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      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Η κομμουνιστική κοσμοθεωρία και 

πρακτική όπως την βίωσαν οι 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης είναι 

κάτι που ανέκαθεν μου διέγειρε το 

ενδιαφέρον. Τα ίχνη που άφησε στις 

πόλεις, στους κατοίκους, στα κτίρια, 

στην τέχνη, στον τρόπο ζωής και στο 

συλλογικό υποσυνείδητο είναι κάτι 

που ήθελα πάντοτε να γνωρίσω από 

πρώτο χέρι. Από αυθόρμητες μαρτυρίες 

αγνώστων συνομιλητών και όχι από 

κείμενα τα οποία ενδεχομένως να 

αποδίδουν στρογγυλεμένα και ίσως με 

προκαταλήψεις την ιστορική αλήθεια. 

Γι’ αυτό η πρόσκληση της Fujifilm για 

μια ολιγοήμερη επίσκεψη στην ιστορική 

Βαρσοβία της Πολωνίας με ενθουσίασε. 

Τι κι αν το θερμόμετρο έδειχνε -12°C και 

το χιόνι είχε εγκατασταθεί στην πόλη από 

εβδομάδες; No problem!

Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση 

της νέας Fujifilm X-Pro1, φωτογράφιση και 

test της μηχανής σε εξαιρετικά δύσκολες 

φωτιστικές συνθήκες και βεβαίως - 

βεβαίως ελεύθερο χρόνο για ξεναγήσεις 

στην πόλη, φαγητό σε παραδοσιακά 

εστιατόρια και όλα αυτά σε ένα πολύ 

χαλαρό και φιλικό περιβάλλον. 

Δηλαδή με δυο λόγια ιδανικές συνθήκες 

για λίγη ξεκούραση και φυγή από την 

ζοφερή ελληνική πραγματικότητα. 

Περίπου 50 δημοσιογράφοι από 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν 

στην εκδήλωση συνοδευόμενοι από 

εκπροσώπους των αντιπροσωπειών της 

Fujifilm από κάθε προσκεκλημένη χώρα. 

(Τις εντυπώσεις μου για τη νέα και πολλά 

υποσχόμενη μηχανή της Fujifilm θα τις 

διαβάσετε στις επόμενες σελίδες). 

Η Πολωνία σήμερα λοιπόν βιώνει μια 

πρωτοφανή ανάπτυξη της τάξεως του 

4% και ετοιμάζεται πυρετωδώς να μπει 

λίαν συντόμως στη ζώνη του ευρώ με 

ισοτιμία 4 ζλότι  προς 1 ευρώ. Οι πολωνοί 

είναι ένας απόλυτα πειθαρχημένος και 

ήρεμος λαός με υψηλή μόρφωση και 

βαθύτατη ευγένεια. Η Βαρσοβία αριθμεί 

1,7 εκ. κατοίκους με ανεργία στα όρια 

του στατιστικού λάθους μικρότερη δηλ.

του 3%. Στα ενδότερα της χώρας αυτή 

κυμαίνεται περίπου στο 8%. 

���� �������� ����!"#� �$ ��� Fujifilm
��� 14 ��� 16 �	
������ ��� ��� ���	������� �����	�� ���� 
��� ��� 	������ ��������� ��� ���� X-Pro1

Στην Πολωνία ο βασικός μισθός είναι 400 ευρώ. Δεν υπάρχει ούτε 13ος ούτε 14ος μισθός, 

παρά μόνον ένα δώρο περίπου 150 ευρώ που δίνεται - προαιρετικά  - στους εργαζόμενους 

το καλοκαίρι. Οι νέοι δε θέλουν με τίποτα να ακούσουν για το κομμουνιστικό παρελθόν 

της χώρας ενώ οι παλιότεροι αναφέρονται σε αυτό με χαμόγελο και συγκατάβαση. 

Έχουν διατηρήσει πολλά μνημεία με πρώτο και καλύτερο το Μέγαρο Πολιτισμού και 

Επιστημών που δεσπόζει στην πόλη δώρο του Στάλιν προς τον πολωνικό λαό - κατά 

τους αντιφρονούντες σύμβολο επικυριαρχίας των Σοβιετικών. Την πόλη διασχίζουν 

τεράστιοι δρόμοι, έχει πολλά και μεγάλα πάρκα, άριστο δίκτυο συγκοινωνιών, ζωή και 

κίνηση τα βράδυα πλην... Σαββατοκύριακου! Και αυτό γιατί την Παρασκευή το απόγευμα 

εγκαταλείπουν την πόλη κατά μέσον όρο 500.000 εργαζόμενοι για να πάνε στα σπίτια τους 

που τα αφήνουν τις άλλες μέρες για να δουλέψουν στη Βαρσοβία. 

Φωτογραφίες και παραλειπόμενα από την αποστολή στη Βαρσοβία θα βρείτε στις σελίδες 10 - 16

���!�%!���&%'( ��!��!)(



ON L INE ��������� 	 
� �O IMAGING -  E
��
�� 
�

������ 133 •  ������� 12 �������
�� 2011 ���
�� 2

weddingphoto
����
�� ���	�� 2012

Σε 180.000 αντίτυπα 
μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ!
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Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr

Ελάχιστες σελίδες διαθέσιμες!
Τηλεφωνήστε μας σήμερα!
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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',.��6: Τάκης Τζίμας, �%$373��(6 �9���;�6: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�<%�3��='�%6: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �$<�%'( 3�!��(�%;�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�%�&��#�$%6: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

� �%'�.6 ���=�$�
%�������&	���	 ��� 	���!�	�� �� ����'�� ��... 

 

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. 

��)��=!

http://www.youtube.com/watch?v=aJG9Tol1a0U&feature=player_embedded#!
www.photo.gr
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I AM PUSHING THE LIMITS

I AM THE NIKON D4. Διαθέτω υψηλής ευαισθησίας αισθητήρα 
CMOS φορμά FX με 16,2 megapixel, έως 10 καρέ ανά δευτερόλεπτο και 
επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 204.800. Σας παρουσιάζω, επίσης, 
για πρώτη φορά το κορυφαίο σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων 
και την εγγραφή video με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 
fps με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Ethernet. Είμαι έτοιμη για όλες τις 
προκλήσεις. iamnikon.gr

http://www.nikon.gr/el_GR/


������ 141 •  �����	
 20 ���	��
	�� 2012 ����
 5

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �

 

B���� ���!�$�.��$� �))=,�6
����������  

Η  Ελληνική Αστυνομία δημοσιεύει σήμερα στην επίσημη 

ιστοσελίδα της στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφίες 

πέντε  κατηγορουμένων για αδικήματα που φέρονται 

να έχουν διαπράξει στα γεγονότα της 12-2-2012. 

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσιεύει άλλες 23 φωτογραφίες 

από τα γεγονότα της ίδιας μέρας καλώντας τους πολίτες 

να δώσουν ανώνυμα πληροφορίες .

Η  Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, διευκρινίζει ότι ο 

ρόλος των φωτορεπόρτερ περιορίζεται αποκλειστικά 

στην δημιουργία φωτογραφιών από τα γεγονότα 

της επικαιρότητας προς χρήση αποκλειστικά από τα 

ΜΜΕ προς ενημέρωση της κοινής γνώμης. Τα μέλη 

της υπακούουν στους κανόνες της δημοσιογραφικής 

δεοντολογίας. Περαιτέρω διευκρινίζει ότι, στο ανωτέρω 

πλαίσιο ουδέποτε και κανένα μέλος της δεν παρέδωσε 

υλικό σε κανένα τρίτο, ούτε βεβαίως στην ΕΛ.ΑΣ., 

που προέβη στην κίνηση αυτή «ύστερα από σχετικές 

εισαγγελικές διατάξεις», όπως η ίδια αναφέρει στην 

ιστοσελίδα της. Οι φωτογραφίες, όπως προκύπτει  

άλλωστε από  τα εμφανή υδατογραφήματα έχουν 

αντληθεί από το διαδίκτυο και ιστοσελίδες πρακτορείων, 

χωρίς ασφαλώς την άδεια των φωτογράφων ή των 

πρακτορείων.

Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά πως τα μέλη 

της Ε.Φ.Ε. υπακούουν  μόνο στους κανόνες της 

δημοσιογραφικής δεοντολογίας και  δεν συνεργάζονται 

με οποιουσδήποτε μηχανισμούς, κρατικούς ή άλλους.

Η Ένωσή μας καταδικάζει απερίφραστα πρακτικές 

κοινωνικού αυτοματισμού και μεθοδεύσεις που διχάζουν 

την ελληνική κοινωνία στοχοποιώντας πολίτες.  Η κίνηση 

αυτή της ΕΛ.ΑΣ. μας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για 

την πραγματική της στόχευση, πολλώ δε μάλλον που 

στο φωτογραφικό υλικό που έδωσε δεν αναγνωρίζεται 

κανένα πρόσωπο.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μάριος Λώλος                           Χριστίνα Ζαχοπούλου

�3�. *!3����=�!3
(�&	�� �����������

Το λευκό της Ελλάδας μέσα από ένα 

φωτογραφικό οδοιπορικό 

στα γραφικά της ξωκκλήσια. 

Διάρκεια: 10/02/2012 – 15/03/2012

Εκθεσιακός χώρος: Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου 

Δούκα 4, Βας. Σοφίας & Ηροδότου 

www.cycladic.gr 

http://www.papers.gr/
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http://fujifilm-x.com/x-pro1/en/
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Αγαπητέ πιθανέ αγοραστή φωτογραφιών,
Ως επαγγελματίες φωτογράφοι, δεχόμαστε αιτήσεις για δωρεάν χρήση εικόνων 
σε τακτική βάση. Σε έναν ιδανικό κόσμο, καθένας από εμάς θα ήθελε να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί με θετικό τρόπο και να υποστηρίξει, κυρίως σχέδια ή 
προσπάθειες που συνδέονται με τομείς όπως η εκπαίδευση, κοινωνικά θέματα 
και η διατήρηση των φυσικών πόρων. Επίσης σε πολλές περιπτώσεις, ισχύει 
ότι θα θέλαμε να είχαμε τον χρόνο και τους πόρους για να κάνουμε περισσότε-
ρα ώστε να βοηθήσουμε και πέρα από την απλή αποστολή φωτογραφιών.
Δυστυχώς, η πραγματικότητα της καθημερινής ζωής είναι τέτοια που συχνά δεν 
είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε, ή όταν το κάνουμε, οι απαντήσεις 
μας είναι σύντομες και δεν αντανακλούν με επαρκή τρόπο τους λόγους που 
αιτιολογούν τις απαντήσεις μας. Οι συνθήκες διαφέρουν για κάθε κατάσταση, 
αλλά έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν κάποια συχνά επαναλαμβανόμενα 
θέματα, τα οποία αναφέρονται παρακάτω με στόχο την σαφέστερη επικοινωνία 
μαζί σας, ελπίζοντας ότι θα αποφύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις. Παρακαλούμε τα 
ακόλουθα σημεία να γίνουν δεκτά με εποικοδομητικό τρόπο όπως και είναι 
η πρόθεσή μας. Ελπίζουμε ότι αφού σας δοθεί η ευκαιρία να τα διαβάσετε, 
θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και πάλι και θα καθιερωθεί έτσι μια αμοιβαία 
ωφέλιμη σχέση εργασίας.

Οι φωτογραφίες είναι ο βιοπορισμός μας. Η δημιουργία καλών εικόνων 
αντανακλά τον βιοπορισμό μας. Εάν δίνουμε τις εικόνες μας δωρεάν η προς 
ελάχιστη πληρωμή ή ακόμα άμα αφιερώνουμε πολύ χρόνο στο να απαντάμε 
σε αιτήσεις για δωρεάν χρήση, τότε απλώς δεν θα μπορούμε να βγάλουμε τα 
προς το ζην.

Υποστηρίζουμε άξιους σκοπούς με τις εικόνες μας. Αρκετοί από εμάς, άλλος 
λιγότερο και άλλος περισσότερο, συμβάλλουν με τις φωτογραφίες στην 
υποστήριξη ορισμένων σκοπών. Σε πολλές περιπτώσεις, είτε συμμετείχαμε 
απευθείας σε έργα που υποστηρίζουμε με εικόνες είτε μπορεί να έχουμε μια 
προϋπάρχουσα προσωπική σχέση με ανθρώπους - κλειδιά που ασχολούνται 
με τις εν λόγω προσπάθειες. Με άλλα λόγια, ο καθένας από μας μπορεί και να 
παρέχει εικόνες χωρίς πληρωμή επιλεκτικά.

A))�)!���&#�

Έχουμε περιορισμούς χρόνου. 
Κάνοντας όμως ένα βήμα παρα-
πέρα από αυτή την επιλεκτική 
δωρεά και για να ανταποκρι-
θούμε θετικά σε κάθε αίτηση 
που δεχόμαστε για ελεύθερη 
χρήση φωτογραφιών, απαιτείται 
σημαντική διάθεση χρόνου, κάτι 
που δεν είναι διόλου πρακτικό. 
Απαιτείται εν ολίγοις ανταλλαγή 
αλληλογραφίας, προετοιμασία 
και αποστολή αρχείων, και στη 
συνέχεια παρακολούθηση για 
να μάθουμε πώς οι εικόνες μας 
χρησιμοποιήθηκαν και ποιοί είναι 
οι στόχοι (εάν υπάρχουν) που 
επιτεύχθηκαν. Όλα αυτά χρειάζο-
νται αρκετό χρόνο για να γίνουν 
και ο χρόνος είναι πάντα κάτι που 
μας λείπει.

Ο Ισχυρισμός “Δεν έχουμε χρή-
ματα” συχνά είναι δύσκολο να 
γίνει πειστικός. Το πρωτεύον 
σκεπτικό που εμπεριέχεται σε 
όλες σχεδόν τις αιτήσεις για 
δωρεάν φωτογραφίες είναι η 
επίκληση οικονομικών φραγμών, 
πράγμα που σημαίνει ότι ο ενδι-
αφερόμενος επικαλείται έλλειψη 
κεφαλαίων για την αγορά της 
εικόνας. Οι αιτήσεις αυτές συχνά 
προέρχονται από οργανώσεις με 
μεγάλη ρευστότητα, είτε πρόκει-
ται για δημόσια καταγεγραμμένες 
εταιρείες, κυβερνητικούς οργα-
νισμούς, μη κρατικούς φορείς ή 
ακόμη και ΜΚΟ. Συχνά, με μια 
απλή ματιά στα δημόσια αρ-
χεία η σε άλλα παρόμοια μέσα, 
μπορεί κάνειs να καταλάβει ότι 
ο εν λόγω φορέας έχει πρόσβα-
ση σε σημαντικά κεφάλαια και 
σίγουρα υπάρχουν αρκετά για τη 
πληρωμή μιας φωτογραφίας σε 
λογική χρέωση, εάν φυσικά το 
θελήσουν.
Αυτό που μάλλον είναι το χειρό-
τερο, είναι ότι πολύ συχνά, από 
όλους όσους συμμετέχουν σε ένα 
έργο ή μια ιδιαίτερη προσπάθεια, 
οι φωτογράφοι είναι οι μόνοι 
που τους ζητείται να εργάζονται 
δωρεάν. Όλοι οι υπόλοιποι πλη-
ρώνονται.

€ ...0
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Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως αυτούς, ίσως καταλαβαίνετε γιατί 
συχνά αισθανόμαστε παραμερισμένοι όταν μας λένε: “δεν έχουμε χρήματα 
για φωτογραφίες”. Τέτοιοι ισχυρισμοί μπορούν να ληφθούν ως ένα κυνικό 
τέχνασμα που προορίζεται στο να παραπλανηθούν ευκολόπιστοι άνθρωποι.

Έχουμε περιορισμένο προϋπολογισμό. Με σπάνιες εξαιρέσεις, 
η φωτογραφία δεν είναι ένα επάγγελμα με μεγάλες οικονομικές αποδοχές. 
Επιλέξαμε αυτόν τον δρόμο σε μεγάλο βαθμό λόγω του πάθους που 
έχουμε για την οπτική επικοινωνία, την εικαστική τέχνη και τα θέματα στα 
οποία ειδικευόμαστε. Η σημαντική αύξηση σε φωτογραφίες που διατίθενται 
μέσω του διαδικτύου κατά τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με τη μείωση των 
δυνατοτήτων των αγοραστών, σημαίνει ότι τα ήδη περιορισμένα εισοδήματα 
μας έχουνε υποστεί επιπρόσθετη επιβάρυνση. Εξάλλου, n επαγγελματική 
φωτογραφία απαιτεί σημαντικές επενδύσεις: Από τη φύση του το επάγγελμά 
μας απαιτεί πολλές επενδύσεις σε εξοπλισμό. Χρειάζεται να αγοράζουμε φω-
τογραφικές μηχανές, φακούς, υπολογιστές, λογισμικά, συσκευές αποθήκευ-
σης και όλα αυτά οφείλουμε να τα ανανεώνουμε σε τακτική βάση. Εάν κάτι 
χαλάσει πρέπει αμέσως να επιδιορθωθεί ή να αγοραστεί εκ νέου. Επίσης χρει-
άζεται διπλή αρχειοθέτηση και φύλαξη όλων μας των δεδομένων, αλλιώς 
ένα φλιτζάνι καφέ κυριολεκτικά μπορεί να σβήσει χρόνια εργασίας. Για όλους 
εμάς τους φωτογράφους ο απαραίτητος εξοπλισμός και μόνο συνεπάγεται 
επένδυση σε χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Επιπλέον τα ταξίδια είναι ένα μεγάλο 
μέρος της δουλειάς για πολλούς από εμάς. Πρέπει να δαπανούμε πολλά 
χρήματα για μεταφορικά, ξενοδοχεία και σε άλλες έξοδα που σχετίζονται με 
τα ταξίδια. Ίσως το πιο σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι βέβαια 
εκείνο που σχετίζεται με το χρόνο και την εμπειρία που έχουμε επενδύσει 
ώστε να καταστούμε ικανοί σε αυτό που κάνουμε, καθώς και τους προσωπι-
κούς κινδύνους που συχνά αναλαμβάνουμε με την ίδια μας τη ζωή (για τους 
φωτογράφους της φύσης). 
Αποτυπώνοντας ένα απλό φωτογραφικό στιγμιότυπο μπορεί να περιλαμβάνει 
μόνο το πάτημα ενός κουμπιού, αλλά η δημιουργία εικόνων απαιτεί επιδεξιό-
τητα, εμπειρία και η ιδιαίτερη κρίση.
Έτσι, το συμπέρασμα είναι ότι, αν και κατανοούμε φυσικά τους περιορισμούς 
του προϋπολογισμού σας, δεν μπορούμε ωστόσο από πρακτική άποψη να 
επιδοτούμε όλους εκείνους που μας το ζητάνε. Ότι θα αναγνωριστεί ο φωτο-
γράφος μέσω της φωτογραφίας, δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Αναπόσπα-
στο μέρος των αιτήσεων δωρεάν εικόνων είναι συχνά η υπόσχεση της παρο-
χής «αναγνώρισης» ή «προβολής», δηλαδή της παρουσίας του ονόματος του 
φωτογράφου δίπλα στην εικόνα, η έκθεση του φωτογράφου στο ευρύ κοινό, 
με τη μορφή link, η σύνδεση με την ιστοσελίδα του ή ίσως μια ειδική μνεία, 
ως μορφή αντιστάθμισης αντί της αμοιβής.

Υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα προβλήματα με αυτό:
Πρώτον, η παρουσία του ονόματος του φωτογράφου δεν αποτελεί αποζη-
μίωση. Εν τέλει εμείς είμαστε αυτοί που δημιουργήσαμε τις εν λόγω εικό-
νες, επομένως η παρουσία του ονόματος μας δίπλα σε αυτές είναι το πλέον 
αυτονόητο. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να ελπίζουμε ότι κάποιος θα έχει την 
καλοσύνη να μας το προσφέρει.
Δεύτερον, η παρουσία του ονόματος και μόνο δεν πληρώνει τους λογαρια-
σμούς. Ελπίζουμε ότι καταστήσαμε σαφές με τα παραπάνω ότι εργαζόμαστε 
σκληρά για να βγάλουμε τα χρήματα που απαιτούνται για να επενδυθούν εκ 
νέου σε φωτογραφικούς εξοπλισμούς και για να καλύψουμε τα λοιπά έξοδα 
της δουλειάς και γενικότερα της επιχείρησης μας. Εκτός όμως όλων αυτών, 
πρέπει να καλύψουμε και τις βασικές μας ανάγκες όπως τροφή, κατοικία, 
μεταφορές, κ.λπ. Εν ολίγοις, οποιαδήποτε παρουσία του ονόματος μας για 
μια εικόνα που έχουμε δημιουργήσει είναι ήδη δεδομένη, οπότε η μη αποζη-

μίωση και οι άλλες παραχωρή-
σεις δεν είναι υποκατάστατο για 
την πληρωμή.

Είστε o μόνος φωτογράφος που 
είναι παράλογος. Όταν έχουμε 
χρόνο για να ανταλλάξουμε 
αλληλογραφία με όσους τυχόν 
μας ζητήσουν δωρεάν φωτογρα-
φίες, μερικές φορές ο διάλογος 
αναπτύσσει επιθετικές τάσεις προς 
εμάς και γίνεται προσπάθεια να 
μας επιβεβαιώσουν ότι οι άλλοι 
φωτογράφοι είναι περισσότερο 
από ευτυχείς παρέχοντας δωρεάν 
τις φωτογραφίες τους και ότι κατά 
κάποιο τρόπο, μόνο εμείς είμαστε 
παράλογοι. Γνωρίζουμε καλά ότι 
αυτό δεν είναι αλήθεια.
Γνωρίζουμε επίσης ότι κανένας 
επιτυχημένος όσο και λογικός 
φωτογράφος, δεν θα συμφωνή-
σει σε παράλογες προϋποθέσεις. 
Κατανοούμε το γεγονός ότι για 
ορισμένους άπειρους φωτογρά-
φους ή για κάποια άτομα που 
βρέθηκαν απλά με μια φωτο-
γραφική μηχανή στα χέρια τους, 
πράγματι μπορούν να συμφωνή-
σουν σε δωρεάν παροχή φωτο-
γραφιών, αλλά όπως λέει η λαϊκή 
ρήση: “Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις”.

Παρακαλούμε, ενημέρωση. Μια 
άλλη κοινή εμπειρία που έχουμε 
είναι ότι όταν παρέχουμε φω-
τογραφίες δωρεάν, συχνά δεν 
λαμβάνουμε καμία ενημέρωση, 
σχόλια ή οποιαδήποτε άλλη 
μορφή επικοινωνίας που θα μας 
επέτρεπε να γνωρίζουμε για πως 
το διεξήχθη η παρουσίαση η το 
έργο, εάν επιτεύχθηκαν οι στόχοι 
(εάν υπάρχουν), και τι καλό προ-
σέφεραν οι φωτογραφίες μας.
Πολύ συχνά, δεν λαμβάνουμε 
καν απαντήσεις σε μηνύματα που 
στέλνουμε εκ των υστέρων ανα-
ζητώντας κάποια ενημέρωση. 

Αυτά είχα να σας πω με όσο πιο 
ευγενικό τρόπο μπορούσα...

ΝIΚΟΣ ΜΠEΝΤΑΣ
Φωτογράφος 
Κατερίνη
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http://www.stamos.com.gr/
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Σούρουπο στη πόλη μέσα απ’ το παγωμένο τζάμι του λεωφορείου!

Στις γειτονιές της Πράγας. 

Η Πράγα είναι περιοχή της 

Βαρσοβίας που διαθέτει 

πολλά παλιά κτίσματα που 

έμειναν ανέπαφα απ’ τους 

βομβαρδισμούς του πολέμου. 

Την προτιμούν οι καλλιτέχνες. 

Αναμνηστική 

φωτογραφία με τον  

Γιάννη Οικονόμου από 

την Fujifilm Hellas.
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Μπροστά απ’ το Μέγαρο Πολιτισμού

& Επιστημών της Βαρσοβίας. 

Το Σοβιετικό καθεστώς το παρουσίασε 

ως δώρο του Στάλιν στην πόλη ενώ 

οι αντιφρονούντες το εξέλαβαν ως 

σύμβολο της σοβιετικής κυριαρχίας επί 

της Πολωνίας. Γλίτωσε ως εκ θαύματος 

την κατεδάφιση! Χτίστηκε μέσα σε τρία 

χρόνια από 5.000 εργάτες και τεχνίτες 

που μεταφέρθηκαν όλοι απ’ τη Σοβιετική 

Ένωση! Δούλεψαν εντατικά για να 

ολοκληρώσουν το έργο σε τρία χρόνια, 

16 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους στο 

γιαπί. Εγκαινιάσθηκε το 1955 ενώ ο 

Στάλιν πέθανε το 1953 χωρίς ποτέ να δει 

το έργο τελειωμένο. Με 231μ. ύψος είναι 

το ψηλότερο κτίριο της Βαρσοβίας και 

διαχρονικό σύμβολο πλέον της πόλης. 

Γραφικό, παραδοσιακό κτίριο στην παλιά πόλη. 

Κεντρική λεωφόρος της Bαρσοβίας χιονισμένη με πολύχρωμα κτίρια. 

Παρά τη σφοδρή χιονοθύελλα η ζωή στη Βαρσοβία δεν σταματά. Όλα δούλευαν άψογα. 
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Στο παλάτι που έζησε ο Σταλινσλάβ Πονιατόβσκι (Stanislaw Poniatowski) τελευταίος Βασιλιάς και Μέγας Δούκας του Ηνωμένου Βασιλείου 

Πολωνίας – Λιθουανίας (1764-95)

Στα σοκάκια της παλιάς 

πόλης. Εδώ βρίσκονται 

πολλά παραδοσιακά 

εστιατόρια, μπαρ και 

καφετέριες. 

Δεξιά: Μπύρα Zyniec 

σε τεράστια ποτήρια και 

ζωντανή τοπική μουσική. 

Το αντίδοτο στην κρίση!

Στη πασίγνωστη Βrasserie 

Podwale σερβίρουν δική 

τους βότκα με λεμόνι. 

Απίθανη γεύση!

Τα πιάτα που δοκιμάσαμε ήταν ελαφριά 

και καλομαγειρεμένα. Πάνω η γνωστή 

πολωνέζικη σούπα Bortsch (λαχανικά με 

κρέας) και κάτω ποικιλία από πατέ χοιρινού 

με διάφορες γεύσεις. Νόστιμο πολύ ήταν 

και το ζελέ λαχανικών.
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Fujfilm X-Pro1
H *������ ���	�	����� �� &� 	���� � ��$��� ��� $����!�!

Φωτογράφιση πορτραίτου με την Fujifilm X-Pro 1 και τον καταπληκτικό 
φακό Fujinon 60mm σε δύσκολες φωτιστικές συνθήκες.

Οι τηλεμετρικές (rangefinder) έχουν ξεχωριστή θέση στις καρδιές 

των φωτογράφων, ιδιαίτερα των παλιότερων που ανδρώθηκαν 

στην αναλογική εποχή. Τότε που η ιδέα των Leica M ήταν μυθική. 

Με την αθόρυβη σαν τον ψίθυρο λειτουργία, τη στιβαρή σαν τον 

βράχο κατασκευή και την υποδειγματική σαν το αποκορύφωμα της 

τεχνολογίας, απόδοση των οπτικών Leitz. Mόνο μια ήταν η αντίρρηση:

Η υψηλή, υψηλότατη τιμή που έκανε τις Leica προνόμιο των πλουσίων 

και φετίχ των υπολοίπων... 
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Το Μουσείο Σιδηροδρόμου που χρονολογείται η ίδρυσή του από το 1921 με έντονη την ατμόσφαιρα της κομμουνιστικής περιόδου 

(δεν άλλαξε καθόλου η διαρρύθμισή του ούτε το κτίριο) χρησίμευσε ως φυσικό ντεκόρ για τη δοκιμή της Fujifilm X-Pro 1. 

Η Fujifilm διαχρονικά φλέρταρε τις τηλεμετρικές αν και από την σκοπιά του μεσαίου φορμά 

(120). Ας θυμηθούμε τις σπουδαίες και διαχρονικές GS/GA/GW 6x4,5, 6x7 και 6x9cm που 

ακόμη χαίρουν εκτίμησης και χρησιμοποιούνται απροβλημάτιστα για πολλά χρόνια χάρη στην 

απίστευτη αντοχή τους. Όμως τα χρόνια πέρασαν. Η ψηφιακή εποχή ήλθε αλλά ούτε η ίδια 

η Leica κατάφερε να βγάλει μια πλήρως εκσυγχρονισμένη ψηφιακή τηλεμετρική. 

Η M9 στέκει στο μεταίχμιο των δύο κόσμων, ναι μεν με αισθητήρα full frame αλλά διατηρώντας 

το συμβατικό σύστημα φακών Μ. 

Έτσι η ευθύνη έλαχε στην Fujifilm να 

αναβιώσει την διαχρονική αξία της 

rangefinder σχεδίασης σε πλήρως 

ηλεκτρονική μορφή. Το προανάκρουσμα 

βεβαίως ήταν η Χ100 με το υβριδικό 

σκόπευτρο, το μεγάλο hit της αγοράς στη 

χρονιά που πέρασε. 
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Στιγμιότυπα από την press conference. 

Από δεξιά: Krzysztof Powolny Διευθυντής PI & EI Πολωνίας, 

Shincchiro Udono Senior Manager Fujifilm Ευρώπης για τα 

καταναλωτικά προϊόντα & T. Τζίμας από το περ. ΦΩΤΟγράφος. 

Όλοι εκτίμησαν την εξαιρετική κατασκευή, την ευκολία 

χρήσης και την ποιότητα εικόνας αλλά πολλοί ήθελαν 

κάτι παραπάνω από το σταθερό ημιευρυγώνιο φακό. 

Ήθελαν σύστημα. Ευτυχώς εισακούστηκαν. Ιδού: η Αυτής 

Υψηλότητα, η Χ-Pro1, μια σπάνια μηχανή με χαρακτήρα και 

σχεδίαση που αποπνέει ευφυΐα, φινέτσα και γόητρο. Ένα 

ηλεκτρομηχανικό αριστούργημα, ένα ποίημα από μέταλλο, 

πλαστικό και πυρίτιο. Και αν αυτά μοιάζουν υπερβολικά, 

δεν είναι γιατί αισθανθήκαμε λίγο πιο ευτυχείς με την 

πολωνέζικη... βότκα αλλά με την έμπνευση και τεχνολογία 

που ενσωματώθηκαν σε αυτή την πραγματική μηχανή!

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΡΟ
Oι μηχανικοί της Fujfilm έχουν στην πορεία του χρόνου 

ασχοληθεί σε έκταση με εναλλακτικές σχεδιάσεις 

αισθητήρων που διαφέρουν από τους κλασσικούς Bayer 

pattern. Θυμηθείτε όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια με 

τους αισθητήρες SuperCCD και την εξέλιξη του concept 

σε διαδοχικές γενιές. Διαφορετικός είναι λοιπόν και ο 

αισθητήρας της X-Pro1 που ονομάζεται Χ-Τrans C-MOS. 

Σε μέγεθος ανήκει στο φορμά ΑPS-C και στην ανάλυση 

φθάνει τα  4896x3264pixel (16Megapixel). Διαφοροποιείται 

ως προς τη χρωματική διάταξη που δεν είναι η τυπική 

Βαyer pattern αλλά σε ακολουθίες 6x6 pixel, έχοντας 

μπλε και κόκκινα σε κάθε γραμμή ενώ στο Bayer pattern 

εναλλάσσονται. Με την τεχνική αυτή η Fujifilm πιστεύει 

ότι εξαφανίζονται τα φαινόμενα Moire σε τέτοιο βαθμό 

ώστε έχει καταργηθεί το φίλτρο Antialias. Θεωρητικά 

τουλάχιστον, αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

Το άλλο κεντρικό σημείο της μηχανής είναι το υβριδικό 

προσοφθάλμιο, εξελικτική βαθμίδα του αντίστοιχου της 

Χ100. Επειδή στη Χ-Pro1 εναλλάσσονται διαφορετικοί 

φακοί, η σχεδίαση έχει αλλάξει (συγκριτικά με την Χ100) 

για να έχει διαφορετικές μεγεθύνσεις δηλ. 0,37x για τον 

ευρυγώνιο 18mm ενώ για τους δύο άλλους φακούς, 

τον standard 35mmκαι τον macro 60mm ισχύει μεγέθυνση 0,6x. 

To eyepoint (απόσταση κόρης ματιού και κρυστάλλου) είναι 14mm. 

To καλό με τη Fujifilm είναι ότι μπορούμε να εναλλασσόμαστε ανάμεσα 

σε οπτικό (rangefinder) και ψηφιακό (EVF) ανάλογα με το ποιο μας 

βολεύει κατά περίπτωση.
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SHOOTIING SESSION
Για την περίσταση και με σκοπό να δοκιμαστεί η μηχανή από 

τους εκπροσώπους του τύπου, οι άνθρωποι της εταιρίας είχαν 

ετοιμάσει ολόκληρο σκηνικό με δύο πλατώ στο Μουσείο 

Σιδηροδρόμου της Βαρσοβίας, ένα παλιό διατηρημένο κτίσμα 

από την εποχή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Έτσι είχαμε την 

ευκαιρία για λίγη ώρα να δοκιμάσουμε την X-Pro1 σε ρεαλιστικές 

επαγγελματικές συνθήκες. Εκτός από το σώμα πειραματισθήκαμε 

και με τους τρεις προς το παρόν διαθέσιμους φακούς δηλ. τον 

ευρυγώνιο XF 18mm f/2R, τον στάνταρ XF 35mm f/1,4R και τον 

macro 60mm f/2,4 R (για τους οποίους υπολογίστε συντελεστή 

1,5x αφού ο αισθητήρας είναι μεγέθους APS-C). 

Στο χέρι η μηχανή είναι σαφώς μεγαλύτερη από την Χ100. 

Γερή και καλοφτιαγμένη, σαν γνήσια απόγονος των μηχανικών 

τηλεμετρικών. Λειτουργεί με τη λογική των περιστροφικών 

κλιμάκων και όχι των πολλών κουμπιών. Για παράδειγμα για 

να δουλέψει στο Μanual πρέπει να έχουμε και το δακτυλίδι των 

διαφραγμάτων στο λαιμό του φακού και των ταχυτήτων στις 

θέσεις με τις πολλές επιλογές και όχι στο Α. Με το διάφραγμα στο 

Α είναι σε προτεραιότητα ταχύτητας κ.ο.κ. Σημειωτέον ότι οι φακοί 

στη χειροκίνητη εστίαση είναι focus by wire που σημαίνει ότι 

έχουν μικροδιακόπτη δύο κατευθύνσεων και όχι μηχανική ζεύξη, 

κάτι που σίγουρα χρειάζεται εξοικείωση και μπερδεύει, στην αρχή 

τουλάχιστον, τους μαθημένους σε φακούς manual focus. Γενικά 

ενώ το οπτικό προσοφθάλμιο δουλεύει αποτελεσματικά και 

έχει το ρεαλισμό που λείπει από τα EVF όσο καλά και αν είναι τα 

τελευταία, και μάλιστα προσαρμόζει και τη μεγέθυνση αυτόματα 

ανάλογα με το φακό, εν τούτοις το manual focus θα το ήθελα 

λίγο πιο απλό στη χρήση. Προσωπικά προτίμησα το autofocus 

που έκανε εξαιρετική δουλειά. Μάλιστα αν έχει κανείς δουλέψει 

Leica M του φαίνεται πολύ προηγμένο τεχνολογικά να έχει ΑF 

σε «τηλεμετρική». Οι φακοί Fujinon φημίζονται για τη χρωματική 

τους ακρίβεια, το γλυκό και ταυτόχρονα λεπτομερειακό γράψιμο 

και τον έλεγχο κοντράστ. Στο προκείμενο δικαιώθηκε η φήμη: 

σε όσες φωτογραφίες τραβήξαμε συνεργάστηκαν εξαιρετικά με 

τον αισθητήρα δίνοντας αποτέλεσμα υψηλού επαγγελματικού 

επιπέδου από μια μηχανή που χαίρεσαι να την δουλεύεις. 

Αντίο φιλόξενη Πολωνία… 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ανάλυση αισθητήρα: 16.3 MP • Αισθητήρας: 

APS-C X-Trans CMOS • Αυτόματος καθαρισμός 

αισθητήρα: Ναι • Εκθεση: P, A,S, M • Διόρθωση 

έκθεσης: +/- 2 stop • Ταχύτητες κλείστρου: 

1/4 - 1/4000 sec. • Φωτομέτρηση: Πολυζωνική, 

σημειακή, μερική, TTL • Σύστημα εστίασης: 

49 αισθητήρες εστίασης • Ισορροπία λευκού: 

Αυτόματη, 7 ρυθμίσεις • Ευαισθησία αισθητήρα: 

ISO 200-6400 • Drive: 6 fps • Eνσωματωμένο 

φλας: Όχι • Βίντεο: 1920x1080, (24fps) • Κάρτα 

μνήμης: SD, SDHC, SDXC • Φορμά εικόνων: 

JPEG, RAW, RAW+JPEG • Σκόπευτρο: Υβριδικό. 

Ηλεκτρονικό με κάλυψη 100%. Οπτικό με κάλυψη 

90%. • Οθόνη: 3in. LCD • Θύρα σύνδεσης: 

USB, HDMI • Τροφοδοσία: Li-ion NP-W126 • 

Διαστάσεις: 139.5x81.8x42.5mm • Βάρος: 450gr. 

• Αντιπροσωπεία: FUJIFILM HELLAS 210 9404100 

• Τιμή (σώμα): ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
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να υποστηρίζονται από την εταιρία μας 

που ήδη διαθέτει την υποδομή και την 

οργάνωση για κάτι τέτοιο. 

• Στο εξής θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο το 

marketing των προϊόντων;

Είναι ξεκάθαρο ότι η Κοdak πλέον θα 

επικεντρωθεί στο κομμάτι που λέγεται 

εκτύπωση δηλ. στην επαγγελματική 

εκτύπωση του φωτογραφικού κλάδου 

και των γραφικών τεχνών. 

Η Kodak διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία στο 

αντικείμενο και σε inkjet και σε θερμική 

εκτύπωση (dye sublimation) και μάλιστα 

στην δεύτερη έχει πολύ μεγάλη εγκατε-

στημένη βάση εκτυπωτικών μηχανημάτων 

ανά τον κόσμο με πάνω από 100.000 

τεμάχια σε APEX minilab, απλούς εκτυπω-

τές, printer kiosks κλπ. Επίσης η εταιρία 

εξακολουθεί να παράγει το αργυρούχο 

χαρτί (RA4) και τα αντίστοιχα χημικά, τα 

φιλμ, φωτ. μηχανές μιας χρήσης, μπατα-

�=K��!6 �%��.�!3)!6 
+	����� /�	&���� Divitec �.�.

Οι πρόσφατες δραματικές εξελίξεις στην Κοdak με την υπαγωγή στο άρθρο 11 στην 

Αμερική και τη μεγάλη δημοσιότητα που ακολούθησε, είναι φυσικό να φέρνουν στο 

προσκήνιο και την εδώ αντιπροσωπεία. Η συνέντευξη με τον  κ. Λάζαρο Πιατόπουλο 

φωτίζει πολλά σημεία των όσων συμβαίνουν αλλά  και μας ενημερώνει για 

τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η Divitec Α.Ε.

• Αφορούν την Divitec οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κοdak που υπήχθη στο άρθρο 11;

Κατ’ αρχήν να διευκρινήσουμε σχετικά με τη νομική υπόσταση της Divitec, ότι είναι 

ανεξάρτητη ελληνική εταιρεία και εκτός από επίσημος αντιπρόσωπος της Kodak στην 

Ελλάδα έχει και άλλες δραστηριότητες. Άρα, όσον αφορά το οικονομικό καθεστώς θα έλεγα 

ότι δεν επηρεάζεται η Divitec από την οποιαδήποτε εξέλιξη που είχε η Kodak Αμερικής με το 

άρθρο 11, αφού πρόκειται για σαφώς διακριτές εταιρείες. 

Προχωρώντας πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι Άρθρο 11 στις ΗΠΑ δε σημαίνει πτώχευση αλλά 

προστασία έναντι των πιστωτών για ένα διάστημα στο οποίο η εταιρία προσπαθεί 

να αναδιαρθρωθεί με συγκεκριμένο business plan και να επιστρέψει στην κερδοφορία. 

Στη δε Ευρώπη και στις θυγατρικές της Kodak δεν ισχύει καθόλου αυτή η ρύθμιση που έγινε 

στις ΗΠΑ. Γι αυτό σας διαβεβαιώνω προσωπικά ότι σαφέστατα η Kodak παραμένει στο χώρο 

και αυτό ισχύει πολλαπλάσια για τη Divitec διότι έχει πολλές δραστηριότητες και πέρα από 

τον Κοdak, για τις οποίες θα μιλήσουμε σε άλλο σημείο. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η Divitec 

διανέμει τα προϊόντα Kodak στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες όπως είναι η Κύπρος, η 

Αλβανία, η Βουλγαρία, η FYROM, το Κόσσοβο στις οποίες έχει δίκτυα πωλήσεων η Kodak 

ενώ στο μέλλον είναι πιθανόν να δούμε και άλλες χώρες στην ίδια γεωγραφική περιοχή 
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ρίες, κιόσκια, εκτυπωτές, ΑΡΕΧ minilab και τα αναλώσιμα  κλπ. διότι οι κατηγορίες 

αυτές είναι κερδοφόρες και στρατηγικής σημασίας. Επίσης θα ανανεώνεται η γκάμα: 

σας παραπέμπω στην πρόσφατη εξαγγελία του καινούργιου χαρτιού Professional 

Endura Premier το οποίο δίνει μια άλλη διάσταση στην ποιότητα της φωτογραφίας 

για τον επαγγελματία φωτογράφο. Παραπέρα, η Kodak θα συνεχίσει δυναμικά και 

θα επεκτείνει την παρουσία της στους εκτυπωτές/πολυμηχανήματα inkjet για το σπίτι 

και το γραφείο όπου έχει αναπτύξει μια σειρά από εξαιρετικές συσκευές ΑiO (All in 

One) με πολύ οικονομική λειτουργία και άκρως ανταγωνιστικό κόστος εκτύπωσης 

ανά σελίδα. Η σειρά αυτή γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στις αγορές που έχει λανσαριστεί 

και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έλθει και στη δική μας περιοχή. 

• Όμως υπήρξε και η χθεσινή ανακοίνωση περί διακοπής της παραγωγής μηχανών 

compact, pocketcam  και ψηφιακών κορνιζών.

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Kodak στην Αμερική είναι ότι θα σταματήσει να 

επενδύει απευθείας στην δικιά της παραγωγή ψηφιακών καταναλωτικών προϊόντων 

και συγκεκριμένα ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής compact, βιντεοκάμερας και 

ψηφιακής κορνίζας. Πιθανόν θα εκχωρήσει το δικαίωμα μέσω τρίτης εταιρίας όπου 

το brandname θα εξακολουθήσει να υπάρχει μέσω τρίτου παραγωγού. Υπάρχει 

σαφέστατα αρκετό στοκ και στα εργοστάσια και στους ανά τον κόσμο διανομείς, 

οπότε θα συνεχιστούν κανονικά οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς που 

ξεκίνησε. Ουσιαστικά με την κίνηση αυτή η Kodak αποσύρεται από μη κερδοφόρες 

δραστηριότητες (αφού ο σκληρός ανταγωνισμός στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά 

έχει μηδενίσει τα περιθώρια κέρδους) και προσηλώνεται να κάνει αυτό που 

ξέρει καλύτερα και έχει τεράστια εξειδίκευση: στον τομέα του printing κυρίως. Η 

Kodak θα διατηρήσει το Πανευρωπαϊκό τμήμα επισκευών και ανταλλακτικών για 

την στήριξη των αγοραστών και δεν συντρέχει κανείς λόγος ανησυχίας για τους 

καταναλωτές.

• Ως παλιότερο στέλεχος της Kodak, κατά τη γνώμη σας ποιες διαρθρωτικές 

αδυναμίες ευθύνονται που έφθασε στη σημερινή όχι ευχάριστη κατάσταση;

Θα συμφωνούσα με τους αναλυτές που παρακολουθούν την Kodak εδώ και 

αρκετά χρόνια. Μια εταιρία σαν την Kodak η οποία είχε μάθει να κερδίζει πολλά 

χρήματα και να έχει σημαντικές κερδοφορίες από προϊόντα εντάσεως τεχνολογίας 

και κεφαλαίου όπως το φιλμ ή το φωτογραφικό χαρτί, προστάτευσε την παλιά 

χημική τεχνολογία πέραν του δέοντος. Παρά το γεγονός ότι είχε αναπτύξει τμήμα 

έρευνας με εντυπωσιακές πατέντες, είχε εφεύρει απίστευτες νέες τεχνολογίες όπως 

την πρώτη ψηφιακή φωτ. μηχανή το 

1975 για να παραθέσω ένα μόνον 

παράδειγμα και είχε στα χέρια της το 

συγκριτικό πλεονέκτημα να βγει πολύ 

μπροστά, εν τούτοις επιφυλάχθηκε. 

Άφησε τον ανταγωνισμό να πάρει το 

πλεονέκτημα και σήμερα συμβαίνει 

να μην μπορεί να αντιμετωπίσει 

εταιρίες όπως Canon, Nikon και Sony 

κλπ. και να εγκαταλείπει το χώρο. 

Όπως είπα λοιπόν, η ατολμία των 

στελεχών να «καννιβαλίσουν» το 

φιλμ που όντως έφερνε πολλά κέρδη, 

και η απροθυμία να προωθήσουν 

την τεχνολογία inkjet εξαρχής, την 

οποία σημειωτέον εφεύρε και πάλι η 

Κοdak, άφησε το πεδίο ελεύθερο στη 

Hewlett Ρackard να πρωταγωνιστήσει 

στους εκτυπωτές γραφείου. Αλλά 

και στην φωτογραφική εκτύπωση 

συνέβη κάτι τέτοιο:  η Kodak θέλησε 

να προστατεύσει τα φωτογραφεία και 

τα εργαστήρια και σκοπίμως δεν μπήκε 

στην οικιακή εκτύπωση φωτογραφικής 

ποιότητας. Αυτές οι καθυστερήσεις 

συρρίκνωσαν σιγά σιγά τα σωρευμένα 

κεφάλαια. Σκεφθείτε ότι ένας μεγάλος 

οργανισμός έχει πολύ υψηλά σταθερά 

έξοδα. Όσο πέφτουν οι τζίροι και 

οι κερδοφορίες, αν ο οργανισμός 

Εκτός των 
φωτογραφικών 
η Divitec δραστηριοποιείται στα 
καταναλωτικά ηλεκτρονικά (βλ. 
Ιntegral, Zipy, Dicapac, G&BL κλπ.)

To θερμικό printer διπλής όψεως 
D4000 στηρίζει την παραγωγή photobook 
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δεν καλύπτει τα έξοδά του και δεν είναι γρήγορος στον μετασχηματισμό του ή στην 

ανάπτυξη νέων καταναλωτικών προϊόντων που να απευθύνονται στο ίδιο κοινό ή στο ίδιο 

πελατολόγιο δηλ. τις αλυσίδες και τους φωτογράφους, κάποια στιγμή θα έλθει η κρίση. 

Τι άμεσους στόχους έκει θέσει η Κοdak;

Στόχος της Kοdak σε βραχυπρόθεσμη βάση είναι να μειώσει το κόστος λειτουργιάς της μέσω 

συγχωνεύσεων επιχειρησιακών μονάδων, να πουλήσει πατέντες που δεν είναι ουσιώδεις 

για το μέλλον της για αύξηση της ρευστότητας της και να εξέλθει πιο δυνατή στο μέσο του 

2013 με σκοπό να επενδύσει σε νέα κερδοφόρα προιόντα.

• Με το photobook πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα;

Είναι γεγονός ότι το photobook έχει πολύ μεγάλη διείσδυση στην επαγγελματική 

φωτογραφία (γάμος - βάπτιση) ενώ στην καταναλωτική αγορά δεν έχει την ίδια ανταπόκριση 

όπως και σε άλλες χώρες. Ο Κοdak D4000 δηλ. ο καινούριος εκτυπωτής διπλής όψεως Α4 

μας επιτρέπει να έχουμε πλέον ένα παραγωγικό εργαλείο το οποίο θα μπορούσε να δώσει 

τη δυνατότητα στους φωτογράφους με σχετικά λογική δαπάνη να μπουν στο καταναλωτικό 

άλμπουμ χωρίς υψηλό κόστος επένδυσης. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση 

να δείξουμε το προϊόν στην Ελληνική αγορά αφού εντάσσεται στα άμεσα σχέδιά μας και 

είναι ένα από τα επόμενα βήματα τα οποία θα ακολουθήσουμε για να αναπτύξουμε το 

photobook. 

• H Divitec διακινεί και άλλα brandnames των οποίων έχει αναλάβει την αντιπροσώπευση. 

Ποιες είναι οι κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση;

Στον τομέα των large format printer εισάγουμε αρκετά προϊόντα χαρτιά, καμβάδες, 

εξωτερικά υλικά καμβάς κλπ. από την Ιταλία και άλλες χώρες. Ένα brandname πολύ καλής 

ποιότητας που αρχίσαμε να διακινούμε με πολύ καλή ανταπόκριση λέγεται Venezia. Εκτός 

του portfolio δικών μας εισαγωγών, είμαστε διανομείς της Epson με σύμβαση να διακινούμε 

τους εκτυπωτές, τα μελάνια τους, τα χαρτιά τους και ο,τιδήποτε έχει να κάνει τα μηχανήματα. 

Στην ίδια κατεύθυνση έχουμε ξεκινήσει μία συνεργασία με την Canon μέσω Intersys όπου 

και εδώ προωθούμε τη σειρά επαγγελματικών inkjet Image PrograF, τα μελάνια και τα 

σχετικά υλικά. Σημειώνουμε ότι ακόμη έχουμε πάρει το δικαίωμα διανομής των ψηφιακών 

επαγγελματικών μηχανών DSLR Canon μέσω συνεργασίας με την Intersys και εξετάζουμε 

τη διάθεση στο φωτογραφικό κανάλι. Ακόμη έχουμε συμφωνία με την Fujifilm Hellas βάσει 

της οποίας διανέμουμε τα χαρτιά, χημικά και φιλμ της εταιρείας στον φωτογραφικό χώρο, 

διότι πιστεύουμε ότι πρέπει να καλύψουμε συνολικά τις ανάγκες του φωτογράφου και του 

φωτογραφείου. Έτσι απευθυνόμενος ο πωλητής μας προς τον επαγγελματία είναι σε θέση 

να προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις και να καλύψει οποιαδήποτε παραγωγική προσπάθεια.

Επιπλέον πραγματοποιούμε εισαγωγές άλλων προϊόντων με δικές μας αποκλειστικές 

αντιπροσωπείες. Μία είναι η εταιρεία Integral που ειδικεύεται στη μνήμη flash και έχει 

κάρτες SD, microSD, Compactflash, USB, μνήμες υπολογιστών κλπ. Δεύτερη είναι η Scott 

η οποία δραστηριοποιείται στον ήχο με προϊόντα από πολύ μικρά ραδιοφωνάκια ως 

μεγάλα ηχοσυστήματα: Kαι εδώ έχουμε τοποθέτηση σε μεγάλους παίκτες του λιανεμπορίου 

όπως είναι ο Κωτσόβολος. Μία τρίτη εταιρεία είναι η Dicapac με υποβρύχιες θήκες για 

μηχανές, βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα και γενικότερα προστασία αδιαβροχοποίησης για 

ηλεκτρονικές συσκευές. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε σε φάση αυτή τη στιγμή που εξετάζουμε  

άλλες εταιρείες όπως είναι η Zipy Life  με προϊόντα sports digital προσαρμοσμένα στις 

απαιτήσεις του σύγχρονου ανθρώπου που αθλείται, του αρέσουν τα σπορ, το jogging, η 

ποδηλασία κλπ. Άρα η Divitec κάνει κινήσεις για να μεγαλώσει τη γκάμα της και να μπει με 

νέα προϊόντα στην αγορά, είτε αυτή λέγεται φωτογραφική, είτε αγορά ηλεκτρονικών ειδών 

και μεγάλων αλυσίδων. Θα συνεχίσουμε με τολμηρές και ανταγωνιστικές κινήσεις και πάντα 

πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα για τον τελικό καταναλωτή. 

• Η σοβαρή οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, έχει τροποποιήσει τα επιχειρηματικά 

σας σχέδια;

Ο συνθήκες είναι δύσκολες, η αγορά είναι πτωτική στο σύνολό της και στο δικό μας 

χώρο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως εξελίσσονται τα νούμερα στο 2012  για 

DIVITEC Α.Ε. Παραμυθιάς 4 ΤΚ153 54, Γλυκά Νερά Αττικής Τηλ.: 210 2855080, www.divitec.gr

να προσαρμόσουμε ανάλογα τις 

κινήσεις μας. Ο στόχος μας θα 

έλεγα είναι να μην έχουμε μεγάλη 

πτωτική τάση μέσα στο 2012 με την 

ανάπτυξη νέων συνεργασιών όπως 

ανέφερα και πριν. Με τη λογική 

ότι προσθέτουμε νέα προϊόντα 

και νέες κατηγορίες πιστεύουμε 

ότι θα αντισταθμίσουμε την 

πτώση πωλήσεων απο την κρίση 

στην αγορά. Αν ολοκληρωθεί 

το σχέδιό μας δεν θα έχουμε 

σοβαρές επιπτώσεις στο κομμάτι 

της οργάνωσής μας. Η εταιρία 

μας λειτουργεί με την λογική να 

είναι υγιής κάτι που καταφέραμε 

τα προηγούμενα χρόνια και 

πιστεύουμε ότι θα παραμείνουμε 

στο πλευρό των συνεργατών 

μας για πολλά χρόνια. Είμαστε 

εξωστρεφείς, ψάχνουμε για νέα 

αντικείμενα και ευκαιρίες και δεν 

μένουμε στάσιμοι. Αυτή νομίζω 

είναι η συνταγή της επιβίωσης και 

της επιτυχίας που ισχύει για όλους. 
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Η Nikon ανεκοίνωσε και αυτή νέα σειρά των compact μηχανών εν όψει της άνοιξης. 

Ξεχωρίσαμε δύο που διαφοροποιούνται λόγω του καλοσχεδιασμένου σώματος. 

Η Coolpix S3300, διάδοχος της Coolpix S3100, κυκλοφορεί σε σε πολλά χρώματα 

και διαθέτει ανάλυση 16 megapixel, φακό Νikkor zoom 6x, οθόνη LCD 6,7cm (2,7 

ιντσών), τεχνολογία απόσβεσης κραδασμών που επενεργεί στο φακό, δυνατότητα 

εγγραφής video 720p και εφέ φίλτρου ενσωματωμένα στη μηχανή. Στο ίδιο μήκος 

κύματος η Coolpix S4300 παρέχει όλα τα παραπάνω με τη διαφορά της μεγαλύτερης 

οθόνης LCD 7,5cm (3 ιντσών) με λειτουργία αφής. 

Και οι δύο μηχανές φορούν νέο εξελιγμένο επεξεργαστή Nikon EXPEED C2 που 

βελτιστοποιεί την απόδοση του αισθητήρα για καθαρές, ζωντανές εικόνες με ζωηρά 

χρώματα, μειωμένο θόρυβο και ομαλές διαβαθμίσεις τόνων, στη φωτογραφία και 

στο video. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 210 9410888

Sony Cyber-shot WX50 
2	 *����	�� 	���&����

Η κομψή Sony WX50 διατίθεται σε πολλά χρώματα, έχει 

μικρό μέγεθος και φοράει τον υπερ-ευαίσθητο αισθητήρα 

υψηλών επιδόσεων Exmor R CMOS 16.2 megapixel. Σε 

συνδυασμό με τον τελευταίας γενιάς επεξεργαστή εικόνας 

BIONZ της Sony ανεβάζει σημαντικά την απόκριση της 

μηχανής και μειώνει τα επίπεδα του θορύβου. Η Sony 

προμήθευσε τα φετινά της μοντέλα με τεχνολογία Extra 

High Sensitivity, με την οποία η μέγιστη ευαισθησία αγγίζει 

τα  ISO 12800. Επίσης το επίπεδο του θορύβου έχει πέσει 

στο ένα έκτο, σε σύγκριση με αυτό των προηγούμενων 

μοντέλων Cyber-shot. Μια ακόμα ενδιαφέρουσα 

λειτουργία που έχει η Sony Cyber-shot WX50 είναι η 

“By Pixel Super Resolution” που διπλασιάζει το εύρος 

του οπτικού 5x zoom του φακού Carl Zeiss Vario-Tessar. 

Με το Clear Image Zoom, το οποίο φτάνει μέχρι 10x, 

θα απολαύσετε κοντινά πλάνα γεμάτα λεπτομέρειες, με 

μεγαλύτερη πιστότητα από το συμβατικό ψηφιακό zoom. 

SONY 801 1192000

�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 ανθρακονήματα 

και διαθέτει μηχανισμό άμεσης 

απελευθέρωσης (Quick Release) 

Επίσης διατίθενται εξτρά 

εξαρτήματα όπως Follow Focus, 

Matte Box, hoods κλπ. 

www.photozone.gr
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Epson 
5����"�!����� ��������������� 
	��	���� �	 ��� ���� 
���
��	�� 3D

Η Epson φέρνει στο home cinema την 

3D προβολή. Τα νέα μοντέλα είναι 

πολύ εύκολα στη χρήση και έχουν 

δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης 

Full HD. Η τεχνολογία ενίσχυσης 

φωτεινότητας της Epson δημιουργεί 

προβολές 3D φωτεινότερες από 

ότι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. 

Διπλασιάζοντας το refresh rate από 

240Hz σε 480Hz, το μεσοδιάστημα 

blackout μεταξύ εικόνων αριστερού και 

δεξιού ματιού μειώνεται δραστικά. Από 

τα πέντε συνολικά μοντέλα της νέας 

σειράς, ναυαρχίδες είναι οι EH-TW9000 

και EH-TW9000W για την απόλυτη 

τρισδιάστατη εμπειρία, με εξίσου 

υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου 

φωτισμού μέχρι 2,400 lumens, υψηλούς 

λόγους αντίθεσης μέχρι 200,000:1 

και άλλα χαρακτηριστικά προηγμένης 

τεχνολογίας. Οι EH-TW5900, EH-TW6000 

και EH-TW6000W είναι μεταξύ των πιο 

προσιτών οικονομικά προβολέων 3D 

1080p home cinema της αγοράς με 

εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και 

έγχρωμου φωτισμού μέχρι 2,200 lumens 

και λόγους αντίθεσης μέχρι 40,000:1. 

Επιπλέον, οι EH-TW9000W και EH-

TW6000W είναι οι πρώτοι προβολείς 

Full HD 3D της αγοράς με δυνατότητα 

ασύρματης σύνδεσης.

EPSON 210 8099499

Next NEX
/	������	 ���� ����� ��� Mirrorless �� �� 2013

Στα σχέδια της Sony πρώτη προτεραιότητα παίρνει η διεύρυνση της γκάμας των 

φακών για το σύστημα mirrorless E-mount. Σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που 

εξήγγειλε στην έναρξη 

της ιαπωνικής έκθεσης 

CP+ στη Υokohama 

(9-12 Φεβρουαρίου), 

προγραμματίζει δεκαπέντε 

διαφορετικούς φακούς 

ως το τέλος του 2013 που 

θα περιλαμβάνουν zoom 

και σταθερής εστιακής 

απόστασης καθώς και 

κάποιους σειράς G. 

Olympus
0�	� compact

Από ότι φαίνεται η Olympus έχει πάρει φόρα και δεν σταματά τις 

ανακοινώσεις νέων μηχανών. Έτσι η νέα σοδειά έφερε την σκληροτράχηλη 

TG-820, βελτιωμένη σε σχέση με τους προκατόχους της όσον αφορά τον 

χαμηλό φωτισμό. Βασική αλλαγή είναι ο 12MP backside illuminated CMOS 

αισθητήρας. Τα μεγαλύτερου μεγέθους pixel  βελτιώνουν σημαντικά την 

ποιότητα της εικόνας. Η 

Olympus TG-22 αντέχει τις 

χαμηλές θερμοκρασίες, τις 

πτώσεις και το φορτίο των 

100 κιλών. Έχει 5x οπτικό 

ζουμ και φακό 28mm. 

Επίσης ανακοινώθηκε και 

η Olympus SZ-31MR με 

touchscreen οθόνη, 16 

MP backside illuminated 

CMOS αισθητήρα και 24x 

οπτικό zoom.
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82.784* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο            !         
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

weddingphoto
������ ������ 2012

*Έως 17 Φεβρουαρίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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Kingston Technology
%��
��*	�� ��� �� 2012

Ο John Tu, πρόεδρος και συνιδρυτής της Kingston Technology μίλησε για τις 

τιμές των SSD, για τους κινδύνους από απώλειες εμπιστευτικών δεδομένων, την 

αλματώδη αύξηση στις πωλήσεις Tablets και Smartphones και τις νέες απαιτήσεις για 

ταχύτερη μνήμη αλλά και για το ποιες είναι οι καλύτερες πρακτικές για την πρόληψη 

της απώλειας δεδομένων και τις εξελίξεις στο  “πώς” και το “πού” οι καταναλωτές 

αποθηκεύουν τα δεδομένα τους. 

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κου Tu, το 2011 οι πωλήσεις των SSD αυξήθηκαν 

σταθερά. Η αύξηση στη ζήτηση των SSD προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον 

απλό, τεχνολογικά ενημερωμένο, καταναλωτή και όχι μόνο από τους μανιώδεις 

χρήστες. Φαίνεται ότι και ο μέσος καταναλωτής σκέφτεται πια να προσθέσει SSD 

drive  στον υπολογιστή του, για να αυξήσει την απόδοσή του. Ο SSD δίσκος δεν 

θα θεωρείται πλέον πολυτελής, αλλά απαραίτητη αναβάθμιση. Οι κατασκευαστές 

προσπαθούν να μειώσουν την τιμή των SSDs στο 1 δολάριο ανά GB. Ο John Tu 

δήλωσε ότι πιστεύει ότι αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2012, γεγονός που θα 

αποτελέσει επανάσταση για την αγορά των SSD, καθώς θα προωθήσει τη μαζική 

υιοθέτησή τους. 

Οι πλημμύρες που έπληξαν την Ταϊλάνδη θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη 

διαθεσιμότητα των συμβατικών σκληρών δίσκων (HDD) τουλάχιστον μέχρι και το 2ο 

τρίμηνο του 2012, αυξάνοντας τη ζήτηση των SSD και σε ΟΕΜ επίπεδο, ειδικά από 

κατασκευαστές ultra notebook. 

Οι πωλήσεις των tablets παγκοσμίως αναμένεται να έχουν φτάσει τα 320 εκ.τεμάχια 

μέχρι το τέλος του 2015. Η ταυτόχρονη αύξηση του περιεχομένου υψηλής ποιότητας 

που απευθύνεται στις κινητές συσκευές, θα αυξήσει και τη ζήτηση για επιπλέον 

αποθηκευτικό χώρο. Ηη συντριπτική πλειοψηφία των νέων συστημάτων που θα 

πουληθούν το 2012 θα είναι με USB 3.0. Η ζήτησή τους δεν περιορίζεται στον power 

user. Σήμερα, ο μέσος καταναλωτής κατεβάζει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, 

σε μεγάλα αρχεία, που βέβαια, θέλει και να το μοιράζεται. Τα νεότερα USB 3.0 

Drives έχουν νέους controllers υψηλής ταχύτητας, 8 καναλιών και φτάνουν σε 

χωρητικότητα τα 256GB. Είναι σήμερα η καλύτερη λύση για επέκταση του χώρου 

αποθήκευσης, και προσφέρουν μέχρι και δεκαπλάσιες ταχύτητες μεταφοράς. 

Οι κίνδυνοι από απώλεια εμπιστευτικών δεδομένων ανησυχούν τη διεθνή κοινότητα 

της πληροφορικής. Πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Ponemon και της Kingston 

επιβεβαίωσε την επιτακτική ανάγκη των οργανισμών να υιοθετήσουν πιο ασφαλή 

προϊόντα USB και να επιβάλλουν πολιτικές ασφάλειας για τα δεδομένα εκτός 

του διαδικτύου. Σύμφωνα με την έρευνα, σχεδόν τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών 

οργανισμών έχουν χάσει εμπιστευτικά δεδομένα, λόγω απώλειας USB flash drives. 

Πολλοί οργανισμοί αγνοούν τον κίνδυνο της χρήσης μη κρυπτογραφημένων USB 

drives και δεν ακολουθούν κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας. Η εισαγωγή πολιτικών 

ασφαλείας, νέων διαδικασιών και η ενημέρωση /κατάρτιση του προσωπικού είναι 

απαραίτητα στοιχεία μιας επιτυχημένης στρατηγικής. 

Υπάρχει ανάγκη επίσης να διαμορφωθούν κατάλληλα παγκόσμια πρότυπα και 

να σχεδιαστεί  ισχυρή νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικότητας και των 

δεδομένων, και να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της. 

Sony
(�$	��� ��� SLT (?) Full Frame

Η Sony επιβεβαίωσε ότι είναι στην 

φάση σχεδιασμού και κατασκευής 

μιας νέας Full Frame μηχανής που 

θα αντικαταστήσει την μέχρι τώρα 

ναυαρχίδα, την A900. Η πληροφορία 

προέρχεται από συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης στην έκθεση CP+ στην 

Ιαπωνία. Πιθανόν η αντικατάσταση 

θα γίνει με μια νέα SLT, τεχνολογία 

που η εταιρεία φαίνεται να πιστεύει 

πολύ. Στην ίδια έκθεση ανακοίνωσε 

τον φακό SAL500F40G με εστιακή 

απόσταση 500mm, τον μεγαλύτερο 

που έχει βγάλει ποτέ η Sony. Έχει 

φωτεινό διάφραγμα f/4.0 και νέο 

SSM drive για γρήγορο autofocus. 

Αποτελεί ιδανικό συμπλήρωμα της 

Sony A77. Όπως όλοι οι φακοί που 

έχουν φτιαχτεί για την μοντούρα 

A είναι συμβατός με το σύστημα 

σταθεροποίησης SteadyShot, το οποίο 

ανάλογα με τις φωτιστικές συνθήκες 

μπορεί να επιτύχει διόρθωση μέχρι και 

4.5 stop.
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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

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr H τέχνη της φωτογραφίας 
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ���� ��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

    

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:   €48,78   + ÖÐÁ 23% (€60)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:   €89,43   + ÖÐÁ 23% (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:  €121,95 + ÖÐÁ 23% (€150)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ 23% (€210)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:  €211,38 + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:  €243,90 + ÖÐÁ 23% (€300)

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Η ψηφιακή μηχανή 
& τα μυστικά της

Δευτέρα 26/3/12
ή Δευτέρα 7/5/12 

Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

�������	
, ��������, �����, ������, 
����. �������� ������. �	�	��
 
�������	
 ���	���. �	 �����	 � ����-
�� ��	� !��"���� �����. #������	
 
��	
 �����
 !	 ��� ����� �
. 

Φωτογραφία: Απλοί 
κανόνες αισθητικής

Τετάρτη 28/3/12
ή Τετάρτη 9/5/12 

Ώρα 18:00-22:00 

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

2
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, 
� “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, 
� �	"��� ���� �%��!���
 �	 � 
����	�" ���
: �� ��������, �� �����, 
� ��	�	%�	�� �%��!���, �� !���&...

1 Βιντεοσκόπηση 
& μοντάζ

Σάββατο 7/4/12
ή Σάββατο 19/5/12 

Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

3
'�����	���, ����, ����"(, ����-
����. ����	�" �	 	����	�" ����. 
'���	��
 ���)����
. *���"( ��� 
Premiere Pro, )�	�" ��!���, 
�������� ���. 

Photoshop Ι

Σάββατο 31/3/12
ή Σάββατο 12/5/12 

Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

4
$ �	�!%!� �	�&�
 ��� ��&!���, 
���� ����%� - �	����
. � )�	�" 
��!��� - �����
. +�%��	�� 
�	&��%��, �	�!%!� �� Layers. 
/��	��
 �	�&��
: Raster - Vector.

Photoshop ΙΙ

Δευτέρα 2/4/12
ή Δευτέρα 14/5/12 

Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

5
Layers, ��"�	 (��%��	�" Alpha 
channels), �����	���� (Actions), 
������"�	��. � ��%�&���� RGB-
CMYK. 2	����	�� layer, layer mask.

Photoshop ΙΙΙ

Τετάρτη 4/4/12
ή Τετάρτη 16/5/12 

ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

6
'���%������
 ����	��
 �� Layers. 
��	��%��	��&
 #/*, ������� ������-
!��. HDR �	 �	����	�� �����"��, 
plugins �	 ����� (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade ���.)

�

    

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

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................

Äéåýèõíóç: ...................................................................................

Ðüëç: ...........................................................................................

ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5 6                  

Çìåñïìçíßá: ............................           ÕðïãñáöÞ...........................

�
Δηλώστε on line τη συμμετοχή σας 

στα σεμινάρια του περιοδικού

Νέες 
ημερομηνίες 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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)	 ��� �� ����� �� PhotoBusiness Weekly �����	�	� ��� �����	�	� ���������	� �!�� ��� ������!��� - ��������'� ��. 

)�	���	 ��� ��� email: photobusiness@photo.gr ���������	� �!�� ��� 	������� ��� ��� &� ��� "	��	 	"' "�����	���	�! 

*�#�� ���= / ��%)(��%�

���!���&#� �=�!3 
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��������� �	����
�!

������� �� ������� 
��� �
��� ���  

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

I����� ���	� 
�
��������

 �� stock

Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με 
τα έξοδα αντικαταβολής! 
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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A�. �! �'�!3� �!3 �����	
��� ��! flickr

A�. �! �'�!3� �!3 �����	
��� / �))=6 �$)=6 ��! facebook

�!)V� )�"�!
������!���: /������� 2������������
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/Ellas.gelas

www.facebook.com/groups/Ellas.gelas
www.facebook.com/groups/photographos.mag
www.facebook.com/Photographos.mag
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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�������  �� ������
���� �
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���� ��
       www.facebook.com/groups/Photographos.mag.books

���� ��
   www.flickr.com/groups/Photographos_mag_books

� �� ��� �������� �� �
 ������
���
 �� CD (�4 ��� 300 dpi)
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:’’�
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’’ (� “�
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”)
����
���� �!�"�#��"$ , ��
����% 1, 104 45 �&��� 
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�%V��!6 �!3�=&�6
/��������� ����������
< ���� "�!����� ��� Sony Awards �� ��� ������ �����	����	� ���� ��������� Current Affairs/Documentary 
Photojournalism, ���"	����	� �	 ��� �����	�� ����� ��� 	������ ��� ���� 	������ "�����'� �� ���	���� �� 
	�"��. > 2��!��� �	��������	���, 	����	�, 	����	�	� ��� 	�*'�	� �� 	���	"�.
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Η ιδέα για το project “Αραβική Άνοιξη” ξεκίνησε πέρυσι στο Κάιρο ενώ βρισκόμουν σε 

αποστολή. Εκεί με συνέλαβαν, με χτύπησαν και μου κατέστρεψαν τα φιλμ που είχα τραβήξει. 

Όμως είχα μαζί μια Holga μεσαίου φορμά και άρχισα να τραβάω. Γυρίζοντας στην Αθήνα 

είδα ότι οι φωτογραφίες με αυτή τη μηχανή άρεσαν περισσότερο. Έπειτα συνέχισα το project 

στην Τυνησία, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο καλύπτοντας τις αναταραχές της Μέσης Ανατολής. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Μουτάφης γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα και αποφοίτησε από την σχολή φωτογραφίας 
Focus το 2007. Σήμερα εργάζεται ως φωτορεπόρτερ με έδρα την Αθήνα και συνεργάζεται με τα 
μεγαλύτερα ελληνικά περιοδικά. Οι φωτογραφίες του έχουν δημοσιευτεί και σε πολλά διεθνή έντυπα 
όπως Time, Panorama, Die Zeit, Der Spiegel, Guardian, International Herald Tribune, The New 
York Times και Courrier International. Έχει λάβει βραβεία από αρκετά διεθνή φεστιβάλ όπως το Luis 
Valtuena Humanitarian competition και το Vilnius Photo Festival και η δουλειά του έχει παρουσιαστεί 
στο Lodz Photo Festival, στις Photography Days στην Κωνσταντινούπολη και στο New York Photo 
Festival. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Κόσσοβο, στη Γάζα, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, τη Τυνησία, 
το Νότιο Σουδάν και στην Αϊτή. Μεγάλο μέρος του έργου του είναι αφιερωμένο σε πολύχρονο project 
πάνω στην μετανάστευση. 

“Πλέον οι νέοι φωτορεπόρτερ όπως ο Δημήτρης Μιχαλάκης, ο Άγγελος Τζωρτζίνης, 

ο Άλκης Κωνσταντινίδης έχουν δημιουργήσει ένα νέο ρεύμα. Καλύπτουμε διεθνή θέματα 

με μια πιο διαφορετική προσέγγιση, πιο διακριτικά και τα ψάχνουμε περισσότερο. Δεν 

χρησιμοποιούμε τηλεφακούς και τις πιο σύγχρονες μηχανές όπως οι ξένοι συνάδελφοι 

αλλά μικρούς φακούς, σταθερούς, Holga μηχανές ακόμα και Polaroid. Πιστεύω ότι το 

ρεύμα αυτό έχει παγκόσμια ανταπόκριση. Θα δούμε... “



������ 141 •  �����	
 20 ���	��
	�� 2012 ����
 36

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �

��%� 54 <�.�%�


