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Τι έκανε ο άνθρωπος; Βγήκε και είπε τον πόνο
του. Μίλησε για ένα περιστατικό που συνέβη στην
επιχείρησή του όταν τον επισκέφθηκε ένα ζευγάρι
για να κουβεντιάσει μαζί του τις λεπτομέρειες της
(πιθανής) φωτογράφησης του γάμου τους και να
κλείσει τη δουλειά.
- Έχετε άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος;
- Ασφαλώς!!!
- Έχετε επιπλέον εξοπλισμό, δεύτερες μηχανές,
φακούς κλπ;
- Βεβαίως!!! Και μηχανές έχω και φακούς και
φλας και φώτα εκτός από δεύτερο… γαμπρό σε
περίπτωση που δεν εμφανιστεί ο δικό σας! (Γέλια).
- Πληρώνετε ΦΠΑ και φόρους; Εκδίδετε τιμολόγια;
- Ναι, βεβαίως. Έχω δική μου εταιρεία, οπότε
προφανώς φορολογούμαι.
- Οπότε κύριε είστε επαγγελματίας φωτογράφος, ε;
- (Σιωπή για λίγα δευτερόλεπτα…)… Ναι!
- Τα λέμε αυτά γιατί ξέρουμε κάποιον που ενώ δεν
είναι επαγγελματίας φωτογράφος τυπικά δεν έχει
δελτίο παροχής, αλλά είναι πολύ πιο οικονομικός
από εσάς. Επιπλέον, μας είπε ότι οι φωτογραφίες
του γάμου μας θα είναι υπέροχες και ότι οι
μηχανές δεν χαλάνε και τόσο εύκολα σήμερα
οπότε δεν χρειάζεται να έχει δεύτερη (…)
- Είστε ελεύθεροι να κάνετε τις επιλογές σας.
Εγώ θέλω να μείνετε ενθουσιασμένοι από τις
φωτογραφίες του γάμου σας και να εμπιστεύεστε
το φωτογράφο σας.
Κάπου εδώ έληξε η κουβέντα μεταξύ του
φωτογράφου και του ζευγαριού για να πάρει
στη συνέχεια φωτιά το… διαδίκτυο από τα
άπειρα σχόλια που αναρτήθηκαν στην δημόσια
εξομολόγηση του περιστατικού. Μέχρι τη στιγμή
που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν ξεπεράσει
τους 130 αυτοί που με τον α ή β τρόπο σχολίασαν
το πάθημα του φωτογράφου μας. Και αν θέλετε να
μάθετε που συνέβησαν όλα αυτά και τι ακριβώς
ειπώθηκε δεν έχετε παρά να κάνετε κλικ εδώ
Είναι το γκρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στο facebook
και ο επαγγελματίας που διηγήθηκε το περιστατικό
είναι ο φωτογράφος Χρήστος Κουτσοτόλης.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Τι είναι τα photobook; Δεν πρόκειται για υπαρξιακό ερώτημα. Ούτε θα
καταλήξουμε σε συναισθηματισμούς ότι περιέχουν τις πιο αγαπημένες μας
αναμνήσεις. Από φορολογικής πλευράς μιλάμε… Οι περισσότεροι θα γνωρίζετε
ότι τα βιβλία στην Ελλάδα υπόκεινται στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ (αυτή τη
στιγμή 6,5%, στο μέλλον άγνωστο…). Στην μακρινή Βρετανία το βιβλίο είναι
απηλλαγμένο ΦΠΑ ως μορφωτικό και κοινωνικό αγαθό (κοίτα κάτι πράγματα!).
Όταν όμως κάποιος βρετανός γραφειοκράτης βρέθηκε αντιμέτωπος με το
photobook, πονηρά σκεπτόμενος, το κατέταξε στον κανονικό συντελεστή
(20% στην πατρίδα του Σαίξπηρ) επιβαρύνοντας αρκετά την τιμή του προϊόντος.
Όμως η εταιρία εκτύπωσης photobook Truprint δεν …μάσησε! Πιστεύοντας
στο δίκαιο της υπόθεσής της προσέβαλε την δυσμενή αυτή μεταχείριση στα
δικαστήρια. Και δικαιώθηκε πανηγυρικά.
Περισσότερα στην σελίδα 5

Περισσότερα στη σελίδα 6
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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 παραπάνω σειρά φωτογραφιών μας την απέστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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, "$, .$4+,: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
$5,: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $ '4+: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

6+!#,: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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
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  2012

B’ έκδοση
 2012

Γραφτείτε σήμερα!

Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο
φωτογράφων γάμου!
Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr
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Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ΦΠΑ ύψους 545.000 λιρών δικαιούται
η βρετανική εταιρία Truprint μετά την πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου. Η υπόθεση
βρισκόταν σε εκκρεμότητα τρία χρόνια μετά την άσκηση αγωγής από την εταιρία σε
βάρος της αρμόδιας βρετανικής οικονομικής υπηρεσίας HM Revenue and Customs.
Όμως ο δικαστής Roger Burner του VAT Tribunal είχε άλλη άποψη: ‘‘Η παραγωγή
photobook κατά την ορθή ερμηνεία εμπίπτει στην έννοια του βιβλίου και συνεπώς
πρέπει αν έχει ίση φορολογική μεταχείριση με τα άλλα βιβλία’’.

Σ

το προκείμενο εμπίπτει στο μηδενικό συντελεστή (Σημ. σύνταξης: στη Βρετανία στον
μηδενικό συντελεστή είναι τα βιβλία, τα φάρμακα, τα τρόφιμα και κάποια άλλα είδη
πρώτης ανάγκης και υγιεινής. Κάθε συσχετισμός με τα καθ΄ ημάς απαγορεύεται…)
«Είναι φανερό ότι κάθε βιβλίο χρειάζεται περιεχόμενο. Κάτι που έχει τα φυσικά
χαρακτηριστικά βιβλίου δηλ. ένα σημειωματάριο με λευκές σελίδες ή ατζέντα με χώρο
για αναγραφή διευθύνσεων ή ένα απλό ημερολόγιο με την ημερομηνία στο πάνω
μέρος της σελίδας και κενά για σημειώσεις δεν αποτελεί βιβλίο με την πραγματική του
έννοια. Η φύση του περιεχομένου του βιβλίου προϋποθέτει ‘‘κείμενο ή φωτογραφίες
και εικόνες ή σύνθεση των δύο’’. Ο δικηγόρος της Truprint ανάφερε στις προτάσεις του
ότι το μέλλον της εταιρίας και των 350 εργαζόμενων στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις
στο Newton Abbot του Devon, απειλήθηκε από την παράνομη επιβολή υψηλού ΦΠΑ
και την μείωση της ανταγωνιστικότητας απέναντι σε διεθνείς εταιρίες που υπόκεινται σε
χαμηλότερο συντελεστή. Από τη μεριά του ο οικονομικός διευθυντής της Truprint Graham
Clark απεκάλυψε ότι χρειάστηκαν δικαστικοί αγώνες που κράτησαν τρία χρόνια και
δικηγορικά έξοδα 250.000 λιρών προκειμένου να διεκδικήσει η εταιρία το αυτονόητο, ότι
το photobook είναι βιβλίο. “Tώρα που έφυγαν αυτές οι στρεβλώσεις, η απασχόληση των
εργαζομένων διασφαλίστηκε και μπορούμε να μειώσουμε τις τιμές’’.
Η Truprint ανήκει στην αμερικανική εταιρία Harrier. Στο παρελθόν ασχολείτο με
συμβατικές εκτυπώσεις σαν μεγάλο εργαστήριο. Όμως η ψηφιακή επανάσταση ώθησε σε
μεγάλες αλλαγές και στην οnline εκτύπωση όπου τώρα ειδικεύεται η εταιρία.
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Η απόφαση δημιουργεί δεδικασμένο
με ευρωπαϊκό ενδιαφέρον αφού
μιλάμε για αγορά με ελεύθερη
διακίνηση αγαθών. Πως θα γίνει το
ίδιο προϊόν να γίνεται αντικείμενο
διαφορετικής μεταχείρισης από χώρα
σε χώρα; Επίσης υπάρχει ευρωπαϊκή
ντιρεκτίβα για επιβολή του ΦΠΑ της
χώρας προορισμού όταν το προϊόν
εξάγεται και καταναλώνεται σε άλλη
κοινοτική χώρα διαφορετική από τη
χώρα παραγωγής/πώλησης. Τότε
όμως, ποιος ΦΠΑ θα επιβληθεί; Αυτός
του χαμηλού συντελεστή; Δηλ. αν
ο έλληνας καταναλωτής παραγγείλει
στην Truprint τι ΦΠΑ θα επιβαρυνθεί;
Και παραπέρα. Μήπως οι έλληνες
ενδιαφερόμενοι του κλάδου της
εκτύπωσης photobook πρέπει να
πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους;
Να διεκδικήσουν δηλ. την υπαγωγή
στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα
ελληνικά photobook, μειώνοντας έτσι
την τελική τιμή; Και ίσως πρέπει να
ρίξει και ο ΣΕΚΑΦ μια ματιά στο θέμα.
Μπας και ελαφρώσουμε λίγο τον
καταναλωτή και πάρει τα πάνω της
η καταταλαιπωρημένη εκτύπωση.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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I AM CHANGING EVERYTHING

I AM THE NEW NIKON 1 V1. Και σχεδιάστηκα εκ νέου.
Αρχίζω να καταγράφω εικόνες πριν και αφότου πατήσεις πλήρως το κουμπί.
Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναχαθεί κάποια πολύτιμη στιγμή σου. Είμαι μία
μικρή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα αλλαγής φακών και καινοτόμα
χαρακτηριστικά, ηλεκτρονικό σκόπευτρο και αυτόματη εστίαση εξαιρετικά
υψηλής ταχύτητας. Είμαι η νέα εποχή στη φωτογραφία. europe-nikon.com
Είμαι το χρώμα της επιλογής σου:
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Αυτός ήταν ο τίτλος πρόσφατου άρθρου των New York
Times: Παρουσιάζει διάφορες εταιρείες που φτιάχνουν
ενδιαφέροντα φωτογραφικά αξεσουάρ για smartphone
και κυρίως iPhone. Δηλ. φακούς fisheye, telephoto κτλ.
μέχρι και συστήματα για να προσαρμόζονται φακοί
Nikon ή Canon!
Παρόλους τους περιορισμούς των φωτογραφικών
μηχανών των smartphones η δημοτικότητα τους συνεχώς
αυξάνεται. Οπότε, τα περισσότερα εξαρτήματα που
παρουσιάζει το άρθρο κυρίως προσδοκούν να φέρουν το
iPhone πιο κοντά στις επαγγελματικές μηχανές.
Η φωτογράφιση με smartphone έχει αποκτήσει και δικό
της όνομα: iPhoneography. Σύμφωνα με τα νούμερα
του Flickr το iPhone 4S ελάχιστους μήνες μετά την
κυκλοφορία του διαθέτει τη δεύτερη πιο δημοφιλή
κάμερα στο δίκτυο. Η πιο δημοφιλής είναι αυτή του
iPhone 4. Ακόμα και η φωτογράφος των διασημοτήτων
η Annie Leibovitz δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξη
στο NBC ότι το αγαπημένο της μέσο για snapshot είναι
το iPhone. Η φωτογράφος, που παραμένει ίνδαλμα
και προσωπικότητα διεθνούς εμβέλειας, παραδέχτηκε
δημόσια την αγάπη της για ένα ...κινητό προκαλώντας ένα
μίνι σάλο στους κύκλους των παραδοσιακών φίλων της
φωτογραφίας. Η βιομηχανία του imaging αυτή τη στιγμή
επενδύει στους αισθητήρες και τις κάμερες των κινητών
που πολύ συχνά συμπίπτουν σε ένα άρθρωμα δηλ. ένα
φιξ υποσύνολο που συναρμολογείται πάνω στο κινητό.
Βέβαια τα τελευταία χρόνια είχαμε την ραγδαία εξέλιξη
κάποιων χαρακτηριστικών των κινητών όπως το GPS ή τη
σύνδεση με το internet. Όμως η φωτογραφική μάχη των
κινητών δεν έχει κριθεί....
Τι συμβαίνει άραγε; Οδεύουμε ολοταχώς στην εξάλειψη
των point n’ shoot μηχανών ή αυτό θα συμβεί στο
απώτερο; Μιλάμε για εκείνο το μέλλον όπου η σύγκληση
των τεχνολογιών θα υλοποιήσει την πολυδιαφημισμένη
φουτουριστική μια συσκευή για τα πάντα; Που θα παίζει
ρόλο φωτογραφικής μηχανής, υπολογιστή, personal
media player, navigator και τηλεφώνου, όλα σ’ ένα;
Θεωρητικά αυτό το μέλλον δεν είναι τόσο μακρινό αλλά
μην βιαστείτε να πετάξετε την μικρή σας compact.
Η εμπειρία που έχουν μαζέψει εταιρείες όπως η Zeiss,
η Schneider Kreuznach ή οι παραδοσιακές Canon, Nikon,
Olympus, Pentax κ.ά. δύσκολα θα ξεπεραστούν από τα
smartphones ακόμα κι αν φέρουν το μαγικό μήλο της
Apple. Του λόγου το αληθές αποδεικνύεται και από τις
μέχρι τώρα απόπειρες. Το πολυεργαλείο και αντικείμενο
πόθου iPhone δεν μπορεί να αντικαταστήσει στην παλάμη
μας και στην συνείδησή μας ακόμα και την πιο μικρή
μηχανή με το φακό της, το προσοφθάλμιο ή την οθόνη
της στην οποία με τόση προσήλωση μελετάμε το κάδρο.
Μπορεί να είμαστε ρομαντικοί αλλά παραμένουμε και
ρεαλιστές. Εξάλλου η υπεραπλούστευση δεν βοήθησε
ποτέ το ανθρώπινο μυαλό.
Κ.ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Jan  Sara Saudek
& Jan Saudek  '  
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Η Fotograficus παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα
αναδρομική έκθεση του Τσέχου φωτογράφου Jan Saudek στο
Long Room Πικερμίου. Μοναδική μορφή της φωτογραφίας,
μετρ της σκηνοθετημένης φωτογράφησης γυμνού, εκκεντρικός
στο έργο του αλλά και στην ίδια του την ζωή και διεθνώς
αναγνωρισμένος από τη δεκαετία του ‘60, ο Τσέχος Jan Saudek
(γ.1935) εκθέτει για πρώτη φορά σημαντικό αριθμό έργων
στη χώρα μας. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 18 Δεκεμβρίου
Παρασκευή με Κυριακή 2:30 - 8:30. (Αδαμοπούλου & Δεξαμενής
Πικέρμι (19ο χλμ. λεωφ. Μαραθώνος, κατεύθυνση προς Ντράφι).
Στις 26 Νοεμβρίου & ώρα 7μμθα πραγματοποιηθεί διάλεξη
της Sara Saudek στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138 &
Ανδρονίκου). Η Sara Saudek θα προβάλει σημαντικό αριθμό
φωτογραφιών του Jan Saudek ενώ θα εξηγήσει τον τρόπο
δημιουργίας των διάσημων εικόνων του.

Samsung
*  "  " "    
+"  / 

 

Την άποψη αυτή μοιράζεται η κορεάτικη Samsung με την εταιρία
Planar Systems: εργάζονται από κοινού προκειμένου να προσφέρουν
το καλλιτεχνικό εικαστικό προϊόν του
μέλλοντος σε ψηφιακή εκδοχή. Και επειδή
συχνά το μέσον ταυτίζεται με το μήνυμα,
εδώ το καλλιτεχνικό εικονιζόμενο θα
ταυτίζεται με τον υλικό φορέα σε μια αγαστή
όσο και περίεργη συνύπαρξη τέχνης και
τεχνολογίας. Ήδη λοιπόν οι σχεδιαστές
της Samsung εξέλιξαν δύο πρωτότυπες
ψηφιακές κορνίζες υπερυψηλής ανάλυσης
μία 22x34in. και μία μεγαλύτερη 27x48in.
H ανάλυση είναι τόσο υψηλή ώστε
μπορεί κανείς να δει τη λεπτή υφή από τα
αποτυπώματα κάθε τρίχας των ζωγραφικών
πινέλων
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 27-29,   , . . 172 37, .: 210 92 70 492, Fax: 210 92 70 493
e-mail: info@tsaknaridis.gr www. tsaknaridis.gr
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  Road Show
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Με επιτυχία στέφθηκε το φωτογραφικό roadshow που διοργάνωσε ο ΣΕΚΑΦ στις 20
Νοεμβρίου 2011 στο ξενοδοχείο Classical Imperial Hotel της Λάρισας. Οι μεγαλύτερες
εταιρείες του χώρου και μέλη του ΣΕΚΑΦ βρέθηκαν κοντά στους επαγγελματίες
φωτογράφους της Θεσσαλία και τις άλλες κοντινές περιοχές, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα
να περιεργαστούν νέα προϊόντα εικόνας και να συμμετάσχουν σε συζητήσεις σχετικά με τη
νέα ψηφιακή πραγματικότητα και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτή.
Μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά που ο ΣΕΚΑΦ φροντίζει να βρεθεί στο πλευρό των
επαγγελματιών της περιφέρειας αφού προχωράει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις από το
2003 ώστε να ενημερώνει τους φωτογράφους σχετικά με την εξέλιξη της φωτογραφικής
τεχνολογίας και των εφαρμογών της.
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Διάφορα στιγμιότυπα από τον εκθεσιακό
χώρο, όπου πραγματοποιήθηκε το RoadShow
του ΣΕΚΑΦ στη Λάρισα.
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Φωτογραφία του Άγγελου Αγγελόπουλου
από το αρχείο του περιοδικού
Photobusiness.

'*"+ “Synthesis A.E.”
$1      
Την περασμένη εβδομάδα αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση των αστυνομικών
αρχών Αιγίου για εξιχνίαση της δολοφονίας τον περασμένο Φεβρουάριου του
Αγγελου Αγγελόπουλου, γνωστού στο φωτογραφικό κλάδο για το φοβερό
σκάνδαλο Synthesis. Έκτοτε διέρρευσαν (προφανώς επιλεκτικά από την
Ασφάλεια Αιγίου) διάφορα στοιχεία κυρίως στον τοπικό τύπο.
Τα αναπαράγουμε με επιφύλαξη, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας από τα
λεγόμενα και γραφόμενα. Πως είναι δυνατόν επαγγελματίες εκτελεστές να
λειτουργούν με τέτοια ελαφρότητα και να μοιράζουν το θανάσιμο μυστικό
τους δεξιά και αριστερά; Μήπως κάτι άλλο κρύβεται; Ίδωμεν...
Προς το παρόν διαβάστε:

Π

ροθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 4 άνδρες ηλικίας 46, 27,
24 και 23 ετών αντίστοιχα, που εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας
του επιχειρηματία Άγγελου Αγγελόπουλου τον Φεβρουάριο του 2011 στο Αίγιο και
που συνελήφθησαν χτες από άνδρες της Ασφάλειας Αιγίου και οι τρεις εξ αυτών
ομολόγησαν τις πράξεις τους. Σύμφωνα με πληροφορίες του www.filodimos-aigio.
gr, μέχρι τη Δευτέρα (Σ.Σ.:21/11) οι 4 άνδρες θα παραμείνουν στα κρατητήρια της
Ασφάλειας Αιγίου, ενώ η 25χρονη αρραβωνιαστικιά του 27χρονου, που επίσης
ομολόγησε την εμπλοκή της στην υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς
όρους, κατόπιν εντολής Εισαγγελέα, λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της.
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Αποτροπιασμό ακόμα και στους ψυχραιμότερους αστυνομικούς και δικαστικούς
λειτουργούς, προκαλεί η κυνικότητα με την οποία τα μέλη της ομάδας που έστησαν και
εκτέλεσαν τη δολοφονία του Άγγελου Αγγελόπουλου, ομολόγησαν τα εγκλήματά τους.
Οι νεαροί άνδρες, ηλικίας 27, 24 και 23 ετών και η 25χρονη σύντροφος του 27χρονου,
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κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία
από πρόθεση και κατά συναυτουργία,
έδωσαν με τις καταθέσεις τους όλες τις
ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σχετικά
με τη στυγερή δολοφονία του αιγιώτη
επιχειρηματία, που έπραξαν στις
3 Φεβρουαρίου 2011 στο κέντρο του
Αιγίου, την ώρα που το θύμα επέστρεφε
από βραδινή έξοδο με τη σύντροφό
του. Όλα αυτά, κατόπιν εντολής ενός
46χρονου γνωστού επιχειρηματία της
Αιγιάλειας και πρώην συνεταίρου του
Αγγελόπουλου, ο οποίος διεμήνυε
παντού πως ο εκλιπών του χρωστούσε
χρήματα από την επιχειρηματική τους
συνεργασία πριν 2 χρόνια, κάτι που το
περιβάλλον Αγγελόπουλου αρνείται
κατηγορηματικά.
Μέχρι στιγμής, βεβαίως, ο 46χρονος
φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της
δολοφονίας, αρνείται οποιαδήποτε
ανάμειξη με την υπόθεση αλλά τα
στοιχεία που έχουν στα χέρια τους
οι άνδρες της Ασφάλειας Αιγίου
κυριολεκτικά τον “καίνε”. Μάλιστα,
σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο
σπίτι του, βρέθηκε και ένα κυνηγετικό
όπλο το οποίο κατείχε παράνομα.
Όπως προέκυψε από την ανακριτική
διαδικασία, ο 46χρονος ήρθε σε
επαφή με τον 27χρονο (γνωστό στις
αστυνομικές αρχές από παλιότερες
υποθέσεις) και του ανέθεσε την
“εργολαβία” της εκτέλεσης συμβολαίου
θανάτου του 59χρονου επιχειρηματία,
με το αντίτιμο των 50.000 ευρώ.
Ο 27χρονος δέχτηκε κι άρχισε να
στήνει σιγά - σιγά τη συμμορία που θα
αναλάμβανε ως “υπεργολαβία”
τη “δουλειά”.
Στο κόλπο μπήκε ένας 24χρονος φίλος
του που στρατολόγησε ακολούθως και
έναν 23χρονο, τον οποίον προόριζαν
για εκτελεστή, πληρώνοντάς τον 5.000
ευρώ αν έβγαζε τον Αγγελόπουλο
από τη μέση. Ο 23χρονος στην αρχή
αρνήθηκε, φοβούμενος το μπλέξιμο.
Οι δύο φίλοι του όμως δεν το έβαλαν
κάτω. Τον πίεζαν, όπως ο ίδιος
ομολόγησε, για αρκετό καιρό να
σκοτώσει τον Αγγελόπουλο, ειδάλλως
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δεν θα τον ξαναέκαναν παρέα. “Δεν είσαι άντρας, είσαι κότα” του έλεγαν μεταξύ άλλων,
χτυπώντας τον στο... φιλότιμο κι έτσι στο τέλος ο 23χρονος, με θιγμένο τον εγωισμό του
(!) όπως τόνισε, αποφάσισε να προχωρήσει στην αποτρόπαια πράξη του με τη συνεργασία
των φίλων του. Έτσι, οι ρόλοι προκαθορίστηκαν:
Ο 27χρονος θα πήγαινε μαζί του στο χώρο του εγκλήματος για να τον καλύπτει, ενώ
ο 24χρονος θα έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, με αμοιβή 3.000 ευρώ. Η 25χρονη
αρραβωνιαστικιά του 27χρονου εμπλεκόμενου, σήμερα έγκυος στον 8ο μήνα, ομολόγησε
πως έπαιξε το ρόλο “τσιλιαδόρου” για χάρη της “εργολαβίας” που είχε αναλάβει ο
αγαπημένος της, σε συνεργασία με τον 24χρονο μέλος της “παρέας”. Όλο το διάστημα
του στησίματος της δολοφονίας, ο μόνος που ερχόταν σε επαφή με τον 46χρονο εντολέα
ήταν ο 27χρονος ώστε να αποφασιστεί η κατάλληλη στιγμή για το φόνο.

ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ
Στις αρχές Ιανουαρίου 2011, η παρέα αποπειράθηκε να διαπράξει το έγκλημα αλλά κάπως
χάλασε η “δουλειά”. Όμως, η επόμενη φορά ήταν τελικά η μοιραία. Ο Αγγελόπουλος
με τη σύντροφό του είχαν βγει νωρίτερα για φαγητό σε κατάστημα της Περιμετρικής στο
Αίγιο και γύρω στις 11.30 μπήκαν στο αυτοκίνητό τους για να γυρίσουν σπίτι τους.
Όμως, απέξω από το κατάστημα τον παρακολουθούσαν η 25χρονη με τον 24χρονο
συνεργό, που έδωσαν “σήμα” στους άλλους δύο να περιμένουν το θύμα στο γκαράζ του
σπιτιού του. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά... Το όπλο του φονικού δεν βρέθηκε καθώς, όπως
δήλωσε ο 27χρονος εγκέφαλος της σπείρας, το πέταξε στη θαλάσσια περιοχή της Αλυκής.
Κατά δήλωσή του, ήταν μία μονόκαννη κυνηγετική καραμπίνα με κομμένη κάννη, για
να μεταφέρεται εύκολα. Αφού ο 23χρονος σκότωσε τον επιχειρηματία, διέφυγε με το
μηχανάκι του 27χρονου που τον περίμενε πιο πέρα και κρύφτηκαν ακολούθως σε σπίτι
στο Πυργάκι.

ΘΑ ΣΚΟΤΩΝΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΤΟΥ...
Μια από τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι, πως ο 46χρονος φερόμενος
ως εντολέας, είχε παραγγείλει και τη δολοφονία της 32χρονης κόρης του θύματος,
η οποία λίγους μήνες πριν τη δολοφονία του πατέρα της είχε δεχτεί τυφλό απειλητικό
χτύπημα από αγνώστους, που τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητό της,
ευτυχώς χωρίς η ίδια να τραυματιστεί καθώς ο μηχανισμός εξερράγη τα ξημερώματα έξω
από το σπίτι της. Όπως όλα δείχνουν όμως, η δολοφονία της κόρης δεν εκτελέστηκε,
καθώς ο 46χρονος τελικά “έριξε” τον 27χρονο και την παρέα του γιατί τα 50.000 ευρώ
δεν τους τα πλήρωσε ποτέ...
Ως γνωστόν, ο 46χρονος επιχειρηματίας, είχε στο παρελθόν συνεταιριστεί σε παραλιακό
κατάστημα της Αιγιάλειας με την οικογένεια Αγγ.Αγγελόπουλου αλλά μετά από καιρό, το
συνεταιριλίκι “χάλασε”. Από τότε, ο φερόμενος ο εντολέας επέμενε πως ο Αγγελόπουλος
του χρωστούσε χρήματα και ζητούσε επισταμένα να του δοθεί ολόκληρη η επιχείρηση για
να “τα βρουν”, όπως τονίζουν συγγενικά πρόσωπα του θύματος.
Μάλιστα, από την πλευρά του Αγγελόπουλου υπάρχει ο ισχυρισμός πως λίγες μέρες πριν
τη σύλληψη, δικηγόρος του 46χρονου είχε επισκεφθεί τα παιδιά του θύματος και τους
είχε ζητήσει για μια φορά ακόμα να του δώσουν το κατάστημα, για να ξεπληρώσουν τα
χρήματα που του χρωστούσε ο πατέρας τους.
Επίσης, μια λεπτομέρεια που σοκάρει είναι το ότι, λίγο καιρό μετά το φόνο, ο γιος του
θύματος μετακόμισε το κατάστημά του σχεδόν δίπλα στο κατάστημα του 46χρονου και
καθημερινά αντίκριζαν ο ένας τον άλλον... ”Μπουμπούκια” οι συλληφθέντες όπως
σημειώνει το ρεπορτάζ, οι νεαροί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση δεν ήταν άγνωστοι στην
Ασφάλεια. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, προέκυψε κατ’αρχάς πως ο 27χρονος
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και ο 24χρονος, τον Ιανουάριο
του 2009, είχαν προχωρήσει σε
ένοπλη ληστεία στο βενζινάδικο
της Εθνικής Οδού στο ύψος
του Αιγίου, πυροβολώντας τον
48χρονο υπάλληλο του πρατηρίου
καυσίμων και προκαλώντας τον
σοβαρό του τραυματισμό. Ελέγχεται
η συμμετοχή τους και σε άλλες
ένοπλες ληστείες το τελευταίο
διάστημα, καθώς τα στοιχεία που
διαθέτει η Ασφάλεια συγκλίνουν
με τον τρόπο που ενεργούσε το
δίδυμο.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ:
“Είχαμε από την αρχή
πολλά στοιχεία”
Αίσθηση για την άριστα
μεθοδευμένη δουλειά των
ανδρών της Ασφάλειας Αιγίου
προκαλεί η δήλωση του Διοικητή
της Ασφάλειας Αιγίου κ. Θανάση
Παπανικολάου, που τόνισε πως 15
μέρες μετά το φονικό, γνώριζαν τον
εντολέα και τους εμπλεκόμενους
στην υπόθεση αλλά είχαν μόνο
ενδείξεις κι όχι πλήρη στοιχεία.
Κι αυτό, γιατί ο 27χρονος θέλοντας
να πουλήσει “μαγκιά” στην
παρέα του, άρχισε να μιλάει
για τη σχέση του με το φονικό.
“Χρησιμοποιήσαμε τεχνικά και άλλα
μέσα που διαθέτει η Ασφάλεια,
παρακολουθήσαμε μέρα και νύχτα
τους εμπλεκόμενους, συλλέξαμε
μαρτυρίες κι έτσι οδηγηθήκαμε
στη σύλληψη των δραστών”
σημείωσε ο αστυνομικός κατά τη
συνέντευξη Τύπου που δόθηκε
το μεσημέρι της Παρασκευής
στην Πάτρα στο γραφείο του
Αστυνομικού Διευθυντή Αχαΐας
κ. Δριβίλα, την ίδια ώρα που οι
φερόμενοι ως δράστες οδηγούνταν
στον Εισαγγελέα Αιγίου για να τους
απαγγελθούν κατηγορίες.
Πηγή: www.filodimos-aigio.gr
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Πάνω: Η φωτογραφίας του έλληνα φιναλίστ Κώστα Σατλάνη
Κάτω: η νικίτρια του διαγωνισμού Τρίνε Σέτζχτεν από την Δανία

+$, 6$#
*       &7$ 
 "   #     '
Στις 30 καλύτερες ανάμεσα σε περισσότερες από
2700 συμμετοχές κατατάχθηκε η δημιουργία του
φωτογράφου Κώστα Σατλάνη. Ο διαγωνισμός του
ΟΗΕ για τον σχεδιασμό αφίσας έγινε στα πλαίσια
καμπάνιας ευαισθητοποίησης με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα για τον τερματισμό της βίας που
υφίσταται μια στις τρεις γυναίκες παγκοσμίως η
οπόια έχει οριστεί η 25η Νοεμβρίου. Το σλόγκαν
της αφίσας είναι η γνωστή αγγλική φράση που την
βρίσκουμε στο τέλος των παραμύθιών: “and they
lived happily ever after”, δηλαδή το αντίστοιχο
δικό μας: “και ζήσαν αυτοί καλά”.
Το πρώτο βραβείο κέρδισε η σχεδιάστρια και
φωτογράφος Τρίνε Σέτζχτεν από την Δανία. Στην
δική της αφίσα παρουσιάζεται μια γυναίκα που
μοιάζει να σφύζει από ζωή. “Έχει τρία σπασμένα
πλευρά, δυο βγαλμένα δόντια, πέντε καψίματα
από τσιγάρο στα πόδια της... Η βία ΔΕΝ είναι πάντα
εμφανής” αναφέρει το κείμενο που συνοδεύει την
φωτογραφία της γυναίκας.
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Fujifilm X-S1
7igh end   

 

  superzoom

Eίναι γνωστή η μεγάλη εμπειρία της Fujifilm στον κόσμο των compact superzoom
ήδη από τον καιρό της Finepix S5000 αλλά και ακόμη παλιότερων μοντέλων. Όμως
τώρα προσπαθεί κάτι διαφορετικό: Να μεταφέρει στην κατηγορία των μηχανών με
μεγάλο τηλεφακό την εμπειρία των compact υψηλού γοήτρου. Έτσι δανείστηκε τον
ίδιο αισθητήρα EXR 12Megapixel 2/3in. τεχνολογίας CMOS που λανσαρίστηκε για
πρώτη φορά στην Χ10 και πρόσθεσε EVF υψηλής ανάλυσης 1,44MB με διαγώνιο
0,47in. και γρήγορο για τα δεδομένα της κλάσης φακό 24-624mm με διάφραγμα
f/2,8-5,6. O πολύπλοκος και φιλόδοξος φακός Fujinon 26x αποτελείται από
δεκαεπτά οπτικά στοιχεία εκ των οποίων τα τέσσερα είναι ασφαιρικά και τα δύο
χαμηλής διάχυσης τύπου ED για την καλύτερη δυνατή διόρθωση των γεωμετρικών
και χρωματικών εκτροπών. Σημειώνουμε την καλή επίδοση σε θέματα macro
εφόσον η απόσταση εγγύτερης εστίασης είναι μόλις 30cm πολύ ικανοποιητική
για την κατηγορία και γίνεται μόλις 1cm με επιλεγμένη την ειδική λειτουργία
Super Macro. Αξίζει να σταθούμε για λίγο και στον αισθητήρα EXR για τον
οποίο διακρίνονται τρεις λειτουργίες: HR (High Resolution) για επαρκή
περιβαλλοντικό φωτισμό και την καλύτερη δυνατή ποιότητα, Wide
Dynamic Range όταν θέλουμε καταγραφή λεπτομέρειας και στα shadows
και στα highlights και High Sensitivity/Low Noise για βελτιστοποίηση
απόδοσης σε δύσκολες φωτιστικές συνθήκες. To έργο του προηγμένου
σκοπεύτρου υποβοηθεί η αναδιπλούμενη οθόνη 3in. με ανάλυση
460Κ pixel με λειτουργία Daylight που αντισταθμίζει την φωτεινότητα
του χώρου όταν κάνουμε εξωτερικές λήψεις. Σαν μηχανή που
απευθυνεται σε σοβαρούς χρήστες, η X-S1 περιλαμβάνει όλες
τις απαραίτητες δημιουργικές λειτουργίες δηλ. πρόγραμμα,
προτεραιότητα διαφράγματος και ταχύτητας, manual καθώς και
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ρύθμιση για χρωματική ισορροπία
(πέραν του white balance) ευκρίνεια
και τονικότητα. Επίσης υποστηρίζει
προσομοίωση οκτώ διαφορετικών
εμουλσιόν φιλμ και RAW αρχεία.
FUJIFILM 210 9404100
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Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2011
θα πραγματοποιηθεί το 17ο
Συνέδριο της Ομοσπονδίας στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Β.Ε.Α.,
Ακαδημίας 18, στον 1ο όροφο.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
θα γίνουν και αρχαιρεσίες για
νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Ε.Ε.
και εκλογή αντιπροσώπων για τν
ΓΣΕΒΕΕ. Ακολουθεί το αναλυτικό
πρόγραμμα.

Panasonic DMC-GX1
H   "  

10.00 πμ -10.30 πμ
Προσέλευση -καφές.

Την τελευταία προσθήκη στη σειρά G εκπροσωπεί η Panasonic GX1, φρεσκάροντας
κατά κάποιο τρόπο το concept της πρώτης εκείνης GF1. Δηλ. της μικρής εύχρηστης
μηχανής που αλλάζει φακούς και αποβλέπει πιο πολύ σε νεανικό και τεχνολογικά
«υποψιασμένο» κοινό. Επίσης εγκαινιάζει τη σειρά GX απομακρυνόμενη από τις
«απλουστευμένες» GF. H σχεδίαση βασίζεται στον (μεγάλο για τα δεδομένα της
αρχιτεκτονικής Micro 4/3) αισθητήρα 16Megapixel που έκανε το ντεμπούτο του
στην ναυαρχίδα G3). Όμως με την ιδέα της επαφικής οθόνης και το ανανεωμένο
interface διεκδικεί τη δική της προσωπικότητα.
Πέρα από την οθόνη αφής 3in. ανάλυσης 460Κ pixel, υπάρχουν αρκετά
ενδιαφέροντα σημεία όπως ακόμη καλύτερη ευαισθησία (ΙSO 12800) σε σχέση
με την G3 και συμβατότητα με το νέο εξωτερικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο LVF2 (1,44Μegapixel κάλυψη 100%) το οποίο κουμπώνει στην ειδική ηλεκτρική
επαφή κάτω από το hot shoe. Χάρη στη μεγαλύτερη ταχύτητα του επεξεργαστή
εστιάζει 10% πιο γρήγορα από τη G3. H επαφική οθόνη κρύβει κάποιες ευχάριστες
εκπλήξεις για το χρήστη όπως το αλφάδι δύο αξόνων και την έξυπνη λειτουργία
Touch Tab που φέρνει άμεσα στο προσκήνιο ή στέλνει στο παρασκήνιο ένα μικρό
πάνελ από μενού. Επίσης ο γυροσκοπικός αισθητήρας θέσης, πληροφορεί τον
επεξεργαστή ώστε να περιστραφούν αυτόματα και να απεικονιστούν σωστά οι
κάθετες εικόνες ακόμη και αν έγιναν με φακούς που δεν είναι ΟΙS (Optical Image
Stabilizer).
H GX1 θα διατίθεται σε κιτ με τους φακούς Lumix G X Vario PZ 14-42mm f/3,5-5,6
Asph. Power OIS ή εναλλακτικά με τον πιο φθηνό, Lumix G Vario 14-42mm f/3,55,6 Asph. OIS.

10.30 πμ - 11:00πμ
Παρουσίαση προσκεκλημένων
- Ομιλία Προέδρου.
11.00 πμ -12.30 μμ Ομιλίες
Προσκεκλημένων & Παρατηρητών.
12.30 μμ -13.00 μμ
Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
13.00μμ -14.00μμ
Διάλειμμα για γεύμα
Μετά την αποχώρηση των
προσκεκλημένων και των
παρατηρητών, οι Σύνεδροι
συνεχίζουν με τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
14.00 - 14.30 μμ
Οικονομικός και Διοικητικός
απολογισμός -Απαλλαγή
απερχόμενου ΔΣ
14.30 - 16.30 μμ
Ομιλίες Αντιπροσώπων.

B 

16.30 - / 7.30 μμ Αρχαιρεσίες
για νέο Διοικητικό
Συμβούλιο και Ε .Ε, Εκλογή
Αντιπροσώπων για την Γ Σ Ε Β Ε Ε.

Ιπποκράτους 13, ΤΚ 106 79
Τηλ: 2103647257, φαξ:2103610345
mail:ekfa-pof@otenet.gr
Panomfot.blogspot.com

21



    

16Megapixel
Oθόνη 3.0in. 460K αφής
Ευαισθησία ως ISO 12.800
Burst mode (ριπή) ως 20fps
Ηλεκτρονικό αΜε τγιςλφάδι
Τέσσερα πλήκτρα παραμετροποίησης
Video AVCHD 1080/60i
Stereo ήχος

17.30 μμ -18.00 μμ Λήξη των
εργασιών του Συνεδρίου - καφές.
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Sandisk
To Cruzer Fit    2
Και αν το αγοράσετε, μην το
χάσετε… Τόσο μικροσκοπικό
είναι το Cruzer Fit. Ένα flash
USB drive του οποίου το
μέγεθος υπαγορεύεται μονάχα
από τις φυσικές διαστάσεις του
κοννέκτορα. Με τις μινιμαλιστικές
του διαστάσεις χωράει παντού.
Παραπέρα προσφέρει ένδειξη
λειτουργίας LED, λογισμικό
SecureAccess για προστασία
των προσωπικών δεδομένων
με κρυπτογράφηση και
ασφαλή αντίγραφα εφεδρείας
προσφερόμενα σε συνεργασία
με την υπηρεσία YuWaa.
Κυκλοφορεί σε χωρητικότητες
ως 16GB.

Xerox Aesthetic Image
Virtual ... %  %    
Η επανάσταση των υπολογιστών έφερε μαζί και τον ενδόμυχο φόβο ότι κάποτε οι
μηχανές θα διεκδικήσουν τη θέση των ανθρώπων. Ίσως τελικά αυτή η μέρα να μην είναι
τόσο μακρινή όσο φανταζόμαστε. Στην συνέχεια του πρωτοσέλιδου στο προηγούμενο
Photobusines Weekly, θα αναφερθούμε σε άλλη μια εφαρμογή που επιχειρεί να
υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Και μάλιστα στην κρίσιμη αξιολογική
διαδικασία για αισθητικά θέματα. Εκεί δηλ. που θεωρητικά τουλάχιστον, δεν χωράει
ποσοτικοποίηση και εξαπλούστευση.
Κι όμως… Την διαδεδομένη αυτή πίστη επιχειρούν ν’ ανατρέψουν ιδέες όπως αυτή
που υλοποιεί η εφαρμογή Aesthetic Image Search της γνωστής εταιρίας εκτυπωτικών
μηχανημάτων Xerox. Mπορεί να βρίσκεται ακόμη σε στάδιο Alpha testing (που σημαίνει
ότι δεν έχουν κυκλοφορήσει πραγματικά beta test αντίτυπα σε ευρύτερη κλίμακα)
όμως έχει θέσει τους στόχους. Τι κάνει αυτό το θαυμαστό software; Κατηγοριοποιεί τις
φωτογραφίες σε θεματικές κατηγορίες και τις αξιολογίες σε καλές και αποτυχημένες.
Προφανώς χρησιμοποιεί αλγόριθμους αναγνώρισης και εν συνεχεία τους συγκρίνει με
χαρτογραφημένες μνήμες όπου με διαδικασία fuzzy logic «βαθμολογεί».
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πρώιμο εξελικτικό στάδιο, όμως πιθανότατα θα ζήσουμε την
εμπειρία φωτογραφικών διαγωνισμών όπου η κριτική επιτροπή θα είναι το PC. Ωχ…

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Samsung
    '     
SyncMaster SA850
Τα σημαντικότερα ΜΜΕ τεχνολογίας, μεταξύ των
οποίων το CNET στις ΗΠΑ, το Trusted Reviews, το
PC Pro στο Ηνωμένο Βασίλειο και το PC World στη
Γαλλία, δημοσίευσαν επαινετικές κριτικές για την
οθόνη Samsung SA850, αναγνωρίζοντας την τέλεια
ποιότητα εικόνας, τα πλούσια χαρακτηριστικά και τον
εργονομικό σχεδιασμό. Η οθόνη SyncMaster SA850 με
ανάλυση 2560x1440, τέσσερις φορές καλύτερη από την
ανάλυση των οθονών 720p HDTV, ενσωματώνει την
τεχνολογία PLS (Plane to Line Switching) της Samsung
και προσφέρει διαυγή και λεπτομερή χρώματα με 300
cd/m2 φωτεινότητα, χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητά
τους από κάθετες και οριζόντιες γωνίες θέασης
(οριζόντια 178ο, κάθετα 178ο). Μεταξύ άλλων, η
οθόνη SyncMaster SA850 προσφέρει 2 θύρες DVI (Dual
Link DVI) με αποτέλεσμα να μπορεί να απεικονίσει 2
συνδεδεμένους υπολογιστές ταυτόχρονα.
SAMSUNG 2130163800
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Nikon
$  % =  %
$   ' > 
Από το Δεκέμβριο 2011, η Nikon
προχωράει Πανευρωπαϊκά στη
δημιουργία αποκλειστικού
καναλιού διανομής των
επαγγελματικών της προϊόντων.
Η διανομή επαγγελματικών
μηχανών, όπως οι D3S και
D3X, επαγγελματικών φακών
Nikkor, όπως οι φακοί AF-S
Nikkor 200-400 mm f/4G ED
VR II, AF-S Nikkor 300MM
F/2,8G ED VR II, AF-S Nikkor
200mm f/2G ED VR II, καθώς
και αντίστοιχων εξαρτημάτων
όπως οι τηλεμετατροπείς,
απαιτείται να γίνεται με απολύτως
επαγγελματικό τρόπο, από
εξειδικευμένα σημεία πώλησης με
άρτια καταρτισμένο προσωπικό
εξυπηρέτησης. Έτσι, θα μπορεί
να επιτευχθεί ο σκοπός της Nikon
Corporation να υπερβαίνει τις
προσδοκίες των πελατών της,
προσφέροντας τους την πιο
αξιόπιστη και ενημερωμένη
εξυπηρέτηση, που απαιτείται στο
επίπεδο των επαγγελματικών
προϊόντων Nikon. Η Nikon
(μαζί με όλες τις εταιρείες που
αποτελούν τον όμιλο της στην
Ευρώπη) υιοθετεί αυτό το
σύστημα επιλεκτικής διανομής,
με αποκλειστικό δίκτυο το οποίο
συμβάλλει στην προώθηση της
Nikon και ανταποκρίνεται στην
υψηλή ποιότητα κατασκευής
των φωτογραφικών μηχανών
και φακών της Nikon. Στο
αποκλειστικό δίκτυο διανομής
των επαγγελματικών προϊόντων
Nikon θα ενταχθούν καταστήματα
που πληρούν τις απαιτούμενες
προδιαγραφές και προϋποθέσεις
της Nikon.

Google Photography Prize
 / '    "   " 
Η Google καλεί σπουδαστές και φοιτητές από όλον τον κόσμο να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό «Google Photography Prize» μέσω του Google+, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου
2012. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα στους νικητές να εκθέσουν τα έργα τους στη διεθνούς
φήμης γκαλερί Saatchi στο Λονδίνο. Το Google+ ήδη από τους πρώτους κιόλας μήνες
ζωής του, έχει κερδίσει τους επαγγελματίες και τους λάτρεις της φωτογραφίας. Στα
προφίλ τους, ταλαντούχοι φωτογράφοι όπως οι Scott Jarvie, Thomas Hawk, Colby
Brown και Claire Grigaut έχουν αναρτήσει έργα τους χαρίζοντας έμπνευση σε νεότερους
καλλιτέχνες, ενώ μέσα στις πρώτες 100 ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας περισσότερες
από 3,4 δισεκατομμύρια φωτογραφίες «ανέβηκαν» στο Google+, από επαγγελματίες και
ερασιτέχνες.
Οι φοιτητές και σπουδαστές οι οποίοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα έχουν τη
δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στις εξής 10 θεματικές κατηγορίες: «εγώ», «φαγητό»,
«ήχος και σιωπή», «ταξίδια», «μόδα», «δράση», «δρόμος», «αθλήματα», «νύχτα» και
«προσωπική ματιά». Οι 10 επικρατέστεροι συμμετέχοντες, οι οποίοι θα αναδειχθούν
από επιτροπή καταξιωμένων φωτογράφων, θα έχουν την ευκαιρία να δουν τα έργα τους
εκτεθειμένα στην γκαλερί Saatchi στο Λονδίνο, για δύο μήνες το 2012, κατά τη διάρκεια
της έκθεσης φωτογραφίας Out of Focus, ενώ θα κερδίσουν και ένα ταξίδι για δύο άτομα
προκειμένου να παρευρεθούν στα εγκαίνια της έκθεσης. Επιπλέον, ένας νικητής/ρια θα
κερδίσει ένα ταξίδι ζωής σε ένα ξεχωριστό προορισμό έκπληξη, μαζί με έναν επαγγελματία
καθηγητή φωτογραφίας.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι εύκολη. Το μόνο που χρειάζεται είναι οι συμμετέχοντες
να επιλέξουν την κατηγορία που επιθυμούν και να αναρτήσουν τις φωτογραφίες τους
στο Google+. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώνουν τη φόρμα συμμετοχής τους στο
google.com/photographyprize μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατης εκπαίδευσης.
Περισσότερες πληροφορίες στο site του διαγωνισμού στο http://www.google.com/landing/
photographyprize/terms.html

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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Τον Ιούνιο 2011 ο Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο προκύρηξε
διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Θάλασσα» και με
μεγάλη συμμετοχή από ολόκληρη την Ελλάδα. Από τα έργα που
συγκεντρώθηκαν, η κριτική επιτροπή επέλεξε τις 153 καλύτερες
φωτογραφίες, οι οποίες εκτέθηκαν για 45 ημέρες με μεγάλη επιτυχία
και εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού. Κάθε επισκέπτης είχε το
δικαίωμα να ψηφίσει τα πέντε καλύτερα έργα και με την επιλογή
του κοινού αναδείχθηκαν οι πρώτοι 33 νικητές που κέρδισαν
βραβεία συνολικής αξίας 2.300 Ευρώ. Στην κατάμεστη αίθουσα
εκθέσεων του Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο, την Πέμπτη 3/11/2011
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η τελετή βράβευσης του
Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Θάλασσα». Τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού ανακοινώθηκαν από τον Λάρρυ Κούνιο, Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε., ιδιοκτήτρια εταιρία του Πολυχώρου
Εικόνας Κούνιο. Οι τρείς πρώτοι νικητές ήταν οι εξής:
1ος νικητής κερδίζει μία ψηφιακή DSLR Pentax K-r: Ρηγούτσος Γιώργος
από τη Σύρο
2ος νικητής κερδίζει ένα τρίποδο Vanguard: Μπλάγκας Κωνσταντίνος
από τη Θεσσαλονίκη
3ος νικητής κερδίζει μία τσάντα Vanguard: Παράσχος Γιάννης από τη
Θεσσαλονίκη
Τα ονόματα και οι φωτογραφίες των 33 νικητών στο: facebook/
Kounio Photography Store

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε - ιδιοκτήτη
του Πολυχώρου - κ.Λάρρυ Κούνιο απονέμει το ειδικό
βραβείο συμμετοχής

Οι 3 πρώτοι νικητές κρατώντας τα βραβεία. Απο αριστερά:
Παράσχος Ι. (3ο βραβείο), Τ. Σχίζας (εκ μέρους του
κ.Ρηγούτσου 1ο βραβείο) και Μπλάγκας Κ. (2ο βραβείο)

.$)!, B$H$ TC956C$ H,
N" =.*.
Μετά τις αρχαιρεσίες της 17-10-2011 που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία του Συνδέσμου, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 25-10-2011
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος εξελέγη ο Βαρδάκας Κωνσταντίνος, Γ. Γραμματέας ο Κόρπης Ανδρέας, Ταμίας ο Ναρλής
Αυγερινός, Αντιπρόεδρος ο Μαυροκέφαλος Μάνος, Β’ Αντιπρόεδρος ο Μαραγκός Νίκος και σύμβουλοι οι Κούτρας Σωτήρης,
Καζακίδης Απόστολος, ο Σαρελλάς Χρήστος, ο Νησιανάκης Παύλος και Μουστάκης Εμμανουήλ. Διεύθυνση αλληλογραφίας:
Κ.Βαρδάκας, Ελ. Βενιζέλου 43, Τ.Κ 18532 Πειραιάς και Α. Κόρπης, Ελλησπόντου & Ηρακλέους 27, Τ.Κ 18451 Νίκαια.
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@ %1    $izo
  i1Display Pro
To σύστημα χρωματικής διαχείρισης
i1Display Pro είναι μια all in
one λύση για καλιμπράρισμα
οθονών και προβολικών με τη
μέγιστη δυνατή ακρίβεια. Στη
νέα του εκδοχή χρησιμοποιεί
ακριβέστατο κολορίμετρο και
συστημα δημιουργίας προφίλ
και συνεργάζεται εγγενώς με το
software Color Navigator της
εξειδικευμένης στα μόνιτορ
Eizo/Nanao.
Περισσότερες πληροφορίες στους
ιστότοπους www.xrite.com
www.xritephoto.com

© Lucia Herrero, courtesy of Sony World Photography Awards 2012

Sony World Photography Awards
$ "   2   

 6  

Για δεύτερη χρονιά οι εκθέσεις World Photo, London και Sony World Photography
θα γίνουν στο Λονδίνο τον Απρίλιο και Μάρτιο του 2012. Και τα δύο αυτά event
μέχρι πέρυσι γίνονταν στις Κάννες. Η έκθεση World Photo, London και η έκθεση των
νικητών Sony World Photography Awards διοργανώνονται από το οργανισμό World
Photography Organisations και σκοπό έχουν να αναδείξουν τις καλύτερες φωτογραφίες
από όλο τον κόσμο. Η έκθεση World Photo, London ξεκινάει στις 27-30 Απριλίου στο
Somerset House και η έκθεση των νικητών των βραβείων της Sony γίνεται στις 20 Μαΐου.
Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει διάφορα events, ομιλίες και workshop.

Nikon
" >  

##  ‘’iF Design Award 2012”
Η Nikon απέσπασε αριθμό σημαντικών διακρίσεων που
απονεμήθηκαν σε ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές της και
σε ένα σύστημα ψηφιακού μικροσκοπίου, στα πλαίσια του
διαγωνισμού iF Design Awards. Τρεις ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές, οι COOLPIX P300, COOLPIX AW100 και D5100, καθώς
και το σύστημα ψηφιακού μικροσκοπίου Shuttle Pix Digital
Microscope System κέρδισαν το βραβείο “iF design award 2012:
iF product design award”. Επίσης, η COOLPIX S100 κέρδισε το
“iF design award 2012: iF communication design award”. Τα
βραβεία σχεδιασμού iF design είναι διεθνώς αναγνωρισμένα
βραβεία που χορηγούνται από την International Forum Design
GmbH, Ανόβερο Γερμανίας από το 1953.
Κάθε χρόνο, τα περίφημα αυτά βραβεία απονέμονται σε
προϊόντα κορυφαίου σχεδιασμού. Τα βραβεία καλύπτουν
όλες τις πτυχές του σχεδιασμού συμπεριλαμβανομένου του
προϊοντικού σχεδιασμού, του επικοινωνιακού σχεδιασμού,
καθώς και του σχεδιασμού συσκευασίας. Φέτος, αξιολογήθηκαν
4.322 προϊόντα από 48 χώρες και απονεμήθηκαν βραβεία σε
1.218 προϊόντα.
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Tiffen DFX 3.0
      

Με την χρήση του έτοιμου setup Kodak Ektachrome GX100
Underexposed πάνω είναι το τελικο. Υλικό από Canon 5D Mk II

  video "

Η Tiffen είναι γνωστή για την μεγάλη της παράδοση στα οπτικά φίλτρα για
φωτογραφικούς φακούς . Με την δημιουργία του DFX καταφέρνει να προσομοιώσει
την οπτική ποιότητα στα ψηφιακά φορμά. Στην έκδοση 3.0 η σουίτα DFX έχει πλέον
ωριμάσει και προσφέρει μια σταθερή και χρήσιμη “εργαλειοθήκη” στον χρήστη.

των αναλογιών- σε όλα τα είδη υλικού.
Σημαντική λεπτομέρεια: η λειτουργία
και σε 16bit!

ΤΑ ΕΦΕ

Τ

ο πρόγραμμα είναι γραμμένο στην ανοιχτή αρχιτεκτονική fxplug, που σημαίνει ότι
εκμεταλλεύεται πλήρως την επεξεργαστική ισχύ των καρτών γραφικών, επιτρέπει την
άμεση προεπισκόπηση του υλικού σε υψηλή ποιότητα και κυρίως ότι το render επιταχύνεται.
Οι χρόνοι render έχουν επίσης βελτιωθεί αφού πλέον υποστηρίζονται εγγενώς οι τελευταίας
γενιάς επεξεργαστές με τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η ίδια άδεια καλύπτει την χρήση των εφέ από το Final Cut Pro, το Premiere, το After Effects
και Avid εφόσον είναι εγκατεστημένα στον ίδιο υπολογιστή. Αλλά ακόμα και αν χρειαστεί να
δουλέψουμε σε άλλο σύστημα, η δυνατότητα απενεργοποίησης και ενεργοποίησης μέσω
διαδικτύου μας επιτρέπει να μεταφέρουμε την άδεια χρήσης από μηχάνημα σε μηχάνημα. Η
δοκιμή έχει έγινε σε Final Cut Pro και βίντεο υλικά από mini DV, HDV, Canon 5D Mark II και
δοκιμαστικές λήψεις από ARRI Alexa. Παρατηρήσαμε ότι οι χρόνοι render επηρεάζονται πολύ
από την ποιότητα (και συνεπώς ποσότητα πληροφορίας) του υλικού. Κατά συνέπεια έχουμε
εξαιρετικούς χρόνους σε υλικό SD αλλά στο HD υπήρξε υστέρηση. Η προεπισκόπηση του
υλικού είναι πολύ καλής ποιότητας και μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το τελικό προϊόν
πριν το render. Επιπροσθέτως η ποιότητα χρώματος και υφής είναι εξίσου καλή -τηρουμένων
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Η σουίτα περιλαμβάνει συνολικά 121
φίλτρα, εκ των οποίων τα 10 είναι νέα.
Οι επιμέρους ρυθμίσεις προσφέρουν
χιλιάδες πιθανούς συνδυασμούς.
Για ταχύτερη πρόσβαση, τα εφέ
είναι χωρισμένα σε επτά κατηγορίες
έτσι έχουμε Film Labs, Diffusion,
Grads/Tints, Image, Lens, Light,
Special Effects. Σε κάθε κατηγορία
υπάρχουν και τα αντίστοιχα εφέ που
είναι οργανωμένα περίπου όπως θα
είχαμε και τα οπτικά μας φίλτρα. Για
παράδειγμα στην κατηγορία Film Lab
θα βρούμε εφέ όπως το Bleach Bypass,
Overexposure και το φρέσκο Film
Stocks. Στην κατηγορία Lens θα βρούμε
εφέ όπως το Chromatic Aberation,
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Close Up Lens και Wide Angle Lens. Για να μην χαθεί ο χρήστης στην πληθώρα εφέ,
προσφέρεται εύκολη αποθήκευση των επιμέρους ρυθμίσεων εντός και εκτός του
λογισμικού και ορισμός των “αγαπημένων”.
Για κάθε εφέ είναι διαθέσιμες όλες τις ρυθμίσεις από το interface του λογισμικού μοντάζ,
το interface του Dfx είναι πολύ φιλικό και ενώ δεν μας επιτρέπει το playback του υλικού,
προσφέρει πολύ καλύτερο έλεγχο στις ρυθμίσεις κάθε φίλτρου, προεπισκόπηση πριν
και μετά και φυσικά τα εργαλεία για να σώζουμε τις ρυθμίσεις μας. Τονίζουμε εδώ ότι το
πολύ γνωστό και αποτελεσματικό ezmask είναι διαθέσιμο μόνο για φωτογραφίες και όχι
στο video plugin.

ΤΑ ΝΕΑ ΦΙΛΤΡΑ
Στα νέα φίλτρα περιλαμβάνονται τα Rays, Glow Darks, Color Shadow, Key Light, Match,
Film Stocks, Deband, Deblock και Denoise. Τα τρία τελευταία είναι ειδικά σχεδιασμένα
για να διορθώνουν προβλήματα της ψηφιακής τεχνολογίας, το deband αφαιρεί τις
οριζόντιες γραμμές που προκύπτουν από κάποιους αισθητήρες και αντίστοιχα το deblock
αφαιρεί τετραγωνισμένα pixel. Όπως υποδηλώνει και το όνομα του, τo Denoise αφαιρεί
ψηφιακό θόρυβο: έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα σε υλικό HDV που είχε τραβηχτεί σε
χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Διέγραψε πλήρως τις RGB κουκίδες δίνοντας μια συνολική
“μαλακότερη” υφή στο πλάνο χωρίς να επηρεάσει σημαντικά το net ή την χρωματική
κλίμακα του υλικού.
Ίσως η πιο σημαντική προσθήκη είναι το Film Stock, το οποίο περιλαμβάνει 113 presets
που αναπαριστούν διάσημα φιλμ όπως Agfa APX, Fuji Sensia, Illford Delta, Kodachrome
και πολλά ακόμα! Είναι εντυπωσιακό ότι έδωσε αντίστοιχα καλά αποτελέσματα σε
όλα τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για την δοκιμή. Αν το υλικό μας είναι Standard
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Υλικό από κάμερα Sony HDV σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, πάνω
το πρωτότυπο υλικό κάτω το output
από το denoise.

Definition αναβαθμίζεται πολύ όμορφα
και γρήγορα. Σε High Definition
οι απαιτούμενοι χρόνοι είναι πιο
μεγάλοι αλλά το χρωματικό βάθος
δίνει εξαιρετικά όμορφα και ζωντανά
αποτελέσματα.
Πολύ χρήσιμο είναι το εφέ Match,
μας επιτρέπει με drag and drop να
επιλέξουμε την χρωματική κλίμακα
ενός βίντεο και να την περάσουμε σε
άλλα. Με απλές κινήσεις και αξιόπιστα
μπορούμε να έχουμε γρήγορο color
correction. Τέλος το Glow Darks μας
προσφέρει πολύ όμορφους τόνους
στα μαύρα και τα Rays και Key Light
-μαζί με το Gobo- μας επιτρέπουν να
διορθώσουμε φωτιστικά λάθη ή να
δώσουμε μια άλλη αισθητική στην
λήψη μας.
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Για να την απολαύσετε...
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• Πως αισθάνεται ένας έλληνας φωτορεπόρτερ στη σημερινή πραγματικότητα; Έχει αρκετά
θέματα, όμως καταγράφει μια καταστροφική φάση της πατρίδας του...
Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα που δεν έχει αφήσει κανένα μας
ανεπηρέαστο. Και σε οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο. Δε νομίζω πως υπάρχει κάποιος
συνάδελφος που να προσπερνά ανάλαφρα αυτά που καταγράφει και απεικονίζει καθημερινά.
Μπορώ να πω πως το βάρος στους ανθρώπους που βιώνουν από πολύ κοντά αυτές τις
εξελίξεις, συμπεριλαμβανόμενων και των φωτορεπόρτερ είναι διπλάσιο, ένα βάρος το οποίο
λόγω του επαγγελματισμού τους, οφείλει να μένει εκτός του έργου που έχουν να επιτελέσουν.
• Με τα σημερινά δεδομένα, θα αλλάζατε απόφαση επαγγελματικής κατεύθυνσης;
Ξεκίνησα να εργάζομαι σε μια εποχή που ήδη διαφαίνονταν οι δύσκολοι καιροί που μας
περίμεναν. Οπότε βούτηξα συνειδητά απέναντι σε αυτό που ερχόταν. Όχι, δε νομίζω ότι θα
μπορούσε να βρεθεί κάτι που θα άλλαζε αυτή την πορεία. Παρόλο που έχουν υπάρξει αρκετές
αλλοιώσεις στην παλιά έννοια του ρεπορτάζ όλων των ειδών λόγω της εύκολης εξοικείωσης
και χρήσης των νέων τεχνολογιών από μεγάλο μέρος του κόσμου, μια φυσιολογική βέβαια
εξέλιξη των πραγμάτων, η οποία έχει δημιουργήσει ένα νέο είδος ρεπορτάζ που απλά διεύρυνε
τον εργασιακό κύκλο και πρόσθεσε επιπλέον ανταγωνισμό. Οποίος όμως έχει θέσει κάποιους
στόχους και τους αντιμετωπίζει ρεαλιστικά και με υπομονή, θα τους πετύχει.

 2011
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• Σε σχέση με τους ευρωπαίους συναδέλφους
του, πόσο διαφέρει η επαγγελματική κατάσταση
του έλληνα φωτορεπόρτερ;
Σκέφτομαι από που να ξεκινήσω. Όποια πλευρά
και να αγγίξεις πρώτη θα βρεις χαοτικές διαφορές.
Πρώτα απ’ ολα το στάτους του ίδιου του
επαγγέλματος, γνωρίζοντας την αντιμετώπιση που
έχει από μερίδα κόσμου ο φωτογράφος και ο
φωτορεπόρτερ ειδικότερα, ένα γεγονός που δεν
θα συναντήσεις σε τέτοιο βαθμό στο εξωτερικό.
Ο Έλληνας έχει ένα φόβο απέναντι στο μέσο
και τον περνά δυστυχώς και στον άνθρωπο.
Δεν μπορώ όμως να πω ότι δε δικαιολογώ
αυτό το φόβο. Ας προχωρήσουμε στην παιδεία
η οποία στην Ελλάδα είναι στο μεγαλύτερο
βαθμό εμπειρική και στην υποστήριξη, την οποία
δυστυχώς πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος στις
αρχές τουλάχιστον της καριέρας του. Παρόλα αυτά
η Ελλάδα παράγει αξιοζήλευτα αποτελέσματα.
Ας φανταστούμε όμως τι αποτελέσματα θα
είχαμε αν υπήρχαν τα παραπάνω στον ίδιο
βαθμό με το εξωτερικό. Τελευταίο μένει το
ζήτημα των οικονομικών απολαβών, που είτε
είσαι freelancer είτε μισθωτός, όπου και πάλι
μιλάμε για μεγάλο χάσμακαι υστέρηση. Όταν
σε ένα τέτοιο επάγγελμα έχεις μεγάλη πίεση
από το βιοποριστικό, ίσως να μην μπορείς να
ανταπεξέλθεις στο 100%.
• Εκτός από την τρέχουσα επικαιρότητα, υπάρχει
το περιθώριο να κάνει κανείς ντοκουμέντο,
συγκεκριμένα θέματα και να βρει μέσα για να
δημοσιευθεί η δουλειά;
Περιθώριο δημιουργίας πάντα υπάρχει και έχει
να κάνει με τη διάθεση και την προσήλωση του
καθενός. Δυστυχώς μιλάμε για μια περιορισμένη
αγορά που έχει χτυπηθεί από τα νέα οικονομικά
δεδομένα και είναι πολύ δύσκολο να
απορροφήσει σε μεγάλο βαθμό τέτοιου είδους
θέματα.
• Ο φωτορεπόρτερ είναι δυνατόν να διεκδικεί την
αποκλειστική του απασχόληση στο αντικείμενο ή
αναγκαστικά θα κάνει και άλλες δουλειές για να
επιβιώσει;
Αυτή η αποκλειστική απασχόληση έχει να κάνει με
το βαθμό της διεκδίκησης. Προσωπικά θα πρέπει
να βρεθεί ένα τρομερό αδιέξοδο μπροστά μου,
όχι για να κάνω πράξη την ενασχόληση με κάτι
άλλο, αλλά απλά για να περάσει σαν σκέψη απ το
μυαλό μου.
• Τι αισθάνεστε όταν βλέπετε δουλειά σας
δημοσιευμένη στο εξωτερικό; Η βράβευση σε
ένα σημαντικό φεστιβάλ όπως το Px3 βοηθάει
επαγγελματικά;
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Σε ένα δημιουργικό επάγγελμα, η ικανοποίηση σου υπενθυμίζει τους λόγους
που σε έκαναν να το επιλέξεις. Η δημοσίευση όμως είναι μέρος αυτής της
δουλειάς και είναι εφήμερη, μια ημερήσια ικανοποίηση λοιπόν. Οι βραβεύσεις
έρχονται σαν ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της ικανοποίησης, και βοηθούν ώστε
ένα ευρύτερο κοινό να έρθει σε επαφή με ένα σύνολο δουλειάς σου και ίσως
να σου προσφέρει κάποιες συνεργασίες.
• Ποιοι είναι οι φωτογράφοι πρότυπα που θαυμάζετε απεριόριστα;
Προσπαθώ πάντα να προσεγγίσω όχι μόνο το έργο αλλά και την
προσωπικότητα που αποπνέει το έργο ενός φωτογράφου. Με αυτά τα κριτήρια
λοιπόν, ο Νίκος Οικονομόπουλος είναι το πρώτο μου σημείο αναφοράς και
ο Ρώσος Yuri Kozyrev ο πιο ολοκληρωμένος φωτογράφος στην παρουσίαση
ντοκουμέντου. Σε μια εποχή όμως που κατακλυζόμαστε από εικόνα, τα
ερεθίσματα είναι πολλά και συνεχή.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Άλκης Κωνσταντινίδης γεννήθηκε το
1984 και είναι freelancer φωτορεπόρτερ
με έδρα την Αθήνα. Έχει συνεργαστεί με
μεγάλα πρακτορεία όπως το Associated
Press και το European Pressphoto
Agency. Η δουλειά του έχει δημοσιευτεί
σε μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά
διεθνώς. Το 2011 κέρδισε τη μεγαλύτερη
διάκριση στο φεστιβάλ Px3 στην κατηγορία Press.
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