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Σήμερα παραχωρώ την στήλη μου στον
κ. Λυκούργο Λιαρόπουλο ομότιμο καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αθηνών γιατί οι απόψεις του για όσα
δραματικά συμβαίνουν στην πατρίδα μας τούτες τις
ώρες ταυτίζονται απόλυτα με τις δικές μου.
Τ.ΤΖΊΜΑΣ
Υπάρχουν δύο σχολές: Η μια λέει ότι αν
ψηφισθούν τα μέτρα, θα έρθουν η πτώχευση και
η καταστροφή. Η άλλη λέει ότι αν ΔΕΝ ψηφισθούν
τα μέτρα, θα συμβεί ακριβώς το ίδιο. Προφανώς,
αποκλείεται να έχουν ταυτοχρόνως δίκιο και οι
δύο. Μπορεί, όμως, να έχουν και οι δύο άδικο.
Δηλαδή μπορούμε να ψηφίσουμε τα μέτρα και
να σωθούμε ή να μην τα ψηφίσουμε και πάλι να
σωθούμε. Αυτό συμβαίνει γιατί η σχέση πτώχευσης
και μέτρων «λιτότητας» δεν είναι μονοσήμαντη.
Υπάρχει και άλλη μία ανεξάρτητη μεταβλητή
στην εξίσωση. Αυτή είναι η πολιτική διοίκηση, η
προσπάθεια του λαού και το πλαίσιο λειτουργίας
της οικονομίας και της κοινωνίας μέσα στην
Ευρώπη, κάτι δηλαδή που εξαρτάται αποκλειστικά
από εμάς. Τη μεταβλητή αυτή φαίνεται να μην
παίρνουμε ποτέ υπόψη, ίσως επειδή πολλοί
έχουν προσπαθήσει να μας πείσουν ότι είμαστε
ένας λαός άχρηστος και προβληματικός, που
δεν ανήκε ποτέ στην Ευρώπη. Ίσως, αν δούμε τα
πράγματα ιστορικά, κάποια δυσπιστία στις δυνάμεις
μας να είναι δικαιολογημένη. Χωρίς, όμως, τη
μεγιστοποίηση αυτής της μεταβλητής, δηλαδή
της εθνικής και ατομικής προσπάθειας, μέσα
σε καθεστώς ευνομίας, κανένα μέτρο και καμιά
βοήθεια δεν έχουν σημασία. Η χρεοκοπία μας είναι
σίγουρη, είτε τα μέτρα ψηφισθούν και το χρέος
μικρύνει είτε δεν ψηφισθούν και πάμε κατευθείαν
κατά διαβόλου. Αν ψηφισθούν τα μέτρα, λαός,
θεσμοί και πολιτικοί μπορούν να λειτουργήσουν
συντεταγμένα με μοναδικό στόχο τη δημιουργία
πλεονάσματος, μεγαλύτερου και από αυτό του
1994-1996, όταν είχαμε πρωτογενές πλεόνασμα
μεταξύ 4,6% και 4%, που δεν αμφισβητήθηκε
ποτέ και από κανένα, ακόμη και με μία οικονομία
σε ελαφρά ύφεση ή στασιμότητα. Με πρωτογενές
πλεόνασμα μεγαλύτερο του 4%-5%, το χρέος
εξυπηρετείται, δεδομένου ότι θα έχει αφενός
μικρύνει και αφετέρου φτηνύνει (λιγότερο από
4% επιτόκιο). Η προσπάθεια αυτή μπορεί να
ξεκινήσει άμεσα και να κρατήσει όσο θέλουμε.
Από εμάς εξαρτάται να γίνουμε... Σουηδία, δηλαδή
να ψηφίζουμε σωστούς πολιτικούς και νόμους.
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Αυτό σημαίνει ότι αν πάρουμε τα μέτρα που μας ζητούν οι δανειστές μας και
αρχίσουμε αμέσως να κάνουμε αυτό που είναι στο χέρι μας, η ανάκαμψη
αρχίζει τώρα. Όχι σε 2-3 γενιές. Αν δεν ψηφισθούν τα μέτρα και οι δανειστές
μας αποσύρουν την προσφορά τους για απαλλαγή από το μεγαλύτερο μέρος
του χρέους μας, πάλι μπορούμε να σωθούμε. Η διαφορά είναι ότι αυτό
θα γίνει έπειτα από 2-3 γενιές, αφού περάσουμε από αλλαγή νομίσματος,
υπερπληθωρισμό, αποξένωση από την Ευρώπη και ίσως εθνικό ακρωτηριασμό,
για να βρεθούμε το 2050 στο σημείο που είμαστε σήμερα. Δεν έχει ακόμη
παρουσιασθεί κανένας αρκούντως «τρελός» να ισχυρισθεί ότι μόνοι μας
θα αρχίσουμε αμέσως την ανάκαμψη. Όλοι μιλούν για αργή αλλά «εθνικά
υπερήφανη» προσπάθεια. Φυσικά, πάλι θα χρειασθεί να αναπτύξουμε, με τους
δικούς μας εθνικά υπερήφανους ρυθμούς και τρόπους, χρηστή διοίκηση και
πολιτικό σύστημα. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, ο αγαθός Ευρωπαίος αλλά και
πολλοί Έλληνες αναρωτιόμαστε: Ποιο είναι το εθνικό καθήκον των βουλευτών
μας και του πολιτικού μας συστήματος; Να θυσιάσουν 2-3 γενιές και ουσιαστικά
τη χώρα ολόκληρη για να μπορέσει ο κ. Πρωτόπαπας, ο κ. Κουτσούκος,
ο κ. Μανώλης και οι λοιποί εργατοπατέρες βουλευτές να είναι ήσυχοι με τη
συνείδηση τους; Ή να πούμε το μεγάλο ΝΑΙ και να συνεχίσουμε με ένα άλλο
ΟΧΙ, αυτή τη φορά στη μετριοκρατία, τη φαυλοκρατία, τη διαφθορά και το
πολιτικό σύστημα όπως το γνωρίσαμε; Πέρα, όμως, από το εθνικό καθήκον,
υπάρχει και ένα ερώτημα. Πιστεύουν πραγματικά όσοι βουλευτές έχουν αρχίσει
τις παραιτήσεις για να αποφύγουν το καθήκον τους ότι αυτό θα τους γλιτώσει
από το μένος ενός φτωχοποιημένου λαού που θα ζητήσει ευθύνες; Αν ναι,
πέρα από τη δειλία, μπορεί κανείς να τους προσάψει και την κατηγορία της
μειωμένης αντίληψης. Θλιβερές επιλογές για να τελειώσει κανείς μια καριέρα
που περιλαμβάνει και την ιδιότητα του εκπροσώπου του λαού.
*Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου 11 Φεβρουαρίου

 

1

ON LINE 

O NOL I M
N EA G

I NG- E
      O I M A G I N G - E

  

     2012

weddingphoto
α
π
υ
τ
ί
τ
ν
α
0
0
0
.
Σε 180
Η ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!
ΙΝ

Ρ
Ε
Μ
Η
Θ
Α
Κ
ν
η
τ
ε
μ
ί
ζ
α
μ

 
     








 
 
2012
  
 


 ’ 



 &  
!"#!
  
 #$ 18



#
!
"
!


  
180.000
  









 !
 

 









& site -

Ελάχιστες σελίδες διαθέσιμες!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα!

Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr
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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.
Τις παραπάνω φωτογραφίες αλίευσε στο διαδίκτυο και μας τις 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 *"+ )5#&+.': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

6'7!#(: 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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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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Low Key

World Press Photo: Samuel Aranda

World Press Photo
       
Νωρίς το πρωί της Παρασκευής 10/2/2012 ανακοινώθηκε ο μεγάλος νικητής του
διαγωνισμού World Press Photo. Πρόκειται για τον Samuel Aranda, ο οποίος
ανήκει στο πρακτορείο Corbis και τράβηξε την νικητήρια φωτογραφία στην
Υεμένη για τους New York Times.

Τ

η στιγμή που διαβάζετε αυτές τις αράδες έχουν ανακοινωθεί τα ονόματα των
διακριθέντων μαζί με τις φωτογραφίες τους. Στο επόμενο τεύχος θα επανέλθουμε
με πλήρες ρεπορτάζ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως είναι ένα σχόλιο του
νικητή στο British Journal of Photography, το πρώτο περιοδικό που εντόπισε
τον φωτογράφο και του πήρε συνέντευξη. Είπε λοιπόν ο Aranda ότι την Πέμπτη
που έλαβε το τηλεφώνημα από την διοργάνωση προσπαθούσε να βρει χρήματα
για να πληρώσει το νοίκι του. Παρόλο λοιπόν που πήγε μέχρι την Υεμένη για
τους New York Times δεν πρόκειται για έναν προνομιούχο φωτογράφο μεγάλου
ειδησεογραφικού οργανισμού, αλλά για κάποιον που αγωνίζεται καθημερινά για
την επιβίωση του. Το ίδιο δεν ζουν καθημερινά πολλοί Έλληνες φωτογράφοι και
φωτορεπόρτερ; Η φωτογραφία του Aranda απεικόνιζε ένα πληγωμένο άντρα στα
χέρια μιας συγγενούς του σε τζαμί που είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο κατά την
διάρκεια εξεγέρσεων στην Υεμένη εναντίον του προέδρου Ali Abdullah Saleh. Ο ίδιος
ελπίζει ότι η φωτογραφία θα βοηθήσει τους ανθρώπους της Υεμένης, που νιώθουν
ότι ο υπόλοιπος κόσμος τους έχει ξεχάσει.
Πριν μερικές μέρες είχα την τύχη να μιλήσω με τον σημαντικό, παρά το νεαρό της
ηλικίας του, φωτορεπόρτερ Γιώργο Μουτάφη που διακρίθηκε στο διαγωνισμό
Sony Photography Awards. Μας είπε λοιπόν ότι εν μέρει η ιδέα του project
”Arab Spring” προέκυψε αφού ξυλοκοπήθηκε και έχασε μηχανή και φιλμ σε μία
αποστολή. Που θέλω να καταλήξω; Μα στη δύναμη της εικόνας. Δύο φωτογράφοι
από τελείως διαφορετικά μέρη, εργαζόμενοι για διαφορετικά μέσα βραβεύτηκαν
και οι φωτογραφίες τους έκαναν το γύρο του κόσμου. Και όπως είπε και ένας
άλλος φωτογράφος που βρέθηκε στα γραφεία του περιοδικού και ο οποίος κάνει
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λαμπρή διεθνή καριέρα, εκτός από τον ρατσισμό
υπάρχει και το σύνδρομο της κατωτερότητας
από το οποίο πάσχουμε ως λαός κατά κόρον.
Kανέναν όμως κριτή σε κανέναν διαγωνισμό
δεν θα τον απασχολήσει αν ο φωτογράφος
μιας αξιοθαύμαστης εικόνας προέρχεται από
την Ελλάδα του χρέους, της διαφθοράς και της
ρεμούλας (όπως μας αποκαλούν). Τολμήστε.
Στείλτε τις φωτογραφίες σας σε διαγωνισμούς,
πρακτορεία και σε όποιον ενδιαφέρεται να τις δει.
Και για να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα,
μεταφέρουμε μερικές από τις συμβουλές που
έδωσε ο κριτής και φωτορεπόρτερ Patrick Baz
του διαγωνισμού στο Twitter (και τις οποίες
αναδημοσίευσε το BJP).
“¨Όταν διαβάζετε μια κατηγορία να την διαβάζετε
σωστά. Είναι spot news, και όχι sport news”.
“Μην πείτε στο χασάπη σας ότι θα τον κάνετε
διάσημο, ακόμα και αν γυρίσετε το σφαγείο στο
ασπρόμαυρο”.
“Η κατηγορία για την καθημερινή ζωή δεν μιλάει
για την δική σας ζωή”.
“Το ότι οι φωτογραφίες σας άρεσαν στη μαμά σας
αυτό δεν σημαίνει ότι αρέσουν και στους κριτές”.
“Οι κριτές δεν έχουν αντίρρηση να δουν την
γυμνή φίλη σας αλλά δεν θα σας βραβεύσουν γι
αυτό.”
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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H Canon EOS C300…  

!

 M C MANIOS cine video equipment center   
   
    
- G.S.C.          
 Canon C300    .

   17     : 10:00 - 18:00
&



18     : 12:00 - 18:00

  STUDIO THOMAS CHRISOHOIDIS,   60-62, 104-35,  ,  . .: 210 9348000
 
 ! " "  G.S.C.  !#     
 !   Canon C300 "   
  $
% %        . '    $( ’    # 
)      *      ,       # .
+    !      #    210 6452995    info@mcmanios.gr

   !    "  #    

    $   Canon EOS C300!

   &'!

( )   12-14, TK: 115 22, (' *. : +30 210 6452995-6 fax : +30 210 6452997
info@mcmanios.gr

www.mcmanios.gr

https://www.facebook.com/pages/M-C-Manios/162177880496448
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http://twitter.com/#!/mcmanios

 

6

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

)*@*&).'

#!'( >+?(
 !"#$ /   %ntersys "
Συμβαίνει άραγε κάτι με την αντιπροσώπευση της Canon στη χώρα μας; Iσχύουν οι
φημολογίες για διάφορα θέματα που αγγίζουν την Intersys - όπως ότι πρόκειται να

ή και παγκόσμιος πλέον ανταγωνισμός. Το
αποτέλεσμα είναι εκτός από την μείωση

επεκταθεί σε άλλα γνωστά brandnames; Eπειδή το επιβάλλει η διαφάνεια αλλά και η
αποκατάσταση της αλήθειας θέσαμε όλα αυτά τα ερωτήματα στο κατά τεκμήριο πλέον
αρμόδιο πρόσωπο: τον κ. Β. Ζήβα Αντιπρόεδρο της εταιρείας και πρόεδρο του ΣΕΚΑΦ.

των εργασιών λόγω κρίσης, να συρρικνώνεται και το μεικτό κέρδος. Επομένως η
INTERSYS στρέφεται και σε παράλληλες
αγορές και προϊόντα λιγότερο ανταγωνιστικά τα οποία θα αναπληρώσουν και
τζίρο και μεικτό κέρδος. H INTERSYS πλέον

• Αλλάζει σε τίποτε η πολιτική της Canon ή της INTERSYS στη χώρα μας; Ισχύουν οι
φημολογίες που θέλουν την INTERSYS να επεκτείνεται και σε άλλα γνωστά brand names
και δραστηριότητες;
H Canon έχει μια πανευρωπαϊκή πολιτική. Αυτό επιβλήθηκε από το γεγονός ότι υπάρχουν
μεγάλοι πολυεθνικοί πελάτες της –που υπάρχουν φυσικά και στη χώρα μας- που επιθυμούν
να έχουν πανευρωπαϊκές συμφωνίες και πολιτικές οι οποίες δεν μπορεί να διαφέρουν από
χώρα σε χώρα. Την πολιτική της αυτή βοηθά το γεγονός ότι η Canon έχει δικές της θυγατρικές σε όλες ανεξαιρέτως τις χώρες της Ευρώπης και έτσι μπορεί να ασκήσει μια «πανευρωπαϊκή» πολιτική. Σε όλες τις χώρες όμως πλην Ελλάδος! Η μακροχρόνια συνεργασία μας και
η παράλληλη ευθύνη των μηχανών γραφείου εξαίρεσαν την Ελλάδα. Υπήρξαν συζητήσεις εξαγοράς του Τομέα από την ίδια την Canon που όμως λόγω της γενικής και ειδικής
οικονομικής κατάστασης της χώρας μας έχουν αναβληθεί επ΄ αόριστον. Η INTERSYS ακόμη
κι αν υπάρξουν πανευρωπαϊκές συμφωνίες με τους πολυεθνικούς πελάτες, έχει και θα έχει
την ευθύνη της διανομής, υποστήριξης, διακίνησης των λογαριασμών, service κλπ όπως
πάντα. Η πολιτική των τιμών θα ακολουθεί την πανευρωπαϊκή πολιτική της Canon, αν και η
INTERSYS λόγω ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού θα μπορεί να έχει τις διαφοροποιήσεις
της.
Από την άλλη πλευρά πρέπει να σας πω, ότι είναι φαινόμενο των τελευταίων ετών αλλά
και της κρίσης που βιώνουμε η μείωση των περιθωρίων μεικτού κέρδους των επιχειρήσεων
γενικά. Σ’ αυτό έχει βοηθήσει η παγκοσμιοποίηση, το διαδίκτυο ο μεγάλος πανευρωπαϊκός
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έχει εισέλθει δυναμικά και σε “λευκά”
προϊόντα αφού έχει την οργάνωση, το
πελατολόγιο και την οικονομική ευρωστία.
Παράλληλα προσπαθεί να ενισχύσει την
φαρέτρα της και με άλλα προϊόντα όπως
π.χ. συνέβη με την ανάληψη της διάθεσης
και διανομής των μπαταριών Duracell στην
Ελλάδα, τα Navigator της Τom Τom, καταστροφείς εγγράφων και μαγνητικών μέσων
Ideal, τις οθόνες NEC κλπ.
• H INTERSYS περνάει σταδιακά στα χέρια
της δεύτερης γενιάς των Οικογενειών
Παπανδρέου και Ζήβα. Μήπως αυτό
σημαίνει κάποιες “φυγόκεντρες” τάσεις;
Κατηγορηματικά θα πω ότι η εταιρεία με
τις δύο οικογένειες που συμπορεύονται
για τριανταπέντε χρόνια μαζί διακρίνεται
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μέτρησε η σχέση μας με την Canon και
αποσύραμε το ενδιαφέρον μας.
• Όσον αφορά το retailing, με την
αποχώρηση της Saturn και τις φημολογίες
για άλλες εταιρίες, μήπως μειώνεται ο
ρόλος των αλυσίδων και αναβιώσει το
ειδικό φωτογραφικό κατάστημα;
Νομίζω ότι δεν πέθανε ποτέ το
φωτογραφικό μαγαζί. Απλά έχει από καιρό
ξεκινήσει η διαδικασία της συρρίκνωσης
Στιγμιότυπο από την συνέντευξη

και της ανάδειξης των πιο υγιών μαγαζιών
που θα επιβιώσουν. Δεν ήταν υγιές
φαινόμενο ο υπερ-παγγελματισμός.

για την εντυπωσιακή συνοχή της. Ακόμη και σε νέες δραστηριότητες (βλ. WeLoveToys.

Όσοι είναι σωστοί και έχουν πελατεία,

gr) είμαστε όλοι μαζί. Η νεότερη γενιά έχει μία απαράμιλλη αλληλοεκτίμηση που την
θεωρώ –πράγματι- σπάνια. Έχει βοηθήσει πολύ σ’ αυτό και η μακρόχρονη πορεία τους.

ξέρουν να χειριστούν τον κόσμο και δεν
υποκύπτουν στη λογική του αθέμιτου

Να σημειώσω ότι η νεότερη γενιά είναι ήδη εδώ για περισσότερα από 20 χρόνια! Καμαρώ-

ανταγωνισμού, θα τα καταφέρουν. Ακόμη

νω να τους βλέπω να συζητούν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες με έναν εντυπωσιακό
αλληλοσεβασμό και εκτίμηση. Ο Νικόλαος Παπανδρέου και εγώ είμαστε δίπλα, κοντά

και μπροστά στη σκληρή τιμολόγηση του
internet το μαγαζί έχει πλεονεκτήματα: την
αμεσότητα, την προσωπική επαφή, την

τους, έτοιμοι να βοηθήσουμε και να εμπνεύσουμε τόσο την νεότερη γενιά όσο και τους
ανεκτίμητους συνεργάτες μας.
• Τι τομείς έχουν αναλάβει τα μέλη των οικογενειών σας;
Η Ελένη Παπανδρέου, που την είχα κοντά μου για πολλά χρόνια, είναι διευθύνουσα
σύμβουλος. Ο Βαγγέλης Παπανδρέου, ο αδελφός της , είναι επικεφαλής του τομέα των
μηχανών γραφείου. Ο Διονύσης Ζήβας, εξακολουθεί να είναι επικεφαλής της χονδρικής
αλλά έχει πάρει “άδεια” προκειμένου να στήσει το welovetoys.gr. Ναι μεν συμμετέχει
στις σοβαρές αποφάσεις αλλά τρέχει την καθημερινότητα του online καταστήματος. Τέλος

επίδειξη προϊόντος. Κάποιοι θα δώσουν
τα λίγα παραπάνω χρήματα σε σχέση με
τα e-shops, κάποιοι θα τσιγκουνευτούν.
Αλλά πάντα θα υπάρχει πεδίο δράσης
για καλούς επαγγελματίες στη λιανική και
τις υπηρεσίες αρκεί να μην υποκύψουν
στον πόλεμο τιμών και στην υπερβολική
επιθετικότητα μεταξύ τους.

ο μεγάλος μου γιος, ο Γιώργος ήταν επικεφαλής του τμήματος πληροφορικής την οποία
εγκαταλείψαμε (ευτυχώς). Αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει τον δύσκολο τομέα της έρευνας
για νέες δραστηριότητες και προϊόντα συμμετέχοντας ταυτόχρονα στην ομάδα δράσης της
διοίκησης, κάτι βαρυσήμαντο σε μία εποχή που η αγορά έχει πτώση. Όπως είπα πριν, το
portfolio των προϊόντων μας πρέπει να επεκταθεί.
• Τα νούμερα τι λένε; Ο ισολογισμός του 2011 πως θα κλείσει;
Τα νούμερα –γενικώς- δείχνουν πτώση των πωλήσεων, ευτυχώς όχι ανάλογη της πτώσης
της αγοράς. Η εταιρεία έχει μακρά ιστορία εξέλιξης και ανόδου. Έχει επίσης ιστορία
και φήμη ισχυρής και νοικοκυρεμένης διαχείρισης. Έχει και αντανακλαστικά που την
βοήθησαν έγκαιρα να διαχειριστεί ορθολογικά τα οικονομικά της. Πέρυσι είχαμε λίγα
κέρδη. Το 2011 θα είμαστε στα ίσια πράγμα θετικό για το 2011! Εκείνο όμως που έχει
σημασία είναι ότι η INTERSYS είναι υγιέστατη οικονομικά, χαίρει μεγάλης εκτίμησης τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η μεν ICAP και το 2010 και το 2011 μας κατατάσσει
στις “strongest companies in Greece”, οι oίκοι στο εξωτερικό μας παρέχουν unlimited
credit, το δε cash flow της Εταιρείας είναι συνεχώς θετικό. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία
μας πιστώνεται χωρίς καλύμματα από τις τράπεζες ακόμη και σήμερα. Αυτό βοηθά πολύ
να επενδύσουμε για το μέλλον γιατί ακράδαντα πιστεύω ότι στις κρίσεις υπάρχουν και
ευκαιρίες. Αυτές τι ευκαιρίες πρέπει να βρούμε και να αναδείξουμε.
• Υπήρξαν ψίθυροι ότι σκοπεύετε να ασχοληθείτε με την Olympus. Είναι αληθές αυτό και
αν ναι δεν είναι ασύμβατο με την άλλη δραστηριότητα δηλ. την Canon;
Είναι αλήθεια ότι δεχθήκαμε την επίσκεψη της Olympus και είχαμε κάποιες συζητήσεις
μαζί τους. Σκεφθήκαμε στην αρχή ότι άλλη θυγατρική μας εταιρεία θα μπορούσε
πιθανόν να ασχοληθεί. Από πλευράς ασύμβατου δεν υπάρχουν πια «αποκλειστικές
αντιπροσωπεύσεις». Δείτε τι γίνεται με τα αυτοκίνητα. Αλλά κι εμείς έχουμε ταυτόχρονα
Tοshiba και Pioneer με ανταγωνιστικά μεταξύ τους ορισμένα προϊόντα. Στο τέλος όμως
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• Ας τελειώσουμε με την επικείμενη
έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Πως βλέπετε τα
πρώτα μηνύματα, πάντα εν μέσω κρίσης;
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και
αντιξοότητες, με πολλά προβλήματα
στην αγορά, έλλειψη ρευστότητας κλπ.
παρατηρώ μια ζωντάνια που είναι θετικό
στοιχείο. Οι μεγάλες εταιρίες του κλάδου
προσανατολίζονται να δώσουν το στίγμα
ότι υπάρχουν και παραμένουν δραστήριες.
Για όλη την αγορά, είναι θετικό να
επιτυγχάνουν αυτές οι κινήσεις για να
εμπεδώνεται η ομαλή συνέχεια της αγοράς,
να εξακολουθήσει να συμβαίνει ότι ίσχυε
στο παρελθόν, να μην κλειστούμε σε
μια άνευ προηγουμένου εσωστρέφεια
που συμπαρασύρει τα πάντα. Μια καλή
ένδειξη, και μάλιστα πρόσφατη, υπήρξε
η εκδήλωση του ΣΕΚΑΦ στη Λάρισα που
προσέλκυσε αρκετούς επαγγελματίες.
Επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: Η
εκθεσιακή δραστηριότητα δεν πρέπει επ’
ουδενί λόγο να σταματήσει στο κλάδο
μας. Η προσωπική επικοινωνία με τον
καταναλωτή και μάλιστα σε μια δύσκολη
περίοδο είναι περισσότερο από αναγκαία.
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εικονοστοιχείου (dot pitch)
4,9micron, αντίστοιχο δηλ. της
D7000 η ευαισθησία δεν είναι
συγκρίσιμη με την επίσης full
frame D4, η οποία έχει λιγότερη
από τη μισή ανάλυση (μόλις
16,2Megapixel) για την ίδια
επιφάνεια αισθητήρα.
Λειτουργία ριπής: Τα αρχεία της
D800 είναι πραγματικά τεράστια:
75ΜΒ το αρχείο NEF (RAW format)
και 212ΜΒ το αποσυμπιεσμένο
TIFF oπότε είναι απαραίτητος ένας
ισχυρός υπολογιστής. Όπως είναι
λογικό η διαχείριση τέτοιων όγκων
πληροφορίας πιέζει στο έπακρο
τους αποθηκευτικούς χώρους
και την ταχύτητα επεξεργασίας
(Expeed 3 processor). Σε FX mode
(Full frame) τραβάει 4καρέ το δευτ.
ενώ με τοποθετημένο το booster
MB-D12 και επιλέγοντας DX mode
(APS-C) ανεβάζει επίδοση στα 6καρέ
το δευτ.
Φωτομέτρηση: To υποσύστημα 3D
Color Matrix Metering 3ης γενιάς,
εξυπηρετείται από ειδικό αισθητήρα
αποτελούμενο από 91.000pixel,
ίδιο με τον αντίστοιχο στη D4. H
φωτομέτρηση δουλεύει σε εύρος

Nikon D800/D800E
Full frame • Full HD video • Full 36&egapixel

0-20EV στις επιλογές πολυζωνικού
και κεντρικά ζυγισμένου ή σε εύρος

H D700 η πρώτη prosumer DSLR σε φορμά FX (full frame) της Nikon είναι μαζί μας
από το 2008. Προσφέροντας μια πιο προσιτή εκδοχή της D3 άγγιξε τον παλμό των

2-20EV στο spot.
Σκόπευση: Γίνεται είτε μέσω του

καταναλωτών αφού οι παραγγελίες έμεναν σε λίστα αναμονής και η παραγωγή
δυσκολευόταν να συμβαδίσει με τη ζήτηση. Δεν είναι απορίας άξιο που η τιμή δεν
υπεχώρησε καθόλου στη διάρκεια ζωής της D700: η upmarket σειρά της Nikon αποτελεί
πραγματική φλέβα χρυσού για την εταιρία.

πενταπρισματικού σκοπεύτρου
με κάλυψη 100% στο FX format
(97% στο DX format) είτε μέσω

Σ

ε όλη τη διάρκεια του 2011 διέρρεαν πληροφορίες και φημολογίες για νέα μοντέλα Nikon
full frame. Όμως ο σεισμός στη Fukushima, oι καταστροφές στην περιοχή του Sendai
όπου βρίσκεται το εργοστάσιο συναρμολόγησης των μηχανών και φακών made in Japan
και οι απίστευτες πλημμύρες στην Ταϋλάνδη, απετέλεσαν εμπόδια που αναστάτωσαν και
αποδιοργάνωσαν την παραγωγική μηχανή της εταιρίας, καθυστερώντας την εμφάνιση νέων
μηχανών. Ευτυχώς που ήλθε το 2012 και το πλήρωμα του χρόνου να ξεκινήσει πάλι η ροή
ανανεωμένων μοντέλων. Μετά την D4 για την οποία έχετε διαβάσει προσφάτως, ήλθε μαζί
μας η full frame D800: Μια πραγματικά full specification μηχανή, η κορυφαία και απολύτως

της οθόνης στην πλάτη. Η δεύτερη
εκτός την απεικόνιση των μενού
αναλαμβάνει και τη σκόπευση στη
λειτουργία Live view. Έχει διαγώνιο
3,2in. ελαφρώς μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη 3.0in. της προκατόχου

ασυναγώνιστη σε ανάλυση (7360x4912pixel) με 36Megapixel από τον αισθητήρα CMOS
24x36mm και εξίσου σημαντικές επιδόσεις στο video: 1080p με ρυθμό 30, 25 και 24fps και
ταυτόχρονα 60 και 50fps σε λειτουργία 720p όπως και η D4. Οι ομοιότητες συνεχίζονται στο
Autofocus σύστημα Multicam 3500FX καθώς και στη φωτομέτρηση με το chip 91K pixel.
Λιγότερο heavy duty βέβαια είναι η κατασκευή σε σχέση με τη D4 αλλά και πάλι στα όρια του
εξαιρετικού με σασί από ελαφρό μεταλλικό κράμα κλπ.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ευαισθησία: Η βασική ευαισθησία του αισθητήρα είναι ISO 100-6400 και μπορεί να
επεκταθεί (με υπερ/υπο-ενίσχυση στο φάσμα από ISO 50 ως ISO 25600). Με βάση το μέγεθος
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D700. H ανάλυση 921Κ pixel καλύπτει τη VGA απεικόνιση 640x480.
Video. Όπως και στη D4 η ποικιλία ρυθμίσεων είναι ο παράδεισος του βιντεολήπτη.
Εκτός από τα διάφορα framerates, το slow motion κλπ. η μηχανή επιτρέπει την ρύθμιση
διαφράγματος, ταχύτητας κλείστρου, και ευαισθησίας στο video ώστε να προσαρμόζεται σε
διαφορετικές συνθήκες. Επίσης στο video λειτουργεί συνδυαστικά το AF με phase detection
και contrast detection. Οι σχεδιαστές επισημαίνουν τη βελτίωση στο ενδεχόμενο του rolling
shutter. Στην κωδικοποίηση χρησιμοποιείται Η.264 σε container MPEG-4 AVC με B-frame
macroblock και διαμόρφωση ήχου linear-PCM, συνδυασμός που επιτρέπει την ακριβέστερη
εγγραφή των δεδομένων στην κάρτα μνήμης. H maximum διάρκεια για το video clip είναι
30λεπτά σε normal ρύθμιση. Η διαβάθμιση έντασης ήχου για το εσωτερικό μικρόφωνο είναι
σε 30 βήματα και σε 20 βήματα για το εξωτερικό. Παραπέρα υπάρχει έξοδος ακουστικών
miniDIN 3,5mm (καρφί στάνταρ stereo ακουστικών τύπου walkman).

H ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ D800E
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Nikon κυκλοφορεί παραλλαγή τρέχοντος μοντέλο με
τροποποιημένο Low Pass/Anti-alias που έχουν όλες οι ψηφιακές ρεφλέξ. Πρόκειται για
κατωδιαβατό φίλτρο περασμένο στην επιφάνεια του αισθητήρα με διάταξη χρωμοφίλτρων
Bayer που εκτός των άλλων (αποκοπή του υπέρυθρου φάσματος), σκοπό έχει να μειώσει
το φαινόμενο της οδόντωσης (jagging) δηλ. των οδοντωτών περιγραμμάτων στα άκρα των
αντικειμένων. Όμως το φίλτρο αναπόφευκτα έχει και κάποιες παρενέργειες όπως τη μείωση
της ευκρίνειας. Oι σχεδιαστές της Nikon σκέφθηκαν λοιπόν να φέρουν στην αγορά μια ειδική
έκδοση με στόχο το maximum της ευκρίνειας, που δεν καταργεί ολοκληρωτικά το low pass,
αλλά χρησιμοποιεί μια παραλλαγή του.
Δεν είναι ευρύτερα γνωστό ότι το low pass περιλαμβάνει διπλοδιαθλαστικά υλικά που σκοπό
έχουν την δημιουργία διπλοειδώλου σε δύο κατευθύνσεις. Στο παράδειγμα του σχήματος
το πρώτο low pass κατευθύνει το είδωλο οριζόντια και το δεύτερο κάθετα. Έτσι τέσσερα
είδωλα σχηματίζονται και συμπίπτουν στην επιφάνεια του αισθητήρα αλλά με μικρομετρικές
αποκλίσεις που αντιστοιχούν στο βαθμό της διόρθωσης. Οι μετατοπίσεις αυτές είναι
πραγματικά μικρομετρικές της τάξης μερικών micron και συχνά μικρότερες από το μέγεθος
εικονοστοιχείου. Το οπτικό αποτέλεσμα είναι το πολύ ελαφρό φλουτάρισμα.
Στην D800E oι μηχανικοί της Nikon τροποποίησαν τα οπτικά χαρακτηριστικά του low pass
ώστε να έχουν λιγότερο ως καθόλου φλουτάρισμα αλλά ταυτόχρονα να ελέγχουν το moiré.
Με τον τρόπο αυτό πιστεύουν ότι εξασφάλισαν το μέγιστο της ευκρίνειας. Το θέμα είναι γιατί,
εφόσον η λύση είναι προς το καλύτερο δεν εφαρμόστηκε στην “κανονική” D800; Mήπως
επειδή οι αισθητήρες είναι στη βάση τους σχεδιασμένοι να πηγαίνουν ζευγάρι με το φίλτρο;
Υπάρχει ακόμη και το θέμα της φυσικής προστασίας. Όταν καθαρίζουμε τον αισθητήρα από
σκόνες, στην πραγματικότητα έχουμε επαφή μόνο με το φίλτρο και όχι με αυτή καθαυτή την
επιφάνεια του chip.
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Bασικά χαρακτηριστικά
• Aισθητήρας: 36.3 megapixel full
frame FX CMOS 24x36mm
• Ευαισθησία: ISO100-6400
(επεκτάσιμη μέχρι ISO50-25600)
• Ριπή: 4fps συνεχούς λήψης (FX)
& 6fps (DX) με MB-D12
• ΑF: 51 σημεία εστίασης
• Format: FX/5:4/1.2x/DX
• Επεξεργαστής: EXPEED 3
• Κατώφλι ευαισθησίας
λειτουργίας AF: -2EV
• Video: Full HD 30/25/24fps
• Έξοδοι: Clean HDMI output,
Mic/Headphone
• Ευαισθησία Video ISO100-25600
• Μέσο αποθήκευσης High-speed
CF (UDMA 7) και SD (SDXC and
UHS-1) σε διπλό slot
• Οθόνη: 3.2inch, 921k pixel
• Interface: USB 3.0
• Aποθήκευση: CF/SDHC-XC
UHS1
• Mπαταρία: EN-EL15
• Διαστάσεις: 146x123x82mm
• Βάρος: 900γρ
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Sigma SD1
  '  
Θυμάστε τα δηλητηριώδη σχόλια
του διεθνούς ειιδκού τύπου
όταν ανακοινώθηκε η τιμή για
την Sigma SD1, που ήταν στην
Αμερική περίπου 7.000 δολ.
Όλοι διαμαρτυρήθηκαν και
ελάχιστοι αγοραστές βρέθηκαν
για την κορυφαία ρεφλέξ με
αισθητήρα Foveon X3 24x16mm
και ανάλυσης 15,4Megapixel
x3. Οι κριτικές είναι αρκετά
θετικές για τις επιδόσεις όμως
η τιμή δεν άφηνε περιθώρια
σύγκρισης με τα υπερόπλα των

Pentax
  

 ' (  Ricoh-)    !

εταιριών Canon και Nikon στην

Όταν η Pentax αγοράστηκε από την Hoya, οι θαυμαστές της ανησυχούσαν ότι η

ίδια κοστολογική κατηγορία. Η

αγαπημένη τους μάρκα θα εξαφανιστεί. Οι φόβοι δεν επαληθευτήκαν αφού μέσα σε
λίγους μήνες η Pentax έβγαλε στην αγορά καινούργιες compact με χαρακτηριστικά

ανάληψη της θέσης του Chief
Operating Officer της Sigma από
τον κο Κazuto Yamaki μετά το
θάνατο του προέδρου Μichihiro
Yamaki, έπαιξε καταλυτικό ρόλο,
αφού ο νέος COO απεφάσισε
να κάνει θεαματική περικοπή
τιμής για να δώσει στην SD1 μια
ακόμη ευκαιρία. Έτσι θα λέγεται
πλέον SD1 Merrill (από το όνομα
του εφευρέτη του αισθητήρα
Foveon X3) και θα κοστίζει πλέον
μόλις 2.300 δολ. Δηλ. θα είναι

που δεν είχαν οι παλιότερες αλλά και δημιούργησε και νέο σύστημα CSC μηχανής. Η
τελευταία είδηση είναι ότι η Pentax απορροφά το τμήμα φωτογραφικών μηχανών της
Ricoh. Η Ricoh, την οποία είχε αγοράσει και αυτήν η Hoya, συνέχιζε να υποστηρίζει
τις μηχανές της μέχρι σήμερα, ενώ το τμήμα R&D θα απορροφηθεί από την Pentax.
Η Pentax φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να επιβιώσει και να επιτύχει στην
δύσκολη πλέον αγορά του imaging. Η δέσμευση της στα νέα συστήματα που
πλάσαρε φάνηκε από τους έξι νέους φακούς που ανακοίνωσε στην πρόσφατη
ιαπωνική έκθεση CP+. Οι φακοί περιλαμβάνουν τον νέο 90mm f/2.8 για την
μοντούρα της 645D, ιδανικός για πορτραίτα, για την μοντούρα Κ τoν 50mm f/1.8
prime και τον 560mm f/5.6 telephoto και δύο ακόμα μοντέλα που θα ανακοινωθούν
για την μοντούρα Q. ΤΕΧΝΙΟ 2310 278600

ανταγωνιστική της κατηγορίας
στην οποία ανήκουν η Canon
EOS 5D και η Νikon D700. Eπίσης
από τη Sigma ανακοινώθηκε
ότι σε ένδειξη υποστήριξης
προς αγοραστές που “ψώνισαν
ακριβά” την SD1 η Sigma θα
τους παραχωρήσει δωρεάν
πιστωτικά κουπόνια για αγορά
φακών αν και το ύψος του ποσού
δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492

Kodak
#   compact,   
   pocketcam
Η υπαγωγή της Kodak στο άρθρο 11 όπως γράφουμε
και σε άλλες σελίδες έχει άμεσες επιπτώσεις. Έτσι
σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε την Πέμπτη
9 Φεβρουαρίου μέσα στο εξάμηνο θα διακοπεί η
παραγωγή των compact σειράς Easyshare, των
μικρών βιντεοκαμερών τσέπης Playsport και των
ψηφιακών κορνιζών. Καταργώντας τις συσκευές
καταγραφής και απεικόνισης η Κοdak φιλοδοξεί
να επικεντρωθεί στο inkjet printing και στον
κλάδο της επαγγελματικής εκτύπωσης όπου
τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα και η
εταιρία έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η εταιρία πάντως
διευκρινίζει ότι διατηρούνται επίσης τα apps για
Facebook, η Kodak Gallery δηλ. η διαδικτυακή
υπηρεσία Upload και διαχείρισης αρχείων εικόνας,
τα αξεσουάρ και μπαταρίες και το φιλμ μέχρι
νεωτέρας.
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weddingphoto
   2012

79.371

*

*Έως 11 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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Nissin
+ flash &G80000
Η Nissin παρουσίασε το φλας
MG8000 Extreme, που υπόσχεται
επαγγελματικές επιδόσεις. Είναι
κατασκευασμένο από υλικά που
αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες και
έχει λυχνία χαλαζία για να μειώνει τις
συνέπειες των θερμοκρασιών αυτών.
Μπορεί να εξαπολύσει μέχρι και 1000
φλασιές χωρίς να υπερθερμανθεί,
αριθμός τριπλάσιος σε σχέση με τα
συνηθισμένα flash. Είναι συμβατό με τα
συστήματα Canon E-TTL και Nikon iTTL.

Olympus OM-D E-M5
'   1 brandname

www.photozone.gr

Oι παλιοί γνώριμοι με τον κόσμο των αναλογικών SLR δεκαετίας του ’80 ασφαλώς
θυμούνται την εξαιρετική σειρά Οlympus OM, δηλ. τις μικρών αναλογικές ρεφλέξ
που έγραψαν ιστορία. Η σειρά περιείχε μοντέλα όπως η μηχανική ΟΜ1Ν, η ΟΜ2 με
την μοναδική για την εποχή φωτομέτρηση σε πραγματικό χρόνο Off the Film ή η
προχωρημένη ΟΜ2SP με spot. Ήδη εδώ και μερικές μέρες ήταν διάχυτη η φημολογία για
την ψηφιακή διάδοχο της OM που επαληθεύτηκε αλλά μάλλον στα σημεία. Τι εννοούμε
ακριβώς; Ότι η ΟΜ-D E-M5 όπως (περίπλοκα) ονομάζεται, στην πραγματικότητα είναι
μια βελτιωμένη Ε-5 αλλά σε φορμά Micro 4/3 που σημαίνει ότι δεν υπάρχει οπτικό
προσοφθάλμιο (παρά την κωνική υπερύψωση που μοιάζει σε ΟΜ1) κ αλλά μόνον
ηλεκτρονικό ΕVF. Στη θέση του αισθητήρα βρίσκουμε ότι καλύτερο έχει να επιδείξει ο
κόσμος του Micro 4/3 δηλ. τον Panasonic Live MOS 16,1Μegapixel σε συνεργασία με
τα ηλεκτρονικά νέας γενιάς TruPic VI. Όσο για την déjà vu εμφάνιση είναι κάτι ανάλογο
με τη σειρά Pen. Δηλ. αναδρομή σε ιστορικά μοντέλα του ένδοξου παρελθόντος.
Τεχνολογική πρωτοπορία αποτελεί το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης που ενεργεί σε
πέντε άξονες (αξονική κίνηση οριζοντίως και καθέτως και περιστροφική σε τρεις επιπλέον
άξονες). Οι σχεδιαστές αναφέρουν ότι η διόρθωση αυτού του τύπου είναι ακριβέστερη
ειδικά στη μακροφωτογραφία ή σε τηλεφακούς μεγάλων εστιακών αποστάσεων.
Σημειώνουμε ακόμη ότι το σύστημα εξακολουθεί να εργάζεται εξίσου και στο video.

Δείτε την παρουσίαση
της SONY NEXFS100E που έγινε
από τους Δημήτρη
& Κώστα Μανταλιά
(wedmoments.gr/)
στις εγκαταστάσεις της
ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
(stamos.com.gr/)
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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

Νέες
ημερομηνίες

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
 



          

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ôçë.: 210 8541400
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá

    !

info@photo.gr

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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  "  %!   
 "  :  ,   ,
   %  %!  ,  !&...

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 26/3/12
ή Δευτέρα 7/5/12

Τετάρτη 28/3/12
ή Τετάρτη 9/5/12

Σάββατο 7/4/12
ή Σάββατο 19/5/12

Σάββατο 31/3/12
ή Σάββατο 12/5/12

Δευτέρα 2/4/12
ή Δευτέρα 14/5/12

Τετάρτη 4/4/12
ή Τετάρτη 16/5/12

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ώρα 18:00-22:00
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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: ............................

3

4

5

6

ÕðïãñáöÞ...........................
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5kina
2-4 Pro SD 70-200mm f/4
'
Ένα non working πρωτότυπο του
επερχόμενου φακού 70-200mm
f/4 (IF) FX με σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης για πρώτη φορά σε
φακό Tokina είδαν στο περίπτερο
της εταιρίας οι επισκέπτες της CP+
στην Ιαπωνία (9-12 Φεβρουαρίου).
Ο συγκεκριμένος zoom θα
κυκλοφορήσει σε μοντούρες Canon
και Nikon αποτελώντας εναλλακτική
πρόταση για ένα zoom με σταθερό

Canon Powershot D20

διάφραγμα αλλά όχι τόσο βαρύ

:  (  1(  D10  '     

και ακριβό όσο οι ανταγωνιστικοί
70-200mm f/2,8. Mαθαίνουμε ακόμη

Όσοι παρακολουθούν τις weatherproof θυμούνται την Canon Powershot D10 (2009)

ότι έχει μηχανισμό εσωτερικού zoom
και εστίασης ώστε να μην αλλάζει το
φυσικό εξωτερικό μήκος. Η ελάχιστη
απόσταση εστίασης είναι 1m.
www.photozone.gr

την πρώτη υποβρύχια της εταιρίας που κέρδισε τις εντυπώσεις με την κατασκευή
και την ποιότητα εικόνας. Τρία χρόνια μετά η D20 έρχεται ως φυσική και μάλιστα
αργοπορημένη συνέχεια, ξεχωρίζοντας από την τελείως διαφορετική εξωτερική
εμφάνιση. Οι στρογγυλεμένες άκρες διατηρήθηκαν αλλά λέπτυνε και το ανισόμετρο
σχήμα διεκδικεί τη μοναδικότητα. Κατασκευαστικά είναι αδιάβροχη σε βάθος
10m και αντέχει σε πτώση από ύψος 1,5m. Τη διαφορά κάνει ο αισθητήρας CMOS
12,1Μegapixel που διευκολύνει το τράβηγμα video full HD 1920x1080pixel στα
24fps καθώς και ο φακός zoom 5x 28-140mm υβριδικής σχεδίασης που περιλαμβάνει
πρισματικά και συμβατικά οπτικά στοιχεία και περιέχεται εξ ολοκλήρου στο σώμα.
H μηχανή ανήκει στη σειρά HS που σημαίνει ότι συνδυάζει τον αισθητήρα με
προχωρημένο επεξεργαστή Digic IV. Η σκόπευση γίνεται αποκλειστικά μέσω της
οθόνης 3in. τύπου PureColor II TFT LCD. INTERSYS 210 9554000

Sigma DP1M/DP2M


MIK 
Πωλείται ψηφιακή HASSELBLAD
σε εξαιρετική κατάσταση. Σώμα
H3D II, φακός HCD 4-5,6/35-90 και
όλα τα σχετικά εξαρτήματα.
6937 009941
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    '

Οι δύο hi end compact ψηφιακές μηχανές της Sigma αλλάζουν ονομασία και
αισθητήρες. Οι νέες εκδόσεις θα λέγονται DP1 Merrill και DP2 Merrill και θα έχουν τον
ίδιο αισθητήρα με την κορυφαία ρεφλέξ της εταιρίας δηλ. το Foveon X3 15,4Μegapiixel
με επεξεργαστή True-II Pic. Η βασική τους διαφορά ανάγεται στα οπτικά. Όπως
μαθαίνουμε, τα οπτικά είναι σχεδιασμένα από την αρχή: στη μία περίπτωση (DP1m)
έχουμε ευρυγώνιο 19mm f/2,8 που ισοδυναμεί με 28mm και στην άλλη DP2M
ημιευρυγώνιο 30m που ισοδυναμεί με 45mm. ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492
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amron
24-70mm f/2,8
  
 
Μεγάλες προσδοκίες να κτυπήσει
το hi end έχει η Tamron για τον
υψηλών προδιαγραφών μεσαίο
zoom SP 24-70mm f/2,8 Di VC
USD model A007. Από την αρχή
είναι φανερές οι επαγγελματικές
του βλέψεις όπως π.χ. από την
μερική αδιαβροχοποίηση που τον
κάνει ανθεκτικό στα σταγονίδια
της υγρασίας, τη σκόνη κλπ. χωρίς
όμως να είναι και υποβρύχιος: θα
αντέξει όμως μια μικρή βροχή… Ο
φακός είναι τελείως αθόρυβος στη
λειτουργία του, χάρη στο μικρομοτέρ

O κ. Γ. Τσαούσης, Διευθυντής Τμήματος Εικόνας και Ήχου, Samsung Electronics Hellas

οδήγησης Ultrasonic Silent Drive

Samsung & J

του autofocus που λειτουργεί στο

+       Samsung Smart TVs

υπερηχητικό φάσμα. Την εικόνα
συμπληρώνει το σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης VC (Vibration
Compensation). Στην αρχιτεκτονική
του φακού χρησιμοποιούνται τρία
στοιχεία LD (Low Dispersion) τρία
ασφαιρικά σύνθετης καμπυλότητας
με ειδική επεξεργασία στην
επιφάνεια, ένα υβριδικό ασφαιρικό
και δύο ΧR (Extra Refractive
Index) με υψηλό διαθλαστικό
συντελεστή. Ο μηχανισμός ίριδας
διαφράγματος προσφέρει ιδανικό
εφέ αποεστίασης χάρη στη σχεδόν
τέλεια προσομοίωση κύκλου.
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 210 3222626

Η Samsung Electronics Hellas, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΚΑΪ, παρουσίασαν
την ειδησεογραφική και ψυχαγωγική εφαρμογή των Samsung Smart TVs, SKAI.
gr, σε μία ειδική εκδήλωση για δημοσιογράφους, bloggers, μέλη της κοινότητας
της τεχνολογίας και του διαδικτύου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7
Φεβρουαρίου 2012 στο κατάστημα Public, στο The Mall Athens. Στον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του Public, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να
γνωρίσουν αναλυτικότερα τις δυνατότητες που προσφέρει η συνεργασία, καθώς
αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη στον τομέα του περιεχομένου και των υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, η νέα εφαρμογή παρέχει, μέσα από ένα πολύ φιλικό περιβάλλον
χρήσης, την πλούσια ειδησεογραφική θεματολογία του ΣΚΑΪ στην τηλεόραση
και το κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί με ευκολία να ενημερωθεί άμεσα και
εύκολα. Ο κ. Γιώργος
Τσαούσης, Διευθυντής
Τμήματος Εικόνας και
Ήχου, Samsung Electronics
Hellas, καλωσορίζοντας
τους καλεσμένους της
εκδήλωσης, παρουσίασε
τη στρατηγική της Samsung
που την κατατάσσει
στην ηγετική θέση στον
τομέα των τηλεοράσεων
αλλά και των Smart TVs
στην ελληνική αγορά,
δηλώνοντας ότι: «Το
επίπεδο τεχνολογίας,
ποιότητας και σχεδιασμού
των Samsung Smart TVs
προσδίδουν αξία που εύκολα

O κ. Alex Hobson, Internet & New Media Director του
Ομίλου ΣΚΑΪ

μπορεί να αναγνωρίσει ο
καταναλωτής. Έχοντας αυτό ως γνώμονα, η συνεργασία των Samsung Electronics
Hellas και ΣΚΑΪ προσφέρει στους καταναλωτές μια διαφορετική εμπειρία θέασης
μέσα από τηλεοράσεις Samsung Smart TV και αποτελεί την αφετηρία συνεργασιών
με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς». Η εφαρμογή SKAI.gr είναι διαθέσιμη στην
κατηγορία Information από το Application store της Samsung Smart TV.
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Nikon
  1 

 compact

Η Nikon Europe παρουσιάζει τρεις νέες
compact φωτογραφικές μηχανές που
συμπληρώνουν τη σειρά Coolpix. Τα
τρια μοντέλα είναι: η Coolpix S2600, με
λεπτό σώμα και 14 Μegapixel με οπτικό
zoom 5x, η απλή Coolpix L25 με εύκολη
αυτόματη λειτουργία και η Coolpix L26
με 16 Μegapixel και πλήκτρο άμεσης
εγγραφής video. Η Coolpix S2600 διαθέτει
ευρυγώνιο zoom, εγγραφή video και μια
ποικιλία αυτόματων λειτουργιών κατά του
θαμπώματος. Από την άλλη, τα μοντέλα
Coolpix L25 και Coolpix L26 απλοποιούν
τα πράγματα, με τις αυτόματες τεχνολογίες
τους για τους πιο αρχάριους χρήστες. Η
slimline Coolpix S2600 με μόνο 19,5mm
πάχος έχει ευρυγώνιο φακό zoom 5x. Η
Coolpix L25 έχει απλά χειριστήρια, έξυπνη
αυτόματη τεχνολογία, 10Μegapixel και
ευρυγώνιο φακό zoom 5x. Η Coolpix L26
είναι ακόμα μια εύχρηστη φωτογραφική
μηχανή με 16 megapixel, ευρυγώνιο φακό
οπτικού zoom 5x NIKKOR, οθόνη LCD
7,5 cm (3 ιντσών) και δυνατότητα εγγραφής
video 720p. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Q&5R6"$ J@*&5 T##5*!"'(
"         < ' 
Paul Wenham-Clarke
Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό διήμερο ετοιμάζει το Φωτογραφικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης με τον πολύ γνωστό φωτογράφο Paul Wenham-Clarke
την Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012, στο καφέ BAZAAR,
Παπαμάρκου 34, Πλατεία Άθωνος. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει
workshop, διάλεξη και portfolio reviews, όλα στα Αγγλικά
χωρίς μετάφραση και θα είναι δωρεάν. Στο workshop και στα
portfolio reviews οι θέσεις είναι περιορισμένες και ήδη έχουν
καλυφθεί κατά σειρά προτεραιότητας με δηλώσεις συμμετοχής
(με απόλυτη προτεραιότητα στα μέλη του Φωτογραφικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης). Η διάλεξη είναι ελεύθερη στο κοινό
χωρίς κράτηση. Το workshop που έχει ως θέμα το φωτισμό
λήψης πορτρέτου και τα πορτρέτα σε φυσικούς χώρους θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12/2/2012 στις 11.00 πμ. Κάνοντας
χρήση του φυσικού φωτισμού και απλών φορητών φλας, ο
φωτογράφος θα δείξει πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε
στο έπακρο έναν εκτός στούντιο χώρο φωτογράφησης και να
δημιουργήσουμε ατμοσφαιρικές εικόνες με ξεχωριστό φωτισμό.
Τη Δευτέρα στις 5.00 μμ. ο Paul Wenham-Clarke θα κάνει προσωπικά portfolio
reviews σε φωτογράφους, προσφέροντας υποστήριξη και συμβουλές για το
πώς θα προχωρήσουν παρά πέρα τη δουλειά τους. Την ίδια μέρα στις 8.30μμ.
ο φωτογράφος θα κάνει διάλεξη με θέμα: “Δώστε κατεύθυνση στην καριέρα
σας, κάνοντας χρήση των προσωπικών σας project” και θα περιγράψει πώς
ένα project παίρνει μορφή από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την έκθεση,
συμπεριλαμβανόμενης και της εξεύρεσης χορηγών.
Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.fkth.gr
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Το περιοδικό Φωτογράφος έχει και στην κοινότητα του flickr το δικό του group.
Γίνετε μέλος του φωτογραφικού group & αναρτήστε ελεύθερα τις καλύτερες
φωτογραφίες σας. Σε αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύουμε επιλεγμένες φωτογραφίες σας.

www.flickr.com/groups/Photographos_mag/
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιάννης Κανελλόπουλος σπούδασε σκηνοθεσία και φωτογραφία στη Σουηδία και στην
Ελλάδα. Φωτογραφίζει επαγγελματικά, θεατρικές και μουσικές παραστάσεις, αλλά και
χορού. Ως φωτορεπόρτερ συνεργάζεται με τον ημερήσιο και τον περιοδικό Τύπο εδώ
και είκοσι πέντε χρόνια. Είναι καθηγητής φωτογραφίας στην Σχολή Leica Academy. Έχει
πραγματοποιήσει αρκετές ατομικές εκθέσεις, μερικές από τις οποίες έγιναν υπό την αιγίδα
της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Γαλλικού Ινστιτούτου. Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις τόσο
στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ήταν επιμελητής πολλών φωτογραφικών εκθέσεων
(Κ.Μπαλάφα, Γ. Μπεχράκη, Λ.Πιταράκη, Ν. Βογιατζάκη, Ε.Φ.Ε. και Leica Academy).
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