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Το τι μπούρδες λέγονται και γράφονται τον
τελευταίο καιρό για τα οικονομικά της χώρας
μας δεν περιγράφεται. Αερολογίες ακατάσχετες,
επιχειρήματα έωλα, εικασίες και απόψεις που
δεν πείθουν κανένα διατυπώνονται κατά κόρον
και σε καθημερινή βάση. Σπάνια βρίσκει κανείς
αναλύσεις απλές και κατανοητές αλλά κυρίως με
τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία. Διατυπώνεται
λοιπόν η άποψη ότι αν επιστρέψουμε στη
δραχμή μπορεί να μας πονέσει λίγο στην αρχή
αλλά στο τέλος θα μας αρέσει γιατί θα έχει
αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της χώρας μας.
Tα φθηνά προϊόντα μας θα τα αγοράζουν
σωρηδόν οι ξένοι με τα σκληρά τους νομίσματα
και δεν θα προλαβαίνουμε να πουλάμε.
Μ’ αυτό τον τρόπο, λένε οι ΄΄δραχμιστές’’,
θα δημιουργήσουμε πλεόνασμα στον
προϋπολογισμό του κράτους από τις τεράστιες
εξαγωγές μας και έτσι θα εξαφανίσουμε
ελλείμματα, χρέη κλπ. και θα επιστρέψουμε
στον χαμένο μας παράδεισο. Τίποτα δεν είναι
πιο ψευδές και παραπλανητικό από τα
παραπάνω. Και αυτό δεν το λέω εγώ αλλά
η πολύ πρόσφατη ιστορία της χώρας μας. Ιδού
λοιπόν τι λένε οι αριθμοί για την εικοσαετία
1981 – 2001 δηλαδή τα τελευταία είκοσι χρόνια
πριν την είσοδό μας στο ευρώ. (Σημ. Τα στοιχεία
τα δανείστηκα από σχετική αρθρογραφία του
καθηγητή οικονομικών επιστημών του ΑΠΘ
κ. Δημήτρη Μάρδα). Το 1981 η ισοτιμία
δολαρίου-δραχμής ήταν 1$=42,64 δρχ.,
το 1987 1$=135,18 δρχ., το 1992 1$=190,47
δρχ. και το 2000 1$=308,93 δρχ. Με βάση
λοιπόν την θεωρία περί ανταγωνιστικότητας κλπ.
της χώρας μας θα έπρεπε αυτήν την περίοδο και
ειδικά το 2000 όλοι εμείς οι ιθαγενείς να μην
βρίσκαμε τίποτα ν’ αγοράζαμε στη χώρα μας
γιατί λογικά θα τα αγόραζαν όλα κοψοχρονιά
οι ξένοι. Σκεφθείτε λίγο: ένα δολάριο = 308,93
δρχ!. Καταπληκτική ευκαιρία για ξεπούλημα των
πάντων! Μ’ ένα δολάριο το 2000 αγόραζες 12
κιλά ντομάτες, πέντε σουβλάκια, δέκα κιλά ψωμί,
έπινες ένα ουισκάκι στη Ρόδο κι άλλα πολλά.
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Τι συνέβη λοιπόν πραγματικά αυτήν την περίοδο; Αυξήθηκαν οι εξαγωγές
μας; Αυξήθηκαν οι επενδύσεις στη χώρα μας; Δυστυχώς αυξήθηκαν μόνον τα
ελλείμματα και τα χρέη μας και όχι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας.
Δείτε τα άτιμα τα νούμερα: Το εμπορικό μας ισοζύγιο το 1981 (χρονιά με το
1$ = 42,64 δρχ. ) κατέγραφε 5,4 δισ. δολάρια έλλειμμα και λίγο πριν μπούμε στο
ευρώ (2001) αυτό έφθασε αισίως τα 18,6 δισ. δολάρια. Δηλαδή τριπλασιάστηκε.
(Θυμίζω: είμαστε στο 2001, χρονιά με το δολάριο στις 308,93 δρχ.!) Και ένα
ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο: οι εξαγωγές μας στην αρχή της περιόδου
εισόδου μας στο ευρώ (2001-2008) από 10,4 δις. δολάρια (2001) έφθασαν τα
25,5 δισ. δολάρια (2008). Δηλαδή με το σκληρό ευρώ υπερδιπλασιάσαμε τις
εξαγωγές μας. Αυτή είναι και η σκληρή πραγματικότητα. Ας πάψουν επιτέλους
κάποιοι να μας λένε ότι θα έρθουν οι μαγικές λύσεις και τα θαυματουργά βότανα
μαζί με την δραχμή.

Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Προσοχή!
Τελευταίες μέρες
στα περίπτερα
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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 Κ.Μ. 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.#%4&: Τάκης Τζίμας, $+5+%*& 7%84&: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
"!+%%&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $"* +!%*84: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

'4!$&: 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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ΤΟΥ Π. ΚΑΛΔΗ
To Playstation 3 όταν
παρουσιάστηκε το 2006 θεωρητικά
ήταν χρυσός στα χέρια της Sony, η
κονσόλα με τα καλύτερα γραφικά
by far, ενσωματωμένο Blu-ray
player κλπ. Όμως ήταν πανάκριβο
και τα παιγνίδια έμοιαζαν σαν
αντίληψη με αυτά των άλλων
παιγνιδομηχανών. Ο Stringer ποτέ
δεν δέχθηκε να κατέβει η τιμή σε
χαμηλότερα επίπεδα: έτσι άφησε να
αλωνίζουν η Νintendo με το Wii και
η Microsoft με το ΧΒοx...
Στις τηλεοράσεις η κατάσταση
αποδείχθηκε ακόμη χειρότερη
αφού η sony δεν κατάφερε να
βγάλει κέρδος τα οκτώ τελευταία
χρόνια, αναπολώντας με νοσταλγία
την χρυσοφόρα εποχή των CRT
Trinitron. Στις ΗΠΑ για παράδειγμα
την τελευταία χρονιά κατείχε το 10%
της αγοράς σε αντίθεση με το 27,6%
της αμερικανικής Vizio και 20% της
Samsung. Aν και κάποια γκρουπ

Sony
$%

 oward Stringer - ' # 

μετόχων επανειλημμένα έχουν
αξιώσει την εγκατάλειψη της αγοράς

Μετά από τέσσερα συνεχή χρόνια με ζημιογόνο λειτουργία, φυσικό ήταν να υπάρξουν
αναταράξεις και αλλαγές στα ηγετικά κλιμάκια της Sony. H εταιρία έχει να παρουσιάσει

HDTV, παραμένει άδηλη η επόμενη
κίνηση αφού ο νέος πρόεδρος Hirai

κερδοφορία από το 2008 οπότε παρουσίασε το Playstation. Όμως ο σκληρός ανταγωνισμός στις παιxνιδομηχανές με την Nintendo και τη Microsoft, τα προβλήματα του γάμου

έχει ταχθεί κατηγορηματικά υπέρ
της διατήρησης των τηλεοράσεων

με την Ericsson, η απόσυρση από τις τηλεοράσεις OLED αλλά και η έλλειψη καινοτομιών
με απήχηση στο παγκόσμιο κοινό, έφεραν τη γκρίνια...

στο portfolio της Sony.
Επίσης το εγχείρημα της κοινής

Έ

τσι δεν απετέλεσε κεραυνό εν αιθρία η είδηση ότι ο σημερινός επικεφαλής του ΔΣ,
CEO και πρόεδρος της εταιρίας Howard Stringer αποσύρεται από τους δύο πρώτους

κρίσιμους ρόλους του από την 1η Απριλίου και θα παραμείνει στην τρίτη θέση για ένα
μεταβατικό διάστημα άλλων δύο μηνών. Τη θέση του καταλαμβάνει ο Κazuo Hirai,
πρόεδρος του τμήματος Consumer Products and Services προερχόμενος από τη Sony
Music. Θα είναι ο νεώτερος ηγέτης της Sony όλων των εποχών. H εταιρική του ταυτότητα
αλλά και οι προσωπικές του προτιμήσεις κατά τους αναλυτές σημαίνουν ότι η Sony θα
στραφεί περισσότερο στο Digital Imaging ως ακρογωνιαίο λίθο για το μέλλον της εταιρίας
στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά. Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε: “Ο δρόμος που πρέπει να
ακολουθήσουμε είναι συγκεκριμένος: να οδηγήσουμε την ανάπτυξη των βασικών μας
δραστηριοτήτων στα ηλεκτρονικά και κατά βάση στο digital imaging, το gaming και τα
smartphones. Nα αντιστρέψουμε το κλίμα στις τηλεοράσεις και να επιταχύνουμε την καινοτομία
που μας επιτρέπει να διαμορφώνουμε ηγετική θέση”.
Όμωσ πέρα από τις διακηρύξεις και τα ωραία λόγια τι οδήγησε σε αυτές τις δραματικές
αλλαγές; Τα τελευταία χρόνια ο Stringer, o πρώτος CEO μη ιαπωνικής καταγωγής στο
τιμόνι ιαπωνικής εταιρίας, χρεώθηκε μια σειρά σοβαρών σφαλμάτων. Το Playstation και οι
τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας Sony έχασαν μερίδιο αγοράς ενώ άφησε περιθώριο στους
αντιπάλους του να ελιχθούν χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Ακόμη χειρότερη εντύπωση άφησε
η ανενόχλητη εισβολή χάκερ στους server του Playstation Network, που υφάρπασαν τα
προσωπικά στοιχεία των χρηστών, ακόμη και τους αριθμούς των πιστωτικών καρτών, μια
υπόθεση που έκανε το γύρο του κόσμου. Ήταν η χειρότερη αρνητική διαφήμιση για τη Sony....
Οι online υπηρεσίες της Sony τέθηκαν εκτός λειτουργίας για πολλές ημέρες δυσφημώντας το
brandname.
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επιχείρησης με τη σουηδική
Ericsson δεν απέδωσε καρπούς.
Τελικά οδήγησε στην εξαγορά του
μεριδίουι των σουηδών έναντι
...μόλις 1,47 δισ. δολ. Αλλά ήταν
ήδη αργά... Τα έσοδα γκρεμίστηκαν
από 8,8τρις γιεν το 2007 σε 7,1 τρις
το 2011. Η τελευταία κερδοφόρα
χρονιά ήταν το 2007 με κέρδη
369δις. γιεν. και την περασμένη
χρονιά η μετοχή έχασε το 48%
της αξίας της. Ο Hirai σίγουρα έχει
δύσκολη δουλειά...
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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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ε) Άριστα λειτουργούντα
μηχανήματα εικονοληψίας,

T 86"  #   '  %

προβολής, “μοντάζ”, των 16 και
35 χιλιοστών με μεγάλο αριθμό

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Μπιλιλής Νικόλαος του Σταματίου και της Γεωργίας,
γεννηθείς εν Θεσσαλονίκη στις 7 Αυγούστου του έτους 1926, κάτοικος Θεσσαλονίκης
οδός Μητροπόλεως αρ. 61 Τ.κ. 54623 δηλώ υπευθύνως και εν γνώσει των συνεπειών
του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι:
- Είμαι κάτοχος ιστορικού κινηματογραφικού αρχείου με γεγονότα της Θεσσαλονίκης
από το έτος 1911 μέχρι και το 1990 και γενικότερα όλης της Ελλάδας με αναρίθμητα
θέματα που το μήκος τους σε φιλμ των 35 και 16 χιλιοστών (“θετικό”, “αρνητικό”,
“αναστρεφόμενο”) είναι 80.000 μέτρα.
- Επίσης κατέχω ελληνικά και ξένα κινηματογραφικά φιλμ των 35, 16 και 9,5
χιλιοστών με: επίκαιρα, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια, κινηματογραφικά έργα
κ.λ.π. από το 1895 έως το 1975 που το μήκος τους είναι 190.000 μέτρα καθώς και
τρέιλερ κινηματογραφικών έργων, ελληνικών και ξένων 35 χιλιοστών (1960-2005)
300 τεμάχια, περί τις 20.000μ (ΣΗΜ.: Πάρα πολύ μικρό μέρος του κινηματογραφικού
υλικού, περί τις 10 ώρες, μεταγράφηκε σε DVD και περί τις 20 ώρες σε V.H.S.
Πλην των ως άνω φίλμ κατέχω ακόμη:
α) 30.000 κινηματογραφικές φωτογραφίες, αφίσες κ.α. ελληνικές και ξένες στο
πρωτότυπό τους από το 1920 έως το 2005.
β) 100 φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης (1890-1965) και 1500 (1974-1976) στάσεις
στο πρωτότυπο αρνητικό τους
γ) Αθλητικό φωτογραφικό αρχείο Θεσσαλονίκης και περιοχών της ΟΛΩΝ
των αθλημάτων 1974-1976 σε 7.950 στάσεις, στο πρωτότυπο αρνητικό τους
δ) Αρκετά μηχανήματα ιστορίας κινηματογράφου ως εκθέματα από το 1790 έως
το 1960
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συμπληρωματικών εξαρτημάτων
στ) αρκετά άλλα κινηματογραφικά
είδη που την περιγραφή τους δεν
έκρινα απαραίτητη.
Όλα τα πιο πάνω φιλμ τα
χρησιμοποίησα μετά από
πολυδάπανη και μακρόχρονη
συντήρησή τους και ανατύπωση
των κατεστραμμένων POSITIF
– NITRATE (1900-1937) σε
ενδιάμεσο NEGATIF ACETATE, αυτό
λόγω της αποθήκευσής τους σε
δυσπρόσιτους και ακατάλληλους γι’
αυτά χώρους και τα συμπλήρωσα
με την αγορά άλλων από διάφορες
συλλεκτικές πηγές, μετά το 1995,
όπου παραχώρησα τότε, το
αρχειοθετημένο, απαριθμημένο και
πολλαπλάσιο του ως άνω, αρχειακό
κινηματογραφικό μου υλικό στην
Νομαρχία Θεσσαλονίκης,
η οποία το δώρισε στον Ο.Π.Π.Ε.
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Θ’97 για την ίδρυση του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Θεσσαλονίκης. ΔΥΣΤΥΧΩΣ
την ΤΥΧΗ αυτού του υλικού σε ΕΙΔΟΣ, ΑΡΙΘΜΟ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, όπως αναγράφονται
στην από 194 σελίδες Α4 απόδειξη παραλαβής τους (την έχω στη διάθεση παντός

Για την τραγική για μένα αυτήν

ενδιαφερομένου) ΔΕΝ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΩ. Εάν τη γνώριζα, όλα όσα σήμερα κατέχω

θα την φέρουν ακέραια οι εκάστοτε

ΣΙΓΟΥΡΑ θα βρίσκονταν εκεί και δεν θα αντιμετώπιζα το ΑΛΥΤΟ πρόβλημα της

αρμόδιοι επί του Πολιτισμού της
Ελλάδας, οι οποίοι προκλητικά επί

διάθεσής τους.
Το αρχειακό κινηματογραφικό υλικό το απέκτησα ως:

κατάληξη, την ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ,

ΔΕΚΑ χρόνια ΑΔΙΑΦΟΡΗΣΑΝ τόσο

Κινηματογραφιστής (1945), παραγωγός και ανταποκριτής ελληνικών και ξένων

επί των δικών μου προτάσεων και

κινηματογραφικών και τηλεοπτικών επικαίρων (1960 – 1990) &

επικλήσεων, όσο και περισσότερο
επί των εντόνων αναφορών επί

Ως συλλέκτης κινηματογραφικού υλικού από το 1935.
Επειδή:

του θέματος, των πλέον έγκυρων

α) Επί ΔΕΚΑ χρόνια, 2001 – 2011, ΚΑΝΕΝΑΣ κρατικός ή Δημοτικός φορέας της χώρας

ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας

μας ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ στην πρότασή μου, να διαθέσει μόνιμο χώρο 400 τ.μ. και να το

και της έντυπης Δημοσιογραφίας της
χώρας μας και όχι μόνο.

παραλάβει ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ, προς διάσωση και αξιοποίησή του με μόνη αμοιβή τα
πνευματικά μου δικαιώματα που θα προέκυπταν από τη χρήση του,
β) Λόγω της μειωμένης μου σύνταξης, πολύ μικρότερης από χίλια ευρώ το μήνα
(ακόμη δεν γνωρίζω πόσο θα μου την μειώσουν με τα μέτρα λιτότητας που συνεχώς
επιβάλλονται) ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΜΑΙ να πληρώσω και να πληρώνω το “ΧΑΡΑΤΣΙ” για τη

ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΩ για τα όσα πρόσφερα
στους χώρους του Πολιτισμού, της
ενημέρωσης της κοινής γνώμης και
της Διεθνούς προβολής της γενέτειράς

φύλαξή του στους ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ αποθηκευτικούς μου χώρους, που μου τους χρέωσαν

μου, για τα οποία βραβεύθηκα:

με την αντικειμενική αξία των διαμερισμάτων (!!!) αντί αποθηκών ως έπρεπε, δηλαδή

α) Το 2006, στην ΑΘΗΝΑ
από το ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ.

με 2.200 και με 1.850 Ευρώ το τ.μ. (ποσόν πολύ μεγαλύτερο από τη μειωμένη μου
σύνταξη).
γ) Ούτε έχω χρήματα να πληρώσω “κοντέϊνερ” να το παραλάβει και να το ξεφορτώσει
-όπως θα έπρεπε- έξω από το ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ή τη ΔΗΜΑΡΧΙΑ Θεσσαλονίκης, αλλά
ούτε και η καρδιά μου αντέχει να το μοιράσω στα παλιατζίδικα ή να το πετάξω στα
σκουπίδια, αφού λοιπόν και η διάσωσή του στην Ελλάδα αποδείχτηκε ΑΔΥΝΑΤΗ,
γι΄αυτό:
ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ότι:
ΜΕΤΑΝΟΩ πικρά για την αφέλεια που είχα να πιστεύω ότι κάποιος εκ των επί του
Πολιτισμού άρχοντες της Ελλάδας θα έδειχνε το ιστορικά επιβαλλόμενο ενδιαφέρον
για τη ΔΙΑΣΩΣΗ και ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ του αρχείου μου, πράγμα που επί ΔΕΚΑ ολόκληρα
χρόνια, δεν έγινε. Ως εκ τούτου, συν το αβάσταχτο “ΧΑΡΑΤΣΙ” (η χαριστική του
βολή) με αναγκάζουν στη δύση του βίου μου, με αλύτρωτο πόνο ψυχής να
προσπαθήσω να το πουλήσω εκτός Ελλάδος, όπου ευχαρίστως θα το ΔΙΑΣΩΣΟΥΝ,
θα το ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ και θα το ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ, για να εισπράττουν σε χρυσό από
παραγωγούς, Έλληνες και ξένους (κινηματογράφου και τηλεόρασης), πουλώντας
τους ανατυπωμένα γεγονότα της ιστορίας τους Έθνους μας, όπως γίνεται και με το
αρχείο των αδελφών Μανάκια. Ίσως, εάν, το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο ήταν σε
θέση να αναλάβει την τήρηση των όρων της ΔΙΑΣΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΥ του
προαναφερθέντος υλικού και την εξασφάλιση ενός πάγιου μικρού ποσού έναντι των
πνευματικών μου δικαιωμάτων, δεν θα έφθανα έως εδώ.

ΜΠΟΤΣΗ και το ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
&
β) Το 2011, από το ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και το Δήμαρχο της
πόλης μας κ. Ιωάννη Μπουτάρη,
μετά από πρόταση της Προέδρου
της Εφορευτικής Επιτροπής του
Βαφοπουλείου και Δημοτικής
Συμβούλου, κυρίας Θεοδώρας
Λειψιστινού.
Διατελώ απογοητευμένος ανίατα.
Με απέραντη αγάπη για την Πατρίδα
μου και με βαθιά θλίψη και οργή για
το σημερινό της κατάντημα.
Ο υπευθύνως δηλών
Ν. Σ. ΜΠΙΛΙΛΗΣ
Θεσσαλονίκη

!%* F5$!4
(): 

   * %  * %*, 1900-1922

Η καταστροφή της Σμύρνης, μέσα από άγνωστες φωτογραφίες και ντοκιμαντέρ
αναβιώνει στο Μουσείο Μπενάκη.
Διάρκεια: 25/01/2012 – 11/03/2012
Εκθεσιακός χώρος: Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138
Επιμέλεια: Μαρία Ηλιού
Η άποψη της επιμελήτριας: ‘‘Εκθέτουμε ξεχασμένες εικόνες που βρήκαμε σε
κλειστά ντουλάπια, σε Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά αρχεία. Βλέπουμε την ιστορία
της Σμύρνης με μια άλλη ματιά, μια ματιά που κρατά αποστάσεις, τόσο από μια
εθνικιστική αφήγηση όσο και από νεότερες απόπειρες που αποσιωπούν τα τραγικά
γεγονότα της Καταστροφής, παραμορφώνοντας την αλήθεια...’’
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O Πρόεδρος της Samsung Electronics
Ελλάς Α.Ε. κ. Ντε Γιονγκ Κιμ (Dai Yung Kim)
O Πέτρος Δρακόπουλος, Senior
Marketing Manager

Samsung
  

 +%

   Hliton Galaxy

Το πάντα εντυπωσιακό bar Galaxy του ξενοδοχείου Hilton ετοιμάστηκε για να
υποδεχτεί και φέτος την Samsung και τους διεθνείς άσσους του Ολυμπιακού.
Έτσι την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου φιλοξένησε τους ανθρώπους της Samsung
(η οποία είναι για τρίτη χρονιά χορηγός του Ολυμπιακού), τους ποδοσφαιριστές
αλλά και πολλούς εκπροσώπους του τύπου που είχαν την χαρά να
συναναστραφούν τους παίκτες της ομάδας και κυρίως να πιάσουν στα χέρια
τους τα νέα Galaxy. Έτσι είδαμε από κοντά το εντυπωσιακό Galaxy Note (υβρίδιο
τηλεφώνου και tablet) με οθόνη 5,3in. WVGA Super AMOLED, δύο κάμερες 8MP
και 2 MP και διπύρηνο επεξεργαστή 1,4 GHz. Eπίσης το αναμενόμενο με πολύ
ενδιαφέρον Galaxy Nexus, το κινητό στο οποίο κάνει πρεμιέρα το Android Ice
Cream Sandwich. To Galaxy Nexus φοράει μια HD Super Amoled οθόνη 4.65 ιντσών
ανάλυση 720p, για την ποιότητα των οποίων φημίζεται η Samsung και επεξεργαστή
dual core 1.2 GHz. Το Android στην τελευταία τουέκδοση έχει ανανεωθεί πάρα
πολύ και ενσωματώνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά όπως το Face
Unlock, με το οποίο ξεκλειδώνει το τηλέφωνο αφού σκανάρει το πρόσωπο του
ιδιοκτήτη του. Επίσης έχουν βελτιωθεί αρκετά τα notifications, το multi-tasking και
το interface γενικότερα ώστε να γίνει πιο απλό και εύχρηστο.
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Η νέα διασταύρωση κινητού και tablet,
Samsung Galaxy Note
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Στιγμιότυπο από την εκδήλωση

7.$!& =%$"H
(%)'( $
% %

*

Στα γραφεία του Συλλόγου έκοψαν και φέτος τα μέλη του Συνδέσμου την
πρωτοχρονιάτική πίτα τους, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 7.00μμ.
Μετά τη κοπή της πίτας οι φωτογράφοι - μέλη του Συνδέσμου του Πειραιά τίμησαν
τους παλαίμαχους συναδέλφους Γιώργο Μοσχονίδη και Δημήτρη Καρακατσάνη,
που με το έργο και τη στάση τους όλα αυτά τα χρόνια στήριξαν τον σύνδεσμο και
βοήθησαν στην μακροημέρευση και την απρόσκοπτη λειτουργία του.
Παρά τις δυσκολίες της εποχής ο Σύνδεσμος συνεχίζει το έργο του. Στο πλαίσιο
της συνεχούς επιμόρφωσης των μελών θα προχωρήσει στην διοργάνωση με
πρωτοβουλία του συνδέσμου (μιας εδώ και δύο χρόνια δεν υπάρχει κρατική βοήθεια
για επιδοτούμενα σεμινάρια) ενός κύκλου σεμιναρίων που θα αφορά τον φωτισμό
πορτραίτου και τις εξελίξεις στις βιομετρικές φωτογραφίες. Επίσης ο σύνδεσμος
ετοιμάζει την ιστοσελίδα του, που θα περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τη
δουλειά του επαγγελματία φωτογράφου. Όποιος επιθυμεί μπορεί να επικοινωνεί
με προτάσεις στα email: kovardakas@gmail.gr ή info@studiokorpis.com ή ακόμα
και παλιές φωτογραφίες του Πειραιά ή ότι άλλο ιστορικό στοιχείο θα μπορούσε
να εμπλουτίσει τη σελίδα του συλλόγου. Τα μέλη επίσης καλούνται να στείλουν
μια φωτογραφία ώστε να συμπεριληφθεί μαζί με τα στοιχεία τους στον κατάλογο
των μελών του Συνδέσμου. Επίσης τα μέλή παρακαλούνται να στείλουν μια
φωτογραφία τους για τις ταυτότητες που έχουν λήξει στο email:
info@studio-fotorama.gr
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Ο πρόεδρος Κωνσταντίνος Βαρδάκας βραβεύει τον παλαίμαχο
φωτογράφο Δημήτρη Καρακατσάνη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Σύνδεσμος Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά, ιδρύθηκε ως αυτοτελές
σωματείο το 1944, ενώ τα προηγούμενα χρόνια και συγκεκριμένα από το
1916, οι φωτογράφοι του Πειραιά συμμετείχαν στον ΣΕΦ (Σύνδεσμο Ελλήνων
Φωτογράφων). Το 1952 έγινε μια επαγγελματική σύμπραξη (κοινοπραξία)
των φωτογράφων του Πειραιά για κοινές αγορές φωτογραφικού υλικού,
με στόχο την εξασφάλιση καλύτερων και οικονομικότερων όρων και τιμών
αγοράς. Το 1979 ο Σύνδεσμος συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φωτογράφων (ΠΟΦ) με στόχο το συντονισμό της συνδικαλιστικής δράσης
πανελλαδικά. Μέλη του Συνδέσμου του Πειραιά συμμετέχουν στις εκάστοτε διοικήσεις
της ΠΟΦ. Παράλληλα, μέλη του Συνδέσμου συμμετείχαν ενεργά στη δημιουργία του
Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Φωτογράφων Ελλάδας (ΣΕΦΕ).
Το 1982 ιδρύθηκε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των φωτογράφων του Πειραιά, το
μεγαλύτερο ίσως επίτευγμα του Συνδέσμου, με στόχο την αλληλεγγύη μεταξύ των
μελών του και των οικογενειών τους, μέσω αρωγών, επιδομάτων και αποταμιευτικών
οικονομικών ωφελημάτων. Την περίοδο 1985-86, ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε πολλά
σεμινάρια φωτογραφικής τέχνης (πορτραίτο, studio, ρεπορτάζ, κ.ά.) ενώ αλησμόνητη θα
μείνει η μεγάλη επιτυχία των εκθέσεων που διοργανώθηκαν από το Σύνδεσμο την ίδια
αυτή χρονική περίοδο. Εκτός των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του, ο Σύνδεσμος
διοργανώνει τακτικά χορούς, εκδρομές και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, με στόχο την
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, τη σφυρηλάτηση της ευγενικής άμιλλας
και την ανάπτυξη της συναδελφικής αλληλεγγύης. Διατηρεί ιδιόκτητα και
εξ’ ολοκλήρου ανακαινισμένα γραφεία επί της οδού Κολοκοτρώνη 135 (1ος όροφος)
στον Πειραιά. Στο χώρο των γραφείων υπάρχει φωτογραφική βιβλιοθήκη και μόνιμη
έκθεση χαρακτηριστικών φωτογραφιών των Πειραιωτών φωτογράφων.
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Το παρόν διοικητικό συμβούλιο του
Συνδέσμου απαρτίζεται από τους
κάτωθι συναδέλφους: Πρόεδρος:
Κωνσταντίνος Βαρδάκας,
Γενικός Γραμματέας: Ανδρέας
Κόρπης, Ταμίας: Αυγερινός
Ναρλής, Αντιπρόεδρος: Μάνος
Μαυροκέφαλος, Μέλη: Χρήστος
Σαρέλας, Εμμανουήλ Μουστάκης,
Αποστόλης Καζακίδης, Σωτήρης
Κούτρας, Νικόλαος Μαραγκός,
Παύλος Λυσιανάκης.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κολοκοτρώνη 135, 185 36, Πειραιάς,
Τηλ: 210 4415868
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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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Ãéá
Ãéá
Ãéá
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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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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

Δηλώστε on line τη συμμετοχή σας
στα σεμινάρια του περιοδικού
Photoshop ΙΙΙ

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

Δευτέρα 5/3/12

Τετάρτη 7/3/12

Σάββατο 17/3/12

Σάββατο 10/3/12

Δευτέρα 12/3/12

Τετάρτη 14/3/12,

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

ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................
Äéåýèõíóç: ...................................................................................
Ðüëç: ...........................................................................................

ÓåìéíÜñéï:

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................
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Google
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Και το απέδειξαν, καταδικάζοντας την Google να
καταβάλει αποζημίωση $660,000 για αθέμιτες
πρακτικές όσον αφορά την χαρτογραφία και
τους χάρτες. Τι συνέβη λοιπόν: Σύμφωνα με
τους Economic Times η εταιρεία χαρτογράφησης
Bottin Cartographes που φτιάχνει χάρτες, και
μερικοί από τους διάσημους πελάτες της είναι η
Louis Vuitton, η Airbus και εταιρείες αυτοκινήτων,
κατέθεσε αγωγή στο εμπορικό δικαστήριο της
Γαλλίας έναντι της γαλλικής Google (και της
μαμάς-εταιρείας) για αθέμιτες πρακτικές αφού
προσφέρει τις υπηρεσίες της δωρεάν.
Το γαλλικό δικαστήριο αποφάσισε ότι η Google
πρέπει να πληρώσει $660.000 αποζημίωση στην
ενάγουσα εταιρεία και επιπλέον πρόστιμο 15.000
ευρώ. Οι εκπρόσωποι της Google είπαν ότι
μελετούν την απόφαση και θα αποφασίσουν για
την περαιτέρω δράση τους καθώς ένα εργαλείο
χαρτογράφησης υψηλής ποιότητας και άνευ τιμής
μπορεί να αποτελέσει εφόδιο για τους χρήστες
του διαδικτύου. Δεν είναι η πρώτη φορά που
οι Γάλλοι τα βάζουν με την Google και μάλιστα
τα γαλλικά δικαστήρια την έχουν αναγκάσει να
πληρώσει πρόστιμα ουκ ολίγες φορές. Βέβαια
μπορεί να απολαμβάνουμε να γράφουμε πάντα
τι πάει στραβά με τη Google. Oφείλουμε όμως να
παραδεχτούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση
το δικαστήριο ήταν μάλλον υπερβολικό. Απλώς
σκεφτείτε το πλήθος των υπηρεσιών της Google
και πόσοι επαγγελματικοί κλάδοι θα μπορούσαν
να την μηνύσουν. Για παράδειγμα οι μεταφρατές
ή οι εκδότες λεξικού θα μπορούσαν να την
μηνύσουν για το Google Translate. Επίσης δεν
είναι παράνομο να διαθέτει κάτι, οτιδήποτε κι αν
είναι αυτό, δωρεάν. Παρόλα αυτά το γαλλικό
δεδικασμένο ίσως να δώσει αφορμή για δικαστικές
διεκδικήσεις σε πολλούς.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Sunday Times Magazine
% * 50 "
Το περιοδικό Sunday Times Magazine γιορτάζει τα πενήντα του χρόνια
με μεγάλη έκθεση φωτογραφίας στην Saatchi Gallery και ειδική έκδοση
του έντυπου και ψηφιακού τεύχους την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου. Η
έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου και θα περιλαμβάνει
έργα μεγάλων φωτογράφων που συμπεριλήφθηκαν στις σελίδες του
εντύπου με το πέρασμα των χρόνων. Ανάμεσα τους περιλαμβάνονται
οι Don McCullin, David Bailey, Eve Arnold, Snowdon, Terry O’Neill,
Richard Avedon, Eugene Richards, Stuart Franklin και Sam TaylorWood. Το Sunday Times Magazine κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το
1962 και ήταν το πρώτο έγχρωμο περιοδικό που κυκλοφόρησε ποτέ
ένθετο μέσα σε εφημερίδα στην Βρετανία.

MicroOLED
4 *  %  )  % ) ;
Η γαλλική εταιρεία MicroOLED ανακοίνωσε
την κυκλοφορία ενός OLED display
με 5 εκατομμύρια dots, ιδανικό για να
χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρονικό viewfinder.
Τα 5.2Μ dots σημαίνουν ανάλυση
1280x1024. Τα 5 εκατομμύρια είναι κατά πολύ
περισσότερα από αυτά που έχει σήμερα το
καλύτερο viewfinder (που ανήκει στην Sony). Το micro αυτό display
έχει διαγώνιο 0.61 της ίντσας. Με την διπλάσια πυκνότητα σε pixel
από τα αντίστοιχα ανταγωνιστικά προϊόντα αναμένεται να κερδίσει
γρήγορα έδαφος στην κατηγορία των DSLR και των mirrorless.
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Michihiro Yamaki
7   % * * Sigma
Σε ηλικία 78 χρόνων έχασε τη
μάχη με τον καρκίνο ο Michihiro
Yamaki, ιδρυτής και πρόεδρος της
Sigma. O Yamaki ίδρυσε την Sigma
τον Σεπτέμβριο του 1961 όταν
έφτιαξε το πρώτο teleconverter με
τοποθέτηση ανάμεσα στο φακό και
τη μοντούρα. Πριν την σχεδίαση
του Yamaki όλοι πίστευαν ότι
converter μπορεί να τοποθετηθεί
μόνο στο εμπρος μέρος του φακού.
Πέρα από την ίδρυση και τη θητεία
του ως CEO της Sigma, ο Yamaki
είχε ασχοληθεί ενεργά και με
πάρα πολλούς οργανισμούς στην
Ιαπωνία που το αντικείμενο τους
ήταν η προώθηση της φωτογραφίας
ή της βιομηχανίας του Imaging.

LG
O   % 
Η LG Electronics, ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίμηνο
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, στο οποίο η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών
ύψους 13,81 τρισεκατομμυρίων KRW (12,05 δισεκατομμυρίων USD), με λειτουργικό
κέρδος της τάξεως των 23 δις KRW (20 εκατομμυρίων USD).
Για το τέταρτο τρίμηνο του 2011, τα οικονομικά αποτελέσματα κατέδειξαν καθαρή
ζημία ύψους 112 δις KRW (97,73 εκατομμυρίων USD), κυρίως λόγω των απωλειών
που σχετίζονται με επενδύσεις σε λοιπές θυγατρικές του Ομίλου της LG και με τα
καθαρά έξοδα. Στη συνολική χρήση του 2011, ο κύκλος εργασιών της LG άγγιξε τα
54,26 τρις KRW (48,97 δις USD). Η LG στην οικιακή ψυχαγωγία) κατέγραψε πωλήσεις
ρεκόρ, καθώς διέθεσε 8,8 εκατομμύρια τηλεοράσεις με επίπεδη οθόνη για το διάστημα
από τον Οκτώβριο έως το Δεκέμβριο, με τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 6,31
τρις KRW (5,5 δις USD), αύξηση της τάξεως του 17,6%, σε σχέση με το προηγούμενο
τρίμηνο. Παρόλο που οι πωλήσεις τριμήνου σημείωσαν περιορισμένη μείωση σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2010. Στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας βελτίωσε
τα μεγέθη της κατά το τέταρτο τρίμηνο, σημειώνοντας λειτουργικά κέρδη ύψους 12 δις
KRW (10 εκατομμυρίων USD) και πωλήσεις ύψους 2,78 τρις KRW (2,42 δις USD), με τη
συμβολή των premium smartphones, όπως το Optimus LTE (Long Term Evolution). Για
το σύνολο του 2011, η εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις ύψους 11,69 τρις KRW (10,55 δις
USD), μειωμένες κατά 9,9% σε σχέση με το 2010.

Sony
' * compact 

  CMOS

Τρεις νέες compact μηχανές ανακοίνωσε η Sony
που στηρίζονται στον αισθητήρα CMOS. H ΤΧ200V,
με τόσο λεπτή και κομψή σχεδίαση που θυμίζει
κάρτα, διαθέτει GPS και τον νέον backlit αισθητήρα
CMOS της εταιρείας στα 18MP.Επίσης διαθέτει το
νέο σύστημα AF που μειώνει το χρόνο εστίασης σε
0.1 και 0.2 sec σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Επόμενη προσθήκη είναι η WX50 με οθόνη 2,7”,
16 MP και 5x zoom. Στο ίδιο μήκος κύματος και η
WX70 με λίγο μεγαλύτερη οθόνη στις 3 ίντσες. Και
οι δύο έχουν δυνατότητα λήψης βίντεο 1080i ενώ
θα φωτογραφίζουν στα 13MP συγχρόνως με την
βιντεοσκόπηση. SONY 801 1192000
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weddingphoto
   2012

75.010

*

*Έως 3 Φεβρουαρίου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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David Chancellor, United Kingdom, Professional Shortlist, Nature & Wildlife

Sony World Photography Awards
$



  %<  *

Την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε το shortlist των υποψηφίων
για τα βραβεία Sony World Photography Awards. O διαγωνισμός που
πλέον έχει καθιερωθεί ως ένας πολύ σημαντικό θεσμός της φωτογραφίας,
φέτος έλαβε 112.000 συμμετοχές από 171 χώρες. Οι φωτογραφίες του
επαγγελματικού σκέλους απεικονίζουν την ταραχώδη χρονιά που πέρασε
ο πλανήτης με την ελληνική και διεθνή κρίση, τις ταραχές της Λιβύης,
τη πτώση του Καντάφι, την πυρηνική καταστροφή στη Φουκουσίμα να
πρωταγωνιστούν. Η τελετή βράβευσης θα γίνει στο Λονδίνο στις 26
Απριλίου και η έκθεση των νικητών στο Somerset House στις 27-30
Απριλίου μαζί με πολλά παράλληλα events. Ιδιαίτερα μας χαροποίησε η
ελληνική συμμετοχή του Γιώργου Μουτάφη στην shortlist στη κατηγορία
Photojournalism & Documentary με θέμα την επικαιρότητα.

Γιώργος Μουτάφης, Professional Shortlist,
Photojournalism & documentary, Current Affairs
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= # : Nick Psedis
Γίνετε μέλος του πολυπληθέστερου φωτογραφικού group της χώρας μας & αναρτήστε ελεύθερα
τις καλύτερες φωτογραφίες σας. Αναφερόμαστε στο γρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στο facebook.
Σε αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύουμε επιλεγμένες φωτογραφίες σας από αυτό.

www.facebook.com/photographos.mag
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Samsung Electronics
+   % 
   * 2011

4

Η Samsung Electronics ανακοινώσε
ενοποιημένα έσοδα ύψους 47,3
τρις γουόν Κορέας για το τέταρτο
τρίμηνο του 2011, που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2011, σημειώνοντας 13%
αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη
περίοδο του προηγούμενου έτους.
Το τρίμηνο, η εταιρεία εμφάνισε
ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη 5,3 τρις
γουόν, που αντιπροσωπεύουν αύξηση
79% από έτος σε έτος. Τα ενοποιημένα
καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ανήλθαν
στα 4 τρις γουόν. Για το οικονομικό έτος
2011, τα αποτελέσματα της εταιρείας
άγγιξαν το υψηλότερο επίπεδο όλων
των εποχών, με έσοδα ύψους 165 τρις
γουόν, σημειώνοντας αύξηση 7% από
το προηγούμενο έτος.
Πιο συγκεκριμένα, στο τέταρτο
τρίμηνο του 2011, ο τομέας των
Τηλεπικοινωνιών σημείωσε ρεκόρ
εσόδων ύψους 17,82 τρις γουόν,
σημειώνοντας αύξηση 52% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος. Η αύξηση
οφείλεται κυρίως στις υψηλές πωλήσεις
του Samsung GALAXY S ΙΙ και GALAXY
Note.

ikon
$  hi end compact
H προχωρημένη σειρά compact Coolpix P, ανανέωσε δύο από τα τρία μοντέλα
της δηλ. τις Coolpix P300 και P500 που πλέον αναβαθμίζονται σε Ρ310 και Ρ510
αντίστοιχα. Όπως δήλωσε ο επικεφαλής marketing Νikon Inc. Bo Kajiwara, «…με
τα δύο αυτά μοντέλα η Nikon ανεβάζει τον πήχυ για την απόδοση και ποιότητα
εικόνας ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των επαγγελματιών
που επιζητούν μια compact με πολλούς ρόλους. Και οι δύο ενσωματώνουν τα
εξαιρετικά οπτικά Nikkor και προηγμένες προδιαγραφές.» Η slim line Coolpix P310
ξαφνικά βρίσκεται στα 16Μegapixel (συγκρινόμενη με τα 12ΜΡ του προηγούμενου
μοντέλου) χρησιμοποιώντας τελευταίας γενιάς Backside Illuminated MOS αισθητήρα.
Επίσης ο φωτεινός φακός 24-100mm με μέγιστο διάφραγμα f/1,8 ενισχύεται με
σύστημα οπτικής σταθεροποίησης VR. Oι δυνατότητες της μηχανής πλαισιώνονται
με λειτουργίες υψηλής δυναμικής περιοχής όπως το Backlight HDR όπου
αντισταθμίζονται οι απώλειες από τον κόντρα φωτισμό με πολλαπλές λήψεις που
συνδυάζονται και Night Portrait όπου εξισορροπείται ο φωτισμός επίσης με τον ίδιο
τρόπο. Καινούργια είναι και η έννοια του Memory Zoom δηλ. προεπιλογή εστιακών
αποστάσεων. Οι έχοντες τάση στις δημιουργικές παρεμβάσεις θα ικανοποιηθούν
από τα ειδικά εφέ και φίλτρα. Στον τομέα του video η μηχανή έχει δυνατότητα Full
HD 1080p σε ρυθμό 30fps με ήχο στέρεο, διατήρηση της αυτόματης εστίασης και
ζουμάρισμα. Η super zoom της παρέας, η P510 εντυπωσιάζει με το απίστευτο 42x
zoom 24-1000mm που υποβοηθείται στο έργο του από το άκρως απαραίτητο σε
αυτές τις περιπτώσεις σύστημα VR. Ως αισθητήρας χρησιμοποιείται η ίδια μονάδα
BSI MOS 1/2.3” (6.17x4.55 mm) 16,1MP όπως και στην Ρ310 ενώ οι προδιαγραφές
ολοκληρώνονται με GPS, full HD video και αναδιπλούμενη οθόνη Vari angle 3in.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Photokina
 

#)  

 *  #  *

Η είδηση ότι στο πρόγραμμα της φετεινής Photokina δεν περιλαμβάνεται η Visual Gallery ο
εκθεσιακός θεσμός που τρέχει από το 2002 (κατελάμβανε μεγάλο μέρος του Halle 1) και έχει
αποδειχθεί αρκετά πετυχημένος στην πορεία του χρόνου, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις, ειδικά
στη Γερμανία. Φέτος οι γερμανοί απεφάσισαν ότι ήλθε καιρός για ανανέωση. Έτσι καταργείται η
ιδέα της Visual Gallery με τον συγκεκριμένο χώρο που ήταν εγκατεστημένη. Οι φωτογραφικές
εκθέσεις αλλάζουν concept. H Κοln Messe σε συνεργασία με την ένωση PhotoIndustrieVerband, καθιερώνει την ιδέα «Boulevard of Competitions”. Όπως δήλωσε η Katharina C.
Hamma «οι εκθέσεις εξαιρετικού φωτογραφικού περιεχόμενου αποτελούσαν πάντοτε σημαντικό
μέρος της Photokina και θα συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση.Τα σχόλια ότι η κατάργηση της
Visual Gallery όφείλεται σε οικονομικούς λόγους είναι τουλάχιστον παράξενα, αφού ο ρυθμός
των κρατήσεων είναι λίαν ικανοποιητικός και έχουν κλείσει οι χώροι κατά 65% ενώ οι μεγάλοι
εκθέτες θα έχουν ακόμη μεγαλύτερους χώρους σε σχέση με την προηγούμενη διοργάνωση»
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Panasonic
$3" *,  *  
 " 
Δύο καινούργιες waterproof/
weatherproof ανήγγειλε στο
παγκόσμιο κοινό η Panasonic την
περασμένη εβδομάδα. Πρόκειται την
FT4 διάδοχο της Ft3 που δέχθηκε μια
σειρά βελτιώσεων. Έχει πλέον ψηφιακή
ένδειξη υψομέτρου και ψηφιακή πυξίδα
και βαρόμετρο πλέον του GPS που
υπάρχει και στο προκάτοχο μοντέλο.
Παραπέρα συνοδεύεται από ένα DVD
με χάρτες που μπορούν να φορτωθούν
στη μηχανή και μάλιστα να περαστούν

Pentax K-01 mirrorless

και στα EXIF data των αρχείων. Κάτω
από το τετραγωνισμένο σχήμα, σήμα

N )  … ? %% 

κατατεθέν της σειράς FT κρύβεται ένας

Χωρίς κανείς να το περιμένει, χωρίς καμία προηγούμενη …διαρροή, η Pentax με

HiSpeed CCD αιαθητήρας 12Megapixel

έκανε την έκπληξη με την mirrorless Κ-01. Η μηχανή οριοθετεί μια καινούργια σειρά
μηχανών χωρίς την τυπική πενταπρισματική σκόπευση. Καταργεί μεν τον καθρέπτη

και ο υβριδικός φακός 28-128mm. Έχει
δυνατότητα Full HD video. To ισχυρό
σώμα αντέχει σε κατάδυση βάθους

αλλά δεν έχει νέα μοντούρα. Στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί το γνωστό σύστημα
φακών Pentax P-K με την ίδια απόσταση backflange 45mm (οπισθίου οπτικού
στοιχείου και αισθητήρα) όπως και στις τυπικές ρεφλέξ. Προφανώς λόγοι λιτότητας

12m και σε πτώσεις από ύψος 2m.

στον προϋπολογισμό απέτρεψαν την σχεδίαση νέας μοντούρας. Έτσι η Κ-01 έχει
μια, κάπως τεχνητή στην όψη, τετραγωνισμένη προέκταση προς την πλευρά της

H λιγότερο θωρακισμένη FT20
αντικαθιστά την FT10 έχοντας
διαφορετικό φακό 25-100mm που
σίγουρα έιναι πιο πρακτικός από

βάσης φακού που χαρακτηρίζει την όλη σχεδίαση. Πληροφοριακά στο design έχει
αναμειχθεί ο διάσημος αμερικανός Marc Newson που προφανώς ήταν αυτός που
εμπνεύστηκε τα τρία χρώματα, το μαύρο, το γκρι και το πολύ έντονο κίτρινο.

τον 35-140mm του προηγούμενου
αντίστοιχου μοντέλου. Φοράει

Αν αθροίσουμε στα 45mm του backflange το χώρο για τον αισθητήρα, το σύστημα
οπτικομηχανικής σταθεροποίησης που δρα επί του αισθητήρα και την οθόνη το

αισθητήρα 16MP και είναι αδιάβροχη
σε βάθος ως 5m.

συνολικό πάχος φθάνει στα 59mm που είναι συγκρίσιμο με μικρές ρεφλέξ.
Όμως οι τεχνικοί της Pentax έκαναν ότι μπορούσαν για να μειώσουν αυτή την
αίσθηση: έτσι παρουσίασαν τη μηχανή μαζί με ένα pancake στάνταρ φακό 40mm

ΙΝΤΕΡΤΕΚ 210 9692300

Pentax Da f/2,8 XS. Aπό την άλλη μεριά οι υπόλοιπες προδιαγραφές είναι σχεδόν
αναμενόμενες αφού χρησιμοποιείται ο ίδιος αισθητήρας CMOS 16Μegapixel
όπως και στην Κ-5 και η ίδια οθόνη 3in. με 920Κ pixel.Tη στιγμή που δεν υπάρχει
πεντάπρισμα τη θέση του παίρνει μια «καμπούρα» που κρύβει το φλασάκι. Άλλες
αισθητές διαφορές από την K-5 αφορούν το αρκετά χαμηλότερο ύψος (79mm
σε σχέση με τα 97mm της K-5) το stereo μικρόφωνο και το ειδικό πλήκτρο
ενεργοποίησης λήψης video. Μαζί με την Κ-01 η Pentax απεκάλυψε τις προθέσεις
της για την παρουσίαση νέων φακών μέσα στο 2012: θα είναι ένας στάνταρ 50mm,
ένας 18-200mm και ένας super telephoto 500mm.
ΤΕΧΝΙΟ 2310 278600

Nikon
T *  * compact  %

 * $$

Facelift στην οικονομική σειρά L έκανε η Nikon στην ίδια κίνηση που έκανε
πριν λίγες ημέρες. Η πιο εντυπωσιακή της σειράς είναι η super zoom Coolpix
L810 (16ΜP) με φακό 26x 22,5-585mm και ενσωματωμένη σταθεροποίηση
VR. Περιλαμβάνει δεκαεννέα σκηνές συμπεριλαμβανομένης μιας σκηνής
SmartPortrait και λειτουργίας Sport Continuous. Το video είναι 720p και η οθόνη
3in. Αμέσως επόμενη στη σειρά η L26 απευθύνεται στους απλούς χρήστες (point
and shoot) με φακό 5x 26-130mm και οθόνη 3in. Το τρίο ολοκληρώνεται με
την αδιαβροχοποιημένη και προστατευμένη από τους κραδασμούς S30 που έχει
αισθητήρα 10.1Megapixel και 3x zoom. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 210 9410888
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Athens Art Studio
(  = #  *
Ο Πολυχώρος Φωτογραφίας, Athens Art Studio, στα
πλαίσια του κύκλου σεμιναρίων του για το 2012,
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και το σεμινάριο με τίτλο
‘Οπτική Αντίληψη και Σύνθεση Εικόνας’. Το περιεχόμενο
του σεμιναρίου απευθύνεται τόσο σε ερασιτέχνες όσο
και επαγγελματίες φωτογράφους και είναι κατά βάση
θεωρητικό. Στόχος του είναι μετά το τέλος του σεμιναρίου
οι συμμετέχοντες να παράγουν εικόνες με μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση για τη σύνθεσή τους, καθώς επίσης και
να μπορούν να διαβάζουν εικόνες και φωτογραφίες
αντιλαμβανόμενοι πλήρως τα στοιχεία που τις απαρτίζουν.
Τα οκτώ διαφορετικά sessions του σεμιναρίου ποικίλουν
περιεχομένου, όπως οριοθέτηση, επιλογή θεματογραφίας,
ισορροπία, αντίθεση και άλλα, και στο σύνολό τους
στοχεύουν στην ανάπτυξη της οπτικής κριτικής ικανότητας.
Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα κάνουν και πρακτική
εφαρμογή των διδακτέων κανόνων, ενώ στο τέλος του
σεμιναρίου οι δουλειές τους θα εκτεθούν στο χώρο του
Athens Art Studio, εμπλουτίζοντας το προσωπικό τους
portfolio. Το σεμινάριο θα έχει συνολική διάρκεια 24
ώρες και στοιχίζει 240 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

Ricoh GXR 16egapixel
O * * #

* " *  

Έχουμε συνηθίσει να αναφερόμαστε στα φωτογραφικά συστήματα
με τη λογική του σώματος που δέχεται εναλλακτούς φακούς και
αισθητήρες σε διάφορα μεγέθη από μία ίντσα των Nikon 1 ως το full
frame. Όμως υπάρχει και η ανορθόδοξη προσέγγιση της Ricoh που
βάζει μαζί τον αισθητήρα και το σώμα σε ένα άρθρωμα (module)
το οποίο κουμπώνει σε ένα βασικό σώμα με τα χειριστήρια και την
πλάτη. Στο σύστημα GXR λοιπόν έχουν κυκλοφορήσει ήδη κάποια
modules με πλέον πρόσφατη προσθήκη το A16. 24-85mm f/3,5-5,5 με
αισθητήρα CMOS ΑPS-C size 23,6x15,7mm ανάλυσης 16Μegapixel.
O φακός αποτελείται από 11 στοιχεία σε 9 γκρουπ περιλαμβάνοντας
τρία ασφαιρικά κρύσταλλα διπλής όψης και κρύσταλλα υψηλής
διάχυσης που περιορίζουν στο ελάχιστο τις χρωματικές, γεωμετρικές
και άλλες εκτροπές.
210 2833181

enro
DSLR video rig DV60
Η βιντεοσκόπηση με DSLR γινεται ολοένα πιο δημοφιλής. Πολλοί
επαγγελματίες καταφεύγουν σε λύσεις video με DSLR με προφανή
πλεονεκτήματα τα συστήματα φακών και τον έλεγχο βάθους πεδίου που
μπορεί να αποτελεί αποφασιστικό κριτήριο. Όμως σοβαρές εφαρμογές
συνεπάγονται και σοβαρότητα στα συστήματα στήριξης. Κανένας δεν
μπορεί να δεχθεί τρεμουλιαστές εικόνες και ερασιτεχνισμούς. Η Benro με
τα συστήματα video rig που πλαισιώνουν τη γκάμα της υποστηρίζει τους
εικονολήπτες. Η σχεδίαση είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις
των εικονοληπτών και τα χειριστήρια πλήρως ρυθμίσιμα. Το DV60
κατασκευάζεται από αλουμίνιο ή ανθρακονήματακαι διαθέτει μηχανισμό
άμεσης απελευθέρωσης (Quick Release) Επίσης διατίθενται εξτρά
εξαρτήματα όπως Follow Focus, Matte Box, hoods κλπ.
www.photozone.gr
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τους - την ώρα που εκατοντάδες
χιλιάδες είναι άνεργοι; Θα ταρακουνηθεί

Το δίλημμα νέα δανειακή συμφωνία ή χρεοκοπία, δεν είναι τεχνητό.

το σύστημα των φοροεισπρακτικών

Έως τώρα, η τρόικα μας έχει δανείσει 73 δισ. ευρώ. Αν υπογραφεί η νέα
δανειακή σύμβαση, θα πάρουμε τα υπόλοιπα 37 από το πρώτο πακέτο

μηχανισμών ή θα αφεθούν να ευημερούν

των 110 δισ. ευρώ και, επιπλέον, 130 δισ. σε ρευστό και με τη μορφή

οι φοροφυγάδες και να πνίγονται όλοι
οι άλλοι; Θα καταργηθεί η κρατική

εγγυήσεων. Σύνολο, 240 δισ. ευρώ.

προστασία όλων των «κλειστών»
επαγγελμάτων; Θα αποκτήσουμε

Α

ν δεν υπογραφεί, θα χρεοκοπήσουμε. Διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι

αυτό είναι ένα ψευτοδίλημμα, ότι δεν θα μας αφήσουν να χρεοκοπήσουμε
διότι θα έχαναν τα λεφτά που τους χρωστάμε. Πρόκειται για επικίνδυνη
ανοησία. Ακόμα κι αν κάποιοι χάσουν αυτά που προλάβαμε να δανειστούμε,
συνολικά το ξένο κεφάλαιο (μαζί και οι ιθαγενείς της «συμμορίας της

καλά σχολεία; Θα ολοκληρωθεί
η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, ώστε
να πάψει να είναι πεδίο αναπαραγωγής
των ανισοτήτων και μετά τη λήξη του
εργασιακού βίου;

δραχμής»...) θα μπορέσει να αγοράσει ολόκληρη τη χώρα έναντι πινακίου
φακής, αφού με τη χρεοκοπία οι αξίες της εργασίας, γης και επιχειρήσεων θα

Με ευθύνη του πολιτικού κατεστημένου

καταρρεύσουν σε επίπεδα 10ετίας του 1950. Κι αν η Ελλάδα καταστραφεί,

Αρχές 2010, το καλομαθημένο, ράθυμο
πολιτικό σύστημα δείλιασε μπροστά στις

αυτοί δεν θα χάσουν.
Προϋπόθεση για τη δανειακή συμφωνία είναι οι μεταρρυθμίσεις.
Αν έγκαιρα το πολιτικό σύστημα είχε αντιδράσει (από χρόνια...)
η μεταρρύθμιση του ελληνικού καπιταλισμού «τύπου Ponzi» θα είχε γίνει με
μικρότερους κραδασμούς. Αδρανήσαμε. Επειδή, αυτό που κατ’ ευφημισμό
λέγεται ιθύνουσα τάξη και το πολιτικό σύστημα, είχαν μάθει να ευημερούν
παρασιτικά, στο τέλμα. Και οδήγησαν τη χώρα στα βράχια.
Σπαταλήθηκαν 1 αμερικανικό και 4 ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πακέτα χωρίς
να δημιουργηθούν ισχυρές παραγωγικές δομές. Εργασιακές δεξιότητες και
καινοτομία, δεν ήταν το πρώτο μέλημα όσων λεηλατούσαν το κράτος ή
πλούτιζαν με θαλασσοδάνεια. Θεοποιήθηκαν τα μικρομάγαζα που ζούσαν
παραβιάζοντας τα δικαιώματα της εργασίας, φορο- & - εισφορο - διαφεύγοντας.
Πνίγηκε η παραγωγικότητα σε ένα αρχιπέλαγος από βιτρίνες που τις γεμίζαμε
και τις αδειάζαμε με δανεικά. Έτσι φούσκωνε η «ελληνική φούσκα» - φούσκα
μαγαζιών, δημοσίων υπαλλήλων, κατανάλωσης, εισοδημάτων.
Η φούσκα έσπασε. Και η ανταγωνιστικότητα προσαρμόζεται άμεσα και βίαια,
με πρώτο θύμα τη γενική μείωση των εισοδημάτων.
Και μετά, τι; Το «μετά», εξαρτάται από το σήμερα.
Θα ασχοληθεί κάποιος με την κερδοσκοπία, τη σπατάλη και την
κακοδιαχείριση (απεχθές παράδειγμα η κατάσταση της ΔΕΗ...) που εκτινάσσουν
το κόστος παραγωγής στα ύψη ή θα προσφεύγουμε μονίμως στη συμπίεση
των μισθών; Θα ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα περιορισμού του κράτους που
απομυζά απίστευτους πόρους ή θα το θωρούμε ακίνητοι να θερίζει θέσεις
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα; Θα του επιβληθούν κριτήρια αποδοτικότητας και
αξιοκρατίας ή θα διαιωνίζεται η άδικη μεταχείριση δικαίων και αδίκων;
Θα αξιοποιηθούν τα 15 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ ή θα συνεχιστεί το «παρκάρισμα»
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χάθηκε και χάνεται πολύτιμος χρόνος.

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, με αποτέλεσμα
την προσφυγή στην τρόικα - ως λύση
ανάγκης. Στη συνέχεια, οι μισοί εφάρμοζαν
μια πολιτική που δεν καταλάβαιναν
ή δεν ήθελαν (ή δεν είχαν διαβάσει...),
οι άλλοι μισοί την πολεμούσαν. Σήμερα,
ο κ. Παπαδήμος παλεύει να αποτρέψει τα
χειρότερα, αλλά ηγείται μιας κυβέρνησης
που δεν τον παρακολουθεί. Άλλοι
πάνε ταξίδια με τον αρχηγό τους, άλλοι
περήφανα δηλώνουν υπουργοί του
αρχηγού τους (όχι του πρωθυπουργού...),
άλλοι κάνουν θόρυβο μήπως και
επανεκλεγούν βουλευτές (έως υποψήφιοι
αρχηγοί δηλώνουν...), άλλοι προσδοκούν
ότι το κοινοβουλευτικό μπάχαλο θα
γίνει βατήρας για την εκπλήρωση των
προσδοκιών τους, άλλοι έχουν πεισθεί
ότι δεν πρόκειται να επανεκλεγούν και
επιλέγουν τον δρόμο της ανευθυνότητας.
Έτσι, δεν προχωρά η χώρα.
Ο σημερινός πρωθυπουργός ανέλαβε να
διαχειριστεί μια επικίνδυνη κρίση - όχι την
κατάρρευση του πολιτικού κατεστημένου.
Είναι ώρα να «μιλήσει».
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“Ξεκινάς. Πίσω σου βρίσκονται φανατικοί οπαδοί και μπροστά σου ένας καλλιτέχνης. Κανείς δεν στέκεται ακίνητος.
Συνήθως φέρνεις εκνευρισμό στους security, η λέξη flash είναι απαγορευμένη και η μπάντα πιστεύει πως είσαι
ενοχλητικός. Μπύρες, νερά και οτιδήποτε άλλο μπορεί να τραυματίσει τον εξοπλισμό σου, αλλά και εσένα τον ίδιο.”
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“Το φως δεν είναι ποτέ αρκετό, ακόμα και όταν είναι, διαρκεί ελάχιστα τόσο ώστε να σε
αποσυντονίσει με τις ρυθμίσεις. Όλα αυτά όταν έχεις άδεια. Όταν δεν έχεις... εύχεσαι να
είχες! Παρόλα αυτά είναι μία πρόκληση, ένας ασταμάτητος προσωπικός αγώνας και το
μόνο που χρειάζεσαι για να συνεχίσεις είναι εκείνη η εικόνα ανάμεσα στις χίλιες που θα σε
κάνει να καρδιοχτυπήσεις...”

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Καρολίνα Τσιρογιάννη γεννήθηκε στην Θεσ/νίκη όπου και κατοικεί. Σπούδασε κλασσικό
μπαλέτο, σύγχρονο χορό, διακόσμηση εσωτερικού χώρου και εργάστηκε αρκετά χρόνια
ως σχεδιάστρια επίπλων. Παρακολούθησε σεμινάρια φωτογραφίας και γραφιστικής και τα
τελευταία πέντε χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με τη φωτογραφία και το video editing.
Έχει συμμετάσχει σε δύο προσωπικές εκθέσεις (Θεσ/νικη-Αθήνα ) και δύο ομαδικές.
Ασχολείται κυρίως με τη φωτογραφία γάμου και συναυλίας.
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