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Χωρίς αμφιβολία το internet είναι μία επαναστατική 

εφεύρεση που άλλαξε ριζικά τον τρόπο 

πληροφόρησης και επικοινωνίας του σύγχρονου 

ανθρώπου. Όμως, έχει και την αόρατη και κακή 

πλευρά του που επιφυλάσσει δυσάρεστες 

εκπλήξεις στους αδαείς. Πρόσφατο θύμα η γνωστή 

φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή. Ιδού, πως έχει 

η ιστορία. Κάποιοι αετονύχηδες απέκτησαν 

πρόσβαση στο προσωπικό της λογαριασμό email 

και στο σύνολο των αποθηκευμένων σ’ αυτό 

διευθύνσεων. Για την ιστορία αναφέρουμε ότι 

‘’το σπάσιμο’’ των προσωπικών δεδομένων μπορεί 

να γίνει σχετικά εύκολα μέσα από “περίεργα” email 

που λίγο πολύ όλοι μας λαμβάνουμε καθημερινά 

και τα οποία εμπεριέχουν αόρατα ρομποτάκια που 

στέλνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες στους 

κάθε λογής χάκερ. Οι πανούργοι απατεώνες χωρίς 

να χάσουν καιρό, χρησιμοποιώντας το όνομα της 

Κουρή, έστειλαν από το προσωπικό της (φαινομενικά) 

email και σε όλες τις αποθηκευμένες διευθύνσεις 

το εξής γράμμα: “ Έπρεπε να έρθω στην Αγγλία για 

επείγουσες δουλειές. Κλέφτες όμως μπήκαν στο 

ξενοδοχείο μου και μου έκλεψαν βαλίτσα, πορτοφόλι 

και όλα τα προσωπικά μου έγγραφα. Η Πρεσβεία μου 

έδωσε μόνο ταξιδιωτικά έγγραφα. Δυστυχώς δεν έχω 

ούτε κινητό τηλέφωνο ούτε τίποτα. Μπορείτε να με 

βρείτε μόνο μέσω email. Σας παρακαλώ πολύ στείλτε 

μου 1.500 λίρες ή όποιο άλλο ποσό θέλετε και όταν 

γυρίσω θα σας το επιστρέψω. Ο πιο ασφαλής τρόπος 

για να πάρω τα χρήματα είναι να μου τα στείλετε 

μέσω της Western Union Money”. 

Πολλοί υποψιασμένοι παραλήπτες του email 

κατάλαβαν την απάτη. Κάποιοι άλλοι επικοινώνησαν 

με τη φωτογράφο και ενημερώθηκαν. Όμως ένας 

την πάτησε και έστειλε χρήματα τα οποία εισέπραξαν 

κανονικά οι αδίστακτοι απατεώνες (προσοχή στη 

Western Union: δεν παρέχει καμία εξασφάλιση 

και χρησιμοποιείται προνομιακά από scammers). 

Πληροφορηθήκαμε την είδηση από δημοσίευμα 

της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ που φιλοξενούσε συνάμα 

και δηλώσεις αξιωματικών της δίωξης ηλεκτρονικού 

εγκλήματος: Περισσότερα από 4 δις ευρώ μαζεύουν 

ετησίως οι διάφοροι απατεώνες με πρώτη και 

καλύτερη την ‘’Νιγηριανή μαφία’’...
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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

 Jean- Fran ois Leroy 

Ο χώρος τέχνης Μ55 και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών παρουσίασαν 

αφιέρωμα στη σύγχρονη φωτοδημοσιογραφία με τίτλο “Perpignan-Visa 

pour l ’Image, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Φωτορεπορτάζ, στην 

Αθήνα” την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του Γαλλικού 

Ινστιτούτου Αθηνών. Επίτιμος καλεσμένος ο καλλιτεχνικός διευθυντής 

του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτοδημοσιογραφίας ‘‘Visa pour l’ image’’ του 

Perpignan που παρουσίασε το φεστιβάλ και δουλειές φωτογράφων που 

εκτέθηκαν στη φετινή διοργάνωση που όμως εδώ και καιρό έχει θορυβήσει 

τους φωτογράφους ανά τον κόσμο με τις δηλώσεις του για την πολύκροτη 

δίκη του AFP εναντίον του φωτογράφου Daniel Morel.

                                                                 Περισσότερα στη σελίδα 3

www.photo.gr
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 Jean- Franois Leroy 
;

Στην συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν οι φωτογράφοι Γιάννης 

Μπεχράκης, Chief Photographer του πρακτορείου Reuters και Γιάννης Κόντος, 

φωτοδημοσιογράφος του πρακτορείου Polaris Images. Την συζήτηση συντόνισε 

η επιμελήτρια της Μ55 Νίνα Κασσιανού και όπως αναγραφόταν στο δελτίο τύπου 

σκοπός ήταν να αναζητηθούν οι προοπτικές και το μέλλον της φωτοδημοσιογραφίας 

και να εξεταστούν οι δυνατότητες εξέλιξης και ανανέωσής της. 

Εισηγητής ήταν ο αμφιλεγόμενος Jean- Franois Leroy, συνιδρυτής του φεστιβάλ 

φωτορεπορτάζ του Περπινιάν, ο οποίος πρόσφατα προκάλεσε διεθνή αντίδραση 

στις φωτογραφικές κοινότητες καθώς στην περιβόητη υπόθεση Agence France Press 

vs. Morel τάχθηκε υπέρ του γαλλικού πρακτορείου και κατά των δικαιωμάτων των 

φωτογράφων. Υπενθυμίζουμε ότι ο Daniel Morel είναι ο φωτογράφος που αρχικά 

μήνυσε το φωτογραφικό πρακτορείο AFP (Agence France Presse), καθώς κατά 

Γιάννης Κόντος

Γιάννης Μπεχράκης 

Jean François Leroy

Ομάδα φωτορεπόρτερ που παρακολούθησαν την εκδήλωση Νίνα Κασσιανού



 84  •   25   2010  4

ON L INE O IMAGING -  E

τη διάρκεια του καταστροφικού σεισμού στην Αϊτή (Ιανουάριος 2010) βρισκόταν στο 

Port-au-Prince, την πρωτεύουσα της χώρας, και φωτογράφισε τις καταστροφές. Τότε 

δημιούργησε λογαριασμό στο Twitter και ανέβασε μέσω της ανεξάρτητης ιστοσελίδας 

TwitPic τις φωτογραφίες. Οι εικόνες στη συνέχεια “υφαρπάστηκαν” από άλλο χρήστη και 

τέλος βρέθηκαν στα χέρια του πρακτορείου AFP με λάθος credits και αγοράστηκαν από 

μεγάλα έντυπα και εφημερίδες όπως Boston Globe, New York Times, The Age, Vanity 

Fair, Usa Today, The Guardian κτλ. Ο φωτογράφος μόλις το έμαθε, ζήτησε από τα μέσα 

αυτά να απομακρύνουν τις φωτογραφίες και να αφαιρέσουν το όνομα του πρακτορείου 

από τα credits. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το πρακτορείο AFP κατηγόρησε τον 

Morel για συκοφαντική δυσφήμιση και τον ...μήνυσε. Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι 

από τη στιγμή που δημοσίευσε τις φωτογραφίες του στο Twitter μη δηλώνοντας ότι 

διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα δεν έχει δικαίωμα να ζητά από τα διάφορα μέσα να 

μην τις αντιγράψουν.  To άλλο - τουλάχιστον παράδοξο - στοιχείο είναι ότι ο συνιδρυτής 

και καλλιτεχνικός διευθυντής του Visa Pour l’Image, του μεγαλύτερου φεστιβάλ για 

τους φωτορεπόρτερ, Jean-Francois Leroy, δήλωσε πως “...οι φωτογράφοι πρέπει να 

αποδεχτούν τις ευθύνες τους. Δεν ανεβάζεις στο Twitter τις φωτογραφίες χωρίς να 

περιμένεις ότι κάποιος θα τις πάρει. Μέσα σε μερικές ώρες βρέθηκαν σε 300 sites. Δεν 

ανεβάζεις φωτογραφίες που θεωρείς ότι αξίζουν $10.000 στο Twitter. Αν είμαι μάρτυρας 

σε ένα τέτοιο γεγονός έρχομαι σε επικοινωνία με ένα πρακτορείο όπως το Getty ή το 

Corbis. Λυπάμαι που το λέω άλλα δεν μπορώ να τον υπερασπιστώ και να ισχυριστώ 

πως το πρακτορείο τα θαλάσσωσε”. 

Οι δηλώσεις αυτές φιλοξενήθηκαν σε 

έντυπα και σε διάφορα φωτογραφικά 

portal του διαδικτύου όπως το British 

Journal of Photography, προκαλώντας 

βέβαια σφοδρές αντιδράσεις 

επαγγελματιών φωτογράφων ανά 

τον κόσμο αφού με αυτό τον τρόπο 

στην ουσία ακυρώνονται οι διατάξεις 

περί πνευματική ιδιοκτησίας υπέρ μια 

πρακτικής εκμετάλλευσης που αρνείται 

στο δημιουργό-φωτογράφο το δικαίωμα 

να επιλέξει μόνος του το κανάλι με το 

οποίο θέλει να επικοινωνήσει το έργο του 

στο κοινό. Περισσότερες πληροφορίες 

για την υπόθεση μπορείτε να διαβάσετε 

στον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ Νο. 203 που 

κυκλοφορεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 

με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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 Atelier: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

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

Την Powerpoint / παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Μπακογιάννης τον οποίο ευχαριστούμε. 

http://www.photobusiness.gr/xalara/caricatures.pdf
www.photo.gr
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http://www.photoshopdigital.gr/
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Kodak

 Kodak Kiosks

Η Κodak ανακοίνωσε την υποχρεωτική ανα-

βάθμιση του firmware των μηχανημάτων και 

εκτυπωτών Kodak 6800, Kodak 6850, Kodak 

605, Kodak Picture Kiosk G3 Refurbished, Gs 

και G4. Η αναβάθμιση αυτή είναι αναγκαία 

να πραγματοποιηθεί άμεσα γιατί από τα μέσα 

Νοεμβρίου 2010 θα υπάρξει μια αλλαγή στο 

αναλώσιμο των εκτυπωτών. 

Όσοι εκτυπωτές δεν έχουν αναβαθμιστεί δεν 

θα μπορούν να λειτουργήσουν με το νέο 

αναλώσιμο. H αναβάθμιση είναι διαθέσιμη για 

download από το site www.Divitec.gr αφού 

κάθε πελάτης επιλέξει τον τύπο του μηχανή-

ματος που διαθέτει. Υπάρχουν αναλυτικές 

οδηγίες για την διαδικασία αναβάθμισης – δεν 

απαιτείται η παρουσία τεχνικού για την ανα-

βάθμιση αν ακολουθηθούν πιστά οι οδηγίες. 

DIVITEC AE 210-2855080

Apple
Back to the Mac

Έτσι ονομαζόταν το keynote event της Apple που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 

και έφερε νέα καλούδια στα fan της εταιρείας. Με αναβαθμίσεις σε hardware και λειτουρ-

γικό η Apple ευελπιστεί να δώσει στα Mac νότες τεχνογνωσίας από τα iPhone και το iPad. 

Έτσι παρουσιάστηκε η ελαφρύτερη, λεπτότερη και με μεγαλύτερη αντοχή μπαταρίας νέα 

σειρά MacBook Air. Θα υπάρχουν δύο μοντέλα με διαγώνιο οθόνης 11.6” και 13.3”, ενώ 

οι τιμές θα κυμαίνονται από $999 έως $1599 ανάλογα από την οθόνη, τον επεξεργαστή  

και τη μνήμη. Όλα χρησιμοποιούν flash memory αντί για σκληρό δίσκο και η μπαταρία 

διαρκεί από 5 μέχρι 7 ώρες ανάλογα με το μοντέλο. Επίσης παρουσιάστηκε η σουίτα iLife 

με καινούργιες εκδόσεις των προγραμμάτων iPhoto, του iMovie και του GarageBand ενώ 

το FaceTime θα είναι διαθέσιμο σε μορφή Beta για δωρεάν download. Μακροπρόθεσμα 

ο Steve Jobs ευελπιστεί να φέρει σε 90 μέρες ένα App Store για το Snow Leopard στο 

πρότυπο του iPhone και του iPad. Η πιο σοβαρή ανακοίνωση ήταν αυτή περί του Mac OS 

X Lion το οποίο θα είναι διαθέσιμο το καλοκαίρι του 2011 και θα φέρει πολλές ομοιότη-

τες με το iOS.

Red Bull
...

Ο Ryan Doyle, ένας από τους καλύτερους αθλητές parkour του κόσμου, βρέθηκε 

στη Σαντορίνη κλέβοντας τα βλέματα των τουριστών που είχαν συγκεντρωθεί για να 

παρακολουθήσουν το διασημότερο ηλιοβασίλεμα του κόσμου.Ο freerunner Ryan 

Doyle, επέλεξε τη Σαντορίνη ως το πιο ιδιαίτερο, φυσικό τεραίν για parkour. 

Το parkour, συνοψίζεται στην υπερπήδηση φυσικών και τεχνητών εμποδίων με μόνο 

εφόδιο την ανθρώπινη δύναμη, πνευματική και σωματική. «Το θέμα είναι να καταφέ-

ρεις να συνδέσεις τα σημεία, να πας από το ένα στο άλλο αψηφώντας τα εμπόδια και 

να βρεις το δικό σου, μοναδικό μονοπάτι για να προχωρήσεις μέσα από αυτό. 

Το parkour είναι ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος ζωής και η Σαντορίνη το πιο ιδιαίτε-

ρο σημείο να σας δείξω πως μ΄αρέσει να ζω.» δήλωσε ο κορυφαίος αθλητής. O Ryan 

Doyle έφτασε στην Σαντορίνη για τις ανάγκες παραγωγής παγκοσμίου διαφημιστικού 

σποτ και ντοκιμαντέρ. Ο διάσημος αθλητής το 2007 κέρδισε έναν από τους δημοφι-

λέστερους διαγωνισμούς parkour, το Red Bull Art of Motion και από τότε ανήκει στη 

μεγάλη οικογένεια των αθλητών της Red Bull. Από το σύνηθες γκρίζο περιβάλλον 

της πόλης, ο Ryan πρόσφατα βρέθηκε να εκτελεί επικίνδυνα άλματα και περίτεχνες 

φιγούρες ανάμεσα στα στενά γραφικά σοκάκια, πάνω στις ταράτσες των χαρακτηρι-

στικών λευκών σπιτιών που «κρέμονται» στην καλντέρα και με φόντο το μοναδικό 

ηλιοβασίλεμα της Οίας. 

: http://www.redbull-photofiles.com
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Digital Lab Service 
 6, , .: +30 2102442585 Fax: +30 2102442589, 

www.dlservice.gr info@dlservice.gr

HITI P720 L

 HiTi

!!!

 15 x 23cm.
 1000  10x15cm.

 13 x 18cm
600

 12‘’ .

 S420

HITI P510K

€ 1800

€ 195

 *

www.dlservice.gr
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Η επί χρόνια συνεργάτις τους περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ κα ανταποκρίτρια στην Ιταλία, 

Αφροδίτη Οικονομίδου, επιμελήθηκε την ομαδική έκθεση “Τόπος” που θα παρουσιαστεί 

στο Art+Cafè - Le Méridien Turin Art+Tech από τις 27 Οκτωβρίου - 28 Νοεμβρίου 2010. 

Η έκθεση αποτελείται από τα έργα των Βασίλη Βρεττού, Στρατή Βογιατζή, Πηνελόπης 

Μανουσάκη, Σπύρου Στάβερη, Δημήτρη Σοφικίτη που πρωτοπαρουσιάστηκαν στην 

PhotoBiennale του 2010. Η  τελευταία είχε διοργανωθεί από το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης με κεντρικό θέμα τον «Τόπο». Ακολουθώντας μία τριλογία, φέτος παρουσί-

ασε το δεύτερο μέρος, σε συνέχεια του «Χρόνου» (2008) και πριν από τον «Λόγο» (2012). 

Στη διοργάνωση παρουσιάστηκαν 270 δημιουργοί από 25 χώρες σε περισσότερες από 60 

εκθέσεις. Ο “Τόπος” παρουσιάζεται σαν ονειρικό τοπίο, σχεδόν εξωπραγματικό, στις φωτο-

γραφίες του Δημήτρη Σοφικίτη που τα τελευταία 25 χρόνια συνεργάζεται με τον Θεόδωρο 

Αγγελόπουλο, εμπνεόμενος από το έργο του μεγάλου σκηνοθέτη. Στις φωτογραφίες του 

Βασίλη Βρεττού αποτυπώνεται ο καθημερινός μόχθος των μαρμαροτεχνιτών που εργάζο-

νται στην αποκατάσταση των ιερών μνημείων της Ακρόπολης ενώ ο Τόπος παρουσιάζεται 

σαν αναφορά στην συλλογική μνήμη, μέσα από τις εικόνες της Πηνελόπης Μανουσάκη και 

του Στρατή Βογιατζή. Εικόνες φορτισμένες με τις μαρτυρίες του πρόσφατου παρελθόντος 

που καταγράφουν την εγκατάλειψη, τον χρόνο που περνάει και την αλλαγή που σαρώνει 

τα πάντα. Τέλος ο νυχτερινός Τόπος του Σπύρου Στάβερη με τις απρόβλεπτες πλοκές, τις 

βαθιές σκιές και τους άτακτους χρωματισμούς, σουρεαλιστικές οπτασίες που απελευθερώ-

νουν την φαντασία. Ένας τρόπος να φωτογραφίζεις χιλιοφωτογραφημένα τοπία κάνοντάς 

τα αγνώριστα κάτω από το πέπλο του σκοταδιού. 

Τα έργα παρουσιάζονται στο εντυπωσιακό περιβάλλον του ξενοδοχείου Art+Tech, σχε-

διασμένο από τον επιφανή αρχιτέκτονα Renzo Piano, στα πλαίσια της αποκατάστασης και 

μετατροπής του παλιού εργοστασίου αυτοκινητοβιομηχανίας της Φιατ σε έναν υπερτεχνο-

λογικό και λειτουργικό πολυχώρο. Η έκθεση διοργανώνεται με την αιγίδα του Επίτιμου 

Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Τορίνο, με επιμέλεια της Αφροδίτης Οικονομίδου 

και είναι μια συμπαραγωγή του Le Meridien Turin Art+Tech, της PhotoBiennale και του 

Μουσείου Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης. 

Samsung Trailer 
Roadshow 
60 , 6 , 3 , 2 

, 1 

Σε ένα εξαήμερο «ταξίδι» στις προηγμέ-

νες τεχνολογίες προσκαλεί η Samsung 

Electronics το ελληνικό κοινό από τις 23 

έως και τις 30 Οκτωβρίου. 

Κατά τη διάρκεια του “Samsung Trailer 

Roadshow” δύο oχήματα θα φιλοξενή-

σουν τα νέα προϊόντα και τις τελευταίες 

τεχνολογίες της εταιρείας: smartphones, 

3D τηλεοράσεις, bluray player και home 

theater, οικιακές συσκευές, ψηφιακές 

βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχα-

νές, φορητοί υπολογιστές, οθόνες και 

εκτυπωτές θα περιμένουν τους επισκέ-

πτες σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη. 

Συγκεκριμένα το Roadshow θα βρίσκεται 

στην Αθήνα, στη Μαρίνα Φλοίσβου το 

Σάββατο 23/10 στις 11:00 - 21:00 και στο 

Στάδιο Καραϊσκάκη την Κυριακή 24/10 

στις 14:30 - 20:30, στο Βόλο, στην Κεντρι-

κή Προκυμαία την Τρίτη 26/10 στις 12:00 

- 20:00 και στη Θεσσαλονίκη στο  

Εμπορικό Κέντρο Mediterranean Cosmos 

στις 28, 29 και 30/10 στις 12:00 - 20:00. 

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν για το μέλλον της ψυχα-

γωγίας και να ζήσουν την εμπειρία των 

τεχνολογικών προϊόντων Samsung. Επι-

πλέον, κατά τη διάρκεια του Roadshow 

μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνι-

σμό για ένα ολοκληρωμένο σετ οικιακών 

συσκευών, καθώς επίσης και να συμμετέ-

χουν στις κληρώσεις που θα γίνονται σε 

κάθε πόλη. 
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Nikon my Picturetown 

Η Nikon Europe παρουσίασε τη νέα, ταχύτερη, ευκολότερη και με περισσότερα χαρακτη-

ριστικά έκδοση του my Picturetown, της υπηρεσίας με την οποία μπορείτε να αποθη-

κεύετε και να μοιράζεστε τις φωτογραφίες και τα video σας. Η υπηρεσία έχει βελτιωθεί 

σημαντικά, παρέχοντας τη δυνατότητα στα μέλη να αποθηκεύουν και να μοιράζονται 

τις αναμνήσεις τους ακόμα πιο εύκολα. Επιπλέον, περιλαμβάνει βελτιώσεις όπως το 

«ανέβασμα» φωτογραφιών στο Facebook και τη λειτουργία PhotoMovie. Η υπηρεσία 

my Picturetown της Nikon επιτρέπει στα μέλη της να «ανεβάζουν» φωτογραφίες, να 

τις αποθηκεύουν με ασφάλεια και να τις οργανώνουν σε online συλλογές. Διατίθεται 

δωρεάν ή με πληρωμή,  ανάλογα με τον αποθηκευτικό χώρο. Μία από τις βασικές ανα-

βαθμίσεις της υπηρεσίας, είναι το PhotoMovie, ένα πρωτότυπο εργαλείο που επιτρέπει τη 

δημιουργία slide shows από τις συλλογές φωτογραφιών, χρησιμοποιώντας ποικιλία δια-

φορετικών σχεδίων και τύπων μετάβασης από τη μία φωτογραφία στην άλλη. Επιπλέον, 

μπορείτε να προσθέσετε τη μουσική της επιλογής σας και να μοιραστείτε την «ταινία» που 

δημιουργήσατε με την οικογένεια και τους φίλους σας.  Η υπηρεσία my Picturetown της 

Nikon είναι διαθέσιμη για τους χρήστες φωτογραφικών μηχανών οποιασδήποτε εταιρίας, 

καθώς επίσης και για χρήστες συσκευών κινητής τηλεφωνίας όπως το iPhone. Ειδικά για 

το iPhone, έχει αναπτυχθεί μία εφαρμογή (διαθέσιμη δωρεάν στο AppStore) που επιτρέ-

πει στα μέλη να διαχειρίζονται και να μοιράζονται τις αναμνήσεις τους καθώς βρίσκονται 

σε κίνηση. Το my Picturetown συνεργάζεται πολύ καλά με το ViewNX 2, το αναβαθμι-

σμένο λογισμικό της Nikon για αναζήτηση, εισαγωγή και επεξεργασία φωτογραφιών, το 

οποίο παρέχεται μαζί με όλες τις νέες μηχανές Nikon. Όσοι δεν χρησιμοποιούν φωτογρα-

φική μηχανή Nikon μπορούν να «κατεβάσουν» δωρεάν το λογισμικό από την ιστοσελίδα 

της Nikon.  ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

ptina sensors

Στον κόσμο των DSLR και των compact 

μπαίνει η θυγατρική της Micron Aptina 

Ιmaging, που ιδρύθηκε μόλις το 2008, 

ανταγωνιζόμενη μεγάλους κατασκευαστές 

όπως η Sony, Samsung, Kodak κλπ Το πιο 

δυνατό προϊόν είναι ο αισθητήρας CMOS 

(τύπος ΜΤ9Η00416Megapixel μεγέθους 

APS-C με τεχνολογία Dynamic Response 

και frame rate 10fps. Πολύ καλές είναι οι 

επιδόσεις στο λόγο σήματος προς θόρυβο 

SNR 47dB και στο video 1080p 30fps. Χάρη 

στις πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις, οι 

εφαρμογές αισθητήρων CMOS στις ψη-

φιακές ρεφλέξ μηχανές έχουν διευρυνθεί 

πάρα πολύκ και η παραγωγή αντίστοιχων 

CMOS αναμένεται να φθάσει τα 12,5 εκ. 

το 2013 έναντι 4εκ. το 2007, με ένα μέρος 

της ζήτησης να οδηγείται από τις καινούρ-

γιες mirrorless φωτογραφικές μηχανές. 

Όπως δήλωσε ο κος Junichi Nakamura, 

επικεφαλής του Kέντρου Έρευνας και 

Σχεδίασης της Aptina στην Ιαπωνία, «οι 

νέοι αισθητήρες έχουν σχεδιαστεί στην 

Ιαπωνία προκειμένου να επιτευχθούν τα 

υψηλότερα στάνταρ και μάλιστα στους 

τομείς της μεγιστοποίησης των μετρήσεων 

ως προς το λόγο σήματος προς θόρυβο σε 

όλα τα επίπεδα φωτισμών και τις ευαισθη-

σίες ISO. H ευνοϊκή υποδοχή που έτυχαν οι 

αισθητήρες μας από κατασκευαστές DSLR 

υπογραμμίζει τις επιδόσεις μας.»

Sony Photography Awards 2011

Ο θεσμός που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια δειλά πλέον έχει καθιερωθεί σε ένα από του σημαντικότερους για την τέχνη της φωτογρα-

φίας. Αποσκοπώντας στην αύξηση του κύρους του και στην απόλυτη διαφάνεια ήδη οι υπεύθυνοι ανακοίνωσαν τους κριτές του 

διαγωνισμού σχεδόν τρεις μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των συμμετοχών. Συγκεκριμένα έχουν επιλεγεί 12  

εξέχουσες προσωπικότητες από το χώρο των τεχνών, των γραμμάτων και των εκδόσεων για να κρίνουν τις 15 διαφορετικές κατηγορίες 

του διαγωνισμού. Ανάμεσα τους ξεχωρίσαμε τον Mike Trow, photo editor της αγγλικής Vogue, την Sasha Erwitt, Senior Associate 

Picture Editor του Vanity Fair, την Elizabeth Biondi, visuals editor του περιοδικού New Yorker και τον βραβευμένο με Pulitzer φωτο-

γράφο Liu Heung Shing.
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Pentax Optio RS 1000

Ήδη άρχισε στην Eυρώπη η διάθεση της πιο πολύχρωμης, χαρού-

μενης και «διαφορετικής» φωτοραφικής μηχανής της χρονιάς. Την 

είδηση δίνει η Optio RS 1000 ή αλλιώς, όπως χαριτολογώντας την 

αποκαλούν οι σχεδιαστές, ο χαμαιλέοντας της Pentax. H compact 

αυτή με τον αισθητήρα 14,1MP την οθόνη 3,0in. και τον φακό 27,5-

110mm δεν θα διέφερε από τη μέση τυπική compact της κατηγορίας 

αν δεν είχε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: τα αφαιρούμενο διαφανές 

panel ανάμεσα στο οποίο και την μπροστινή επιφάνεια μπορεί να 

παρεμβληθεί skin δηλ. οποιοδήποτε σχέδιο, σχήμα ή φωτογραφία 

κάνοντας την μηχανή τελείως προσωπική.

TEXNIO 210 9567810

Fujifilm
Finepix F300 EXR  15x zoom

Με τη δεύτερη και ακόμη πιο προηγμένη γενιά μηχανών με τον επαναστατικό αισθη-

τήρα EXR εξοπλίζεται η F300EXR η compact 12Megapixel που υπερβαίνει τα όρια 

της κλάσης της με τον superzoom 15x. Πραγματικά είναι τεχνολογικό παράδοξο και 

συνάμα μεγάλη επιτυχία για τη Fujifilm που «χώρεσε» τόσο μεγάλη γκάμα  φακού σε 

τόσο μικρές διαστάσεις σώματος (103,5x59,2x32,5mm). Eυτυχώς οι σχεδιαστές μερί-

μνησαν να υπάρχει μια καλοσχηματισμένη λαβή. Εξίσου αξιομνημόνευτη είναι και η 

ποιοτική, μεταλλική κατασκευή καθώς και η ευανάγνωστη οθόνη 3.0in. που διαβάζε-

ται πολύ καλά υπό γωνία. Το Face recognition τελευταίας γενιάς, όχι μόνον αναγνω-

ρίζει πρόσωπα υπό γωνία αλλά και  μπορεί να καταχωρεί στη μνήμη ως οκτώ κάθε 

φορά, δίνοντάς τους προτεραιότητα στην εστίαση και την έκθεση. Παρούσα είναι και 

η εξομοίωσηφιλμ με πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στα εξής: Velvia, 

Provia, Astia, ασπρόμαυρο και σέπια. Η ταχύτητα είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεο-

νεκτήματα της  F300ΕΧR: για παράδειγμα τοPhase Detection Autofocus oλοκληρώνει 

την εστίαση μέσα σε 0.15sec. όσο το διάστημα που ανοιγοκλείνει το ανθρώπινο 

μάτι. Επίσης, οσον αφορά την εστίαση ακροβατεί ανάμεσα στο προαναφερθέν Phase 

Detection AF (καλύτερο την ημέρα) και το Contrast Detection AF (υπερτερεί σε χαμη-

λό περιβαλλοντικό φωτισμό). Αλλά και η συμπεριφορά του αισθητήρα παραμετρο-

ποιείται ανάλογα με τη σκηνή: HR (High Resolution) όταν ο φωτισμός είναι έντονος 

και ομαλά κατανεμημένος WDR (Wide Dynamic Range) με ισχυρό αλλά με υψηλό 

κοντράστ και HS/LN (High Sensitivity/Low Noise) με χαμηλό φως. 

FUJIFILM 210 9404100

ikkor  
Hi end 
AFS 200mm f/2G ED VR II

Για λίγους φωτογράφους με πολλά χρήμα-

τα προορίζεται ο νέος «εξωτικός» τηλε-

φακός της Nikon που προορίζεται κυρίως 

για φωτορεπορτάζ και φωτογραφία σπορ. 

Παρόλη την υψηλή (αλλά απολύτως δικαι-

ολογημένη λόγω χειροποίητης κατασκευής) 

τιμή θαυμάζουμε την απόλυτη τεχνολογία 

του. Αντικαθιστά τον προηγούμενο AF-S 

VR NIKKOR 200mm f/2G IF-ED με βασικές 

διαφορές τη νέα επίστρωση Nano Crystal 

Coat, τον οπτικό σταθεροποιητή τελευταίας 

γενιάς VR II και νέο σύστημα εναλλαγής 

autofocus/manual focus. O φακός διατηρεί 

την ίδια οπτική δομη με τον προηγούμενο 

(δεκατρία στοιχεία σε εννέα γκρουπ με 

τρία στοιχεία ED και ένα στοιχεία Super 

ED, διακρινόμενος για την άριστη συμπερι-

φορά στην ευκρίνεια, το κοντράστ και την 

ανάλυση, παράμετροι που βρίσκονται πολύ 

ψηλά στην εκτίμηση των επαγγελματιών 

φωτογράφων. Επίσης αξίζει να σημειωθεί η 

πολύ ομαλή μετάβαση από τα εστιασμένα 

στα αποεστιασμένα σημεία της εικόνας xάρη 

στην σχεδόν τέλεια στρογγυλοποιηση του 

μηχανισμού ίριδας διαφράγματος (με εννέα 

πτερύγια).  O φακός συνεργάζεται άριστα 

με όλα τα τηλεκονβέρτερ Nikkor (π.χ. με το 

converter 2x μετατρέπεται σε 400mm f/4).

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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ewlett Packard 
N  Photosmart ML2000d minilab

Στην Ελλάδα για κάποιο άγνωστο λόγο δεν 

τα έχουμε δει ακόμη. Στο εξωτερικό όμως 

τα drylab της Hewlett Packard έκαναν την 

πρεμιέρα τους με το μοντέλο ML1000 και 

τώρα συνεχίζουν με το αντίστοιχο ML2000d 

το οποίο προβάλλεται ως το πιο γρήγορο της 

κατηγορίας του και μάλιστα διπλής όψης. Η 

παραγωγικότητα (1500 τεμάχια 10x15cm την 

ώρα) αποτελεί άλλο ένα ατού. Στην επιλογή 

διπλής όψης (προφανώς κατάλληλη για 

photo book) μπορεί να τυπώσει ως 30x30cm 

και μάλιστα ν’ αναλάβει και τη βιβλιοδεσία. 

Σύμφωνα με την HP είναι τρεις φορές πιο οι-

κονομικό σε ενέργεια από άντίστοιχο minilab 

βασισμένο σε χημική διαδικασία αντί για 

το thermal inkjet, και μπορεί να συμβάλει 

στη΄μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 

ως 30%. Οι φωτογραφίες που παράγονται 

έχουν πιστοποιηθεί για 200 χρόνια από 

τον οργανισμό Wilhelm Research της Νέας 

Υόρκης.

ikon CoolPix S1100pj
« »

Στο stand της Nikon στην πρόσφατη Photokina ήταν η πρώτη μας συνάντηση με μια 

από τις πλέον προηγμένες τεχνολογικά compact, την S1100pj που διαδέχεται την 

αντίστοιχη S1000pj. Η μεγάλη βελτίωση αφορά το ενσωματωμένο προβολικό που 

αυτή τη φορά είναι κατά 40% φωτεινότερο του προκατόχου και με τα 14lumen της 

φωτιστικής ισχύος διευκολύνει την προβολή με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο χώρος 

είναι σε ένα βαθμό συσκοτισμένος. Κατά τα άλλα οι προδιαγραφές της μηχανής είναι 

ό,τι ακριβώς θα περίμενε κανείς από μια σύγχρονη compact δηλ. Αισθητήρας CCD 

14.1Megapixel επαρκέστατο zoom 5x, oθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 460.000pixel 

και πολλές ευκολίες. Σε αυτές αξίζει να αναφέρουμε το πενταπλό σύστημα σταθε-

ροποίησης εικόνας, αυτόματη επιλογή ρυθμίσεων έκθεσης με το Αuto Easy, ειδική 

λειτουργία πορτρέτου Smart Portrait, μια σειρά εργαλείων ρετούς (fisheye εφέ, 

επιλεκτικό highlight και απάλυνση του φόντου κλπ.) καθώς και ειδικά slideshow 

με animation, μουσική και ποικιλία από transitions. To σώμα θα διατίθεται σε δύο 

χρώματα μαύρο ή πράσινο.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Epson

Μια νέα εφορμογή 

από την Epson με το 

όνομα PrintJinni επι-

τρέπει στους κατό-

χους Apple iPhone, 

iPod Touch και iPad 

να εκτυπώνουν 

αρχεία Microsoft Word, Excel, Powerpoint, 

PDF και JPEG από το email σε οποιοδήποτε 

εκτυπωτή Epson που είναι συνδεδεμένος με 

WiFi. Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες 

να κατεβάσουν, να προβάλουν, και να 

τυπώσουν τα επισυναπτόμενα αρχεία των 

mail διατηρώντας την αρχική τους μορφο-

ποίηση.  

EPSON 210 8099499

Caselogic
 iPad  laptop 

Νέα προστατευτική θήκη από την 

Caselogic iPad-101, η οποία εξασφαλίζει 

την άνετη μεταφορά και αποθήκευση του 

Apple iPad με προστατευτική επένδυση 

και εύκολη πρόσβαση με φερμουάρ. 

Η θήκη μπορεί να τοποθετηθεί μέσα 

σε άλλη τσάντα ή σακίδιο πλάτης. Στην 

γκάμα της Caselogic θα βρείτε επίσης 

κομψές και φινετσάτες τσάντες μεταφοράς 

για laptops μέχρι και 17’ με εσωτερική 

επένδυση καπιτονέ για την καλύτερη 

προστασία του υπολογιστή. Διαθέτουν 

επιπλέον διαχωριστικά αποθήκευσης για 

καλώδια και άλλα εξαρτήματα στο κάτω 

μέρος της μπροστινής θήκης και χερούλι 

λαβής και λουρί ώμου με επένδυση για 

άνετη μεταφορά.  

HAMA 210 9410206



 84  •   25   2010  17

ON L INE O IMAGING -  E

www.photo.gr
www.kathimerini.gr


 84  •   25   2010  18

ON L INE O IMAGING -  E

. .
.

Οι πελατειακές σχέσεις, η έλλειψη διαφάνειας, αξιολόγησης και συνέχειας, αποτε-

λούν φαινόμενα που έχουν βεβαιωθεί σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας διοίκησης 

- κυβέρνηση, περιφέρειες, νομαρχίες και δήμοι. Όλα τα παραπάνω και κυρίως 

η έλλειψη συνέχειας, υπήρξε συχνά η αιτία για τη μειωμένη παρουσία σοβαρών ιδι-

ωτικών ενεργειών στο χώρο του πολιτισμού και την απογοήτευση και εγκατάλειψη 

σημαντικών πρωτοβουλιών από εκείνους που είχαν την τόλμη να προσπαθήσουν. 

Στο νέο σκηνικό διαφάνειας που επιχειρείται να διαμορφωθεί, οι Δήμοι έχουν και 

μπορούν να παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Στον τομέα του πολιτισμού, ο ρόλος του 

Υπουργείου Πολιτισμού περιορίζεται συνήθως στη χρηματοδότηση ενός φορέα ή 

μιας ενέργειας, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας σχέσης που 

η φύση της είναι κυρίως οικονομική. Αντίθετα, η σχέση των Δήμων με τις τοπικές 

ομάδες, φορείς και οργανισμούς οφείλει να είναι ποιοτική. Με δεδομένο ότι η 

δράση τους  περιορίζεται κατ’ αρχάς σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, 

οφείλουν να γνωρίζουν τόσο τις ανάγκες, όσο και τα πρόσωπα και τους φορείς που 

δημιουργούν το πολιτιστικό απόθεμα της πόλης.

Το καλοκαίρι που πέρασε, το υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε για πρώτη φορά 

στη δημιουργία μιας διαδικτυακής βάσης δεδομένων (http://drasis.culture.gr/) που 

μέσα από αυτήν επιχειρήθηκε η συνολική χαρτογράφηση των πολιτιστικών φορέων 

της χώρας και των δράσεών τους.

Οι Δήμοι, βρίσκονται πλέον μπροστά στην πρόκληση, να προχωρήσουν σε παρό-

μοιες ενέργειες. Παρά τα περιορισμένα οικονομικά τους - και λόγω των γενικότε-

ρων οικονομικών συνθηκών - δεν παύουν να διαθέτουν το σημαντικό συγκριτικό 

πλεονέκτημα κτήσης υλικοτεχνικών και κτιριακών υποδομών, γεγονός που τους 

επιτρέπει να επιτυγχάνουν σημαντικές παρεμβάσεις σε ολόκληρο το εύρος της πολι-

τιστικής δραστηριότητας.

Η πρόκληση που προσφέρεται στις νέες δημοτικές αρχές που θα προκύψουν από τις 

επερχόμενες εκλογές, περνάει μέσα από την υιοθέτηση των διαδικτυακών τεχνολο-

γικών εργαλείων, με βασικό στόχο τη δημιουργία βάσεων δεδομένων για την αρχει-

οθέτηση και την πολύπλευρη υποστήριξη παρουσίαση και προβολή του συνόλου 

της πολιτιστικής δραστηριότητας της πόλης. Σε αυτό το περιβάλλον, 

η γνώση για τα υπάρχοντα και συμβαίνοντα αποκτά σημαίνουσα σημασία. Ως μια εκ 

των σημαντικότερων ενεργειών, κρίνεται η καταγραφή ομάδων και φορέων καθώς 

και των δράσεων και αναγκών τους σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και πρόσκαιρης 

χρήσης κτιριακών υποδομών και υπαίθριων χώρων. Καθώς ο πολιτισμός στηρίζεται 

στην ύπαρξη κοινής συνείδησης και ενεργητικής συμμετοχής στα δρώμενα ενός 

τόπου, η ενέργεια αυτή θα λειτουργήσει κατ’αρχάς ως σημείο επαφής του Δήμου με 

τους ανθρώπους του πολιτισμού και θα επιτρέψει τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής 

δραστηριότητας και του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης.

Η συνέχεια, περιλαμβάνει τα στάδια της επεξεργασίας και τεκμηρίωσης, την ανά-

πτυξη πλατφόρμας επικοινωνίας και ανοιχτού διαλόγου και την υιοθέτηση ενός 

(βραχυπρόθεσμου - μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου) προγραμματισμού. 

Στους στόχους εντάσσονται η ενθάρρυνση συλλογικών πρωτοβουλιών με τη 

δημιουργία ομάδων και φορέων, συνενώσεων και συμπράξεων, συνεργασιών και 

συνεργειών και της μεταξύ τους δικτύωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να προωθηθεί 

η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών με όμορους δήμους, και η δημιουργία 

κοινών δράσεων.  

Οι ενέργειες αυτές μπορούν να αποτελέσουν τα θεμέλια μιας σύγχρονης πολιτιστι-

κής πολιτικής. Μιας πολιτικής που κυρίως θα είναι υποστηρικτική, με την ενίσχυση 

των αξιόλογων πρωτοβουλιών και κινήσεων που αναπτύσσονται στην τοπική 

κοινωνία και σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να «καπελώνει» το έργο προσώπων 

και φορέων. Όταν όλα αυτά θα έχουν συμβεί, τότε η συνέχεια θα έχει καταστεί 

δικαίωμα και θα προσφέρει την ευκαιρία στους ενεργούς πολίτες, να συνεχίσουν να 

ονειρεύονται, να συναισθάνονται και να δημιουργούν εμπλουτίζοντας με το έργο 

τους το πολιτιστικό γίγνεσθαι της πόλης.

. ,

,

.

 “

” ’

.

,

,

,

,

, ,

.

.

 blog 

:

http://blog.moresopoulos.gr



 84  •   25   2010  19

ON L INE O IMAGING -  E

 ............................................................................

...................................................................................................
 .....................................................................................

........................................................... . .: ...........................

:

: .................................. : .........................................  

: ..........................................................................................  

 1 & , 104 45  • .: 210 8541400 • fax: 210 8541485
 ( ). ,

* . . . € 6,00 € 10,00 

www.photo.gr

Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

€ 20 !
!

 / € 15,07
... 1000 ... / € 9,04

 / € 9,04
 / € 9,04

 -  / € 15,07
 / €  5,03

 / €  5,03
 Glamour / € 15,07 € 10,00

 / € 12,06

100  / € 15,07
E EKINA / € 10,04

 / € 6,03
 / € 70,00 ( € 120)

. Nelly's / € 30,00
. 500  / € 20,00

 SLR. 500  / € 20,00
/ € 20,00

 15  2010

 192
: € 9,04

 320
: € 15,07

 208
: € 15,07

.: 210 8541400  ( 10:00 - 18:00)

.

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


 84  •   25   2010  20

ON L INE O IMAGING -  E

: «

»

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στην αίθουσα 150 της Βουλής μετά από κάλεσμα της Κοινο-

βουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ, προ-

κειμένου να συμμετάσχουν σε διαβούλευση με θέμα τις εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ 

και το ρόλο τους στις σύγχρονες κοινωνίες. Η  Ένωση  Φωτορεπόρτερ Ελλάδας  (Ε.Φ.Ε.) 

εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της κ. Μάριο Λώλο και παρουσίασε τα ιδιαίτερα 

προβλήματα που ταλανίζουν τον χώρο του Φωτορεπορτάζ. Στην αρχή της εισήγησής 

του ο κ. Λώλος και με αφορμή τα γεγονότα στην Ακρόπολη, κατήγγειλε τον συνεχή 

προπηλακισμό από αστυνομικές αρχές των φωτορεπόρτερ καθώς και γενικότερα των 

ανθρώπων του τύπου που καλύπτουν διάφορα γεγονότα. Υπήρξαν μάλιστα καταγγελίες 

συναδέλφων ότι έγιναν δέκτες απειλών από αστυνομικούς, όπως: «σας ξέρουμε ποιοι 

είσαστε και θα σας ξαναδούμε στις πορείες». Η Ένωση τόνισε προς όλες τις κατευθύνσεις 

«πως η φωτοειδησεογραφική κάλυψη των γεγονότων και η  Ελευθερία του Τύπου είναι 

αδιαπραγμάτευτη, τέτοια συμβάντα κάθε άλλο παρά περήφανους σα χώρα μας κάνουν, 

και ζητάμε από το ΣΥΡΙΖΑ καθώς και από όλα τα πολιτικά κόμματα να καταγγέλλουν 

τέτοιου είδους πρακτικές.» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΦΕ αναφέρθηκε στην απροκά-

λυπτη στάση των εκδοτών να απολύουν προσωπικό εξαντλώντας το 4% που τους δίνει 

ο αντίστοιχος Νόμος περί απολύσεων και εφ` όσον αυτό συμβαίνει σε βάρος μισθωτών, 

μπορεί εύκολα κανείς να φανταστεί τι συμβαίνει  με τη μεγάλη πλειοψηφία των φωτορε-

πόρτερ, οι οποίοι δουλεύουν ως freelancers. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ της ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, το οποίο πριν λίγες μέρες εξέδωσε δικό του 

τιμοκατάλογο για φωτογραφίες με τιμές  αφανισμού του επαγγέλματος. (Να ενημερώ-

σουμε, για τους μη γνωρίζοντες, πως για να εισπράξει κάποιος φωτορεπόρτερ το αντίτιμο 

της αμοιβής του για δημοσιευμένη φωτογραφία του σε πολλές περιπτώσεις απαιτούνται 

πάνω από δέκα μήνες, για να μην αναφερθούμε σε έντυπα που αρνούνται να πληρώ-

σουν παντελώς οποιαδήποτε δημοσιευμένη φωτογραφία!). 

Ένα ακόμη πρόβλημα που ταλανίζει τον 

κλάδο των ΜΜΕ και ακόμη πιο έντονα 

των φωτορεπόρτερ, είναι εκείνο του 

διαδικτύου και τον τρόπο με τον οποίο 

τον χειρίζονται οι διαχειριστές του: Σήμερα 

οι περισσότεροι στην Ελλάδα θεωρούν 

δεδομένο πως ότι υπάρχει στο διαδίκτυο 

προσφέρεται δωρεάν, με συνέπεια οι 

φωτορεπόρτερ να ΜΗΝ πληρώνονται από 

τα portal, ούτε να γνωρίζουν την τύχη των 

φωτογραφιών τους από τη στιγμή που θα 

τις αναρτήσουν για συγκεκριμένη χρήση. 

Η διαδικτυακή κλοπή είναι κάτι που θα 

έπρεπε να είχε παταχθεί.  Η Ε.Φ.Ε., πρότει-

νε σε όλους τους παρόντες τη διοργάνωση 

επειγόντως ημερίδας για να καθοριστούν 

κανόνες σε ότι αφορά το internet. Ήδη 

διαπιστώνεται σαν παγκόσμιο φαινόμενο, 

η τάση να προσπαθούν οι πολιτικοί να 

ελέγξουν άμεσα τις ειδήσεις που τους αφο-

ρούν, με συνέπεια την συρρίκνωση της 

Ελεύθερης Δημοσιογραφίας και Φωτοδη-

μοσιογραφίας. 

Στο πλαίσιο αυτό εμφανίζονται συνεχώς 

«δημοσιογραφικές αποστολές» υπό τη 

O

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/
EUROKINISSI/POOL Ε.Φ.Ε
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μορφή «one man show»! Έτσι ένας εργαζόμενος υποκαθιστά το δημοσιογράφο, τον ει-

κονολήπτη αλλά και το φωτορεπόρτερ, γεγονός που υπηρετεί ταυτόχρονα την προσπά-

θεια των ιδιοκτητών των ΜΜΕ για περιορισμό των εξόδων σε ανθρώπινο δυναμικό, με 

συνέπεια να διογκώνεται η ανεργία και η υποαπασχόληση.

Επίσης ο Πρόεδρος της ΕΦΕ ανέφερε πως το νέο Προεδρείο της Ε.Φ.Ε. από την εκλο-

γή του στις αρχές του έτους ζητά επανειλημμένα συνάντηση με τους υπεύθυνους για 

το τύπο εκπροσώπους της Κυβέρνησης, τον κ. Πεταλωτή ή και (μετά τον πρόσφατο 

ανασχηματισμό) και τον κ. Χυτήρη, προκειμένου να θέσει υπόψη τους το σοβαρότατο 

οικονομικό πρόβλημα της Ένωσης, (δεδομένου ότι η Πολιτεία δεν έχει ακόμη αποδεχθεί 

το αίτημα της Ένωσης για την απόδοση μικρού ποσοστού από το αγγελιόσημο για τα 

λειτουργικά έξοδα της Ένωσης, όπως λαμβάνουν όλες οι λοιπές δημοσιογραφικές οργα-

νώσεις, ενώ παράλληλα έχει περικόψει τελείως την μικρή χρηματοδότηση που παρείχε 

μέχρι πέρσι, με αποτέλεσμα η ΕΦΕ να κινδυνεύει να διακόψει τη λειτουργία της), την 

τροποποίηση του Νόμου 4286/63 (που εν έτει 2010, οι φωτορεπόρτερ τελούν υπό την 

άμεση εξάρτηση των εκδοτών - μια ακόμη παγκόσμια πρωτοτυπία για την Ελλάδα), το 

απαράδεκτο φαινόμενο της μη αναγραφής κατά κανόνα του ονόματος του φωτογράφου 

από τα έντυπα (που αυτό συνεπάγεται και την, κατά κανόνα, ενσυνείδητη άρνηση κατα-

βολής αμοιβής των δικαιούχων προς όφελος των εκδοτών αυτών με συνεπαγόμενο και 

την αντίστοιχη φοροδιαφυγή). Έτσι στα μέσα Οκτωβρίου πλέον, η Πολιτεία απαντά πως 

δε γνωρίζει ποιος είναι ο αρμόδιος Υπουργός για τα προβλήματα των φωτορεπόρτερ. 

Σε ότι αφορά τα γενικότερα θέματα του Τύπου, ο Πρόεδρος της Ε.Φ.Ε. ενημέρωσε τους 

παρόντες πως από καιρό με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της, η Ε.Φ.Ε. στέκεται πάντα 

αλληλέγγυη σε οποιαδήποτε απόλυση συναδέλφου εργαζομένου σε οποιοδήποτε 

κλάδο των ΜΜΕ. Κάθε απόλυση συναδέλφου εργαζόμενου στα ΜΜΕ, αποτελεί casus 

belli και αυτή είναι και η πάγια θέση της Ένωσης στο Διασωματειακό. Η κάθε Ένωση θα 

πρέπει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες 

της στον ανοιχτό πόλεμο που έχουν κηρύξει 

εργοδότες. Η στάση ορισμένων συνδικαλι-

στών άλλων Ενώσεων πως δεν έχουν αντι-

δράσει ακόμη για την απόλυση των 30 και 

πλέον συναδέλφων στο ΔΟΛ, επειδή δεν 

έχουν πάρει σχετική απόφαση τα ΔΣ τους, 

κάθε άλλο παρά συνάδει με το απαιτού-

μενο πνεύμα αλληλεγγύης που θα πρέπει 

να επιδεικνύεται. Άλλωστε το γεγονός 

πως εκδότης προκαταλαμβάνει απόφαση 

δικαστηρίου και καλεί τους συναδέλφους 

να εργαστούν γιατί και τις επόμενες μέρες 

«θα είναι παράνομοι» ή να προπηλακίζονται 

συνδικαλιστές σε στημένες κάλπες γενικών 

συνελεύσεων είναι ελληνικά φαινόμενα.

 Τέλος ζητήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ με αφορ-

μή και την παρούσα συζήτηση, να θέσει 

τα προβλήματα των ΜΜΕ ψηλότερα στην 

ατζέντα του, είτε με επερωτήσεις στη Βουλή, 

είτε σαν κόμμα στα μέλη του και το λαό, 

ενώ εκφράσθηκε και ο προβληματισμός 

από την πλευρά της ΕΦΕ κατά πόσο εκείνοι 

που μπορούν, έχουν και τη διάθεση να 

συγκρουστούν με τα εκδοτικά κατεστημένα 

(κρατικές διαφημίσεις, αγγελιόσημο κλπ) 

και να δεσμευτούν σε προτάσεις υλοποίη-

σης – που ειπώθηκαν στην διαβούλευση 

- όπως η δημιουργία πλέγματος ασφαλείας 

για τους ανέργους συναδέλφους αντλώντας 

πόρους από την κρατική διαφήμιση ή και 

από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δυστυχώς στις μέρες μας, φαίνεται πως 

ορισμένοι εκ των πολιτικών της χώρας μας, 

τη φωτογραφία όπως και τη δημοσιογραφία  

την αξιολογούν κυρίως από το αν απεικονί-

ζονται ή ονοματίζονται οι ίδιοι, και μάλιστα 

θετικά και χωρίς κριτική, και όχι με κριτήριο 

την Ελευθερία του Τύπου, την σωστή δημο-

σιογραφία και φωτοδημοσιογραφία για την 

ολόπλευρη ενημέρωση του κοινού. 

Αυτόν το στόχο, της ολόπλευρη ενημέ-

ρωσης του κοινού,  καλούμε τα μέλη μας 

να συνεχίζουν να τον υπηρετούν με κάθε 

τρόπο και παρά τις δυσκολίες.

 2 & .  1
1 . . 10, 106 79 
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Βιντεοσκόπηση & μοντάζ
Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και 
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο 
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ. 

Σάββατο 11/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή 
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Σάββατο 4/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματι-
σμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer, layer mask.

Tετάρτη 8/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτο-
γραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περι-
οχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Δευτέρα 13/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων 

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου. 
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές 
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για την ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Δευτέρα 29/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή, 
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά 
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το 
γυμνό...

Τετάρτη 1/12, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής
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Çìåñïìçíßá: ................................................

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

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

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 

ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 

ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 

(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 

Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς 
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

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

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

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

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

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

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

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

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

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

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

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Human Monitoring Ltd.
 format 

Τα ανταγωνιστικά φορμά δεν είναι κάτι καινούργιο στην 

ιστορία της τεχνολογίας, πόσο μάλλον στην φωτο-

γραφία και στο βίντεο. Η εταιρεία Human Monitoring 

ανακοίνωσε πως είναι πλέον διαθέσιμο παγκοσμίως το 

νέο της φορμά με όνομα “hipix”. Πρόκειται για μια νέα 

τεχνολογία συμπίεσης φωτογραφικών αρχείων υψηλής 

ανάλυσης σε ποσοστό από 15% μέχρι και 50% του 

αντίστοιχου μεγέθους JPEG αρχείου. Θεωρητικά μπορεί 

να συμπιέσει ιμα φωτογραφία 1 MB σε 150KB. Είναι 

cross platform και δουλεύει σε Windows, Linux, Mac 

και Αndroid. Αντίθετα με το JPED-XR της Microsoft και 

το πρόσφατα ανακοινωθέν Google WebP format, το 

hipix είναι σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες της 

αγοράς των φωτογραφικών μηχανών και των κινητών 

τηλεφώνων που χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμο-

γές. Το hipix έχει απεριόριστη ανάλυση και υποστηρίζει 

εισαγωγή και εξαγωγή EXIF data. Αν και η τεχνολογία 

συμπίεσης είναι παρόμοια με του Google WebP, η 

Digital Monitoring προτίμησε να χρησιμοποιήσει την 

υπάρχον πρότυπο H.624 εν μέρει γιατί είναι αυτό που 

χρησιμοποιείται στο υπάρχον hardware που αναλαμ-

βάνει την κωδικοποίηση σε χιλιάδες φωτογραφικές 

μηχανές και chipset. Για να δείτε αρχεία με το νέο φορμά 

hipix θα χρειαστεί να κατεβάσετε ένα viewer από το site 

της εταιρείας και για να δημιουργήσετε ή να μετατρέψετε 

αρχεία hipix θα χρειαστείτε την εφαρμογή “Wiz”. Και 

τα δύο διατίθενται δωρεάν στο site για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα. 

Το αρχικό JPEG

Συμπίεση με το hipix

Συμπίεση με το WEBP

Η διαφορά του HIPIX με  το Corel Paint Shop Pro
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Leadership & marketing

 ‘‘H 

’’  Shiv Khera . 

  LEARDER BOOKS

...

Οι κυνηγοί μαϊμούδων χρησιμοποιούν ένα κουτί με ένα άνοιγμα στο επάνω 

μέρος, αρκετά μεγάλο για να μπορούν οι μαϊμούδες να βάζουν μέσα μόνο τα 

χέρια τους. Το κουτί περιέχει καρύδια. Όταν η μαϊμού πιάνει τα καρύδια, τα 

χέρια της γίνονται γροθιά. Στη συνέχεια, προσπαθεί να βγάλει τα χέρια της από 

το κουτί, αλλά το άνοιγμα έχει ακριβώς το μέγεθος που χρειάζεται για να μπορεί 

να βάλει μέσα τα χέρια της άδεια, όχι όμως και να τα βγάλει γεμάτα με καρύδια. 

Έτσι, η μαϊμού έχει την επιλογή να αφήσει τα καρύδια και να ελευθερωθεί ή να 

συνεχίσει να τα κρατά και να την πιάσουν... 

Προσπάθησε να μαντέψεις τι επιλέγει κάθε φορά η μαϊμού. Σωστά μάντεψες! Κρατά 

τα καρύδια και την πιάνουν. Δεν δια φέρουμε και πολύ από τις μαϊμούδες, γιατί όλοι 

επιλέγουμε να κρα τήσουμε κάτι που μας εμποδίζει να προχωρήσουμε στη ζωή. 

Δικαιο λογούμαστε μάλιστα λέγοντας: «Δεν μπορώ να το κάνω, γιατί...» και αυτό που 

ακολουθεί μετά το «γιατί» είναι τα καρύδια που κρατά στο χέρι της η μαϊμού και, 

ουσιαστικά, είναι αυτό που μας εμποδίζει να προοδεύσουμε.

Οι επιτυχημένοι δεν ψάχνουν για δικαιολογίες. Μια καλή συμ βουλή για να αποτύχει 

κάποιος είναι η ακόλουθη: «Μη σκέφτεσαι, μη ρωτάς και μην ακούς. Ψάξε απλώς για 

δικαιολογίες»

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Η επιτυχία είναι θέμα νόμων και, ειδικότερα, των νόμων της φύσης. Η αλλαγή είναι 

ένας νόμος της φύσης. Προχωράμε μπροστά ή πισω γυρίζουμε δημιουργούμε ή κα-

ταστρέφουμε. Δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση. Ένας σπόρος, αν δεν φυτευτεί στη 

γη για να αναπτυχθεί, αποσυ ντίθεται. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, θα συμβεί είτε το 

θέλουμε είτε όχι. Κάθε πρόοδος είναι αλλαγή, αλλά κάθε αλλαγή δεν είναι πρόοδος. 

Πρέπει να αξιολογούμε την αλλαγή και να τη δεχόμαστε μόνο αν έχει νόημα. Η χωρίς 

αξιολόγηση αποδοχή της ισοδυναμεί με συμμόρφωση στη νέα κατάσταση, που είναι 

σημάδι έλλειψης θάρ ρους και χαμηλού αυτοσεβασμού. Η ανάπτυξη για χάρη της 

ανάπτυξης είναι η φιλοσοφία του καρκινογενούς κυττάρου, είναι αρνητική ενέργεια 

που εξαπλώνεται συνεχώς και, φυσικά, δεν είναι αλλαγή προς το καλύτερο αλλά 

κατα στροφή. Η αλλαγή, για να έχει νόημα, πρέπει να είναι θετική.

Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης αλλά νόμων. Για να επιτύχουμε πρέπει να 

κατα νοήσουμε τον νόμο αιτίου - αιτιατού και τον νόμο δράσης - αντίδρα σης.

Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει μια αιτία. Ο νόμος αιτίου - αιτιατού έχει την ίδια έννοια 

με την παροιμία «Ό,τι έσπειρες, θα θερίσεις», η οποία συνοψίζεται σε πέντε 

κυρίως σημεία:

1. Πρέπει να έχουμε τη θέληση να σπείρουμε. Η θέληση είναι το σημείο εκκίνησης.

2. Ό,τι σπείρουμε, αυτό θα θερίσουμε. Αν φυτέψουμε πατάτες θα μαζέψουμε πατάτες 

και όχι ντομάτες.

Πρέπει πρώτα να σπείρουμε και μετά να θερίσουμε. Πρέπει πρώτα να δώσουμε και 

μετά να πάρουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από το τζάκι να μας ζεστάνει, αν 

πρώτα δεν έχου με ανάψει τη φωτιά. Μερικοί επιδιώκουν διαρκώς να παίρ νουν πριν 

δώσουν. Αν φυτέψουμε έναν σπόρο, δεν θα πάρουμε έναν μόνο καρπό — η σοδειά 

μας θα είναι πολλαπλάσια. Αν φυτέψουμε έναν θετικό σπόρο, η σοδειά μας θα είναι 

πολλαπλάσια θετική. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν φυτέψουμε έναν αρνητικό σπόρο, 

η σοδειά μας θα είναι πολλαπλάσια αρνητική. Εξάλλου, η λαϊκή σοφία αναφέρει εύ-

στοχα: «Αν σπείρεις ανέμους θα θερίσεις θύελλες». Ένας αγρότης ξέρει ότι δεν μπορεί 

να σπείρει και να θερίσει την ίδια μέρα. Υπάρχει πάντα μια περίοδος αναμονής.

Είναι όπως και ο γνωστός νόμος της φυσικής, σύμφωνα με τον οποίο για κάθε δράση 

υπάρχει μία ίση και αντίθετη αντίδραση. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι 

προσπαθούν να αλλάξουν το απο τέλεσμα, ενώ το αίτιο που το προκάλεσε εξακολου-

θεί να υπάρχει. Ή θα γεμίσουμε το μυαλό μας με θετικές σκέψεις ή θα το κατακλύ-

σουν αυτόματα οι αρνητικές. Πολλοί σοφοί της αρχαιότητας έχουν πει αυτό που 

αναφέρει ο James Allen σε βιβλίο του, ότι δηλαδή το μυαλό του ανθρώπου μοιάζει 

με κήπο. Αν φυτέψουμε σε αυτόν καλούς σπόρους, θα έχουμε έναν καλό κήπο. 

Αν δεν φυτέ ψουμε τίποτα, θα φυτρώσουν 

ζιζάνια. Αυτό αποτελεί νόμο της φύσης.

Το ίδιο ισχύει και στη ζωή μας αλλά σε ευ-

ρύτερη κλίμακα. Ακόμα και αν φυτέψουμε 

καλούς σπόρους, τα ζιζάνια θα φυτρώσουν. 

Η διαδικασία του βοτανίσματος συνεχίζεται 

για πάντα. Αν βάλεις νερό στην κατάψυξη, 

θα παγώσει. Αυτό δεν είναι παρά ξενο, είναι 

νόμος της φύσης και απλώς τον δεχόμαστε.

Οι σκέψεις μας είναι αιτίες. Έσπειρες μια 

σκέψη, θα θερίσεις μια πράξη. Έσπειρες μια 

πράξη, θα θερίσεις μια συνήθεια. Έσπειρες 

μια συνήθεια, θα θερίσεις έναν χαρακτήρα. 

Έσπειρες έναν χαρακτήρα, θα θερίσεις το 

πεπρωμένο. Όλα ξεκινούν από μία σκέψη.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΞΗΣ

Δεν προσελκύουμε αυτούς που θέλουμε, 

αλλά αυτούς που είναι σαν εμάς. Η γνωστή 

φράση «Δείξε μου τον φίλο σου να σου πω 

ποιος είσαι» περιέχει πολλές αλήθειες.

Αυτοί που σκέφτονται αρνητικά είναι επικίν-

δυνοι. Προσελκύουν άλλους αρνητικούς 

ανθρώπους, αντιδρούν αρνητικά, περι-

μένουν το χειρότερο και συχνά οι φόβοι 

τους γίνονται πραγματικότητα. Οι φίλοι μας 

αποτελούν καθρέφτη του χαρακτήρα μας.

Στην πλειονότητα τους οι άνθρωποι αφιε-

ρώνουν περισσότερο χρόνο στο να προ-

γραμματίσουν ένα πάρτι ή τις διακοπές τους 

παρά τη ζωή τους. Η αυτοπεποίθηση πηγά-

ζει από την προετοιμα σία, η οποία δεν είναι 

τίποτα περισσότερο από τον προγραμματι-

σμό και την εξάσκηση. Οι νικητές ασκούν 

πίεση στον εαυτό τους’ πρό κειται για την 

πίεση που προκύπτει από την προετοιμασία 

και όχι από τον φόβο της αποτυχίας.

Ο καθένας θέλει να νικήσει, αλλά ελάχι-

στοι είναι πρόθυμοι να προετοιμαστούν 

για τη νίκη.

                    VlNCE LOMBARDI
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• Πως βρεθήκατε στον επαγγελματικό φωτογραφικό χώρο;

Τελείωσα την σχολή Focus το 1995. Έπειτα ασχολήθηκα με το εμπόριο, στην 

οικογενειακή μας επιχείρηση, δηλ. σ’ ένα τομέα που δεν είχε σχέση με την φωτογραφία. 

Αργότερα έτυχε να δουλέψω στο στούντιο του Λουκά Χαψή ως βοηθός (στο διάστημα 

2000 ως 2005) και από εκεί ξεκίνησε η προοπτική να γίνω κι εγώ φωτογράφος. Δεν μου 

ταίριαζε το εμπόριο και ήθελα κάτι άλλο πιο καλλιτεχνικό. Στην πραγματικότητα δεν είχα 

εγκαταλείψει ποτέ τη φωτογραφία - απλά προτιμούσα να την κρατάω για τον εαυτό μου, 

ως μέσο προσωπικής έκφρασης.

• Με ποια είδη ασχολείστε συνήθως επαγγελματικά;

Στο ενεργητικό μου έχω μία μεγάλη συνεργασία με το Έθνος καθώς και ορισμένα 

βιβλία μαγειρικής, δηλαδή με τη φωτογραφία φαγητού. Έχω ασχοληθεί αρκετά και 

με τη διακόσμηση, πορτραίτα, μόδα και άλλα είδη. Τα βασικά μου αντικείμενα όμως 

παραμένουν η φωτογραφία φαγητού και τα πορτραίτα.

• Η φωτογραφία φαγητού για ορισμένους μπορεί να φαντάζει εύκολη. Εσείς τί άποψη 

έχετε; Αποτελεί ένα δύσκολο είδος; 

Πράγματι, δεν είναι κάτι απλό καθώς πρέπει να υπάρχει επιμέλεια, ένα background, 

ο σωστός φωτισμός, η συνεργασία με το σεφ που αναλαμβάνει να είναι σωστά 

μαγειρεμένο και ευπαρουσίαστο κάθε πιάτο και όλα αυτά. 

,

.

,

.

.

: .
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Εγώ μετά την προετοιμασία από τον ειδικό, 

αντιμετωπίζω το φαγητό ως διακόσμηση, ως αντικείμενο 

προς φωτογράφηση και κάνω την επιμέλεια που 

αναλαμβάνω για οτιδήποτε still life. Το αντιμετωπίζω 

ως κάτι “ζωντανό” που μπορείς να το τριγυρίσεις, να 

το φτιάξεις. Έχει και τα θετικά δεν χρειάζεται να κινηθείς 

αστραπιαία όπως σ’ ένα πορτραίτο ή στη μόδα ούτε 

όμως να χαλαρώσεις γιατί το φαγητό δεν περιμένει 

πολύ: χαλάει, κρυώνει, ξεφουσκώνει κλπ.

• Ποιές είναι οι προκλήσεις; Τι είναι αυτό που 

δυσκολεύει τον επαγγελματία φωτογράφο;

Να κάνει πάντα κάτι καινούριο, να έχει την ικανοποίηση 

ότι δεν επαναλαμβάνεται. Αυτό προφανώς θα φανεί και 

στη λήψη. Όταν έχεις να κάνεις μία λήψη την βδομάδα 

είναι πολύ καλό, αν έχεις ένα βιβλίο που είναι πολλές 

λήψεις μαζί πρέπει να έχουν παρόμοιο ύφος αφού 

πρόκειται για ένα ενιαίο σχήμα αλλά πρέπει και να 

νιώσεις ότι η αισθητική δεν επαναλαμβάνεται συνεχώς.

• Αν δεν υπήρχε η βιοποριστική ανάγκη σε ποιο είδος 

φωτογραφίας θα είχατε στραφεί;

Θα ήθελα να έπαιρνα τη μηχανή μου και να γυρνούσα 

τον κόσμο χωρίς να κοιτάω πίσω. Έχεις περιθώρια 

έκφρασης ακόμα και στα είδη που πληρώνεσαι για να 

κάνεις αλλά ο ανοιχτός ορίζοντας του μακρινού ταξιδιού 

είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό. Από την άλλη είναι 

θετικό να πρέπει να πειθαρχήσεις σε κάποιους κανόνες. 

Δηλαδή έρχεται ο πελάτης και σου λέει θέλω αυτό κι 

εσύ πρέπει να το κάνεις άσχετα αν στη πραγματικότητα 

θέλεις να κάνεις κάτι άλλο. Είναι και αυτό μια πρόκληση 

μέσα στις δυσκολίες που βάζει.

• Αλλά ο φωτογράφος κάποια στιγμή νιώθει ότι 

περιορίζεται η δημιουργικότητα του ή ότι δεν έχει 

περιθώρια έκφρασης...

Δεν νομίζω. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ξεγελάσεις 

τον εαυτό σου ώστε να να κάνεις δουλειά με κέφι και 

ζωντάνια. Σε πολύ λίγα επαγγέλματα δεν υπάρχει αυτό 

το αίσθημα.

• Έχει επαρκή έσοδα ένας φωτογράφος στην 

ελληνική αγορά ανα ασχοληθεί αποκλειστικά με τη 

φωτογραφία φαγητών;

Εγώ ως νέος φωτογράφος δεν μπορώ να πω ότι έχω 

καθιερωθεί σε αυτό το είδος ακόμα. Απλά έτσι κύλισαν 

τα πράγματα και το εκμεταλλεύομαι. Μπορεί αυτό 

να αλλάξει και να ασχοληθώ αποκλειστικά με κάτι 

άλλο, όπως πορτραίτα ή μόδα. Πιστεύω ότι ως τεχνίτες 

οφείλουμε να είμαστε καλοί σε πολλά πράγματα. Αν 

τώρα κοιτώντας ο φωτογράφος την «καριέρα» του 

αισθάνεται ότι προτιμάει κάποια πράγματα και έχει την 

δυνατότητα να επιλέξει πελάτες με την ευρεία έννοια, 

είναι επιλογή του καθενός.
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• Το επίπεδο της ελληνικής φωτογραφίας πως θα το κρίνατε;

Έχουμε δει πολλά καλά καινούρια ονόματα με ωραίες δουλειές 

που παρακολουθούν τις τάσεις. Εγώ απλώς αυτό που βλέπω 

και δεν ξέρω κατά πόσο αποτελεί μειονέκτημα είναι ότι μας 

λείπει λίγο το συναίσθημα. Είμαστε άψογοι στην τεχνική αλλά 

δεν υπάρχει συναίσθημα από πίσω, δεν υπάρχει επικοινωνία. 

Μου φαίνεται ότι είμαστε ακόμα στην φάση της αντίδρασης. 

Έχουμε λάβει τόσα πράγματα από το εξωτερικό και αντιδρούμε 

τόσο πολύ με την έννοια ότι «κι εγώ μπορώ να το κάνω». Αλλά 

δεν πρέπει να υπάρχει κάτι πιο βαθύ σαν έννοια; Αυτή βεβαίως 

είναι προσωπική μου άποψη.



 84  •   25   2010  29

ON L INE O IMAGING -  E

 55 ...


