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εχόμαστε στο περιοδικό πολλά τηλέφωνα
από επαγγελματίες φωτογράφους οι
οποίοι μας λένε τον πόνο τους. Όχι μόνο για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της
κρίσης αλλά για το γεγονός ότι δεν μπορούν να
πληρωθούν γάμους που εδώ και μήνες
έχουν καλύψει. Τα ζευγάρια - λένε - δεν
έρχονται καν να δουν τα δείγματα. Όταν τους
τηλεφωνούν και τους πιέζουν να παραλάβουν
τις φωτογραφίες επικαλούνται οικονομικές
δυσκολίες παραπέμποντας το θέμα στο απώτερο
μέλλον. Μάλιστα κάποιος μας είπε ότι ένα
ζευγάρι πέρασε στο φωτογραφείο μετά από…
ενάμιση χρόνο να πάρει το ψηφιακό άλμπουμ του
γάμου παζαρεύοντας άγρια την - σημειώστε το
- συμφωνημένη και με υπογραφές τιμή.
Αυτή η ζοφερή κατάσταση, όπως είναι φυσικό,
προκαλεί φαινόμενα ντόμινο: οι φωτογράφοι
αδυνατούν να εξοφλήσουν τα εργαστήρια
που κατασκευάζουν τα ψηφιακά άλμπουμ,
τα εργαστήρια στη συνέχεια τους κόβουν τις
πιστώσεις παραδίδοντας μόνο με αντικαταβολή
και ο χορός καλά κρατεί. Οι περισσότεροι δέχονται
μοιρολατρικά την κατάσταση φορτώνοντας το
πρόβλημα στους… 300 της Βουλής, γενικώς και
αορίστως στο Σύστημα, στους... Αμερικάνους και
σ’ όλη την Οικουμένη αντί να παραδεχθούν ότι το
πρόβλημα είναι αποκλειστικά δικό τους.
Ναι, παρακαλώ. Είναι όλο δικό τους!
Ερωτώ λοιπόν: Γιατί τα κέντρα δεξιώσεων,
οι νυφικατζήδες, οι λουλουδάδες και όλοι
οι γύρω - γύρω από τον γάμο καταφέρνουν
και εισπράττουν τα συμφωνηθέντα επιτόπου;
Γιατί οι φωτογράφοι βολεύονται με μία μικρή
προκαταβολή και μετά ψάχνονται επί μήνες;
Γιατί παρατηρείται το παράδοξο φαινόμενο όλα
τα εφήμερα να τακτοποιούνται μετρητοίς και
αυτό που θα μείνει από το γάμο δηλ. η σειρά
φωτογραφιών και το άλμπουμ δεν πληρώνεται;
Επειδή έχω άποψη για το θέμα θα την διατυπώσω
ευθέως και σε όσους αρέσει: Πολλοί φωτογράφοι
ενώ είναι καλοί στο δημιουργικό μέρος, στις
λήψεις, στην επεξεργασία κλπ. δυστυχώς δεν
ξέρουν να πουλάνε καλά τη δουλειά τους.
Δεν έχουν ουδέποτε παρακολουθήσει έστω
και ένα απλό σεμινάριο πωλήσεων, δεν έχουν
ουδέποτε ασχοληθεί με θέματα ψυχολογίας
του πελάτη, με το σύγχρονο marketing κλπ.
Φοβούμενοι μήπως χάσουν τη δουλειά
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σακατεύουν τις τιμές, ικανοποιούνται με μιά μικρή προκαταβολή, σπάνια κάνουν
γραπτές συμφωνίες, πιπιλίζουν συνέχεια τη φράση - θάνατος ‘‘Έλα μωρέ, θα τα
βρούμε’’ κλπ. Και όλα αυτά γιατί έχουν γαλουχηθεί από τα νιάτα τους με ιδέες
που στρέφονται κατά της ελεύθερης αγοράς, ανατριχιάζουν στο άκουσμα της
λέξης “κέρδος”, μισούν τους… Γιαπωνέζους που έφεραν τα πάνω κάτω με τα
ψηφιακά κλπ, αλλά αυτοί δεν φταίνε πουθενά και σε τίποτα. Για όλα φταίνε οι
άλλοι και πάντοτε το κράτος. Μήπως έφθασε η στιγμή η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Φωτογράφων να αλλάξει ρότα ασχολούμενη αποκλειστικά και μόνον με όλα
αυτά τα πρακτικά ζητήματα των φωτογράφων δίνοντας το καλό παράδειγμα και
στα τοπικά σωματεία; Μήπως έφθασε η στιγμή να κατανοηθεί η κατάσταση όχι με
εργαλείο τα ξεπερασμένα από την ιστορία εγχειρίδια πολιτικής οικονομίας αλλά
επιτέλους με βάση τους απλούς και πρακτικούς κανόνες της αγοράς;
Τ. ΤΖΙΜΑΣ



1

ON LINE 

  

 132 • 

O IMAGING - E 

5  

 2011



2

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

9 "# .4' 2.400 (4#  24 (')$'#!
   

 



##4!

         

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.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E()'*: Τάκης Τζίμας, %"' +"'#,*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
."'4': Κωνσταντίνα Γκιτάκου ." $',*: 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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B’ έκδοση
 2012

Γραφτείτε σήμερα!
Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο
φωτογράφων γάμου!
Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr
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Προβλήματα καταναλωτικής εμπιστοσύνης σωρεύονται στον ορίζοντα των
ευρωπαϊκών χωρών καθώς ο αντίκτυπος της οικονομικής κρίσης δεν αφορά μονάχα
τα PIGS του δημοσιονομικά απείθαρχου νότου αλλά αγγίζει μεγαλύτερες και
θεωρούμενες ως πλέον εύρωστες οικονομίες. Ο κλάδος του Imaging είναι ένας από
αυτούς που αποτελούν αντιπροσωπευτική ένδειξη συμπεριφοράς των καταναλωτών.
Όσο η οικονομία πάει καλά αναπτύσσεται. Όταν αρχίσει η πτώση, τότε είναι από τους
πρώτους που υφίστανται την πίεση.

Ε

ίναι λοιπόν πολύ αποκαλυπτικά τα στοιχεία της εταιρίας ερευνών GfK. Για το
δωδεκάμηνο Ιούνιος 2010-Ιούνιος 2011 στο Ιmaging σημειώθηκε βελτίωση +3% στη
Γερμανία αλλά πτώση -4% στη Βρετανία -8,5% στην Ιταλία, -13% στην Ισπανία, -23,5%
στην Ελλάδα και -29% στην Ιρλανδία. Πριν παρηγορηθούμε ότι υπάρχουν και χειρότερα,
ας τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για το β’ εξάμηνο 2011 που αναμένεται ακόμη
πιο ζοφερό για τους έλληνες. Στην πρώην κραταιά Βρετανία η εικόνα της παρακμής
είναι λιγότερο τονισμένη αλλά ανησυχητική. Οι πωλήσεις του μεγάλου Dixons Group
(ομίλου στον οποίο ανήκει και ο καθ΄ημάς Κωτσόβολος) είναι κάτω -7% πανευρωπαϊκά
και -13% στο εσωτερικό της Βρετανίας. Σε βαθμό που η τραπεζική αγορά να ανησυχεί
για την εξυπηρέτηση του ομολογιακού δανείου ύψους 150 εκ. λιρών που θα πρέπει να
αποπληρωθεί το 2012. Οι ανησυχίες αντικρούστηκαν από τον CEO John Browet αλλά
δεν παύουν να διατυπώνονται. Οι άνθρωποι του Dixons έχουν ξεκινήσει φιλόδοξο
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των καταστημάτων της αλυσίδας PC World/Currys σε πιο
φιλική μορφή, με πιλοτικά καταστήματα στο Birmigham και την Oxford st. Tα καλύτερα
αποτελέσματα του ομίλου ήλθαν από την ακμάζουσα Σκανδιναβία όπου έχει επιτευχθεί
ανάπτυξη 4%, θεαματική με τα σημερινά πενιχρά ευρωπαϊκά δεδομένα. Εκεί μάλιστα η
κερδοφορία της εταιρίας είναι τριπλάσια απ’ ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Χειρότερα πηγαίνει η αλυσίδα Κesa, που έχει στο επιχειρηματικό της portfolio brandnames
(Darty France, Comet κλπ.) και τόσα σημεία λιανικής ώστε να θεωρείται η τρίτη σε μέγεθος
σε όλη την Ευρώπη. Όταν όμως η Comet σημειώνει πτώση 25,5% τότε κάτι δεν πάει
καλά… Άσχημα νέα πήρε η Kesa και από Ιταλία και Ισπανία όπου η πτώση τζίρου είναι
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-16% αν και κάπως αντισταθμίστηκαν
από τις καλύτερες επιδόσεις στις Κάτω
Χώρες και την Τουρκία. Έτσι εμφανίζεται
ως υποψήφια για εξαγορά, από τη Hilco
ή τη Op Capita, επενδυτικές εταιρίες
που ειδικεύονται στην αναδιάρθρωση
προβληματικών. Η εξαγορά όμως
προσκρούει στο έλλειμμα 49 εκ. λιρών
του συνταξιοδοτικού ταμείου , το ποσόν
για αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης περίπου
50 εκ. λιρών και τις σωρευμένες ζημίες.
Εξ ίσου απογοητευτική εικόνα
εμφανίζουν οι πωλήσεις της αλυσίδας
Argos (Ηοme Retail Group) με πτώση
-8,6% με τα δύο τρίτα του προβλήματος
να αφορούν τα καταναλωτικά
ηλεκτρονικά.
Περιέργως, και ενώ θα περίμενε κανείς
ότι η κρίση θα αφορούσε το Νότο και
ίσως τη Βρετανία, το group MediaMarkt
– Saturn δεν περνάει τις καλύτερες
ημέρες του. Για πρώτη φορά εδώ και
χρόνια, σημειώνει πτώση πωλήσεων 1,9% που όλοι αποδίδουν στον πόλεμο
τιμών ειδικά στην Δυτική Ευρώπη, κάτι
που δεν είναι τόσο εμφανές ενόψει των
πολύ καλύτερων επιδόσεων στα νέα
καταστήματα της Ανατολικής Ευρώπης.
Ήδη το group έχει πάρει την απόφαση
να αποσυρθεί από τη Γαλλία ενώ κάτι
τέτοιο ακούγεται και για την Ελλάδα με
τους πρώτους τριγμούς να έχουν προέλθει από την απόσυρση του brandname
Saturn. Οι κακές γλώσσες λένε ότι τον
Μάρτιο η αλυσίδα θ’ αποχωρήσει από
την Ελλάδα όπου εδώ και καιρό λειτουργεί με ζημίες. Πάντως η εταιρία δεν
κινδυνεύει αφού πηγαίνει καταπληκτικά
στην Κίνα όπου θα έχει ιδρύσει 100 (!)
καταστήματα ως το 2015.
Και για να συμπληρωθεί αυτό το
αντιφατικό παζλ, αρκετές εταιρίες έχουν
πλέον τις βλέψεις τους προς ανατολάς,
όχι μόνο στη ραγδαία αναπτυσσόμενη
Κίνα αλλά και στη …Ρωσία όπου οι
πωλήσεις στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά πέτυχαν αύξηση 42%. Η εικόνα της
ακμής αντικαθρεφτίζεται και στο μεγάλο
αριθμό συμμετοχών στην επερχόμενη
έκθεση Consumer Electronics & Photo
Expo τον Απρίλιο του 2012 στο Crocus
Expo Center της Μόσχας.
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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Αν και όλοι τα χρησιμοποιούμε, προτιμάμε συνήθως να τα επικρίνουμε λέγοντας
πόσο έχουν καταστρέψει την ιδιωτικότητα μας (λες και κάποιος μας τράβηξε
από το αυτί για να εγγραφούμε). Φυσικά μιλάμε για τα social media τύπου
facebook, twitter, google+. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι μανιακοί με
το stalking στα κοινωνικά δίκτυα αποδεικνύονται χρήσιμοι όπως στην περίπτωση
του φωτογράφου Markus Thompson και της Canon που βρέθηκε στο πάτο της
θάλασσας.

Η

ιστορία έχει ως εξής λοιπόν: Ο φωτογράφος φύσης Markus Thompson ανακάλυψε
μια Canon 1000D ενώ είχε βουτήξει στον βυθό του Deep Bay στο Βανκούβερ
για μια βιολογική μελέτη. Αφού την περιμάζεψε έβγαλε από μέσα την SD κάρτα, την
καθάρισε και προσπάθησε να την διαβάσει. Περιέργως η κάρτα δούλευε (!!) και ο
φωτογράφος κατάφερε να σώσει τις φωτογραφίες που είχε μέσα. Αυτό που μπορούσε
να καταλάβει είναι ότι οι φωτογραφίες ανήκαν σε κάποιον πυροσβέστη ο οποίος
είχε γυναίκα και δύο παιδιά. Ξεκίνησε λοιπόν να τον βρει και να του επιστρέψει τις
φωτογραφίες από τις οικογενειακές του διακοπές. Τι πιο εύκολο από το να το αναρτήσει
στα προφίλ του στα social media για αρχή; Φυσικά δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό
που έγινε. Στο Google+ τα μέλη το πήραν προσωπικά και άρχισαν να ψάχνουν, να
συγκρίνουν φωτογραφίες. Μια μέρα μια φίλη του πυροσβέστη επικοινώνησε μαζί
του και του είπε ότι γνωρίζει τον κάτοχο της μηχανής. Έτσι ο φωτογράφος κατάφερε
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να επιστρέψει τις φωτογραφίες στις
οικογένεια που της είχε χάσει. Επιπλέον
η Canon Καναδά και η Sandisk
επικοινώνησαν με το φωτογράφο
που γνώριζε πια το όνομα του
ιδιοκτήτη και προθυμοποιήθηκαν
να αντικαταστήσουν δωρεάν τον
εξοπλισμό που καταστράφηκε.
Αναμενόμενο, καθώς είχε
κινητοποιηθεί η κοινότητα του Google+
για την ανεύρεση του ιδιοκτήτη
της μηχανής και είχαν τα μάτια του
στραμμένα στην υπόθεση. Και ένα
τελευταίο αξιοπερίεργο: ο φωτογράφος
είχε ανεβάσει το ίδιο post και στο
Facebook όπου όλη κι όλη η προσοχή
που έτυχε ήταν ένα Like. Ενδιαφέρουσα
παρατήρηση για τα χαρακτηριστικά των
χρηστών των διαφορετικών δικτύων.
Κ.ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ο παλαίμαχος συνδικαλιστής και τ. πρόεδρος
Δημήτρης Αντωναρόπουλος τιμήθηκε με τον
τίτλο του επίτιμου προέδρου ΠΟΦ

17  ...
 

     27  2011

Την Κυριακή 27 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, Ακαδημίας
18, πραγματοποιήθηκε το 17ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων
και οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο ΔΣ.

Σ

το πρώτο μέρος της ημερίδας έγιναν προσφωνήσεις και απευθύνθηκαν χαιρετισμοί από
εκπροσώπους του ειδικού τύπου (περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και Photonet) και άλλους
παρατηρητές. Κοινός τόπος των ομιλιών στάθηκε η γενική αγωνία για την πίεση που
δέχεται το φωτογραφικό επάγγελμα από την οικονομική κρίση, τον υπερεπαγγελματισμό,
την πτώση των τιμών αλλά και την τρομερή φορολογική κακομεταχείριση από πλευράς
πολιτείας. Αρκετοί φωτογράφοι έχουν αποσυρθεί και έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους
υπολειτουργώντας σε καθεστώς γκρίζας οικονομίας ενώ οι περισσότεροι υποφέρουν από
την μεγάλη πτώση τζίρου και προσπαθούν να επιβιώσουν περιμένοντας καλύτερες ημέρες.
Κάπου εκεί συνέκλιναν οι ομιλίες με πιο σημαντική και εκτεταμένη αυτή του απερχόμενου
προέδρου Κώστα Αλεξίου. Επίσης με πρόταση του απερχόμενου Δ.Σ. τηρήθηκε ενός
λεπτού σιγή στην μνήμη του αποβιώσαντος το Φεβρουάριο πρώτου προέδρου της ΠΟΦ
Σπύρου Πολυχρονόπουλου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου τιμήθηκε μετά από ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ με τον τίτλο του Επίτιμου Προέδρου και με αντίστοιχη αναμνηστική
πλακέτα ο επί σειρά ετών διατελέσας πρόεδρος της ΠΟΦ Δημήτρης Αντωναρόπουλος.
Στην εκλογική διαδικασία που ακολούθησε παρουσία δικαστικής αντιπροσώπου όπως
ορίζει ο νόμος, εξελέγησαν κατά σειρά σταυρού προτίμησης:
Με ενιαίο ψηφοδέλτιο: Αλεξίου Κωνσταντίνος, Διαμαντόπουλος Σπύρος, Μανιώρος
Ιωάννης, Μαραζιώτης Ιωάννης, Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Παππά Παρασκευή και
Κουτρουμάνος Βασίλειος
Με το ψηφοδέλτιο «Αγωνιστική Συνεργασία Φωτογράφων»
Κωνσταντινίδης Γιώργος, Στάμος Βασίλης
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Το απερχόμενο προεδρείο: Φλουρής, Αλεξίου,
Τσιάπας, Διαμαντόπουλος

Στο συνέδριο απηύθυνε χαιρετισμό ως
εκπρόσωπος του περιοδικού ο Π. Καλδής

ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΙAΝΝΗΣ ΜΑΝΙΩΡΟΣ
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Ο AKTO διοργάνωσε την Πέμπτη 24/11, εκδήλωση αφιερωμένη αποκλειστικά στην
τέχνη της διαφημιστικής φωτογραφίας, με τίτλο PHOTOSTORIES: «Πώς μία φωτογραφία
περιγράφει μια διαφημιστική ιστορία…». Διακεκριμένοι επαγγελματίες από τον χώρο της
διαφήμισης συμμετείχαν στην ημερίδα, διερευνώντας καρέ-καρέ τη σχέση μεταξύ φωτογραφίας και διαφήμισης. Επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής στην ημερίδα, ήταν
ο διεθνούς φήμης εικονογράφος Viktor Koen, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη.
Μετά το τέλος των ομιλιών, η βραδιά συνεχίστηκε με τα εγκαίνια της έκθεσης του
βραβευμένου φωτογράφου - illustrator και καθηγητή του ΑΚΤΟ Μάριου Θεολόγη.
Ο Μάριος Θεολόγης, εδώ και 25 χρόνια, δραστηριοποιείται ως φωτογράφος και
εικονογράφος τόσο στο χώρο της διαφήμισης όσο και στα έντυπα μέσα, και το όνομα του
βρίσκεται πίσω από πολλές βραβευμένες διαφημιστικές καμπάνιες.
Φωτογράφοι, Designers, γνωστοί εκπρόσωποι διαφημιστικών εταιρειών, της
ακαδημαϊκής κοινότητας και των ΜΜΕ απόλαυσαν μια ξεχωριστή βραδιά και είχαν
την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το έργο του Μάριου, το οποίο καλύπτει ευρύ
φάσμα θεμάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους πιο αντιπροσωπευτικούς
διαφημιζόμενους όπως: Coca-Cola, Ursus, Fix, Renault, Vw, Toyota, Nissan, Absolut,
Adidas, Camel, Diners, Mentos, Οπαπ, Ote, Cosmote, Unicef, Wind κ.ά.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με πολλή μουσική, σε ένα πάρτι που ακολούθησε με guest
DJ’s που έκλεψαν την παράσταση και δημιούργησαν ιδιαίτερα δυναμική ατμόσφαιρα.
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Athens House of
Photography
'   ( 
Το Athens House of Photography
φιλοξενεί διάλεξη του Γιάννη
Μπεχράκη, με θέμα τις φωτογραφίες
του από την λεγόμενη «Αραβική
Άνοιξη», στις 17 Δεκεμβρίου 2011,
ώρα 19:00. Ο Γιάννης Μπεχράκης
είναι απο τους πιο γνωστούς
φωτορεπόρτερ του πρακτορείου
Reuters, στο οποίο δουλεύει εδώ και
24 χρόνια.
Από τις αρχές του 2011 μέχρι
σήμερα έχει καλύψει εκτενώς τα
γεγονότα στη Τυνησία, την Αίγυπτο
και την Λιβύη, καταγράφοντας
τις αναταραχές, τις διαμαρτυρίες,
τους εμφυλίους και εν τέλει την
αλλαγή των καθεστώτων. Η ομιλία
θα καλύψει αυτή την δουλειά, και
ο Μπεχράκης θα προσεγγίσει το
θέμα όχι μόνο φωτογραφικά και
καλλιτεχνικά αλλά και πρακτικά,
περιγράφοντας την καθημερινότητα
ενός φωτορεπόρτερ στη δίνη των
γεγονότων.
The Athens House of Photography
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου, 2011

Nissin

19:00

Macro Flash MF 18

Wireless TTL

Η εταιρεία Nissin μέσω του αποκλειστικού αντιπροσώπου της Photozone έφερε
στην ελληνική αγορά το νέο Macro Flash MF18 με επαγγελματική απόδοση. Με τις
εξελιγμένες του λειτουργίες και την εκτεινόμενη κεφαλή του φλας έχει τη δυνατότητα
να χρησιμοποιηθεί με πληθώρα φακών με τους παρεχόμενους δακτυλίους από 49mm
έως 82mm. Το κυκλικό τύπου φλας αλλά και οι 4 LED λάμπες πιλότοι μπορούν να
μας δώσουν το εφέ του φλας και σταθερές φωτογραφίες. Η ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί
μέχρι 1/1024 στη λειτουργία Fine Macro mode. Παράλληλα, το MF18 προσφέρει μια
μοναδική δυνατότητα Wireless TTL, κάνοντας εφικτή τη χρήση βοηθητικών (slave
flashes) για τις macro φωτογραφίες και τις φωτογραφίες πορτραίτου. Η συσκευασία
περιλαμβάνει δαχτυλίδια 52, 58, 62, 67, 72 και 77mm (49, 55 και 82mm είναι
προαιρετικά).
Photozone www.photozone.gr

Nikon
)     ! "!
Η Nikon ανακοίνωσε ότι μετά τις πλημμύρες στην Ταϊλάνδη, η γραμμή παραγωγής
θα ξεκινήσει ξανά τον Ιανουάριο του 2012. Στη φάση αυτή το εργοστάσιο
επισκευάζει τα μηχανήματα του. Η παραγωγή θα φτάσει στους κανονικούς
της ρυθμούς μέχρι το Μάρτιο του 2012. Η πλημμύρα και η καθυστέρηση της
παραγωγής αναμένεται να κοστίσει στην εταιρεία 65 δις. γιεν σε πωλήσεις και 25 δις.
γεν από αναπτυξιακές απώλειες.
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Ο Ναούμ Βλάχος, είναι ένας
εξηντάχρονος συνάδελφος που
μέχρι το 2005 και για 30 χρόνια,
διατηρούσε φωτογραφείο στη πόλη
της Καστοριάς. Από πολύ νέος
υποφέρει από Αγκυλοποιητική
Σπονδυλοαρθρίτιδα η οποία
τα τελευταία δύο χρόνια τον
έχει καθηλώσει στο κρεβάτι. Η
αναπηρική σύνταξη του μετά
βίας καλύπτει την αποκλειστική
νοσηλεύτρια η οποία φροντίζει
τα περί της υγείας του μόνο. Μη
έχοντας οικογένεια να φροντίζει
για τα υπόλοιπα – δεν παντρεύτηκε
λόγω της ασθένειάς του

 

– ανέλαβαν την φροντίδα του λίγοι
φιλάνθρωποι συμπολίτες οι οποίοι
κάνουν έκκληση για οικονομική



    

...

Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της παρουσίασε την
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 8.00 μ.μ. τον φωτογράφο και μέλος της λέσχης,

βοήθεια ώστε η τελευταία περίοδος
της ζωής του – όσο αυτή κρατήσει,
αφού δεν υπάρχει σωτηρία – να
γίνει λίγο πιο υποφερτή, ιδιαίτερα

Ανδρέα Κατσάκο. Ο Ανδρέας Κατσάκος γεννήθηκε στην Λάρισα το 1973. Σπούδασε
φωτογραφία στο Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. με ειδικότητα «Τεχνικός λήψης φωτογραφίας». Σήμερα
εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Με τη φωτογραφία ασχολείται ερασιτεχνικά
από το 1996. Παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας στη Φωτογραφική Λέσχη

τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές.
Επειδή ο καθένας συνάδελφος

Λάρισας, όπου και είναι μέλος από το 1997. Παρουσίασε την φωτογραφική του δουλειά
σε φωτογραφικά λευκώματα που έχει εκδώσει η Φ.Λ. Λάρισας και η φωτογραφική

εδώ στη Καστοριά, ήδη προσέφερε
αρκετά, επικαλούμαστε τα

ομάδα «Φωτοπόροι». Δουλειά του επίσης δημοσιεύτηκε κατά καιρούς σε διάφορα
φωτογραφικά περιοδικά όπως το Photo Book, Αντιλήψεις, Φωτογράφος κ.ά. Έχει

συναδελφικά αισθήματα όλων
σας να βοηθήσετε, ό,τι μπορεί ο

εκθέσει τις φωτογραφικές του εργασίες σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις ανά
την Ελλάδα. Το 2005 δημιούργησε την πρώτη έκδοση του διαδικτυακού τόπου της
Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας http://www.fll.gr Από το 2006 είναι ενεργό μέλος και
της φωτογραφικής ομάδας «Φωτοπόροι», του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου
Ελευθερίου Κορδελιού. Το 2010 συνδημιούργησε το διαδικτυακό φωτογραφικό
περιοδικό Fmag (http://www.fmag.gr). Τα τελευταία χρόνια έχει επιμεληθεί και
οργανώσει αρκετές εκθέσεις φωτογραφίας και άλλες φωτογραφικές εκδηλώσεις.
Ο Κατσάκος παρουσίασε μέρος της φωτογραφικής του δουλειάς από την 14ετή
καλλιτεχνική του πορεία. στο χώρο της φωτογραφίας.
Η προβολή-παρουσίαση έγινε στον χώρο της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, στο
Πνευματικό Κέντρο Σωτηρίου Ζιαζιά, Ροδόπης 48, στη Λάρισα την Τρίτη 29 Νοεμβρίου
2011 και ώρα 8.00 μ.μ.

καθένας σ`αυτούς τους δύσκολους
καιρούς.Υπάρχει ο αριθμός
λογαριασμού στη ALPHA BANK:
850-00-2340000695 στο όνομα
Τζουμάκης Ιωάννης ( ο αμεσότερος
φίλος που τον φροντίζει).
Οποιοδήποτε ποσό, επώνυμα ή
ανώνυμα, ειλικρινά θα βοηθήσει
τον άτυχο Ναούμη.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Δημήτρης Τσουρτσούλας

Leica
 Oskar Barnack
Η Leica ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τη συμμετοχή στον διεθνή φωτογραφικό
διαγωνισμό που φέρει το όνομα του Oskar Barnack, του πατέρα των 35mm.
Οι φωτογράφοι που θέλουν να συμμετάσχουν πρέπει να στείλουν τη δουλειά τους
από τις 16 Ιανουαρίου ως την 1η Μαρτίου. Ο νικητής του 2012 θα λάβει μια Leica
M9-P μαζί με φακούς, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Ένα δεύτερο βραβείο θα δοθεί
σε φωτογράφο κάτω των 25 ετών.
Οι όροι θα δημοσιευτούν όταν ξεκινήσει η περίοδος υποβολής στο
http://www.leica-oskar-barnack-award.com
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F#) Carl Zeiss 
6!' UV
5    
Με μια δελεαστική προσφορά
απόφασισαν να υποδεχθούν
η Photometron και η Zeiss τα
Χριστούγεννα και μάλιστα από τις
αρχές του Δεκέμβρη. Με κάθε αγορά
ενός φακού Planar T*1,4 / 50 ZE ή
ZF.2 mount οι αγοραστές θα παίρνουν
και το αντίστοιχο T* φίλτρο UV 58mm
χωρίς χρέωση. Η υψηλή ποιότητατων
UV φίλτρων Τ* προσαρμόζεται στους
Zeiss φακούς κατά τον καλύτερο
τρόπο. Τα κρυστάλλινα UV φίλτρα
T* με αντιαντανακλαστική επίστρωση
εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή
προστασία χωρίς αρνητική επίδραση
στην οπτική απόδοση.
Τα φίλτρα Carl Zeiss T* UV και Polarizer
μπορείτε να βρείτε σε διαμέτρους από 43
έως 95 mm. Η προσφορά ισχύει μέχρι
την 13η Ιανουαρίου 2012. Η καθαρή
τιμή λιανικής πώλησης για τον Planar T*
1,4 / 50 είναι 596 ευρώ + ΦΠΑ 23%
PHOTOMETRON 210 600 6239

'4 ..
Glidetrack SD Hybrid
Η εταιρία μας ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης στην ελληνική
αγορά του νέου slider της Glidetrack, του Glidetrack SD Hybrid. Σχεδιασμένο
και κατασκευασμένο και πάλι σε συνεργασία με την Igus, το SD Hybrid βασίζεται
στον επαναστατικό υβριδικό μηχανισμό κύλισης που συνδυάζει τον δοκιμασμένο
αυτολυπαινόμενο συρτό μηχανισμό της Glidetrack με τέσσερα ειδικά βιομηχανικά
ροδάκια. Το αποτέλεσμα είναι η κύλιση να γίνεται 4-5 φορές ευκολότερα σε σχέση
με την κύλιση σε οποιοδήποτε παραδοσιακό Glidetrack. Το Glidetrack SD Hybrid
χρησιμοποιεί τις ράγες της σειράς SD της Glidetrack, οι οποίες είναι κατασκευασμένες
από κορυφαίας αντοχής και ποιότητας βιομηχανικό ανοξείδωτο αλουμίνιο, έχουν
διάμετρο 1cm και ενδιάμεση απόσταση 4cm. Προτείνεται για ελαφριά προς μεσαία
setup καμερών ή DSLR. Για βαρύτερα setup ή setup με τηλεφακούς προτείνεται η
χρήση του Glidetrack HD Hybrid.
ΣΤΑΜΟΣ 2310 942000

& $?&# Epson
HD-Ready 3LCD

iPod/iPhone/iPad docking station

Η Epson κυκλοφορεί τον πρώτο HD-Ready 3LCD home cinema
προβολέα με iPod docking station. Οι χρήστες δεν χρειάζεται
να κατεβάζουν εφαρμογές ή συνημμένα βίντεο
αλλά απλά να συνδέουν τις συσκευές iPod,
iPhone ή iPad στο docking station.
Με ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία 10W,
ο MG-850HD μπορεί να αναπαράγει μουσική,
βίντεο και φωτογραφίες, καθώς και τηλεοπτικά
προγράμματα και ταινίες που έχει ο χρήστης
στο iTunes, σε μεγάλη κινηματογραφική
οθόνη μέχρι και 300 ίντσες. Επιπλέον, διαθέτει
δυνατότητες σύνδεσης και με παραδοσιακές
συσκευές Blu-ray, DVD, υπολογιστή, τηλεόραση και
κονσόλες παιχνιδιών.
EPSON 210 8099499
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 Prosper 1000 Press

H ψηφιακή εκτύπωση βιβλίου
ωριμάζει και τουλάχιστον στα μικρά
τιράζ απειλεί σοβαρά την παραδοσιακή
λιθογραφική αναπαραγωγή.
Ήδη υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα
υπέρ της μικρής παραγωγής (short run
print): εξοικονόμηση στοκ, επενδεδυμένου κεφαλαίου, μείωση ρίσκου,
προσαρμογή στη ζήτηση όπως αυτή
διαμορφώνεται πολλές φορές απρόβλεπτα κλπ. Το μηχάνημα Prosper
1000 Press της Κοdak βασίζεται σε
inkjet τεχνολογία και έχει να κάνει
ακριβώς με αυτή την αγορά και μάλιστα σύμφωνα με μελέτες μπορεί να
αποδειχθεί πιο οικονομικό σε τιράζ ως
5.000 αντίτυπα. Όλα αυτά συζητήθηκαν στο forum “Digital Book Printing”
στα πλαίσια της έκθεσης βιβλίου της
Φρανκφούρτης
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Sony #<4J
Sony Ericsson
9   #
Με το ποσόν του 1.05δις ευρώ
αποζημιώνεται η Ericsson
Telefonaktiebolaget LM παραχωρώντας το ποσοστό της στην Sony
Ericsson Mobile Communications
AB στην Sony. Eτσι τίθεται τέρμα
στο ιδιοκτησιακό καθεστώς joint
venture και οι δύο τέως συνεταίροι
παύουν την εταιρική τους σχέση
που ανάγεται στο 2001. Η συμφωνία λύνει τα χέρια της Sony να
αξιοποιήσει τα “oλοκληρωτικά δικά
της” smartphones σε δικτυωμένο
περιβάλλον ηλεκτρονικών συσκευών με διάφορους τρόπους. Όπως
είπε ο Sir Howard Stringer, CEO και
πρόεδρος της Sony “…με την πολύ
ζωντανή αγορά smartphone και
αποκτώντας πρόσβαση σε σημαντικό οπλοστάσιο βιομηχανικής
ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνιών, η
στρατηγική μας μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως…
Έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε στους καταναλωτές συσκευές εκτός από smartphone όπως
laptop, tablet και τηλεοράσεις που
συνδέονται χωρίς προβλήματα
παρέχοντας πληροφόρηση και
διασκέδαση.”

Nikon SB-910
To  Hitech !  DSLR Nikon
Την αναβαθμισμένη έκδοση Speedlight SB-910 για Nikon ψηφιακές ρεφλέξ παρουσίασε
το ιαπωνικό εργοστάσιο. Αντικαθιστά το προκάτοχο μοντέλο SB-900 με βασικές διαφορές
στο σύστημα μενού (Graphics User Interface) και τροποποιήσεις στα ηλεκτρονικά μέρη με
θερμική προστασία για τυχόν υπερθέρμανση από υπερβολική χρήση (πολλές φλασιές).
Αν ανιχνευθεί υψηλή θερμοκρασία από τον αντίστοιχο σένσορα, τότε ένα κύκλωμα
υστέρησης αναλαμβάνει να αυξάνει το μεσοδιάστημα ανάμεσα στις φλασιές και εν ανάγκη
να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία. Επίσης για αυξημένη αντοχή χρησιμοποιεί ειδικά
φίλτρα fluorescent/πυράκτωσης και στέλνει την σχετική πληροφορία στο σώμα της μηχανής
ώστε να προσαρμόσει ανάλογα τη χρωματική θερμοκρασία στο μενού white balance. H
κατανομή της λάμψης γίνεται με τρία πρότυπα standard, centre weighted και even δηλ. τη
“standard” (βασική) που ανταποκρίνεται στη συνηθισμένη διάχυση της φλασιάς, “centre
weighted” που παρέχει μεγαλύτερο Guide No για ίδια εστιακή απόσταση και “even” το
οποίο δίνει απόλυτα ομαλή κατανομή χωρίς καμία πτώση από το κέντρο προς τα άκρα. Για
συμβατότητα με την πλειονότητα των φακών που κυκλοφορούν το SB-910 μπορεί εγγενώς
να ανταποκριθεί σε εστιακές αποστάσεις από 17mm ως 200mm διακρίνοντας μάλιστα
ανάμεσα σε FX-format και DX-format. Υποστηρίζει wireless TTL με πολλαπλές μονάδες
φλας είτε σε Commander mode είτε σε Remote mode. Τα συνεργαζόμενα φλας μπορεί
να είναι SB-900, SB-800 και SB-700. Tροφοδοτείται από τέσσερις μπαταρίες ΑΑ ΝiMH ή
αλκαλικές με χρόνους ανακύκλωσης 2,5sec και 3sec. Το φλας πλαισιώνεται από σειρά
αξεσουάρ: SJ-4 σετ έγχρωμων φίλτρων, ΑS-21 stand, SW-13H θόλο διάχυσης, SZ-2FL/SZ2TN φίλτρα χρωματικής διόρθωσης και SS-910 μαλακή θήκη.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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κιόσκια και drylab. Επίσης
προμηθεύουμε με αναλώσιμα τα
συστήματα photofinishing της Sony.
Aυτά τα δεδομένα μας τοποθετούν
στη θέση Νο3 της αγοράς όσον αφορά
τα αναλώσιμα – που είναι ένας πολύ
συγκεκριμένος δείκτης για τη δική μας
κατηγορία.

Mark Buelow
uropean Marketing Manager DNP Photo Imaging Europe SAS
H ιαπωνική DNP υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της θερμικής εκτύπωσης με
τεράστια σωρευμένη τεχνογνωσία, τόσο στον τομέα έρευνας και εξέλιξης όσο και
βιομηχανοποίησης. Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων περιλαμβάνει εκτυπωτές,
κιόσκια all in one, συστήματα φωτογραφίας ταυτότητας και drylabs.
• Επειδή δεν είναι τόσο γνωστή στην Ελλάδα, θα θέλαμε να μάθουμε για την εταιρία σας,
την ιστορία, την θέση της
στην αγορά κλπ.
Η DNP (Dai Nippon Printing Co. Ltd.) ιδρύθηκε το 1876 έχοντας αφιερωθεί επί εκατόν
τριάντα πέντε χρόνια στον τομέα της εκτύπωσης. Σύμφωνα με οικονομικά στοιχεία είναι η
πρώτη στον κόσμο στον τομέα της έχοντας ετήσιο τζίρο 14.3 δις ευρώ 40.000 υπαλλήλους
σε όλο τον κόσμο και δραστηριότητα στους τομείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών,
του lifestyle και των πρώτων υλών για τη βιομηχανία. Η DNP Electronics τυγχάνει
εφευρέτρια της θερμικής εκτύπωσης με τη μέθοδο dye sublimation. To 2006 εξαγοράσαμε
τον τομέα photofinishing της Konica Minolta και το 2011 τον αντίστοιχο της Sony.
• Ποιό ακριβώς είναι το μερίδιο της DNP σε θερμικούς εκτυπωτές και φωτοκιόσκια;
Είμαστε εν αναμονή ενημερωμένων στοιχείων για την ευρωπαϊκή αγορά. Για τους
φωτογραφικούς εκτυπωτές φοβούμαι ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστες έρευνες. Μέσω
των διάφορων καναλιών διανομής,η DNP έχει εγκατεστημένη βάση πολλών χιλιάδων
φωτογραφικών εκτυπωτών σε όλη την Ευρώπη, καθώς και άλλα συστήματα εκτύπωσης,
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• Ποιός ήταν ο λόγος που έχασαν
έδαφος τα “χημικά” minilab;
Η DNP έχει πρόσφατη την εμπειρία
της τεχνολογίας αλογονιδίων του
αργύρου από την περίπτωση της
Konica Minolta. Είχαμε μια πολύ
αποκρυσταλλωμένη άποψη για το
μέλλον και για αυτό σταματήσαμε
τελείως τη δραστηριότητα στο silver
halide. Τα χημικά minilab έχουν
ορισμένα πλεονεκτήματα στα κόστη
των αναλώσιμων ειδικά του χαρτιου.
Όμως το συνολικό παραγωγικό
κόστος δίνει μια τελείως διαφορετική
εικόνα. Σε πολλές παραμέτρους
τα χημικά minilab δεν μπορούν να
ανταγωνιστούν την νέα θερμική
τεχνολογία, όπως στο κεφάλαιο που
πρέπει να επενδυθεί, την κατανάλωση
ηλεκτρικής ισχύος, τη συντήρηση,
τα χημικά απόβλητα κλπ. που
συνολικά ανάγονται σε εξοικονόμηση
χιλιάδων ευρώ κάθε χρόνο υπέρ των
θερμικών minilab. Επίσης υπάρχει ένας
σημαντικός παράγοντας εξοικονόμησης
χρόνου που λειτουργεί υπέρ των
drylab, είναι πιο εύχρηστα, η έναρξη
λειτουργίας είναι σχεδόν ακαριαία και
δεν χρειάζονται πολλή εκπαίδευση.
• Με τις σημερινές συνθήκες,
υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης
για τα drylab;
Όπως προανέφερα, πιστεύουμε
100% στην αξία του dye sublimation.
Tα πλεονεκτήματα του συνολικού
κόστους κτήσης, η ταχύτητα και η
ποιότητα εκτύπωσης καθώς και η
περιβαλλοντική διάσταση δίνουν
την αλήθεια. Ειδικά για καταστήματα
με μικρή και μεσαία παραγωγή
πιστεύουμε ότι υπάρχουν σημαντικά
πλεονεκτήματα τη στιγμή που τα
χημικά minilab απλά δεν συμφέρουν.
Επίσης αναμένεται αύξηση του
κόστους του συμβατικού RA4
φωτογραφικού χαρτιού αφού οι
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τιμές του ασημιού έχουν ακριβήνει κατά 30 ως 50%. Γι αυτό πάρα πολλοί ιδιοκτήτες
minilab προηγούμενης τεχνολογίας αναζητούν λύσεις. Για πολλά χρόνια οι έρευνες
αγοράς έχουν προβλέψει την επερχόμενη αλλαγή στην τεχνολογία εκτύπωσης αν και
οι ιδιοκτήτες μηχανημάτων τηρούσαν στάση αναμονής. Όμως τους τελευταίους μήνες
έχουμε λάβει διαφορετικό μήνυμα από την αγορά, με παραγγελίες από πολλά σημεία
λιανικής και εργαστήρια στην Ευρώπη.
• Ποιά είναι η καλύτερη λύση για το φωτογραφικό κατάστημα, το ξεχωριστό
κιόσκι και printer ή ένα μηχάνημα all in one;
Πρόκειται για δύσκολη ερώτηση και εξαρτάται από την συμπεριφορά του τελικού
καταναλωτή. Από την εμπειρία μου στη Sony, μπορώ να υποστηρίξω ότι το σχεδιαστικό
concept του all in one photo kiosk όπως το SnapLab, αποδίδει πολύ καλά. Περίπου
20.000 τέτοια μηχανήματα είναι εγκατεστημένα σε όλη την Ευρώπη και αρκετά στην
χώρα σας. Συνδυάζουν ευχρηστία και ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους (με χαμηλό
κόστος επένδυσης συγκρινόμενο με άλλα φωτοκιόσκια) εξοικονόμηση χώρου και
ελκυστική εμφάνιση. Το brandname SnapLab συνεχίζεται από την DNP για πολλούς
σημαντικούς λόγους. Από την άλλη μεριά, μερικά σημεία λιανικής προτιμούν τις λύσεις
behind the counter αποτελούμενες από φωτογραφικό εκτυπωτή υψηλής ποιότητας
που συνδέεται με το PC. O εκτυπωτής DS 40 και βεβαίως ο DS80 για μεγαλύτερα
μεγέθη εκτύπωσης εκπληρώνουν όλες τις ποιοτικές απαιτήσεις, την απόδοση και την
αξιοπιστία.
Ποιά είναι τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της DNP;
Στη DNP συνδυάζουμε την εμπειρία του εφευρέτη της τεχνολογίας dye sublimation με
την ισχύ του ηγέτη στην κατηγορία των θερμικών αναλώσιμων. Εχουμε πολύ καλούς
συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη - και μάλιστα με την Stamos SA είμαστε ευτυχείς
που διαθέτουμε τους πιο έμπειρους σε αυτόν τον τομέα ως εταίρους – πολύ ισχυρή
οικονομική θέησ και έλεγχο στην παραγωγή αναλώσιμων.
• Σχετικά με τα αναλώσιμα, που υπερέχετε;
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παράγουμε μόνοι μας τα αναλώσιμα και μάλιστα
είμαστε οι μεγαλύτεροι προμηθευτές αναλώσιμων στον τομέα του dye sublimation.
Αυτό το γεγονός διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην στρατηγική μας να αποκτήσουμε
την πρώτη θέση μέσα στα επόμενα χρόνια. Το τμήμα έρευνας και εξέλιξης (R&D) πάντα
επιζητεί την καινοτομία και εμείς θα προμηθεύουμε με ανταγωνιστικές λύσεις την
αγορά.
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• Πως μπορεί το σημερινό
φωτογραφικό κατάστημα να
δικαιολογήσει την επένδυση σε ένα
θερμικό σύστημα εκτύπωσης, όπως
αυτό της DNP;
O τομέας της εκτύπωσης έχει περάσει
από πολλές μεταλλάξεις από την εποχή
της αναλογικής φωτογραφίας. Αν
και σήμερα οι λήψεις φωτογραφιών
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο
και αποθηκεύονται στα ψηφιακά
μέσα ή ανεβαίνουν στο intrernet και
τα κοινωνικά δίκτυα, εν τούτοις οι
εκτυπώσεις είναι σαφώς λιγότερες…
Μεγάλο μέρος της δουλειάς του
καταστήματος είναι να κάνει την
εκτύπωση ελκυστική. Πρέπει να
εύκολο και ελκυστικό να ανακαλείς τις
μνήμες μέσω της εκτύπωσης, είτε είναι
οικογενειακές συναντήσεις, γιορτές,
ταξίδια, διακοπές, το μεγάλωμα των
παιδιών κλπ. Η υπηρεσία της άμεσης
εκτύπωσης μέσα από το φωτογραφικό
κατάστημα εκτιμάται από τους
ανθρώπους και η συμβολή του ιδιοκτήτη
του καταστήματος είναι να κάνει αυτή
την διαδικασία συναρπαστική. Το
σχεδιαστικό concept του SnapLab
συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση.
Επίσης οι φωτογράφοι που καλύπτουν
εκδηλώσεις όπως γάμοι ή νυκτερινά
κέντρα, μπορούν να αξιοποιούν τη
δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης. Αυτό
δημιουργεί άμεση προστιθέμενη αξία και
ωθεί τους καταναλωτές να παραγγείλουν
περισσότερα προϊόντα. Κατανοούμε ότι
κάθε επένδυση πρεπει να αποσβένεται
γι αυτό και προτείνουμε το κατάλληλο
προϊόν για κάθε σκοπό, από το
μικρότερο κατάστημα ως το εργαστήριο.
Σε συνθήκες οικονομικής αβεβαιότητας
είναι σημαντικό να αποφασίζει κανείς την
σωστή κίνηση. Τα προϊόντα DNP είναι
παραγωγικά και αφήνουν περιθώρια
επαρκούς κερδοφορίας.
Η παροχή σωστής υπηρεσίας έχει τη
δυναμική να προσελκύσει πελάτες σε
σταθερή βάση και όχι ευκαιριακά όταν
πουλάμε μια φορά μια φωτ. μηχανή. Με
την άμεση ικανοποίηση των πελατών
από τις εκτυπώσεις μέσω μηχανημάτων
της DNP το χαμόγελο ξανάρχεται στα
πρόσωπα και των καταναλωτών και των
ιδιοκτητών καταστημάτων.
DNP: Ελληνική αντιπροσωπεία: STAMOS SA.
Τηλ.: 2310 942000, www.stamos.com.gr
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• Τι αποτέλεσε την αφορμή και την έμπνευση να στραφείτε στη φωτογραφία φύσης ;
Η αγάπη μου για τα ταξίδια και την ίδια την φύση. Η Ελλάδα έχει τέτοια ποικιλία στη
μορφολογία του εδάφους της καθώς συνδυάζει καταπληκτικό ορεινό τοπίο αλλά και όμορφες
παραλίες σε κοντινές αποστάσεις όπως η βόρεια Εύβοια και ο Νομός Μαγνησίας. Αυτό που
εισπράττουν οι αισθήσεις μου για την φύση είναι πολλά περισσότερα από αυτό που μπορώ
να καταγράψω μέσα από το φακό. Είναι τρόπος ζωής για μένα και αισθάνομαι σαν να μην
εργάζομαι.
• Ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τη φωτογραφία φύσης στην Ελλάδα;
Στην φύση ο “σκηνοθέτης” δεν είσαι εσύ. Eίναι η εποχή που καλείσαι να εργαστείς και
συνήθως τα καιρικά φαινόμενα. Ο τρόπος παρέμβασής σου είναι ο χρόνος που θα επιλέξεις να
επισκεφτείς τον συγκεκριμένο χώρο σύμφωνα πάντα με το χρονικό περιθώριο που έχεις για να
παραδώσεις την δουλειά. Τότε καλείσαι να αποτυπώσεις με τον καλύτερο τρόπο το σκηνικό ης
φύσης - γι αυτό χρειάζεται εγρήγορση και συνεχή παρουσία καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας.
Σε άλλα είδη φωτογραφίας η παρέμβαση του φωτογράφου στις συνθήκες του θέματος είναι
πολύ μεγαλύτερη και το αποτέλεσμα πιο ελεγχόμενο.
• Ελάχιστοι φωτογράφοι όπως εσείς υπηρετούν τη φωτογραφία φύσης στην Ελλάδα. Εκτός
από τα βιβλία, ποιες άλλες είναι οι επαγγελματικές διέξοδοι και αξιοποιήσεις για τέτοιο υλικό;
Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια έχω συνεργαστεί με τα περισσότερα ταξιδιωτικά περιοδικά

 2011
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και εφημερίδες. Καθώς και εκτύπωση 15 πόστερ
διαφορετικών μεγεθών με θέμα τη φύση για
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχω
συμμετάσχει σε κάποιες ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις και είχα συμμετοχή στο Ημερολόγιο του
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου του 2008 με θέμα
“Δάση της Ελλάδας”. Όμως το αξιοποιήσιμο υλικό
που έως τώρα έχει συνολικά δημοσιευθεί είναι
μόλις το 10% του αρχείου μου. Θεωρώ ότι είναι
εξαιρετικά δύσκολο η πλήρη αξιοποίηση μεγάλου
μέρους του αρχείου μου εάν συνυπολογιστεί ότι
διαρκώς το εμπλουτίζω.
• Εκτός Ελλάδας, έχετε κάνει φωτογραφία φύσης;
Παραδόξως εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων όταν
ταξιδεύω στο εξωτερικό κάνω φωτογραφία
«πόλης». Στην πραγματικότητα, μια αποστολή
επαγγελματικής φωτογράφισης στο εξωτερικό
θέλει μεγαλύτερη οργάνωση, περισσότερο χρόνο
και φυσικά πολλά χρήματα τα οποία δύσκολα θα
εισπράξω και αυτό με αποθαρρύνει παρόλο που
στο πίσω μέρος του μυαλού μου έχω σημαδέψει
κάποιους προορισμούς.
• Μπορεί ένας φωτογράφος φύσης στην
Ελλάδα να είναι ΄΄αποκλειστικής απασχόλησης΄΄
χωρίς να αναγκαστεί να κάνει και άλλου είδος
φωτογραφίας;
Δυστυχώς όχι. Ουσιαστικά η αγορά στην
εξειδίκευση αυτή σήμερα έχει καταρρεύσει. Το
ενδιαφέρον και οι αμοιβές έχουν χαμηλώσει
καθώς τα έντυπα έχουν μειωθεί και τα
εναπομείναντα λόγο της κρίσης δεν εστιάζουν
στις απαιτητικές εικόνες αλλά στις φθηνές
φωτογραφίες. Οπότε η ενασχόληση με άλλα είδη
φωτογραφίας είναι επιβεβλημένη.
• Δουλεύετε καθόλου με το εξωτερικό π.χ. μέσω
φωτοθήκης;
Είναι κάτι το οποίο ποτέ δεν με είχε απασχολήσει
αλλά νομίζω ότι είναι καιρός να ασχοληθώ.
• Η κρίση αγγίζει κάποιους φωτογράφους
λιγότερο και άλλους περισσότερο… Πως τη
βιώνετε;
Η κρίση έχει αγγίξει σε μεγάλο βαθμό και τους
δύο τομείς που ασχολούμαι, την ταξιδιωτική
φωτογραφία και τις εκδόσεις πολυτελών
λευκωμάτων σε βαθμό που δεν μας επιτρέπει νέες
παραγωγές μέχρι να αλλάξει κάτι προς θετική
κατεύθυνση.
• Διεθνώς η φωτογραφία φύσης και τοπίου
είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα… Είμαστε
ανταγωνιστικοί;
Δεν θα το έλεγα. Αυτό φαίνεται από τις διακρίσεις
μας στους ετήσιους διεθνής φωτογραφικούς
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διαγωνισμούς με ανάλογο θέμα. Στην
πραγματικότητα είμαστε πολύ λίγοι Έλληνες
που ασχολούμαστε επαγγελματικά με την
φωτογράφηση φύσης και άγριας ζωής. Ειδικά το
δεύτερο αντικείμενο για το οποίο αφιερώνω πολύ
χρόνο είναι ιδιαίτερα δύσκολο διότι η άγρια ζωή
έχει κυνηγηθεί στην Ελλάδα και δυνατές εικόνες
άξιες διάκρισης είναι εξαιρετικά δύσκολες.
• Ποιους φωτογράφους θαυμάζετε;
Θεωρώ τον Άνσελ Άνταμς αξεπέραστο
δεδομένων των συνθηκών και της εποχής που
ξεκίνησε (αρχές του προηγούμενου αιώνα) και
τους τρόπους εμφάνισης και εκτύπωσης που
χρησιμοποίησε. Τον εκτίμησα ακόμα περισσότερο
βλέποντας την έκθεση φωτογραφίας για την φύση
πριν δύο χρόνια στο Μουσείο Μπενάκη. Τον
Φρανς Λάντινγκ για τις αξεπέραστες φωτογραφίες
άγριας ζωής που μας έχει χαρίσει. Αλλά
εκείνους που θεωρώ πάνω απ’ όλους είναι τους
πολεμικούς ανταποκριτές (συμπεριλαμβανομένων
και των καταξιωμένων Ελλήνων ) που έχουν
καταγράψει συγκλονιστικές σκηνές με βαθμό
επικινδυνότητας συνήθως στο κόκκινο. Ίσως
επειδή είναι το επαγγελματικό μου απωθημένο
καθώς οι συνθήκες δεν με έστρεψαν νωρίς προς
τα εκεί. Πάντως, και ο δικός μας Λουκάς Χαψής
είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους έλληνες
φωτογράφους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Βασίλης Συκάς είναι αναγνωρισμένος
φωτογράφος - φωτορεπόρτερ, συνεργάτης
τουλάχιστον 20 ταξιδιωτικών περιοδικών
και εφημερίδων στην Ελλάδα.
Έχει ασχοληθεί με αρκετά είδη
φωτογραφίας ενώ εξειδικεύεται για
δύο δεκαετίες στην
ταξιδιωτική φωτογραφία
και φωτογραφία άγριας
φύσης.
Από το 2003 εκδίδει
πολυτελή λευκώματα για
περιοχές της Ελλάδας.
Στις συνεργασίες του
συμπεριλαμβάνονται
μεταξύ άλλων εκδοτικοί
οίκοι, μεγάλες εταιρείες,
οργανισμοί, υπουργεία
και νομαρχίες.
Εδώ και 20 χρόνια ζει και
εργάζεται στην Αθήνα…
όταν δεν ταξιδεύει.
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