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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Μόλις πριν δύο μέρες πήρε την άγουσα 

για το τυπογραφείο η δεύτερη έκδοση του 

ετήσιου οδηγού φωτογράφων γάμου 

“ WEDDINGPHOTO 2012”. Mε αυτή την 

ευκαιρία – και εμπειρία – θα ήθελα να 

εκφράσω κάποιες γενικότερες σκέψεις μου. 

Δεν θα σταθώ στις δυσκολίες που 

συνάντησε όλη η προσπάθεια - κάτι 

τέτοιο σήμερα είναι ο κανόνας. Απλά θα 

αναφέρω κωδικοποιημένες τις αντιδράσεις 

των φίλων φωτογράφων, είτε καταχωρήθηκαν 

στην έκδοση είτε όχι. Θυμίζω ότι η ανοιχτή 

πρόσκληση που απευθύναμε στον κλάδο 

περιελάμβανε την καταχώρηση στην έντυπη 

έκδοση με μία ή περισσότερες σελίδες και 

παράλληλα banner στο ομώνυμο site 

www.weddingphoto.gr. Εκδήλωσαν το 

ενδιαφέρον τους πάρα πολλοί φωτογράφοι 

αλλά επειδή το κόστος καταχώρησης ήταν 

υψηλό (θυμίζω: κυκλοφορία του εντύπου 

Κυριακή με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ σε όλη την 

Ελληνική επικράτεια) λίγοι ήταν αυτοί που 

τελικά ανταποκρίθηκαν. Η περιορισμένη 

ανταπόκριση δεν οφείλεται αποκλειστικά 

και μόνον στην κακή οικονομική συγκυρία. 

Υπήρχαν κι άλλοι λόγοι.

Η συντριπτική πλειοψηφία των φωτογράφων 

γάμου θεώρησε περιττή την πανελλήνια 

προβολή της δουλειάς τους και μη δυνάμενη να 

τους αποφέρει χειροπιαστά οφέλη. 

Δηλαδή πίστεψαν ότι αν φιλοξενήσει τη 

δουλειά τους μια μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα 

δεν θα έχει ανταπόκριση η διαφήμισή τους ενώ 

αν την βάλουν πολύ πιο φθηνά στην εφημερίδα 

της πόλης τους αυτή θα τους αποφέρει 

καλύτερα αποτελέσματα (...). Δεν νομίζω ότι 

χρήζει περαιτέρω ανάλυσης αυτή η άποψη 

γιατί πίσω της κρύβονται είτε οικονομικοί λόγοι 

(που είναι απόλυτα σεβαστοί) είτε έλλειψη 

αυτοπεποίθησης (που είναι πολύ κακό πράγμα) 

είτε έλλειψη πίστης στη διαφήμιση και προβολή 

(που είναι πέρα για πέρα αντιεπιχειρηματική 

αντίληψη). Ο μόνος σοβαρός λόγος που 

άκουσα από ορισμένους είναι ότι θέλουν να 

επενδύσουν τα χρήματα που τους περισσεύουν 

σε επιμορφωτικά σεμινάρια και στη βελτίωση 

της ποιότητας της δουλειάς τους. Πρόκειται 

για τίμια και καθαρή άποψη. Υπάρχει φυσικά 

και μία τελευταία κατηγορία ορισμένων 

‘’επιχειρηματιών’’ που για... πολιτικούς λόγους 

απέρριψαν την επιλογή της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ (ουδέν σχόλιον). Κλείνοντας το 

σύντομο αυτό σημείωμά μου και με αφορμή την ολοκλήρωση της έκδοσης θα 

ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φωτογράφους και τις επιχειρήσεις που παρά τις 

δυσκολίες της περιόδου μας εμπιστεύτηκαν στηρίζοντας με τις καταχωρήσεις τους 

έμπρακτα την έκδοση.

Weddingphoto 2012
Φωτογράφοι γάμου προβάλλουν στο πανελλήνιο τη δουλειά τους  
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
Το WEDDINGPHOTO θα κυκλοφορήσει ως ένθετο μαζί με το περιοδικό ΓΥΝΑΙΚΑ στην 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 18 Μαρτίου. Στη συνέχεια όλες οι “επιστροφές” θα πωλούνται 
πανελλαδικά από τα περίπτερα μόνο με 1 (ένα) ευρώ το τεύχος. 
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Tα ταξίδια του ΦΩΤΟγράφου
Παρίσι 

31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου
“Ιστορία & αισθητική 
της Φωτογραφίας”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο τρίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Επισκέψεις σε φωτογραφικές εκθέσεις, ανάλυση 

και κατανόηση των εκτιθέμενων έργων με τη βοήθεια του 

Έλληνα συνοδού καθηγητή φωτογραφίας

- Συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους του 

Γαλλικού φωτογραφικού περιοδικού REPONSES PHOTO

- Φωτογραφικές εξορμήσεις και πρακτική εξάσκηση σε 

γραφικές συνοικίες του Παρισιού (Καρτιέ Λατίν, Παναγία 

Παρισίων, Κέντρο Πομπιντού, Σαιν Ζερμαίν κ.α.)

- Eιδικευμένος ξεναγός, συνοδός / αρχηγός αποστολής 

από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Επιλογή / αξιολόγηση των καλύτερων φωτογραφιών 

για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 4* με πρωινό 

σε δίκλινο δωμάτιο (+240 € σε μονόκλινο)

- Ένα δείπνο γνωριμίας σε γαλλικό εστιατόριο 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων 

Αριθμός θέσεων: 40
Κρατήσεις: μέχρι 20 Απριλίου

Κωνσταντινούπολη 
17 έως 20 Μαΐου
“Εθνολογική 

φωτογραφία & φωτορεπορτάζ”
ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

- Δύο τρίωρα μαθήματα σε αίθουσα του ξενοδοχείου 

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Πρακτική εξάσκηση με φωτογραφικές εξορμήσεις στα 

Πριγκιποννήσια, Βόσπορο, Αγιά Σοφιά, Σκεπαστή Αγορά 

(Καπαλί Τσαρσί),  Πέρα και... όπου αλλού προλάβουμε 

με ελληνόφωνο ξεναγό.

- Επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών από κάθε 

συμμετέχοντα για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

 Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

- Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 4* με πρωινό 

σε δίκλινο δωμάτιο (+80 € σε μονόκλινο)

- Τρία γεύματα σε τοπικά εστιατόρια

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

- Συνοδός/αρχηγός αποστολής από 

το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 40 
Κρατήσεις: μέχρι 10 Απριλίου

Πίνδος με 4x4 
15 – 17 Ιουνίου
“Φωτογραφία 
άγριας φύσης”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου  

διαμονής μας με εισηγητή καθηγητή φωτογραφίας

- Φωτογραφικές εξορμήσεις με τζιπ 4x4 και πρακτική 

εξάσκηση στη Βάλια Κάλντα, σε χωριά κοντά στη 

Σαμαρίνα και σε άλλες περιοχές σε υψόμετρο 1.600m. 

- Το γκρουπ θα συνοδεύει ένας ειδικευμένος 

δασοπόνος οικοξεναγός, ένας καθηγητής φωτογραφίας 

και ο αρχηγός της αποστολής από το περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων 

φωτογραφιών από κάθε συμμετέχοντα για τη 

δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:  
- Δύο διανυκτερεύσεις σε ορεινό ξενοδοχείο 4* 

σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό 

- Δύο προγεύματα

- Ένα υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα στη φύση

- Δύο δείπνα με πλούσιο μπουφέ 

(εκτός ποτών και αναψυκτικών)

- Μετακινήσεις με 4x4 από έμπειρους οδηγούς

Αριθμός θέσεων: 60 
Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου 

(Σημ.: Συνάντηση του γκρουπ 
στο Ξενοδοχείο στις 15/6 μετά το μεσημέρι)

Ντουμπρόβνικ
Κροατία 

28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου
“Ταξιδιωτική φωτογραφία”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα 

του ξενοδοχείου διαμονής μας με εισηγητή 

Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Φωτογραφικές εξορμήσεις και πρακτική εξάσκηση

με την συνοδεία καθηγητή φωτογραφίας και ξεναγού

στο γραφικό Ντουμπρόβνικ, στο ιστορικό Σπλιτ 

καθώς και σε ενδιάμεσες περιοχές. 

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων 

φωτογραφιών για τη δημιουργία έκθεσης 

στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη: 
- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 

με την Croatia air

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 5* με πρωινό

σε δίκλινο δωμάτιο (+150€ σε μονόκλινο)

- Τρία δείπνα με πλούσιο μπουφέ

- Πούλμαν με συνοδό / ξεναγό για τις μετακινήσεις 

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική 

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 40 
Κρατήσεις: μέχρι 10 Μαΐου

€ 580

€ 820

€ 330 € 680
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www.photo.gr

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400
info@photo.gr, www.photo.gr 
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http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Konstantinoupoli.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Paris.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Pindos.pdf
http://www.photo.gr/v2/upload/site/pdf/Dubrovnic.pdf
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=91&id=436
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=91&id=436
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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������: Τάκης Τζίμας, ��������!� �"��#$��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


%&�'���(����: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��&���! �)*'�!%�$�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

��#+�,.'���: 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 

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. 

�#6#%(!
��.�'# ,� ���,#
�������	 
� ��� ��� 
����

www.photobusiness.gr/xalara/Caricatura_meditativa.pps
www.photo.gr
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=140
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Sony
������ ��� ������� ��� gaming 

Οι 3 χαρακτήρες στο πολύ δημοφιλές παιχνίδι του PlayStation 3 “Uncharted 3: Η εξαπάτηση του Drake ” δεν είναι απλά animations, αλλά 

πραγματικοί ηθοποιοί, οι οποίοι ερμηνεύουν τις σκηνές σε στούντιο μέσω της τεχνικής motion capture. Η Sony προσφέρει τη δυνατότητα 

στους gamers να πάρουν μέρος στην ιστορία του Uncharted και να γίνουν ένας από τους playable χαρακτήρες του παιχνιδιού. Οι δηλώσεις 

συμμετοχής για τον διαγωνισμό που ξεκινούν την Παρασκευή 9 Μαρτίου μέσω της fan page της Sony στο Facebook – http://www.facebook.

com/SonyGreece Ο νικητής πέρα από το ότι θα έχει την 

ευκαιρία να δημιουργήσει το δικό του χαρακτήρα στο 

παιχνίδι, θα ταξιδέψει μέχρι το Los Angeles όπου θα 

γνωρίσει τη δημιουργική ομάδα που βρίσκεται πίσω από 

το παιχνίδι και θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να βιώσει 

«από μέσα» την εμπειρία του motion capture. Δέκα 

επιλαχόντες από ολόκληρη την Ευρώπη θα επιλεγούν 

προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα ζωντανό event στο 

Los Angeles, όπου και θα αναδειχθεί ο μεγάλος τυχερός 

που θα πάρει το ρόλο και θα ταξιδέψει στα στούντιο της 

Naughty Dog προκειμένου να γίνει κομμάτι του θρύλου 

του Uncharted. Ο διαγωνισμός ξεκινά την Παρασκευή 

9 Μαρτίου 2012 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 18 

Μαρτίου 2012 στις 24:00 GMT (στις 02:00 ξημερώματα 

Δευτέρας 19 Μαρτίου 2012 στην Ελλάδα).

¨

6o Photonet Show
���������� 10-11 ������� 2012

Το 6ο Photonet Show πραγματοποιείται αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, 

στην αίθουσα Bianco του ξενοδοχείου Porto Palace. Με την επίδειξη της επαγγελματικής 

τους κάρτας, οι φωτογράφοι της βορείου Ελλάδος θα μπορούν να επισκεφΘούν την 

έκθεση προϊόντων που οργανώνει η Nexus Publication. Στην έκθεση συμμετέχουν οι 

εταιρείες: Αλεξάνδρου Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε, Alboom-Δημητριάδης Α.Ε, Art Point – Δεληστεφανή 

– Βαρδακτσόγλου Ο.Ε., Γκατζιάς Μιχάλης- Hellenic Photo Frame, Δαμκαλίδης Δ & Ι 

Α.Ε., Digital Φώτοζουμ, Σκούπρας Αχιλλέας, Divitec A.E., Ελληνικές Χαράξεις – Η. 

Πεχλιβανίδης, Fujifilm Hellas A.E., Θεοδώρου Αφοι Α.Ε., Happy Box A.E., Iconnet, 

Intersys A.E., Καμπανάος Α.Ε.Ε., Κογχυλάκης Ι. Α.Ε., Konpoli- Ιωσηφίδης Ο.Ε., MC 

Manios Cine VideoEquipment Center, Merkouri, Norilab-Noriitsu, Π. Αρβανίτης Α.Ε.Ε., 

Π.Ο.Φ., Printways, Sony Europe, Σπονδυλίδης Γ. & Ρ. Ο.Ε., Στάμος Α.Ε., Videophot-Αφοί 

Σιαλιαρίδη Ο.Ε., Φωτογραφικό Είδωλο.

Η έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ.

Canon
�� �����
� EOS ������� 
�� 25 �����

 Το σύστημα EOS της Canon γιόρτασε 

τα Αργυρό Ιωβηλαίο. Γεννήθηκε το 

1987 και γρήγορα κέρδισε την αγάπη 

και την προτίμηση των φωτογράφων 

σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο σώμα 

που κυκλοφόρησε ήταν η φιλμάτη 

EOS 650 SLR με τρεις διαφορετικούς 

φακούς. Το ακρωνύμιο EOS 

σημαίνει “Electro Optical System” 

και μάλιστα επιλέχτηκε και γιατί 

θυμίζει την ελληνική θεότητα Ηώ, 

προσωποποίηση της αυγής. Τόσο 

στην αναλογική όσο και στην ψηφιακή 

εποχή η Canon ανέπτυξε σημαντικές 

τεχνολογίες για τις μηχανές της και 

έχτισε τη γκάμα της από μηχανές 

που κάλυπταν τις ανάγκες όλου του 

εύρους των χρηστών, από ερασιτέχνες 

έως επαγγελματίες. Σήμερα οι 

ναυαρχίδες της γκάμας είναι οι Canon 

EOS 1D X και Canon 5D Mk III.

Επίσης, η σειρά εμπλουτίστηκε και με 

κινηματογραφικά προϊόντα. 
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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/
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Rodenstock Imagon
��	 
�����	 ����	 ����������

Στη συνέχεια της αναφοράς στους φακούς πορτραίτου που έγραψαν ιστορία θα 

ασχοληθούμε στο σημερινό μας σημείωμα με τον θρυλικό Rodenstock Imagon. 

Στους φακούς soft focus η οπτική απόδοση δεν έχει σχέση με την φλου εικόνα που 

προκύπτει όταν εστιάσουμε εσφαλμένα. Αντίθετα, σε μια σχεδίαση όπως του Ιmagon 

το είδωλο σχηματίζεται κανονικά και η απάλυνση προκύπτει από την επικάλυψη με το 

δευτερεύον διάχυτο είδωλο που προέρχεται από τους ένθετους διάτρητους δίσκους. 

Ο Imagon αρχικά προοριζόταν για μηχανές στούντιο και για το λόγο αυτό προσφερόταν 

σε εστιακές αποστάσεις 200 -300mm. Επίσης παρήχθησαν και δύο παραλλαγές, οι 

Imagon Η 4,5/120mm και Η 5,8/250mm που οι εστιακές αποστάσεις τους απευθύνονταν 

καλύτερα σε εφαρμογές με μηχανές μεσαίου φορμά. Η κατασκευάστρια εταιρία προσέφερε 

τα αναγκαία αξεσουάρ για την προσαρμογή των φακών αυτών στις τότε δημοφιλείς 

ρεφλέξ 35mm και στις μηχανές μεσαίου φορμά Mamiya Μ 645, Pentax 645, Hasselblad 

2000, Pentax 67, Rollei SL66 και Mamiya RB/RZ 67. Η συνεργασία του φακού με το σώμα 

επιτυγχανόταν  με συνδυασμό αντάπτορ Τ2, δακτυλιδιού προέκτασης KB και ελικοειδούς 

μοντούρας προκειμένου για τις μηχανές 35mm ενώ για το μεσαίο φορμά υπήρχαν 

ειδικά αντάπτορ. Στην συσκευασία περιλαμβανόταν σετ με τρεις διάτρητους δίσκους που 

αντικαθιστούσαν τα  συμβατικά διαφράγματα, φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας καθώς και 

παρασολέιγ.

Απο οπτικής πλευράς, ο Imagon αποτελείτο από δύο στοιχεία σε ένα γκρουπ με σημαντικό 

βαθμό υποδιόρθωσης. Ένα μέρος της ιδιαίτερης απόδοσης του φακού οφείλεται στην 

εκούσια σφαιρική και χρωματική εκτροπή. Το διάφραγμα των φακών Imagon λόγω της 

“ανορθόδοξης” κατασκευής δεν εκφραζόταν με f/stop (δεν υπήρχε η ίριδα διαφράγματος 

με τη συμβατική έννοια) αλλά με ενδεικτικές μονάδες Η. Με το σύστημα αυτό τα f/stop 

δεν αντιστοιχούσαν επακριβώς σε μονάδες Η αλλά με τις τελευταίες ο φωτογράφος 

μπορούσε να υπολογίσει 

κατά προσέγγιση την 

έκθεση. Η μέγιστη διάχυση 

επιτυγχανόταν χωρίς τους 

δακτυλίους (δίσκους).  Όσο 

πιο κλειστοί ήτα οι κύκλοι 

στους διάτρητους δακτυλίους, 

βαθμιαία γινόταν λιγότερο 

αισθητό το αποτέλεσμα 

της διάχυσης. Οι διάτρητοι 

δακτύλιοι τοποθετούνταν 

εμπρός από το φακό σε ειδική 

υποδοχή.

Οι φακοί της σειράς Imagon 

λόγω της ιδιαίτερης, ατμο-

σφαιρικής απόδοσης του 

αντικειμένου έδιναν «άλλο» 

ύφος σε μια σειρά από θέματα 

όπως: τοπίο, πορτραίτο, 

διαφήμιση κλπ. Η έννοια της 

“σκληράδας” και του έντονου 

κοντράστ απουσίαζε πλήρως 

και το θέμα αποκτούσε  μια 

διαφορετική ποιότητα φωτι-

σμού. Οι Imagon μπορούσαν 

πιο εύκολα να χειριστούν 

θέματα με λεπτομέρεια τόσο 

στα σκιερά όσο και στα 

φωτεινά σημεία (shadows και 

highlights) αυτά που δυσκο-

λεύουν τους συμβατικούς 

φακούς.

Οι Imagon χάριζαν την 

αιθέρια, ρομαντική απόδοση 

κυρίως στα πορτρέτα για τα 

οποία έγινα διάσημοι και 

μεγάλοι φωτογράφοι στούντιο 

των δεκαετιών ως το 1990 

ορκίζονταν στο όνομά τους. 

Σήμερα είναι δυσεύρετοι αφού 

όσοι έχουν τέτοια «καλούδια» 

δεν τα αποχωρίζονται κυρίως 

για συναισθηματικούς λόγους.

         Π. ΚΑΛΔΗΣ 

I'�*%��*. +#�*.
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http://fujifilm-x.com/x-pro1/en/
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Photo Wedding Stories
������ �������� ��� Convention

Με μεγάλη προσέλευση και κατάμεστες αίθουσες στα σεμινάρια 

πραγματοποιήθηκε από 1 ως 5 του μηνός το προγραμματισμένο 2ο Ετήσιο 

Convention του Photo Wedding Stories σε γνωστό ξενοδοχείο της Γλυφάδας. 

H αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων επαγγελματιών σε σχέση με άλλες 

χρονιές έδωσε και το μέτρο της επιτυχίας της εκδήλωσης που ξεκίνησε την 1η 

Μαρτίου με μια μέρα ανοικτή σε όλους (με διαγωνισμό φωτογραφίας, άλμπουμ 

και video) και συνεχίστηκε τις επόμενες ημέρες με σεμινάρια, διαλέξεις και 

photo sessions. Αυτή τη χρονιά προσκεκλημένοι ήταν top ξένοι φωτογράφοι 

που έχουν βραβευτεί επανειλημμένα από διεθνή πάνελ, όπως οι Kevin Jairaj, 

CM Leung, Dennis Orchard, Stuart Bebb, Martin Grahame Dunn, Jerry Ghionis, 

Fer Juristi. Δίδαξαν επίσης και οι έλληνες ομότεχνοι Nίκος Πεκρίδης, Τάσος 

Βασιλειάδης, Νίκος Βασιλάκης και Σάκης Μπατζαλής. Στο περιθώριο των 

συναντήσεων μιλήσαμε τον ελληνοαυστραλό διακεκριμένο φωτογράφο Jerry 

Ghionis που μεταξύ άλλων μας είπε ότι τον εντυπωσίασε η εξέλιξη των ελλήνων 

φωτογράφων γάμου τα τρία τελευταία χρόνια που έρχεται τακτικά στην Ελλάδα 

και σε αυτό συμβάλλει η διάθεση των φωτογράφων να επιμορφώνονται συνεχώς 

και να είναι ανοικτοί στις θετικές καλλιτεχνικές επιρροές και τα ρεύματα από το 

εξωτερικό, τα ταξίδια αλλά και τον ανταγωνισμό αφού πλέον δεν είναι λίγοι οι 

έλληνες φωτογράφοι του είδους που έχουν ανοιχτεί σε δουλειές εκτός συνόρων. 

Αποκλειστική συνέντευξη του J. Ghionis προς το PBWeekly μπορείτε να διαβάσετε 

στο επόμενο τεύχος.

>?�*%�)*%�(@

Στιγμιότυπα από τα σεμινάρια φωτογραφίας γάμου 
που περιελάμβαναν θεωρητική προσέγγιση αλλά και 
πρακτική εξάσκηση

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ
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Στιγμιότυπο από την τελετή απονομής των βραβείων το Σάββατο βράδυ 3/3

Χαμόγελα και ικανοποίηση από διοργανωτές και βραβευμένους φωτογράφους

A������
B6,)*�, F(,*�
1 Jerry Ghionis

2 M��
��	 �������	

3 Jerry Ghionis

B6,)*�, H()��'��
1 �ll Ready Studio

2 Art Di tre Studio

3 ���!�"��	 #����
�"�	 

B6,)*�, Love Story
1 Jerry Ghionis

2 Jerry Ghionis

3 ���!�"��	 #����
�"�	 

B6,)*�, �pen Category
1 $�����	 %�������	

2 Jerry Ghionis

����!"�#��# $!%��&�$��#
�()��'�
1 $�����	 %��
���	 

2 �"���	 �������	 

3 &�
����	 '�������	 

�*%�%#.�* 
1 &��(���(�	 )��	

2 ART DI TR Studio

3 &������ '���"������� 

Photojournalism
1-2-3 Jerry Ghionis

B&W
1-2-3 Jerry Ghionis

�pen 
1 .Jerry Ghionis

2 ABS studio

3. Jerry  Ghionis

 

Wedding
1 ���
��	 �������	 

2.Jerry Ghionnis

3 Gentianh Ferrahti

Grand award
%��
�	 %��
���	 

VIDEO
Open
1 %*������	 K�������	 

2 '������	 �����������	 

3 +�
�����	 studio

 

Love Story
1 /�4���	 $�6���	 

2 7���	 ������	 

3 $�����	 /�*���	

 

�()��'�
1 All ready

2 Team In Motion ������	 

8���������	 

3 9*��	 $�
������	 

 

Wedding
1 All ready

2 7���	 T�����	 

3 %*������	 

%�������	 

#� ���������	 �* :��:��* ��� ����
����� ��� �� �����	
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�QF�'�� #)*�*�������# 

'�* ,��%���%* ��'�*�

• ;����*�� "����	 �<�	 

�� 
����� 
���� 30x30 ��.

��� �LBUM ��
�� 

:������	, "���
��*, 

photbooks ����������� ��� 

�������
�����, ����������	, 

�
��������

• &�������� �����*��	 ��� 

�� �*��������� ���� ��� 

�������� 
����4 ��� 10�15 

�*	 30�90

• High speed �����4���	 
���� 

��� 950/4��

• ;!��������	 �����4���	 
� 

 �� �� ����������� �����
� 


����4 6 "��:��
���*/dot

• $����
� "����	 ������	 ��� 

���������	 �����4���	 

"���������4 
����4

• E����� �����������, 

������	 ������
�	 ������ 

�������� �� 
���	 0,69m2

@ ��������� ��� Dry Mini Lab

Balkan District Area: 7���	 ������"�	 6977 356565 e-mail: noritsu.tektonidis@yahoo.gr

@ Norilab ��� � Veritek Hellas 
��	 ��������(�� �� D1005HR ��� ���������� 
10 & 11 ���
��( ��� !��"����� Porto Palace 
& ��� +�
��� 21 ���
��( ��� !��"����� Le Méridien.
$�	 ����
���
�!

http://www.noritsu.com/default.aspx
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 Low Key

K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ 

�� '�,H#.��� 
'�*� ��',* �?� OS;
$������� �� ��� �� �����"�

Αυτή είναι μια μάχη που κρατάει χρόνια αφού η Microsoft 

και η Apple παλεύουν μεταξύ τους στην αγορά των 

υπολογιστών από τη γέννησή τους. Η Microsoft κυριαρχεί 

με τα Windows στους υπολογιστές και η Apple κερδίζει 

στην post-PC εποχή με το iPhone και κυρίως το iPad αφού 

οι ταμπλέτες αντικαθιστούν σαφώς κάποιες από τις εργασίες 

που πραγματοποιούμε στον υπολογιστή. Και φυσικά 

όπως είναι αναμενόμενο και οι δύο εταιρείες επιθυμούν να 

αναπτυχθούν στο κομμάτι που υστερούν. Αυτό δείχνουν 

τουλάχιστον οι ανακοινώσεις και τα preview που είδαμε 

τις τελευταίες μέρες. Τα Windows 8 είναι γεγονός και πριν 

μερικές μέρες η Apple έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερες 

λεπτομέρειες για επερχόμενο Mountain Lion. Σε λίγο καιρό 

με την κυκλοφορία και των δύο θα ξέρουμε με ακρίβεια 

το πώς σκοπεύει να προσελκύσει το κοινό. Με μια πρώτη 

ματιά φαίνεται πως οι δύο εταιρείες διαγράφουν τελείως 

διαφορετική στρατηγική. Η Apple κρατώντας γερά τη θέση 

στα iPhone και τα iPad προσπαθεί να δελεάσει όσους έχουν 

μία από αυτές τις συσκευές δανείζοντας χαρακτηριστικά από 

το άκρως πετυχημένο iOS στους υπολογιστές Mac. Σύμφωνα 

με την αναγγελία του Mountain Lion, το νέο OS υιοθετεί τα 

Messages, τα Notes, τα Reminders, τα gestures που μπορείς 

να κάνεις στα touch pads κ.α που μέχρι τώρα οι καταναλωτές 

είχαν μόνο στο iOS. 

Από την άλλη η Microsoft όταν λάνσαρε τα πρώτα της 

smartphone υιοθέτησε την φιλοσοφία και τη λογική των 

Windows, σκεπτόμενη ότι θα μπορούν οι χρήστες έτσι θα 

τα οικειοποιηθούν πιο εύκολα. Αν αναλογιστούμε την μέχρι 

τώρα πορεία στα smartphones μάλλον απέτυχε. Μετά από 

τόσα χρόνια μάλλον έβαλε μυαλό αφού άλλαξε δραστικά 

τα OS της. Τα Windows 8 είναι σχεδιασμένα από την αρχή, 

φτιαγμένα με τη γλώσσα Metro. Είναι περισσότερο touch 

centric και λιγότερο κοντά στα Windows που γνωρίζαμε μέχρι 

σήμερα. Έτσι η Microsoft μπαίνει στην postPC εποχή αρκετά 

επιθετικά. Θα ξέρουμε περισσότερα όταν θα έχουμε και τα 

δύο λειτουργικά στα χέρια μας. Προς το παρόν είναι ενδιαφέ-

ρον να παρακολουθούμε τη μάχη.  

TQ6*� �#� F�# �# slides Ektachrome! 
@ %�dak �������� �� ;6

Μετά τα ιστορικά Κοdachrome ήλθε η ώρα να πέσουν τίτλοι τέλους και 

για τα τελευταία εναπομείναντα slide φιλμ της Kodak, τα Ektachrome 

Professional E100G, E100VS και τα ερασιτεχνικά Elite Extra Color 100. 

Aν και δεν διατυπώθηκε επίσημα η αιτιολογία είναι σχεδόν βέβαιο ότι 

η απόφαση επιταχύνθηκε μετά την υπαγωγή της Kodak στο άρθρο 

11 του αμερικανικού πτωχευτικού κώδικα. Μπορεί η παραγωγή να 

διακόπτεται, όμως με βάση το διαθέσιμο στοκ ο εφοδιασμός της αγοράς 

θα συνεχιστεί για το επόμενο εξάμηνο τουλάχιστον. Δεν υπάρχει 

αντίστοιχη απόφαση για τα χημικά της επεξεργασίας slides Ε-6 που θα 

συνεχίσουν να παράγονται.

Samyang
�� ������� AF �����	 ��� Sony NEX

Τη σειρά Sony NEX βάζει στο στόχαστρο της παραγωγής της η κο-

ρεάτικη Samsung, γνωστή για τους ειδικούς φακούς που κατασκευ-

άζει. Αν και ως σήμερα έχει στη γκάμα της μόνον manual focus 

φακούς, από την επόμενη χρονιά θα προσθέσει και autofocus (ενώ 

ως σήμερα τα οπτικά της για Micro 4/3 και Sony Ε-mount ήταν 

χειροκίνητης εστίασης όπως ο φακός fisheye 8mm f/3,5 με πεδίο 

180°). Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της απόφασης της Sony 

να ανοίξει την αρχιτεκτονική NEX σε τρίτους κατασκευαστές. 
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http://www.nexusexpo.gr/
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NQ* ipad
'�����
�� �"������ ��� �� �� ��"��� ��� ��� ������
��� tablet

Έχοντας πουλήσει 15εκ. συσκευές iPad 2 σε ένα μόνο τρίμηνο και με ταμειακά 

αποθέματα (ρευστό) που αγγίζουν τα 100δις. δολ. το άγγιγμα του Μίδα είναι 

παραπάνω από φανερό για την εταιρία του Cupertino. H Apple Inc. είναι τόσο 

πετυχημένη που η μετοχή της σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Μέσα στο 

Φεβρουάριο κατέκτησε τον τίτλο της εταιρίας με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση 

ξεπερνώντας τα 500 δις. δολ. Μόνο η Μicrosoft, η Exxon, η General Electric και η 

Cisco είχαν παρόμοιες επιδόσεις σε κάποια φάση της ιστορίας τους.

Με όλο αυτό το σκηνικό, κάθε αναγγελία προϊόντος Apple αποτελεί παγκόσμιο 

γεγονός. Το ίδιο και η επίσημη πρώτη του νέου iPad την Τετάρτη 7 του μηνός στο 

Yerba Buena Center στο Σαν Φρανσίσκο,  Το παρουσίασε με ομιλία του ο νέος CEO 

Tim Cook. Αντίθετα με τις διαδόσεις, δεν ονομάζεται ούτε iPad 3 ούτε iPad HD. Το 

iPad τρίτης γενιάς δεν φέρνει την επανάσταση, όπως δεν την έφερε και το iPhone 4S. 

Ξεχωρίζει με την εντυπωσιακή ανάλυση της οθόνης Retina 2048x1536pixel που είναι 

ακριβώς διπλάσια από το iPad 2, και έχει πυκνότητα 264ppi δηλ. «στριμώχνονται» 

στην επιφάνεια διαγωνίου 9,7in. ακριβώς τα τετραπλάσια pixel. Αποτέλεσμα: τα 

pixel γίνονται …αόρατα και νομίζεις ότι βλέπεις φωτογραφική εικόνα συνεχούς 

τόνου. Eπίσης οι σχεδιαστές μας ενημερώνουν ότι αυξήθηκε κατά 44% ο χρωματικός 

κορεσμός του IPS panel, αν και κανείς δεν είχε διατυπώσει στο παρελθόν παράπονα 

για το χρώμα. 

Ο επεξεργαστής έχει να απεικονίσει σε συνεχή βάση τετραπλάσιο αριθμό pixel κάθε 

στιγμή, οπότε χρειάζεται κάτι ισχυρότερο. Χωρίς να έχουν ακόμη αποκαλυφθεί τα 

πλήρη στοιχεία της CPU oι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται τον ιδιο διπλοπύρηνο 

επεξεργαστή ARM Cortex-A9  αλλά υπερχρονισμένο στο 1,5GHz καθώς και 

τετραπύρηνο chip γραφικών PowerVR SGX543MP4 παρόμοιο με αυτό στη νέα 

φορητή παιγνιδομηχανή Sony Vita. Για να αντιμετωπίσει τη μεγαλυτερη κατανάλωση 

ενέργειας η μπαταρία έχει αυξηθεί κατά 80% σε χωρητικότητα χωρίς όμως στην ουσία 

να επηρεάζεται το πάχος παρά 0,6 του χιλιοστού. Στην πράξη, οι θήκες του iPad 2 

κάνουν και για το καινούργιο.

Εξ ίσου επαναστατικό βήμα κάνει το iPad και στο φωτογραφικό/video τομέα. Εκεί 

που το προηγούμενο μοντέλο είχε δεχθεί έντονη κριτική για τη χαμηλή ανάλυση 

των δύο καμερών (VGA και μόλις 0,7Megapixel) το καινούργιο φοράει κάμερα 

iSight με αρκετά φωτεινό φακό f/2,4 αποτελούμενο από πέντε οπτικά στοιχεία 

και ανάλυση αισθητήρα 5Megapixel, 

λιγότερο από τα 8Megapixel του iPhone 

4S, αλλά ικανοποιητική. Μάλιστα έχει τη 

δυνατότητα HD video 30fps, χωρίς βέβαια 

να μπορούμε να φανταστούμε κάποιον να 

τραβάει ταινίες με iPad… Φανταζόμασταν 

όμως καλλιτεχνικές φωτογραφικές 

εκθέσεις με υλικό από iPhone; Κι όμως 

γίνονται πολλές. Οπότε τα μέλλον ίσως 

επιφυλλάσσει και άλλες εκπλήξεις…

Στον τομέα της ασύρματης επικοινωνίας 

το WiFi παραμένει ταυτόσημο (802.11a/

b/g/n), έχει αναβαθμιστεί όμως το 

Bluetooth σε version 4.0 αντί για 

2.1+ΕDR. Στις ΗΠΑ το μοντέλο 3G θα 

υποστηρίζει δίκτυα και νεώτερα δίκτυα 

4G LTE που δεν έχουμε δει ακόμη στην 

Ευρώπη.

Μαζί με το iPad έκανε πρεμιέρα η έκδοση 

5.1 του λειτουργικού iOS που φοράνε 

τα κινητά και τα tablet της Apple καθώς 

και η εφαρμογή iPhoto for iOS που 

είναι image browser συνοδευόμενο 

από ειδικά εφέ, φίλτρα κλπ. καθώς και 

το Photo Journal μια λειτουργία που 

συνδέει τις φωτογραφίες με λεζάντες, 

χάρτες, ημερομηνίες, σημειώσεις, ακόμη 

και …δελτία καιρού. Επίσης οι κάτοχοι 

μπορούν να μοιραστούν φωτογραφικό 

και video υλικό μέσω κοινωνικών 

δικτύων (Facebook και Flickr)
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“Photo Aspects 2012”
«Z*��������� (����»

Η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας, στα πλαίσια της διοργάνωσης “Photo Aspects 

2012” παρουσιάζει την έκθεση φωτογραφίας δύο φωτογράφων και μελών του 

«Φωτογραφικού Κύκλου», της Χριστίνας Σοροβού και του Λουκά Βασιλικού.

Η έκθεση είναι μια παραγωγή του «Φωτογραφικού Κύκλου» και είναι η δεύτερη 

έκθεση από τη σειρά που τιτλοφορείται «Φωτογραφικά ζεύγη» που πρόσφατα 

φιλοξενήθηκε στη Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι φωτογραφίες της Χριστίνας 

Σοροβού (όλες ασπρόμαυρες) αφορούν το καθημερινό της φιλικό και οικογενειακό 

περιβάλλον, ενώ αυτές του Λουκά Βασιλικού (όλες έγχρωμες) σκηνές από το δρόμο. 

Το κοινό τους θέμα, η κοινή τους φωτογραφική πορεία και η προσωπική τους σχέση 

δικαιολογούν τα σημεία σύμπτωσης, αλλά οι διαφορετικές προσωπικότητες γεννούν 

και τα σημεία απόκλισης. Η παρουσίαση δύο φωτογράφων μαζί δικαιολογείται τόσο 

από τα στοιχεία που τους συνδέουν, όσο και από εκείνα που τους διακρίνουν. 

Στα πλαίσια της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6 Μαρτίου 2012 και ώρα 

19:00, παρουσίαση – προβολή του έργου των φωτογράφων. 

Επιμέλεια έκθεσης: Πλάτων Ριβέλλης. Εγκαίνια: 06 Μαρτίου 2012, 21:00

Ώρες λειτουργίας Τρίτη - Σάββατο: 18:00 - 21:00, Κυριακή & Δευτέρα: κλειστά

Πνευματικό Κέντρο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΖΙΑΖΙΑ,  Ροδόπης 48, (Συνοικία Χαραυγής), Λάρισα

Sandisk Memory Vault 
B��:��� CES Innovations

Το Memory Vault της Sandisk κέρδισε 

το βραβείο CES Innovations στην 

κατηγορία ψηφιακής φωτογραφίας. 

Τα προϊόντα που παίρνουν μέρος 

σε αυτόν τον αναγνωρισμένου 

κύρους διαγωνισμό κρίνονται από 

μια ομάδα ανεξαρτήτων σχεδιαστών 

βιομηχανικού σχεδιασμού, από 

μηχανικούς και από μέλη των ΜΜΕ 

για να τιμήσουν τον σχεδιασμό και την 

τεχνολογία ηλεκτρικών ειδών ευρείας 

κατανάλωσης από όλο τον κόσμο. 

Το SanDisk Memory Vault χρησιμοποιεί 

το ιδιόκτητο Chronolock της SanDisk, 

τεχνολογία η οποία παρέχει στους 

χρήστες ένα ψηφιακό θόλο μνήμης 

που έχει υποβληθεί σε δοκιμές ώστε 

να διατηρεί τα data για έως και 100 

χρόνια. Οι φωτογράφοι μπορούν να 

το αξιοποιήσουν ως το φωτογραφικό 

άλμπουμ της ψηφιακής εποχής για να 

φυλάνε τις αναμνήσεις τους ανέπαφες 

για τις επόμενες γενιές. Το Sandisk 

Memory Vault συνδέεται στη θύρα 

USB για εύκολη λειτουργία drag-and-

drop και διαθέτει ανθεκτική μεταλλική 

κατασκευή που ταιριάζει αισθητικά σε 

κάθε υπολογιστή και είναι εύκολo στην 

φύλαξη. 

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 

210 9410888

���%Q� #FF�6.��
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ: 

εξοπλισμός, βιτρίνες, φωτογραφικά 

προϊόντα, εκτυπωτές, computer, 

fotokiosk, studio flash και όλα τα 

είδη λειτουργίας ενός σύγχρονου 

καταστήματος. Τηλ.: 6981 331463, 

6945 566130, 2102792692

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 
• Durst Τheta 50, 150 μέτρα ώρα για  

ψηφιακά άλμπουμ. 

• Durst theta 5Ι, 150 μέτρα την 

ώρα για ψηφιακά άλμπουμ. 

• Πωλείται μηχανή 

πλαστικοποίησης UV. 

Τηλ. 6932038035
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93.826* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 9 Μαρτίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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Hasselblad H4D
“Some things just fit together perfectly”

Με αυτό το σλόγκαν η Hasselblad ανακοίνωσε ότι από τις 12 Μαρτίου κάθε νέα 

μηχανή μεσαίου φορμά H4D θα διανέμεται με πλήρως λειτουργική έκδοση του Adobe 

Lightroom χωρίς έξτρα χρέωση. Επίσης η Hasselblad θα οργανώσει σεμινάρια σε όλον 

τον κόσμο με σκοπό την εξοικείωση με πλήρες workflow που ξεκινάει από τη λήψη με 

την H4D μέχρι και την επεξεργασία στο Lightroom. 

Παρά τη νέα αυτή συμφωνία με την Adobe η Hasselblad θα συνεχίσει να υποστηρίζει 

το δικό της πρόγραμμα, το Phocus. Σκοπός της συμφωνίας αυτής ήταν να δώσει 

περισσότερες επιλογές στους φωτογράφους ώστε να μπορούν να δουλεύουν στο 

πρόγραμμα που ξέρουν καλύτερα. PHOTOMETRON 210 6006239

Lensbabies
N��	 ����������	

Δύο νέες ιδέες αφορούν τους 

ήδη κατόχους Lensbabies 

μεταμορφώνοντας τα οπτικά 

τους. Συγκεκριμένα: το Edge 

80 Optic προσαρμόζεται σε 

Composer, Composer Pro, Muse, 

Scout και Control Freak και τα 

μετατρέπει σε tilt lens (μετατόπιση 

υπό γωνία). Έτσι υπό γωνία το 

είδωλο σχηματίζεται ευκρινές σε 

μία «φέτα» του καρέ. Αν αφεθεί 

στην ευθεία δεν επηρεάζει την 

εικόνα. Το μέγεθος της φέτας 

επηρεάζεται από το επιλεγόμενο 

διάφραγμα που σχηματίζεται 

από μηχανισμό με 12 λεπίδες. 

Παραπέρα, τα Μacro Converter 

μπορούν να συνδυαστούν 

με οποιοδήποτε Lensbaby 

βοηθώντας το φωτογράφο στα 

closeup. Διατίθενται σε σετ  που 

περιλαμβάνει ένα 8mm και ένα 

16mm converter oι οποίοι μάλιστα 

αν συνενωθούν αθροιστικά 

γίνονται ισοδύναμοι με 24mm 

converter. Eίναι συμβατά με το 

παλιό Macro kit που αποτελείται 

από τα δύο φίλτρα +4 και +10. 

ΓΕΡΑΜΑΣ 210 3303411

Adobe Photoshop 
Lightroom 4
%���������� �� ������� ��
�

Η Adobe έδωσε στην κυκλοφορία την τέταρτη 

έκδοση του Adobe Photoshop Lightroom 

4 και μάλιστα σε χαμηλότερη τιμή από τις 

προηγούμενες εκδόσεις. Η τέταρτη έκδοση θα 

κοστίζει 109 ευρώ, δηλαδή περίπου στο μισό 

από την προηγούμενη έκδοση. Η νέα έκδοση 

υποστηρίζει την δημιουργία βιβλίων, το geo 

tagging και περισσότερη πρόβλεψη για την 

υποστήριξη βίντεο αρχείων. Το upgrade από 

προηγούμενη έκδοση και οι εκπαιδευτικές 

version κοστίζουν 62 ευρώ. Περιέχει σημαντικές 

βελτιώσεις στις ρυθμίσεις του contrast, της 

έκθεσης αλλά και του ελέγχου του θορύβου. 

Επίσης υποστηρίζει τα RAW ολοκαίνουργιων 

μηχανών Canon EOS-1D X, PowerShot G1 X και 

PowerShot S100 και Fujifilm FinePix F505 EXR, 

FinePix F605 EXR, FinePix HS30 EXR και FinePix 

HS33 EXR και Nikon D4, D800 και D800E.
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��: 210 8541400, info@photo.gr
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 �� 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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�ikon AF-S DX 85mm f/3,5G ED VR
;�"���	 ��� closeup ��� …���������

O μοντέρνος Micro Nikkor 85mm για DX format (ΑPS-C size αισθητήρες) δεν είναι ιδιαίτερα 

γνωστός. Ίσως γιατί οι περισσότεροι φίλοι της εταιρίας όταν θέλουν macro προτιμούν 

τον πολύ πετυχημένο Micro 60mm f/2,8. Όμως η διαφορά εστιακής απόστασης 25mm 

(ισοδύναμη με 37,5mm) είναι αρκετή για να διαφοροποιήσει το χαρακτήρα του φακού 

αλλά και το πόσο πρέπει να πλησιάσουμε το αντικείμενό μας. Επίσης το βάθος πεδίου 

είναι αρκετά μικρότερο λόγω μεγαλύτερης εστιακής απόστασης: αυτό σημαίνει ότι η σωστή 

εστίαση είναι αποφασιστικής σημασίας. Εννοείται ότι σαν γνήσιος macro προσφέρει 1:1 

(lifesize). Μαζί με τον αντίστοιχο ΑF-S DX 40mm f/2,8G είναι ο ένας από τους δύο macro 

της εταιρίας που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για DX σώματα. Εδώ να σημειώσουμε ότι η Nikon 

έχει τη μεγαλύτερη γκάμα φακών macro σε παραγωγή απ’ όλους τους κατασκευαστές 

(συνολικά αυτή τη στιγμή παράγει ταυτοχρόνως έξι macro φακούς!). Οπτικά αποτελείται 

από 14 στοιχεία σε 10 ομάδες, μια αρκετά περίπλοκη σχεδίαση που περιλαμβάνει και το 

κινούμενο γκρουπ στοιχείων για το μηχανισμό VR καθώς και ένα στοιχείο ΕD Extra Low 

Dispersion, παραπέμποντας στη δομή του Micro Nikkor 105mm f/2,8G VR. Oι διαστάσεις 

διατηρούνται σε πολύ λογικά επίπεδα και ο όγκος είναι μαζεμένος, κάτι που φαίνεται 

και από τη διάμετρο φίλτρου, μόλις 52mm. Στην συσκευασία περιλαμβάνεται θήκη και 

παρασολέιγ με μπαγιονέτ άρμοση. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Canon 
Speedlite 600EX-RT radio 
controlled flash

Το πρώτο φορητό φλας με 

δυνατότητα ασύρματου ελέγχου με 

ραδιοσυχνότητα, ανήγγειλε η Canon 

μαζί με άλλα αξεσουάρ για  Canon 

EOS. Mαζί παρουσιάστηκε και η 

μονάδα transmitter Speedlite ST-E3-

RT που μπορεί να πυροδοτήσει ως 

15 Speedlite σε εμβέλεια 30 μέτρων. 

Άλλο ένα χρήσιμο αξεσουάρ στη 

νέα γκάμα είναι η μονάδα GPS GP-E2 

για αυτοματοποιημένη διαδικασία 

Geotagging και το WiFi/Ethernet 

controller με κωδικό WFT-E7.

To νέο φλας μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως μονάδα 

ελέγχου για διαμορφώσεις με 

πολλαπλά φλας και μάλιστα με 

επικοινωνία εκτός της σωστής 

φλασομέτρησης και δεδομένων για 

την εξισορρόπηση του λευκού. Το 

φλας περιλαμβάνει έγχρωμο φίλτρο 

και δύο ζελατίνες βοηθώντας στη 

δημιουργία φυσικού εφέ. 

Η ισχύς (Guide no 60μ. ISO 100) θα 

καλύψει σχεδόν όλες τις απαιτήσεις, 

το ίδιο και η προσαρμοστικότητα 

με την παντοκατευθυντική κεφαλή 

bounce and swivel, το zoom κλπ. 

INTERSYS 210 9554000
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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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 • Το photobook (όχι το ψηφιακό άλμπουμ) στην Ελλάδα είχε τελικά την προσδοκώμενη 

ανταπόκριση; 

Όχι. Οι αριθμοί και οι πωλήσεις μιλούν από μόνα τους. Όμως εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε 

το γιατί. Τις πταίει που το photobook δεν βρήκε υποστηρικτές; Καταρχήν, μεγάλο μέρος της 

ευθύνης φέρουν οι κατασκευάστριες εταιρείες εκτυπωτικών μηχανημάτων photobook και οι 

αντιπρόσωποί τους στην Ελλάδα. Έταζαν στους υποψήφιους αγοραστές λαγούς με πετραχήλια, 

με marketing plans που δήθεν θα τους εξασφάλιζαν χιλιάδες ευρώ από την πρώτη κιόλας 

μέρα λειτουργίας τους. Οι εκτυπωτικές εταιρείες πολλές φορές έμπαιναν στο παιχνίδι (το 

δέλεαρ ήταν μεγάλο) και τα αποτελέσματα ήταν να έχουν δανειοδοτηθεί για περίπου 1 εως 2 

εκατομμύρια ευρώ και να προσπαθούν στη συνέχεια να μαζέψουν 10 ευρώ και 20 ευρώ από 

ένα πελατολόγιο που τους ήταν άγνωστο έως ανύπαρκτο μέχρι εκείνη την στιγμή.  Ένας άλλος 

λόγος αποτυχίας έχει να κάνει με τις ίδιες τις εταιρείες εκτύπωσης. Περίμεναν από την πρώτη 

ημέρα αποτελέσματα στην λιανική πώληση. Όταν αυτά δεν ήρθαν, έβαλαν και στο παιχνίδι τα 

φωτογραφεία. Όταν και από εκεί δεν ήρθαν οι αναμενόμενες πωλήσεις τότε απλώς μετέτρεψαν, 

στο μυαλό τους, την έννοια του photobook σε ψηφιακό άλμπουμ και προσπάθησαν να το 

πουλήσουν ως επαγγελματικό προϊόν γάμου και βάπτισης. Εκεί μιλάμε για αληθινό Βατερλώ. 

Κανένας φυσικά δεν ακολούθησε την πεπατημένη για την προώθηση της αγοράς photobook, 

όπως γίνεται στο εξωτερικό εδώ και περίπου μια δεκαετία. Δηλ. οnline στήσιμο και πώληση 

photobook αποκλειστικά και μόνο στην λιανική. Πλέον πιστεύω ότι κάτι τέτοιο στις μέρες 

Η εταιρία Photoshopdigital 

έχει συνυφάνει το όνομά 

της με την επαγγελματική 

εκτύπωση, ειδικά στο ψηφιακό 

άλμπουμ όπου πρωτοπόρησε 

όχι μόνο με βαριές επενδύσεις 

σε εξοπλισμό και παραγωγική 

υποδομή αλλά και ιδέες 

για την εγκατάσταση εκτός 

πρωτεύουσας, για τη διανομή 

και τη δημιουργία δικτύου 

πανελλήνιας εξυπηρέτησης 

και όχι μόνον. Η συζήτηση 

για τα τρέχοντα σχέδια της 

εταιρίας αποτυπώνει και 

την τρέχουσα εξέλιξη της 

αγοράς ψηφιακού άλμπουμ 

και συναφών υπηρεσιών για 

επαγγελματίες.

AF*%(
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μας θα ήταν ανούσιο μιας και στην Ελλάδα η κρίση έχει αγγίξει τα περισσότερα νοικοκυριά 

τα οποία δεν έχουν πλέον την οικονομική δυνατότητα για τέτοιου είδους πολυτέλειες. Στο 

σημείο αυτό θα ήθελα να σημειώσω ότι αν και η εταιρεία μας είχε την υλικοτεχνική υποδομή 

να μπει στην online λιανική πώληση δεν το έκανε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο... Απλά 

θέλαμε έτσι να στηρίξουμε το φωτογραφικό κατάστημα, να το κρατήσουμε κι εμείς από την 

πλευρά μας ζωντανό, και να μην χάσει κομμάτι της λιανικής του πώλησης. Όπως άλλωστε οι 

φωτογράφοι μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και εμείς τους οφείλουμε το ίδιο. Συνεχίσαμε 

να απευθυνόμαστε μόνο στους επαγγελματίες με το οποιοδήποτε κόστος. Μέχρι σήμερα η 

ιστορία μας δικαίωσε. 

• Σε περίοδο κρίσης έχουν προσαρμοστεί τα προiόντα και οι τιμοκατάλογοι αναλόγως; Αν 

εννοείτε τα προϊόντα και τους τιμοκαταλόγους εκτύπωσης και ψηφιακών άλμπουμ, μπορώ 

να σας πω ότι στην εταιρεία μας ήταν πάντα προσαρμοσμένοι και σε λογικά πλαίσια. Αυτό 

που κατορθώσαμε εν μέσω κρίσης είναι να διατηρήσουμε τις ίδιες τιμές παρά τις συνεχόμενες 

και απανωτές αυξήσεις στα υλικά, στο φωτογραφικό χαρτί, στα μεταφορικά και στα πάγια 

έξοδα. Αυτό πραγματικά ήταν μεγάλη επιτυχία. Όπως επίσης και το γεγονός ότι μια μεγάλη 

εταιρεία όπως είναι η ιταλική Dominiko Piepoli μας εμπιστεύθηκε με ενα πολυετές συμβόλαιο 

για την ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά των Βαλκανίων. Είχαμε κουραστεί να παίρνουμε 

αντιπροσωπείες στην Ελλάδα και αμέσως μετά να τρέχει ο κάθε ανταγωνιστής μας να πάρει και 

αυτός τα άλμπουμ της κάθε εταιρείας που αντιπροσωπεύουμε. Υπήρχαν και υπάρχουν τόσες 

εταιρείες τουλάχιστον στην γειτονική μας Ιταλία. Αυτές που είχαμε εμείς όμως ήθελαν και οι 

υπόλοιποι - λες και η οποιαδήποτε επιτυχία της εταιρείας μας οφειλόταν στις αντιπροσωπείες! 

Σήμερα διατηρώντας λοιπόν τις αντιπροσωπείες της Inobili και Οfficina για την Ελλάδα και την 

Κύπρο, έχουμε αποκλειστικά την Dοminiko Piepoli για ολόκληρη την Ευρώπη. 

• Έχετε υλοποιήσει και σε ποιο βαθμό σχέδια εξωστρέφειας με πελάτες στο εξωτερικό; 

Ήδη στην Κύπρο έχουμε περισσότερους από 50 ενεργούς πελάτες φωτογράφους. Φέτος 

ξεκινήσαμε με την Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η στόχευσή μας είναι μέσα στα επόμενα 

δύο χρόνια οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, ο σκληρός οικονομικός πυρήνας της Ευρώπης, 

όπου - όσο και αν ακούγεται 

περίεργο - το ψηφιακό άλμπουμ 

ακόμη βρίσκεται στα πρώτα 

βήματά του.

• Σε ποια κατάσταση είναι 

η ευρωπαϊκή αγορά ψηφιακού 

άλμπουμ;

Στις μεσογειακές χώρες (βλέπε 

Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, 

Ισπανία, Πορτογαλία) το 

ψηφιακό άλμπουμ γάμου, 

βάπτισης, εκδήλωσης είναι 

πλέον αναπόσπαστο κομμάτι 

της καθημερινότητας του κάθε 

επαγγελματία φωτογράφου. 

Δεν νοείται παροχή 

φωτογραφικής υπηρεσίας χωρίς 

άλμπουμ. Στις υπόλοιπες χώρες 

της Ευρώπης μπορούμε να πούμε 

ότι τώρα αρχίζει το πανηγύρι! 

Αρκεί να σας πω ότι πολλοί 

Γερμανοί φωτογράφοι όταν 

άρχισαν να αγοράζουν ψηφιακά 

άλμπουμ, τα προμηθεύονταν 

(και μερικοί συνεχίζουν) από τον 

Ελβετό αντιπρόσωπο, ο οποίος 

τα παίρνει με την σειρά του από 

την Ιταλία. Φανταστείτε το κόστος 

με τόσους ενδιάμεσους. Όταν 

ήρθαμε σε επαφή με Γερμανούς 

φωτογράφους αγόραζαν το 

Quattro Album (που με 20 

σαλόνια στην Ελλάδα πωλείται 

200 ευρώ το 1 συν 3 αλμπουμ) 

στην τιμή των 450 ευρώ!

• Αληθεύει ότι είναι πολύ 

ζωντανή και ενδιαφέρουσα η 

αγορά ψηφιακών άλμπουμ της 

Μέσης Ανατολής/Αραβικών 

χωρών; 

Εν μέρει ναι. Ωστόσο τείνει να 

γίνεται όλο και πιο μικρότερη. 

Θα έλεγα ότι η αγορά της Μέσης 

Ανατολής ήταν υπέροχη στα 

μέσα της δεκαετίας του 2000. Η 

Μεγάλη ποικιλία σχεδίων 
και χρωμάτων ψηφιακών 
άλμπουμ υψηλής αισθητικής 
περιλαμβάνει η collection 2012. 
Στη φωτογραφία δείγμα του 
ιταλικού οίκου Dominiko 
Piepoli.
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δεκαετία του 2010 μάλλον βρήκε τους Άραβες να αναζητούν και αυτοί διαφορετικές λύσεις. 

Έτσι έκαναν την εμφάνισή τους τα πρώτα ντόπια εργαστήρια. Μέχρι τότε έπαιρναν άλμπουμ 

κυρίως από την Ιταλία με παράδοση 40 έως 60 ημέρες. Κάπου εκεί χάθηκε το παιχνίδι, 

αγόρασαν τεχνογνωσία και άρχισαν να εξυπηρετούνται μόνοι τους.

• Είναι πιθανόν νέα υλικά π.χ. μοντέρνα Inkjet να αντικαταστήσουν το φωτογραφικό χαρτί 

στα εν λόγω είδη; 

Είναι μια ερώτηση που γίνεται διαρκώς τα τελευταία πέντε χρόνια, με φυσικά την ίδια 

απάντηση. Κατηγορηματικά όχι! Και δεν είναι ούτε σχήμα λόγου αλλά ούτε και προσπάθεια 

προστασίας της δουλειάς που κάνουμε και των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Η απάντηση 

είναι απλή. Το φωτογραφικό χαρτί είναι εφεύρεση, είναι ανακάλυψη. Όχι μια τυχαία 

διαφοροποίηση ενός απλού τυπογραφικού 

ή άλλου χαρτιού όπως συμβαίνει στην inkjet τεχνολογία. Γι’ αυτό τον λόγο έχει αυτή την 

αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Ποτέ κάποιος δεν θα πάρει στα χέρια του ένα βιβλίο, ένα 

περιοδικό ή μια εφημερίδα τυπωμένα σε φωτογραφικό χαρτί. Επίσης ποτέ δεν θα κρατήσει 

στα χέρια του τις αναμνήσεις μιας ζωής, τον γάμο του παιδιού του, τα βαφτίσια του εγγονού 

του σε ένα άλμπουμ φτιαγμένο από εφημεριδόχαρτο! Έκαστος στο είδος του...Άλλωστε η 

πραγματική φωτογρφική ποιότητα είναι αξεπέραστη όχι μόνο στα μάτια των επαγγελματιών 

αλλά και του απλού κόσμου. 

• Ποιά είνα τα πιο δημοφιλή σας προϊόντα αυτή τη στιγμή; 

Τα πιο δημοφιλή μας προϊόντα είναι φυσικά τα ψηφιακά άλμπουμ και ειδικότερα η σειρά 

Quattro (1συν 3 αλμπουμ), το Ε51, τα Simple Albums και ο κατάλογος συνεχίζεται. Δεν θα 

πρέπει ωστόσο να παραβλέψω και το κομμάτι της απλής φωτογραφικής εκτύπωσης. Οι πελάτες 

μας θέλουν πλέον ακόμη και οι φωτογραφίες τους να έχουν την ίδια ποιότητα εκτύπωσης που 

έχουν και τα ψηφιακά τους άλμπουμ και μας προτιμούν πολλές φορές από ένα απλό minilab. 

Μέσα σε αυτό βέβαια συγκαταλέγεται και η εκτύπωση σε διάφορα άλλα υλικά π.χ. canvas, 

pvc, plexi, forex κλπ. όπου τα τελευταία χρόνια αποτελούν ένα επιπλέον κομμάτι του κάθε 

φωτογραφείου πέραν της κλασσικής εκτύπωσης. Για τα νέα προϊόντα μας θα μας επιτρέψετε να 

κρατήσουμε ορισμένη ...μυστικότητα. 

Κάποια προϊόντα από την Collection 2012 ήδη δημοσιεύονται σε αυτό το τεύχος του 

Photobusiness και κάποια ακολουθούν. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον κάποια από 

αυτά θα γίνουν best sellers. 

• Τα προηγούμενα χρόνια είχε παρατηρηθεί ένας “πόλεμος τιμών” στην κατηγορία του 

ψηφιακού άλμπουμ. 

PHOTOSHOP DIGITAL

����%��( F%#+�.#: 

�#�%��6*� 2, #,.# 

�%F*'�('�*: 

��*,�&#���! )�%�*&! #,.#� ��6.: 

22310 68061, 

e-mail: psd2@otenet.gr

Μερική άποψη του περιπτέρου της 
PhotoShop Digital στην έκθεση 
PHOTOVISION 2011

Δεν θα το έλεγα... πόλεμος 

τιμών. Όπως συμβαίνει σε όλες 

τις επαγγελματικές κατηγορίες, 

κάποιοι πίστευαν ότι ρίχνοντας 

φαινομενικά τις τιμές και 

κατασκευάζοντας τιμοκαταλόγους 

που δεν ήταν δυνατόν κανείς 

να καταλάβει πόσο τελικά 

θα πληρώσει, θα δελέαζαν 

τους πελάτες τους. Έχει πέσει 

στα χέρια μου τιμοκατάλογος 

εργαστηρίου ψηφιακού άλμπουμ 

που πραγματικά δεν καταλάβαινε 

κανείς πόσο τελικά θα στοίχιζε το 

ψηφιακό άλμπουμ. Μπορεί να 

ακούγομαι σκληρός με αυτό που 

λέω, όμως πολλοί φωτογράφοι 

ξέρουν ακριβώς το τι εννοώ. Οι 

ίδιοι βέβαια που πίστευαν στον 

πόλεμο τιμών είναι αυτοί που κατά 

την περίοδο της κρίσης αύξησαν 

τις τιμές τους! Στο χωριό μου αυτοί 

λέγονται... τσάμπα μάγκες! 

Η πολιτική που ακολουθεί 

συνεπώς η εταιρεία μας είναι απλή. 

Κάθε προϊόν έχει ένα κόστος και 

από αυτό πρέπει η εταιρία να 

αποκομίζει ένα νόμιμο και λογικό 

κέρδος. Και αυτό το υπηρετούμε. 

Καταλαβαίνουμε τον κάθε 

επαγγελματία φωτογράφο που και 

αυτός με την σειρά του περνάει 

καθημερινά μέσα από τρομακτικές 

οικονομικές δυσκολίες. Εν 

κατακλείδι η σχέση μας με τους 

επαγγελματίες φωτογράφους 

συνοψίζεται στο εξής: “Together 

we stand... divided we fall”! 
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Το δεύτερο Μνημόνιο έφερε τέσσερις βασικές αλλαγές για τους μισθωτούς του 

ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αποτιμώνται σε μειώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις 

θα ξεπεράσουν το 40%. Οι αλλαγές αυτές είναι:

Πρώτον, μείωση του βασικού μισθού κατά 22% και για τους νέους μέχρι 

25 ετών κατά 32%. Δεύτερον, κατάργηση σειράς επιδομάτων και διατήρηση 

μόνο τεσσάρων. Τρίτον, μείωση της μετενέργειας σε τρεις μήνες από έξι που ήταν πριν.

Τέταρτον, κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, η οποία θα περιορίζεται 

σε διαφορές που αφορούν μόνο τον βασικό μισθό.

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Τι σημαίνουν οι αλλαγές αυτές για τον μισθωτό του ιδιωτικού τομέα; Αν και απομένουν 

πολλά σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν με εγκυκλίους του υπουργείου Εργασίας 

για να ολοκληρωθεί το παζλ, οι άμεσες επιπτώσεις εντοπίζονται στα εξής:

1. Μείωση βασικού μισθού. Η μείωση κατά 22% (32% για νέους κάτω των 25 ετών) 

αφορά μόνο τα κλιμάκια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και ισχύει 

από 14 Φεβρουαρίου 2012. Δηλαδή, αν κάποιος μισθωτός αμείβεται σήμερα με βάση 

την ΕΓΣΣΕ, τότε μπορεί να υποστεί μείωση. Διευκρινίζεται ότι η μείωση των αποδοχών 

δεν είναι υποχρεωτική για τους εργοδότες.

• Παράδειγμα 1: Έστω άγαμος χωρίς προϋπηρεσία, ο οποίος αμείβεται σήμερα με τον 

κατώτατο βασικό μισθό των 751,39 ευρώ της ΕΓΣΣΕ. Αν είναι νέος μέχρι 25 ετών, ο 

μισθός του από 14 Φεβρουαρίου μειώνεται σε 511 ευρώ. Αν είναι άνω των 25 ετών, τότε 

μειώνεται στα 586 ευρώ.

• Παράδειγμα 2: Αν είναι έγγαμος με τρεις τριετίες στον ίδιο εργοδότη, τότε ο βασικός 

μισθός με βάση την ΕΓΣΣΕ είναι 1.037,13 ευρώ. Μετά τη μείωση του 22%, ο μισθός 

πέφτει στα 808,96 ευρώ.

2. Κατάργηση επιδομάτων. Πλέον ο βασικός μισθός θα συνοδεύεται από τέσσερα 

βασικά επιδόματα (τέκνων, πτυχίου, θέσης, επικινδυνότητας). Τα υπόλοιπα χάνονται. 

• Παράδειγμα: Έστω ξενοδοχοϋπάλληλος ο οποίος αμείβεται σήμερα με τον βασικό 

μισθό της κλαδικής του σύμβασης, δηλαδή με 967 ευρώ τον μήνα. Όμως, ο υπάλληλος 

αυτός αυξάνει τις μηνιαίες αποδοχές του με μια σειρά επιδομάτων: γάμου (96,7 ευρώ), 

εποχικότητας (96,7 ευρώ), τροφής (96,7 ευρώ), στολής (96,7 ευρώ). Τώρα, όλα τα 

παραπάνω επιδόματα χάνονται. Δηλαδή ο συγκεκριμένος υπάλληλος θα υποστεί 

μείωση κατά 387 ευρώ τον μήνα ή κατά 40%, σε σχέση με τα έως πρότινος επίπεδα.

Το επίδομα γάμου δεν είναι πλέον υποχρεωτικό να καταβάλλεται από τον εργοδότη. 

Επίσης, αρκετά επιδόματα που προβλέπονταν σήμερα χορηγούνταν είτε σε μετρητά είτε 

σε είδος (πχ. επίδομα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη στους εμποροϋπαλλήλους).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Κάθε κλαδική σύμβαση που λήγει 

παρατείνεται κατά τρεις μήνες και όσες 

βρίσκονται σε ισχύ παύουν να ισχύουν 

μετά τιε 14 Φεβρουαρίου 2013. Ας δούμε 

με το παρακάτω παράδειγμα το πώς 

λειτουργεί η μετενέργεια σε μία κλαδική 

σύμβαση που λήγει.

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας 

εμποροϋπάλληλος, έγγαμος με 10 

χρόνια προϋπηρεσίας και 10 χρόνια στον 

ίδιο εργοδότη, αμείβεται με 1.066 ευρώ 

(μεικτά) τον μήνα. Ο υπάλληλος αυτός 

αμείβεται υψηλότερα από τον βασικό 

μισθό της κλαδικής σύμβασης. Με τη 

λήξη της κλαδικής σύμβασης εργασίας, 

ο υπάλληλος αυτός θα συνεχίσει να 

αμείβεται με τα 1.066 ευρώ τον μήνα για 

τρεις επιπλέον μήνες. Αυτή είναι η έννοια 

της μετενέργειας που μειώθηκε σε τρεις 

από έξι μήνες. Με την παρέλευση του 

τριμήνου, υπάρχουν δύο εναλλακτικές: 

είτε υπογράφεται νέα κλαδική σύμβαση 

είτε ο εργαζόμενος αυτός θα αμείβεται 

με τον βασικό μισθό του κλιμακίου 

του που αντιστοιχούσε στην κλαδική 

σύμβαση, δηλαδή με 846 ευρώ τον 

μήνα. Ταυτόχρονα, ο εργαζόμενος αυτός 

μπορεί να χάσει το επίδομα γάμου (δεν 

είναι πλέον υποχρεωτικό, για την εν 

λόγω περίπτωση ήταν 107 ευρώ), θα 

χάσει το επίδομα ταμείου (53,5 ευρώ) και 

το επίδομα 10ετίας στον ίδιο εργοδότη 

(53,5 ευρώ). Με λίγα λόγια θα υποστεί 

μείωση κατά 444 ευρώ τον μήνα ή κατά 

41,7%, σε σχέση με το επίπεδο μισθού 

που ελάμβανε μέχρι τιε 14 Φεβρουαρίου 

2012.

Αναδημοσίευση από άρθρο του Λ. Στεργίου στην 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυριακής 4/3/12 

www.photo.gr
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$� ���� �� ����� �� PhotoBusiness Weekly ����!��� ��	 ��������	 �*��������	 ��
�� �* �*������* - ���*��4 ���. 

$������ 
�	 ��� email: photobusiness@photo.gr �*��������	 ��
�� ��	 �������	 ��	 ��� �� ��	 "���� �"4 "�
�����
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Η παραπάνω φωτογραφία αναρτήθηκε στο γρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στο facebook,  για τις 

ειδικές μονοθεματικές εκδόσεις που ετοιμάζει το περιοδικό μας. Για την φωτογραφία τοπίου 

τελευταία ημερομηνία είναι η Δευτέρα 12/3.  Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας φωτογραφίες! 

www.facebook.com/groups/photographos.mag_books

https://www.facebook.com/groups/photographos.mag.books/
https://www.facebook.com/groups/photographos.mag
https://www.facebook.com/groups/photographos.mag
https://www.facebook.com/photographos.mag
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P2 Photography
'��	 8���
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Αν και δεν το συνηθίζουμε, σε αυτό 

το τεύχος φιλοξενούμε όχι έναν αλλά 

δύο φωτογράφους. Πρόκειται για την 

ταλαντούχα ομάδα P2Photography από 

την Θεσσαλονίκη που το ταλέντο τους 

είναι τόσο συνυφασμένο με την ομαδική 

δουλειά και την ξεχωριστή συνεργασία 

τους που αποφασίσαμε να κάνουμε μια 

εξαίρεση 

� +?�*F%(+*� ��� �H�*,(�#�
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Έχουμε αδυναμία στη μόδα, το πορτραίτο και το γάμο. Είναι οι τρεις τομείς της φωτογραφίας που κατά τη γνώμη μας έχουν τη μεγαλύτερη εξέλιξη και 

ενδιαφέρον. Στη μόδα μας δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε νέες τεχνολογίες και τεχνικές φωτισμού και επεξεργασίας. Στο πορτραίτο χρειάζεται 

πάντα να μπορείς να κερδίσεις την εμπιστοσύνη και να αποκτήσεις οικειότητα με τον άνθρωπο που φωτογραφίζεις, ώστε να ξεχάσει ότι υπάρχει μια 

κάμερα μπροστά του. Στο γάμο κάνουμε μια μείξη των παραπάνω και τα συνδυάζουμε με την πιο ευτυχισμένη μέρα δύο οικογενειών. 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Με έδρα το στούντιό τους στην Καλαμαριά οι Πάνος Μισαηλίδης και Πάνος 
Χαραμόγλου αποτελούν μια ομάδα παθιασμένη με τη φωτογραφία, τις 
τεχνικές της και τα όριά της, μια ομάδα που μπορεί να οπτικοποιήσει την ιδέα 
και να ξεπεράσει κάθε περιορισμό. Η μεγάλη τους εμπειρία σε ότι αφορά τη 
φωτογραφία, το σχεδιασμό και την επεξεργασία, τους καθιστά ικανούς να 
αντιμετωπίσουν κάθε ανάθεση με συνέπεια και επαγγελματισμό και φροντίζουν 
να παραδίδουν πάντα στο πλαίσιο του χρόνου που έχει συμφωνηθεί.

P2 Photography
www.facebook.com/p2photography.gr
www.p2photography.gr

Η φωτογραφία είναι βλέμμα και συναίσθημα. Είναι τέχνη και τεχνική.

Είναι συνεχόμενη η εξέλιξη γεγονός που σε κρατά πάντα σε εγρήγορση γιατί πάντα θα 

υπάρχει κάτι νέο να ανακαλύψεις σε τεχνικές, σε φωτισμούς, σε εξοπλισμό, σε επεξεργασία. 

Δεν υπάρχουν όρια κι αυτό μας κρατά ζωντανούς και κεφάτους. Είναι τρόπος ζωής και μας 

δίνει τη δύναμη να δουλεύουμε ασταμάτητα. Πάντα ο στόχος μας θα είναι να ανεβούμε ένα 

μικρό σκαλοπάτι και να γίνουμε καλύτεροι.
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