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Συνηθίζεται -για να μην πω επιβάλλεται- κάπου
στο τέλος του παλιού ή στην αρχή του νέου
χρόνου να γίνεται ένας σοβαρός ετήσιος
απολογισμός πεπραγμένων και παράλληλα
να καταρτίζεται ένα ρεαλιστικό σχέδιο στόχων
για τη νέα χρονιά τόσο σε ατομικό όσο και σε
επιχειρηματικό επίπεδο. Φυσικά δεν εννοώ
μόνο τον αυστηρό καθορισμό στόχων και
ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
αλλά εστιάζω το θέμα και σ’ έναν γενικότερο
προβληματισμό για τη ζωή μας.
Έχω πολλούς γνωστούς και φίλους που
ουδέποτε κάθισαν να πιουν ένα καφέ μόνοι
τους, παρέα με τον… εαυτό τους δηλαδή,
να καταγράψουν σε μία κόλλα χαρτί τα
προβλήματά τους και από κάτω να σημειώσουν
επιγραμματικά τις σκέψεις τους για το πως
θα βρουν λύσεις. Γιατί οι λύσεις δεν
προκύπτουν πηγαίνοντας στη δουλειά μέσα
στο αυτοκίνητο, ούτε χαζεύοντας τηλεόραση
στον καναπέ τα βράδυα.
Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ καλά:
Είμαστε στην καρδιά μιας πολύ δύσκολης,
εποχής. Ζούμε την κορύφωση της κρίσης
που ήδη άρχισε να πλήττει έντονα τα μεσαία,
ακόμη και τα υψηλά εισοδήματα και όχι μόνον
τους μισθωτούς και τον δημόσιο τομέα. Για
να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τέτοιες έκτακτες
καταστάσεις χρειάζεται να πάρουμε έκτακτες
αποφάσεις. Τουτέστιν έκτακτα, σκληρά
και ασυνήθιστα μέτρα. Γιατί μόνον έτσι θα
δώσουμε βιώσιμες λύσεις στα προβλήματα
που συσσωρεύονται στις επιχειρήσεις μας.
Προβλήματα που, απ’ ότι φαίνεται θα γίνουν
πιο δύσκολα το 2012. Πρέπει πολύ σύντομα
ν’ αλλάξουμε συνήθειες χρόνων, να κάνουμε
περικοπές εξόδων εκεί που μέχρι πρότινος το
θεωρούσαμε αδιανόητο. Όμως μέσα σε αυτήν
τη δύσκολη συγκυρία χρειάζεται παράλληλα
να λάβουμε και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
για να γίνει και λίγο τζίρος στα μαγαζιά μας...
Γίνεται; Γίνεται! Το πως, θα πρέπει να το
ανακαλύψει ο καθένας μόνος του. Δυστυχώς
το 2012 οφείλουμε να αλλάξουμε πολλά και
μάλιστα με την ορμή της νιότης και όχι με την
αναποφασιστικότητα της μέσης ηλικίας. Ας το
κάνουμε λοιπόν οργανωμένα, με σχέδιο και
προπάντων δεχόμενοι τα πράγματα όπως είναι
και όχι όπως θα θέλαμε να είναι.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Το εξώφυλλο από την (τελευταία) έκδοση 2011 του ημερολογίου
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Mαζί ξανά την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου



    

Το ημερολόγιο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1991.
Από τότε εκδιδόταν σταθερά και ανελλιπώς κάθε χρόνο. Τυπωνόταν σε
περίπου 5.000 αντίτυπα και διανεμόταν δωρεάν σε όλους τους επαγγελματίες
του imaging ανά την Ελληνική επικράτεια. Η έκδοση χρηματοδοτούνταν
αποκλειστικά και μόνο από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις των επιχειρήσεων
του κλάδου. Αποτελούσε πολύτιμο εργαλείο δουλειάς για όλους τους
φωτογράφους μιας και περιείχε σε 100 και πλέον σελίδες όλες τις διευθύνσεις
της αγοράς imaging της χώρας μας. Η έκδοση για το 2012 αποφασίστηκε
να μην υλοποιηθεί γιατί πολλές επιχειρήσεις λόγω της κρίσης ακύρωσαν τις
διαφημιστικές τους καταχωρήσεις αφ’ ενός και αφ’ ετέρου ενδεχόμενη έκδοσή
του σε χαμηλό τιράζ, σε κακής ποιότητας χαρτί και φθηνή εκτύπωση δεν θα
ανταποκρινόταν στις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές της έκδοσης.
Θα επανέλθουμε δριμύτεροι μόλις παρέλθει το δίσεκτο 2012…
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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.
Το παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε.

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"6 74"*8+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
4";": Κωνσταντίνα Γκιτάκου 46 )"68+: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

*<+#!: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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weddingphoto
   2012

B’ έκδοση


  2012

Γραφτείτε σήμερα!
Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο
φωτογράφων γάμου!
Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr
 135 • 

9



 2012





4

ON LINE    

O IMAGING - E 



(")";J

;44+ );+
  Athens House of Photography
  ,       ,   !" 
 # 25 " " $%          
$        #  #    
     . & '(( 17  (#   #   
      ")   )         
   "     . *       (  +  , 
 /  , #"  #            
& #,   #    0($ . 3  #"   $"   $  
#          #    # &"#   $ ,
          & #   $    0($ .
4     #           #
$
 ) 
       "  # "    
#   . 4#        "  #
   6euters,  $   #        
     #          #  . &  ,
  !"      #        
          /  #  #.
PHOTOTHEATRON, The Athens House of Photography,
C*#4 & $4!4, 104 37, "*8'!, .64*
ΦΩΤ.: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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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:

 135 • 

9



 2012





6

ON LINE    

O IMAGING - E 



(")";J

Hewlett Packard
8 

#    

  

Η Χριστουγεννιάτικη συνεστίαση της HP έχει γίνει πλέον θεσμός και μακρόχρονη
παράδοση για τους δημοσιογράφους που ειδικεύονται στην τεχνολογία των
υπολογιστών (software & hardware) αλλά και στο digital imaging. Φέτος λοιπόν, το
RV δόθηκε στο πολύ καλό restaurant ΠBox@Periscope του γνωστού chef Χριστόφορου
Πέσκια στο Κολωνάκι, στις 19 Δεκεμβρίου. Περίπου 30 επιλεγμένοι δημοσιογράφοι
στην πλειοψηφία τους εκδότες, διευθυντές ή αρχισυντάκτες περιοδικών – μεταξύ των
οποίων και ο υπογράφων – ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της HP παρά τη σφοδρή
βροχόπτωση της ημέρας. Ο σύντομος χαιρετισμός από τον Managing Director &
Enterprise Business Lead της HP Ελλάδος κ. Πυθαγόρα Παπαδημητρίου έδωσε μια νότα
αισιοδοξίας τόσο για το μέλλον της χώρας μας όσο και για τις προοπτικές ανάπτυξης της
HP που, ειρήσθω εν παρόδω, συνεχίζει να κρατάει απτόητη τις πρωτιές της στον κλάδο
αλλά και αλώβητες τις 361 θέσεις εργασίας του προσωπικού της.
T. T.
Χρόνια Πολλά και του χρόνου!
H fusion κουζίνα του Χρ. Πέσκια βασίζεται στον πειραματισμό και στο πάντρεμα υλικών της
χώρας μας με αυτά της Ιαπωνίας. Από τα πιάτα του μενού και τα γλυκά ξεχωρίσαμε τον καπνιστό
τόνο (επάνω φωτογραφία) που σερβιρίστηκε ψητός πάνω σε μελιτζανοσαλάτα και από τα γλυκά
την πάβλοβα με μαρέγκα, κρέμα και φράουλες.
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Κι ενώ η ελληνική φωτογραφική αγορά λιανικής πασχίζει καθημερινά να
επιβιώσει εν μέσω της οικονομικής κρίσης αλλά και της πίεσης από τα οnline
μαγαζιά, κάπου στην Αυστραλία τα καταστήματα αντιδρούν.

Η

φωτογραφική αγορά, όπως και κάθε εξειδικευμένος εμπορικός χώρος,
βελτιώνει την οργάνωσή της προκειμένου να παρέχει ολοένα και καλύτερη
αλλά και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου το
διαδίκτυο λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τα φυσικά καταστήματα, η καλύτερη
εξυπηρέτηση και οι ανταγωνιστικές τιμές έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Οι
έμποροι φωτογραφικών ειδών θεωρούν υποχρέωση τους να ανταποκριθούν
στις ανάγκες των πελατών τους, που με τη σειρά τους δείχνουν εμπιστοσύνη στο
φυσικό κατάστημα εξαιτίας της προσωπικής επαφής και της δυνατότητας παροχής
συμβουλών από το εξειδικευμένο προσωπικό. Από την άλλη μεριά όπως έγραφε ο
Τ. Τζίμας στην πρώτη σελίδα του προηγούμενου Weekly, στη μακρινή Αυστραλία
ο Graig Mackenzie ιδιοκτήτης του φωτογραφικού καταστήματος Camera House
Caringbah στο Sydney, “πρωτοπορεί” χρεώνοντας τον πελάτη με 30 δολ. για την
επίδειξη της φωτογραφικής μηχανής ή άλλου προϊόντος (αν αυτός τελικά δεν προβεί
σε αγορά)(, με το αιτιολογικό των “συμβουλών/επεξηγήσεων”. Σίγουρα μια τέτοια
χρέωση θα αποτελούσε σοκ για τον έλληνα υποψήφιο αγοραστή που έχει μάθει
στην παροχή δωρεάν “τεχνολογικού χρόνου” από το κατάστημα. Από την άλλη
όμως αποτελεί τουλάχιστον αχαριστία η τακτική πολλών υποψήφιων αγοραστών
να απασχολούν με τις ώρες το προσωπικό των καταστημάτων και στο τέλος να
προτιμούν τα eshops, για διαφορά ελάχιστων ευρώ. Εμείς με τη σειρά θεωρήσαμε ότι
το καλύτερο θα ήταν να σχολιάσουν το θέμα οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, δηλ. άνθρωποι
από το χώρο της λιανικής.
ΕΡΕΥΝΑ: ΡΟΥΛΑ ΤΡΙΒΙΖΑΚΗ
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Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε
χώρες που βρίσκονται μπροστά μας
στην διαδικτυακή πώληση προκείμενου
να αποφύγουμε ανάλογες παθογένειες
στην εγχώρια αγορά. “Ευτυχώς” όμως
στην Ελλάδα τα πιο φθηνά ηλεκτρονικά
καταστήματα είναι ταυτόχρονα και φυσικά
φωτογραφικά καταστήματα. Επειδή δεν
υπάρχει διπλή τιμή προϊόντος (άλλη στο
κατάστημα κι άλλη στο διαδίκτυο) δεν
υπάρχει κανένας λόγος να ανησυχούμε. Ο
πελάτης είτε παραγγείλει στο διαδίκτυο είτε
έρθει στο κατάστημα είναι το ίδιο και το
αυτό. Έχει βρεθεί δηλαδή εκείνη η μαγική
λύση που εξισώνει τα λειτουργικά ενός
φυσικού με ένα διαδικτυακό κατάστημα
και μάλιστα σε όφελος του τελευταίου.
Συμβαίνει δηλαδή το ασύλληπτο ο ίδιος
ο επιχειρηματίας να δυναμιτίζει το μέλλον
του φυσικού του καταστήματος υπέρ του
άϋλου διαδικτυακού του καταστήματος.
Είναι τόσο χαμηλή η αυτοεκτίμηση του για
τις υπηρεσίες που παρέχει που δεν θεωρεί
ότι πρέπει να τις χρεώνει. Είναι τόσο
χαμηλές οι επιχειρηματικές του γνώσεις
που νομίζει ότι ο τζίρος έρχεται μόνο
όταν είσαι όχι απλά φθηνός αλλά πολλές
φορές ακόμα και φτηνιάρης. Και όσο δεν
αποδίδεται το ΦΠΑ έχει καλώς. Και όσο οι
ελληνικές αντιπροσωπείες κάνουν πλάτες
σε αυτούς τους εκλεκτούς πάλι έχει καλώς
σε λίγο όμως θα γίνει το down under (για
να τα λέμε αυστραλέζικα) και θα δουν
ποσά απίδια πιάνει ο σάκος (για να τα λέμε
και ελληνικά). Συμπέρασμα: οποιαδήποτε
προσπάθεια να παραδειγματίσετε τους
«επιχειρηματίες» του χώρου είναι σαν να
προσπαθείτε να μάθετε τον σκύλο σας να
γαβγίζει σιωπηλά.
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Θεωρώ και το βρίσκω και πολύ τίμιο για τον πελάτη να
γνωρίζει από την αρχή πως θα υπάρχει μια έξτρα χρέωση
για τη επίδειξη του προϊόντος. Αν πρόκειται για online
αγορά τότε ο πελάτης κάλλιστα μπορεί να διαβάσει το
εγχειρίδιο, αν όμως έρχεται στο κατάστημα να αγοράσει,
η συμβουλή και επίδειξη πρέπει να χρεωθεί, γιατί και
για εμάς ο χρόνος κοστίζει και μάλιστα αρκετά. Συνεπώς
ναι, πιστεύω ότι ένα έξτρα ποσό, ειδικά σε πολύ ακριβά
προϊόντα, πρέπει να επιβαρύνει την τιμή, με ενημέρωση
του πελάτη φυσικά. Αναφέρομαι σε μια τιμή που να
περιλαμβάνει και το pre sale, και το follow up. Ειδικά σε
προϊόντα ευρείας καταναλώσεως όπως οι compact και οι
DSLR, πρέπει να υπάρχει έξτρα χρέωση -ανάλογα και με
το ποσόν που πληρώνει ο πελάτης- για να εξηγήσεις πως
δουλεύει. Το ποσό αυτό δεν πρέπει να είναι πάγιο, αλλά
ένα ποσοστό επί τιμής, να αποτελεί χρέωση εξήγησης. Πρέπει να υπάρχει επίσης
και η έξτρα χρέωση εξήγησης ή mini σεμιναρίου εφόσον δεν ακολουθεί αγορά
προϊόντος. Έτσι αποκτούν αξία, το προϊόν, η υπηρεσία που προσφέρεται και κυρίως
το ίδιο το κατάστημα. Το κατάστημα με αυτό τον τρόπο γίνεται ο “ειδικός”. Μπορεί
να μην πουλήσει το συγκεκριμένο προϊόν αλλά να πουλήσει άλλα παρεμφερή
προϊόντα που αφήνουν και μεγαλύτερο κέρδος. Τίποτα δεν πρέπει να παρέχεται ή
να δίνεται δωρεάν. Χάνει τότε την αξία του. Έστω και συμβολικά για όλα πρέπει να
υπάρχουν χρεώσεις.

');4 "
C
- ( ...
Η χρέωση “τέλους εξήγησης” δεν θεωρώ ότι θα
βοηθούσε στις πωλήσεις κανένα (φυσικό) κατάστημα.
Εκτός του ότι είναι προσβλητικό για τον πελάτη, είναι
κι εκτός πραγματικότητας, όταν σήμερα η πληροφορία
διατίθεται άπλετα στο διαδίκτυο και κατά κανόνα
δωρεάν. Για να επιβιώσει το (φυσικό) κατάστημα θα
πρέπει να εστιάσει σε εκείνα τα προϊόντα και εκείνες
τις υπηρεσίες που το κάνουν να ξεχωρίζει από το
“απρόσωπο” ηλεκτρονικό κατάστημα. Δωρεάν παροχές
(όπως εξήγηση μηχανών) είναι ακριβώς τα εργαλεία
με τα οποία προσελκύει τους πελάτες. Κατά την άποψη
μου, όχι μόνο δεν πρέπει να χρεώνει τις παροχές αλλά
να τις επεκτείνει κιόλας.

V4*
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CPT PAPADAKIS PHOTO
‘Οταν κάποιος αγοράζει online το πιο
πιθανό είναι να έχει ανάγκη από κάποιον
να του δείξει τη λειτουργία του προϊόντος.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πελάτης δικαίως
θα πληρώσει για να μάθει το χειρισμό ή
οτιδήποτε σχετικό με αυτό που αγόρασε.
Έχοντας όμως την επαφή με το φυσικό
σημείο πώλησης, υπάρχει η υποχρέωση
να σου δείξουν πως αυτό δουλεύει, και
να σου δώσουν την τεχνογνωσία. Μέσα
στη λογική του ‘‘δείχνω’’ υπάρχει κι η
λογική ‘‘πουλάω’’ γιατί ο πελάτης δεν είναι
πάντα έτοιμος για μια αγορά. Δυστυχώς
το φυσικό σημείο πώλησης έχει το ρίσκο,
να μην αγοράσει τελικά ο πελάτης. Όμως
ο πελάτης έρχεται με συγκεκριμένες
ανάγκες και budget και ζητά να αγοράσει.
Στο φυσικό σημείο πώλησης λοιπόν
προτείνουμε και βοηθάμε. Σίγουρα δεν
αγοράζουν όλοι αλλά αυτό είναι που σε
κάνει καλό στο χώρο σου. Η εξειδίκευση
σε κάνει να ξεχωρίζεις, η ιδιότητα του
να μπορείς να πουλήσεις εξηγώντας και
καλύπτοντας τις ανάγκες του πελάτη.

$.;+ "*7 - PHOTOAGORA
Δηλαδή πριν το ηλεκτρονικό εμπόριο ήταν δεδομένο ότι ο πελάτης θα αγόραζε
από το συγκεκριμένο κάθε φορά κατάστημα; Είναι άλλο πράγμα η εξυπηρέτηση
του πελάτη κι άλλο το θέμα της τιμής. Πιστεύω μου είναι, ότι η προσωπική επαφή
σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις τον πελάτη όταν βέβαια η διαφορά στην τιμή
δεν είναι απαγορευτική. Ένα ποσοστό 2-4% μπορεί να δικαιολογηθεί και να δοθεί
από τον πελάτη χωρίς πρόβλημα αν αυτός εκτιμήσει τη σχέση πωλητή - πελάτη
που δεν τελειώνει με την πώληση. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν η διαφορά
είναι μεγάλη και αυτό συνήθως οφείλεται στη διαφορετική τιμολογιακή πολιτική
των αντιπροσώπων από χώρα σε χώρα, αλλά και την φορολογική πολιτική κάθε
κράτους, (Ελλάδα 23% ΦΠΑ - Γαλλία 18%). Το ποτάμι δεν μπορείς να το γυρίσεις
πίσω, πρέπει απλά να προσαρμοστείς στα νέα δεδομένα και πιστεύω ότι το να
χρεώνεις τον πελάτη με έξοδα επίδειξης δεν είναι η λύση.
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9#    copyright  % 
Οι φωτογράφοι, ερασιτέχνες και επαγγελματίες λατρεύουν να συμμετέχουν
σε διαγωνισμούς φωτογραφίας. Με τον τρόπο αυτό όχι μόνον δοκιμάζουν τις
δυνάμεις τους αλλά απευθύνονται σε ευρύτερο κοινό, δέχονται γόνιμη κριτική και
συχνά κερδίζουν ευκαιρίες προβολής που ως μεμονωμένα άτομα δεν θα είχαν.
Ευγενείς λοιπόν οι ιδέες πίσω από τους διαγωνισμούς; Όχι πάντα…
Σε πολλά φωτογραφικά forum αλλά και σε διάφορες συζητήσεις φωτογράφων
διατυπώνονται παράπονα για τους όρους των διαγωνισμών: αν κάποιος δεν είναι
ιδιαίτερα προσεκτικός ως …φιλύποπτος, ξαφνικά μπορεί να εκχωρήσει –χωρίς
αντάλλαγμα και χωρίς να το πολυκαταλάβει – πολύτιμο φωτογραφικό υλικό.

Δ

είτε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα απ όλο τον κόσμο:
Η Canon USA στο διαγωνισμό “Annual Canon Amateur Photo Contest” ζητά τα
πλήρη δικαιώματα για κάθε βραβευμένη φωτογραφία.
Το εξειδικευμένο website www.Competico.com που διοργανώνει πολυθεματικούς
φωτογραφικούς διαγωνισμούς ζητά από τους διαγωνιζόμενους «το διηνεκές, ανέκλητο,
άνευ αμοιβής, σε όλο τον κόσμο δικαίωμα διακίνησης, διανομής, εκχώρησης σε τρίτους,
τροποποίησης κλπ. σε όλο τον κόσμο…»
Ο Οργανισμός Τουρισμού του Καναδά δέχεται φωτογραφικό υλικό για το site του και
εκτός απ’ όλα τα παραπάνω ζητά την εκχώρηση και του ηθικού δικαιώματος (!!!) και
συγκεκριμένα λέει ότι δεν πρόκειται να δοθεί ούτε το credit line στους δημιουργούς.
Όσο για τη μακρινή Αυστραλία, πατρίδα του μεγιστάνα του τύπου R. Murdoch, εκεί έχουν
ξεφύγει εντελώς. Όπως μαθαίνουμε το δημοφιλές, ευρείας κυκλοφορίας περιοδικό
Weekend Αustralian ιδιοκτησίας Μurdoch, συνδιοργάνωσε διαγωνισμό με τίτλο “What
Matters Most” σε συνεργασία με το Relationships Australia. Mε περίσσεια υπεροψία
συμπεριλαμβάνουν στους όρους του διαγωνισμού διάταξη σύμφωνα με την οποία:
«Κάθε διαγωνιζόμενος εκχωρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα σε
κάθε φωτογραφία και περιγραφή. Ο διοργανωτής ως κάτοχος του copyright μπορεί να
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αναπαράγει τις φωτογραφίες χωρίς
άλλη άδεια ή αμοιβή.
Οι διαγωνιζόμενοι παραχωρούν και
το ηθικό δικαίωμα…»
Ο διευθυντής του Art Law Centre
of Australia Robyn Ayres σχολίασε:
«Μερικά πράγματα xτυπάνε
καμπανάκι εδώ, δηλαδή
η ολοκληρωτική εκχώρηση των
δικαιωμάτων. Μετά μπορούν
να κάνουν ό,τι θέλουν, να τις
δημοσιεύσουν όπου θέλουν, να τις
πουλήσουν σε τρίτους και μετά οι
φωτογράφοι δεν θα μπορούν να
κάνουν τίποτε..»
Αλλά και η πάμπλουτη Μicrosoft,
μπήκε στον πειρασμό να υιοθετήσει
αυτές τις καταχρηστικές πρακτικές
στο διαγωνισμό Future Pro
που διοργάνωσε το 2005. Εκεί
αθλοθέτησε μεν πλουσία βραβεία
20.000 δολ. αλλά έλεγε ότι
«…όλες οι συμμετοχές περιέρχονται
στην ιδιοκτησία του χορηγού
δωρεάν για δημοσίευση σε
οποιοδήποτε μέσον, γνωστό
ή μελλοντικό….»
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Στα καθ’ ημάς τώρα. Αφορμή για το παρόν στάθηκε ο τρέχων φωτογραφικός
διαγωνισμός του Ιανού, του γνωστού βιβλιοπωλείου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Ε, λοιπόν, φαίνεται ότι οι διοργανωτές εμπνεύστηκαν από κάποιους που
προαναφέραμε. Έτσι διαβάζουμε στους όρους συμμετοχής, αυτολεξεί:
• « …Ο/Η φωτογράφος υποχρεούται να έχει τα πνευματικά δικαιώματα της
φωτογραφίας που θα υποβάλει (να είναι δική του/της). Αυτόματα με την
συμμετοχή στο διαγωνισμό, όλα τα περιουσιακά δικαιώματα της φωτογραφίας
μεταβιβάζονται -για όσο καιρό διαρκεί η πνευματική ιδιοκτησία- στην ΙΑΝΟS Α.Ε
και ως εκ τούτου η τελευταία ρητά αποκτά αποκλειστικό δικαίωμα για κάθε χρήση
και δημοσίευση της φωτογραφίας (ιδίως έκδοση, πιθανές ανατυπώσεις και έκθεση
φωτογραφίας).
• Η ΙΑΝΟS Α.Ε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποτεδήποτε και με
οποιονδήποτε τρόπο επιθυμεί οποιαδήποτε από τις φωτογραφίες που θα
υποβληθούν, με ονομαστική αναφορά στο φωτογράφο που έχει σχέση με τον
παρόντα διαγωνισμό.»
Το πιθανόν είναι ότι οι φωτογράφοι δεν διαβάζουν τα ψιλά γράμματα. Όπως
δεν κοιτάζουν αντίστοιχες λεπτομέρειες στις συμβάσεις για τις πιστωτικές κάρτες,
για τα συμβόλαια ενοικίασης κλπ. Ή δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς κάνουν.
Δέχονται λοιπόν, δωρεάν, ν’ αποξενωθούν από το συγκεκριμένο και επιλεγμένο
υλικό που υποβάλλουν στο διαγωνισμό και αποτελεί πνευματική τους ιδιοκτησία.
Και μάλιστα το χειρότερο, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς καν αυτό το υλικό να
βραβευθεί. Κάποιοι επωφελούνται από τη θεμιτή επιδίωξη αναγνώρισης και
δημοσιότητας μέσω διαγωνισμών φωτογραφίας και μάλιστα με καταχρηστικό
τρόπο αφού δεν υπάρχει κανένα αντάλλαγμα. Οπότε μονομιάς οι δημιουργοί είτε
ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες βρίσκονται αναιτιολόγητα σε μειονεκτική θέση,
χάνοντας το πνευματικό τους έργο.
Προσοχή λοιπόν. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η περιορισμένη εκχώρηση
δικαιώματος που αποτελεί την στάνταρ καλόπιστη πρακτική δηλ. δημοσίευση
για τις ανάγκες του διαγωνισμού, προβολή του διαγωνισμού και ίσως έκδοση
σχετικού λευκώματος και άλλο η άνευ όρων και άνευ αμοιβής «απαλλοτρίωση»
του copyright, που είναι τουλάχιστον καταχρηστική για να μην τη
χαρακτηρίσουμε διαφορετικά. Διαβάζουμε λοιπόν προσεκτικά τα ψιλά γράμματα.
Προσέχουμε για να έχουμε…
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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weddingphoto
   2012

53.371

*
*1 Αυγούστου 28 Δεκεμβρίου

Αναγνώστες μέσα σε τέσσερις μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Δεν ξέρω πόσο κάλα θα δεχτούν οι γυναίκες την
συγκεκριμένη είδηση καθώς πλέον δεν θα μπορούν να
λένε ψέματα για την ηλικία τους.
Τρεις επιστήμονες στην Σιγκαπούρη ανέπτυξαν ένα
λογισμικό που θα μπορεί να υπολογίζει την ηλικία των
προσώπων με ακρίβεια 5 χρόνων. Υπεύθυνος για την
ανακάλυψη αυτή είναι ο Bingbing Ni του Advanced Digital
Sciences Center της Σιγκαπούρης μαζί με τον Zheng Song
και τον Shuicheng Yan από το Εθνικό Πανεπιστήμιο. Οι
ερευνητές ανέπτυξαν μια μηχανή που μπορεί να υπολογίσει
από εικόνες και βίντεο την ηλικία των εικονιζόμενων
προσώπων. Για την ανάπτυξη της χρησιμοποίησαν 400.000
εικόνες από το Flickr και το Google Images και 10.000
βίντεο από το YouTube. Αφού στα πρόσωπα σημειώθηκε
η ηλικία αναπτύχθηκε ένας αλγόριθμος ώστε να μπορεί να
προπονηθεί το σύστημα στην αναγνώριση οποιουδήποτε
προσώπου. Συνολικά για την ανάπτυξη της μηχανής
χρησιμοποιήθηκαν 219.000 πρόσωπα, η μεγαλύτερη
database που έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ για τη δημιουργία
αντίστοιχου λογισμικού. Η μηχανή μπορεί να πέσει έξω κατά
πέντε χρόνια αλλά οι ερευνητές πιστεύουν ότι το σφάλμα
θα μειωθεί στο ελάχιστο. Που χρειάζεται αυτή η εφαρμογή
όμως; Καταρχήν χρησιμοποιώντας την μηχανή αυτή θα
μπορεί να φτιαχτεί μια τεράστια database αυτόματα και όχι
χειροκίνητα ώστε για να εξάγει δημογραφικά στοιχεία σε
διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Ο δημιουργός Bingbing
Ni έδωσε μια πολύ καλή ιδέα στους διαφημιστές λέγοντας
ότι θα μπορούσε να φορτωθεί η εφαρμογή σε διάφορα
μηχανήματα όπως αυτόματοι πωλητές και να προβάλλει
διαφημίσεις ανάλογα με την ηλικία του πελάτη.

Philips
   
    

 iPad   

Και πως το κάνει αυτό; Μετράει τις ζωτικές σας ενδείξεις.
Με την εμπρόσθια κάμερα του iPad αν κάτσετε ακίνητος
και σε συγκεκριμένη θέση μετράει τους παλμούς σας και
τον ρυθμό της αναπνοής με βάσει το ρυθμό αλλαγής
στον δερματικό τόνο για το μεν και με βάσει τις κινήσεις
του στήθους για το δε. Η εφαρμογή ονομάζεται Vital
Signs Camera και θα την βρείτε στο appStore.

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Kodak
T , 

T-Max   Tri-X Pan

Η Kodak διέψευσε τις φήμες που την θέλουν να σταματάει
κάποιες δημοφιλείς εμουλσιόν από τις σειρές των
ασπρόμαυρων φιλμ. Οι εκπρόσωποι της εξήγησαν ότι αυτό
που άλλαξε είναι ο τρόπος συσκευασίας και διανομής των
φιλμ και ότι σε καμία περίπτωση δεν σταματάει η παραγωγή
τους. Το φιλμ που επηρεάστηκαν από τις τροποποιήσεις και
προκάλεσαν διαμαρτυρίες των φίλων τους, ήταν τα T-Max
400 120 και τα Tri-X Pan 120 400. Πλέον θα συσκευάζονται
και θα πωλούνται σε πεντάδες.
Επιπλέον το Max 400 με τις 12 πόζες καταργείται και
θα κυκλοφορεί μόνο με 24 καρέ ενώ το BW400cn θα
κυκλοφορεί σε πακέτα των τριών και όχι ανά τεμάχιο όπως
πριν. Το μόνο φιλμ που καταργείται είναι το Elite Chrome
100/36 όπως είχε ανακοινωθεί επίσημα εδώ και καιρό.
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”.
ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ
ìå e-mail óôï info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ
óôï site www.photo.gr üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò,
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo
fax: 210 8541 485 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
 



          

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá

    !

Ýíá óåìéíÜñéï:
€48,78
äýï óåìéíÜñéá:
€89,43
ôñßá óåìéíÜñéá:
€121,95
ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73
ðÝíôå óåìéíÜñéá: €211,38
Ýîé óåìéíÜñéá:
€243,90

+
+
+
+
+
+

ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ

23% (€60)
23% (€110)
23% (€150)
23% (€210)
23% (€260)
23% (€300)



1

Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της

 ,   , ,  ,
 .   .   
   .        !"   . # 

 !       .

2

Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής

$   ",  % & ,
“    ”  !, 
" ,
  "  %!   
 "  :  ,   ,
   %  %!  ,  !&...

3

Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ

'   ,  , "(,   .  " 
  "   .
'   ) . *"( 
Premiere Pro, )  " !  ,
 .

4

Photoshop Ι

$   !%!  &  &!  ,
 % -   .  )  "
!  -  . +%  
 &% ,   !%!  Layers.
/    & : Raster - Vector.

5

Photoshop ΙΙ

Layers,  " (%  " Alpha
channels),    (Actions),
"  .  %& RGBCMYK. 2   layer, layer mask.

6

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Photoshop ΙΙΙ

'%     Layers.
 %  & #/*,   !  . HDR     ",
plugins   (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade  .)

Δευτέρα 30/1/12

Τετάρτη 1/2/12

Σάββατο 11/2/12

Σάββατο 4/2/12

Δευτέρα 6/2/12

Τετάρτη 8/2/12,

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 18:00-22:00

ώρα 18:00-22:00

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................
Äéåýèõíóç: ...................................................................................
Ðüëç: ...........................................................................................
Ôçë. : ...................................mail: ................................................
Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................

3

4

5

6

ÕðïãñáöÞ...........................
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Με την μεγαλύτερη έως σήμερα
συμμετοχή μελών, πραγματοποιήθηκε
την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011,
στην αίθουσα του Πολιτιστικού
Κέντρου Εργαζομένων Ο.Τ.Ε.
(οδός Γ΄ Σεπτεμβρίου 110), η
εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
του Οργανισμού και οι εκλογές
για την ανάδειξη του Διοικητικού
και του Εποπτικού Συμβουλίου
του οργανισμού συλλογικής
διαχείρισης των φωτογράφων.
Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης
ψήφισαν ομόφωνα και παμψηφεί
όλες τις εισηγήσεις του Δ.Σ. επί των
θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των
Οργάνων του Οργανισμού. Το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε
συγκροτήθηκε σε σώμα στις 12-122011, ως εξής:
Πρόεδρος:
Παπαθανασίου Γιώργος
Αντιπρόεδρος:
Αλεβίζος Μιχάλης
Γεν. Γραμματέας:
Τσεβάς Δημήτρης
Ταμίας:
Ασημακόπουλος Γιάννης
Β΄Αντιπρόεδρος:
Χατζηκωστής Ανδρόνικος.
Μέλη: Κουτρουμάνος Βασίλης,
Διαμαντόπουλος Σπύρος.
Το νέο Εποπτικό Συμβούλιο
συγκροτήθηκε επίσης ομόφωνα σε
σώμα, στις 17-12-2011, ως εξής:
Προϊστάμενος: Ρουπίνας Άρης
Αναπληρωτής Προϊστάμενος:
Γεωργίου Βασιλική.
Μέλη: Ζουλιάτης Χρήστος,
Καραχοντζίτη Ελένη, Κωνσταντινίδης
Δημήτρης.

Fujifilm
     ... !
Η Fujifilm αποφάσισε να επεκτείνει τους τομείς δραστηριότητάς της πέρα από το Imaging
και να βγάλει στην παραγωγή… προϊόντα ομορφιάς. Η σειρά Astalift περιέχει προϊόντα
περιποίησης για το δέρμα όπως αντιρυτιδικές κρέμες και θα ντεμπουτάρει στην Ευρώπη
τον Φεβρουάριο. Στην Ιαπωνία η σειρά κυκλοφορεί ήδη εδώ και τέσσερα χρόνια ενώ
τα δύο τελευταία διατίθεται και στην Κίνα. Μάλιστα για τους φωτογράφους το όνομα
της σειράς Astalift μπορεί να θυμίσει το όνομα ενός άλλου γνωστού προϊόντος της
εταιρείας, το φιλμ Astia που η ειδικότητα του ήταν η αναπαραγωγή φυσικών τόνων της
ανθρώπινης επιδερμίδας με ιδιαίτερα ομαλή και γλυκειά τονικότητα.

Panasonic, Samsung, SanDisk, Sony # Toshiba
Consortium 

       flash memory

Οι Panasonic, Samsung, SanDisk, Sony και Toshiba ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε
συμφωνία ώστε να αναπτύξουν προχωρημένη τεχνολογία για τις κάρτες flash memory
και την ενσωματωμένη μνήμη σε διάφορες συσκευές.
Η συνεργασία τους έχει ονομαστεί “Next generation Secure Memory Initiative” και
θα ξεκινήσει την προώθηση των νέων SD καρτών και των on board μνημών των
συσκευών κατάλληλων για την αποθήκευση HD αρχείων που θα χρησιμοποιούνται σε
συσκευές όπως τα tablets και τα smartphones. Βασικός σκοπός αυτής της τεχνολογίας
είναι η προστασία του περιεχομένου. Οι πέντε κατασκευάστριες εταιρείες πιστεύουν
ότι μέσα στο 2012 οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να βλέπουν και να διαχειρίζονται
απροβλημάτιστα HD υλικό σε μεγάλο αριθμό συσκευών.
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LG * Intel
'#    "  #
Intel Wireless Display (WiDi)
H LG Electronics προχώρησε
σε στρατηγική συνεργασία με
την Intel, για την υιοθέτηση και
από κοινού προώθηση της νέας
τεχνολογίας Intel Wireless Display
(WiDi). To Intel WiDi, αφορά σε
ένα περιβάλλον χρήσης ασύρματης
σύνδεσης, που επιτρέπει την άμεση
παρακολούθηση περιεχομένου
υψηλής ανάλυσης, -το οποίο
βρίσκεται αποθηκευμένο σε
notebooks και άλλες εξωτερικές
φορητές συσκευές-, στη μεγάλη
οθόνη τηλεοράσεων, προβολέων
ή οθονών Η/Υ. H τεχνολογία
Intel WiDi όχι μόνο επιτρέπει την
κοινή χρήση του αποθηκευμένου
περιεχομένου, αλλά και τη
μεταφορά στις τηλεοράσεις CINEMA
3D Smart TV, τους προβολείς και τις
οθόνες Η/Υ, μίας πλούσιας γκάμας
online περιεχομένου –όπως βίντεο
από το YouTube και streaming
εκπομπές από ιστοσελίδες ζωντανής
μετάδοσης-, που είναι προσβάσιμο
μέσα από notebooks και άλλες
φορητές συσκευές. Οι χρήστες
μπορούν να παρακολουθήσουν
το συγκεκριμένο περιεχόμενο
μέσα στην υψηλής ανάλυσης
οθόνη CINEMA 3D. Η γκάμα των
προϊόντων LG CINEMA 3D που θα
ενσωματώνουν την τεχνολογία Intel
WiDi, θα παρουσιαστεί στην έκθεση
CES, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στο Λας Βέγκας.

thens Art Studio
 workshop  : 14-15 I #  2012
Στο Athens Art Studio, τον Πολυχώρο Φωτογραφίας που δημιούργησαν φέτος οι
φωτογράφοι Αλέξανδρος Βογιατζάκης και Γιώργος Μυριαγκός, μεταξύ άλλων το 2011
διοργανώνεται το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012, ειδικό workshop
μόδας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτείνεται σε δύο οκτάωρα, ένα την κάθε μέρα.
Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στην θεωρητική προσέγγιση και περιλαμβάνει: θέματα
φωτισμών και στησιμάτων πλατώ, καθώς και εισηγήσεις όχι μόνον φωτογραφικού
ενδιαφέροντος αλλά και θεμάτων που άπτονται του fashion design, make up/styling,
model casting κλπ. Eπίσης θα αναλυθεί η σημασία και ο ρόλος του αναγκαίου εξοπλισμού.
Η Κυριακή θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για photo sessions όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν
την ευκαιρία να φωτογραφίσουν live δύο επαγγελματίες μοντέλα με ποικιλία ρούχων σε
συνθήκες fashion shooting. Στο τέλος του workshop, θα επακολουθήσει αξιολόγηση της
προσπάθειας των συμμετεχόντων οι οποίοι θα μπορούν να κρατήσουν τις φωτογραφίες
τους για να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους portfolio. Η συμμετοχή στο διήμερο
workshop, συνολικής διάρκειας πάνω από 16 ώρες, στοιχίζει 170 ευρώ.
Μεγαλουπόλεως 16, Αγ. Δημήτριος 173 43
(50 μέτρα από το Athens Metro Mall) Mετρό: Άγιος Δημήτριος
Τηλ.210 9703 980 Κινητό 694 4474 024 info@athensartstudio.gr

<"'*<!*
6    Omnisight Microdrone
To μεγάλο κόστος της αεροφωτογραφίας με επανδρωμένες πτήσεις,
έχει οδηγήσει στην αναζήτηση φθηνότερων λύσεων. Στον τομέα
λοιπόν της εναέριας φωτογράφησης για διάφορες εφαρμογές
(κτήρια, φωτογραμμετρία, αρχαιολογία, χαρτογραφία κλπ.) η
ελβετική εταιρία Omnisight προτείνει τα τετρακινητήρια mini
ελικόπτερα Μicrodrone. Η τηλεκατευθυνόμενη ελαφρά πτητική
συσκευή MD4-1000 έχει ωφέλιμο φορτίο ανύψωσης 1.2κιλά και
ειδικά συστήματα προσαρμογής και χειρισμού για φωτογραφικές
μηχανές. Ο έλεγχος γίνεται μέσω laptop. H συσκευή φέρει
ακριβή συστήματα γεωγραφικού εντοπισμού με μνήμη. Επίσης
η φωτ. μηχανή ή βιντεοκάμερα διατηρείται σε σταθερή θέση με
γυροσκοπικό μηχανισμό. Η Nikon D3100 ήταν μια από τις πρώτες
ψηφιακές ρεφλέξ που δοκιμάστηκαν για το Microdrone, με πολύ
ενθαρρυντικά φωτογραφικά αποτελέσματα.
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Ανατολής». Κληρονομιά
έμειναν ενδιαφέροντα
αρχιτεκτονήματα αποικιακού
ρυθμού και μεταγενέστερα
Art Deco, επηρεασμένα από
τη γαλλική κουλτούρα που
κάποτε δέσποσε στη ΝΑ
Ασία.
Δήλωσε για τη σημερινή
Κίνα η Ηeather McNeill
διευθύντρια του
πρακτορείου Corbis
“…αν και υπάρχουν κάποια
προβλήματα κατανόησης
του στιλ, η Κίνα είναι η
νεώτερη μεγάλη ευκαιρία
για τους φωτογράφους που
θέλουν να κερδίσουν από
την έντονη ανάπτυξη στην
περιοχή…”
Η κινέζα φωτογράρος
Sharon Tao ανήκει στο
τοπικό πρακτορείο “5th
Avenue Production”. Λέει
λοιπόν: «Μόνον στη Σαγκάη
υπάρχουν τριάντα περιοδικά
μόδας, δέκα χιλιάδες
διαφημιστικές εταιρίες
και είκοσι πρακτορεία
μοντέλων, εκτός από αυτούς
που βγάζουν απλούς
καταλόγους ρούχων.
Αυτό σημαίνει πολλές
ευκαιρίες για τους ντόπιους
φωτογράφους. Καθώς
όμως έρχονται φωτογράφοι
απ όλο τον κόσμο, ο
διεθνής ανταγωνισμός
σκληραίνει…»

Shanghai story
&  #   '           Sharon Gao
H πιο πολυάνθρωπη (23εκ.) πόλη της Κίνας, μεγαλύτερη και από το Πεκίνο, η Σαγκάη είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, λόγω της εκρηκτικής οικονομικής ανάπτυξης η οποία
έχει και άλλες πλευρές. Μια από αυτές είναι η άνθηση της φωτογραφίας: δεκάδες διεθνείς οίκοι
μόδας και περιοδικά (Madame Figaro, Look, κλπ.) επιλέγουν την Σαγκάη για location shooting.
Η Σαγκάη έχει πίσω της πολλή περισσότερη ιστορία απόσο διαρκεί το κομμουνιστικό καθεστώς
που εγκαθίδρυσε το 1948 ο Τσε Μάο Τουγκ. Δεν την αποκαλούσαν άδικα «Παρίσι της
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Η Sharon Gao έχει
συνεργαστεί με εταιρίες όπω
ςUPS, Getty Images, Sony
κλπ. Κατά τη γνώμη της το
πιο σημαντικό στοιχείο της
Σαγκάης είναι η πολυμορφία
της. “Tα φώτα της νύκτας
μοιάζουν συναρπαστικά. Στο
κέντρο υπάρχουν κτήρια,
γέφυρες κλπ. με πολύ
καλλιτεχνική όψη και δίνει
την αίσθηση μιας πόλης
πολύ διαφορετικής από
άλλες της Κίνας”.


   
 Nikon Pro
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ΔΙΑΨΕΥΔΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

 .* #]! *4 ]'7# *)% " Z;
@

$ (   (  

1. Προσωρινό πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών
2. Μετατροπή λογαριασμών με ισοτιμία ένα ευρώ προς ένα νέο
νόμισμα
3. Μετατροπή δανείων, μισθών, ενοικίων κ.λπ. με ισοτιμία ένα
προς ένα
4. Απαγόρευση μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμούς μη
μόνιμων κατοίκων
5. Απαγόρευση εκροών κεφαλαίων
6. Σφράγισμα των χαρτονομισμάτων του ευρώ. Θα φέρουν την
αξία του νέου νομίσματος
7. Απαγόρευση κυκλοφορίας άλλων νομισμάτων πέραν των
σφραγισμένων
8. Έκδοση και κυκλοφορία χαρτονομισμάτων του νέου
νομίσματος
9. Άνοιγμα ανταλλακτηρίων συναλλάγματος για το νέο νόμισμα
10. Δίνεται μικρό χρονικό διάστημα για την ανταλλαγή
11. Επιβολή της χρήσης του νέου νομίσματος στα καταστήματα
12. Όλες οι πληρωμές, πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικές
συναλλαγές στο νέο νόμισμα
13. Απόσυρση των σφραγισμένων χαρτονομισμάτων του ευρώ
14. Το ευρώ αντιμετωπίζεται ως συνάλλαγμα
15. Ραγδαία υποτίμηση του νέου νομίσματος, μόλις αφεθεί
ελεύθερη η ισοτιμία του στις αγορές
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To σενάριο είναι φανταστικό, αλλά κάπως
έτσι θα ήταν ο χειρότεροw εφιάλτης
της Ευρώπης: έπειτα από φημολογία
εβδομάδων, ο Έλληνας πρωθυπουργός
ανακοινώνει αργά Σάββατο βράδυ πως
η χώρα θα εγκαταλείψει το ευρώ και θα
επιστρέψει στη δραχμή. Τη Δευτέρα, ουρές
εξαγριωμένων Ελλήνων συγκεντρώνονται
έξω από τις σφραγισμένες πόρτες των
τραπεζών, προσπαθώντας να πάρουν τις
παγωμένες καταθέσεις τους. Η αξία της
δραχμής υποτιμάται κατά περισσότερο
από 60% έναντι του ευρώ και οι τιμές
των προϊόντων εκτινάσσονται στα λίγα
καταστήματα που τολμούν να ανοίξουν.
Σύντομα κόβονται όλες οι διεθνείς
πιστώσεις προς την Ελλάδα καθώς
κηρύσσει πτώχευση. Η χώρα διολισθαίνει
στο χάος και ο στρατός αναλαμβάνει τη
διακυβέρνησή της. Ίσως να μη συμβεί ποτέ
αυτή η τρομακτική αλληλουχία γεγονότων.
Όμως δεν μπορεί πια να αποκλεισθεί το
ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη
η Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα.
Επισήμως οι θεματοφύλακες της
νομισματικής ένωσης αρνήθηκαν να
συζητήσουν δημοσίως την πιθανότητα
της εξόδου κάποιων χωρών από το ευρώ.
Όπως τόνισε ο Μάριο Ντράγκι «δεν θα
ήταν συνετό να προβλέπουμε σχέδια για
κάτι που θεωρούμε απίθανο να συμβεί».
Καθώς, όμως, αποκαλύπτεται η αλήθεια
για την Ελλάδα και άλλες ασθενέστερες
οικονομίες της Ευρωζώνης, πως το
τίμημα της συμμετοχής στο ευρώ θα είναι
μεγαλύτερες θυσίες, αυξάνεται ο αριθμός
των νομικών και οικονομικών επιστημόνων
- εκτός βέβαια από τους ίδιους τους
Έλληνες - που εξετάζουν λεπτομερώς τι
θα συνέβαινε αν η Ελλάδα έβγαινε από
το ευρώ.Από τη στιγμή που ανέλαβε
πρωθυπουργός τον Νοέμβριο, ο Λουκάς
Παπαδήμος επαναλαμβάνει επίμονα πως
το μέλλον της Ελλάδας βρίσκεται στην
Ευρωζώνη. Αυτό, όμως, δεν έχει εμποδίσει
επενδυτικές τράπεζες, ακαδημαϊκούς και
νομικούς να ψάχνουν πώς θα έμοιαζε
μια έξοδος από το ευρώ. Τον περασμένο
μήνα η Nomura και η UBS εκπόνησαν
λεπτομερείς μελέτες.Η Nomura προβλέπει
υποτίμηση της νέας δραχμής κατά 60%.
Η UBS επεκτείνεται σε προειδοποιήσεις
για υπερπληθωρισμό, στρατιωτικά
πραξικοπήματα και εμφύλιο πόλεμο.
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Μία από τις πλέον διεξοδικές μελέτες είναι του οικονομολόγου Ερίκ Ντορ του Ieseg
School of Management στη Λιλ της Γαλλίας. Ο Τσάρς Πρόκτορ, Βρετανός νομικός,
εξετάζει το ακανθώδες θέμα τι θα γίνει με όσους επενδυτές κατέχουν ομόλογα που
διέπονται από την ελληνική νομοθεσία, όπως το 90% των ελληνικών ομολόγων.
Το πιθανότερο, συμπεραίνει, είναι η αθέτηση πληρωμών, καθώς οι επενδυτές δεν θα
δεχθούν να πληρωθούν σε υποτιμημένες δραχμές. Το μεγαλύτερο πλήγμα θα δεχθεί
η ΕΚΓ, που έχει στην κατοχή της ελληνικά ομόλογα αξίας περίπου 60 δισ. Στα θετικά
του σεναρίου αυτού, όμως, είναι πως με ένα φθηνό νόμισμα και έχοντας ανακτήσει τον
έλεγχο της νομισματικής της πολιτικής, η Ελλάδα θα έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες
να επιστρέψει σε ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο, όμως, πρόβλημα για την Ελλάδα αν
επιστρέψει στη δραχμή είναι, σύμφωνα με τον Χαλ Σκοτ, οικονομολόγο στο Χάρβαρντ,
με ποιο τρόπο θα πείσει τους Έλληνες να πιστέψουν και να κρατήσουν μια υποτιμημένη
δραχμή όταν θα έχουν τόσο εύκολη πρόσβαση στο πολύ ισχυρότερο ευρώ.
Του LANDON THOMAS / THE NEW YORK TIMES

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.
Από νομικής απόψεως η αποχώρηση από την Ευρωζώνη προσκρούει στην έλλειψη
νομικού πλαισίου και θα συνεπαγόταν παραβίαση της συνθήκης της Λισσαβώνας, εκτός
κι αν εντάσσεται στο πλαίσιο μιας πλήρους αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα δε με τη μελέτη του πανεπιστημίου IESEG, είναι αβέβαιο αν θα συναινούσαν οι
εταίροι σε οποιαδήποτε εναλλακτική λύση.
Το άρθρο 50 της συνθήκης της Λισσαβώνας προβλέπει την αποχώρηση ενός κράτους
- μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε η ενδιαφερόμενη χώρα πρέπει να
συμφωνήσει με τους εταίρους της τις διαδικασίες απόσχισής της. Δεν προβλέπει, όμως,
τίποτε για την αποχώρηση κράτους - μέλους από την Ευρωζώνη και την παράλληλη
παραμονή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο είναι δυνατό
να αποσχισθεί ένα κράτος - μέλος από την Ευρωζώνη χωρίς να παραβιαστεί
η συνθήκη της Λισσαβώνας, θα ήταν να αποχωρήσει από την Ε.Ε. και στη συνέχεια να
επαναδιαπραγματευθεί την επανένταξη του σε αυτήν. Όπως, όμως, επισημαίνει το IESEG,
η διαδικασία αυτή θα ήταν επισφαλής από πολιτικής απόψεως, καθώς μια επανένταξη θα
απαιτούσε την έγκριση όλων των κρατών - μελών.

To IESEG επισημαίνει πως, αν μια χώρα
επιθυμεί την αποχώρηση της από την
Ευρωζώνη αλλά την παραμονή της στην
Ε.Ε., μπορεί να επικαλεστεί τη συνθήκη
της Βιέννης, που αναγνωρίζει το δικαίωμα
μιας χώρας - μέλους μιας διεθνούς
συμφωνίας να παραβιάσει ορισμένες
από τις διατάξεις της συμφωνίας αυτής
εάν ισχυριστεί πως έχουν αλλάξει
καθοριστικά οι συνθήκες κατά τρόπο
που να αλλοιώνει όποιες υποχρεώσεις
της απορρέουν από την υπογραφή
της. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, θα
μπορούσε, σύμφωνα πάντα με το
IESEG, να επικαλεστεί την απώλεια
ανταγωνιστικότητας που επέφερε
στην οικονομία της το ισχυρό ευρώ
και την ύφεση που την πλήττει, ώστε
να ισχυριστεί πως οι νέες συνθήκες
αλλάζουν άρδην την ισορροπία ανάμεσα
στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
της συμμετοχής της στο ευρώ.
To IESEG εκτιμά, πάντως, ότι στην
περίπτωση αυτή οι κοινοτικοί εταίροι
θα μπορούσαν να απαντήσουν πως
η λιτότητα την οποία υφίσταται είναι
συνεπακόλουθο των εκ μέρους
της παραβιάσεων του συμφώνου
σταθερότητας. Επισημαίνει, άλλωστε, πως
ορισμένα κράτη - μέλη, όπως η Γαλλία,
η Μάλτα και η Ρουμανία, δεν έχουν
επικυρώσει τη συνθήκη της Βιέννης.

Αναδημοσίευση από την Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

www.facebook.com/photographos.mag
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• Πως ξεκίνησε η σχέση σου με την φωτογραφία;
Λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλους φωτογράφους, δηλαδή δεν τραβούσα φωτογραφίες
από μικρός. Κάποια στιγμή σε ηλικία 29 ετών έπεσε στα χέρια μου μία φωτογραφική μηχανή
και άρχισα δειλά δειλά να δοκιμάζω τις ικανότητές μου. Από τότε άρχισε μια πιο στενή επαφή
με τον κόσμο της φωτογραφίας, μάλλον με αργό ρυθμό. Τέσσερα χρόνια μετά γνώρισα το
Γιάννη Αλεφάντου ο οποίος βοήθησε πολύ ώστε αυτή η σχέση να εξελιχθεί σε μεγάλη αγάπη!
Ο ενθουσιασμός του Γιάννη και η καθοδήγηση του σε τεχνικά και όχι μόνο, θέματα, με έκαναν
να θέλω να ανακαλύψω ακόμα περισσότερα πράγματα στη φωτογραφία.

<"';< "+ ],#;,*.

• Σε ποια είδη φωτογραφίας εξειδικεύεσαι και αγαπάς περισσότερο;
Ως άνθρωπο με χαρακτηρίζει η ενέργεια και η κοινωνικότητα, γι’αυτό το λόγο με εκφράζει
η “ζωντανή” φωτογραφία. Θέλω να βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους και στο κέντρο των
εκδηλώσεων τους. Ν’ αποτυπώνω με το φακό μου τις δράσεις, τα ανθρώπινα γεγονότα, είτε
αυτά είναι γάμοι, βαπτίσεις, πάρτυ, θέατρο κ.α. Λατρεύω επίσης τα ταξίδια και την καταγραφή
εικόνων από άλλους τόπους, άλλους λαούς, στα οποία θα αφιερωθώ περισσότερο όταν το
επιτρέψουν τα οικονομικά.
• Λόγω οικονομικών συνθηκών η φωτογραφία γάμου αποτελεί μια από τις λίγες
βιοποριστικές επιλογές για τον έλληνα φωτογράφο;
Η κρίση έχει επηρεάσει όλους τους επαγγελματίες, κάθε κλάδου, όχι μόνο τους φωτογράφους.

  ?: C.C  C
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Δεν μιλάμε για μονόδρομο αλλά λόγω της γενικότερες
τάσης αυξήθηκαν οι φωτογράφοι γάμου. Όμως οι καλοί
φωτογράφοι και σωστοί επαγγελματίες, ανεξαρτήτως
ειδικότητας (γάμος, μόδα, ρεπορτάζ κ.α.), θα συνεχίσουν να
εργάζονται και να διακρίνονται επαγγελματικά.
• Τα τελευταία χρόνια η φωτογραφία γάμου έχει αλλάξει
πρόσωπο στην Ελλάδα. Θεωρείς ότι πραγματικά έχει
εξελιχθεί ή αντιγράφει απλά τη μόδα και την κατεύθυνση
από άλλες χώρες της δύσης;
Σαφώς και έχει εξελιχθεί. Οι επιρροές πολλών φωτογράφων,
συμπεριλαμβανομένου και του υποφαινόμενου, είναι
από φωτογράφους του εξωτερικού, αλλά ο καθένας
προσαρμόζει αυτές τις επιρροές στο προσωπικό του στυλ.
Όσοι αντιγράφουν δεν εξελίσσονται, άρα δεν έχουν και
μέλλον. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι υπάρχουν και
κάποιοι φωτογράφοι στην Ελλάδα που επηρεάζουν όχι μόνο
Έλληνες αλλά και ξένους φωτογράφους.
• Ποια είναι η δική σου προσέγγιση στη φωτογραφία; Με
ποιον τρόπο εκφράζεσαι και διαφοροποιείσαι από τους
συναδέλφους σου; Από που εμπνέεσαι;
Βασικά προσεγγίζω τον άνθρωπο. Ζω την κάθε ιστορία
ξεχωριστά, γίνομαι κομμάτι της. Απολαμβάνω όλες τις
στιγμές που βγαίνουν από μια ιστορία γάμου και χαίρομαι να
τις ζω. Η παραμικρή λεπτομέρεια αυτών των στιγμών μπορεί
να αποτελέσει πηγή έμπνευσης.
• Πιστεύεις ότι και το κοινό εξελίχθηκε δηλ. περιμένει
ανεβασμένο επίπεδο φωτογραφίας;
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Τα περισσότερα ζευγάρια στην εποχή μας,
αφιερώνουν πολλές ώρες στο internet για την
αναζήτηση φωτογράφου και όχι μόνο. Αυτό από μόνο
του δείχνει ότι ζητούν το κάτι άλλο. Άρα υπάρχει
εξέλιξη ως ένα βαθμό. Αυτή θα γίνει μεγαλύτερη όσο
εμείς βελτιωνόμαστε και παρουσιάζουμε συνεχώς
καλύτερες και ποιοτικότερες δουλειές. Όταν κάποιος
βλέπει κάτι ποιοτικό το αναγνωρίζει, το περιμένει, το
αποζητά. Όπως εμείς έτσι και το κοινό παρακολουθεί
την πρόοδο συνεχώς.
• Πέρα από την γενικότερη οικονομική κατάσταση,
ποιες είναι οι βασικότερες δυσκολίες του έλληνα
φωτογράφου σήμερα;
Μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε σήμερα
είναι η δραστηριοποίηση “αλεξιπτωτιστών”
φωτογράφων, οι οποίοι αναλαμβάνουν γάμους
με μικρή αμοιβή (αφού δεν έχουν επιβαρύνσεις
από ΤΕΒΕ, φόρο εισοδήματος, περαιώσεις κ.α.), με
αποτέλεσμα να κάνουν ζημιά στους επαγγελματίες.
Χωρίς καλά καλά να το γνωρίζουν μάλιστα,
κάνουν ζημιά και στους εαυτούς τους. Αν γίνουν
επαγγελματίες στην πορεία θα διαπιστώσουν ότι
δεν “θα βγαίνουν” αφού θα έχουν κακομάθει τους
πελάτες και δε θα μπορούν να ανεβάσουν τις τιμές για
να καλύπτουν τα έξοδά τους.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει στο Ναύπλιο.
Ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία γάμου
από το 2009. Είναι μέλος των ομάδων portraito,
PWS και fearlessphotographers.
www.yiannissotiropoulos.com
info@yiannissotiropoulos.com
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