂĆ.: 210 8541400 (ÝĊāçċăwÿď 10:00 - 18:00)
Ý vĈĆĉþĆĈå āĉĎøýā uóĎĈā 30 çăĊČúĈõĆď 2010

÷ĈĎĂćĈē 192
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 9,04

÷ĈĎĂćĈē 320
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

÷ĈĎĂćĈē 208
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

±«À± À ®µ®·« ¸¾ ¿À» www.photo.gr
êðøîô õçöçééêðîç÷
õĒđē ĕđ ĈĒČđćČčĝ úøôéöçúô÷ øĒđĖÿčĊ 1 & ïđĖĒĕĂćđĖ, 104 45 çċāďĄ • ĕĊĎ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485
êďćČĄėĀĒđĄČ ĆČĄ ĕĄ ĄĒĄčÿĕĚ ąČąĎĂĄ (ĔĊĈČğďĚ Ĉ û). õĄĒĄčĄĎğ ĈČčđČďĚďāĔĕĈ ĄĉĂ đĖ, ĆČĄ ďĄ ĔĖďĈďďđĊċđĞĈ ĆČĄ ĕđď ĕĒĝđ ĎĊĒĚāē čĄČ ĄđĔĕđĎāē ĕđĖē
ôďđĄĕĈğďĖđ ............................................................................
...................................................................................................
ČĈĞċĖďĔĊ .....................................................................................
õĝĎĊ...........................................................ø.ï.: ...........................
ñđĒĈĂĕĈ ďĄ ĈČčđČďĚďāĔĈĕĈ ĄĉĂ đĖ ĔĕĄ ĈĐāē ĕĊĎĀėĚďĄ :
êĒĆĄĔĂĄē: ..................................ôČčĂĄē: .........................................
ïČďĊĕĝ: ..........................................................................................

ÕÇÖØÑÔ 78 • ÆÇÖÕÇÓÃ 13 ÔÇÒÕÇÎÄÓËÑÖ 2010

 èĄĔČčÿ ñĄċāĄĕĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 15,07
 ñĂĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ... 1000 ðĀĐĈČē... / € 9,04
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ čĄČ ïđČďĚďĂĄ / € 9,04
 õĈĒĂ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 9,04
úĚĕđĆĒĄėĂĄ - ÷ĖďđĕČčā ČĔĕđĒĂĄ / € 15,07

 úĂĎČđē ñĄĒĆĄĒĂĕĊē / € 5,03
 èđĞĎĄ õĄĄěĚÿďďđĖ / € 5,03
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ Glamour / € 15,07 € 10,00
 øđ ñĈĆÿĎđ úđĒÿ / € 12,06

 100 ûĒĝďČĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ / € 15,07
 EõEKINA / € 10,04
 ïđĞąĄ / € 6,03
 êĕāĔČĄ ĔĖďćĒđā Ĕĕđ úøôéöçúô / € 70,00 (êĐĚĕĈĒČčĝ € 120)
 õĒĝĔĚĄ ĕĊē ïĒāĕĊē. Nelly's / € 30,00 ÷Ĉ ĄďĄĕĞĚĔĊ
 üĊėČĄčā ėĚĕđĆĒĄėĂĄ. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 üĊėČĄčĀē SLR. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 ì úċČďđĚĒČďā ĒđĔėđĒÿ/€ 20,00
(ñĈ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē)

*øČĀē Ĉ ú.õ.ç. Ĉď ĔĖĈĒČĎĄąÿďđďĕĄČ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē đĖ čĖĄĂďđďĕĄČ Ąĝ € 6,00 ĀĚē € 10,00 ĄďĄĎĝĆĚē ĕđĖ ąÿĒđĖē
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Novoflex
Òìèéÿòâ âñý âîõÝñõðòæó ÷âëÿî
Πολλοί είναι οι κάτοχοι ψηφιακών
συστημάτων ρεφλέξ που έχουν στη κατοχή
τους παλιότερους φακούς χειροκίνητης
εστίασης και θα ήθελαν να τους
αξιοποιήσουν. Επίσης, τα νέα συστήματα
τύπου mirrorless ή CSC (Compact System
Cameras) όπως έχουν επικρατήσει να
λέγονται, δεν έχουν αναπτύξει ακόμη επαρκή
υποστήριξη σε φακούς, οπότε οι χρήστες
αναζητούν και άλλες λύσεις.
Η γερμανική Novoflex (έτος ίδρυσης 1948)
έγινε πολύ γνωστή από τα συστήματα
οπτικών ινών, πανοραμικών κεφαλών,
lens adaptors κλπ. Φέτος, στο περίπτερό
της στη Photokina, λαμβάνοντας υπόψη
τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται
στην αγορά, θα παρουσιάζει μεγάλη γκάμα
από προσαρμογείς φακών. Για παράδειγμα
θα υπάρχει πλήρης σειρά αντάπτορ
προσαρμογής φακών Leica M και R, Canon
FD, Minolta AF/Sony Alpha, Pentax PK,
Nikon κλπ. για το σύστημα Micro 4/3. Επίσης
θα υπάρχουν αντάπτορες προσαρμογής
μεταξύ διαφορετικών συστημάτων SLR, όλα
με τη γνωστή γερμανική μηχανική ακρίβεια.

Pentax K-r
É ãâôêëß ëâõèäðòàâ æïæìàôôæõâê
Στην entry level κατηγορία ψηφιακών ρεφλέξ έρχεται να διαγωνιστεί για την προτίμηση
των υποψήφιων αγοραστών, η νέα Pentax K-r. H μικρή το δέμας DSLR θυμίζει την Κ-x
ξεχωρίζει με τoν εξελιγμένο αισθητήρα 12Megapixel CMOS δεύτερης γενιάς και τα ηλεκτρονικά Prime II. Eτσι η ευαισθησία ISO ανεβαίνει στα ISO 12800 (ως ISO 25600 μέσω
ρύθμισης custom function) ενώ το burst mode 6fps υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο
της κατηγορίας. Το autofocus Safox IX (ένατης γενιάς) περιλαμβάνει ένδεκα σημεία εστίασης (με εννέα σταυροειδή σημεία στο κέντρο) υποβοηθούμενο από ειδική λυχνία όταν δεν
είναι επαρκής ο περιβαλλοντικός φωτισμός. Πολύ βελτιωμένη συμπεριφορά υπόσχεται η
Pentax για το σταθεροποιητικό σύστημα Shake Reduction που επιδρά στον αισθητήρα με
κέρδος 4 stop στις ταχύτητες. Καινοτομία αποτελούν τα ψηφιακά φίλτρα (όπως Starburst,
Sketch, Posterization κλπ.) εντύπωση προκαλεί η επαναφορά της θύρας infraRed (εδώ
ονομάζεται IrSimple) που είχαμε να δούμε παρόμοια από τον καιρό που υπήρχε σε ορισμένες compact. Tέλος σημειώνουμε τις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες προδιαγραφές όπως την
υποστήριξη HDR, τα ένδεκα υποπρογράμματα σκηνών, το white balance με ειδική επιλογή
CTE που αναδεικνύει τα επικρατέστερα χρώματα του κάδρου, την ευκρινή οθόνη 3in. 921K
pixel κλπ. ÕÇØÏËÑ 210 9567810

Canon Ixus 1000HS
Mæ CMOS 10Îegapixel
Στροφή στη σχεδιαστική φιλοσοφία Ιxus επιχειρεί η Canon με τα
μοντέλα σειράς HS. Όπως και στις Hi end Powershot S95 και G11,
τίθεται οροφή 10Megapixel στην ανάλυση ώστε να αντιμετωπιστεί
ριζικά το πρόβλημα του ηλεκτρονικού θορύβου. Από την άλλη
μεριά οι μηχανικοί της Canon κατάφεραν να χωρέσουν φακό zoom
10x στο slimline ανατρέποντας την εδραιωμένη αντίληψη ότι οι
superzoom μηχανές είναι αδύνατον να χωρέσουν σε μία τσέπη.
Επιστρέφοντας στον αισθητήρα, η CMOS σχεδίαση διευκολύνει το
βίντεο που εδώ τα δίνει όλα: είναι full HD 1080p με στερεοφωνικό
ήχο, επίδοση αδιανόητα καλή για superslim μηχανή. Σαν να
μην έφθανε αυτό,το high refresh συνεπάγεται και πολύ καλή
συμπεριφορά στη λειτουργία ριπής (3,7fps) Aν χρειαστεί κάτι
παραπάνω σε ταχύτητα, τότε προσφέρεται πανγρήγορο HiSpeed
8,8fps με περιορισμό ανάλυσης στα 2,5Megapixel!

INTERSYS 210 9554000
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ÎêëòÝ îÞâ
• Cosina ëâê Micro 4/3. H Cosina
äîúôõß äêâ õâ ðñõêëÝ ëâê õêó õèìæíæõòêëÞó
íèøâîÞó ñðö ñâòÝäæê, âîæãâàîæê ôõð
õòÞîð õðö Micro 4/3. Êâ ïæëêîßôæê îâ
ñâòÝäæê ÷âëðþó Îicro 4/3 íæ ãÝôè õð
äîúôõý ñòýõöñð åèì. íêëòÞó åêâôõÝôæêó,
50% íêëòýõæòè âñýôõâôè ðñõêëðþ
ôõðêøæàðö/âêôéèõßòâ, 11 èìæëõòêëÞó
æñâ÷Þó ëâê åêÝíæõòð íðîõðþòâó
ëâõÝ 6mm íêëòýõæòè ôæ ôøÞôè íæ õð
ëìâôôêëý 4/3.

• Èeiss@Photokina. Mêâ ôæêòÝ
âõòâïêýî éâ ñìâêôêÿôðöî õð ñæòàñõæòð
ôõè Photokina.
Îæõâïþ âöõÿî
ð øæêòðëàîèõèó
æôõàâôèó æöòöäÿîêðó
35mm f/1,4 ôæ
íðîõðþòæó Canon
EF (ZE) ëâê Nikon F
(ZF.2). Ãñðõæìæàõâê
âñý 11 ôõðêøæàâ ôæ
9 äëòðöñ, Þøæê ýøê
æöëâõâ÷òýîèõè õêíß
1385 æöòÿ ëâê éâ
åêâõàéæõâê ôõèî âäðòÝ
âñý õð ñòÿõð õòàíèîð õðö 2011. Çñàôèó
äêâ ñòÿõè ÷ðòÝ ôõèî êôõðòàâ õèó, è
Zeiss éâ ñðöìÝæê ëâê âïæôðöÝò-Þëñìèïè.
Òæòêôôýõæòâ ôõð ñæòàñõæòð.
• Óöéíàôõæ õð AF íæ õè ãðßéæêâ
õèó Datacolor Õð æêåêëý æïÝòõèíâ
SpyderLensCal focus calibrator õèó
Datacolor Þøæê âñðôõðìß îâ íæõòÝæê
õèî âëòàãæêâ õðö autofocus. ÎÝìêôõâ
ôæ DSLR ñðö åàîðöî õè åöîâõýõèõâ
ôõð øòßôõè îâ æñæíãâàîæê, íñðòÞê îâ
øòèôêíðñðêèéæà äêâ åêýòéúôè õðö backfocus ß õúî âñðëìàôæúî íæ ëÝñðêðöó
÷âëðþó. Êâ ëðôõàçæê $59.

Nikon Coolpix P7000
ÇñêõÞìðöó íèøâîß äðßõòðö
Ήταν καιρός…. Mετά την αποτυχημένη προσπάθεια με την P6000, η Nikon επιστρέφει
με αξιώσεις στην αγορά των prestige compact με πειστικό τρόπο. Μπαίνει δηλ. ξανά
στο ολιγάριθμο club των μηχανών για λίγους, όπου ενδεικτικά τα μέλη είναι η Canon
Powershot S95 και G11, η Panasonic LX5 και η Samsung ΕΧ1.
Ευτυχώς που στην Ρ7000 οι σχεδιαστές άκουσαν τη φωνή της λογικής και προτίμησαν
αισθητήρα μεγέθους 1/1,7in. με μεσαία ανάλυση 10.1 Megapixel και καλύτερες
πραγματικές επιδόσεις από τους υπερβολικούς σένσορες 14Megapixel που κατακλύζουν
τον κόσμο των compact. To σχήμα θυμίζει rangefinder και μοιάζει αρκετά με τη G11, την
οποία και θα έχει ως κυριότερη ανταγωνίστρια. Επίσης έχει προσοφθάλμιο σκόπευτρο
(ζήτω!) το οποίο πλαισιώνεται από οθόνη 3.0in. 921K pixel, δανεισμένη από καλές
ρεφλέξ, ενώ κανένα παράπονο δεν μπορεί να διατυπωθεί για το φακό superzoom 7,1x
28-200mm με φωτεινότητα f/2,8-5,6. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν όλα τα χειριστήρια
και οι δυνατότητες για χειροκίνητες ρυθμίσεις στα πάντα ώστε ο χρήστης συνεχώς να
διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο. Αποφασιστικό ρόλο παίζουν τα ηλεκτρονικά νεώτερης
γενιάς Expeed C2 που επιτρέπουν διεύρυνση της κλίμακας ευαισθησίας ως ISO 3200
με πλήρη ανάλυση - ενώ στην ειδική λειτουργία αποθορυβοποίησης Low Noise
Night Μοde μπορεί να φθάσει ως ISO 12.800! Επίσης ενσωματώνεται νέας γενιάς
σταθεροποίηση “5-way VR” όπως αποκαλείται από τη Nikon, που υποβοηθεί την
απόδοση με πέντε τρόπους: οπτικό σταθεροποιητή στο φακό, ηλεκτρονικό VR στις
ήδη τραβηγμένες εικόνες, σύστημα motion detection που αυξάνει την ευαισθησία, τη
διευρυμένη ευαισθησία και το γνωστό από παλιότερες Coolpix BSS (Best Shot Selector).
Aλλο ένα αξιομνημόνευτο χαρακτηριστικό είναι το ηλεκτρονικό αλφάδι(Virtual Horizon)
που υπάρχει μόνον σε
ορισμένες ακριβές ρεφλέξ.
Eπειδή κινείται στη λογική
της system camera, φοράει
hot shoe που δέχεται τα
προηγμένα flash Speedlight
SB400/600/800/900 και
προαιρετικά το εξάρτημα
WideAngle Converter 0,7x
WC-E75 που μετατρέπει
την πιο ευρυγώνια εστιακή
απόσταση από 28mm σε
21mm.

ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888
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Coolpix S8100Îæ backlit CMOS
H αντικαταστάτρια της S8000
παρουσιάστηκε λίγες μέρες πριν
τη Photokina και στις περισσότερες
προδιαγραφές (φακός 30-300mm,
oθόνη 3in.) μοιάζει απόλυτα με το
προηγούμενο μοντέλο. Διαφοροποιείται
μονάχα στον αισθητήρα 12Megapixel
backlit CMOS ο οποιος υπόσχεται
καλύτερη συνολική ποιότητα ιδιαίτερα
στην ευαισθησία παρότι υστερεί σε
ανάλυση κατά 2 Megapixel. Mε το
πολύ γρήγορο frame rate του CMOS
μπορούμε να έχουμε ταχύτατο burst
mode 10φπς και εξαιρετικό video
1080p.

ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Pentax Optio RS 1000
AììÝçæê ñòðôýùæêó ëâê ñòýôúñâ

Pentax
Híê-æöòöäÿîêðó SMC DA 35mm
f/2,4 AL

Η Pentax RS 1000 έχει ως σύμβολο τον χαμαιλέοντα. Εύστοχη ιδέα, αφού αλλάζοντας
προσόψεις, διαφοροποιεί την φυσιογνωμία και την προσωπικότητά της. Με την ίδια ευκολία που αλλάζει προσόψεις σε κινητό, ο χρήστης μπορεί να δώσει την δική εμφανισιακή
προτίμηση στη φωτογραφική του μηχανή. Η λεπτή μηχανή έχει μέγεθος πιστωτικής κάρτας, αισθητήρα υψηλής ανάλυσης 14Megapixel, zoom 4x 27,5-110mm και μεγάλη οθόνη
3in. H σχεδιαστική φιλοσοφία τείνει προς τον αυτοματισμό: για παράδειγμα, η λειτουργία
Auto Picture παρέχει πρόσβαση σε 15 διαφορετικές σκηνές. Δεν λείπει το video 720p (με
σταθεροποίηση0 ÕÇØÏËÑ 210 9567810

Ο νέος ημιευρυγώνιος 35άρης της
Pentax παίζει το ρόλο στάνταρ φακού
σε DSLR με αισθητήρα APS-C format.
Περιλαμβάνει ένα υβριδικό ασφαιρικό
στοιχείο, και εξασφαλίζει ευκρίνεια
και κοντράστ σε όλη την κλίμακα
αποστάσεων εστίασης. Η μέγιστη
φωτεινότητα f/2,4 αποτελεί επαρκή
συμβιβασμό ανάμεσα στο μέγεθος και
την αποδοτικότητα. Ζυγίζει μόλις 125γρ.

Fujifilm Real 3D W3
ÏÞo õòêôåêÝôõâõo íðîõÞìð
Η αρχή έγινε με τη W1. H W3 ακολουθεί ως η πρώτη τρισδιάστατη μηχανή με δυνατότητα
High Definition 3D Video. Oι προδιαγραφές δεν αλλάζουν ιδιαίτερα, αφού φοράει τον
ίδιο διπλό αισθητήρα CCD 2/3in.10Megapixel. Όμως έχει μεγαλώσει αισθητά η οθόνη στις
3,5in. Tην αναπαραγωγή video Real 3D High Definition μπορούν να παρακολουθήσουν
οι θεατές συνδέοντας τη συσκευή μέσω mini HDMI σε οποιαδήποτε τηλεόραση 3D. Εναλλακτικά, η απεικόνιση 3D μπορεί να επιτευχθεί είτε στην ενσωματωμένη οθόνη είτε στην
εξωτερική κορνίζα 8in. FUJIFILM 210 9404100
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HD-DSLR ½ NEX-VG10E;
É æòÿõèôè ñðö åæøéßëâíæ âñý ñðììðþó
÷àìðöó ëâê ôöîæòäÝõæó æàîâê äêâ õð âî æàîâê
ñòðõêíýõæòð äêâ õè ìßùè HD Video îâ
ëêîèéæà ëÝñðêðó äêâ õèî âñýëõèôè íêâó NEXVG10E ß äêâ íêâ âñý õêó ñðììÞó æñêìðäÞó
ñðö öñÝòøðöî âñý DSLR ÷úõðäòâ÷êëÞó
íèøâîÞó ñðö ëÝîðöî ìßùæêó HD Video
(ëâê è Sony íâó âîâëðàîúôæ ýõê æêôÞòøæõâê
åöîâíêëÝ ôõð øÿòð íæ õêó ëâêîðõýíæó
A33 ëâê A55). É âñÝîõèôß íâó æàîâê ýõê è
NEX-VG10E ëÝîæê õè åðöìæêÝ ñðö ëÝîæê íêâ
DSLR ôöîåöâôíÞîè íæ ôþôõèíâ ôõßòêïèó,
ÅÓÃ×ÇË Ñ ÆÉÎHÕÓÉÔ ÔÕAÎÑÔ

Sony NEX-VG10E
Òòÿõæó æîõöñÿôæêó
Ôõêó âòøÞó Ãöäðþôõðö õðö 2010, æàøâíæ õèî “õþøè” îâ ñÞôæê ôõâ øÞòêâ íâó Þîâ
ñòúõýõöñð õèó îÞâó ñòýõâôèó õèó Sony, õèó NEX-VG10E, õèó ñòÿõèó ãêîõæðëÝíæòâó
ñâäëðôíàúó íæ âêôéèõßòâ íæäÞéðöó APS-C ëâê ÷úõðäòâ÷êëðþó ÷âëðþó. Îêâó
ëâê õð æîåêâ÷Þòðî õúî æñâääæìíâõêÿî æêëðîðìèñõÿî ßõâî êåêâàõæòâ Þîõðîð äêâ õè
ôöäëæëòêíÞîè ëÝíæòâ, çèõßôâíæ âñý õð ÷àìð ÅêÝîîè Çìæöéæòàðö îâ íâó øâòàôæê ëÝñðêâ
ñìÝîâ õèó NEX-VG10E. Ñ ÅêÝîîèó øòèôêíðñðàèôæ õè NEX-VG10E íæ õðöó ÷âëðþó
SEL-18200 & SEL-16F28, âïæôðöÝò ôõßòêïèó Varizoom ëâê Manfrotto, õð ñòýäòâííâ
editing Sony Vegas Pro 9. Õð âñðõÞìæôíâ âöõßó õèó åðöìæêÝó íñðòæàõæ îâ õð ãòæàõæ ôõè
åêæþéöîôè http://www.vimeo.com/13933025.
ÔÖÏÕÑÎÉ ÒÇÓËÅÓÃ×É
É NEX-VG10E æàîâê è ñòÿõè Full HD æñâääæìíâõêëß ëÝíæòâ íæ âêôéèõßòâ Exmor APS
HD CMOS 14,2 æîæòäÿî MegaPixel ëâê ôþôõèíâ æîâììÝïêíúî ÷úõðäòâ÷êëÿî ÷âëÿî
E-mount. Îñðòæà îâ æääòÝùæê Full HD 1920x1080 AVCHD öìêëý ôõâ 24Mbps øúòàó
ñæòêðòêôíðþó øòðîêëßó åêÝòëæêâó, åàîðîõâó õè åöîâõýõèõâ äêâ “ëêîèíâõðäòâ÷êëßó”
âêôéèõêëßó ìßùæêó íæ íêëòý ãÝéðó ñæåàðö. ÇñêñìÞðî, è VG10 ôâó åàîæê õèî æöëâêòàâ
íæ õè øòßôè âîõÝñõðòâ îâ ëÝîæõæ ìßùæêó íæ õè íæäÝìè äëÝíâ õúî ÷úõðäòâ÷êëÿî
÷âëÿî ôæêòÝó A, æíñìðöõàçðîõâó õèî åöîâõýõèõâ ëâììêõæøîêëßó Þë÷òâôèó. Ôõð
âòøêëý ñâëÞõð, è VG10 ôöîðåæþæõâê íæ ÷âëý E18-200mm F3.5-6.3 OSS íæ ôþôõèíâ
ôõâéæòðñðàèôèó æêëýîâó, ð ðñðàðó Þøæê ôøæåêâôõæà ëâê ãæìõêôõðñðêèéæà äêâ ìßùæêó ãàîõæð
ëâê íæ õðî ðñðàð Þäêîæ è ñìæêðùè÷àâ õúî ñìÝîúî õèó åðëêíßó íâó. Ãñæöéöîýíæîè

HD æïúõæòêëý monitor ëâê æïúõæòêëý
íêëòý÷úîð, ñðö ôàäðöòâ âöïÝîðöî õðî
ýäëð ëâê õð ëýôõðó õðö ôöôõßíâõðó ëâê
åöôëðìæþðöî õèî æöøòèôõàâ. Ãî ôæ âöõÝ
ñòðôéÞôæê ëâîæàó õèî ñðìþõêíè äêâ âòëæõÞó
ìßùæêó åöîâõýõèõâ äêâ autofocus ëâê õð
æïâêòæõêëý ôþôõèíâ Optical Steadyshot
ñðö øòèôêíðñðêðþî ðê ÷âëðà E-mount,
ôöíñæòâàîæê ñúó è VG10 âñðõæìæà íêâ
ôàäðöòâ ðêëðîðíêëß ñòýõâôè ñðö ÷Þòæê
æïâêòæõêëÝ ñðêðõêëý âñðõÞìæôíâ.
ÔÖÎÒÇÓÃÔÎÃÕÃ
É NEX-VG10E íâó Þåúôæ õèî âàôéèôè
ýõê ïæëêîÝ íêâ æñâîÝôõâôè íÞôâ ôõèî
æñâîÝôõâôè õðö HD-DSLR, âñðõæìÿîõâó
õèî ñòÿõè ñòâäíâõêëÝ ñòðôêõß ëâê
ðìðëìèòúíÞîè ìþôè äêâ ëÝñðêðî
æêëðîðìßñõè ñðö éÞìæê íêâ âìèéêîÝ
ëêîèíâõðäòâ÷êëß âêôéèõêëß ôõêó ìßùæêó
õðö. Îæ õêíß ëðîõÝ ôõâ 2000€, íñðòæà
îâ âñðõæìÞôæê âîâñýôñâôõð ëðííÝõê
ôæ ëÝéæ åêëÝíæòè ß ñðìöëÝíæòè ìßùè,
âîâãâéíàçðîõâó ôèíâîõêëÝ õèî âêôéèõêëß
õoö video.

ôæ æñâääæìíâõàæó ëâíæòâíæî, è Sony Þåúôæ êåêâàõæòè ôèíâôàâ ôõð ôþôõèíâ ßøðö
õèó VG10. ÒâòÝ õð äæäðîýó ýõê åæî ñòðõàíèôæ íêâ ëâéâòÝ æñâääæìíâõêëß XLR ìþôè,
æïýñìêôæ õèî VG10 íæ ôõæòæð÷úîêëý íêëòý÷úîð Quad Capsule Spatial Array ñðö
øòèôêíðñðêæà æïæìêäíÞîðöó âìäýòêéíðöó æñæïæòäâôàâó äêâ îâ ôöîåöÝôæê õð ôßíâ âñý
õÞôôæòêó âîæïÝòõèõæó ñðìöëâõæöéöîõêëÞó íêëòð÷úîêëÞó ëÝùæó. Õð âñðõÞìæôíâ æàîâê
æïâêòæõêëÝ åêâöäßó ôõæòæð÷úîêëýó ßøðó, íæ ñêôõß âñðõþñúôè õèó ëâõæþéöîôèó. Îâó
æîõöñúôàâôæ æñàôèó ð æòäðîðíêëýó ôøæåêâôíýó, íæ ñðêðõêëÝ öìêëÝ ëâê âîõêðìêôéèõêëÞó
æñê÷Ýîæêæó. Îâó ãðßéèôâî ñðìþ è æïâêòæõêëß 921k dot Xtra Fine LCD ðéýîè
ñðö âîõâñðëòàéèëæ Ýòêôõâ íæ õêó default òöéíàôæêó õèó, õð ñÝõèíâ hot-shoe äêâ
ñòðôâòíðäß ÷úõêôõêëÿî LED ôõð ñÝîú íÞòðó õèó ëÝíæòâó, ëâéÿó ëâê õð minimal
ëâê ìæêõðöòäêëý menu. Ôõâ ñìæðîæëõßíâõâ õèó ëÝíæòâó éâ ñòÞñæê îâ ôèíæêÿôðöíæ
ëâê õè åöîâõýõèõâ äêâ ìßùè ÷úõðäòâ÷êÿî jpeg íæ âîÝìöôè 14,2 MegaPixel, ëâéÿó
ëâê õè åöîâõýõèõâ äêâ ñòðôâòíðäß ÷úõðäòâ÷êëðþ flash ôõð ôÿíâ õèó. ¿ôðî â÷ðòÝ
õèî ñðêýõèõâ õúî æêëýîúî ñðö äòÝùâíæ, íâó Ýòæôæ è ðïþõèõâ õðö ÷âëðþ 18-200mm,
ëâê è âñýåðôè õðö ôöîýìðö ôæ åþôëðìæó ÷úõêôõêëÝ ôöîéßëæó. Çîõöñúôêâëý æñàôèó
ßõâî õð íêëòý ãÝéðó ñæåàðö ëâê õâ øòúíâõêëÝ ñòð÷àì õðö íæîðþ æñêìðäßó. Ãëýíè éâ
ñòÞñæê îâ ôèíæêÿôðöíæ ýõê è åöîâõýõèõâ äêâ autofocus âñðõæìæà ñðìþõêíð ôþííâøð ôæ
ôöäëæëòêíÞîæó ìßùæêó.
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- ÏÞæó ÒòððñõêëÞó, ñòðüñðìðäêôíðþ 15
æëâõ. æöòÿ.
Ôæ ý,õê â÷ðòÝ õè åêæöëýìöîôè õèó
ñòýôãâôèó õúî íêëòÿî ëâê ñðìþ íêëòÿî
æñêøæêòßôæúî ôõè øòèíâõðåýõèôè
ëâê õèî æïâô÷Ýìêôè õèó ñæòâêõÞòú
âîÝñõöïßó õðöó, æàîâê ßåè âîðêëõÝ åþð
ñòðäòÝííâõâ õðö Õâíæàðö Çääöðåðôàâó
Îêëòÿî ëâê Òðìþ Îêëòÿî Çñêøæêòßôæúî
äêâ ñâòðøß ëòâõêëÿî æääößôæúî
ôöîðìêëðþ þùðöó Þúó 1,5 åêô. æöòÿ,
ñòðëæêíÞîðö îâ øðòèäèéðþî åÝîæêâ
äêâ õèî æïý÷ìèôè öñðøòæÿôæúî ôõêó
æ÷ðòàæó, õâ âô÷âìêôõêëÝ õâíæàâ ëâê õðöó
ñòðíèéæöõÞó.
Çñàôèó ýñúó ëðêîðñðêßéèëæ âñý õè
Ä’ Æêæþéöîôè Ãô÷Ýìêôèó-Òâòðøÿî
ëâéêæòÿîæõâê ñìÞðî æîêâàð äêâ ýìðöó
õðöó Ãô÷âìêôõêëðþó ÷ðòæàó ôþôõèíâ
òþéíêôèó õúî ð÷æêìýíæîúî ñòðó
âöõðþó æêô÷ðòÿî. Ñê ð÷æêìÞõæó ñðö

Çìñàåæó äêâ òðß øòßíâõðó ôõèî âäðòÝ
14 ñòðäòÝííâõâ Ýíæôèó æîàôøöôèó æñêøæêòßôæúî
ÆÞëâ õÞôôæòâ (14) ñòðäòÝííâõâ æîàôøöôèó æñêøæêòßôæúî íæ ôöîðìêëý
ñòðüñðìðäêôíý 1,823 åêó. æöòÿ ñòðúéðþîõâê âöõý õðî ëâêòý íÞôâ âñý õð ÇÔÒÃ ëâê
õð Öñðöòäæàð ÃîÝñõöïèó ëâê Ãîõâäúîêôõêëýõèõâó.
Ôõð ôõÝåêð öìðñðàèôèó ãòàôëðîõâê ôßíæòâ õâ ÒòðäòÝííâõâ äêâ õèî Çîàôøöôè
Çñêøæêòßôæúî õðö Õòêõðäæîðþó ÕðíÞâ - Çíñýòêð, Öñèòæôàæó ëâê äêâ õèî Çîàôøöôè
ÇìæöéÞòúî Çñâääæìíâõêÿî, ñòðüñðìðäêôíðþ 668 ëâê 70 æëâõ. æöòÿ âîõàôõðêøâ, âñý õâ
ðñðàâ æîêôøþðîõâê ôöîðìêëÝ 22.581 æñêøæêòßôæêó ëâê æñâääæìíâõàæó. Ôæ ôõÝåêð öìðñðàèôèó
ãòàôëæõâê ëâê õð ñòýäòâííâ e-Security (Ùè÷êâëß Ôþäëìêôè), ñòðüñðìðäêôíðþ 30 æëâõ.

öñðãÝììðöî âàõèôè äêâ òþéíêôè õúî
ð÷æêìÿî õðöó íÞøòê 15 Ñëõúãòàðö
2010 ëâéÿó ëâê æëæàîðê ðê ðñðàðê Þøðöî
öñâøéæà ôõèî òþéíêôè õðö Ï. 3833/2010
ëâê õèòðþî õðöó ýòðöó âöõßó õöäøÝîðöî
âöïèíÞîðö ñðôðôõðþ Þëñõúôèó õúî
ñòýôéæõúî õæìÿî. Õð ñðôðôõý Þëñõúôèó
äêâ ð÷æêìÞõæó ñðö ëâõâãÝìðöî æ÷Ýñâï
õèî ð÷æêìß õðöó ëâéðòàçæõâê ôæ 30% æñà
õúî ñòýôéæõúî õæìÿî ß ôæ 60% ôõèî
ñæòàñõúôè õíèíâõêëßó ëâõâãðìßó õèó
ð÷æêìßó. Ñê æîåêâ÷æòýíæîðê íñðòðþî
öñðãÝììðöî õð âàõèíâ õðöó íÞøòê õèó
15 Ñëõúãòàðö 2010.

æöòÿ, âñý õð ðñðàð æîêôøþðîõâê 3.000 æñêøæêòßôæêó. Ôõð ôõÝåêð õèó ôöíãâôêðñðàèôèó
ãòàôëæõâê õð Òòýäòâííâ Åöîâêëæàâó ëâê Ïæâîêëßó Çñêøæêòèíâõêëýõèõâó, ñòðüñðìðäêôíðþ
70 æëâõ. æöòÿ, âñý õð ðñðàð éâ ìÝãðöî æîêôøþôæêó ñæòàñðö 1.800 æñêøæêòßôæêó.
Ôõêó 23/7/2010 ðìðëìèòÿéèëæ è öñðãðìß ñòðõÝôæúî äêâ õâ îÞâ ñòðäòÝííâõâ ÒòÝôêîè
Çñêøæàòèôè ëâê ÒòÝôêîæó ÖñðåðíÞó, íæ ñòðüñðìðäêôíý 30 æëâõ. æöòÿ õð ëâéÞîâ âñý õâ
ðñðàâ éâ æîêôøöéðþî ôöîðìêëÝ ñæòàñðö 1.000 õðöòêôõêëÞó æñêøæêòßôæêó. Ôõêó 15/9/2010
ðìðëìèòÿîæõâê è öñðãðìß æñæîåöõêëÿî ñòðõÝôæúî äêâ õð îÞð ñòýäòâííâ Îæõâñðàèôè
ôõêó ÏÞæó Ôöîéßëæó, ñòðüñðìðäêôíðþ 200 æëâõ. æöòÿ, âñý õð ðñðàð æîêôøþðîõâê ñæòàñðö
4.500 æñêøæêòßôæêó. Ñìðëìèòÿéèëâî ðê ñòðõÝôæêó äêâ õð ñòýäòâííâ ¼îåöôè ëâê Öñýåèôè

¼îúôè Çñâääæìíâõêÿî Ìâììêõæøîÿî ×úõðäòÝ÷úî Äðòæàðö ÇììÝåðó
Ôöäëòýõèôè õðö ñòðæåòæàðö
Ôõêó 23/7/2010 ôöîæåòàâôæ è åêðàëèôè ñðö ýòêôæ õð ÎðîðíæìÞó Òòúõðåêëæàð Êæôôâìðîàëèó
äêâ õð ôúíâõæàð õúî æñâääæìíâõêÿî ÷úõðäòÝ÷úî õèó ñýìèó õð ðñðàð ëâê ôöäëòðõßéèëæ ôæ
ôÿíâ íæ õèî ñâòâëÝõú ôþîéæôè:
Òòýæåòðó: ËúÝîîèó ×Þëëâó
Ãîõêñòýæåòðó: Øòßôõðó Òâôøðþåèó
ÅòâííâõÞâó: ÕèìÞíâøðó Åâòðö÷âììàåèó
Õâíàâó: Äâôàìèó ÎúüôêÝåèó
ÎÞìè: ÎèîÝó Ô÷öòêåÝëèó, Îâòàâ Êâíîàåðö & Ãîõþñâó Øâõçèôõæ÷âîàåèó.
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Õð ñòðæåòæàð âîâíÞîæõâê îâ
ôöîæåòêÝôæê õè ÆæöõÞòâ 13
Ôæñõæíãòàðö ÿôõæ îâ ðòêôõæà è
èíæòðíèîàâ õúî æëìðäÿî õðö
ôúíâõæàðö ëâê îâ ðíâìðñðêèéæà
Ýíæôâ è ìæêõðöòäàâ õðö.
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Leadership & marketing

É íÞõòèôè õèó âñýåðôèó
Ãî éÞìæõæ öùèìß âñýåðôè, íæõòßôõæ õèî. Ãî åæî
íñðòæàõæ îâ õè íæõòßôæõæ, ëâìþõæòâ îâ õèî ïæøÝôæõæ...
Ñ Peter Drucker æàîâê âöõýó ñðö Þäòâùæ ëâê æàñæ âöõÞó õêó íæäÝìæó ëðöãÞîõæó,
âòëæõÝ øòýîêâ ñòêî. Òêôõæþú ýõê êôøþðöî ôßíæòâ ýôð ëâê ýõâî æàøâ âëðþôæê õðî
ëâéèäèõß Drucker îâ õêó ìÞæê. ¿íúó, ôßíæòâ åêâ÷Þòæê ð õòýñðó ñðö âîõêíæõúñàçú
õð îýèíâ âöõÿî õúî ìÞïæúî.
Õèî ñâìêÝ ëâìß æñðøß õúî èíæòÿî íðö úó âòøèäýó õúî ‘‘ãðþãâìúî’’, ñàôõæöâ ýõê
ßõâî åðöìæêÝ õðö èäÞõè îâ íæõòÝ õèî âñýåðôè õúî ö÷êôõâíÞîúî õðö. Õÿòâ, ñêôõæþú
ýõê ð èäÞõèó ñòÞñæê îâ ãðèéÝ õðöó âîéòÿñðöó (ýøê õðöó ö÷êôõâíÞîðöó), îâ éÞõðöî
æëæàîðê åæàëõæó íÞõòèôèó ôæ ôöîæòäâôàâ íæ õðöó ñæìÝõæó õðöó. Ãöõß è ñàôõè ñòðÞëöùæ
âñý õýõæ ñðö Þíâéâ îâ âììÝçú õâ ôöôõßíâõâ, Þõôê ñðö îâ Þøú õè åöîâõýõèõâ îâ
æàíâê ñæòêôôýõæòð âñðõæìæôíâõêëýó ôõè åêÝòëæêâ õðö èäæõêëðþ íðö Õâïêåêðþ. Çàîâê è
ãÝôè õèó îÞâó íðö ôöíñæòê÷ðòÝó, ôþí÷úîâ íæ õð ñòýõöñð õèó øßîâó-èäÞõè. É ñâìêÝ
éæúòàâ öñðåèìÿîæê ýõê ðê Ýîéòúñðê ôæ ðñðêðåßñðõæ æñàñæåð, åæî Þøðöî æñâòëß ëàîèõòâ äêâ îâ åêâøæêòêôõðþî ý,õê õðöó â÷ðòÝ. ØòæêÝçðîõâê ëÝñðêðî îâ õðöó æìÞäøæê. Õèî
æñðøß, ìðêñýî, ñðö àôøöæ õð ñòýõöñð õðö ãðþãâìðö-âòøèäðþ, Þîâó èäÞõèó ñòýôéæõæ
âïàâ íÞôâ âñý õèî ñâòðøß ëêîßõòúî ëâê õðî Þìæäøð. Õÿòâ, ïÞòú ñúó ðê Ýîéòúñðê
íñðòðþî ëâê ñâòÝäðöî ôñðöåâàð Þòäð, âî äîúòàçðöî ñðêð æàîâê âöõý õð Þòäð ñðö
ëâìðþîõâê îâ ñòâäíâõðñðêßôðöî ëâê æ÷ýôðî íñðòðþî îâ ñâòâëðìðöéðþî õð ñâòâäýíæîð âñðõÞìæôíâ. É íÞõòèôè äàîæõâê Þîâó æñêñìÞðî õòýñðó íæ õðî ðñðàð ðê èäÞõæó
æñêëæîõòÿîðöî õèî æñêøæàòèôß õðöó ôõè «ôúôõß» ëâõæþéöîôè, õè åêâòëß åèìâåß
ñòðô÷ðòÝ öùèìßó âñýåðôèó äêâ õðöó ñæìÝõæó. É íÞõòèôè æàîâê Þîâ ñâîàôøöòð èäæõêëý æòäâìæàð, æ÷ýôðî õâ ëòêõßòêâ íÞõòèôèó ëâéêæòúéðþî âñý âöõðþó ñðö ñâòÝäðöî
ôæ ôöîæòäâôàâ íæ õðöó ñæìÝõæó.

ÑË ÃÏÊÓÚÒÑË ÒÑÖ ÅÏÚÓËÈÑÖÏ ÒÚÔ ÕÃ ÒÃÏÇ, ÊÃ ÕÃ ÒÃÏÇ ÌÃË ÌÃÍÃ
Ñê Ýîéòúñðê øòæêÝçðîõâê õêó íæõòßôæêó äêâ îâ åêâëòêéðþî. Ñê ñâàëõæó õðö äëðì÷ æàîâê
Þîâ ëâìý ñâòÝåæêäíâ. Òýôðê éâ ôöîÞøêçâî îâ ñâàçðöî, âî ôëæñÝçâõæ õâ ôèíâêÝëêâ
ôõêó ìâëëðþãæó, Þõôê ñðö îâ íèî íñðòðþî îâ ãìÞñðöî âî ñÞõöøâî õð ôõýøð õðöó ß
ýøê; ÌÝñúó Þõôê åðöìæþðöî ðê ñæòêôôýõæòæó æñêøæêòßôæêó. Ñê Ýîéòúñðê åæî Þøðöî
õâ íÞôâ äêâ îâ äîúòàçðöî ñÿó æñèòæÝçðöî õèî æñêøæàòèôè âöõÝ ñðö ëÝîðöî. ¿ñðêâ
ñìèòð÷ýòèôè ñâàòîðöî æàõæ æàîâê Ýôøæõè íæ âöõÝ ñðö ëÝîðöî æàõæ æàîâê õýôð ïæñæòâôíÞîè øòðîêëÝ ýõâî ÷õÝîæê ô’ âöõðþó, ñðö ëâõâîõÝ îâ æàîâê Ýôøæõè.
Íàäâ øòýîêâ ñòêî, âäýòâôâ íêâ æõâêòàâ ñðö æàøæ ñæîêøòß âñýåðôè. É ñâòÝåðôè ñðö
æàøæ õð æòäðôõÝôêð ôõè íæõòêýõèõâ ôöîæøàôõèëæ ëâê ëÝõú âñý õèî èäæôàâ íðö. ÒÞòâôâ
Þîâ øòýîð ñòðôñâéÿîõâó îâ âîõêôõòÞùú õèî ëâõÝôõâôè. Æðëàíâôâ åêðêëèõêëÞó
âììâäÞó, æñêñìÞðî âíðêãÞó ëâê Ýììâ, íæ ôëðñý îâ åÿôú ëàîèõòâ. Õàñðõâ åæî
âñÞåúôæ. Ñê Ýîéòúñðê Þíðêâçâî îâ íèî æîåêâ÷Þòðîõâê äêâ õð ñýôð ëâìÝ âñÞåêåâî.
Õð õíßíâ ôöôëæöâôàâó ßõâî Þîâ æîõöñúôêâëý ñâòÝåæêäíâ âöõßó õèó âåêâ÷ðòàâó.
¿õâî òÿõèôâ õðöó æòäâçýíæîðöó ôõð õíßíâ âöõý ñÿó õâ ñßäâêîâî, íðö âñÝîõèôâî
ýõê «õâ ñßäâêîâî ñðìþ ëâìÝ». ¿õâî õðöó òÿõèôâ õê æîîððþôâî, âñÝîõèôâî ýõê:
«ÆðöìÞùâíæ ôëìèòÝ ëâê ôöôëæöÝôâíæ ýìâ õâ ñòðûýîõâ». ¿õâî õðöó òÿõèôâ ñÿó õâ
æàøâî ñÝæê ôæ ôþäëòêôè íæ õèî ñòðèäðþíæîè æãåðíÝåâ, ôßëúôâî âñìÝ õðöó ÿíðöó
õðöó. Ææî ßïæòâî. ÃîÞñõöïâî Þîâ âëòêãÞó ôþôõèíâ, íæ õð ðñðàð íæõòðþôâî ñýôè
ñðôýõèõâ ñòðûýîõðó æàøâî ôöôëæöÝôæê. Ãöõý ßõâî. ¼íâéâ ëÝõê âñý õðöó âîéòÿñðöó
âöõðþó, ëÝõê ñðö Þøú åæê îâ æñêãæãâêÿîæõâê ôæ æñêøæêòßôæêó ô’ ýìðî õðî ëýôíð.
Ñê Ýîéòúñðê éÞìðöî õýôð ñðìþ îâ íæõòðþî õèî âñýåðôè õðöó, ñðö âî åæî õðöó åðéæà Þîâó õòýñðó îâ õð ëÝîðöî, éâ âîâñõþïðöî Þîâ åêëý õðöó. Ñê ôöäëæëòêíÞîðê æòäâçýíæîðê æàøâî âîÝäëè ëâìþõæòæó íæõòßôæêó ëâê ßõâî åðöìæêÝ íðö, úó èäÞõèó, îâ õðöó
ãðèéßôú îâ âîâñõþïðöî âñðõæìæôíâõêëÞó ëâê Ýíæôæó íæ õè åðöìæêÝ õðöó, íæõòßôæêó.
ÆðöìÞùâíæ íâçà äêâ îâ åèíêðöòäßôðöíæ íæõòßôæêó Ýíæôâ ôöîåæåæíÞîæó íæ õðöó
ôõýøðöó õèó æõâêòàâó. Ñê ñæòêôôýõæòæó ßõâî íæôðñòýéæôíæó, úòêâàðó ëâê èíæòßôêðó
âñðìðäêôíýó. »òøêôâî îâ ëâõâäòÝ÷ðöî õèî ñòýðåð õðöó. Ãñý æëæàîè õè íÞòâ,
è âñýåðôè õðöó ãæìõêúîýõâî ôõâéæòÝ. ÇñêñìÞðî, Ýììâïæ ëâê è îððõòðñàâ õðöó.
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ÔÚÔÕÑ ½ ÍÃÊÑÔ, ÑË ÃÏÊÓÚÒÑË ÊÃ
ÒÃÓÃÅÑÖÏ ÃÖÕÑ ÒÑÖ ÎÇÕÓËÇÕÃË
Îêâ íðîÝåâ æàøæ ôõâéæòÝ ñæîêøòß âñýåðôè.
Òàôõæöâ ýõê ðê ôõýøðê íâó äêâ õèî æõâêòàâ âöõß
ßõâî ôâ÷æàó ôæ ýìðöó: âîÝñõöïè ëâê ëÞòåè.
Çàøâíæ ñæõþøæê ëâìý òöéíý âîÝñõöïèó, 25 % õð
øòýîð, âììÝ ôõâ ëÞòåè öôõæòðþôâíæ.
ÌÝéæ øòýîð ñòðüñðìðäàçâíæ íêâ âþïèôè ôõêó
ñúìßôæêó ëâê õâ ëÞòåè. ÌÝéæ øòýîð ñêÝîâíæ
õâ îðþíæòâ ôõêó ñúìßôæêó ëâê âñðõöäøÝîâíæ
ôõâ îðþíæòâ äêâ õâ ëÞòåè. ÌâõâìÝãâêîâ ñêâ ýõê
æàøæ Þòéæê è ÿòâ îâ âîâéæúòßôú õèî èäæõêëß
íðö ôöíñæòê÷ðòÝ. ¿ìðê äîÿòêçâî õâ îðþíæòâ
õúî ñúìßôæúî ëâê õâ ñâòâëðìðöéðþôâî
ëâéèíæòêîÝ. Ãñý õèî Ýììè íæòêÝ, õâ îðþíæòâ
õúî ëæòåÿî ßõâî æíñêôõæöõêëÝ. Ñê ñæòêôôýõæòðê
æòäâçýíæîðê åæî íñðòðþôâî îâ ôöôøæõàôðöî
õèî âñýåðôè õðöó íæ õâ ëÞòåè.
Ìê æäÿ, æñÞõæêîâ õð ñòýãìèíâ íæ õêó åêâòëæàó
æòúõßôæêó íðö äêâ õêó ñúìßôæêó ëâê ñðõÞ äêâ õâ
ëÞòåè. Ææî ñæòàíæîâ âñý æëæàîðöó îâ ïÞòðöî
äêâ õâ ëÞòåè. Ôõèî ñòâäíâõêëýõèõâ, åæî ßéæìâ
îâ ïÞòðöî õàñðõâ äêâ õâ ëÞòåè.
ÃììÝïâíæ õâ ôöôõßíâõâ, Þõôê ÿôõæ ðê
æòäâçýíæîðê îâ íñðòðþî îâ íæõòðþî õð
ãâéíý ôöíãðìßó õðöó ôõèî ëæòåð÷ðòàâ.
Ôõâíâõßôâíæ îâ ãÝçðöíæ æíæàó ôõýøðöó äêâ
æëæàîðöó. Ãîõàéæõâ, ôöîæòäâôõßëâíæ íâçà
õðöó, ñòðëæêíÞîðö îâ ãÝìðöíæ âñý ëðêîðþ
ôõýøðöó äêâ âþïèôè õúî ñúìßôæúî ëâê õúî
ëæòåÿî. Ãñý õýõæ Ýòøêôâî îâ ñâòâëðìðöéðþî
õðöó ôõýøðöó õðöó. Ãöõý ñðö Þäêîæ ßõâî ýõê
ôõâíâõßôâíæ îâ íæõòðþíæ õâ ìÝéðó ñòÝäíâõâ.
Õÿòâ íæõòÝíæ ëâê ñâàòîðöíæ âöõý ñðö
éÞìðöíæ. Çëæàîðê ñðö ñâòÝäðöî, æëæàîðê ñòÞñæê
ëâê îâ íæõòðþî.
ÇÓÚÕÉÔÉ:
Åîúòàçðöî ýìðê íÞôâ ôõèî æñêøæàòèôß ôâó ñýôð
ëâìÝ Þøðöî âñðåÿôæê ñòêî ÷þäðöî õð ãòÝåö
äêâ õð ôñàõê õðöó;
ÉÅÇÕËÌÉ ÍÖÔÉ:
Ñê Ýîéòúñðê âñðåàåðöî ôæ ýõê íæõòðþî - ýíúó,
ñòÞñæê îâ õðöó ãðèéßôðöíæ îâ íæõòðþî õâ
‘‘ôúôõÝ’’ ñòÝäíâõâ...

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìðþî âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð
‘‘ÕÑ ÒÇÕÃÅÎÃ ÕÑÖ
ÄÑÖÄÃÍÑÖ’’ õúî James A.
Belasco & Ralph C. Stayer
Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ ôõâ
æììèîêëÝ âñý õêó æëåýôæêó
ÌÓËÕËÌÉ
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

¼ìæîâ ØâòâìâíñÝëè
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Åêÿòäðó Ìâñìâîàåèó
ÆöîâíêëÝ ëâê íæ ñòðôúñêëý þ÷ðó ôõè íýåâ
Îæòêëðà ÷úõðäòÝ÷ðê “õð Þøðöî”
âñý õèî âòøß. ¿ñúó ð Åêÿòäðó
Ìâñìâîàåèó ñðö íæõÝ âñý éèõæàâ
ôõèî äòâ÷êôõêëß âîâäîÿòêôæ õèî
ñòâäíâõêëß õðö ëìàôè ôõðî ëýôíð
õèó æêëýîâó, ëÝîðîõâó ëìêë ôõèî
íýåâ íÞôâ âñý õð ÷âëý õðö.
Ãñý õýõæ, ôöîæêô÷Þòæê
æîåêâ÷Þòðöôæó ëâê ÿòêíæó ñìÞðî
åðöìæêÞó ôõâ íðîõÞòîâ ñæòêðåêëÝ,
Þøðîõâó æñÝïêâ ëâõâëõßôæê õè éÞôè
õðö ôõðî ëìÝåð.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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• Πως ξεκίνησε η σχέση σας με την φωτογραφία και πόσα χρόνια διαρκεί;
¼øú ôñðöåÝôæê äòâ÷êôõêëß, ôëêõôðäòÝ÷ðó - æêëðîðäòÝ÷ðó ëâê õâ õæìæöõâàâ
õÞôôæòâ øòýîêâ âôøðìðþíâê íæ õèî ÷úõðäòâ÷àâ íæ õèî ðñðàâ ëâõâñêÝôõèëâ
õöøâàâ. ÒÝîõâ íðö Ýòæôæ âììÝ åæî æàøâ åðëêíÝôæê. ¿õâî ýíúó Þñêâôâ
÷úõðäòâ÷êëß íèøâîß ôõâ øÞòêâ íðö ëâõÝìâãâ ýõê ßõâî äêâ íÞîâ.
• Η προηγούμενη θητεία σας στη γραφιστική και την εικονογράφηση σας
επηρεάζει όταν δημιουργείτε μια εικόνα;
×âîõÝçðíâê ýõê ñâàçæê ëÝñðêð òýìð âììÝ åæî æàîâê ëÝõê ñðö íñðòÿ îâ õð ëòàîú
æäÿ. Îðö õð Þøðöî âîâ÷Þòæê âììÝ ñòðôúñêëÝ åæî õð ôöîæêåèõðñðêÿ. Ôàäðöòâ
è æíñæêòàâ õèó äòâ÷êôõêëßó æñèòæÝçæê õðî õòýñð ñðö âîõêìâíãÝîðíâê õð ëÝåòð
âììÝ æäÿ õð îêÿéú úó ëÝõê ñðö ãäâàîæê ëâõæöéæàâî âñý íÞôâ íðö, åæî õð
ôëÞ÷õðíâê.
• Η επεξεργασία της φωτογραφίας είναι κάτι που χρησιμοποιείτε ή θεωρείτε
ότι η φωτογραφία πρέπει να δημιουργείται αποκλειστικά την ώρα της λήψης;
Òòðôñâéÿ îâ ëÝîú õð âñðìþõúó âñâòâàõèõð ôõèî æñæïæòäâôàâ. Ææî éÞìú îâ
âììÝçú õèî æêëýîâ. É Ýñðùß íðö æàîâê îâ ëÝîæêó âöõý ñðö éÞìæêó âòëæà îâ Þøæê
ðòêôíÞîè âêôéèõêëß. Ææî öñÝòøæê úòâàð ëâê Ýôøèíð: õð öñðëæêíæîêëÝ Ýôøèíð
äêâ ëÝñðêðî íñðòæà äêâ Ýììðî îâ æàîâê õÞìæêð.
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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó
ÒòðôúñêëÝ, ñòðõêíÿ îâ æàíâê ñæòêôôýõæòð ÷úõðäòÝ÷ðó
ñâòÝ äòâ÷àôõâó ñðö åèíêðöòäæà ôõðî öñðìðäêôõß ëâõÝ õèî
åêÝòëæêâ õèó æñæïæòäâôàâó.

• Ασχολείστε αποκλειστικά με την φωτογραφία μόδας;
Îæ õè íýåâ ëâê õð ñðòõòÞõð. ÄâôêëÝ âôøðìðþíâê íæ ý,õê Þøæê
ôøÞôè íæ âîéòÿñðöó. ÒâòÝììèìâ ëÝîú ëâê âòøêõæëõðîêëß
÷úõðäòâ÷àâ ñðö íðö âòÞôæê ñðìþ. Ñê ñæìÝõæó íðö
ñòðÞòøðîõâê ëöòàúó âñý õâ ñæòêðåêëÝ íýåâó ëâê ñðêëàìèó
þìèó. ÒâòâñÞòâ, ôöîæòäÝçðíâê íæ åêâëðôíèõÞó ëâê
âòøêõÞëõðîæó äêâ õèî âòøêõæëõðîêëß ÷úõðäòâ÷àâ.
• Πρόκειται όμως για δύο είδη φωτογραφίας που δεν
σχετίζονται μεταξύ τους...
É âîõàéæôè âîÝíæôÝ õðöó íðö âòÞôæê. ÌÝîú ñðòõòâàõâ äêâõà
ñâéêÝçðíâê ëâê íðö âòÞôæê îâ æñêëðêîúîÿ íæ õðî ëýôíð.
¿õâî ýíúó è æñêëðêîúîàâ ÷Þòîæê íêâ ëýñúôè. ÊÞìú îâ Þøú
Þîâ âîõêëæàíæîð ñðö îâ íÞîæê ëÝõê âëàîèõð, îâ íèî íêìÝæê ëâê
îâ ëÝéðíâê îâ âôøðìðþíâê íâçà õðö. Îðö âòÞôæê âöõýó ð
ôöîåöâôíýó ëâê íæ èòæíæà... Ææ éÞìú îâ æñâîâìâíãÝîðíâê
ôõè åðöìæêÝ íðö.
• Αν δεν υπήρχε το θέμα του βιοπορισμού σε πιο είδος
θα είχατε αφιερωθεί;
Ôõð ñðòõòÞõð... Îðö âòÞôæê îâ ãòàôëú úòâàæó
÷öôêðäîúíàæó, úòâàâ ñòýôúñâ ëâê âñìÝ îâ õâ
÷úõðäòâ÷àçú. ¿øê íýîð îâ Þøðöî ýíðò÷â øâòâëõèòêôõêëÝ
âììÝ îâ æàîâê êåêâàõæòâ ôæ ñòðôúñêëýõèõâ. Îæ æïêõÝòæê
è ñòðôúñêëýõèõâ ëâê ôõèî æêëýîâ ñòðôñâéÿ îâ ãäÝìú
ëÝõê âñý õèî ñòðôúñêëýõèõâ õðö ëâéæîýó. Ãëýíâ ëê Þîâó
Ýîéòúñðó âîõêëæêíæîêëÝ Ýôøèíðó íñðòæà îâ ãäæê ñðìþ
ýíðò÷ðó ëâê âîõàôõðêøâ ëÝñðêðó ñðö éæúòæàõâê ñâîÞíðò÷ðó
åæî éâ ãäæê úòâàâ ôõð ÷âëý âî æàîâê ëâëýó Ýîéòúñðó.
ÇíÞîâ âöõÝ íæ æñèòæÝçðöî ñðìþ. Ãî Þîâî Ýîéòúñð åæî õðî
ôöíñâéÿ åæî åÞøðíâê îâ õðî ÷úõðäòâ÷àôú .
• Πόσο δύσκολο είναι για έναν φωτογράφο να μπει στα
περιοδικά και στον χώρο της μόδας;
Õâ ñæòêãýèõâ ëöëìÿíâõâ âñìÝ åæî öñÝòøðöî, ëâõÝ õèî
äîÿíè íðö. Õð éÞíâ æàîâê ñýôð õöøæòýó æàôâê ëâê õê ñðêýõèõâ
åðöìæêÝó ñòðô÷Þòæêó. Çäÿ äêâ îâ ñæõþøú øõþñèôâ íàâ
ñýòõâ äêâ åðöìæêÝ ëâê íýîð.
• Πολλοί νομίζουν ότι η φωτογραφία μόδας είναι
εύκολη γιατί έχεις ωραίες γυναίκες, ωραία ρούχα κλπ.
άρα στήνεις και βγάζεις μια ωραία φωτογραφία.
Çäÿ ñêôõæþú ýõê ôõèî íýåâ âöõý ñðö ëÝîæê ð ÷úõðäòÝ÷ðó
âîõêñòðôúñæþæê õð 50% âñý õèî õæìêëß æêëýîâ. Ôõð
öñýìðêñð 50% ñòÞñæê îâ ôöîæêô÷Þòðöî ðê ôöîæòäÝõæó,
ðê make up ëâê ðê ôõöìàôõæó. Øúòàó ëâìý ôõöìàôõâ æàîâê
âåþîâõðî îâ Þøæêó ôúôõý âñðõÞìæôíâ. Ãëýíâ ëâê íæ íÞõòêð
íðîõÞìð, âî ð ôõöìàôõâó æàîâê ëâìýó è ÷úõðäòâ÷àâ Þøæê
ñðììÞó ñêéâîýõèõæó îâ ãäæê õÞìæêâ. Ñê ÷úõðäòâ÷ßôæêó
íýåâó äêâ õêó ðñðàæó Þøú âëðþôæê õâ ëâìþõæòâ ôøýìêâ æàîâê
âöõÞó ñðö âñìÝ ñèäâàîðöíæ ôæ Þîâ úòâàð location ñðö Þøú
ùÝïæê âñý ñòêî ëâê âñìÝ ÷úõðäòâ÷àçðöíæ æëæàîè õèî ôõêäíß
øúòàó ëâî îâ Þøðöíæ ëâõâìßïæê ôæ ëÝñðêð concept.
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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó
• Τα ελληνικά περιοδικά είναι ανοιχτά στο να αποφασίζει
μόνος του ο φωτογράφος τι θα κάνει;
Ìâê îâê ëâê ýøê. Ãî âòøàôðöî ëâê ôæ æíñêôõæþðîõâê âñý
õð ñæòêðåêëý íñðòæàó îâ ëÝîæêó ëÝõê ñòúõýõöñð, àôúó
ñòúõðñðòêâëý. Åàîæõâê ëâê âöõý âììÝ ýøê ñÝîõâ ëâê
ñòðüñðéÞõæê îâ Þøæêó åðöìÞùæê ñðìþ íâçà õðöó. Ãñ’ ý,õê Þøú
ëâõâìÝãæê âöõðà ãäÝçðöî Þîâ ëýîôæñõ íæ õðî æëåýõè. Ãî
æôþ ýíúó ÷úõðäòâ÷àôæêó ëâê ãäæê õæìæàúó åêâ÷ðòæõêëý âñý
õð âòøêëý, éâ õð åæøéðþî âî æàîâê ñðìþ ëâìý. ÑöôêâôõêëÝ
éÞìðöî úòâàæó æêëýîæó: õð ëýîôæñõ õð ñâòðöôêÝçðöî ÿôõæ
îâ ôðö åæàïðöî õê æñàñæåð åðöìæêÝó ñæòêíÞîðöî.
• Οι Έλληνες φωτογράφοι έχουν την ευκαιρία να
δουλέψουν με ισάξιους συνεργάτες όπως οι Ευρωπαίοι;
Έχουμε καλό ανθρώπινο δυναμικό σε αυτόν τον τομέα;
¼øðöíæ ëâê ëâìý åöîâíêëý ëâê ñðìþ ëâìðþó ÷úõðäòÝ÷ðöó
ñâòýõê æàíâôõæ íàâ íêëòß øÿòâ. Åêâ îâ öñÝòøðöî ôõèî
ÇììÝåâ ëâìðà ÷úõðäòÝ÷ðê ôèíâàîæê ýõê Þøðöíæ ëâê ëâìðþó
ôõöìàôõæó. Õð éÞíâ æàîâê ýõê æàíâôõæ íàâ øÿòâ ñðö åæî ôðö
åàîæê æþëðìâ õâ æ÷ýåêâ, õêó æöëâêòàæó ëâê õâ øòßíâõâ îâ
ëÝîæêó ëÝõê ôèíâîõêëý, âïêðñòýôæëõð ëâê åêæéîðþó æíãÞìæêâó.
Åêâ õðöó Çöòúñâàðöó ôöîâåÞì÷ðöó íâó è æñâääæìíâõêëß
õðöó çúß æàîâê ñðìþ ñêð æþëðìè.
• Το να δουλέψεις στο εξωτερικό είναι κάτι που το
συζητάς;
Çàîâê íæòêëÞó ÷ðòÞó õð ôëÞ÷õðíâê ôâî æîåæøýíæîð äêâ
õð íÞììðî, âììÝ ýøê âëýíâ. É åðöìæêÝ ñÝæê ëâìÝ íÞøòê
ôõêäíßó. ¼øú ôöîæòäâôõæà ëâê íæ Þîõöñâ õðö æïúõæòêëðþ.
Ôàäðöòâ æàîâê ñêð æþëðìâ ôõð æïúõæòêëý: Þøæê ëâìþõæòæó
âíðêãÞó, ôöîéßëæó æòäâôàâó, æìæöéæòàâ ôõè åðöìæêÝ ëìñ.
ÒòÝäíâõâ ñðö íâó ìæàñðöî ôõèî ÇììÝåâ. Åêâ îâ õð ñú
íæ Ýììâ ìýäêâ, æàîâê ôõêó ñòðéÞôæêó íðö îâ åðöìÞùú Þïú
âììÝ ýøê íýîêíâ, øúòàó åèì. îâ æäëâõâôõâéÿ äêâ ñÝîõâ.
Ãî ëÝñðêðó ôßíæòâ éæìßôæê îâ åðöìÞùæê ñæòêôõâôêâëÝ ôæ
íêâ øÿòâ úó æñâääæìíâõàâó ÷úõðäòÝ÷ðó, õÿòâ æàîâê ñðìþ
æþëðìð íÞôú õðö àîõæòîæõ îâ õâ ëâîðîàôæêó ýìâ, õð location,
õðöó ôöîæòäÝõæó, õð íðîõÞìð.

BËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ
O Åêÿòäðó Ìâñìâîàåèó
ôñðþåâôæ äòâ÷êôõêëß ëâê
âôøðìßéèëæ âòøêëÝ íæ
õèî æêëðîðäòÝ÷èôè ñòêî
õðî ëæòåàôæê è õÞøîè õèó
÷úõðäòâ÷àâó. Çëñòðôúñæàõâê
âñý õð ñòâëõðòæàð +effex
ëâê ôöîæòäÝçæõâê ôõâéæòÝ
íæ õèî Vogue ëâê õð Esquire
æîÿ Þøæê ôöîæòäâôõæà ëâê
íæ Ýììâ ñæòêðåêëÝ æöòæàâó
ëöëìð÷ðòàâó ôõèî ÇììÝåâ ëâê
õð æïúõæòêëý.
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Òòêî 56 øòýîêâ...
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