
 96  •   31   2011  1

ON L INE O IMAGING -  E

 ON LINE  IMAGING • No33 / 27-07-09 ON LINE  IMAGING • No 96 / 31-1-11

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Y . . . . .

11-14  2011
,

Με αφορμή την προκήρυξη θέσης διευθυντού 

για το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης άνοιξε 

και η κουβέντα για τη δομή και λειτουργία ενός 

Μουσείου Φωτογραφίας στην εποχή μας. Θα σας πω 

τη γνώμη μου όσο πιο συνοπτικά γίνεται, την οποία 

εξ άλλου έχω κατ’ επανάληψη διατυπώσει από τις 

σελίδες του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Πρώτα απ’ όλα θεωρώ 

αδιανόητο ένα Μουσείο με παρόμοιο αντικείμενο, 

να μην διαθέτει πτέρυγα με μόνιμη έκθεση παλιών 

φωτογραφικών μηχανών. Όσο κι αν φαίνεται 

παράξενο, στο Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

δεν εκτίθεται ούτε μία συλλεκτική φωτογραφική 

μηχανή! Kαι να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν αυτή τη 

στιγμή έλληνες συλλέκτες που στη δύση της ζωής 

τους αναζητούν εναγωνίως κάποιον χώρο για να 

δωρίσουν τη συλλογή τους που με πολύ κόπο και 

έξοδα δημιούργησαν σ’ όλη τους τη ζωή. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; Ιδού η απάντηση: 

«Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας 

του Μουσείου»!!! Ε… τότε αλλάξτε τον κανονισμό! 

Όμως για να μην έχει ενταχθεί αυτή η δραστηριότητα 

στον κανονισμό, σημαίνει πολύ απλά ότι κάποιοι δεν 

το επιθυμούσαν. Σε αυτή την περίπτωση, ας βάπτιζαν 

αλλιώς το Μουσείο Φωτογραφίας, ας το έλεγαν 

π.χ. «Εθνικό Κέντρο Φωτογραφίας» ή κάτι 

παρεμφερές. Όμως για να μην χανόμαστε στις 

λεπτομέρειες: Μουσείο Φωτογραφίας ίσον χώρος 

συντήρησης και έκθεσης παλιών φωτογραφικών 

μηχανών και παράλληλα ασφαλώς όλες οι 

άλλες δραστηριότητες. Η ύπαρξη μιας μεγάλης 

πτέρυγας π.χ. με παλιές μηχανές, εξοπλισμό 

σκοτεινού θαλάμου, αρχειακές τεχνικές εκτύπωσης 

κλ.π θα εξασφάλιζε στο Μουσείο συν τοις άλλοις 

και αρκετά έσοδα από εισιτήρια. Θυμίζω ακόμη ότι 

δεν υπάρχει παρόμοιο μουσείο στην Ελλάδα και 

μάλιστα κρατικό. Οι δράσεις αυτής της πτέρυγας θα 

μπορούσαν να ενισχυθούν με εκθέσεις φωτογραφίας 

του 19ου και αρχών του 20ού αιώνα κλπ. Φυσικά αυτή 

η δραστηριότητα όχι μόνον δεν θα εμπόδιζε την 

προβολή της σύγχρονης φωτογραφικής δημιουργίας 

αλλά - επαναλαμβάνω - θα την ενίσχυε οικονομικά. 

Τον τρόπο που μπορούν να υλοποιηθούν όλα αυτά 

δεν θα τον υποδείξει κανείς τρίτος. Θα πρέπει να τον 

ανακαλύψει ο νέος Διευθυντής.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

. .
 opengov.gr 

Οι κυβερνητικές διακηρύξεις περί ανοικτών διαδικασιών στη στελέχωση 

επιτελικών θέσεων σε κρατικούς φορείς και οργανισμούς, επιβεβαιώθηκαν και 

στην περίπτωση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. Οι απαιτήσεις 

για το ιδανικό πρόσωπο, είναι πολλές όπως φαίνεται από το επιθυμητό 

προσοντολόγιο. Όσο για την μέθοδο επιλογής (πως ακριβώς θα γίνει η 

αξιολόγηση) επιφυλασσόμαστε να μάθουμε από το ΥΠΠΟ. Η πενταετής θητεία 

του νυν Διευθυντή κ. Β. Ιωακειμίδη ολοκληρώθηκε κανονικά και η διαδικασία 

επιλογής άνοιξε στις 27 Ιανουαρίου και θα κλείσει στις 7 Φεβρουαρίου. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη για τη θέση απαιτείται διδακτορικό στην ιστορία 

της φωτογραφίας, δυο ξένες γλώσσες και το κυριότερο η διατύπωση οράματος 

από τον υποψήφιο για την θέση που επιθυμεί να υπηρετήσει...                                                 

                         Περισσότερα στο http://opengov.gr/home/?p=2151

http://opengov.gr/home/?p=2151
www.photovision.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 Δ.Τσουρτσούλας τον οποίο ευχαριστούμε. 

www.photo.gr
http://www.photobusiness.gr/xalara/wedding.wmv
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 32 & .  43, .  121 32 . T : 210 57 11 650, Fax 210 57 13 977
www.kabanaos.gr   e-mail: kabanaos@hol.gr 

Photo Fun Products !

Photo

Products

Let’s Have Fun! 

 200

http://www.kabanaos.gr/


 96  •   31   2011  5

ON L INE O IMAGING -  E

TOY ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ

ΖΗΜΙΕΣ Q4 

 LG 

Παρότι οι γίγαντες των καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών και του διαδικτύου είδαν 

τα κέρδη τους να εκτοξεύονται μέσα στο 

2010, η κορεάτικη LG έγραψε για πρώτη 

φορά ζημίες στο τελευταίο τρίμηνο του 

2010 αν και η συνολική της επίδοση για 

τη χρονιά είναι θετική (ζημίες 138 εκ. 

στερλινών Q4 και κέρδη 693εκ. στερλίνες 

ολόκληρο το 2010). Η κερδοφορία 

πιστώνεται κυρίως στις τηλεοράσεις και τις 

οθόνες υπολογιστών αλλά όχι στον κλάδο 

των κινητών τηλεφώνων που αποδείχθηκε 

ζημιογόνος. Πάντως η LG διατηρεί 

σοβαρές ελπίδες για ανάκαμψη στα κινητά 

το 2011 με αιχμή τη σειρά Optimus.

SONY-DNP  

professional printing 

Κατόπιν συμφωνίας Sony 

Corp. και Dai Nippon 

Printing ο κλάδος 

επαγγελματικής εκτύπωσης 

της Sony (εκτός της 

παραγωγής εκτυπωτών) 

περνάει στη DNP η οποία θα 

παράγει και θα διανέμει τα 

αναλώσιμα. Η Sony διατηρεί 

τον κλάδο της ιατρικής 

διαγνωστικής απεικόνισης.

PHOTOBOOK 

 25% 

Η αγορά του Photobook έχει παρουσιαστεί ως η πλέον υποσχόμενη, σχεδόν ως 

πανάκεια που θα αναζωογονήσει τη ζήτηση και θα εμφυσήσει καινούργια πνοή. 

Τουλάχιστον στην Ευρώπη οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. Σύμφωνα με έρευνα της 

εταιρίας Futuresource Consulting η αξία της αγοράς προϋπολογίζεται στα 500εκ. ευρώ 

το 2011 που αντιστοιχεί σε αύξηση τζίρου κατά 25%. Επίσης παρατηρείται έντονη 

συγκέντρωση με τους έξι βασικούς παίκτες (CeWe Color, AlbumPrinter, Hofmann, 

Schmidkonz, Photobox και Infowerk να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 50% της 

αγοράς. Επίσης οι Online παραγγελίες απορροφούν το 90% του συνόλου, τονίζοντας 

έτσι την διάδοση του internet σε αντικείμενα όπου διατηρεί εμφανές συγκριτικό 

πλεονέκτημα. 

 “ ”

Η μία μετά την άλλη οι εταιρίες του Imaging δημοσιοποιούν στοιχεία για τους ισολογι-

σμούς τους. Διατυπώνεται έτσι μια ασφαλής εικόνα για τη δραστηριοποίηση της αγοράς 

μετά την ύφεση του 2009. Από τα στοιχεία που διαθέτουμε, η ανάκαμψη έρχεται με 

σταθερό βήμα στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, αφήνοντας πίσω την Ελλάδα 

που πασχίζει να ισορροπήσει πάνω στην πίεση της δημοσιονομικής κρίσης. Εξ άλλου 

πάντα μας χωρίζει μια διετία υστέρησης από τον υπόλοιπο κόσμο....

CEWE COLOR

A  5,1% 

Η μεγαλύτερη εταιρία 

εκτυπώσεων στην 

Ευρώπη, Cewe Color 

Holding Co. με έδρα 

το Oldenburg της 

Γερμανίας ανακοίνωσε 

τα αποτελέσματα 

των τριών πρώτων 

τριμήνων του 2010. 

Σε σύγκριση με την 

αντίστοιχη περίοδο 

του 2009, σημείωσε 

αύξηση πωλήσεων 

5,1% φθάνοντας 

συνολικό κύκλο 

εργασιών 296εκ. ευρώ 

ενώ τα προ φόρων 

κέρδη εκτοξεύτηκαν 

κατά 216% στα 4,9εκ. 

ευρώ αποτυπώνοντας 

ασφαλώς μεγάλη βελτίωση στην 

κερδοφορία. Για πρώτη φορά στα έξι 

τελευταία χρόνια η εταιρία κατάφερε να 

έχει καθαρό ταμειακό υπόλοιπο 11,6 εκ. 

ευρώ, ενθουσιάζοντας το CEO κο Rolf 

Hollander που μίλησε για εκπλήρωση 

όλων των στόχων και διπλασιασμό του 

μερίσματος ανά μετοχή. 
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PRINT KIOSKS ΚΑΙ DRYLABS 
A .
Όπως αποκαλύπτουν στοιχεία της 

Futuresource Consulting, oι καινούργες 

εγκαταστάσεις drylab (ψηφιακά minilab 

μη χημικής τεχνολογίας) και print kiosks 

(τερματικά με δυνατότητα εκτύπωσης) 

αυξήθηκαν κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο 

του οικ. έτους 2010, φθάνοντας συνολικά 

τα 81.000 τεμάχια σε ευρωπαϊκή κλίμακα. 

Την αγορά οδηγούν χώρες όπως η 

Ισπανία, η Βρετανία και το Ιταλία με πάνω 

από 1800τεμάχια. Στα kiosks κυριαρχεί η 

Γερμανία που απορροφά περίπου το 50% 

(!!) της ευρωπαϊκής αγοράς. 

ZEISS

Στα 423εκ. δολ. εκτοξεύτηκαν τα προ φόρων κέρδη του Carl Zeiss Group το 2010, έναντι 

67εκ. της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Ακόμη πιο απίστευτο είναι το ενεργητικό της 

εταιρίας που μετράει αποθέματα 1,7δισ. δολ. έναντι 1,29εκ. δολ. πέρυσι. Στο ίδιο χρονικό 

διάστημα η εταιρία επένδυσε 290εκ. δολ. σε έρευνα. Συνολικά έχει κατοχυρωμένες πάνω 

από 4.000 ευρεσιτεχνιες. Μέσα στην εταιρία ο κάδος καταναλωτικών οπτικών (Consumer 

Optics/Optronics) πραγματοποίησε τζίρο 412εκ. δολ.

LEICA AG 
!

Σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον η η 

γερμανική εταιρία του Solms κατάφερε σχεδόν 

το ακατόρθωτο. Να διπλασιάσει σχεδόν τις 

πωλήσεις του πρώτου ημίσεος του οικονομικού 

έτους  2010 (ημερολογιακά στοιχεία από Απρίλιο 

ως Σεπτέμβριο 2010). Ο τζίρος έφτασε τα 110 εκ. 

ευρώ σε σχέση με τα 59,5εκ. ευρώ της αντίστοιχης 

ημερολογιακής περιόδου 2009. Από αυτά οι 

πωλησεις φωτογραφικών μηχανών σημείωσαν 

βελτίωση 140% οδηγούμενες από τα μοντέλα Leica 

M9 και S2. 

ΝΟRITSU

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου της Νοritsu Koki Co. η 

σχεδίαση και παραγωγή προϊόντων 

θα περάσει στη θυγατρική NK Works 

Ltd. Tokyo ενώ η μετοχή της εταιρίας 

θα παραμείνει διαπραγματεύσιμη στο 

χρηματιστήριο. Επίσης θα αποσπαστεί το 

Imaging από το Medical. 
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http://www.photoshopdigital.gr/
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ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ / ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ (είσοδος Πεντέλης 11) 

Διάρκεια έκθεσης: 1-27 Φεβρουαρίου 2011 Καθημερινά (και Σαββατοκύριακα) 10.30-20.00 
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AgfaPhoto

Η AgfaPhoto δεν χρειάζεται ιδιαίτερες 

συστάσεις στον φωτογραφικό χώρο. Αυτό 

που δεν γνωρίζουν αρκετοί είναι το ότι έχει 

εξειδικευτεί στις ψηφιακές κορνίζες, ένα 

προϊόν που δεν πήρε πολύ χρόνο να κατα-

κτήσει την αγορά. Η AgfaPhoto καινοτομεί 

παρέχοντας στους εραστές της φωτογρα-

φία τα σωστά μέσα για να μοιράζονται τις 

αναμνήσεις τους. Η γκάμα των ψηφιακών 

κορνιζών περιλαμβάνει επτά μοντέλα με 

χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και δύο 

χρόνια εγγύηση. 

Ξεχωρίσαμε την AF 5088 PS 8 ιντσών με 

ανάλυση 800x600pixel  και ενσωματωμένη 

μνήμη για αποθήκευση 500 φωτογραφιών 

καθώς και τν AF 7088 ΜΤ επίσης 8 ιντσών 

με ανάλυση 800x600 και εσωτερική μνήμη 

για 800 φωτογραφίες. Υποστηρίζουν κάρ-

τες SD/MMC/MS/SDHC/XD. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Toshiba 
3D  40 

Το «παρών» έδωσε η Τoshiba στη μεγαλύτερη έκθεση καταναλωτικών ηλεκτρονικών 

ειδών, CES (Consumer Electronics Show) που ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο Λας Βέγκας, 

παρουσιάζοντας τηλεοράσεις 3D μεγαλύτερες των 40’’, που δεν χρειάζονται ειδικά γυαλιά 

για προβολή τρισδιάστατου περιεχομένου. Ανάμεσά τους 3D τηλεοράσεις διαστάσεων 

65’’ και  56”. Τα πρωτοποριακά αυτά μοντέλα τηλεοράσεων 3D που παρουσιάστηκαν στο 

Las Vegas διαθέτουν πάνελ οπίσθιου φωτισμού LED με 4096x2160pixel (πάνελ 4k2k). 

Η τεχνολογία Integral Imaging της Toshiba, που εφαρμόστηκε στις τηλεοράσεις 3D αυτού 

του είδους, λειτουργεί με πολλαπλά σημεία θέασης που επιτρέπουν στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο να αντιλαμβάνεται τρισδιάστατα τις εικόνες που προβάλλονται, ενώ παράλληλα 

προσφέρει ευρεία γωνία θέασης. Χάρη στην εξειδικευμένη τεχνολογία της υπέρθεσης των 

σημείων θέασης, οι χρήστες μπορούν ακόμη και να κινούν το κεφάλι τους κατά την θέαση 

3D περιεχομένου, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά το τρισδιάστατο εφέ.

INTERSYS 210 9554000

 PHOTOVISION

Ένας πολύ σημαντικός διαγωνισμός φωτογραφίας ετοιμάζεται για πρώτη φορά στα 

πλαίσια της Photovision. Την εκτύπωση και την οργάνωση το έχει αναλάβει η Papers  

(http://www.artonpaper.gr/photovision.html ) ενώ κριτές θα είναι εισηγητές των 

σεμιναρίων που διοργανώνονται από τη Photovision και το PhotoWedding Stories. Ο 

διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους ανεξαρτή-

τως ηλικίας και εθνικότητας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις φωτογρα-

φίες τους έως και την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011, σε μια ή περισσότερες από τις 

τέσσερις κατηγορίες του διαγωνισμού. Ο κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να υποβά-

λει όσες φωτογραφίες θέλει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες. Το κόστος συμμετοχής 

παραμένει € 10. Οι τέσσερις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι φωτογραφία γάμου, 

πορτρέτο, wedding photojournalist και ανοιχτό θέμα. Χορηγοί του διαγωνισμού είναι 

η Epson και η Papers.gr. 

http://www.artonpaper.gr/photovision.html

http://www.artonpaper.gr/photovision.html
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http://www.prestige-co.gr/
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Photo Wedding Stories  
 PHOTOVISION 2011

Η Photo Wedding Stories είναι γνωστή πλέον για τα σεμινάρια που διοργανώνει για 

επαγγελματίες φωτογράφους. Διεθνούς φήμης επαγγελματίες του χώρου μοιράζο-

νται μαζί μας τα μυστικά της φωτογραφίας και παρουσιάζουν νέες τεχνικές στο κό-

σμο της φωτογραφίας. Φέτος στην Photovision ετοιμάζουν ένα πλούσιο πρόγραμμα 

από διάσημα ονόματα του χώρου που θα διαρκέσει 4 μέρες.  Ομιλητές θα είναι οι 

Jim Garner, Martin Schembri, Ryan & Jess Schembri, Martin Grahame Duhn, Doug 

Gordon, David Beckstead, Robert Balasko, Sofie Louca, Paul Caraolides, Τάσος 

Βασιλειάσης και Νίκος Πεκρίδης. Η τιμή για το σύνολο των σεμιναρίων είναι 370 

ευρώ συνολικά 60% φτηνότερα σε σχέση με το κόστος των μεμονωμένων συμμετο-

χών. Στα αγγλόφωνα προγράμματα θα υπάρχει μετάφραση και το πλήρες πακέτο θα 

προπωλείται αποκλειστικά από το PWS. http://www.e-pws.gr

 Steadicam 
 PHOTOVISION 2011

Διήμερο σεμινάριο Steadicam διοργανώνει 

η αντιπροσωπεία της Tiffen International/

Steadicam M C MANIOS Cine Video 

Equipment. H εκδήλωση σκοπό έχει να διδάξει 

τη βασική χρήση του Steadicam Flyer και του 

Steadicam Pilot και πραγματοποιείται για πρώ-

τη φορά στην Ελλάδα στις 12 και 13 Μαρτίου 

στα πλαίσια της Photovision. H συμμετοχή 

κοστίζει 250 ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) 

και για τις δύο μέρες και καλύπτει το μάθημα 

καθαυτό και τη χρήση του εξοπλισμού. Στο 

διάστημα των δύo ημερών η εκπαίδευση 

εκτείνεται σε όλα τα βασικά: ζύγισμα, εφαρμο-

γή σε κάθε χρήστη, κίνηση και συνηθισμένες 

τεχνικές. Το workshop δεν υπονοεί ότι θα με-

τατρέψει κάποιον σε πιστοποιημένο Steadicam 

Operator αλλά μεταδίδει συμβουλές και 

τεχνικές για να ξεκινήσει ενώ τα υπόλοιπα 

έχουν να κάνουν με την αφοσίωση και εξάσκη-

ση του κάθε χρήστη. Η προϋπόθεση για τους 

συμμετέχοντες είναι απλώς να έχουν γνώση 

χειρισμού κάμερας και να είναι σχετικά υγιείς. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν υπόψη τους 

ότι η χρήση Steadicam είναι μια έντονη φυσική 

άσκηση και πιθανώς να ζεσταθούν οπότε το 

προτιμότερο ντύσιμο είναι φόρμα ή τζην και 

κοντομάνικο. Αθλητικά παπούτσια είναι ιδα-

νικά για την περίσταση. Τέλος, επισημαίνουμε 

ότι το workshop θα γίνει στα αγγλικά από τον 

James Elias, επίσημο εκπαιδευτή της Tiffen 

/ Steadicam.  Οι συμμετέχοντες θα παραλά-

βουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του 

Steadicam 2 Day Workshop (Bronze). Όσοι 

επιθυμούν να κλείσουν θέση στο workshop, 

πρέπει να στείλουν αίτηση στη Σεσίλια Μανιού 

μέσω email: cecilia@mcmanios.gr ή με fax στο 

210-6452997. Σημειώνεται ο περιορισμένος 

αριθμός θέσεων, μόλις για εννέα (9) άτομα. 

Περισσότερα για το περιεχόμενο του Steadicam 

2 Day Workshop (Bronze) μπορούν να βρουν 

οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα: 

www.FlySteadicam.com

http://www.e-pws.gr/
www.FlySteadicam.com
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PHOTOVISION 2009:
H

KATA .

.   48, 

: 210 9758780, FAX: 210 9758781

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

http://www.protasis.gr/main.asp
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Samsung  ST
Superslim (17mm)  Megapixel

Μόλις λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της έκθεσης CES η Samsung επανέρχεται 

με ….περισσότερα νέα μοντέλα και συγκεκριμένα τρεις superslim compact της 

σειράς ST, 14 ως 16Megapixel. Συγκεκριμένα, η SΤ95 έχει 16Megapixel και oι 

δύο ST 90 και 65 «μόλις» 14Megapixel. To μεγαλύτερο μοντέλο ξεχωρίζει από 

την επαφική οθόνη 3,0in. Smart Touch καθώς και από τη διαφορετική συμπίεση 

Η.264 στο video 720p. Τα οπτικά και στις τρεις περιπτώσεις είναι zoom 5x optical 

και ξεκινάνε από ευρυγώνια εστιακή απόσταση 26mm και 27mm, αντίστοιχα. 

Για την σωστή λήψη φροντίζουν τα 16 υποπρογράμματα σκηνής και μάλιστα με 

αυτόματη επιλογή ανάλογα με το περιεχόμενο του κάδρου.  

SAMSUNG ELECTRONICS L.T.D.  213 0163800

Panasonic Lumix TS3

Η τρίτη στη σειρά TS απευθύνεται σε φίλους του trekking, της περιπέτειας και 

των ταξιδιών σε εξωτικά μέρη αλλά και σε όσους κάνουν τις διακοπές τους. Η πιο 

ενισχυμένη compact Lumix καταδύεται ευχαρίστως σε βάθη ως 12m, αντέχει σε 

πτώση από 2m και σε κρύα ως -10° C ενώ είναι ανθεκτική και στη σκόνη. Όμως το 

πιο εντυπωσιακό στοιχείο της είναι το ενσωματωμένο GPS που αποτυπώνει στην  

Exif επικεφαλίδα του αρχείου, πληροφορίες Geotagging από κάθε λήψη, μαζι με 

βαρόμετρο, πυξίδα και υψόμετρο. Mάλιστα εκτός από τις γεωγραφικές συντεταγμένες, 

η η μηχανή μπορεί (ανακαλώντας από χαρτογραφημένη μνήμη 203 κρατών και πάνω 

από 1εκ. ορόσημων ανά τον κόσμο) να δείξει τα τοπικά στοιχεία (όνομα πόλης/

χωριού και σε ποια γεωγραφική περιοχή ανήκουν). Οσοι θέλουν να εκπλήττουν 

τους φίλους τους με hi tech gadgets θα αξιοποιήσουν τη λειτουργία Panasonic 3D 

Photo που εξομοιώνει τρισδιάστατο αποτέλεσμα τραβώντας 20 διαδοχικά καρέ και 

χρησιμοποιώντας τις δύο από αυτές για ένα 3D καρέ σε φορμά MPO. H αναπαραγωγή 

μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε συσκευή συμβατή με ΜΡΟ όπως τηλεόραση HDTV 

Viera 3D. Στην θέση των οπτικών βρίσκουμε ευρυγώνιο φακό Leica DC Vario Elmar 

με zoom 4,6x που ξεκινάει από τα 28mm, και αξιοποιεί την τεχνολογία Intelligent 

Zoom για να επεκτείνει το zoom στο 6x. Στον τομέα των ηλεκτρονικών, υπάρχει 

νέου τύπου αισθητήρας HiSpeed CCD 12,1Μegapixel με πρόβλεψη για full HD video 

1920x1080pixel σε συμπίεση τύπου AVCHD, όσο για τα ηλεκτρονικά ενσωματώνεται 

επεξεργαστής Venus Engine FHD. INTERTECH A.E. 210 9692300

A
Kodak

 Apple  Blackberry

Eίναι γνωστό ότι η (πρώην τεράστια 

και νυν μεσαίου μεγέθους) εταιρία του 

Rochester στην πορεία του χρόνου 

έχει συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό 

ευρεσιτεχνιών στο Digtal Imaging. 

Για κάποιες από αυτές, πληρώνεται 

δικαιώματα (royalties). Μεταξύ αυτών 

και μια ευρεσιτεχνία του 2001 για τον 

τρόπο που στην οθόνη μιας ψηφιακής 

μηχανής απεικονίζεται live το αντικείμενο 

σε κίνηση ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 

καταγραφεί σε ακίνητο καρέ χωρίς η μία 

λειτουργία να παρεμποδίζει την άλλη. 

Κάτι σχεδόν αυτονόητο με τα σημερινά 

μέτρα. Κι όμως πέρυσι η Kodak απέσπασε 

ποσό εξωδικαστικού συμβιβασμού 

560εκ. δολ. από τη Samsung και 414εκ. 

δολ. από την LG για την παραβίαση 

πατέντας στα κινητά των δυο εταιριών. 

Επίσης εισπράττει δικαιώματα για τον 

ίδιο λόγο από τη Μοtorola και Nokia. 

Όμως η Αpple και η Blackberry εταιρίες 

αμερικανικών συμφερόντων και οι δύο, 

αρνούνται τη βάση της αγωγής της Kodak 

ως υπερβολικά γενικόλογη. Στην εξέλιξη 

της αντιδικίας σίγουρα θα παίξει ρόλο 

μια προδικαστική απόφαση της Διεθνούς 

Επιτροπής Εμπορίου στη Washington 

στις 17 Ιανουαρίου που απέρριψε σε αυτό 

το στάδιο τους ισχυρισμούς της Kodak. 

Όμως η τελική απόφαση είναι ακόμη 

μακριά.
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http://www.octapus.com.gr/
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Canon 
 “Pick” 

 BLI

Η Canon έλαβε δέκα  βραβεία “Pick 

2011” από τον καταξιωμένο οργανι-

σμό διεξαγωγής ερευνών και δοκιμών 

Buyers Laboratory Inc. (BLI). Οι διακρί-

σεις “Outstanding Achievement”  που 

έλαβε η Canon από τον BLI αφορούν σε 

προϊόντα εκτύπωσης μικρού αλλά και 

μεγάλου τιράζ, τα οποία διακρίθηκαν 

για την αξιοπιστία, την ευχρηστία και την 

ποιότητα εκτύπωσης που προσφέρουν σε 

μεγάλες ή μικρότερες ομάδες εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο BLI απένειμε βραβεία 

για τα προϊόντα της Canon στις παρακάτω 

κατηγορίες:

Κορυφαίος ασπρόμαυρος εκτυπωτής 

πολλαπλών λειτουργιών A3/Ledger 

71 έως 80 σελ./λεπτό στον Canon 

imageRUNNER ADVANCE 6075/6075i, 

κορυφαίος ασπρόμαυρος εκτυπωτής 

πολλαπλών λειτουργιών A3/Ledger 51 

έως 60 σελ./λεπτό: Canon imageRUNNER 

ADVANCE 6055/6055i, κορυφαίος προσω-

πικός εκτυπωτής A4 στον Canon i-SENSYS 

LBP6000, κορυφαίος εκτυπωτής πολλα-

πλών λειτουργιών A4 για μικρές ομάδες 

εργασίας στον Canon i-SENSYS MF5880dn, 

κορυφαίος εκτυπωτής πολλαπλών λει-

τουργιών A4 για επιχειρήσεις μικρού και 

μεσαίου μεγέθους στον Canon i-SENSYS 

MF9280Cdn, κορυφαίος έγχρωμος φωτο-

γραφικός εκτυπωτής inkjet μεγάλου μεγέ-

θους για μικρές ομάδες εργασίας Canon 

imagePROGRAF iPF6350, κορυφαίος σα-

ρωτής δικτύου ο Canon imageFORMULA 

ScanFront 300/300P και κορυφαία λύση 

διαχείρισης εξόδου: uniFLOW V5.  Τα 

μοντέλα Canon imageRUNNER ADVANCE 

C5051 και Canon i-SENSYS MF5880dn  

τιμήθηκαν με τη διάκριση ‘Outstanding 

Energy Efficiency’ για την εξαιρετική τους 

απόδοση στον τομέα της εξοικονόμησης 

ενέργειας

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη-Πινακο-

θήκη Καλαμάτας, παρουσιάζουν στο Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας την έκθεση 

«Ρεύματα κλασικής δημιουργίας». Η σύλληψη και η επιμέλεια της έκθεσης είναι της Νίνας 

Κασσιανού και του Βαγγέλη Ιωακειμίδη. 

Η έκθεση αποτελείται από 190 έργα (εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας, σύγχρονες αναπαρα-

γωγές) έντεκα σημαντικών Ελλήνων φωτογράφων - Ανδρέα Εμπειρίκου, Κωνσταντίνου 

Ζημέρη, Σωκράτη Ιορδανίδη, Δημήτρη Λέτσιου, Σπύρου Μελετζή, Nelly’s, Θεόδωρου Νι-

κολέρη, Βούλας Παπαϊωάννου, Γιάννη Στυλιανού, Δημήτρη Χαρισιάδη, Μαρίας Χρουσά-

κη. Η έκθεση, η οποία επιχειρεί να σκιαγραφήσει τάσεις που αναπτύχθηκαν στην ιστορία 

της ελληνικής φωτογραφίας από το μεσοπόλεμο μέχρι τη δεκαετία του 1970, παρουσιάζει 

τα έργα μέσα από πέντε ενότητες: «Μάσκα και Σώμα», «Ύλη και φόρμα», «Άνθρωπος 

και τοπίο», «Πορτρέτο και μνήμη», «Ίχνη και μαρτυρίες». Τα έργα που παρουσιάζονται 

ανήκουν στα αρχεία και τις συλλογές του ΜΦΘ, της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείο Αλε-

ξάνδρου Σούτζου, του Φωτογραφικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, του Φωτογραφι-

κού Κέντρου Σκοπέλου, του αρχείου Μάτσης Χατζηλαζάρου-Ιστορικό Αρχείο Μουσείου 

Μπενάκη και του αρχείου Μελετζή (Μαριάννα Αγγελοπούλου, Ελένη Αιματίδου-Αργυ-

ρίου). Η έκθεση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη (25/04-30/05/09) και 

στη συνέχεια στο Ηράκλειο (17-31/10/09) και την Ξάνθη (01/02-15/03/10). 

ΛΑΪΚΉ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

(τηλ. 2721022607)

Ώρες λειτουργίας: 10.00-13.00 & 17.00-20.00

26/01-10/02/11
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PHOTOVISION 
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http://www.photovision.gr/galleries/Photovision1995/Photovision1995.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision1999/Photovision1999.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2003/Photovision2003.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2007/Photovision2007.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision1997/Photovision1997.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2001/Photovision2001.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2005/Photovision2005.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2009/Photovision2009.html
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PhaseOne
IQ

Με τρεις  ψηφιακές πλάτες νέας γενιάς γιόρτασε η δανέζικη PhaseOne τον 

ερχομό της νέας χρονιάς. Πρόκειται για τα μοντέλα IQ140, 160 και 180 με 

αισθητήρες 40, 60,5 και 80Μegapixel, αντιστοίχως και πιο ριζοσπαστικό 

στοιχείο την οθόνη αφής με διαγώνιο 3,2in. μέσω της οποίας γίνονται 

όλες οι ρυθμίσεις. O αισθητήρας 80Megapixel της κορυφαίας IQ180 

έχει διαστάσεις 53,7x40,4mm και ανάλυση 10.320x7.752pixel (βήμα 

εικονοστοιχείου 5,2micron). Προχωρώντας στη γκάμα, η μεσαία IQ 160 

έχει ίδια επιφάνεια αισθητήρα αλλά ανάλυση 8984x6732 και η “μικρή” 

IQ140 με τον ελαφρώς μικρότερο αισθητήρα 43,9x33,9mm …μόλις 

7320x5384 ενώ και οι δύο έχουν βήμα εικονοστοιχείου 6x6micron. Xάρη 

στην τεχνολογία Sensor + που ουσιαστικά αθροίζει ανά τέσσερα τα Pixel, 

o xρήστης μπορεί να περνάει σε αντίστοιχη λειτουργία, μειώνοντας στο  

την ανάλυση αλλά πολλαπλασιάζοντας την ευαισθησία. Οι πλάτες σειράς 

IQ προσαρμόζονται σε μηχανές μεσαίου φορμά PhaseOne 645DF/AF, 

Hasselblad H1 & H2, Hasselblad V, Contax 645AF. 

Xαρακτηριστικά
• Ταχύτερη ενσύρματη λειτουργία με USB 3.0 σύνδεση. 

• Συμπληρωματικά παρέχεται και θύρα Firewire 800.

• Tετραπλασιασμός ευαισθησίας με Sensor+ και γεφύρωση pixel ανά τέσσερα.

• Ταχύτερη αυτόνομη λειτουργία με Compactflash και onboard μνήμη 1GB

• Δυναμική περιοχή 12,5f/stop

• Eπιβεβαίωση εστίασης με Focus Mask

• Ενσωματωμένος φορτιστής μπαταρίας

• Συνεργασία με CaptureOne 6

• Eνισχυμένη κατασκευή με κράμα αλουμινίου και τσιμούχες 

FOTOVISION 210 3390811

IQ180 IQ160 IQ140

1.0 1.0 1.3

CCD 53.7x40.4 mm 53.9x40.4 mm 43.9x32.9 mm

Pixels 10328 x 7760 8984 x 6732 7320 x 5484

Pixel -

 Sensor+

5162 x 3878 4490 x 3364 3658 x 2740

Pixel

(micron) 5.2x5.2

Sensor+

10.4x10.4 6x6

Sensor+

12x12 6x6

Sensor+

12x12

(megapixel)

80 20 60.5 15 40 10

 (ISO) 50 - 800 200 - 3200 50 - 800 200 - 3200 50 - 800 200 - 3200

1/10.000 sec. – 1 minute

16bit-OptiColor +, 12.5 f-stops and Lens+ technology

 (frames per 

sec.*)

0.7 0.9 1.0 1.4 1.2 1.8

 buffer 1 GB Advanced high speed RAM

Display 3.2” retina type multi touch screen with 1.15 megapixels 290 ppi(dpi) 16 million colors, 170º viewing angle

53.7 mm

4
0
.4

 m
m

53.9 mm

4
0
.4
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m

3
2

.9
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m

43.9 mm
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: 210 8541400, info@photo.gr

28/2/2011
ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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«Η γαμήλια δεξίωση θα πραγματοποιηθεί στα... ΜcDonalds της γειτονιάς μας» 

ίσως γράφουν πλέον τα προσκλητήρια γάμου πολλών νεονύμφων που μένουν 

στο Χονγκ Κονγκ. 

Η γνωστή αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων γρήγορου φαγητού προσφέρει πλέον 

στα 200 εστιατόριά της που εδρεύουν στο Χονγκ Κονγκ μια νέα υπηρεσία: τις «ταχυ-

δεξιώσεις γάμου», ελπίζοντας ότι σε περίοδο οικονομικής κρίσης, θα προσελκύσει 

πολλά νέα ζευγάρια με τις χαμηλές τιμές και τις προσφορές. 

Η υπηρεσία με τον χαρακτηριστικό τίτλο «ΜcWedding», λειτουργεί από την 1η 

Ιανουαρίου 2011 και σε κάθε εστιατόριο μπορούν να φιλοξενηθούν από 50 ως 100 

καλεσμένοι. Το μενού περιλαμβάνει, για κάθε καλεσμένο, ένα τσίζμπεργκερ, μια μερί-

δα πατάτες, αναψυκτικό και ένα κομμάτι μηλόπιτα, στην ιδιαιτέρως ανταγωνιστική τιμή 

των μόλις 2,86 ευρώ ανά άτομο. Έτσι, μια δεξίωση για 100 καλεσμένους μπορεί να 

στοιχίσει 286 ευρώ, κόστος μηδαμινό μπροστά στα 13.000-18.000 ευρώ που μπορεί 

να κοστίσει μια δεξίωση σε εστιατόριο ή σε αίθουσα δεξιώσεων. Οι μελλόνυμφοι 

οφείλουν πάντως να στέλνουν οι ίδιοι τις προσκλήσεις και να αγοράζουν τα ποτά, 

αφού κανένα ΜcDonalds στο Χονγκ Κονγκ δεν 

σερβίρει οινοπνευματώδη - ούτε καν μπίρα 

ή κρασί. Η αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων 

επισημαίνει πάντως, ότι πολλές εκπλήξεις έχουν 

προγραμματιστεί για τα νέα ζευγάρια και πως 

η γαμήλια τούρτα θα είναι, φυσικά, η γνωστή 

μηλόπιτα ΜcDonalds σε μεγάλο μέγεθος. «Πολ-

λά ζευγάρια στο Χονγκ Κονγκ γνωρίστηκαν ή 

βγήκαν πρώτη φορά ραντεβού στα ΜcDonalds 

και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας. Τώρα 

θέλουμε να τους το ανταποδώσουμε», τονίζει η 

υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων των ΜcDonalds 

Ηong Κong, Ελεν Τσονγκ Γουένγκ Λινγκ και 

προσθέτει: «Πήραμε την πρωτοβουλία αυτή 

βλέποντας τη διάθεση πολλών ανθρώπων να 

δώσουν τη γαμήλια δεξίωσή τους στο αγαπημέ-

νο τους εστιατόριο…». 

Wedding
p h o t o . g r

www.weddingphoto.gr
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Ç ðñùôç ikon F3
Δεν αποτελεί υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η αρχετυπική ρεφλέξ 

35mm Nikon F του 1959 έφερε επαναστατικές αλλαγές. Στα τέλη της 

δεκαετίας του ’50 κυριαρχούσαν οι τηλεμετρικές Leica στα 35mm και η 

διοπτική Rollei στο φορμά 120 χωρίς τίποτε μέχρι τότε να αμφισβητεί 

την επικράτησή τους. Η Ιαπωνία ήταν κάτι σαν τη σημερινή Κίνα, χώρα 

με φθηνά εργατικά και φθηνές φωτογραφικές μηχανές που αγόραζαν 

όσοι δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τις γερμανικές. Η σχεδίαση των 

ρεφλέξ μηχανών είχε μείνει πίσω: για παράδειγμα οι μηχανισμοί άμε-

σης επαναφοράς καθρέπτη παρέμεναν στην αφάνεια (με την εξαίρεση 

της Asahiflex) όπως και τα αυτόματα διαφράγματα. Και βέβαια, ήταν 

άγνωστη η έννοια: “επαγγελματική ρεφλέξ 35mm”. Περιέργως, μέσα 

σε αυτό το τεχνολογικό τέλμα, το 1959, παρουσιάστηκαν τρεις σπου-

δαίες γιαπωνέζικες ρεφλέξ 35mm: Η Canonflex, η Μinolta SR-2 και 

η Nikon F, από τις οποίες  η τελευταία απετέλεσε ορόσημο και δίκαια 

χαρακτηρίστηκε κλασσική. 

Ας δούμε με προσοχή τις μοναδικές πρωτιές  της Nikon F:

• To πρώτο motor drive και μάλιστα με απίστευτη για την εποχή ταχύ-

τητα 4fps  (με κλειδωμένο καθρέπτη).

• Η πρώτη τόσο εκτεταμένη γκάμα φακών Νikkor από 21 ως 1000mm, 

που παρουσιάστηκε ταυτόχρονα με τη μηχανή.

• Η πρώτη 100% κάλυψη σκοπεύτρου σε ρεφλέξ μηχανή.

• Το πρώτο σύστημα κλειδώματος καθρέπτης για αποφυγή των 

κραδασμών.

• Το πρώτο σύστημα εναλλακτών θαμπόγυαλων.

• Η πρώτη πλάτη πολλαπλών (250) καρέ.

Ο αδιάψευστος επαγγελματικός χαρακτήρας της Nikon F δελέασε 

πολλούς επαγγελματίες φωτογράφους να μεταπηδήσουν στα 35mm, 

ξεπερνώντας δισταγμούς και αναστολές. Το άριστο σύστημα σκόπευ-

σης με τα εναλλακτά σκόπευτρα, η πολύ καλή ποιότητα των οπτικών 

και η γερή κατασκευή ήταν τα αποφασιστικά κριτήρια.  

Η πρώτη F είχε serial no. 64000001, και η παραγωγή διήρκεσε μέχρι 

το 1974. Από το εργοστάσιο της Nippon Kogaku βγήκαν 862.600 

Nikon F. Σχεδόν όλες εξακολουθούν να λειτουργούν απρόσκοπτα 

μέχρι σήμερα!!

Η γερμανική Βaldessa κατάγεται από τη δεκαετία του ‘60. Για 

την εποχή της αντιπροσωπεύει ένα αισθητικό ριζοσπαστισμό 

με τις στρογγυλές γραμμές της. Παρόλα αυτά, η κατασκευή 

σαν τανκ, επιμένει να υπενθυμίζει κατηγορηματικά τα πρότυ-

πα της εποχής. 

Το φόρτωμα του φιλμ μοιάζει με τις σύγχρονες απλές μηχα-

νικές ρεφλέξ, ενώ η τύλιξη με το περίεργο αναδιπλούμενο 

κουρδιστήρι στη βάση (με την ιδιόρρυθμη σχέση πολλαπλα-

σιασμού στα γρανάζια αρκεί μισή περιστροφή για να προχω-

ρήσεις ένα καρέ) μας επαναφέρει στα δεδομένα της δεκαετίας 

του ’60. Το τηλέμετρο ελέγχεται από ένα περίεργο δίσκο 

ακριβώς κάτω από το παράθυρο του φωτομέτρου σεληνίου 

και η σωστή εστίαση έχει επιτευχθεί μόλις συμπέσουν τα δύο 

είδωλα στο mini πλαίσιο της τηλεμετρικής κουκκίδας.

Ο φακός Color Westanar 45 f/2,8 αντλεί την προσωνυμία 

Color από την μονή επίστρωση single coat (ενώ προηγου-

μένως οι φακοί στερούνταν αντιθαμβωτικής επίστρωσης). 

Για το χρονισμό φροντίζει το μηχανικό κλείστρο Prontor SVS 

με κλίμακα ταχυτήτων 1/300-1sec. αρκετά αξιόπιστο για τα 

δεδομένα της εποχής. Παρόλα αυτά είναι φυσικό τόσο παλιά 

κλείστρα να θέλουν service μετά τόσα χρόνια. Επίσης δεν 

πρέπει να περιμένουμε πολλά από το φωτόμετρο σεληνίου, 

αφού με τον καιρό χάνει την ακρίβειά του. Η συλλεκτική 

αξία της μηχανής, επειδή κυκλοφόρησε σε μεγάλα τιράζ στην 

εποχή της, δεν είναι σημαντική.

Âalda Baldessa 1b

Και κάτι γενικότερο: Σε γενικές γραμμές, το να γίνει κανείς 

συλλέκτης φωτογραφικών στην Ελλάδα είναι πονεμένη 

ιστορία, αφού λείπει η παράδοση και η στήριξη της ειδικής 

αγοράς. Στο μυαλό των περισσότερων, φωτογραφική μηχανή 

- αντίκα σημαίνει κρυμμένο θησαυρό, κάτι πολύ μακριά από 

την αλήθεια. Το ευρωπαϊκό παράδειγμα με την ανεπτυγμένη 

συλλεκτική αγορά, τα ειδικά καταστήματα και περιοδικά, 

απέχει πολύ... Ως τότε, σας συμβουλεύουμε να κάνετε μια 

βόλτα ως Γερμανία, Αγγλία ή Γαλλία για τις ενδεχόμενες 

αγορές σας (ή πιθανά να χρησιμοποιήσετε Internet), να αξι-

οποιήσετε τα στοιχεία που κατά καιρούς δημοσιεύονται στον 

ειδικό τύπο, πιθανώς να προμηθευθείτε το Hove’s Blue Book 

ή το McKeown’s Guide (έγκυρα reference books) και να είστε 

προσεκτικoί στις συλλεκτικές επενδύσεις σας.
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Οι βασικές κινήσεις της κάμερας είναι τυποποιημένες από πλευράς ορολογίας: 

• Κίνηση παν/pan ή πανοράμικ/ panοramic . Στην ελληνική επαγγελματική ορολογία συνήθως 

λέγεται πανοραμική , όπου η κάμερα μετακινείται δεξιά-αριστερά πάνω στον οριζόντιο άξονα 

της, δίνοντας την εντύπωση ενός οριζόντιου σκαναρίσματος του χώρου 

• Κίνηση τιλτ/ tilt. Στην ελληνική επαγγελματική ορολογία συνήθως βερτικάλ, από το γαλλικό 

όρο για την κάθετη κίνηση. Η κάμερα κινείται πάνω κάτω στον κάθετο άξονά της δίνοντας 

την εντύπωση ενός ξεδιπλώματος του χώρου από πάνω προς τα κάτω ή ανάποδα. 

• Κίνηση τράκιν / trαcking όπου ολόκληρη η κάμερα μαζί με τον άξονα της κινείται παράλληλα 

με το έδαφος (και τον ορίζοντα) μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, κυκλικά ή διαγώνια, 

πάνω σε ειδικές ομώνυμες κατασκευές που μπορεί να είναι από τρίποδα με ρόδες ως μικρά 

οχήματα μέσα στα οποία χωράει να καθίσει και ο εικονολήπτης. Ανάλογα με το όχημα, 

παίρνει και η κίνηση την ονομασία: για παράδειγμα ντόλιν/dolling είναι η κίνηση πάνω σε 

ντόλι/dolly, το τρίποδο με τα τρια ροδάκια. Kίνηση Πάνθηρα είναι η κίνηση στα οχήματα 

της εταιρείας Panther (βλ. κεφ. Α.13).  Πολλές φορές, ο όρος τράβελιν χρησιμοποιείται 

στην ελληνική επαγγελματική ορολογία για όλες τις κινήσεις που κανονικά ονομάζονται 

τράκιν δημιουργώντας σύγχυση. Γιατί το λεγόμενο σύστημα τράβελιν/travelling που δίνει 

και το όνομα του στην ομώνυμη κίνηση, είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει τη 

μαλακή κίνηση της κάμερας πάνω σε πλατφόρμα ή όχημα που σέρνεται πάνω σε ειδικές 

συναρμολογούμενες ράγες. Χρησιμοποιείται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εδάφους, 

όπου οι ρόδες στα διάφορα είδη καρέλων (ελληνικός επαγγελματικός όρος για πλατφόρμες, 

καρότσια ή μικρά οχήματα για κάμερες και εικονολήπτες) δεν μπορούν να ανταποκριθούν 

και να διατηρήσουν την ομαλή κίνηση.

• Κίνηση κυκλική (arc) και κίνηση πλάγια (lateral): πρόκειται για παραλλαγές της κίνησης 

τράκιν, δηλαδή η κάμερα κινείται ολόκληρη μαζί με τον κάθετο άξονα της. Στην κίνηση αρκ, 

η κάμερα κινείται κυκλικά γύρω από 

το θεματικό αντικείμενο, ενώ στην 

κίνηση λάτεραλ η κάμερα κινείται 

παράλληλα με τη κίνηση του 

αντικειμένου, διατηρώντας συνεχώς 

την ίδια απόσταση από αυτό. 

• Κίνηση πέντεσταλ/ pedestal/ped, 

όπου η κάμερα μετακινείται 

ολόκληρη στον κάθετο άξονά της 

προς τα πάνω ή προς τα κάτω 

• Κίνηση γερανού (crane) όπου ο 

άξονας της κάμερας κινείται πάνω 

από το έδαφος σε ολόκληρο τον 

τρισδιάστατο χώρο με απόλυτη 

ευκολία αλλαγής ύψους, 

κατεύθυνσης και πολυπλοκότητας 

κινήσεων. Η τελική εντύπωση 

που δίνει η εικόνα είναι αυτή της 

κάμερας που “κολυμπάει” σ΄ έναν 

τρισδιάστατο χώρο. Ο γερανός 

μπορεί να είναι χειροκίνητος ή 

τηλεκατευθυνόμενος και το ύψος 

απομάκρυνσής του από το έδαφος 

μπορεί να φτάσει σε δεκάδες μέτρα.

Ανάλογη ελευθερία κίνησης και 

οπτικά αποτελέσματα με το γερανό, 

δηλαδή κίνηση της κάμερας στον 

τρισδιάστατο χώρο, επιτυγχάνεται με 

την κάμερα στο χέρι (hand-held), όπου 

το ανθρώπινο σώμα του εικονολήπτη 

αποτελεί τον άξονα της κάμερας (σε 

αυτή την περίπτωση, βέβαια, το ύψος της 

κίνησης της κάμερας είναι τόσο όσο και 

το ύψος του χειριστή της). 

Για την απορρόφηση των 

κραδασμών που προκαλούνται 

από την κίνηση του ανθρώπινου 

σώματος χρησιμοποιείται από το 1976 

ο μηχανισμός στήριξης στέντικαμ/ 

steadicam. Σήμερα, η χρήση του είναι 

τόσο διαδεδομένη ώστε πολλοί να 

μιλούν για ένα ξεχωριστό τύπο κίνησης 

που μπορεί να μιμηθεί με ακρίβεια και 

αρμονία, την κίνηση και τις διαστάσεις 

του ανθρώπινου σώματος (βλ κεφ Α.13) 

Στις κινήσεις της κάμερας 

συγκαταλέγουν συχνά και τις κινήσεις 

του ζουμ φακού, καθώς, παρά τις 

διαφορές τους ως προς την προοπτική, 

τα ζουμ προσέγγισης και απομάκρυνσης 

(ζουμ ιν και άουτ) επιδρούν στην 

εικόνα με τρόπο συγγενή με το τράκιν 

μπροστά / πίσω : ανοίγουν και κλείνουν 

το κάδρο, φτιάχνουν με άμεσο τρόπο 

νέες συνθέσεις και επιτελούν ανάλογη 

χρηστική λειτουργία. 

T

T
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          Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ. Οι κινήσεις αυτές της κάμερας, όπως και οποιοδήποτε άλλο 

φωτογραφικό στοιχείο του πλάνου, επενεργούν και αλληλο-αντιδρούν με τα υπόλοιπα στοιχεία 

του οπτικοακουστικού έργου ώστε να προωθούν τη δράση, να εξελίσσουν την όποια αφήγηση 

και, σε πολλές περιπτώσεις, να εντάσσουν τα εικονιζόμενα σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο νοημάτων 

και ιδεών. Από μια τέτοια οπτική, όλες οι κινήσεις της κάμερας μπορούν να χωριστούν σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες : αυτές που γίνονται ταυτόχρονα και στην ίδια κατεύθυνση με την κίνηση του 

εικονιζόμενου (στα αγγλικά φόλοου/follow shots, στα ελληνικά θα μπορούσε να μεταφραστεί ως 

παρακολουθηματικές λήψεις)36 κι αυτές που γίνονται αυτόνομα από τις κινήσεις των εικονιζόμενων 

(αγγλιστί ιντιπέντεντ/independent shots) τις ανεξάρτητες λήψεις. 

Οι συχνότερες λειτουργίες της κίνησης της κάμερας στo πλαίσιο των παρακολουθηματικών 

λήψεων είναι πρωτίστως αφηγηματικές : 

• η παρακολούθηση της δράσης 

• η διόρθωση (reframing). Η κάμερα κινείται ελαφρά ταυτόχρονα με το εικονιζόμενο θέμα, όχι 

τόσο γιατί αυτό κινδυνεύει να βγει εκτός κάδρου, αλλά για να κρατηθεί στην ίδια αρχική θέση ως 

προς τη σύνθεση ή να βελτιώσει τη νέα σύνθεση. 

• ο περιορισμός του μοντάζ, χάριν οικονομίας, καθώς ένα πλάνο με κίνηση εκ των 

πραγμάτων κρατάει πολλαπλάσιο χρόνο από ένα ακίνητο πλάνο σε ένα κλασικό 

αφηγηματικό έργο. 

Οι παρακολουθηματικές λήψεις μπορεί να γίνονται για πρόκληση εντυπώσεων και οπτικής 

ποικιλίας, δηλαδή λόγους εικαστικούς, για την απόλαυση της ίδιας της κίνησης ως εικαστικής 

ποιότητας. Και βέβαια, οι παρακολουθηματικές λήψεις μπορεί να γίνονται για συμβολικούς 

λόγους, προσδίδοντας μια αποδεκτή εικονική διάσταση στο περιεχόμενο τους. Για παράδειγμα 

οι βίαιες κινήσεις σε μια ταινία δράσης. 

Πολύ πιο δημιουργικό και εκφραστικό θεωρείται το αποτέλεσμα που παράγει η κάμερα 

όταν κινείται αυτόνομα από τις εικονιζόμενες κινήσεις των ανθρώπων ή των αντικειμένων (χωρίς 

να αποκλείεται μια τέτοια κίνηση να έχει και καθαρά χρηστική διάσταση). Οι πιο συνηθισμένοι 

τρόποι και λειτουργίες τέτοιων κινήσεων εξυπηρετούν αφηγηματικούς λόγους: 

Το “σκανάρισμα” του χώρου, όπου υπάρχει ή θα γίνει κάτι σημαντικό. Η δημιουργία 

προσδοκιών, περιέργειας και σασπένς, η υπογράμμιση κάποιου σημαντικού στοιχείου, 

ο προσδιορισμός της σχέσης δύο εικονιζόμενων, ανάλογα με τον τρόπο που κινείται μεταξύ 

τους η κάμερα, η εγκαθίδρυση του χώρου που θα εξελιχθεί άμεσα η δράση της σκηνής. 

Από την άλλη, υπάρχουν πάρα 

πολλά παραδείγματα, ιδίως από τον 

κινηματογράφο, όπου η κίνηση της 

κάμερας λειτουργεί καθαρά συμβολικά: 

από το ταξίδι και την εσωτερική αναζήτηση 

στις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου 

ως το πέρασμα του χρόνου στις ταινίες 

του Μαξ Οφύλς. Ένα σχετικά πρόσφατο 

παράδειγμα πετυχημένης συμβολικής 

χρήσης της κάμερας προέρχεται από το 

κίνημα Δόγμα 95 και την υποχρεωτική 

χρήση της κάμερας “στο χέρι” για τις 

ταινίες που θέλουν να ανήκουν σε αυτό. 

Σε όλες τις ταινίες του Δόγματος, η 

κάμερα συμβολίζει και αναπαριστά έναν 

ντοκιμαντερίστικο τρόπο καταγραφής των 

δρώμενων, πολύ κοντά στον πραγματικό 

τρόπο λειτουργίας της όρασης, και τονίζει 

την “αλήθεια” των εικονιζόμενων. Σε 

μερικές περιπτώσεις, η χρήση της κάμερας 

προχωράει ακόμη πιο πολύ αντλώντας 

νόημα από την ιδιαιτερότητα του θέματος 

της ταινίας π.χ. στην ταινία Οικογενειακή 

γιορτή του Τόμας Βίντεμπεργκ, η χρήση 

της κάμερας στο χέρι αποτελεί μια τέλεια 

αναπαράσταση των οικογενειακών βίντεο 

που τραβάει ο κάθε ερασιτέχνης στις 

οικογενειακές γιορτές και κοινωνικές 

εκδηλώσεις που διοργανώνει.    
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Σε κάθε περίπτωση, το τμήμα μάρκετινγκ 

οφείλει να καταγράψει τις σημερινές ανάγκες ή 

κίνητρα που οδηγούν στη ζήτηση του προϊό-

ντος, αλλά και να εντοπίσει δυνητικές σχετικές 

ανάγκες. Σε πολλές περιπτώσεις, εξίσου 

σημαντική είναι και η μελέτη των αντικινήτρων 

κατανάλωσης προϊόντων, των λόγων δηλαδή 

για τους οποίους οι καταναλωτές αποφεύγουν 

κάποια προϊόντα. Για παράδειγμα, το γάλα, με 

την κλασική του μορ φή και συσκευασία, είχε 

μια εικόνα «προϊόντος για ηλικιωμένους» που 

απωθούσε τους νέους (14-25 ετών) - εικόνα 

στην οποία απάντησαν οι εταιρείες του κλάδου 

με ποικιλία νέων συσκευασιών και προϊόντων, 

σοκολατούχων και μη, στοχευμένων ακριβώς 

σε αυτές τις ηλικίες. Επίσης, η προσαρμο-

γή των τελευταίων ετών των στεγαστικών 

δανείων (επιτόκια, χρόνοι αποπληρωμής, 

όροι χορήγησης) στα σύγχρονα δεδομένα των 

νοικοκυριών τα κατέστησαν πολύ πιο προσιτά 

και προ σέλκυσαν πολλούς αγοραστές.

Όσον αφορά το ρόλο του μάρκετινγκ στην 

ανάδειξη μιας ανάγκης, δεν θα επε κταθούμε 

εδώ στη συζήτηση του κατά πόσο το 

μάρκετινγκ δημιουργεί ανάγκες, συζήτηση που 

έγινε στο πρώτο κεφάλαιο. Πολλές ανάγκες 

ή επιθυμίες βρίσκονται σε λανθάνουσα κα-

τάσταση. Επιπλέον, νέα, καινοτόμα προϊόντα 

που δημιουργού νται χάρη στην πρόοδο των 

επιστημών και την ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και που μπορούν να καλύψουν καλύτερα 

υπάρχουσες ανάγκες δεν είναι γνωστά στο 

ευρύ κοινό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο ρόλος 

του μάρκετινγκ είναι να αναδείξει την ανάγκη 

και τις (νέες) δυνατότητες κάλυψης της. Οι 

πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες, τα 

κίνητρα και τα αντι κίνητρα των καταναλωτών 

σε σχέση με μια κατηγορία προϊόντος (ή ένα 

συγκε κριμένο προϊόν) αξιοποιούνται κυρίως 

στο σχεδιασμό ή ανασχεδιασμό του ίδιου του 

προϊόντος, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, 

ώστε να αντιστοιχούν στις εξε λισσόμενες ανά-

γκες του καταναλωτή.

H

Όπως κάθε συμπεριφορά, έτσι και η αγορά ενός προϊόντος υποκινείται από 

κά ποιο κίνητρο. Το αρχικό και θεμελιώδες λοιπόν στάδιο είναι η αναγνώριση 

από τον καταναλωτή μιας ανάγκης, η συνειδητοποίηση μιας έλλειψης ή επιθυμί-

ας την οποία αποφασίζει να ικανοποιήσει. Αυτό μπορεί να περιγραφεί ως 

η διαφορά, ή ασυμφωνία, μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής κατάστασης 

του ατόμου, ασυμφωνία που έχει αρκετή ένταση, ώστε να προκαλέσει την 

κινητοποίηση του - π.χ. βρίσκομαι καθισμένος σε μια παραλία και λέω «δίψασα, 

θα σηκωθώ να πάω στο αναψυκτήριο να πάρω κάτι να πιώ», ή «αύριο γιορτάζει 

η αδελφή μου, θα πάω να της αγοράσω ένα δώρο», ή, ακόμη, «να βγούμε το 

βράδυ, να πάμε να δούμε ένα έργο στον κινηματογράφο;». Η συνειδητοποίηση 

της ανάγκης μπορεί να προέλθει από το ίδιο το άτομο ή από ένα εξωτερικό 

ερέθισμα (άλλο άτομο ή μια διαφήμιση).

Σε αυτό το στάδιο η ανάγκη μπορεί να εκφραστεί με συγκεκριμένο τρόπο, σε 

επίπεδο συγκεκριμένου προϊόντος ή μάρκας (να πάμε σε ένα κινηματογράφο, «θα 

πιω μια μπύρα - μια Kaiser»,) ή, πιο συχνά, σε ένα όχι πλήρως προσδιορισμένο 

επίπεδο («θέλω κάτι να πιώ», «να βγούμε κάπου το βράδυ»).

Δεδομένου ότι αυτό το στάδιο είναι καθοριστικό για οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια 

που μπορεί να καταλήξει σε αγορά, είναι θεμελιώδες για μια επιχείρηση (α) να γνω-

ρίζει σε ποιες ανάγκες ανταποκρίνεται το προϊόν της (β) να βοηθήσει στην ανάδειξη 

της ανάγκης, την ένταση της αντιλαμβανόμενης έλλειψης, έτσι ώστε να παρακινήσει 

τον καταναλωτή στη διαδικασία ικανοποίηση της μέσα από μια αγορά. Η γνώση των 

αναγκών και των κινήτρων των καταναλωτών αποτελεί τον πλέ ον σημαντικό ρόλο 

του μάρκετινγκ για την επιτυχία ενός προϊόντος. Σε πρώτη ανάγνωση αυτή η γνώση 

μπορεί να θεωρείται κάτι το προφανές και αυτονόη το - ένα αναψυκτικό ξεδιψά και 

δροσίζει. Επίσης, όπως θα δούμε στην επόμενη παράγραφο αυτού του κεφαλαί-

ου, οι βασικές κατηγορίες ανθρώπινων αναγκών είναι σχετικά συγκεκριμένες και 

περιορισμένες σε αριθμό (φυσιολογικές, ασφά λειας, κοινωνικής αναγνώρισης κ.ο.κ.). 

Όμως, ενώ οι βασικές ανάγκες είναι συ γκεκριμένες, οι τρόποι ικανοποίησης τους είναι 

ουσιαστικά απεριόριστοι. Και ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να ανταποκρίνεται 

ταυτόχρονα σε περισσότερες, διαφορετικές ανάγκες.

Ένα αναψυκτικό ή ένας χυμός, πέραν του ότι ξεδιψά και δροσίζει, μπορεί να τονώνει, 

να ηρεμεί, να δίνει ενέργεια, να καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες σε βιτα μίνες, να 

βοηθά στην απώλεια βάρους, να εκφράζει -μέσα από την κατανάλωση του- το σύστη-

μα αξιών του καταναλωτή (π.χ., τοπικισμός, υγιεινή διατροφή ή οικολογία μέσα 

από την προτίμηση για ένα εθνικό ή τοπικό προϊόν, χωρίς συ ντηρητικά, σε ανακυ-

κλούμενη συσκευασία κ.ο.κ.), ή ακόμη να αποτελέσει την αφορμή για κοινωνική 

επαφή (να περάσει κάποιος λίγη ώρα μαζί με ένα φίλο). Αντίστοιχα, ένα αυτοκίνητο 

ανταποκρίνεται σε ανάγκες μετακίνησης, ασφάλειας, οικονομίας, οδηγικής απόλαυ-

σης, περιπέτειας, κύρους, αυτό-εκτίμησης, περιβαλ λοντικής φροντίδας. Έτσι, ένα 

πολύ σημαντικό μέρος της ευφυΐας του μάρκετινγκ (marketing intelligence) έγκειται 

στον συνεχή (επανα-)σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών ως διαφορετικών μέσων 

ικανοποίησης των αναγκών και στη σύνδεση προϊόντων με διαφορετικές ανάγκες. Με 

όσες περισσότερες ανάγκες είναι συνδεδεμένο ένα προϊόν τόσο περισσότερες είναι οι 

πιθανότητες να αγοραστεί και να αυξηθεί η κατανάλωση του.

Μια συσκευή κινητού τηλεφώνου καλύπτει βασικά την ανάγκη επικοινωνίας. 

Η προσθήκη επιπλέον λειτουργιών (λήψη φωτογραφιών, αναπαραγωγή μουσι κής, 

σύνδεση στο διαδίκτυο) διευρύνει τις ανάγκες που μπορεί να καλύψει, αυξά νοντας τη 

συχνότητα χρήσης του. Επίσης, ο πρωτοποριακός σχεδιασμός του και οι κάθε είδους 

καινοτομίες που μπορεί να ενσωματώνει (οθόνη αφής, φωνητικές λειτουργίες κ.ο.κ.) 

το καθιστούν και αντικείμενο μόδας. Η σύνδεση ενός προϊόντος με μια ανάγκη μπορεί 

να προέλθει από τον ίδιο τον καταναλωτή (μέσα από την αντίληψη του προϊόντος 

ή τη χρήση που προτί θεται να κάνει) ή με πρωτοβουλία της επιχείρησης (μέσω της 

διαμόρφωσης του προϊόντος ή/και της κατάλληλης προβολής του). 

:

  ‘‘ ’’

.

 ROSILI
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Η καριέρα του Jim Garner ξεκίνησε 

το 1993 στον χώρο της διαφημιστικής 

φωτογραφίας. Εκεί η δυνατότητα του 

να συνδυάζει τις τεχνικές του ικανότητες 

με μοντέρνα και κομψή αισθητική, του 

επέτρεψε να δημιουργήσει μεγάλη και 

σταθερή βάση πελατών. Πολλοί εξ αυτών 

των πελατών τον προτιμούν μέχρι και 

σήμερα. 

Παρόλη όμως την επιτυχία του στον 

διαφημιστικό τομέα η επιθυμία του Garner 

να επικοινωνεί με τον άνθρωπο και η 

αδυναμία του στις ανθρώπινες ιστορίες 

τον οδήγησαν σε διαφορετικό δρόμο: να 

εξελιχθεί σε ένα από τους πιο περιζήτητους 

φωτογράφους γάμου διεθνώς. 

Συνδυάζοντας διαφορετικά στοιχεία και 

τεχνικές – την αισθητική ενός editorial 

μόδας, την προτίμηση σε χαρακτηριστικά 

χρώματα και με σαφή προτίμηση στη 

φωτογραφία που “συλλαμβάνει” τις 
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πραγματικές στιγμές ανέπτυξε ένα μοναδικό 

στυλ που του χάρισε πολυάριθμες διακρίσεις και 

βραβεία. Τα τελευταία τρία χρόνια ο J. Garner έχει 

κερδίσει σε αρκετές κατηγορίες στους διεθνείς 

διαγωνισμούς που διοργανώνει κατά τη διάρκεια 

των συνεδρίων του ο οργανισμός Wedding and 

Portrait Photographers International (WPPI). Το 

2008 μάλιστα και οι πέντε συμμετοχές του Garner 

μπήκαν στο top 10 άλμπουμ του διαγωνισμού. 

Επιπλέον κέρδισε τη πρώτη και την τρίτη θέση 

στην κατηγορία “Studio Album” και την πρώτη 

θέση στην κατηγορία “Bride & Groom”. Η 

προσήλωση του στο είδος αυτό και στην εργασία 

του τον οδήγησαν στο να δημιουργήσει διάφορα 

προϊόντα που βοηθούν τον φωτογράφο στο 

πεδίο. Το 2007 

ξεκίνησε τη σειρά 

τσαντών BODA για 

φωτογραφικούς 

φακούς. Η σειρά 

υπήρξε μεγάλη 

επιτυχία και 

δημιούργησε 

αίσθηση στους 

φωτογραφικούς 

κύκλους.   

Η διαρκώς 

μεγαλύτερη φήμη 

του συνετέλεσε 

στη δημοσίευση 

δουλειάς του 

σε έγκυρα φωτογραφικά περιοδικά όπως 

Rangefinder, PPA και American Photo Magazine. 

Επίσης είναι ένας από τους πιο εμπνευσμένους και 

αγαπημένους δασκάλους και ομιλητές σε θέματα 

φωτογράφησης γάμου. 

O
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