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Η είδηση της εβδομάδας

Φωτογραφία: Χρ. Πασχούδης

Yπόθεση Πασχούδη
Δυσμενής εξέλιξη

Οι περισσότεροι επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν σίγουρα ακούσει για την υπόθεση  

του φωτογράφου Χρήστου Πασχούδη και της άνευ αδείας του χρήσης φωτογραφιών του  

για το φάκελλο της διεθνούς έκθεσης Expo 2008 που είχε διεκδικήσει το 2004  

η Ελλάδα μέσω HElExpo. Πρόκειται για φωτογραφικό υλικό (42 φωτογραφίες) που 

χρησιμοποιήθηκαν τότε στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου 640 σελίδων και την αποστολή 

του σε 92 χώρες -μέλη του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων (ΒΙΕ) που είναι υπεύθυνο για την 

ανάθεση της Expo. Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν τη χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης 

περιοχής της συμπρωτεύουσας, ντοκουμέντα εξαιρετικά σπάνια ή ακόμη και μοναδικά.

Την πνευματική ιδιοκτησία του κ. Πασχούδη χρησιμοποίησε η HElExpo A.E. για την 

επένδυση του εντύπου με φωτογραφικό υλικό, εν αγνοία του, χωρίς συμφωνία μαζί του. 

Την δε προσβολή αυτή του έργου του την ανακάλυψε ο ίδιος τυχαία και αμέσως απηύθυνε 

εξώδικο στην HElExpo. Έκτοτε η υπόθεση καρκινοβατούσε για πάνω από τέσσερα χρόνια με 

κίνδυνο παραγραφής των αδικημάτων πλημμεληματικού βαθμού που στοιχειοθετούνταν. 

Με το υπ’ αριθμόν 291/2008 βούλευμα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης είχε 

παραπέμψει στη συνεδρίαση της 11 Μαρτίου 2008 στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου 

να δικαστεί για πρώτο βαθμό (λόγω ιδιότητας ενός των κατηγορουμένων) και στην συνέχεια 

αναβλήθηκε για τις 20 Ιανουαρίου 2009. Δυστυχώς η πρόσφατη εκδίκαση είχε απρόσμενη 

δυσμενή για το φωτογράφο έκβαση, παρότι που στοιχειοθετείτο η ενοχή, αποτελώντας 

δεδικασμένο - πλήγμα για τα δικαιώματα τον φωτογράφων.    Π.Κ.

Το ιστορικό της υπόθεσης και περισσότερες  πληροφορίες στις επόμενες σελίδες

Αν ήταν ζωγράφος;
Φαντασθείτε κάποιον Έλληνα π.χ. 

ζωγράφο να ψάχνει να βρει το δίκιο του 

στα Ελληνικά δικαστήρια επειδή κάποιος 

ημικρατικός Ελληνικός οργανισμός 

χρησιμοποίησε ΧΩΡΙΣ την έγκριση και 

άδειά του 42 έργα του (προσέξτε: σαράντα 

δύο, όχι δύο) ως εικονογράφηση σε 

φάκελο κάποιας  δραστηριότητάς του. 

Κανείς νομίζω δεν αμφιβάλλει ότι αργά ή 

γρήγορα, στο τέλος σίγουρα θα έβρισκε 

το δίκιο του. Αν όμως ο δημιουργός δεν 

ήταν διάσημος ζωγράφος αλλά ένας 

απλός και όχι πολύ γνωστός φωτογράφος 

και μάλιστα από την Ελληνική περιφέρεια 

τι θα γινόταν σε αντίστοιχη περίπτωση; 

Διαβάστε προσεκτικά την υπόθεση του 

Χρήστου Πασχούδη στη διπλανή στήλη 

και θα καταλάβετε για τι μιλάμε.

Σαράντα δύο έργα του χρησιμοποιήθηκαν 

χωρίς την άδειά του και η δικαιοσύνη 

(Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης) έκρινε 

ότι κανείς δεν έφταιγε γι’ αυτό. Κανείς  

δεν ήξερε, κανείς δεν είχε την ευθύνη. 

Μετά το σοκ του εμπορικού και 

επιχειρηματικού κόσμου της εγχώριας 

φωτογραφικής αγοράς από το κραχ της 

Synthesis A.E., πικρία, απογοήτευση 

και οργή έχει καταλάβει αυτή τη στιγμή 

και άλλους κλάδους της Ελληνικής 

φωτογραφίας: Όσους φωτογράφους ζουν 

από την καλλιτεχνική φωτογραφία, τους 

εργαζόμενους στον τύπο και τα έντυπα, 

τους φωτορεπόρτερ. Και δεν είναι μόνον 

το δεδικασμένο που αφήνει πίσω της  

η απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Είναι η πικρία για την βαθιά ριζωμένη 

αντίληψη που υπάρχει στην κοινωνία 

μας ότι η φωτογραφία είναι κατώτερη 

των άλλων τεχνών, ότι μπορεί να 

χρησιμοποιείται αφειδώς και δωρεάν ως 

εικονογραφικό υλικό, χωρίς συνέπειες και 

προβλήματα - ιδιαίτερα δε από κρατικούς 

οργανισμούς.
Τ. ΤζΙΜΑΣ

www.photovision.gr
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	 Δίνουμε	πνοή	και	προοπτική	στον	τομέα	των	εκτυπώσεων	με	το	πιο	σύγχρονο,	κερδοφόρο	και	
αποδοτικό	για	τη	σημερινή	φωτογραφική	επιχείρηση,	concept.	Μάθετε	περισσότερα	για	τις	υπηρεσίες	
που	προσφέρει	η	MY IKONA	και	κερδίστε.
 
	 Η	επιχείρησή	μας	ιδρύθηκε	στη	Θεσ/νίκη	το	1975	με	την	επωνυμία	«Φωτο-επίκαιρα».	Από	το	
2000	μέχρι	σήμερα,	ακολουθεί	όλες	τις	νέες	καινοτομίες	και	πρωτοπορεί	στις	τεχνολογίες.
 
	 Σήμερα	το	IKONA LAB	έχοντας	δημιουργήσει	τις	προϋποθέσεις	σε	γνώση,	εξοπλισμό	και	
ανθρώπινο	δυναμικό	αλλάζει	ριζικά	καλωσορίζοντας	στην	οικογένεια	του	το	νέο	επαναστατικό	
προϊόν	υπό	την	επωνυμία	MY IKONA.	Το	νέο	αυτό	brand	ουσιαστικά	αποτελεί	μια	ρεαλιστική	και	
καινοτόμα	πρόταση	για	το	χώρο	της	φωτογραφίας	στην	ψηφιακή	εποχή.	Μια	απάντηση	στις	αγωνίες	
τόσο	του	πελάτη	όσο	και	του	επαγγελματία	φωτογράφου.	

	 Αξιοποιώντας	τη	συσσωρευμένη	εμπειρία	και	πολύχρονη	συνεργασία	με	κορυφαίες	εταιρείες	του	
κλάδου	εισάγει	για	πρώτη	φορά	στην	Ελλάδα	μια	ολοκληρωμένη	λύση	εκτύπωσης	φωτογραφικών	
προϊόντων	(Φωτο-άλμπουμ,	ημερολόγια,	κάρτες,	προσκλητήρια,	προσπέκτους	κτλ.)	με	υψηλές	
προδιαγραφές	ποιότητας	και	ασυναγώνιστες	τιμές.	

	 Για	να	υλοποιηθεί	η	συγκεκριμένη	επένδυση	ύψους	10	εκ.	ευρώ	απαιτήθηκε	η	απόκτηση	
ιδιόκτητων	χώρων	1000τ.μ.	στην	περιοχή	της	ζώνης	καινοτομίας	Θεσσαλονίκης	καθώς	και	η	
κατ’	αποκλειστικότητα	προμήθεια	του	απαιτούμενου	εξοπλισμού	από	την	Kodak	για	την	Ελλάδα.	
Επιπλέον	έχει	εξασφαλιστεί	η	συνεργασία	με	την	Marketing	CNServices	για	όλη	τη	διάρκεια	του	
έργου	καθώς	και	με	τη	διαφημιστική	εταιρεία	Omnia.

	 H	καρδιά	του	MY IKONA	μπορεί	να	χτυπάει	στις	νέες	εγκαταστάσεις	μας,	όπου	περισσότεροι	από	
40	ειδικοί	συνεργάτες	φροντίζουν	για	κάθε	λεπτομέρεια,	αλλά	το	πρόσωπο	του	βρίσκεται	στην	
ιστοσελίδα	www.myikona.gr.	Εκεί	ο	πελάτης	έχει	τη	δυνατότητα	αφού	διαλέξει	συνεργάτη	από	ένα	
πανελλαδικό	δίκτυο	224	σημείων,	να	δημιουργήσει	και	να	παραγγείλει	το	δικό	του	φωτογραφικό	
άλμπουμ	από	τον	υπολογιστή	του	σπιτιού	του	μέσα	σε	3’	λεπτά.	Σε	λίγες	μέρες	το	άλμπουμ	θα	είναι	
σπίτι	του	σε	οποιοδήποτε	σημείο	της	Ελλάδας	και	αν	βρίσκεται.	

	 Η	νέα	αυτή	φωτογραφική	εμπειρία	τα	τελευταία	χρόνια	έχει	κατακτήσει	το	σύνολο	του	
ανεπτυγμένου	κόσμου	καλύπτοντας	το	70%	του	τζίρου	των	φωτογραφικού	κλάδου	προεξοφλώντας	
με	αυτό	τον	τρόπο	την	επιτυχία	της	και	στο	ελλαδικό	χώρο.	

	 Το	MY IKONA	αποτελεί	ένα	στοίχημα	για	την	αναζωογόνηση	του	φωτογραφικού	κλάδου	και	μια	
ευκαιρία	για	την	αποκατάσταση	της	επαφής	του	με	το	ευρύ	καταναλωτικό	κοινό.	Εμείς	οι	άνθρωποι	
του	MY IKONA	έχοντας	έμπρακτα	επενδύσει	στη	συγκεκριμένη	επιλογή	θέλουμε	να	μοιραστούμε	
αυτή	την	εμπειρία	με	όσο	περισσότερους	συνεργάτες	αφουγκράζονται	τις	προκλήσεις	της	εποχής.			

MY IKONA:	ΤΟ	ΨΗΦΙΑΚΟ	ΣΟΥ	PASSWORD	ΣΤΗ	ΝΕΑ	
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ	-	ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ	ΑΓΟΡΑ

IKONA	LAB	-	MY IKONA	-		ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ	ΗΛΙΑΣ	&	ΣΙΑ	E.E
Λαέρτου	22,	,	Θεσ/νίκη	Tηλ:	2310	383169,	248189		Fax:	2310	968246	IKONA	LAB	E-mail:	ikona@otenet.gr		

	Web:	www.ikonalab.com		MY IKONA			E-mail:	info@myikona.gr		Web:	www.myikona.gr

www.ikonalab.com
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Η είδηση της εβδομάδας

Θεσσαλονίκη, 29 Ιανουαρίου 2009

Αγαπητέ κύριε Καλδή,

Όπως σας έχω ήδη ενημερώσει στις 26 

Ιανουαρίου εκδικάστηκε ενώπιον του 

Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (α’ 

βαθμού) η μήνυσή μου κατά του  νομίμου 

εκπροσώπου της HElExpo ΑΕ και των 

λοιπών υπευθύνων (οκτώ εκπροσώπων 

των εταιριών Συμβούλων που είχαν 

αναλάβει την παραγωγή και την γραφιστική 

επεξεργασία του φακέλου και του 

γραφίστα). Η υπόθεση αφορούσε στην 

άνευ αδείας μου, χρήση 42 εικόνων μου 

(τυπωμένες 80 φορές μετά από γραφιστική 

επεξεργασία,  αναστροφή, αποχρωματισμό, 

κομμένες κλπ) στο επίσημο φάκελο 

υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για 

την ανάληψη της ΕΧΡΟ 2008. Σημειώνω, 

ότι στον φάκελο υπήρχαν περίπου 2.000 

φωτογραφίες διαφόρων συναδέλφων 

(χωρίς κανένας να είναι ενήμερος για το 

γεγονός), ενώ στα credits αναφερόμασταν 

(και πάλι χωρίς να το γνωρίζουμε) μαζί με 

τρεις διεθνείς τράπεζες εικόνων. 

Από το πρώτο κιόλας λεπτό της 

ακροαματικής διαδικασίας αναγνωρίστηκε 

από τους κατηγορουμένους η πατρότητα 

των εικόνων μου.  Επίσης, άμεσα προέκυψε 

ότι  δεν υπήρχε και οποιοδήποτε έγγραφό 

μου που να επιτρέπει την χρήση των 

εικόνων μου για τον συγκεκριμένο 

σκοπό, ούτε προς τους κατηγορούμενους 

αλλά ούτε και προς οποιονδήποτε τρίτο. 

Σημειώνω, ότι κανείς δεν επικαλέστηκε καν 

την ύπαρξη τέτοιου είδους , εγγράφου. 

Μέχρι το σημείο αυτό, θεωρούσα 

αυτονόητο ότι δεν υπήρχε κανένα 

ενδεχόμενο απαλλαγής των 

κατηγορουμένων, καθώς πληρούνταν 

οι δύο βασικές «προϋποθέσεις»  της 

άνευ αδείας και μάλιστα μετά από 

επεξεργασία, χρήσης. Ο 10ος μάλιστα 

κατηγορούμενος (γραφίστας), όπως και 

ο μάρτυρας υπεράσπισής του, κατέθεσαν 

ότι ο γραφίστας,  λόγω προηγούμενης 

συνεργασίας μας (τον Ιούνιο του 2003, 

είχε αναλάβει την γραφιστική επεξεργασία 

και εκτύπωση εντύπου της Αναπτυξιακής 

Εταιρίας Νομού Θεσσαλονίκης στο οποίο 

περιλαμβανόταν 35 φωτογραφίες μου) είχε 

κρατήσει για το προσωπικό του portfolio 

ψηφιακά αντίγραφα  των δικών μου 

slides που περιήλθαν στην κατοχή για τη 

συγκεκριμένη εργασία. Αυτά τα ψηφιακά 

Η εξέλιξη της υπόθεσης Πασχούδη
Όπως μας το περιγράφει ο ίδιος σε επιστολή του

Φωτογραφία: Χρ. Πασχούδης. Δημοσιεύθηκε 1� φορές στο φάκελο.

αρχεία, τα οποία διατηρούσε παρανόμως τα χρησιμοποίησε και στην περίπτωση της σύνταξης 

του φακέλου υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης για την Expo 2008, χωρίς όχι μόνο να 

ζητήσει την άδειά μου, αλλά χωρίς καν να με ενημερώσει, επεξεργαζόμενος μάλιστα αυτά 

και τυπώνοντάς  τα μισά, αχνά, ανεστραμμένα, σε άλλους χρωματικούς τόνους, με προσθήκη 

γραφημάτων, γραμμάτων και αριθμών. Πέραν των ανωτέρω στοιχείων  προσκόμισα στο 

δικαστήριο (και δεν αμφισβητήθηκε από την πλευρά  του  τέως Διευθύνοντος Συμβούλου 

της HElExpo), σύμβαση μεταξύ της HElExpo και του φωτογράφου Ίνγκο Ντουνεμπιέρ από 

την οποία προέκυπτε ότι η HElExpo του κατέβαλε το ποσό των 30.000 ευρώ. Σύμφωνα με 

το σχετικό έγγραφο το ποσό αυτό αφορούσε σε ανάληψη φωτογραφικού έργου, ωστόσο 

υπήρχε γραπτή - ρητή αναφορά ότι θα έπρεπε να παραιτηθεί των αξιώσεων που είχε ήδη 

εγείρει με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων  (η οποία επίσης προσκομίσθηκε στο Δικαστήριο) 

λόγω της παράνομης χρήσης 11 εικόνων του στο ίδιο ακριβώς έντυπο. Ήταν, δηλαδή, 

πασιφανές ότι επρόκειτο για αποζημίωση! 

Όσον δε αφορούσε στους εκπροσώπους των εταιριών συμβούλων, υπήρχε στην δικογραφία 

η σχετική σύμβασή τους βάση της οποίας   είχαν αναλάβει (μεταξύ άλλων) και την γραφιστική 

επεξεργασία και προετοιμασία του υλικού.

 Μετά από δύο ημέρες διαδικασίας (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου και μετά από διακοπή 26 

Ιανουαρίου) η Εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή μόνον του 10ου κατηγορουμένου 

(γραφίστα)  με το σκεπτικό ότι οι υπόλοιποι δεν είχαν καμία απολύτως ανάμειξη στην 

επιλογή και τοποθέτηση των εικόνων στο έντυπο. Σα να λέμε δηλαδή, ότι η   τοποθέτηση  

2.000 εικόνων στο επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους για την υποψηφιότητα της 

Θεσσαλονίκης για την ανάληψη της Expo 2008, ήτοι ενός εγγράφου που υπεβλήθη από 

τον ίδιο τον κ. Πρωθυπουργό στο Παγκόσμιο Γραφείο Εκθέσεων (Β.Ι.Ε)  ήταν επιλογή του 

Θεσσαλονικιού γραφίστα και όλοι οι υπόλοιποι, δεν γνώριζαν και δεν είχαν καμία απολύτως 

αρμοδιότητα να ρωτήσουν εάν υπήρχε η σχετική άδεια! 

Σχετικά με την Πρόταση της κ. Εισαγγελέως, συνταχθήκαμε  με το σκέλος που αφορούσε 

στην καταδίκη του γραφίστα, καθώς όπως αναπτύχθηκε και από τι πληρεξούσιο της Πολιτικής 

αγωγής, είχε αποδειχθεί (ομολογηθεί) ότι διατηρούσε ψηφιακά αντίγραφα των εικόνων μου 

στο αρχείο του και τα χρησιμοποίησε χωρίς την άδεια μου. Πέραν δε αυτού επισημάνθηκε ότι 

τουλάχιστον δύο άτομα (εγώ κι ένας ακόμη μάρτυρας) καταθέσαμε ενώπιον του δικαστηρίου, 

ότι μικρό διάστημα πριν μάθω για το συγκεκριμένο συμβάν είχα επισκεφθεί τον γραφίστα 

διαμαρτυρόμενος, διότι είχα διαπιστώσει ότι είχε χρησιμοποιήσει παρανόμως τέσσερις εικόνες 

μου στο προεκλογικό φυλλάδιο του κ. Ανδρέα Κουράκη. Μετά από τις διαμαρτυρίες μου  

αναγκάστηκε να με πληρώσει και του επέστησα την προσοχή ώστε αυτό να μην επαναληφθεί. 

Βλέποντας δε ότι στο  γραφείο του είχε έντυπα της  Expo 2008, τον ρώτησα εάν συμμετείχε 
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στην υπόθεση της υποψηφιότητας της 

Θεσσαλονίκης και του πρότεινα εάν θέλει 

να συνεργαστούμε καθώς είχα πολύ μεγάλο 

και σπάνιο αρχείο εικόνων, σχετικό με το 

θέμα της Έκθεσης (TERRA MATTER- ΜΗΤΕΡΑ 

ΓΗ). Στην πρότασή μου αυτή, ο γραφίστας 

(που μέχρι τότε εγώ δεν γνώριζα ότι είχε 

χρησιμοποιήσει εικόνες μου, αλλά ο ίδιος το 

γνώριζε πολύ καλά) μου απάντησε αρνητικά! 

Ήταν, λοιπόν, ξεκάθαρος ο δόλος του. 

Διαφωνήσαμε, ωστόσο, με το σκέλος 

της πρότασης που αφορούσε στους 

υπόλοιπους κατηγορουμένους. Ειδικότερα   

υποστηρίξαμε  ότι δεν είναι δυνατόν να μην 

καταλογίζονται ευθύνες στον εκπρόσωπο της 

HElExpo, δηλαδή του φορέα που ετοίμασε 

τον σχετικό φάκελο, την στιγμή μάλιστα που 

αποδεικνυόταν ότι υπήρχε ομολογία της 

ευθύνης της (με το συμφωνητικό που είχε 

συντάξει με τον  Ίνγκο Ντουνεμπιερ) αλλά και 

στις εταιρίες συμβούλων που είχαν αναλάβει 

την γραφιστική επεξεργασία του φακέλου.

Δυστυχώς, η έκπληξη από την    Πρόταση  

της κ. Εισαγγελέως, ακολουθήθηκε από 

μία δεύτερη έκπληξη, ακόμη πιο οδυνηρή.  

Το Δικαστήριο έκρινε αθώους όλους τους 

κατηγορούμενους, δεχόμενο  ότι τόσο 

ο εκπρόσωπος της HElExpo όσο και οι 

εκπρόσωποι των εταιρειών που είχαν 

αναλάβει την γραφιστική επεξεργασία 

(σε έντυπη και ψηφιακή μορφή) του 

φακέλου, δεν είχαν καμία αρμοδιότητα 

σχετικά με το εάν και ποιες φωτογραφίες 

θα περιλαμβάνονταν στον φάκελο (!), 

ενώ για τον γραφίστα απεφάνθη ότι δεν 

αποδείχθηκε ο δόλος του (!), ούτε καν με 

την μορφή του ενδεχόμενου δόλου (!) 

δηλαδή, της σκέψης του κατηγορουμένου 

ότι από την συμπεριφορά του μπορεί να 

θίγονται δικαιώματα άλλου. Για το δε θέμα 

της επεξεργασίας και μετατροπής των έργων 

μου, δεν δόθηκε καμία απολύτως απάντηση. Η απάντηση αυτή άμεσα θίγει εμένα, που μετά 

από 5 ολόκληρα χρόνια αναμονής προκειμένου να δικαιωθώ από τα ελληνικά δικαστήρια είχα 

αυτή την αντιμετώπιση. Θίγει, όμως   και όλους τους συναδέλφους, καθώς σε κάθε περίπτωση 

που θα αντιμετωπίζουν αντίστοιχες προσβολές του έργου τους, οι επιτήδειοι θα καλύπτονται    

πίσω από μία απόφαση ενός τόσο μεγάλου δικαστηρίου όπως το Τριμελές Εφετείο, το σκεπτικό 

του οποίου ουσιαστικά αναιρεί τον ίδιο τον Ν. 2121/1993. Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής 

Δικονομίας δεν έχω  δικαίωμα  ασκήσεως εφέσεως. Μόνο ο Εισαγγελέας Εφετών έχει αυτό 

το δικαίωμα κι εγώ το μόνο που μπορώ  να κάνω, είναι να υποβάλλω αίτηση για να ασκηθεί 

από αυτόν η έφεση. Οι ελπίδες είναι λίγες, ενώ πολύ φοβάμαι ότι όταν θα καθαρογραφεί η 

απόφαση (περίπου σε ένα μήνα) στα πρακτικά δεν θα περιληφθούν πολλά από αυτά που 

κατατέθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία και ειδικά αυτά που αφορούν στην επίσκεψή 

μου στον γραφίστα και την συζήτησή μας για την προσβολή των δικαιωμάτων μου, αλλά και 

την προοπτική χρήσης του αρχείου μου στον συγκεκριμένο φάκελο υποψηφιότητας! 

Θα συνεχίσω την προσπάθεια, έστω και μόνος μου. Θεώρησα, όμως απαραίτητο να 

ενημερώσω με την παρούσα επιστολή μου προς το περιοδικό σας, όλους τους συναδέλφους 

προκειμένου να γνωρίζουν το τι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. 

Κι ένα αστείο, μέσα στην τραγική ιστορία. Ο γραφίστας, ο οποίος κατά την απολογία του 

ανέφερε ότι μεταξύ άλλων εικόνων (2.000), χρησιμοποίησε και προσωπικές φωτογραφίες, της 

οικογένειάς του, της γάτας του κλπ. φρόντισε στα credits να περιλάβει το όνομά του δίπλα, στα 

ονόματα των άτυχων και εν αγνοία τελούντων φωτογράφων καθώς και στις επωνυμίες των 

τραπεζών εικόνων  The Image Bank, photodisc,  Visual photos!   

      Χρήστος Πασχούδης

Η είδηση της εβδομάδας

Αξιότιμε κύριε Πασχούδη,
Μελετήσαμε την επιστολή που αποστείλατε στον Πρωθυπουργό καθώς και τα 

επισυναπτόμενα στην επιστολή δικόγραφα και αποστείλαμε το σχετικό φάκελο στον 

αρμόδιο Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι το Πολιτικό 

Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο οποίο υπάγεται και το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, δεν 

έχει αρμοδιότητες δικαστικές, εισαγγελικές, αστυνομικές ή τις αρμοδιότητες του Συνηγόρου 

του Πολίτη. Είναι αυτονόητο, όμως, ότι ενημερώνουμε σχετικώς τα αρμόδια Υπουργεία 

διαβιβάζοντας τις σχετικές αιτήσεις με την παράκληση αξιολογήσεως των σχετικών 

θεμάτων/ αιτημάτων συμβάλλοντας έτσι στο μέτρο των δυνατοτήτων μας - με βάση το 

Σύνταγμα και του Νόμους - στη διερεύνηση των θεμάτων, που μας τίθενται υπ’ όψη.

Με εξαιρετική τιμή

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΛΑΜΑΡΗΣ 

Καθηγητής, Νομικός σύμβουλος πρωθυπουργού

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2004

Την αδικαιολόγητη συμπεριφορά της 

ΗELEXPO είχε καταγγείλει ο κ.  

Χρ. Πασχούδης με επιστολή του 

στον ίδιο τον πρωθυπουργό, τον 

Σεπτέμβριο του 200�, για να λάβει 

την παραπλεύρως δημοσιευόμενη 

απάντηση:

...Και στον πρωθυπουργό

Φωτογραφία: Χρ. Πασχούδης. 
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To γεγονός της εβδομάδας
Synthesis A.E. (Β’ Μέρος) 
Συνέχεια συνεντεύξεων με τους παθόντες από το κραχ της εταιρίας

Νίκος Μπαλoθιάρης, (Ιεράπετρα Κρήτης) 
“Είχαμε μια πολύ καλή επαφή και μια καλή συνεργασία για περίπου πέντε με έξι 

χρόνια. Έπαιρνα τα πάντα από αυτούς, από αναλώσιμα μέχρι και ένα μεταχειρισμένο 

αυτοκίνητο από επιχείρησή τους στο Αίγιο! Μέχρι που μου κάλυψαν και την πρώτη 

βλάβη του αυτοκινήτου μου, δίνοντας εγγύηση χωρίς να είναι και υποχρεωμένοι. Πώς 

να μην τους έχεις εμπιστοσύνη; Κάθε περίπτωση έχει μία ιδιαιτερότητα. Άλλους τους 

βοήθησαν οικονομικά, άλλους με προϊόντα. Μάλλον πρέπει να τους ευχαριστήσω 

κιόλας γιατί έχω μάλλον μικρό ποσό σε σχέση με τους υπόλοιπους και μπορώ 

να το κοντρολάρω και με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων που με συνέδραμαν 

οικονομικά, κατάφερα να αποφύγω την σφράγιση των επιταγών ανακαλώντας τες και 

καλύπτοντας διαδοχικά τα ποσά που αντιστοιχούν. Εκτός από τις μεγάλες υποθέσεις 

που ακούτε, είναι αρκετοί με μικροζημιές 1.000, 2.000 και 3.000 ευρώ που όμως 

δεν μιλάνε, για ευνόητους λόγους Είναι συνυπεύθυνες σε μεγάλο βαθμό και οι 

τράπεζες. Εμείς τις επιταγές τις δώσαμε στη Synthesis Α.Ε., οι συγκεκριμένες τράπεζες 

που είναι και υποκαταστήματα Αιγίου (οι Διευθυντές άραγε τι ρόλο έπαιξαν) έπρεπε 

να μας ενημερώσουν όταν τις προεξοφλούσαν! Δεν μπορεί σε ένα μικρό μαγαζί να 

προεξοφλεί η τράπεζα επιταγές για τεράστια ποσά χωρίς να ελέγχει αν ανταποκρίνονται 

σε τζίρους κλπ. Ποιος λογικός άνθρωπος θα πληρώσει παραγγελίες ή μηχανήματα 

που ποτέ δεν εγκαταστάθηκαν; Πολύ καλά κάνατε και βάλατε το χάρτη με τις πινέζες 

στα σημεία της Ελλάδας που 

συνδέονται με την υπόθεση. 

Δέκα εδώ πέντε εκεί, αυτός 

ο χάρτης χαρτογραφεί με 

τον πιο εντυπωσιακό τρόπο 

την υπόθεση. Πάντως, 

εγώ προσωπικά και όλοι 

οι συνάδελφοι, πιστεύω, 

σας ευχαριστούμε για την 

προσπάθειά σας να μας 

βοηθήσετε!”

Σάββας Βαρδατσόγλου, (Art point, Θεσσαλονίκη)
“Με την εταιρία Synthesis είχαμε συνεργασία για τέσσερα χρόνια, σε μικρότερο βαθμό 

παλιότερα, και τα τελευταία δύο χρόνια αρκετά εκτεταμένη στον τομέα του άλμπουμ. 

Διακινούσαν αρκετά προϊόντα από μας, κυρίως άλμπουμ και εξώφυλλά για ψηφιακά 

άλμπουμ. Μέχρι και το Νοέμβρη δεν είχαμε κανένα πρόβλημα μαζί τους. Κλείναμε 

κάθε μήνα λογαριασμό, μας έδιναν επιταγές έναντι λογαριασμού όπως τις είχαμε 

συμφωνήσει και κυλούσε κανονικά η συναλλαγή. Το Δεκέμβριο έμεινε ανοιχτό το 

υπόλοιπο μας που ήταν 2.000 ευρώ και στη συνέχεια βρέθηκαν τρεις επιταγές (που 

αντιστοιχούσαν σε προηγούμενους 

μήνες) ακάλυπτες. Το συνολικό 

ύψος της ζημιάς μας είναι τελικά 

15.000 ευρώ. Το θέμα είναι ότι 

ενημερωθήκαμε μόνο από τρίτους, 

ενώ από την ίδια την εταιρεία 

Synthesis κανείς δεν μπήκε στον κόπο 

να μας εξηγήσει. Προσπάθησα να 

επικοινωνήσω μαζί τους και μάλιστα 

με τον κο Αγγελόπουλο αλλά 

φυσικά δεν τα κατάφερα αφού δεν 

απαντούσε στο κινητό του...“ 

Παναγής 
Καβαλιεράτος 

(Σάμη Κεφαλονιάς)
“Ήμασταν από τους πρώτους 

πελάτες της Synthesis, δηλαδή 

συνεργαζόμασταν για περισσότερο 

από 10 χρόνια και είχαμε πάρα πολύ 

καλή σχέση. Τους εμπιστευόμασταν 

όπως και οι περισσότεροι και έτσι 

βρεθήκαμε εκτεθειμένοι. Λόγω αυτής 

της εμπιστοσύνης δώσαμε κάποιες 

επιταγές για μηχανήματα και κάποιες 

για δική τους διευκόλυνση αλλά 

καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη μας. 

Το μηχάνημα που περίμενα δεν το 

παρέλαβα ποτέ. Προμηθευόμασταν 

σχεδόν τα πάντα από την Synthesis, 

από τον εξοπλισμό μέχρι τα αναλώσιμα. 

Σχεδόν το 80% των προϊόντων μας τα 

προμήθευε η συγκεκριμένη εταιρεία. 

Πλέον εκτός από τα χρέη, ψάχνουμε 

και προμηθευτές αφού οι περισσότεροι 

μας αντιμετωπίζουν σαν κόκκινο πανί. 

Πρέπει να κινούμαστε μόνο με μετρητά. 

Δεν μπορούμε να δώσουμε επιταγές 

και δεν μπορούμε να πάρουμε δάνεια. 

Θα είναι δύσκολη χρονιά το 2009 και 

πολλοί ίσως αναγκαστούν να κλείσουν. 

Δεν είναι εύκολο να καλύψεις 300.000 

ευρώ ή 400.000 ευρώ. Μόνο δικαστικά 

μπορούμε να βρούμε κάποια λύση αλλά 

και αυτό στοιχίζει σε δικηγορικά έξοδα 

και απαιτεί πολύ χρόνο...”  
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CES 2009
Πως επηρέασε η οικονομική κρίση τη 

διεθνή διοργάνωση;

Η διεθνής μείωση των πωλήσεων στον 
τομέα των καταναλωτικών προϊόντων 
ψηφιακής τεχνολογίας είχε εμφανή 
αντίκτυπο στη φετινή διοργάνωση της 
διεθνούς έκθεσης Consumer Electronics 
Show. Ενώ την περασμένη χρονιά, ο 
εταιρικός ανταγωνισμός περιστρεφόταν 
γύρω από το ποιος θα παρουσιάσει τη 
μεγαλύτερη επίπεδη τηλεόραση - που 
είναι το κεντρικό προϊόν για πολλές 
εταιρείες – φέτος οι περισσότεροι 
εκθέτες εστίασαν την προσοχή τους 
στις δυνατότητες internet των νέων 
προϊόντων, όπως για παράδειγμα η 
Cybershot DSC-G3 της Sony, η πρώτη Wi-
Fi ψηφιακή φωτογραφική με web browser. 
Παράλληλα οι εταιρίες προσπαθούν 
να παρουσιάσουν οικονομικότερα 
προϊόντα βασισμένα στης δημοφιλείς 
τεχνολογίες της περασμένης χρονιάς, 
όπως ο συνδυασμός τηλεόρασης lCD και 
Blu-ray player της Sharp. Τέλος, μειωμένη 
φέρεται να ήταν και η προσέλευση των 
επισκεπτών. Παρ’ ότι τελικά στοιχεία 
προβλέπεται ν’ ανακοινωθούν σε 
90 μέρες, σύμφωνα με τις πρώτες 
προβλέψεις της Consumer Electronics 
Association, στην έικθεση προσήλθαν 
περίπου 110.000 επισκέπτες, νούμερο 
σημαντικά χαμηλότερο από τους 141.000 
επιβεβαιωμένους επισκέπτες της CES 
2008. Ο αριθμός των εκθετών παρέμεινε 
σταθερός, περίπου στους 2.700.

Νέα Firmware για Canon και Nikon
Αναβαθμίσεις για τα δημοφιλή μοντέλα των εταιρειών

Αναβαθμίσεις για το firmware της EoS 40D και των D3 και D700 κυκλοφόρησαν από την Canon και τη Nikon αντίστοιχα. Και 
οι τρείς αυτές αναβαθμίσεις επηρεάζουν ελαφρά τη συμπεριφορά της κάμερας και διορθώνουν σφάλματα που εμφανίζονται 
περιστασιακά. Η EoS 40D αναβαθμίζεται στην έκδοση v1.1.1, η Nikon D3 στη v2.01 και η D700 στη v1.01. Τα νέα firmware 
μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τα παρακάτω link
Canon ΕΟS �0D v1.1.1

http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos�0d/eos�0d-firmware-e.html

Nikon D� v2.01

http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_

faqid=2��0�&p_created=12�0910���&p_sid=AP2uRooj&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9

zb�J0X2J�PSZwX2dyaWRzb�J0PSZwX�Jvd19jbnQ9NDEmcF9wcm9kcz0xOSZwX2NhdHM9NjQ�JnBfcHY9M

S�xOSZwX2N2PTEuNjQ�JnBfc2VhcmNoX�R�cGU9YW�zd2Vycy�zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTE*&p_li=&p_topview=1

Nikon D�00 v1.01

http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_

faqid=2��0�&p_created=12�0�9�1�1&p_sid=AP2uRooj&p_accessibility=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9

zb�J0X2J�PSZwX2dyaWRzb�J0PSZwX�Jvd19jbnQ9NDEmcF9wcm9kcz0xOSZwX2NhdHM9NjQ�JnBfcHY9M

S�xOSZwX2N2PTEuNjQ�JnBfc2VhcmNoX�R�cGU9YW�zd2Vycy�zZWFyY2hfbmwmcF9wYWdlPTE*&p_li=&p_topview=1 

Intersys 
Ένα χρόνο συμπλήρωσε στη νέα της έδρα  στο Μαρκόπουλο

Η Intersys AE συμπλήρωσε πρόσφατα ένα χρόνο εύρυθμης λειτουργίας στις 
νέες, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, στις οποίες 
φιλοξενείται και η νέα της έδρα. Σε οικόπεδο 15 στρεμμάτων, σε μια από τις πλέον 
αναπτυσσόμενες περιοχές των Μεσογείων, η Intersys δημιούργησε ένα κτήριο 
μοντέρνας αισθητικής, έκτασης 8.500 m2 , όπου στεγάζονται το κέντρο διανομής και 
διακίνησης προϊόντων καθώς και τα σύγχρονα γραφεία των τμημάτων Πωλήσεων 
και Marketing του Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων της εταιρείας. Για την 
υλοποίηση του μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου η Intersys επένδυσε περισσότερα από 
8 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύοντας έτσι στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση 
των παραγγελιών και την ακόμα ταχύτερη διάθεση των προϊόντων στο ευρύ δίκτυο 
διανομής της. 

ΙΝΤΕRSYS A.E. 210 9���000



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 10 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 9

www.konpoli.eu


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 10 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 2  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 10

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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Αρχισυντάκτης: Άγγελος Κυρίτσης

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Σύνταξη: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική 

υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

www.photo.gr

Sigma 1�-200mm
Νέος superzoom
Ο φακός 18-200mm f/3.5-6.3 DC 
oS HSM είναι η νεότερη προσθήκη 
της Sigma στην εκτεταμένη γκάμα 
superzoom oπτικών. Διαθέτει εστιακή 
απόσταση 27-300mm (αντιστοιχία 
35mm) και οπτικό zoom 11x. Για 
τη σταθερότητα των φωτογραφιών 
ο φακός ενσωματώνει σύστημα 
optical Stabilization, το οποίο 
μάλιστα αντιλαμβάνεται αν η μηχανή 
κινείται οριζόντια ακολουθώντας ένα 
κινούμενο θέμα και αυτόματα τίθεται 
σε λειτουργία στον ένα άξονα. Ο 
18-200mm διατίθεται για μοντούρες 
DSlR Canon, Nikon και Sigma, με 
την έκδοση για τη Nikon να είναι 
εξοπλισμένη με το αθόρυβο μοτέρ 
HyperSonic.

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 92�0�92

Noritsu
Στροφή στο Dry photofinishing
Η Noritsu, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο του photofinishing, προτίθεται να 
στρέψει τις προσπάθειές της στο χώρο των Drylab. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Noritsu 
America, κο Akihiko Kuwabara, «η μετάβαση από το χημικό χαρτί σε άλλες τεχνολογίες 
εκτύπωσης γίνεται πιο γρήγορα απ’ ότι περιμέναμε σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία, και 
λίγο πιο αργά στον υπόλοιπο κόσμο. Η εταιρεία έχει παρουσιάσει ήδη προϊόντα όπως 
τον εκτυπωτή duplex D502 καθώς και μια σειρά kiosks και QSS minilabs, στοχεύοντας να 
καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών κατηγοριών πελατών. Παράλληλα, θα συνεχίσει την 
υποστήριξή της σε πελάτες που χρειάζονται digital minilab με χαρτί RA4.

NORITSU ΕΛΛΑΣ E.Π.Ε. 210 �019�0�

Αιφνίδιος θάνατος του Προέδρου της Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
Έφυγε από τη ζωή ο Βλάσης Σωκρατίδης
Συγκίνηση επικρατεί στο δημοσιογραφικό κόσμο από τον αιφνίδιο θάνατο του επί 
24 έτη Προέδρου της Ένωσης δημοσιογράφων ιδιοκτητών περιοδικού τύπου Βλάση 
Σωκρατείδη την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου. Η κηδεία θα γίνει σήμερα Δευτέρα 2 
Φεβρουαρίου και ώρα 3.00 μ.μ. στο νεκροταφείο Κηφισιάς.
o κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Ευάγγελος Αντώναρος, για το θάνατο του 
Προέδρου της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου Βλάση 
Σωκρατείδη, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Βλάσης Σωκρατείδης, σ’ ολόκληρη 
τη ζωή του, αγωνίστηκε για αρχές και αξίες που αναδεικνύουν τη δημοσιογραφία σε 
λειτούργημα. Το ήθος του, το ανήσυχο πνεύμα του, οι εύστοχες παρεμβάσεις του, 
η προσφορά του στον Περιοδικό Τύπο τον ανέδειξαν σε ηγετική φυσιογνωμία του 
χώρου, που απολάμβανε το σεβασμό και την εκτίμηση των συναδέλφων του. 
Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε από κοντά και συνεργαστήκαμε μαζί του θα τον 
θυμόμαστε ως έναν ξεχωριστό άνθρωπο. 
Στην οικογένεια του Βλάση, με τον οποίον με συνέδεαν αισθήματα φιλίας, εκφράζω 
τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

www.photo.gr
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Sony 
World photography Awards
Ο διαγωνισμός Sony World photography Awards είναι μια 

διεθνής διοργάνωση που επιβραβεύει την ποιοτική φωτογραφία. 

Ήδη αποτελεί θεσμό για την φωτογραφική κοινότητα. Μέσα 

από διεθνή προγράμματα, όπως το αντίστοιχο φωτογραφικό 

φεστιβάλ, το online περιοδικό, μια γκαλερί, ένα διεθνές 

πρόγραμμα για φοιτητές και μια περιοδεύουσα έκθεση, η WpA 

ανακαλύπτει συνεχώς νέα ταλέντα και δημιουργεί ευκαιρίες μέσα 

από τις οποίες στηρίζει και ανταμείβει τους φωτογράφους με την 

βοήθεια και την εμπειρία των επαγγελματιών της φωτογραφικής 

βιομηχανίας. Ο νικητής του βραβείου l’iris d’or - του καλύτερου 

φωτογράφου τόσο στην κατηγορία των επαγγελματιών όσο και 

των ερασιτεχνών - θ’ ανακοινωθεί στην τελετή απονομής των 

βραβείων, στις 16 Απριλίου 2009, στις Κάννες. Ο παγκόσμιος 

διαγωνισμός της Sony ενθαρρύνει ανθρώπους από όλο τον κόσμο 

να υποβάλουν τις φωτογραφίες τους σε έναν συναρπαστικό 

διαγωνισμό για ερασιτέχνες παράλληλα με αντίστοιχο για 

επαγγελματίες φωτογράφους. Στους κριτές περιλαμβάνονται 

τρανταχτά ονόματα από την κόσμο της φωτογραφίας όπως ο Tom 

Stoddart και ο  Elliott Erwitt.  Φέτος θα προεδρεύσει στην κριτική 

επιτροπή της νέας κατηγορίας «2009 Sony Campaign Award» 

ο παγκοσμίως γνωστός φωτογράφος αθλητικών γεγονότων 

Delly Carr. Σημειώνουμε ότι η κατηγορία Campaign Award 

aφορά την αθλητική φωτογραφία και συνδυάζει την αγάπη  

για το ποδόσφαιρο και το πάθος για την φωτογραφία. Η Sony 

προσπαθεί να ανακαλύψει φωτογραφίες οι οποίες υπερβαίνουν τα 

συνηθισμένα στιγμιότυπα μιας στιγμής δράσης και συλλαμβάνουν 

τον παλμό,  το τελετουργικό, τη συνεργασία και την πολιτιστική 

διάσταση του ποδοσφαίρου. Η Sony, χορηγός του Champions 

league της UEFA και του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2010 της FIFA, 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ελεύθερη και ο νικητής θα 

κερδίσει: Δύο εισιτήρια VIp για την τελετή βράβευσης του  Sony 

World photography Awards στις 16 Απριλίου 2009 στις Κάννες, 

στην Γαλλία, (περιλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων 

και της διαμονής για δύο διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 

πολυτελείας στην περίφημη λεωφόρο Croisette). Ένα κιτ ρεφλέξ 

Sony Alpha 350 (K kit) με φακό 18-70 mm και Memory Stick Duo 

2 GB. Την ευκαιρία να είναι ένας από τους φωτογράφους που 

θα χρησιμοποιήσει η Sony για την επερχόμενη καμπάνια της του 

2009, που θα αφορά την ψηφιακή φωτογραφία. Δύο εισιτήρια 

για έναν αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010 στην Νότια 

Αφρική (περιλαμβανομένης και της διαμονής). Οι 50 καλύτερες  

συμμετοχές, περιλαμβανομένης και του νικητή, θα εκτεθούν στην 

εκδήλωση  Festival @ The Sony World photography Awards στις 

Κάννες, τον Απρίλιο του 2009. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε 

ερασιτέχνες φωτογράφους από όλο τον κόσμο και η ημερομηνία 

λήξης της υποβολής συμμετοχών παρατάθηκε μέχρι τις 28 

Φεβρουαρίου 2009. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 20 Μαρτίου 

2009. Περισσότερες πληροφορίες για την διοργάνωση του Sony 

World photography Awards μπορείτε να βρείτε στο  

www.worldphotographyawards.org ή επικοινωνήστε με τους 

Jill Cotton και Elise oliver Colman Getty, Tηλ.: 00 44 20 7631 

2666 e-mail jill@colmangetty.co.uk  elise@colmangetty.co.uk 

Για την Ελλάδα απευθύνεστε: κα Βαρβάρα Παππά, Sony Hellas,  

τηλ.: 210-6782000, email barbara.Pappa@eu.sony.com ή/ κα 

Αλεξάνδρα Καρδάμη, ΙΚΟΝ porter Novelli, τηλ.: 210-6837680,  

email akardami@ikon.bbdogroup.gr 

20751 BxRi 

500ws Set

2 20461 BxRi500 με λάμπα 

πιλότο & El Skyport

1195,00

2 11088 Καλώδιο 

συγχρονισμού

1 26124 Προστατευτικό καπάκι

1 26129 Softbox 66x66 cm

1 33199 Τσάντα μεταφοράς

1 73088 Βιβλίο οδηγιών χρήσης

2 Καλώδιο τροφοδοσίας

Elinchrom BXRi �00 To Go Multivoltage

Κωδικός περιέχονται τιμή

Elinchrom BX �00 Ri 
super προσφορά 
Σε τιμή προσφοράς διατίθεται στην αγορά το ευέλικτο 

studio flash set Elinchrom  BxRi αποτελούμενο από 

δύο αυτοκέφαλα 500Ws και μία σειρά εξαρτημάτων:

Τα αυτοκέφαλα Elinchrom BxRi είναι ελαφριά, με μικρή διάρκεια 

λάμψης, ανθεκτική κατασκευή και έχουν ενσωματωμένους δέκτες 

ραδιοσυχνότητας για ασύρματη ενεργοποίηση από τον πομπό 

που συνοδεύει το σετ δωρεάν! Οι δέκτες έχουν 8 συχνότητες σε 

4 ομάδες, ιδανικά και για ομαδικές φωτογραφήσεις ή λειτουργίες 

πολλαπλών studio. Επίσης, διαθέτουν δυνατότητα ανίχνευσης 

και διαχείρισης της προ-λάμψης οποιασδήποτε μονάδας φλας 

(απαραίτητη για συνεργασία με digital compact & DSlR) όπου 

ανιχνεύεται αυτόματα ο αριθμός των προ-λάμψεων ενός φλας 

που λειτουργεί στον ίδιο χώρο ώστε να μην μπερδεύεται το 

φωτοκύτταρο της μονάδας και να ανάβει χωρίς λόγο. Επίσης 

υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης ρύθμισης. Με τον τρόπο 

αυτό μπορούμε να ρυθμιστεί η λάμψη του φλας ανάλογα με την 

προλάμψη, μέχρι και 7 λάμψεις! Περιλαμβάνονται δυνατότητες 

οπτικής επιβεβαίωσης της λάμψης, αναλογικής ρύθμισης της 

λάμπας πιλότου, μεταβλητής ρύθμισης των διαφραγμάτων και 

αυτόματου ελέγχου της θερμοκρασίας με ανεμιστήρα.

ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. 2�10 2���00, 210�21��0�

www.worldphotographyawards.org
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Epson
Νέα σειρά projectors
Η Epson, συνεχίζει δυναμικά στην αγορά των projectors και παρουσιάζει τους EB-S6, 

EB-Χ6 και EB-W6. Πρόκειται για προσιτούς projectors που προσφέρουν φωτεινότητα 

μέχρι 2200 ANSI lUMEN που προσφέρουν εξαιρετική αντίθεση και φωτεινότητα, 

χαρακτηριστικά που τους καθιστούν ιδανικούς για εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

Το μικρό μέγεθός τους και το περιορισμένο βάρος επιτρέπει την εύκολη μεταφορά με τη 

βολική και μοντέρνα τσάντα μεταφοράς του projector και των εξαρτήματα του. 

Σύμφωνα με την εταιρεία η τεχνολογία Epson 3lCD εξασφαλίζει τέλεια απόδοση 

χρωμάτων, εκπληκτική φωτεινότητα και ευκρίνεια ενώ η εύχρηστη τεχνολογία 

παρουσίασης USB Epson επιτρέπει τη σύνδεση καλωδίων USB έτσι ώστε το περιεχόμενο 

των παρουσιάσεων να μπορεί να προβληθεί άμεσα, χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε 

προετοιμασία και για χρήση RGB καλωδίων. 

EPSON 210 �099�99

Τα νέα διπλώματα οδήγησης
Οι προδιαγραφές για τα διπλώματα με μορφή πλαστικής κάρτας
Από 19-1-2009, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών 
εκδίδονται τα νέα διπλώματα οδήγησης με μορφή πλαστικής κάρτας. Οι απαιτήσεις 
όσον αφορά τις φωτογραφίες για τα νέα διπλώματα είναι οι εξής:
α) xορήγηση-επέκταση: απαιτούνται συνολικά 6 φωτογραφίες
β) Aντικατάσταση παλαιού εντύπου: απαιτείται 1 φωτογραφία
γ) Mετατροπή: απαιτείται 1 φωτογραφία (ενδεχομένως και 4 φωτογραφίες για ιατρούς)
δ) Aνανέωση: απαιτούνται 5 φωτογραφίες
ε) Aντίγραφο: απαιτείται 1 φωτογραφία
στ) Διόρθωση προσωπικών στοιχείων: απαιτείται 1 φωτογραφία
ζ) Περιορισμός: απαιτείται 1 φωτογραφία (ενδεχομένως και 4 φωτογραφίες για ιατρούς)
Να σημειωθεί πως οι φωτογραφίες πρέπει να είναι βιομετρικές, όπως των διαβατηρίων.

Μ’ ένα τηλέφωνο 
στο γραφείο σας 

Τηλ.: 210 ���1�00

“ØçÖéáêEó SlR 
500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”

ΟΚΤΑΒΙΤ - Gigabyte
Νέα αντιπροσώπευση 
Σε συμφωνία συνεργασίας προχώρησε η ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΕ με την 

εταιρία GIGABYTE, με αντικείμενο την αντιπροσώπευση και 

προώθηση του συνόλου της προϊοντικής γκάμας των moth-

erboards & καρτών γραφικών στην ελληνική αγορά. 

H νέα συνεργασία εντάσσεται στα 

πλαίσια της στρατηγικής 

της ΟΚΤΑΒΙΤ να 

ενισχύει την εικόνα της 

εταιρίας, των προϊόντων 

και των υπηρεσιών της στην 

ελληνική αγορά.

ΟΚΤΑΒΙΤ 210�011901 

ΝΕC 
Νέα αντιπροσωπεία στα monitor
Την σειρά επαγγελματικών monitor 

Spectraview της γνωστής ιαπωνικής 

κατασκευάστριας εταιρίας NEC ανέλαβε μόλις 

προ ημερών, η photometron του κ. Σάκη 

Μυλωνά. 

Μάλιστα θα εισάγει ολόκληρη τη νέα σειρά 

Spectraview αποτελούμενη από τα μοντέλα 

1990p, 2090, 2190,  2190p, 2690, 3090 

καθώς και το κορυφαίο Reference 21 με 

lED backlight. Tα επαγγελματικά monitor 

NEC σχεδιάστηκαν για απαιτητικές, βαρειές 

χρήσεις όπου προέχει η ακρίβεια και 

πιστότητα στην χρωματική αναπαραγωγή 

και έχουν ενσωματωμένο στο firmware 

το σύστημα καλιμπραρίσματος το οποίο 

ακολουθεί το πρότυπο CIE lab. Προτείνονται 

για φωτογραφικά στούντιο, γραφίστες, 

DTp, softproofing, prepress κλπ. Στα 

σπουδαιότερα χαρακτηριστικά τους αξίζει 

να συμπεριλάβουμε την υποστήριξη 

Gamma correction 10/12bit, την κάλυψη του 

χρωματικού χώρου Adobe RGB σε ποσοστό 

από 95% (μοντέλο Spectraview 2690) ως 

107% (Spectraview 3090), την ενσωμάτωση 

προηγμένων panel lCD τύπου Η-ΙpS ή S-IpS, 

τη συνεργασία με οποιοδήποτε hardware 

calibrator με την προϋπόθεση να είναι τύπου 

φωτοφασματόμετρου και όχι χρωμόμετρου 

κλπ. Nα ευχηθούμε εμπορική πορεί αντάξια 

των προδιαγραφών της νέας σειράς.  

PHOTOMETRON 210 �00�2�9

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=market/booksOrder.htm
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ΑθHνΑ:
Ιβίσκου & Αδριανού, 136 73 Αχαρνές
τηλ (+30) 21 02476635, τηλ/fax (+30) 21 02406962 
e-mail: info@octapus.com.gr

Αξιόπιστες και Αναβαθμισμένες 
Εκθεσιακές Εφαρμογές

• Τυποποιημένα εκθεσιακά περίπτερα
• Περίπτερα αναβαθμισμένου εξοπλισμού 
• Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού
• Ειδικές κατασκευές υποστήριξης οργανωτών

θΕΣΣΑΛΟνΙΚΗ: 
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος
τηλ (+30) 231 0796521 
τηλ/ fax  (+30) 231 0796522 

www.octapus.com.gr
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Sanyo VPC-HD1010
Yβριδική κάμερα με επαναστατικό design

Η xacti VpC-HD1010 ανήκει στην δεύτερη γενιά μηχανών που 

κυκλοφορεί στην αγορά η Sanyo.  

Θα την βρείτε και στην Ελλάδα, αφού τα προϊόντα imaging  της 

γιαπωνέζικης εταιρείας, διακινούνται πλέον από τη νέα αντιπροσωπεία 

η οποία φροντίζει για το δυναμικό τους come-back στα ράφια των 

καταστημάτων.

Το σίγουρο είναι πως αν δείτε την xacti VpC-HD1010 δεν θα την 

προσπεράσετε εύκολα. Σε αυτό ευθύνεται  το πρωτότυπο design. 

Το σώμα της δεν μοιάζει με καμμία άλλη μηχανή αφού θυμίζει...

πιστόλι, που θα κάνει τα μεγάλα “παιδιά” να τη συμπαθήσουν ακόμα 

περισσότερο.  Η σχεδίαση, εκτός από το επαναστατικό σχήμα, βοηθάει 

ιδιαίτερα στις λήψεις, αφού το ένα χέρι αγκαλιάζει τη λαβή και το 

δεύτερο χέρι εξασφαλίζει τη σταθερότητα. 

Όλα τα χειριστήρια είναι συγκεντρωμένα στο πίσω μέρος της μηχανής, 

γεγονός που διευκολύνει τις λήψεις αφού δεν χρειάζεται ο χρήστης 

ν’ αναζητά τα πλήκτρα. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής εκτιμήσαμε 

ιδιαίτερα ότι το μοναδικό πλήκτρο που βρίσκεται κρυμμένο πίσω 

από την οθόνη είναι αυτό του on/off και όχι άλλα βασικά χειριστήρια 

όπως το flash που σε αρκετές μηχανές κάνουν τους χρήστες να 

αναρωτιούνται και να διακόπτουν τις λήψεις τους. Η συνολική 

εργονομική της σχεδίαση βασίζεται στην ιδέα του χειρισμού όλων των 

βασικών λειτουργιών χρησιμοποιώντας μόνο τον αντίχειρα.

Η xacti VpC-HD1010 μπορεί να μοιάζει με ένα παιχνίδι εξαιτίας 

του σχήματος του αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα 

τεχνολογικό επίτευγμα που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα 

κυρίαρχα μοντέλα στην κατηγορία του HD video.  Η xacti VpC-

HD1010 ενσωματώνει τελευταίας τεχνολογίας high definition 

αισθητήρα CMoS και παράγει full HD βίντεο σε ανάλυση 1080i 

(1920x1080) στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο. 

Με διάφραγμα f/1.8 ο φακός 10x επιτρέπει να περάσει αρκετό φως 

ώστε να εξασφαλίζει πλούσια και ζωντανά χρώματα ακόμα και σε 

Η δοκιμή της εβδομάδας

χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Ένα από  τα ισχυρά σημεία 

της xacti VpC-HD1010 είναι η σταθεροποίηση της εικόνας  

τόσο σε λειτουργία video όσο και  στη λειτουργία  photo, 

καθώς  το υψηλής ευκρίνειας video συλλαμβάνει και τον 

παραμικρό κραδασμό. Θα παρατηρήσετε την χρησιμότητα του 

σταθεροποιητή ιδιαίτερα όταν τα υποκείμενα του κάδρου σας 

κινούνται. Μια ακόμα λειτουργία που θα συναρπάσει τους 

λάτρεις της τεχνολογίας είναι η δυνατότητα της HD1010 να 

καταγράφει 300 καρέ το δευτερόλεπτο για super slow motion 

βίντεο. Η λειτουργία αυτή θα ενθουσιάσει όσους αρέσκονται 

να καταγράφουν τα αγαπημένα τους σπορ, αλλά να 

τονίσουμε ότι το βίντεο είναι σε ανάλυση 448x336 και χωρίς 

ήχο, που συνήθως προορίζεται για ιστοσελίδες διαμοιρασμού 

όπως το YouTube.  

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει και η τελευταία λέξη της 

μόδας των συσκευών imaging, το Face Detection μόνο που η 

Sanyo το ονομάζει Face Chaser. Το  Face Chaser προσαρμόζει 

τη φωτεινότητα και κάνει αυτόματα εστίαση ενώ σύμφωνα με 

την Sanyo μπορεί να εντοπίσει  μέχρι και 12 πρόσωπα τόσο 

στο βίντεο όσο και στις φωτογραφίες. 

 Η xacti VpC-HD1010 δεν διαθέτει εσωτερική μνήμη αλλά 

αποθηκεύει εικόνες και βίντεο σε κάρτες SD. Μια κάρτα 

SD των 8GB μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 85 λεπτά 

βίντεο υψηλής ευκρίνειας. Συνδέεται στο υπολογιστή μέσω 

καλωδίου USB.

Καμπανάος Α.Ε.Ε.

210 ��11��0, kabanaos@hol.gr
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Eιπιχειρήσεις

Παναγιώτης Παπαδάκης
Ένα από τα παλιότερα και πλέον πολυσύχναστα φωτογραφικά 

καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας είναι η επιχείρηση του 

Παναγιώτη Παπαδάκη στην καρδιά της Αθήνας, στην Εμμ. 

Μπενάκη �. Μάλιστα έχει αποκτήσει και υποκατάστημα στην Πλ. 

Κάνιγγος, αποτελώντας και τα δύο, αγαπημένους προορισμούς για 

επαγγελματίες και ερασιτέχνες του Imaging.

To φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών στα δύο καταστήματα 

καλύπτει όλο το imaging: από φωτογραφικές μηχανές κάθε 

κατηγορίας τιμής, φακούς, αξεσουάρ, παρελκόμενα, κάρτες 

μνήμης, video εξοπλισμό κλπ. ως όλες τις υπηρεσίες εκτύπωσης, 

φωτογραφιών διαβατηρίων, ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων 

κλπ. Ιδιαίτερη θέση έχει ο μηχανολογικός εξοπλισμός με ψηφιακά 

minilab και μάλιστα με το νέο Kodak Apex που εκπροσωπεί την πιο 

εκσυγχρονισμένη αντίληψη για ψηφιακές εκτυπώσεις με θερμική 

τεχνολογία. Το Apex (Αdaptive picture Exchange) είναι στημένο στην 

είσοδο του μαγαζιού της Εμμ. Μπενάκη. Υπενθυμίζουμε ότι βασίζεται 

σε τελείως αρθρωτή (modular) σχεδίαση με ένα ή περισσότερα 

front end, workstation που τρέχει λογισμικό Apex Management, 

συνδεόμενα κιόσκια G3, G4 ή G4x, δυνατότητα scanner Rapid Film 

Scanner F135 ή επίπεδου scanner κλπ. Η εκτύπωση γίνεται σε heavy 

duty θερμικό εκτυπωτή Kodak 7000. Ουσιαστικά πλεονεκτήματα του 

Apex αποτελούν α. η απλή λειτουργία ακόμη και από ανειδίκευτο 

προσωπικό και β. η πολλαπλή προσωπικότητα (όχι μόνον εκτύπωση 

αλλά και παραγωγή Multimedia DVD, poster, κολλάζ, ευχετήριων 

καρτών, ημερολογίων κλπ.)

Στη συζήτηση που είχαμε με τον κο Παπαδάκη, μας διετύπωσε τις 

απόψεις του για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς μέσα από την 

μεγάλη εμπειρία του. Πιστεύει λοιπόν πως « …Το μαγαζί πρέπει 

σήμερα να εναρμονίζεται με τις νέες τάσεις της αγοράς. Το εμπορικό 

μέρος του μαγαζιού φέρνει κόσμο και το εργαστήριο φέρνει τους 

υπόλοιπους. Ο πελάτης θέλει υποστήριξη, να του αντιγράψεις 

τα αρχεία του, να του δείξεις τα καινούργια προϊόντα, να του 

μεταφέρεις την τεχνογνωσία, να τον συμβουλέψεις… Εμείς για να 

έχουμε πληρότητα υπηρεσιών εγκαταστήσαμε το Κοdak Apex για 

να ασχοληθεί o πελάτης, αν θέλει, και μόνος του. Τα κιόσκια δεν 

απέδωσαν γιατί είχαν υψηλό κόστος. Το Apex όμως έχει χαμηλότερο 

κόστος στις πρώτες ύλες και είναι γρήγορο. Έχει και αρκετά 

διευρυμένες δυνατότητες, υποστηρίζει μεγάλα μεγέθη κλπ....

...Με το σπάσιμο των τιμών από τις μεγάλες αλυσίδες το μεμονωμένο 

κατάστημα μπορεί να αντιδράσει με δύο πράγματα, καλή εξυπηρέτηση 

και προσφορές, γιατί όχι…; …. Εξηγούμε στους πελάτες μας, τους 

μαθαίνουμε πράγματα για το χειρισμό κάθε μηχανής, δεν πουλάμε 

απρόσωπα. Αυτό που χάνεται είναι το τελείως τυποποιημένο προϊόν, 

η πολύ φθηνή μηχανή που ο πελάτης αγοράζει με μοναδικό κριτήριο 

τις προσφορές. Δηλ. πρόκειται για τελείως απρόσωπη πώληση, για 

box moving. Ο πελάτης όμως που θέλει το εξειδικευμένο προϊόν, την 

καλή compact και τη DSlR, θα έλθει στην πόρτα μας. Θα τον χάσουμε 

μόνο αν δεν οργανωθούμε και θα είναι αποκλειστικά ευθύνη μας.

Yπάρχουν και άλλα αντικείμενα για το φωτογραφικό κατάστημα, 

όπως η βιντεοκάμερα που κινείται αλλά σε χαμηλούς τόνους και 

παρόλη τη μετάβαση από την κασέττα και το DV στο solid state 

storage και το HD, δεν έχει κάνει ακόμη αντίστοιχη έκρηξη όπως αυτή 

της φωτογραφικής μηχανής. Η βιντεοκάμερα ναι, κινείται αλλά γενικά 

υστερούμε σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω όμως ότι την βιντεοκάμερα 

την είχαμε χάσει παλιότερα από δικό μας σφάλμα. Είχε πάει στα 

«ηλεκτρατζίδικα» αυτό το κομμάτι…» 

“Η κερδοφορία είναι τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να 

κάνεις τεράστιους τζίρους για να εξασφαλίσεις την επιβίωση. 

Επίσης να έχεις και παροχή και εργαστήριο.” 
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www.gamostime.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Ο δημιουργός που φιλοξενούμε αυτή

την εβδομάδα είναι παλιός γνώριμος.

Γαλουχημένος με την ευρωπαϊκή

κουλτούρα της δεκαετίας του ’80,

πρεσβεύει τη σχολή της ολιστικής

προσέγγισης στο αντικείμενό του που

στο προκείμενο είναι η αρχιτεκτονική

φωτογραφία. Προαπεικονίζει με

ακρίβεια, μεθοδικότητα και προσοχή

τους χώρους και τα κτίρια, τους

δίνει ψυχή με τους δημιουργικούς

φωτισμούς, τοποθετεί με μαεστρία

γραμμές και προοπτική.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Κώστας Θωμόπουλος
Περφεξιονισμός στην Αρχιτεκτονική Φωτογραφία

• Πείτε μας λίγα πράγματα για τα πρώτα βήματα σας στη φωτογραφία.

Είμαι απόφοιτος του Πολυτεχνείου Θεσσαλονίκης. Από τα φοιτητικά μου χρόνια είχα

αρχίσει να ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τη φωτογραφία. Στο τέλος των σπουδών μου

πήρα μια υποτροφία για φωτογραφία κι έφυγα στο Παρίσι για σπουδές. Αυτό έγινε το

1981. Εν συνεχεία ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου στην Ανωτάτη Σχολή Καλλιτεχνικών

Εφαρμογών, ΑrtDeco, στο τμήμα φωτογραφίας, και ξεκίνησα να δουλεύω στο Παρίσι.

Η δουλειά που παρουσιάζω είναι αποτέλεσμα μιας προσωπικής αρχικά προσπάθειας,

με σημείο έναρξης νυκτερινές φωτογραφίες στην πόλη του Παρισιού. Επειδή αυτό

που έκανα άρεσε και βρήκα πολλούς θιασώτες αρχιτέκτονες οι οποίοι μου πρότειναν

δουλειές όπως π.χ. το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Georges Pompidou,

που μου ζητούσε πολιτιστικά δρώμενα, είτε με την έννοια του κλασσικού έργου τέχνης, 

είτε με την έννοια της installation. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία δεν ξεκίνησε ως 

βιοποριστική, αλλά ως προσωπική έλξη, που αναγνωρίστηκε και βρήκε διέξοδο 

και σε επαγγελματικό επίπεδο. Αργότερα η δουλειά αυτή εκτέθηκε, στην Αθήνα και

Θεσσαλονίκη, και τελευταία στο μήνα του Παρισιού, το 2001 ή 2002, αν θυμάμαι καλά.

• Δεν ήταν τραυματική η μετάπτωση από τη γαλλική στην ελληνική πραγματικότητα;

Όχι, καθόλου. Θα προτιμούσα να μιλήσω για επάνοδο γιατί είχα φτάσει σε ένα 

επίπεδο ικανοποιητικό από την άποψη της φωτογραφίας  στη Γαλλία συγχρόνως όμως 

επανεκτιμούσα κάποιες από τις Ελληνικές αξίες  που δεν μπορείς να εκτιμήσεις και 

να αντιληφθείς αν δεν πάρεις απόσταση από τη χώρα σου. Βέβαια είναι γεγονός ότι 

υπήρχε μια διαφορά στάθμης, από την σκοπιά των εκτυπώσεων και των πνευματικών 

δικαιωμάτων και των αμοιβών. Προσωπικά νομίζω ότι θέλησα να εφαρμόσω στη χώρα 

μου και ένα σύστημα δουλειάς που απέδιδε στην Γαλλία.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

• Υπήρξαν κάποιοι φωτογράφοι τους οποίους αφομοιώσατε 

δημιουργικά, δηλ. θέσατε ως πρότυπα, πάντα στον τομέα της 

αρχιτεκτονικής φωτογραφίας;

Είναι λίγο εγωιστικό αυτό που θα πω. Όμως ποτέ δεν

προσκολλήθηκα στο στυλ κάποιου άλλου -χωρίς να θέλω να 

υποτιμήσω τις διάχυτες επιδράσεις που λειτουργούν από το 

ευρύτερο εικονιστικό περιβάλλον που ζούμε.  Θεώρησα ότι 

μπορώ να έχω αίσθηση του χώρου και πάντα σε συνάρτηση μέ 

τον φωτισμό είτε με την προσεκτική επιλογή του υπάρχοντος είτε 

με την δημιουργία του εκ του μηδενός. Δεν ήθελα.

• Τι περισσότερο από προσοχή στη φόρμα και τους 

φωτισμούς είναι η αρχιτεκτονική φωτογραφία;

Στο είδος αυτό προσπαθείς να δώσεις μια εικόνα ενός

τρισδιάστατου χώρου σε δύο διαστάσεις. Να μιλήσεις για

το αντικείμενο, να προσεγγίσεις το κτήριο και το χώρο με

ευανάγνωστο τρόπο. Να ανοίξεις διάλογο του φωτός και της 

σκιάς που είναι η τέχνη της φωτογραφίας. Οπωσδήποτε σε 

καμία φωτογραφία δεν αναπαριστάς την πραγματικότητα. Την 

αποδίδεις μέσα από την οπτική εμπειρία και κατά το δυνατόν, 

προσομοιώνεις και μεταφέρεις τις δικές σου ματιές πάνω στο 

θέμα. Πράγματα που σε συναρπάζουν ως δημιουργό και θεωρείς 

ότι η σύνθεση αυτή λειτουργεί ως ένα βαθμό αυτόνομα από μόνη 

της, βασισμένη στο έργο. 

Όμως αν κρατηθείς μόνο σε μια αντίληψη να παρουσιάσεις

π.χ. όλο το έργο, μπορεί να χάσεις τις πτυχές εκείνες που το

αναδεικνύουν και το μεταφέρουν στην οπτική αντίληψη κατά

τρόπο επιλεκτικό και όχι φλύαρο.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Êþóôáò Èùìüðïõëïò 

εßíáé êáèçãçôÞò óôï 

ÔìÞìá Öùôïãñáößáò 

êáé Ïðôéêïáêïõóôéêþí 

Ôå÷íþí ôïõ Ô.Å.É. ÁèÞíáò. 

¸÷åé óôï åíåñãçôéêü ôïõ 

ðïëëÝò áôïìéêÝò  

& ïìáäéêÝò åêèÝóåéò 

öùô/ößáò. Óðïýäáóå 

ÔïðïãñÜöïò óôï 

Ðïëõôå÷íåßï Èåó/êçò 

êáé óôç óõíÝ÷åéá ìå 

õðïôñïößá óôçí  Áí. 

Ó÷ïëÞ Äéáêïóìçôéêþí 

Ôå÷íþí (E.N.S.A.D.) 

óôï Ðáñßóé, áð’ üðïõ 

áðïöïßôçóå ìå ðôõ÷ßï 

öùôογραößáò.

• Η ψηφιακή φωτογραφία με την ευκολία της να επεμβαίνει

στην προοπτική, στις συγκλίσεις και γενικώς στις γραμμές 

και στη χρωματική θερμοκρασία, πόσο επηρεάζει το επίπεδο 

της αρχιτεκτονικής φωτογραφίας; Παρεισφρύουν κάποιοι με 

όπλο την ημιμάθεια;

Επειδή είμαι κλασσικός φωτογράφος του ζωνικού συστήματος

και της φωτογραφίας που δημιουργείται αρχικά στο νου, μετά

στο θαμπόγυαλο και τελευταίο γίνεται το κλικ, αυτό σημαίνει

ότι οργανώνω την διαδικασία. Εδώ δεν ισχύει η αποφασιστική

στιγμή του ρεπορτάζ. Η ψηφιακή φωτογραφία με βοήθησε στο 

να επεκτείνω τις δυνατότητές μου, και υπήρχαν μάλιστα πολλές 

στιγμές που στο παρελθόν ήθελα κάποια πράγματα να με 

στεναχωρούν λιγότερο, από το να εξαφανίσω ένα ενοχλητικό 

σημείο σε κάποια επιφάνεια, να ενώσω δύο κάδρα, ή να 

διορθώσω την προοπτική.

Σε κάθε φωτογραφία προέχει να δεις το θέμα από τέτοια

οπτική γωνία που θα σου αποδώσει τα επιθυμητά στοιχεία,

το βάθος πεδίου, τις γραμμές και τα σχήματα. Επομένως 

είμαι πιο ελεύθερος να χρησιμοποιήσω κι όλα αυτά τα 

εργαλεία και σωστή προοπτική και σωστό φωτισμό. 

Διαφορετικά, εάν ο φωτισμός αυτός έχει κάποιες ατέλειες, 

θα πρέπει να φωτίσω από μόνος μου. Αλλά σίγουρα η 

ψηφιακή φωτογραφία δεν είναι για εμένα ένα εργαλείο που 

λειτουργεί ερήμην του φωτογράφου.

Σημασία έχει ο φωτογράφος να έχει μέθοδο και αντίληψη εξ

αρχής, να οραματίζεται την τελική εικόνα. Είναι ευτύχημα από

μία άποψη που κάποια πράγματα μπορώ να τα εφαρμόζω

μόνος μου και να μην τα αναθέτω σε τρίτους, σε γραφίστες,

σε δημιουργικά γραφεία τα οποία δεν μπορούν να 

συνειδητοποιήσουν σε βάθος αυτό που εννοώ. Αλλά σίγουρα, 

σε πολλά σημεία επιβάλλεται ο κλασσικός εαυτός μου, αυτός 

της μηχανής του μεγάλου φορμά και του ζωνικού συστήματος, 

οι βασικές αρχές οι οποίες υπάρχουν πάντα μέσα μου και όχι 

μία τυχαία επεξεργασία στον υπολογιστή...
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Βγάλτε έγκαιρα την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ εισόδου στη PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς 

αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση pHoToVISIoN για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την 

επιβεβαίωση της εγγραφής σας.  Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο. 

Αν  περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου, 

πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση pHoToVISIoN 
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: .............................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  Σημειώστε με û     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ       

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ       ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ       ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ       ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ       ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING       

 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ       ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ      ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ       ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ      

 poST pRoDUCTIoN       pRE-pRESS      ΑΛΛΟ: ........................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό................................................. Κινητό  .......................................................

e-mail: .............................................................................................................................................. 

        Ημερομηνία          Υπογραφή

….………....................             ............................................  

5-9 MAΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ



 
Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:

1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr       

3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα

www.photovision.gr/onlineRegistration.php
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...ΤελικΗ ΑποψΗ
1��� megapixel για τον Ομπάμα
Ρεκόρ φωτογραφικής ανάλυσης για λήψεις από την ορκωμοσία...
Υπάρχουν κάποια νούμερα που απλά ζαλίζουν. Για παράδειγμα, το γεγονός  
πως ένα έτος φωτός ισοδυναμεί με 9.460.730.472.580,8 χιλιόμετρα  
(ούτε καν 10 τρισεκατομμύρια). Ή πως η μάζα του ήλιου υπολογίζεται να είναι 
1.989.100.000.000.000.000.000.000.000.000 κιλά (1,9891 ×10^30 για συντομία, 
για γραμμάρια προσθέστε άλλα τρία μηδενικά). Επειδή όμως το photobusiness 
Weekly δεν είναι ούτε αστρονομικό ούτε… αστρολογικό έντυπο, το νούμερο 
που με εντυπωσίασε αυτή την εβδομάδα ανήκε σε φωτογραφία. Πρόκειται για 
εικόνα με διαστάσεις 59.783x24.658 pixel, δηλ. 1.474 megapixel ή 1,47 gigapixel, 
αποθηκευμένη σε αρχείο TIFF 2 gigabytes. Η εν λόγω εικόνα απεικονίζει την 
ορκωμοσία του Μπάρακ Ομπάμα, 44ου προέδρου των ΗΠΑ μπροστά στο Καπιτώλιο 
κι ένα μεγάλο μέρος από τα 2.000.000 ανθρώπων που την παρακολούθησαν. 
Θα σας γλιτώσω από τον κόπο και θα σας συμβουλεύσω να μην αναρωτηθείτε 
ποιος κατάφερε να φτιάξει αισθητήρα τέτοιου μεγέθους (σχεδόν εκατό φορές 
μεγαλύτερο από αισθητήρα των 15 megapixel), σε τι σώμα τον προσάρμοσε, με τι 
φακό, και πόση ώρα χρειάστηκε η υποθετική αυτή μηχανή για να επεξεργαστεί 2 
gigabytes δεδομένων και να τα αποθηκεύσει στην κάρτα μνήμης. 
Αυτός ο Λεβιάθαν των megapixel είναι ουσιαστικά εικόνα που συντέθηκε από 
220 διαφορετικές φωτογραφίες, τις οποίες τράβηξε ο φωτογράφος David Bergman 
χρησιμοποιώντας το σύστημα Gigapan.
Τι εστί Gigapan; Πρόκειται για ένα σύστημα που αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο 
Carnegie Mellon σε συνεργασία με το Ames Intelligent Robotics Group της Nasa, με 
υποστήριξη από τη Google. Το «υλικό» κομμάτι του συστήματος είναι το Gigapan 
Epic, ένας ρομποτικός βραχίονας πάνω στον οποίο μπορούν να προσαρμοστούν 
οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές της αγοράς. Ο βραχίονας (ο οποίος 
τροφοδοτείται με 6 μπαταρίες ΑΑ) αναλαμβάνει αυτόματα να κινήσει κατάλληλα την 
κάμερα και να τραβήξει δεκάδες, εκατοντάδες ή και χιλιάδες λήψεις, με διαφορετική 
γωνία την καθεμία. Τη συνέχεια αναλαμβάνει το πρόγραμμα Gigapan Stitcher, το 
οποίο παίρνει τις πολλαπλές αυτές λήψεις και τις συνθέτει σε μια μεγάλη εικόνα 
μεγέθους gigapixel (στην εν λόγω φωτογραφία της ορκωμοσίας, η διαδικασία 
αυτή πήρε περίπου 6 ώρες). Τέλος, το τρίτο μέρος του συστήματος, Gigapan.org 
είναι το site του project το οποίο διαθέτει τον ειδικό viewer, που μας επιτρέπει 
αφ’ ενός να δούμε ολόκληρη τη γιγα-φωτογραφία, αφ’ ετέρου να κάνουμε zoom 
σε οποιοδήποτε σημείο θέλουμε, με εξαιρετική λεπτομέρεια. Κι όλα αυτά με ένα 
κόστος μόλις 379 δολαρίων. Αυτό λοιπόν ήταν το μυστήριο της φωτογραφίας των 
1474 megapixel – πράγμα που σημαίνει πως δεν χρειάζεται ακόμα να πετάξετε 
τις… ταπεινές μηχανές των 8, 10 ή 12 megapixel. 
Το ερώτημα που απομένει είναι το εξής: θα δούμε ποτέ στην αγορά κάμερες 
με αισθητήρα του 1+ gigapixel; Οι περισσότεροι θα βιαστούμε να πούμε «όχι, 
αποκλείεται». Στο κάτω-κάτω, υπάρχουν ορισμένοι φυσικοί περιορισμοί σχετικά 
με πόσα pixel μπορούμε να στριμώξουμε σε έναν αισθητήρα με μέγεθος που 
χωράει στο σώμα μιας ψηφιακής μηχανής (ή ψηφιακής πλάτης).
Και, ακόμα κι αν καταφέρναμε ποτέ να φτιάξουμε ένα τέτοιο αισθητήρα, ποιά 
θα ήταν η χρησιμότητά του; Να τυπώσουμε μια φωτογραφία σε μέγεθος… 
πόλης; Ένα χάρτη σε κλίμακα 1:1 ίσως; Από την άλλη μεριά, όμως, ποιός θα 
φανταζόταν, όταν κάποτε ένας σκληρός δίσκος των 40 megabyteς κόστιζε 
εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές, και σήμερα, με τα πολύ λιγότερα χρήματα, 
μπορούμε να αγοράσουμε δίσκο ενός terrabyte;
Υ.Γ.: Την εικόνα του 1,47 gigapixel της ορκωμοσίας του Barak obama μπορείτε να 
δείτε εδώ: http://www.gigapan.org/viewGigapan.php?id=1���� 
Κι αν έχετε χρόνο, διάθεση και κάποιον γνωστό σας που ήταν εκεί, μπορείτε να τον 
ψάξετε μέσα στο πλήθος…
                                      A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

 

ΦΟΙΒΟΣ
Νέο Δ.Σ.
Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 
2008, στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων 
Ο.Τ.Ε. πραγματοποιήθηκε η 
εκλογοαπολογιστική Γενική 
Συνέλευση καθώς και οι εκλογές 
για την ανάδειξη του διοικητικού 
και εποπτικού συμβουλίου 
του ΦΟΙΒΟΥ, του Οργανισμού 
Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών 
Δικαιωμάτων Φωτογράφων. Το νέο 
διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε 
σε σώμα στις 17-12-2008 ως εξής:
Πρόεδρος: Παπαθανασίου Γιώργος  
Αντιπρόεδρος: Ανδρ. Χατζηκωστής  
Β’ Αντιπρόεδρος: Σπ. Διαμαντόπουλος  
Γεν. Γραμματέας: Δημήτρης Τσεβάς  
Ταμίας: Μιχάλης Αλεβίζος  
Μέλη: Γιάννης Ασημακόπουλος,  
ζήκος Τσιάπας
Το νέο εποπτικό συμβούλιο αποτελούν 
οι: Προϊστάμενος: ‘Αρης Ρουπίνας 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος:  
Βασιλική Γεωργίου  
Μέλη: Χρήστος ζουλιάτης, Νικόλαος 
Πηλός, Ελένη Καραχοντζίτη

Ένωση Καλλιτεχνών 
Φωτογράφων Αθηνών
Στις 15 Φεβρουαρίου ο ετήσιος χορός 
της Ε.Κ.Φ.Α.

Στο νυχτερινό κέντρο Αθηνών Αρένα θα 
πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου ο 
ετήσιος χορός της Ένωσης Καλλιτεχνών 
Φωτογράφων Αθηνών. Στο κέντρο 
εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος, καθώς 
και το συγκρότημα émigré Group. Η ώρα 
έναρξης είναι 21:00 ενώ η προσέλευση 
ξεκινάει από τις 20:15. Για περισσότερες 
πληροφορίες και κρατήσεις φροντίστε να 
επικοινωνήσετε εγκαίρως με κάποιο από 
τα παρακάτω μέλη του Ε.Κ.Φ.Α:

Αντωναρόπουλος Δημ. 210902���

Τσιάπας ζήκος 210901�0��

Παππάς Κων. 210�1��0��

http://www.gigapan.org/viewGigapan.php?id=15374

