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 Kodak
Η προσφυγή της Kodak στην προστασία του
άρθρου 11 του πτωχευτικού κώδικα των ΗΠΑ
(κάτι παραπλήσιο αλλά όχι ταυτόσημο με το
άρθρο 99 του δικού μας πτωχευτικού δικαίου) την
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου σηματοδοτεί το ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ για τη φωτογραφία - τουλάχιστον όπως
την γνωρίζαμε. Στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
η είσοδος στην αγορά νέων παικτών,
η σταδιακή μετακίνηση της λήψης φωτογραφιών
στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας και
η συρρίκνωση της εκτύπωσης, έστειλαν στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας κολοσσούς της
διεθνούς φωτογραφικής βιομηχανίας: Agfa,
Polaroid, Konica-Minolta, Yachica/Contax, Kodak
είναι μερικά από τα μεγάλα εργοστάσια ενώ
η λίστα με τις μικρότερες βιομηχανίες που χάθηκαν
είναι ατελείωτη και δυστυχώς ακόμα ανοιχτή.
Έτσι όμως συνέβαινε πάντοτε στην ιστορία του
ανθρώπινου πολιτισμού. Το νέο γεννιόταν μέσα
από τις στάχτες του παλιού, με ωδίνες και πόνο.
Όμως για να επανέλθουμε στην περίπτωση της
Kodak, η δυσμενής εξέλιξη της πορείας της μοιάζει
ακατανόητη. Στα περίπου 125 χρόνια ύπαρξής της
- που σχεδόν συμπορεύτηκαν με τα 170 χρόνια
από τότε που εφευρέθηκε και υπάρχει
η φωτογραφία - η Kodak τοποθετήθηκε πάντοτε
στην αιχμή της τεχνολογίας. Καθόριζε τις
εξελίξεις και δεν καθοριζόταν από αυτές. Τι να
πρωτοθυμηθεί κανείς; Το περίφημο σλόγκαν
“πατήστε το κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα”
που έδωσε το έναυσμα στην ερασιτεχνική
φωτογραφία τον 19ο αιώνα, την ατελείωτη γκάμα
α/μ φιλμ, τις Box Brownie, τα αρχετυπικά έγχρωμα
Kodachrome και τα Ektachrome, τα χαρτιά, τις
pocket Ιnstamatic και τόσα άλλα. Ενδεχομένως
κάποιοι από τον επαγγελματικό χώρο έχουν
συνδέσει την παρουσία της Kodak με την επιθετική
πολιτική marketing, τα πρώτα δίκτυα minilab κλπ.
Όμως τίποτε δεν ακυρώνει την απορία: Πως μία
τέτοιου μεγέθους, τεράστια πολυεθνική επιχείρηση
οδηγήθηκε στο γκρεμό; Με τέτοιους πόρους και
αμύθητα κεφάλαια κίνησης, με άριστη ενημέρωση
για το επερχόμενο τσουνάμι της ψηφιακής
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Tο πρώτο εργοστάσιο της Kodak στο Rochester της Νέας Υόρκης (Δεκαετία 1880)

τεχνολογίας πως αφέθηκε να καταρρεύσει; Γιατί δεν προσαρμόστηκε στις
απαιτήσεις της νέας εποχής; Γιατί δεν εξέλιξε τα προϊόντα της; Γιατί δεν αντέγραψε
έστω τoυς ανταγωνιστές της; Δυστυχώς τα ίδια ερωτήματα έχουν τεθεί για πολλά
κορυφαία γεγονότα που άλλαξαν τον ρου της ιστορίας της ανθρωπότητας και όχι
μόνο για την πτώχευση μίας πολυεθνικής. Οι απαντήσεις σε αυτά είναι κατά την
γνώμη μου πολύ απλές: Ανεπαρκής ηγεσία και άρα πλημμελής διαχείριση της
κρίσης, υπεροψία, άγνοια κινδύνου και εφησυχασμός, υπεράριθμο προσωπικό
και κατασπατάληση πόρων, κόπωση και αδυναμία προσαρμογής στα νέα
δεδομένα της αγοράς. Ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων σε μία
συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δημιούργησε ένα εκρηκτικό μείγμα που δεν
άφησε τίποτα όρθιο. (Όσοι έχουν επιχειρήσεις καταλαβαίνουν πολύ καλά τι θέλω
να πω). Όμως ό,τι κι αν πούμε το πλέον ιστορικό brandname της φωτογραφίας
είναι ένα βήμα πριν την ουσιαστική πτώχευση και μάλιστα σε μια συγκυρία όπου
ο φωτογραφικός κλάδος - ειδικά στην Ελλάδα - δεν είναι στα καλύτερά του.
Γιατί με το τέλος της Kodak κάπου νιώθουμε να τελειώνει και η φωτογραφική μας
νιότη (για να πω πιο κομψά ότι μεγαλώσαμε αρκετά όλοι μας).
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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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, "#$#%! &'!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
()#*!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου "(% #)%': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

+,)"!: 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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Αντικειμενικά κριτήρια για ελεύθερους
Αγαπητοί φίλοι,
Θα ήθελα να ενημερώσω όλους τους επαγγελματίες που διαβάζουν τακτικά το

επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται διάταξη

πολύ καλό σας περιοδικό Photobusiness Weekly ότι προβλέπεται να αλλάξουν

που καθιερώνει αντικειμενικά κριτήρια για τον

πολλά με βάση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη

έλεγχο 900.000 ελεύθερων επαγγελματιών

Βουλή. Ιδού μερικές μόνον αλλαγές:

και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μεταξύ
των κριτηρίων που θα προσδιορίζουν τα

Καθιερώνεται ηλεκτρονικά καθολικό πόθεν έσχες μέσω της υποχρεωτικής

ακαθάριστα έσοδα και το φορολογητέο εισόδημα

ηλεκτρονικής καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων σε

περιλαμβάνονται το ύψος των τραπεζικών
καταθέσεων και οι δαπάνες που πραγματοποιεί

ολόκληρο τον κόσμο. Οι φορολογούμενοι σε πρώτη φάση θα υποχρεωθούν
να δηλώσουν κάθε μορφής περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) σε Ελλάδα

ο επιτηδευματίας σε μετρητά. Μάλιστα, στην

και εξωτερικό. Σε επόμενη φάση θα εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα προσδιορισμού

περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα από

των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που θα βασίζεται στην υποχρεωτική

τον αντικειμενικό τρόπο φορολόγησης είναι

ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών δηλώσεων «πόθεν έσχες» και στον έλεγχο
της προέλευσης όλων των κεφαλαίων που διακινούν οι φορολογούμενοι, είτε

μεγαλύτερο από το λογιστικό προσδιορισμό,
δίνεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση η δυνατότητα

αυτά δαπανώνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, είτε διατίθενται για

αμφισβήτησής του.

καταναλωτικές ανάγκες, είτε αποταμιεύονται.
Ειδικότερα οι φορολογούμενοι θα δίνουν αναλυτική αναφορά στην εφορία για:

Ένας φόρος στα ακίνητα. Γίνονται σχεδιασμοί για

• Κάθε ευρώ που έχουν ξοδέψει από το διαθέσιμο εισόδημά τους και έχουν

την ενοποίηση ορισμένων φόρων στην ακίνητη

πάρει απόδειξη. Θα δηλώνεται το σύνολο των οικογενειακών δαπανών (αγορές

περιουσία. Εξετάζεται να καθιερωθεί ένας ενιαίος
φόρος ή ενιαίο τέλος που θα περιλαμβάνει
το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και το

τροφίμων, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ενοίκιο, δίδακτρα, κινητή τηλεφωνία,
οικιακές υπηρεσίες, νομικές και ιατρικές υπηρεσίες, ταξίδια κ.ά.). Ενα μικρό
ποσοστό 10% - 20% του εισοδήματος θα εξαιρεθεί από τη συλλογή παραστατικών

Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων

αφού για κάποιες δαπάνες δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν αποδείξεις .
• Τις αποταμιεύσεις σε καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων

Επιφανειών το οποίο εισπράττεται σήμερα μέσω
των λογαριασμών της ΔΕΗ. Δεν αποκλείεται ο
νέος φόρος ή το νέο τέλος που θα προκύψει

Αλλαγές στον τρόπο είσπραξης και απόδοσης του ΦΠΑ.

να αποσυνδεθεί από τους λογαριασμούς του
ηλεκτρικού ρεύματος.

Θα επανεξεταστεί το σύστημα καταβολής του ΦΠΑ, έτσι ώστε ο φόρος να
αποδίδεται στο Δημόσιο στον πραγματικό χρόνο.

Απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και
On line σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα ηλεκτρονικά συστήματα της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ώστε κάθε συναλλαγή
(έκδοση απόδειξης) να καταγράφεται και να μην είναι δυνατό να αλλοιωθεί.
Επιπλέον, θα καθιερωθεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές μεταξύ των
επιχειρήσεων (e-invoicing), με καταγραφή, όχι μόνο της έκδοσης, αλλά και της
πληρωμής του τιμολογίου. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται αντίστοιχη on line
σύνδεση με τη ΓΓΠΣ. Το μέτρο αυτό καταπολεμά οριστικά τα πλαστά τιμολόγια.
Κατάργηση φοροαπαλλαγών. Οι κοινωνικές απαλλαγές θα διατηρηθούν εφόσον
κρίνονται σκόπιμες, αλλά μόνο υπέρ όσων πληρούν ορισμένα εισοδηματικά και

Στοιχείων και αναμόρφωση του φορολογικού
ποινολογίου. Καταργούνται πολλές υποχρεώσεις
τήρησης πρόσθετων βιβλίων, μειώνονται
σημαντικά τα πρόστιμα για πλαστά και εικονικά
τιμολόγια, για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση
φορολογικών στοιχείων και για άλλες παραβάσεις
του συγκεκριμένου Κώδικα.
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΙΑΡΗΣ
Φοροτεχνικός Σύμβουλος

περιουσιακά κριτήρια.

 ?"! *)"! >  )("@," )#,% ) Weekly
Καλησπέρα σας,
Διαβάζοντας το editorial του κ.Τζίμα στο προηγούμενο τεύχος, σχετικά με την
απόφασή σας να χρεώνεται τους αναγνώστες σας μέσω διαδικτύου σας ενημερώνω ότι: Δεν επιθυμώ να με χρεώσετε ποτέ χωρίς να με ρωτήσετε! Σε περίπτωση
που με χρεώσετε με οποιοδήποτε τρόπο, οποιοδήποτε ποσό, θα κινηθώ νομικά
εναντίον σας! Εάν θέλετε να με διαγράψετε αυτή την στιγμή από τους καταλόγους και τα αρχεία σας και να μην μου ξαναστείλετε οτιδήποτε με σκοπό να με
χρεώσετε!
Δημήτριος Γ. Κ.
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Αγαπητοί φίλοι,
Σκεφτήκατε ένα μικρό δωρεάν (3-4
σελίδες) και ένα premium (36 σελ) με
χρέωση (μάλιστα λίγο ακριβότερη από όσο
υπολογίζετε τώρα);
Έτσι δεν θα φύγουν οι πολλοί.
Έτσι λειτουργεί ο χώρος του internet...
Ένας φανατικός αναγνώστης
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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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ΤΟΥ Π. ΚΑΛΔΗ

και η επιδίκαση μεγάλης αποζημίωσης
και η εκποίηση των δικαιωμάτων
βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ικανή να
διασώσει οριστικά την Kodak. Μπορεί
πέρυσι το γκρουπ εταιριών Apple, EMC,
Ericsson, Microsoft, Research in Motion
και Sony να πλήρωσαν πρόθυμα 4,5δις
δολ. για τις πατέντες της Nortel, όμως
αυτό δεν προδικάζει ανάλογα ποσά.
Η πιο πρόσφατη μεγάλη εξαγορά
ήταν της Motorola από τη Google
αλλά δεν υπάρχει στον ορίζοντα
αγοραστής της Kodak. Μόνον κάποια
περιουσιακά στοιχεία (οι πατέντες)
πιάνουν κάποια τιμή στην αγορά, που
κινδυνεύει να μην είναι η πρέπουσα
λόγω των δυσμενών εξελίξεων. Το
στρατηγικό σχέδιο μετασχηματισμού

6dak: 84! "(%!
) %   ''  $
+   11  (% / "$

:

 

*  

Για την Kodak, την (πρώην) μεγάλη εταιρία του Rochester, που ιδρύθηκε από τον
George Eastman, τα δυσάρεστα νέα υπέβοσκαν από καιρό. Εξ άλλου όπως είχαμε
γράψει και πρόσφατα, η έλλειψη ρευστότητας, οι σωρευμένες ζημίες τουλάχιστον
600εκ. δολ. για το τρέχον έτος, η πτώση της μετοχής και του κύκλου εργασιών,
επέτειναν το ζοφερό κλίμα. Επίσης, δεν έγινε εφικτή η άμεση πώληση δικαιωμάτων
βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ευρεσιτεχνιών) που θα έφερναν άμεσα στα ταμεία 2-3δις.
δολ. Έτσι υπέβαλε αίτηση προστασίας από τους πιστωτές βάσει του άρθρου 11 του
αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. Σημειώνουμε ότι η αίτηση αφορά μόνον την
αμερικανική μητρική εταιρία ενώ οι ανά τον κόσμο θυγατρικές (και στην Ευρώπη)
συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά όπως πριν. Επίσης, χωρίς προβλήματα
γίνονται οι παραδόσεις εμπορευμάτων.

T

ην Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012, η Κοdak κατέθεσε αίτηση προστασίας από
τους πιστωτές σύμφωνα με το άρθρο 11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα
σε δικαστήριο της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Με τον τρόπο αυτό θα
εξακολουθήσει κανονικά η λειτουργία και θα εκπληρώνει τις βασικές υποχρεώσεις προς το
προσωπικό και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ παράλληλα θα εκτελεί τις παραγγελίες.
Τo παθητικό υπολογίζεται σε περίπου 6,75δις. δολ. και αντιστοιχεί σε χρέη κυρίως προς
τράπεζες (π.χ. χρωστάει σχεδόν 700εκ. στη Νew York Melon Bank) και διάσπαρτα ποσά
σε εταιρίες λιανικής όπως Walmart, Target, Best Buy. Έναντι αυτών των απαιτήσεων, στο
φάκελο της υπαγωγής στο Άρθρο 11 η Kodak εμφανίζει ενεργητικό 5,1δις. δολ.
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Antonio Perez, η πρωτοβουλία κρίθηκε αναγκαία προκειμένου
η Kodak να εκπληρώσει τέσσερις στόχους για να «ολοκληρώσει το μετασχηματισμό της»:
να εξασφαλίσει χρηματοδότηση ώστε να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες (μισθοδοσίες
κλπ.), να παραμείνει στην αγορά, να μπορέσει να διεκδικήσει τα νόμιμα δικαιώματά της
από παράνομη χρήση ευρεσιτεχνιών από άλλες εταιρίες (π.χ. Apple), να ρυθμίσει τα κόστη
της σε πιο λογικά επίπεδα και να εξακολουθήσει να αναπτύσσεται σε επιμέρους τομείς
όπως π.χ. το inkjet printing.
Προς το παρόν φαίνεται να έχει ήδη εξασφαλίσει δάνειο ύψους 950εκ. δολ. από τη
Citigroup ενώ ήδη ξεκίνησε μια σειρά αγωγών κατά της Apple κυρίως αλλά και Fujifilm,
HTC και Samsung. H Αpple με τα μεγαλύτερα αποθέματα ρευστού (πάνω από 80δις. δολ.)
είναι η εταιρία που όλοι «λατρεύουν να εναγάγουν» αλλά δεν είναι σίγουρο αν ακόμη
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όπως το ανακοινώνει στο site www.
kodaktransforms.com ολοκληρώνεται
το 2013. Έχοντας κλείσει 13 εργοστάσια
και 130 εργαστήρια και περιορίσει το
προσωπικό κατά 26.000 από το 2003,
τα περιθώρια ελιγμών είναι πλέον
ασφυκτικά ακόμη και αν καταφέρει να
πάρει φιλί ζωής από την εκποίηση των
πατεντών.Λίγα θυμίζουν τον κίτρινο
γίγαντα του Rochester, τη ρωμαλέα
εταιρία με προσωπικό 200.000
εργαζομένων διεθνώς. Λίγα εκτός από
τα πολλά λάθη στο δρόμο της εξόδου
από την αναλογική εποχή.
Η Kodak έκανε θανάσιμα λάθη: εφηύρε
την πρώτη «χρήσιμη» DSLR τη DCS
100 (1991) αλλά απαρνήθηκε τις DSLR

Ο ιδρυτής της Κοdak George Eastman και
ο εφευρέτης του φωνόγραφου και της
κινηματογραφίας Thomas Edison
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δικαστήριο σύνδικος που να επιβλέπει
την πορεία του σχεδίου εξυγίανσης/
αναδιάρθρωσης. Τα χρέη για ορισμένη
περίοδο μένουν «παγωμένα» δηλ.
δεν μπορούν να γίνουν άμεσα
απαιτητά, ενώ οι υποχρεώσεις που
δημιουργούνται μετά την υπαγωγή στο
Αρθρο 11 πληρώνονται κανονικά.
Η διάρκεια της φάσης αυτής
(προστασίας) ποικίλει και εξαρτάται από
την απόφαση του δικαστηρίου.

ΠΡΩΤΑ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΑΓΩΓΕΣ
- ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11
Σε μια προσπάθεια διεκδίκησης
αποζημιώσεων για ευρεσιτεχνίες
(πατέντες) που έχουν οικειοποιηθεί
παράνομα άλλες εταιρίες – τουλάχιστον
κατά τους ισχυρισμούς της – η Kodak
εξαπέλυσε ομοβροντία αγωγών την
εβδομάδα που πέρασε, λίγες μέρες
πριν μπει στο περίφημο Άρθρο
11. Ενήγαγε λοιπόν την Apple και
την HTC για τέσσερις πατέντες που
χρησιμοποιούνται στα smartphones
και τα tablets. Τρεις μέρες αργότερα
κατηγόρησε την Fujifilm για παραβίαση
πέντε πατεντών στις ψηφιακές μηχανές
ενώ μερικές μέρες μετά ήρθε και η σειρά
της Samsung για παραβίαση τεσσάρων
πατεντών στα tablets. Που το πάει η
εταιρία; Πιθανότατα στην επίτευξη
εξωδικαστικού συμβιβασμού, αφού
για να εκδοθούν οριστικές δικαστικές

το 2004 γιατί δεν μπορούσε να βρει φόρμουλα κερδοφορίας (τελευταίο μοντέλο ήταν η
DCS 14n) – άσχετο αν σήμερα οι DSLR είναι το μοναδικό κερδοφόρο κομμάτι στο imaging..
Έβγαλε στην αγορά πολλές compact όμως απέτυχε να καθιερώσει κάποια μοντέλα κύρους
που θα βελτίωναν το image της εταιρίας. Είχε φοβερή τεχνογνωσία σε αισθητήρες και όμως
άφησε να κυριαρχήσουν άλλοι κατασκευαστές αντί να γίνει μονοπώλιο. Δεν κατάφερε να
αντιπαλέψει τη γραφειοκρατία που ταλάνισε και άλλες μεγάλες αμερικανικές εταιρίες (ΙΒΜ,
Χerox) ούτε αξιοποίησε τα σωρευμένα κεφάλαια για να κάνει κάτι ριζοσπαστικό και να
ανατρέψει την προσκόλληση στις παλιές ιδέες. Ευχόμαστε να διασωθεί και το πληγωμένο πια
όνειρο του George Eastman να μην χαθεί οριστικά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11
To άρθρο αυτό του αμερικανικού Πτωχευτικού Κώδικα (US Bankruptcy Code) παρέχει
προστασία στην απειλούμενη με πτώχευση εταιρία από τους πιστωτές της με σκοπό να
αναδιαρθρώσει τα οικονομικά της και κατ’ ευχήν να γίνει πάλι βιώσιμη. Σε αντίθεση με το
Άρθρο 7 που προβλέπει την ρευστοποίηση και εκκαθάριση, το Άρθρο 11 επιτρέπει στην
εταιρία να διατηρήσει πολλά στοιχεία από το ενεργητικό της και να λειτουργεί σχεδόν
κανονικά. Εξυπακούεται ότι η εταιρία πρέπει να υποβάλει κάποια πρόταση αναδιάρθρωσης
και μετασχηματισμού, αλλά το ίδιο μπορούν να κάνουν και οι πιστωτές. Επίσης το
δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να διαγράψει μερικά ή συνολικά το μετοχικό κεφάλαιο
αφήνοντας τους μετόχους με χαρτιά χωρίς αξία. Μπορεί επίσης να διοριστεί από το
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αποφάσεις θα πρέπει να περάσει καιρός.
Από την άλλη μεριά, η άσκηση αγωγών
(εφόσον είναι βάσιμες) ισοδυναμεί με
περιουσιακό στοιχείο στα χέρια των
πιστωτών. Δηλαδή: συνυπολογίζονται
οι πιθανολογούμενες απαιτήσεις στο
ενεργητικό.

ΜΕΡΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
• Θα εξακολουθήσει η λειτουργία της
εταιρίας;
Ναι. Ως προς τους πελάτες, θα λειτουργεί
όπως πριν και θα παραδίδει με τους
ίδιους όρους και τους ίδιους ρυθμούς
προϊόντα σε χονδρεμπόρους και τελικούς
καταναλωτές
• Θα ισχύουν οι εγγυήσεις;
Ναι. Δεν θα αλλάξει τίποτε σε διάρκεια και
περιεχόμενο.
• Θα περιοριστεί η γκάμα προϊόντων;
Όχι. Θα μείνει ακριβώς ως έχει.
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Ο πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ.Β. Σελλούντος,
καλωσορίζει τους καλεσμένους

FH) ,)>*+H
? "& &#
3                 16 4  
Την καθιερωμένη από δεκαετίες κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε η
ΕΔΙΠΤ (Ένωση Δημοσιoγράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου) στα γραφεία της επί της
Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 24 στην Αθήνα. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία
τους πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτές και
εκπρόσωποι κομμάτων, πολιτικοί, άνθρωποι των Τεχνών & Γραμμάτων, επιχειρηματίες και
περίπου 150 μέλη της Ένωσης. Ο πρόεδρος της ΕΔΙΠΤ κ. Βάιος Σελλούντος στον σύντομο
χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τύπος και έκανε την ευχή
να βρουν σύντομα λύσεις. Στη συνέχεια η Ένωση τίμησε την κ.Ευτυχία Γαλατσάτου για το
συνολικό έργο αλλα και το ήθος της ως πρώτη Γενική Διευθύντρια του ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Ακολούθως τον λόγο πήρε ο κ. Πάνος Σόμπολος αντιπρόεδρος του ΕΤΑΜ-ΜΜΕ κάνοντας
και αυτός τον - αρνητικό δυστυχώς - απολογισμό της χρονιάς που πέρασε για τα ΜΜΕ.
Η φιλική και συναδελφική ατμόσφαιρα διαταράχθηκε όταν στο βήμα ανέβηκε
ο πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης. Το δηκτικό ύφος της ομιλίας του
και οι επίμονες αναφορές του “περί φασίζουσας νοοτροπίας πολλών ελλήνων που βρίσκονται
σε όλα τα κόμματα κλπ” προκάλεσαν την αντίδραση μερίδας των παρισταμένων που
προσπάθησαν να διακόψουν οργισμένοι την ομιλία του...
Τα πράγματα ηρέμησαν κάπως μετά από παρέμβαση της κ.Άννας Ψαρούδα - Μπενάκη και η
εκδήλωση έκλεισε προϊδεάζοντας όλους μας για το κλίμα της προεκλογικής περιόδου που θα
έχουμε την ευκαιρία να νοιώσουμε λίαν συντόμως...
Τ.Τ.
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Η κ. Ευτυχία Γαλατσάτου, πρώτη Γενική
Διευθύντρια του ταμείου ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
βραβεύτηκε από την ΕΔΙΠΤ για το
συνολικό έργο της και το ήθος της.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Δ. ΚΑΡΒΟΥΝΤΖΗΣ,
Θ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ
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Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής,
κ. Απόστολος Κακλαμάνης

Την πίτα έκοψε η Ακαδημαϊκός και πρώην πρόεδρος της Βουλής, κ.Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη

Από αριστερά: Κ. Καλύβας / αντιπρόεδρος της ΕΔΙΠΤ, Π. Σόμπολος / πρώην πρόεδρος ΕΣΗΕΑ,
Τ.Τζίμας /περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ & Βασίλης Κουτρουμάνος/ ταμίας της ΕΦΕ και εταιρικό μέλος της ΕΑΞΤ.

Με την βουλευτή της ΝΔ
κ. Ελίζα Βόζεμπεργκ

Οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Καντερές και Προκόπης Παυλόπουλος
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Η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (ΕΦΕ)
εκπροσωπήθηκε από την Γραμματέα
κ.Χριστίνα Ζαχοπούλου και τον Ταμία
κ. Βασίλη Κουτρουμάνο.
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Γιώργος Δαφνάς

Σοφία Αντωνοπούλου

JH"*@

JH>+% 8)( 64,*!
Στην όμορφη και πάντα δραστήρια Καλαμάτα, η Φωτογραφική
Λέσχη κινείται με έμπνευση και αγάπη για την εικόνα και πάντα
έχει κάτι καινούργιο να παρουσιάσει. Με τον ερχομό της Νέας
Χρονιάς εγκαινιάστηκε σε ένα πολύ ζεστό και πολυσύχναστο χώρο,
στο tapas bar Vino Banco στην παλιά πόλη, η έκθεση “Eννέα
Ματιές: Ένα Θέμα”. Η ιδέα ήταν απλή: εννιά μέλη της Λέσχης
φωτογράφισαν το ίδιο μοντέλο, ο καθένας με τη δική του οπτική
γωνία και αισθητική άποψη. Η επεξεργασμένη δουλειά τυπώθηκε
και τα πορτρέτα εκτίθενται στο Vino Banco ως 4 Φεβρουαρίου
2012. Εκθέτουν οι: Σοφία Αντωνοπούλου, Γιώργος Δαφνάς,
Γιάννης Κοκορόγιαννης, Στέλιος Κρητικάκης, Λεωνίδας Μακρής,
Σάντρα Μαθιοπούλου, Πηνελόπη Μεμένιου, Σταύρος Τσούρτης και
Αιμίλιος Χαραλάμπους.

 137 • 

23



 2012

Σταύρος Τσούρτης

 #:  
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Φωτογραφία όπως δημοσιεύθηκε σε ένα ακόμη δημοφιλές γρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στο
facebook, στο Ελλάς - Γελάς. Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας αστείες καταγραφές, γιατί μόνο το
χαμόγελο θα μας σώσει!-)

www.facebook.com/groups/246840030781
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• Ποια είναι σήμερα η μορφή του δικτύου Φωτοδεσμός;
Το δίκτυο ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ εξακολουθεί να παραμένει η
Νο1 αμιγώς ελληνική αλυσίδα στον φωτογραφικό χώρο
προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση και ανταγωνιστικές τιμές
στο καταναλωτικό κοινό. Τα 30 συνεργαζόμενα καταστήματα
αυτήν την στιγμή αποτελούν και την δυναμική του δικτύου σε
πανελλήνια κλίμακα. Όσον αφορά το καθεστώς συνεργασίας,
είμαστε πλέον σε θέση να ισχυριστούμε ότι σιγά σιγά
ξεκαθαρίζουμε “τα του οίκου μας” προκειμένου να καταστούμε
σχηματικά μια μορφή franchise παρά buying group.
• Αναλάβατε πρόσφατα επικεφαλής Μarketing του δικτύου
Φωτοδεσμός. Τι σχέδια έχετε;
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Πράγματι ανέλαβα πριν μερικούς μήνες την γενική διεύθυνση
κάτι που αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και παράλληλα μεγάλη
προσωπική πρόκληση. Βασικός στόχος που έχουμε θέσει
είναι η ενίσχυση της εταιρικής εικόνας ενώ παράλληλα
προγραμματίζουμε νέες μορφές συνεργασίας με υγιή μεγέθη του
χώρου και όχι μόνο. Βασικός στόχος μας παραμένει η ανάπτυξη
ενός τουλάχιστον καταστήματος ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ σε κάθε μεγάλη
πόλη παράλληλα με τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των ήδη
υπαρχόντων σημείων.
• Πως βλέπετε την κατάσταση σήμερα στον φωτογραφικό κλάδο
εν μέσω κρίσης;
Η κατάσταση στον κλάδο είναι όπως και στο γενικότερο
περιβάλλον: το απόλυτο τέλμα. Υπάρχει ένας επιχειρηματικός
αυτοματισμός ο οποίος καταντά αυτισμός. Είναι άλλο πράγμα
η οικονομία στα έξοδα και άλλο ο ακρωτηριασμός μιας
επιχείρησης. Είναι άλλο πράγμα απλά να πορεύεσαι και άλλο
να πορεύεσαι με προγραμματισμό και προσανατολισμό. Αφού
με ρωτάτε θεωρώ ότι το 2012 είναι ένα έτος ορόσημο για να
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ξεκαθαρίσει το θολό φωτογραφικό τοπίο και να αναδειχτούν οι
καλές ευκαιρίες που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αδράξουμε.
• Με ποιον τρόπο σκοπεύει ο Φωτοδεσμός να αντισταθεί στην
κρίση; Πως μπορεί ο φωτογράφος σήμερα να επιβιώσει στις
συνεχόμενες πιέσεις;
Ως ΦΩΤΟΔΕΣΜΟΣ έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε την
δυναμική μας παρουσία στον χώρο αξιοποιώντας συνταγές
που δυστυχώς για “ανεξήγητους…” λόγους ήταν σε αδράνεια
τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι ο
πανελλήνιος διαγωνισμός που διοργανώσαμε τελευταία ήταν
ο πρώτος για ένα φωτογραφικό δίκτυο με ιστορία δεκαετίας!
Επιπλέον σκοπεύουμε να προκαλέσουμε “δράση” η οποία με
την σειρά της θα φέρει αντίδραση. Για την αναφερόμενη δράση,
θα συνιστούσα να έχετε λίγη υπομονή. Όσον αφορά στον
φωτογράφο πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να μάχεται διαρκώς.

Οι εύκολες εποχές τέλειωσαν.
• Τι προβλέψεις διατυπώνετε για τη νέα χρονιά αναφορικά
με την φωτογραφική αγορά;
Η φωτογραφική αγορά, δεδομένων και των διεθνών
εξελίξεων, φρονώ ότι θα αναθεωρήσει πολλές από τις
πολιτικές του παρελθόντος. Οι περισσότερες χονδρικές ήδη
αντιμετωπίζουν προβλήματα και το ερώτημα είναι εάν αυτό
θα μεταδοθεί και στην λιανική. Από την άλλη και οι τελικοί
καταναλωτές αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και η
μείωση της κατανάλωσης σίγουρα θα πλήξει την λιανική.
Μένει να δούμε ποιος θα αντέξει και πως θα συνεχίσει. Σε
αυτή την φάση δεν υπάρχουν εύκολες προβλέψεις. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι κάθε πρόβλημα αντιμετωπίζεται καλύτερα
από μια ομάδα από ό,τι μεμονωμένα. Επομένως η ισχύς εν τη
ενώσει...
  U: 6. 6  6
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Polaroid
< ?  compact  
Συνεχώς συζητάμε το πως εξελίσσεται το υποσύστημα
φωτογραφικής μηχανής/βιντεοκάμερας των
smartphones. Σε συνδυασμό με κάποια άλλα
χαρακτηριστικά, όπως την φορητότητα και το γεγονός ότι
τα έχουμε πάντα μαζί μας, έχουν αρχίσει να απειλούν τις
compact φωτογραφικές μηχανές. Η τάση επιβεβαιώνεται
από τις πωλήσεις των compact που μειώνονται σταθερά
τα τελευταία χρόνια.
Βέβαια, εκτός από τα smartphones στην αγορά του
imaging έχει προστεθεί και άλλη μία “φρέσκια”
κατηγορία δηλ. οι mirrorless μηχανές που έχουν
συγκεντρώσει αρκετό ενδιαφέρον του φωτογραφόφιλου
κοινού. Ίσως λοιπόν το φαινόμενο να είναι
πολυπαραγοντικό. Μια άλλη ιδέα υλοποιήθηκε με τις

Leica Oskar Barnack 2012
@





%

%$

μηχανές compact με μεγάλο αισθητήρα όπως η Fujifilm

Για 33η χρονιά διεξάγεται ο διαγωνισμός φωτογραφίας της Leica “Oskar

X100 και η πρόσφατη G1Χ της Canon. Φέτος στην CES

Barnack”. Ο νικητής θα κερδίσει μια Leica M9-P μαζί με φακούς αξίας
10.000 ευρώ και καθώς και χρηματικό βραβείο των 5.000 ευρώ. Θα

είδαμε και την αντεπίθεση των compact στα smartphones
και μάλιστα από μια εταιρεία που δεν περιμέναμε, την
Polaroid. Το “υβριδικό” μοντέλο Polaroid SC1630
ονομάζεται smart camera: από την μία πλευρά (οθόνη)
μοιάζει με κινητό τηλέφωνο και από την άλλη με
συνηθισμένη compact. Έχει αισθητήρα 16MP, 3x οπτικό
ζουμ, 18 σκηνές κτλ.κτλ… Η καινοτομία δεν είναι στα
φωτογραφικό της χαρακτηριστικά αλλά στο ότι μπορεί
να συνδεθεί με το Android Market της Google και να
δει ο κάτοχος τις εφαρμογές στην οθόνη της. Φυσικά
συνδέεται και με όλα τα “κοινωνικά δίκτυα”.
Η Polaroid καυχιέται ότι η SC1630 γεφυρώνει το χάσμα
ανάμεσα στις compact και τα smartphones. Βέβαια αυτό
απέχει από την πραγματικότητα καθώς ένα smartphone
είναι και ...τηλέφωνο. Από την άλλη κανένα smartphone
δεν έχει έναν zoom φακό. Η προσπάθεια της Polaroid
αλλά και η πρόσφατη σχεδίαση της Samsung MV800
δείχνουν ότι εταιρείες Imaging ξύπνησαν και δεν είναι
διατεθειμένες να παραδώσουν τα όπλα αμαχητί. Μεταξύ
μας το ζητούσαν οι compact το ...facelift.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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βραβευτεί με μια Leica M9-P ένας ακόμα φωτογράφος ως ανερχόμενος,
ηλικίας ως 25 ετών. Οι συμμετοχές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 1η
Μαρτίου και τα βραβεία θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ στις Arles.
Η κριτική επιτροπή αποτελείται από τους Bruce Gilden, φωτογράφο
του MAGNUM, τον Stephan Erfurt, Γενικό Διευθυντή της Leica στη
Γερμανία, την Valérie Fougeirol, Creative Director της Magnum Gallery
στο Παρίσι, την Karin Rehn-Kaufmann, διευθύντρια της Leica Gallery
στην Αυστρία και την Brigitte Schaller, Art Director του περιοδικού LFI
Magazine.

Nik Software
)    Snapseed  Mac   Android
Ενώ το hype αφοσιώνεται στο Instagram, ένα άλλο app κερδίζει
την καρδιά των heavy users. Δεν είναι άλλο από το Snapseed
της Nik Software, του οποίου οι editing δυνατότητες αποτελούν
πραγματικά ευχάριστη έκπληξη. H Nik Software το επανασχεδίασε
ειδικά για τα Mac και πλέον είναι διαθέσιμο στο Mac App Store.
Η εφαρμογή συνδυάζει την εμπειρία της Nik στην επεξεργασία της
φωτογραφίας και το πρωτοποριακό interface της εφαρμογής όπως
ήταν στο iPhone. Το Snapseed εγκαινιάζει στην πραγματικότητα
μια νέα γενιά software
επεξεργασίας εικόνας
όπου τα πάντα γίνονται πιο
εύκολα και πιο κατανοητά
για τον χρήστη. Εκτός
από την έκδοση για Mac
ανακοινώθηκε και η Android
έκδοση. Για την δημιουργία
η Nik συνεργάστηκε με την
NVIDIA για να εξασφαλίσουν
την απρόσκοπτη λειτουργία
του. Προς το παρόν η
εφαρμογή λειτουργεί
σε Android Tablets με
επεξεργαστή NVIDIA Tegra.
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weddingphoto
   2012

65.123

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Sigma
5 Digital Neo ' mirrorless
Στο περίπτερο της εταιρίας στη CES
περίοπτη θέση είχαν οι φακοί της
ολοκαίνουργιας σειράς Digital Neo
ειδικά σχεδιασμένοι για Compact
System Cameras (mirrorless) και
καλύπτουν τα φορμά Micro 4/3
και ΝΕΧ. Πρώτοι στην παραγωγή
θα μπουν οι δύο νέοι 19mm f/2,8
και 30mm f/2,8 ισοδυναμώντας σε
εστιακή απόσταση με 38mm και 60m
στο φορμά Micro 4/3 και 27mm και
45mm στις Sony NEX E-mount. Oι
δύο φακοί αποτελούν εξ ολοκλήρου
νέες σχεδιάσεις με κοινά στοιχεία το
Super MultiLayer Coating που μειώνει
τις ανακλάσεις και τα φαντασματώδη

Samsung

είδωλα. Eπίσης ενσωματώνουν νέο

Νέες φωτογραφικές μηχανές με τεχνολογία SMART

γραμμικό μοτέρ άμεσης οδήγησης του
autofocus που καταργεί τα γρανάζια

Με πάνω από το μισό των εκτιμώμενων κατόχων ψηφιακών μηχανών στον κόσμο, που
ανέρχονται περίπου στα 2,5 δις, να μοιράζονται τις φωτογραφίες τους μέσω internet

και τα μηχανικά μέρη. Ο ευρυγώνιος

και κοινωνικών δικτύων, και με περισσότερα από 500.000 σημεία Wi-Fi σε πάνω
από 150 χώρες, οι δυνατότητες του WiFi δεν ήταν ποτέ πιο απαραίτητες. Μετά την

19mm περιλαμβάνει τρία ασφαιρικά
οπτικά στοιχεία με επιφάνειες
σύνθετης καμπυλότητας και σύστημα
εσωτερικής εστίασης. Ο στάνταρ 30mm
με τη σειρά του έχει δύο ασφαιρικά
στοιχεία, εσωτερική εστίαση και ίριδα
διαφράγματος επτά πτερυγίων για να
επιτυγχάνει ομαλό εφέ αποεστίασης.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492

SH100, η γκάμα των wireless SMART φωτογραφικών μηχανών Samsung αποτελείται
από πέντε νέες φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες με δυνατότητα WiFi.
Συγκεκριμένα, η Samsung παρουσίασε το μοντέλο WB850F, μια φωτογραφική μηχανή
με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Wi-Fi και με 21x super zoom, την υψηλότερη
δυνατότητα ζουμαρίσματος σε προϊόν της Samsung ως σήμερα. Ο αισθητήρας
16 Megapixel BSI CMOS μειώνει το θόρυβο και την παραμόρφωση ακόμα και σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Επιπλέον, το νέο μοντέλο διαθέτει τα χαρακτηριστικά
GPS και Live Landmark, τα οποία αποτελούν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τα ταξίδια,
βοηθώντας στις εξορμήσεις με χάρτες και τοπικές πληροφορίες, με το άγγιγμα ενός
κουμπιού. Η τεχνολογία SMART Wi-Fi της Samsung μετατρέπει την αποθήκευσή των
φωτογραφιών σε άλλες συσκευές και το μοίρασμα μέσω διαδικτύου σε παιχνιδάκι.
Χάρη στη λειτουργία Auto Backup, οι χρήστες δε χρειάζεται να ανησυχούν πλέον
για να χρησιμοποιούν τα καλώδια ώστε να μεταφέρουν τις εικόνες τους στο σκληρό
τους δίσκο. Μέσω της Στιγμιαίας Ανταλλαγής οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να
ανταλλάσουν φωτογραφίες μέσω email ή σελίδες κοινωνικών δικτύων, όπως επίσης
και να συγχρονίζουν φωτογραφίες από την κάμερά τους σε άλλες συσκευές σε
πραγματικό χρόνο. SAMSUNG 231 0163800

Fujifilm
FinePix Z1000EXR  WiFi
Η δικτύωση είναι μια γενικότερη τάση της εποχής και οι φωτογραφικές μηχανές
είναι οι τελευταίες συσκευές στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά που προσδένονται στο
άρμα του Wifi. H στυλιζαρισμένη FinePix Z1000EXR με τα 16Megapixel του EXRCMOS ενσωματώνει λειτουργία Wireless Image Transfer. Η τελευταία συνδέει
ασύρματα την μηχανή με Android/IOS tablets και κινητά τηλέφωνα. Για τον
αισθητήρα με την μάλλον μεγάλη επιφάνεια (1/2in. 6,4x4,8mm) οι σχεδιαστές
έχουν επιτύχει τουλάχιστον 30% καλύτερη συμπεριφορά στο θόρυβο λόγω
μεγαλύτερης ευαισθησίας. Για το φακό 28-140mm έχει υιοθετηθεί υβριδική
σχεδίαση με κλασσικά και πρισματικά στοιχεία ώστε να μειωθούν οι διαστάσεις
και μάλιστα το πάχος (μόλις 18mm). Έμφαση έχει δοθεί στην μεγάλη οθόνη αφής
3,5In. που και μεγάλη ανάλυση (460Κ pixel) διαθέτει, και υποστήριξη multitouch
στα πρότυπα των smartphones. H μικρή Fujifilm Z1000 είναι από τις λίγες compact που και Full HD video 1080p
υποστηρίζουν και το autofocus παραμένει κανονικά ενεργό στο video. FUJIFILM 210 9404100
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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
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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)
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Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της
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Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής
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Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ

'   ,  , "(,   .  " 
  "   .
'   ) . *"( 
Premiere Pro, )  " !  ,
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Photoshop Ι
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 &% ,   !%!  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:
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Sigma
180mm f2,8EX DG OS APO
macro
H Sigma έχει πλέον στη γκάμα της
τον πρώτο στον κόσμο 180mm macro
με λόγο αναπαραγωγής 1:1 και
φωτεινότητα f/2,8. αντικαθιστώντας
το απλούστερο, προηγούμενο
μοντέλο που δεν είχε οπτικό σύστημα
σταθεροποίησης. Με το σύστημα
OS η Sigma μας διαβεβαιώνει ότι
μπορούμε να φωτογραφίζουμε με
ως 4 stop πιο αργή ταχύτητα, όταν
τραβάμε στο χέρι. Στη δομή του
φακού χρησιμοποιούνται τρία στοιχεία
χαμηλής διάχυσης με χαρακτηριστικά
παρόμοια με το fluorite. Την οδήγηση
του autofocus αναλαμβάνει το
αθόρυβο μοτέρ τύπου HSM (Ηyper
Sonic Motor). H ίριδα διαφράγματος
αποτελείται από 9 πτερύγια και ως
εκ τούτου σχηματίζει σχεδόν τέλειο

+%! $ Samsung
(  ’ 

…

κύκλο για πιο καλό defocus. Σε

Φανταστείτε μια οθόνη που κοιτάς μέσω αυτής. H καινοτομική ιδέα της Samsung
έκανε το ντεμπούτο της στη CES, στο περίπτερο της κορεάτικης εταιρίας - γίγαντα των

life size λόγο αναπαραγωγής 1:1 η
min. απόσταση εστίασης είναι 46εκ.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492

καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Aναφερόμαστε στο Transparent Smart Windows,
ένα πειραματικό LCD πάνελ 22 in. που συνδυάζει λειτουργία κανονικής οθόνης
και παράθυρου. Την πρωτόλεια εμφάνιση είχε κάνει ένα χρόνο πριν. Έχει ανάλυση
1680x1050 pixel και contrast 500:1 ενώ η μετρημένη διαφάνεια φθάνει το 20%
έναντι μέγιστου 5% των συμβατικών panel. Προφανώς δεν χρειάζεται backlight αφού
αξιοποιεί το περιβαλλοντικό φωτισμό και το κυριότερο, είναι επαφικού τύπου. Δηλ.
λειτουργεί τελείως φουτουριστικά όπως βλέπαμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας,
ως τεράστιο πέτασμα στο χώρο που συνάμα είναι το κέντρο ελέγχου (και την ίδια
στιγμή οθόνη προβολής) για μικρά ή μεγάλα, οικιακά ή επαγγελματικά υπολογιστικά/
multimedia συστήματα.

Nikon
B      AF-S Nikkor 85mm f/1,8G
Αν ο πράγματι εξαιρετικός AF-S 85mm f1,4G σας φαίνεται πολύ
ακριβός, υπάρχει πλέον λύση. Και μάλιστα θεαματικά
πιο προσιτή. Αρκεί να θυσιάσετε φωτεινότητα δύο
τρίτα stop, δηλ. από το f/1,4 να πάτε στο
f/1,8. Ο κύκλος κάλυψης αντιστοιχεί σε
full frame και μπορεί να συνεργαστεί με
σώματα FX/DX (στην τελευταία περίπτωση
αντιστοιχεί σε 127,5mm) Σε σχέση με
τον προηγούμενης γενιάς ΑF-D είναι
σχεδιασμένος από την αρχή. Αποτελείται
από εννέα στοιχεία σε εννέα ομάδες. Η
ίριδα του διαφράγματος συγκροτείται
από επτά πτερύγια και η δομή του
ολοκληρώνεται με το αθόρυβο μοτέρ
τύπου SWM. Xάρη στον εσωτερικό
μηχανισμό εστίασης το φυσικό μήκος δεν
αλλάζει στο νετάρισμα. Φοράει βιδωτά
φίλτρα 67mm ενώ το βάρος (350γρ.)
είναι αρκετά χαμηλότερο από τον f/1,4G
(500γρ.). ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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Samsung
B DualView
Στην ιδιαίτερη κατηγορία που
η Samsung παίζει μόνη, αφού
ξεχωρίζει για τα σχεδιαστικά τρικ,
έρχεται να προστεθεί η DualView
DV300F. Και σαν να μην έφτανε
η δεύτερη οθόνη στο εμπρόσθιο
μέρος της μηχανής (για να
αυτοφωτογραφίζεστε) η Samsung
προσθέτει WiFi για να ανεβάζετε τις
φωτογραφίες στο internet χωρίς
βοήθεια υπολογιστή. Η μηχανή
μπορεί να ανεβάσει τις φωτογραφίες
σας στο Picasa, Facebook, Flickr,
και YouTube. Επίσης μπορεί να τις
στείλει ασύρματα στον υπολογιστή
σας ή να τις ανεβάσει σε cloud
υπηρεσίες όπως το Microsoft
SkyDrive. Η μηχανή διαθέτει
αισθητήρα 16-megapixel, 5x οπτικό
zoom και ευρυγώνιο φακό 25mm.
SAMSUNG 213 0163800

Fujifilm


 (

 compact

H Fujifilm μας έχει συνηθίσει σε πληθωρικές παρουσιάσεις και έτσι και φέτος η
έκθεση έφερε πολλές καινούργιες μηχανές και πλούσιο υλικό. Για αρχή έχουμε
δεκατρείς (!) καινούργιες compact, τις JX550, JX500, JZ200, JZ100, S4500, S4200,
SL300, SL240, T400, XP50, XP150, Z110 and Z1000EXR αλλά και την σειρά F που
ξεχωρίσαμε. Η Fujifilm FinePix F770EXR στα 16MP με αισθητήρα EXR-CMOS και
20x οπτικό zoom και οθόνη 3 ιντσών, διαθέτει δυνατότητες Full HD video, GPS,
υποστήριξη RAW αρχείων και πολλές manual δυνατότητες. Μαζί ανακοινώθηκε και
η Fujifilm FinePix F660EXR προς αντικατάσταση της F600EXR, κι αυτή με αισθητήρα
EXR-CMOS. Διαθέτει φακό Fujinon με 15x οπτικό zoom με εστιακή απόσταση 24360mm (35mm ισοδύναμο). Έχει δυνατότητα λήψης βίντεο Full 1080p HD, macro
φωτογράφησης στα 5cm και Motion Panorama 360°. FUJIFILM 210 9404100

Sony
B high-speed     XQD
Η νέα σειρά καρτών μνήμης XQD της Sony υποστηρίζει τις πρόσφατες
προδιαγραφές XQD για γρήγορες ταχύτητες και υψηλή απόδοση στην
εγγραφή ψηφιακών εικόνων προσφέροντας έτσι πρωτόγνωρη ταχύτητα και
απόδοση. Οι συμβατές με το πρότυπο XQD high-end φωτογραφικές μηχανές
DSLR (Digital Single Lens Reflex) μπορούν να καταγράψουν μέχρι και 100
περίπου καρέ σε φορμά RAWσε λειτουργία συνεχόμενης λήψης. Επιπλέον
προσφέρουν αξιοπιστία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων και
των εικόνων του χρήστη. Οι κάρτες μνήμης XQD επιτυγχάνουν σταθερή
συνεχόμενη λήψη σε φορμά RAW με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως
και 1Gbps· 125MB/s, εγγραφή και ανάγνωση, μέσω του PCIe interface. Η
Sony παρουσιάσε επίσης το MRW-E80, έναν USB 2.0/3.0 αναγνώστη καρτών
συμβατό και με κάρτες XQD. Επίσης, ένας προσαρμογέας XQD ExpressCard
Adapter (QDA-EX1) θα είναι διαθέσιμος για χρήση με φορητούς υπολογιστές
εξοπλισμένους με θύρα ExpressCard.
SONY 801 11 92000
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Panasonic
B Lumix
Εκτός από τις προσθήκες στη δημοφιλή
σειρά Lumix FS η γκάμα της Panasonic
εμπλουτίστηκε και με δύο νέες μηχανές
SZ αλλά και τη στυλάτη S5. Η SZ είναι μια
ολοκαίνουργια σειρά που κάνει το ντεμπούτο
της στην αγορά με τα μοντέλα DMC-SZ7
και DMC-SZ1 συνδυάζοντας στυλ και
δυναμικά χαρακτηριστικά σε compact σώμα.
Διαθέτουν 10x Powerful Optical Zoom και
φακό 25mm Ultra Wide-Angle LEICA DC.
Στα χαρακτηριστικά προστίθεται το Full HD
video. H Panasonic φιλοδοξεί με αυτή τη
σειρά να δημιουργήσει ένα υβρίδιο που
θα ταιριάζει την ταξιδιωτική compact, την
compact των διακοπών αλλά μια μηχανή που
χρησιμοποιούσε στην εργασία μας. Η DMC-SZ7
έχει αισθητήρα 14.1-Megapixel MOS ενώ η
μεγάλη της αδερφή DMC-SZ1 16.1-megapixel
CCD sensor, νέο επεξεργαστή Venus Engine
(VII HD) και Sonic Speed AF. Τέλος η DMCS5 προσανατολίζεται στον αρχάριο χρήστη
που απαιτεί εύκολους χειρισμούς. Διαθέτει
αισθητήρα 16.1-megapixel DMC-S5 με φακό
28mm wide-angle LUMIX DC VARIO με 4x
optical zoom (35mm ισοδύναμο: 28-112mm).
INTERTECH 210 9692300

Canon
    Ixus
Φυσικά δεν θα μπορούσαν θα λείπουν από τις ανακοινώσεις και οι μηχανές
της λίαν δημοφιλούς σειράς Ixus της Canon.
Οι IXUS 500 HS και IXUS 125 HS ξεχωρίζουν
για το στυλ αλλά και τις επιδόσεις τους.
Η IXUS 500 HS διαθέτει οπτικό ζουμ 12x,
πάχος 19.2 mm και αισθητήρα 10.1MP. Η
IXUS 125 HS έχει αισθητήρα 16.1MP με
τον τελευταίο επεξεργαστή DIGIC 5 που
αποδίδει πολύ καλά σε συνθήκες χαμηλού
φωτισμού. Η IXUS 125 HS με το φακό zoom
που ξεκινάει από τα 24mm είναι ικανή
για φωτογραφίσεις τόσο πορτραίτων όσο
και τοπίων. Το Image Stabilizer χαρίζει
πλεονέκτημα λήψης με αργότερη κατά
3.5 stop ταχύτητα. Η νέα λειτουργία του
Intelligent IS δίνει ακόμα πιο σταθερές και
ευκρινείς εικόνες ενώ παράλληλα η μηχανή
διαθέτει 58 διαφορετικές σκηνές. Στο βίντεο
η μηχανή μπορεί να τραβήξει Full HD (1080p)
χρησιμοποιώντας το οπτικό ζουμ ενώ
καταγράφει στέρεο ήχο. Διαθέτουν οθόνη
(460k dots) 7.5 cm (3.0”) PureColor II G LCD.
INTERSYS 210 9554000

Fujifilm -Pro1
Τέσσερα βραβεία στην CES
Η CES τελείωσε με τέσσαρα βραβεία για την καινούργια μηχανή
Fujifilm, την X-Pro1, που ομολογουμένως έχει προκαλέσει θετική
έκπληξη στους κύκλους των φωτογράφου αφού αναβιώνει
το πρότυπο rangefinder προσαρμοσμένο στις τεχνολογικές
απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και μάλιστα ως σύστημα.
Βραβεύτηκε λοιπόν ως η Καλύτερη Μηχανή της CES για το 2012
από το CNET, ως το Προϊόν του Μέλλοντος από το περιοδικό
Popular Science, ως Καλύτερο Προϊόν της CES του 2012 από
το Tom’s Guide ενώ κέρδισε και την ψήφο των συντακτών του
Popular Mechanic. Επίσης μια συλλεκτική έκδοση της X100 σε
μαύρο χρώμα που θα κυκλοφορήσει σε 10.000 τεμάχια.
FUJIFILM 210 9404100
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J  ('  Photoshop - Lightroom

Boά το σύμπαν. Βρήκαν θέμα τα

Φωτογραφίας Leica με θέμα

παγκόσμια ΜΜΕ και μας λοιδωρούν.
Κάθε μέρα κάτι γράφουν. Σειρά

την επεξεργασία της ψηφιακής

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του
Μάνου Λυκάκη σε συνεργασία
με την Ακαδημία Δημιουργικής

λοιπόν πήρε και η Ακρόπολη,

φωτογραφίας στο Photoshop και
το Lightroom. Το βιβλίο συλλέγει

αρκετό καιρό μετά το περίφημο

τις βασικές γνώσεις γύρω από τη

εξώφυλλο του Focus. Γράφει λοιπόν
το Bloomber. “Τα οικονομικά

θεωρία της ψηφιακής εικόνας, αλλά

προβλήματα πιέζουν τους Έλληνες

και η σωστή ταξινόμηση και η καλή
επεξεργασία των φωτογραφιών.

να μειώσουν τα τέλη φωτογράφησης

Με τη βοήθεια του Lightroom και

και κινηματογράφησης στους
μεγαλύτερους αρχαιολογικούς

κυρίως του Photoshop, ο σημερινός
φωτογράφος μπορεί να κάνει

χώρους τους. Έτσι σύμφωνα με το

εύκολα, γρήγορα, σωστά, και με

νέο τιμοκατάλογο του Υπουργείου
Πολιτισμού που αντικαθιστά

ελάχιστο κόστος, όλες εκείνες τις
εργασίες που παλιότερα απαιτούσαν
ειδικά εξοπλισμένους χώρους,
ακριβά υλικά, αλλά και πολύ

τον προηγούμενο του 2005, η
επαγγελματική φωτογράφηση

χρόνο και κόπο. Το βιβλίο είναι

στον Ιερό Βράχο θα κοστίζει μόνον
200 ευρώ (έναντι 300). Πολύ
μεγαλύτερη είναι η έκπτωση για

γραμμένο σε απλή γλώσσα και
μέσα από συνεχή παραδείγματα και
ασκήσεις, βοηθα΄τον αναγνώστη να

κινηματογραφικά συνεργεία όπου

αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις
ώστε να νιώσει εξοικειωμένος με την

η ολοήμερη άδεια θα επιβαρύνει
τον παραγωγό μόλις 1600 ευρώ
(έναντι 4000ευρώ).” Όπως δήλωσε ο

ψηφιακή εικόνα και τα προγράμματα
επεξεργασίας. Στις 4 και 5 Φεβρουαρίου ο συγγραφέας θα πραγματοποιήσει

σύμβουλος του ΥΠΠΟ κος Ανδρέας
Ζάννος στο ίδιο πρακτορείο ειδήσεων

Lightroom workshop στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας.

(Βloomberg) “...οι προηγούμενες
χρεώσεις ήταν υπερβολικές και

Lightroom Workshop
4 Φεβρουαρίου 15:00-21:00

απέτρεπαν τους δημιουργούς να
συμπεριλάβουν την Ακρόπολη και
άλλα αρχαιολογικά σημεία, στα
σχέδιά τους”. Σκαλίζοντας λιγάκι
μάθαμε ότι με την ίδια υπουργική
απόφαση μειώνονται οι επιβαρύνσεις
για δημοσίευση φωτογραφιών από
αρχαιολογικούς χώρους σε εκδόσεις
όπως εγκυκλοπαίδειες, βιβλία τέχνης,
τουριστικούς οδηγούς κλπ. από
100 ευρώ ανά φωτογραφία σε 30
ευρώ. ου 2012 είναι μειωμένος κατά
20%. Ενθαρρυντικό μήνυμα πάντως
έρχεται από τα έσοδα εισιτηρίων σε
αρχαιολογικούς χώρους που το 2011
αυξήθηκαν κατά 5.3%.
Εσείς τι πιστεύετε; Πρέπει να
φθηνύνουν τα πάντα (και η
Ακρόπολη) για να γίνουμε πιο
ανταγωνιστικοί ως τουριστικό
προϊόν; Ή τα πολιτιστικά αγαθά
και οι αρχαίες κληρονομιές δεν
είναι προϊόντα; Θα επανέλθουμε
και στο επόμενο φύλλο…
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5 Φεβρουαρίου 11:00-17:00
Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας Leica
Υμηττού 243, Παγκράτι
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Διονυσία Σκιαδοπούλου
Τηλ.: 210 3841236, 2103841979
Email: support@skiadopoulos.gr
Κόστος συμμετοχής: 190 ευρώ

amiya/Leaf
= (
Είναι γνωστό ότι τα brandnames Mamiya και Leaf από καιρό ανήκουν στη δανέζικη PhaseOne.
Στα πλαίσια του εξορθολογισμού της γκάμας αποφασίστηκε ότι οι ψηφιακές μηχανές και
οι φακοί θα φέρουν πλέον το brandname Mamiya (του ιστορικού ιαπωνικού εργοστασίου
μηχανών μεσαίου φορμά) ενώ οι ψηφιακές πλάτες θα λέγονται Leaf (πρώην ισραηλινών
συμφερόντων φίρμα η οποία ανήκε στην Κοdak και εξαγοράστηκε).
Σύμφωνα με δήλωση του κου Dov Kalinski γενικού διευθυντή της Leaf, “H ενοποίηση
Mamiya – Leaf αντιπροσωπεύει μια θετική συνέργεια για το φωτογραφικό κόσμο. Οι
φωτογράφοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν καλύτερα το πιο εξελιγμένο ψηφιακό σύστημα
μεσαίου φορμά από τους ηγέτες στο χώρο, αλλά και να απολαύσουν νέα προϊόντα”. O δε
πρόεδρος της Mamiya Digital Imaging κος Τοshio Mirodikawa είπε: “θα ευθυγραμμισουμε
την παραγωγή μας για να εξασφαλίσουμε και να μεταφέρουμε στους πελάτες μας την
τεχνογνωσία που έχουμε σωρεύσει τόσα χρόνια. Με τη νέα δομή θα εξυπηρετούμε καλύτερα
και ταχύτερα.”
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Leadership & marketing
Ο δικτυακός καταναλωτής
Στις αρχές οι χρήστες του διαδικτύου είχαν
διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά
από το σύνολο του πληθυσμού και ήταν
κυρίως λάτρεις της τεχνολογίας, άντρες και
άτομα υψηλού οικονομικού και μορφωτικού
επιπέδου. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα
άλλαξαν ριζικά, οι πάντες συνδέονται στο
διαδίκτυο και ο κυβερνοχώρος παρουσιάζει
μεγαλύτερη ποικιλία ατόμων. Συνεπώς όλο
και περισσότερες εταιρείες μπορούν, μέσω
του διαδικτύου, να απευθύνονται σε όλο
και περισσότερους ανθρώπους, σε όλο
και περισσότερα τμήματα. Ειδικές ομάδες
χρηστών του διαδικτύου είναι τα παιδιά και
οι έφηβοι, των οποίων ο αριθμός αυξάνει
με γρήγορους ρυθμούς. Κατά συνέπεια
δημιουργήθηκαν δικτυακοί τόποι ειδικά γι’
αυτούς, προσφέροντάς τους βοήθεια για
τα μαθήματα, online περιοδικά, τα συνήθη
παιχνίδια, χώρους συζήτησης και γενικά

4" marketing
) web lifestyle  

'

('(     

θέματα και προϊόντα που απευθύνονται
αποκλειστικά σε αυτούς.
Οι νεανικές ομάδες χρησιμοποιούν τους

Το διαδίκτυο, με τη ραγδαία ανάπτυξη που γνωρίζει, τείνει να καθιερωθεί ως το απόλυτο
μέσο επικοινωνίας για όλο τον πλανήτη. Σε αυτό βοηθούν και οι ταχύτατες εξελίξεις στον

δικτυακούς τόπους κυρίως για ψυχαγωγία
και κοινωνικές συναναστροφές, οι χρήστες

χώρο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, που προωθούν την επικράτηση του
διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι ένα σύνολο εκατοντάδων εκατομμυρίων ηλεκτρονικών

μεγαλύτερης ηλικίας για κατανάλωση και
επενδύσεις. Ο καταναλωτής του δικτύου

υπολογιστών, συνδεδεμένων μεταξύ τους, που επιβάλλουν έναν νέο τρόπο ζωής, τον
τρόπο ζωής του ιστού (web lifestyle). Η ανάπτυξη νέου λογισμικού και η υιοθέτηση της

αντιδρά και συμπεριφέρεται διαφορετικά
από τον κλασικό καταναλωτή. Έχοντας

τεχνολογίας για τον τρόπο ζωής του ιστού αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων και του
δημιουργούν πρωτόγνωρες συμπεριφορές.

μεγαλύτερο έλεγχο στη διαδικασία του
marketing, δίδει μεγαλύτερη αξία στην

Εμπορικές δικτυακές υπηρεσίες
Σε αυτόν τον παγκόσμιο ηλεκτρονικό ιστό αναπτύχθηκε και το δικτυακό marketing, το
οποίο, μέσω δικτυακών διαδραστικών συστημάτων υπολογιστών, φέρνει σε επαφή τους
καταναλωτές με τους προμηθευτές με ηλεκτρονικό τρόπο. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας
του 1990 οι εμπορικές υπηρεσίες προσφέρονταν δικτυακά (online) σε συνδρομητές και
περιλάμβαναν υπηρεσίες πληροφόρησης, ψυχαγωγίας, αγορές, ευκαιρίες για συζήτηση
και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα τελευταία χρόνια η ταχεία ανάπτυξη του διαδικτύου
υποσκέλισε τις δικτυακές εμπορικές υπηρεσίες και έγινε το βασικό κανάλι του δικτυακού
marketing. Σήμερα όποιος έχει έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με μεγάλη ευκολία μπορεί
να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο για να πάρει ή να δώσει πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα
αλλά και για να αλληλεπιδράσει με άλλους χρήστες. Η τεράστια όμως εξάπλωση της
χρήσης του διαδικτύου ήρθε με την ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού (world wide web)
και των προγραμμάτων πλοήγησης στο web του Netscape Navigator, του Microsoft
Internet Explorer και άλλων.

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Αν και βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της χρήσης του δικτυακού marketing,
η ανάπτυξή του προβλέπεται εκρηκτική και εγκαινιάζει έναν νέο κόσμο, αυτόν του
ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι τίποτε άλλο από τη διαδικασία
αγοραπωλησίας που υποστηρίζεται από ηλεκτρονικά μέσα. Οι ηλεκτρονικές αγορές
είναι ηλεκτρονικές, αντί για φυσικές, θέσεις, όπου οι πωλητές προσφέρουν προϊόντα
και υπηρεσίες και ο αγοραστής ψάχνει και βρίσκει αυτό που θέλει και το αποκτά
πληρώνοντας ηλεκτρονικά (πιστωτική κάρτα).
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πληροφόρηση και αντιδρά αρνητικά σε
μηνύματα που στοχεύουν αποκλειστικά και
μόνο στην πώληση. Ενώ το παραδοσιακό
marketing αντιμετωπίζει τον καταναλωτή
σαν παθητικό ακροατήριο, το ηλεκτρονικό
marketing απευθύνεται σε ενεργούς
καταναλωτές, που επιλέγουν μόνοι τους
ποιους δικτυακούς τόπους θα επισκεφθούν,
σε ποια διαφημιστικά μηνύματα θα
αντιδράσουν, κάτω από ποιες συνθήκες
και υπό ποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή στο
ηλεκτρονικό marketing ο καταναλωτής είναι
αυτός που ελέγχει την αλληλεπίδραση. Οι
δικτυακοί καταναλωτές συμμετέχουν σε
ομάδες ενδιαφέροντος, όπου μοιράζονται
πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα και
έχουν σημαντική αγοραστική επιρροή.
Έτσι οι καταναλωτές μέσω διαδικτύου
γίνονται οι δημιουργοί της πληροφορίας
σχετικά με τα προϊόντα και δεν μένουν απλοί
παθητικοί καταναλωτές της. Συνεπώς ο νέος
κόσμος του ηλεκτρονικού εμπορίου και της
δικτυακής αγοράς απαιτεί νέους τρόπους και
νέες προσεγγίσεις marketing.





29

ON LINE    

O IMAGING - E 



Leadership & marketing
Η δικτυακή διαφήμιση
Η δικτυακή διαφήμιση γίνεται για να ενισχυθεί μια μάρκα ή για να προσελκύσει
επισκέπτες ένας δικτυακός τόπος. Οι δικτυακές διαφημίσεις εμφανίζονται όταν
κάποιος περιηγείται στο διαδίκτυο, δηλαδή σε διάφορους δικτυακούς τόπους και
υπηρεσίες. Οι δικτυακές διαφημίσεις είναι τριών ειδών:

Χάος και συνωστισμός
Στο διαδίκτυο υπάρχουν πάρα πολλοί
δικτυακοί τόποι και ένας τεράστιος όγκος
πληροφοριών. Ταυτόχρονα η χρονοβόρα
διαδικασία πλοήγησης φέρνει σύγχυση στον

• τα παράθυρα που εμφανίζονται ξαφνικά (banner)
• οι διαφημίσεις που μετακινούνται κατά μήκος της οθόνης (tickers)
• οι διαφημίσεις πλήρους οθόνης, από όπου πρέπει να περάσει ο χρήστης για να

καταναλωτή. Συνεπώς κάθε διαφημιστικό
μήνυμα έχει ελάχιστο χρόνο επαφής με τον
καταναλωτή για προώθηση και πώληση.

φτάσει στις οθόνες που τον ενδιαφέρουν (roadblocks).

Δυσπιστία
Το ποσό που δαπανάται για διαφήμιση στο διαδίκτυο αποτελεί προς το παρόν ένα

Οι καταναλωτές συναλλασσόμενοι στο

μικρό μέρος της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης, γιατί πολλοί επιχειρηματίες

διαδίκτυο αισθάνονται ανασφάλεια,
πιστεύουν ότι κάποιος θα υποκλέψει τα

αμφισβητούν την αξία της δικτυακής διαφήμισης. Επιπλέον δεν έχει βρεθεί ένας
αποτελεσματικός τρόπος μέτρησης της διαφημιστικής επίπτωσης στο web, δηλαδή

στοιχεία των πιστωτικών τους καρτών ή

της επίδρασης που έχουν οι δικτυακές διαφημίσεις και του αριθμού των επισκεπτών

των τραπεζικών λογαριασμών και θα τα

που ανταποκρίνονται σε αυτές.

χρησιμοποιήσει χωρίς την άδεια τους. Ακόμη
και οι ηλεκτρονικές εταιρείες φοβούνται ότι

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

κάποιος θα εισβάλει μέσω των συστημάτων

Η χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
την παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων της σε νέους πελάτες και για την

των ηλεκτρονικών συσκευών για
κατασκοπεία ή δολιοφθορά.

ανάπτυξη σταθερών και ισχυρών σχέσεων με τους σημερινούς πελάτες. Αυτή η νέα
μορφή επικοινωνίας, μεταξύ εταιρείας και καταναλωτών, μπορεί να ενθαρρύνει τους
σημερινούς και τους μελλοντικούς πελάτες να θέτουν ερωτήματα για την εταιρεία
και τα προϊόντα της και να κάνουν προτάσεις και παράπονα για την καλύτερη
εξυπηρέτηση τους και για τη μέγιστη ικανοποίηση τους. Με τη λήψη αυτών των
ηλεκτρονικών μηνυμάτων οι υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών απαντούν με
σαφήνεια και ειλικρίνεια σε όσο το δυνατόν μικρότερο χρόνο. Οι εταιρείες με
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στέλνουν στους καταναλωτές της αγοράς - στόχου
καταλόγους των προϊόντων, ενημερωτικά δελτία, ειδικές προσφορές, ανακοινώσεις
για ειδικές εκδηλώσεις, προωθήσεις για όλους ή σε συνάρτηση με το ιστορικό
του κάθε πελάτη κ.ά. Το μεγάλο πρόβλημα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
είναι ο μεγάλος αριθμός άχρηστων ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Οι εταιρείες που

Περιορισμένη αγορά
Αν και το ηλεκτρονικό μάρκετιν
αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς,
εξακολουθεί να απευθύνεται σε
περιορισμένο αριθμό καταναλωτών. Από
τους χρήστες του διαδικτύου λίγοι είναι
αυτοί που αναζητούν κάποιο συγκεκριμένο
προϊόν συγκρίνοντας τιμές, αποδόσεις κ.ά.
και ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι που θα
χρησιμοποιήσουν την πιστωτική τους κάρτα
για να το αγοράσουν μέσω διαδικτύου

χρησιμοποιούν το online marketing πρέπει να δώσουν μεγάλη προσοχή στις
επαφές τους με τους καταναλωτές, γιατί αυτό που χωρίζει την προσφορά αξίας και
την αίσθηση παρενόχλησης του καταναλωτή είναι μια λεπτή κλωστή. Κάθε εταιρεία
πρέπει να εφαρμόζει τους άγραφους κανόνες καλής συμπεριφοράς του διαδικτύου,
σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να ζητηθεί από τους καταναλωτές η άδεια
αποστολής μηνυμάτων marketing και να τους παρέχεται η δυνατότητα διακοπής της
ροής των διαφημιστικών/προωθητικών μηνυμάτων όταν το επιθυμούν.

Προκλήσεις του ηλεκτρονικού marketing
Είναι σίγουρο ότι το ηλεκτρονικό marketing έχει μέλλον, πολύ μέλλον, χωρίς να
υιοθετείται η ακραία και εξωπραγματική άποψη των φανατικών του διαδικτύου,
που πιστεύουν ότι αυτό και το ηλεκτρονικό εμπόριο θα αντικαταστήσουν τα
περιοδικά, τις εφημερίδες, τα καταστήματα και θα καταστούν οι αποκλειστικές
πηγές πληροφοριών και αγορών. To online marketing είναι και θα γίνει ακόμη
περισσότερο, ένας σημαντικός τρόπος προσέγγισης της αγοράς, λειτουργώντας
συμπληρωματικά με τους υπόλοιπους τρόπους στα πλαίσια ολοκληρωμένου
μίγματος marketing. Μόνο για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά
στο διαδίκτυο (Amazon.com, ebay, Netscape) το online marketing θα γίνει ένα
πλήρες και ολοκληρωμένο μοντέλο επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πάντως
μελέτες έχουν αποδείξει ότι λιγότεροι από τους μισούς δικτυακούς τόπους είναι
επικερδείς και συνεπώς το web παραμένει μια προσέγγιση που δεν αποδίδει κέρδη.
Μερικές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ηλεκτρονικές εταιρείες είναι και
οι εξής:
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Προερχόμενος από
την κινηματογραφική
οικογένεια ‘ΑΝΖΕΡΒΟΣ’,
ο Ρόμπερτ Ζερβός
αγάπησε την τέχνη
της φωτογραφίας από
μικρός. Σπούδασε
στην Αγγλία όπου
και παρέμεινε για 6
χρόνια εργαζόμενος
ως ελεύθερος
επαγγελματίας
φωτογράφος και
συμμετείχε σε αρκετές
ομαδικές εκθέσεις
φωτογραφίας στο
Λονδίνο και στην
Οξφόρδη. Στην Ελλάδα
επέστρεψε το 1989 και
αφού συνεργάστηκε
με εφημερίδες και
περιοδικά - εργαζόμενος
παράλληλα στο
studio διαφημιστικής
φωτογραφίας του
Νίκου Μαυρογένη στο
Κολωνάκι - δημιούργησε
το δικό του studio
(εργαστήρι) το οποίο
μετέπειτα εξελίχθηκε σε
διαφημιστική εταιρεία.
Το 2008 έφυγε από
την Αθήνα πουλώντας
την εταιρεία και
εγκαταστάθηκε στην
Καλαμάτα, όπου έχει
μέχρι σήμερα τη βάση
του. Αναλαμβάνει
φωτογραφικές και
διαφημιστικές εργασίες
σε όλη την Ελλάδα.
http://www.
robertzervos.gr
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