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Όταν μετά από πολύχρονους αγώνες και πολύ, μα
πολύ αίμα, οι τότε Μεγάλες Δυνάμεις αποφάσισαν
να αναγνωρίσουν το νεοελληνικό κράτος (μετά
από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1821), όρισαν
τον Όθωνα (γιο του βασιλιά Λουδοβίκου της
Βαυαρίας) ως πρώτο Βασιλέα των Ελλήνων.
Αυτά τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου κράτους
μας μία ήταν η μόδα της αμφίεσης: Η φουστανέλα.
Όσοι ντύνονταν “φράγκικα” δηλαδή με φράκο,
ημίψηλο καπέλο και λευκό πουκάμισο ήταν
λίγοι και – αρνητικά – δακτυλοδεικτούμενοι.
Αυτόν τον ενδυματολογικό κώδικα σεβάστηκε
απόλυτα και ο Βασιλιάς Όθων. Φορούσε πάντοτε
φουστανέλα κι ας μην είχε απολύτως καμία σχέση
με την επανάσταση του ’21 και τους περήφανους
Αρματολούς και Κλέφτες. Η μόδα άλλαξε άρδην
μετά το 1862 όταν ο Όθων εκθρονίστηκε και
μπήκαμε στην εποχή του εκσυγχρονισμού που
ως γνωστόν επισφραγίστηκε με το ‘‘δυστυχώς
επτωχεύσαμεν’’ του Χαριλάου Τρικούπη. Αυτά
γίνονταν τότε. Ας έρθουμε τώρα στα χρόνια της
Μεταπολίτευσης. Ποιος άραγε δεν θυμάται το
ζιβάγκο του Α. Παπανδρέου, τα... ταγάρια και
τα χακί - στρατιωτικού τύπου - μπουφάν, σήμα
κατατεθέν της “επαναστατημένης” γενιάς του
Πολυτεχνείου; Και για να ’ρθουμε στο σήμερα:
Άραγε πως νιώσατε παρατηρώντας ότι οι...
γραβάτες άρχισαν σιγά σιγά να εξαφανίζονται από
το ελληνικό κοινοβούλιο; Σας άρεσαν τα γιλέκα,
τα χύμα πουκάμισα με τα μαζεμένα μανίκια, τα
αξύριστα πρόσωπα με τα ατημέλητα μαλλιά, τα
μουστάκια και οι κάθε είδους γενειάδες; Θα θέλατε
αυτή η εικόνα να μεταφερθεί π.χ. και στα ελληνικά
δικαστήρια; Οι δικαστές μας π.χ. να δικάζουν με
κοτσίδα τα μαλλιά, με ανοιχτά καρό πουκάμισα, με
βραχιόλια και δερμάτινα μπουφάν; Εξακολουθείτε
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  Kodak  Rochester
Mέχρι το 2007 είχε στα υπόγεια του κτηρίου Νο 82 της στο Rochester ένα μίνι
πυρηνικό αντιδραστήρα η Kodak. H είδηση έκανε προ ημερών το γύρο του
κόσμου, μετά από δημοσίευμα στην εφημερίδα του Rochester “Democrat and
Chronicle” προκαλώντας απορίες και ερωτηματικά; Πως η (μέχρι πρόσφατα
γιγάντια) εταιρία κατασκευής φιλμ είχε ένα τόσο “καυτό” μυστικό; Πώς και δεν
είχε διαρρεύσει τόσα χρόνια;
Όλη η ιστορία στη σελίδα 5
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να πιστεύετε ακόμη ότι ‘‘τα ράσα κάνουν τον
παπά;’’ Πιστεύετε ακόμη ότι οι... προοδευτικοί
άνθρωποι δεν φοράνε γραβάτα; Σε ότι με αφορά:
Σπάνια φοράω γραβάτα και κοστούμι και σπάνια
πάω στον... κουρέα. Δηλώνω όμως ότι από δω και
πέρα θα φοράω μόνιμα κοστούμι και γραβάτα.
Τελεία και παύλα!
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Oδηγός αγοράς: όλοι οι φακοί macro
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Mε τις φωτογραφίες σας
& θέμα το πορτραίτο!

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΤΙΡΑ

TΕΣΤ DIGITAL

Τα καλύτερα
προϊόντα imaging
της χρονιάς

Nikon D4

Νέα γενιά full frame pro

ΕΡΕΥΝΑ

Τραβάτε ...βίντεο;

Αποκαλυπτικά στοιχεία
για χρήση του βίντεο με όλα τα μέσα

Tα πάντα για τo βίντεο
ΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ

Â Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα Â Στην εποχή του High Definition Â Video με DSLR
Â Ροή εργασίας Â Βασικά στοιχεία μοντάζ Â Free video editors Â Aντιπροσωπευτικές κάμερες

RAW FORMAT

ΣΠΟΡ & ΔΡΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΜΥΣΤΙΚΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΜΕΣΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Tα σύγχρονα
(ψηφιακά) αρνητικά

Cover_218.indd 9

Επιλέγοντας
τον σωστό τηλεφακό

Macro - φωτογραφία.
Συμβουλεύουν οι ειδικοί
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

 152 • 

21

 2012

 

2

ON LINE 

  

O IMAGING - E 

"$!

7(8$  4(...
  







!

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 Iωάννη Κανακάρη που μας έστειλε το παραπάνω video.

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)+4!: Τάκης Τζίμας, '8'(*! ,(9!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
";'($)!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ;()* '&*"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
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I AM THE BIG PICTURE

I AM 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 έργο τέχνης. iamnikon.gr
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       Rochester

O αντιδραστήρας τύπου CFX κρυβόταν
στα έγκατα του κτηρίου 82 στο
Rochester. Στο εσωτερικό του είχε 1,5
κιλό εμπλουτισμένου ουρανίου...

Στην πραγματικότητα η διατήρηση του αντιδραστήρα της Kodak ήταν απολύτως νόμιμη
και εν γνώσει της αρμόδιας αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής US Nuclear Regulatory

Activation Analysis) μια αναλυτική
διαδικασία της ατομικής φυσικής

Commission. Στην πραγματικότητα, όπως παραδέχθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της αρχής
κος Neil Sheehan, “είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη η κατοχή και λειτουργία παρόμοιων

κατά την οποία δείγματα υλικών
βομβαρδίζονται με νετρόνια και

εγκαταστάσεων από ιδιωτικές εταιρίες”.

τα ισότοπα στοιχείων απορροφούν
μέρος των νετρονίων. Αρκετά

Η

εγκατάσταση αφορούσε ένα πολύ σπάνιο εργαστηριακό αντιδραστήρα Californium Flux
Multiplier (CFX) που είχε αποκτηθεί το 1974 με πυρηνικό καύσιμο 1,5 κιλό εμπλουτισμένου

ουρανίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Kodak, Christopher Veronda, δεν ήταν εύκολο να
χρησιμοποιηθεί για κατασκευή πυρηνικού μίνι όπλου, ούτε εξέπεμπε επικίνδυνη ακτινοβολία.
Μάλιστα ένας άλλος ειδικός ο Μiles Pomper, της Εταιρίας μη Διάδοσης Πυρηνικών της
Washington, δήλωσε ότι «σύμφωνα με το πλάνο απόσυρσης της εγκατάστασης, μόνον ένα ή
δύο παρόμοια συστήματα είχαν κατασκευαστεί. Είχε μέγεθος όσο ένα μεγάλο ψυγείο, και ήταν
προστατευμένο σε τσιμεντένιο κέλυφος πάχους 70 εκατοστών…» To CFX απενεργοποιήθηκε και
μεταφέρθηκε το 2007 σε ειδικό χώρο απόθεσης πυρηνικών αποβλήτων στη Νότια Καρολίνα.
Όπως απεκάλυψε ο εκπρόσωπος της Kodak, o αντιδραστήρας χρησιμοποιήθηκε για δοκιμές
καθαρότητας υλικών και είχε ως αρχή λειτουργίας τον βομβαρδισμό τους με δέσμη νετρονίων.
Η ύπαρξη του αντιδραστήρα είχε τηρηθεί μυστική όλα αυτά τα χρόνια για λόγους ασφαλείας
και δεν ήταν γνωστή ούτε στους υπαλλήλους που εργάζονταν στο κτήριο παρά μόνον σε
ελάχιστο εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν σημειώθηκε
κάποια αντίδραση από πλευράς πρώην εργαζομένων της Kodak για την πιθανή έκθεσή τους
σε ακτινοβολία αν και η εταιρία διαβεβαιώνει ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές και δεν
παρατηρήθηκε ποτέ οποιαδήποτε διαρροή.
Eννοείται ότι την είδηση ακολούθησαν πολλά δημοσιεύματα με διάφορες δόσεις κιτρινισμού
όπως του Gizmodo που δεν δίστασε να πει: «H Κοdak μπορεί να πτωχεύει αλλά μπορούσαν έξι
χρόνια πριν ν’ αρχίσουν πυρηνικό πόλεμο…»
Οι ειδικοί όμως όπως το Physics Central μας διαβεβαιώνουν ότι τέτοια πιθανότητα ήταν πολύ
μακρινή. Η ποσότητα του 1,5 κιλού ήταν πολύ μικρή για να κατασκευαστεί ατομικό όπλο. Ως
minimum σήμερα θεωρούνται τα 50 κιλά. Θα μπορούσε όμως να φτιαχτεί μια πολύ μικρή
βρόμικη βόμβα; Δεν ξέρουμε.
Σημειώνουμε όμως ότι ο τύπος του αντιδραστήρα δεν ταυτίζεται με αυτούς στις εγκαταστάσεις
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά είναι αντίστοιχος και μάλιστα σε μικρότερη κλίμακα με
τους ερευνητικούς αντιδραστήρες σε πανεπιστήμια κλπ. Εδώ η χρήση ήταν για NAA (Νeutron
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από τα σταθερά ισότοπα γίνονται
ραδιενεργά αν αποκτήσουν
επιπλέον νετρόνια εκλύοντας
ακτινοβολία gamma που μετριέται
επακριβώς και εντοπίζονται
τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Η πηγή στον συγκεκριμένο
αντιδραστήρα είναι το ισότοπο
252 του Καλιφορνίου (εξ ού
και το όνομα του μηχανήματος)
ενός ραδιενεργού στοιχείου που
κατασκευάστηκε τεχνητά το 1950 σε
κύκλοτρο του Πανεπιστημίου του
Berkeley στην Καλιφόρνια. Όμως
οι αντιδραστήρες αυτού του τύπου
δεν παράγουν προϊόντα πυρηνικής
σχάσης (όπως στους πυρηνικούς
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας) και γι αυτό δεν
απαιτούνται σημαντικά συστήματα
ψύξης ούτε κινδυνεύουν από τήξη
πυρήνα όπως οι αντιδραστήρες στη
Fukushima της Iαπωνίας.
http://www.democratandchronicle.
com/article/20120511/NEWS01

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Γιατί shoeboxes (κουτιά παπουτσιών); Γιατί εκεί αποθηκεύαμε τις φωτογραφίες
μας την αναλογική εποχή. Έτσι σκέφτηκε η εταιρεία 1000Memories και
ονόμασε την εφαρμογή της “ShoeBox”.
To ShoeBox προσπαθεί να κάνει αυτό που έχουν αποτύχει πολλοί ως τώρα:
να μας βοηθήσει να πραγματοποιήσουμε την μετάβαση από την αναλογική
στη ψηφιακή εποχή. Όμως μιλάμε ακόμα για μετάβαση στην ψηφιακή εποχή
ενώ έχουμε 2012; Αν εξαιρέσουμε την νεότερη γενιά που αντιμετωπίζει το
φιλμ ως δεινόσαυρο ή νομίζουν ότι το Lo-fi είναι ανακάλυψη του Instagram
ή των hipsters, όλοι οι υπόλοιποι έχουμε προλάβει να αλλάξουμε μερικές
δεκάδες καρούλια φιλμ το λιγότερο. Αυτό που κάνει το ShoeBox είναι
να μετατρέπει το smartphone (σε iOS και Android) σε scanner. Αφού
σκανάρετε τις παλιές φωτογραφίες, μπορείτε να διορθώσετε τις φθορές που
υπέστησαν από το χρόνο και να γράψετε σημειώσεις όπως θα κάνατε παλιά
στο πίσω μέρος της φωτογραφίας. Το ShoeBox αφού μέτρησε μερικούς
μήνες επιτυχημένης πορείας, ειδικά για μια νεοσύστατη εταιρεία, έκανε και
την πρώτη του ανανέωση που ανέβασε κατά 500% τις φωτογραφίες που
ανεβάζουν οι χρήστες. Το μυστικό της επιτυχίας του Shoebox είναι αφενός οι
ικανότητες οργάνωσης του φωτογραφικού αρχείου του χρήστη και αφετέρου
η στόχευση σε συγκεκριμένο κομμάτι της φωτογραφίας. Σήμερα που το
Ιnternet κατακλύζεται από φωτογραφίες, το Shoebox έβαλε στόχο αυτές
που βρίσκονται εκτός. Αυτές που κρύβουμε στο κουτί των παπουτσιών μέσα
στη ντουλάπα γιατί δεν έχουμε τα ψηφιακά τους αρχεία... Προσθέστε την
ευκολία χρήσης και μια δόση νοσταλγίας … et voila! Στο αντίποδα έχουμε το
Instagram Socialmatic Project του ADR Studio που προσπαθεί να κάνει αυτό
που περίπου θα περιγράφαμε ως το ανάποδο. Να δώσει φυσική υπόσταση
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στην άυλη εφαρμογή του Instagram.
Η μηχανή θα διαθέτει 16GB, Wifi, Bluetooth, οπτικό
zoom, δύο βασικούς φακούς και ενσωματωμένο
εκτυπωτή και τέσσερα μελάνια. Εκτός αυτού θα
συνδέεται με το Facebook και το Instagram για να
μην κάνετε sharing μόνο χέρι με χέρι. Το project αυτό
βρίσκεται στα σκαριά και ψάχνει χρηματοδότηση με τη
μέθοδο του kick starting. Το ένα δις δολάρια έναντι
του οποίου πουλήθηκε το Instagram στο Facebook
ήταν παραπάνω από ικανό για να βάλει τα μυαλά να
δουλεύουν.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Σε ηλικία 79 ετών στο σπίτι του στο Μόναχο αποχαιρέτισε
τα εγκόσμια ο Ηorst Faas, ο βραβευμένος με δύο Πούλιτζερ
πολεμικός φωτορεπόρτερ και διευθυντής φωτογραφικού

του Εddie Adams που δείχνει την εκτέλεση με πιστόλι στον
κρόταφο ενός βορειοβετναμέζου αντάρτη και η δεύτερη του
ντόπιου φωτογράφου Ηuynh Cong Ut με το κοριτσάκι με
τα καμμένα από ναπάλμ ρούχα που τρέχει απεγνωσμένα να
σωθεί από το χωριό της που καίγεται. Ο Faas, όσο κανένας
άλλος φωτογράφος σε θέση ευθύνης (ήταν για πολλά χρόνια
διευθυντής φωτογραφικού - photo editor - του Associated
Press στη Σαϊγκόν, ήταν γνωστό ότι βοηθούσε και έδινε
πολλές ευκαιρίες στους νέους φωτογράφους, τους οποίους
καθοδηγούσε σαν πατέρας.
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Öùô. Ìáíüëçò ÊáóéìÜôçò

τμήματος Ευρώπης του Associated Press ως το 2004, oπότε
συνταξιοδοτήθηκε. H πρώτη του αποστολή σαν μαθητευόμενος
ρεπόρτερ ήταν στο Κογκό στα τέλη της δεκαετίας του 50.
Μετά στην Ινδοκίνα το 1962 όπου έμεινε μέχρι το 1973 παρά
το σοβαρό τραυματισμό του το 1967. Σε όλα αυτά τα χρόνια
παρέμεινε ενεργός αν και οι δύο αρχετυπικές φωτογραφίες
που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το βρώμικο πόλεμο του
Βιετνάμ και διαμόρφωσαν την παγκόσμια κοινή γνώμη
προέρχονται από μαθητές και προστατευόμενούς του: η πρώτη
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Σπάνια έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε
με μύθους της φωτοειδησεογραφίας σαν το
Horst Faas. Οι δάφνες του στο ρεπορτάζ μιλούν
μόνες τους. Υπήρξε ο πρώτος φωτογράφος που
διακρίθηκε με δύο βραβεία Pulitzer, το πρώτο
(1965) για την κάλυψη του πολέμου στο Βιετνάμ
και το δεύτερο (1972) για το Bangladesh. Το 1990
κυκλοφόρησε το βιβλίο του Requiem για τους
φίλους του, γνωστούς και άγνωστους ρεπόρτερ
που χάθηκαν στο βρώμικο πόλεμο της Ινδοκίνας.
Με φιλική διάθεση και εφηβικό ενθουσιασμό για
τη δουλειά του, παρά τα εβδομήντα του χρόνια,

Η ιστορική φωτογραφία του βιετναμέζου Ηuynh Cong Ut άλλαξε την κριτική
θέση της ανθρωπότητας απέναντι στο βρώμικο πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Faas
σαν υπεύθυνoς photo editor του πρακτορείου ΑΡ έδωσε πραγματική μάχη να
δημοσιευτεί. Αρχικά ήταν “κομμένη” γιατί παρουσίαζε ...παιδικό γυμνό και όχι
την απόλυτη φρίκη του πολέμου.

Γράφει ο αμερικανός φωτορεπόρτερ Dirck Halstead: “Όταν έφτασα στο
Νότιο Βιετνάμ το 1965 για να στήσω το γραφείο του πρακτορείου UPI

μας μίλησε για τα πάντα ξεκινώντας βεβαίως από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
.................
Υπήρξατε φωτογράφος στο Βιετνάμ. Μετά από το
Βιετνάμ η ανθρωπότητα πίστεψε ότι οι «τοπικοί»
πόλεμοι θα τελείωναν. Σήμερα βλέπουμε
συγκρούσεις σε ολόκληρη την υφήλιο.
Στο Βιετνάμ έμεινα δώδεκα χρόνια. Οι φωτογράφοι

(United Press International) οι παλιοί με συμβούλευσαν να κάνω ότι
έκανε ο Horst Faas. Nα τον ακολουθώ στις μάχες και αν ήταν δυνατόν,

εκτελούνταν από τους αντάρτες Βιετκόνγκ σα να
ήταν στρατιώτες. Δεν υπήρχε το απαραβίαστο του
τύπου που πολλοί φαντάζονται. Στην Καμπότζη 21

να βγάζω εξίσου καλές φωτογραφίες. Σα φόρο τιμης, θα ήθελα μόνο
να αναφερθώ στα τελευταία χρόνια της ζωής του. Το 2005 ο Faas ήλθε

δημοσιογράφοι εκτελέστηκαν σε μια μέρα. Σήμερα
πολλοί φωτογράφοι σκοτώνονται από ατυχία και

στη Σαϊγκόν σε ένα reunion των φωτογράφων που είχαν καλύψει τον
πόλεμο. Δυστυχώς δεν είμασταν πολλοί. Αρκετοί θυσιάστηκαν στα πεδια

άλλοι από ανοησία. Παίρνουν πολλά ρίσκα. Το
Associated Press ήταν μάλλον τυχερό στον πόλεμο

των μαχών, απόδειξη πόσο σκληρό και επικίνδυνο είναι το επάγγελμά
μας. Εν τω μεταξύ αυτός και ο βρετανός Tim Page για αρκετά χρόνια
είχαν αποδυθεί σε μια προσπάθεια να συγκεντρώσουν υλικό από τους
γνωστούς και πιο άσημους φωτογράφους του πολέμου στο Βιετνάμ,
για να αναγνωριστεί το συλλογικό έργο τους. Ετσι προέκυψε το βιβλίο
Requiem, και η αντίστοιχη μεγάλη αναδρομική έκθεση που από τη
Σαϊγκόν που τώρα ονομάζεται Xo Tσι Μινχ ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο:
Νέα Υόρκη, Σικάγο, Aτλάντα, Ουάσιγκτονμ Τόκιο, Ανόι, Λωζάνη και
Λονδίνο. Αυτό το ταξείδι έμελλε να ειναι μοιραίο: στη διάρκειά του
υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο που τον καθήλωσε σε μια αναπηρική
καρέκλα για το υπόλοιπο της ζωής του. Παρόλα αυτά το αδάμαστο
πνεύμα του δεν τον εγκατέλειψε. Συνέχισε να ταξειδεύει και να προβάλλει
τη φωτοδημοσιογραφία, να βοηθά νέους φωτογράφους με σεμινάρια και
συμβουλές και παρά τα μεγάλα προβλήματα υγείας, να μένει ζωντανός
και δραστήριος ως το τέλος της ζωής του”.

με το Ιράκ, το Reuters έχασε αρκετούς ανθρώπους.
Τελευταία απώλεια του AP θυμάμαι ότι ήταν στο
Κόσσοβο. Ήμουν στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ
στη Μέση Ανατολή το 1973 και στην Κύπρο το ‘74.
Σήμερα είναι
ακόμη πιο
επικίνδυνο να
βρίσκεσαι για
παράδειγμα

Ο υπογράφων είχε την τιμή να γνωρίσει τον Faas κατά τη διάρκεια της
τελευταίας του επαγγελματικής αποστολής με το Associated Press, στη
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όταν ήταν διευθυντής
της φωτογραφικής αποστολής του πρακτορείου. Ευγενικός και προσηνής,
δέχθηκε πρόθυμα να μιλήσει και στο δείπνο που είχαμε, έμαθα πιο
πολλά για το φωτορεπορτάζ απ’ όσα είχα διαβάσει σε δεκάδες βιβλία.
Ένας θρύλος της φωτοδημοσιογραφίας, ένας πραγματικά ελεύθερος
άνθρωπος μας άφησε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα…

στο Ισραήλ. Οι
αντιμαχόμενες
πλευρές
κοντεύουν να
πάψουν να
θεωρούν τους
φωτογράφους
και τους
δημοσιογράφους
ανεξάρτητους.
Αυτό είναι το
πιο επικίνδυνο
φαινόμενο.

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών,
Αντιπροσώπων και Εμπόρων Φωτογραφικών
Ειδών και Συστημάτων Εικόνας
δραστηριοποιείται με σκοπό την διάδοση της
φωτογραφίας στην Ελλάδα, την αξιοποίηση
και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο
χώρο της εικόνας και την παροχή υψηλής
ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών από
τις εταιρείες μέλη του προς τον τελικό
καταναλωτή. Επίσης ο ΣΕΚΑΦ αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες, καταθέτει προτάσεις,
συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις, διοργανώνει
διαγωνισμούς και ενημερώνει τους αρμόδιους
φορείς για τις εξελίξεις στην Ελληνική και
διεθνή αγορά imaging.
Η εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται
από τη Γεν. Συνέλευση των μελών ανά διετία.
Στην πρόσφατη (9 Μαΐου) ΓΣ εξελέγη το νέο
ΔΣ που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος:
Ζήβας Βασίλειος
Αντιπρόεδρος:
Δαμκαλίδης Δημήτριος

Leica X2

Γενικός Γραμματέας:
Γεραμάς Ιωάννης

Large sensor compact    

Ταμίας:
Θεοχάρης Αλέκος &

Στη μικρή αλλά αναπτυσσόμενη κλάση των μηχανών compact με σταθερά
προσαρμοσμένο φακό αλλά μεγάλου μεγέθους αισθητήρα τοποθετείται

Μέλος:
Μελίτας Ιωάννης

ανταγωνιστικά η Leica με την Χ2, διάδοχο της Χ1 που είχε πρωτοπορήσει
στην καθιέρωση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η Χ2 στέκεται στην κορυφή

Ευχόμαστε καλή επιτυχία και γόνιμη θητεία.

από πλευράς γοήτρου και λόγω ονόματος και χάρη στη χειροποίητη, μικρής
κλίμακας βιομηχανική παραγωγή που εγγυάται την ποιότητα και αντοχή.

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ κ. Β. Ζήβας
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Το σχήμα θυμίζει (εκούσια) τις παλιές τηλεμετρικές προπολεμικές Leica,
δίνοντας μια πινελιά déjà vu στην ψηφιακή εποχή μας. Ο επανασχεδιασμένος
αισθητήρας CMOS μεγέθους APS-C έχει ανέβει σε ανάλυση από τα 12 στα
16,2 Megapixel όσο για το φακό παραμένει ο ίδιος δηλ. ο πολύ καλός Leica
Elmarit 24mm f/2,8 Asph. που αντιστοιχεί σε 36mm λόγω συντελεστή 1,5x
του φορμά. Με τον ημιευρυγώνιο ο κάτοχος μπορεί να καλύψει σχεδόν τα
περισσότερα θέματα με την λογική της κατά Leica ιδανικής οπτικής γωνίας.
Eπίσης, προαιρετικά, ο κάτοχος μπορεί να προμηθευτεί το εξωτερικό
προσοφθάλμιο Visoflex μ,ε ανάλυση 1,44Μegapixel και μεταβλητη γωνία
παρατήρησης ως 90° ώστε να μην επαφίεται στην οθόνη 2,7in. της πλάτης
(της οποίας η ανάλυση μένει στο χαμηλό των 230Κ pixel). Eπιπλέον η X2
δέχεται τις εξωτερικές μονάδες φλας Leica SF24D και SF58. Όμως η ουσιαστική
πρόοδος έχει συντελεστεί στην ταχύτητα, ιδιαίτερα στο autofocus που είχε
δεχθεί πολλές επικρίσεις στο προηγούμενο μοντέλο.
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα
 152 • 

21

 2012

 

13

  

O IMAGING - E 

ΡΑ

ΒΕΙΑ Α
ΞΙ

B

ON LINE 

ΑΣ

ΠΡΟ

ΜΙ

12

Θ

ΕΣ

Α 14. 07. 2

0

)4! PJ"<)4! J(4! TIPA
+ : 6

  ('ne World)

Η Τ.Ι.Ρ.Α. (Technical Image Press Association) διοργανώνει το πρώτο διεθνή διαγωνισμό
με θέμα “Οne World” (Ένας κόσμος). Στόχος αυτού του project είναι να βοηθήσει
δημιουργούς να δείξουν δουλειά τους σε παγκόσμιο κοινό, εκδότες, πρακτορεία,
γκαλερί κλπ. που αναζητούν ταλαντούχους φωτογράφους είτε αυτοί είναι ερασιτέχνες
είτε επαγγελματίες. Οι δύο μεγάλοι νικητές θα κερδίσουν σεβαστά χρηματικά ποσά
και παγκόσμια φήμη. Άλλοι θα κατακτήσουν τιμητικούς επαίνους. Επίσης όλο το
φωτογραφικό υλικό θα αποτελέσει μια μεγάλη γκαλερί με επισκέπτες απ όλο τον κόσμο,
όπου θα μπορούν οι φίλοι της εικόνας να αξιολογούν τις δουλειές των συμμετεχόντων.
Και τέλος φωτογραφίες θα δημοσιευθούν στα περιοδικά - μέλη της Τ.Ι.Ρ.Α. Ο διαγωνισμός
One World είναι ανοικτός σε όλους τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους
του κόσμου. Αρχίζει στις 15 Μαΐου και τελειώνει στις 14 Ιουλίου 2012. Η αναγγελία των
νικητών θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου 2012. Κάθε ερασιτέχνης μπορεί να στείλει μία, δύο

ή τρεις το πολύ φωτογραφίες ενώ ο
επαγγελματία μπορεί να αποστείλει
ένα μικρό postfolio αποτελούμενο
από τρεις φωτογραφίες. Οι εικόνες
θα κριθούν ως προς την πρωτοτυπία,
δημιουργικότητα και τεχνική αρτιότητα
από διευθυντές σύνταξης/αρχισυντάκτες
των φωτογραφικών περιοδικών μελών
της ΤΙΡΑ. Ο νικητής στην ερασιτεχνική
κατηγορία θα κερδίσει 4.000 ευρώ
ενώ ο νικητής στην επαγγελματική
κατηγορία θα λάβει 6.000 ευρώ.
www.tipa.com

Fujifilm
       X100
H “υβριδική» electronic rangefinder X100 έχει κερδίσει τις προτιμήσεις πολλών
φωτογράφων στην παγκόσμια αγορά. Όμως ο φιξ φακός 23mm (ισοδύναμος με 35mm)
μπορεί να θεωρηθεί περιοριστικός. Ακούοντας τις προτάσεις των χρηστών η Fujifilm
κυκλοφόρησε το wide angle converterWCL-X100 0.8x που σημαίνει ότι αν προσαρμοστεί
στο φακό η πραγματική εστιακή απόσταση γίνεται 19mm και η ισοδύναμη 28mm.
Πρόκειται για state of art converter με τη σφραγίδα made in Japan, κατασκευασμένο
από υψηλής ποιότητας κρύσταλλα και σγυκεκριμένα τέσσερα στοιχεία σε τρία γκρουπ
και την ίδια επίστρωση Super EBC όπως και οι κορυφαίοι φακοί Fujinon. Aπλώς για να
ενσωματωθεί πλήρως η λειτουργία του WCL-X100 το firmware οφείλει να αναβαθμιστεί
στην έκδοση 1.3.0 η οποία το υποστηρίζει εγγενώς. Συνοδεύεται από το παρασολέιγ LHX100 και το φίλτρο PRF-495. FUJIFILM 210 9404100
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130.353

*

*Έως 18 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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Kingston Wi-Drive 64GB
 '&*"9 Android
=
$(  ( 
 $   Web browser "
     Wi-Fi
Η Kingston ανακοίνωσε μία αναβάθμιση η
οποία επιτρέπει την πρόσβαση μέσω browser
για το Wi-Drive. H νέα έκδοση επιτρέπει την
ασύρματη ροή δεδομένων σε οποιαδήποτε
κινητό τηλέφωνο με ενσωματωμένο Wi-Fi,
μέσω Web Browser. Όσοι έχουν ήδη το WiDrive της Kingston μπορούν να αναβαθμίσουν
τις συσκευές τους. Η αναβάθμιση αυτή
θα συμπεριλαμβάνεται στα προϊόντα που
πωλούνται τώρα. Η νέα έκδοση, επιτρέπει
στους χρήστες που διαθέτουν διαφορετικές
συσκευές κινητών, να έχουν ταυτόχρονη
πρόσβαση και να μοιράζονται περιεχόμενο
στο Wi Drive. Mε ενσωματωμένο Wi-Fi και
διάρκεια τέσσερις ώρες, το Wi-Drive θα μπορεί
να αποθηκεύει το περιεχόμενο και να το
διαμοιράζεται με οποιαδήποτε συσκευή όπως
Apple iPad, iPhone, iPod touch, συσκευές
Android, Kindle Fire κ.α. Επιπλέον, το Wi Drive
είναι τώρα διαθέσιμο και σε χωρητικότητα

Sony A37
< SLT   > 
Μετά την πρόσφατη Α57 η SLT σειρά Sony διευρύνεται προς τα κάτω με τη βασική
Α37 (αντικαθιστά την Α35). Στο εσωτερικό εντοπίζεται η μεγαλύτερη διαφορά της
αφού φοράει τον νέο αισθητήρα APS_C 16Μegapixel που έκανε το ντεμπούτο του
πέρυσι τον Αύγουστο, στην NEX-5N και τώρα φοριέται ως τσιπάκι πασπαρτού, σε
όλα τα βασικά μοντέλα NEX και SLT της Sony. Ο CMOS αυτός συνοδεύεται από
πλεονεκτήματα όπως τη δυνατότητα διορθώσεων οπτικών σφαλμάτων των φακών
σε επίπεδο firmware καθώς και ηλεκτρονικό κλείστρο που μειώνει την υστέρηση
(shutter lag) από το συγχρονισμό πρώτης κουρτίνας. Εξωτερικά διαφοροποιείται στο

64GΒ.

πιο έντονα σχηματισμένο grip ενώ εντύπωση προκαλεί η μείωση των διαστάσεων
και της ανάλυσης της οθόνης σε 2.6in. και 230Κ pixel έναντι 3.0in. και 921Κ pixel
στην Αlpha 35. Τουλάχιστον η οθόνη εξακολουθεί να είναι αρθρωτή. Η μηχανή
κληρονομεί το ίδιο ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο της Α57 με την
ανάλυση 1,44MP. Όμως το full HD video δεν είναι 60p αλλά 60i εκτός αν προτιμάτε
τα κινηματογραφικά 24p. Όπως και στις άλλες SLT το δυνατό της σημείο είναι η
διατήρηση της κανονικής λειτουργίας αυτόματης εστίασης με face detect ακόμη και
στο video. Κατά καλή συγκυρία έχει διατηρηθεί το burst mode στα 7fps αν επιλέξετε
μισή ανάλυση (8,4Megapixel) ή 5,5fps σε full ανάλυση.

BΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Αισθητήρας CMOS 16,1Μegapixel (από την A57) • ΕVF 1,44Μegapixel
• Oθόνη 2,6in. 230K αρθρωτού τύπου • Picture Effects • ΗD video 1080 60i/24p
• Stereo ήχος • Yποδοχή μικροφώνου SONY 801 11 92000

Canon
<

"    "



Η Canon ετοιμάζεται να περάσει στην εποχή της
πλήρης αυτοματοποίησης της παραγωγής. Δηλαδή
οι φωτ. μηχανές θα κατασκευάζονται αποκλειστικά
από ρομπότ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες η αλλαγή
αυτή θα έχει ολοκληρωθεί το 2015. Την τελευταία
περίοδο οι περισσότεροι ιάπωνες κατασκευαστές έχουν
μετακινήσει τις γραμμές παραγωγής εκτός Ιαπωνίας σε
μια προσπάθεια εξοικονόμησης κόστους καθώς ακόμα
και το γιεν πλήττεται από υψηλή συναλλαγματική
αξία κάνοντας τις εξαγωγές ακριβότερες. Η ανησυχία
αυξάνεται καθώς οι θέσεις εργασίας μεταφέρονται από
την Ιαπωνία σε χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία. Στην ίδια
κατεύθυνση της πλήρους αυτοματοποίησης κινούνται
και εταιρείες όπως η Τoyota και η Honda.
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Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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Epson
    70
Η διαδρομή της Epson
ξεκίνησε το 1942 με την
ίδρυση εταιρείας κατασκευής
εξαρτημάτων ρολογιών με
όνομα Daiwa Kogyo στην
πόλη Suwa, στην περιοχή
Nagano της Ιαπωνίας. Η
εταιρεία ξεκίνησε με 9
μόλις υπαλλήλους σε μια
αποθήκη. Για 70 χρόνια
και εν μέσω σημαντικών
αλλαγών σε συμπεριφορές
και τρόπους ζωής, η Epson
συνέχισε να δημιουργεί
προϊόντα που εμπλουτίζουν
τις ζωές των ανθρώπων και
προσφέρουν περισσότερη
άνεση αποδεικνύοντας τη
δέσμευσή της στο monozukuri,
που μεταφράζεται ως η
τέχνη και η επιστήμη της
κατασκευής. Η φιλοσοφία
της Epson είναι να βελτιώνει
τις ζωές των ανθρώπων και
των επιχειρήσεων. Ανάγεται
στις καταβολές της ως
κατασκευαστή ρολογιών,
καθώς ανέπτυξε τεχνολογίες
υψηλής ακρίβειας, χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης
και μικρού μεγέθους που

Sony NEX-F3

οδήγησαν σε προϊόντα,
όπως το πρώτο παγκοσμίως
ρολόι quartz, έγχρωμους
εκτυπωτές inkjet για εκτύπωση
φωτογραφιών στο σπίτι και
προβολείς που έφεραν την
επανάσταση στις παρουσιάσεις.
Στο μέλλον, η Epson θα
συνεχίσει να τελειοποιεί τις
τεχνολογίες της με στόχο τη
δημιουργία επαναστατικών
προϊόντων και υπηρεσιών για
να ικανοποιεί και να εκπλήσσει
συνεχώς τους καταναλωτές
παγκοσμίως.
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Το πολύ καλό C3 διαδέχεται το νέο βασικό μοντέλο mirrorless NEX-F3, λίγο πριν
κλείσει χρόνος από την κυκλοφορία του προηγούμενου. Οι διαφορές δεν είναι
τεράστιες και επικεντρώνονται κυρίως στον αισθητήρα, δανεισμένο από τη NEX-5N, το
ενσωματωμένο φλασάκι και την αναστρεφόμενη οθόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για αυτοπορτραίτα. Εξωτερικά διαφέρει στη λαβή που είναι πιο τονισμένη και
με μετατοπισμένο το πλήκτρο απελευθέρωσης του κλείστρου. Eπίσης είναι αισθητά
μεγαλύτερη από τη C3 κάτι που μεταφράζεται σε καλύτερο πιάσιμο στο χέρι, ειδικά
όταν έχει προσαρμοστεί φακός με αρκετό zoom όπως π.χ. ο E-Mount 18-200mm F3.56.3 OSS ο οποίος συνέπεσε να παρουσιαστεί ταυτόχρονα.
Ο αισθητήρας APS-C νέας γενιάς 16Megapixel, δείχνει τις διαφορές του στην
ευαισθησία ISO όπου στο Auto-ISO ανεβαίνει ως 3200 (έναντι ISO 1600 της C3)
ενώ η κορυφαία τιμή ευαισθησίας είναι ISO 16.000. Επίσης, σύμφωνα με τους
σχεδιαστές τα νέα ηλεκτρονικά μέρη χαρίζουν καλύτερη δυναμική περιοχή και
μείωση των επιπέδων ηλεκτρονικού θορύβου. Το video με τη σειρά του έχει δεχθεί
ορισμένες βελτιώσεις και στην καλύτερη ρύθμιση κάνει λήψη AVCHD 1080 (60i ή το
προτιμότερο κατά τη δική μας άποψη, και πλέον κινηματογραφικό, 24p).
Μέσω του καθιερωμένου πλέον σε αρκετά μοντέλα mirrorless Sony accessory port,
μπορεί να προσαρμοστεί το ηλεκτρονικό σκόπευτρο FDA-EV1S ή stereo μικρόφωνο
ΕCΜ-SSΤ1. Επιπλέον δανείζεται ορισμένες δυνατότητες από τη μεγαλύτερη SLT
Α57 όπως την επαύξηση ανάλυσης με αλγόριθμο By Pixel Super Resolution και το
σχετικό Clear Image Zoom καθώς και το αυτόματο καδράρισμα για πορτραίτο Αuto
Portrait Framing.
SONY 801 11 92000
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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)
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Η ψηφιακή μηχανή
& τα μυστικά της
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       .

2

Φωτογραφία: Απλοί
κανόνες αισθητικής
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 “   ”  ,     ,
        
 
:     ,
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     ,  ...

3

Βιντεοσκόπηση
& μοντάζ

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

4

Photoshop Ι

     ,
  -  .  )
! - ! . +  
,    Layers.
/   : Raster - Vector.

5

Photoshop ΙΙ

Layers,  ! (  Alpha
channels),     (Actions),
  .    !! RGBCMYK. 2 layer, layer mask.

6

Photoshop ΙΙΙ

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



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: ...........................................................................................

Δευτέρα 11/6/12

Τετάρτη 13/6/12

Σάββατο 23/6/12

Σάββατο 16/6/12

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 18:00-22:00

Ώρα 10:00-14:00

Ώρα 10:00-14:00

Δευτέρα 18/6/12
Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Τετάρτη 20/6/12
ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ÓåìéíÜñéï:

1

2

Çìåñïìçíßá: ............................
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GoPro
= Dive Housing
Νέα θήκη για τους λάτρεις της περιπέτειας και
κατόχους της μηχανής GoPro κυκλοφόρησε
η κατασκευάστρια εταιρεία. Η θήκη GoPro
Dive Housing διαθέτει ένα μεγάλο, επίπεδο
γυάλινο φακό που δίνει τη δυνατότητα για
φωτογραφίες και βίντεο με το μάξιμουμ
sharpness κάτω από το νερό σε όλες τις
αναλύσεις. Η θήκη είναι συμβατή με όλα τα
μοντέλα HD Hero και τα αξεσουάρ τους. Η
θήκη είναι ανθεκτική μέχρι τα 60m για όσους
τολμούν βουτιές σε τέτοιο βάθος. Η τιμή θα
κινηθεί περίπου στα 50 δολάρια.
DRAKOS DIGITAL 210 8251640

PJ&4"
Ανοιχτοί Τόποι
Ομαδική έκθεση της φωτογραφικής ομάδας «Φωτοπόροι», με θέμα «Ανοιχτοί
Τόποι» θα πραγματοποιηθεί στον «Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο», από τις 22 Μαΐου
ως τις 27 Ιουνίου 2012. Πρόκειται για μια νέα παραγωγή της φωτογραφικής
ομάδας «Φωτοπόροι» με κοινό θέμα. Κάθε μέλος προσεγγίζει το θέμα με μια σειρά
φωτογραφιών, παρουσιάζοντας έτσι την διαφορετικότητα και την άποψη του.
Συμμετέχουν οι Βασίλης Γιαγκόπουλος, Χάρης Ανανιάδης, Γιώργος Χρηστινίδης,
Τόλης Κούκης, Στέλλα Τσιατμά, Δημήτρης Κουμαντζιάς, Θανάσης Ριζόπουλος,
Μάρθα Θεωδορίδου, Νατάσα Ζησοπούλου, Μπάμπης Πολατίδης, Δήμητρα
Σπαθάρα, Βασίλης Μπακαλούδης, Νούλη Παπαδοπούλου, Παναγιώτης
Καλογριδάκης, Στεφανία Κιορτσέβα, Μαρία Δασκαλάκη, Αναστασία Μιχαήλογλου
και Τάσος Σχίζας. Τα εγκαίνια θα λάβουν χώρα την Τρίτη 22 Μαΐου στις 8:00 μ.μ. και
η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 27 Ιουνίου 2012.
www.fotoporoi.gr

Leica
<  $  

 

Η ακριβότερη μηχανή του κόσμου ανήκει στην Leica. Πρόκειται για μια
Series-0 που κατασκευάστηκε το …1923 και πωλήθηκε πριν μερικές μέρες
έναντι 2.160.000 ευρώ στην Αυστρία. Η μηχανή είχε παραχθεί το 1923 σε
25 πρωτότυπα. Σήμερα πιστεύεται ότι “επιζούν” μόνο 12 από αυτά. Το ότι η
ακριβότερη μηχανή είναι Leica δεν προκαλεί εντύπωση αφού πρόκειται για
brandname που έχει αναδειχθεί σε φετίχ. Η εταιρεία το γνωρίζει καλά καθώς
και το γεγονός ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι πολύ συγκεκριμένο
και ...λίαν ευκατάστατο. Με την ευκαιρία θα αναφερθούμε και στην ειδική
έκδοση της Μ9-P με την υπογραφή του οίκου Hermes που κυκλοφόρησε
πρόσφατα απευθυνόμενη προφανώς σε upmarket κοινό. Η Leica αποφάσισε
να συνδυάσει για μια ακόμα φορά την πολυτέλεια Hermes με τα 18MP της
rangefinder M9-P. Η μηχανή είναι ντυμένη με δέρμα στο χρώμα της ώχρας
με ασορτί λουρί. Επίσης τα χειριστήρια της μηχανής έχουν ξανασχεδιαστεί
από τον σχεδιαστή Walter de’Silva (που σχεδίαζε για την βιομηχανία
του αυτοκινήτου) ο οποίος ήαν υπεύθυνος και για την M9 Titanium. Θα
κυκλοφορήσουν μόνο 300 kit. Μια ακόμα πιο σπάνια ειδική έκδοση που
θα κυκλοφορήσει μόνο σε 100 κομμάτια θα είναι η “Edition Hermès - Série
Limitée Jean-Louis Dumas” αφιερωμένη στον πρώην πρόεδρο του Hermes.
Τα 100 kit θα περιλαμβάνουν τους φακούς 28mm f/2, 50mm f/0.95 και
90mm f/2 και ειδικά σχεδιασμένη τσάντα. Οι εκδόσεις αυτές θα κοστίζουν
...μόνον $25,000 και $50,000.
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Με την ευγενική άδεια του
συγγραφέα: Roger Cicala
www.lensrentals.com

H 9Y9 ' <
  

  & 

 

Οι πρώτες φωτογραφικές μηχανές, ήταν δαγκεροτυπικές και οι εικόνες ήταν πρωτότυπες
ασημένιες πλάκες επιστρωμένες με ιωδιούχο υδράργυρο. Προφανώς είχαν κάποια
μειονεκτήματα. Δεν μπορούσαν να αναπαραχθούν – γι αυτό αν οι φωτογράφοι ήθελαν
περισσότερα «αντίγραφα» απλώς έπρεπε να κάνουν περισσότερες λήψεις. Επειδή και τότε το
ασήμι κόστιζε αρκετά οι τιμές ήταν ακριβές (περίπου όσο ένας «βασικός» μισθός της εποχής)
και κατά συνέπεια το κοινό ήταν οι πιο εύπορες κοινωνικές ομάδες. Επίσης η εισπνοή
αναθυμιάσεων υδραργύρου δεν ήταν ότι καλύτερο για την υγεία των φωτογράφων της
εποχής.

Ο SCHONBREIN ΚΑΙ ΤΟ
ΕΚΡΗΓΝΥΟΜΕΝΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
Ο Frederich Schonbrein
ήταν καθηγητής χημείας στο
Πανεπιστήμιο της Βασιλείας στην
Ελβετία. Σα να μην τον έφθανε
η απασχόλησή του στο χημικό
εργαστήριο του Πανεπιστημίου,

ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΝΙΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΟΔΙΟ

του άρεσε να πειραματίζεται και
στο σπίτι του. Η σύζυγός του
μάλλον δεν συμφωνούσε και
του είχε απαγορεύσει τα χημικά
πειράματα κατ’ οίκον. Όμως μια
ημέρα που απουσίαζε, αποφάσισε
να εκμεταλλευτεί το χρόνο και να
να παίξει με ενώσεις του νιτρικού
οξέος. Κάποια στιγμή χύθηκαν
σταγόνες οξέος στο πάτωμα και
άρπαξε την βαμβακερή ποδιά της
γυναίκας του για να σκουπίσει τη
ζημιά. Μετά άπλωσε την ποδιά
για να στεγνώσει πάνω από την
ξυλόσομπα. Τότε η ποδιά εξερράγη,
καταστρέφοντας την κουζίνα
και σπάζοντας τα τζάμια από τα

Τη χρονιά (1838) που ο Daguerre ανακοίνωσε την εφεύρεσή του, ένας άλλος γάλλος,
ο Anselme Payen, μελετούσε τις ιδιότητες μιας ένωσης, της κυτταρίνης, οργανικού συστατικού
πολλών φυτών που ήταν ένα μεγαλομόριο αποτελούμενο από μόρια γλυκόζης σε αλυσίδα:
συγκεκριμένα, ένα μεγαλομόριο κυτταρίνης αποτελείται από τουλάχιστον 50 μόρια γλυκόζης.
Η κυτταρίνη είναι ευρύτατα διαδεδομένη στη φύση από το ξύλο των φυτών ως το βαμβάκι και
κοστίζει φθηνά.

παράθυρα. Η νιτροκυτταρίνη μόλις
είχε ανακαλυφθεί.
Ο Schondrein, σαν πραγματικός
γερμανός, συνειδητοποίησε
το εμπορικό μέλλον της
νιτροκυτταρίνης, τουλάχιστον για

Μ

ετά από λίγο καιρό εφευρέθηκε η αλμπουμίνα με βάση από γυαλί το οποίο είναι
φθηνότερο από το ασήμι. Έτσι οι φωτογράφοι μπορούσαν πλέον να παράγουν πολλά
αντίγραφα από τις γυάλινες πλάκες. Επίσης οι εικόνες μπορούσαν να προβληθούν στα πρώτα
προβολικά που τότε ονομάζονταν magic lanterns και ήταν δημοφιλή για προβολές με «τολμηρό
περιεχόμενο» στα αντρικά club της εποχής. H αλμπουμίνα διευκόλυνε τους φωτογράφους να
πετύχουν παρόμοια πράγματα με σήμερα: να τυπώνουν υλικό ακόμη και σε βιβλία και να πείθουν
κορίτσια με λίγα ρούχα να ποζάρουν στο φακό. Όμως υπήρχαν και ορισμένα μειονεκτήματα:
η εμφάνιση ήταν δύσκολη και χρονοβόρα, αφού τα χημικά έπρεπε να κατασκευαστούν από το
φωτογράφο λίγο πριν τη λήψη. Επίσης οι γυάλινες πλάκες ήταν εύθραυστες και ευαίσθητες.
Όσο για την πρώτη ύλη (ασπράδι αυγού), τουλάχιστον ένα εκατομμύριο αυγά θυσιάζονταν για τη
φωτογραφία κάθε χρόνο στην Αγγλία, στα μέσα του 19ου αιώνα.
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ΞΗΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΙΛΜ
Παρά τα προβλήματα, και την
πολυπλοκότητα, οι υγρές πλάκες
διατήρησαν τη δημοτικότητά
τους περίπου για ένα τέταρτο
του αιώνα. Οι φωτογράφοι όμως
αναζητούσαν κάτι καλύτερο. Στις
αρχές της δεκαετίας του 1870, ο
R. L. Maddox, πειραματίστηκε με
βρωμιούχο άργυρο σε επίστρωση ζελατίνας πάνω σε γυάλινες
πλάκες. Άφησε την ουσία να
ξηρανθεί και έτσι είχαμε τις πρώτες φωτογραφικές πλάκες ξηρού
τύπου. Στην αρχή δεν είχαν μεΗ Kodak έβγαλε τις πρώτες “βιομηχανοποιημένες” πλάκες

γάλη αποδοχή αλλά μετά μερικά
χρόνια ο Charles Harper Bennett

στρατιωτικούς σκοπούς. Ήταν ισχυρότερη από το μπαρούτι και δεν άφηνε σύννεφα καπνού.
Αμέσως μάζεψε επενδυτικά κεφάλαια για να φτιαχτούν εργοστάσια. Όμως το πρώτο κτήριο
ανατινάχθηκε και το εγχείρημα χρεωκόπησε, θύμα της επικινδυνότητας της νιτροκυτταρίνης.

ανεκάλυψε ότι με την θέρμανση
οι πλάκες σταθεροποιούνταν
χημικά και είχαν μεγαλύτερη
ευαισθησία. Έτσι μέσα σε ένα

ΚΟΛΛΟΔΙΟ
Όμως η νιτροκυτταρίνη είχε τη δυναμική να πετύχει, αρκεί να μπορούσε να επιβεβαιωθεί η
ασφάλειά της παραγωγής. Χημικοί απ όλο τον κόσμο, άρχισαν να πειραματίζονται με κυτταρίνη

χρόνο υπογράφηκε ο θάνατος
του κολλοδίου.
Το 1879, ο George Eastman

και νιτρικά παράγωγα. Έτσι έμαθαν δύο πράγματα: πρώτον ότι η νιτροκυτταρίνη μπορούσε να
γίνει διάλυμα με αλκοόλη, καταλήγοντας σε παχύρρευστο υγρό με το όνομα κολλόδιο που

εφηύρε μια μέθοδο βιομηχανικής
παραγωγής φωτογραφικών

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως επίστρωση. Το 1850 ο άγγλος Fred Scott Archer ανεκάλυψε
ότι το κολλόδιο αποτελούσε μια εξαιρετική εναλλακτική λύση απέναντι στην αλμπουμίνα

πλακών ξηρού τύπου. Ξαφνικά,
η φωτογραφία απλοποιήθηκε.

ως επίστρωση για φωτογραφικές πλάκες αφού μπορούσε να περιέχει φωτοευαίσθητα υλικά,
κόστιζε ελάχιστα και δεν περιείχε ευαίσθητα οργανικά υλικά όπως η αλμπουμίνα. Έτσι ο κόσμος

Οι φωτογράφοι δεν χρειάζονταν
να προπαρασκευάζουν μόνοι

μπορούσε πια να απολαμβάνει τις ομελέττες του. Στα μέσα της δεκαετίας του 1850 η χρήση του
κολλοδίου είχε εξαπλωθεί ενώ η εφεύρεση τελειοποιήθηκε από τους W.B. Bolton kai B.J. Sayce.

τους τα χημικά και τις πλάκες.
Αρκούσε να βγάζουν από

Όμως είχε τα ελαττώματά του. Τα χημικά έπρεπε να προετοιμαστούν επί τόπου και η επίστρωση
ήταν ευαίσθητη μόνον στο μπλε: έτσι τα θερμά χρώματα αναπαράγονταν ως σκούρα και τα
ψυχρά ως ανοικτά, μπερδεύοντας τους παρατηρητές. Επειδή λοιπόν τα σύννεφα και ο μπλε
ουρανός είχαν πρόβλημα δεν θα τα δείτε ποτέ σε αναπαραγωγές από κολλόδιο. Και βέβαια,
το κολλόδιο δεν υπήρξε ποτέ απροβλημάτιστο: όλο και κάποιο εργαστήριο παραδιδόταν στις
φλόγες προς χάρη της φωτογραφικής τέχνης.

τη συσκευασία μια έτοιμη
πλάκα ξηρού τύπου και
να την προσαρμόζουν στη
μηχανή. Μετά ο Eastman
είχε την πανέξυπνη ιδέα να
επιστρώσει με φωτοευαίσθητη

ΕΝΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΙ
Στο τέλος της εποχής του κολλοδίου, ο γάλλος φωτογράφος Hilaire de Chardonnet, έτυχε
μια μέρα να του χυθεί ένα διάλυμμα χημικού. Πήγε να το σκουπίσει και παρετήρησε ότι
σχηματίζονταν ίνες που έμοιαζαν με μετάξι. Πειραματίστηκε προσπαθώντας να υποχρεώσει
το κολλόδιο να περάσει από τις οπές λεπτού τρυπητού και κατάφερε να φτιάξει ίνες που
μπορούσαν να υφανθούν. Έτσι κατάφερε να πάρει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1885 με την
εμπορική επωνυμία “Μετάξι Chardonnet” προϊόν που παρουσιάστηκε επίσημα στην εμπορική
έκθεση των Παρισίων το 1889 και άνοιξε εργοστάσιο παραγωγής το 1891. Το συγκεκριμένο
προϊόν πήγε πολύ καλά την πρώτη χρονιά. Μόνον. Μετά άρχισαν τα ατυχήματα. Ήταν πολύ
εύφλεκτο και με το παραμικρό λαμπάδιαζε, προκαλώντας εγκαύματα και αναταραχή στους
παρευρισκόμενους όταν έβλεπαν ένα ρούχο να …ανατινάζεται. Ο εφευρέτης προσπάθησε να
βελτιώσει το “μετάξι” του αλλά και οι ανταγωνιστές δεν έμειναν άπρακτοι. Πειραματίστηκαν με
διάφορες χημικές ουσίες και κάπου εκεί ανακαλύφθηκε η βισκόζη και την πατέντα αξιοποίησαν
ως εμπορική εφαρμογή οι εταιρίες American Viscose Company και Fibersilk Company η οποία
μετέπειτα έγινε γνωστή για τα συνθετικά υφάσματα Rayon και τα πλαστικά φύλλα Cellophane.
H εταιρία σήμερα ονομάζεται DuPont Co. αν σας λέει κάτι…
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Ο εφευρέτης Hilaire de Chardonnet
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οι κληρονόμοι του ενεπλάκησαν σε
μακροχρόνια δικαστική αντιδικία
με την Kodak, καταλήγοντας
να πάρουν ως αποζημίωση το
ιλιγγιώδες για την εποχή ποσόν
των 5 εκ. δολ. το 1914.
Καλώς ή κακώς, η ιστορία
επαναλαμβάνεται. Για μια ακόμη
φορά, οι φωτογράφοι έπαιζαν
με τη φωτιά. Ή μάλλον με την
κακότροπη και ευαίσθητη σε
εκρήξεις νιτροκυτταρίνη. Το 1897
σε μια επίδειξη κινηματογραφικού
φιλμ σε θέατρο του Παρισιού,
εξερράγη πυρκαγιά, με θύματα
120 θεατές. Τότε αρκετές χώρες
Φωτογραφία του συγγραφέα Lewis Carroll που απεικονίζει την Alice Lidell κόρη του κλασσικού

εξέδωσαν κανονισμούς ασφαλείας

φιλολόγου της Οξφόρδης Henry Liddell. Από αυτή εμπνεύστηκε την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων.

για το θάλαμο προβολής που

εμουλσιόν χαρτί αντί για πλάκες. Προφανώς αυτό το “φιλμ” δεν ήταν διαφανές όπως έχουμε
συνηθίσει να αντιλαμβανόμαστε τα σύγχρονα φιλμ. Μετά την εκφώτιση, αφαιρούσαν την

έπρεπε να είναι απομονωμένος με
πυρίμαχα τζάμια και πυροσβεστικά

επίστρωση την περνούσαν μια στρώση κολλοδίου και έτσι σχηματιζόταν πλέον μια διαφανής
επιφάνεια που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση. Στην αρχή οι επαγγελματίες δεν ήταν

μέσα. Σε αυτή τη συγκυρία

τόσο ενθουσιώδεις με την ιδέα. Ένας από τους πρώτους που το δοκίμασαν ήταν ο μανιώδης
πορτραιτίστας ερασιτέχνης φωτογράφος και συγγραφέας της Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων

γεννήθηκε το επάγγελμα του
μηχανικού προβολής που
πληρωνόταν αδρά.

Louis Carroll (ψευδώνυμο του Charles Dodson) που είχε σχολιάσει: «Τώρα έρχεται η σειρά του
καθενός» θέλοντας να υποδηλώσει τη δυναμική της ιδέας να προσελκύσει τις μάζες. Ο Εastman με

ΤΟ ΑΣΦΑΛΕΣ ΦΙΛΜ

το οξυμμένο επιχειρηματικό του πνεύμα, κατάλαβε σύντομα ότι το κοινό του προϊόντος δεν ήταν
τόσο οι επαγγελματίες όσο οι ερασιτέχνες. Έτσι κατεύθυνε το marketing προς τη μαζική αγορά,

Παρά τους κινδύνους το celluloid
είχε τόσα πολλά πλεονεκτήματα

κατασκευάζοντας μικρές, φορητές φωτογραφικές μηχανές που μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο
καθένας χωρίς καμμία εμπειρία και εκπαίδευση. Επιπλέον, η εταιρία του ανελάμβανε την εμφάνιση

ώστε χρησιμοποιήθηκε ως
βασικό μέσο στο φωτογραφικό

και εκτύπωση, απλοποιώντας το έπακρο της διαδικασία. Τότε ο Eastman μετονόμασε την εταιρία
του σε Kodak, επειδή ήθελε ένα όνομα το οποίο να μένει στη μνήμη, να μην μπορεί να γραφτεί
λάθος και να είναι πρωτότυπο. Επίσης ήθελε να δώσει το στίγμα ότι η εταιρία του ήταν τελείως

και κινηματογραφικό φιλμ
μέχρι τη δεκαετία του 1930. Μια

διαφορετική από όλους τους άλλους προμηθευτές φωτογραφικών υλικών της εποχής.

ΤΟ CELLULOID
Τα φιλμ με ζελατίνη είχαν το πλεονέκτημα ότι δεν ανατινάζονταν, αλλά οι εφευρέτες δεν
σταματούσαν να πειραματίζονται με τη νιτροκυτταρίνη. Για παράδειγμα, στο 1855, ο Alexander
Parkes είχε ανακαλύψει ότι διαλύοντάς τη σε καμφορά αντί για αλκοόλη, παραγόταν μια
παχύρρευστη ουσία που εύκολα έπαιρνε οποιοδήποτε σχήμα. Κατά κάποιο τρόπο, υπήρξε το
πρώτο στην ιστορία “πλαστικό”.
Ο Parkes φυσικά ονόμασε το προϊόν του “Parkesine” και ξεκίνησε τη βιομηχανική παραγωγή
αλλά δεν πήγε καλά και χρεωκόπησε εκχωρώντας την ευρεσιτεχνία στον φίλο του Daniel
Spill, o oποίος με τη σειρά του τη μετεβίβασε στο John Hyatt, o oποίος είχε τελείως ανεξάρτητα
εξελίξει μια παρεμφερή χημική ουσία. Τα δύο προϊόντα βγήκαν στο εμπόριο με τις επωνυμίες
Xylonite και Celluloid. H πρώτη χρήση του Celluloid ήταν σε μπάλλες μπιλιάρδου ενώ μέχρι τότε
φτιάχνονταν από ελεφαντόδοντο, κάτι που τις έκανε πολύ ακριβές και το μπιλιάρδο προνόμιο της
αριστοκρατίας. Οι μπάλες από celluloid έσπασαν ταμεία και τα μπιλιάρδα μετατοπίστηκαν από τις
αίθουσες των αριστοκρατικών σπιτιών σε πιο λαϊκά σημεία διασκέδασης. Κι όμως οι μπάλλες από
celluloid είχαν ένα μειονέκτημα: καμμιά φορά έσκαγαν με κρότο…
Η φωτογραφική βιομηχανία με τη σειρά της, σκέφθηκε τρόπους να αξιοποιήσει το celluloid.
H εταιρία Eastman Kodak και ο Hannibal Goodwin κατοχύρωσαν μεθόδους για κατασκευή
φωτογραφικού φιλμ σε εύκαμπτα φύλλα celluloid. To 1889 είχε καταφέρει να βιομηχανοποιήσει
το φιλμ σε ρολό και σε αγαθή συμπόρευση με το Κinetoscope του Edison και το Cinematographe
του Lumiere, γεννήθηκε ο κινηματογράφος. Ο Goodwin καθυστέρησε στην κατοχύρωση της
εφεύρεσής του και πέθανε πριν προλάβει να αρχίσει η παραγωγή. Μετά το θάνατό του,
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παραλλαγή η τριοοξική κυτταρίνη,
εξελίχθηκε από το 1904 της
οποίας η πατέντα αγοράστηκε
από την Kodak και άρχισε να
κατασκευάζεται το 1908. Το υλικό
ήταν πιο ακριβό από το celluloid
και γι αυτό όχι τόσο δημοφιλές.
Ήταν όμως 100% ασφαλές και
δεν αναφλεγόταν ακόμη και
σε πυρκαϊά. Στη δεκαετία του
1920 εξελίχθηκε περισσότερο
και προωθήθηκε στην αγορά με
την επωνυμία Kodak Safety Film
εκτοπίζοντας τελείως το celluloid
ως το 1930.
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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.

http://www.flickr.com/groups/photographos_mag/
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και την επιβολή έκτακτων εισφορών σε
συστηματική βάση. Οι αγορές περιμένουν
από τους οίκους αξιολόγησης να
προβλέψουν την πορεία μιας οικονομίας
και κατόπιν επιλέγουν τις επενδύσεις που
κρίνουν πιο συμφέρουσες ως προς τον
κίνδυνο που αναλαμβάνουν. Οι οίκοι
αξιολόγησης με τη σειρά τους προβλέπουν
την πορεία της οικονομίας κάθε χώρας
βάσει των σημερινών και παρελθόντων
δεδομένων, προβλέποντας τις μελλοντικές

 )" ' 2007
Από τις ΗΠΑ μέχρι την Ελλάδα
Η τρέχουσα οικονομική κρίση είναι το αποτέλεσμα ενός προτύπου ανάπτυξης
που στηρίχθηκε στη μεγάλη κατανάλωση, ιδίως εισαγόμενων προϊόντων, η οποία
βασίστηκε κατά κύριο λόγο στον υπερβολικό δανεισμό, κυρίως του δημόσιου τομέα
αλλά και του ιδιωτικού. Καθώς αυτό το μοντέλο ανάπτυξης έχει αποτύχει, η Ελλάδα
πρέπει άμεσα να δρομολογήσει μεγάλες τομές που θα βασίζονται πρωτίστως στη
συρρίκνωση του δημόσιου τομέα παράλληλα όμως με την ανάπτυξη του ιδιωτικού.
Για να βγει η χώρα από την ύφεση, πρέπει να δημιουργήσει θετικό κλίμα και
σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις με
τη μορφή της εγκατάστασης και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών εντός της
γεωγραφικής της επικράτειας. Παράλληλα πρέπει άμεσα να αποκατασταθεί
η ανταγωνιστικότητα στο διεθνές εμπόριο.

Η

επιχειρηματική στρατηγική της αναζήτησης ξένων προϊόντων και υπηρεσιών που θα
εισάγονται στην εγχώρια αγορά για την επίτευξη πλούτου πρέπει να αντικατασταθεί

της δυνατότητες σε σχέση με το εθνικό
προϊόν, το δανεισμό της και τη δυναμική
που παρουσιάζει. Συνεπώς η πολιτική
που ακολουθείται από την εκάστοτε
κυβέρνηση πρέπει να έχει υπόψη της τον
τρόπο αξιολόγησης της χώρας από τους
οίκους αυτούς, βάσει της βαθμολογίας των
οποίων οι επενδυτές επιλέγουν πώς και
πού θα τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους
εξυπηρετώντας τις δανειακές ανάγκες των
ελλειμματικών κρατών.
Τέλος, το δίλημμα που θέτουν όλο και
περισσότεροι δημοσιογράφοι, πολιτικοί,
αναλυτές και παράγοντες της αγοράς είναι:
«ευρώ ή νέα δραχμή;». Στην αρχή της
κρίσης η απάντηση ήταν απόλυτη από
κάθε πλευρά: «Κανένα κράτος - μέλος της
ευρωζώνης δεν μπορεί να φύγει από το

από μια άλλη επιχειρηματική λογική, που θα βασίζεται στην αναζήτηση ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία θα εξάγονται στις διεθνείς αγορές. Η εξωστρέφεια

κοινό νόμισμα», συμπληρώνοντας: «δεν
μπορεί κράτος - μέλος της ευρωζώνης

συνεπώς πρέπει να αποτελέσει την απάντηση στην έλλειψη ανταγωνιστικότητας των
τελευταίων χρόνων και να αναστρέψει την ύφεση με δυναμική ανάπτυξη. Φυσικά αυτό
δεν είναι τόσο εύκολο όσο μπορεί να φαντάζει μερικές φορές. Η Ελλάδα ήδη διανύει
το τρίτο έτος ύφεσης με συνεχή μείωση του ΑΕΠ της και αύξηση της ανεργίας. Όμως
αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση σε συνεργασία
με την Τρόικα (ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ) ήταν στο σύνολο τους περιοριστικού χαρακτήρα
βασιζόμενα κυρίως στη μείωση των δημόσιων δαπανών και την αύξηση των εσόδων
από φορολογία, με αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών
και κατ’ επέκταση της ζήτησης, που κατά κύριο λόγο στήριζε όλα αυτά τα χρόνια την
ανάπτυξη. Η μείωση του ΑΕΠ έχει ως αποτέλεσμα να επιδεινώνεται ο δείκτης του
χρέους, αφού η μείωση του εθνικού προϊόντος είναι μεγαλύτερη απ’ ό,τι η μείωση των
δημόσιων δαπανών. Έτσι, η εξυπηρέτηση του χρέους γίνεται δυσκολότερη και αυτό
οδηγεί τις αγορές σε ακόμη πιο αρνητική αντιμετώπιση της χώρας, με την προοπτική της
προσφυγής της για δανεισμό από τις αγορές να απομακρύνεται χρονικά. Η αδυναμία της
χώρας να δανειστεί με χαμηλά επιτόκια είναι αυτή την ώρα το βασικό της πρόβλημα.
Ακόμη και η Γερμανία, που θεωρείται η ισχυρότερη οικονομία, θα αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα εάν έπρεπε να αποπληρώνει τα δάνειά της καταβάλλοντας τόκους
υπολογισμένους με τα ελληνικά επιτόκια, ενώ, σε αντιδιαστολή, εάν η Ελλάς μπορούσε
να αποπληρώσει τα δικά της δάνεια με το γερμανικό επιτόκιο, ίσως να εμφάνιζε

να χρεοκοπήσει». Σήμερα, δύο χρόνια
μετά την κρίση που έπληξε την Ελλάδα,
η συζήτηση αποκτά όλο και μεγαλύτερο
ενδιαφέρον με πολλαπλές διαστάσεις. Στις
αρχές του 2012 είναι πλέον σαφές: είτε
η χώρα θα καταφέρει να ολοκληρώσει
την εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών
στο κούρεμα του χρέους (PSI Plus) είτε
θα υποχρεωθεί σε έξοδο από το κοινό

πρωτογενή πλεονάσματα χωρίς να απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων. Συνεπώς το
ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο τα μέτρα που λαμβάνονται σήμερα σε συνεργασία
με την Τρόικα πείθουν τις αγορές για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας στα επόμενα
χρόνια.15 Η μείωση της ζήτησης που κατ’ εξακολούθηση παρατηρείται σήμερα σίγουρα
δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Το ίδιο ισχύει και για την αύξηση των φόρων
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νόμισμα και σε χρεοκοπία. Μάλιστα,
το αποτέλεσμα μπορεί να είναι το ίδιο
ακόμη και στην περίπτωση κάποιας
συμφωνίας του PSI χωρίς όμως να λύνεται
οριστικά το πρόβλημα της μακροχρόνιας
διαχειρισιμότητας του χρέους. Κεντρικό
στόχο αποτελεί η μείωση του χρέους ως
προς το ΑΕΠ από το 160% που είναι το
2011 στο 120% μέχρι το 2020. Πάντως,
ακόμη κι αν το ελληνικό πρόβλημα βρει
λύση, ο πραγματικός κίνδυνος για το
ευρώ και την ευρωζώνη ακούει στο όνομα
Ιταλία. Η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρώπης μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία
αντιμετωπίζει επίσης σοβαρά οικονομικά
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προβλήματα και μια πιθανή χρεοκοπία θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα σε
πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες,16 οι οποίες με τη σειρά τους θα αντιμετωπίσουν
προβλήματα χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, μεταφέροντας κατ’ αυτό τον τρόπο

συμβάλλοντας στην ονομαστική αύξηση

τα προβλήματα των προβληματικών κρατών - μελών (ως προς το χρέος τους) στο

που επιτυγχάνεται με τη μείωση του

εσωτερικό και άλλων κρατών και οδηγώντας εντέλει στην κατάρρευση της ευρωζώνης.

εργατικού κόστους και της ζήτησης
στη χώρα είναι η μείωση των τιμών,

Το βασικότερο πρόβλημα στην επίτευξη συμφωνίας για το PSI βρίσκεται στο ποσοστό
μείωσης της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατέχουν οι μεγάλοι ιδιώτες
δανειστές και στον καθορισμό του επιτοκίου το οποίο πρέπει αφενός να ικανοποιεί τους
ιδιώτες και αφετέρου να επιτρέπει στην Ελλάδα τη βιώσιμη εξυπηρέτηση του χρέους
της. Το επιτόκιο αυτό προσδιορίζεται από την πλευρά της Ελλάδας και της Τρόικας έως
3,5% και από την πλευρά των ιδιωτών δανειστών κατ’ ελάχιστο στο 3,8%.
Κλείνοντας, θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια τελευταία αναφορά στα μνημόνια και

του ΑΕΠ. Αντιθέτως μάλιστα, εκείνο

δηλαδή μια εσωτερική υποτίμηση.
Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να βελτιώνει
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
προϊόντων αλλά δεν συμβάλλει στην
αύξηση του ΑΕΠ. Η βαθμολογία
που χρησιμοποιείται από τους δύο

στην εν γένει συμμετοχή της Τρόικα στο ελληνικό ζήτημα. Ένα πρόβλημα που
αρχικώς φάνταζε ως εσωτερικό πρόβλημα του κρατικού προϋπολογισμού με υψηλά

μεγαλύτερους οίκους αξιολόγησης

ελλείμματα εξελίχθηκε ως χιονοστιβάδα (snowball effect) σε άλλες χώρες μέσα από

παρακάτω πίνακα, όπου στην τρίτη

το τραπεζικό τους σύστημα, το οποίο κατείχε το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών

στήλη εμφανίζεται το ποσοστό αθέτησης
που αντιστοιχεί σε κάθε βαθμολογία.

ομολόγων. Οι διαστάσεις του προβλήματος έγιναν πιο εμφανείς όταν οι ενδιαφερόμενοι
(κάτοχοι ομολόγων, επενδυτές, εταιρείες αξιολόγησης, κράτη μέλη της ΟΝΕ κτλ)
αντιλήφθηκαν ότι το χρέος πλέον δεν ήταν βιώσιμο και θα μπορούσε να οδηγήσει
ακόμη και σε χρεοκοπία την Ελλάδα. Σήμερα είναι πλέον πασιφανές ότι ο μοναδικός

Moody’s και S&P παρουσιάζεται στον

Οι δανειστές, όταν δανείζουν για μια
περίοδο δεκαετίας, ενδιαφέρονται για
την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται

στόχος είναι η μείωση του χρέους της χώρας ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση της
χρεοκοπίας, και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη δημιουργία πρωτογενών
πλεονασμάτων. Ο απώτερος στόχος πρέπει να είναι η μείωση του δείκτη χρέος προς

η χώρα τότε, αφού το μεγάλο μέρος των

ΑΕΠ δημιουργώντας μια σταθερή πορεία ανάπτυξης (σε τρέχουσες τιμές) του εγχώριου
εισοδήματος. Όσο αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται, τόσο θα μεγαλώνει και η

Πέραν των ευρωπαϊκών τραπεζών, και
άλλα κράτη οι τράπεζες των οποίων

διαφορά μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου που καταβάλλεται για την εξυπηρέτηση
του δημόσιου χρέους και του ονομαστικού ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ. Και φυσικά

διατηρούν ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να
αντιμετωπίσουν προβλήματα. Τέτοια

το κρίσιμο ερώτημα είναι αν τα μέτρα που επιβάλλονται σε συμφωνία με την Τρόικα
οδηγούν στη λύση του προβλήματος. Η απάντηση είναι με μεγάλη βεβαιότητα πως όχι.

περίπτωση αποτελεί και η χρεοκοπία
της MF Global στις ΗΠΑ το 2008 λόγω

Τα προγράμματα της Τρόικα δεν οδηγούν ούτε σε σταθερά ανοδική πορεία του ΑΕΠ
ούτε σε αύξηση του πληθωρισμού ούτε σε μείωση του περιθωρίου των επιτοκίων σε

μεγάλης έκθεσης σε ευρωπαϊκό χρέος.
Ενδεικτικά, από ενδεχόμενη έξοδο της

επίπεδα παρόμοια με αυτά των γερμανικών επιτοκίων. Υπό τις παρούσες συνθήκες,
εκείνο που μπορεί να επιτύχει η Ελλάδα είναι μόνο το τρίτο, τη μείωση του περιθωρίου
του επιτοκίου δανεισμού της. Οι συνεχείς περικοπές μισθών και εισοδημάτων επιδρούν

Ιταλίας από το ευρώ οι γαλλικές τράπεζες
θα αντιμετωπίσουν ζημίες που θα

ομολογιακών δανείων (ονομαστική αξία)
επιστρέφεται τότε.

φτάσουν το 20% του ΑΕΠ της χώρας.

αρνητικά στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ η απουσία ενός εθνικού νομίσματος στερεί
το δικαίωμα της εθνικής νομισματικής πολιτικής, ώστε να αυξηθεί ο πληθωρισμός,

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ
Moody’s

S&P

Πιθανότητα αθέτησης
(σε %)

Aaa

AAA

0,01

Aal, Aa2, Aa3

AA+, AA, AA-

0,03

Al, A2, A3

A+, A, A-

0,10

Baal, Aaa2, Baa3

BBB+, BBB, BBB-

0,30

Bal, Aa2, Ba3

BB+, BB, BB-

1,50

Bl, B2, B3

B+, B, B-

5,00

Caa

CCC+, CCC, CCC -

10,00

Ca

CC

20,00

C

C

20+
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Ο Στράτος Αγιάνογλου μοιράζει το χρόνο ανάμεσα στη φωτογραφία, τη γραφιστική και τη διδασκαλία. Το πάθος του για την καλλιτεχνική έκφραση τον ώθησε και στη
δημιουργία και το συντονισμό της ομάδας Lighrcraft, μιας μεγάλης δημιουργικής παρέας που την ενώνει η αγάπη για τη φωτογραφία.
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Η φωτογραφία για εμένα, πέρα από τρόπος έκφρασης, είναι και ένα μέσο για να γνωρίζω
ανθρώπους με το ίδιο κοινό ενδιαφέρον. Ως ιδιαίτερα κοινωνικό άτομο λατρεύω το μαγικό
τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία με φέρνει κοντά σε νέους ανθρώπους και μέρη και μου
δίνει την ευκαιρία να ζήσω μοναδικές εμπειρίες που θα κουβαλώ για πάντα μαζί μου.
Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω ένα είδος φωτογραφίας που μου αρέσει περισσότερο αυτό
είναι τα πορτραίτα, επειδή κάθε φορά που φωτογραφίζω κάποιον είναι μία εντελώς
διαφορετική εμπειρία, τόσο φωτογραφικά όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας.
Καμία ημέρα δεν είναι ίδια όταν φωτογραφίζεις ανθρώπους!
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Η ομάδα Lightcraft προέκυψε από την ανάγκη δημιουργίας σωστά οργανωμένων και
δομημένων σεμιναρίων φωτογραφίας και Photoshop, που θα είχαν σα σκοπό να δείξουν
σε ένα αρχάριο πώς μπορεί να πάρει καλύτερο αποτέλεσμα εύκολα και άμεσα.
Τα σεμινάρια μας είναι σε φιλικό κλίμα, διαδραστικά και σε απλή και κατανοητή γλώσσα,
χωρίς πολύπλοκες τεχνικές ορολογίες ή έννοιες, γιατί απευθύνονται σε άτομα χωρίς
εξειδικευμένες γνώσεις. Με άλλα λόγια είναι σα να μαθαίνει κάποιος από ένα φίλο,
που απαντάει στις ερωτήσεις με πρακτικές συμβουλές και οδηγίες. Τόσο απλά!
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Στράτος Αγιάνογλου είναι ένας βραβευμένος
γραφίστας / φωτογράφος, με διακρίσεις σε
Ελλάδα και εξωτερικό (Λονδίνο, Νέα Υόρκη).
Παράλληλα, τα τελευταία 5 χρόνια μοιράζεται
τις γνώσεις του πάνω στη φωτογραφία και
στο Photoshop μέσω των σεμιναρίων που
διοργανώνει με την Lightcraft Workshops και
όχι μόνο.
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