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Θα έχετε σίγουρα αναρωτηθεί τι κρύβεται πίσω
απ’ όλον αυτό τον ορυμαγδό δραματικών
τουρκικών σίριαλ που έχει καταλάβει τα ελληνικά
- και όχι μόνον - τηλεοπτικά κανάλια.
Δεν θα σταθώ στο κοινωνικοπολιτικό σκέλος του
θέματος και στις πιθανές ψυχολογικές και γιατί όχι
...μεταφυσικές διαστάσεις της αποδοχής που έχουν
τύχει στη χώρα μας, οι τούρκικες σαπουνόπερες
αλλά στην καθαρά οικονομική διάσταση.
Για το 2010 λοιπόν που υπάρχει συνολική
οικονομική αποτίμηση, οι εξαγωγές τουρκικών
σίριαλ έφεραν στην γειτονική χώρα 50 εκ. δολάρια.
Προβλήθηκαν 70 προγράμματα σε 20 χώρες
των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και στα
τουρκόφωνα κράτη (Αζερμπαϊτζάν κλπ.). Το μερίδιο
αγοράς τουρκικών σειρών στα ξένα προγράμματα
της Μέσης Ανατολής, αγγίζει το 60% και έχουν
πουληθεί παραγωγές σε περίπου 300 κανάλια.
Τα δικαιώματα ενός επεισοδίου ήταν στην αρχή
του φαινομένου 30 με 50 δολάρια για να φθάσει
σήμερα το φθηνότερο 500 και το ακριβότερο
20.000 δολάρια! Αυτή την τιμή άγγιξε η σειρά
“Ezel” και ακολούθησαν οι “Χίλιες και μία νύχτες”,
“Ασημένια φεγγάρια”, “Kismet” κ.α. Η υψηλή
δημοφιλία των σίριαλ και κατ’ επέκταση η μεγάλη
τους απορρόφηση στο εξωτερικό, έχει προκαλέσει
υψηλές εισροές κεφαλαίων στην Τουρκία με
αυξημένη κερδοφορία για τις εταιρείες παραγωγής
και διανομής, τους προμηθευτές και ολόκληρη
την αλυσίδα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων
με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της
απασχόλησης ειδικευμένου αλλά και ανειδίκευτου
προσωπικού. Σε αυτή τη βιομηχανία του θεάματος
ήρθαν να προστεθούν πρόσφατα κεφάλαια από το
Κατάρ τα οποία χρηματοδοτούν υπερπαραγωγές σε
ευαίσθητα - προσέξτε το αυτό - για τον Ελληνισμό
θέματα. Για παράδειγμα ξεκίνησε μία υπερπαραγωγή
με κεφάλαιο 25εκ. δολάρια (!) με θέμα την άλωση
της Κωνσταντινούπολης που θα ολοκληρωθεί σε 25
επεισόδια. Αυτά συμβαίνουν στη γειτονιά μας.
Εμείς κατά τ’ άλλα συζητάμε αν πρέπει να εορτάζεται
η 25η Μαρτίου και άλλα τινά...
Πηγή: Site εφημερίδας Hurriyet.

 146 • 

26

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

  2012

Φωτ.: Studio Karagiannakis

    !"#
  

        !

Στροφή στον πολιτικό γάμο πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες,
σαν αποτέλεσμα κυρίως της οικονομικής κρίσης και της λιτότητας. Όπως
δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που συνελέγησαν από μεγάλους δήμους της
Αττικής, αλλά και άλλα που είδαν το φως της δημοσιότητας από την επαρχία, οι
πολιτικοί γάμοι αυξάνονται τα τελευταία χρόνια σε αριθμό, την ώρα μάλιστα που
ο συνολικός αριθμός των γάμων μειώνεται. Έτσι, οι πολιτικοί γάμοι σε πολλούς
δήμους υπερτερούν ήδη των θρησκευτικών.
Περισσότερα στη σελίδα 5
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Τάκης Μαυρίδης 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, (,(*.+ &*!5+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
"(*%+: Κωνσταντίνα Γκιτάκου "*%. ($.5: 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
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«Εάν κάποιο ζευγάρι έχει πρόθεση
να καλέσει αρκετό κόσμο και
να προσφέρει και ένα ποτό,
φροντίζουμε να γίνει αυτός ο
γάμος τελευταίος, έτσι ώστε
να υπάρχει άνεση χρόνου»,
συμπληρώνει. Αξίζει επίσης να
σημειωθεί ότι η πλειονότητα
όσων πραγματοποιούν πολιτικό
γάμο είναι ελληνικής καταγωγής,
δεν υπάρχουν δηλαδή θέματα
διαφορετικών θρησκευτικών
δοξασιών.
Πόσο κοστίζει όμως ένας πολιτικός
γάμος; Ο κάθε μελλόνυμφος
πρέπει να βγάλει άδεια γάμου,
κόστους 18 ευρώ, 36 ευρώ το
ζευγάρι. Ακόμη, τα τελευταία
χρόνια πολλοί δήμοι έχουν
επιβάλει ένα τέλος γάμου, για την
τελετή. Το ποσό ποικίλλει από
δήμο σε δήμο και συχνά δεν είναι
ευκαταφρόνητο. Στο Περιστέρι
είναι 30 ευρώ, ενώ στον Δήμο
Αθηναίων 75 εάν είναι και οι
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Στα μέσα της δεκαετίας του ‘90 τα ζευγάρια που επέλεγαν τον πολιτικό γάμο ήταν
πολύ λίγα. Για να φορέσουν βέρες στο δημαρχείο προσέφευγαν κυρίως ζευγάρια
που επείγονταν για διάφορους λόγους, άνθρωποι με διαφορετική θρησκευτική πίστη
ή που για λόγους συνείδησης και κοσμοθεωρίας (άθεοι κ.λπ.) δεν επιθυμούσαν να
παντρευτούν ενώπιον ιερέα.

Η

εικόνα αυτή έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Πλέον οι πολιτικοί γάμοι γίνονται κατά
εκατοντάδες και διεκδικούν το προβάδισμα σε σχέση με τους θρησκευτικούς. Στον Δήμο
Αθηναίων υπερδιπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2003 - 2004, όταν γίνονταν περίπου 300 και
τα τελευταία δύο χρόνια ξεπερνούν τους 600. «Στον Πειραιά ο αριθμός των πολιτικών γάμων
έχει ανέβει και σταθεροποιήθηκε σε υψηλά νούμερα σε σχέση με παλαιότερα», λέει ο κ.
Παναγιώτης Κουβάτσος, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στον Δήμο Ηλιούπολης οι
πολιτικοί γάμοι ήδη αποτελούν την πλειονότητα των τελεσθέντων τα δύο τελευταία έτη. Τους
600 ετησίως έχουν φτάσει οι πολιτικοί γάμοι και στον Δήμο Περιστερίου, υπερτερώντας των
θρησκευτικών. Σημαντική αύξηση έχουν και στον Δήμο Νέας Ιωνίας. Δεν πρόκειται μόνο για
φαινόμενο της πρωτεύουσας. Και στην επαρχία, εκεί που πιο δύσκολα ξεπερνιούνται ήθη και
παραδόσεις, οι πολιτικοί γάμοι αυξάνονται δυναμικά. Στον νομό Σερρών διπλασιάστηκαν και
ξεπέρασαν τους θρησκευτικούς πέρυσι. Το ίδιο και στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας.
Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι αυτής της στροφής; Όλα δείχνουν ότι βασική αιτία είναι η
οικονομική δυσπραγία πολλών ζευγαριών, που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα καθόλου
αμελητέα έξοδα μιας τελετής σε εκκλησία, με πλήθος καλεσμένων. «Σίγουρα, οι οικονομικοί
λόγοι έχουν βαρύνουσα σημασία στην επιλογή του δημαρχείου», λέει η κ. Κοντοσταθάκου,
αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. «Υπάρχουν όμως και άλλες αιτίες, όπως ότι πολλά
ζευγάρια επείγονται να παντρευτούν γιατί υπάρχει εγκυμοσύνη», συμπληρώνει. Όπως μας
περιγράφει, αρκετοί γάμοι τελούνται με ελάχιστο κόσμο. Τρεις στους δέκα γίνονται μόνο με
την παρουσία των δύο μαρτύρων, ενώ μόνο δύο στους δέκα έχουν αρκετούς καλεσμένους.
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δύο μελλόνυμφοι δημότες και
100 σε διαφορετική περίπτωση
(έχει θεσπιστεί από το 2003, επί
δημαρχίας Ντ. Μπακογιάννη).
Στην Ηλιούπολη το τέλος είναι
100 ευρώ, ενώ στον Πειραιά οι
γάμοι γίνονται δωρεάν, εκτός
από το απόγευμα του Σαββάτου,
που κοστίζουν 150 ευρώ. Πολλοί
δημότες διαμαρτύρονται για
το τέλος γάμου θεωρώντας
υποχρέωση του δήμου να τους
παντρεύει (και όχι άδικα).
Δεν λείπει ακόμα και η έρευνα...
αγοράς, για να βρουν το πιο φθηνό
δημαρχείο! Οι δημοτικές αρχές
από την πλευρά τους απαντούν ότι
υπάρχουν έξοδα που πρέπει να
καλυφθούν (φώτα, καθαρίστρια
κ.λπ.). «Ο δήμος παρέχει μια πολύ
ωραία αίθουσα, στο Πνευματικό
Κέντρο, με στολισμό λουλουδιών
και συνοδεία πιάνου», λέει η κ.
Κοντοσταθάκου. Πάντως, πολλοί
δήμοι, δεν έχουν θεσμοθετήσει
ακόμα τέλος γάμου.
Αναδημοσίευση από την
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του
Σαββάτου 25/2/2012. Το άρθρο
υπογράφει ο κ. Γιάννης Ελαφρός.
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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 τακτική εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΦΕ πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 16 Μαρτίου με μεγάλη επιτυχία και προσέλευση μελών (περίπου 130) που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Κατά την συνέλευση τα μέλη ενέκριναν τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό για το έτος 2011 και απαλλάχτηκαν τα μέλη του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη. Επίσης
αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί, μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ, που τροποποίησε
παλιότερη εισήγησή του (προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία και να διασφαλισθεί η
μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μελών) οι εκλογές να πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2012, και από ώρα 9.00πμ έως 8.00μμ στα γραφεία της Ένωσης, Φειδίου 2, Αθήνα. Επίσης
συζητήθηκε η μετατροπή δοκίμων μελών σε τακτικά, η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής, η
τροποποίηση του άρθρου 9 του Kαταστατικού, η έγκριση κανόνων δεοντολογίας του
επαγγέλματος του φωτορεπόρτερ, η επικύρωση αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου
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Οι τιμητικές πλακέτες που απένειμε η ΕΦΕ
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Το προεδρείο της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
Η γραμματέας της Ένωσης, Χριστίνα
Ζαχοπούλου βραβεύει την
φωτορεπόρτερ Ελένη Γρηγοριάδου.

Ο πρόεδρος Μάριος Λώλος με τον Γιάννη
Πλαχούρη της ΕΣΠΗΤ

Ο ταμίας της ΕΦΕ, Βασίλης Κουτρουμάνος, βραβεύει τον παλαίμαχο φωτορεπόρτερ Λεωνίδα
Μπούτσικο σε αναγνώριση της 45ετούς προσφοράς του στο πολιτικό και διπλωματικό
φωτορεπορτάζ.

Ο Βασίλης Κουτρουμάνος με το αθλητικό
φωτορεπόρτερ Στάμο Σιαφάκα

από τη Γ.Σ για αποβολή-διαγραφή μελών, η έγκριση Προϋπολογισμού και
Προγράμματος Δράσης έτους 2012, η εγγραφή νέων μελών, η προκήρυξη εκλογών
νέου Δ.Σ. και η εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια των εκλογών.
Κατά την διάρκεια της συνέλευσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες σε φωτορεπόρτερ, παλαίμαχους και μη, για το έργο τους και το ήθος αλλά και σε συλλόγους και
οργανισμούς για την πολύτιμη βοήθεια τους στην Ένωση. Βραβεύτηκε η Ελένη Γρηγοριάδου, διακεκριμένη φωτορεπόρτερ στο κοινωνικό και ταξιδιωτικό ρεπορτάζ για το
έργο της και το επαγγελματικό της ήθος, ο Γιάννης Πλαχούρης, Πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ
για την αλληλεγγύη της ένωσης προς την ΕΦΕ, ο καθηγητής του ΤΕΙ Φωτογραφίας
Γρηγόρης Βλασσάς για το ερευνητικό του έργο στον τομέα του φωτορεπορτάζ, ο Κων-

Η Χριστίνα Ζαχοπούλου με τον καθηγητή
Γρηγόρη Βλασσά

σταντίνος Σπύρου, Σύμβουλος δημοσιών σχέσεων της ΕΔΙΠΤ, ο Μιχάλης Ζυγορονίκος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ, ο Βασίλης Καραμανώλης για το συνολικό του έργο στο
φωτορεπορτάζ, ο οποίος ανακηρύχτηκε και επίτιμο μέλος, ο παλαίμαχος Λεωνίδας
Μπούτσικος για την 45ετή καριέρα του στο φωτορεπορτάζ, ο Στάμος Σιαφάκας, αθλητικός freelancer φωτορεπόρτερ για το ήθος του και ο Γεώργιος Καραλής, εκπρόσωπος
της ΟΠΑΠ Α.Ε. για την συμβολή του στη προβολή του έργου της ΕΦΕ και την χορηγία
της έκθεσης των μελών “Η είδηση υπό διωγμό”.
Φωτογραφίες: Γιώργος Γρηγορόπουλος, Κωνσταντίνος Κωστάκης.
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Ο Βασίλης Κουτρουμάνος και η Χριστίνα
Ζαχοπούλου με τον εκπρόσωπο της ΟΠΑΠ
Α.Ε, κ. Γεώργιο Καραλή
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Low Key

 !*!)#@ + point n’ shoot "!*.+
# compact    

  WiFi, $ social media   Cloud

Για όσους είναι ασχολούνται με την βιομηχανία του imaging δεν είναι μυστικό ότι oι
point-and-shoot φωτογραφικές μηχανές περνούν μεγάλη κρίση τα τελευταία χρόνια.
Μια κατηγορία που γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη τα πρώτα χρόνια της ψηφιακής
εποχής, τελευταία βλέπει τις πωλήσεις της να μειώνονται τραγικά για μια σειρά από
λόγους: πρώτον λόγω κορεσμού της αγοράς, δεύτερον τεχνολογικής στασιμότητας
και τρίτον επειδή πιέζονται από την άνοδο των mirrorless και των CSC μηχανών και
πιο πολύ από τα smartphones που τις αντικατέστησαν στην καθημερινότητα των
χρηστών. Ήρθε λοιπόν η εποχή που η compact μηχανή πρέπει να ανανεωθεί και να
προλάβει τις τεχνολογικές εξελίξεις ή να περάσει στην λήθη ως μια απαρχαιωμένη
ιδέα.

Ό

πως μαθαίνουμε από το Internet, πρόσφατα στο αρχηγείο της Samsung στη Σεούλ
πραγματοποιήθηκε μια λίαν ενδιαφέρουσα συζήτηση στρογγυλής τραπέζης ανάμεσα
στην ομάδα Έρευνας και Εξέλιξης (R&D) της κορεάτικης εταιρείας και σε εκπροσώπους
του ηλεκτρονικού τύπου. Στη συζήτηση συμμετείχαν δημοσιογράφοι από το DP Review,
Engadget, Laptop Magazine, Reviewed.com και Imaging Resource, όπου μπορείτε να
αναζητήσετε λεπτομέρειες.
Το θέμα της συζήτησης ήταν οι compact φωτ. μηχανές.

Android OS  compact
Η έννοια αυτή πλέον δεν φαντάζει εξωπραγματική. Ήδη ένα μοντέλο Polaroid
ενσωματώνει χαρακτηριστικά του λειτουργικού. Η Samsung επίσης δεν είναι ξένη στην
ιδέα κρίνοντας από την MV800 (τεστ της μηχανής μπορείτε να βρείτε και στα τεύχη 215 και
217 του ΦΩΤΟγράφου) η οποία υλοποιεί ένα UI (user interface) παρόμοιο με αυτό των
smartphones. Υπάρχει βέβαια και η μεγάλη τεχνογνωσία της Samsung από το λειτουργικό
Android στα smartphones, που έχει την πρώτη θέση στα εκτός iPhone μοντέλα. Η ίδια
η Samsung κατά την συζήτηση με τους δημοσιογράφους παραδέχτηκε ότι μελετάει την
ενσωμάτωση ανοιχτού λογισμικού στις φωτογραφικές μηχανές χωρίς να αποκαλύπτει το
πότε και το πως. Τι δυνατότητες θα έδινε η τοποθέτηση λειτουργικού σε μια compact φωτ.
μηχανή;
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Kατ’ αρχήν θα άλλαζε τελείως τη
δομή υπό την έννοια της επικοινωνίας.
Η φωτ. μηχανή θα μπορούσε να
δεχτεί εφαρμογές και λειτουργίες
από άλλους κατασκευαστές. Για
παράδειγμα το Twitter, το Facebook,
το Flickr κτλ. Οι χρήστες θα
μπορούσαν να κάνουν φωτογραφικές
λήψεις με καλύτερη ποιότητα από
κινητά τηλέφωνα και στη συνέχεια
να τις δημοσιεύουν σε οποιαδήποτε
πλατφόρμα. Αυτό εν μέρει μπορεί να
γίνει και τώρα. Η διαφορά θα είναι
ότι με επαφική οθόνη τεχνολογίας
capacitive ο χρήστης θα μπορεί να
επεξεργαστεί τις φωτογραφίες του
μέσω εφαρμογών τύπου Instagram,
να δει φωτογραφίες που έχουν
ανεβάσει οι φίλοι του και γιατί όχι
να τις σχολιάσει... Επίσης μέσω
αναλογικών εισόδων ή θύρας USB ή
bluetooth θα μπορούσε να συνδέσει
και να χρησιμοποιήσει περιφερειακά
όπως ένα μικρόφωνο, τηλεκοντρόλ
ή να συνδεθεί απευθείας σε δίκτυο
με άλλες ψηφιακές συσκευές. Όπως
παρατήρησαν τόσο οι σχεδιαστές όσο
και οι δημοσιογράφοι όλες αυτές
οι εξτρά δυνατότητες είναι εφικτές
αλλά θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια
για την ηλεκτρική τροφοδοσία αφού
η αυτονομία της μπαταρίας θα ήταν
πολύ δύσκολη υπόθεση.
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Low Key
Compact  smartphone;
Παρόλο που σήμερα μια φτηνή
compact μηχανή είναι σε θέση να
προσφέρει πολύ καλύτερη εικόνα από
ένα smartphone (αν και η ποιότητα
τους έχει βελτιωθεί σημαντικά)
οι πωλήσεις ομολογουμένως
λένε μια διαφορετική αλήθεια.
Κάθε χρόνο πωλούνται 500
εκατομμύρια smartphones έναντι 120
εκατομμυρίων compact μηχανών. Ο
διαμοιρασμός γίνεται πολύ πιο εύκολα
από ένα κινητό τηλέφωνο αλλά
μια καλή εικόνα ένας καλός φακός
που ανταποκρίνεται σε δύσκολες
φωτιστικές συνθήκες πουλάει ακόμα
μια μηχανή. Ήρθε λοιπόν η ώρα οι
compact μηχανές να μάθουν μερικά
πράγματα από τα κινητά τηλέφωνα
και να περάσουμε σε μια σύγκληση.
Μέχρι τώρα οι κατασκευαστές
κυκλωμάτων ορμώμενοι από
την ζήτηση για κινητά τηλέφωνα
φρόντισαν να τους δώσουν αρκετή
επεξεργαστική ισχύ με αντάλλαγμα
μια τσιμπημένη τιμή. Ο Byungdeok

% Wi-Fi   compact
Τουλάχιστον πέντε διαφορετικές εταιρείες παρουσίασαν φέτος στην CES μοντέλα με
δυνατότητα σύνδεσης σε WiFi. O Sunhong Lim, αντιπρόεδρος της ομάδας πωλήσεων
και marketing της Samsung, κατά τη διάρκεια της συζήτησης δήλωσε ότι οι καταναλωτές
ψάχνουν πλέον για μια συνολική λύση για τις εικόνες τους όσον αφορά στη λήψη, την
επεξεργασία και τον διαμοιρασμό. Αυτός είναι και ο λόγος που η Samsung προσθέτει το WiFi
στα καινούργια της μοντέλα. Βέβαια το χαρακτηριστικό αυτό απευθύνεται σε συγκεκριμένο
κομμάτι του αγοραστικού κοινού αφού η μετάβαση σε μια τέτοια μηχανή δεν θα μπορεί να
αφομοιωθεί εύκολα. Ο στόχος είναι το νεανικό κοινό, το οποίο είναι αρκετά οικείο με τις νέες
τεχνολογίες. Η ομάδα της Samsung πιστεύει ότι αν δοκιμάσουν την τεχνολογία αυτή θα την
λατρέψουν. Το κλειδί βρίσκεται στην εκπαίδευση του κοινού. Για παράδειγμα τα τελευταία
μοντέλα της Samsung αφού συνδεθούν στο WiFi δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη να στείλει
με mail τις φωτογραφίες του ή να τις ανεβάσει στο Facebook απευθείας από την μηχανή. Η
ίδια τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προβάλλουν τις φωτογραφίες του
σε μια τηλεόραση που διαθέτει WiFi και τεχνολογία AllShare ή DLNA ή σε ένα Android
τηλέφωνο μέσω της εφαρμογής Samsung MobileLink. Αυτή η λύση δεν είναι καινούργια. Τα
τελευταία χρόνια είδαμε αρκετές εταιρείες να την υιοθετούν σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια
να προλάβουν τις καθυστερήσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι καθυστέρησαν αρκετά και οι
πωλήσεις δεν τους αντάμειψαν. Την κατάσταση ελπίζουν ότι θα ανατρέψει όμως η ανάπτυξη
του πρωτοκόλλου WiFi Direct (στο οποίο πρωτοστατεί η Samsung) και το οποίο θα μετατρέπει
την φωτογραφική μηχανή σε hotspot στο οποίο θα μπορεί να συνδέεται το smartphone.
Πλέον αντί να προσπαθείς να συνδεθείς σε ένα WiFi δίκτυο η μηχανή θα γίνεται κόμβος όπου
το τηλέφωνο θα συνδέεται για θα την αναγνωρίζει ως μία ακόμα πηγή από όπου θα μπορεί
να αντλήσει media. Αυτή η τεχνολογία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και απαιτεί αρκετό κόπο
από το χρήστη που πρέπει να κάνει τη σύνδεση των δύο συσκευών. Στην περίπτωση που
αυτό γινόταν αυτόματα, δηλαδή οι φωτογραφίες που τραβάμε με την μηχανή να εμφανίζονται
αυτόματα στο τηλέφωνο θα προέκυπταν καινούργια ζητήματα. Οι ειδικοί λένε πως η χρήση
του WiFi θα εξαντλούσε την μπαταρία και οι μηχανές θα ήθελαν φόρτιση κάθε μέρα. Έτσι θα
κατέληγαν και πάλι στο συρτάρι. Σύντομα όμως τα προβλήματα προβλέπεται να λυθούν και η
τεχνολογία αυτή να ενσωματωθεί στις νέες σειρές.
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Nam της ομάδας Έρευνας και
Ανάπτυξης δήλωσε πως θεωρητικά
μια compact μηχανή θα μπορούσε
να έχει την ίδια επεξεργαστική ισχύ
με ένα smartphone αλλά αυτό θα
ανέβασε σημαντικά το κόστος. Καθώς
όμως θα ανεβαίνει η ζήτηση των
μηχανών και θα πέφτει η τιμή των
υλικών (σιλικόνη κτλ.) περισσότεροι
κατασκευαστές θα ασχοληθούν με
τα κυκλώματα των μηχανών και έτσι
η τιμή τους θα πέσει. Τότε θα έχουμε
στα χέρια μας τις πρώτες smart
compact cameras. Η Samsung χωρίς
να παραδέχεται ότι δουλεύει προς
αυτή την κατεύθυνση πιστεύει ότι σε
1 με 2 χρόνια οι μηχανές θα έχουν
την ίδια επεξεργαστική ισχύ και μνήμη
με τα smartphones. Συγχρόνως στο
πεδίο των κινητών τηλεφώνων η
έρευνα παλεύει στην ενσωμάτωση
ενός καλύτερου φακού κάτι που θα
ανεβάσει το κόστος και το μέγεθος.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μάχη
μαίνεται ακόμα και σε λιγότερο
από πέντε χρόνια κάποια από τις
δύο κατηγορίες θα αναγκαστεί να
παραχωρήσει κομμάτι των πωλήσεων
της στην άλλη.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Leica & Adobe
% Adobe Photoshop
Lightroom    Leica
Η Leica ανακοίνωσε ότι πλέον θα
διαθέτει μαζί τις Leica S2/S2-P,
Leica M9/M9-P, Leica X1 και Leica
D-Lux 5 την τέταρτη έκδοση του
Adobe Photoshop Lightroom.
Έτσι οι φωτογράφοι θα μπορούν
να οργανώνουν, να βελτιώνουν
και να προβάλλουν τις φωτογραφίες τους ακόμα πιο γρήγορα. Η
συνεργασία δεν αφορά μόνο τη
διανομή αφού η Leica και η Adobe
συνεργάζονται εδώ και χρόνια για
να βελτιώσουν του workflow των
χρηστών που φωτογραφίζουν με

Epson

Leica. Για παράδειγμα η τελευταία
έκδοση του προγράμματος περιέχει

'       Smithsonian

τα προφίλ των φακών της κάμερας
για χρωματική διόρθωση ενώ έχει
βελτιωθεί σημαντικά το tethered

H Epson ανακοίνωσε ότι θα είναι ο μεγάλος χορηγός της έκθεσης των νικητών του διαγωνισμού 2012 Nature’s Best Photography Windland Smith Rice International Awards.
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο διαγωνισμό φωτογραφίας φύσης που διοργανώνεται από το
περιοδικό Nature’s Best Photography: Φέρει το όνομα της Windland Smith Rice, αμε-

shooting (δηλ. η συνδεδεμένη και
ελεγχόμενη από PC λειτουργία) με
την Leica S2. ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
210 3818301

ρικανίδας φωτογράφου φύσης της οποίας οι φωτογραφίες είχαν βραβευθεί, εκτεθεί και
δημοσιευτεί από τους μεγαλύτερους οργανισμούς. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες από τις
φετινές συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 20.000, τυπώθηκαν από την Epson και θα εκτεθούν
στον δεύτερο όροφο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Smithsonian μέχρι τον Ιανουάριο
του 2013. Οι εκτυπώσεις έγιναν στον 44 ιντσών EPSON Stylus Pro 9900 με τεχνολογία
κεφαλών Epson MicroPiezo TFP και μελάνια Epson UltraChrome HDR που προσφέρουν
ποιοτικές εκτυπώσεις με μεγάλη γκάμα και χρωματική ακρίβεια. Η εκτύπωση συνδυάστηκε
με τα επαγγελματικα χαρτιά για πλούσιες τονικές διαβαθμίσεις. Η έκθεση περιλαμβάνει 48
εκτυπώσεις, συμπεριλαμβάνομένου του μεγάλου νικητή και του νικητή στην κατηγορία των
νέων αλλά και τους finalist στις 15 κατηγορίες. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες κάθε επιπέδου. Περισσότερα για το διαγωνισμό, ο οποίος δέχεται
συμμεντοχές για την επόμενη χρονιά μέχρι τις 7 Μαιου στο
http://www.naturesbestphotography.com/

World Press Photo
  &      $  multimedia
Ανακοινώθηκαν οι νικητές του δευτέρου World Press Photo
Multimedia Contest. Βραβεύθηκαν συνολικά τέσσερις παραγωγές που
χρησιμοποιούν την φωτογραφία μαζί με στοιχεία μουσικής και βίντεο.
Το πρώτο βραβείο πήρε η παραγωγή των Ilvy Njiokiktjien (φωτορεπόρτερ) και Elles Van Gelder (οπερατέρ και δημοσιογράφος). Οι
δημιουργοί θα παραλάβουν 5.000 ευρώ κατά τη διάρκεια της τελετής
στις 12 Απριλίου 2012. Το multimedia ντοκιμαντέρ με τίτλο Afrikaner
Blood απεικονίζει τις δραστηριότητες μιας ψευτο-στρατιωτικής σχολής
που εκπαιδεύει νέους Afrikaner (αποίκους) με ρίζες από την Ολλανδία
και την Γερμανία. Το ντοκιμαντέρ δείχνει τον ανατριχιαστικό τρόπο με
τον οποίο εκπαιδεύονται οι νέοι, που από νεολαία του Μαντέλα που
απορρίπτει τον ρατσισμό μετατρέπονται σε εξτρεμιστές που χαιρετίζουν
τη σημαία του Apartheid. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το αμερικάνικο Hal Lives του Maisie Crow σχετικά με την ζωή όσων δούλευαν στο
Τσέρνομπιλ. Φέτος στο διαγωνισμό συμμετείχαν 287 παραγωγές από 48 χώρες. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις παραγωγές που κέρδισαν στο http://www.worldpressphoto.org
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Digital Holga
 ...*  
Στην κάστα των λομογράφων και των
hipsters που λατρεύουν καθετί το αναλογικό και συνεπώς και τις παλιές μεσαίου
Holga με τον πλαστικό φακό και το φιλμ
120 επιχειρεί να απευθυνθεί η πρώτη
ψηφιακή μηχανή του είδους. Ένα υβρίδιο
αναλογικού και ψηφιακού σχεδιασμένο
από τον Ινδό Saikat Biswas. Ακόμη δεν
υπάρχει ένδειξη ότι θα μπεί στο δρόμο
της μαζικής παραγωγής η συγκεκριμένη
πρόταση που έχει ξεκινήσει από το 2010.
Το μοντέλο έχει σχεδιαστεί με βασικό
κριτήριο το πολύ χαμηλό κόστος. Δεν
υπάρχει οθόνη παρά μόνο ένα στοιχειώδες
οπτικό σκόπευτρο και μερικοί περιστροφικοί διακόπτες για τη ρύθμιση παραμέτρων
όπως διάφραγμα, ταχύτητα, ευαισθησία
κλπ. Στην πραγματικότητα είναι ένα απλό

National Geographic

μαύρο κουτί με αισθητήρα και πλαστικό

+ project  time lapse  
       

φακό ενώ δεν έχει αποκαλυφθεί κάτι για
τον αισθητήρα ούτε πόσο θα κοστίζει.





Τα project του περιοδικού National Geographic πάντα διακατέχονται από την επιστημονική
ανησυχία. Την ίδια παράδοση ακολουθεί η παραγωγή του πολυβραβευμένου φωτογράφου
James Balog με τίτλο “Chasing Ice”. Eντάσσεται στο μακροχρόνιο πρόγραμμα Extreme
Ice Survey που καταγράφει τις αλλαγές στο αρκτικό κλίμα και οικοσύστημα λόγω των
κλιματικών μεταβολών. Με 27 κάμερες τοποθετημένες σε 18 παγετώνες ανά τον κόσμο,
στο project καταγράφονται 8.000 καρέ time lapse το χρόνο και αποτελούν την πρώτη
ύλη για αντίστοιχο ντοκιμαντέρ. Όπως δηλώνει και ο φωτογράφος J.Balog, αποτελεί
ελπίδα του ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης με το
οπτικοποιημένο υλικό. Το project αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες αφού άνθρωποι και
μηχανήματα βρέθηκαν μπροστά σε εχθρικές συνθήκες και πολλά εξαρτήματα χρειάστηκε
να σχεδιαστούν από το μηδέν για τη βέλτιστη αξιοπιστία. Αξιοποιήθηκαν ψηφιακές ρεφλέξ
Nikon, φωτοβολταϊκά panel για τη φόρτιση των μπαταριών, βαρέος τύπου τρίποδα,
αδιάβροχες τσάντες και …άγκυρες. Σε μερικές περιπτώσεις οι μηχανές έμειναν χωρίς
επιτήρηση για πολλούς μήνες και οι κάρτες μνήμης αδειάστηκαν στο τέλος των λήψεων.

Panasonic
# mirrorless

    

 DSLR (;)

Σύμφωνα με τον κο. Barney Sykes, marketing manager Panasonic U.K. μία
στις τρεις φωτογραφικές μηχανές με φακούς που αλλάζουν (στη Βρετανία τουλάχιστον) ανήκει στην κατηγορία των Compact System Cameras
(mirrorless). Tην ίδια στιγμή τα νούμερα στην Ιαπωνία επιβεβαιώνουν ότι οι
CSC για πρώτη φορά ξεπέρασαν τις DSLR φθάνοντας στο 51% της αγοράς
μηχανών με φακούς που αλλάζουν. Τα όσα είπε ο κ. Β. Sykes έχουν γενικότερο ενδιαφέρον: «H ιστορία της Panasonic είναι συνυφασμένη με τον
σεβασμό προς τον ανταγωνισμό – και πιστεύουμε όσο περισσότερες εταιρίες ασχολούνται με ορισμένη αγορά, τόσο το καλύτερο, γιατί όλοι βελτιωνόμαστε. Η Panasonic ήταν η πρώτη εταιρία που κατασκεύασε mirrorless
με την Lumix G1 (2008). Στην συνέχεια καταφέραμε να διατηρήσουμε την
ηγετική μας θέση, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό και μάλιστα με την
αναμενόμενη είσοδο της Canon στην κατηγορία. Στο σύνολό της η ενασχόληση τόσων εταιριών με τις CSC δίνει την εγγύηση της επιτυχίας τους στο
μέλλον.» INTERTECH 210 9692300
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ShutterSnitch 2.2.1
   
To ShutterSnitch συγκαταλέγεται
ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς
φωτογραφικές εφαρμογές του iOS
και αυτό γιατί μπορεί να λάβει τις
φωτογραφίες σας από μια wireless
μηχανή και να τις επεξεργαστεί.
Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση στην
οποία μπορούν να αναβαθμίσουν
δωρεάν όσοι είχαν μια προηγούμενη 2.x
έκδοση. Ανάμεσα στις βελτιώσεις είναι
η συνδεσιμότητα με FTP και διάφορες
λύσεις ασφαλείας για την περίπτωση
που πρόκειται για κοινόχρηστη συσκευή.
Μέχρι και το Σάββατο η εφαρμογή θα
διατίθεται στη μισή τιμή.

Canon Pixma MX892 Wireless
/ 

  Airprint

Στην κορυφή της γκάμας πολυμηχανημάτων Canon αναγορεύεται το All in One Pixma
MX892, ειδικά σχεδιασμένο για τον απαιτητικό οικιακό χρήστη που αντιγράφει, σκανάρει,
στέλνει φαξ και τυπώνει σε φωτορεαλιστική ποιότητα. Μαζί με την εφαρμογή Easy
Photoprint συνεργάζεται με smartphones Αndroid και iPhone με τις εξής λειτουργίες: είτε
σκανάρισμα και αποστολή στο κινητό είτε εκτύπωση από το κινητό. Υποστηρίζονται ακόμη
οι εφαρμογές Google Cloud Print 2 και Pixma Cloud Link. Mέσω του πρώτου μπορούν
να σταλούν email από το Gmail, συνημμένα έγγραφα, Google Docs, φωτογραφίες από
το Picasa Album κλπ. από οποιονδήποτε υπολογιστή, tablet ή smartphone. Mε την
ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση 802.11n το ΜΧ892 συνδέεται σε τοπικά δίκτυα με
υψηλές ταχύτητες διαμεταγωγής και εύκολο στήσιμο (αυτοματοποιημένες ρυθμίσεις με το
πρωτόκολλο WPS (Wireless Protected Setup). Eναλλακτικά υπάρχει και θύρα Ethernet
για ενσύρματη δικτύωση. Το ΜΧ892 τυπώνει σε μέγιστη ανάλυση 9600x2400dpi με
πενταμέλανο σύστημα Chromalife 100+ ενώ το υποσύστημα scanner σαρώνει σε ανάλυση
2400x4800dpi και μάλιστα με λειτουργία overscan για υπερμεγέθη πρωτότυπα που
ξεπερνούν την επιφάνεια σάρωσης. Η απεικόνιση φωτογραφιών και ο έλεγχος των μενού
γίνεται μέσα από την οθόνη 3in. H τιμή θα είναι πολύ δελεαστική γύρω στα 200 ευρώ.
INTERSYS 210 9554000

Victorinox
T     $ 

 flash drive 1 Terrabyte!

Στη μεγάλη ποικιλία πολυεργαλείων και πολυχρηστικών σουγιάδων που παράγει
η ελβετική Victorinox κατά διαστήματα έχουν κάνει την εμφάνισή τους και USB
flash drive. Όχι όμως εντυπωσιακής χωρητικότητας όπως τώρα που βάλθηκε να
μας τρελάνει. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη CES στην αρχή του χρόνου αλλά
τότε δεν είχαμε καταφέρει να το αλιεύσουμε. Τώρα όμως επίκειται η εμπορική
κυκλοφορία και μάθαμε περισσότερα: Είναι ούτε λίγο ούτε πολύ το μεγαλύτερης
χωρητικότητας 1 Τerrabyte flash memory – και μάλιστα πολύ μεγάλης ταχύτητας
ως 230MB/sec. - που χωράει στο σώμα ενός απλού σουγιά (έχει παραληφθεί
η λεπίδα για να μπορεί να συνοδεύει τον ιδιοκτήτη σε αεροπορικές πτήσεις).
Βέβαια για παραδοσιακούς λόγους, βγαίνει και μία έκδοση με σουγιά, ψαλιδάκι,
λίμα κλπ. Πάνω στο σώμα USB υπάρχει ενσωματωμένη μονοχρωματική LCD
oθόνη 96x48pixel της οποίας τα στοιχεία παραμένουν ενεργά ακόμη και όταν δεν
τροφοδοτείται από θύρα USB κάποιου υπολογιστή. Η τιμή προς το παρόν δεν έχει
αποκαλυφθεί αλλά θα είναι πανάκριβη.
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Tα ταξίδια του ΦΩΤΟγράφου

   
  

www.photo.gr

    ,   &    

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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Reflecta
0     
  
Η γερμανική Reflecta από
χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη της
παρουσίασης. Όχι μόνον με τα
projector που παρήγαγε από την
αναλογική εποχή, αλλά και με μεγάλη
σειρά από βάσεις και εξαρτήματα.
Σήμερα στον κατάλογο σχετικών
προϊόντων περιλαμβάνονται βάσεις για
στήριξη ψηφιακών προβολικών στο
ταβάνι, βάσεις για επιτοίχια στήριξη
προβολικών, βάσεις διάφορων
τύπων για τηλεοράσεις κλπ. Μάλιστα
ο κατασκευαστής αναφέρει ότι τα
προϊόντα ανταποκρίνονται στις
αυστηρές προδιαγραφές VESA
50/75/100 για LCD/TFT και Plasma
οθόνες. Ανάμεσα στις διάφορες
βάσεις πολύ πρακτικό ενδιαφέρον
παρουσιάζουν και οι αυτοστήρικτες

Hasselblad Awards

σειράς TV Stand Shelf /Extend με

150.000 .  

ροδάκια, ράφι και ρυθμιζόμενο ύψος,
που χρησιμεύουν πολύ σε σεμινάρια,
επιχειρηματικές παρουσιάσεις,

Ο βρετανός φωτογράφος Paul Graham κέρδισε για το 2012 το βραβείο του Hasselblad
Foundation. Tο βραβείο περιλαμβάνει 150.000 δολάρια και μια έκθεση, η οποία θα κάνει

σχολικούς χώρους κλπ.
VIDEOPHOT ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ

 

εγκαίνια στις 26 Οκτωβρίου στο Μουσείο Τέχνης του Gothenburg στη Σουηδία. Σύμφωνα
με τους κριτές ο Graham αποτελεί έναν από τους πιο λαμπρούς φωτογράφους της γενιάς
τους με πλούσιο έργο που καταφέρνει να μην γίνεται μονότονο. Αυτό που καταφέρνει
είναι να κάνει ορατές διάφορες πλευρές του σύγχρονου ανθρώπινου πνεύματος που δεν

210 3213691

θα παρατηρούσαμε εύκολα. Στους προηγούμενους νικητές τους διαγωνισμού περιλαμβάνονται οι William Eggleston, Nan Goldin και Robert Adams.

PhaseOne
Website   $
Με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των φίλων και πελατών της η δανέζικη PhaseOne,
εγκαινίασε το ανανεωμένο site της. Με την ευκαιρία μάλιστα ανήγγειλε μείωση των τιμών
για το δημοφιλές πρόγραμμα Capture One 6 αρχίζοντας από τα 69 ευρώ για την έκδοση
Εxpress. Yπενθυμίζουμε ότι το Capture One κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις: A. στη (βασική)
Express που έχει την ίδια «μηχανή» αλλά έχουν αφαιρεθεί μερικές λειτουργίες, B. στην
Pro με όλες τις λειτουργίες περιλαμβανομένης της συνεργασίας με iOS συσκευές μέσω
εφαρμογών Pilot και Camera Control που μεταφέρουν τον έλεγχο σε iPhone, iPad ή iPod
Touch και Γ. στην DB που συνοδεύει την πλάτη IQ180.
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Σας περιμένουμε
στο περίπτερο μας
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Κάντε κλικ εδώ
για να κατεβάσετε
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Pretec
   
Στο χορό των superfast καρτών
μνήμης μπαίνει η Pretec με δύο
νέες παρουσίες στη Cebit 2012,
επιβεβαιώνοντας την παράδοση
της ταίβανέζικης εταιρίας στο
High end της μνήμης flash. Eτσι
τα μοντέλα που είναι στη φετεινή
αιχμή της τεχνολογίας είναι η
κάρτα Compactflash UDMA7 888x
με διαμεταγωγή δεδομένων ως
133ΜΒ/sec. και η κάρτα SDHC
16GB 667x Class 16 που ακολουθεί
το νέο πρότυπο UHS-I. Πρέπει να
θυμηθούμε ότι η Pretec είναι στην
πρωτοπορία των γρήγορων καρτών

O$% Canon
  $  & &

Compactflash με τις προηγούμενες

Ο ΕF 24-70mm L II USΜ είναι ο πρώτος από τους τρεις ανανεωμένους δημοφιλείς φακούς

εκδόσεις 667x και 433x που
κυκλοφόρησαν ευρύτερα το 2010

Canon που αρχίζει η παραγωγή του. Παρά το χαμηλότερο κατά 150 γρ. βάρος σε σχέση
με τον προκάτοχο και τη μικρότερη διάμετρο κατά 10mm, σύμφωνα με την εταιρίας η

και 2011.

χρήση προηγμένων υλικών που έχει δώσει ισοδύναμη αντοχή. Eπίσης στο μηχανικό
μέρος έχει προστεθεί ένας διακόπτης Zoom Lock που κλειδώνει το φακό στα 24mm για τη
μεταφορά. Όπως αρμόζει σε φακό σειράς L έχει προβλεφθεί η προστασία από υγρασία και
σκόνη με ειδικές τσιμούχες.
Στο εσωτερικό του έχει σχεδιαστεί εξαρχής και περιλαμβάνει δυο στοιχεία χαμηλής
διάχυσης UD Ultra low Dispersion και ένα Super UD ασφαιρικό στοιχείο προκειμένου να
ελαχιστοποιήσει τις χρωματικές εκτροπές και άλλα σφάλματα. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί
στην πολλαπλή επίστρωση με Super Spectra Coating και επιπλέον επίστρωση fluorine για
την αντιμετώπιση της επικάθησης σκόνης και δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ο φακός είναι
πολύ εύχρηστος σε κοντινές λήψεις χάρη στην ελάχιστη απόσταση εστίασης μόλις 0,38m
όσο για την απόκριση autofocus βελτιστοποιείται με το υπερηχητικό μοτέρ Ultrasonic
Motor τελευταίας γενιάς μαζί με νέα CPU και εξελιγμένους αλγόριθμους AF.
Μαζί του παρουσιάστηκαν και δύο ευρυγώνιοι 24mm και 28mm, οι πρώτοι στην ιστορία
της Canon με ενσωματωμένη οπτική σταθεροποίηση IS.
Aν και οι ευρυγώνιοι υπόκεινται λιγότερο στο φαινόμενο
του κουνήματος (camera shake) σε σύγκριση με τους
τηλεφακούς, εν τούτοις το IS είναι ευπρόσδεκτο σε χαμηλές
φωτιστικές συνθήκες. Μάλιστα το τελευταίας γενιάς Canon
Image Stabilizer προσφέρει πλεονέκτημα 4stop καθώς και
αυτοματοποιημένη μετάβαση από Normal IS σε Panning IS
ανάλογα με τις πληροφορίες που παίρνουν οι γυροσκοπικοί
αισθητήρες κίνησης. Τέλος η αθόρυβη λειτουργία εστίασης
εξασφαλίζεται από το μοντέρνο USM moteur. Eσωτερικά
βρίσκουμε το πολύ σύγχρονο ασφαιρικό στοιχείο τύπου
GMo (Glass mould aspherical) καθώς και την επίστρωση
Super Spectra. INTERSYS 210 955400
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ΚΕΙΜΕΝΑ - ΕΡΕΥΝΑ: ΡOYΛΑ ΤΡΙΒΙΖΑΚΗ
Αποφασίζοντας να τυπώσουμε τις
φωτογραφίες μας “έξω”, έχουμε
μπροστά μας ένα σωρό εναλλακτικές
προτάσεις: από το κλασικό 10x15cm
μέχρι μεγεθύνσεις που φτάνουν πολλά
τετραγωνικά, ειδικές εκτυπώσεις,
photobook, αφίσες, ακόμη και
αυτοκόλλητα. Όλα στην υπηρεσία του
καταναλωτή. Μπορούμε να πετύχουμε
καλύτερες τιμές τυπώνοντας μαζικά
τις φωτογραφίες που μαζεύουμε στα
συρτάρια και τα αποθηκευτικά μέσα.
Μια άλλη ιδέα είναι να κάνουμε δώρο
κάποιο ημερολόγιο, ένα mousepad,
να φτιάξουμε δικά μας προσκλητήρια
για τις παιδικές γιορτές κλπ. Στην
έρευνα και το ρεπορτάζ που ακολουθεί
ακτινογραφούμε τη συμπεριφορά των
καταναλωτών και τις τάσεις της αγοράς.
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Σας ρωτήσαμε και μάθαμε

Η

εκτύπωση “εκεί έξω” σε φωτογραφικά καταστήματα, εργαστήρια και online
είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας σε αυτό το τεύχος. Σίγουρα
συμφέρει με δεδομένο το υψηλό κόστος αναλώσιμων της οικιακής φωτογραφικής
ποιότητας εκτύπωσης είτε μιλάμε για Inkjet είτε θερμικά printer. Eπίσης
αναθέτοντας τη δουλειά “έξω” (ένα είδος outsourcing) δεν χάνουμε χρόνο.
Μπαίνουν όμως κάποια ερωτήματα: Είναι όμως βολικό το “print-out” για τους
καταναλωτές; Προσφέρει το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης;
Γνωρίζουν όλοι το φάσμα των προϊόντων που διατίθενται; Είναι ευχαριστημένοι ή
έχουν παράπονα;
Εμείς από μεριά μας εκτός της έρευνας που αναρτήθηκε στο Facebook και
επεκτάθηκε στους απλούς καταναλωτές και επαγγελματίες φωτογράφους,
προχωρήσαμε και σε σχετικό ρεπορτάζ ανάμεσα σε επιχειρηματίες του τομέα
αυτού. Παραθέτουμε λοιπόν, εκτός από τα πορίσματα της έρευνας, ενδεικτικά
στοιχεία για τη διαμόρφωση των τιμών των πιο διαδεδομένων εκτυπώσεων και
συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν μακρά πείρα στο αντικείμενο.
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Τα ευρήματα της έρευνας
Τι σας εμποδίζει να τυπώνετε περισσότερο;

Τυπώνετε κυρίως σε:
Σπίτι

Τα συμπεράσματα

Κατάστημα

Οnline

Κόστος

Xρόνος

Και τα δύο

• Το καταναλωτικό κοινό έδειξε
προτίμηση στα φωτογραφικά
μαγαζιά και τα εργαστήρια με
ποσοστό 65% απέναντι στο
32% της εκτύπωσης στο σπίτι.

32%

Απρόσμενα χαμηλό στάθηκε
το ποσοστό 2% της online

30%
6%

2%
65%

εκτύπωσης
• Παρόλα αυτά το 63% δήλωσε
ότι το κόστος αποτελεί βασικό
εμπόδιο για την καταναλωτική

63%

του συμπεριφορά
• Η ποικιλία διαστάσεων και
ειδικών εκτυπώσεων (38%)
αλλά και η καλύτερη ποιότητα
(42%) είναι οι βασικοί λόγοι

Ποιός είναι ο βασικός λόγος για να
αναθέσει κανείς τις εκτυπώσεις
επαγγελματικά σε κάποιο κατάστημα
ή υπηρεσία;

εμπιστοσύνης προς τα εργαστήρια
και τα φωτογραφεία.
• Οι εκτυπώσεις που ανατίθενται

38%

σε επαγγελματίες (εκτός σπιτιού)

Χαμηλότερο κόστος σε σχέση
με τo home printing

5%
42%

Kαλύτερη ποιότητα

μικρών διαστάσεων 49%, με 31%
οι καλλιτεχνικές εκτυπώσεις για

15%

Ποικιλία διαστάσεων
και ειδικών εκτυπώσεων

εκθέσεις, 22% τα ασπρόμαυρα
και μετά τα photobook, oι αφίσες

Άλλος (αναφέρετε)

Έχετε ποτέ τυπώσει photobook;
Ναι

Έχετε δώσει online παραγγελία για photobook;

Όχι

Ναι

των ειδικών εκτυπώσεων: τόσο
σχετικά με τα photobook (68%),
όσο με τα ημερολόγια, κάρτες
κλπ (69%). Δηλ. πάνω από τα
δυο τρίτα δεν έχουν αποτολμήσει
το βήμα. Άλλωστε το 58%
δήλωσε ότι θεωρεί ακριβό ως
είδος το photobook.
• Στην ερώτηση “Σχεδιάζετε μόνος

68%

80%

Θεωρείτε τις τιμές της αγοράς στα βασικά προϊόντα εκτύπωσης δηλ. σε:
Μικρές εκτυπώσεις

Μεγεθύνσεις

41%

14%
4%

53%

Photobook

26%
2%
4%

1%
15%
58%

59%
Ακριβές
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και οι ειδικές εκτυπώσεις με 17%,
12% και 10% αντιστοίχως.
• Το αγοραστικό κοινό φαίνεται να
μην έχει εξοικειωθεί με την ιδέα

Όχι

20%

30%

23%

διαμορφώνονται ως εξής: με
56% υπερτερούν οι μεγεθύνσεις,
ακολουθούν οι εκτυπώσεις

Δεν ξέρω / δεν απαντώ

το photobook” η απάντηση ήταν
ναι (52%) Παρόλα αυτά δεν
προτιμάται η online παραγγελία
(80%), ακόμα κι αν το πρόγραμμα
(software) είναι εύκολο.
• Παρόλο που το πολυτελές
ψηφιακό άλμπουμ δεν αποτελεί
νέο προϊόν και οι καταναλωτές
δείχνουν να εντυπωσιάζονται από
το αποτέλεσμα δεν παύουν να
τους προβληματίζει η υψηλή τιμή
(39%) έστω κι αν αναγνωρίζουν
την ποιότητα.
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To ερωτηματολόγιο
Οι τιμές στην αγορά
1. Τυπώνετε κυρίως σε:
Α. Σπίτι
Β. Κατάστημα/εργαστήριο
Γ. Οnline

7. Θεωρείτε τις τιμές της αγοράς στα βασικά
32%
65%
2%

2. Τι σας εμποδίζει να τυπώνετε περισσότερο;
A. Κόστος
B. Xρόνος
Γ. Συνδυασμός και των δύο

63%
6%
30%

3. Ποιός είναι ο βασικός λόγος για να αναθέσει
κανείς τις εκτυπώσεις επαγγελματικά σε κάποιο
κατάστημα ή υπηρεσία;
Α. Χαμηλότερο κόστος σε σχέση
με τo home printing
15%
B. Kαλύτερη ποιότητα
42%
Γ. Ποικιλία διαστάσεων και ειδικών
εκτυπώσεων
38%
Δ. Αλλος (αναφέρετε)
5%

4. Όταν τυπώνετε (εκτός σπιτιού)
παραγγέλνετε*
Α. Μικρές διαστάσεις (10x15, 13x18)
B. Mεγεθύνσεις (από 20x30 και άνω)
Γ. Αφίσες
Δ. Photobook
E. Art/Exhibition (καλλιτεχνικές
εκτυπώσεις εκθεσιακού επιπέδου)
Στ. Ασπρόμαυρα
Ζ. Ειδικές εκτυπώσεις (κούπες,
μπλουζάκια, υαλογραφίες κλπ.)
* {πολλαπλές επιλογές}

49%
56%
12%
17%
31%
22%
10%

5. Εχετε ποτέ τυπώσει photobook;
A. NAI
B. OXI

30%
68%

6. Έχετε ποτέ τυπώσει ψηφιακά ημερολόγιο,
ευχετήρια κάρτα, βιβλίο;
A. NAI
B. OXI

30%
69%

9. Σχεδιάζετε μόνος σας τα photobook;
A. NAI
B. OXI τα αναθέτω

52%
39%

προϊόντα εκτύπωσης δηλ. σε:
Α. Μικρές εκτυπώσεις
Ι. Ακριβές
ΙΙ. Λογικές
ΙΙΙ. Φθηνές
Β. Μεγεθύνσεις
Ι. Ακριβές
ΙΙ. Λογικές
ΙΙΙ. Φθηνές
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αποθηκεύει πολλά gigabyte
φωτογραφιών, που συνήθως
προτιμά να βλέπει στην

23%
59%
14%

οθόνη παρά να τις τυπώνει σε
εργαστήρια.
Η επέλαση της ψηφιακής
φωτογραφίας δημιούργησε

53%
41%
2%

την δυνατότητα για μαζικές
εκτυπώσεις αλλά και για πιο
δημιουργικές μορφές εκτύπωσης
όπως μεγεθύνσεις, Photobook

Γ. Photobook
Ι. Ακριβές
ΙΙ. Λογικές
ΙΙΙ. Φθηνές

58%
26%
1%

8. Ποιά η γνώμη σας για το πολυτελές ψηφιακό
άλμπουμ (γάμου, βαπτίσεων κλπ.)
Α. Ακριβό προϊόν που αξίζει
τα χρήματά του
Β. Εντυπωσιακό αλλά με προβληματίζει
η τιμή
Γ. Είναι μόδα - προτιμώ το αναλογικό
Δ. Δυσανάλογο κόστος - έξω από
τα οικονομικά μου
Ε. Δεν το γνωρίζω

μπλούζες, κούπες, mousepad
κλπ. Η ποικιλία των ειδικών
εκτυπώσεων είναι μεγάλη και
πλέον τα εργαστήρια μπορούν
στην πλειοψηφία τους να τις
προσφέρουν στον καταναλωτή

34%
20%

Εμείς στα πλαίσια του σχετικού
ρεπορτάζ, προχωρήσαμε σε
ενδεικτική τιμοληψία από αρκετά

7%
20%

10. Έχετε ποτέ δώσει online παραγγελία για
photobook;
A. NAI
B. OXI

και ειδικές εκτυπώσεις όπως
εκτύπωση σε αυτοκόλλητα, σε

17%

20%
80%

11. Ποια η προσωπική σας εμπειρία από την
online παραγγελία photobook και μάλιστα
από την σύνθεση/στήσιμο του φωτογραφικού
υλικού**
Α. Το παρεχόμενο software (πρόγραμμα) ήταν
εύκολο
11%
Β. Υπάρχουν καλύτερα και χειρότερα
software
16%
Γ. Χρειάζεται πολύ χρόνο
9%
Δ. Tα βρήκα δύσκολα και το παράτησα
6%
** {μόνον αν απαντήθηκε θετικά η 10}

Ολόκληρη η έρευνα, με τις
απόψεις των επαγγελματιών
και ενδεικτικές τιμές για
εκτυπώσεις σε διάφορα
μεγέθη και υλικά, στο τεύχος
217 του “ΦΩΤΟγράφου” που
κυκλοφορεί στα περίπτερα!
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Ο καταναλωτής πλέον

φωτογραφικά εργαστήρια. Έτσι
διαμορφώνεται μια συνολική
εικόνας των διαθέσιμων
προϊόντων και των αντίστοιχων
τιμών.
Προσοχή όμως. Οι τιμές μας
είναι ενδεικτικές με την εξής
έννοια. Πρώτον αφορούν
συγκεκριμένα καταστήματα/
εργαστήρια. Δεύτερον: το ίδιο
κατάστημα είναι δυνατόν να
προσφέρει πιθανόν καλύτερες
τιμές για μαζικές παραγγελίες ή
αργότερους χρόνους παράδοσης.
Παράγοντες που διαμορφώνουν
την τιμή είναι: το είδος
εκτύπωσης (χημική, θερμική,
inkjet) η ποιότητα του χαρτιού,
ο αριθμός των εκτυπώσεων, ο
χρόνος παράδοσης, η ψηφιακή
επεξεργασία των φωτογραφιών
πριν την εκτύπωση και πολλοί
άλλοι.
Στο ρεπορτάζ καλύψαμε
εκτυπώσεις μεγέθους από
10x15εκ. ως 20x30εκ.,
αφίσες με τιμή τετραγωνικού,
ειδικές εκτυπώσεις
συμπεριλαμβανομένου
photobook κλπ.
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weddingphoto
   2012

100.012

*

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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*Έως 22 Μαρτίου 2012

!
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H επιχείρηση ΦΩΤOΓΡΑΦΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ που διευθύνει η κ.

• Πότε ιδρύσατε την επιχείρηση “Φωτογραφικά Πεδία”; Ποιο είναι το αντικείμενό της και σε
ποιους απευθύνεστε;

Μαρία Νάνου εδρεύει στα
Ιωάννινα και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα.
Κύριο αντικείμενο εργασιών
της είναι η σχολική φωτογραφία την οποία υπηρετεί με
συνέπεια πάνω από 15 χρόνια.
Σε πείσμα των οικονομικών

Πρόκειται για μια ατομική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε στα Γιάννενα το 2002. Κύριο
αντικείμενο είναι η σχολική φωτογραφία, έκδοση – διακίνηση μαθητικών λευκωμάτων και
ημερολογίων καθώς και η κατασκευή χειροποίητων αναμνηστικών και δώρων. Μια επιχείρηση
με καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία, με οργανωμένα τμήματα δημιουργικού,
επεξεργασίας, εκτύπωσης, κατασκευής, επικοινωνίας, πώλησης, μεταφοράς. Με τον χώρο της
σχολικής φωτογραφίας ασχολούμαστε όμως από το 1995 στην Αθήνα όπου συνεργαζόμασταν
με άλλη εταιρεία. Αποφασίσαμε να φύγουμε από την Αθήνα και να συνεχίσουμε στην
επαρχία. Αρχικά οι συνθήκες δεν ήταν εύκολες, αφού ο κύριος όγκος της δουλειάς βρίσκεται

προβλημάτων της χώρας
η επιχείρηση συνεχίζει ν’
αναπτύσσεται και μάλιστα
αναζητά συνεργάτες - φωτογράφους σε όλη την ελληνική
επικράτεια.

στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έτσι κι εμείς “κυνηγάμε” την Αθήνα από
την επαρχία. Διαθέτουμε όμως ένα άριστο δίκτυο μεταφοράς με δικά μας αυτοκίνητα και
έτσι έχουμε λύσει, με τον καλύτερο τρόπο, το πρόβλημα της διακίνησης των προϊόντων
μας. Απευθυνόμαστε σε συλλόγους γονέων κυρίως Δημοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων,
Γυμνασίων, καθώς και σε παιδικούς σταθμούς. Με τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας,
απευθυνόμαστε ταυτόχρονα και σε επαγγελματίες φωτογράφους, με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές
τιμές, καλύπτοντας τις απαιτήσεις τους τόσο στην προμήθεια των προϊόντων μας όσο και στην
παροχή υπηρεσιών (εκτυπώσεις – ειδικές κατασκευές). Επικουρικά στην επιχείρηση λειτουργεί
τμήμα ψηφιακών εκτυπώσεων και διαφημιστικών.
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ύφεσης και της άρνησης των
τραπεζών για χρηματοδότηση.
Τα προβλήματα στον κλάδο
μας είναι οξύτατα, γιατί
είμαστε υποχρεωμένοι να
χρηματοδοτούμε τα προϊόντα,
το δημιουργικό και τις
υπηρεσίες από τις αρχές του
φθινοπώρου ενώ η εισπρακτική
περίοδος ξεκινά την άνοιξη.
Μεσολαβεί δηλαδή πολύ
μεγάλο χρονικό διάστημα από
την παράδοση των προϊόντων
μέχρι την εξόφλησή τους ενώ οι
υποχρεώσεις τρέχουν.
Επίσης η αδυναμία των
προμηθευτών να πιστώσουν την
αγορά πρώτων υλών επιτείνει
το πρόβλημα. Ήδη την περίοδο
των Χριστουγέννων υπήρχαν
εταιρίες που αδυνατούσαν
να παραδώσουν προϊόντα
λόγω έλλειψης ρευστότητας.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον
Μικρό δείγμα των ημερολογίων που παράγει η επιχείρηση

• Η σχολική φωτογραφία ως φωτογραφικό αντικείμενο και ως προϊόν πόσο διαδεδομένη
είναι στην Ελλάδα;
Η σχολική φωτογραφία τα τελευταία 15 χρόνια, στα περισσότερα σχολεία, αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής. Είναι, συνεπώς, πολύ διαδεδομένη στην Ελλάδα
και η ιστορία της ξεκινάει με την εμφάνιση της φωτογραφίας. Από το 1996 - 97 και μετά, μια
ημερομηνία σταθμό κατά τη γνώμη μου, άλλαξαν τα δεδομένα στη σχολική φωτογραφία,
αφού μέχρι τότε ο χώρος καλυπτόταν μόνο από πλανόδιους φωτογράφους που πουλούσαν
μια απλή φωτογραφία σε χαρτοκορνίζα. Το 1995 μια εταιρία από τη Θεσσαλονίκη με την
οποία συνεργαστήκαμε, δημιούργησε ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών, προωθώντας
έτσι την ιδέα της σχολικής φωτογραφίας. Εισήγαγε καινούργια, διαφορετικά προϊόντα, έκανε
ένα άλμα όσον αφορά την ποιότητα και έδωσε καινούργιο στυλ στη σχολική φωτογραφία με
πολυσέλιδα λευκώματα με τετράχρωμη εκτύπωση και καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, ημερολόγια,
αναμνηστικά αποφοίτων κ.λ.π, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα. Τα τελευταία
χρόνια το παρεχόμενο προϊόν έχει εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο. Εκτός των λευκωμάτων,
ψηφιακών ή αναλογικών,
οι εταιρίες προσφέρουν επιπλέον πρωτότυπα προϊόντα και δώρα που απευθύνονται τόσο
στους μαθητές όσο και στο σύλλογο γονέων. Πιστεύω πως η σχολική φωτογραφία στη χώρα
μας, συγκρινόμενη με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά
τόσο σε ποιότητα, όσο και σε τελική τιμή!
• Αυτά τα προϊόντα είχαν διεισδύσει στην ελληνική αγορά;
Η ποιοτική αναβάθμιση αυτού του προϊόντος άνοιξε νέους ορίζοντες στην αγορά της σχολικής
φωτογραφίας. Σύλλογοι, γονείς και μαθητές ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα
σχολικά λευκώματα καθιερώθηκαν στο χώρο του σχολείου. Ταυτόχρονα καινούργιες εταιρείες
ασχολήθηκαν με το αντικείμενο.
• Σήμερα πως προχωράει ο κλάδος;
Όπως το σύνολο των επαγγελματιών σήμερα έτσι και οι επαγγελματίες του κλάδου μας
αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα που χαρακτηρίζονται από την αβεβαιότητα ένεκα της
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χρειάζονται πολύ προσεκτικοί
χειρισμοί, ποιότητα, αισιοδοξία,
επαγγελματισμός, να βασιστεί ο
καθένας στις δικές του δυνάμεις
και γιατί όχι συγχωνεύσεις, όπου
αυτό είναι δυνατό.
• Σήμερα σε καιρό κρίσης,
το προϊόν συνεχίζει να έχει
ζήτηση;
Μια πρώτη εικόνα των
παραγγελιών, στο σύνολο
της αγοράς, δείχνει μικρή
μείωση των σχολείων που
ανταποκρίθηκαν στις προσφορές
των εταιριών, όμως είναι μεγάλη
η μείωση της τιμής των πακέτων.
Μια στροφή δηλαδή στις πιο
οικονομικές λύσεις, που σε
πολλές περιπτώσεις σε βάρος
βέβαια της ποιότητας. Σε ό,τι
αφορά τα «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ» δηλ. την εταιρία μας,
πρέπει να σημειώσουμε ότι
η ποιότητα του προϊόντος
έχει αναβαθμιστεί πολύ και
αυτό είναι η βασική μας
προτεραιότητα. Η σχολική
φωτογραφία δε θέλουμε να
είναι είδος πολυτέλειας, ακόμη
και στις δύσκολες στιγμές που
περνάμε. Προσανατολιζόμαστε
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Ποικιλία προϊόντων με ευρηματική σχεδίαση

στη συνεχή αναβάθμιση του προϊόντος που προσφέρουμε, επενδύουμε σε εξοπλισμό και
προσωπικό ( ΕΣΠΑ), συγκρατώντας τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Έχουμε προτάσεις που
καλύπτουν τις δραστηριότητες των συλλόγων και ταιριάζουν στην αισθητική και τις υψηλές
απαιτήσεις γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Εκτός από το λεύκωμα και τις φωτογραφίες
του παιδιού, το πακέτο περιλαμβάνει και φωτογραφίες σε πρωτότυπες χειροποίητες κορνίζες,
κατασκευασμένες στα εργαστήριά μας, χρησιμοποιώντας εγχώρια προϊόντα ως πρώτη ύλη,
περιορίζοντας στο ελάχιστο την εξάρτησή μας από εισαγόμενα.
Στο σύλλογο προσφέρονται προκαταβολικά, δωρεά ημερολόγια, δώρα Χριστουγέννων
(κυρίως βιβλία), αναμνηστικά αποφοίτων, δώρα για κλήρωση κ.λ.π. και όλα αυτά χωρίς
καμία δέσμευση από την πλευρά τους. Ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πακέτο που αποτελεί και
κίνητρο για συνεργασία.Τα πρώτα μηνύματα από τους συλλόγους, είναι ενθαρρυντικά. Θα
συνεχίσουμε να χτίζουμε σχέσεις σεβασμού, εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας .
• Είναι έντονα ανταγωνιστικός ο χώρος;
Δυστυχώς, η αγορά της σχολικής φωτογραφίας, λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αθέμιτου
ανταγωνισμού. Όμως έστω και έτσι, χάρις στην επιμονή κάποιων, αυτός ο ανταγωνισμός,
διαμόρφωσε το υπάρχον υψηλό επίπεδο της ποιότητας των προϊόντων. Προβλέπω όμως, αν
συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, ότι θα γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, επειδή, για μια νόμιμη
επιχείρηση, στις οικονομικές συνθήκες που ζούμε, είναι καθοριστικός παράγοντας επιβίωσης.
Αρκεί να σας πω ότι ο καθορισμός της τιμής δεν γίνεται από τις νόμιμες επιχειρήσεις, μέσω
του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά από τους αλεξιπτωτιστές, ανεπάγγελτους, πλανόδιους, που
εμφανίζονται ως εταιρίες προσφέροντας προϊόντα ευτελούς ποιότητας σε χαμηλές τιμές.
Πουλάνε, στην κυριολεξία, την παράνομη δραστηριότητά τους, μιας και ο χώρος, πολλές
φορές, ενδείκνυται για μη νόμιμες συναλλαγές… Η διακίνηση όμως των προϊόντων αυτών
δεν γίνεται οπουδήποτε αλλά σε ένα δημόσιο χώρο και μάλιστα στα σχολεία. Αυτό αποτελεί,
ταυτόχρονα, και το ποιο σοβαρό πρόβλημα για κάθε έναν που θέλει να επενδύσει και να
λειτουργήσει στο χώρο αυτό. Ελπίζω και εύχομαι κάποια στιγμή το τοπίο να ξεκαθαρίσει, γιατί
αρκετά έχουμε πληρώσει και εξακολουθούμε να πληρώνουμε όλους αυτούς τους αεριτζήδες.
• Το δίκτυο των συνεργατών σας ποιες περιοχές καλύπτει;
Καλύπτουμε κυρίως όλη την ηπειρωτική Ελλάδα από Έβρο μέχρι Πελοπόννησο, και ένα
μέρος της νησιωτικής Ελλάδος. Οι πωλητές κατόπιν συνεννόησης με τους συλλόγους,
αναλαμβάνουν το δειγματισμό των προϊόντων και ακολουθεί η φωτογράφηση. Ο κάθε
συνεργάτης καλύπτει μια περοχή, αποφεύγοντας τις μακρινές μετακινήσεις. Προκειμένου να
μειώσουμε τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής κ.λ.π. αναζητούμε συνεργάτες μόνιμους σε κάθε
περιοχή τόσο για την πώληση όσο και τη φωτογράφηση. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε το
δίκτυο, ώστε να καλύψουμε όλες τις περιοχές της χώρας μας.
• Το post production το αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου εσείς;
Ναι. Έχουμε μια κάθετη παραγωγή με τον απαιτούμενο σύγχρονο εξοπλισμό, το
εξειδικευμένο προσωπικό και όλες οι επεξεργασίες και οι εκτυπώσεις γίνονται in house.
Ακόμα και η προετοιμασία των κορνιζών με μηχανήματα κοπτικά, laser ή χαρακτικά γίνεται
από εμάς. Ελέγχουμε το σύνολο της παραγωγής, γιατί για μας προέχει η ποιότητα.

απαιτούν επαγγελματισμό,
γνώση, επικοινωνιακή ικανότητα,
διάθεση ώστε στο τέλος να
έχουμε πετύχει το άριστο. Αυτό
έρχεται με την εκπαίδευση,
τη συνεχή αυτοδιόρθωση. Η
σχολική φωτογράφιση δεν είναι
τόσο απλή όσο φαίνεται. Ο
φωτογράφος πρέπει να διαθέτει
κατάλληλο εξοπλισμό, να έχει
γνώση του αντικειμένου, ικανότητα
επίλυσης μικροπροβλημάτων
που τυχόν προκύψουν, πρέπει
να φωτογραφίζει σε περιορισμένο
χρόνο, κάτω από δύσκολες
συνήθως συνθήκες και να έχει το
καλύτερο αποτέλεσμα.
Σαν τεχνική έχει πολλές προκλήσεις
και μυστικά. Από τη δουλειά του
εξαρτάται αν το τελικό προϊόν θα
εκτιμηθεί ή όχι. Είναι η βιτρίνα
της επιχείρησης γιατί το κύριο
προϊόν είναι η φωτογραφία Πέρα
από τις φωτογραφικές ικανότητες,
χρειάζεται και επικοινωνιακό
ταλέντο τόσο με τα παιδιά όσο και
με τους μεγαλύτερους Φέτος, εκτός
από τα σχολεία, απευθυνόμαστε
και σε επαγγελματίες που θέλουν
να εμπορευθούν τα προϊόντα μας
ώστε να αναλάβουν οι ίδιοι να
τα διοχετεύσουν στο δικό τους
πελατολόγιο δηλ. σχολεία με τα
οποία θα έλθουν σε συμφωνία.
Αναλαμβάνουμε τόσο την
προμήθεια των προϊόντων όσο
και την εκτύπωση σε ιδιαίτερα
συμφέρουσες τιμές και πάντα στην
καλύτερη ποιότητα.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Λ. Δημοκρατίας 5 - Ελεούσα Ιωαννίνων
Τ.Κ. 455 00, Τηλ.: 2651063434 /
60478 / 63452 fax: 265106047

• Με ποια κριτήρια επιλέγεται τους συνεργάτες;
Η επιλογή των συνεργατών είναι πολύ δύσκολη. Τόσο η πώληση, όσο και η φωτογράφηση,
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Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!
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Studio Karagiannakis, 
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”.
ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

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

Νέες
ημερομηνίες

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
 



          

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

    !

info@photo.gr

Ýíá óåìéíÜñéï:
€48,78
äýï óåìéíÜñéá:
€89,43
ôñßá óåìéíÜñéá:
€121,95
ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73
ðÝíôå óåìéíÜñéá: €211,38
Ýîé óåìéíÜñéá:
€243,90

+
+
+
+
+
+

ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ
ÖÐÁ

23% (€60)
23% (€110)
23% (€150)
23% (€210)
23% (€260)
23% (€300)



1

Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της

 ,   , ,  ,
 .   .   
   .        !"   . # 

 !       .

2

Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής

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

3

Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ

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

4

Photoshop Ι

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

5

Photoshop ΙΙ

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

6

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

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

Δευτέρα 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

13    2012

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 18:00-22:00



ώρα 18:00-22:00

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

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

ÓåìéíÜñéï:

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................

3

4

5

6

ÕðïãñáöÞ...........................
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Αναρτήστε και εσείς τις δικές
σας σκέψεις & φωτογραφίες
στην ηλεκτρονική παρέα του
περιοδικού!

www.facebook.
com/groups/
photographos.mag
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www.facebook.com/groups/Photographos.mag.books
www.flickr.com/groups/Photographos_mag_books
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