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60  Photovision
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η φετινή ένατη 

διοργάνωση της PHOTOVISION μπορούν να 

συγκριθούν μόνον με αυτές του 2003. 

Τότε επικρατούσε διεθνώς έντονο κλίμα ανησυχίας 

λόγω της επικείμενης εισβολής των αμερικανών  

στο Ιράκ και τους φόβους για επέκταση των 

πολεμικών συγκρούσεων σ’ όλο τον κόσμο, για 

πιθανό οικονομικό κραχ, για επαλήθευση των 

προφητειών του … Νοστράδαμου κλπ κλπ. 

Σήμερα δεν επίκειται εισβολή σε ξένη χώρα. 

Έχει ήδη συντελεσθεί η εισβολή του κράτους 

στις τσέπες των καταναλωτών και στα ταμεία των 

επιχειρήσεων και μάλιστα με τεχνική... ασύμμετρου 

πολέμου και με την παλιά μακιαβελική μέθοδο της 

σαλαμοποίησης των απαιτήσεων κλπ. κλπ. 

Παρ’ όλα αυτά η (φωτογραφική) αγορά αντέχει 

και αγωνίζεται όχι μόνο για την επιβίωσή της αλλά 

και για το μεγάλο ραντεβού με τους εν δυνάμει 

πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της. Φυσικά 

αναφέρομαι στην επικείμενη - ένατη - διοργάνωση 

της μεγάλης κλαδικής έκθεσης PHOTOVISION 

που θ’ ανοίξει τις πύλες στο κοινό την 

Παρασκευή 11 Μαρτίου ώρα 11:00. 

Ως γνωστόν λοιπόν, από 1/1/2011 ισχύει για 

τις επιχειρήσεις νέο καθεστώς στην εξόφληση 

οφειλών άνω των 3.000 ευρώ. Αυτές υποχρεούνται 

είτε να πληρώνουν αποκλειστικά με επιταγή 

της εταιρείας είτε με την κατάθεση μετρητών σε 

τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή. Κάποιοι 

όπως μπορείτε εύκολα να φαντασθείτε, είτε 

δεν έχουν μπλοκ επιταγών είτε αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα ρευστότητας ή και τα δύο. Αποτέλεσμα; 

Καθυστερήσεις στις αποφάσεις, αναβολές, 

εκνευρισμοί. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει στην αγορά 

αντανακλάται και στη συμμετοχή μερικών 

επιχειρήσεων στη PHOTOVISION. Όμως απ’ αυτό 

το σημείο μέχρι να βγαίνουν και να διαδίδουν 

ότι η έκθεση… δεν θα γίνει επειδή η διοργάνωση 

δεν τους δίνει (δωρεάν!) περίπτερο υπάρχει 

μεγάλη απόσταση. Δηλώνουμε λοιπόν ρητά 

και κατηγορηματικά προς κάθε κατεύθυνση ότι 

η PHOTOVISION θα πραγματοποιηθεί κανονικά 

και χωρίς κανένα πρόβλημα σε πείσμα κάθε 

απαισιόδοξης πρόβλεψης. Τ. ΤΖΙΜΑΣ

!

Από τα μέσα Δεκεμβρίου άρχισε η ενημερωτική εκστρατεία του ΣΕΚΑΦ. Στόχος:

η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών στην αναγκαιότητα εκτύπωσης των 

φωτογραφιών που κρατούν αποθηκευμένες - ίσως ξεχασμένες - σε κάρτες 

μνήμης, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους, υπολογιστές και αλλού. Ήδη το 

πρώτο φυλλάδιο διανεμήθηκε από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ως ένθετο στο περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, τα πρώτα αυτοκόλλητα μπήκαν στις συσκευασίες φωτογραφικών 

μηχανών ενώ αφίσες αναρτήθηκαν σε φωτογραφεία και άλλα σημεία πώλησης. 

Και έπεται συνέχεια καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου...

http://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 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 Ι.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε. 

http://www.youtube.com/watch?v=gbxtfeaEthw
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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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Καλημέρα από τα Χανιά. Ονομάζομαι Φάνης Μανουσάκης και θέλω να επαινέσω όλα αυτά που επισημαίνετε στα άρθρα σας για το τι 

συμβαίνει στην αγορά. Θέλω να σας θυμίσω από το μακρινό παρελθόν μια σκέψη μου, την οποία είχα διατυπώσει προφορικά στους 

δυνατούς του ΣΕΚΑΦ, περίπου το 1997. Είχα πει λοιπόν ότι πρώτοι αυτοί θα νιώσουν την μείωση των τζίρων τους σε πρώτες ύλες, δηλ. 

χαρτί - χημικό. Τους έλεγα: “Κάντε μια καμπάνια, οι φωτογραφίες να τυπώνονται και όχι να παραμένουν στους σκληρούς δίσκους γιατί 

κάποια στιγμή θα χαθούν”. Καμία απάντηση. Η πρώτη που έσβησε ήταν η Agfa, οι άλλες συρρικνώθηκαν. Πέρασαν δεκαπέντε περίπου 

χρόνια. Έπρεπε να έρθει η οικονομική ύφεση να τους χτυπήσει την τσέπη (πόρτα) για να αρχίσουν να το κουβεντιάζουν... Φοβάμαι ότι 

είναι πολύ αργά αφού οι ίδιοι απαξίωσαν τα φωτογραφικά καταστήματα και έγιναν υπόχρεοι στα πολυεθνικά πολυκαταστήματα. Ευχα-

ριστώ για τον χρόνο σας και την φιλοξενία. 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΠΗ! 

Από τα Χανιά, Φάνης Μανουσάκης 

Φωτογράφος

BCN
 

To BCN με το τέλος του χρόνου δημοσίευσε τα στοιχεία για τις πωλήσεις των DSLR μηχανών για το 2010 στην εσωτερική αγορά της Ιαπω-

νίας. Πρώτη, όπως και πέρυσι, στις συνολικές πωλήσεις ήρθε η Canon με μερίδιο αγοράς 32.1%. Δεύτερη η Nikon ακολουθεί κατά πόδας 

με 26.8%. Η κερδισμένη όμως της χρονιάς υπήρξε η Sony που αντικατέστησε στην τρίτη θέση την Panasonic με μερίδιο 9.5%. Πρώτη στη 

λίστα με τις δημοφιλέστερες DSLR έρχεται η Canon EOS 550D με αισθητήρα 18 MP APS-C CMOS και συνολικό μερίδιο αγοράς 13.6% για 

το 2010. Δεύτερη στη λίστα είναι η Nikon D90, που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Αύγουστο του 2008 και το 2010 κράτησε μερίδιο αγοράς 

12.4%. Η έκπληξη του Top-20 των DSLR μηχανών που παρουσίασε το BCN είναι oι θέσεις No 6 και 11, τις οποίες κατέλαβαν οι NEX-5 και 

NEX-3 της Sony με συνολικό μερίδιο 8.2%. Και αυτό αποτελεί έκπληξη εφόσον κυκλοφόρησαν στη μέση της χρονιάς!
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http://www.photoshopdigital.gr/
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 made in China...

Στην Κίνα τον τελευταίο καιρό παρατηρείται η τάση νεόνυμφα ζευγάρια να 

φωτογραφίζονται ...γυμνά και να περιλαμβάνουν τις γυμνές φωτογραφίες τους στο 

γαμήλιο άλμπουμ τους. Βεβαίως, η πρακτική αυτή έχει και κάποιες....τραγελαφικές 

συνέπειες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Chongqing Business Daily», μια 

νεαρή νύφη στην πόλη Τσονγκτσίνγκ, η Λιου Τσινγκ, καθώς ξεφύλλιζε το άλμπουμ του 

γάμου της, μαζί με την πεθερά της, άφησε σύξυλη την ηλικιωμένη γυναίκα όταν της έδειξε 

τις φωτογραφίες που είχε τραβήξει μαζί με τον άντρα της. Ειδικότερα. η γηραιά κυρία είδε 

τη νύφη της και το γιο της να εμφανίζονται σε κάποιες από τις φωτογραφίες του άλμπουμ 

σχεδόν γυμνοί, με ένα διαφανές ύφασμα στρατηγικά τοποθετημένο στα “επίμαχα” σημεία 

του σώματός τους. Σύμφωνα με την εφημερίδα, το νέο αυτό φαινόμενο εξελίσσεται σε 

μόδα, αφού μόνο στην πόλη Τσονγκτσίνγκ υπάρχουν τουλάχιστον οκτώ φωτογραφικά 

στούντιο που προσφέρουν την υπηρεσία σε τιμές που φτάνουν έως και τα 350 ευρώ. 

Μάλιστα, ένα εξ αυτών, το στούντιο Σινγκσέ, τον τελευταίο χρόνο έχει φωτογραφίσει 26 

ζευγάρια σε αδαμιαία περιβολή... 

Όμως δεν είναι μόνο τα νιόπαντρα ζευγάρια 

που σπεύδουν να φωτογραφηθούν γυμνά. 

Ανάμεσα στους πελάτες που επιλέγουν 

να φωτογραφηθούν χωρίς ρούχα 

περιλαμβάνονται και νέες γυναίκες που, λίγο 

πριν κλείσουν τα 30 τους χρόνια, αποφασίζουν 

ότι «θέλουν να απαθανατίσουν τις καμπύλες 

τους πριν να αποκτήσουν παιδί», σύμφωνα 

με την εφημερίδα «China Daily» του Πεκίνου, 

η οποία επίσης φιλοξένησε ρεπορτάζ σχετικά 

με την τάση. «Ένα ωραίο σώμα αξίζει πολύ, 

γι’ αυτό και δεν θέλω να λησμονηθεί η 

νιότη μου» δήλωσε στην εφημερίδα μια 

23χρονη γυναίκα που φωτογραφήθηκε 

πρόσφατα γυμνή. Εκτός από τις πεθερές, 

πάντως, υπάρχουν και άλλοι που κουνάνε 

επικριτικά το κεφάλι τους απέναντι στη νέα 

μόδα. Πρόκειται για διάφορες ενώσεις, μεταξύ 

των οποίων, η Ένωση της Βιομηχανίας των 

Γάμων στη Σαγκάη, η πρόεδρος της οποίας, 

Χε Λίνα, υποστήριξε πως «αυτές οι γυμνές 

φωτογραφίες είναι νοσηρές» και ζήτησε από 

τις αρχές να επέμβουν. Να σημειωθεί ότι στην 

Κίνα η πορνογραφία είναι εκτός νόμου και πως 

η κυκλοφορία των φωτογραφιών αυτών είναι 

παράνομη. Πάντως, τα φωτογραφικά στούντιο 

δεσμεύονται γραπτώς ότι θα καταστρέψουν τον 

φάκελο των γυμνών φωτογραφιών μπροστά 

στα μάτια των πελατών και ότι τα γαμήλια 

αυτά άλμπουμ δημιουργούνται με μεγάλη 

διακριτικότητα. 
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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2010, η εκδήλωση EDIT 

Anything, που διοργανώθηκε από την εταιρεία Technotrade.gr, με την υποστήριξη της 

Hewlett Packard Hellas και την συμμετοχή του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της, Creative 

Full Moon. Δυστυχώς οι άσχημες συγκυρίες που δημιούργησαν οι γενικευμένες απεργίες 

των μέσω μαζικής μεταφοράς, στέρησαν σε πολλούς επαγγελματίες του video editing, την 

ευκαιρία να παραστούν στην εκδήλωση. Η εκδήλωση περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικά 

με το χώρο του digital video editing, καθώς και τα νέα προϊόντα και λύσεις των οίκων 

Grass Valley και HP. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επιδείξεις των HP Workstation Ζ 

Series καθώς και της νέας σουίτας επεξεργασίας Edius 6, ενώ λίγο αργότερα, ακολούθη-

σε ενδιαφέρουσα συζήτηση με ανταλλαγή απόψεων τόσο για το editing γενικότερα, όσο 

και  για τις επιμέρους λύσεις επεξεργασίας video. Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, υπήρχαν 

διαρκώς στελέχη τις Creative Full Moon και της Intertech στη διάθεση των επισκεπτών, 

λύνοντας απορίες σχετικά με τα ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας video, καθώς και 

τις κορυφαίες κάμερες Panasonic, περιλαμβανομένης και της νέας 3D κάμερας Panasonic 

AG-3DA1EJ. Συστήματα mobile editing, network attached server και broadcast monitor, 

ήταν μερικά ακόμη από τα προϊόντα που πλαισίωναν το demo room της εκδήλωσης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημείωσε επίσης και η ανακοίνωση του πρώτου διαδικτυακού οδηγού 

επιχειρήσεων και επαγγελματιών, για την κινούμενη εικόνα και το ψηφιακό video 

www.digitalvideo.gr. Οι προδιαγραφές του εν λόγω διαδικτυακού τόπου, επιτρέπουν την 

άμεση, πλήρη και έγκυρη πληροφόρηση για τους καταχωρημένους επαγγελματίες και εται-

ρείες του χώρου, ενώ στελέχη της Technotrade.gr προβλέπουν ότι το www.digitalvideo.gr, 

θα αποτελεί πολύ σύντομα σημείο αναφοράς στην εξεύρεση επαγγελματιών, ανάλογα με το 

πλήθος και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 28° 

Σταθερό στο ραντεβού του, κάθε χρόνο τα Χριστούγεννα, το «Φωτογραφικό Είδωλο» παρουσίασε την νέα έκδοση: «Μη καθαρή» 

φωτογραφία. Το ζητούμενο σ’ αυτό το τεύχος ήταν, να παρουσιαστεί η φωτογραφία, που δεν έχει κανένα περιορισμό στην λήψη ή στην 

επεξεργασία ή που ενσωματώνεται με άλλες τέχνες ως μικτή τεχνική. Η συχνή ερώτηση «τι είναι φωτογραφία και ποια είναι τα όριά 

της» δεν απασχόλησε καθόλου το παρόν τεύχος. Αντίθετα ο προβληματισμός εδώ είναι ως που μπορεί να φτάσει ο καλλιτέχνης, χρη-

σιμοποιώντας την φωτογραφία χωρίς κανένα περιορισμό. Από την σύνδεση του τρισδιάστατου χώρου με την προβολή ενός ειδώλου, 

με την πιο παλιά μέθοδο (camera obscura), το light painting και την τεχνική του διχρωμικού καλίου, ως την ζωγραφική πάνω στην 

φωτογραφία, το χειροποίητο κολάζ, το πλέξιμο φωτογραφιών ή τις ψηφιακές συνθέσεις και το φωτοκόμικς. Ένα τεύχος χωρίς όρια, 

χωρίς «καθαρή» φωτογραφία. www.photoeidolo.gr
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Sony
 CMOS

H Sony αποφάσισε να επενδύσει 1,2 δις. δολάρια στην παραγωγή αισθητήρων CMOS. 

Πρόκειται για μεγάλη παραγωγή που εν μέρει έχει σκοπό το εξαγοράσει το εργοστάσιο 

παραγωγής που μοιραζόταν κάποτε με την Toshiba. Η Sony θεωρεί ότι η επένδυση 

αυτή θα ισχυροποιήσει την θέση της στην αγορά και την τεχνολογία των αισθητήρων 

και θα τη βοηθήσει να αναπτύξει περαιτέρω την παραγωγή των αισθητήρων Exmor και 

Exmor R που χρησιμοποιούνται στις φωτογραφικές μηχανές των κινητών τηλεφώνων 

και στη κατηγορία των point-and-shoot. Επίσης σχεδιάζεται να αυξηθεί σημαντικά η πα-

ραγωγή τους από τις 25.000 που παράγονται κάθε μήνα ώστε να φτάσουν τις 600.000 

το χρόνο.

Morel vs. AFP
 - -

Εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του 

φωτογράφου Daniel Morel κατά του 

οποίου στράφηκε το πρακτορείο Agence 

France Presse μαζί με το Getty Images, το 

ABC και το CBS, για τις περιβόητες φω-

τογραφίες από την σεισμό στην Αϊτή. Στις 

23 Δεκεμβρίου το δικαστήριο απέρριψε 

τα αιτήματα του πρακτορείου ισχυροποι-

ώντας την θέση του Morel, ο οποίος θα 

κινηθεί δικαστικά ώστε να σταματήσει 

η διακίνηση των φωτογραφιών του για 

τις οποίες δεν είχε δώσει άδεια. Παρόλο 

όμως την πρώτη δικαίωση του Morel, το 

πρακτορείο μέσω του συνηγόρου του 

δήλωσε την πεποίθησή του ότι στο τέλος 

θα επικρατήσει ενώ δεν είναι αδιάφο-

ρο ως προς μια συμβιβαστική λύση. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο Daniel Morel είναι 

ο φωτογράφος που αρχικά μήνυσε το 

φωτογραφικό πρακτορείο AFP (Agence 

France Presse), καθώς κατά 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 φω-

τογραφίες και να αφαιρέσουν το όνομα 

του πρακτορείου από τα credits. Το πρα-

κτορείο AFP κατηγόρησε τον Morel για 

συκοφαντική δυσφήμιση και τον μήνυσε.

Creative Full Moon AE

Με αφορμή την πώληση 100 

τριπόδων ΚΙΤ της E-Image 

στην Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 

Δεκεμβρίου, η εταιρεία Creative 

Full Moon AE αποφάσισε να 

κάνει μια ειδική προσφορά στο 

ελληνικό κοινό. Προσφέρει 

λοιπόν όλα τα προϊόντα της 

E-Image με 10% έκπτωση μέχρι 

τις 15 Ιανουαρίου 2011. 

Περισσότερες πληροφορίες στο 

http://www.fullmoonsa.gr 

FULL MOON SA 210-6837107      

.

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Lexar 
 SDXC 128GB

 Η CES ξεκίνησε στο Λας Βέγκας και μαζί 

φέρνει τα δώρα του νέου χρόνου. Η Lexar 

λοιπόν πρωτοπορεί και κυκλοφορεί μια 

SDXC κάρτα με χωρητικότητα 128GB σε 

ταχύτητα διαμεταγωγής 133x. Η υψηλή 

χωρητικότητα επιτρέπει την αποθήκευση 

και τη μεταφορά αρχείων βίντεο 1080p 

μεγάλης διάρκειας. Η κάρτα (κλάσης 10) 

είναι διαθέσιμη και στα 64 

MB ενώ και οι δύο έχουν 

εξασφαλισμένη 

ταχύτητα στα 20 

ΜΒ το δευτερόλε-

πτο. Η κυκλοφορία 

αναμένεται το πρώτο 

τρίμηνο του 2011.

FOTOMATIC 

210 2111860

Canon PowerShot 3300IS & Powershot 3200IS
 compact

Με δύο νέες compact συμπληρώνει η Canon την οικονομική της σειρά. Συνδυάζουν 

πλούσια χαρακτηριστικά και έντονα χρώματα με σκοπό να πλασάρουν μια πιο παιχνι-

διάρικη και καθημερινή αίσθηση της φωτογραφίας. Η Canon PowerShot Α3300IS έχει 

ανάλυση 16 ΜP ενώ η Powershot 3200IS 14.1 MP. Και τα δύο μοντέλα φοράνε επεξερ-

γαστή DIGIC 4 και δυνατότητα λήψης βίντεο 720p, το οποίο είναι μια σημαντική βελτίωση 

από το VGA που συνήθιζαν να έχουν οι μηχανές της σειράς Α. Ο υπερευρυγώνιος φακός 

28-140mm είναι κοινός καισ τα δύο μοντέλα.    INTERSYS 21055400

CES
“ ”

Στις 6-9 Ιανουαρίου πραγματοποιείται στο  

Λας Βέγκας η μεγάλη έκθεση. Σύμφωνα 

με τους αναλυτές οι βασικές τάσεις φέτος 

είναι το 3D και τα tablet, πράγμα αναμενό-

μενο όπως έχει φανεί και από τις πρόσφα-

τες εκθέσεις. Κανένα όμως παράπονο από 

τον τομέα του Imaging αφού η φετινή CES 

έφερε πλούσια σοδειά νέων φωτογραφι-

κών μηχανών που θα αναλύσουμε στο 

τρέχον και σε επόμενα τεύχη.

Casio
Exilim EX-ZR100  back-illuminated CMOS

H Casio στην CES ανακοίνωσε τη νέα ναυαρχίδα με όνομα EX-ZR100 και αισθητήρα 12.1 

ΜΡ back-lighted CMOS. Διαθέτει διπλοπύρηνο επεξεργαστή Exilim ΕΝgine HS που δίνει τη 

δυνατότητα βίντεο στα 30 fps, στα 1000fps και έχει ταχύτητα ριπής 3fps. Να θυμίσουμε ότι 

μέσα στο 2010 είχε ανακοινωθεί η προκάτοχος EX-ZR10 που αναμένεται να κυκλοφορήσει 

τον Ιανουάριο ενώ η EX-ZR100 θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο. Διαθέτει 12.5x οπτικό zoom με 

γκάμα 24-300mm.     ΕΛΜΗ SYSTEMS 210 2002200
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Sony 
 Cybershot 

 16MP CMOS

Στο πνεύμα της έκθεσης CES είναι και 

οι πέντε νέες compact Cybershot με 

αισθητήρα CMOS στα 16.2 MP, συμπε-

ριλαμβανομένης της DSC-TX100V με 

δυνατότητα λήψης βίντεο 1080p στα 60 

fps και οθόνη αφής OLED. Ξεχωρίζει 

επίσης η DSC-HX7V με ενσωματωμένο 

GPS, πυξίδα και οπτικό stabilizer. Στη 

σειρά T προστέθηκε η DSC-TX10 με ιδιαι-

τέρως ανθεκτική κατασκευή και οθόνη 3 

ιντσών. Τέλος έχουμε τις DSC-WX10 και 

DSC-WX9 με ταχύτητα ριπής 10fps και 

7x και 5x ζουμ αντίστοιχα. Τα τελευταία 

τέσσερα μοντέλα έχουν δυνατότητα 

λήψης βίντεο ανάλυσης HD 1080i. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι οι πέντε 

αυτές compact είναι οι πρώτες στο κόσμο 

που μπορούν τα τραβήξουν 3D εικόνες 

με ένα μόνο φακό!!

SONY HELLAS 801 1192000

Samsung NX11 

Η Samsung με την ευκαιρία της CES του 2011 ανεκοίνωσε την ανανέωση της γκάμας 

των mirroless μηχανών μαζί με μια νέα superzoom compact 24x. Η διάδοχος της NX10 

ονομάζεται NX11 και μοιράζεται με την προκάτοχο της σχεδόν όλα τα τεχνικά χαρακτη-

ριστικά. Έτσι η NX11 έχει αισθητήρα APS-C (23.4x15.6mm), 14,6 MP CMOS και οθόνη 

AMOLED 3 ιντσών. Η νέα μηχανή έχει ταυτόσημο μέγεθος και βάρος με την NX10 ενώ η 

βασική διαφορά είναι ότι η NX11 είναι πλήρως συμβατή με τους φακούς iFunction που 

παρουσιάστηκαν το 2010 για την NX100. Η ΝΧ11 θα κυκλοφορήσει με τρεις φακούς 

iFunction, τους 18-55mm, 20mm pancake και 20-50mm zoom. Το διαφορετικό με τους 

φακούς iFunction είναι μέσω αυτών ρυθμίζονται παράμετροι όπως η ταχύτητα κλεί-

στρου, το διάφραγμα, η ισορροπία του λευκού, η ευαισθησία ISO και η έκθεση από το 

περιστροφικό δακτυλίδι πάνω στο φακό. Η ιδέα βασίζεται στο γεγονός ότι οι mirrorless 

μηχανές διαθέτουν λιγότερο χώρο στο σώμα τους για χειριστήρια σε σχέση με τις SLR. 

Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης μπορεί να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στη μηχανή 

του χωρίς να ψάχνει μέσα σε μενού και να απομακρύνει το μάτι του από το κάδρο.   

SAMSUNG 213063800

Kodak 
Νέες προσθήκες στο 

portfolio που συν-

δυάζουν την έντονη 

προσωπικότητα και την 

άνετη χρήση παρουσία-

σε η Kodak στη CES. Το 

όνομα αυτών TOUCH, 

MINI και SPORT. Σκοπός 

της εταιρείας είναι να 

γίνει μέρος του σύγ-

χρονου lifestyle και να 

συνοδεύει τους χρήστες 

καθημερινά απαθανατίζοντας τις προσωπικές τους στιγμές. Η Kodak Easyshare Touch έχει 

φακό 5x Schneider Kreuznach, αισθητήρα 14ΜP και μπορεί να οργανώνει αυτόματα τις 

λήψεις ανάλογα με τους ανθρώπους μέσα σε αυτές, το μέρος και τα keywords. H Kodak 

Easyshare Mini είναι η μικρότερη ψηφιακή μηχανή με μέγεθος πιστωτικής κάρτας στα 10MP 

και οθόνη 2.5 ιντσών. Τέλος η Kodak Easyshare Sport είναι η πρώτη αδιάβροχη μηχανή 

της εταιρείας που μπορεί να καταδυθεί στα 3 μέτρα. Έχει φακό 12 MP και οθόνη 2.4in.

DIVITEC 210 2855080
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 Pretec 
Εν τω μεταξύ η Pretec, μια εταιρία που έχει 

εντυπωσιάσει στο παρελθόν με προϊόντα 

flash memory υψηλών ταχυτήτων, επανέρχε-

ται με πολύ γρήγορες κάρτες. Αποκορύφω-

μα η Compactflash 667x με ρυθμό διαμετα-

γωγής 80/100MB μεταλλική κατασκευή και 

αδιαβροχοποίηση. Εξίσου ενδιαφέρουσες 

είναι οι κάρτες SDHC 10x και 16x που πα-

ράγονται από την Pretec σε χωρητικότητες 

από 8 ως 32GB και άκρως ανταγωνιστικές 

τιμές για τους επαγγελματίες. Τα προϊόντα 

Pretec SD γίνονται ακόμη πιο σημαντικά διότι 

έχουν εφαρμογές και 

στις νέας γενιάς 

βιντεοκάμερες 

High Definition 

που υποχρεωτικά 

πρέπει να συνεργά-

ζονται με γρήγορα 

αποθηκευτικά μέσα. 

DIGITAL WAY

 211 7053547

Fujifilm 

, ,  compact!!

Δεν προλάβαιναν να μετράνε νέα μοντέλα οι επισκέπτες στο περίπτερο της Fujifilm στη 

CES. H εταιρία ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, παρουσιάζοντας δεκάξι νέες compact, που 

σταδιακά θα παρουσιάσουμε στο Weekly. Ξεκινάμε με την top of the range ΗS20EXR 

με το νέο αισθητήρα CMOS EXR BSI (backside illuminated) 16Μegapixel που διατηρεί 

το οκταγωνικό (κυψελοειδές) σχήμα φωτοδιόδων του προηγούμενου SuperCCD αλλά 

υπόσχεται πολύ καλύτερη δυναμική περιοχή. Μέσω του επιλογέα EXR-mode ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε βελτιστοποίηση ανάλυσης, δυναμικής περιοχής ή επιλο-

γέα σήματος προς θόρυβο. Εκτός από το νέο σένσορα, στη θέση των οπτικών βρίσκου-

με τον ενδιαφέροντα wide range φακό 30x ισοδύναμο με 24-720mm με φωτεινότητα 

f/2,8-5,6. Η απαραίτητη σταθεροποίηση επιτυγχάνεται με μετακίνηση του αισθητήρα 

(sensor shift optical stabilizer). Από πλευράς format, υποστηρίζεται το RAW και jpeg για 

φωτογραφική εικόνα και συμπίεση Η.264 σε MOV file για το video. Aτραξιόν του μοντέ-

λου είναι το Μοtion Panorama, που καταγράφει αλληλουχία «παράπλευρων» φωτο-

γραφιών προκειμένου να δημιουργήσει με αυτοματοποιημένο τρόπο πανοραμικά από 

180° ως 360°. Άλλες δύο μηχανές που θα συζητηθούν από τη νέα γκάμα Finepix είναι 

οι F500/550EXR με το νέο αισθητήρα CMOS-EXR 16Μegapixel. Θετικό στοιχείο αποτελεί 

τo burst mode ως 12fps και η λειτουργία hispeed movie στο video με 320fps σε πλήρη 

ανάλυση 1080p. Ο φακός Fujinon 15x 24-360mm εγγυάται την κάλυψη της συντριπτικής 

πλειοψηφίας των λήψεων ενώ με τον οπτικό σταθεροποιητή και το σύστημα Dual Image 

stabilization εξασφαλίζει την σταθερότητα. To ακριβότερο μοντέλο F550EXR προσθέτει 

geotagging με το ενσωματωμένο GPS. FUJIFILM 210 9404100

K
 Sandisk…

Χωρίς οροφή αποδεικνύεται ο αντα-

γωνισμός στις κάρτες μνήμης, αφού η 

τεχνολογία αναπτύσσεται με τρελούς 

ρυθμούς. Τα πρωτεία επιζητεί να κα-

ταλάβει η Samsung με τις νέες Sandisk 

Extreme Pro Compactflash χωρητικό-

τητας 128Gigabyte. Οι κάρτες ενσωμα-

τώνουν το προηγμένο controller Power 

Core και interface UDMA-7. Xάρη στις 

αυξημένες επιδόσεις τους (transfer ως 

100Mbytes/sec) μπορούν να ανταποκρι-

θούν όχι μόνον στις απαιτήσεις των φω-

τογραφικών μηχανών full frame αλλά 

και του επαγγελματικού video ΗD3 σε 

ανάλυση 1920x1080, bitrate 50Μbps 

και δειγματοληψία 4:2:2 (εγγυημένο και 

σταθερό transfer εγγραφής τουλάχιστον 

20ΜΒ/sec.). Πέραν αυτών, οι κάρτες 

αυτές της Sandisk διατηρούν τα πολύ 

υψηλά στάνταρ 

ποιότητας και 

αντοχής σε δυ-

σμενείς καιρικές/

θερμοκρασια-

κές συνθήκες, 

διαθέτοντας 

ειδική προστα-

σία και αδια-

βροχοποίηση 

με σιλικονούχα επίστρωση RTV. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Samsung SH100
T  wifi

Kάτω από την φαινομενικά κοι-

νότυπη εξωτερική όψη της SH100 

(14Megapixel και φακός 5x 26-

130mm) κρύβεται μια μηχανή με 

πολλές πρωτότυπες εφαρμογές που 

πηγάζουν από τη δυνατότητα WiFi. 

Ασύρματη σύνδεση 802.11b/g 

υπάρχει και σε άλλα μοντέλα, όμως 

μονάχα εδώ έχουμε κάποια κόλπα 

που δεν έχουμε δει αλλού… Όπως: μόλις συνδεθεί η 

SH100 με το smartphone Galaxy S τότε όχι μόνον απεικονίζεται κάθε 

λήψη σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη του τηλεφώνου αλλά μπορεί να ζουμαριστεί, 

να προωθηθεί αντίγραφο σε PC ή να γίνει stream το υλικό photo/video σε TV. Ακόμη 

να γίνει upload σε υπηρεσίες όπως Facebook, Picasa, Photobucket κλπ. ή να σταλεί ως 

attachment με μήνυμα email. Στο πακέττο περιλαμβάνεται λογαριασμός στην υπηρεσία 

mobile hot spot Boingo που λειτουργεί διεθνώς.   SAMSUNG 213 0163800



 93  •   10   2011  16

ON L INE O IMAGING -  E

Olympus 

K  CES 

Με πολλά νέα μοντέλα κατέβηκε στην έκθεση CES η Olympus, ξεκινώντας με την ανα-

νεωμένη EPL-2, διάδοχο της EPL-1. Φοράει το ίδιο αισθητήρα Μicro 4/3 12Μegapixel 

αλλά προσθέτει διάφορες βελτιώσεις στα σημεία, όπως μεγαλύτερη οθόνη 3in. ανά-

λυσης 460Κ pixel, καλύτερο autofocus, επαυξημένη λειτουργία Live Guide με οδη-

γίες οnscreen για τη χρήση της μηχανής, φακό κιτ MSC (Movie and Still Compatible) 

14-42ED f/3,5-5,6, μεγαλύτερο εύρος ευαισθησίας ως ΙSO 6400, καλύτερο Face Detect 

με αυτόματη εστίαση στο μάτι του κυρίως αντικειμένου κλπ. Για την ΕPL-2 διατίθεται μια 

σειρά εξαρτημάτων όπως μετατροπείς: fisheye FCON-37 με κάλυψη 120°, ευρυγώνιος 

WCON-37, macro MCON-58 για αποστάσεις εστίασης ως 24mm κλπ.  Επίσης αποκαλύ-

φθηκε στη δημοσιότητα το μυστικό project της Olympus που με πολλές υποσχέσεις εί-

χαν υπαινιχθεί οι ιθύνοντες της εταιρίες σε press conference της Photokina (τον περασμέ-

νο Σεπτέμβριο). Τελικά είναι η ΧΖ-1 με πολύ φωτεινό φακό i.Zuiko Digital f/1,8-2,5 και 

ηλεκτρονικά TruePix V, της οποίας όμως ο αισθητήρας παραμένει στην κατηγορία των 

υπόλοιπων compact, με μέγεθος 1/1,63in. Δηλ. καθόλου δεν εκπληρώθηκαν τα όνειρα 

των φίλων της φίρμας που ήθελαν μια compact με αισθητήρα Micro 4/3. 

FOTOMATIC 210 211860

Casio Tryx
 videocamera 

Ανάμεσα σε όλες τις μικρές βιντεοκάμερες 

τσέπης η ΤΡΥΧ ξεχωρίζει με το design 

που δε μοιάζει με καμία άλλη. 

Το σώμα αποτελείται από δύο μέρη 

με το φακό στο ένα άρθρωμα και 

την οθόνη στο κυρίως σώμα. 

Με τον τρόπο αυτό στηρίζεται 

μόνη της χωρίς να χρειάζεται 

τρίποδο ενώ παίρνει αναλό-

γως διαφορετικές θέσεις. Στο 

ηλεκτρονικό μέρος βρίσκου-

με ένα αισθητήρα Backside 

Illuminated 1/2,3in. 12Megapixel 

και διπύρηνο (!) αισθητήρα Exilim 

Engine HS. Ο φακός από την άλλη, 

είναι απλής εστιακής απόστασης, ισοδύναμος με 21mm. Εκτός 

από το φωτογραφικό μέρος είναι και μια πολύ καλή βιντεοκάμερα full HD 1080i. 

Χρησιμοποιεί συμπίεση Η.264/AVC και file format .mov. H αποθήκευση των αρχείων 

κινούμενης/ακίνητης εικόνας γίνεται σε κάρτες SDHC/HC.   EΛΜΗ SYSTEMS 210 2002200

Kingston UHS
To επόμενο στάδιο προδιαγραφών για 

κάρτες μνήμης SD υλοποιεί η νέα σειρά 

της Kingston Digital Inc. Η αναγγελία 

της σειράς UHS-I Ultimate XX μας προ-

ετοιμάζει για εξαιρετικές επιδόσεις που 

φθάνουν ως 60MB/sec. (ανάγνωση) και 

35MB/sec. (εγγραφή) χρησιμοποιώντας 

Ultra High Speed Bus UHS-I. Σημει-

ώνουμε ότι το πρωτόκολλο διατηρεί 

συμβατότητα με εξαρτήματα SDHC Class 

4, 6 και 10, όπως π.χ. card readers. 

JVC HD 3D
H  3D 

videocamera

Μετά την αντίστοιχη προσπάθεια της 

Panasonic σε επαγγελματικό επίπεδο, η 

JVC προσπαθεί πιο ερασιτεχνικά για να 

προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό μια 

βιντεοκάμερα με «δύο μάτια». Η GS-TD1 

χρησιμοποιεί δίδυμους φακούς JVC GT 

και αντίστοιχα δίδυμο σένσορα CMOS 

3,32MP για να καταγράψει και αναπαρά-

γει τρισδιάστατο video, oυσιαστικά έχο-

ντας κάθε στιγμή δύο καρέ Full HD από 

τον δεξιό και αριστερό φακό τα οποία 

συνδυάζονται στο side by side format 

AVCHD 3D. Καθένας φακός έχει αυτό-

ματη σταθεροποίηση, ενώ το ηχητικό 

υποσύστημα υιοθετεί σχεδίαση Biphonic 

για δυναμικό 3D εφέ και στον ήχο. 

FOTOMATIC 210 211860
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Polaroid SX70
Instant !

Η μανία για καινοτομίες του Edwin Land, ιδρυτή και προέδρου της Polaroid, έμεινε 

παροιμιώδης. Συνήθιζε να εξελίσσει σχεδόν μόνος, με μια μικρή ομάδα σχεδιαστών, 

τις πιο πρωτοποριακές ιδέες, να τις ανακοινώνει στον τύπο και μετά ν’ αφήνει τους 

μηχανικούς να τραβούν το κουπί της βιομηχανικής κατασκευής σε μαζική κλίμακα. 

Η SX-70 ήταν μια ασυνήθιστη και πρωτοποριακή για την εποχή της (1972), στιγμιαίας 

εμφάνισης αναδιπλούμενη μηχανή reflex άμεσης εμφάνισης, με βάρος γύρω στα 

700γρ. και πάχος 2.5 εκ. Μέσα σε ένα σώμα από χρώμιο και καφέ δέρμα κρυβόταν 

ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του σκοπεύτρου της που ήταν σχετικά παρόμοιας λο-

γικής με αυτό των μηχανών SLR. Για να κατανοήσει κανείς τη δομή της πρέπει να με-

λετήσει προσεκτικά το διάγραμμα 1 με την διατομή. Το επίπεδο του φιλμ (ISO 100), 

στη θέση ηρεμίας καλυπτόταν από καθρέπτη που οδηγούσε τις φωτεινές ακτίνες από 

το φακό στο προσοφθάλμιο. Τη στιγμή της λήψης  η γωνία του κύριου καθρέπτη 

άλλαζε, οδηγώντας τις ακτίνες στο επίπεδο του φιλμ τη στιγμή της απελευθέρωσης 

του κλείστρου, για να επανέλθει μετά στη θέση του. Εν συνεχεία, το ηλεκτροκίνητο 

σύστημα μεταφοράς του αναλώσιμου (φιλμ/χαρτιού) ενεργοποιείτο μεταφέροντας το 

φιλμ μέσα από τους κυλίνδρους εξαγωγής. Τότε απελευθερώνονταν τα χημικά εμ-

φάνισης, και μέσα σε πέντε λεπτά η φωτογραφία ήταν έτοιμη. Ο φακός ήταν 116mm 

f/8 έως f/90 με κοντινότερη απόσταση εστίασης τα 25 εκ. Η προγραμματιζόμενη 

από 14 δευτ. ως 1/100 δευτ. στηριζόταν σε εξωτερικό φωτοκύτταρο πυριτίου ενώ 

συμπληρωνόταν από ένα χειριστήριο lighten/darken (±διόρθωση). Σαν πηγή φλας 

χρησιμοποιούσε μια 10πλή φλασόλαμπα μιας χρήσης που έμοιαζε με τα γνωστά 

flashcubes των Kodak Instamatic της εποχής εκείνης, αλλά σε 10πλή αντί για 4πλή 

εκδοχή. Η Polaroid SX-70 δεν είχε ούτε καν λουράκι για πέρασμα στο λαιμό και 

αυτό καθαρά για να κρατηθεί η αισθητική στο στυλ της μηχανής. Η κατασκευή της  

συνεχίστηκε ως το 1987 με τέσσερα διαφορετικά μοντέλα και τελευταία έκδοση την 

690. Η πιο σπουδαία εξέλιξη όμως αντικαθρεφτίζεται όμως στην σχεδίαση του φιλμ 

που από το 100άρι του 72 των 15 επιστρώσεων, έφθασε στο 23 επιστρώσεων 600 

με την αντίστοιχα υψηλή ευαισθησία!

Διάγραμμα 1 

Η φωτεινή δέσμη εισέρχεται από το φακό, αντανακλάται από τον καθρέπτη Β στο 

fresnel C, επιστρέφει στην άκρη του Β, διέρχεται από την οπή D και προσπίπτει στο 

ασφαιρικό οπτικό στοιχείο Ε και σχηματίζει το είδωλο του προσοφθαλμίου. 

Διάγραμμα 2

Ο καθρέπτης C ανασηκώνεται αποκαλύπτοντας τη φωτοευαίσθητη επιφάνεια

του φιλμ Ι.

Cοrfield Periflex
Η Corfield Periflex υπήρξε ένα από τα γνωστά 

και αγαπημένα βρεταννικά Leica -αντίγραφα 

που γνώρισαν δόξα στη δεκαετία του ’50. Ήταν 

η εποχή που οι τηλεμετρικές 35mm βρέθηκαν 

στο απόγειο της δημοτικότητάς τους στη Βρε-

τανία με κορυφαία τη διάσημη Reid. H Corfield 

ίσως δεν συγκεντρώνει τις θεαματικά υψηλές 

τιμές των Reid στους συλλεκτικούς κύκλους, 

όμως είναι πολύ ενδιαφέρουσα σαν σχεδίαση 

και ενδεικτική για την τεχνολογία εκείνης της 

περιόδου. Βασικό μέλημα των σχεδιαστών 

τότε που παρουσιάστηκε ήταν να τη φέρουν σε 

λογικά επίπεδα κόστους, αφού στην μετα-

πολεμική Βρετανία το εθνικό εισόδημα δεν 

είχε ακόμη φθάσει στην εκρηκτική ανάπτυξη 

της δεκαετίας του ’60. Έτσι δόθηκαν κάποιες 

επαναστατικές λύσεις στο θέμα του τηλεμετρι-

κού μηχανισμού εκεί όπου συγκεντρώνεται 

το μεγαλύτερο κατασκευαστικό κόστος για 

μια τέτοια μηχανή. Ο έξυπνος “περισκοπικός” 

μηχανισμός χαρακτήρισε όλη την σχεδίαση και 

έδωσε και το όνομα Periflex. :Με ένα ελατήριο 

πιεζόταν μέσα στο οπτικό πεδίο και μ’ ένα 

καθρέπτη αντανακλούσε μέρος της εικόνας στο 

θαμπόγυαλο. Η τελική εικόνα απεικονιζόταν 

στο μεγεθυντικό προσοφθάλμιο. Κάθε φακός 

που προσαρμοζόταν στην Periflex μπορούσε 

να εστιάζει χωρίς ζεύξη στο τηλέμετρο, αν και 

χρειαζόταν διαφορετικό σκόπευτρο για κάθε 

εστιακή απόσταση. Ο βασικός φακός ήταν 

ένας 50mm Lumar Anastigmat. To μεταλλι-

κό σασσί περιέκλειε τον αρκετά ακριβή στο 

χρονισμό του υφασμάτινο φωτοφράκτη με 

ταχύτητες 1/30-1/1000sec. Για το “κούρδισμα” 

του φωτοφράκτη και την προώθηση του φιλμ 

υπήρχαν δύο ξεχωριστά χειριστήρια αλλά με 

ασφάλεια (Interlock) που απέτρεπε τα -ακού-

σια- διπλοτραβήγματα. 

Τα λιγοστά αντίτυπα που διασώζονται από την 

πρώτη χρονιά που παρουσιάστηκε η Periflex 

διαμορφώνουν υψηλές τιμές στην αγορά των 

συλλεκτών. Πολύ πιο διαδεδομένες είναι οι 

version 1, 2 και 3.
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Ο εικονολήπτης ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει τη βιντεοκάμερα για να κάνει μια 

οπτικοακουστική καταγραφή. Aν είναι κάμκορντερ, βάζει τη μπαταρία ή τη συνδέει 

μέσω μετασχηματιστή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Ανοίγει την κάμερα στη θέση που κάνει 

εγγραφή βίντεο, αποφεύγοντας τη θέση που αναπαράγει το ήδη εγγεγραμμένο υλικό 

και τη θέση που τραβάει φωτογραφίες. 

Η εικόνα που παράγει ο αισθητήρας (-ες) της κάμερας εμφανίζεται στα σκόπευτρα (μόνιτορ, 

προσοφθάλμιο και  LCD οθόνη, που συνήθως υπάρχει στην αριστερή πλευρά της κάμε-

ρας). Το αποτέλεσμα που θα παραχθεί καθορίζεται από 13 παραμέτρους που αντιστοιχούν 

σε 12 επιλογές σε σχέση με την εικόνα και μία επιλογή σε σχέση με τον ήχο. Μερικές από 

αυτές τις παραμέτρους μπορεί να τις ρυθμίζει αυτόματα η κάμερα, αν είναι στη θέση αυτό-

ματο/auto, όπως συμβαίνει με τα περισσότερα ερασιτεχνικά μοντέλα. 

Ο εικονολήπτης μπορεί να τις κρατήσει ως έχουν ή να επέμβει διορθωτικά εκ των υστέρων. 

Άλλες πρέπει να ρυθμίζονται εξ αρχής. Oι επιλογές αυτές είναι:

 1. Η εκφώτιση και η ποσότητα του εισερχόμενου φωτός. Επιλογή των παραμέτρων της 

επιθυμητής εκφώτισης, δηλαδή του διαφράγματος, της ταχύτητας φωτοφράκτη και της 

ευαισθησίας του αισθητήρα προκειμένου να καταγραφεί με τον επιθυμητό τρόπο, νατουρα-

λιστικά ή όχι, ο χώρος που βρίσκεται μπροστά στο φακό. 

 2. Η εκφώτιση και η ποιότητα του χρώματος (τονικότητα) . Επιλογή της χρωματικής 

τονικότητας της εικόνας μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται η κάμερα το λευκό 

χρώμα, καθώς και επιλογή ρυθμίσεων των αισθητήρων.

 3. Το καδράρισμα και η επιλογή φακού. Μια επιλογή που καθορίζει μεταξύ άλλων και 

την προοπτική της εικόνας και το βάθος πεδίου. 

 4.Το καδράρισμα και η αναλογία των πλευρών του κάδρου. Επιλογή κάδρου με αναλο-

γίες πλευρών 16:9 ή 4:3. 

 5. Το καδράρισμα και το μέγεθος του 

πλάνου. Επιλογή καδραρίσματος ως 

προς την απόσταση της κάμερας από 

το εικονιζόμενο θέμα – το λεγόμενο 

μέγεθος πλάνου. 

 6.To καδράρισμα και η εστίαση. 

Επιλογή καδραρίσματος ως προς το 

επιθυμητό σημείο εστίασης και του 

μεγέθους του καθαρού (νεταρισμένου) 

πεδίου μπροστά και πίσω από το κύριο 

σημείο της εστίασης. Μ΄ άλλα λόγια 

καθορισμός του σημείου εστίασης και, 

σε ενα βαθμό, του βάθους πεδίου. 

 7.Το καδράρισμα και το ύψος της 

κάμερας. Επιλογή καδραρίσματος ως 

προς το ύψος της μηχανής σε σχέση με 

τα εικονιζόμενα. 

 8. Το καδράρισμα και η γωνία λή-

ψης. Επιλογή καδραρίσματος ως προς 

τη γωνία λήψης. 

 9. Το καδράρισμα και η κίνηση. 

Επιλογή καδραρίσματος και τρόπου 

τυχόν κίνησης της κάμερας και χρήσης 

των απαραίτητων υποστηρικτικών 

μηχανισμών. 

 10. Το καδράρισμα και οι λοιπές 

παράμετροι της σύνθεσης των

Δύο πλάνα με το ίδιο θέμα, από 

κάμερες της ίδιας εποχής (2006),  με 

ίδιες προδιαγραφές (ένας αισθητήρας 

1/3’’ με περίπου 3 ΜΡ) αλλά από διαφο-

ρετικούς κατασκευαστές. 

Επάνω εικόνα απο την Canon HV20 και 

κάτω από τη Sony HDR-HC1. 

Είναι φανερός ο διαφορετικός τρόπος 

επεξεργασίας των τόνων και των χρωμά-

των των δυο κατασκευαστών, καθώς και 

η παροιμιώδης επεξεργασία του κόκκι-

νου που κάνει η Canon, προκειμένου να 

κολακεύει το λευκό ανθρώπινο δέρμα 

και αν δίνει πιο “θερμές”, και άρα ευ-

χάριστες εικόνες. Απο την άλλη, πολλοί 

επαγγελματίες προτιμούν να παράγουν 

μια όσο πιο ουδέτερη χρωματικά εικόνα 

για να μπορούν να επεξεργαστούν πιο 

εύκολα το χρώμα στη διαδικασία του 

μοντάζ. 

Απο τα δύο πλάνα, είναι φανερός 

επίσης ο λόγος για τον οποίο δεν γίνεται 

εύκολα μοντάζ διαδοχικών πλάνων 

πάνω στο ίδιο θέμα από κάμερες διαφο-

ρετικών κατασκευαστών - γι’ αυτό και σε 

λήψεις με δυο ή περισσότερες κάμερες, 

τα μοντέλα πρέπει αν είναι ακριβώς ίδια.   
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           εικονιζόμενων. Επιλογή τοποθέτησης των εικονιζόμενων στο κάδρο, αλλά και της 

κάμερας σε σχέση με τους εικονιζόμενους πέρα από τα προαναφερόμενα. Με τη σταδιακή 

κατάκτηση της γνώσης του χειρισμού της κάμερας ως μέσου επικοινωνίας, προστέθηκαν 

στις κλασικές οδηγίες της ζωγραφικής και της φωτογραφίας για τη σύνθεση εικόνας, μια 

σειρά από νέοι κανόνες που μπορούν να ονομαστούν “κανόνες κλασικής σύνθεσης στην 

κινούμενη εικόνα. 

 11. Το καδράρισμα και τα εφέ της κάμερας. Επιλογή τυχόν εφέ της κάμερας, είτε ενσω-

ματωμένων ψηφιακών, που αφορούν κυρίως τον αισθητήρα και το οπτικό σύστημα είτε 

οπτικών εφέ με φίλτρα στο φακό. 

 12. Η διάρκεια. Πόσο διαρκεί η κάθε λήψη από τη στιγμή της εντολής εγγραφής ως το 

pause. 

 13. Ο ήχος. Επιλογή της ποσότητας (στάθμης) του ήχου που εγγράφεται από την κά-

μερα, και, κατ’ επέκταση, της απόστασης από την πηγή και του αναγκαίου μικροφώνου 

- εξοπλισμού. Σε καμία κάμερα δεν υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της ποιότητας του ήχου 

που εγγράφεται. 

Στην πραγματικότητα, ο εικονολήπτης κάνει μια σειρά από επιλογές που συνιστούν 

ή επηρεάζουν άμεσα τα λεγόμενα εκφραστικά μέσα της κάμερας. Οι προαναφερόμενες 

επιλογές, τόσο αυτές της προετοιμασίας, όσο και αυτές που γίνονται κατά το γύρισμα, 

στοχεύουν να κάνουν την κάμερα να “εκφράζει” νοήματα και συναισθήματα, ανάλογα με 

το γενικότερο πλαίσιο του έργου μέσα στο οποίο χρησιμοποιείται η εικόνα της. 

Μ΄ άλλα λόγια, οι τεχνολογίες της κάμερας μπορούν να γίνουν εκφραστικές επιλογές, 

όταν αξιοποιούνται από κατάλληλες τεχνικές μέσα σε σχετικά οριοθετημένη διαδικασία 

επικοινωνίας. Η τεχνολογία και η τεχνική (ο τρόπος χρήσης της τεχνολογίας) στην 

υπηρεσία του αισθητικού, δηλαδή καλλιτεχνικού, αποτελέσματος. 

Aυτές οι 12 + 1 επιλογές συνδέονται με άλλες (τεχνολογικές) επιλογές σχετικές με τον 

εξοπλισμό που πρέπει να έχει προβλέψει ο χρήστης της κάμερας για το συγκεκριμένο γύ-

ρισμα. Αυτές οι επιλογές έχουν ήδη συζητηθεί στο μέρος Α, περί τεχνολογίας της κάμερας, 

και στο μέρος Β, περί οπτικοακουστικής καταγραφής : 

• Επιλογές ως προς το σύστημα εγγραφής, το μέσο εγγραφής εικόνας και τον κατάλληλο 

ηχητικό εξοπλισμό. Προφανώς, η προτίμηση είναι για τον εξοπλισμό που παράγει σήμα με 

τα καλύτερα χρώματα και ευκρίνεια εικόνας, καθώς και τον καλύτερο ήχο. Ο καλύτερος 

εξοπλισμός είναι και ο ακριβότερος και, κατά συνέπεια, η επιλογή του είναι κυρίως θέμα 

δύο πρακτικών/οικονομικών κριτηρί-

ων: του προϋπολογισμού του έργου 

που επιτρέπει συγκεκριμένο κόστος 

αγοράς-ενοικίασης, και του χώρου και 

τρόπου γυρίσματος, που είτε επιτρέπει τις 

μεγαλύτερες και συνήθως, ποιοτικότερες 

κάμερες και μηχανισμούς, είτε προτρέπει 

σε μικρές σε μέγεθος κάμερες, αποκλεί-

οντας κορυφαίες κάμερες εγγραφής 

μεγάλες σε μέγεθος και δύσχρηστους 

υποστηρικτικούς μηχανισμούς κίνησης 

και ηχοληψίας. 

• Επιλογές που δεν αφορούν τόσο τις 

ρυθμίσεις της κάμερας όσο τις φωτιστικές 

συνθήκες του χώρου που καταγράφεται 

και, κατά συνέπεια, το μιζ-αν-σεν. 

Το φως του χώρου καθορίζεται από την 

επιλογή του είδους της φωτιστικής πηγής 

(χρωματική θερμοκρασία, διάχυση), της 

ποσότητας, της έντασης και της χρήσης 

των φωτιστικών πηγών, καθώς και της 

εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού 

και της χρήσης των αξεσουάρ/φίλτρων. 

Στόχος να καθοριστεί ο φωτισμός που πα-

ράγουν οι φωτιστικές πηγές ως προς την 

ποιότητα (σκληρό/μαλακό), τονικότητα 

(υψηλότονη /χαμηλότονη), αντίθεση (υψη-

λό / μεσαίο /χαμηλό κοντράστ), γενική 

“ατμόσφαιρα” (θερμή / ψυχρή) (βλ. κεφ. 

Β.3.4) Φυσικά, η χρήση των φωτιστικών 

πηγών συνδυάζεται απαραίτητα με την 

ισορροπία λευκού και με την εκφώτιση.

Πλάνα το ίδιο ακριβώς και συνθήκες από επαγγελματική και ερασιτεχνική κάμερα της ίδιας εταιρείας σε Τυπική Ευκρίνεια.  

Αριστερά, εικόνα από επαγγελματική κάμερα Canon με τρεις αισθητήρες μεγέθους 1/3’’ και δεξιά εικόνα από ερασιτεχνική κάμερα Canon με έναν αισθη-

τήρα 1/6 της ίντσας. Η χαμηλότερη ποιότητα των χρωμάτων, η μειωμένη ευκρίνεια και το έντονο εφέ του ¨κόκκου” λόγω ανεπαρκούς φωτισμού στη δεξιά 

εικόνα της ερασιτεχνικής κάμερας είναι εξώφθαλμα. 

:  : ‘‘  & .  - -
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παρα λήπτες πολύ καθυστερημένα, έτσι ώστε 

να μην προλαβαίνουν ν’ αντιδράσουν.

- Η τακτική του σταγονόμετρου, με πληροφο-

ρίες που διανέμονται τμημα τικά λίγο - λίγο 

και όχι όλες μαζί, ώστε να μη γίνεται αντιλη-

πτή η πραγματική ουσία του θέματος.

- Η τακτική της πλημμύρας, με καταιγισμό 

πληροφοριών που πνίγουν τον παρα λήπτη, 

έτσι που να μην μπορεί να τις ιεραρχήσει 

ανάλογα με τη σημασία τους.

- Η τακτική της ασάφειας, με διάδοση φαντα-

στικών φημών μαζί με ψήγματα πραγματικών 

γεγονότων, έτσι που το κοινό να μην μπορεί 

να ξεχωρίσει τις φήμες από τις αλήθειες.

- Η τακτική του χτυπήματος, όταν η εξουσία 

δίνει έμφαση σ’ ένα μήνυμα που δεν την 

ενοχλεί, για να παγιδεύσει σ’ αυτό την προ-

σοχή του κοινού και να την αποσπάσει από 

άλλα δυσάρεστα μηνύματα.

- Η τακτική του χονδροειδούς ψέματος, με 

εμπνευστή της τον πρωτομά στορα της 

χιτλερικής προπαγάνδας Γιόζεφ Γκέμπελς, 

που πίστευε ότι ένα χονδροειδές ψέμα γίνεται 

πιο πιστευτό από πολλά μικρά μαζί.

- Η τακτική της αναστροφής, με απροκάλυπτη 

παραποίηση των γεγονότων, ιδίως όταν και 

όπου η εξουσία τα βρίσκει σκούρα, όπως 

συνέβη το Μάιο του 2001 με την επίθεση 

Σημίτη κατά της Δεξιάς ως υπευθύνου για τα 

100 χρόνια της... αντίδρασης.

- Η τακτική της επίθεσης, με στόχο την 

απόσπαση της προσοχής του κοινού στα 

αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Σκοπός 

ο εκφοβισμός τόσο αυτού όσο και του κοινού 

που τον ακολουθεί.

- Η τακτική της μισής αλήθειας. Με μερικές 

μόνο αλήθειες η εξουσία διαδίδει τα χειρότε-

ρα ψέματα, χωρίς να δίνει την εντύπωση ότι 

ψεύδεται. Η μισή αλήθεια είναι η χειρότερη 

μορφή ψεύδους.

- Η τακτική της επανάληψης, με σφυροκό-

πημα του ίδιου μηνύματος χιλιά δες φορές. 

Ο Γκέμπελς έλεγε: «Η Καθολική Εκκλησία 

στέκεται ακόμη γιατί επαναλαμβάνει τα ίδια 

πράγματα επί 2.000 χρόνια». Και ο Ναπολέων 

έγραφε: «Μόνο ένα ρητορικό σχήμα υπάρχει: 

Η επανάληψη». Με την επανάληψη οι μάζες 

παθαίνουν μιθριδατισμό, δηλαδή ανοσία 

απέναντι σε άλλες ιδέες, ακόμη και στις πιο 

ολοφάνερες αλήθειες.

- Η τακτική των μαγικών λέξεων, που δέχεται 

ότι ο άνθρωπος είναι αποδέ κτης πλήθους ιδε-

ών σε λεκτική μορφή, δηλαδή καταναλωτής 

λέξεων. Δεν θέλει τη γυμνή αλήθεια, αλλά 

την ορολογία της. Υπάρχουν λέξεις ισχυρό-

τερες από στρατιές, έλεγε ο Σεν ντε Μπεβ. 

...

Στις πολιτικές κρίσεις του μέλλοντος ολοένα και περισσότερο οι κατέχοντες 

εξουσία (παντός είδους εξουσία) θα χρησιμοποιούν την «τεχνική της πληροφό-

ρησης», όπως κομψά αποκαλείται η παραποίηση της αλήθειας, δηλαδή 

ο κατάλληλος χειρισμός των πληροφοριών πριν αυτές φτάσουν στα ΜΜΕ, 

όπως τον βιώσαμε κατά κόρον στις πολε μικές κρίσεις του Κόλπου, της Σερβίας 

και του Αφγανιστάν. Αυτή η «τεχνική» δεν διδά σκεται σε κανένα σχολείο 

δημοσιογραφίας. Οι παίκτες της ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τη μαθαί νουν και την ασκούν 

από ένστικτο. Κανόνες και δεοντολογίες δεν υπάρχουν. Γι’ αυτό και οι ατέλειω-

τες συζητήσεις για το δικαίωμα του πολίτη να πληροφορείται την αλήθεια θα 

παραμένουν κούφιες.

Η «τεχνική της πληροφόρησης» ακυρώνει μερικές από τις βασικές δημοκρατικές 

μας αντιλήψεις. Καλό είναι να γνωρίζουν οι πολίτες τις κυριότερες εφαρμογές της.

 

  1. Πρώτη και σπουδαιότερη είναι «η τεχνική της μυστικότητας». 

Οι κυβερνήσεις συ νηθίζουν να χαρακτηρίζουν ως «απόρρητα» εκατομμύρια 

έγγραφα κάθε χρόνο, με διάφορες διαβαθμίσεις μυστικότητας. Αναφέρονται 

κυρίως σε στρατιωτικά και δι πλωματικά θέματα όπου η μυστικότητα βολεύει την 

εξουσία και βάζει στο απυρό βλητο ακόμη και «βρώμικες δουλειές», όπως αυτές 

του Κίσιγκερ το 1974 στην Κύ προ. Η μυστικότητα είναι το πιο δραστικό όπλο για 

τις τυραννικές και διεφθαρ μένες κυβερνήσεις.

 2. Δεύτερη είναι η τακτική της «καλυμμένης πηγής». 

Η πηγή της πληροφόρησης στέλ νει μηνύματα χωρίς να τα υπογράφει. Έτσι μια 

δήθεν πατριωτική ή φιλανθρωπική ή οικολογική οργάνωση μπορεί να ελέγ-

χεται από διαπλεκόμενα συμφέροντα, από μυστικές υπηρεσίες, από πολιτικές 

παρατάξεις που δεν θέλουν να φανούν (φαιά προπαγάνδα). Ειδική κατηγορία 

μηνυμάτων «καλυμμένης πηγής» είναι οι πλαστο γραφίες και οι πλαστοπροσω-

πίες (μαύρη προπαγάνδα, που εφαρμόστηκε και στη χώρα μας με πολύ ζήλο σε 

προεκλογικές περιόδους).

  3. Τρίτη είναι η μέθοδος των «κατευθυνόμενων διαρροών». 

Μερικά έγγραφα παρα μένουν μυστικά, άλλα όμως «διαρρέουν», όπως συχνά 

συμβαίνει στην Ελλάδα όταν η εξουσία θέλει να σφυγμομετρήσει την κοινή 

γνώμη πριν λάβει οδυνηρές αποφά σεις και πριν εξαγγείλει δυσάρεστα μέτρα. 

Έγγραφα, φήμες και «ντοκουμέντα» πασάρονται στα Μ Μ Ε όταν η πηγή θέλει να 

σπιλώσει αντιπάλους της. Οι παλαιοί δη μοσιογράφοι γνωρίζουν ότι καλύτερες 

πηγές «διαρροών» είναι συνήθως εκείνες που τις στηλιτεύουν.

 4. Τέταρτη τεχνική παραπληροφόρησης είναι τα «κρυφά κυκλώματα». 

Συνήθως λει τουργούν σε εμπιστευτικές υπηρεσίες, όπως η ΕΥΠ, οι «πρωινοί 

καφέδες», οι ομάδες «επικοινωνιολόγων» και «αναλυτών» του πρωθυπουργικού 

γραφείου και των υπουργείων Άμυνας, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης και Τύπου. 

Εκεί οι άγνω στοι στο μεγάλο κοινό «σύμβουλοι» χειρίζονται θέματα υψίστης 

σημασίας, έξω από κάθε δημοσιότητα και πέρα από κάθε δημόσιο έλεγχο.

Οι εργολάβοι των συνειδήσεων, όπως αποκαλούνται οι χειριστές της σύγχρονης 

προ παγάνδας, χρησιμοποιούν μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων εξαπάτησης και 

χειραγώγησης της κοινής γνώμης, όπως:

- Η τακτική της εξαπάτησης, με τα επιλεκτικά της μηνύματα και με ενσυνείδη τες 

παραλείψεις στο «σέρβις» της πληροφόρησης.

- Η τακτική της γενίκευσης, με την παράλειψη των λεπτομερειών, όπως συνή θως 

γίνεται στα διπλωματικά και τα στρατιωτικά ανακοινωθέντα.

- Η τακτική της καθυστέρησης, με την αποστολή όγκου εντύπων στους 
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Η Ελένη Βλάχου μιλούσε συ χνά για τη ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ...

Με όλες αυτές τις «τακτικές» γίνεται φανερό ότι ελάχιστη εμπιστοσύνη μπορεί να 

έχει κα νείς στις κυβερνήσεις, ακόμη και στις πιο δημοκρατικές. Οι πληροφορίες 

που δίνουν είναι τόσο μεθοδικά επεξεργασμένες, που δύσκολα ο πολίτης 

καταφέρνει να τις... ξεφλουδίσει και να πάρει τον καρπό.

Όλη δε αυτή η... επιστημονική επεξεργασία γίνεται, όπως είπαμε, πριν οι πληροφο-

ρίες φτάσουν στα μέσα ενημέρωσης και πριν τύχουν της ειδικής επεξεργασίας, 

που γί νεται και αυτή ανάλογα με τη «γραμμή» του καθενός εκδότη και «βαρώ-

νου». Με λίγα λόγια, η αθάνατη τέχνη της προπαγάνδας (που σήμερα αποκα-

λείται επιστήμη της επικοινωνίας) είναι το σπουδαιότερο όπλο για την απόκτηση 

πολιτικής δύναμης.

Ο Αδόλφος Χίτλερ έλεγε: «Χάρη στην προπαγάνδα πήραμε την εξουσία, χάρη 

σ’ αυτήν κατακτήσαμε τον κόσμο. Είναι το τρομερότερο όπλο στα χέρια εκείνων 

που ξέρουν να το χρησιμοποιούν».

Και ο Καρλ Μαρξ έγραφε: «Η ιδέα γίνεται υλική δύναμη όταν εισδύει στις μάζες. 

Τότε μετατρέπεται σε ανθρώπινη ενέργεια που κινεί την ιστορία»...

Από την ώρα που η καταλλήλως επεξεργασμένη πληροφορία θα φτάσει στα ΜΜΕ 

θα περάσει και πάλι από ειδική επεξεργασία ανάλογα με τη «γραμμή» του κάθε 

Μέσου, κά ποτε δε και ανάλογα με τα συμφέροντα κακών διευθυντών και ακόμη 

χειρότερων εκδοτών.

Ο Αμερικανός αναλυτής Νόαμ Τσόμσκι λέει ότι στα ΜΜΕ οι ειδήσεις, ακατέργα-

στες ή επεξεργασμένες, περνάνε από διαδοχικά «φίλτρα» και μόνο το κατάλοιπο 

βγαί νει στον αέρα. Αυτό δηλαδή που οι «βαρώνοι» διά των «ειδικών» τους 

κρίνουν άξιο προς δημοσίευση...

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ’’ΦΙΛΤΡΑ’’;

- Το πρώτο είναι τα οικονομικά συμφέροντα των ιδιοκτητών των ΜΜΕ και οι 

διαπλοκές τους με το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

- Το δεύτερο είναι η υπαρξιακή ανάγκη των ΜΜΕ να «πουλάνε» στους 

δια φημιστές ένα κοινό με σημαντική αγοραστική δύναμη, κατάλληλα ζυμωμένο 

(με σαπουνόπερες και σόου) να δεχτεί τα μηνύματα τους.

- Το τρίτο είναι η εξάρτηση των ΜΜΕ από τις επίσημες πηγές πληροφόρη σης αλλά 

και η επάνδρωσή τους με «ονόματα» και «ειδικούς» που ελέγχο νται από την 

εξουσία ή από τους μεγαλοεπιχειρηματίες.

- Με τα τρία αυτά φίλτρα αναλογίζεται κανείς πόσο ελεύθερος μπορεί να είναι 

ο πολίτης που εξαρτά την ενημέρωσή του μόνο από τα ραδιοτηλεοπτικά μεσά της 

«κομπανίας» των βαρώνων. Αλλά και πόσο μάταιο είναι ν’ αναζητήσει μόνος του 

τι κρύβεται κάτω από κάθε παγόβουνο, κάτω από κάθε «εξόγκωμα», όπως θα 

έλεγε ο Ουόλτερ Λίπμαν, ο πρώ τος που είπε ότι «τα ΜΜΕ βγάζουν στο φως μόνο 

τα... εξογκώματα της επικαιρότητας και όχι τις ειδήσεις που έχουν σημασία για τη 

ζωή του ελεύθερου πολίτη».

Όσο για τις εφημερίδες, τα επιτελεία τους ξέρουν (ή το διαισθάνονται) αν οι 

εκδότες τους «τα πιάνουν» και από πού και για ποιο λόγο. Το καταλαβαίνουν 

κάθε μέρα από τις πα ραγγελίες τους: «Βάλ’ το αυτό κάπου ψηλά» ή «Μη βάλεις 

εκείνο» ή «Θάψε το άλλο». Ο ανύποπτος όμως αναγνώστης πρέπει να είναι 

οπλισμένος με μεγάλη υπομονή και ακόμη μεγαλύτερη παρατηρητικότητα για να 

ανακαλύψει την απάτη, χωρίς όμως κι αυτό να μπο ρεί να το αποδείξει. Αρκεί όμως 

να προσέξει μερικά απλά πράγματα για να βάλει υποψίες στο κεφάλι του, όπως:

- Ποιους ισχυρούς ανθρώπους και ποια μεγάλα συμφέροντα περιποιείται και 

προ στατεύει μονίμως η εφημερίδα του; Για ποιους δεν γράφει ποτέ «κατά»;

- Ποιους ισχυρούς ανθρώπους και ποια μεγάλα συμφέροντα επικρίνει; Και όταν 

επι κρίνει, στηρίζει τις επικρίσεις της στο δημόσιο συμφέρον ή μήπως ασκεί 

εκβιασμό;

- Πότε και για ποιους λόγους αλλάζει την πολιτική γραμμή και γιατί «γλείφει» 

σήμερα εκεί όπου «έφτυνε» χθες ή το αντίθετο;

- Πότε και γιατί κάνει θορυβώδεις αποκαλύψεις, χωρίς μάλιστα να δίνει το λόγο 

στην άλλη πλευρά; Μήπως για να εκβιάσει ή μήπως γιατί δεν «τα ‘πιασε»;

- Πότε και γιατί κρύβει ειδήσεις που άλλα 

Μέσα βγάζουν στο φως; Μήπως για να 

προ στατεύσει τους χρηματοδότες του ή 

μήπως για να τους απλώσει το χέρι με τη 

φράση: «Πέσε τώρα»!...

- Πότε και γιατί δημοσιεύει στημένα ρεπορ-

τάζ, χωρίς να έχουν την παραμικρή σχέση με 

την επικαιρότητα, αλλά είναι γραμμένα κατά 

παραγγελίαν για να περιποιηθούν κάποιο 

χρη ματοδότη;

- Πότε και γιατί «φουσκώνει» ορισμένα θέμα-

τα ανάξια λόγου που μυρίζουν από μα κριά 

έμμεση διαφήμιση;

- Πότε και γιατί δημοσιεύει το πλήρες 

κείμενο της ομιλίας ενός δευτεροκλασάτου 

πο λιτικού, ενώ περιορίζεται σε ελάχιστες 

παραγράφους για τον αρχηγό του;

- Πότε και γιατί βάζει περίεργες «μπηχτές» 

κατά της παράταξης που κυβερνάει, αλλά 

αργότερα καταπίνει τη γλώσσα της και τη 

σκεπάζει; Μήπως για να τσιμπήσει κά ποιο 

δάνειο;

- Πότε και γιατί διακόπτει μια τολμηρή έρευ-

να που θίγει συμφέροντα; Μήπως γιατί έκανε 

κρυφή συναλλαγή;

- Πότε και γιατί περνάει μηνύματα και «θέ-

σεις» που δεν συμβιβάζονται με την «εθνική 

γραμμή» στα μεγάλα προβλήματα της χώρας; 

Μήπως διότι πρακτορεύει ξένα συμφέροντα;

- Πότε και γιατί απολύει βασικά στελέχη της, 

όπως διευθυντές και αρθρογράφους 

ή αναλυτές; Μήπως γιατί δυσκολεύουν 

τον εκδότη-νονό να κάνει τις «βρώμικες» 

δουλειές του;

Όταν όλα αυτά ή κάποια απ’ αυτά συμβαί-

νουν και όταν ο έλεγχος της εξουσίας δεν γί-

νεται μόνον εν ονόματι του κοινού, τότε κάτι 

μυρίζει άσχημα, κάποια πονηρά παιχνί δια 

παίζονται στην καμπούρα του αναγνώστη, 

αυτού δηλαδή που προσφέρει τη ΔΥΝΑΜΗ 

του στο Μέσο...

:

  ‘‘

...’’

.
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• Πως ξεκίνησε η σχέση σας με την φωτογραφία; Πόσα χρόνια διαρκεί;

Κοινός τόπος για πολλούς φωτογράφους, έτσι και μ’ έμενα, υπήρξε η αγάπη μου 

προς τον κινηματόγραφο. Ξεκίνησα μαθήματα φωτογραφίας με απώτερο σκοπό 

την φωτογραφία στο σινεμά, το1990-91. Τελειώνοντας, το 1993, μου πρότειναν μια 

θέση βοηθού φωτογράφου στο στούντιο της Αρτέμιδας Παπαγεράκη, με την οποία 

συνεργαστήκαμε για χρόνια. Η σχέση υπήρξε καταλυτική για την μετέπειτα πορεία 

μου στο χώρο της μόδας και της διαφήμισης. Από το 1998  μέχρι σήμερα δουλεύω 

ως freelancer σε ελληνικά περιοδικά (In Style, Madame Figaro, Cosmopolitan, Pink, 

Mirror, People) και διαφημιστικές εταιρείες (Μagnet, Toad, Artfiles, Christofle, Page 

SA, Polytropo, Eklogi, S&P Adv.)

 

• Η επεξεργασία της φωτογραφίας είναι κάτι που χρησιμοποιείτε;

Υπάρχει μια παρεξήγηση - καχυποψία κάθε φορά που η τεχνολογία και τα σύγχρονα 

μέσα εισβάλλουν σε έναν χώρο Μέχρι ενός σημείου, είναι δικαιολογημένη. 

Το φωτογραφικό μέσο εξελίχθηκε πολύ γρήγορα από την πρώτη στιγμή, με 

αποτέλεσμα πολλές καινοτομίες να δημιουργούν στους καλλιτέχνες και τους 

επαγγελματίες άγχος αλλά και ταυτόχρονα καινούρια πεδία για δημιουργία. 

Είναι αλήθεια ότι τις περισσότερες φορές αυτό έγινε άβολα και με γρήγορες 

ταχύτητες έτσι όμως η φωτογραφία μπόρεσε να εξελιχθεί και να κατακτήσει ένα 

σπουδαίο χώρο στην τέχνη και την διαφήμιση. Προσωπικά διέβλεψα πολύ νωρίς τις 

δυνατότητες της επεξεργασίας, χωρίς αυτό να αντικαταστήσει ποτέ την φωτογραφική 

O

, .

.

.

: .
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διεργασία που επιβάλλει να ξέρεις να χειριστείς το κάδρο και το 

φως, όπως επίσης και την σχέση ανάμεσα στην φόρμα και στο 

περιεχόμενο της φωτογραφίας. Έτσι ήδη από το 1995 απέκτησα 

τον πρώτο υπολογιστή και μυήθηκα στον κόσμο του Ρhotoshop. 

Χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο λογισμικό εν είδει φωτογραφικού 

θαλάμου, και προσπαθώ κάθε φορά να  μένω πιστός σε αυτό που 

εγώ αποκαλώ “δημιουργική φωτογραφία”. Δεν είμαι ενάντια στη 

χρήση του, αλλά δεν συμφωνώ σε παρεμβάσεις που καθιστούν 

το αποτέλεσμα “εκ των υστέρων φωτογραφία”.

• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείστε;

Στο επαγγελματικό πεδίο επέλεξα την μόδα και την διαφήμιση, 

ένας χώρος που σου δίνει την ευκαιρία να χρησιμοποιήσεις 

εφαρμοσμένη τέχνη με πολύ δημιουργικό τρόπο και που λόγω 

του είδους, κάθε φορά καλείσαι να εξερευνήσεις νέα πεδία 

αισθητικής. Επίσης πάντα ασκούσαν σε μένα έλξη το πεδίο 

της ταξιδιωτικής φωτογραφίας, όπως και το home interior. 

• Ποιές δυσκολίες συναντά ο φωτογράφος στο χώρο των 

εκδόσεων και της μόδας;

Για κάθε έναν από εμάς έπαιξαν ρόλο διαφορετικά πράγματα και 

συνθήκες. Πιστεύω όμως ότι η αφοσίωση, η σκληρή δουλειά και 

προπάντων η συνέπεια - μαζί με λίγη τύχη- είναι μια καλή συνταγή 

έτσι ώστε όταν αποτανθείς στο συγκεκριμένο χώρο, να έχεις θετική 

ανταπόκριση.

• Έχει ο φωτογράφος δημιουργική ελευθερία όταν συνεργάζεται 

με τα ελληνικά περιοδικά;

Κάθε περιοδικό έχει το δικό του στυλ και άποψη και -από την άλλη 

πλευρά- η δουλειά μας είναι ομαδική. Αυτά τα δύο καθορίζουν 

ως ένα βαθμό τα πλαίσια και τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας 

του φωτογράφου και μέσα σε αυτά χωράει πιστεύω και 

η προσωπική άποψη του εκάστοτε φωτογράφου, αρκεί να έχει 

την δυνατότητα και τον τρόπο να την “περάσει”. 

Μια καλή φωτογραφία είναι πάντα μια καλή φωτογραφία. 

Κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει - μπορεί όμως να 

μην την καταλάβει. Πολλές φορές οι δημιουργικές ιδέες των 

φωτογράφων “ξεπερνούν” το αναμενόμενο και εκεί υπεισέρχεται 

ο παράγοντας της ομάδας, εάν και κατά πόσο σε εμπιστεύονται για 

να υποστηρίξουν την άποψή σου.

• Πως εκτιμάτε το επίπεδο της ελληνικής φωτογραφίας σήμερα;

Έχοντας δουλέψει σε αρκετές παραγωγές και στο εξωτερικό, 

μπορώ να πω ευθέως ότι το επίπεδο της φωτογραφίας στην 

Ελλάδα είναι πάρα πολύ υψηλό, αναλογιζόμενος δε τις 

ανεπάρκειες και δυσκολίες της ελληνικής πραγματικότητας  έχω 

καταλήξει ότι το αποτέλεσμα της δουλειάς μας, και εννοώ 

όλων, φωτογράφου-στυλίστα-κομμωτή-μακιγιέρ, μοντέλων και 

σχεδιαστών μόδας, είναι ένα μικρό θαύμα, το οποίο αναγνωρίζεται 

εδώ και χρόνια και στο εξωτερικό. Γι’αυτό πολλά μεγάλα 

πρακτορεία μοντέλων στέλνουν νέα πρόσωπα εδώ, στην Αθήνα, 

για να φτιάξουν ένα δυνατό book το οποίο τους έχει ανοίξει πόρτες 

στις μεγάλες αγορές του εξωτερικού. 

Παρόλα αυτά πιστεύω ότι δεν έχουμε εκμεταλλευτεί στο βαθμό 

που θα έπρεπε -και μας αξίζει- το δυναμικό αυτό, έτσι ώστε να 

μπορέσουμε να ανοίξουμε την αγορά αυτή και έξω από τα σύνορα 

της χώρας.
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• Από πού αντλείτε επιρροές; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας 

φωτογράφοι;

Όλες οι τέχνες αποτελούν για μένα ένα ασφαλές και δημιουργικό 

καταφύγιο απ’ όπου αντλώ και εμπνέομαι, καθώς επίσης και 

τα ταξίδια, που τόσο αγαπώ, ανά τον κόσμο. Μια παράσταση 

χορού, μια ταινία, ένας πίνακας ζωγραφικής, μια σκηνή στο 

δρόμο, είναι για μένα έναυσμα, εφαλτήριο για δημιουργική 

σκέψη και φαντασία, τα οποία αυτόματα και ασυνείδητα 

ανακαλούνται τις στιγμές που δημιουργώ τις εικόνες μου. Όσο 

για τους αγαπημένους μου φωτογράφους, είναι πάρα πολλοί. 

Ξεχωριστή θέση έχουν ο Andre Kertesz, η Julia Margaret 

Cameron, η Diane Arbus, η Sally Mann, και o “πατριάρχης” 

Henri Cartier-Bresson. Από την φωτογραφία μόδας ξεχωρίζω, 

τον Nick Knight, Ruven Afanador,  Michael Thomson, Jacques 

Olivar, Bettina Rheims, Tim Waker, Corrine Day και τον “Δάντη” 

Mario Testino. 

• Στο προσωπικό σας portfolio (και όχι στο επαγγελματικό) 

επικρατεί το α/μ. Σας εκφράζει καλύτερα;

Δεν μπορώ παρά να παραδεχτώ πως, ναι, η ασπρόμαυρη 

φωτογραφία ήταν, είναι, και θα είναι, η αγαπημένη μου 

εκφραστική φόρμα, γιατί μου δίνει την “ελευθερία” να 

εκφράζομαι μέσω της φωτογραφίας και να δημιουργώ εικόνες 

χωρίς χρώμα, όπως στα όνειρά μας.  

Η υπέρβαση του χρώματος αποτελεί για μένα μια ευχάριστη 

εμμονή και ταυτόχρονα με οδηγεί σε εικόνες που - όσο μπορούν 

να το κάνουν - αποφεύγουν την περιγραφή και αφήνουν τόπο 

και χώρο στη φαντασία. 

• Αν δεν υπήρχε το θέμα του βιοπορισμού σε πιο είδος θα 

είχατε αφιερωθεί;

O βιοπορισμός είναι όντως ένα μεγάλο ζητούμενο, πόσο μάλλον 

στις μέρες μας... Αν όμως, ως δια μαγείας, τον απαλείφαμε, θα 

αφοσιωνόμουν χωρίς δεύτερη σκέψη στα δύο αγαπημένα μου 

είδη, τον κινηματογράφο και την καλλιτεχνική φωτογραφία, 

κάνοντας ευχάριστα διαλείμματα με την “παιχνιδιάρα” μόδα που 

όμως είπε και ο Jean Cocteau: “ Πρέπει να της τα συγχωρούμε 

όλα, γιατί πεθαίνει τόσο νέα”! 

O
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