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Πριν περίπου ένα χρόνο το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

αποφάσισε, εν μέσω σφοδρής οικονομικής κρίσης, 

την υλοποίηση ενός μεγαλεπήβολου έργου: 

Την δημιουργία ενός Πανελληνίου Εμπορικού & 

Καλλιτεχνικού Οδηγού Φωτογράφων Γάμου. 

Με μεθοδικότητα και επιμονή, πλειάδα ειδικευμένων 

συνεργατών του περιοδικού όργωσαν στην 

κυριολεξία τη χώρα, καταγράφοντας τις πλέον 

δυναμικές φωτογραφικές επιχειρήσεις που 

ειδικεύονται στο είδος. Φυσικά, η συμμετοχή 

στις σελίδες του Οδηγού προϋπέθετε μια μικρή 

οικονομική συνδρομή την οποία πρόθυμα 

συνεισέφεραν τα προβαλλόμενα φωτογραφεία. 

Ένα χρόνο μετά η προσπάθεια αυτή βρίσκεται 

στο τελικό στάδιο υλοποίησης που περιλαμβάνει 

την έκδοση ενός πολυτελούς (και ογκώδους) 

λευκώματος καθώς επίσης και την λειτουργία του 

site www.weddingphoto.gr 

Η επίσημη παρουσίαση της έκδοσης θα 

πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 

PHOTOVISION και αμέσως μετά θα κυκλοφορήσει 

από το πρακτορείο τύπου σε όλη την Ελλάδα. 

Διευκρινίζω ότι ο Οδηγός απευθύνεται στο 

ζευγάρι που οργανώνει το γάμο του, το οποίο 

θα βρει συγκεντρωμένους σ’ έναν τόμο πάνω 

από διακόσιους φωτογράφους από όλη την 

Ελλάδα με αντιπροσωπευτικά δείγματα δουλειάς, 

χρήσιμες συμβουλές για την φωτογράφηση, για το 

άλμπουμ και το βίντεο του γάμου κ.λ.π. Η τιτάνια 

αυτή προσπάθεια βαίνει αισίως στο τέλος της και 

προσωπικά δηλώνω υπερήφανος και απόλυτα 

ικανοποιημένος  για το αποτέλεσμα, έχω όμως 

ένα παράπονο και θα σας το πω: Η στάση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων των φωτογράφων 

απέναντι στο εγχείρημα υπήρξε από ουδέτερη 

έως απορριπτική. Κανείς φωτογράφος, μέλος 

Δ.Σ. σωματείου - με ελάχιστες εξαιρέσεις -  δεν 

φιγουράρει στις εκατοντάδες σελίδες του Οδηγού. 

Φυσικά, οι φίλοι συνδικαλιστές όλα αυτά τα 

χρόνια είχαν, έχουν και θα έχουν φαρδιά - πλατιά 

ελεύθερο βήμα από τις σελίδες των περιοδικών 

μας, είχαν, έχουν και θα έχουν ΔΩΡΕΑΝ περίπτερο 

για τα σωματεία τους σε όλες τις διοργανώσεις της 

PHOTOVISION. Ας είναι... Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Hommage aux fesses!
... !

Το μεγαλύτερο γαλλικό φωτογραφικό περιοδικό, το Reponses Photo που 

κυκλοφορεί κάθε μήνα σ’ όλες τις γαλλόφωνες –και όχι μόνο- περιοχές του 

κόσμου, διοργάνωσε φωτογραφικό διαγωνισμό με θέμα στην κυριολεξία, 

φωτογραφίες του... κώλου!  Απ’ ότι λοιπόν μας είπε ο αρχισυντάκτης του 

Reponses Photo και τακτικός αρθρογράφος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ, 

Jean Christophe Bechet, η συμμετοχή στο διαγωνισμό ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία, αποκαλύπτοντας μια ιδιαίτερη και πολύ δημιουργική ενασχόληση 

των γάλλων φωτογράφων με τη συγκεκριμένη θεματολογία. Λέτε και οι έλληνες 

συνάδελφοί τους να συμμερίζονται τις ίδιες καλλιτεχνικές ανησυχίες; 

Κακές ιδέες μπήκαν στους συντάκτες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ…

To  . .: ann Laurent Petit. / Reponses Photo,  224

www.photovision.gr
www.weddingphoto.gr
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ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ   ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400 
FAX: 210 8541485, www.photovision.gr, e-mail: info@photovision.gr
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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=1X7ZaHIMWLk&feature=related
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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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Wedding
p h o t o . g r

Στατιστικά στοιχεία 2010

www.weddingphoto.gr
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http://www.theobros.gr/
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Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή δεκάδων μελών και φίλων της Ένωσης 

πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου που 

έλαβε χώρα στα ιδιόκτητα γραφεία της Ένωσης (Βασιλίσσης Σοφίας 25). 

Στην αρχή ο Πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Βάιος Σελλούντος καλωσόρισε τους παρισταμένους 

και ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους. Ακολούθως ευλόγησε την πίτα  ο 

Πρωτοπρεσβύτερος π. Ηλίας Δροσινός ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 

κ.κ. Ιερωνύμου. Στη συνέχεια έκοψαν την πίτα διαδοχικά η Υφυπουργός Εργασίας και 

Κοινωνικής Ασφάλισης κα Άννα Νταλάρα και η Ακαδημαϊκός και τέως Πρόεδρος της 

Βουλής κα Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη. Τις ευχές τους για το νέο έτος απηύθυναν στους 

παρευρισκομένους ο Βουλευτής Επικρατείας κ. Ευάγγελος Αντώναρος ως εκπρόσωπος της 

Νέας Δημοκρατίας, ο Βουλευτής Β΄Αθήνας κ. Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης ως εκπρόσωπος 

του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Βουλευτής Αττικής κ. Αθανάσιος Λεβέντης ως 

εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Αριστεράς, οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστας Γείτονας, 

κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και κ. Μανώλης Στρατάκης και ο κ. Γιάννης Οικονόμου ως 

εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Τέλος γραπτούς χαιρετισμούς απέστειλαν 

μεταξύ άλλων ο Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Τηλέμαχος 

Χυτήρης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας και πολλοί 

βουλευτές όλων των κομμάτων. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν πολλές προσωπικότητες 

της πολιτικής, επιχειρηματικής και πνευματικής ζωής του τόπου, διοικητές οργανισμών, 

πρόεδροι επιστημονικών οργανώσεων κ.ά.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Βάϊος Σελλούντος 
απευθύνει χαιρετισμό στους καλεσμένους και 
κάτω στιγμιότυπα από την κοπή της πίτας

Άλλο ένα στιγμιότυπο από την προσέλευση 
εκδοτών και εκπροσώπων τους στην 
εκδήλωση

Δίπλα σε δυό παλιές…καραβάνες του χώρου. 
Από αριστερά ο κ. Γιώργος Μαρμπερόπουλος, 
εκδότης της πάλαι ποτέ κραταιάς ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ και νυν συνταξιούχος και στη 
μέση ο εκδότης κ. Τρύφων Αλευρίτης 

Ο κ. Κ. Αϊβαλιώτης βουλευτής του ΛΑΟΣ ήταν 
ο τυχερός της βραδιάς. Πριν όμως προλάβει 
να το χαρεί, δέχθηκε το…καρφί από τον 
κ. Αθ. Λεβέντη της Δημ. Συμμαχίας: «Κερδίσατε 
το χρυσό νόμισμα…σας εύχομαι να κερδίσετε 
κ. Αϊβαλιώτη και την αγάπη του λαού!»
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http://www.octapus.com.gr/
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TOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ

Liquid lens: H !
 zoom …

Φαίνεται επαναστατικό, ανορθόδοξο, εντυπωσιακό, παράδοξο. Ανατρέπεται όλη η “στερεά” 

θεωρία περί φακών. Αντί για κρύσταλλα, κατεργασίες, πολυεπιστρώσεις, ειδικές σχεδιάσεις, 

απλά μια …σταγόνα νερό! Στο ρόλο φακού… Μα είναι δυνατόν; 

Η αφορμή δόθηκε από τα φωτοκινητά όπου οι περιορισμοί μεγέθους αποτρέπουν την 

ενσωμάτωση περίπλοκων και βαριών μηχανισμών με πολλά κρύσταλλα και zoom. To 

marketing το υπαγόρευσε στα τμήματα Research and Development. «Βρείτε τρόπους να 

βάλουμε zoom στα κινητά» είπαν οι πανίσχυροι μαρκετίστες.  

Η απάντηση ήλθε με την μορφή των “υγρών” φακών. Μια ιδέα που υπέβοσκε επί 

πολλά χρόνια αλλά μόλις πρόσφατα έγινε αξιοποιήσιμη σε βιομηχανική κλίμακα. Ήδη 

παράγονται παρόμοια οπτικά συστήματα από τις εταιρίες Varioptic και Seiko, αλλά 

απαιτούν διαρκή ηλεκτρική τροφοδοσία για να διατηρήσουν οι “φακοί” το σχήμα τους. 

Όμως ελπιδοφόρα μηνύματα έρχονται από παντού για πολύ σοβαρή εξέλιξη που θα 

αλλάξει τη μορφή των οπτικών.  Π.χ. 

από το γερμανικό Πολυτεχνείο Rens-

selaer μαθαίνουμε ότι μέσα στο 2010 

κατεσκεύασαν πρωτότυπο άρθρωμα 

“υγρού”φακού  και αισθητήρα με 

zoom και refresh 250fps. Σταγονίδια 

νερού μέσα σε μικροσκοπικούς 

κυλίνδρους ταλαντεύονται με την 

επίδραση υπερηχητικών κυμάτων και 

αλλάζουν συνεχώς καμπυλότητα ενώ 

την ώρα που η λήψη γίνεται στα 250fps 

ειδικό firmware επεξεργάζεται όλα τα 

καρέ και αποφασίζει ποιες φωτό είναι 

νεταρισμένες. “Στην περίπτωση αυτή δεν 

χρειάζεται πιεζοηλεκτρικός μηχανισμός 

και υπάρχουν πάντα εστιασμένες λήψεις” 

λέει ο επικεφαλής του project καθηγητής 

Αmir Hirsa του τμήματος Mechanical, 

Aerospace and Nuclear Engineering 

του Renselaer. Και δεν είναι ο μόνος 

που αισιοδο. Πραγματικός ερευνητικός 

οργασμός επικρατεί στα κέντρα έρευνας 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης ανά τον 

κόσμο, όπου πραγματικά παράγεται 

γνώση και η τεχνολογία προχωράει 

πολλά βήματα μπροστά. 

Ο πρώτος “πραγματικός” φακός υγρής 
κατάστασης προήλθε από τα εργαστήρια της 
Philips, το 2006. 

Φ
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Πιο κοντά στα κινητά τηλέφωνα με zoom χάρη στην έρευνα των 
Πανεπιστημίων Northwestern και Ιllinois

H δυνατότητα ζουμαρίσματος του φακού ανέκαθεν ήταν ένα από τα στοιχεία που 

ονειρεύονταν να κατακτήσουν τα κινητά τηλέφωνα με στόχο να ανταγωνιστούν τις 

compact μηχανές. Όμως το μέγεθος των κρυστάλλων και του μηχανισμού στάθηκαν 

αποτρεπτικά. Βεβαίως η τεχνολογία πάντα έκανε προσπάθειες όπως τα πειράματα με 

τους φακούς υψηλού ιξώδους σε υγρή μορφή που αλλάζουν σχήμα με την επίδραση 

ηλεκτροστατικών φορτίων. Τώρα τα νέα έρχονται από τα ερευνητικά τμήματα των 

Πανεπιστημίων Νοrthwestern και Illinois, που συνεργάστηκαν πάνω στο concept ενός 

απλού zoom φακού χωρίς κινούμενα μέρη!! Και όλα αυτά χάρη σε ελαστομερείς 

επιστρώσεις με υψηλά περιθώρια ελεγχόμενης παραμόρφωσης. Η ιδέα περιγράφεται 

σε επίσημη εργασία δημοσιευμένη στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings of the 

National Academy. Δυνητικά θα μπορούσε να οδηγήσει στη βιομηχανοποίηση 

νέας γενιάς κινητών (και άλλων συσκευών μικρών διαστάσεων, πχ. ΙP cameras) με 

αυξημένες φωτογραφικές ικανότητες. Στο ντοκουμέντο, οι καθηγητές Yongang Ηuang 

του Northwestern και ο καθηγητής John Rogers του Ιllinois, υποστηρίζουν: “Το είδος 

αυτό της τεχνολογίας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε εφαρμογές νυκτερινής 

επιτήρησης, ενδοσκοπικές ιατρικές επεμβάσεις και γενικά σε όλες τις περιπτώσεις όπου 

χρειάζονται μικρών διαστάσεων οπτικά απλής κατασκευής. Όμως προέκταση των 

εφαρμογών θα μπορούσε να βρεθεί 

σε πολλά αντικείμενα απεικόνισης με 

πιο δημοφιλή τα κινητά τηλέφωνα. 

Οι κατασκευαστικές μέθοδοι μαζικής 

παραγωγής απομένει βέβαια να 

εφευρεθούν, επειδή ακριβώς βασίζονται 

στην τεχνολογία του πυριτίου που έχει 

αποδείξει την ευελιξία της. Πάντως η 

εμπορική αξιοποίηση βρίσκεται μερικά 

χρόνια μπροστά μας…“

Πατέντα της Samsung 
δείχνει το μέλλον

Το περασμένο φθινόπωρο η Samsung 

κατέθεσε ευρεσιτεχνία Lens Vector 

για ένα φακό υγρής κατάστασης που 

μπορεί όχι μόνον να εστιάζει αλλά 

και να ζουμάρει. Οι «υγροί» φακοί 

με τις πολύ μικρές διαστάσεις και την 

κατασκευαστική απλούστευση μοιάζουν 

να προμηνύουν εντυπωσιακές αλλαγές 

για το μέλλον της εικόνας. 

Σε ερευνητικές προσπάθειες στον 

τομέα αυτό, έχουν αποδυθεί οι εταιρίες 

Philips, A* Star και η Samsung με το 

προηγούμενο παρόμοιο project σε 

συνεργασία με την εταιρία Varioptic. 

Σε υγρούς φακούς χρησιμοποιούνται 

υγρά υλικά που δεν αναμιγνύονται 

ώστε να υπάρχει η δυνατότητα για 

ξεχωριστά «οπτικά στοιχεία». Το 

σχήμα τους αλλάζει με εφαρμογή 

ηλεκτρικής τάσης και μάλιστα ακαριαία, 

χωρίς υστέρηση, κραδασμούς και 

μηχανικές αστοχίες. Στο προκείμενο 

η σχεδίαση περιλαμβάνει δύο υγρά 

οπτικά στοιχεία (αποτελούμενα από 

στρώματα ηλεκτρολυτών και μονωτών) 

με ξεχωριστά κυκλώματα ελέγχου το 

καθένα. 

Yπενθυμίζουμε ότι η κορεάτικη 

κολοσσιαία εταιρία των καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών έχει θέσει στόχο την 

επικυριαρχία στα κινητά τηλέφωνα και 

τα έχει καταφέρει σε μεγάλο βαθμό 

πλησιάζοντας επικίνδυνα την ηγέτιδα 

Νokia. Τελευταία της θεαματική 

προσπάθεια στα κινητά με τονισμένη 

τη φωτογραφική διάσταση, υπήρξε 

το W880 (δεν το έχουμε δει στην 

ευρωπαϊκή αγορά) με το οπτικό zoom 

3x και τα 12Megapixel που μοιάζει πιο 

πολύ με φωτογραφική μηχανή παρά 

με κινητό, έχοντας ακόμη autofocus, 

face detection, λυχνία Xenon και video 

720p.

Zoom
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Πως δουλεύει ένας φακός υγρής 
κατάστασης

Ελέγχοντας την κυρτότητα της 
μηνισκοειδούς επιφάνειας μιας σταγόνας 
υγρού είναι εφικτό να δημιουργήοσυμε 
ένα τέλειο zoom, παρατηρούνται δε πολλά 
κοινά στοιχεία με την ανθρώπινη όραση. 
Εδώ βλέπουμε ένα υγρό φακό διαμέτρου 
μόλις 2mm και πως διαφοροποιείται 
οπτικά αν  εφαρμοστούν διάφορα 
πιεζοηλεκτρικά φορτία.

Kαι το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα στον ίδιο δρόμο

Μαθαίνουμε ακόμη ότι το Πανεπιστήμιο Central Florida υπέγραψε συμφωνία με την 

εταιρία Holochip Inc. για την εξέλιξη μιας σειράς τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τη 

σχεδίαση πολύ μικρών zoom φακών για κινητά τηλέφωνα, webcam, IP cameras και 

ανάλογες συσκευές. Μια ομάδα πανεπιστημιακών του τμήματος Optics and Photonics 

του Πανεπιστημίου υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Shin-Tson Wu εξέλιξαν 

τη δική τους εκδοχή της νέας “υγρής κατάστασης” τεχνολογίας στον τομέα των 

ευπροσάρμοστων (μεταβλητού σχήματος) φακών. 

Σύμφωνα με δήλωση του κου Robert Batchko, CEO της Holochip Corporation, “Με την 

εκρηκτική ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας όπου τα κινητά εξοπλισμένα με κάμερα 

(cameraphones) φθάνουν το ένα δισεκατομμύριο παγκοσμίως, υπάρχει υπερβολική 

ζήτηση για φθηνές, προηγμένες και περιβαλλοντικά ευαίσθητες λύσεις. Με τη συμφωνία 

μας με την ομάδα του καθηγητή Wu του UCF έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς το 

μέλλον της εικόνας”.

Varioptic: Oι φακοί υγρής κατάστασης αποτελούν πραγματικότητα

Η εταιρία Varioptic είναι από τις πρωτοπόρες στην έρευνα για φακούς υγρής 

κατάστασης. Ήδη αρθρώματα φακών της εταιρίας έχουν βιομηχανοποιηθεί σε μαζική 

παραγωγή και χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά όπως camcorder, bar code reader, 

κάμερες επιτήρησης και κινητά τηλέφωνα. Το προϊόν Α316S ανήκει στην τελευταία γενιά 

και χρησιμοποιεί ελάχιστη ισχύ μόλις 

50mW σε peak λειτουργίες και αμελητέο 

ρεύμα σε κατάσταση αδράνειας. 

Εκτός από autofocus προσφέρει ΟΙS 

(οπτική σταθεροποίηση) και όλα αυτά 

με απολύτως αθόρυβη λειτουργία. 

Σύμφωνα με τον κο Christian Dupont 

CEO Varioptic Co. “....η μοναδική 

τεχνολογία Οptical Image Stabilizer που 

έχουμε εφεύρει, έχει καταστήσει εφικτή 

τη μαζική παραγωγή και ενσωμάτωση 

αυτής της λύσης σε κινητά μέσα στο 

2011. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί 

αισθητά η επιτυχία λήψεων με κινητά 

σε χαμηλό περιβαλλοντικό φως ενώ 

ευνοείται η σχεδίαση συσκευών μικρών 

διαστάσεων”.

Διατομή φακού υγρής κατάστασης με τα διάφορα στρώματα. Δεξιά παρατηρούμε το συγκριτικό 
μέγεθος ολόκληρου του αρθρώματος φακού/αισθητήρα αναφορικά με ένα σπίρτο!

Η Varioptic ανήκει στην εμπροσθοφυλακή της 
έρευνας Liquid Lens Technology.
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PHOTOVISION 2009:
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: 210 9758780, FAX: 210 9758781

e-mail: protasis@otenet.gr     website: www.protasis.gr

http://www.protasis.gr/main.asp
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Kingston Digital
(SDHC) UHS-I UltimateXX

Η Kingston Digital Europe ανακοίνωσε 

την κυκλοφορία των νέων καρτών μνήμης 

Kingston Secure Digital High Capacity 

(SDHC) UHS-I UltimateXX. Οι UltimateXX 

της Kingston είναι ιδανικές για τους εν-

θουσιώδεις χρήστες που ασχολούνται με 

τη φωτογραφία και το βίντεο. Με τις νέες 

Kingston Digital υπάρχει η δυνατότητα για 

αλλεπάλληλες λήψεις η οποία ήταν αρκετά 

μεγάλη πρόκληση μέχρι σήμερα, κυρίως 

λόγω των περιορισμών στην ταχύτητα 

της μνήμης. Η UltimateXX καθιστά επίσης 

εύκολη την καταγραφή βίντεο υψηλής 

ευκρίνειας (HD). Η σειρά UltimateXX της 

Kingston πληροί τις προδιαγραφές που θέ-

τει η SD Association για τη κατηγορία UHS-I 

με ταχύτητα ανάγνωσης έως 60MB/sec και 

35MB/sec εγγραφή. Σε αυτό το επίπεδο επι-

δόσεων, η ταχύτητα εγγραφής των καρτών 

SDHC UHS-I είναι τρεις φορές υψηλότερη 

από τις κάρτες SDHC Class 10. Η σειρά 

UltimateXX διατίθεται σε χωρητικότητες  

8GB, 16GB και 32GB.

Milton Rogovin
“ ”  101 

Ο Milton Rogovin ήταν στο επάγγελμα οπτικός και ένας από τους διωκό-

μενους αριστερούς της Αμερικής που αφιέρωσε τη ζωή του στη φωτο-

γράφιση των μη προνομιούχων της Αμερικής. Κι έτσι έμεινε στην ιστορία. 

Ως υπέρμαχος αυτών που η κοινωνία είχε αφήσει στο περιθώριο. Για 

περισσότερα από 50 χρόνια υπήρξε ντοκυμαντερίστας των απόρων και 

της εργατικής τάξης της πατρίδας του στο Μπάφαλο και στην υπόλοιπη 

χώρα. Ο Rogovin υπήρξε αποδέκτης πολλών βραβείων για το έργο του 

που πάντα ήταν ασπρόμαυρο και απεικόνιζε, όπως τους αποκαλούσε ο 

ίδιος, τους “ξεχασμένους”. Γεννήθηκε το 1909. Κατά τη διάρκεια του κραχ 

του 1929 και της οικονομικής ύφεσης έγινε μάρτυρας της καταστροφής 

της επιχείρησης της οικογένειας του. Έτσι ανέπτυξε ενδιαφέρον για την 

κοινωνική ανισότητα και τα εργατικά δικαιώματα. Υπήρξε μέλος εργατικών 

σωματείων και το 1957 κλήθηκε να καταθέσει στη επιτροπή αντιαμερικα-

νικών δραστηριοτήτων του Μακάρθι. Αρνήθηκε να καταθέσει και μπήκε 

στη μαύρη λίστα. Έκτοτε στράφηκε ακόμα περισσότερο στην φωτογραφία. 

Το πλήρες αρχείο του βρίσκεται σήμερα στην Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. 

Επίσης, συλλογή 4,000 φωτογραφιών του φιλοξενείται στο Κέντρο Δημι-

ουργική Φωτογραφίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Fujifilm
 compact

H νέα αδιάβροχη και ενισχυμένη σειρά της Fujifilm περιλαμβάνει δύο μοντέλα, τα 

XP20 και ΧΡ30. Μπορούν να καταδυθούν σε βάθη ως 5μέτρα, να μείνουν ανεπη-

ρέαστα από πτώση ως 1,5μετρο και να συνεχίσουν να λειτουργούν απρόσκοπτα 

σε θερμοκρασία παγετού ως -10 βαθμών Κελσίου. για όλα φροντίζει η ενισχυμένη 

κατασκευή. Εξίσου προσεγμένες είναι και οι σχεδιαστικές προδιαγραφές με τον αισθη-

τήρα CCD 14Megapixel ικανό και για video 720p. Οπως στις περισσότερες compact 

του είδους ο φακός είναι υβριδικου τύπου με συμβατικά καιπρισματικά στοιχεία, εξ 

ολοκλήρου εμπεριεχόμενος στο σώμα. Έχει γκάμα εστιακών αποστάσεων 28-140mm 

(5x zoom) ενώ τη σταθεροποίηση αναλαμβάνει σύστημα sensor shift - που ενεργεί 

πάνω στον αισθητήρα με μεταβλητή πλατφόρμα και βηματικό μηχανισμό μετατόπι-

σης. Στ πιο μοντέρνα στοιχεία των δύο μηχανών πρέπει να αναφέρουμε εκτός από το 

προχωρημένο Face Detection, τοαυτόματο ανέβασμα στο facebook και το YouTube 

μέσω του προγράμματος MyFinePIx Studio, η αυτόματη διόρθωση κόκκινων ματιών, 

η αυτόματη ρύθμιση σκηνής κλπ. To μοντέλο XP30 ξεχωρίζει από την προσθήκη 

δέκτη GPS που καταγράφει στοιχεία Geotagging στο EXIF κάθε αρχείου και μάλιστα 

όχι μόνον τις συντεταγμένες αλλά και τα πραγματικά ονόματα τοποθεσιών (αντλώ-

ντας από χαρτογραφημένη μνήμη με τουλάχιστον 500.000 τοποθεσίες παγκόσμιου 

ενδιαφέροντος).

FUJIFILM 210 9404100
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Intersys

H Intersys προσφέρει τη δυνατότητα στους 

κατόχους προϊόντων Canon και Toshiba 

που διακινήθηκαν από το επίσημο δίκτυο 

διανομής της εταιρείας να επεκτείνουν 

την εγγύηση καλής λειτουργίας τους, 

‘υπογράφοντας’ Συμβόλαιο Ηρεμίας που 

τους καλύπτει μέχρι και 4 έτη επιπρόσθετα 

της υπάρχουσας συνοδευτικής εγγύη-

σης. Η επέκταση της εγγύησης ανέρχεται 

μέχρι και 4 επιπλέον έτη όσον αφορά 

στις φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμε-

ρες, inkjet εκτυπωτές, πολυμηχανήματα 

και Fax της Canon και μέχρι 3 έτη όσον 

αφορά στις τηλεοράσεις της Toshiba. Η 

επέκταση της εγγύησης γίνεται άμεσα και 

απλά μέσω του ηλεκτρονικού stock-house 

της Intersys, www.opshop.gr. Ο ενδιαφε-

ρόμενος μπορεί να συμπληρώσει τα στοι-

χεία που απαιτούνται και να ζητήσει την 

επέκταση εγγύησης στο χρονικό διάστημα 

που επιθυμεί, ακολουθώντας το σύνδε-

σμο: http://www.opshop.gr/?pid=77. Η 

επιθυμητή διάρκεια πρόσθετης εγγύησης 

και η αξία αγοράς του προϊόντος διαμορ-

φώνουν το τελικό κόστος του Συμβολαίου 

Ηρεμίας. Το μόνο που έχει να κάνει ο κάθε 

ενδιαφερόμενος είναι να ακολουθήσει τη 

διαδικασία αυτή μέσα σε χρονικό διάστημα 

εντός των έξι μηνών από την ημερομηνία 

αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στην 

απόδειξη  αγοράς του προϊόντος. 

INTERSYS 210 9554000

Phase One 
Capture One 6: 

Mεγάλης έκτασης αναβάθμιση του δημοφιλούς Capture One αντιπροσωπεύει η 

έκδοση 6, με τη φιλοδοξία να γίνει ακόμη πιο διαδεδομένο στην επαγγελματική 

αγορά του Imaging. To εργαλείο μετατροπής RAW αρχείων καλύπτει περισσότερες 

από 170 διαφορετικά μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών των εταιριών 

Canon, Epson, Fujifilm, Konica/Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, 

Ricoh και Sony. Επίσης, ενσωματώνει υποστήριξη για την εφαρμογή Capture Pilot 

για hardware iPad, iPhone και iPod Touch με την οποία ο χρήστης μπορεί -με 

ασύρματη διασύνδεση- να βλέπει, να ζουμάρει και να οργανώνει υψηλής ανάλυσης 

εικόνες RAW, TIFF και JPEG από DSLR και μηχανές μεσαίου φορμά. 

Θα κυκλοφορούν δύο ξεχωριστές εκδόσεις, Pro και Express. Στην πρώτη, προσφέ-

ρονται και τοπικές διορθώσεις σε επιλεγμένες περιοχές της εικόνες χωρίς να επηρεά-

ζουν το αρχικό περιεχόμενο, όπως μετατροπή σε ασπρόμαυρο, διόρθωση τραπε-

ζοειδούς παραμόρφωσης, προοπτικής κλπ. Στην απλή έκδοση περιλαμβάνονται 

αρκετές από τις δυνατότητες του «ακριβού» πακέττου, όπως: χειρισμός metadata, 

XMP sync και autoload, εργαλείο λούπας, εργαλείο ανεύρεσης με ειδικά φίλτρα, 

64μπιτη λειτουργία, μερικές δυνατότητες video κλπ. 

FOTOVISION 210 3390811

Panasonic
HD 3MOS

Mετά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς 700 με τεχνολογία αισθητήρων 3CMOS, τα camcorder 

της οποιας δέχθηκαν πολλαπλές βραβεύσεις και διακρίσεις, το επόμενο βήμα έρχεται με 

την μορφή των μοντέλων HDC-TM900, HDC-XS900 και HDC-Sd800. Σε κάθε περίπτωση 

πρόκειται για Full HD σχεδιάσεις με δυνατότητα 1080p 60 που σημαίνει πάρα πολύ καλό 

refresh και σταθερότητα εικόνας. Το εντυπωσιακό στοιχείο όμως έρχεται με την προσθή-

κη 3D δυνατότητας η οποία ενεργοποιείται μόλις προσαρμόσουμε τον αντάπτορα 3D 

Conversion Lens VW-CLT1. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για hi end σχεδιάσεις εκ των οποίων 

τα δύο πιο ακριβά HDC-TM900, HDC-XS900 διαθέτουν χειροκίνητο δακτυλίδι εστίασης και 

οθόνη αφής 3,5in. Kαι τα τρία ενσωματώνουν τα νέα ηλεκτρονικά Crystal Engine Pro, με 

45% βελτίωση ως προς το θόρυβο.  Φοράνε τον ίδιο προηγμένο φακό Leica Dicomar φω-

τεινότητας f/1,5 από τους πλέον φωτεινούς που έχουν ποτέ υλοποιηθεί σε camcorder. Το 

σύστημα 3MOS σε αυτή τη γενιά δίνει ανάλυση 7,59Megapixel (3x2,53MP). H αποθήκευση 

γίνεται σε κάρτες SD/SDHC/SDXC ενώ το κορυφαιο μοντέλο TM900 επιπλέον έχει onboard 

μνήμη 32GB και το HS900 σκληρό δίσκο χωρητικότητας 220GB,

INTERTECH 210 9648588
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Federation of European 
Photographers
O Uwe Ommer 

Η ένωση των Επαγγελματιών Φωτογράφων της 

Ευρώπης (FEP) ανακοίνωση με μεγάλη χαρά ότι 

ανάμεσα στους ομιλητές του 2ου συνεδρίου της 

που θα γίνει στην Λυών θα είναι και ο διάσημος 

γερμανός δημιουργός Uwe Ommer. Κατά τη 

διάρκεια της ομιλίας του θα δείξει τα αποτελέσματα 

της δουλειάς του με τίτλο “Family album of the 

Planet”, όπου κυριολεκτικά έχει φωτογραφήσει 

οικογένειες σε όλο τον κόσμο, με ρεπορταζιακό 

στυλ. Επιπλέον θα προβάλει και το project όπου 

έχει καλέσει τα μοντέλα του να φωτογραφίσουν 

τον εαυτό τους μέχρι και την δική του ερμηνεία για 

την μανία-Ομπάμα που έχει ξεσπάσει στον πλα-

νήτη. Αρχικά στο συνέδριο επρόκειτο να μιλήσει 

και η Sarah Moon η οποία όμως τελικά δεν θα 

παρευρεθεί αλλά θα στείλει την παρουσίαση της 

μαγνητοσκοπημένη.

T. . . .
36  2010 

Η TIPA (Technical Image Press Association) 

πέρασε από σκληρά τεστ μέσα στα 

εξειδικευμένα της εργαστήρια 36 μηχανές 

(στην ουσία 34 αφού δυο μηχανές δοκι-

μάστηκαν δυο φορές). Τα μέλη της ΤIPA 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΩΤΟΓΡΑ-

ΦΟΥ και του PhotoBusiness) δημοσιεύουν 

ορισμένα ή όλα από αυτά τα τεστ, συχνά 

σε συνδυασμό με δικές τους παρατηρή-

σεις, ώστε να παρέχουν στους αναγνώ-

στες τους εμπεριστατωμένη και έγκυρη 

κριτική για τις φωτογραφικές μηχανές που 

παρουσιάζουν. Αρκετές από τις μηχανές 

που φτάνουν στα εργαστήρια της ΤΙΡΑ 

βρίσκονται ακόμα κάτω από το καθεστώς 

του εμπάργκο, δηλαδή απαγορεύεται η 

δημοσίευση πληροφοριών πριν από μια 

ορισμένη ημερομηνία. Οι μηχανές δοκι-

μάζονται, τα αποτελέσματα αποστέλλονται 

στα μέλη και την ημέρα που θα λήξει το 

εμπάργκο τα περιοδικά-μέλη έχουν ήδη 

διαθέσιμες παρουσιάσεις για τα συγκεκρι-

μένα μοντέλα. Τα μοντέλα που εξετάζονται 

στα εργαστήρια της TIPA ποικίλουν από 

τα πιο μικρά και φτηνά μέχρι και μηχανές 

μεσαίου φορμά.

Epson 
 A3+ 

Η Epson παρουσίασε τον A3+ Epson Stylus Photo R3000 φωτογραφικό εκτυπωτή 

- ιδανικό για επαγγελματίες και λάτρεις της φωτογραφίας. Βασισμένη στις ανάγκες των 

φωτογράφων και σχεδιαστών, η Epson δημιούργησε τον R3000 με γνώμονα την ευκολία 

στην τοποθέτηση και τη χρήση. Η τροφοδοσία χαρτιού από μπροστά καθιστά ευκολότε-

ρη την τοποθέτηση χαρτιού και μειώνει τις πιθανότητες ζημιών. Η οθόνη LCD 2,5 ιντσών 

που διαθέτει διευκολύνει τον έλεγχο των μελανιών και τη διαχείριση των μέσων εκτύπω-

σης. Τα μελάνια  UltraChrome K3 με Vivid Magenta προσφέρουν σημαντική βελτίωση 

στην αναπαραγωγή των γκρι αποχρώσεων – σημαντική για έγχρωμες και ασπρόμαυρες 

εκτυπώσεις – λόγω των τριών γκρίζων που περιλαμβάνουν. Η εναλλαγή μεταξύ standard 

photo και matte black γίνεται αυτόματα από τον εκτυπωτή ανάλογα με τα μέσα που χρησι-

μοποιούνται και για τις ασπρόμαυρες εικόνες χρησιμοποιούνται και τα light black και light 

light black. Ο συνδυασμός των διαφορετικών αποχρώσεων του μαύρου κάνει πιο φυσική 

και την αναπαραγωγή πορτρέτων. Οι χρήστες - φωτογράφοι, σχεδιαστές ή αρχιτέκτονες 

– μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιούν τα επαγγελματικής ποιότητας ICC profiles κατά την 

επεξεργασία της εικόνας για να δημιουργήσουν ποιοτικο αποτέλεσμα, που να ανταποκρί-

νεται στην αισθητική τους χωρίς να εξαρτώνται από κάποιο εργαστήριο. 

EPSON 210 8099499
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Samsung 

Το πορτφόλιο της  Samsung αυξήθηκε κατά πολύ κατά τη διάρκεια της CES. Εκτός από 

την NX 11 και την SH100 που έχουμε ήδη παρουσιάσει η Samsung παρουσίασε και το 

τελευταίο μοντέλο της δημοφιλούς σειράς φωτογραφικών μηχανών Dual-View, την 

ST700. Το σύστημα Dual-view, παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2009 και άλλαξε τον τρό-

πο λήψης αυτοπροσωπογραφιών. Με τη νέα ST700, η Samsung διευρύνει το μέγεθος 

της μπροστινής οθόνης, κατασκευάζοντας τη μεγαλύτερη μπροστινή οθόνη που δημι-

ουργήθηκε ποτέ, εμπλουτισμένη με τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το Smart Filter 2.0, το 

οποίο δίνει μια σειρά από διαφορετικά αποτελέσματα φωτογραφιών. Τα μοντέλα SH100, 

ST700 και WB210 συμπεριλαμβάνουν το Interactive Smart Access User Interface της 

Samsung, που επιτρέπει την εύκολη χρήση των βασικών λειτουργιών με απλή αναγνώ-

ριση αφής. Παράλληλα, η Samsung παρουσίασε δύο νέες, εξαιρετικά λεπτές φωτογρα-

φικές μηχανές με long zoom, τα μοντέλα  WB210 και WB700. Η WB210 διαθέτει 12x 

οπτικό zoom ενώ η γκάμα εστιακών αποστάσεων αρχίζει από την υπερευρυγώνια οπτική 

γωνία 21mm. Επίσης, διαθέτει ανάλυση14 Megapixel για πολύ ικανοποιητική ευκρινεια 

και λεπτομέρεια εικόνας, παράγοντας “κρυστάλλινες” φωτογραφίες και 3,5 ιντσών 

οθόνη αφής με Smart Access UI για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση.  Η WB700 υιοθετεί 

ultraslim γραμμή με 24mm υπερ-ευρυγώνιο φακό Schneider Kreuznach για λήψη του 

τέλειου πλάνου. Επίσης, παρέχει λειτουργία zoom 24χ, που αποτελείται από 18χ οπτικό 

ζουμ και 1,3χ Smart Zoom και 16 Megapixel CCD αισθητήρα. 

 SAMSUNG 213 0163800

Fujifilm
N  superzoom FinePix T

Ξεχάστε τις superzoom με τα ογκώδη σώματα που δύσκο-

λα βολεύονται. Η μοντέρνα τάση θέλει μικρές διαστάσεις 

παντού. Αυτό κάνει και η Fujifilm με τη νέα σειρά FinePix 

T. Tί κάνουν λοιπόν οι νέες Τ200 και Τ300; Έχουν τετραγω-

νισμένα μικρών διαστάσεων σώματα τα οποία φιλοξε-

νούν zoom 10x 28-280mm f/3,4-5,6 μια πολύ χρήσιμη 

γκάμα εστιακών αποστάσεων. στην καρδιά της σχεδίασης 

υπάρχει ο ενιαίος και για τα δύο μοντέλα αισθητήρας 

CCD 16Megapixel που δίνει όχι μόνον υψηλής ανάλυσης 

εικόνες αλλά και video 720p 30fps ότι πρέπει δηλ. για 

HD εικονοληψία. Εννοείται ότι δεν μπορεί να υπάρξει 

superzoom χωρίς κάποιας μορφής οπτική σταθεροποίηση 

αλλιώς οι επιδόσεις πάσχουν πολύ. Οι σχεδιαστές φρόντι-

σαν γι αυτό με σύστημα sensor shift που επενεργεί στον 

αισθητήρα. Και στις δύο απουσιάζει το προσοφθάλμιο 

σκόπευτρο. Και το καδράρισμα και την παρουσίαση μενού κλπ. αναλαμβάνει η οθόνη LCD που στη μεν Τ200 εχει διαγώνιο 2,7in. και ανάλυ-

ση 230Κ pixel, στη δε Τ300 η διαγώνιος αυξάνεται ελαφρά στις 3in. χωρίς όμως αλλαγή ανάλυσης. FUJIFILM 210 9404100

Leica

Η Leica προσκαλεί τους φωτογράφους 

διεθνώς να καταθέσουν τις συμμετοχές 

τους για τον φωτογραφικό διαγω-

νισμό “Leica Oskar Barnck Award” 

μέχρι τη 1η Μαρτίου του 2011 στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.leica-

oskar-barnack-preis.de. Φέτος η αξία 

του επάθλου έχει αυξηθεί κατά πολύ 

με τον νικήτη να κερδίζει την δική του 

Leica. Ο νικητής θα λάβει μια Leica M9 

και ένα φακό που αξίζουν 9.500 ευρώ 

και το χρηματικό έπαθλο των 5.000 

ευρώ. Το βραβείο για τους πρωτοεμ-

φανιζόμενους στο χώρο έχει επίσης αυ-

ξηθεί και είναι ανοιχτό για όλους τους 

επίδοξους φωτογράφους κάτω των 

25. Το θέμα του διαγωνισμού κινείται 

γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με 

το περιβάλλον και κάθε φωτογράφος 

μπορεί να καταθέσει μια σεκάνς μέχρι 

12 φωτογραφίες. Και σε περίπτωση 

που αναρωτιέστε για το όνομα του δι-

αγωνισμού προέρχεται από τον ιδρυτή 

της Leica Oskar Barnack.
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Μια γυναίκα από τη Βραζιλία και ένα άντρας από την Ιαπωνία που γνωρίστηκαν 

μέσω του διαδικτύου παντρεύτηκαν χωρίς να βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο!!!

Το ζευγάρι που έχει συνάψει σχέση εδώ και δυόμισι χρόνια στο internet 

παντρεύτηκε μέσω εγγράφων που εστάλησαν σε δήμο της Βραζιλίας. Το εν λόγω 

ζευγάρι είχε ανταλλάξει μόνο φωτογραφίες αλλά η δύναμη της αγάπης δεν τους 

εμπόδισε να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. «Στη αρχή όλα φαίνονταν παράξενα 

αλλά μετά διαπίστωσα πως είναι ο άντρας των ονείρων μου» δήλωσε η νύφη, Ida 

Freitas Nirakami σε τοπική εφημερίδα. Μάλιστα ο γαμπρός, Sergio Takashi, έστειλε 

έγγραφο από την Ιαπωνία που εξουσιοδοτούσε την καλύτερη φίλη της νύφης να 

τον αντικαταστήσει στο γάμο και να πει το μεγάλο «ναι» εκ μέρους του. 

Τον ερχόμενο μήνα θα γίνει η μεγάλη συνάντηση αφού ο γαμπρός θα επισκεφθεί

τη Βραζιλία με σκοπό να γνωρίσει τη γυναίκα του και από κοντά!

... 
 -  - !

Κάθε χρόνο, στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών επαναλαμβάνεται η ίδια σκηνή: 

Εκατοντάδες υποψήφιες νύφες σχηματίζουν ουρά έξω από γνωστό οίκο νυφικών, 

ο οποίος έχει εκπτώσεις. Οι γυναίκες τρέχουν, στριμώχνονται, δοκιμάζουν νυφικά, 

αγοράζουν νυφικά, έστω κι αν κάποιες δεν έχουν βρει ακόμα το γαμπρό. Όταν οι 

πόρτες του οίκου ανοίξουν, ο αγώνας που αρχίζει είναι μέχρι τελικής πτώσης. 

Εκατοντάδες υποψήφιες νύφες ψάχνουν το φόρεμα που θα ντύσει τα γαμήλια όνειρα 

τους και τις ίδιες φυσικά. Ο οίκος αυτός ξεπουλάει το εμπόρευμά του στην περίοδο 

των εκπτώσεων και τα νυφικά πωλούνται με έκπτωση τουλάχιστον 50%. Οι υποψή-

φιες νύφες αρπάζουν περισσότερα από ένα νυφικά και τρέχουν στα ταμεία. Το σχέδιο 

τους απλό: Οργανώνουν μία ομάδα… «κρούσης», αρπάζουν όσα περισσότερα 

νυφικά μπορούν και τα στοιβάζουν για να 

μην πλησιάσει κανείς. Το κατάστημα γεμίζει 

χαρακώματα με τις κοπέλες να υπερασπίζο-

νται τα νυφικά τους με αυταπάρνηση. Κανείς 

δεν μπορεί να παίξει με το γάμο τους. 

Το ιδανικό νυφικό θα βρεθεί μετά από τις 

δοκιμές, γιατί πρέπει να είναι και το σωστό 

μέγεθος. Διαφορετικά, υπάρχει και η λύση 

της ανταλλαγής. Αρκετές κοπέλες μάλιστα 

δεν έχουν βρει καν το ...γαμπρό. Όμως αυτό 

δεν έχει καμία σημασία, γιατί, όπως λένε και 

οι ίδιες, γαμπρό βρίσκεις, νυφικό και μάλιστα 

μισοτιμής είναι δύσκολο να βρεις.
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 Leica 
Στα περιοδικά και τον ειδικό τύπο έχουν γραφτεί άπειρα άρθρα για Leica με βιδω-

τούς και μπαγιονέτ φακούς. Στον περιορισμένο χώρο της συλλεκτικής στήλης του 

Photobusiness Weekly θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις Leica Μ. Η σειρά 

αυτή ξεχωρίζει με το φακό σε μοντούρα Μ (αντίθετα με τη βιδωτή μοντούρα Μ39 

των Leica C/I που ξεκίνησε το 1930). Πρόκειται για τη μοντούρα μπαγιονέτ που 

παράγεται από το 1954 και ανέδειξε το μύθο της θρυλικής τηλεμετρικής γερμανι-

κής μηχανής. 

Οι Μ3 παράγονταν από το 1954 ως το 1966, σε φινίρισμα χρωμίου και διακρίνο-

νται σε δύο γενιές, ανάλογα αν κούρδιζαν τον εστιακού επιπέδου φωτοφράκτη σε 

μία ή δύο κινήσεις. Το σκόπευτρο έχει πλαίσια για φακούς 50, 90 και 135mm. Για 

τους ευρυγώνιους χρειάζεται ξεχωριστό σκόπευτρο. 

Περιέργως, το επόμενο μοντέλο που βγήκε το 1958 δεν ονομάστηκε Μ4 αλλά 

Μ2. Δεν έχει πολλές διαφορές από τη Μ3 εκτός από τις καλυπτόμενες στο 

στάνταρ σκόπευτρο εστιακές αποστάσεις (35, 50 και 90mm) καθώς και το κοντέρ 

των στάσεων που πρέπει κάθε φορά να μηδενίζεται χειροκίνητα. Η οικονομική 

Μ1 ακολούθησε το 1959. Σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους, θυσιάστηκε 

το τηλέμετρο, κάτι που την καθιστά πολύ λιγότερο λειτουργική. Παρόλα αυτά, 

η συλλεκτική της αξία είναι μεγαλύτερη (εφόσον κυκλοφόρησαν πολύ λιγότερα 

κομμάτια στην αγορά της εποχής). 

Η Μ4 άρχισε να παράγεται το 1967, πάλι με συντηρητικές τροποποιήσεις σε 

σχέση με την Μ3, μόνο στις εστιακές αποστάσεις του σκοπεύτρου (αυτή τη φορά 

35, 50, 90 και 135mm) και τον τοποθετημένο υπό γωνία μοχλό προώθησης φιλμ. 

Υπάρχουν και μερικές Μ4 MOT τροποποιημένες κατόπιν ειδικής παραγγελίας για 

να δέχονται motor drive. Αυτές αξίζουν τέσσερις φορές παραπάνω από τα απλά 

μοντέλα. 

Η Μ4 συνέχισε την παραγωγή σε άλλες εκδόσεις, παρά το ότι ενδιάμεσα, το 1971, 

παρουσιάστηκε η Μ5, η πρώτη στην ιστορία τηλεμετρική Leica με φωτόμετρο 

και κανονική ηλεκτρική επαφή hot shoe. Η Μ4-2 (1978) είναι η παραλλαγή της 

Μ4 με πρόβλεψη για προσαρμογή winder και η Μ4-Ρ (1981) διαθέτει κάδρα στο 

σκόπευτρο για 28, 35, 50, 75, 90 και 135mm.

ΠΟΙΆ ΣΗΜΕΊΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΈΞΕΙ Ο ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΉΣ

• Κατ΄ αρχήν υποθέτουμε ότι ο αγοραστής είναι φωτογράφος, οπότε 

ενδιαφέρεται περισσότερο για τη λειτουργική κατάσταση και όχι τόσο πολύ για 

την εξωτερική εμφάνιση. Με αυτό το σκεπτικό είναι δυνατόν να βρούμε -σε φθη-

νότερη τιμή-κάποια κομμάτια με επιφανειακά μικροπροβλήματα (γρατσουνιές, 

γδαρσίματα κλπ.) τα οποία όμως να εργάζονται άψογα.

• Τεστάρουμε το φωτοφράκτη, ειδικά αν ανήκει σε παλιό μοντέλο. Με την 

πλάτη ανοικτή, τραβάμε μερικές λήψεις σε αργή ταχύτητα 1sec, l/2sec. (προσοχή 

να μην κολλάει) και σε γρήγορη ταχύτητα (να ανοίγει τελείως χωρίς αναπήδηση). 

• Δοκιμάζουμε το τηλέμετρο. Εστιάζοντας στο άπειρο, οι δύο κουκκίδες πρέ-

πει να συμπίπτουν οριζοντίως και καθέτως. Ο μοχλός εστίασης πρέπει να κινείται 

ομαλά με σωστή απόσβεση, χωρίς μαγκώματα.  

Ελέγχουμε το φακό, για τη σωστή λειτουργία 

των διαφραγμάτων. Η ίριδα πρέπει να σχημα-

τίζεται ομαλά από το κλείσιμο των πτερυγίων 

(προσοχή μήπως κάποιο πτερύγιο κολλάει!). 

Επίης πρέπει να μην υπάρχουν γρατσουνιές, 

σκόνη ή ίχνη υγρασίας στο εσωτερικό του 

φακού.

ΦΑΚΟΊ

Οι πιο συνηθισμένοι φακοί στα 35mm είναι οι 

Summaron f/3,5 και Summioron f/2. Στα 50mm 

οι Elmar f/2,8, οι Summioron f/2 και Summilux 

f/1,4. Τέλος στα 90mm ο Elmar f/4 και Elmarit 

f/2,8. Οι ειδικοί στις Leica Μ συνιστούν την

αρχική αγορά με τον ημιευρυγώνιο 35άρη που 

συνεχίζει την παράδοση του Bresson εικαστικά, 

ενώ με τα καλύτερα χαρακτηριστικά βάθους 

πεδίου, είναι πιο εύκολος στη χρήση μέχρι να 

μάθει κανείς να χειρίζεται γρήγορα το τηλέμετρο 

κουκκίδας.

Οι φακοί ανεξάρτητα από ημερομηνία κατα-

σκευής ταιριάζουν σε όλα τα σώματα Μ, όμως 

η απόδοση τους βελτιώνεται προοδευτικά όσο 

πιο μοντέρνοι είναι (αποτέλεσμα των σχεδια-

στικών εξελίξεων, της καλύτερης τεχνολογίας 

πολλαπλών επιστρώσεων multicoating κλπ.)
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Από την εποχή της αναλογικής εγγραφής ακόμη, οι κάμκορντερ, ιδίως οι ερασιτεχνι-

κές, προσπάθησαν να διευκολύνουν τον εικονολήπτη που δεν ήθελε ή δεν μπορού-

σε να καταφύγει σε επεξεργασία του υλικού του μετά τη λήψη (η οποία, γίνονταν 

την εποχή εκείνη ουσιαστικά μόνο σε οργανωμένο στούντιο). Γι’ αυτό το σκοπό, οι 

κατασκευαστές καμερών άρχισαν να ενσωματώνουν μια σειρά από εφέ/ effects που 

επηρέαζαν την εικόνα του πλάνου με κάποιο τρόπο ή λειτουργούσαν στην αρχή ή το 

τέλος του πλάνου για τη σύνδεσή του. 

Σήμερα, στις ψηφιακές κάμερες, oι ενσωματωμένες δυνατότητες για εφέ τείνουν να 

περιοριστούν από αριθμητική άποψη, καθώς εύκολα μπορούν να επιτευχθούν εκ των 

υστέρων, με έναν απλό, χαμηλού κόστους πρόγραμμα επεξεργασίας κινούμενης εικόνας 

που λειτουργεί σε οικιακούς υπολογιστές. Τα πιο δημοφιλή από τα σημερινά εφέ ενεργο-

ποιούνται μέσα από το μενού της κάμερας πριν την έναρξη της εγγραφής και είναι 

δύο ειδών: 

• εφέ επέμβασης πάνω στην εικόνα κατά τη διάρκεια της λήψης.

• εφέ μετάβασης από τη μια λήψη στην άλλη.

Μια τρίτη κατηγορία μπορούν να θεωρηθούν τα εφέ που, στην πραγματικότητα, είναι 

ειδικές λειτουργίες της κάμερας. 

ΕΦΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. 

Τα πιο συνηθισμένα εφέ της πρώτης κατηγορίας, μερικά από τα οποία επιτυγχάνονται 

απλώς από τον επεξεργαστή της εικόνας, είναι: 

• Εφέ ακίνητης εικόνας. Εγγραφή ενός πλάνου με υπέρθεση της σε μια προηγούμενα  

 εγγεγραμμένη “ακίνητη” εικόνα (καρέ). 

• Κίνηση Φλας. Το στροβοσκοπικό εφέ της εγγραφής της εικόνας παραλείποντας κάποια  

 από τα 25 καρέ, το οποίο δίνει στο θεατή την εντύπωση της σπαστής κίνησης, σα να  

 τράβαει κάποιος φωτογραφίες με φλας.

• Ένθεση. Η αντικατάσταση μιας περιοχής του καρέ με βάση τη φωτεινότητα της, σε μια  

 ήδη εγγεγραμμένη ακίνητη εικόνα. 

• Ουρά. Η καταγραφή ενός πλάνου ώστε να αφήνει ένα ίχνος από τα τελευταία καρέ,  

 σαν ουρά, στην οθόνη.

• Αργό κλείστρο. Η εγγραφή πλάνου με ταχύτητα μικρότερη του 1/50 του 

 δευτερολέπτου, προκαλεί παρενέργειες όπως θόλωμα της κίνησης, είδωλα στην 

 οθόνη, λευκές κηλίδες κλπ. 

• Παλιά ταινία. Καταγραφή ενός πλάνου με αλλοίωση της τονικότητάς του, συνήθως  

 προς την σέπια απόχρωση. 

• Τόνος δέρματος. Κάνει πιο ευχάριστη (πιο θερμή) την απόχρωση του “καυκασιανού”  

 δέρματος (δηλαδή της λευκής φυλής) τονίζοντας ελαφρότατα το κόκκινο χρώμα.

• Αρνητικό. Το χρώμα και η φωτεινότητα εμφανίζονται αντεστραμμένα.

• Σέπια. Τα καρέ εμφανίζονται με απόχρωση σέπια (απόχρωση του καφέ).

• Ασπρόμαυρο. Τα καρέ εμφανίζονται χωρίς χρώμα, ασπρόμαυρα.

• Σόλαραϊζ/solarise. Τα καρέ εμφανίζονται με έντονη αντίθεση σα να είναι 

 “ζωγραφισμένα”.

• Παστέλ./pastel . Τα καρέ εμφανίζονται ως σχέδιο με παστέλ αποχρώσεις.

• Μωσαϊκό. Τα καρέ εμφανίζονται με ορισμένα πίξελ σε αυξημένο μέγεθος που 

 δίνουν την εντύπωση μωσαϊκού. 

• Κατοπτρικό. Η οθόνη χωρίζεται στα δύο και δημιουργούνται δύο συμμετρικές εικόνες  

 από το ίδιο καρέ.

• Μπώλ/ball. Το καρέ μπαίνει σε ένα πλαίσιο κυκλικό, σαν μπάλας.

• Κύβος. Το καρέ αποκτά διαστάσεις κύβου και περιστρέφεται. 

• Kύμα. Το δεξιό και το αριστερό άκρο της εικόνας ταλαντεύονται αργά, σαν κύματα. 

ΕΦΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΑΝΟ ΣΕ ΠΛΑΝΟ. 

Η δεύτερη κατηγορία εφέ αφορούν το πέρασμα από το ένα πλάνο στο επόμενο με κάποιο 

τρόπο. Αυτές οι μεταβάσεις/transitions που κάποτε ήταν προνόμιο των αναλογικών μηχα-

νών μοντάζ και καμερών, υπάρχουν ακόμη σε αρκετές ψηφιακές ερασιτεχνικές κάμερες:

• Φέιντ ιν/Fade in και Φέιντ άουτ/ 

 Fade out. Tο πλάνο εμφανίζεται ή  

 εξαφανίζεται σταδιακά σε μαύρο ή  

 άσπρο φόντο.

• Γουάιπ/Wipe ή σκούπα. Το πλάνο  

 καλύπτεται σταδιακά με μαύρο  

 ή με νέο πλάνο από το δεξιό ή το  

 αριστερό άκρο της οθόνης.

• Tζάμπ/Jump. To πλάνο εμφανίζεται  

 σε μικρό μέγεθος στο αριστερό  

 άκρο της οθόνης, μεταπηδά στο  

 κέντρο και μεγαλώνει ως να γεμίσει  

 ολόκληρη την οθόνη.

• Φλιπ/Flip. Το πλάνο εμφανίζεται  

 αρχικά σαν οριζόντιο τρισδιάστατο  

 επίπεδο, το οποίο έρχεται στη μέση  

 της οθόνης και μετά ανοίγει ως 

 να πάρει τις σωστές αναλογίες  

 πλευρών. 

• Πάζλ/puzzle. Το πλάνο εμφανίζεται

 σε 16 κομμάτια που μετακινούνται

 πάνω στην οθόνη ως να αποκα 

 τασταθεί η “κανονική” εικόνα του  

 πλάνου.

• Ζιγκ-ζάγκ. Το πλάνο εμφανίζεται σε  

 λωρίδες που καλύπτουν με ζιγκ- 

 ζαγκ την οθόνη σταδιακά.

• Μπιμ/Beam. Η οθόνη γίνεται  

 κίτρινη, σχηματίζεται μια ακτίνα και  

 εμφανίζεται ολόκληρη η εικόνα. 

• Τάιντ/Τide. Το πλάνο εμφανίζεται  

 από το δεξιό και αριστερό άκρο της  

 οθόνης με παλλόμενο κάδρο, σαν  

 κύμα. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ.  

Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει μια 

σειρά από λειτουργίες που αφορούν 

την καλύτερη ή την εναλλακτική 

εστίαση και εκφώτιση, όπως: 

• Νυχτερινή Λήψη (Night Shot). Βα-

σισμένη σε τεχνολογία που ξεκίνησε 

από στρατιωτική χρήση, η σχετική 

εντολή ενεργοποιεί έναν προβολέα 

υπέρυθρων ακτίνων που βρίσκεται 

στο μπροστινό μέρος της κάμερας και 

επιτρέπει στην κάμερα να καταγράψει 

ό,τι υπάρχει σε μια ακτίνα 3-6 μέτρων 

μπροστά από το φακό εντός του υπέ-

ρυθρου φάσματος, δηλαδή ακόμη κι 

όταν δεν υπάρχει καθόλου φως. Το 

αποτέλεσμα είναι ένα πλάνο άχρωμο 

με πρασινωπή απόχρωση και σχετική 

λεπτομέρεια που μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί και με δημιουργικό τρόπο. 
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          • Ανίχνευση προσώπου (Face detection) και Ανίχνευση χαμόγελου 

(Smile Shutter). 

Tεχνολογίες βασισμένες στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που πρωτοχρησιμοποι-

ήθηκε σε κάμερες και συστήματα ασφαλείας για να ανιχνεύει με ταυτοποίηση τις 

θέσεις και τα μεγέθη των ανθρώπινων προσώπων. Βασισμένος σε προχωρημένους 

αλγόριθμους, ο μηχανισμός αναλύει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο την εικόνα και 

αναζητά τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά τους (μάτια, μύτη, στόμα). Με δεδομένο 

ότι στη μέγιστη πλειοψηφία των πλάνων, τα πρόσωπα είναι το πλέον σημαντικό 

στοιχείο στα κάδρα, η λειτουργία αυτή επιτρέπει στην αυτόματη εστίαση και, ενίοτε, 

στην αυτόματη έκθεση να λειτουργούν με βάση αυτά ακριβώς τα πρόσωπα. Έτσι, 

για παράδειγμα, ο φακός θα εστιάσει αυτόματα στο πρόσωπο έστω και αν αυτό δεν 

βρίσκεται στο κέντρο του κάδρου ή στο πιο φωτεινό του σημείο). 

Η Ανίχνευση προσώπου ρυθμίζει αυτόματα κάποιες φορές και την ισορροπία 

χρωμάτων και την απόδοση της απόχρωσης του δέρματος για πιο καθαρά και 

φυσικά πρόσωπα. Μια παρόμοια τεχνολογία χρησιμοποιείται και στη λειτουργία 

Ανίχνευσης χαμόγελου (Σμάιλ Σάτερ/Smile Shutter) που ανιχνεύει και ενεργοποιεί 

τη λήψη βίντεο ή φωτογραφιών κάθε 

φορά που ένα πρόσωπο χαμογελάει 

μπροστά στο φακό της ερασιτεχνικής 

βιντεοκάμερας. 

• Γεωγραφικός εντοπισμός. Ένας 

ευαίσθητος δέκτης GPS στο εσωτερικό 

της βιντεοκάμερας εντοπίζει τη θέση 

της λήψης και προσθέτει αυτόματα 

τη “γεωγραφική θέση” των πλάνων 

στις πληροφορίες του πλάνου. Μετά 

τη λήψη, στο Ευρετήριο χαρτών που 

προσφέρει η εταιρεία της κάμερας 

επισημαίνεται η θέση λήψης κάθε 

πλάνου ως “ένδειξη στο χάρτη” στην 

οθόνη LCD της βιντεοκάμερας. 

:  : ‘‘  & .  - -
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1. ÅöÝ íõ÷ôåñéíÞò ëÞøçò (night shot) , 2. EöÝ áñãïý êëåßóôñïõ , 3. ÅöÝ ïõñÜò , 4. ÅöÝ ìùóáúêïý/ mosaic
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3. Γίνεται δεκτή η εσωτερική σταθερότητα του 

αγοραία οργανωμένου ιδιωτικού τομέα.

4. Η διερεύνηση των κατανεμητικών διαδικα-

σιών δεν είναι απαραίτητη για την εξήγηση 

των βραχυχρόνιων μεταβολών του 

ονομαστικού εισοδήματος στη βάση μιας καλά 

οργανωμένης κεφαλαιαγοράς.

5. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο επίπεδο 

τιμών παρά στις μεμονωμένες τιμές.

6. Χρησιμοποίηση μικρών οικονομετρικών 

υποδειγμάτων.

7. Χρησιμοποίηση της νομισματικής βάσης 

ως δείκτη της νομισματικής πολιτικής.

8. Χρησιμοποίηση της ποσότητας του 

χρήματος ως νομισματικού στόχου.

9. Υπόδειξη σταθερής αύξησης της ποσότητας 

χρήματος ως της κατάλληλης νομισματικής 

πολιτικής.

10. Απόρριψη της σχέσεως υποκατάστασης 

μεταξύ πληθωρισμού και υποκατάστασης και 

παραδοχή μιας πραγματικής καμπύλης Phillips.

11. Απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στο 

στόχο «νομισματική σταθερότητα» από το 

στόχο «πλήρης απασχόληση».

12. Αποστροφή σε κρατικές παρεμβάσεις.

Αντίστοιχα, η Κεϋνσιανή θεώρηση βασίζεται 

στις εξής θέσεις:

1. Το επίπεδο τιμών προσδιορίζεται από 

πραγματικούς παράγοντες σε μικροοικονομική 

βάση. Οι μεταβολές του επιπέδου των τιμών 

προκύπτουν από ομαδοποίηση των τιμών των 

επιμέρους αγαθών.

2. Η ονομαστική ποσότητα του χρήματος είναι 

σε μεγάλο βαθμό ενδογενής και το νομισματι-

κό σύστημα πολύ ελαστικό.

3. Η ζήτηση του ιδιωτικού τομέα είναι αστα-

θής. Οι εξωγενείς επιδράσεις στη ζήτηση αυτή 

ενισχύονται από πολλαπλασιαστικούς και 

επιταχυντικούς μηχανισμούς.

4. Εισόδημα και απασχόληση καθορίζονται 

σε μακροοικονομική βάση.

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα στην οικονομική επιστήμη είναι αυτό της 

σύγκλισης των οικονομιών. Σύμφωνα με τη νεοκλασική θεωρία, η σύγκλιση των 

οικονομιών είναι αναπόφευκτη, διότι κάτω από συνθήκες ελεύθερης κινητικότη-

τας το κεφάλαιο και η εργασία θα μετακινηθούν ώστε τελικά να αμβλύνουν τις 

όποιες διαφορές υπάρχουν στην παραγωγικότητα μεταξύ των χωρών. 

Για παράδειγμα, στις πλούσιες χώρες που αφθονεί το κεφάλαιο και σπανίζει 

η εργασία, το μεν κεφάλαιο θα έχει χαμηλή απόδοση, η δε εργασία θα έχει υψη-

λά ημερομίσθια. Το ακριβώς αντίθετο θα συμβαίνει στις φτωχές χώρες. Εύλογο 

είναι, λοιπόν, να παρατηρηθούν μετακινήσεις στους παραγω γικούς συντελεστές, 

όπου οι εργαζόμενοι θα πηγαίνουν στις πλουσιότερες χώρες και το κεφάλαιο 

στις φτωχότερες. Το αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των 

φτωχότερων χωρών και η μείωση -αν όχι η εξά λειψη του χάσματος- ανάμεσα 

σε πλούσιες χώρες και φτωχές.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η πραγματικότητα επαλήθευε σημαντικά 

τα πορίσματα της νεοκλασικής θεωρίας, καθώς η ευρωπαϊκή παραγωγικότητα 

πλησίαζε την αντίστοιχη αμερικανική. Τα τελευταία χρόνια όμως, τα πράγματα δεν 

είναι τόσο ευχάριστα. Παρόλο που η κινητικότητα είναι αισθητά ευκολότερη, παρόλο 

που οι ιδέες και τα κεφάλαια ταξιδεύουν αστραπιαία με το πάτημα ενός κουμπιού 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η σύγκλιση δεν είναι τόσο γρήγορη όσο θα έπρεπε να 

είναι. Η Αμερική έχει καταφέρει θεαματική άνοδο στην παραγωγικότητα, υποβοηθού-

μενη από τις επενδύσεις στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών.

 Όχι όμως και 

η Ευρώπη. Τι φταίει; Ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη ευελιξίας (ευρω - σκλήρυνση) που χαρακτηρίζει τις ευρωπαϊκές αγορές 

εργασίας (και ιδιαίτερα την ελληνική). Άλλοι πάλι το αποδίδουν στην εφαρ μογή 

υποδεέστερων μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης (management) στις ευρωπαϊ-

κές -έναντι των αμερικανικών- επιχειρήσεις ή ακόμη και στο χαμηλό επίπεδο των 

ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και στην ελλιπή διασύν δεση τους με τη βιομηχανία που 

παράγει και χρησιμοποιεί την τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών. Τέλος, μια 

άλλη εξήγηση σχετίζεται με τη ρυθμιστική παρέμβαση του κράτους. Αξίζει να σταθού-

με λίγο περισσότερο στην ερμηνεία αυτή. Διάφορες σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει 

ότι οι ρυθμιστικές παρεμ βάσεις του κράτους επιδρούν αρνητικά σε δύο βασικούς 

συντελεστές της παραγωγικότητας: στις ξένες άμεσες επενδύσεις και τις επενδύσεις 

στην τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών. Και οι δύο παράγοντες ενισχύουν 

τον ανταγωνισμό πιέζοντας τις ντόπιες επιχειρήσεις να βρουν καινούργιες αγορές, να 

υιοθετήσουν νέες μεθόδους οργάνωσης, διοίκησης και διαχεί ρισης των αποθεμάτων 

τους, να βελτιώσουν την τεχνογνωσία τους και να προσφέρουν νέες υπηρεσίες. Βέ-

βαια, χρόνια τώρα, όλες - ή σχεδόν όλες - οι κυβερνήσεις απελευ θερώνουν τις αγο-

ρές. Όμως μερικές χώρες πηγαίνουν πιο γρήγορα και εφαρμόζουν μεταρρυθμίσεις σε 

μεγαλύτερη έκταση σε σύγκριση με άλλες χώρες. Παρά το γεγονός ότι στη δεκαετία 

του 1990 η απόσταση μεταξύ των χωρών - μελών του ΟΟΣΑ μίκρυνε σχετικά με το 

βαθμό ρυθμιστικής παρέμβασης, ασφαλώς λόγω της επιρροής των επιλογών της 

ζώνης του ευρώ και της στρατηγικής της Λισαβόνας, κάποιες χώρες -όπως η Ελλάδα 

- απέχουν σημαντικά ακόμη από τις υπόλοιπες. 

ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΕΫΝΣΙΑΝΩΝ

Η διαμάχη μεταξύ Μονεταριστών και Κεϋνσιανών υπήρξε μια από τις σημαντικότερες 

ακαδημαϊκές συζητήσεις στην οικονομική επιστήμη. 

Οι βασικές θέσεις των Μονεταριστών συνοψίζονται ως εξής:

1. Θεωρητικό υπόβαθρο είναι η ποσοτική θεωρία του χρήματος στη σύγχρονη μορ-

φή της που αποδίδει στις νομισματικές επιδράσεις την κύρια αιτία των μεταβολών του 

ονομαστικού εισοδήματος.

2. Ο μηχανισμός των σχετικών τιμών εξηγεί τον τρόπο μετάδοσης των νομισματικών 

επιδράσεων στον πραγματικό τομέα της οικονομίας.

:

  ‘‘

 & 

’’

.



 95  •   24   2011  26

ON L INE O IMAGING -  E

         

Την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας απαντά σε ερωτήσετε δημοσιογράφων, ευθύς μόλις ανακοινώσει 

και εξηγήσει την απόφαση του Συμβουλίου του Ευρωσυστήματος -στο 

οποίο συμμετέχει και ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, καθηγητής 

Γιώργος Προβόπουλος σχετικά με την πολιτική επιτοκίων του ευρώ. Την 

περασμένη Πέμπτη, λίγο αργότερα από τον Ζαν-Κλοντ Τρισέ, στο Βερολίνο 

και όχι στη Φρανκφούρτη, ο υπουργός Οικονομικών της Ομοσπονδιακής 

Γερμανίας απαντούσε στις ερωτήσει των ξένων ανταποκριτών.

Οταν ρωτήθηκε λοιπόν ο κ. Τρισέ αν οι αποφάσεις των πολιτικών προϊσταμέ-

νων της Ευρωζώνης είναι επείγουσες, απάντησε: «Στις παρούσες συνθήκες, όλα 

είναι επείγοντα». Ο Βόλφανγκ Σόιμπλε, όταν ρωτήθηκε για τον χρονικό ορίζο-

ντα μέσα στον οποίο πρέπει να αυξηθούν τα διαθέσιμα κεφάλαια του Μηχανι-

σμού Στήριξης, είπε: «Αν συζητούμε από τώρα, που δεν έχουμε διαθέσει ούτε 

το 10% των διαθεσίμων κεφαλαίων του οργανισμού, το μόνο που θα καταφέ-

ρουμε είναι να ενισχύσουμε όσους περιμένουν ότι τελικώς θα υποχρεωθούμε 

να χρησιμοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις».

Ο βασικός λόγος για τον οποίο Γερμανία και Γαλλία δεν θέλουν να γίνεται κα-

μία συζήτηση για τα ευρωομόλογα, ούτε και για τις άλλες λύσεις που βρίσκο-

νται ήδη στο τραπέζι, είναι απλός: τα μισά ευρωπαϊκά ομόλογα είναι δικά τους. 

Θέλουν να είναι σίγουρες ότι οι αγορές θα συνεχίσουν να τους εμπιστεύονται, 

δηλαδή να τους δανείζουν φθηνά. Τα δύο μεγάλα κράτη, οι εγγυήτριες δυνά-

μεις του ευρώ και, τελικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλουν να καρπώνονται τα 

αγαθά που προσφέρει ένα σταθερό νόμισμα, το ευρώ, μια ενιαία και μεγάλη 

εμπορική ζώνη, η Ευρώπη των «27», η πολιτική ισχύς που αναγνωρίζεται στην 

Ένωση Κρατών. Αν μπορούσαν να αποφύγουν τις έγνοιες με τις οποίες τους 

φορτώνουν οι «μικροί» και οι «άτακτοι», ευχαρίστως θα το έπρατταν. Όμως, 

όπως τόσο η ιστορία όσο και η θεωρία διδάσκουν, οι νομισματικές ενώσεις 

κατέρρευσαν από τον εγωισμό, τη βουλιμία, την επιθετικότητα και τις λανθα-

σμένες επιλογές των εγγυητών τους. Ισχύει για τη Λατινική Ένωση, τη Συμμαχία 

της Στερλίνας και τη Ζώνη Δολαρίου. Γιατί να μην ισχύσει για την Ευρωζώνη;

Εξίσου σίγουρο όσο και πιθανό είναι, πάντως, πως μέχρι τον Μάρτιο, 

η Ευρωζώνη θα παρουσιάσει τα εργαλεία επιδιόρθωσης και ενίσχυσης των 

ρωγμών που έχει εμφανίσει το κατασκεύασμα του ευρώ. Το πρώτο που θα γίνει 

αφορά τον Μηχανισμό Στήριξης. Από την υπόσχεση του περσινού Φεβρουαρί-

ου στην Ελλάδα και την προσφυγή στο απόθεμα διάσωσης της λίγες εβδομάδες 

αργότερα, που μετατράπηκε στο Συμπαντικό Δάνειο των 110 δισ. μέχρι τη 

συγκρότηση της Διευκόλυνσης των 440 δισ. και, ακολούθως, τη δημιουργία 

του Ταμείου Σταθεροποίησης των 750 δισ., είναι σίγουρο ότι θα φτάσουμε σ’ 

ένα μόνιμο μηχανισμό, που θα διαθέτει πολύ μεγαλύτερα κεφάλαια.

Το λογικό και αναμενόμενο είναι να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια με 

την έκδοση ομολόγων, δηλαδή ευρωομολόγων. Αυτό που μένει να συμφωνη-

θεί είναι τόσο απλό, όσο είναι και δύσκολο. Πώς θα διασφαλίζεται η αξιοπιστία 

των ευρωομολόγων; Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης του Μάα-

στριχ και της Λισσαβόνας δεν ήταν αρκετό να συγκρατήσει τα κράτη από την 

προσφυγή τους σε απροσδιόριστα μεγάλο δανεισμό. Οι αγορές δεν ξεχνούν, 

όπως επιθυμούν να το κάνουμε εμείς, ότι οι κυβερνήσεις Γαλλίας και Γερμανίας 

ήσαν οι πρώτες που έγραψαν στα παλαιά τους 

υποδήματα τις προβλέψεις του Συμφώνου, 

αδιαφορώντας με τον πλέον σκαιό τρόπο για 

τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

όταν τα κρατικά ελλείμματα και των δύο ξεπέ-

ρασαν συστηματικά το περίφημο όριο του 3%.

Το κυκλοφορούν δημόσιο χρέος διατηρεί την 

αξία του μόνον όταν το κράτος που το εκδίδει 

μπορεί να πείσει ότι θα διαθέτει στο μέλλον 

θετικά πρωτογενή πλεονάσματα στους προϋ-

πολογισμούς του. Εναλλακτικά ή συμπληρω-

ματικά, ο κοινός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 

θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως εγγύηση 

δεύτερης γραμμής. Το μέγεθός του, όμως, 

είναι πολύ περιορισμένο και σε καμία περί-

πτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί την έκδοση 

ομολόγων που θα αναλογούν έστω και στο 

40% του ευρωπαϊκού εγχώριου προϊόντος, 

ύψος στο οποίο 

υπολογίζεται ότι θα χρειαστεί να φτάσει το 

ευρωομόλογο. Χωρίς όμως ένα κοινής αποδο-

χής και συλλογικώς εγγυημένο χρεόγραφο, 

τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη δεν θα 

καταφέρουν να διαχειριστούν το υπάρχον 

δημόσιο χρέος τους. 

Πάρτε το δικό μας παράδειγμα. 

Η Ελλάδα πρέπει να βρει φέτος μόνον 11 δισ. 

ευρώ, άλλα 41 δισ. του χρόνου, 52 το 2013, 

81 το 2014 και 85 δισ. το 2015 για να συνεχί-

σει να συντηρεί το δημόσιο χρέος της. 

Δεν υπάρχει περίπτωση να το επιτύχει 

χωρίς κάτι σημαντικό και πειστικό να έχει 

μεσολαβήσει. Γι’ αυτό επείγονται οι Ευρωπαίοι 

ηγέτες να καταλήξουν σε κάποια λύση τους 

αμέσως επόμενους μήνες. Μπορεί οι ρυθ-

μίσεις να αφορούν τα μετά το 2013. Πρέπει 

όμως να έχουν ανακοινωθεί για να καταστεί 

ρεαλιστική η επιστροφή μαες στις αγορές. Αν 

η λύση είναι καλή για εμάς, θα είναι καλή και 

για την Ευρωζώνη. Ακόμη και οι αγορές, ως 

να επρόκειτο να γυρίσουν το κοντέρ στο «0», 

περιμένουν αυτό ακριβώς: 

τη Μεγάλη Ρύθμιση Χρέους.

Αναδημοσίευση από κύριο άρθρο του Μπάμπη 

Παπαδημητρίου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥ-

ΡΙΑΚΗΣ της 16ης Ιανουαρίου 2011

Wedding
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www.weddingphoto.gr
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• Επιζεί άραγε ο μύθος και το glamour του να είσαι φωτογράφος μόδας στην εποχή 

της κρίσης;

Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεσαι συγκεκριμένα σε αυτή την νεοεισαχθείσα περίοδο 

“κρίσης” ή έστω, επαναπροσδιορισμού του “φυσιολογικού”. Η ξέφρενη ζωή και 

η διασημότητα είναι καθαρά θέμα ανθρώπου, θέμα χαρακτήρα. Όπως σε όλα τα 

επαγγέλματα οι καλές δημόσιες σχέσεις βοηθούν. Aυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα: 

προβολή. Αυτό που βοηθάει περισσότερο απ΄ ο,τιδήποτε όμως, είναι το ταλέντο. Αν 

είσαι κενός, στείρος από έμπνευση, δε θα αντέξεις για πολύ είτε βρίσκεσαι πίσω από τη 

φωτογραφική μηχανή, είτε μπροστά απ’ αυτή. Όσο για τις αμοιβές, αυτές είναι μέτριες 

για πολλούς, καλές για λίγους και υπέροχες για λιγότερους, έτσι δε συμβαίνει συνήθως;  

Στη δημιουργία εικόνας κοστολογούνται πολλά περισσότερα από μια φωτογραφία: 

μπορεί προσωπικά να με πληγώνει να βλέπω ικανότατους ανθρώπους να μην 

αμείβονται, αλλά έτσι είναι. Όπως και η αξία ενός έργου του Schiele ή του Miro.

• Αν δεν κάνατε μόδα, φαντάζεστε τον εαυτό σας να κάνει κάτι διαφορετικό; 

Τόσο αντίθετο! Θα ήθελα να ήμουν φωτογράφος πολέμου, νομίζω ότι εδώ ο όρος 

“πολεμικός ανταποκριτής” είναι ό,τι πιο κοντινό στην περιγραφή δίχως τα μπλα-μπλα 

όμως! Σιωπηλός παρατηρητής της ανθρώπινης τραγωδίας. Χωρίς χρώμα αυτή τη φορά.
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Styling: Christina Skarpeli 
Make Up: Sophia Sindopoulou 

Outfit: Valtadoros Paris 
Model: Katerina N @ A1
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• Μπορεί σήμερα ένας φωτογράφος στην ελληνική 

αγορά να επιβιώσει με αυστηρή επαγγελματική 

συγκέντρωση σε ένα είδος;

Είναι τόσο δύσκολο όσο και το να επιβιώσει ένας 

φούρνος πουλώντας μόνο κουλούρια, ή για να 

μιλήσουμε με όρους σχετικούς, όσο ένας σχεδιαστής 

χρησιμοποιώντας μόνο έναν τύπο υφάσματος, ή ένας 

makeup artist χρησιμοποιώντας μόνο ένα χρώμα. 

Ακόμη και σε μια χώρα μεγάλη όπως η Αμερική, 

διάσημοι φωτογράφοι ασχολούνται με περισσότερα 

από ένα αντικείμενα, πάντα όμως σχετικά μεταξύ 

τους. Η χώρα μας είναι μικρή και ειδικά όσον αφορά 

τη μόδα, φτωχή σε προϊστορία, οπότε δεν υπάρχει 

χώρος για σνομπισμούς. Φυσικά υπάρχουν πάντοτε οι 

λαμπρές εξαιρέσεις.

• Η μόδα εξαρτάται σε ένα βαθμό από location 

φωτογράφηση. Είναι εφικτό να βρίσκετε κάθε τόσο 

ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες τοποθεσίες;

Η πραγματική πρόκληση είναι η Ιδέα, το θέμα της 

φωτογράφησης. Αυτό ξεφεύγει από το μοντέλο, τα 

ρούχα ή το μακιγιάζ και πηγάζει από την ίδια την ψυχή 

του φωτογράφου. Η τοποθεσία αν και πολύ σημαντική, 

δεν έχει κυρίαρχο ρόλο. Κι αυτό γιατί μεταμορφώνεται 

τόσο από τα φυσικά φαινόμενα όσο και από τις 

επιλογές του φωτογράφου κατά την λήψη ή και 

αργότερα στην επεξεργασία. Φαντάσου για παράδειγμα 

μια εικόνα στην ύπαιθρο. Άλλη εικόνα έχεις με τον ήλιο 

μέσα στο κάδρο, κόντρα στον φακό, με τον ουρανό να 

γράφει λευκός και με ανύπαρκτο κοντράστ και άλλη αν 

υποφωτίσεις κατά δύο στοπ, με τον ουρανό να γράφει 

γαλάζιος και επιβλητικός (και χρήση φλας). Αλλά 

ακόμη και τοπικά, στην ίδια ακριβώς εικόνα, άλλο το 

αποτέλεσμα με σύννεφα ή χωρίς, με τον ήλιο να δύει 

ή να μεσουρανεί, με βροχή ή με ομίχλη. Δηλαδή, ναι, 

είναι σημαντικό να βρίσκει κανείς νέες τοποθεσίες αλλά 

απαραίτητο να ξέρει τι θέλει να κάνει μ’ αυτές!

• Τι επαγγελματικά 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.

Αυτό που με προβληματίζει είναι η επιμονή 

των περιοδικών να αντιγράφουν άλλα, ξένα 

περιοδικά. Μην παίρνοντας ρίσκο, ευνουχίζουν τη 

δημιουργικότητα του φωτογράφου, απογυμνώνοντας 

τον από έμπνευση και μετατρέποντας τον σε 

διεκπεραιωτή τεχνικών οδηγιών. Ίσως σε αυτό να 

ευθύνονται και οι ίδιοι οι φωτογράφοι που βολεύονται 

με αυτόν τον τρόπο καθώς έτσι δε ρισκάρουν ούτε 

και αυτοί ή που ίσως δεν αντιμετωπίζουν τη δουλειά 

τους με πάθος αλλά με στυγνό επαγγελματισμό 

τρομάζοντας έτσι τους εργοδότες τους. Όσον αφορά 

τη μόδα, τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα 

τελευταία χρόνια. Η εύκολη, άμεση και ανεξάντλητη 

ηλεκτρονική πληροφόρηση φυτιλιάζει νέα ερεθίσματα Styling/Make Up: Konstantina Karaouli, Dress: Evangelos Kavathas 
Hair: Tzako “In Berlin” , Model: Nikki Ermi @ VN

Outfit/Styling: Christina Skarpeli, Make Up: Ioulia Lyrintzi 
Model: Melanie Ribbe @ New Model
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πια από νωρίς. Πολλοί είναι οι νέοι και ταλαντούχοι 

σχεδιαστές και όμως, μόνο κάποιοι απ’ αυτούς 

υπερβαίνουν τα Δόγματα της σχολής και τολμούν 

κάτι το διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό πρέπει 

να αγκαλιαστεί και ν’ αγαπηθεί γιατί μόνο μέσα 

από τον πειραματισμό μπορεί να υπάρξει εξέλιξη. 

Όπως ακριβώς το φαινόμενο Celebrity Skin του 

διδύμου Στρέπκου & Μπάρλα που σε 18 μόλις 

μήνες κατάφεραν να εδραιωθούν στις καρδιές 

όλων όσων συναδέλφων γνωρίζω. Για τέτοιες 

προσπάθειες μιλάω που αξίζει να στηριχτούν, αλλά 

για να γίνει αυτό, πρέπει οι φωτογράφοι να βγουν 

απ’ το λήθαργο της ασφάλειας και να τολμήσουν 

το διαφορετικό. Σχετικά με τα πρακτορεία και τα 

μοντέλα στην Ελλάδα, τους τελευταίους 3-4 μήνες 

μόνο έχουν έρθει στην κυριολεξία τα πάνω κάτω. 

Όπως παντού άλλωστε... Αλλά αν πάμε λίγο πιο 

πίσω χρονικά, πριν από την “κρίση”, τα πρακτορεία 

είχαν και έχουν δυο επιλογές. Μοντέλα από την 

πατρίδα μας ή τα άλλα, τα εισαγόμενα. Και επειδή 

ο κάθε λαός αρέσκεται σε αυτό που δεν έχει σε 

αφθονία, επιλέγει παραμερίζοντας τελικά τα δικά μας 

παιδιά στο παρασκήνιο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν 

ακούω για Ελληνόπουλα που πηγαίνουν Μιλάνο, 

Παρίσι, Λονδίνο, Βερολίνο ακόμη και στην μακρινή 

Ασία να δώσουν τον δικό τους αγώνα εκεί και να τα 

πηγαίνουν πραγματικά καλά.

• Ποιους ξένους και Έλληνες φωτογράφους 

θαυμάζετε;

Με αγγίζει ιδιαίτερα αυτή η ερώτηση και θα 

καταλάβεις γιατί στην ουσία δεν μπορώ να σου 

απαντήσω. Η μηχανή, ο φακός, το φλας αν κάποιος 

χρησιμοποιεί, (ή μήπως θα έπρεπε να το πω αυτό για 

το φιλμ;) είναι άψυχες μάζες πλαστικού, μαγνησίου 

και γυαλιού και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. 

Χρειάζεται η παρέμβαση της ανθρώπινης πνοής για 

να μπορέσεις τελικά να κρατήσεις στα χέρια σου 

μια φωτογραφία. Ο κάθε καλλιτέχνης φυσάει πάνω 

στην εικόνα την δική του πνοή, το προσωπικό του 

αποτύπωμα ψυχής. 

Όπως θα κατάλαβες μέχρι τώρα, πιστεύω πολύ σε 

αυτό. Έχω κοιτάξει εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες 

και έχω μελετήσει για ώρα αρκετές χιλιάδες απ’ 

αυτές. Σ’ αυτές τις τελευταίες βρήκα κάτι που με 

συνεπήρε, σε κάποιες ήταν το Φώς, σε κάποιες 

άλλες η Ιδέα, μια έκφραση, μια στάση, ένα μακιγιάζ, 

ένα ρούχο, όλες είχαν κάτι το ιδιαίτερο. Αν λοιπόν 

αποκλείσουμε τους αγνούς δημιουργούς εικόνας 

όπως τον Henry Cartier-Bresson, τότε καταλαβαίνεις 

ότι μια εικόνα είναι το αποτέλεσμα μιας σύνθετης και 

πολυμετοχικής συνεργασίας. 

Στην πραγματικότητα, τα εργαλεία ενός φωτογράφου 

έχουν και τα ίδια τη δική τους ψυχή σε αντίθεση με 

τα εργαλεία ενός ζωγράφου. Αν έπρεπε όμως να σου 

πω τα πρώτα ονόματα που μου έρχονται στο μυαλό, 

αυτά θα ήταν των Paolo Roversi, Guy Bourdin, Jan Dress/Styling: Celebrity Skin Make Up: Danae Tselou Model: Nikki Ermi @ VN

Styling: Olympia de Molossi, Outfit: Celebrity Skin 
Make Up: Cinzia Russo, Model: Rusne Kass @ MP Milano
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Saudek, Χρήστου Καραντζόλα, Γιώργου Κατσανάκη 

και είπαμε, η λίστα συνεχίζεται...

 

• Πόσο μέρος της εργασίας σας στηρίζεται στην 

επεξεργασία στον υπολογιστή;

Η ψηφιακή εποχή δημιούργησε τεμπέληδες 

φωτογράφους. Γι’ αυτό θεωρώ ότι κάθε 

φωτογράφος οφείλει να μάθει να δουλεύει 

πρώτα με φιλμ ώστε να σκέφτεται δυο φορές πριν 

ενεργοποιήσει το κλείστρο. Η επεξεργασία μιας 

φωτογραφίας περιλαμβάνει το ρετουσάρισμα 

του μοντέλου, του περιβάλλοντα χώρου και της 

συνολικής εικόνας, σε τρεις διαφορετικές εργασίες. 

Κάποιες φορές είναι ελάχιστη όπως το να σβήσω 

ένα σημαδάκι, άλλες πάλι δεν χρειάζεται καθόλου, 

κάποιες άλλες φορές απαιτούνται ατελείωτες ώρες 

επεξεργασίας. Γενικά, όσο πιο ξεκάθαρη εικόνα 

έχω στο μυαλό μου για το αποτέλεσμα κατά την 

λήψη, τόσο πιο σωστά την πραγματοποιώ και 

τόσο λιγότερη επεξεργασία απαιτείται μετά. Για 

παράδειγμα, δε μου αρέσει καθόλου να “προσθέτω” 

ουρανούς ψηφιακά, όταν μπορώ απλά να κάνω 

τη φωτογράφηση μια ημέρα που να βολεύει. Στις 

εικόνες μου οι ουρανοί είναι φυσικοί. Και τα βουνά. 

Και οι θάλασσες. Και η σκοτεινιά.

• Θα συμβουλεύατε νέα παιδιά να γίνουν fashion 

photographers;

Η φωτογραφία μόδας συνδυάζει την τέχνη της 

φωτογραφίας με τη φρεσκάδα των νέων ανθρώπων, 

την ομορφιά ακόμη και στις λιγότερο διαδεδομένες 

εκδοχές της, τη δημιουργικότητα των σχεδιαστών, 

την απερίγραπτη παλέτα των μακιγιέρ, την φαντασία 

των κομμωτών, το ζήλο των στυλιστών, ναι, αν σε 

αυτό θέλουν να πάρουν μέρος, ας το κάνουν.

O

O Πέτρος Χατζηαναστασίου γεννήθηκε στην Αθήνα 

το 1975. Από μικρός έβλεπε τον κόσμο μέσα από 

φωτογραφικά καρέ. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα 

ταξιδεύοντας συχνά στις φωτογενείς πρωτεύουσες 

της Ευρώπης. Δείγμα της δουλειάς του μπορείτε να 

δείτε στο site του www.maywith.gr. 

Dress/Styling: Evelina Litina, Make Up: Konstantina Karaouli, 
Model: Christina Sidera @ Fashion Cult

Styling/Make Up: Konstantina Karaouli, Dress: Evangelos Kavathas,
Hair: Tzako “In Berlin” Model: Nikki Ermi @ VN
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