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Θυμίζω στους 8.200 αποδέκτες του Photobusiness 

Weekly ότι αρχικά, αυτή η εβδομαδιαία 

έκδοση για τα στελέχη της αγοράς imaging 

δημιουργήθηκε (και χρηματοδοτήθηκε) για τις 

ανάγκες ενημέρωσης της PHOTOVISION 09. 

Φυσικά, η ανέλπιστα μεγάλη δυναμική που 

ανέπτυξε στο διάβα του χρόνου προσέλκυσε 

το ενδιαφέρον των εταιριών του κλάδου που 

αξιοποίησαν διαφημιστικά αυτό το κανάλι 

επικοινωνίας, μιας και το κόστος προβολής ήταν 

και παρέμεινε εξαιρετικά χαμηλό. 

Το λέω αυτό γιατί στο προσεχές διάστημα, τόσο 

απ’ αυτή τη στήλη όσο και από άλλες σελίδες του 

P.b. Weekly, θα γίνονται τακτικές αναφορές σε 

θέματα που αφορούν, τόσο στο πρόγραμμα 

εκδηλώσεων, όσο και σε διάφορα οργανωτικά 

ζητήματα της PHOTOVISION. Βλέπετε, σε μόλις 

50 μέρες η έκθεση ανοίγει τις πύλες της στο κοινό. 

Θεώρησα απαραίτητη τη διευκρίνιση, γιατί το 

περιοδικό κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και 

διαβάζεται από χιλιάδες επαγγελματίες (δείτε τις 

στατιστικές αναγνωσιμότητας που δημοσιεύουμε 

σε επόμενη σελίδα). 

Σημαντική καινοτομία της φετινής PHOTOVISION 

αποτελούν τα πολλά και σημαντικά σεμινάρια 

φωτογραφίας γάμου που θα πραγματοποιηθούν 

κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Το επίσημο 

πρόγραμμα των σεμιναρίων, για επαγγελματίες 

φωτογράφους φυσικά, καταρτίστηκε από 

το πολύ δραστήριο και ειδικευμένο στη 

φωτογραφία γάμου, γκρουπ φωτογράφων 

Photoweddingstories που ανέλαβε καθ’ 

ολοκληρία την ευθύνη πραγματοποίησής τους. 

Για πρώτη φορά στα χρονικά της έκθεσης, αλλά 

νομίζω και γενικότερα, οι έλληνες φωτογράφοι 

θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά 

τον τρόπο δουλειάς πλειάδας σημαντικών 

ξένων φωτογράφων που έρχονται στην Αθήνα 

για ν’ αποκαλύψουν τα μυστικά της τέχνης της 

φωτογραφίας γάμου στους έλληνες συναδέλφους 

τους. Και για να καταλάβετε τι εννοώ κάντε κλικ 

εδώ: http://www.e-pws.gr/seminars_list.

aspx?lang=gr  
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

265.000 !

Είμαστε μέσα στο μυαλό σας. Κατανοούμε απόλυτα την σκέψη και τα εύλογα 

ερωτήματά σας: ‘’Καλά, 265.000 ευρωπουλάκια για τη φωτογραφία της κυρίας;;; 

Η ίδια πόσο άραγε να... στοιχίζει; Με τόσα λεφτά εγώ θα εξασφάλιζα τα... θερμά 

αισθήματα δέκα ζωντανών κυριών για χρόνια ολόκληρα και όχι μίας άψυχης 

φωτογραφίας στην κορνίζα του σαλονιού μου...’’ Αυτές είναι μερικές από τις 

πολλές αντιδράσεις που προκάλεσε διεθνώς η δημοπράτηση 65 έργων του 

αποδημήσαντος εις Κύριον εν έτει 2004 διασήμου αμερικανού φωτογράφου 

Richard Avedon. Οι πλειοδοσίες των συλλεκτών έβαλαν στα ταμεία του ιδρύματος 

Αvedon το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό των 5.467.250 ευρώ. Για περισσότερες 

λεπτομέρειες ανατρέξτε στο επόμενο τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που θα 

κυκλοφορήσει με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το Σάββατο 22 Iανουαρίου 2011. 

.: R. Avedon. “S. Seymour, , . , 9/5/1992”

www.photovision.gr
http://www.e-pws.gr/seminars_list.aspx?lang=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=K0DmtmmFEVo&feature=fvw
www.photo.gr
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Στατιστικά στοιχεία 2010
Το Photobusiness Weekly αποστέλλεται κάθε εβδομάδα σε 8200 επαγγελματίες του imaging
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6  5 ...

Μην φανταστείτε ότι ο γάμος έγινε σε αφρικανική χώρα ή κάποιο ινδικό 

κρατίδιο. Το ζευγάρι ενώθηκε με... τα δεσμά του γάμου εκκλησία της Αγγλίας! 

Ο Gethyn Fox και η Callie Geary, μαθητές του δημοτικού σχολείου Warndon 

στο Worcester, παντρεύτηκαν κανονικά στο πλαίσιο... εργασίας εμπλουτισμού 

του λεξιλογίου τους. Το περίεργο εκπαιδευτικό σχέδιο της δασκάλας Sarah 

Allen, που είχε τη συγκατάθεση των γονιών των δυο νιόπαντρων, έχει 

προκαλέσει ποικίλα σχόλια στη Βρετανία. Τα παιδιά με τη βοήθεια των 

συμμαθητών τους οργάνωσαν ολόκληρο το γάμο. Έκλεισαν την εκκλησία, το 

χώρο της δεξίωσης, το γαμήλιο αυτοκίνητο, το στολισμό, τη γαμήλια τούρτα, 

επέλεξαν προορισμό για το μήνα του μέλιτος και βεβαίως έκαναν bachelor 

party! Και μετά από όλα αυτά κλήθηκαν να περιγράψουν την εμπειρία τους...

24 !
M

H 68χρονη Linda Wolfe, από την Ιντιάνα των ΗΠΑ, κατέχει τον τίτλο της γυναίκας που 

έχει παντρευτεί τις περισσότερες φορές. Έχει χορέψει το χορό του Ησαΐα 23 φορές 

κερδίζοντας μία θέση στο βιβλίο Γκίνες. Παρόλα αυτά, η γηραιά κυρία δηλώνει πως τα 

τελευταία 10 χρόνια που είναι αδέσμευτη νιώθει πολύ μόνη και πως θέλει να ξανα-

παντρευτεί για 24η φορά. Η Linda που σήμερα ζει σε γηροκομείο,  εκμυστηρεύεται 

δεν απάτησε ποτέ κανέναν της σύζυγο και δηλώνει: «Οι άντρες με κυνηγούσαν πάντα. 

Προσπάθησα να καταλάβω το γιατί, αλλά δεν έβγαλα άκρη». Ο πρώτος της γάμος έγινε 

από έρωτα. Για την ιστορία, το 1957 σε ηλικία 16 ετών, η Linda παντρεύτηκε τον Τζορτζ 

Σκοτ και ο γάμος τους κράτησε 7 χρόνια. Ο τελευταίος της γάμος έγινε το 1996 για 

λόγους δημοσιότητας. Παντρεύτηκε τον Γκλιν Γουλφ, ο οποίος συμμετείχε σε διαφημι-

στικά σποτάκια και θεωρείται ο άντρας με τους περισσότερους γάμους στο ενεργητικό 

του (29). Ένα χρόνο μετά το γάμο τους, ο Γουλφ πέθανε σε ηλικία 88 ετών. Οι 7 από 

τους γάμους της διήρκεσαν 7 χρόνια. Ο συντομότερος ήταν με τον Φρεντ Τσάντγουικ 

και είχε διάρκεια μόλις 36 ώρες. Η Linda έχει ακόμα παντρευτεί με ένα κατάδικο, έναν 

επιδιορθωτή μηχανημάτων αυτόματων 

πωλήσεων, έναν ιερέα, μπάρμεν, υδραυλι-

κούς και μουσικούς. Ακόμα, δύο από τους 

συζύγους της αποδείχτηκαν ομοφυλόφιλοι, 

δύο την απάτησαν, ενώ ένας «αδίστακτος» 

σύζυγος, όπως δήλωσε, έφτασε μέχρι το 

σημείο να βάλει λουκέτο στο ψυγείο. Όπως 

η ίδια έχει δηλώσει, ο λόγος που έκανε 

τόσους πολλούς γάμους είναι η «εξάρτησή 

της στο ρομαντισμό του γάμου». Τέλος, η 

Linda δηλώνει πως ο καλύτερος εραστής που 

είχε ποτέ ήταν ο Τζακ Γκούρλεϊ στον οποίον 

γυρνούσε συνέχεια και τον είχε παντρευτεί 3 

φορές, ενώ ο πιο περίεργος γάμος της έγινε 

στο Σωφρονιστικό Ίδρυμα της Ιντιάνα, όπου 

παντρεύτηκε το μονόφθαλμο κατάδικο Τομ 

Στάντζμαν.
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Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος προ-

σκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν 

μέρος στις εργασίες  της τακτικής  Γενικής 

Συνέλευσης, που θα γίνει στις 28 Ιανου-

αρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

16.00 στην αίθουσα της  Ε.Σ.Η.Ε.Α, οδός 

Ακαδημίας αρ. 20, (1ος όροφος) για να 

συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  

σχετικά με τα κάτωθι θέματα  της Ημερη-

σίας Διάταξης: 

• Ενημέρωση για θέματα αιμοδοσίας.

• Μετατροπή δοκίμων μελών σε τακτικά

• Έγκριση τροποποίησης των συγκεκριμέ- 

 νων άρθρων του καταστατικού

• Διοικητικός Απολογισμός έτους 2010

• Οικονομικός Απολογισμός έτους 2010

• Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

• Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού

 Απολογισμού έτους 2010 και 

 απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από 

 κάθε ευθύνη.

• Έγκριση Προϋπολογισμού και 

 Προγράμματος Δράσης έτους 2011 

• Επικύρωση αποφάσεων του 

 πειθαρχικού Συμβουλίου για διαγραφή  

 μελών λόγω παραβάσεως του άρθρου  

 17.β του Καταστατικού.

• Συζήτηση και λήψη απόφασης για ένταξη  

 σε Ομοσπονδίες (EFJ- IFJ και ΠΟΕΣΥ)

• Εγγραφή νέων μελών.

• Βραβεύσεις μελών.

• Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Η παρουσία και η συμμετοχή στη 

Συνέλευση, λόγω της σοβαρότητας των 

θεμάτων, είναι εξαιρετικά σημαντική. 

Sony
 HD  Bloggie  3D 

Η Sony ανακοίνωσε  στην CES νέα μοντέλα της σειράς HD Bloggie, με τα οποία συ-

μπληρώνεται μια προσιτή σειρά προϊόντων. Οι νέες HD βιντεοκάμερες Bloggie της Sony 

προσφέρουν υψηλής ποιότητας λήψεις βίντεο ΜΡ4 και φωτογραφιών, καθώς και δυνα-

τότητες για να μοιράζεται ο χρήστης εύκολα τα αρχεία στο διαδίκτυο (web sharing). Τα 

μοντέλα Bloggie, Bloggie Duo και Bloggie 3D έχουν δυνατότητα λήψης βίντεο ΜΡ4 Full 

HD 1920x1080 και φωτογραφίες ανάλυσης 5 megapixel. Όλα τα μοντέλα HD Bloggie 

της Sony είναι λεπτά και κομψά, έχουν απλό χειρισμό μέσω πλήκτρων και συνδυάζουν 

τα ηλεκτρονικά συστήματα, το λογισμικό και την άψογη ενσωμάτωση με τις υπηρεσίες 

κοινωνικής δικτύωσης για εύκολη, δημιουργική λήψη και μοίρασμα. Ο αισθητήρας 

Exmor CMOS μεγάλης ευαισθησίας καταγράφει βίντεο υψηλής ανάλυσης και φωτογρα-

φίες με λεπτομέρεια και λιγότερο κόκκο, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες φωτισμού.

SONY 801 11 92000

Steadicam 2
 Photovision 2011

Το διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης Steadicam (χάλκινο) είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αποκτήσετε 

εμπειρία με τα τελευταία ελαφριάς κατηγορίας Steadicam. Το σεμινάριο είναι σχεδιασμένο να διδάξει τη 

βασική χρήση του Steadicam Flyer και του Steadicam Pilot. Διοργανώνεται στην Ελλάδα για πρώτη φορά. 

Το συνδιοργανώνουν η εταιρία Tiffen International και ο αντιπρόσωπος της Tiffen και των Steadicam στην 

Ελλάδα M C MANIOS Cine Video Equipment Center. Θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της Photovision στο 

Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού/Ξιφασκία στις 12 και 13 Μαρτίου, 2011. Κοστίζει 250,00 ευρώ και για τις 

δύο μέρες (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το μάθημα καλύπτει όλα τα βασικά για να κάνετε ένα σω-

στό ξεκίνημα: ζύγισμα, εφαρμογή σε κάθε χρήστη, κίνηση και συνηθισμένες τεχνικές. Το workshop θα γίνει 

στα αγγλικά από τον James Elias, επίσημο εκπαιδευτή της Tiffen / Steadicam. Στο μάθημα δεν θα διδάσκεται 

η λειτουργία κάμερας. ενώ προϋποθέτει ότι οι συμμετέχοντες έχουν εμπειρία κάμερας και έτσι ενώ θα ανα-

φέρονται τεχνικές το μάθημα αφορά και μόνο το γύρισμα με steadicam. Οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Steadicam 2 Day Workshop (Bronze). 

Πληροφορίες: Τηλ. 210 6452995 ή με την Σεσίλια Μανιού μέσω email: cecilia@mcmanios.gr.
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Sony

Ελαφριές, compact και εύκολες στη χρήση, οι νέες Cyber-shot W510, W530, και W570 

διαθέτουν λειτουργία Sweep Panorama, αλλά και Intelligent Auto mode για αυτόματες 

ρυθμίσεις. Ο απλός χειρισμός τους απλοποιείται ακόμη περισσότερο με το βελτιωμένο 

οδηγό «In-Camera Guide» για χρήσιμες on-screen συμβουλές, ώστε να μην έχετε την 

ανάγκη να ανατρέχετε στις οδηγίες χρήσης. Οι Cyber-shot της σειράς T, συνδυάζουν 

αξιόλογα τεχνικά χαρακτηριστικά και μια λεπτή και ελκυστική σχεδίαση. Εκτός της με-

γάλης LCD οθόνης αφής 7,5εκ. (3’’), η Cyber-shot™ T110 διαθέτει αισθητήρα CCD των 

16.1 megapixel, λειτουργία Sweep Panorama και δυνατότητα εγγραφής HD βίντεο 720p. 

Η Sony παρουσίασε επίσης, τη high-zoom compact Cyber-shot™ H70 με αισθητήρα 

CCD 16.1 megapixel. Ο ευρυγώνιος φακός των 25mm με το δυνατό οπτικό zoom 10x, 

συμπληρώνεται από τη λειτουργία Sweep Panorama, τη δυνατότητα εγγραφής HD βίντεο 

720p και το σύστημα σταθεροποίησης εικόνας Optical SteadyShot.

SONY 801 11 92000

ikon 16-35mm f/4 VR
 zoom  FX

Στην τελευταία γενιά ευρυγώνιων zoom 

Nikon προστίθεται ο 16-35mm f/4 AF-S 

VR G ED IF N Aspherical, αποτελώντας 

εσωτερικό ανταγωνισμό για τον γνωστό 

και ανεγνωρισμένο για τις επιδόσεις του 

14-24mm f/2,8 καθώς και για τον πιο 

κλασικό 17-35mm f/2,8. Aνήκει στη 

σειρά φακών κατάλληλων και για full 

frame FX ενώ παραμένει η συμβατό-

τητα με το μικρότερο format DX. Είναι 

μικρότερος και ελαφρότερος, έχει κατά 

ένα στοπ πιο αργό μέγιστο διάφραγμα 

και στοιχίζει φθηνότερα. Aπό πλευράς 

δομής περιλαμβάνει 17 οπτικά στοιχεία 

σε 12 ομάδες, δύο εκ των οποίων είναι 

χαμηλής διάχυσης ED και τρία είναι 

ασφαιρικά. Στην κατεργασία περιλαμ-

βάνεται πολλαπλή επίστρωση νέας 

τεχνολογίας NanoCrystal που εξαλείφει 

τελείως τα φαινόμενα θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων (ghosting). 

Tέλος σημειώνουμε το μηχανισμό 

σταθεροποίησης Vibration Reduction 

τελευταίας γενιάς.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Manfrotto 

Με το μεγάλο όνομα και την ποιοτική εγγύηση Manfrotto μπορεί ο αγορα-

στής να εφησυχάσει για την ορθότητα της επιλογής. Η ιταλική εταιρία προ-

σέθεσε στη γκάμα της τη σειρά τριπόδων 057C που περιλαμβάνει τέσσερα 

μοντέλα με δομικό υλικό τα ανθρακονήματα. Το εξωτικό υλικό προσφέρει 

σημαντική μείωση βάρους και εξαιρετικά μηχανικά χαρακτηριστικά αντοχής, 

μόνον που κοστίζει κάτι παραπάνω. Ως τυπικό εκπρόσωπο της σειράς αναφέ-

ρουμε το τρίποδο 057C4 ένα επαγγελματικό πανίσχυρο σε αντοχή εργαλείο 

με σκέλη γρήγορης απελευθέρωσης τεσσάρων στοιχείων το καθένα. Κλειστό 

φθάνει τα 66cm και σε πλήρη ανάπτυξη τα 205cm. Έχει αντοχή φορτίου ως 

18kg. και ενσωματώνει αλφάδι. Στο 057 ταιριάζουν κεφαλές όπως η 057 

ΜΑG BΑLL HEAD RC4 σφαιρική κεφαλή με περιθώριο κλίσεων -103°/+40° 

πανοραμική κίνηση 360° και φορτίο ως 15kg. Κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου 

από ελαφρό κράμα μαγνησίου και διαθέτει νέα σχεδίαση για την πλατφόρμα 

ταχείας απελευθέρωσης. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847
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Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Επαγγελ-

ματικής Κατάρτισης εργαζομένων σε 

μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-25/2010 

του ΟΑΕΔ, δίδεται η δυνατότητα στις 

εταιρείες μέλη του ΣΕΚΑΦ και τους 

εργαζόμενους σε αυτές να δηλώσουν 

συμμετοχή σε σεμινάρια επιδοτούμενα 

από τον ΟΑΕΔ. Στόχος του προγράμμα-

τος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των 

επιχειρήσεων σε θέματα επαγγελματι-

κής κατάρτισης και εξειδίκευσης μέσα 

σε μια περίοδο αυξημένου ανταγωνι-

σμού. Πρόκειται για Πρόγραμμα που 

στοχεύει στις μικρές επιχειρήσεις και 

μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή 

τα μέλη του ΣΕΚΑΦ που απασχολούν 

από 1 έως 25 εργαζόμενους. Το κάθε 

μέλος του ΣΕΚΑΦ που πληροί την πιο 

πάνω προϋπόθεση μπορεί να δηλώσει 

συμμετοχή για όσους εργαζόμε νους 

επιθυμεί υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί 

είναι ασφαλι σμένοι στο ΙΚΑ.

Η θεματολογία καλύπτει τους τομείς 

Marketing-Πωλήσεις-Επικοινωνία και 

προτείνονται θέματα που αφορούν στο 

Direct Marketing και την Προώθηση 

Πωλήσεων, Marketing Υπηρεσιών, τις 

τάσεις & τις συνθήκες της αγοράς, στον 

προγραμματισμό και την οργάνωση 

των πωλήσεων, στην αντιμετώπιση 

παραπόνων/προβλημάτων πελατών, 

τη διαπραγμάτευση, την εξυπηρέτηση 

και συμπεριφορά ενώ οι συμμετέχοντες 

μπορούν να επιλέξουν και θέματα που 

σχετίζονται με τη χρήση προγραμμάτων 

MS Office. Μετά το πέρας των σεμινα-

ρίων, οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν 

πιστοποιητικό συμμετοχής, ενώ ο 

κάθε συμμετέχων θα αποζημιωθεί με 

€200. Ο ΣΕΚΑΦ υποστηρίζει τα Μέλη 

του, επιθυμώντας να δημιουργήσει 

συνθήκες προόδου και κινητι κότητας σε 

θέματα που μας ενδιαφέρουν και μας 

αφορούν. 

Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε, 

επικοινωνήστε με την κα Γιώτα 

Τριαντάφυλλου τηλ. 210-9554298, 

φαξ: 210-4816640, email: 

y.triantafillou@intersys.gr. 

Σημειώνου με ότι οι θέσεις είναι περιορι-

σμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραι-

ότητας, γι αυτό δηλώστε συμμετοχή το 

συντο μότερο δυνατόν.

Canon PowerShot
3300IS & Powershot 3200IS: O  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 210 9554000

Samsung HMX-Q10
 BSI 

H τεχνολογία Βackside Illuminated πέρασε πολύ γρήγορα και στα camcorder, χάρη στα 

πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά δυναμικής περιοχής και θορύβου. Ετσι βρήκε το δρόμο 

της και στο μικρό και πρακτικό ΗΜΧ-Q10. Με τις λειτουργίες Switch Grip (που με ειδικό 

αισθητήρα G-sensor, προσαρμόζεται αυτόματα στο κράτημα από το χρήστη) και Εasy 

Operation (το camcorder ενεργοποιείται πολύ γρήγορα) ελέγχονται με πανεύκολο τρόπο 

όλες οι λειτουργίες. Εκτός από το full HD video (1080i60) η συσκευή διπλασιάζει την αξία 

της ως still camera 4,9 Μegapixel. Όπως δήλωσε ο κος Ηyunho Chung, Executive Vice 

President και επικεφαλής Digital Imaging Business, Samsung Electronics “Η επίσημη πα-

ρουσίαση του HMX-Q10 είναι ιδιαιτέρως σημαντική εφόσον επιδεικνύει τις τεχνολογικές 

μας καινοτομίες όπως το Switch Grip και το EasyOperation μέσω της οθόνης LCD.”

SAMSUNG 213063800
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DIVITEC AE

Η Divitec AE - επίσημος διανομέας για 

την Ελλάδα και τα Βαλκάνια της Kodak 

ανακοίνωσε την μετακόμιση των γραφεί-

ων της στις νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

της στα Γλυκά Νερά Αττικής. Στο νέο 

κτήριο με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά 

και τεχνολογίες αυτοματισμού μεταξύ 

άλλων θα διοργανώνονται εκδηλώ-

σεις και ενημερωτικές ημερίδες για τον 

φωτογραφικό χώρο. Η Divitec AE είναι ο 

επίσημος διανομέας για τα καταναλωτικά 

και επαγγελματικά προϊόντα της Kodak 

όπως επίσης για τα προϊόντα Intenso, 

Integral, Dikcapac, Scott. Tέλος στο 

κτήριο αυτό φιλοξενείται και το KODAK 

SALES AND MARKETING AGENCY 

Greece and Balkans. Η διεύθυνση των 

νέων γραφείων είναι Παραμυθίας 4 στα 

Γλυκά Νερά - παράλληλη στην Λεωφόρο 

Λαυρίου (στο ύψος της Τροχαίας Αγίας 

Παρασκευής) ΤΚ 153 54,  Γλυκά Νερά. 

Τηλεφωνικό κέντρο 210-2855080 Fax 

210- 2834 357 

Canon
 Pixma 

Ανάμεσα στα νέα προϊόντα που παρουσίασε 

η Canon στην CES ήταν και οι νέοι office 

printers. Ξεχώρισε ο Canon PIXMA MX882 

Wireless Photo All-in-One (AIO) με διπλή 

λειτουργία στο πάνελ ώστε να μπορεί ο 

χρήστης να περιηγηθεί πιο εύκολα στα 

διάφορα μενού ευκολότερα και να μετα-

φέρεται ανάμεσα στις διάφορες λειτουργίες 

(fax, copy, print κτλ.). Ο εκτυπωτής επίσης 

έχει δυνατότητα διπλής εκτύπωσης και 

διπλής κατεύθυνσης tray για να εξοικονομεί 

χαρτί. Με 5 ξεχωριστά μελάνια τυπώνει σε 

ανάλυση 9600x2400 dpi και με ταχύτητα 

20 δευτερόλεπτα μια φωτογραφία10x15. 

Συνολικά είναι 50% γρηγορότερος από το 

προηγούμενο μοντέλο.

INTERSYS 210 9554000

Canon XA Pro

Μαζί με την καινούργια σειρά Legria στη CES η Canon αξιοποίησε την ευκαιρία προκει-

μένου να αναγγείλει την επαγγελματική compact βιντεοκάμερα XA10. Χαρακτηριστικό 

της εμφάνισής της η αποσπώμενη λαβή για εύκολη μεταφορά και λήψεις από χαμηλή 

οπτική γωνία, η οποία επιπροσθέτως εξοπλίζεται με εισόδους line/mike XLR και βάση 

εξωτερικού μικροφώνου. Eκτός από την κανονική λήψη, το XA10 κάνει και λήψεις 

υπέρυθρου, γνώρισμα που το κάνει χρήσιμο σε ειδικές επιστημονικές και στρατιωτικές 

εφαρμογές. H καταγραφή του υλικού γίνεται στην εσωτερική μνήμη 64GB ή σε κάρτες 

μνήμης SDHC/SDXC για τις οποίες προβλέπεται διπλή θύρα. Το θετικό στοιχείο είναι η 

ευελιξία στην αποθήκευση αφού μπορεί να εγγράφεται μόνον σε μία κάρτα είτε διαδοχι-

κά από τη μία κάρτα στην άλλη είτε με αντίγραφο εφεδρείας mirror. To format είναι full 

HD 1080p με codec AVCHD.  To ΧΑ10 φοράει φακό Canon HD 30-300mm, επεξεργαστή 

Digic DV III και αισθητήρα νέας γενιάς 1/3in. CMOS 1920x1080 με μεγάλη δυναμική 

περιοχή λόγω μεγαλύτερου μεγέθους των εικονοστοιχείων. Περιλαμβάνεται εξελιγμένο 

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης SuperRange OS με επιλογές λειτουργίας Standard, 

Dynamic και Powered IS, ενώ παραμετροποιήσιμη είναι και η ταχύτητα αυτόματης εστί-

ασης. Στις χειροκίνητες δυνατότητες βρίσκουμε την manual εστίαση, τις ρυθμίσεις κλεί-

στρου, διαφράγματος και κέρδους. Για την λήψη του υπέρυθρου σε απόλυτο σκοτάδι 

υπάρχει ειδική λυχνία με επιλογή πράσινου ή άσπρου φωτός. INTERSYS 210 9554000

Samsung 
On line 

Με γνώμονα ότι η φωτογράφιση δεν αποτελεί 

προνόμιο μόνο των επαγγελματιών φωτογρά-

φων, η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί 

τους λάτρεις της ερασιτεχνικής φωτογραφίας 

να συμμετέχουν σε ένα ηλεκτρονικό διαγωνι-

σμό με θέματα εμπνευσμένα από το χειμώνα. 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται μέσω της ηλεκτρο-

νικής σελίδας της Samsung και θα διαρκέσει 

έως τις 3 Φεβρουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα 

http://www.samsung.com/gr και να ανεβάσουν τις αγαπημένες «χειμωνιάτικες» φωτογρα-

φίες τους. Η φωτογραφία που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα βραβευθεί 

με μια φωτογραφική μηχανή Samsung PL150, με δύο οθόνες 3’’ και 1,5’’ αντίστοιχα, με 

ευρυγώνιο φακό 27mm και οπτικό ζουμ 5x. SAMSUNG 2130163800
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Είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν ερασιτέχνη εικονολήπτη που δεν δούλεψε ποτέ 

με φωτογραφική ή κινηματογραφική κάμερα με σταθερούς φακούς (φακούς με μια 

και μόνη, σταθερή, εστιακή απόσταση), να συλλάβει το γεγονός ότι ο φακός ζουμ 

που έχουν όλες οι ερασιτεχνικές βιντεοκάμερες είναι φακός με μεταβλητή εστιακή 

απόσταση (δηλαδή πολλοί φακοί με διαφορετική εστιακή απόσταση στο ίδιο ενιαίο 

σώμα, που, όμως, μπορούν αλλάξουν μπροστά στον αισθητήρα με γύρισμα ενός 

κουμπιού ή μοχλού). Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των ερασιτεχνών δεν 

αντιλαμβάνεται ότι πριν πατήσει το REC πρέπει να έχει προεπιλέξει συνειδητά 

τι είδους φακό θα χρησιμοποιήσει από τη γκάμα των φακών που εμπεριέχονται μέσα 

στο φακό ζουμ, δεδομένου ότι ο κάθε ένας προσφέρει διαφορετικές εκφραστικές 

δυνατότητες και αποτέλεσμα. Τελικό αποτέλεσμα, η κατάχρηση στο “παιχνίδι” με το 

κουμπί του ζουμ και η παραγωγή βαρετών εικόνων χωρίς σωστή οπτικοποίηση του 

θέματος. 

Η εστιακή απόσταση είναι το κατ΄ εξοχήν προσδιοριστικό χαρακτηριστικό ενός φακού, 

καθώς με βάση αυτό ο φακός παίρνει τους γνωστούς χαρακτηρισμούς νορμάλ, ευρυγώ-

νιος και τηλεφακός (βλ. κεφ Α.3). 

Ο φακός ζουμ (στην πράξη όλοι οι φακοί όλων των ερασιτεχνικών καμερών) εμπεριέχει 

μια μεγάλη γκάμα τέτοιων φακών, ξεκινώντας συνήθως από τον ελαφρύ ευρυγώνιο 

και καταλήγοντας σε ένα μεγάλο τηλεφακό που μεγεθύνει από 10x ως, καμία φορά, 60 

φορές την αρχική εικόνα - αυτό σημαίνει το νούμερο 10x ή 20x ή 60x κλπ που γράφουν 

στο μπροστινό πλαϊνό μέρος τους οι βιντεοκάμερες.

Ο κάθε ένας από αυτούς τους φακούς μέσα στο φακό ζουμ έχει και διαφορετική εκφρα-

στική και δημιουργική δυνατότητα, η οποία, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσε-

ων παραγνωρίζεται από τους χειριστές των ερασιτεχνικών βιντεοκαμερών. Η επιλογή του 

επιθυμητού φακού ως προς το εστιακό μήκος (τη φωτεινότητα, το εύρος των διαφραγ-

μάτων, την αναλυτικότητα και την ποιότητα) επηρεάζει άμεσα το αισθητικό αποτέλεσμα 

καθορίζοντας το μέγεθος του κάδρου και το βάθος πεδίου. Επηρεάζει επίσης έμμεσα 

την εκφώτιση, καθώς οι τηλεφακοί για λόγους κατασκευαστικούς και κόστους δεν είναι 

συνήθως τόσο γρήγοροι, δηλαδή δεν διαθέτουν ιδιαίτερα ανοιχτά διαφράγματα μεγαλύ-

τερα του f/4, και κατά συνέπεια, χρησιμοποιούνται μόνο κάτω από επαρκείς φωτιστικές 

συνθήκες. 

ΠEΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ H ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο ευρυγώνιος φακός, βλέποντας τον κόσμο με γωνία ευρύτερη του ανθρώπινου ματιού, 

εκ των πραγμάτων επιτρέπει την καταγραφή περισσότερου χώρου και, κατ’ επέκταση, 

μιας πιο πολύπλοκης σύνθεσης που 

περιλαμβάνει συνήθως και χαρακτή-

ρες και περιβάλλον. Μ’ άλλα λόγια 

επιτρέπει την καταγραφή μιας ομάδας 

εικονιζόμενων και της σχέσης τους με 

το χώρο, και προτρέπει στη δημιουρ-

γία μιας πολύπλοκης επικοινωνίας με 

το θεατή. Αντίθετα, ο νορμάλ φακός, 

που βλέπει όπως το ένα ανθρώπινο 

μάτι, υπογραμμίζει το ρεαλισμό και 

τη φυσικότητα της οπτικοακουστικής 

εικόνας. Τέλος, ο τηλεφακός με την 

οξεία γωνία με την οποία βλέπει τον 

κόσμο, γεμίζει το κάδρο με λεπτομέ-

ρειες, υποβάλλει στο θεατή τι πρέπει 

να κοιτάξει και σχεδόν απαιτεί από τα 

εικονιζόμενα πρόσωπα και αντικείμε-

να να έχουν από μόνα τους κάποιο 

αισθητικό ύφος, καθώς γεμίζουν 

από μόνα τους ολόκληρο το κάδρο 

χωρίς περιθώρια “διαλόγου” με 

άλλα εικονιζόμενα. Με άλλα λόγια, ο 

τηλεφακός απαιτεί από τα πρόσωπα 

που γεμίζουν κατ’ αποκλειστικότητα 

το κάδρο του να είναι “όμορφα” ή και 

“εκφραστικά”, καθώς όλη η επικοι-

νωνία της εικόνας περνάει μέσα από 

αυτά και μόνο. Επιπλέον, καθώς ο 

τηλεφακός δίνει τη δυνατότητα να μην 

πλησιάζει ο εικονολήπτης τους εικονι-

ζόμενους, επιτρέπει μεγαλύτερη ελευ-

θερία κινήσεων και, άρα, μεγαλύτερη 

εκφραστικότητα. Καλά παραδείγματα 

χρήσης τηλεφακού βρίσκουμε σε έργα 

που καταγράφουν παιδιά, αθλήματα 

κλπ. Παράπλευρο αποτέλεσμα, η 

αίσθηση που δίνει στον αρχάριο ότι  

“φέρνει τα αντικείμενα πιο κοντά”. 

 êÜìåñá ðáñáìÝíåé óôçí ßäéá èÝóç óôï÷åýïíôáò ôï èÝìá, áëëÜ óôï ðëÜíï áñéóôåñÜ ÷ñçóéìïðïéåßôáé åõñõãþíéïò öáêüò êáé óôç êÜôù êïíôüò

ôçëåöáêüò. Ç êáôáãñáöÞ ðåñéóóüôåñïõ Þ ëéãüôåñïõ ÷þñïõ åßíáé ôï ðéï ïöèáëïìïöáíÝò áðïôÝëåóìá.  
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          ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη χρήση του ευρυγώνιου, καθώς παράπλευρο αποτέ-

λεσμα της δυνατότητας του να βλέπει τον κόσμο με γωνία μεγαλύτερη του ανθρώπινου 

ματιού, είναι η αίσθηση της αφύσικης οπτικής που δίνουν οι εικόνες του, μια αίσθηση 

που επιτείνεται από τα όρια της τεχνολογίας των φακών και των κρυστάλλων. Πραγματι-

κά, λόγω της κλίσης των κρυστάλλων των φακών, οι παράλληλες διαγώνιες ευθείες και 

οι κάθετες επιφάνειες, ιδίως αυτές που βρίσκονται προς τα άκρα του κάδρου, καταγρά-

φονται σα να συγκλίνουν προς ένα σημείο προς το κέντρο του κάδρου. Ακόμη χειρότε-

ρα, πολλές από τις κάθετες ευθείες που καταγράφονται στα άκρα του κάδρου μπορεί να 

“καμπυλώνουν”. Αυτή η αίσθηση επιτείνεται στους ευρυγώνιους φακούς – και μάλιστα 

όσο πιο ευρυγώνιοι οι φακοί (και πιο χαμηλού κόστους), τόσο πιο μεγάλη η παραμόρ-

φωση των γραμμών. Η αίσθηση της παραμόρφωσης επιτείνεται ακόμη περισσότερο όταν 

ο άξονας του φακού δεν τοποθετείται κάθετα στις κάθετες επιφάνειες αλλά υπό κάποια 

γωνία.18  Η παραμόρφωση είναι επιθυμητή μερικές φορές, όπως όταν πρέπει να τονιστεί 

η τεχνητή φύση της εικόνας για να εκφραστούν οι ασυνήθιστες διαστάσεις του θέματος. 

Τις περισσότερες φορές όμως, είναι ανεπιθύμητη και γι’ αυτό σπάνια χρησιμοποιούνται 

μεγάλοι ευρυγώνιοι φακοί. Όμως, τα σοβαρότερα ερωτήματα δημιουργούνται στον 

εικονολήπτη σχετικά με δύο άλλες εκφραστικές παραμέτρους της σύνθεσης της εικόνας 

που επηρεάζονται από την εστιακή απόσταση των φακών, την προοπτική και το βάθος 

πεδίου.

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Ένας συνηθισμένος ορισμός της έννοιας της προοπτικής στη σύνθεση της εικόνας, την 

ορίζει ως “τη σχέση των μεγεθών των εικονιζόμενων μεταξύ τους”.19 Λόγω της διαφο-

ρετικής απόστασης και του τρόπου με τον οποίο οι ακτίνες του φωτός περνούν από τα 

κρύσταλλα στους ευρυγώνιους και στους τηλεφακούς, η καταγραφή του ειδώλου των 

αντικειμένων από τους πρώτους δίνει την αίσθηση ότι αυτά έχουν μεγαλύτερη απόσταση 

μεταξύ τους (από αυτή που έχουν στη θέασή τους με το ανθρώπινο μάτι), καθώς και ότι 

τα πίσω αντικείμενα είναι πολύ μικρότερα από τα μπροστινά. Αντίθετα, οι τηλεφακοί μι-

κραίνουν τις αποστάσεις ανάμεσα στα αντικείμενα, φέρνουν πιο κοντά το φόντο και κατ’ 

επέκταση μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση για το πραγματικό μέγεθος των αντικει-

μένων, αν αυτά είναι άγνωστα στο θεατή της εικόνας. Και τα δυο εφέ είναι επιθυμητά σε 

ειδικές περιπτώσεις: όταν πρόκειται για πλάνο -πορτραίτο κάποιου ανθρώπου, θεωρείται 

ότι ο τηλεφακός κολακεύει το πρόσω-

πο μειώνοντας την απόσταση ανάμεσα 

στο μπροστινό και το πίσω μέρος του 

κεφαλιού, ενώ αντίθετα ο ευρυγώνιος, 

αυξάνοντας αυτή την απόσταση, πα-

ραμορφώνει το κεφάλι.20 Έτσι, όλα τα 

πλάνα πάνω σε πρόσωπα προτιμάται να 

γίνονται σχεδόν πάντα με τηλεφακό. 

 

ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

Η εστιακή απόσταση αποτελεί έναν 

από τους τέσσερις παράγοντες που 

καθορίζουν πόσο μεγάλο θα είναι το 

νεταρισμένο πεδίο μπροστά και πίσω 

από το σημείο που έχει εστιάσει ο φακός 

(οι άλλοι τρεις είναι το διάφραγμα, η 

απόσταση της κάμερας από το αντικεί-

μενο και το μέγεθος του αισθητήρα της 

κάμερας- βλ. κεφ.Γ.6). Οι ευρυγώνιοι 

φακοί προσφέρουν τεράστιο βάθος 

πεδίου, ενώ οι τηλεφακοί το αντίθετο. 

Κατά συνέπεια, αν το επιδιωκόμενο είναι 

η ρεαλιστική αίσθηση στην εικόνα, “σα 

να είναι εκεί ο θεατής” προτιμάται ο 

ευρυγώνιος που παρουσιάζει σχεδόν τα 

πάντα νεταρισμένα (όπως το ανθρώπι-

νο μάτι). Αντίθετα, αν στόχος είναι να 

θολώσουν και να απομονωθούν τα ανε-

πιθύμητα αντικείμενα του φόντου από 

το βασικό θέμα που βρίσκεται μπροστά, 

προτιμούνται οι τηλεφακοί. 

:  : ‘‘  & .  - -

’’ .  19 

.  210 8541400.
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Ένωσης, το 1985. Το θάρρος του να αποσύ ρει 

τα στρατεύματα από το Αφγανιστάν και να 

καταγγείλει το δια βόητο «Δόγμα Μπρέζνιεφ» 

των στρατιωτικών επεμβάσεων στις χώ ρες 

δορυφόρους, μαζί με την υιοθέτηση της πολι-

τικής της γκλάσνοστ (διαφάνεια) και της περε-

στρόικα (αναμόρφωση - ανανέωση) στη Σοβιε-

τική Ένωση, ολοκλήρωσαν τη διαδικασία της 

διάβρωσης. Το καθε στώς κατέρρευσε αρχικά 

στην Πολωνία και την Ουγγαρία, και έπειτα σε 

άλλες τέσσερις χώρες μέσα σε έξι εβδομάδες. 

Στο τέλος του 1989, ο ανατολικοευρωπαϊκός 

κομουνισμός ήταν νεκρός. Στα επόμενα δύο 

χρόνια κατέρρευσε και στη Σοβιετική Ένωση. 

Ο χάρτης της περιοχής χαράχθηκε εκ νέου. 

Στη θέση των οκτώ κρατών, που υπήρχαν 

το 1989, παρουσιάστηκαν είκοσι έξι ανεξάρ-

τητα κράτη. Όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί 

εξάλειψαν τα αυταρχικά καθεστώ τα στις νότιες 

και ανατολικές περιφέρειες κατά τη διάρ-

κεια του τε λευταίου τρίτου του 20ού αιώνα, 

μαζί και τον οικονομικό διευθυντισμό τους 

ή τα συστήματα της κεντρικά σχεδιασμένης 

οικονομίας. Η Ευρώπη στη δεκαετία του 1990 

έγινε ένα ομοιογενές τοπίο πολυκομ ματικών 

δημοκρατιών με οικονομίες της ιδιωτικής 

αγοράς. Η διευρυ μένη Ευρωπαϊκή Ένωση 

εξασφάλισε ένα καινούργιο πλαίσιο για τις 

οικονομικές δραστηριότητες.

Το νέο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής οικονομικής 

ιστορίας, που είχε ανοίξει το 1973, απεικόνιζε 

μια βαθιά κρίση. Η φαινομενικά «ατέρ μονη» 

ευημερία είχε διακοπεί απότομα.

 Έκτοτε, τίποτα δεν λειτούρ γησε όπως 

λειτουργούσε συνήθως κατά το παρελθόν. 

Η οικονομική με γέθυνση σταμάτησε, οι τιμές 

και η ανεργία αυξήθηκαν αισθητά και η κε-

ϊνσιανή οικονομική της πλευράς της ζήτησης 

δεν μπορούσε να θε ραπεύσει τη στασιμότητα 

και την παρακμή. Στην πραγματικότητα, 

παρήγαγε ακόμα υψηλότερο πληθωρισμό. 

Το νέο κεφάλαιο της οικονομικής ανάπτυξης, η γρήγορη παγκοσμιο ποίηση, 

συνοδεύθηκε από το τέλος της πολιτικής διαίρεσης της Ευ ρώπης με την κα-

τάρρευση των αυταρχικών δικτατοριών στις νότιες και ανατολικές περιφέρει-

ες. Προκλήθηκε εν μέρει από τυχαία γεγονό τα, όπως το πέσιμο και το μοιραίο 

κώμα του Πορτογάλου δικτάτορα, Αντόνιο Σαλαζάρ, στο τέλος της δεκαετίας 

του 1960 και τον θάνατο του Ισπανού δικτάτορα Φρανσίσκο Φράνκο τον 

Νοέμβριο του 1975. 

Ότι ακολούθησε δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Η επανάσταση του Μαΐου του 1974 

στην Πορτογαλία αντικατέστησε το καθεστώς Σαλαζάρ - Καετάνο. Ένα πραξικόπη-

μα των Φαλαγγιτών κατέρρευσε στην Ισπανία το 1981. Και οι δύο χώρες, μαζί με 

την Ελλάδα (το 1974), που βρισκόταν υπό καθεστώς στρατιωτικής δικτατορίας, 

έγιναν δη μοκρατίες, εισήγαγαν ένα σύστημα ανταγωνιστικών αγορών στα πλαί σια 

της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και άρχισαν ένα αγώνα δρόμου για να προφθάσουν 

την ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης.

Επίσης, τα μέσα της δεκαετίας του 1970 αντιπροσώπευσαν μια κρίσιμη καμπή 

στην ιστορία της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Η θεαματική πρόοδος της 

Δύσης υπονόμευσε τον κομουνισμό. Κα τά τον εορτασμό της εξηκοστής επετείου 

της Μπολσεβίκικης Επανά στασης τον Νοέμβριο του 1977, ο ηγέτης του 

Κομουνιστικού Κόμ ματος της Ιταλίας, ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ (Enrico 

Berlinguer), δή λωσε στη Μόσχα ότι το κόμμα του θα δεχόταν την πλουραλιστική 

πολυκομματική δημοκρατία και την ιδιότητα του μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινό-

τητας. Ο «ευρωκομμουνισμός» ουσιαστικά έθεσε τέλος στον κομουνισμό της 

Δύσης και τον οδήγησε σε μια ταχεία σοσιαλδημοκρατικοποίηση και, εν συνε-

χεία, σε μια διάβρωση των κορυφαίων κομουνιστικών κομμάτων.

Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη εισήλθε σε πτωτική τροχιά με την εμβάθυνση 

της οικονομικής κρίσης μετά το 1973. Ούτε η Σο βιετική Ένωση ούτε οι δορυφόροι 

της ήταν σε θέση να προσαρμο στούν στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις κατά τη 

διάρκεια της διαρ θρωτικής κρίσης της δεκαετίας του 1970 και της δεκαετίας του 

1980. Η ανάπτυξη τους επιβραδύνθηκε σημαντικά και, ακόμη, ανακόπηκε. 

Ο πληθωρισμός απογειώθηκε και οι περισσότερες από τις χώρες της περιφέρειας 

εισήλθαν εντός μιας παγίδας χρέους. Η αποσάθρωση του καθεστώτος υπονό-

μευσε την εφήμερη νομιμότη τά του. Μια πολιτική αναταραχή συγκλόνισε την 

Πολωνία. Μια αυ θόρμητη εργατική εξέγερση το 1976 οδήγησε στη 

συγχώνευση του εργατικού κινήματος με τους διαφωνούντες διανοούμενους, η 

οποία οδήγησε στο σχηματισμό της Επιτροπής Υπεράσπισης των Εργατών (KOR)6 

και, εν συνεχεία, στην «Αλληλεγγύη» το 1980. Η στρατιωτική κατάληψη της 

εξουσίας και η εισαγωγή του στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 1981 δεν 

μπόρεσαν να εδραιώσουν το καθεστώς και να καταστείλουν την αντίσταση. Τον 

Φεβρουάριο του 1989, μια συμφω νία στρογγυλής τραπέζης οδήγησε στις μερι-

κώς ελεύθερες εκλογές το καλοκαίρι και σε μια συνολική ήττα του 

καθεστώτος. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις επιταχύνθηκαν στην Ουγγαρία για 

να αντιμετωπιστεί η εμβάθυνση της κρίσης. Η σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευ-

ση μέσα στο Κομουνιστικό Κόμμα αφαίρεσε την εξουσία από τον παλαιό ηγέ τη 

Γιάνος Κάνταρ (Janos Kadar) τον Μάιο του 1988 και τον Φεβρουά ριο του 1989 

η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος αποφάσισε να πραγ ματοποιήσει ελεύθερες, 

πολυκομματικές εκλογές εντός ενός έτους.

Ένα τελευταίο κύμα του ανανεωμένου Ψυχρού Πολέμου παρήγαγε μια αναίτια 

κούρσα εξοπλισμών, και ο σοβιετικός επεκτατισμός βρήκε το Βατερλώ του στο 

Αφγανιστάν στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980. Και πάλι, τυχαία γεγονότα 

επιτάχυναν τη διαδικασία. Πρώτα ο θάνατος του Λεονίντ Μπρέζνιεφ (Leonid 

Brezhnev) και, εν συνεχεία μέσα σε δύο χρόνια, ο θάνατος των δύο φιλάσθενων 

νεοε κλεγμένων ηγετών του κόμματος, του Γιούρι Αντρόποφ (Yuri Andro pov) και 

του Κονσταντίν Τσερνιένκο (Konstantin Chernenko), οδήγη σαν στην εκλογή του 

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ (Mikhail Gorbachev) στην Προεδρία της Σοβιετικής

:

  ‘‘
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’’  Ivan T. Berend 

GUTENBERG.
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• Ποιό ήταν το ερέθισμα και η αφορμή για να γίνετε φωτογράφος;

 Ήμουν 15 ετών όταν ο πατέρας μου μου χάρισε για τα γενέθλια μου την πρώτη μου φωτο-

γραφική μηχανή. Πέρασα από πολλά στάδια και είδη μέχρι να καταλήξω στη φωτογραφία 

μόδας και να βρω το στυλ μου. Αυτοδίδακτη, διάβασα πολύ, ακόμα διαβάζω... Πειραματί-

στηκα πολύ, ακόμα πειραματίζομαι σε κάθε μου φωτογράφηση, ακόμα νιώθω ότι δεν ξέρω 

τίποτα. Αισθάνομαι μονίμως ανικανοποίητη κι αυτό είναι που αγαπώ περισσότερο σε αυτή τη 

δουλειά. Την ημέρα που θα σταματήσω να νιώθω έτσι και θα αισθανθώ επιτέλους ικανοποί-

ηση, θα έχει έρθει η ώρα να αφήσω τη μηχανή από το χέρι μου.

• Κάποτε ο λαμπερός κόσμος της μόδας σήμαινε καλές αμοιβές, κοσμική ζωή, πάρτι και 

διασημότητα. Πόσα από αυτά ισχύουν στην πραγματικότητα;

Οι εποχές αλλάζουν, οι συνθήκες αλλάζουν και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις 

νέες καταστάσεις. Το μόνο που παραμένει είναι η αγάπη για τη μόδα και αυτό μας κρατάει 

και προχωράμε. Η ξέφρενη ζωή και η διασημότητα δεν είναι κάτι που προσωπικά με 

ενδιέφερε ποτέ, οπότε στη δική μου πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Όσον αφορά στις 

καλές αμοιβές ελπίζω να ξαναγυρίσουν.

• Αν δεν κάνατε αυτό το είδος, φαντάζεστε τον εαυτό σας να κάνει κάτι διαφορετικό; Π.χ. 

ότι ήσασταν φωτορεπόρτερ ή ταξιδεύατε σε τροπικά δάση;

Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου σε ο,τιδήποτε θα με ταξίδευε μακριά από 

.

.

,

, .

: .
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την καθημερινότητα. Σε ο,τιδήποτε θα μου έδινε 

την ώθηση για συνεχή προσπάθεια και ψάξιμο. 

Σε ο,τιδήποτε ικανό να μου κεντρίζει μονίμως το 

ενδιαφέρον και τη φαντασία. Ευτυχώς ή δυστυχώς 

είμαι άνθρωπος που βαριέται εύκολα. Για να 

επιβιώσω χρειάζομαι εναλλαγές. Η φωτογραφία μου 

το χαρίζει αυτό. «Χορταίνει» τη φαντασία μου. Αν 

φανταζόμουν τον εαυτό μου σε κάτι άλλο θα έπρεπε 

να μου χαρίζει τα ίδια πράγματα.

• Μπορεί σήμερα ένας φωτογράφος να επιβιώσει 

με αυστηρή επαγγελματική συγκέντρωση σε ένα 

είδος π.χ. μόδα;

Εξαρτάται για ποια χώρα μιλάμε! Για την Ελλάδα 

πολύ θα ήθελα να απαντήσω ναι, αλλά καλώς ή 

κακώς είμαστε μια μικρή χώρα και αυτό συνεπάγεται 

περιορισμένη αγορά εργασίας. Με την παρούσα 

οικονομική κατάσταση πολύ φοβάμαι πως ο 

φωτογράφος μόδας που θέλει να μείνει πιστός 

στο αντικείμενο του θα πρέπει να «ψαχτεί» και στο 

εξωτερικό.

• Η μόδα εξαρτάται πολύ από location 

φωτογράφηση. Είναι εφικτό να βρίσκετε κάθε τόσο 

ενδιαφέρουσες και «αφόρετες» τοποθεσίες;

Βεβαίως και είναι εφικτό, αλλά επίσης είναι και 

πρόκληση. Κάθε location μπορεί να γίνει ενδιαφέρον 

και «αφόρετο» αν καταφέρεις να το κάνεις 

ενδιαφέρον. Η φωτογραφία μόδας δεν εξαρτάται 

από την τοποθεσία, αλλά κυρίως από την οπτική 

γωνία του φωτογράφου. Από την εικόνα που θα 

δημιουργήσει αυτός και η ομάδα του. Δυνατές 

εικόνες μπορούν να τραβηχτούν ακόμα και μπροστά 

σε ένα τοίχο. Το πόσο δυνατός θα είναι αυτός ο 

τοίχος εξαρτάται από το πώς τον βλέπει αυτός που 

βρίσκεται πίσω από το φακό.

• Τι προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα η 

φωτογραφία μόδας στην Ελλάδα; 

Είναι τα πράγματα εξίσου επαγγελματικά με την 

υπόλοιπη Ευρώπη; Τι συμβαίνει με τα μοντέλα, 

τα πρακτορεία κλπ.

Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη προσφορά εργασίας 

και μικρή ζήτηση. Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα 

στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως πολλοί σωστοί 

επαγγελματίες και ταλαντούχοι άνθρωποι στο χώρο. 

Μπορεί σαν Έλληνες να μη σχεδιάζουμε τα πάντα 

μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, όπως κάνουν στην 

Ευρώπη συνήθως, αλλά με ένα μαγικό τρόπο που 

λέγεται μεράκι πάντα βρίσκουμε την άκρη. Τα καλά 

πρακτορεία λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα 

του εξωτερικού και δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν. 

Πάντα βέβαια, όπως και σε όλους τους χώρους 

υπάρχουν και οι κακοί «επαγγελματίες».

• Από πού αντλείτε επιρροές;

Από την ίδια μου τη ζωή, τη μουσική, μια ταινία που 
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με αγγίζει, αλλά κυρίως από τα όνειρα μου. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που έχω ξυπνήσει μέσα στη 

νύχτα για να καταγράψω ένα όνειρο και να μην το 

ξεχάσω την επομένη. 

• Ποιους ξένους και έλληνες φωτογράφους 

θαυμάζετε;

Μπορώ να γράφω σελίδες ολόκληρες για το ποιους 

φωτογράφους θαυμάζω και γιατί. Κατ’ αρχήν 

θαυμάζω γενικότερα τους καλλιτέχνες που μου 

δημιουργούν συναισθήματα με τις εικόνες τους. 

Πιο συγκεκριμένα αγαπώ τη «σκοτεινή» ματιά του 

Κάρολου Νεκτάριου Παπαζαχαρία, με γοητεύει 

η παραμυθένια έκφραση της Νικόλ Μπαρτζόκα. 

Λατρεύω τα έντονα χρώματα και τα έντονα 

συναισθήματα [ακόμα κι όταν είναι αρνητικά] που με 

γεμίζει η δουλειά του David LaChapelle, αγαπώ τη 

μαγεία που δημιουργεί ο Steven Meisel. Αυτά είναι 

μόνο κάποια ενδεικτικά από τα ονόματα που θα 

μπορούσα να αναφέρω.

• Πόσο μέρος της εργασίας σας στηρίζεται στην 

επεξεργασία στον υπολογιστή;

Με μία λέξη, μεγάλο. Κι αυτό γιατί μου αρέσει 

να «παίζω» με τις εικόνες μου. Μ’ αρέσει η 

ψευδαίσθηση της τελειότητας που δημιουργείται. 

Βέβαια για να μην κοροϊδευόμαστε μια κακή 

φωτογραφία δεν φτιάχνεται με καμία επεξεργασία, 

παραμένει πάντα κακή. Μία δυνατή εικόνα όμως 

μπορεί να απογειωθεί - κατά τη γνώμη μου πάντα. 

• Θα συμβουλεύατε νέα παιδιά να γίνουν fashion 

photographers;

Βεβαίως, αν αυτό είναι το όνειρο τους και αγαπούν 

τη μόδα. Ο χώρος χρειάζεται πάντα νέες ιδέες και 

φρέσκια ματιά.
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