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Κάπου όλοι μας θα έχουμε δει την διπλανή 

φωτογραφία που απεικονίζει ένα κοριτσάκι 

εξαντλημένο από την πείνα και τις κακουχίες και 

δίπλα του έναν τεράστιο γύπα να περιμένει με 

άγνωστες προθέσεις... Αυτή την εμβληματική 

φωτογραφία έβγαλε ο νοτιοαφρικανός 

φωτογράφος Kevin Carter τον Μάρτιο του 1993 

στο Σουδάν, όπου είχε πάει για να καλύψει τις 

κινήσεις του τοπικού επαναστατικού κινήματος. 

Η φωτογραφία του χάρισε το βραβείο Πούλιτζερ 

το 1994. Είχε τύχει τεράστιας δημοσιότητας 

αφότου η εφημερίδα New York Times την έβαλε 

πρωτοσέλιδο λίγες μέρες μετά την λήψη της, 

στο φύλλο της 26ης Μαρτίου 1993. Η εφημερίδα 

δέχτηκε τότε εκατοντάδες τηλέφωνα από 

αναγνώστες που ρωτούσαν να μάθουν για την 

τύχη του κοριτσιού γιατί ο φωτογράφος είχε 

κυνικά ομολογήσει ότι παρατηρούσε αρκετή ώρα  

το κοριτσάκι να σέρνεται αδύναμο περιμένοντας 

τον γύπα να ορμήξει και να το κατασπαράξει για να 

βγάλει έτσι την τέλεια φωτογραφία... Η αναμονή 

του, όπως είπε, κράτησε 20 λεπτά και επειδή 

δεν συνέβη τίποτα, τράβηξε την φωτογραφία κι 

έφυγε αδιαφορώντας για την τύχη του ανήμπορου 

κοριτσιού. Η βράβευσή του σε συνδυασμό με 

την κυνική ομολογία του για τον τρόπο με τον 

οποίο κινήθηκε για να βγάλει την φωτογραφία 

ξεσήκωσαν τότε θύελλα αντιδράσεων. Τον 

κατηγόρησαν οι συνάδελφοί του ως ανήθικο και 

την συμπεριφορά του ως αντιδεοντολογική. 

Στις 27 Ιουλίου 1994, δηλαδή δύο μήνες μετά τη 

βράβευσή του, ο Carter αυτοκτόνησε αφήνοντας 

ορφανό το δικό του κοριτσάκι ηλικίας μόλις 

επτά ετών. Στο σημείωμα που βρέθηκε δίπλα 

στο πτώμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: 

“...Αγαπητέ Θεέ μου, υπόσχομαι ό,τι δεν θα πετάξω 

πια άλλο φαγητό στα σκουπίδια όσο άνοστο κι αν 

είναι. Προσεύχομαι να προστατεύσεις την ψυχή 

αυτού του παιδιού... Πραγματικά λυπάμαι...” 

Η ιστορία του Carter ενέπνευσε τον συγγραφέα 

Ντόναλντ Μάργκιουλις ο οποίος έγραψε το 

θεατρικό έργο “Στοπ καρέ” που παίζεται αυτήν την 

περίοδο στο θέατρο ΑΛΦΑ στην Αθήνα.

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Y . . . . .

11-14  2011
,

 - 
,

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από το editorial του προηγούμενου τεύχους

-όπως λέγανε οι παλιοί δημοσιογράφοι- και οι πληροφορίες από το Υπουργείο 

Οικονομικών ήρθαν να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με την νέα 

ταυτότητα ή “Kάρτα του Πολίτη”. Σύμφωνα λοιπόν με καλά πληροφορημένες πηγές 

οι νέες ταυτότητες δεν θα περιέχουν απολύτως κανένα οικονομικό στοιχείο για τον 

κάτοχό τους. Όλες αυτές οι πληροφορίες θα περιέχονται αποκλειστικά και μόνον στη 

φοροκάρτα (κάρτα αποδείξεων θα είναι η επίσημη ονομασία) την οποία  

ο οποιοσδήποτε θα μπορεί να προμηθεύεται από τράπεζα της αρεσκείας του και 

μάλιστα πολύ σύντομα, στις αρχές του νέου έτους. Στη φοροκάρτα δεν θα αναγρά-

φεται το ονοματεπώνυμο του κατόχου, ούτε το ΑΦΜ. Θα είναι προαιρετική 

η χρήση της - τουλάχιστον την πρώτη χρονιά, μετά βλέπουμε... 

Αυτό τον καιρό το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τι είδους κίνητρα θα δώσει 

προκειμένου να γίνει ελκυστική η χρήση της από τους καταναλωτές.

                                                                           Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 5.

www.photovision.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E : 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.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε. 

http://www.photobusiness.gr/xalara/man_driver.mpg
www.photo.gr
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εκτυπώνοντας ακόμα και από 
video Full HD
Φωτογραφία από βίντεο; Ο νέος ΡΙΧΜΑ εκτυπώνει τέλειες

φωτογραφίες από βίντεο HD, εύκολα και γρήγορα! «Παγώστε»

στον υπολογιστή σας το καρέ που θέλετε να δείτε εκτυπωμένο

και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η Canon!

Δώστε ζωή στο χρώμα 

www.intersys.gr / Tηλ. 210-95.54.000

http://www.intersys.gr
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Έρχεται η φοροκάρτα στις αρχές του νέου έτους, την οποία θα μπο ρούν προαι-

ρετικά να χρησιμο ποιούν όλοι οι φορολογούμενοι στις συναλλαγές τους με τα 

ε μπορικά καταστήματα και γενι κότερα στις αγορές που πραγμα τοποιούν. 

Όλοι οι πολίτες θα προμηθευτούν από την τράπεζα της αρεσκείας τους τη 

φοροκάρ τα. Τα στοιχεία των αγορών που πραγματοποιούν θα «περνάνε» 

απευθείας στο υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στον φά κελο του κάθε 

δικαιούχου. Η κάρτα θα είναι ιδιαίτερα απλή. Δεν θα αναγράφεται ούτε το 

ονομα τεπώνυμο, ούτε ο Αριθμός Φο ρολογικού Μητρώου. Θα υπάρχει μόνο ένας 

19ψήφιος αριθμός, ο οποίος θα αποστέλλεται στο υ πουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οι κονομικών, η κάρτα 

αποδείξεων θα διασφαλίζει την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των 

πλη ροφοριών. Για την αξιοποίηση της συγκεκριμένης δυνατότητας και για τη 

διασφάλιση των προσωπικών πληροφοριών των συναλλαγών, η κάρτα αποδείξε-

ων θα είναι ανώνυμη. Οι πολίτες κατά την παραλαβή της κάρτας από την τράπεζα 

θα πρέπει να ε νημερώσουν με γραπτό μήνυμα ή μέσω του διαδικτύου τη Γενι κή 

Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προκειμένου να γίνει η αντιστοίχιση 

του 19ψήφιου αριθμού της με τον ΑΦΜ του αποστολέα στα συ στήματα της ΓΓΠΣ.

Στη μία όψη της κάρτας θα πε ριλαμβάνεται το λογότυπο του υ πουργείου 

Οικονομικών και της τράπεζας καθώς και 19ψήφιος α ριθμός και στην πλευρά θα 

υ πάρχει μαγνητική ταινία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του επόμενου δεκαήμερου η Γενική 

Γραμματεία Πληροφο ρικών Συστημάτων και η Ελλη νική Ένωση Τραπεζών θα ορι-

στικοποιήσουν τη μορφή της και θα καταλήξουν στα κίνητρα προκειμένου να γίνει 

ελκυστική η χρήση, δεδομένου καθώς δεν θα είναι υποχρεωτικό 

οι φορο λογούμενοι να τη χρησιμοποιούν στις αγορές τους. Σημειώνεται ό τι οι 

φορολογούμενοι, έπειτα α πό κάθε αγορά, θα 

δίνουν στο τα μείο την κάρτα, στην οποία θα 

κα ταγράφεται η συναλλαγή στα μηχανήματα 

POS, δηλαδή αυτά που χρησιμοποιούνται 

όταν γί νεται πληρωμή μέσω πιστωτικής ή 

χρεωστικής κάρτας. Με αυτόν τον τρόπο θα 

ενημερώνεται η τράπεζα, η οποία με τη σειρά 

τηε, στο τέλος κάθε μήνα θα ενημε ρώνει το 

υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φορολογού-

μενοι θα μπορούν με τους κωδικούς του 

taxisnet να μπαίνουν στον φάκελο τους και 

να διαπιστώνουν αφενός εάν έ χουν καταγρα-

φεί όλες τους οι συναλλαγές αφετέρου να 

ενημε ρώνονται για το ποσό των απο δείξεων 

που έχουν συλλέξει.

Στελέχη του υπουργείου Οικο νομικών 

εκτιμούν ότι με τη χρή ση τηε φοροκάρτας θα 

αυξη θούν τα έσοδα του Δημοσίου κυρίως 

από τον ΦΠΑ δεδομένου ό τι οι επιχειρήσεις  

δεν θα μπορούν να αποκρύψουν εισοδήματα 

ή ΦΠΑ που έχουν εισπράξει.

Από άρθρο του Προκόπη Χατζηνικολάου στην 

εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (5/12)

 Photobiennale 2010

Ήταν αναμφίβολα μία ιδιαίτερη χρονιά για την Photobienalle που χαρακτηρίστηκε 

από αβέβαιο ξεκίνημα αλλά κι από γόνιμη εκθεσιακή δραστηριότητα η οποία διήρκε-

σε αρκετούς μήνες. Υπενθυμίζουμε ότι βασική αιτία υπήρξε η μη έγκαιρη οικονομική 

υποστήριξη από το ΥΠΠΟ, γεγονός που συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην εμφανή 

απουσία μεγάλων ονομάτων από το διεθνές φωτογραφικό στερέωμα. Στον αντίπο-

δα όμως πρέπει να αναφερθεί ότι το επιτελείο του ΜΦΘ κατάφερε να ξεπεράσει τα 

εμπόδια με αποτέλεσμα να διοργανωθούν 

εν τέλει πολλές εκθέσεις και να παρουσια-

στούν αρκετά αξιόλογα έργα.  Στο πλαίσιο 

της ανασκόπησης, το ΜΦΘ παρουσιάζει 

αυτό το διάστημα την έκθεση -εγκατάστα-

ση “Τόποι-Photobiennale-Sites” όπου οι 

επισκέπτες μπορούν να αποκομίσουν μία 

γενικότερη εντύπωση για το σύνολο της 

διοργάνωσης μέσα από οπτικοακουστικές 

προβολές, φωτογραφίες και διαδραστικές 

εφαρμογές. Ουσιαστικά δίδεται η ευκαιρία  

και σε ενδιαφερόμενους που δεν πρόλα-

βαν να επισκεφθούν όλες τις εκθέσεις, να 

δουν ένα οπτικό πανόραμα της φετινής 

Photobiennale η οποία είχε ως κεντρικό της 

θέμα τον “Τόπο”. Ενημερωτικά να σημειώ-

σουμε ότι, σύμφωνα με στοιχεία του ΜΦΘ, 

συνολικά παρουσιάστηκαν φέτος 2.330 

έργα 266 δημιουργών από 36 χώρες σε 92 

εκθέσεις. Η Photobiennale 2010 συνεχίζεται 

μέχρι τον Μάρτιο 2011 ενώ για το 2012 οι 

διοργανωτές ετοιμάζουν - καλώς εχόντων 

των πραγμάτων - την τρίτη κατά σειρά Φω-

τομπιενάλε με θέμα τον “Λόγο”. 

, ’, 1  , 

’, , . 2310 566716 

www.photobiennale.gr, www.thmphoto.gr. 
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http://www.nikon.gr/el_GR/
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Sony
Roadshow  Golden Hall, 7 - 11 

Το Sony 3D Truck Roadshow, ένα φορτηγό με state-of-the-art 3D προϊόντα Sony, μετά 

την επιτυχημένη του περιοδεία στην περιφέρεια, έδεσε το χειρόφρενο του στο Golden 

Hall, όπου παρκάρισε για το διάστημα 7-11 Δεκεμβρίου. Για τις ανάγκες του Sony 3D Truck 

Roadshow μετασκευάστηκε ένα εντυπωσιακό φορτηγό, ο εσωτερικός χώρος του οποίου 

χρησιμοποιείται ως εκθεσιακός χώρος νέων προϊόντων με ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

προβολής. Το όχημα φιλοξενεί τα νέα προϊόντα της εταιρείας στους τομείς του 3D cinema, 

των 3D προϊόντων ψηφιακής απεικόνισης, των παιχνιδιών σε στερεοσκοπικό 3D μέσω του 

PlayStation 3, αλλά και των νέων, φορητών υπολογιστών VAIO. 
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’ ,  (Sony),  (LOWE Athens), 

(Sony),  (LOWE Athens)  ( )

 VIP parking 

 Golden Hall. 

restaurant .

www.photo.gr
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SLT
 Sony

A , .
 Capoeira: 

19/12  12:00-14:00 

22-23/12  14:00 - 16:00 Digital Center 

:

 29/12  12:00 -14:00 .

www.sony.gr
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PhotoWeddingStories road show
, Holiday Inn, T  8 

Στα πλαίσια της περιοδίας της ομάδας του PWS, μετά την Πάτρα σειρά είχε 

η Αθήνα. Στην κατάμεστη αίθουσα του Holιday Ιnn  οι συμμετέχοντες επαγ-

γελματίες παρακολούθησαν προβολή από φωτογραφίες και video γάμου 

προερχόμενα από τους αναγνωρισμένους δημιουργούς του είδους. Παρουσιά-

στηκαν  τεχνικές λήψης μέσα από video του site www.theicesociety.com αλλά 

και τα μέσα που απαιτούνται για την πραγματοποίησή τους. Αναλύθηκε ο νέος 

κινηματογραφικός τρόπος βιντεοσκόπησης γάμου με D SLR, skater ασύρματο 

ήχο και παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι φωτογράφοι-ομιλητές των σεμιναρίων 

που θα διοργανώσει το PWS στη διάρκεια της PHOTOVISION 2011 από 11 έως 

14 Μαρτίου. Αναλυτικό πρόγραμμα καθώς και αίτηση για κράτηση θέσης 

υπάρχει στο www.e-pws.gr .Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν ο Τάσος Βασιλειά-

δης και ο Νίκος Πεκρίδης. Το road show συνεχίζεται με επόμενο σταθμό το 

Ηράκλειο την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 στο Ξενοδοχείο Lato Boutique.

Ισχύει η δωρεάν συμμετοχή. Πληροφορίες στο τηλ.2310 452299 

Άλλο ένα στιγμιότυπο από την παρουσίαση 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Από αριστερά: Σάχης Τσεχελίδης, Νίκος Πεκρίδης, 
Τάσος Βασιλειάδης

Μερική άποψη από την συγκέντρωση της Αθήνας 
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Αναλαμβάνετε την 
κάλυψη εκδηλώσεων;
Θέλετε να προωθήσετε 
τα δικά σας προϊόντα 
στο διαδίκτυο;
Η GDN και η ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ σας δίνουν 
τις παρακάτω δύο λύσεις – προτάσεις για να 
προωθήσετε προϊόντα, όπως photobooks, 
ημερολόγια, αφίσες, κάρτες & προσκλητήρια 
σε όλους τους παρευρισκόμενους μιας 
εκδήλωσης και όχι μόνο...

Πρόταση Free Usage
Με μια απλή εγγραφή σας ΔΩΡΕΑΝ στο www.99smiles.gr
και χωρίς καμιά υποχρέωση, σας δίνεται η δυνατότητα να 
προωθήσετε προϊόντα, όπως photobooks, ημερολόγια, αφίσες, 
κάρτες & προσκλητήρια σε όλους τους παρευρισκόμενους μιας 
εκδήλωσης και όχι μόνο...

Η διαδικασία είναι απλή.
Μετά την εγγραφή σας έχετε πρόσβαση στο ειδικά σχεδιασμένο 
περιβάλλον διαχείρισης εκδηλώσεων που έχουμε δημιουργήσει 
για λογαριασμό σας. Εκεί έχετε τον πλήρη έλεγχο, αλλά και 
εικόνα όλων των εκδηλώσεων, προϊόντων, πελατών και των 
παραγγελιών τους. 

Πριν από την εκδήλωση κατεβάζετε και τυπώνετε τη σελίδα με 
το ειδικό κουπόνι όπου αναγράφονται ο κωδικός της εκδήλωσης 
και η επωνυμία της επιχείρησής σας και αυτό το διανέμετε κατά 
τη διάρκεια της φωτογράφησης στους συμμετέχοντες.

Με το υλικό της εκδήλωσης και με την ειδική εφαρμογή 
σχεδιασμού MyPhotoCreations που σας παρέχουμε επίσης 
ΔΩΡΕΑΝ, δημιουργείτε ένα ή περισσότερα προϊόντα και τα
«ανεβάζετε» στο site www.99smiles.gr
 αφού καθορίσετε εσείς την τιμή που θέλετε να πουληθούν. 

Οι πελάτες σας, ακολουθώντας τις οδηγίες του κουπονιού, 
μπαίνουν στη σελίδα της εκδήλωσης και έχουν τη δυνατότητα να 
δουν το προϊόν ΖΩΝΤΑΝΟ και με τα πραγματικά χαρακτηριστικά 
του! 
Μπορούν να προχωρήσουν με απλά βήματα στην παραγγελία 
του προϊόντος, ακόμα και αν το θέλουν για δώρο, σε ένα 
κατανοητό και φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον... ακόμη 
και να το κοινοποιήσουν στους φίλους τους στο Facebook 
διαφημίζοντας τη δουλειά σας!

Εμείς φροντίζουμε για τα υπόλοιπα... την παραγωγή του 
προϊόντος, τη συσκευασία και αποστολή του στον πελάτη, την 
είσπραξη του για εσάς... και σας αποδίδουμε το κέρδος σας!

Πρόταση Branding
Για εσάς που θέλετε να προβάλετε τη δική σας εικόνα μέσα από 
το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και με όλες τις δυνατότητες 
του 99smiles.gr, σας προτείνουμε:

Ένα δικό σας ιστοχώρο με τη δική σας εταιρική σφραγίδα 
(λογότυπο - layout - στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) που θα περιέχει 
μόνο τις δικές σας εκδηλώσεις και τα δικά σας προϊόντα.

Τα προϊόντα και τα ενημερωτικά emails αποστέλλονται με το 
δικό σας λογότυπο σαν να τα έχετε αποστείλει εσείς. 

Επιπλέον δυνατότητες του branding: 
Να εκμεταλλευτείτε την εφαρμογή MyPhotoCreations και 
να δώσετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα της κατασκευής 
των δικών τους photobooks, χωρίς εσείς να χρειαστεί να 
ασχοληθείτε καθόλου για την υλοποίηση και αποστολή τους, 
απλά απολαμβάνοντας μόνο το κέρδος.

Να προωθήσετε έτοιμα προϊόντα όπως photobooks & 
ημερολόγια από το υλικό μιας εκδήλωσης που έχετε καλύψει, 
σε όλους τους παρευρισκόμενους της εκδήλωσης με απλές και 
ανέξοδες διαδικασίες. 

Να δημιουργήσετε και να προωθήσετε τα δικά σας προϊόντα 
από το προσωπικό σας φωτογραφικό υλικό στο πελατολόγιο σας 
και όχι μόνο... 

Να διατηρήσετε και να αυξήσετε το πελατολόγιο σας 
αφήνοντας την GDN να δουλεύει για λογαριασμό σας με 
μεθοδευμένες κινήσεις marketing και promotions προβάλλοντας 
μόνο τη δική σας εικόνα στους πελάτες σας.

Μπορείτε να πάρετε μια ιδέα  για την υπηρεσία branding από τα 
παρακάτω sites:

(demo)(demo)

www.albumania.gr www.bestalbums.gr

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. 
GDN (Graphics Development Network), Βριλησσού 80, Αθήνα, 11476 
Τηλ.: 213 0047061 / email: info@gdn.gr

Σας ευχαριστούμε και θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας. Η ομάδα της GDN

http://www.99smiles.gr
mailto:info%4099smiles.gr?subject=
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Οι τεχνητές φωτιστικές πηγές συνεχούς φωτός, προσομοιώνουν με τον πιο 

αυθεντικό τρόπο το φυσικό, αδιάλειπτο φως. Υπ’ αυτή την έννοια έρχονται σε 

αντίθεση με τα φλας που χρησιμοποιούν στιγμιαίο, στροβοσκοπικό φως. Τα 

περισσότερα φωτογραφικά στούντιο σήμερα είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά 

φλας, αυτοκέφαλα ή γεννήτριες. Ωστόσο, η άνθιση της ψηφιακής φωτογραφίας 

την προηγούμενη δεκαετία, μας έχει δώσει τη δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε 

οποιαδήποτε φωτιστική πηγή, χωρίς να προβληματιζόμαστε από τη χρωματική 

θερμοκρασία αφού η σχετική ρύθμιση γίνεται εύκολα ή αυτόματα. Επιπλέον το 

συνεχές φως μας δίνει (αυτονόητα) modelling δηλ. εξομοίωση τελικού αποτελέ-

σματος, ανά πάσα στιγμή.

Πολλές εταιρείες έχουν βασιστεί στην παραγωγή και τελειοποίηση πηγών συνεχούς 

φωτός, που σκοπός τους είναι να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φωτογράφων, 

παράλληλα και με αυτές των εικονοληπτών που άλλωστε δεν διαφέρουν ιδιαίτερα. 

Με την πάροδο του χρόνου, ανάμεσα στις διαχρονικές και πάντα προσιτές λάμπες 

πυρακτώσεως (tungsten) και τα “επαναστατικά” για την εποχή που παρουσιάστη-

καν HMI, έχουν πάρει μερίδιο αγοράς και οι φωτογραφικές λάμπες φθορισμού. 

Πέρα όμως από τα προαναφερθέντα, μεγάλη απήχηση αποκτούν τα LED panel 

και γενικότερα η τεχνολογία στην οποία βασίζονται. Με αυτά τα δεδομένα, αν 

κανείς ρωτήσει: “Τελικά τι είναι πιο οικονομικό για ένα φωτογραφικό στούντιο, να 

εξοπλιστεί με φλας και γεννήτριες τελευταίας γενιάς ή με πηγές συνεχούς φωτός;” η 

απάντηση δεν είναι και τόσο απλή.

Αν μιλάμε για στούντιο που εξειδικεύεται σε φωτογραφήσεις επίπλων και διαφόρων 

θεμάτων still life, εκτός από αλλοιώσι-

μα είδη π.χ. τρόφιμα, τότε δεν υπάρχει 

κανένα απολύτως πρόβλημα για να 

χρησιμοποιούμε λάμπες πυρακτώ-

σεως (tungsten). Στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, αγοράζοντας μερικά 

φωτιστικά quartz και Fresnel συν λίγο 

DοΙtYourself (φτιάξε το μόνος σου) 

το κόστος μπορεί να διαμορφωθεί 

πολύ φθηνότερα από την αγορά δύο 

γεννητριών ισχύος 2400-3000 Ws με 

5 - 6 κεφαλές και με όλα τα απαραί-

τητα αξεσουάρ. Από την άλλη βέβαια 

δεν πρόκειται για άμεσα συγκρίσιμες 

λύσεις. Άλλωστε οι πιλότοι των studio 

flash αποτελούν από μόνοι τους πηγή 

σχετικά ικανοποιητικού tungsten 

φωτισμού για κάποιες περιπτώσεις. 

Αν πάλι χρειαζόμαστε φωτισμό, του 

οποίου η θερμοκρασία χρώματος να 

βρίσκεται στους 5200-5400 βαθμούς 

Kelvin (daylight), τότε θα πρέπει να 

Του ΚΩΣΤΑ ΓΕΡΑΚΗ
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http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=GR&vmcchk=1&Itemid=31
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καταφύγουμε σε πιο προηγμένες λύσεις που σε βάθος χρόνου θα αποδειχθούν 

και οικονομικότερες, λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ενέργειας. Για τον 

φωτογράφο που αποφασίζει να επενδύσει στo στήσιμο φωτογραφικού στού-

ντιο με φώτα συνεχούς, θα συνιστούσαμε να έχει προβλέψει εκ των προτέρων 

τις εφαρμογές (δηλ. τα αντικείμενα που θα φωτογραφίζει) και στην συνέχεια να 

εκπονήσει μια μελέτη για τον αριθμό και τον τύπο των φωτιστικών σωμάτων που 

χρειάζεται. Για τυχόν απορίες, η συζήτηση με τους υπεύθυνους της εταιρείας που 

θα αναλάβει την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού μπορεί να αποδει-

χθεί πολύτιμη. Πάντως οφείλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει χάσμα τιμής μεταξύ, 

αφενός των φωτιστικών tungsten και αφετέρου των LED που θεωρούνται το 

μέλλον στον τομέα του επαγγελματικού φωτισμού.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΗΓΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΦΩΤΟΣ:

Πυρακτώσεως (tungsten) Πρόκειται για τον παλαιότερο τύπο τεχνητής φωτιστι-

κής πηγής, ιδιαίτερα δημοφιλή στους φωτογράφους. Αποκαλείται και “θερμός” 

φωτισμός, όχι άδικα, αφού πέρα από την κιτρινοκόκκινη απόχρωση που παράγει, 

η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στο γυαλί μπορεί να ξεπεράσει τους 500°C 

(βαθμούς Κελσίου). Στους ψυχρούς μήνες του χειμώνα τα σώματα tungsten είναι 

καλοδεχούμενα, ειδικά σε μεγάλα παγωμένα φωτογραφικά στούντιο.  Ωστόσο, 

δεν ισχύει το ίδιο και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι φωτογραφικές λάμπες tungsten παράγουν λιγότερο θερμό χρώμα σε σχέση με 

τις οικιακές λάμπες πυράκτωσης (που είναι γύρω στους 2000° Kelvin) ενώ θεω-

ρητικά είναι σχεδιασμένες να παράγουν σταθερή χρωματική ισορροπία. Συγκεκρι-

μένα, το νήμα βολφραμίου έχει τη δυνατότητα να πυρακτώνεται σε υψηλότερους 

βαθμούς από τις κοινές οικιακές λάμπες, παράγοντας σταθερή θερμοκρασία χρώ-

ματος που ισοδυναμεί με 3200 βαθμούς στην κλίμακα Kelvin. Παράλληλα μπορεί 

και αποδίδει περισσότερο, φθάνοντας τα 25 - 30 lumen/Watt. Οι λάμπες αυτές 

περιέχουν στο εσωτερικό τους αδρανές αέριο σε συνδυασμό με ποσότητα ατμών 

ιωδίου ή βρωμίου. Γι αυτό είναι γνωστές και ως λάμπες αλογόνου τη στιγμή που 

οι κοινοί οικιακοί λαμπτήρες περιέχουν απλά αδρανές αέριο (συνήθως άζωτο) ή 

βρίσκονται σε κενό αέρος, ειδικά όταν μιλάμε για λάμπες χαμηλής ισχύος.

Για φωτογραφική χρήση και βίντεο, ένας από τους πλέον διαδεδομένους τύπους 

φωτιστικού είναι οι προβολείς Quartz (τύπου Varibeam) οι οποίοι δέχονται 

λάμπες 650 και 800Watt. Συνοδεύονται από πλέγμα προστασίας καθώς και 

πτερύγια (barndoor) στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν ζελατίνες χρωματικής 

διόρθωσης και ειδικό ριζόχαρτο διάχυσης. Ιδιαίτερα χρήσιμα και ευέλικτα θεω-

ρούνται επίσης τα mini Quartz τα οποία δέχονται λάμπες 150, 300 και 650Watt. Ο 

προαναφερθείς τύπος είναι ίσως ο απλούστερος και βασικότερος τύπος φωτογρα-

φικού φωτιστικού tungsten. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες πολύ ενδιαφέρουσες 

προτάσεις που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως είναι τα Fresnel, συστήματα 

τύπου Dedo κ.α.

ΗΜΙ

Τα HMI επινοήθηκαν από την Osram στα τέλη της δεκαετίας του 1960 βρίσκο-

ντας κυρίως εφαρμογή στον κινηματογράφο. Ανήκουν στην κατηγορία HID (high 

intensity discharge lights) με βασικότερα πλεονεκτήματα την υψηλή φωτιστική 

απόδοση (85-108 lumen/Watt) και τη χρωματική ισορροπία που είναι ανάλογη 

με αυτήν του ημερήσιου φωτός. Σε γενικές γραμμές ένα φωτιστικό HMI 200Watt 

μπορεί να αποδώσει γαλακτώδες φως έντασης αντίστοιχης με αυτής ενός φωτιστι-

κού Quartz 800W. Δεν λείπουν πάντως και τα μειονεκτήματα στο συγκεκριμένο 

τύπου φωτισμού θυμίζοντας αντίστοιχα προβλήματα που παρατηρούνται και σε 

λάμπες φθορισμού. Κύριο μειονέκτημα είναι η αστάθεια που παρουσιάζεται στην 

χρωματική ισορροπία καθώς και η αίσθηση του φαινομένου flickering (τρεμό-

παιγμα) που γίνεται αισθητό στο βίντεο.  Τα φωτιστικά HMI που κατασκευάζονται 

σήμερα χρησιμοποιούν βελτιωμένη τεχνολογία και θεωρούνται flicker free. Για 

χρήση στον κινηματογράφο μονάδες HMI μπορούν να ξεπερνούν και τα 10kW. 

Για φωτογραφική χρήση μοντέλα ΗΜΙ φωτιστικών κυκλοφορούν από διάφορες 

γνωστές εταιρείες όπως η Broncolor και η Dedolight.. 

 3200°K ,

. ,

.

 Litepanels 1’x1’. 

LED  Litepanels .

Τα Quartz φωτιστικά είναι η πιο κοινή λύση 
για φωτογραφική χρήση και βίντεο σήμερα.



 91  •   13   2010  15

ON L INE O IMAGING -  E

http://www.stamos.com.gr/
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ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΎΠΟΥ LED 

Οι φωτοδίοδοι LED (από τα αρχικά light-emitting diode) παρουσιάστηκαν για πρώτη 

φορά το 1962 με ευρύτατη εφαρμογή ως φώτα ενδείξεων σε ηλεκτρονικές συσκευές. 

Αρχικά η έντασή τους ήταν χαμηλή ενώ δεν είχαν και τη δυνατότητα να καλύπτουν 

ολόκληρο το ορατό φάσμα. 

Σήμερα, λύνοντας τις ατέλειες του παρελθόντος και με την εμφάνιση LED υψηλής 

ισχύος, η τεχνολογία δείχνει ότι θα αλλάξει τα δεδομένα σε διάφορους τομείς: ‘Ηδη τα 

LED αποτελούν την high end πρόταση σαν φωτιστικά στοιχεία monitor, ενώ έχουν γί-

νει πολύ δημοφιλή ως πηγές φωτισμού, ιδιαίτερα στα τηλεοπτικά στούντιο. Σε σχέση 

με τα φώτα tungsten, τα LED συγκριτικά έχουν απειροελάχιστη κατανάλωση ενέργει-

ας. Επιπλέον, διακρίνονται για σχεδόν απεριόριστη διάρκεια ζωής, δεν θερμαίνονται 

και κατά συνέπεια δεν επηρεάζουν την θερμοκρασία στον χώρο εργασίας. Ήδη αρ-

κετές εταιρίες σταδιακά προχωρούν στη σχεδίαση και παραγωγή LED φωτιστικών για 

φωτογραφική χρήση, έχοντας αποκομίσει αρκετό know how από τα video φωτιστικά. 

Σημειώνουμε ότι τα video LED στάθηκαν η πρώτη σοβαρή εφαρμογή των LED στον 

τομέα του imaging: εύλογα αφού όλοι οι εικονολήπτες θέλουν να απαλλαγούν από 

τα ενεργοβόρα φορητά φωτιστικά πυράκτωσης με τις βαριές μπαταρίες.  Τα χαρα-

κτηριστικά των LED δεν αφήνουν περιθώρια να αμφισβητούμε ότι στο άμεσο μέλλον 

θα έχουν ευρύτατη εφαρμογή στην φωτογραφία και θα αλλάξουν τα δεδομένα που 

γνωρίζουμε σήμερα. Οι τιμές στα βασικά μοντέλα LED σήμερα είναι πολλαπλάσιες 

από αυτές των αντίστοιχων φωτιστικών Quartz, η ηλεκτρική κατανάλωση όμως είναι 

πολύ χαμηλότερη κάνοντας την απόσβεση σίγουρη σε σύντομο χρονικά διάστημα για 

ένα στούντιο που λειτουργεί συνεχώς. Σαν ενδεικτικό παράδειγμα, το βασικό μοντέλο 

LED της εταιρείας Litepanels είναι το μοντέλο “1x1”. Η κατανάλωση του συγκεκριμέ-

νου φωτιστικού δεν ξεπερνά τα 40W ενώ αποδίδει τον ίδιο φωτισμό με συμβατικό 

φωτιστικό ισχύος 500W. Ένα Litepanel 1x1 έχει διαστάσεις 30,48 x 30,4εκ. Χάρη σε 

ένα ειδικό σύστημα προσαρμογής μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερα Litepanels 

με stack έτσι ώστε να διευρυνθεί η επιφάνεια της φωτιστικής πηγής (π.χ. 4’x4’ ή δια-

φορετικά 122 cm x 122 cm περίπου.) Τα LED έχουν ενσωματωμένα dimmer επιτρέπει 

στον φωτογράφο να αυξομειώνει την ένταση του φωτισμού χωρίς χρωματικές αποκλί-

σεις.Μια άλλη δυνατότητα των LED είναι ότι κυκλοφορούν εκδόσεις σε διαφορετικές 

χρωματικές θερμοκρασίες ενώ λόγω της πολύ χαμηλής τους θερμότητας είναι πολύ 

απλή υπόθεση η αλλαγή χρωματικής θερμοκρασίας με ζελατίνες - φίλτρα. Αλλες 

παραλλαγές επιτρέπουν να εστιάζουμε το εύρος της φωτεινής δέσμης από flood σε 

spot απλά με την περιστροφή ενός ροοστάτη ενώ κυκλοφορούν διάφορα αξεσουάρ 

διαμόρφωσης της φωτεινής δέσμης όπως  Fresnel  και Ring.

Fresnel HMI 

.

 HMI, 

.

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Σε αντίθεση με τις φθηνές λάμπες φθορισμού παλαιότε-

ρης γενιάς, σήμερα κατασκευάζονται λάμπες φθορισμού 

κατάλληλες για φωτογραφική χρήση. Βασικά χαρακτη-

ριστικά τους η σωστή χρωματική ισορροπία που αντι-

στοιχεί με 5400° Kelvin, καθώς και καλύτερη συχνότητα 

λειτουργίας που επιτρέπει ακόμη και βιντεοσκόπηση 

χωρίς φαινόμενο flicker (τρεμοπαίγματος). Πρόκειται για 

διαδομένο πλέον είδος φωτισμού. Οι λάμπες “daylight 

fluorescent” όπως λέγονται, υπερτερούν έναντι των  

tungsten λόγω της χρωματικής εξισορρόπησης και της 

πολύ μικρότερης κατανάλωσης ισχύος. Με την ταυτό-

χρονη ανάπτυξη πολλών λαμπών πάνω σε βάσεις με 

μεγάλη επιφάνεια διευκολύνται η δημιουργία διάχυτου 

και ομοιόμορφου φωτισμού ακόμη και σε θέματα με 

μεγάλες επιφάνειες. Στην αγορά υπάρχει σήμερα μεγάλη 

ποικιλία από φωτιστικά που βασίζονται στη συγκεκριμέ-

νη φωτιστική πηγή.

,

.

Dedolight
.
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http://www.apeironphotos.com/
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åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und 
Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá.
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T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ 

     ÓÅ 30 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ
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Panasonic DMC-G2

Nikon D3S

Pentax Kx

Canon EOS 550D
Olympus PEN E-PL1

Canon EOS 7D

,

 fax: 210 8541485
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 (30) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, áðü üë  ô , ìÝëç ôçò T.I.P.A. (Technical 
Image Press Association), äéåîÜãïõí Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé ôçí ôáõôüôçôá ôïõ 
áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ. 
*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá, 
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.

.
WWW.PHOTO-PRO.GR

.

 HD Video.

,

.

,
, . .

.

• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo

• Canon TS-E L 17mm f/4L

• Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED NIKKOR

• Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR

• Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II NIKKOR

• Nikon AF-S 600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR

• Nikon AF-S 60mm f/2.8G ED Micro NIKKOR

• Canon EF 1.4x II Extender

• Canon EF 2.0x II Extender

• Nikon AF-S TC-20E II    

Teleconverter

 DSLR
• Canon EOS 5D Mark II ( )

• Nikon D700 ( )

• Canon EF 14mm f/2.8L II USM 

• Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM

• Canon EF 24-70mm f/2.8L USM 

• Canon EF 24-105mm f/4L USM IS

• Canon EF 50mm f/1.2L USM 

• Canon EF 70-200mm f/2.8L USM IS

• Canon EF 300mm f/2.8L USM IS

• Canon EF 600mm f/4L USM IS

• Canon Speedlite 580EX II 

• Canon Macro Twin Lite MT-24EX 

• Nikon Speedlight SB-900 

• Nikon Commander Kit R1C1 

• Manfrotto  055XPROB 

• Manfrotto  694 CX 

• Manfrotto  808RC4

• Manfrotto  410

 40, , 55133 ,  / Fax: 2310 413096  email: info@photo-pro.gr  

http://www.photo-pro.gr/
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The Athens House of Photography

Τα τελευταία χρόνια γινόταν ολοένα και πιο εμφανής κι επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ενός αθηναϊκού πολυχώρου αφιερω-

μένου αποκλειστικά στην φωτογραφία. Σήμερα λοιπόν έρχεται η Phototheatron να εγκαινιάσει το “Athens House of Photography” με 

την έκθεση τριών δυνατών ονομάτων από τον χώρο της φωτογραφίας δρόμου και ντοκουμέντου, των: Κωνσταντίνου Μάνου, Νίκου 

Οικονομόπουλου και Γιάννη Δήμου.  Το έργο τους είναι λίγο-πολύ γνωστό στο αμιγώς φωτογραφικό αλλά και το ευρύτερο κοινό. Αναμ-

φίβολα πρόκειται για εύστοχα επιλεγμένη λίστα ονομάτων για την εναρκτήρια έκθεση του νέου πολυχώρου ο οποίος θα διαθέτει πέραν 

του εκθεσιακού χώρου και βιβλιοθήκη με ανοιχτή πρόσβαση στους επισκέπτες της γκαλερί.  Να σημειωθεί τέλος ότι η έκθεση γίνεται σε 

συνεργασία με την Apeiron Photos.

ATHENS HOUSE OF PHOTOGRAPHY  & , ,  WWW.PHOTOTHEATRON.COM. 
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Veritek Hellas 

 66, 14122 . . : 2106086282 - 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu 
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http://www.veritekglobal.com/
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amron 18-270mm f/3,5-6,3 Di 
E  autofocus

O γνωστός 18-270mm f/3,5-5,6 Di II  VC PZD (model B008) είναι ο πρώτος φακός της 

Tamron που ενσωματώνει το καινοτομικό σύστημα οδήγησης PiezoDrive (PZD). Πρό-

κειται για το δεύτερο επετειακό φακό για τα 60α γενέθλια της Tamron, με πρώτο τον 

SP AF 70-300mm Di VC που είχε παρουσιαστεί το περασμένο καλοκαίρι. Ο φακός δι-

ακρίνεται για τις πολύ μικρές διαστάσεις πάντα σε συνάρτηση με το μεγάλο zoom 15x. 

Τα αθόρυβα υπερηχητικά μοτέρ που αξιοποιούνται για την οδήγηση του autofocus 

xωρίζονται σε δύο κατηγορίες ενεργών και στασίμων κυμάτων (travelling wave/

standing wave ultrasonic motors). Στο προκείμενο ένα υπερηχητικό δακτυλιοειδές 

μοτέρ στασίμων χρησιμoποιεί υψηλή συχνότητα για να περιστρέψει το πιεζοηλεκτρι-

κό στοιχείο σε ελλειπτική τροχιά ώστε να κινηθεί ο ρότορας. Αυτή η διάταξη έχει το 

πλεονέκτημα ότι είναι μικρότερων διαστάσεων και έτσι ευνοεί τη μείωση του μεγέθους 

του φακού συνολικά.  Επιπροσθέτως, ενσωματώνεται σύστημα οπτικής σταθεροποίη-

σης τύπου Vibration Compensation με τριπλό πηνίο που ελέγχουν ηλεκτρομαγνητικά 

μέσω ρουλμάν την κίνηση του διορθωτικού γκρουπ στοιχείων. Χάρη στο μικρότερο 

βάρος των πηνίων τα αδρανειακά φορτία είναι επίσης μικρότερα και έτσι η απόκριση 

καλύτερη.  Ο βελτιωμένος φακός θα κυκλοφορήσει αρχικά σε μοντούρες Canon και 

Nikon και αργότερα Sony. 

 210 3222626

Sekonic L-308DC 
DigiCineMate:  N

To Sekonic L-308DC είναι ο τελευταίος 

απόγονος της σειράς 308, δηλ. του πολύ 

μικρού ψηφιακού φωτοφλασομέτρου που 

κυκλοφορεί για πολλά χρόνια σε διαδοχικές 

εκδόσεις. Στην πιο πρόσφατη εκδοχή του έχει 

ειδικά χαρακτηριστικά που να εξυπηρετούν 

όχι μόνον τους φωτογράφους αλλά και τους 

βιντεολήπτες και κινηματογραφιστές. Υπάρχει 

HD Cine Mode που φωτομετρεί αναφορικά 

με ταχύτητες κλείστρου και frames per sec. 

το Cine Mode ειδικά για ψηφιακό κινημα-

τογράφο με ενδείξεις σε μονάδες Lux 

και foot/candle και το Photo 

Mode με λειτουργία 

shutter priority 

σε συνάρτηση με 

φλας (ενσύρματη ή 

ασύρματη σύνδεση) 

και περιβαλλοντικό 

φως, καθώς και 

απευθείας ένδειξη 

μονάδων Exposure 

Value. Για τις μετρή-

σεις προσπίπτοντος 

μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί Lumisphere 

(ημιφωτοδιαπερα-

τός θόλος) και το 

Lumidisc πάλι για 

προσπίπτον αλλά μο-

νάδες lux/footcanlde. 

Υπάρχει και πρόβλεψη 

για καλιμπράρισμα αναφορικά με ψηφιακή 

φωτ. μηχανή. 

KO

GPS-PhotoLink
 GPS metadata

Πρόκειται για επαγγελματικό πρόγραμμα που συσχετίζει λήψεις φωτογραφιών 

με στοιχεία Geodata χωρίς καλώδια και άλλη σύνδεση μεταξύ φωτ. Μηχανής 

και μονάδας GPS. Συνεργάζεται με οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή μπορεί να 

καταχωρήσει metadata στο exif header και με GPS όπως Garmin, Magellan, Leica, 

Trimble κλπ. 

Απλά φωτογραφίζετε και ενεργοποιείτε το GPS έχοντας φροντίσει να έχουν τη 

σωστή ώρα. Μετά το πρόγραμμα κατεβάζει τα data από τη φωτ. μηχανή και το 

GPS, ελέγχει την ταυτοποίηση χρόνου και συσχετίζει τα data. Mετά αυτόματα 

δημιουργεί σελίδες web με το χάρτη της περιοχής που έγιναν οι λήψεις, αρχείο με 

τα εικονίδια των φωτογραφιών και ξεχωριστές σελίδες για κάθε φωτό ξεχωριστά, 

προστατευμένες με υδατογράφημα, με όλα τους τα στοιχεία ημερομηνίας, τοποθε-

σίας κλπ. συσχετισμένες με το Google maps. 
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 91  •   13   2010  26

ON L INE O IMAGING -  E

         

24x36mm!! To άτοπο διορθώθηκε την επόμενη 

χρονιά με διαστάσεις 3x4cm, και μοντούρα 

φακού βιδωτή Leica!!

Πολλές φυσούνες 127 έκαναν το ντεμπούτο 

τους εκείνο τον καιρό με διαφορετικά ονόματα 

που σήμερα τα έχει ξεθωριάσει η λήθη του χρό-

νου, και επιζούν μόνο στα συλλεκτικά μαγαζιά:  

Certo Dolly Vest, Nagelwerk Vollenda, Plaubel 

Makinette, Rodenstock Ysella κλπ. σε τιμές που 

κυμαίνονται από $100 ως $200.

Το 1933 στο εργοστάσιο Ihagee Kamerawerk 

οι σχεδιαστές πήραν μια τελείως διαφορετική 

κατεύθυνση και σχεδίασαν την Exakta, την πρώ-

τη μονοπτική ρεφλέξ μηχανή με τη μορφή που 

γνωρίζουμε. Η Exakta κατασκευάστηκε σε πολ-

λές παραλλαγές και αξιοποίησε στο έπακρο το 

καρέ 6x4cm. μέχρι να μεταπηδήσει στα 35mm.

Mετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, συντα-

ρακτικές αλλαγές επήλθαν στη φωτογραφική 

βιομηχανία. Με κατεστραμμένη τη Γερμανία, η 

νέα δύναμη ήταν η Ιαπωνία. Στις μικρές μηχανές 

κυριάρχησε το 135. Λίγες 127 επέζησαν. Μόνο 

η Minolta, η Riken και η Yashica φάνηκαν να 

έχουν εμπιστοσύνη στο 127 και παρουσίασαν 

μερικές πολύ καλές διοπτικές ρεφλέξ. Ετσι στις 

ημέρες μας, από τα διάφορα roll film formats 

σαν το 828, το 620, το 122 μόνο το 120 επιζεί 

στις μηχανές μεσαίου φορμά και φαίνεται ότι 

κανένα άλλο δεν θα το διαδεχθεί. Η μετάβαση 

θα αφορά πλέον την επικράτηση των ψηφιακών 

αισθητήρων που αργά ή γρήγορα, θα αποτελέ-

σει την πραγματικότητα. Κάπου μέσα στον 21ο 

αιώνα, τα φιλμ θα είναι αντικείμενο ιστορικής 

ανάλυσης από μελετητές του μέλλοντος.

 127
A  120, …

Για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεώτεροι, ας επιχειρήσουμε 
μια ιστορική αναδρομή.
Το 1912 η Eastman Kodak Co. έβγαλε στην αγορά τη Vest Pocket. Ήταν 
μικρότερη από πολλές σημερινές 35mm ρεφλέξ και διπλωμένο το σώμα 
είχε πάχος μόλις 2,5cm. Σε κανονική ανάπτυξη, η φυσσούνα άνοιγε σε 
μήκος περίπου οκτώ εκ. 

Ο φωτοφράκτης με το σύστημα ρουλμάν και ο απλός μηνισκοειδής φακός κρατού-

σαν το κόστος χαμηλά, και η όλη κατασκευή ήταν πανεύκολη συγκρινόμενη με τις 

ογκώδεις και δύσχρηστες μηχανές της εποχής. Το πιο σπουδαίο στοιχείο της Vest 

Pocket ήταν ότι έφερε στο προσκήνιο το φορμά 127 με ελεύθερο πλάτος καρουλιού 

4εκ. περίπου. Οι μικρές διαστάσεις πρόσφεραν την ευκαιρία για μείωση των εξωτερι-

κών διαστάσεων σε βαθμό εκπληκτικό για τα δεδομένα των αρχών του 20ου αιώνα. 

Βλέποντας τη θετική αντίδραση του καταναλωτικού κοινού η Kodak γρήγορα έβγαλε 

στην αγορά παραλλαγές για 127 των δημοφιλών Box Brownie. H πρώτη ήταν η 

Brownie No 0 του 1914. 

Το 1925 μερικοί κατασκευαστές είχαν αρχίσει να φλερτάρουν με το 127, οπότε η 

Κοdak απάντησε με την ελαφρά βελτιωμένη Vest Pocket B, και την επόμενη χρονιά 

έφερε στην αγορά την Series III. Kαι τα δύο μοντέλα προσφέρονταν σε διαφορετικά 

χρώματα και φινιρίσματα, χαρακτηριστικά δείγματα της Art Deco. Σήμερα, στην αγορά 

των συλλεκτικών μηχανών, μια μαύρη Brownie model B III μπορεί να κοστίζει $ 40 

ενώ μια πολύχρωμη Brownie Petite τουλάχιστον $120. Σπάνιες Brownie όπως οι 

Vanity και Ensemble στοιχίζουν ακόμη παραπάνω. 

Οι βασικές διαστάσεις καρέ στο 127 ήταν 4x6cm, κάτι που εξυπηρετούσε πολύ τους 

σχεδιαστές σε μια εποχή που οι μηχανές ήταν μάλλον …γιγαντιαίες. Στη δεκαετία του 

1930 εμφανίστηκε το 135, δημιουργώντας μια καινούργια σχολή. Τότε αρκετές βιο-

μηχανίες στράφηκαν στo 127 με την προσδοκία να ανταγωνιστούν το 135. Παράγωγα 

αυτής της αντιπαράθεσης στις “compact” της εποχής, ήταν δημοφιλείς μηχανές όπως 

οι Zeiss Kolibri και Baby Tengor. 

Αλλά και στη δημοφιλή κατηγορία των διοπτικών ρεφλέξ, το 127 είχε απήχηση. Η 

εταιρία Franke και Heidecke, που παρήγαγε τις θρυλικές διοπτικές Rolleiflex, το 1931 

έβγαλε το μοντέλο Baby Rolleiflex με φιλμ 127 και διάσταση καρέ 4x4. H κλασσική 

αυτή μηχανή είχε τόση επιτυχία ώστε ξαναβγήκε στην παραγωγή μετά τον πόλεμο, 

από το 1957 ως το 1963. 

Η δεκαετία του 1930 είναι γεμάτη από πρωτότυπες φωτογραφικές μηχανές. Η φω-

τογραφική βιομηχανία αποτελείτο μάλλον από μικρές βιοτεχνίες που θεωρούσαν 

καθήκον τους να διαφέρουν. Η Derby το 1930 έβγαλε μια φυσούνα με φωτοφράκτη 

εστιακού επιπέδου και ταχύτητες ως 1/500sec. αλλά περιέργως διαστάσεις καρέ 

Η VP Exakta B, ανάγεται στο 1934 και έβγαζε οκτώ 
καρέ στο φορμά 127VP. H απεικονιζόμενη μηχανή 
έχει το φακό Εxaktar f/3,5, που δεν είναι ότι καλύ-
τερο παρουσίασε ποτέ το εργοστάσιο του Ihagee. 
Βελτιωμένη απόδοση είχε ο Βiotar 58mm f/2. Με 
σκοπό την εύκολη τοποθέτηση της μηχανής στη 
θήκη, ο φακός “επιστρέφει” στο σώμα με ελικοειδή 
μηχανισμό.

Τρία συγγενικά φορμά, Όπως βλέπετε, το καρούλι 
του 127 είναι πολύ λεπτότερο και το πλάτος 
αισθητά μικρότερο. Έτσι, οι μηχανές με 127 δεν 
αναγκάζονται να είναι πολύ ογκώδεις.
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Photo Fun Products !

Photo

Products

Let’s Have Fun! 

 200

http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=GR&vmcchk=1&Itemid=31
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Leadership & marketing

:

  ‘‘
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.

Εάν θέλετε το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου 

να συντελέσει στο να έχετε άμεσα και θετικά 

αποτελέσματα στην εργασία σας, ακολουθήστε 

τα εξής βήματα:

α) Συνειδητοποιήστε ότι η ύπαρξη σταδίων στην 

προσπάθεια σας να πουλή σετε είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη. Ο λόγος είναι απλός. Ξέρετε κάθε 

στιγμή που βρίσκεστε και τι ακριβώς πρέπει να 

κάνετε, χωρίς να μπερδεύεστε για το πότε πρέπει 

να γίνει τι.

β) Απομονώστε τις τεχνικές κάθε σταδίου 

πώλησης. Φωτοτυπήστε εκείνες τις σελίδες του 

βιβλίου που περιέχουν επιγραμματικά τις τεχνι-

κές ανά στάδιο

γ) Κάθε φορά που αντιμετωπίζετε μια κατάστα-

ση, εξηγήστε την χρησιμο ποιώντας την ανάλογη 

τεχνική των τριών λέξεων. Αυτή η συνήθεια 

γρήγο ρα θα σας οδηγήσει σε αυτοματισμούς 

που θα σας επιτρέψουν να γυρίσε τε σπίτι σας 

πολύ πιο ξεκούραστοι απ’ ό,τι παλαιότερα, όσο 

κι αν αυτό σας φαίνεται απίθανο.

δ) Αν θέλετε ακόμα πιο άμεσα αποτελέσματα, 

πλαστικοποιήστε τις σελίδες που σας 

προτείνουμε να φωτοτυπήσετε. Έχετε τις εννέα 

πλαστικο ποιημένες σελίδες στην τσάντα σας και 

διαβάστε τες σε κάθε κατάλληλη ευκαιρία, όπως 

αναμένοντας έναν πελάτη σε κάποιον προθάλα-

μο ή σα λόνι.

ε) Μην επιτρέψετε στον εαυτό σας να χάσε-

τε κάποιο σημαντικό πελάτη. Εφαρμόστε το 

σύνολο των τεχνικών που προτείνονται και το 

ενδεχόμενο μιας τέτοιας απώλειας σταδιακά θα 

απομακρύνεται.

Υ.Γ. Η λεκτική απόδοση των τεχνικών πωλή-

σεων ίσως να ξενίζει τον ανα γνώστη, όμως 

εξυπηρετεί το στόχο του βιβλίου που είναι η 

κωδικοποίηση των τεχνικών σε τρεις λέξεις...

, , ...
,

«Η καλύτερη συμβουλή καριέρας για τους νέους και τις γυναίκες είναι: ανακάλυ-

ψε τι σε ευχαριστεί να κάνεις και βρες κάποιον να σε πληρώνει για να το κάνεις».

                                                                                          Katherine Whitehorn 

«Οι πωλήσεις κουράζουν», «μετά από τόσα χρόνια στις πωλήσεις κουράστη-

κα», «μα καλά είσαι τρελός/ή που θα τρέχεις από δω κι από ‘κεί προσπαθώντας 

να πουλήσεις;» Αυτές είναι εκφράσεις που ακούμε καθημερινά και αποτρέπουν 

άντρες και γυναίκες να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να πετύχουν υψηλές 

αποδοχές (καμία σχέση με αυτές ενός υπαλ λήλου γραφείου), με τίμιο τρόπο, 

ασκώντας το επάγγελμα του πωλητή. Η γνώμη μου είναι ότι πιο ωραία εποχή από 

αυτήν που διανύουμε για να αλλάξει κανείς την επαγγελματική και προσωπική του 

πραγματικότη τα, δεν υπάρχει.

Αυτοί που ήδη ασκούν το επάγγελμα του πωλητή - άντρες ή γυναίκες -μπορούν 

διαρκώς να ανανεώνονται μέσω σεμιναρίων, που συνεχώς υλοποι ούνται, ή και 

μέσω της ανάγνωσης σχετικών βιβλίων. Όλα αυτά δίνουν στον κλάδο ακτινοβολία 

και προσφέρουν στους πωλητές την πολυπόθητη επαγγελματική ολοκλήρωση.

Εκτός από τα κέρδη που προσφέρει η ενασχόληση με τις πωλήσεις, βοηθά και 

όσους ασκούν το επάγγελμα να διαχειρίζονται καλύτερα τις υποθέσεις, 

το χρόνο και το άγχος τους. Συντελεί στο να γίνουν καλύτεροι, πιο αισιόδοξοι και 

πιο εξωστρεφείς. Μέσα από τις πωλήσεις μαθαίνουν να αγαπούν τους ανθρώ-

πους και να επικοινωνούν αποτελεσματικά. Είναι βέβαιο ότι πολλά απ’ όσα θετικά 

μαθαίνει κανείς από τη συναναστροφή με τόσους ανθρώπους, μπορούν εύκολα να 

μεταφερθούν με εποικοδομη τικό τρόπο στην οικογένεια, συντελώντας στη 

βελτίωση των σχέσεων με ταξύ των μελών της.

Τέλος, οι πωλήσεις είναι από τα ελάχιστα επαγγέλματα τα οποία μπορεί να ασκήσει 

μια νεαρή γυναίκα χωρίς να της ζητηθεί σχετική προϋπηρεσία. Έτσι, δίνεται μια 

γνήσια ευκαιρία σε πολλές γυναίκες να ξεκινήσουν μια ενδιαφέρουσα καριέρα. 

Ο χώρος των πωλήσεων προσφέρεται και για γυ ναίκες που εγκατέλειψαν για ένα 

χρονικό διάστημα την αγορά εργασίας, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων.

Κι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι πωλήσεις είναι ένας «ανοχύρωτος» χώ ρος που 

λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, όπου δύσκολα κάποιος που αξίζει δε θα 

πετύχει. Μοιάζει, μάλλον, με μια εθνική οδό όπου ο καθένας τρέχει σύμφωνα με το 

πόσο καλό αυτοκίνητο διαθέτει και πόσο ριψοκίνδυ νος είναι. Έτσι, βρίσκει τη θέση 

του είτε στην αριστερή είτε στη μεσαία εί τε στη δεξιά λωρίδα του δρόμου, χωρίς 

κάποιος ή κάτι να τον εμποδίσει να αλλάξει λωρίδα ή ταχύτητα εάν το θελήσει.

Συνιστάται στους νέους ανθρώπους να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε ένα 

επάγγελμα όπου πραγματικά θα φανούν οι δυνατότητες τους!

Κάποιοι από εσάς, ενδεχομένως, να δυσανασχετούν με την ιδέα διαίρεσης της 

διαδικασίας της πώλη σης σε στάδια. Θεωρούν την πώλη ση μια ενιαία πράξη και 

αντιδρούν στην τμηματοποίησης της, που προτείνεται από κάποια βιβλία. Θα φανεί 

περίεργο, αλλά θα συμ φωνήσω με όσους διαφωνούν με την τμη ματοποίηση της 

πώλησης. Θυμάμαι ότι πουλούσα μια χαρά όταν δεν γνώριζα. Επίσης, θυμάμαι ότι 

- ως νέος πωλητής - τίπο τα από όσα έπρεπε να κάνω δεν ήταν ταξινομημένο στο 

μυαλό μου. Σίγουρα, δεν ήμουν ακόμα επαγγελματίας και, φυσικά, δεν είχα στο 

ενεργητικό μου «μεγάλες συμφωνίες». Παρόλα αυτά, πουλούσα! Φαίνεται ότι είχα 

κλίση ή ένστικτο, όπως θέλετε πέστε το. Μόνο που στην εποχή μας δεν αρκεί!

Αυτό το βιβλίο «παντρεύει»: α) όποιο ταλέντο έχετε με β) την εξειδί κευση που πρέ-

πει να διαθέτετε και που, πιθανόν, κάποιοι δε σας έχουν προ σφέρει!

Wedding
p h o t o . g r

www.photo.gr/v2/weddingphoto/weddingphoto.pdf
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 email: photobusiness@photo.gr !

http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=59&Itemid=1
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• Πως και γίνατε φωτογράφος;

Ήταν κάτι τελείως τυχαίο. Αρχικά ήθελα να γίνω αρχιτέκτονας αλλά την 

πρώτη φορά που έδωσα εξετάσεις πέρασα στο ΤΕΙ Φωτογραφίας. Δεν 

θυμόμουν καν ότι ήταν στις σχολές που είχα επιλέξει. Τότε σκέφτηκα 

να δοκιμάσω μέχρι να έρθει η στιγμή να επαναλάβω τις εξετάσεις. Είχα 

ασχοληθεί λίγο με την φωτογραφία αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί να την 

ακολουθήσω επαγγελματικά. Όμως στα πλαίσια των σπουδών στο ΤΕΙ μου 

άρεσε η διαδικασία και δεν ξαναέδωσα εξετάσεις για άλλη σχολή.

• Τι ήταν αυτό που σας κέρδισε στην φωτογραφία;

Ειλικρινά δεν ξέρω τι ήταν αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση να 

μην κυνηγήσω την Αρχιτεκτονική. Απορροφήθηκα μέσα σε όλη αυτήν τη 

διαδικασία της ανακάλυψης κάτι καινούργιου. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα 

γίνω φωτογράφος και ανακάλυπτα διαρκώς καινούρια πράγματα μέσα από 

αυτό που κάναμε ή δεν κάναμε στην σχολή. Αυτό μου προκαλούσε πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον.

-

;

. .

,

.

, !

: .
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• Πλέον ζείτε ανάμεσα στο Λονδίνο και στην Αθήνα. Πως 

μοιράζεται η επαγγελματική σας ζωή;

Σε αναλογία 50-50 περίπου. Έχω δηλαδή μόνιμη 

συνεργασία με αρχιτεκτονικά γραφεία στην Ελλάδα και 

κάποιες συνεργασίες με ελληνικά περιοδικά. Επίσης 

δουλεύω ως freelance στο Λονδίνο.

• Τώρα που έχετε μια περιφερειακή σχέση με την 

αρχιτεκτονική έχετε αλλάξει γνώμη για την επιλογή της 

φωτογραφίας; 

Όχι, δεν έχω μετανιώσει. Αυτό είναι σίγουρο. Ασχέτως με 

το πώς είναι σαν επάγγελμα η φωτογραφία, και είναι πολύ 

διαφορετικό από αυτό που μας έλεγαν στις σχολές, δεν 

έχω μετανιώσει. Βέβαια όσο πιο πολύ ασχολούμαι με την 

αρχιτεκτονική φωτογραφία τόσο περισσότερο θα ήθελα να 

έχω ασχοληθεί και με την αρχιτεκτονική, αλλά παράλληλα, 

όχι το ένα σε βάρος του άλλου. Θα ήθελα να γνωρίζω 

καλύτερα το αντικείμενο.

• Μετά το ΤΕΙ Φωτογραφίας προχωρήσατε σε παραπέρα 

σπουδές;

Αποφοίτησα από το ΤΕΙ το 2006. Στην Αγγλία έκανα 

μεταπτυχιακό πάνω στην φωτογραφία μόδας στο University 

of Arts του Λονδίνου. Ήταν μια μεγάλη αλλαγή γιατί 

προσωπικά δεν έκανα ποτέ φωτογραφία μόδας. Ήμουν 

πάντα πιο κοντά σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα 

καλλιτεχνική φωτογραφία. Στο Μaster λοιπόν αποφάσισα 

να εξερευνήσω ένα νέο πεδίο για μένα. Και έτσι έμεινα και 

στο Λονδίνο.

• Έχοντας εμπειρία λοιπόν από δύο αντιδιαμετρικές χώρες, 

τί άποψη σχηματίσατε για την ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα;

Το ΤΕΙ είναι γενικά μία πολύ πονεμένη ιστορία. Ενώ έχει 

αξιόλογο εκπαιδευτικό προσωπικό και καλούς φοιτητές 

δυστυχώς αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με όλο το ελληνικό 

πανεπιστήμιο: δεν έχει ταυτότητα. Δεν ξέρει τι είναι και δεν 

ξέρει τι θέλει να είναι. Η έκθεση που έγινε πρόσφατα με 

όλους τους καταξιωμένους φωτογράφους που απεφοίτησαν 

τα τελευταία 25 χρόνια από το ΤΕΙ ήταν πολύ καλή αλλά 

έδειχνε πράγματα τα οποία οι φωτογράφοι αυτοί τα έμαθαν 

μετά, είτε δουλεύοντας είτε σπουδάζοντας κάπου αλλού. Το 

ΤΕΙ έχει το πρόβλημα της μεγάλης διάσπασης και ότι δεν είναι 

πραγματικά σχολή. Ασχολείσαι με πάρα πολλά

αντικείμενα. Όταν ουσιαστικά βρεις αυτό που σε ενδιαφέρει 

έχουν τελειώσει οι σπουδές σου. Οι γνώσεις και οι επιρροές 

που πήρα από το ΤΕΙ καλώς ή κακώς με βοήθησαν πολύ 

στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Ό,τι έχει να κάνει όμως με 

το επαγγελματικό κομμάτι της φωτογραφίας το έμαθα στη 

Γερμανία και στο Λονδίνο. Αυτό που μας έμαθαν στο ΤΕΙ 

είναι ένα σχήμα που δεν λειτουργεί. Ήμασταν την ίδια στιγμή, 

φωτορεπόρτερ, φωτογράφοι μόδας, καλλιτέχνες κ.α.

• Αυτή την κατάσταση όμως δεν την συναντάμε σήμερα 

στην ελληνική αγορά; Υπάρχει η πολυτέλεια της 

εξειδίκευσης;
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Ναι υπάρχει εξειδίκευση. Περιέργως έχουν αρχίσει να 

αλλάζουν κάποια πράγματα προς το καλύτερο τη στιγμή 

που η ελληνική αγορά πάει προς το χειρότερο από πλευράς 

οικονομικών μεγεθών. Και το κοινό είναι πλέον καλύτερα 

ενημερωμένο. Όταν σπουδάζαμε εμείς δεν είχαμε ούτε καν 

βιβλιοθήκες πραγματικά ενημερωμένες στην Ελλάδα και το 

ίντερνετ δεν ήταν εκεί που είναι σήμερα άσχετα αν ήμασταν 

αναπτυγμένοι τεχνολογικά σαν σχολή.

Σήμερα όμως κάποιος που θέλει να ξεκινήσει με την 

φωτογραφία μπορεί να βρει πολύ υλικό και το μάτι του να 

εκπαιδευτεί πολύ γρήγορα. Όλο μαζί είναι καλό, το θέμα 

είναι όμως αν υπάρχει κάποια ταυτότητα στην αγορά και 

δυστυχώς στην ελληνική αγορά δεν υπάρχει ταυτότητα.

• Εσείς ασχολείστε αποκλειστικά με την φωτογραφία 

μόδας και την αρχιτεκτονική;

Ναι και την καλλιτεχνική.

• Οι πελάτες σας είναι κυρίως περιοδικά για τα οποία 

κάνετε editorial μόδας;

Στην Ελλάδα. Στην Αγγλία δουλεύω κατευθείαν με 

designers για look books, καμπάνιες, καταλόγους κ.α. Αυτό 

έγινε κατ’ ανάγκη, γιατί όταν αποφοιτήσαμε πέσαμε πάνω 

στην κρίση της Αγγλίας. Υπήρχε ένα φαινόμενο αντίστοιχο 

με αυτό που συμβαίνει εδώ με τα περιοδικά τώρα. Εκλεισαν 

απότομα τις πόρτες, απολύθηκαν εργαζόμενοι και έψαχναν 

τρόπο να επιβιώσουν, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να μπεις 

στα περιοδικά εκείνο τον καιρό. Πήρα λοιπόν  την απόφαση 

ότι θα κυνηγούσα πιο πολύ τα περιοδικά στην Ελλάδα σε 

αυτό το κομμάτι και αναλόγως τους designers στο Λονδίνο 

που είναι έξω από τον χώρο των media.

• Η ελληνική αγορά των media είναι ανοιχτή ως προς τον 

φωτογράφο; Τον εμπιστεύονται; Διαλέγει μόνος του το 

concept;

Υπάρχει μια ελευθερία στην Ελλάδα αλλά το μεγάλο 

μειονέκτημα εδώ είναι ο πολύ περιορισμένος χρόνος που 

μπορεί να “σπαταληθεί” για την προετοιμασία. Ο χρόνος 

της προετοιμασίας στην Ελλάδα δεν πληρώνεται παρά μόνο 

το τελικό αποτέλεσμα. Αυτό πιέζει και περιορίζει λοιπόν 

όλη την ομάδα, δεν είναι ότι το περιοδικό σε πιέζει να 

βγάλεις ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Οι συνεργασίες μου 

ήταν πολύ καλές μέχρι τώρα, ποτέ δεν κάναμε άσχημους 

συμβιβασμούς, βρίσκαμε μία μέση λύση που ικανοποιούσε 

όλους μας. Η διαφορά με το έξω είναι ότι πληρώνεται ο 

χρόνος προετοιμασίας και ο κόσμος ξέρει ότι όσο καλύτερα 

γίνεται αυτή τόσο καλύτερο θα βγει και το αποτέλεσμα της 

φωτογράφισης. Υπάρχουν συνεργάτες που δουλειά τους 

είναι το κομμάτι της προετοιμασίας και τρέχουν τα πράγματα 

πιο επαγγελματικά.

• Όσον αφορά τα άτομα με τα οποία συνεργάζεται άμεσα ο 

φωτογράφος (στυλίστες, make up artist κτλ.);

Υπάρχουν αρκετοί αν και είναι πολύ μικρότερη αγορά 

προφανώς. Υπάρχουν make up artist και στιλίστες που έχω 

δουλέψει στην Ελλάδα και είναι εξαιρετικοί. 
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Η Στέλλα Μαυροδή και ο Νικόλας Βιλλιώτης για παράδειγμα θα 

μπορούσαν να κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.

• Θέλεις να μου πεις κάποιους φωτογράφους που σου αρέσουν 

και πως αντιλαμβάνεσαι το επίπεδο της ελληνικής φωτογραφίας 

σήμερα;

Αγαπημένους φωτογράφους δεν θα σου πω γιατί πάντα έχω 

στο μυαλό μου περισσότερο αυτούς που παρακολουθώ τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Για τους φωτογράφους στην Ελλάδα 

θεωρώ ότι υπάρχουν πολλοί που κάνουν κάτι το οποίο να μπορεί 

να ξεπεράσει τα όρια της εδώ αγοράς. Επαγγελματικά μπορεί να 

πηγαίνει χειρότερα για τη γενιά μου αλλά ποιοτικά βελτιωνόμαστε 

όλοι μαζί.

:

,  University of Arts 

.

.

.

.
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