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Έφυγε από τη ζωή διακριτικά και
αθόρυβα όπως είχε κάνει και την
εμφάνισή του στα γεννητούρια του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Τόσο αθόρυβα που στο
περιοδικό δεν μάθαμε καν για το θάνατό
του, παρά μόνον ένα μήνα μετά!

Ο

λόγος για τον Γιάννη Σπανδάγο,

συνιδρυτή και στυλοβάτη της
εταιρείας που ιδρύθηκε το 1989 – οι
άλλοι δύο είμαστε ο Μ. Μελετζής και
ο υποφαινόμενος – με σκοπό την έκδοση
του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ο Γιάννης
κατάγονταν από γνωστή μεγαλοαστική
οικογένεια του Ρεθύμνου και είχε
αποφοιτήσει από τη σχολή Αρχιτεκτόνων
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
της Αθήνας. Συνέχισε τις σπουδές του στο
Παρίσι και επιστρέφοντας στην Ελλάδα
εργάστηκε για κάποιο διάστημα στη
γενέτειρά του ως αρχιτέκτων - μηχανικός.
Γρήγορα αποτραβήχτηκε από αυτόν τον
κλάδο γιατί η “αντιπαροχή” και γενικά
οι ιδιαιτερότητες αυτής της δουλειάς δεν
πήγαιναν στον ανήσυχο χαρακτήρα του.
Την πολυτάραχη τότε χρονιά, το 1989,
που στην χώρα μας στήνονταν ειδικά
δικαστήρια, στο Βερολίνο έπεφτε το τείχος
κι ο Χατζιδάκις δήλωνε ότι προτιμά το
ΠΑΣΟΚ παρά την Αγγλία της… Θάτσερ
η αφεντιά μου ψαχνόταν να εκδώσει
φωτογραφικό περιοδικό (!). Μετά από μία
αποτυχημένη συνεργασία με τον Ανδρέα
Γαλάνη (μετέπειτα εκδότη του περιοδικού
OPTICON) και με την μεσολάβηση του
Μενέλαου Μελετζή (και νυν εκδότη
του περιοδικού PHOTONET) ο Γιάννης
Σπανδάγος μπήκε δυναμικά στην ομάδα
μας και έδρασε ως συνδετικός κρίκος
(και χρηματοδότης) στηρίζοντας
ποικιλότροπα την έκδοση του περιοδικού.
Είχε την οικονομική διεύθυνση της
επιχείρησης και ήταν ο... πυροσβέστης
που έσβηνε τις φωτιές που ανάβαμε στον
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κλάδο (αλλά και μεταξύ μας) οι έτεροι δύο Καπποδόκες της επιχείρησης. Το εκρηκτικό
μίγμα Σπανδάγου - Τζίμα - Μελετζή γέννησε μία εξίσου εκρηκτική στην εξέλιξή της
και πετυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα
καθιέρωσε τον ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ως το πρώτο φωτογραφικό περιοδικό στην χώρα μας
εκτοπίζοντας τον ανταγωνισμό (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & OPTICON). Η ίδια εταιρεία εξέδωσε
πολλούς τίτλους φωτογραφικών βιβλίων, έβαλε τα θεμέλια της μεγαλύτερης και
μακροβιότερης κλαδικής έκθεσης imaging της χώρας μας, της PHOTOVISION,
και πολλά άλλα που δεν είναι του παρόντος. Η συνεργασία μας σταμάτησε το 1997
και ο καθένας μας τράβηξε έκτοτε τον μοναχικό του δρόμο. Μόνο που ο δρόμος που
πήρε ο Γιάννης στις 11 Φεβρουαρίου είναι πλέον χωρίς επιστροφή.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Ρεθύμνου…
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Αυτή την Κυριακή...

...18 Μαρτίου κυκλοφορεί

ως ένθετο στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
μαζί με το περιοδικό ΓΥΝΑΙΚΑ!
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Κανακάρης τον οποίο και ευχαριστούμε.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E"#$%: Τάκης Τζίμας, &'(')% *+%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
,'"%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου &") '6,)+: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

7,&%: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr

 145 • 

19

  2012





4

ON LINE 

  

 145 • 

O IMAGING - E 

19

  2012

 





5

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 

I,

 7<=7 , &6) < 6!">

Φορητή μηχανή (travel camera), Rauser
& Cie, Geneva, περίπου 1890.

  $"   $ '$+   S. C. Museum % / 0 %
Μετά από τέσσερα χρόνια ολοκληρώνεται η μεγάλη έκθεση του μουσείου Swiss Camera
Museum, με τίτλο “L’oeil de la photographie”, δηλαδή το “Mάτι της φωτογραφίας”.
Το τελευταίο στάδιο της έκθεσης παρουσιάζεται στις 5 Μάιου 2012 και ονομάζεται “Au temps
des plaques” δηλαδή στην εποχή των πλακών. Το τελευταίο μέρος της έκθεσης ξεκινάει με
τις φωτογραφικές πλάκες του 19ου αιώνα που παράγονταν μαζικά, ήταν πιο φωτοευαίσθητες
από τις δαγγεροτυπίες και σηματοδότησαν την μετέπειτα ανάπτυξη της φωτογραφικής
τεχνολογίας.

Ο

ι ανακαλύψεις που πραγματοποιήθηκαν στο τέλος του 19ου αιώνα οδήγησαν στην
μαζική βιομηχανική παραγωγή φωτογραφικών πλακών που μέχρι τότε είχαν γίνει αρκετά
φωτοευαίσθητες, που σημαίνει ότι ήταν δυνατή η (σχεδόν) στιγμιαία φωτογραφία. Με μία
κίνηση ο φωτογράφος μπορούσε να συλλάβει την εικόνα και να στερεώσει τη φωτογραφία.
Αυτή η εξέλιξη βοήθησε στην ανάπτυξη πολλών εφαρμογών. Η έκθεση έχει σκοπό να μας
πάει πίσω στην εποχή που πραγματοποιήθηκαν οι σημαντικότερες ανακαλύψεις μέσω ενός
σημαντικού αριθμού εγγράφων και αντικειμένων, δείχνοντας στον επισκέπτη πως εξελίχθηκε
η σχεδίαση των μηχανών με τα χρόνια.
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Γκραβούρα που απεικονίζει έναν
φωτογράφο με τον βοηθό του στη
διάρκεια της Κομμούνας του Παρισιού
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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
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Η ΓEΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΞΗΡHΣ ΠΛAΚΑΣ
Η μέθοδος του υγρού κολλοδίου
ανακαλύφθηκε περίπου το 1850.
Όμως η πολυπλοκότητά της
ενθάρρυνε τους ερευνητές να
πειραματιστούν με νέες μεθόδους.
Οι περισσότεροι εστίασαν την
έρευνα στην μείωση του χρόνου
έκθεσης με ευαίσθητες αρνητικές
πλάκες. Το 1855 ο Jean-Marie
Taupenot, καθηγητής χημείας,
ξεκίνησε να προσμιγνύει την
αλμπουμίνα με το κολλόδιο,
φτιάχνοντας ξηρές πλάκες.
Διάφοροι ερευνητές έκαναν κάποιες
μικρές βελτιώσεις και το 1871
Η Εxpress Detective του Paul Nadar (Παρίσι. 1888).

ο γιατρός Richard Leach Maddox
έδωσε την πρώτη λύση. Επίστρωσε
την γυάλινη πλάκα του με
εμουλσιόν ζελατίνης, που περιείχε
βρωμιούχο άργυρο, φτιάχνοντας
μια πολύ πιο αποτελεσματική ξηρή
πλάκα. Ο Charles Harper Bennet το
1978 πρότεινε αυτή η εμουλσιόν να
ζεσταίνεται πριν απλωθεί στο γυαλί:
έτσι αυξήθηκε η φωτοευαισθησία
της πλάκας. Σύντομα χάρη στην
πλάκα αυτή έκαναν την εμφάνιση
τους φορητές μηχανές εξοπλισμένες
με viewfinder και κλείστρο.
Η φωτογραφική μηχανή έγινε
ένα φορητό κουβούκλιο που
περιείχε πλάκες, εξοπλισμένο
με κατοπτρικό σκόπευτρο για
οριζόντιες και κάθετες εικόνες.
Επειδή το πρώτο μοντέλο με αυτήν
τη σχεδίαση, ήταν αρκετά διακριτικό

Μηχανή Photosphere, Compagnie Francaise de Photographie (Παρίσι, περίπου 1889).

σε σχέση με τα προηγούμενα
ογκώδη φωτογραφικά συστήματα,
ονομάστηκε “detective” και
κυριάρχησε στη φωτογραφία στη
δεκαετία του 1890.
Η μηχανή Detective έζησε σχετικά
λίγο αφού σύντομα μετά την
κατασκευή της εξελίχτηκε και η
τεχνολογία του φιλμ.
Η πρώτη ρεφλέξ μηχανή που
επέτρεπε στο φωτογράφο να δει
τι πρόκειται να φωτογραφίσει
παράχθηκε μαζικά τη δεκαετία
του 1860 και μέχρι το 1880 είχε
εξελιχθεί σε ένα κουτί με το πάνελ
του φακού βιδωμένο στην άκρη,
ένα εστιακό κλείστρο μπροστά και
ένα χειριστήριο εστίασης.

H φωτογραφική μηχανή Compass, LeCoultre et Cie, Ελβετία, 1937.
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Αναπαραγωγή του φωτογραμμετρικού μοντάζ. Οι λήψεις πραγματοποιήθηκαν στις 3 Ιουλίου 1963.

Η μηχανή για μακρινές λήψεις, Grand Zeiss, χρησιμοποιείται από τον Emile Ganz to 1926.
Αγοράστηκαν για την ελβετική κυβέρνηση από την εταιρεία Ganz & Co της Ζυρίχης.

Pinatype kit, διαδικασία επιχρωματισμού για τρία έγχρωμα αντίτυπα,
Meister, Lucious & Bruening, Γερμανία, Hoechst am Mein, 1905.
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Ο φωτογράφος του Milwaukee Journal δείχνει ένα
πρωτότυπο σύστημα φλας της εποχής

Κουτί με γυάλινες πλάκες, Wratten & Wainwright’s
LDT, Λονδίνο, περίπου 1900.
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που σημαίνει ότι σε αριθμητικές
τιμές (τεμάχια) οι ανταγωνιστές
(Samsung, Κindle [Fire], Acer, Asus,
Lenovo κλπ.) ενισχύουν διαρκώς
τη θέση τους. Eιδικότερα το Κindle
Fire της Amazon είναι το δεύτερο
πιο καλοπουλημένο tablet φέτος,
με 4,7εκ. τεμάχια, ποντάροντας
στην πολύ προσιτή τιμή των 199
δολ. παραγκωνίζοντας τη Samsung
στην τρίτη θέση ανάμεσα στους
κατασκευαστές tablet.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται
τα συμπεράσματα της έρευνας
αγοράς της εταιρίας αναλυτών IHS
στο πρόσφατο Application Market
Forecast. Mέχρι το 2014 λοιπόν,
τα tablet θα αντιπροσωπεύουν
την τέταρτη μεγαλύτερη εφαρμογή
microchip με συνολική αξία 18 δις

 !! )"& ,'% '6!=,% Tablet
 26% #; ! !  !
Μέσα στην τρέλα και το hype των υπολογιστών tablet ζούμε για μια ακόμη χρονιά.
Η επικυριαρχία της Apple που έχει βρει την κότα με τα χρυσά αυγά (λέγε με iPad) δεν
αμφισβητείται από τους αριθμούς. Οι πωλήσεις φέτος θα υπερβούν τα 65,6εκ. τεμάχια
iPad για το 2012 και τα 90εκ. για το 2013 (!!!), ωθώντας τη μετοχή στα ύψη (η νέα τιμή
- στόχος από την χρηματιστηριακή Cannaccord Genuity ξεπερνά τα 700 δολ.).

Ο

ι προβλέψεις αυτές προέρχονται από τον κατασκευαστή αλλά ενισχύονται από πορίσματα πρόσφατης έρευνας της εξειδικευμένης εταιρίας IDC. Tί μας λέει; Ότι την χρονιά που

διανύουμε όλες μαζί οι κατασκευάστριες εταιρίες θα ξεπεράσουν το ψυχολογικό όριο των 100
εκ. συσκευών tablet. Oι πωλήσεις θα φθάνουν τα 106,1εκ. τεμάχια αριθμός πολύ υψηλότερος
συγκριτικά με προηγούμενες έρευνες που τον ήθελαν να περιορίζεται στα 87,7εκ. τεμάχια.
Η πρόβλεψη έχει τεράστια σημασία και αλληλεπίδραση για τη φωτογραφική αγορά αφού
σταδιακά το tablet θα παίζει ρόλο ανταγωνιστή προς τις compact φωτογραφικές μηχανές
όπως κάνουν τα smartphone. Aκόμη πιο κρίσιμες γίνονται οι εξελίξεις στο τεχνολογικό
προσκήνιο αν αναλογιστούμε το βαθμό στον οποίο πρόκειται τα tablet να υποκαταστήσουν
τους “κανονικούς” επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές. Η πρόβλεψη της IDC αναφέρει
ότι σταδιακά το τεράστιο μερίδιο της Apple θα συρρικνωθεί εφόσον λανσαριστούν οικονομικές
παρόμοιες συσκευές με λειτουργικό Android αν και θα παραμείνει σε επίπεδα άνω του 50%
ως το 2016! Αξιοσημείωτη είναι η διαπίστωση ότι αν και οι πωλήσεις των iPad εκτοξεύτηκαν
κατά 50% μεταξύ 3ου και 4ου τριμήνου 2011, το μερίδιό της έπεσε από το 61,5% στο 54,7%
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δολ. σε σύγκριση με τα μόλις 2,6δις.
δολ. που άξιζε αυτή η αγορά το
2010, όταν ήλθε η επανάσταση με το
πρώτο iPad. Μέσα στο 2014, χρονιάορόσημο στην οποία αναφερόμαστε,
οι πωλήσεις microchip θα είναι
μεγαλύτερες μόνον στα κινητά
τηλέφωνα, τα laptop και τα desktop
μηχανήματα. Όπως είπε και ο Dell
Ford , επικεφαλής του τμήματος
Εlectronics and Semiconductor
Research της iHS, “η δραματική
ανέλιξη από την αφάνεια στη
διασημότητα των tablet είναι χωρίς
προηγούμενο στην ιστορία των
καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Eκεί
που άλλες κατηγορίες χρειάστηκαν
τουλάχιστον μια δεκαετία να
ωριμάσουν τα tablet, οδηγούμενα
από την πρωτοφανή δημοτικότητα
και αποδοχή των iPad εξελίχθηκαν
απίστευτα. Από τη θέση Νο35 το
2010 έφθασαν σε μια χρονιά στο
Νο 8, και η συνέχεια θα είναι εξίσου
αλματώδης…”
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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6 Photonet Show
I 2+$ 2

Το ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε το Photonet Show

  P   $ 10 & 11 Q .

Κ

Αποτελεί στέρεη και
απόλυτη πεποίθησή
μας πως η εκθεσιακή
δραστηριότητα

αι μόνο η διοργάνωση στη Θεσσαλονίκη του 6ου Photonet Show υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ,
αποτελεί θετικό γεγονός που χαιρετίζουμε γιατί αν μη τι άλλο υποδηλώνει προσδοκία για ένα
καλύτερο αύριο και αισιοδοξία για το μέλλον. Αναμφίβολα η προσέλευση των επαγγελματιών
φωτογράφων δεν μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, αν λάβει κανείς υπ’ όψη του αφ’ ενός την

στον ευρύτερο
φωτογραφικό
κλάδο δεν πρέπει να
περιοριστεί παρά τα
έντονα και πιεστικά
προβλήματα που
αντιμετωπίζει
η χώρα μας.

γενικευμένη κακοκαιρία σ’ όλη τη Β. Ελλάδα και αφετέρου την περιορισμένη διαφήμιση και προβολή
της έκθεσης. Πώς να γινόταν εξ άλλου διαφήμιση με τέτοιες χαμηλές τιμές ενοικίασης των περιπτέρων;
(πάλι καλά…) Εκτός αυτού όταν μόλις είκοσι μέρες πριν την έκθεση οι περισσότεροι εκθέτες το
σκέφτονταν ακόμα αν θα λάβουν μέρος (πώς να αποφασίσουν νωρίτερα με ανοιχτό το ενδεχόμενο
πτώχευσης της χώρας λόγω συζητήσεων περί PSI;). Όμως τέλος καλό όλα καλά.
Επ’ ευκαιρία: Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του κλάδου θα πραγματοποιηθεί στην δέκατη
PHOTOVISION 2013 που συμπληρώνει του χρόνου αισίως τα είκοσι χρόνια σταθερής και ανελλιπούς
διοργάνωσης και η οποία σε πείσμα των καιρών θα έχει επετειακό και πανηγυρικό χαρακτήρα.
Η επίσημη αναγγελία της έκθεσης, σε συνεννόηση πάντοτε με τον ΣΕΚΑΦ, θα γίνει τις επόμενες
εβδομάδες μιας και η διαδικασία κράτησης χώρου και ημερομηνίας έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
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Δεν ξέρω αν η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως
φάρσα, αλλά όσα σχεδόν προεξοφλούνται ότι θα
συμβούν στις εκλογές, μόνον πρωτοφανή δεν θα
είναι στη χώρα μας. Ενδεχομένως μάλιστα να μην
είναι τυχαίο ότι τα αποτελέσματα που εικάζεται
ότι θα «γεννήσουν» οι κάλπες θα μπορούν να
συγκριθούν μόνον με εκείνα που προέκυψαν
στην Ελλάδα μετά μια πολύ μεγάλη καταστροφή:
Τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο,
καθώς οι εκλογές του 1950 ήταν εκείνες (και οι
μόνες) που έμελλε να εκλέξουν δεκακομματική(!)
Βουλή. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι είχε γίνει σε
εκείνες τις εκλογές γιατί και τότε προεξοφλείτο
το τέλος του δικομματισμού. Από τον χώρο τηε
Δεξιάς μπήκαν στη Βουλή πέντε σχηματισμοί και
το «Λαϊκό Κόμμα» του Κ. Τσαλδάρη πρώτευσε
με μόλις 18,8% των ψήφων! Βουλευτές εξέλεξαν
επίσης το κεντροδεξιά σχήματα «Μέτωπο Εθνικής
Αναδημιουργίας» (του Π. Κανελλόπουλου) και
«Εθνικό Κόμμα Ελλάδος» (του Ναπ. Ζέρβα)
που έλαβαν 5,3% και 3,6%, ενώ η ακροδεξιά
«Πολιτική Ανεξάρτητη Παράταξη» συγκέντρωσε
9,7%. Σημειωτέον, ότι την τελευταία στιγμή
από τους κόλπους του Λαϊκού Κόμματος
προέκυψε και το λεγόμενο κόμμα «των
40ρηδων» με αρχηγό τον Σπ. Μαρκεζίνη που
επίσης κατόρθωσε να μπει στη Βουλή. Στους
αντίποδες, οι Φιλελεύθεροι με αρχηγό έναν...
Βενιζέλο (τον Σοφοκλή) βγήκαν δεύτεροι με
17,2%, καθώς τους διεμβόλισε το νεοϊδρυθέν
κεντροαριστερό κόμμα του Ν. Πλαστήρα που
έλαβε 16,4% και η Παράταξη των «Αγροτών,
Εργαζομένων» (με 2,6%). Τη χαριστική βολή,
όμως, στους Φιλελευθέρους την έδωσε ποιος
νομίζετε; Ο Γ. Παπανδρέου, παππούς του τέως
πρωθυπουργού, ο οποίος κατέβασε κόμμα με το
όνομά του (!) και έλαβε το 10,7% των ψήφων.
Ο δε σκληρός πυρήνας της Αριστεράς (το ΚΚΕ
ήταν παράνομο και κατέβηκε ως Δημοκρατική
Παράταξη) έλαβε, όσο λαμβάνει συνήθως,
δηλαδή 9,7%. Το καλύτερα σας τα άφησα για το
τέλος. Οι εκλογές είχαν προγραμματισθεί για τις
19 Φεβρουαρίου (!), αλλά λόγω διαφωνίας των
κομμάτων ανεβλήθησαν για κάποιες εβδομάδες.
Καθώς, ωστόσο, οι αρχηγοί είχαν αντιληφθεί
την οργή των πολιτών αποφάσισαν εις ένδειξη
καλής θελήσεως να μειώσουν τους βουλευτές
από 350 σε 250. Κατόπιν, οι μεγαλύτεροι ξέρουν
τι συνέβη. Λόγω αδυναμίας να κυβερνηθεί ο
τόπος σήμανε «Ελληνικός Συναγερμός» και
πρωθυπουργός εξελέγη ο στρατηγός Παπάγος,
και μόλις πέθανε, ανέλαβε ο Καραμανλής...
Αναδημοσίευση από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου 10/3/12
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Hewlett Packard
All-in-One Workstation
Η HP παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο all-in-one workstation. Χάρη
στην ειδική της σχεδίαση, η οθόνη 27 ιντσών του νέου workstation
HP Ζ1 ανοίγει και ο χρήστης μπορεί να αντικαταστήσει εξαρτήματα και
να κάνει αναβαθμίσεις χωρίς εργαλεία. Το workstation Ζ1 διαθέτει
επεξεργαστή Intel Xeon και κάρτα γραφικών NVIDIA Quadro που
υποστηρίζει περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο χρώματα. Το Ζ1
αφορά εργασίες που απαιτούν computer design και επεξεργασία
ψηφιακών μέσων, και για επαγγελματίες όπως αρχιτέκτονες,
εκπαιδευτικούς ή ανεξάρτητους επαγγελματίες. Είναι ελεγμένο και
πιστοποιημένα συμβατό με τις σύγχρονες εφαρμογές της βιομηχανίας.
Ο χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα να υλοποιήσει όλες τις ιδέες του
με το Z1 της HP, είτε είναι για παράδειγμα μηχανικός και δημιουργεί
τρισδιάστατα στοιχεία είτε είναι αρχιτέκτονας και σχεδιάζει κτήρια
είτε παραγωγός βίντεο που επιμελείται υλικό ή φωτογράφος που
επεξεργάζεται φωτογραφικές λήψεις. Οι χρήστες μπορούν με ευκολία
να προσθέσουν σκληρό δίσκο, να αναβαθμίσουν τη μνήμη ή να
έχουν πρόσβαση στην κάρτα γραφικών ανοίγοντας απλά το πλαίσιο.
Επίσης μπορούν να διαλέξουν από μια ποικιλία τύπων συστημάτων
αποθήκευσης όπως, σκληρούς δίσκους 7.2Κ και 10Κ SATA , SSD,
προαιρετικές διαμορφώσεις RAID, αναγνώστη καρτών media
πολλαπλών format και οπτικούς δίσκους.
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Tα ταξίδια του ΦΩΤΟγράφου

   
  

www.photo.gr
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Κωνσταντινούπολη
17 έως 20 Μαΐου

€ 580

Παρίσι

€ 820

31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου

Πίνδος με 4x4
15 – 17 Ιουνίου

€ 330

“Εθνολογική
φωτογραφία & φωτορεπορτάζ”

“Ιστορία & αισθητική
της Φωτογραφίας”

“Φωτογραφία
άγριας φύσης”

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

- Δύο τρίωρα μαθήματα σε αίθουσα του ξενοδοχείου

- Δύο τρίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

διαμονής μας με εισηγητή Έλληνα καθηγητή φωτογραφίας

- Πρακτική εξάσκηση με φωτογραφικές εξορμήσεις στα

- Επισκέψεις σε φωτογραφικές εκθέσεις, ανάλυση

Πριγκιποννήσια, Βόσπορο, Αγιά Σοφιά, Σκεπαστή Αγορά

και κατανόηση των εκτιθέμενων έργων με τη βοήθεια του

(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)

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

- Τρία γεύματα σε τοπικά εστιατόρια

για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

- Συνοδός/αρχηγός αποστολής από
το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 40
Κρατήσεις: μέχρι 10 Απριλίου

- 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

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

Ντουμπρόβνικ
Κροατία

€ 680

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:

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

- Δύο διανυκτερεύσεις σε ορεινό ξενοδοχείο 4*

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης

σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό

με την Croatia air

- Δύο προγεύματα

- Τρεις διανυκτερεύσεις σε Ξενοδοχείο 5* με πρωινό

- Ένα υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα στη φύση

σε δίκλινο δωμάτιο (+150€ σε μονόκλινο)

- Δύο δείπνα με πλούσιο μπουφέ

- Τρία δείπνα με πλούσιο μπουφέ

(εκτός ποτών και αναψυκτικών)

- Πούλμαν με συνοδό / ξεναγό για τις μετακινήσεις

- Μετακινήσεις με 4x4 από έμπειρους οδηγούς

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 60
Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου

Αριθμός θέσεων: 40
Κρατήσεις: μέχρι 10 Μαΐου

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

Εισηγητής σεμιναρίου:
Emmanuel Coupe - Kalomiris
http://www.emmanuelcoupe.com/

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400

info@photo.gr, www.photo.gr
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Low Key

PWS
 !   Adobe Lightroom
Στις 21 και 22 Μαρτίου η ομάδα του PWS διοργανώνει στο studio της
σεμινάριο σχετικά με το δημοφιλές πρόγραμμα της Adobe, Lightroom με
εισηγητή τον φωτογράφο Τάσο Βασιλειάδη. Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν
θέματα γύρω από το καλιμπράρισμα της μηχανής, τον σχεδιασμό των

BC  7<=7
 ",;
!   % ;% 6 $22 !
Πριν λίγες μέρες μερικές φωτογραφίες του
William Εggleston πουλήθηκαν στον οίκο

άλμπουμ αλλά και το Photoshop. Το σεμινάριο στοιχίζει 150 ευρώ και
για τις δύο μέρες και θα πραγματοποιηθεί στο στούντιο της ομάδας PWS
(Θουκυδίδου 16 στην Καλαμαριά). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν
μαζί τους φωτογραφική μηχανή και laptop με εγκατεστημένο το Lightroom
και το Photoshop.
http://www.e-pws.com/

δημοπρασιών Christie’s έναντι του ποσού των
5.903.250 δολ. Όπως είπε εκπρόσωπος του
Christie’s, σκοπός της δημοπρασίας ήταν να
προβάλει το έργο του Eggleston σε ευρύτερο
φάσμα συλλεκτών. Αν κρίνουμε από τα χρήματα
που συγκεντρώθηκαν μάλλον τα κατάφερε.
Συνολικά δημοπρατήθηκαν 36 εκτυπώσεις με το
διάσημο τρίκυκλο του Eggleston να πιάνει πάνω
από μισό εκατομμύριο.
Ήταν η πρώτη φορά που δημοπρατήθηκαν
εκτυπώσεις Inkjet του Eggleston με μελάνια
pigment σε σχέση με τις ειδικές εκτυπώσεις dye
transfer (μέθοδος με μεταφορά χρωστικών) που
χρησιμοποιούσε από το 1970 και παρήγαγαν
αυτό το μεγάλο χρωματικό κορεσμό για τον
οποίο έγινε γνωστή η δουλειά του.
Η αλλαγή του τρόπου εκτύπωσης, όπως δήλωσε
ο διευθυντής του Christies, έγινε εν μέρει για
να επιτευχθεί η προσέγγιση ενός πιο νεανικού
κοινού σε σχέση με τους μεγαλύτερους ηλικιακά
συλλέκτες, στις τάξεις των οποίων ήταν μέχρι
τώρα δημοφιλής ο Eggleston.
Σύμφωνα με τον διευθυντή οι συλλέκτες αυτοί
ενδιαφέρονταν κυρίως για την μέθοδο της
εκτύπωσης, το πότε πραγματοποιήθηκε κτλ.
Επίσης σύμφωνα με το Joshua Holderman,
το νεότερο κοινό που συλλέγει έργα τέχνης
ενδιαφέρεται για το έργο καθαυτό και όχι για τη
χημική σύνθεση των μελανιών ή της διαδικασίας
εμφάνισης και εκτύπωσης.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ο Ορίζοντας Γεγονότων, μέσα στο πλαίσιο του project Ουτοπία που
ξεκίνησε το Γενάρη, εγκαινιάζει μια νέα ομαδική έκθεση, στις 16
Μαρτίου, με τίτλο “Ερωτοπία”. Μια περιπλάνηση στον τόπο, ή την
ουτοπία του Έρωτα, σε μια διαρκή επιδίωξη του ιδανικού. Η στιγμή
που η ερωτική επιθυμία παίρνει σάρκα και
οστά. Μια αιώρηση μεταξύ φαντασίωσης
και πραγματικότητας. Ψάχνοντας
αυτή τη στιγμή της μεταμόρφωσης,
50 καλλιτέχνες «συνευρίσκονται
ερωτικά» παρουσιάζοντας έργα από
όλο το φάσμα των εικαστικών τεχνών:
Ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία,
βίντεο, εγκατάσταση, performance,
δίνοντας μια διαφορετική, κάθε φορά,
εικόνα του “ερωτικού τοπίου”. Η
έκθεση διαρθρώνεται στα δωμάτια μιας
πετρόκτιστης Αθηναϊκής οικίας του 19ου
αιώνα, στην οδό Κεραμεικού αρ. 88,
όπου ο Ορίζοντας Γεγονότων στεγάζει
ανησυχίες καλλιτεχνών, μετασκευάζοντάς
τη σε ένα χώρο “εκπολιτισμού” της πραγματικότητας.
Επιμέλεια: Άννα Χασανάκου
Εγκαίνια: Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Μαρτίου 2012, στις 19:00.
Διάρκεια Έκθεσης: 16 Μαρτίου έως 8 Απριλίου 2012
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 18:00 – 21:00, Σάββατο και
Κυριακή 11:00 - 21:00
Διεύθυνση: Κεραμεικού 88, Αθήνα
Πληροφορίες: orizontasgegonotwn.blogspot.com
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Σας περιμένουμε
στο περίπτερο
μας!
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LumiQuest
 )  25  " 
Ακριβώς πριν εικοσιπέντε χρόνια η
LumiQuest έκανε την είσοδο της στην
αγορά με το LumiQuest Pocket Bouncer,
το οποίο ακόμα και σήμερα παραμένει
ένα από τα πιο δημοφιλή αξεσουάρ για
φλας. Η LumiQuest ιδρύθηκε το 1987
από τους Quest Couch και Heidi Kenny, οι
οποίοι είχαν μια εταιρεία οπτικοκουστικών
παραγωγών και χρειάζονταν να
κάνουν λήψεις γρήγορα και κάτω από
διάφορες φωτιστικές συνθήκες. Για να
λύσει κάποια προβλήματα του ο Quest
έφτιαξε μια bounce card κάρτα η οποία
αναδιπλωνόταν για εύκολη μεταφορά.
Η κάρτα αποδείχθηκε πολύ
αποτελεσματική στο να μαλακώνει και
να διαχέει το φως. Αυτή η κάρτα ήταν η
πρώιμη εκδοχή του LumiQuest Pocket

Sony A57

Bouncer. Σύντομα οι δύο συνεργάτες

5  #  %  $2 SLT

αποφάσισαν να σχεδιάσουν προϊόντα

Από την προηγούμενη χρονιά, έγινε φανερή η στροφή της Canon προς τις μηχανές με
τεχνολογία SLT με ημιφωτοδιαπερατό σταθερό καθρέπτη στη θέση των συνηθισμένων

που ανταποκρίνονταν στα πραγματικά
προβλήματα των φωτογράφων.
Σήμερα η LumiQuest έχει 30 διαφορετικά

DSLR. Όπως έχουμε ξαναγράψει η Sony επανέφερε την παλιά ιδέα της Canon Pellix
του 1965, σε εκσυγχρονισμένη μορφή, με ανάκλαση ενός μέρους του φωτός προς τον

προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται 100%
στις ΗΠΑ και χρησιμοποιούν ανθεκτικά και

αισθητήρα του autofocus. Στο προκείμενο, η ιδέα είναι ότι αντικαθίσταται η προσιτή A55 με
ένα μοντέλο ίδιων (16) Μegapixel αλλά με ηλεκτρονικά τελευταίας γενιάς που της χαρίζουν

ποιοτικά υλικά.

μεγάλη ταχύτητα και το ηλεκτρονικό σκόπευτρο Trufinder ανάλυσης 1.44Κ pixel. To έργο
του τελευταίου υποβοηθείται από την αρθρωτή οθόνη 3in. τύπου Xtra Fine TFT Trublack.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 210 3210000

H ταχύτητα είναι εμφανής στο εξαιρετικό, σχεδόν απίστευτο burst mode 12fps (μόνο
στη λειτουργία Continuous Advance Priority Mode, ανάλυση 8,4Megapixel) αλλά και

TA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

στο full HD video 1080p σε 60i, 60p ή 24p. H βιντεοσκόπηση διευκολύνεται ακόμη
περισσότερο με τη συμπίεση AVCHD v.2.0. αλλά και την αξιοποίηση όλων των λειτουργιών
PSAM. To autofocus είναι δανεισμένο από την Alpha 65 με 15 σημεία εστίασης και τρεις
σταυροειδείς αισθητήρες καθώς και εξελιγμένη παρακολούθηση εστίασης Object Tracking.
Τα χαρακτηριστικά εμπλουτίζονται με τα Picture Effects δηλ. με 11 ειδικά εφέ και 15
παραλλαγές όπως Pop Color, HDR Painting, Miniature κλπ. Θα κυκλοφορήσει από τον
Απρίλιο σε μορφή κιτ με το φακό 18-55mm.
SONY 801 11 92000

 Lexar ,&  
>  2  /  +  
"  Hama Distribution
H μεγάλη αμερικανική εταιρία προϊόντων
flash memory θα διακινεί πλέον τα προϊόντα
της στην ελληνική αγορά μέσα από το κανάλι
της Hama Distribution, εταιρίας συμφερόντων
του ομίλου Δαμκαλίδη. Όπως είναι γνωστό
η Lexar αποτελεί εταιρία τεχνολογικής αιχμής
σε προϊόντα όπως κάρτες μνήμης σε όλα τα
φορμά. Ξεχωρίζουν η Compactflash 1000x
(με διαμεταγωγή 150MB/sec.) και η SDXC
UHS-1 600x (με διαμεταγωγή 90MB/sec.).
Eπίσης το flash drive USB 3.0 Jumpdrive Triton
με διαμεταγωγή 155MB/sec. το ταχύτερο
φλασάκι παραγωγής.
HAMA DISTRIBUTION 210 9410206
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Enlight Photo
ioShutter
 "   
 time lapse?
Στην πληθώρα των εφαρμογών
για το λειτουργικό iOS και τις
συσκευές iPad, iPhone και iPod,
προστίθεται μια ακόμη, με ειδικό
φωτογραφικό ενδιαφέρον.
Πρόκειται για ένα συνδυασμό
hardware και software που
δίνει τον απόλυτο έλεγχο των
λήψεων με αυτοχρονομέτρη
και time lapse, σαν μια
ολοκληρωμένη λήψη εξελιγμένου
τηλεχειριστηρίου. Το hardware
εκτός από το κυρίως χειριστήριο
αποτελείται από δύο ακροδέκτες,
στη μία άκρη μπαίνει στην έξοδο
ακουστικών της συσκευής Apple

Sigma

και στην άλλη καταλήγει στην
είσοδο Remote Control της
μηχανής. Θα βγαίνει σε τρεις

Θυμάστε ότι η ρεφλέξ SD1 απέκτησε πρόσφατα την έκδοση Merill προς τιμήν
του εφευρέτη του αισθητήρα Foveon Dick Merill. Mαζί της εμφανίστηκαν και δύο

/2   ! # large sensor compact DP1/DP2Merill

εκδόσεις για Canon, Pentax

αναβαθμισμένες εκδόσεις των compact DP1/DP2 με τους μεγάλου μεγέθους (16x24mm)
αισθητήρες Foveon X3 ανάλυσης 15,4x3Μegapixel oι οποίες έκαναν πανηγυρική

και Ηasselblad με φις 2,5mm
μία Canon N3 και μία Νikon
10pin. Συμπληρώνεται από τις

εμφάνιση στην έκθεση Focus on Imaging στο Birmigham της Βρετανίας Στην πράξη οι
δύο μηχανές είναι όμοιες και διαφοροποιούνται μόνον στο οπτικό μέρος και μάλιστα στις

αντίστοιχες εκδόσεις ioShutter
Lite/’Pro για iOS που προσφέρουν

εστιακές αποστάσεις των φακών:19mm f/2,8 (DP1m) και 30mm f/2,8 (DP2m) Εξωτερικά
το design έχει αλλάξει με τους φακούς μετατοπισμένους στην εξωτερική πλευρά της

διαφορετικού βαθμού
λειτουργικότητα και ευκολίες.

μπροστινής όψης αντί για το κέντρο που θα περίμενε κανείς. Οι φακοί προεξέχουν
από το σώμα και περιλαμβάνουν δακτυλίδι εστίασης με ηλεκτρική ζεύξη. Το πλήκτρο

Συγκεκριμένα, υπάρχουν οι εξής
διαβαθμίσεις:

απελευθέρωσης του κλείστρου περιβάλλεται από ομοκεντρικό δακτυλίδι που ελέγχει
διάφραγμα ή ταχύτητα ενώ η άλλη περιστροφική κλίμακα επιλογών έχει αντικατασταθεί

Στο Lite o αυτοχρονομέτρης

από πλήκτρο. Η πίσω πλευρά μοιάζει αρκετά με τα προηγούμενα μοντέλα αλλά έχει
μεγαλύτερη οθόνη 3in. και ανάλυση 921Κ pixel, δανεισμένη από τον συναρπαστικό
κόσμο των ρεφλέξ. Μαζί με τις δύο large sensor compact έκαναν την εμφάνισή τους
οι καινούργιοι φακοί Digital Neo για Sony NEX και Μicro 4/3 ένας 19mm f/2,8EX DN
με οκτώ στοιχεία σε έξι γκρουπ και ένας 30mm f/2,8 EX DN με επτά στοιχεία σε πέντε
γκρουπ που σχεδιαστικά μοιάζουν αλλά δεν είναι ταυτόσημοι με τους αντίστοιχους που
φορούν οι compact DP.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492

ρυθμίζεται σε εύρος 20 ως
60sec. ενώ στο Pro εκτός του
ότι ο αυτοχρονομέτρης είναι
πλήρως παραμετροποιήσιμος σε
χρόνους και μάλιστα με πρόσθετη
λειτουργία ημερολογίου. Σε
λειτουργία πόζας Β (bulb) το Lite
δίνει 60, 90 και 120sec. ενώ το Pro
όλους τους χρόνους ανάμεσα σε
1sec. και 24ώρες. Σε ΤimeLapse το
Lite προσφέρει τρία προγράμματα
ενώ το Pro προγραμματίζεται
πλήρως.

Samsung
«1 Hour Service»
Η Samsung Electronics Hellas εγκαινίασε τη νέα υπηρεσία «1 Hour Service» για τα
προϊόντα κινητής τηλεφωνίας. Το εξουσιοδοτημένο κέντρο service Smartec, προσφέρει
τη νέα υπηρεσία “1 Hour Service” για τους καταναλωτές προϊόντων κινητής τηλεφωνίας
Samsung. Εντός 20 λεπτών από την ώρα παράδοσης της συσκευής οι καταναλωτές θα
ενημερώνονται για την πορεία της επισκευής και εντός μίας ώρας θα έχουν τη δυνατότητα
να παραλάβουν την συσκευή τους επισκευασμένη. Η υπηρεσία «1 Hour Service»,
σκοπό έχει να διευκολύνει τους κατόχους κινητών τηλεφώνων Samsung, προσφέροντάς
τους ταυτόχρονα άμεση εξυπηρέτηση και υποστήριξη για τη συσκευή τους. Οι ώρες
παραλαβής των συσκευών είναι 09:00π.μ. – 15:30 και αφορούν την περιοχή της Αττικής.
Για περισσότερες πληροφορίες οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung στο τηλέφωνο 801 11 72 67 864.
SMARTEC A.E. Φειδιππίδου 7, Χαϊδάρι, 124 61 Αθήνα
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weddingphoto
   2012

97.924

*

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Η κρίση όλα τα σαρώνει. Μια ορατή πλευρά της κρίσης είναι
η άνθηση των deal sites: των ηλεκτρονικών προσφορών που
βομβαρδίζουν καθημερινά τα mailbox όλων μας. Υπόσχονται
τα πιο απίθανα πράγματα. Ευκαιρίες στα πάντα. Μετά την
προηγούμενη αναφορά μας με την “προβληματική προσφορά”
σε υποβρύχια compact Panasonic FT3 νάσου η συνέχεια. Αυτή
τη φορά σε άλλο μήκος κύματος. Που μάλλον μας αφορά.
Μιλάω για τις πάμφθηνες φωτογραφίες ταυτότητας/διαβατηρίου.
Πάρε κόσμε. Με μόλις 4 ευρώ. Προσφορά. Τιμή χώμα. Τιμή
για δέσιμο. Μέσα στο γενικό χαμό, την απορρύθμιση της
αγοράς, την καταρράκωση του συνδικαλισμού, την απώλεια
των συναδελφικών δεσμών (που ποτέ δεν ήταν ισχυροί) δεν
μας κάνει εντύπωση. Όμως ο συγκεκριμένος επαγγελματίας
βγαίνει; Πουλάει κάτω του κόστους, μόνο και μόνο για να
αλλάξει τα λεφτά του; Ή, για να μπάσει κόσμο στο μαγαζί; Τι λέει
επί του προκειμένου η ΕΚΦΑ και η ΠΟΦ. Καλά τα ψηφίσματα
και οι συμπαραστάσεις προς τρίτους, αλλά ο φωτογραφικός
επαγγελματικός κόσμος, ο μαγαζάτορας που καταστρέφεται
κάθε μέρα χρειάζεται περισσότερη συμπαράσταση. Γιατί έχει

Braun Tavla
I '% 1  $ %
Για την επεξεργασία φωτογραφίας οι ψηφιοπινακίδες
(Digitizer) αποτελούν πολύτιμο εργαλείο γιατί διευκολύνουν
αποφασιστικά τις επιλογές περιγραμμάτων, τα μασκαρίσματα.

πάθει νευρική κρίση από την …κρίση.

Χάρη στη μεγαλύτερη ακρίβεια αντικαθιστούν το ποντίκι και
λειτουργούν ως εναλλακτικό καταδεικτικό εξάρτημα μέσα στο
λειτουργικό. Η Braun κυκλοφορεί μια σειρά τριών digitizer
σε μεγέθη 5, 8 και 12in. με ηλεκτρομαγνητική σχεδίαση και
ανάλυση ως 4000dpi. H ευαισθησία αντιστοιχεί σε 1024
επίπεδα πίεσης και η ακρίβεια είναι 0.01in. Παρέχονται οδηγοί
για Windows XP, Vista, 7 και Mac OS X.
VIDEOPHOT-ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ 210 3213691

ncyclopedia Britannica
Q"   1 $ 2

50) %    forum 2% '   2

.

Άλλοι διαμαρτύρονται γιατί να πληρώνουν ακριβά τις
ανατυπώσεις και άλλοι διεκδικούν λεφτά από το …φωτογράφο
γιατί, λένε, κάνει διαφήμιση αν βάλει τη φίρμα του στο CD
με το υλικό. Το έλλειμμα πληροφόρησης του κοινού είναι
τραγικό. Εννοείται ότι σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη και οι ίδιοι
οι φωτογράφοι που δεν ενημερώνουν τους πελάτες τους. Αν
μάλιστα ξέρουν πέντε πράγματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
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Το τέλος μια εποχής. Η μακροβιότερη αγγλική εγκυκλοπαίδεια
ανακοίνωσε ότι πλέον θα κυκλοφορεί μόνο σε ψηφιακή
μορφή, εγκαταλείποντας δια παντός τον υλικό της φορέα. Η
εγκυκλοπαίδεια Britannica τυπωνόταν αδιαλείπτως από το 1768
στη Σκωτία. Η ναυαρχίδα της εταιρείας ήταν η έκδοση με τους
32 τόμους που κυκλοφορούσε κάθε δύο χρόνια. Κόστιζε 1400
δολάρια ενώ η online συνδρομή κοστίζει 70 δολάρια το χρόνο.
Πρόσφατα κυκλοφόρησε και εφαρμογές που κοστίζουν από $1.99
έως $4.99 το μήνα. Η εταιρεία θα συνεχίζει να διακινεί το έντυπο
στοκ της μέχρι να εξαντληθεί.
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Samsung
Android 4.0 Ice Cream 
Galaxy S II
Η Samsung Electronics Co. Ltd
ανακοίνωσε τη διάθεση του
Android 4.0 (Ice Cream Sandwich)
αναβάθμισης λογισμικού για το Galaxy
S II. Η διάθεση της αναβάθμισης
θα ξεκινήσει από τις χώρες της
Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου
της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της
Σουηδίας, καθώς και της Κορέαε, και
θα επεκταθεί σταδιακά στις υπόλοιπες
αγορές. Η έκδοση Android 4.0 ICS για
τις συσκευές Galaxy Note, Galaxy Sii
Lte, Galaxy R, Galaxy Tab 7.0 Plus,
7.7, 8.9, 8.9 LTE και 10.1 θα διατεθεί
σύντομα. Παράλληλα, θα προσφέρει
αναβαθμισμένη έκδοση, βασισμένη
στο Android 2.3 Gingerbread για τα
Galaxy S, Galaxy Tab 7”, Galaxy S
Plus, Galaxy S Scl (Super Clear LCD)
και Galaxy W από το τέλος Μαρτίου
2012. Η έκδοση αυτή θα προσφέρει
αναβαθμισμένη εμπειρία χρήσης στις
εν λόγω συσκευές, προσθέτοντας
καινούργια χαρακτηριστικά στο
user interface. Για παράδειγμα,
η αναβάθμιση λογισμικού για το
Galaxy S περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
λειτουργίες όπως Face Unlock,
Snapshot, Photo Editor.

NewSchool.AthensPhotography
Guerrilla Seminars

Η αναβάθμιση λογισμικού στην
έκδοση Android 4.0 (Ice Cream
Sandwich) θα είναι διαθέσιμη για το
Galaxy S II στην Ελληνική αγορά μέχρι
το τέλος Μαρτίου.

Το NewSchool.AthensPhotography ξεκινά μια νέα σειρά ταχύρυθμων σεμιναρίων
φωτογραφίας και βίντεο. Τα Guerrilla Seminars διδάσκονται από διεθνούς φήμης
Έλληνες και Ευρωπαίους φωτογράφους. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 30/3/2012, στην οδό
Κεραμεικού 53 στον Κεραμεικό και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο. Εγγραφές στο www.
newschoolathens.org. Το NewSchool.AthensPhotography θα διαθέσει και υποτροφίες για
ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες βάση αξιολόγησης της δουλειάς τους. Τα σεμινάρια αυτά
απευθύνονται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους κάθε ηλικίας και διαρκούν
12 ώρες. Ολοκληρώνονται σε ένα η δύο Σαββατοκύριακα, ή σε τέσσερα απογευματινά
μαθήματα εντός δυο εβδομάδων. Ανάμεσα στους διδάσκοντες είναι οι Anders Petersen,
Hakan Elofsson, Kamilo Nollas, Αλέξανδρος Βούτσας, Γιώργης Γερόλυμπος, Νίκος
Μύρτου, Νίκος Καρανικόλας, Πάνος Κοκκινιάς, Γιάννης Κόντος, Νικάνδρη Κουκουλιώτη,
Πηγή Κωσταντίνου, Γιαννης Μπουρνιάς, Νίκος Παπαδόπουλος, Πέτρος Σοφικίτης,
Μαριλένα Σταφυλίδου, Παύλος Συμεών.
NEWSCHOOL.ATHENSPHOTOGRAPHY 2105243694

Canon
Q !  6 $ 400 %. yen
Η Canon σκοπεύει να μειώσει τα κόστη της κατά 400 δις yen τα επόμενα τέσσερα χρόνια
ώστε να αντιμετωπίσει τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν από την οικονομική κρίση
της Ευρώπης. Η Canon εκτιμά ότι η υψηλή συναλλαγματική αξία του γιεν θα συμπιέσει τα
επιχειρησιακά της κέρδη τουλάχιστον κατά 100 δις yen. Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει
περισσότερο τα βιομηχανικά της ρομπότ στην παραγωγή τόνερ για να επιτύχει τους στόχους της
ενώ σκέφτεται να τα εισάγει και στην παραγωγή των DSLR.
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”.
ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ
ìå e-mail óôï info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ
óôï site www.photo.gr üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò,
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo
fax: 210 8541 485 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

Νέες
ημερομηνίες

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
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Ýíá óåìéíÜñéï:
€48,78
äýï óåìéíÜñéá:
€89,43
ôñßá óåìéíÜñéá:
€121,95
ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73
ðÝíôå óåìéíÜñéá: €211,38
Ýîé óåìéíÜñéá:
€243,90

+
+
+
+
+
+

ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
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23% (€60)
23% (€110)
23% (€150)
23% (€210)
23% (€260)
23% (€300)
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Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της
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Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής

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

3

Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ

'   ,  , "(,   .  " 
  "   .
'   ) . *"( 
Premiere Pro, )  " !  ,
 .

4

Photoshop Ι

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

5

Photoshop ΙΙ

Layers,  " (%  " Alpha
channels),    (Actions),
"  .  %& RGBCMYK. 2   layer, layer mask.

6

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

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

Δευτέρα 26/3/12
ή Δευτέρα 7/5/12

Τετάρτη 28/3/12
ή Τετάρτη 9/5/12

Σάββατο 7/4/12
ή Σάββατο 19/5/12

Σάββατο 31/3/12
ή Σάββατο 12/5/12

Δευτέρα 2/4/12
ή Δευτέρα 14/5/12

Τετάρτη 4/4/12
ή Τετάρτη 16/5/12

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Ώρα 18:00-22:00
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Ώρα 18:00-22:00
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ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................
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Ðüëç: ...........................................................................................
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Αποπληθωρισμός είναι η μείωση του όγκου του χρήματος και των πιστώσεων
σε σχέση με τα διαθέσιμα αγαθά. Όταν ο όγκος του χρήματος και των πιστώσεων
μειώνεται σε σχέση με τον όγκο των διαθέσιμων αγαθών, η σχετική αξία κάθε
μονάδας χρήματος αυξάνεται κάνοντας τις τιμές των αγαθών γενικά να μειώνονται
(αποπληθωρισμός). Οι μειώσεις των τιμών συμβαίνουν ταυτόχρονα στα αγαθά και
στις επενδύσεις. Ο αποπληθωρισμός απαιτεί μια προϋπόθεση για να εμφανιστεί,
μια γενική πιστωτική επέκταση στην κοινωνία.

Ο

αποπληθωρισμός χαρακτηρίζεται εν μέρει από επίμονη, παρατεταμένη και βαθιά

μείωση της επιθυμίας και της ικανότητας των ανθρώπων να δανειστούν και να
δανείσουν. Η ύφεση χαρακτηρίζεται εν μέρει από επίμονη, παρατεταμένη και βαθιά
μείωση της παραγωγής. Από τη στιγμή που η μείωση της παραγωγής μειώνει την
ικανότητα των δανειζόμενων να αποπληρώσουν τα δάνεια τους, η ύφεση τροφοδοτεί
τον αποπληθωρισμό. Από τη στιγμή που η μείωση των πιστώσεων μειώνει τις νέες
επενδύσεις, ο αποπληθωρισμός τροφοδοτεί την ύφεση. Επειδή η πίστωση και η
παραγωγή τροφοδοτούν τις αξίες των επενδύσεων, οι τιμές αυτές μειώνονται σε ένα
περιβάλλον αποπληθωριστικής ύφεσης. Καθώς οι αξίες των επενδύσεων μειώνονται,
οι άνθρωποι χάνουν πλούτο, ο οποίος μειώνει την ικανότητα να δανείσουν, να
εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους και να υποστηρίξουν την παραγωγή. Το τελικό
αποτέλεσμα του αποπληθωρισμού είναι η μείωση της προσφοράς χρήματος και
πίστωσης με αποτέλεσμα την οικονομική καταστροφή πολλών επιχειρήσεων.
Ο στόχος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι η αναζήτηση λύσεων ώστε να μην
μειωθεί η προσφορά χρήματος και πιστώσεων προς αυτή προκειμένου να αποφύγει
την οικονομική καταστροφή. Η επιχείρηση μπορεί να προστατεύσει τη ρευστότητά της
αρκετά εύκολα, αρκεί να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περιόδους αποπληθωρισμού.
Σε περιβάλλον αποπληθωρισμού και ύφεσης, οι μετοχές πέφτουν απότομα, ακόμα και
κατά 90%, τα αμοιβαία κεφάλαια καταρρέουν, γίνονται μαζικές απολύσεις, αυξάνει το
ποσοστό της ανεργίας, επιχειρήσεις πτωχεύουν, τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες
καταρρέουν ή πτωχεύουν και εμφανίζονται πολιτικές κρίσεις. Η προετοιμασμένη
επιχείρηση θα μπορέσει να δημιουργήσει κέρδη και κατά την κρίση, αλλά και κατά
ην ανάκαμψη.
Ο κύριος στόχος των επενδύσεων σε περίοδο κρίσης πρέπει να είναι η ασφάλεια.
Η εμφάνιση του αποπληθωρισμού θέτει σχεδόν όλες τις επενδύσεις σε κίνδυνο.
Οι περισσότεροι επενδυτές δεν έχουν ιδέα αυτού του κινδύνου. Η επιχείρηση θα
πρέπει πρώτα να προστατεύσει τα κεφάλαιά της και μετά να αναζητήσει λύσεις για να
επωφεληθεί από την κρίση και μετέπειτα από την ανάκαμψη.
Σε περιβάλλον αποπληθωρισμού οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τους τα εξής: Οι επιχειρήσεις με μεγάλα αποθέματα εμπορευμάτων θα πρέπει να τα
μειώσουν. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να καταστρώσουν και να υλοποιήσουν σχέδια
για την αντιμετώπιση της μειωμένης ρευστότητας και σχέδια για τη μείωση των εξόδων.
Η τυχόν μείωση του προσωπικού θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
διατηρηθούν τα ικανά στελέχη και το ικανό προσωπικό.
Άμεσης προτεραιότητας θα πρέπει να είναι η είσπραξη των απαιτήσεων των
επιχειρήσεων. Θα πρέπει να παρέχουν εκπτώσεις για την άμεση είσπραξη μετρητών.
Θα πρέπει να μειώνουν όσο το δυνατόν την περίοδο είσπραξης των απαιτήσεων.
Εάν οι πελάτες τους αντιμετωπίσουν μείωση των πωλήσεων, θα είναι δύσκολο να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Σε περιόδους αποπληθωρισμού θα πρέπει να αποφεύγονται οι επενδύσεις σε ομόλογα
και κυρίως σε μη κρατικά ομόλογα. Η τιμή οποιουδήποτε ομολόγου που έχει
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εκδοθεί από οποιονδήποτε δανειστή
(οργανισμό, επιχείρηση, ξένα κράτη
κ.λπ.), ο οποίος δεν μπορεί να το
αποπληρώσει, θα καταρρεύσει ή
θα μηδενιστεί. Ο φόβος της πτώσης
των ομολόγων θα συμπαρασύρει σε
πτώση και τα πιο ασφαλή ομόλογα.
Οι επενδύσεις στα ακίνητα είναι πολύ
δύσκολο να ρευστοποιηθούν, καθώς
απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Σε περίοδο
αποπληθωρισμού οι αγοραστές
απέχουν από αγορές ακινήτων.
Καθώς βλέπουν τις τιμές να πέφτουν,
περιμένουν να πέσουν ακόμα
περισσότερο πριν προβούν σε αγορές.
Οι τιμές των ακινήτων συνήθως
συνεχίζουν να πέφτουν ακόμα και
μετά την ανάκαμψη της οικονομίας.
Τα ακίνητα θα πρέπει να πωληθούν
εγκαίρως και να ξαναγοραστούν όταν
οι τιμές τους φθάσουν σε πυθμένα και
θα ανακάμψουν.
Οι επενδύσεις σε έργα τέχνης και
συλλεκτικά αντικείμενα θα πρέπει να
αποφεύγονται. Η επιχείρηση θα πρέπει
να πωλήσει εγκαίρως αν κατέχει
κάποια από αυτά, πριν καταρρεύσουν
οι τιμές τους.
Σε περίοδο αποπληθωρισμού όλα τα
στοιχεία του ενεργητικού χάνουν αξία
εκτός των μετρητών. Λέγεται ότι τα
μετρητά είναι «βασιλιάς». Η κατοχή
μετρητών συνιστάται, εφόσον είναι
τοποθετημένα σε ασφαλές και προσβάσιμο μέρος. Με τον τρόπο αυτό
θα υπάρχουν χρήματα, αν πτωχεύσει
η τράπεζα σας. Επιλέξτε μια ασφαλή
τράπεζα για τις συναλλαγές σας. Στην
κρίση του 1929-1933 έκλεισαν 9.000
τράπεζες μόνο στις ΗΠΑ.
Όταν καταθέτετε χρήματα στην
τράπεζα, στην πραγματικότητα
δανείζετε τα χρήματα σας στην τράπεζα
και λαμβάνετε τον τόκο σας. Η τράπεζα
στη συνέχεια δανείζει τα χρήματα σας
στους πελάτες της. Εάν οι πελάτες
της τράπεζας δεν αποπληρώσουν τα
δάνεια τους, η τράπεζα πτωχεύει, και
εσείς δεν μπορείτε να πάρετε πίσω τα
χρήματα σας.
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Η εγγύηση των καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ χειροτερεύει περαιτέρω την
κατάσταση για δύο λόγους:
α) Απομακρύνεται ένα βασικό κίνητρο των τραπεζών να δανείζουν συντηρητικά.

Αποπληθωρισμός και ύφεση
Με δυο κουβέντες

Οι καταθέτες αισθάνονται ασφαλείς οπότε κανείς δεν ενδιαφέρεται πώς δανείζουν
οι τράπεζες,

Ο αποπληθωρισμός χαρακτηρίζεται εν

β) Τα ποσά των εγγυήσεων προέρχονται από τις άλλες συνετές τράπεζες οι οποίες
αποζημιώνουν τους καταθέτες άλλων μη συνετών τραπεζών. Αποτέλεσμα είναι να

μέρει από επίμονη, παρατεταμένη και βαθιά
μείωση της επιθυμίας και της ικανότητας

χειροτερεύει ο τραπεζικός λόγος δανείων προς καταθέσεις.

των ανθρώπων να δανειστούν και να

Η πρώτη και σημαντικότερη κίνηση που θα πρέπει να κάνετε σε περίοδο

δανείσουν. Η ύφεση χαρακτηρίζεται εν

αποπληθωρισμού είναι η πώληση των μετοχών, των αμοιβαίων κεφαλαίων που
επενδύουν σε μετοχές και άλλων κερδοσκοπικών επενδύσεων που κατέχετε.

μέρει από επίμονη, παρατεταμένη και βαθιά
μείωση της παραγωγής. Από τη στιγμή που η

Οι απώλειες των κεφαλαίων σας μπορούν να φθάσουν μέχρι και 100% σε πολλές

μείωση της παραγωγής μειώνει την ικανότητα

περιπτώσεις μετοχών. Πουλώντας μετοχές προς τα κάτω (short selling) είναι μια

των δανειζόμενων να αποπληρώσουν

πολύ καλή ιδέα στην αρχή της περιόδου αποπληθωρισμού για να κερδίσετε
χρήματα. Αποφεύγετε να αγοράζετε συμβόλαια εμπορευμάτων όπως πετρέλαιο,

τα δάνειά τους, η ύφεση τροφοδοτεί τον
αποπληθωρισμό. Από τη στιγμή που η

καλαμπόκι, χαλκό, μετάξι, βαμβάκι, σιτάρι, ατσάλι κ.λπ.

μείωση των πιστώσεων μειώνει τις νέες

Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση αποπληθωρισμού

επενδύσεις, ο αποπληθωρισμός τροφοδοτεί
την ύφεση. Επειδή η πίστωση και η παραγωγή

• Αγοράστε «γραμμάρια χρυσού» (goldgrams), το νέο ψηφιακό παγκόσμιο

τροφοδοτούν τις αξίες των επενδύσεων,

νόμισμα (digital currency) για να κάνετε τα μετρητά σας πιο ασφαλή. Υπάρχει
μια εταιρεία που πουλά τίτλους σε πραγματικό χρυσό (και όχι υπόσχεση μέσω
πιστοποιητικού ή συμβολαίου). Αναλαμβάνει την φύλαξη του χρυσού σας στη
Ζυρίχη και στο Λονδίνο. Τα χρήματα σας αντιστοιχούν σε γραμμάρια και όχι σε
ευρώ, αντιπροσωπεύουν πραγματικό χρυσό και μπορείτε να κάνετε πληρωμές
σε «γραμμάρια χρυσού».
• Ανοίξτε τραπεζικούς λογαριασμούς σε διαφορετικές ασφαλείς τράπεζες.
• Επενδύστε σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις.
• Κρατήστε αρκετά μετρητά.
• Έχετε ασφαλιστικά συμβόλαια με ασφαλείς εταιρείες οι οποίες να συνεργάζονται
με ασφαλείς τράπεζες.
• Πουλήστε συλλεκτικά αντικείμενα τα οποία έχετε για επένδυση.
• Κάνετε μια λίστα με επενδύσεις που θα θέλετε να αγοράσετε σε χαμηλότερες
τιμές όταν θα ρευστοποιηθούν.
• Ζητήστε συμβουλές από ειδικούς για την αντιμετώπιση του αποπληθωρισμού.
• Αναπτύξτε σχέδια για το πώς θα επωφεληθείτε από το τέλος της περιόδου του
αποπληθωρισμού.
• Σκεφτείτε να ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση στον πυθμένα του
αποπληθωρισμού.
• Ερευνήστε να αγοράσετε μια επιχείρηση κοντά στον πυθμένα του
αποπληθωρισμού.

Τι θα πρέπει να κάνετε όταν ο αποπληθωρισμός τελειώσει
• Σταματήστε να επενδύετε στην πτώση των μετοχών (short selling) και αρχίσετε να
επενδύετε στην άνοδο των μετοχών (long selling).
• Αγοράσετε ομόλογα των οποίων η τιμή έχει μειωθεί σημαντικά στην περίοδο του
αποπληθωρισμού.
• Αγοράστε πολύτιμα μέταλλα και εμπορεύματα.
• Αγοράστε ακίνητα ευκαιρίες, κυρίως από πλειστηριασμούς.
• Αγοράστε στοιχεία ενεργητικού από ρευστοποιημένες εταιρείες.
• Αγοράστε έργα τέχνης και συλλεκτικά αντικείμενα σε τιμή ευκαιρίας.
• Αγοράστε ολόκληρη επιχείρηση σε χαμηλή τιμή.
• Ιδρύστε την καινούργια σας επιχείρηση. Στον πυθμένα του αποπληθωρισμού
όλα είναι φθηνά, τα επιτόκια των δανείων, τα ενοίκια, τα γραφεία, οι μισθοί του
εργατικού δυναμικού, οι μισθοί των εξειδικευμένων στελεχών και όλα τα άλλα
στοιχεία του ενεργητικού για την ίδρυση μιας επιχείρησης.

19

αποπληθωριστικής ύφεσης. Καθώς οι αξίες
των επενδύσεων μειώνονται, οι άνθρωποι
χάνουν πλούτο, ο οποίος μειώνει την
ικανότητα να δανείσουν, να εξυπηρετήσουν
τα δάνεια τους και να υποστηρίξουν
την παραγωγή. Οι δύο σπουδαιότερες
αποπληθωριστικές υφέσεις συνέβησαν από το
1835 μέχρι το 1842 και από το 1929 μέχρι το
1932. Και στις δύο περιπτώσεις προηγήθηκε
μια διαρκής πιστωτική επέκταση.
Σήμερα, η πιστωτική επέκταση είναι
η μεγαλύτερη που έχει γνωρίσει ποτέ
η ανθρωπότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί η αξία των
επενδύσεων τους να εξανεμιστεί (κυρίως των
χρηματιστηριακών επενδύσεων).
Η πλειονότητα νομίζει ότι τα χρήματα πρέπει
να πάνε κάπου, και έτσι μετακινούνται από τις
μετοχές στα ομόλογα από εκεί στα ακίνητα και
ούτω καθεξής, αλλά ποτέ δεν χάνονται διότι
για κάθε πωλητή υπάρχει ένας αγοραστής,
οπότε τα χρήματα απλώς αλλάζουν χέρια.
Αυτό συμβαίνει στο χρήμα, αλλά δεν
συμβαίνει στις αξίες των επενδύσεων οι οποίες
αλλάζουν συνεχώς...
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 ,'Y), &6",< #" &6 (717) posts!!!


62 '+   Theodora Kalavesis-nimbus  group   $#

“Σήμερα μου είπε κάτι πολύ καλό ένας φίλος: Απο που ξεχωρίζεις τον επαγγελματία από τον
ερασιτέχνη;” Πάει ο νους σας;” Η παραπάνω απορία αναρτήθηκε στο γκρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
στο facebook και έχει μέχρι στιγμής 717 απαντήσεις!!!
Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας σκέψεις & φωτογραφίες στην ηλεκτρονική παρέα του περιοδικού!

www.facebook.com/groups/photographos.mag
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Με έδρα την πρωτεύουσα του
βορειοανατολικού Αιγαίου, ο Σάκης
Μπατζάλης τόλμησε και άνοιξε τα
φτερά του και έξω από την πατρίδα
μας. Πλέον είναι ένας καταξιωμένος
φωτογράφος που φωτογραφίζει και
διδάσκει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό.
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Το στοιχείο που προσπαθώ πάντα να αναδείξω στις φωτογραφίες μου είναι στην ουσία ο άλλος εαυτός του ανθρώπου.
Σαν λάτρης της πόζας κα του φωτισμού προσπαθώ να τα βάλω μαζί ώστε να βγει ένα πιο fashion αποτέλεσμα στον γάμο...
Σαν να πρόκειται για το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς.
Με αυτό ικανοποιούμαι.
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Η ενασχόληση μου με την διδασκαλία ξεκίνησε όταν με είχαν καλέσει 3-4
καταστήματα να κάνω prive μάθημα ώστε να βελτιωθούν πάνω στην πόζα,
στο φως και στο συναίσθημα.. Έτσι μια μέρα με κάλεσαν στη Ρουμανία για ένα
workshop και κάπως έτσι όλα πήραν τον δρόμο τους... Φυσικά για όλα αυτά
βοήθησε η περσινή μου πρώτη θέση στην κατηγορία άλμπουμ στο PWS αλλά
και πολύ περισσότερο η τρίτη θέση στο WPPI του Las Vegas στο στην κατηγορία
άλμπουμ, φυσικά με πρώτο τον Jerry Ghionis.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O Σάκης Μπατζάλης γεννήθηκε στην Μελβούρνη. Ο πατέρας του ήταν
φωτογράφος στη Μελβούρνη για 13 χρόνια. Αναπόφευκτα μετέφερε το
φωτογραφικό μικρόβιο και στον γιο. Σήμερα ο Σάκης Μπατζάλης, με έδρα τη
Μυτιλήνη, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο για να φωτογραφίσει και να διδάξει.

 145 • 

19

  2012





36

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

 

 57 $

 145 • 

19

  2012





37

