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Η ΑΘΗΝΑ είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός
συνεταιρισμός που λειτουργεί με την έγκριση του
Υπουργείου Πολιτισμού και υπό την εποπτεία
του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Ιδρύθηκε με σκοπό τη συλλογική διαχείριση και
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των
μελών της που είναι συνθέτες, σεναριογράφοι,
θεατρικοί συγγραφείς και δημιουργοί πρωτότυπων
μουσικών συνθέσεων και στίχων για το θέατρο
καθώς και κληρονόμοι δημιουργών των
παραπάνω κατηγοριών. Tην ερχόμενη Δευτέρα
14 Μαΐου εκδικάζεται αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων της ΑΘΗΝΑΣ κατά της SONY Ελλάδος
με σκοπό να υποχρεωθεί η SONY να καταβάλει
ποσοστό 6% επί των πωλήσεων βιντεοκαμερών
που έχει πραγματοποιήσει στη χώρα μας
αναδρομικά από το 2007 ως εύλογη αμοιβή.
Οι ενάγοντες δηλ. υποστηρίζουν ότι με τις
βιντεοκάμερες μπορεί ο οποιοσδήποτε να
αναπαράγει ελεύθερα τα έργα των δημιουργών
άρα μία ‘‘μικρή φορολόγηση’’ υπέρ του ταμείου
τους επιβάλλεται (όπως έχει γίνει π.χ. με τα
φωτοτυπικά μηχανήματα). Η SONY από την μεριά
της υποστηρίζει ότι τέτοιος φόρος υπέρ τρίτων
στις βιντεοκάμερες δεν υφίσταται πουθενά στην
Ευρώπη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου αν υποχρεωθεί
σε κάτι τέτοιο τόσο η ίδια όσο και όλες οι άλλες
αντιπροσωπείες imaging της χώρας μας, το
κόστος θα μετακυλιστεί στο προϊόν καθιστώντας
το πανάκριβο και μη ανταγωνιστικό σε σχέση με
τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Η ΑΘΗΝΑ αντιτείνει
ότι η SAMSUNG και άλλη μία εταιρεία έχουν ήδη
καταβάλει αυτόν το φόρο υπέρ τρίτων.
Όμως: αν αυτό το 6% επεκταθεί και σε άλλα
προϊόντα imaging η επιβάρυνση που θα προκύψει
θα αλλάξει τα δεδομένα μιας αγοράς που ούτως
ή άλλως λόγω κρίσης βρίσκεται σε ελεύθερη
πτώση. Σκεφθείτε ότι πέρα από το διεκδικούμενο
6% επιβάλλεται δυσβάστακτος ΦΠΑ 23%
(19% στη Γερμανία), αυξημένα μεταφορικά κλπ.
Άρα λοιπόν γιατί κάποιος να αγοράσει ακριβότερα
π.χ. βιντεοκάμερα από την Ελλάδα και όχι από
οπουδήποτε αλλού στην (ακόμα ενωμένη)
Ευρώπη;
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Στο φημισμένο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι εγκαινιάσθηκε έκθεση με
θέμα τον (τελευταίο) πίνακα που φιλοτέχνησε ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι λίγο πριν
πεθάνει. Τίτλος του: “Η Αγία Άννα, η Παρθένος και το Θείο Βρέφος παίζοντας με
το αρνάκι”. Τρία πιστά αντίγραφα του έργου αυτού έχουν κυκλοφορήσει ήδη
από τις αρχές του 1500 μ.Χ. τα οποία φυλάσσονται σε ισάριθμα Μουσεία και
ιδρύματα διαφόρων χωρών του εξωτερικού. Ποιό από αυτά είναι το γνήσιο;
Όλη η ιστορία στη σελίδα 5
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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.
Ευχαριστούμε τον τακτικό μας αναγνώστη μας Bασίλη Γιαννούλη που μας έστειλε το παραπάνω link.

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
E7'": Τάκης Τζίμας, **8" ,$9": Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
!%#*": Κωνσταντίνα Γκιτάκου %8 *6#8!9: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

$;+#": 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

 151 • 

14

 2012

 

3

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

I AM THE BIG PICTURE

I AM THE NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και
εγγραφή video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25
ή 24 fps, καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι ένα έργο τέχνης. iamnikon.gr
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Το πρωτότυπο έργο του
Λεονάρντο
Ντα Βίντσι
που εκτίθεται
στο Λούβρο
μετά την
ολοκλήρωση
της συντήρησής του.
Τον 19ο
αιώνα η πατρότητα του
δημιουργού
του είχε αμφισβητηθεί.
Σήμερα έχει
αποδειχθεί
πλήρως

Το παραπάνω
αντίγραφο
διατηρείται
στο Μουσείο
Prado της
Μαδρίτης.
Αποδίδεται σε
καλλιτέχνη,
σπουδαστή
στο atelier του
Φλωρεντίνου
καλλιτέχνη
που εικάζεται
ότι φιλοτέχνησε περίπου το
1508-13

Αυτό το
αντίγραφο
φιλοχνήθηκε
περίπου το
1514–16. Φυλάσσεται σε
Μουσείο της
Φλωρεντίας.
Αποδίδεται
στο Salai,
τον πιο καλό
μαθητή του
Ντα Βίντσι

Αυτό το
αντίγραφο φυλάσσεται στο
Λος Άντζελες
και έγινε στο
atelier του Ντα
Βίντσι περί
το 1508-13.
Εικάζεται ότι
είναι και αυτό
έργο του
Salai το οποίο
τελειοποίησε
ο ίδιος ο Ντα
Βίντσι

>!( * $(8 8 * $8;
" #   
Στα μεγάλα και φημισμένα atelier των ζωγράφων της Αναγέννησης ο μαθητευόμενος
υποχρεώνονταν να αντιγράψει ζωγραφικά έργα του καθηγητή του. Όταν αυτά ολοκληρώνονταν
ο Δάσκαλος τα υπέγραφε σε ένδειξη αναγνώρισης της σοβαρής δουλειάς του μαθητευόμενου.
Πέρασαν αιώνες για να φθάσουμε αισίως στο τέλος του 19ου αιώνα για να τεθεί θέμα πατρότητας
του έργου! Ποιος ζωγράφισε λοιπόν την “Αγία Άννα”; Ο ίδιος ο Ντα Βίντσι ή κάποιος από τους
μαθητευόμενους στο atelier του; Οι φωτογραφίες των διαφόρων εκδοχών του έργου ‘’Αγία Άννα’’
είναι άκρως αποκαλυπτικές για το τι συνέβαινε 500 χρόνια πριν...
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To διεθνές συμπόσιο Βusiness Forum Imaging Cologne 2012 υπό την αιγίδα της

της με εταιρίες όπως Google,

Koln Messe/Photokina έλαβε χώρα από 29 Φεβρουαρίου ως 1η Μαρτίου στη
Κολωνία, σαν προανάκρουσμα για την επερχόμενη έκθεση Photokina 2012 από 18
ως 23 Σεπτεμβρίου 2012. Διοργανώθηκε από το περιοδικό International Contact

Hewlett Packard, HTC, Microsoft,

και σκοπό είχε τη ζωντανή ανταλλαγή ιδεών και πληροφοριών για το παρόν και το
μέλλον της βιομηχανίας του Imaging. Βασικοί σπόνσορες ήταν η Cewe Color και
η Kodak ενώ την υποστήριξή τους παρείχαν οι εταιρίες EyeFi, Schoeller, Fujifilm,
Tetenal, Manfrotto, Imaging Solutions κλπ.

Π

ρολογίζοντας την εκδήλωση ο εκδότης Thomas Blomer επέσεισε την προσοχή σε
συγκεκριμένα μεγέθη όπως την αλματώδη αύξηση της δημοτικότητας του facebook που

πλησιάζει το 1 δις. xρήστες (είχε 845εκ. χρήστες το 2011) με 483εκ. καθημερινές επισκέψεις
τον περασμένο Δεκέμβριο. Περισσότεροι από τους μισούς ενεργούς χρήστες μπαίνουν μέσω
κινητών συσκευών κυρίως smartphones αλλά και tablets και καθημερινά ανεβαίνουν, κατά
μέσο όρο, 250εκ. φωτογραφίες. Επίσης μόνον στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 η Apple
πούλησε 37εκ. συσκευές iPhone διαφημίζοντας πολύ τις φωτογραφικές του ικανότητες ως “Η
μόνη φωτογραφική μηχανή που χρειάζεται κανείς”. Oπότε εύλογα μπαίνει το ερώτημα για τη
μορφή των φωτογραφικών μηχανών στο μέλλον.

WVIL ΜΙΑ OΨΗ ΤΟΥ ΜEΛΛΟΝΤΟΣ
Απαντώντας στην πρόκληση ο εκπρόσωπος της εταιρίας Αrtefact (γνωστή από τις συνεργασίες

Panasonic κλπ.) Οllen Ronning
παρουσίασε μια Μοdular concept
camera WVIL (Wireless Viewfinder
Interchangeable Lens) στην οποία
όλες οι λειτουργίες καταγραφής της
εικόνας είναι ενσωματωμένες στο
φακό και το ψηφιακό υλικό (φωτό
και video) μεταφέρονται ασύρματα
στο σταθμό βάσης ο οποίος μοιάζει
με πλάτη ή με μικρό tablet αλλά δεν
έχει φυσική σύνδεση με το «φακό».
Η ιδέα WVIL είναι βασισμένη σε apps
που τρέχουν στο σταθμό βάσης ενώ
η ενσωμάτωση με συνδεδεμένους σε
τοπικά ή ασύρματα δίκτυα υπολογιστές
είναι υψηλή. Με άλλα λόγια είναι
πανεύκολος ο τηλεχειρισμός ή να
δώσει κανείς το «φακό» σε κάποιον και
να κάνει τις λήψεις από πολύ μακριά,
ίσως από το γραφείο.

Ο Olen Ronning της Artefact που παρουσίασε τη ιδέα του WVIL

 151 • 

14

 2012

 

7

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

!#'6
FACEBOOK
Το Facebook σαν πλατφόρμα
επικοινωνίας ανέλυσε η Alex
Gebhardt από την εταιρία Inside
Media. Ενδεικτικά κάθε λεπτό
στέλνονται 700.000 μηνύματα
μέσω Facebook με αυξανόμενο
ρυθμό από κινητές συσκευές που
θα κυριαρχούν το 2014. Κάθε
αμερικανός χρήστης «σπαταλά»
2,5 ώρες την ημέρα σε social
networks. Kαι βέβαια όταν είσαι
στο Facebook καταναλώνεις
περιεχόμενο που σε μεγάλο
βαθμό είναι φωτογραφικό. Για
παράδειγμα με την εφαρμογή
Pixable επιλέγεις φωτογραφίες

GFK/NPD: ΤΑ SMARTPHONES ΩΘOYΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡA ΤΩΝ SYSTEM CAMERAS
H Marion Knoche πεπειραμένη αναλύτρια της GfK και γνωστή από πάμπολλες διαλέξεις
για την εξέλιξη της αγοράς του Imaging, παρουσίασε αποτελέσματα της τελευταίας

από τους φίλους και τις ταξινομείς.
Επίσης υπάρχουν photobook apps
για το Facebook (όπως το QuickPix
της Pixable που προαναφέραμε)

έρευνας ιδιαίτερα στην αγορά της Kίνας, μιας χώρας όπου η εκρηκτική ζήτηση δίνει
ανάσα στη χειμαζόμενη παγκόσμια αγορά. Εκεί λοιπόν διαπιστώθηκε ότι ναι μεν τα

που διευκολύνουν πολύ τους
χρήστες να φτιάχνουν άνετα
και χωρίς ειδικές γνώσεις τα

smartphones έχουν συμπιέσει ασφυκτικά τη ζήτηση για τις απλές compact cameras αλλά
από την άλλη δημιουργούν μεγάλη ζήτηση για προχωρημένες μηχανές – συστήματα,

φωτογραφικά του άλμπουμ.
Το πόσο εύκολο είναι κάτι τέτοιο

δηλ. για DSLR και mirrorless. Οι καταναλωτές εθίζονται με την εικόνα μέσα από τη
συνεχή χρήση των smartphones για φωτογράφηση και μετά το επόμενο βήμα είναι ότι

παρουσίασε ο teenager και
Facebook persona 17χρονος

θέλουν μανιωδώς να αγοράσουν ακριβή DSLR/CSC (mirrorless).

Phillip Riedeerle γνωστός από το
δημοφιλές podcast “My iPhone

H τάση επιβεβαιώθηκε από την Liz Cutting της εταιρίας ερευνών NPD που επιβεβαίωσε
την γενική πτωτική τάση με τις compact διαπιστώνοντας τη μεγάλη στροφή σε
smartphone και tablet που απορροφούν την καταναλωτική δαπάνη. Επίσης ανέφερε
τη μεγάλη δημοτικότητα της ιδέας για ασύρματη σύνδεση όλων των φορητών
ηλεκτρονικών συσκευών συμπεριλαμβανομένων και φωτ. μηχανών. Ακόμη και οι …
τεχνοφοβικές κυρίες θέλουν να ανεβάζουν ασύρματα τις φωτογραφίες τους στο internet,
αρκεί ο τρόπος να είναι απλός.

and I”.
Tην πλατφόρμα του Facebook
προσπαθεί να αξιοποιήσει και η
Deutsche Post DHL (joint venture
των γερμανικών ταχυδρομείων
και της εταιρίας ταχυμεταφορών
DHL) που έβγαλε ένα app
ονομαζόμενο Social Memories το
οποίο αυτόματα φτιάχνει αυτόματα
photobook με τις Facebook
εμπειρίες του χρήστη και επιπλέον
να το μοιραστεί με φίλους, να
το δει εικονικά ή να το τυπώσει
και να του αποσταλεί μέσω του
μεταφορικού δικτύου Deutsche
Post/DHL. H πρωτοτυπία έγκειται
στο γεγονός ότι το app διατίθεται
σε ενδιαφερόμενα φωτογραφικά
εργαστήρια που μπορούν να
αναλάβουν την εκτύπωση/
παραγωγή του photobook
αρκεί το έργο της ταχυδρομικής
αποστολής να ανατίθεται μόνιμα
με συμβόλαιο στη συγκεκριμένη
μεταφορική.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Πίνδος με 4x4
15 – 17 Ιουνίου

“Φωτογραφία άγριας φύσης”

Ντουμπρόβνικ
Κροατία
28 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου

Εισηγητής σεμιναρίου:
Emmanuel Coupe - Kalomiris

“Ταξιδιωτική φωτογραφία”

http://www.emmanuelcoupe.com/

Εισηγήτρια σεμιναρίου: Μάρω Κουρή
http://www.marokouri.com/homepage.php

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

διαμονής μας με τον καθηγητή φωτογραφίας

- Δύο δίωρες συναντήσεις σε αίθουσα του ξενοδοχείου

- Φωτογραφικές εξορμήσεις με τζιπ 4x4 και πρακτική εξάσκηση

διαμονής μας με την καθηγήτρια φωτογραφίας

στη Βάλια Κάλντα, σε χωριά κοντά στη Σαμαρίνα και σε άλλες

- Φωτογραφικές εξορμήσεις και πρακτική εξάσκηση

περιοχές σε υψόμετρο 1.600m.

με την συνοδεία της καθηγήτριας φωτογραφίας και του

- Το γκρουπ θα συνοδεύει επίσης ένας ειδικευμένος δασοπόνος

ξεναγού στο γραφικό Ντουμπρόβνικ, στο ιστορικό Σπλιτ

οικοξεναγός, ο καθηγητής φωτογραφίας και ο αρχηγός της

καθώς και σε ενδιάμεσες περιοχές.

αποστολής από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων

- Προβολή, κριτική και επιλογή των καλύτερων φωτογραφιών

φωτογραφιών για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

από κάθε συμμετέχοντα για τη δημιουργία έκθεσης στην Αθήνα

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

€ 680

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμη:

- Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής

- Δύο διανυκτερεύσεις στο ορεινό ξενοδοχείο

θέσης με την Croatia air

(4*) Casa di Mundi σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό

- Τρεις διανυκτερεύσεις στο Ξενοδοχείο CROATIA (5*)

- Δύο προγεύματα

(Δείτε το στο www.alh.hr) με πρωινό

- Ένα υπαίθριο μεσημεριανό γεύμα στη φύση

σε δίκλινο δωμάτιο (+150€ σε μονόκλινο)

- Δύο δείπνα με πλούσιο μπουφέ (εκτός ποτών & αναψυκτικών)

- Τρία δείπνα με πλούσιο μπουφέ

- Μετακινήσεις με 4x4 από έμπειρους οδηγούς

- Πούλμαν με συνοδό / ξεναγό για τις μετακινήσεις

€ 330

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

- Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική

Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων

Αριθμός θέσεων: 60

Αριθμός θέσεων: 40

Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου

Κρατήσεις: μέχρι 20 Μαΐου

 

















.gr

to

www.pho

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα τηλ.: 210 8541400
info@photo.gr, www.photo.gr
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Σύμφωνα με έρευνα της comScore
που δημοσίευσε το Reuters, για τον
μήνα Μάρτιο ο μέσος χρόνος που
ξόδεψε ο Αμερικάνος χαζεύοντας
στο Facebook μέσα από το
Φωτ.: Σταύρος Σταματίου

smartphone του ήταν 441 λεπτά
ενώ από το PC ο χρόνος αυτός
έφτασε στα 391 λεπτά.
Τον προηγούμενο Δεκέμβρη ο
χρόνος για την περιήγηση στο
Facebook μέσω PC ήταν στα
422.8 λεπτά. Μετά από κάποιες
βελτιώσεις στα εργαλεία της
έρευνας διαπιστώθηκε ότι η πτώση
στο χρόνο δεν είναι τόσο μεγάλη.

PhotoBiennale 2012

Αυτό που ανησυχεί όμως το

Η Αίθουσα Τέχνης Vlassis Art Gallery συμμετέχει για τρίτη συνεχή φορά στη PhotoΒiennale
/ 22η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που

Facebook είναι ότι τον χρόνο που οι
χρήστες ξοδεύουν στην πλατφόρμα
τους δεν μπορούν να τον μεταφράσουν σε χρήμα γιατί παραδοσιακά
δεν προβάλλει διαφημίσεις.
Έτσι δειλά δειλά άρχισαν να
πλασάρουν sponsored stories στα

22   &   '  - “Break The Wall”

φέτος έχει κεντρικό θέμα το ΛΟΓΟ, με την ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: “Break
The Wall”, σε επιμέλεια της μουσειολόγου Γεωργίας Κουρκουνάκη. Τα εγκαίνια της έκθεσης
θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 22 Μαΐου, στις 20:00 (Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα) και η
έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 09 Ιουνίου 2012.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι: Ζαχαρίας Αυγερινός, Σταύρος Δαγτζίδης, Νάνσυ Εξάρχου,
Αιμιλία Καραποστόλη, Βασίλης Καρκατσέλης, Κωνσταντίνος Κίτσος, Ευθύμης Μουρατίδης,

news feeds των χρηστών. Παρόλα
αυτά το Facebook ανησυχεί καθώς

Roufixte designers productions, Σταύρος Σταματίου, Βαλάσης Φέστας και Γιάννης Χολογγούνης. Την ημέρα των εγκαινίων θα γίνει δημόσια προβολή φωτογραφιών από συνθήματα

η αξία του και η μεγάλη περιουσία
που έχει μαζέψει οφείλεται καθαρά

σε τοίχους, που τράβηξαν οι: Ζαχαρίας Αυγερινός, Κάλλη Μπέλλου, Βασίλης Καρκατσέλης,
Κωνσταντίνος Κίτσος, Νίκος Κοτζαμπασάκης, Ευθύμης Μουρατίδης, Σταύρος Σταματίου και

στο ότι οι χρήστες του περνάνε
πολύ χρόνο σε αυτό. Έτσι εξηγείται

ο Βαλάσης Φέστας. Σημαντικό μέρος της έκθεσης είναι η δημόσια παρουσία των φωτογραφιών εκεί όπου δημιουργήθηκαν. Οι τοίχοι που φωτογραφήθηκαν θα ξαναγυρίσουν στους
τοίχους. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, σε ημερήσια σχεδόν βάση, προβολές πολλαπλάσιων της έκθεσης έργων, θα πραγματοποιούνται σε μέρη της πόλης. 1000 περίπου τοίχοι με
συνθήματα, που περιλαμβάνουν όλη την πολιτική ιστορία της Ελλάδας των τελευταίων 40
ετών, θα περιπλανηθούν στους τοίχους της πόλης που γιορτάζει φέτος έναν ακόμη σταθμό
στην ιστορία της. Το πρόγραμμα αυτών των προβολών, που πολλές φορές θα συνοδεύονται από δράσεις, μουσικά happening και άλλες εκδηλώσεις, θα ανακοινώνεται με ξεχωριστά Δελτία Τύπου και θα αναρτάται στο site του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
www.fkth.gr

η αγορά της εφαρμογής Instagram
έναντι ενός δισεκατομμυρίου, σε
μια προσπάθεια να αναπτυχτεί μια
ολοκληρωμένη στρατηγική για
τους mobile χρήστες μέσα από την
οποία πιθανότατα θα χρεώνονται
για τις (εξτρά) λειτουργίες.
Τελικά το Facebook στο μέλλον
θα είναι μόνον η πλατφόρμα
(κάτι σαν λειτουργικό) και το
χρήμα θα έλθει από εφαρμογές

Φωτ.: Βασίλης Καρκατσέλης

σαν το Farmville. Ξέρετε, αυτό
το δημοφιλές Facebook παιγνίδι
της εταιρίας Zynga με τα 27 εκ.
εικονικούς αγρότες. Ε, αυτοί οι
πορωμένοι χρήστες αγόρασαν
μόνον το τελευταίο τρίμηνο του
2011 “εικονικό λίπασμα” με
πραγματικά δολλάρια και μάλιστα
στο απίστευτο ποσόν των 300εκ.
δολ. μόνον για να μεγαλώσουν τα
εικονικά λαχανικά τους!!!
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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• Ο κ. Charles Radcliffe, επικεφαλής
του Γραφείου της Υπάτου Αρμοστή
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη
Νέα Υόρκη και διευθυντής του
τμήματος Διεθνών Υποθέσεων,
• Η κα Judith Matloff, Διευθύντρια
Βορείου Αμερικής του Ινστιτούτου

Φωτ.: Μaria Kechri

Διεθνούς Ασφάλειας Ειδήσεων
και αναπληρώτρια καθηγήτρια
στη Σχολή Δημοσιογραφίας του
Πανεπιστημίου Columbia,
• Ο κ. Joel Simon, Εκτελεστικός
Διευθυντής της Επιτροπής για την
Προστασία των Δημοσιογράφων,
• Ο κ. Λευτέρης Πιταράκης,
βραβευμένος φωτορεπόρτερ του


     #   

Associated Press

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Ελευθερίας του Τύπου την Πέμπτη 3 Μαΐου

με βραβείο Πούλιτζερ (2004)
φωτογράφος της εφημερίδας Los
Angeles Times,

2012, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβυς κ. Αναστάσης
Μητσιάλης και ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Γαλλίας, Πρέσβυς κ. Gιrard Araud,
συνδιοργάνωσαν στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, με την ενεργή συμμετοχή και της
UNESCO, εκδήλωση με τίτλο «Προστατεύοντας τους δημοσιογράφους: Πέντε χρόνια μετά
την απόφαση 1738 - Διδάγματα και προοπτικές».

Η

εν λόγω πρωτοβουλία είχε ως στόχο αφενός να ευαισθητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη για
το πρόβλημα των επιθέσεων κατά των εκπροσώπων του Τύπου - μέσω του διαλόγου μεταξύ

• Η κα Carolyn Cole, βραβευμένη

• Ο Andrees Latif, βραβευμένος
με βραβείο Πούλιτζερ (2008)
φωτογράφος του Thomson Reuters
• Ο κ. Andrei Netto, ανταποκριτής
της εφημερίδας O Estado de Sao
Paolo

των διαφόρων παραγόντων στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένων των κρατών, ακαδημαϊκών,
του Τύπου και της κοινωνίας των πολιτών - και ταυτόχρονα να αναδείξει τα νομικά και πολιτικά
μέσα για την ενίσχυση της ασφάλειας των δημοσιογράφων στις περιοχές ενόπλων συγκρούσεων.
Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Πρέσβυς Αναστάσης Μητσιάλης, στην ομιλία του
αναφέρθηκε στην Απόφαση 1738 του 2006 του Συμβουλίου Ασφαλείας, κύριοι εισηγητές της οποίας
ήταν η Ελλάδα και η Γαλλία, και υπογράμμισε ότι παρά την ξεκάθαρη καταδίκη των επιθέσεων κατά
των εργαζόμενων στα ΜΜΕ, από το 2006 μέχρι σήμερα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 400
εκπρόσωποι του Τύπου, ενώ ο αριθμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν το πρώτο τρίμηνο
του 2012 είναι αυξημένος κατά 50% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2011. Ανάμεσα στους πολλούς
που άφησαν την τελευταία τους πνοή κατά την εκτέλεση της αποστολής τους σε εμπόλεμες ζώνες, ο
Πρέσβυς Α. Μητσιάλης ανέφερε τον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό φωτογράφο, Chris Hondros,
για τον οποίο σημείωσε ότι «οι φωτογραφίες του μας θυμίζουν πόσο ουσιαστικός είναι ο ρόλος των
εργαζομένων στα ΜΜΕ για την κατανόηση από το ευρύ κοινό των δεινών των πολέμων και των
ένοπλων συγκρούσεων». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη να δημιουργηθεί από
τη διεθνή κοινότητα ένα ασφαλές και ελεύθερο περιβάλλον εργασίας για τους δημοσιογράφους,
φωτογράφους και τεχνικούς των ΜΜΕ και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ατιμωρησίας όσων
επιτίθενται κατά των εκπροσώπων του Τύπου σε εμπόλεμες ζώνες. Ο Έλληνας φωτορεπόρτερ του
πρακτορείου ειδήσεων Associated Press, με έδρα το Λονδίνο, Λευτέρης Πιταράκης, αναφέρθηκε
στις εμπειρίες του καλύπτοντας τις εξελίξεις σε θερμές περιοχές όπως η Μέση Ανατολή, το
Αφγανιστάν και το Πακιστάν όπου και τραυματίστηκε κατά την εκτέλεση της δημοσιογραφικής
του αποστολής. Τόνισε την ανάγκη να γίνει ευρύτερα γνωστή η ύπαρξη και το περιεχόμενο της
Απόφασης 1738 και υπογράμμισε ότι οι δημοσιογράφοι της χώρας που βρίσκεται σε εμπόλεμη
κατάσταση διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο από τους δημοσιογράφους των διεθνών ΜΜΕ
που τυγχάνουν μεγαλύτερης προσοχής και προστασίας. Την εκδήλωση συντόνισε η γνωστή Γαλλίδα
δημοσιογράφος Charlotte le Grix de la Salle. Μεταξύ των ομιλητών ήταν:
• Η κα Catherine Bragg, Βοηθός Γενικός Γραμματέας και αναπληρώτρια Συντονίστρια
Ανθρωπιστικής Βοήθειας του ΟΗΕ
• Ο κ. Mogens Schmidt, Διευθυντής του Γραφείου Συντονισμού της UNESCO,
• ο κ. Robert Young, Αναπληρωτής Μόνιμος Παρατηρητής και Νομικός Σύμβουλος του Διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού,
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ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ
“Δυστυχώς ολοένα και περισσότεροι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι
στον τύπο χάνουν τη ζωή τους
και τραυματίζονται σε εμπόλεμες
περιοχές τα τελευταία χρόνια. Μόνο
για το 2011 ήταν πάνω από 80,
στοχευμένοι πολλές φορές για αυτή
ακριβώς την ιδιότητά τους. Λίγα
μπορούν να γίνουν πέρα από την
πίεση στους εμπλεκόμενους στις
εμπόλεμες συρράξεις για προστασία των δημοσιογράφων και
την προσπάθεια ώστε οι θύτες να
έρχονται ενώπιον της δικαιοσύνης.
Τα Ηνωμένα Έθνη και άλλοι οργανισμοί προσπαθούν να εκθέσουν
την κατάσταση, προσπαθώντας να
προστατεύσουν, όσο μπορούν, τους
εργαζόμενους στον τύπο.”

 

11

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

  
 
 & 

   studio


H  !"#$ %& "!'*+,!

• ' " 
• '
• I # .
• J 5/  - 5/  
   " 
    
  

   ,

"     .
•    "   
/ " 
   studio
 $  .

ÓÜââáôï 26 & ÊõñéáêÞ 27 Ìáúïõ 2012
:    

    

&   

 : E!" " # ,     $ 
 "


     : O "  #  ""  
 #   DSLR (#      )

M   20 ( ) : % ! "    
O  ( 
 ): €220 (179  + '* 23%)
A    : .$ (2)  " /"
X  : 455  12 & 6/13 8 ( 9:30 - 16:00)
=  5 "  !  !   
 4/6 26 & 27 8 2012



: thens Art Studio, A  !"  20, . . /  ,
173 42, !/ (  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : C . /  . =: 210 9939995 - 6944 474024

    : %  (2  ), /G (8  ),
 /    (2 )

  :  , styling/hair/make-up
artist,   & ", 55 " "





 #/

I -  E: 210 9939995

 151 • 

14

 2012

 

12

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

Fujifilm XP170
K  -#   -



Η νέα ενισχυμένη (ruggerized) Finepix
XP170 επαναλαμβάνει τη σχεδίαση της
πρόσφατης XP150 μόνο που αυτή τη φορά
προστίθεται δυνατότητα WiFi. Moιάζει
ιδανική για σκληρή μεταχείριση αφού είναι
αδιάβροχη σε βάθος 10m, ανθεκτική σε
πτώσεις από 2m, σε θερμοκρασίες ως -10°C
και αδιαπέραστη από τη σκόνη. Kαι μάλιστα
σε πολύ ενδιαφέρον μοντέρνο σχήμα με
στρογγυλεμένες γραμμές CMOS αισθητήρα
14Megapixel, stabilizer επί του αισθητήρα
και υβριδικό φακό 28-140mm. Όμως το πιο
σημαντικό νέο στοιχείο είναι η ενσωμάτωση
wifi στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία
Wireless Image Tranfer που διευκολύνει τη
σύνδεση με smartphone ή tablet. Στο video
οι ικανότητες είναι εξαιρετικές με full HD
1080p στα 30fps με ήχο. Προαιρετικά δίδεται
το HD Player Accessory kit που περιλαμβάνει
τηλεχειριστήριο και HDMI καλώδιο.

Kodak

FUJIFILM 210 9404100

"    Shutterfly      Easyshare Gallery
H Κοdak (με άφθονα μετρητά διαθέσιμα, τότε…) είχε αγοράσει το 2001 την
Ofoto την οποία και μετονόμασε σε Easyshare Gallery. Tότε η εξαγορά είχε φέρει
κύμα δημοσιότητας για τα συγκριτικό πλεονέκτημα που θα αποκτούσε απέναντι
στην ανταγωνιστική υπηρεσία Shutterfly. :Oμως μέσα στη δεκαετία που πέρασε,
παρόλο που η Gallery απέκτησε εκατομμύρια χρήστες δεν κατάφερε ποτέ να γίνει
κερδοφόρα. Και τώρα, η Shutterfly παίρνει μια πολύ καθυστερημένη ικανοποίηση
με αντίτιμο μόλις 23,8 εκ. δολ. για το σύνολο του ενεργητικού της Easyshare
Gallery, συμπεριλαμβανομένων και των καταλόγων με τους πελάτες οι οποίοι
θα ειδοποιηθούν με email αν θέλουν οι (εννέα δισεκατομμύρια) εικόνες τους να
μεταφερθούν στους server της Shutterfly. Δεν θα υπάρχει χρέωση για τη μεταφορά
αλλά σύμφωνα με τους κανονισμούς της Shutterfly οι εικόνες μεγάλης ανάλυσης
μπορούν να κατέβουν μόνο μέσω Archive DVD μια υπηρεσία που χρεώνεται.

Epson SureLab SL-3000
Drylab   (   Drupa
Aπό 3 ως 16 Μαίου στο Dusseldorf, στην έκθεση
Drupa, η Epson θα δείξει για πρώτη φορά το
πρώτο της drylab μεγάλης παραγωγικότητας
που ανταγωνίζεται αντίστοιχα μηχανήματα
της Kodak, Fujfilm και Noritsu. Βασίζεται στην
γνωστή εξάχρωμη Inkjet τεχνολογία της Epson
με πιεζοηλεκτρικές κεφαλές και ανάλυση
1440x1440dpi και θα υποστηρίζει εκτύπωση σε
χαρτιά με επιφάνειες glossy, matte ή semimatte
(luster). Σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρία η
χρωματική γκάμα από τα μελάνια Ultrachrome D6
είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη φωτογραφική
με χαρτιά silver halide. To μηχάνημα έχει σχεδιαστεί
με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας. Τυπώνει
ως 650 τεμάχια 10x15cm την ώρα και παράγει
εκτυπώσεις σε πλάτη από 10,2 ως 30,5cm.
EPSON 210 8099499
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Αισιόδοξη πνοή διακατέχει την πρόσφατη
(27 Απριλίου) δημοσιοποίηση των οικονομικών
στοιχείων της Kodak, ένα τρίμηνο μετά την

Service Olympus

υπαγωγή στο άρθρο 11 περί προστασίας
από τους δανειστές και με ζητούμενο την

  

αναδιάρθρωση και διάσωση της ιστορικής
εταιρίας, έστω και συρρικνωμένης.

Intersys A.E.

Επειτα από την ανάληψη αντιπροσώπευσης της Olympus για την ελληνική
αγορά, ανακοινώθηκε ότι η Intersys είναι πλέον υπεύθυνη και για το Service
καταναλωτικών προϊόντων Olympus: ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, αξεσουάρ

Κατ’ αρχήν βελτιώθηκε η ρευστότητα και στα
ταμεία της εταιρίας υπάρχει θετικό υπόλοιπο
1,4δις. δολ. κατά 500 εκ. δολ. παραπάνω από το
οικονομικό έτος 2011, ως αποτέλεσμα της νέας

και κιάλια.

χρηματοδότησης με 600εκ. δολ. αξιοποίηση της

την διετή πανευρωπαϊκή εγγύηση της Olympus, εφόσον κατατεθεί στο κέντρο
επισκευής Intersys-Olympus το Πιστοποιητικό Εγγύησης και το παραστατικό

Τα προϊόντα Olympus που διατίθενται στην ελληνική αγορά καλύπτονται από

προστασίας από τους δανειστές και μείωση των
εκροών για τρέχουσες χρήσεις. Τα έσοδα (965εκ.
δολ.) αντιστοιχούν σε μείωση κατά 27% από την

αγοράς. Eπιπλέον, σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού προϊόντος, η Intersys

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου

αγορά, εφόσον προσκομιστεί το σχετικό παραστατικό με την ημερομηνία αγοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση

παρέχει υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης εντός διαστήματος 28 ημερών από την

αντανακλώντας βεβαίως την στρατηγική εξόδου
από τομείς όπως οι φωτογραφικές μηχανές,
οι κορνίζες κλπ. Ο τομέας καταναλωτικών

Olympus ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.olympus.com.
gr/consumer/208_1564.htm
Για τους κατόχους προϊόντων της Olympus υπάρχει η δυνατότητα αποστολής
της συσκευής μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (Γενική Ταχυδρομική

προϊόντων είδε τις πωλήσεις να βελτιώνονται
κατά 23εκ. δολ. στο πρώτο τρίμηνο 2012 χάρη
στην μείωση του κόστους παραγωγής, την
αύξηση της ζήτησης σε Inkjet προϊόντα κατά

τηλ.210-6655533) για την παράδοση και την επιστροφή προϊόντων που χρήζουν
επισκευής. Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για τα προϊόντα που καλύπτονται
από εγγύηση.
ΙNTERSYS Α.Ε. – OLYMPUS SERVICΕ

34% κλπ. Εν τω μεταξύ η Κοdak ετοιμάζεται
να πάρει μέρος στην έκθεση τυπογραφίας και

19 Χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, ΠΑΙΑΝΙΑ,

γραφικών τεχνών Drupa όπου θα έχει μεγάλο
περίπτερο με τα μηχανήματα Prosper 6000XL

ΤΚ 19002 Tηλ. 210 9554000 - 210 9554315
www.intersys.gr email: service@intersys.gr

Press, Prosper S30, Flexcel Direct Platemaking
και Sonora XP.

A!" # $ Sony
     
     
Το αστρονομικό ποσόν των 5,7 δις.
δολ. αγγίζουν οι απώλειες της Sony
για το οικονομικό έτος 2012 (τελείωσε
στις 31 Μαρτίου). Τα προβλήματα
από τις φυσικές καταστροφές δηλ.
το σεισμό στη βόρεια Ιαπωνία και τις
πλημμύρες στην Ταϋλάνδη προκάλεσαν
δυσκολίες με αποτέλεσμα και να μην
κυκλοφορήσουν νέα προϊόντα και να
μειωθεί η παραγωγή. Επίσης η υψηλή
τιμή του γιεν αποτελεί αντικίνητρο για
την ζήτηση αλλά και τον επαναπατρισμό
των κεφαλαίων από θυγατρικές ανά
τον κόσμο. Για παράδειγμα, το τμήμα
τηλεοράσεων της Sony δεν έχει
καταφέρει να δείξει κερδοφορία εδώ και
οκτώ χρόνια. Η Sony ελπίζει ότι το 2012
θα είναι το έτος ολικής επαναφοράς στην
κερδοφορία.
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CP45

 pocketcam  projector
Mπορεί να μην έρχεται στην Ελλάδα,
όμως το συναρπαστικό αυτό gadget έχει
τα φόντα να κερδίσει το ενδιαφέρον κάθε
ειλικρινούς φίλου της τεχνολογίας (techno
freak?). Μετά τις φωτογραφικές μηχανές
με projector, μια ιδέα που ξεκίνησε η
Nikon και τις αντίστοιχες βιντεοκάμερες της
Sony, η 3Μ φλερτάρει με την ιδέα, αυτή
τη φορά στον κόσμο των pocketcam. Ti
έκανε λοιπόν στην μικρή κάμερα τσέπης
CP45 (διαστάσεων 125x 61x24mm); Απλά
πρόσθεσε projector τεχνολογίας DLP
με φωτιστική ισχύ 20Lumen στο σώμα
μιας ΗD ready (1280x720) pocketcam..
Η αποθήκευση των αρχείων γίνεται
στην ενσωματωμένη μνήμη 2Gigabytes
ή σε κάρτα μνήμης MicroSDHC. Ο
ενσωματωμένος προβολέας υποστηρίζει
τα εξής φορμά AVI, ASF, DAT. MOV, MPG,
MPEG, MPE, RMVB, WMV, PPT and PPS
file formats
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weddingphoto
  2012

126.442

*

*Έως 11 Μαϊου 2012

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Nokia & Carl Zeiss
' (    



Η συνεργασία που μας έδωσε το
Nokia N8 θα συνεχιστεί. Η Carl
Zeiss και η Nokia, των οποίων
καρπός συνεργασίας είναι και το
αναμενόμενο Nokia 808 Pureview,
συμφώνησαν σε μια επτάχρονη
συνεργασία προσανατολισμένη
στην έρευνα και στη δημιουργία
επαναστατικών προϊόντων. Η Nokia
φιλοδοξεί ότι η συνεργασία με την
Carl Zeiss θα δώσει προβάδισμα
στα προϊόντα της όσο αφορά

Epson

την τεχνολογία imaging που

  

ενσωματώνουν.

H Epson κυκλοφόρησε στην αγορά τον πρώτο της προβολέα με 10.000 lumen,
για μεγάλους χώρους. Αποτελεί μέρος μιας μεγάλης σειράς επτά προϊόντων, τα
οποία προσφέρουν υψηλή φωτεινότητα. Η σειρά παρέχει δυνατότητα επιλογής
φωτεινότητας από 7.000 lumen και πάνω, αναλύσεων από XGA έως WUXGA. Στη
σειρά περιλαμβάνονται τόσο μαύρα όσο και λευκά μοντέλα. Τα λευκά μοντέλα είναι
σχεδιασμένα για εγκατάσταση σε κρατικά ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, αμφιθέατρα,
μουσεία, συνεδριακές ή εκθεσιακές αίθουσες. Τα μαύρα μοντέλα είναι κατάλληλα για
την απαιτητική αγορά ενοικιαζόμενων μονάδων, για χρήση σε e-cinema, συναυλιακούς
χώρους ή από εταιρείες που διοργανώνουν συνέδρια και χρειάζεται να νοικιάσουν
εξειδικευμένο εξοπλισμό. Όλοι οι προβολείς είναι εξαιρετικά ευπροσάρμοστοι, χάρη
στη συμβατότητά τους με όλους τους υπάρχοντες προαιρετικούς φακούς της Epson, ενώ
η γωνία εγκατάστασης των έως και ±100 μοιρών χαρίζει ευελιξία για τοποθέτηση είτε
εμπρός είτε πίσω. Οι δυνατότητες διασύνδεσης WiFi και iPhone, iPad και iPod Touch,
χάρη στην εφαρμογή iOS της Epson, σε συνδυασμό με μεγάλο εύρος μετατόπισης φακού
-τόσο καθέτως όσο και οριζοντίως- επιτρέπουν την εύκολη ενσωμάτωση σε οποιοδήποτε
περιβάλλον. Άλλη μια σημαντική προσθήκη στη σειρά είναι η θύρα SDI, η οποία επιτρέπει
τη μετάδοση σημάτων HD, όπως το τηλεοπτικό για πρώτη φορά. Επίσης, η λειτουργία
υπερανάλυσης και η λειτουργία παρεμβολής καρέ της Epson διασφαλίζουν ομαλή εικόνα
ακόμη και σε σκηνές δράσης με γρήγορες εναλλαγές.
EPSON 210 8099499

Olympus Tough TG-1 iHS
%

 

Η κατασκευή αδιάβροχων και γενικά ανθεκτικών
μηχανών δεν είναι καινούργια υπόθεση για την
Olympus, που κουβαλάει στην πλάτη την τεχνογνωσία
από την σειρά Tough. Τώρα με την Tough TG-1
εγκαινιάzει μια νέα περίοδο με την σειρά να συνδυάζει
την αδιαβροχοποίηση, την αντοχή σε σκόνη, παγετό,
πτώση και τρανταγματα. Τα βασικά της χαρακτηριστικά
είναι ο αισθητήρας 12MP backlit CMOS και ο γρήγορος
zoom φακός 25-100mm f/ 2.0-4.9, σαφώς βελτιωμένος
σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα. Η μηχανή είναι
πιστοποιημένη ως αδιάβροχη στα 12 μέτρα με αντοχή
σε πτώση από τα 2 μέτρα. Επίσης βελτιωμένα τεχνικά
χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα rugged μοντέλα
Olympus. Σημαντική προσθήκη η φωτεινή OLED οθόνη
και το εξελιγμένο σύστημα Autofocus, δανεισμένο από
τη σειρά Pen. INTERSYS 210 9554000
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  €20
Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!

14x20 /  36

17x25cm /Óåëßäåò 264

20x22.5 /  256

17x24 cm.  192

I  


 stock



   
   

   : 210 8541400, info@photo.gr
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Lego camera
  # 

 

Βαρεθήκατε τις super duper φωτογραφικές
μηχανές με τα άπειρα megapixel και
την τεχνολογική τελειότητα; Θέλετε να
αναζητήσετε την απλούστερη δυνατή
έκφραση, τον παιδικό εαυτό σας; Με τα
χρώματα, με την παιγνιδιάρικη διάθεση;
Να τραβήξετε τις δικές σας μινιμαλιστικές
φωτογραφίες, παίζοντας; Λοιπόν σε αυτή την
περίπτωση η lego προτείνει την ιδανική toy
camera. Πολλά χρώματα και το στιλ «σήμα
κατατεθέν» με τα κυβάκια που κουμπώνουν.

Samsung
% +     Galaxy S III

Η μηχανή έχει όλα τα βασικά δηλ. εσωτερική

Το πολυδιαφημισμένο Galaxy S III παρουσίασε η Samsung, που όπως είπε η ίδια η

μνήμη για 80 λήψεις, ενσωματωμένο φλασάκι,
αισθητήρα 3Megapixel και οθόνη 1,5in. Kαι

εταιρεία είναι ένα κινητό τηλέφωνο εμπνευσμένο από τη φύση. Ο νέος ανταγωνιστής
του iPhone από την πλευρά του Android έχει HD Super AMOLED οθόνη 4,8 ιντσών,

USB βεβαίως για μεταφορά των εικόνων

8Megapixel φωτογραφική μηχανή και 1,9MP εμπρόσθια κάμερα προσφέροντας

μέσω mass storage σύνδεσης…. Για μικρά και

μια ποικιλία «έξυπνων» χαρακτηριστικών που σχετίζονται με τις δυνατότητες της

μεγάλα παιδιά!

κάμερας και την αναγνώριση προσώπου.
Το Samsung GALAXY S ΙΙΙ διαθέτει την έκδοση Ice Cream Sandwich Android
4.0, με αρκετές βελτιώσεις από την αρχική. Αυτό που προσπάθησε να κάνει η
Samsumg ήταν να ενισχύσει την αλληλεπίδραση μεταξύ του χρήστη και της
συσκευής. Η νέα συσκευή ανιχνεύει το πρόσωπο, τη φωνή και τις κινήσεις του
χρήστη, προσφέροντάς του μια πιο άνετη και «φυσική» εμπειρία χρήσης κινητού
τηλεφώνου. Με την “Smart stay” λειτουργία, το GALAXY S III είναι σε θέση να
γνωρίζει πώς ο χρήστης χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του – καθώς για παράδειγμα
διαβάζει ένα ηλεκτρονικό βιβλίο ή περιηγείται στο διαδίκτυο – έχοντας την
εμπρόσθια κάμερα απέναντι από τα μάτια του. Επιπλέον, το GALAXY S III διαθέτει
το “S Voice”, ένα προηγμένο user interface, που αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται
σε φωνητικούς ήχους. Για παράδειγμα, όταν η αφύπνιση του τηλέφωνου
ενεργοποιείται, ενώ ο χρήστης χρειάζεται λίγη επιπλέον ξεκούραση, μπορεί να την
αναβάλλει απλά με μια του λέξη. Τα προηγμένα χαρακτηριστικά δεν σταματούν
εδώ. Εμείς ξεχωρίσαμε ανάμεσα σε αυτά την τεχνολογία Near Field Communication
(NFC) για της πληρωμή λογαριασμών μέσω του κινητού. Το Samsung GALAXY S
III θα είναι διαθέσιμο στην Ευρώπη στα τέλη Μαΐου, ενώ στην Ελλάδα θα έρθει το
πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Samsung & Kodak
'    
  inkjet

    

Οι δύο εταιρίες συμφώνησαν σε στρατηγική
συνεργασία για την ανάπτυξη στους εκτυπωτές τύπου
Inkjet. H Samsung θα πουλάει πολυμηχανήματα
χρησιμοποιώντας τεχνολογία και αναλώσιμα Kodak
αρχίζοντας από τη Γερμανία. Όπως δήλωσε ο Mark
Kurtz, General Manager Consumer Inkjet Systems:
“Πρόκειται για συμφωνία ανάμεσα σε δύο μεγάλες
φίρμες. Η Samsung έχει τα φόντα να αξιοποιήσει την
τεχνολογική πρωτοπορία της Kodak στα inkjet και
η Κodak μπορεί να κερδίσει από αυτή τη σχέση.”
Kαι ο Jurgen Kruger δήλωσε με τη σειρά του: “Με
τη συμμαχία πιστεύουμε ότι επωφελούμαστε από
την μεγάλη εμπειρία της Kodak στα inkjet ώστε να
φέρουμε στην αγορά νέα προϊόντα σε μια κατηγορία
κάτω από τα laser”.
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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 info@photo.gr
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá
Ãéá

    !

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.

Δευτέρα 11/6/12

Τετάρτη 13/6/12

Σάββατο 23/6/12

Σάββατο 16/6/12

Δευτέρα 14/5/12
ή Δευτέρα 18/6/12

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 18:00-22:00

6

Photoshop ΙΙΙ

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

Τετάρτη 16/5/12
ή Τετάρτη 20/6/12
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ώρα 18:00-22:00

Δηλώστε on line τη συμμετοχή σας
στα σεμινάρια του περιοδικού
ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

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

ÓåìéíÜñéï:

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................
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από το συμβόλαιο του να εργαστεί για
άλλες 13 εβδομάδες στα Tesco. Όταν
επιτέλους έφυγε, και όσο ασχολούνταν
με τον προκαταρκτικό σχεδιασμό του
Αγγλικού Μανάβικου, ίδρυσε μαζί
με ένα φίλο του μια μικρή εταιρεία
παροχής συμβουλών σε αγρότες ώστε
να βρουν τους καλύτερους αγοραστές
για τα προϊόντα τους. Κάποια στιγμή το
Αγγλικό Μανάβικο άνοιξε, όμως o Durose
αφιέρωνε τον περισσότερο χρόνο του στη
συμβουλευτική εταιρεία. Με το κατάστημα
ασχολούνταν κυρίως η γυναίκα του.
Όπως μας είπε ο ίδιος:
«Μου ήταν πολύ δύσκολο να οργανώσω

To <+# $" 6%+!#"
 #

: )



. 0  #    

το χρόνο μου. Γρήγορα συνειδητοποίησα

;

Η περίπτωση που ακολουθεί αφορά το κλείσιμο επιχειρήσεων. Χωρίζεται σε δύο
ενότητες:
• Στην πρώτη ενότητα βλέπουμε ποια είναι η γνώμη του ιδιοκτήτη.
• Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε δύο διαφορετικές οπτικές του κλεισίματος,

ότι πάλι δούλευα επτά μέρες την
εβδομάδα. Είναι εύκολο να χάσεις το
μέτρο, για αυτό οφείλεις να σταματήσεις
και να σκεφτείς: ποιος ήταν ο αρχικός μου
στόχος;» Η κυρία Durose συμπλήρωσε:
«Τα βράδια δουλεύαμε πολύ και οι δύο.
Βάζαμε τα παιδιά για ύπνο και στις 8

την «κυνική» και την «αισιόδοξη»...

καθόμασταν και οι δύο στους υπολογιστές
μας». Επένδυσε όλη της την ενέργεια στο

Π

ριν από τρία χρόνια, ο Peter Durοse πήρε την παράτολμη απόφαση να παρατήσει τη
δουλειά του ως διευθυντής του τμήματος φρέσκων προϊόντων στα σουπερμάρκετ

μαγαζί, όμως το πρόγραμμα ήταν πολύ
κουραστικό, ιδίως όταν έμεινε έγκυος στο

Tesco, μια δουλειά που του έδινε 250.000 λίρες ετησίως. Είχε βαρεθεί να ξεκινάει από το
σπίτι του κάθε πρωί στις 6:45 και να οδηγεί μέχρι τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο

τρίτο τους παιδί. «Στην αρχή, πήγαινα σε
όλες τις εκθέσεις τροφίμων, όπου έβλεπα

Τσέσνουτ του Χερτφορντσάιρ. Έτσι, εγκατέλειψε την προοπτική μιας θέσης στο διοικητικό
συμβούλιο και το συνοδευτικό πακέτο 1,5 εκατομμυρίων λιρών, για να ανοίξει το δικό

900 νέες μαρμελάδες κάθε φορά. Κάποια
στιγμή σκέφτηκα: η μαρμελάδα που

του μανάβικο πολυτελείας στο διπλανό χωριό Μπάντινγκφορντ.
Με αυτή την κίνηση, o Durοse ευελπιστούσε ότι θα μπορούσε να αφιερώνει
περισσότερο χρόνο στη γυναίκα του, Marion και στις δυο του κόρες, Grace και Lauren.
Η αλλαγή από τη θέση του στα Tesco, όπου ήταν υπεύθυνος για πωλήσεις

έχουμε είναι μια χαρά, έχει καλή γεύση
- ποιος ο λόγος να ψάχνω για άλλες;»
Όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση, οι
πωλήσεις παρέμειναν σταθερές.
«Μου φάνηκε απίστευτο που παρ’ όλα
αυτά κρατιόμασταν μια χαρά».
Όμως, τον περασμένο Νοέμβριο, μόλις
γέννησε το τρίτο της παιδί, οι πωλήσεις
κατέρρευσαν. Ήταν η χειρότερη δυνατή

2 δισεκατομμυρίων λιρών και 160 άτομα, θα ήταν τεράστια, όμως η οικογένεια του είχε
σχεδόν ξεπληρώσει την υποθήκη και έτσι είχε την ευχέρεια να πάρει το ρίσκο.
Ξεκίνησε με ένα κεφάλαιο 100.000 λιρών από τις οικονομίες της οικογένειας και, τον
Μάρτιο του 2007, έπειτα από πολλούς μήνες κοπιαστικών προετοιμασιών, το Αγγλικό
Μανάβικο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό. Ο Peter γέμισε τα ράφια του με προϊόντα
καλής ποιότητας που συνήθως αρέσουν στους ευκατάστατους γαστρονόμους - ωραία
ψωμιά, τυριά από τη φάρμα Neil’s Yard, ζαμπόν και πίκλες, μπισκότα, κέικ, καφέδες
- όλα τα συστατικά για το τέλειο καλάθι πικνίκ. Οι πωλήσεις αυξάνονταν σταθερά και τα
πρώτα Χριστούγεννα η οικογένεια δεχόταν παραγγελίες για πολυτελή καλάθια αξίας 100
λιρών. Τον επόμενο χρόνο, τα επίπεδα των πωλήσεων έμειναν σταθερά.
Πριν περάσουν δυο χρόνια, ωστόσο, το όνειρο είχε πεθάνει...
Το Αγγλικό Μανάβικο έκλεισε τον προηγούμενο μήνα και ο Durose δουλεύει πάλι ως
μισθωτός, για ένα κλάσμα του μισθού που έπαιρνε στα Tesco. Θα ήταν επόμενο να
νιώθει λύπη για την αποτυχία της επιχείρησης του, όμως, σε μια πρόσφατη συνέντευξη
που έδωσε στην εφημερίδα Sunday Times, o Durose δεν φάνηκε απογοητευμένος.
Καθίσαμε στην κουζίνα της ανακαινισμένης αγροικίας 200 ετών, και ο Peter ξεκίνησε:
«Πραγματικά διασκεδάσαμε τη δημιουργία του μαγαζιού. Τα τελευταία τρία χρόνια
έμαθα όσα δεν είχα μάθει τα προηγούμενα δέκα. Το ξεκίνημα μιας επιχείρησης είναι
συνολική εμπειρία». Αλλά και δύσκολη εμπειρία. Μόλις o Durose παραιτήθηκε από την
Tesco, αντί να επιδοθεί στην ετοιμασία της νέας του επιχείρησης, ήταν υποχρεωμένος
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περίοδος για να συμβεί αυτό. Μια εντατική
καμπάνια με διαφημιστικά φυλλάδια
πριν από τις γιορτές έφερε ελάχιστα
αποτελέσματα. Όταν οι πελάτες αγόραζαν
κάτι, έπαιρναν το καλάθι των 30 λιρών
και όχι εκείνο των 100.
Τον Ιανουάριο το ζευγάρι αναγκάστηκε
να επενδύσει και άλλα χρήματα στην
επιχείρηση προκειμένου να μην κλείσει.
Ήταν ανάγκη να πάρουν απεγνωσμένα
μέτρα και ζήτησαν από τον ιδιοκτήτη
του σπιτιού τους να μειώσει το ενοίκιο
κατά 25% - αλλά ούτε αυτό ήταν
αρκετό. «Πίστευα ότι ίσως οι δουλειές να
βελτιώνονταν όταν θα καλυτέρευε
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ο καιρός. Όμως δεν καλυτέρεψε - τον Μάρτιο, έριξε χιόνι», μας είπε η Marion.
Η χαριστική βολή ήρθε όταν το δημοτικό συμβούλιο απαγόρεψε την ελεύθερη
στάθμευση στο χωριό και τοποθέτησε πασσάλους για να εμποδίσει τα αυτοκίνητα.
«Λόγω εργασιών, ο δρόμος έμεινε κλειστός τρεις εβδομάδες και, όταν τελείωσαν, δεν
υπήρχαν πια περαστικοί πελάτες».
Οι Durose αποφάσισαν να κατεβάσουν τα ρολά. Παρέδωσαν το χώρο σε ένα καινούριο
καφέ και μέσα σε τρεις εβδομάδες ξεπούλησαν το στοκ τους. «Το χειρότερο είναι ότι θα
μπορούσαμε να είχαμε συνεχίσει», μας εξήγησε η Durose. «Δεν ήταν μόνο εμπορική,
ήταν και συναισθηματική απόφαση. Ο Υπουργός Οικονομικών ισχυρίζεται ότι φάνηκαν
τα πρώτα θετικά σημάδια στην οικονομία, όμως δεν ξέρω αν συμφωνεί κανείς μαζί του.
Εμείς φτάσαμε να μεταθέτουμε συνεχώς τις ελπίδες μας στην επόμενη χρονιά - και αυτό
είναι τεράστιο ρίσκο για μια μικρή επιχείρηση».
«Έπρεπε να περιμένουμε τουλάχιστον 18 μήνες πριν φανούν τα πρώτα σημάδια
ανάκαμψης», είπε ο Peter. Η γυναίκα του πρόσθεσε: «θα ήταν πολύ ανόητο να
βάλουμε όλα μας τα λεφτά στο μαγαζί και ένα χρόνο μετά να μη μας έχει μείνει τίποτα.
Περισσότερο λυπάμαι που το κίνημα ποιοτικής διατροφής, το οποίο προέβαλλε τα
καλά, σπιτικά και ντόπια προϊόντα, πέθανε ενώ είχε αρχίσει να γίνεται γνωστό. Πλέον, ο
κόσμος ήθελε φθηνά τρόφιμα και προσφορές των τριών πακέτων στην τιμή των δύο».
Σκέφτεται ο Peter να δουλέψει ξανά για μια μεγάλη επιχείρηση όπως το Tesco; «Ποτέ
μη λες ποτέ», απάντησε διστακτικά, αγνοώντας την ανήσυχη έκφραση της συζύγου του.
«Γραφεία ευρέσεως εργασίας με παίρνουν ακόμη τηλέφωνο - ένα μου τηλεφώνησε
σήμερα το πρωί. Ήταν για μια δουλειά στα σουπερμάρκετ Coles της Μελβούρνης, και
οι δύο αναφωνήσαμε Ωωω...» «Αλλά αμέσως είπαμε να το ξεχάσουμε», συμπλήρωσε
η γυναίκα του, «γιατί, πριν το καταλάβουμε, θα ήμασταν εκεί». O Durose σχολίασε:
«Μου λείπει να είμαι σε ομάδα και να δουλεύω ομαδικά. Πριν από το Αγγλικό
Μανάβικο, η μικρότερη εταιρεία για την οποία είχα εργαστεί ήταν το φαρμακείο των
πολυκαταστημάτων Boots. Βαθιά μέσα μας ξέρουμε ότι το Αγγλικό Μανάβικο δεν έχει
πεθάνει οριστικά Ίσως κάποια άλλη στιγμή... κάπου αλλού. Σίγουρα υπάρχει μια θέση
για αυτό».Τώρα ο Peter δουλεύει μέρα-νύχτα ως σύμβουλος σε θέματα τροφίμων,
τουλάχιστον όμως το κάνει από το άνετο περιβάλλον του σπιτιού του. Ντυμένος απλά
με ένα καρό πουκάμισο χωρίς γραβάτα, ενώ μιλάμε στην κουζίνα, κρατάει αγκαλιά
τον μικρό του γιο που είναι μόλις πέντε μηνών. Έξω στον ηλιόλουστο κήπο, τα δύο
σκυλάκια της οικογένειας, ο Jasper και ο Jason, κυλιούνται χαρούμενα στο γκαζόν.
«Ούτε λεπτό δεν το μετανιώνω», μας είπε o Durose. Ξαναείδε ποτέ τους παλιούς του
συναδέλφους να τρέχουν στη δουλειά, 6:45 το πρωί; «Μπα, τέτοια ώρα είμαι στο
κρεβάτι και κοιμάμαι», μας είπε γελώντας.

Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΑΠΟΨΗ
Συγχαρητήρια στους Durose!
Είχαν μια τέλεια ιδέα και μπόρεσαν
να την υλοποιήσουν. Ήταν ευκαιρία
για το ζευγάρι να έρθει πιο κοντά
και για τον Peter να παραιτηθεί από
την κουραστική δουλειά του σε μια
πολυεθνική που τον ανάγκαζε να
εργάζεται αντικοινωνικές ώρες και δεν
τον άφηνε να βλέπει τα παιδιά του.
Απλώς ήταν άτυχοι. Κανένας δεν
προέβλεψε την κρίση του 2008-2009
και η ιδέα ενός μανάβικου με προϊόντα
υψηλής ποιότητας ήταν καλή - ιδίως
με την εμπειρία που είχε αποκομίσει ο
Peter από την εργασία του στα Tesco.
Τους αξίζουν συγχαρητήρια που
αποτραβήχτηκαν όσο ήταν ακόμη
καιρός και που συνεχίζουν να
κερδίζουν ένα εισόδημα από τις
συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Όπως μας είπε ο ίδιος ο Peter:
«Πραγματικά τη διασκεδάσαμε τη
δημιουργία του μαγαζιού.
Τα τελευταία τρία χρόνια έμαθα όσα
δεν είχα μάθει τα προηγούμενα δέκα.
Το ξεκίνημα μιας επιχείρησης είναι
συνολική εμπειρία».

Πηγή: Εφημερίδα The Sunday Times, 26 Απριλίου 2009.

Η ΚΥΝΙΚΉ ΑΠΟΨΗ
Η ιστορία αυτή είναι μια τυπική περίπτωση μικρής επιχείρησης που κλείνει.
Πρώτον, ο ιδιοκτήτης δεν φταίει ποτέ. Το φταίξιμο πάντα ανήκει σε παράγοντες έξω από
τον έλεγχο του επιχειρηματία: σε αυτή την περίπτωση, είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι
«συνήθεις ύποπτοι»: φυσικά η κρίση, αλλά και το κράτος (οι δηλώσεις του Υπουργού
Οικονομικών). Ευθύνες προσάπτονται σε διάφορα εμπλεκόμενα μέρη:
στο σουπερμάρκετ Tesco που τον ανάγκασε να δουλέψει 13 εβδομάδες ακόμα, στη
γυναίκα του που έμεινε έγκυος στο τρίτο τους παιδί, στον καιρό - πού ακούστηκε να
χιονίζει Μάρτιο μήνα! Και, φυσικά, στο δημοτικό συμβούλιο που «τοποθέτησε την
ταφόπλακα» απαγορεύοντας την ελεύθερη στάθμευση στο χωριό.
Το ζεύγος Durose δεν φαίνεται να καταλαβαίνει ότι μια επιχείρηση τέτοιου είδους
επιβιώνει μόνο στο απόγειο της κυκλοφορίας «πλαστικού» χρήματος, όταν ο κόσμος
διαθέτει περισσευούμενα χρήματα για ξόδεμα. Ούτε στιγμή δεν τους περνάει απ’ το
μυαλό ότι ίσως να μη φέρθηκαν συνετά, ότι το ενοίκιο ήταν ακριβό, ότι δεν είχαν
επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου. Το πιο θλιβερό είναι ότι συνεχίζουν να
πιστεύουν πως το επιχειρηματικό τους μοντέλο είναι υγιές...
Πιστεύουν ότι κάποτε θα έρθει η ώρα του Αγγλικού Μανάβικου. Ίσως το μόνο θετικό
είναι ότι αποσύρθηκαν πριν τα χάσουν όλα.
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Περιμένουμε φωτογραφίες σας το αργότερο μέχρι 1 Ιουνίου μαζί με ένα σύντομο σχόλιο για την κάθε μία ξεχωριστά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της κάθε λήψης.Οι επιλεγμένες φωτογραφίες θα δημοσιευθούν στον επόμενο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ 5 Ιουλίου και θα διεκδικήσουν δώρα.

www.facebook.com/groups/Photographos.mag
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http://www.flickr.com/groups/photographos_mag/
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Για εμάς είναι ευτυχία να συναναστρεφόμαστε επαγγελματίες φωτογράφους, με εμφανή την πηγαία χαρά και αγάπη για την τέχνη της φωτογραφίας. Όταν μάλιστα η αγάπη
επιβραβεύεται από το ταλέντο και το καλό αποτέλεσμα τότε η χαρά είναι διπλή. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Γιώργος Κενδριστάκης που φιλοξενούμε αυτή την εβδομάδα.
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Η φωτογραφία για μένα είναι πάθος. Είναι τρόπος ζωής. Το αγάπησα
από μικρή ηλικία και όταν μου δόθηκε η ευκαιρία ασχολήθηκα
επαγγελματικά. Πάντα βέβαια με σεβασμό, με πολλή εξάσκηση και
μελέτη και παρακολουθώντας ασταμάτητα κορυφαίους φωτογράφους
στο χώρο κατάφερα να φτάσω σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Και συνεχίζω!!
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Η φωτογραφία γάμου δεν απλά μια διέξοδος για τον καιρό της κρίσης.
Θεωρώ ότι η φωτογραφία γενικά έχει πολλές κατευθύνσεις π.χ. διαφημιστική,
προϊοντική κ.ά. Η φωτογραφία γάμου είναι μία κατεύθυνση. Για κάποιον που
αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και έχει αποφασίσει ότι θέλει να πετύχει δεν
υπάρχουν σύνορα.
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Σίγουρα η διαδικασία της φωτογράφησης του γάμου είναι κάθε φορά σχεδόν ίδια. Όμως
αλλάζουν οι άνθρωποι και αυτό είναι το σημαντικότερο, αφού η φωτογράφηση γάμου
έχει να κάνει με συναισθήματα και συμπεριφορές διαφορετικών ανθρώπων. Πέρα όμως
από αυτό κάθε γάμος είναι και σε διαφορετικό χώρο κάτι που κάνει το φωτογράφο να
δουλέψει ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Και φυσικά είναι το πάθος, να θέλει σε κάθε
περίπτωση να βγάλει το καλύτερο αποτέλεσμα δοκιμάζοντας νέες τεχνικές, διαφορετικές
γωνίες λήψεις κ.ά., έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιήσει τον ίδιο και να
εντυπωσιάσει το ζευγάρι που τον εμπιστεύτηκε για την ομορφότερη στιγμή της ζωής του.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Γιώργος Κενδριστάκης γεννήθηκε το 1975 στο Ηράκλειο
Κρήτης στο οποίο ζει μέχρι και σήμερα. Το 1998 αρχίζει να
κάνει τα πρώτα του βήματα στην φωτογραφία. Με πολύωρη
εξάσκηση και κυρίως την απέραντη αγάπη του για την
φωτογραφία, ο Γιώργος Κενδριστάκης κατάφερε να εξελιχθεί
σε έναν από τους καλύτερους φωτογράφους του νησιού.
Σταθμός της πορείας του στάθηκε το 2008 το σεμινάριο των
Nick & Jerry Ghionis το οποίο τον βοήθησε να καταλάβει τις
τάσεις και τις τεχνικές στη φωτογραφία γάμου και πορτρέτου,
σε παγκόσμιο επίπεδο. Συνεχώς εξελίσσει την δουλειά του και
τις υπηρεσίες συμμετέχοντας σε σεμινάρια τα οποία του δίνουν
γνώση, εμπειρία και γνωριμίες με αξιόλογους ανθρώπους και συναδέλφους.
Το ξεχωριστό στυλ και μοντέρνο ύφος το οποίο αποτυπώνεται μέσα από
τις φωτογραφίες του, του χαρίζει παγκόσμιες διακρίσεις σε διαγωνισμούς.
Είναι μέλος του PWS, SWPP και WPPI. Αν ρωτήσουμε σήμερα τον Γιώργο
Κενδριστάκη τι σημαίνει γι’ αυτόν η φωτογραφία θα απαντούσε με τον
αυθορμητισμό και την ειλικρίνεια που τον διακρίνει, ότι είναι πάθος, έμπνευση,
δημιουργικότητα και αγάπη.
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