
Έχετε κάποιο πτυχίο ςτθ φωτογραφία / κινθματογράφο / 

video; Αν ναι περιγράψετε. 

Δεν ζχω κάποιο πτυχίο πάνω ςτο αντικείμενο, αλλά 

παρακολουκϊ online μακιματα, διαβάηω βιβλία και αναηθτϊ 

ςυνζχεια τρόπουσ που κα με εξελίξουν ςε ότι ζχει να κάνει με 

φωτιςμό, ιχο, κινθματογράφθςθ, επεξεργαςία φωτογραφίασ 

και video editing. Αναλφω ταινίεσ, διαφθμίςεισ και ντοκιμαντζρ 

διαφόρων ειδϊν ςθμειϊνοντασ κινιςεισ κάμερασ, επιλογι 

φακϊν, το ςτιςιμο τθσ κάκε ςκθνισ με ότι περιλαμβάνει αυτι 

όπωσ φϊτα, κοςτοφμια, sound effects, μουςικι και ςενάριο 

προςπακϊντασ να καταλάβω  το ςκοπό και τον τρόπο των 

επιλογϊν τουσ και πωσ αυτό βοθκάει ςτο τελικό αποτζλεςμα. 

Έχετε πτυχίο χειριςμοφ drone; 

Όχι αλλά κάνω κάποιεσ πτιςεισ με drone φίλων και ζχω 

μελετιςει τον τρόπο χειριςμϊν τουσ. 

Πόςο βακμολογείτε (1-10) τον εαυτό ςασ ςτο κομμάτι 

φωτογραφίασ (λιψεισ,επεξεργαςία κτλ.) και ποιοσ τομζασ 

ςασ ενδιαφζρει περιςςότερο (πορτρζτα, φφςθ,αντικείμενα, 

drone, διαφιμιςθ, art κτλ.); 

Θα με βακμολογοφςα με  9 χωρίσ αυτό να με κάνει να πιςτεφω 

πωσ ζχω ακόμα να μάκω πολλά. Με ςιγουριά μπορϊ να πω 

πωσ με ενδιαφζρουν όλοι οι τομείσ. Κάκε είδοσ ζχει άλλεσ 

ανάγκεσ και αυτό είναι μια πρόκλθςθ για εμζνα ςτο να 

δθμιουργιςω. 

 

 

 



Πόςο βακμολογείτε (1-10) τον εαυτό ςασ ςτο κομμάτι του 

video (λιψεισ, επεξεργαςία κτλ.) και ποιοσ τομζασ ςασ 

ενδιαφζρει περιςςότερο (άνκρωποι, φφςθ, 

αντικείμενα,drone κτλ.); 

9 ! γιατί θ εξζλιξθ δεν ςταματάει ποτζ. Δίνωντασ μεγάλθ βάςθ 
ςτο μοντάη, ςτο βίντεο κα επιλζξω και πάλι όλουσ τουσ τομείσ 
διότι ο κακζνασ  μπορεί να με βοθκιςει ξεχωριςτά για το 
τελικό αποτζλεςμα προςπακϊντασ να κακθλϊςω τον κεατι 
χωρίσ να τον κουράςω. 

Τι εξοπλιςμό διακζτετε (αν διακζτετε);  

Canon EOS RP  

Canon RF 50mm f/1.8 STM  

Canon RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 

DJI OSMO POCKET 

Ζhiyun WEEBIL-S Gimbal Stabilizer 

Rolley Traveller Star S2 τρίποδο 

Τι προγράμματα επεξεργαςίασ γνωρίηετε καλφτερα; 

Για επεξεργαςία βίντεο γνωρίηω καλφτερα το Wondershare 
filmora X και για φωτογραφίεσ  Adobe Lightroom και 
Photoshop. 

Η οικογενειακι ςασ κατάςταςθ (ακόμθ και αν ζχετε 
κατοικίδιο) ςασ επιτρζπει να λείπετε για διαςτιματα 5-15 
θμερϊν;  

Βεβαίωσ. Είμαι διακζςιμοσ για όςο χρειαςτεί. 

 

 



Περιγράψτε τθν εμπειρία ςασ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 

εργαςίασ που ηθτάμε:  

Από μικρι θλικία ταξιδεφω οδικϊσ ςε διάφορα μζρθ (Ελλάδα- 

Ευρϊπθ). Mε τθν οικογενειακι μασ επιχείρθςθ και τα 

τελευταία χρόνια να βιντεοςκοπϊ και να φωτογραφίηω όςα 

περιςςότερα μπορϊ περιλαμβάνοντασ και εμζνα ςε κάποια 

από αυτά μπροςτά από τθν κάμερα  να εξθγϊ  τοποκεςίεσ, 

καταςτάςεισ, ανκρϊπουσ και ςυναιςκιματα με τθν τζχνθ του 

μοντάη να με βοθκάει ςτο να κρατιςω τισ καλφτερεσ ςτιγμζσ. 

Έχετε μείνει ςε τροχόςπιτο ι ζχετε ανάλογθ εμπειρία ςτθ 

φφςθ;   

Ζχω διανυκτερεφςει ςε τροχόςπιτο ςε camping ςτον 

Πλαταμϊνα Πιερίασ και ςυχνά επιλζγω με τουσ φίλουσ μου 

εξορμιςεισ ςτθ φφςθ για ορειβαςία και ακλθτικζσ 

δραςτθριότθτεσ . 

Με ποιο κομμάτι τθσ δουλειάσ είςτε πιο ςίγουρθ /οσ και ποιο 

ςασ φοβίηει;  

Είμαι ςίγουροσ  για ότι ζχει να κάνει με τθ λιψθ βίντεο τθν 

επεξεργαςία, τον βοθκθτικό ρόλο που κα μου ανακζςετε και 

οτιδιποτε χρειαςτεί να κάνω για τθν καλφτερθ εκτζλεςθ τθσ 

παραγωγισ.  Το μόνο που με φοβίηει είναι να μθν λάβω 

απάντθςθ ςτο ςυγκεκριμζνο email. 

Τι άλλο κζλετε να πείτε για τον εαυτό ςασ; 

Είμαι δθμιουργικόσ ! Αγαπϊ τθν περιπζτεια και τισ προκλιςεισ. 

Η ευγζνεια και θ κετικι ενζργεια είναι δφο ζννοιεσ  που με 

χαρακτθρίηουν. Μου αρζςει να μακαίνω καινοφρια πράγματα 

και να είμαι υπεφκυνοσ για τισ υποχρεϊςεισ μου. Είμαι 

φιλόηωοσ και θ ηωι με ζχει φζρει ςε  καταςτάςεισ όπου 



αναγκάςτθκα να κάνω διάφορα επαγγζλματα, όπου από αυτά 

πιρα εμπειρίεσ ηωισ όπωσ το να ηιςω για 2 χρόνια ςτθν 

Γερμανία και να καταλάβω πϊσ θ ηωι είναι πολφ μικρι για να 

μθν κάνεισ αυτό που πραγματικά αγαπάσ. Φυςικά ζχω κάνει 

και λάκθ, αλλά ζμακα από αυτά και ςυνεχίηω κυνθγϊντασ το 

όνειρο μου. Θα ικελα μία ευκαιρία για να ςασ αποδείξω πωσ 

είμαι το άτομο που ψάχνετε. 

 

 

 

 

 


