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Πριν από πολλά χρόνια, κάπου στα 

μέσα της δεκαετίας του 1990, είχαμε 

αποφασίσει να διαφημίσουμε 

το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με… 

παπά και με κουμπάρο. Δηλαδή με την 

καθιερωμένη διαδικασία. Τουτέστιν με  

ανάθεση του έργου σε γνωστή, μεγάλη 

και τρανή διαφημιστική εταιρεία του 

χώρου. Επειδή τα χρήματα που είχαμε 

στη διάθεσή μας ήταν λίγα, δεν θελήσαμε 

– ευτυχώς!- να μπούμε σε διαδικασία 

διαγωνισμού (spec) μεταξύ διαφημιστικών 

εταιριών. Δίπλα ακριβώς από τα τότε 

γραφεία του περιοδικού μας επί της 

Λ. Αλεξάνδρας είχε την έδρα της 

η - γνωστή από πολλές και πετυχημένες 

καμπάνιες – MASS των Κώστα Γκόμπλια 

και Τάσου Πηλού. (Δεν υπάρχει σήμερα. 

Έκλεισε πέρυσι φορτώνοντας φέσια την 

αγορά). Έτσι αποφασίσαμε να πάμε και 

να κάνουμε απευθείας και επί τόπου την 

ανάθεση του έργου (...). Το ραντεβού 

κλείστηκε και να ‘μαστε στην πρώτη 

συνάντηση με το γκουρού της διαφήμισης 

Κώστα Γκόμπλια απέναντί μας. Ο χώρος 

όπου μας υποδέχτηκε θύμιζε Αίθουσα 

Συνεδριάσεων Υπουργικού Συμβουλίου 

ή καλύτερα μεσαιωνική τραπεζαρία 

όπου δειπνούσε η υψηλή μπουρζουαζία 

επί Λουδουβίκου 14ου! Τα είκοσι λεπτά 

αναμονής στον μαγαλοπρεπή αυτό χώρο 

που προηγήθηκαν της συνάντησης, μας 

έκαναν να καταλάβουμε πάρα πολύ καλά 

ότι για να υπάρξει συνέχεια θα έπρεπε να 

πέσει πολύ, μα πολύ παραδάκι το οποίο 

δεν είχαμε. (Μας πέρασε και η ιδέα να την 

κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια πριν 

γίνουμε ρεζίλι αλλά δεν...). Με το που 

μπήκε στην αίθουσα λοιπόν ο Γκόμπλιας 

και κάθισε 30 μέτρα απέναντί μας (είμαστε 

τρεις από το περιοδικό) του είπαμε 

ξεκάθαρα ότι καλύτερα να τελειώσει 

BΡΑΒΕΙΑ ΑΞΙΑ
Σ

Π
ΡΟ

Θ

ΕΣΜΙΑ 14.07.2012

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

�"!����� �#$%��

   

πριν καν αρχίσει το ‘‘meeting’’ γιατί το budget δεν έφτανε ούτε για στραγάλια! Δεν 

δέχτηκε. Μας ζήτησε να μιλήσουμε για το περιοδικό, μας συμβούλεψε - άνευ αμοιβής 

- για πολλά πράγματα και μετά δύο μέρες μας έστειλε τιμής ένεκεν το καταπληκτικό 

βιβλίο του “Διαφημί Ζ ωντας”. Έτσι τέλειωσε άδοξα η πρώτη μας επαφή με τον λαμπερό 

κόσμο της διαφήμισης. Θυμήθηκα πρόσφατα αυτό το περιστατικό σε φιλική παρέα όπου 

παραβρίσκονταν κάμποσα απολυμένα μεγαλοστελέχη διαφημιστικών εταιρειών και 

αναπολούσαν τον παλιό καλό καιρό. Πολλές από αυτές τις εταιρείες - μεγαθήρια που 

γιγαντώθηκαν την δεκαετία του ’90, κατέρρευσαν ως χάρτινοι πύργοι σήμερα σπέρνοντας 

οδύνη στα μέσα ενημέρωσης με τις ακάλυπτες επιταγές τους. Όμως παρ’ όλα αυτά 

άφησαν και μια γλυκιά ανάμνηση πίσω τους: Την εποχή που όλοι μας είχαμε πιστέψει ότι 

γίναμε - τρομάρα μας - μεγάλη και ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα...

http://www.tipa-photocontest.com/
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42
Σελίδες

Mε τις φωτογραφίες σας
& θέμα το πορτραίτο!

TΕΣΤ DIGITALTΕΣΤ DIGITAL

Nikon D4
Νέα γενιά full frame pro

ΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟΦΩΤΟ - ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΕΥΝΑ 

Τραβάτε ...βίντεο;
Αποκαλυπτικά  στοιχεία 
για χρήση του βίντεο με όλα τα μέσα

�  Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα Μάθετε την ψηφιακή βιντεοκάμερα �  Στην εποχή του High Definition Στην εποχή του High Definition �  Video με DSLR Video με DSLR 
�  Ροή εργασίας Ροή εργασίας �  Βασικά στοιχεία μοντάζ Βασικά στοιχεία μοντάζ   �  Free video editors Free video editors �  Aντιπροσωπευτικές κάμερεςAντιπροσωπευτικές κάμερες
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Επιλέγοντας Επιλέγοντας 
τον σωστό τηλεφακό  τον σωστό τηλεφακό  
ΜΥΣΤΙΚΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

200
σελίδες!

€4,5

ΒΡΑΒΕΙΑΒΡΑΒΕΙΑ
ΤΙΡΑ
Τα καλύτερα 

προϊόντα imaging 

της χρονιάς

ΤΕΧΝΙΚΗ
Macro - φωτογραφία.Macro - φωτογραφία.
Συμβουλεύουν οι ειδικοίΣυμβουλεύουν οι ειδικοί
ΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΜΕΣΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=144
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E�&$���: Τάκης Τζίμας, ���'(')�*� �+)��,��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�#��')�.����: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��#)��* '"7��*��,�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

������!����: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

��%��.!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kxQweCUGMeY
www.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

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Photo apps
� ��	
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	 �	�����
 ��� Imaging ��� �
	 �����	
 ������� 

Το υποψιαζόμαστε όλοι. Το υποθέταμε ενστικτωδώς κάνοντας νοερή ανάλυση τι συμβαίνει στο 

imaging αυτή τη στιγμή. Ποιο πράγμα; Ότι αυτή τη στιγμή η μόνη πραγματικά ισχυρή τάση που 

έχει τη δυναμική να οδηγήσει τις εξελίξεις είναι η ανάπτυξη των μικροεφαρμογών (apps) και 

η υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.  Ή, αν μιλάμε με 

το όνομά τους, iOS και Android. 

Την τάση επιβεβαίωσε το συνέδριο της DIMA (Digital Imaging Marketing Association) στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, και μάλιστα στην ημερίδα που φιλοξένησε ειδικούς του χώρου. Στη 

συζήτηση μετείχαν οι: Tony Henning αναλυτή της εταιρίας ερευνών 6Sight, Murray Mc Donald, 

πρόεδρο της Storefront.com, Oren Boiman, της Μagisto, Reiner Fageth της CeWeColor, Garry Green 

της Liberty και Josh Haftel της Nik Software. 

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είχε η εισήγηση του εκπροσώπου της 6Sight ο οποίος δημοσιοποίησε τα 

πορίσματα πρόσφατης έρευνας και είπε μεταξύ άλλων: “Μέσα στην άνθηση των κοινωνικών δικτύων 

ανδρώνεται μια νέα γενιά ασχολούμενων με το Imaging οι οποίοι φωτογραφίζουν περισσότερο 

αλλά και μοιράζονται το φωτογραφικό υλικό. Σε ποσοστό 76% είναι κάτοχοι smartphones και 

κατά 90% τυγχάνουν κάτοχοι ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Με τη διάδοση των φορητών 

συσκευών όπως τα tablet και τα smartphοnes που έχουν κάμερα αλλά και δυνατότητα σύνδεσης 

στο internet, ξανοίγονται μπροστά στους χρήστες περισσότερες παρά ποτέ επιλογές. Η συνδεδεμένη 

στο internet γενιά δραστηριοποιείται με πολλούς τρόπους. Μάλιστα οι κάτοχοι smartphones 

αποδεικνύονται πιο δραστήριοι (από φωτογραφικής πλευράς) συγκριτικά με τους κατόχους compact 

αφού φωτογραφίζουν κατά 91% τουλάχιστον μία φορά το μήνα σε σχέση με τους δεύτερους (80%). 

Από την άλλη μεριά οι κάτοχοι φωτογραφικών μηχανών είναι πιο παραγωγικοί και όταν σηκώσουν 

μηχανή, τραβούν περισσότερα καρέ. 

Eπίσης χρησιμοποιούν smartphones

Δεν χρησιμοποιούν smartphones

������$"�7

Επίσης χρησιμοποιούν φωτ. μηχανές

Δεν χρησιμοποιούν φωτ. μηχανές

Ενεργοί φωτογράφοι/κάτοχοι 
φωτογραφικών μηχανών

Ενεργοί φωτογράφοι/κάτοχοι 
smartphones
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Επίσης κατά 25% επεξεργάζονται το υλικό πριν το ανεβάσουν στο διαδίκτυο αλλά κατά 

βάση χρησιμοποιούν τον υπολογιστή παρά τη φορητή συσκευή γι’ αυτή τη δουλειά. Από 

φωτογραφικής πλευράς τα περισσότερα smartphone έχουν κάμερα 5Megapixel και η τάση 

είναι ν’ ανέβει η ανάλυση στα 8Megapixel. Σε ορισμένες αγορές ήδη κυκλοφορούν κινητά 

με 12Megapixel. Επίσης η Nokia έχει ταράξει τα νερά με το εντυπωσιακό Pureview 808 με τα 

41Megapixel. Έτσι ο ανταγωνισμός ωθεί τις προδιαγραφές ψηλά. 

Τα smartphones τρέχουν πάνω σε λειτουργικά συστήματα που επιτρέπουν να τρέχουν ένα 

σωρό μικροεφαρμογές (apps) που διαμορφώνουν ολόκληρο ψηφιακό οικοσύστημα με 

τεράστια ζήτηση και αντίστοιχη αξία. Σκεφθείτε ότι μόνο του το οικοσύστημα iTunes της 

Apple εμπλέκει 250 εκ. συσκευές και από το appStore της Apple κατεβαίνουν apps με ρυθμό 

δισεκατομμύρια το μήνα! 

Συνολικά υπολογίζεται ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί περίπου 550.000 apps από τελείως απλά, 

παιδικού επιπέδου, ως περίπλοκα, προερχόμενα από 80.000 προγραμματιστές από τους 

οποίους η Apple παρακρατά το 30% από τις online πωλήσεις. Για το 2010 είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι τα κατεβάσματα για το 2010 ξεπέρασαν τα 29δις. και αναμένεται να φθάσουν τα 77 δις. 

ως το 2014. Τα έσοδα - που για το 2010 υπολογίστηκαν στα 15δις. δολ. θα ξεπεράσουν τα 

59 δις. το 2014. Αν και η φωτογραφία καταλαμβάνει μερίδιο περίπου 3% στο σύνολο των 

apps αναφέρονται τουλάχιστον 12.000 διαφορετικές εφαρμογές για περιβάλλον iOS και 

3.000 για Android. Αν και οι περισσότερες είναι απλούστατες και χωρίς πρωτοτυπία, μπορεί 

να βρεί κανείς ενδιαφέρον software σε πολύ λογικές τιμές. Ας θυμηθούμε το Instagram που 

ονομάστηκε εφαρμογή της χρονιάς 2011 για το iPhone. Ακόμη και οι “δωρεάν“ εφαρμογές 

σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο ώστε να βγάζουν χρήματα για τους προγραμματιστές μέσω in 

app purchase δηλ. συμπληρωματικών αγορών που κάνουν οι χρήστες όταν ήδη έχουν μπει 

και έχουν αποδεχθεί το μοντέλο λειτουργίας της συγκεκριμένης εφαρμογής. 

Στις Τop Ten photo apps (Camera Plus, Camera Sharp, GroupShot, SnapSeed, ColorSplash,  

PSExpress, 360°Panorama κλπ.) περιλαμβάνονται όχι μόνον εργαλεία και φίλτρα αλλά και 

πρωτότυπα κόλπα που μεταμορφώνουν τη λήψη.  Στην έρευνα Internet and American Life 

προέκυψε ότι το 97% αυτών που χρησιμοποιούν photo apps, επίσης αξιοποιούν την κάμερα 

του κινητού τους. Με λίγα λόγια, οι αγοραστές photo apps είναι οι καλύτεροι φίλοι της 

φωτογραφίας. 

Mια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι developers είναι οι διαφορές 

των λειτουργικών. Εκτός από iOS και Android, υπάρχει και η πλατφόρμα Windows ενώ 

παλιότερα έπρεπε να σκεφθούν και το Symbian. Σήμερα οι περισσότεροι ασχολούνται μόνον 

με τα δύο πρώτα λειτουργικά 

συστήματα, αλλά εκτός από 

το iOS που είναι σαφώς πιο 

ομοιογενές, παρατηρούνται 

πολλά προβλήματα στο 

Android. Oι συσκευές 

υποστηρίζουν διαφορετικές 

αναλογίες και αναλύσεις οθόνης, 

διαφορετικούς επεξεργαστές κλπ. 

Ο μηχανικός λογισμικού πρέπει 

να κάνει συγκεκριμένες επιλογές 

για το μέγεθος γραμματοσειράς, 

τα κουμπάκια κλπ. Επιπλέον 

κάποιες εφαρμογές φιλοδοξούν 

να είναι πραγματικά cross 

platform και να μεταδίδουν την 

ίδια εμπειρία και σε desktop 

υπολογιστή και στο smartphone, 

όπως έκανε η Apple με το Mac 

OS Lion και το iOS 5.0. Αυτή η 

τάση λειτουργεί σαν πρόσθετη 

πρόκληση και δυσκολία. 

Όλο αυτό το σκηνικό μεταθέτει 

την πίεση στους κατασκευαστές 

ψηφιακών φωτογραφικών 

μηχανών, ιδιαίτερα compact, 

να υιοθετήσουν είτε ανοικτή 

αρχιτεκτονική (παρέχοντας 

SDK στους developers) είτε να 

προσχωρήσουν στο στρατόπεδο 

του Android που αποτελεί 

την επόμενη εναλλακτική 

λύση. Αν δεν το κάνουν, 

κινδυνεύουν να βρεθούν έξω 

από το τρένο της επόμενης 

επανάστασης στο imaging με 

τα ανοικτά λειτουργικά και την 

ελεύθερη παραμετροποίηση 

του περιβάλλοντος εργασίας, 

την ασύρματη δικτύωση 

κλπ. Aπό το hardware στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχει 

καμία δέσμευση αφού οι μηχανές 

είναι στην πραγματικότητα 

μικροί υπολογιστές με το δικό 

τους επεξεργαστή, μνήμη ROM, 

αποθηκευτικά μέσα σε κάρτες 

flash κλπ. Ίσως σε μια τριετία 

αγοράζουμε όλοι καταναλωτικές 

ψηφιακές φωτ. μηχανές τελείως 

διαφορετικές σε φιλοσοφία και 

με περισσότερες δυνατότητες από 

τις σημερινές, με λειτουργικό και 

πολλές εφαρμογές. 

Φωτογραφική χρήση ηλεκτρονικών συσκευών Αριθμός φωτογραφικών καρέ ανά συσκευή 

Ποσοστό φωτογραφιών που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία (επί του συνόλου)

Συσκευή που χρησιμοποιείται 
για επεξεργασία φωτογραφιών

Π. ΚΑΛΔΗΣ

Μέσος όρος
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http://www.stamos.com.gr/
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Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Facebook
�����
�� �
 ��� ��� ���������� �������...

Σχεδόν δύο μήνες αφού αγόρασε το Instagram και μερικές μέρες αφότου 

η μετοχή έκανε μια μάλλον απογοητευτική πρεμιέρα στο χρηματιστήριο, 

το Facebook κυκλοφόρησε την δική του φωτογραφική εφαρμογή με 

το προφανές (καλά, δεν έκαναν καμία απολύτως προσπάθεια;) όνομα 

Camera. Με την εφαρμογή αυτή οι χρήστες μπορούν να προσηλωθούν στις 

φωτογραφίες, στις δικές τους και των φίλων τους, παρά στα status updates, 

που κυριαρχούν στο mobile app της εφαρμογής. 

Για πρώτη φορά οι χρήστες θα μπορούν ανεβάζουν μαζικά φωτογραφίες. 

Φυσικά περιλαμβάνονται και δυνατότητες editing μαζί με 15 φίλτρα. 

Η εφαρμογή προφανώς στοχεύει στο ίδιο κοινό του Instagram. 

Γιατί τότε ο Zuckerberg το αγόρασε - και μάλιστα τόσο ακριβά;

Προφανώς είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε για κοινή εφαρμογή. Οι δύο 

εταιρείες είναι ακόμα ξεχωριστές και το διάστημα της κοινής τους ζωής πολύ 

μικρό. Όταν θα έγινε η εξαγορά του Instagram, η Facebook Camera θα πρέπει να 

ήταν σχεδόν έτοιμη ή να είχε ήδη κατατεθεί για έγκριση ώστε να συμπεριληφθεί 

στο App Store. Προς το παρόν είναι διαθέσιμη μόνο για iOS αλλά σύντομα θα 

κυκλοφορήσουν εκδόσεις για τα υπόλοιπα λειτουργικά. Η κίνηση αυτή αποτελεί 

μέρος της ευρύτερης στρατηγικής την οποία προσπαθεί να χαράξει το Facebook. 

Αφορά κατά βάση τους mobile χρήστες από τους οποίους χάνει λεφτά αφού 

(όπως γράφαμε πρόσφατα) η mobile έκδοση δεν έχει διαφημίσεις. Μήπως οι 

hipsters αυτού του κόσμου πρέπει να ανησυχούν; Μήπως αυτό που αγόρασε 

ο Zuckerberg έναντι ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων (!) δεν ήταν η εφαρμογή 

του Instagram αλλά η πελατεία του; To motto “αν δεν μπορείς να νικήσεις τον 

ανταγωνισμό, αγόρασέ τον...” θα μπορούσε να αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία του 

Zuckerberg. Όπως γράφτηκε, χειρίστηκε ο ίδιος τις 

διαπραγματεύσεις της αγοράς και το ανακοίνωσε 

στην εταιρεία του αφού είχε ήδη δρομολογηθεί 

η συμφωνία. Σκοπεύει να σκοτώσει λοιπόν το 

Instagram; Δεν υπάρχει επίσημη απάντηση αλλά 

μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες. 

Η εφαρμογή κυκλοφόρησε πολύ σύντομα μετά 

την αγορά του Instagram. To Instagram έχει μια 

πολύ μεγάλη fanbase που πρέπει να μεταφερθεί 

στα προϊόντα του Zuckerberg ώστε να πιάσει 

τόπο η επένδυση. Η εφαρμογή Camera κάνει ό,τι 

έκανε το Instagram, όσον αφορά το μοίρασμα 

των φωτογραφιών στα FB profiles, αλλά πιο 

εύκολα χωρίς να χρειάζεται μετά να κάτσετε στο 

PC σας για να κάνετε για παράδειγμα tag. Αν 

κάνω τα ίδια που κάνω με το Instagram αλλά πιο 

γρήγορα, τότε γιατί να έχω και τα δύο; Από την 

άλλη βέβαια, το Instagram έχει από πίσω του μια 

κοινότητα εκατομμυρίων χρηστών που προτιμά 

εκτός από τα εφέ τη συγκεκριμένη την πλατφόρμα 

για να μοιραστεί τις φωτογραφίες του. Κάποιοι 

από αυτούς είναι ορκισμένοι εχθροί του Facebook. 

Οψόμεθα. Ο Zuckerberg είχε την πρώτη του ήττα 

στο ταμπλώ του χρηματιστηρίου. Το αν ετοιμάζεται 

για δεύτερη θα το αποδείξει ο χρόνος. 

Low Key
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Καλημέρα σας,

Στο τεύχος 153 της ηλεκτρονικής έκδοσης 

Photobusiness Weekly, διάβασα για ένα 

άρθρο της κας Γκιτάκου σχετικά με το “Stock 

Photography, πως να πουλήσετε φωτογραφίες στο 

Shutterstock”. Τον τελευταίο χρόνο ασχολούμαι 

με το Shutterstock και έχω κάποια ελάχιστα έσοδα. 

Aς σημειώσω ότι είμαι ερασιτέχνης φωτογράφος 

και άνεργος. Σε ερώτηση μου σε λογιστή, πως 

μπορώ να τα παρουσιάσω στην εφορία αυτά τα 

έσοδα, ώστε να μην έχω κάποιο πρόβλημα στο 

μέλλον μου είπαν ότι πρέπει να είμαι δηλωμένος 

επαγγελματίας και κάπου αλλού μου είπαν  ότι 

υπάρχει υψηλή φορολογία για έσοδα από την 

Αμερική. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε 

σχετικά, για όποιον ασχολείται με το Stock 

Photography για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα 

με την εφορία στο μέλλον και τα ελάχιστα τωρινά 

έσοδα τα οποία τα έχουμε ανάγκη, μας τα ζητήσουν 

με υψηλά πρόστιμα στο μέλλον;

Ευχαριστώ, 

Μ.Ν. 

Aγαπητέ μας φίλε,

Κατανοούμε πλήρως την ανησυχία σου. 

Είναι γεγονός ότι σε μια ευνομούμενη χώρα: 

α. Οφείλουμε να εκπληρώνουμε τις φορολογικές 

μας υποχρεώσεις προς το κράτος. 

β. Το κράτος αντίστοιχα πρέπει να φορολογεί τον 

καθένα ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα 

όπως άλλωστε επιτάσσει και το Σύνταγμα. 

Δυστυχώς, κι εδώ που φθάσαμε, με το πολιτικό 

προσωπικό που είχε αναδειχθεί μέσω εκλογών 

ως τώρα, ο φορολογούμενος αντιμετωπίζεται ως 

αγελάδα προς άρμεγμα ή ως ηλίθιος που δέχεται 

τα πάντα. Τι εννοούμε; Ακόμη και αν έχετε ένα 

ελάχιστο εισόδημα από το Shutterstock π.χ. 1000 

ευρώ, θα πρέπει να κάνετε έναρξη επιτηδεύματος, 

περιοδικές καταστάσεις, να πληρώνετε ασφάλιστρα 

ως επαγγελματίας, τέλος επιτηδεύματος κλπ. 

Με λίγα λόγια ο ειλικρινής φορολογούμενος 

που έχει κάποιο πολύ χαμηλό εισόδημα από 

ελεύθερο επάγγελμα όχι μόνον ξεζουμίζεται αλλά 

η μεταχείριση είναι τουλάχιστον σχιζοφρενική 

αφού του ζητείται πολλαπλάσιος φόρος και λοιπές 

επιβαρύνσεις από το ίδιο του το πραγματικό 

εισόδημα!!! Αν υπήρχε στοιχειωδώς λογική 

φορολογική πολιτική, ο καθένας θα πλήρωνε 

αναλογικά με βάση το φορολογικό συντελεστή 

και αυτό θα ήταν.Ας μην αμφιβάλλουμε λοιπόν 

ότι με βάση το τρέχον φορολογικό σύστημα 

ούτε η Ελλάδα θα ανακάμψει ποτέ ούτε η 

επιχειρηματικότητα θα δει άσπρη μέρα… Οπότε με 

βάση όλα αυτά, ας αποφασίσουμε ποιοι θέλουμε να 

μας κυβερνούν… Οι εκλογές είναι προ των πυλών.   

Π.ΚΑΛΔΗΣ

?@�7>�����$ B�)��7 C����%7)!���
�	��������	��� �� ��������� ��� ������”, 
�� ��	 "��
 #������$� 

Την Παρασκευή 1 Ιουνίου, στις 8.30’ μμ, ο φωτογράφος Χάρης 

Κακαρούχας θα παρουσιάσει σε ανοιχτή συνάντηση το έργο του, στα 

μέλη και τους φίλους του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Η 

παρουσίαση περιλαμβάνει προβολή φωτογραφιών. Θα ακολουθήσουν 

ερωτήσεις και συζήτηση. Τέλος θα γίνει δημόσια προβολή πορτφόλιο 

μελών του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και θα γίνει μια 

προσπάθεια να γίνουν κατανοητά τα νοήματα και το βαθύτερο αίσθημα 

που υπάρχει στις φωτογραφίες του κάθε φωτογράφου. 

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο CAFE BAZAAR, Παπαμάρκου 34, 

Πλατεία Άθωνος, τηλ. 2310241817. 

Ο Χάρης Κακαρούχας γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Χαρτογραφία 

στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, Θεωρία Χρώματος και Οπτική 

Αντίληψη στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης (M.Sc.) και φωτογραφία στο 

Πανεπιστήμιο του Derby (Ph.D) με τίτλο διατριβής “Προσωπογραφία: 

Εικονίζοντας τον Εαυτό.”  Έχει ακόμα εκπαιδευθεί σε διάφορες 

πρακτικές art therapy στο (Voicing Institute και Puna Multiversity), 

όπως και σε άλλους τρόπους εναλλακτικής ψυχοθεραπείας (Freedom 

Institute). Ως καλλιτέχνης έχει πραγματοποιήσει πλήθος ατομικών και 

ομαδικών εκθέσεων σε πολλές χώρες του κόσμου. Έχουν εκδοθεί δύο 

φωτογραφικά λευκώματα με φωτογραφίες του στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη ( “Στα μονοπάτια του χρόνου” και “Μετέωρος χρόνος - Κούβα”) 

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για το έργο του με κυριότερο το Βραβείο 

των Ευρωπαίων Εκδοτών 2003. Έργα του κρατούνται σε μουσεία και 

ιδιωτικές συλλογές. Παραδίδει φωτογραφικά σεμινάρια σε διάφορα μέρη 

της Ελλάδας. 
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Geotagging
"���� �
	 �������%
 ��������&	 
������	�	

Μπορεί το geotagging να είναι ένα ελκυστικό 

χαρακτηριστικό των μηχανών και των smartphone 

αφού καταγράφουν ακριβώς τις συντεταγμένες του 

σημείου που έχουμε τραβήξει τις φωτογραφίες μας, 

προσφέροντας μας χρήσιμες πληροφορίας αλλά 

συγχρόνως μπορεί να αποκαλύψει περισσότερα 

στοιχεία σε τρίτους απ όσα θα θέλαμε. Η Canon 

πρόσφατα κατέθεσε αίτηση για μία πατέντα η οποία 

θα αυξήσει την προστασία των προσωπικών μας 

στοιχείων ενώ συγχρόνως θα δίνει πληροφορίες 

για την θέση που έχουν τραβηχτεί οι φωτογραφίες 

που δημοσιεύουμε. Αυτό το καταφέρνει μειώνοντας 

την ακρίβεια των στοιχείων σχετικά με την περιοχή 

και την ώρα της λήψης. Η Canon είχε καταθέσει την 

πατέντα προς έγκριση από τον Οκτώβριο του 2010, 

η οποία τελικά εγκρίθηκε στις 10 Μαΐου 2012. 

A"�>7��'��)�� �"����!��
'� ������	�� �� ��� ��������� 
���������� ���� ������ �
$�	��;

Ακολουθώντας ντιρεκτίβες που έχουν θεσπιστεί 

σε Ευρώπη, Η.Π.Α. κ.λ.π. προκειμένου να 

προστατευτεί το περιβάλλον οι μεγάλες εταιρίες 

. έχουν σταματήσει την παραγωγή μπαταριών 

υδραργύρου όπως π.χ. Varta 625PX, Rayovac 

RPX 625, Duracell PX 625, Eveready EPX 625 

κλπ. που παρέχουν ηλεκτρική τροφοδοσία 

στα κυκλώματα (συνήθως φωτόμετρα) 

φωτογραφικών μηχανών κυρίως προερχόμενων 

από τις δεκαετίες 1960/1970. 

Υπάρχουν όμως κάποιες εναλλακτικές λύσεις 

όπως από τις εταιρίες Kodak, Varta και Toshiba, 

βασισμένες σε αλκαλική τεχνολογία ή silver 

oxide. Σε όλες τις περιπτώσεις και όπου 

αυτό είναι εφικτό συνιστάται καλιμπράρισμα 

του φωτόμετρου βάσει της νέας τάσης των 

μπαταριών (οι υδραργυρικές είχαν 1,35V) 

προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν αποκλίσεις 

στην ακρίβεια της φωτομέτρησης.

Επίσης κάποιες κινέζικες υδραργυρικές 625 

που εξακολουθούν να κυκλοφορούν «λάθρα» 

είναι αμφίβολης ποιότητας και κανονικά 

απαγορεύεται αυστηρά η διάθεσή τους σε χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.welovetoys.gr �"$ ��) Intersys
� ������	��� �����&	��!

Το www.welovetoys.gr απέκτησε...αδελφάκι, που ακούει στο όνομα 

www.welovebabies.gr! To www.welovetoys.gr, το πετυχημένο ηλεκτρονικό 

κατάστημα πώλησης παιχνιδιών, σχολικών ειδών, ταινιών και παιδικών βιβλίων, 

ειδών πάρτι και διακόσμησης παιδικού δωματίου, “έκλεισε” ένα χρόνο ζωής 

σπάζοντας το φράγμα του ενός εκατομμύριου επισκεπτών! 

Παράλληλα, η ίδια μετοχική ομάδα στην οποία μετέχει και η Intersys A.E., 

εγκαινιάζει στις 5 Ιουνίου και το www.welovebabies.gr , ένα εξειδικευμένο 

ηλεκτρονικό κατάστημα για μωρά. Το αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα θα πωλούνται οι εξαιρετικής ποιότητας πάνες Pampers, σε 

συσκευασία Giga Box που θα διαρκούν για έναν ολόκληρο μήνα στην πιο 

οικονομική τιμή ανά τεμάχιο στην ελληνική αγορά! Η συνεργασία με την Procter 

& Gamble (που κατασκευάζει τα Pampers) “κλείστηκε” πριν από μερικούς 

μήνες και υλοποιείται τώρα. Οι πάνες Pampers θα πλαισιώνονται και από άλλες 

προϊοντικές κατηγορίες εστιασμένες πάντα στο μωρό 0-3 ετών, όπως θηλασμός, 

βρεφανάπτυξη, φροντίδα στο μπάνιο με σειρά καλλυντικών περιποίησης, 

καρότσια, καθίσματα αυτοκινήτου, παιχνίδια, παραμύθια και ταινίες, είδη πάρτι 

και πολλά άλλα. 

Tα δύο sites μοιράζονται πολλά κοινά σημεία με στόχο την απόλυτη 

εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Χρειάζεται μια μόνον εγγραφή, υπάρχει ένα κοινό 

καλάθι, μια απόδειξη και μια αποστολή ανεξάρτητα αν έχει αγοράσει κανείς 

προϊόντα και από τα δύο καταστήματα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καθόλου 

ταλαιπωρία και οι αποστολές να είναι κοινές. Με δεδομένο ότι όλα τα προϊόντα 

που εμφανίζονται είναι ετοιμοπαράδοτα, ότι επιλέξει ο καταναλωτής παραδίδεται 

σε 24 ώρες σε όλη την Ελλάδα με δωρεάν μεταφορικά από 49 ευρώ και άνω, 

που δαπανώνται ευκολότερα ψωνίζοντας από δύο ηλεκτρονικά καταστήματα. 

Η έκπτωση 10% για πάντα σε όλα τα προϊόντα σε γονείς διδύμων και τρίτεκνους 

ή πολυτέκνους καθώς και ανέργους, ισχύει και στα δύο όπως επίσης, η έκπτωση 

5% στην πρώτη αγορά, το δικαίωμα δωρεάν επιστροφής για 365 ημέρες από 

την αγορά του προϊόντος, το έξυπνο σύστημα υπενθύμισης εορτών με προτάσεις 

αγοράς ανάλογα με το φύλο και την ηλικία του παιδιού καθώς και πολλά αλλά. 

Το www.welovebabies.gr ξεκινά δυναμικά σε επίπεδο προσφορών, αφού, εκτός 

από την οικονομικότερη τιμή ανά πάνα, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του 

θα προσφέρει δωρεάν μεταφορά στην πρώτη παραγγελία Pampers και επιπλέον 

ξεκινά πρόγραμμα loyalty, όπου με κάθε 3 GigaBox Baby Dry ή Active Fit θα 

δίνει δώρο ένα Minipimmer (φορητό blender) της Braun. Και θα ακολουθήσουν 

πολλά άλλα! 
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137.052* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 1 Ιουνίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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Fujifilm 
(������� ����� ��� �� ���� APS

Οι παλιότεροι θα θυμούνται το Advanced Photo System. To τελευταίο στην 

ιστορία (1996) φορμά φιλμ που υποτίθεται θα έδινε φιλί ζωής στην αναλογική 

εποχή της εικόνας. Το καρέ του APS είχε διαστάσεις 25.1 Χ 16.7mm  στην αναλογία 

πλευρών 3:2 αλλά μπορούσε να έχει τρεις διαφορετικές αναλογίες καρέ δηλ. και 

το λεγόμενο ΗD 16:9 και Panoramic 3:1 διατηρώντας σταθερό το ύψος (16,7mm) 

και αλλάζοντας το μήκος του καρέ. Σημαντικά χαρακτηριστικά ήταν η μαγνητική 

επίστρωση στην οποία μπορούσαν να καταχωρηθούν ψηφιακά στοιχεία για τις 

λήψεις, η βάση από συνθετικό υλικό (ένωση του πολυαιθυλενίου), η δυνατότητα 

αυτόματης εκτύπωσης contact (Index print) και η υποχρεωτική παραμονή 

του φιλμ στην κασέττα μετά την εμφάνιση. Παρ’ όλες τις προσπάθειες 

η καινοτομία του APS δεν είχε απήχηση και δεν προσέλκυσε τους καταναλωτές 

που πολύ πιο εύκολα πείστηκαν για τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Το APS είχε μια σύντομη ζωή και ήδη από πέρυσι οι δύο τελευταίοι εναπομείναντες 

κατασκευαστές, η Kodak και η Fujifilm είχαν εξαγγείλει τη διακοπή παραγωγής. 

Έτσι πριν λίγες ημέρες η Fujifilm τελευταία απ’ όλους ανακοίνωσε 

την εξάντληση των αποθεμάτων από τα οποία τροφοδοτείτο η αγορά τους 

τελευταίους δέκα μήνες. 

Sony Xperia go
Smartphone ��� �
���	�� ��	���

Το νέο Xperia go είναι ανθεκτικό σε φθορές 

και στο νερό (με διαβάθμιση IP67*), ενώ 

χρησιμοποιείται ακόμα και αν τα δάχτυλα 

του χρήστη είναι βρεγμένα. Συνδυάζει 

λειτουργικότητα και ταχύτητα αφού 

διαθέτει διπύρηνο επεξεργαστή 1GΗz και 

οθόνη 3.5” με Mobile BRAVIA Engine 

για μεγαλύτερη ευκρίνεια. Έχει επιπλέον 

κάμερα 5MP με άμεση ενεργοποίηση κατ’ 

ευθείαν από την κατάσταση αναμονής για 

να μην χάνει ο χρήστης την στιγμή που 

θέλει να απαθανατίσει. Το Xperia go θα 

κυκλοφορήσει σε μαύρο, λευκό και κίτρινο 

χρώμα το 3ο τρίμηνο του 2012.

Photo�iennale / 22� ���()* ?@�7>�����* �').)����
Break The Wall

Στα πλαίσια και σε συνέχεια της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο “Break The Wall”, που “τρέχει” στην Αίθουσα Τέχνης Vlassis Art Gallery μέχρι 

την 9η Ιουνίου 2012, στο πλαίσιο της PhotoΒiennale / 22η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση, που διοργανώνει το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί δημόσια θεματική προβολή φωτογραφιών σε δημόσιο χώρο και συζήτηση με θέμα : “Συνθήματα και 

πάσης φύσεως σχετικές γραφές, σε δημόσιους ή κοινόχρηστους τοίχους και επιφάνειες” την  Πέμπτη 7 Ιουνίου, στις 9.00μμ στον πεζόδρομο 

της Ικτίνου 8, στο Zoe bistrot. Πρόκειται για μία προσπάθεια να γυρίσουν οι φωτογραφίες μας εκεί όπου δημιουργηθήκανε. Οι τοίχοι που 

φωτογραφηθήκανε ξαναγυρίζουν στους τοίχους της πόλης. Τα ίχνη της πράξης πολλών διαφορετικών μονάδων ή ομάδων της κοινωνίας 

μας, μέσα από την φωτογραφική πράξη διασώζονται και επιστρέφουν στους τοίχους του παλίμψηστου. Ο φωτογράφος άφησε το studio και 

φωτογράφησε κάπου εκεί έξω, τη ζωή. Τώρα, σε χρόνο κατοπινό, (ο φωτογράφος και πάλι) αφήνει τους τοίχους των εκθεσιακών χώρων και 

βγάζει το έργο του στην ίδια ζωή. Το πρόγραμμα αυτών των προβολών, που πολλές φορές θα συνοδεύονται από δράσεις, μουσικά happening 

και άλλες εκδηλώσεις, ανακοινώνεται με ξεχωριστά Δελτία Τύπου και αναρτάται στο site του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 

www.fkth.gr (Για περισσότερες πληροφορίες επί των προβολών και φωτογραφίες: Καρκατσέλης Βασίλης, τηλ 6942 860 890) 

Σε αυτές τις προβολές με τις φωτογραφίες τους συμμετέχουν οι: Ζαχαρίας Αυγερινός, Κάλλη Μπέλλου, Βασίλης Καρκατσέλης, Κωνσταντίνος 

Κίτσος, Νίκος Κοτζαμπασάκης, Ευθύμης Μουρατίδης, Σταύρος Σταματίου, Ιωάννης Πομάκης και ο Βαλάσης Φέστας.
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�erkouri
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Αρκετοί είναι οι επαγγελματίες φω-

τογράφοι που αναλαμβάνουν με 

δικό τους εξοπλισμό τη σχεδίαση 

και παραγωγή φωτογραφικών άλ-

μπουμ, εξοικονομώντας χρόνο και 

χρήμα και αποκτώντας τον απόλυ-

το έλεγχο στο τελικό αποτέλεσμα. 

Αυτή ακριβώς την αγορά καλύπτει 

η εταιρία Merkouri με πλήρη σειρά 

αναλώσιμων για ψηφιακά άλμπουμ 

και νέα προϊόντα. Ενδεικτικά ανα-

φέρουμε ότι εισάγει: Ενδόφυλλα 

PVC, αυτοκόλλητα διπλής όψεως  

και όλα τα υλικά για την κατασκευή 

ψηφιακού άλμπουμ Και όλα αυτά 

πάντα  σε άριστη ποιότητα και 

στις καλύτερες τιμές της αγοράς. 

MERKOURI 2310 948767

��.�7� 
.�.
�	���*���
 firmware ��
 Sony HXR-NX70E

Η εταιρία μας Στάμος Α.Ε. ανακοίνωσε την 

κυκλοφορία σημαντικής αναβάθμισης firmware 

για την κάμερα Sony HXR-NX70E. H αναβάθμιση 

του firmware επέφερε βελτιώσεις στη ρυθμιζόμενη 

ταχύτητα zoom, στη ταυτόχρονη εγγραφή στην 

εσωτερική μνήμη και στην κάρτα μνήμης για μέγιστη 

αξιοπιστία, προσέφερε δυνατότητα για εγγραφή 

1280x720/50p, δυνατότητα ανάθεσης λειτουργιών σε 

κουμπιά, προεπισκόπηση τελευταίας στιγμής με ένα 

πάτημα πλήκτρου και δυνατότητα για display on/off 

μέσω του line-out, για καθαρή εγγραφή εικόνας σε 

εξωτερικούς εγγραφείς.

ΣΤΆΜΟΣ Α.Ε. 2310 942000

Kodak
+���������� $���� Endura

H Κοdak παρουσίασε πρόσφατα το φωτογραφικής ποιότητας χαρτί διπλής όψης Endura ΕΡ 

paper, ειδικά σχεδιασμένο για μηχανηματα HP Indigo.

Τα τεχνικά και ποιοτικά  χαρακτηριστικά του  Kodak Professional Endura Media για τις 

παραδοσιακές εκτυπώσεις είναι πλέον διαθέσιμα στο Endura ΕΡ paper, ένα premium διπλής 

όψης, φωτογραφικής ποιότητας χαρτί.

Mε το νέο διπλής οψης χαρτί Kodak μπορείτε να παράγετε ψηφιακά προϊόντα τύπου, όπως 

λευκώματα, photobooks , κάρτες, καθώς και αλλά προϊόντα  όλα με την ίδια εμφάνιση και 

αίσθηση του Kodak Professional Endura Media, Lustre (Ε) παραδοσιακού φωτογραφικού 

χαρτιού. 

DIVITEC AE 210 2855080 
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Rodenstock e-Shutter
/��	�������� 
������	��� �������� ��� ������ ������� ����� 

Το ηλεκτρονικό κλείστρο Rodenstock e-Shutter με ενσωματωμένο 

μικροεπεξεργαστή υπόσχεται τη μέγιστη δυνατή ακρίβιεα στον χρονισμό των 

φακών για μεγάλο φορμά της 

Sinar. Παραπέρα η ενσωμάτωση 

μηχανισμού με επτά πτερύγια 

καταλήγει σε τελειοποιημένη 

λειτουργία του μηχανισμού της 

ίριδας. Ο ηλεκτρονικός χρονισμός 

ισχύει για ταχύτητες ως 1/125sec. 

Επιπλέον το σύστημα ελέγχεται είτε 

από υπολογιστές Mac ή PC μέσω 

interface USB είτε μέσω iPhone, 

IPad και iPod. 

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
CANON EOS 1 DS Mk III σε 
άριστη κατάσταση με τα κουτιά 
της και όλα τα παρελκόμενα.

Έλεγχος δεκτός. Τιμή € 1.900. 
Τηλ.:  6973352154

��.�7� 
.�.
1�� ��	��������� XDCAM HD422 ��� �
 Sony

Η εταιρία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας επαναστατικής κάμερας της 

Sony, PMW-100. H PMW-100 είναι η πρώτη προσιτή σε τιμή και μικρή σε μέγεθος κάμερα 

κατηγορίας XDCAM HD 422. Υποστηρίζει εγγραφή full HD εικόνων στα 1080i, 1080p 

και 720p, σε bitrate μέχρι 50Mbps στην περίπτωση εγγραφής αρχείου MXF σε συμπίεση 

MPEG HD422 Long GOP. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εγγραφής του XDCAM φορμά 

MPEG HD420 στα 35/25Mbps αλλά και του DVCAM φορμά στα 25Mbps. Παράλληλα, η 

PMW-100 υποστηρίζει την εγγραφή υψηλής ποιότητας ήχου 24-bit τεσσάρων καναλιών στα 

48kHz. Διαθέτει έναν νέο αισθητήρα 1/2.9-inch “Exmor” CMOS που καταγράφει υψηλής 

ποιότητας εικόνες και πετυχαίνει ελάχιστη φωτεινότητα 0.08lx. Σε συνδυασμό με τον ποιο-

τικό και ευέλικτο φακό 5.4-54mm (40-400mm σε ισοδύναμο 35mm), η PMW-100 αποτελεί 

ιδανική επιλογή για χρήση σε εφαρμογές όπου η φορητότητα και η ευελιξία είναι σημαντι-

κές. Τα πρώτα κομμάτια αναμένεται να διατεθούν στη χώρα μας μέσα στον Ιούνιο του 2012.

ΣΤΆΜΟΣ Α.Ε. 2310 942000

���7%$>>�
1� +������� +����������

Η Φωτογραφική Λέσχη Μεσολογγίου 

διοργανώνει το πρώτο Φεστιβάλ 

Φωτογραφίας στην μαρτυρική 

πόλη του Μεσολογγίου από 1-10 

Ιουνίου 2012 με τη συμμετοχή 

εννέα φωτογραφικών λεσχών από 

όλη την Ελλάδα. Το 1ο Φεστιβάλ 

Φωτογραφίας Μεσολογγίου είναι 

αφιερωμένο στο Γιάννη Μπεχράκη, 

ο οποίος και θα πραγματοποιήσει τα 

εγκαίνια  την Παρασκευή 1η Ιουνίου 

2012 και ώρα 9.30 μ.μ. στον αύλειο 

χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού 

Κέντρου. Αμέσως μετά την τελετή 

των εγκαινίων και ώρα 10.00 

μ.μ. ο διεθνούς φήμης Έλληνας 

φωτογράφος θα ανοίξει την αυλαία 

του Φεστιβάλ, προβάλλοντας 

ο ίδιος μέρος της φωτογραφικής 

του δουλειάς. 

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα 

περιλαμβάνει:

• Ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας 

στις οποίες συμμετέχουν οι εξής 

φωτογραφικές λέσχες: 

ΒΟΛΟΥ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΠΑΤΡΑΣ 

και οι φωτογραφικές ομάδες (ΡΟΕΣ) 

ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ 

καθώς και το Φωτογραφικό 

εργαστήρι  (ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ) του 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.

• workshop με επίκεντρο το 

παραδοσιακό πανηγύρι του 

Αη Συμιού, το οποίο συμπίπτει 

χρονικά με το Φεστιβάλ

• φωτογραφικές εξορμήσεις 

(λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-

Αιτωλικού, αλυκές κ.α.)

• συναυλία των Blues Wire

Η είσοδος στις δράσεις του Φεστιβάλ  

είναι ελεύθερη. 

www.photofestivalmes.com
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Μόνο 1 ευρώ

Κυκλοφορεί στα περίπτερα

www.weddingphoto.gr
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Ψέμα Πρώτο
Όπου έχει αναλάβει το ΔΝΤ βύθισε την οικονομία στην ύφεση.

Το ΔΝΤ από τις 20 χώρες που έχει χρηματοδοτήσει οι 13 αναπτύχθηκαν και οι 2 από 

αυτές βρίσκονται τώρα στους G20 (Τουρκία, Βραζιλία). Ο άλλες 7 απλά δεν εφάρμοσαν 

το σταθεροποιητικό πρόγραμμα (βλέπε Ελλάδα). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι της 

Αγγλίας το 1979 που μπήκε στο ΔΝΤ και εφαρμόζοντας πολιτικές απελευθέρωσης της 

αγοράς, γνώρισε την μεγαλύτερη ανάπτυξη της ιστορίας της.

• Η Τουρκία επίσης μετά το 2002 και απελευθέρωση της οικονομίας ζει και την 

μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το ΔΝΤ έκοψε τους δεσμούς των κομμάτων με 

τις τράπεζες (π.χ. αγροτική τράπεζα-δάνεια τράπεζες)

Ψέμα Δεύτερο
Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτηθούμε από την Ρωσία.

Όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ αυτό, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Ρωσία είναι 

από τα μέλη του ΔΝΤ που έφερε αντίρρηση για το ύψος της βοήθειας προς την Ελλάδα 

σαν μη συμφέρουσα επένδυση. Η περίπτωση της Λευκορωσίας είναι χαρακτηριστική, 

ενώ βγήκε από τις αγκάλες του ΔΝΤ, στράφηκε σε δανεισμό στη Ρωσία, η οποία 

της δάνεισε λιγότερα με μεγαλύτερο επιτόκιο και με επαχθέστερους όρους όπως το 

ξεπούλημα όλων των υποδομών τους σ’ αυτήν. Δείγμα των προθέσεών της είναι 

ότι αρνείται να πουλήσει πετρέλαιο επί πιστώσει στα ελληνικά διυλιστήρια, δηλ. 

σε κερδοφόρες και φερέγγυες επιχειρήσεις. Και για να δείξουμε το ανεδαφικό του 

παραπάνω ισχυρισμού, η Ρωσία θα μπορούσε να αγοράσει ελληνικά ομόλογα από την 

ελεύθερη αγορά, απλά δεν το κανε.

• Την Ρωσία την ρωτήσατε;

Ψέμα Τρίτο
Θα μπορούσαμε να χρηματοδοτηθούμε από την Κίνα.

Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της πλάνης ότι αρνηθήκαμε να αναλάβει το χρέος μας η 

Κίνα και οι προδότες πολιτικοί μας, μας έριξαν στην μέγγενη του ΔΝΤ.

Η Κίνα όπως και η Ρωσία, όπως είπαμε θα μπορούσαν να αγοράσουν ελληνικά 

ομόλογα από την ελεύθερη αγορά, χωρίς να υπάρχει διακρατική συμφωνία.

Δεν το έκαναν γιατί απλά δεν ρισκάρουν τα λεφτά τους σε μια αναξιόπιστη οικονομία.

Πρέπει να γνωρίζουν οι μυθοπλάστες της ελληνικής πραγματικότητας ότι η Κίνα έχει 

δικό της οίκο αξιολόγησης, ο οποίος υποβαθμίζει συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα 

της Ελλάδος. Με λίγα λόγια, όχι δεν θέλει να μας δανείσει, αλλά συμβουλεύει και τους 

άλλους να μην το κάνουν. Είναι πράγματι αφελείς αυτοί που πιστεύουν, πως η Κίνα θα 

αναλάμβανε το χρέος μας για να περνούν οι Έλληνες καλά, όταν από τα αποθεματικά 

της δεν τροφοδοτεί ανάγκες του δικού της λαού;

• Καλά το πιο καπιταλιστικό κράτος του κόσμου θα έδινε δάνειο στο πιο σοσιαλιστικό 

κράτος; Μόνο εάν τους “δανείζαμε” την Κρήτη...

Ψέμα Τέταρτο
Οι δανειστές μας είναι στυγνοί τοκογλύφοι.

Αυτοί που δανείζουν, μας δανείζουν για να κερδίσουν, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το ύψος 

του επιτοκίου είναι ανάλογο του ρίσκου που παίρνουν.

Ας δούμε λοιπόν τι αναλογία επιτοκίου – ρίσκου υπάρχει. Το επιτόκιο – ρίσκο που θα 

έβαζαν οι αγορές για να δανείσουν τη χώρα μας (spreads) κυμαίνονταν πάνω από 20%. 

Δηλ. απαγορευτικό. Το επιτόκιο δανεισμού που έλαβε η Ελλάδα από τον μηχανισμό 

στήριξης για το πρώτο μνημόνιο ήταν 4-5% και για το δεύτερο μνημόνιο 3,6%, όταν τα 

επιτόκια στην ελεύθερη αγορά έφταναν το 30%.

• Ποιος λοιπόν είναι ο στυγνός τοκογλύφος, όταν τα επιτόκια της Ιταλίας και της 

Ισπανίας κυμαίνονται στο 6-7%;

���7)7���. (�����

Ψέμα Πέμπτο
Η Γερμανία δανείζει την Ελλάδα με 

σκοπό να ελέγξει την οικονομία της 

και να αγοράσει τα πάντα έναντι 

πινακίου φακής.

Στον ισχυρισμό αυτόν θα αντιτάξω 

το ερώτημα, γιατί η Γερμανία δεν 

άφησε την Ελλάδα να χρεοκοπήσει 

και να αγοράσει τα πάντα φτηνότερα 

και χωρίς ρίσκο; Γιατί τα δεκάδες 

δις που εκταμιεύονται από τους 

κρατικούς προϋπολογισμούς των 

εταίρων μας και δη της Γερμανίας δεν 

επενδύονται σε ασφαλέστερα σημεία 

του πλανήτη (Βαλκάνια, Μεσόγειο) 

και επενδύονται στην Ελλάδα; Στον 

μηχανισμό στήριξης συμμετέχουν όλες 

οι χώρες της ευρωζώνης. Γιατί αυτή η 

πολεμική μόνο για τους Γερμανούς και 

όχι για τους Ολλανδούς, Φιλανδούς, 

Κύπριους κλπ; Προφανώς όλα 

εντάσσονται στα συμφέροντα κάθε 

χώρας και της ευρωζώνης γενικότερα.

Κανένας δεν χαρίζει και κανένας δεν 

θέλει να χάσει. Αλλά η προσπάθεια 

διάσωσης της χώρας μας ευνοεί 

πρωτίστως εμάς και κατ’ επέκτασιν τους 

εταίρους μας.

• Η Ελλάδα αγοράζει μόνο το 1% των 

εξαγωγών της Γερμανίας. Η Ελλάδα 

είναι μικρή καταλάβετέ το…

Ψέμα Έκτο
Η Γερμανία δανείζει την Ελλάδα για 

να στηρίξει τις εξαγωγές της.

Είναι τουλάχιστον αστείο να πιστεύει 

κάποιος ότι μια αγορά 10εκ. κατοίκων 

μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη μιας 

χώρας 80εκ.Στο γενικό σύνολο των 

εξαγωγών της Γερμανίας, η Ελλάδα 

κατέχει το 0,7%. Δηλ περίπου 6 δισ. 

το χρόνο όταν το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών είναι 34 δισ. Αντίστοιχα η 

Πορτογαλία εισάγει περίπου 8δις από 

την Γερμανία και δεν αναλώνεται σε 

τέτοιες ανόητες κατηγορίες, όπως και 

η Ιρλανδία που εξάγει, αντί να εισάγει, 

στη Γερμανία 11δις το χρόνο δεν 

σκέφτηκε κανείς να πει ότι η Γερμανία 

δεν πρέπει να δανείσει την Ιρλανδία.

Άρα τα προβλήματα κάθε χώρας δεν 

έχουν να κάνουν με τις εξαγωγές της 

Γερμανίας στις χώρες αυτές, αλλού 

είναι τα προβλήματα.
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Ψέμα Έβδομο
Η Γερμανία μας δανείζει για να αγοράζουμε εξοπλιστικά προγράμματα από αυτήν.

Μετέωρος ο ισχυρισμός και ανατρέψιμος μέσω των αριθμών. Η Ελλάδα δαπανά κάθε 

χρόνο περίπου 2δις ευρώ για εξοπλισμούς από τους οποίους μόνο το 20% αφορά την 

Γερμανία δηλ. 400εκ ευρώ το χρόνο. Το ερώτημα είναι, ασχέτως αν χρειάζονται η όχι, ότι 

δημιουργούνται φαντάσματα και πλασματικοί εχθροί όταν οι εκροές χρημάτων από την 

Γερμανία στην Ελλάδα είναι πολλαπλάσιες των εισροών. Θα καταγράψω ένα νούμερο 

από μελέτη της EUROBANK ότι τα χρήματα που έχουν δοθεί στην Ελλάδα μόνο μέσω 

επιδοτήσεων τα τελευταία 30 χρόνια είναι 203 δις, τα περισσότερα από τα οποία είναι από τις 

καταβολές των φορολογούμενων γερμανών πολιτών.

Οι επιδοτήσεις δεν δόθηκαν στην Ελλάδα από συμπάθεια αλλά από μια διευρυμένη 

αντίληψη του συμφέροντος των χωρών αυτών στο πλαίσιο της ΕΕ. Το πώς αξιοποιήθηκαν 

οι πόροι αυτοί από την Ελλάδα είναι ζήτημα μιας άλλης συζήτησης.

Ψέμα Όγδοο
Το μνημόνιο κατέστρεψε τη χώρα. 

Η χώρα ήταν κατεστραμμένη πριν το μνημόνιο. Το πρώτο μνημόνιο ήταν μια διακρατική 

συμφωνία με όρους δανεισμού. Σε γενικές γραμμές προσανατολιζόταν στη μείωση των 

δημοσίων δαπανών, στις ιδιωτικοποιήσεις, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και στην 

επιτάχυνση διαρθρωτικών αλλαγών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

(μείωση δημοσίων υπαλλήλων, άνοιγμα κλειστών επαγγελμάτων, κλπ)

Η κυβέρνηση που διαχειρίσθηκε το μνημόνιο δεν μείωσε δραστικά τις δημόσιες δαπάνες 

και τις σπατάλες του κράτους, δεν έκανε ούτε μια ιδιωτικοποίηση, δεν κατάφερε να πατάξει 

την φοροδιαφυγή, δεν έκλεισε άχρηστους δημόσιους οργανισμούς, δεν άνοιξε τα κλειστά 

επαγγέλματα, και αντ’ αυτού μείωσε μισθούς και συντάξεις οριζόντια και έβαλε φόρους 

σε ότι κινείται ή δεν κινείται. Αποτέλεσμα αυτού η ύφεση να παγιωθεί και να χρειαστεί 

δεύτερο μνημόνιο πιο σκληρό. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι επί δυο χρόνια αυτοί 

που διαμαρτύρονταν να μην εφαρμοστεί το μνημόνιο, το κατάφεραν στο ακέραιο. Τώρα 

δηλώνουν μετ’ επιτάσεως ότι η εφαρμογή του έφταιγε που καταρρέει η χώρα. Είναι σε 

σύγχυση ή την επιδίωκαν;

Ψέμα Ένατο
Τα λεφτά τα έφαγαν οι πολιτικοί μαζί με τα κρατικοδίαιτα λαμόγια.

Σωστό! Αλλά, από τα 100 ευρω που δαπανά το ελληνικό κράτος το 70% πηγαίνει 

σε μισθούς και συντάξεις, το 20% σε τοκοχρεολύσια και ένα 10% σε δραστηριότητες 

δημοσίων επενδύσεων. Σ’ αυτό το 10% κρύβεται η διαπλοκή και το πάρτι με τις μίζες 

ημετέρων. Αν όμως το αναλύσεις λογιστικά στο σύνολο των δαπανών η διαφθορά δεν 

ξεπερνά το 1,5% και σε καμιά περίπτωση δεν αντιστοιχεί στο δημόσιο χρέος των 360δις. 

Το πρόβλημα είναι ξεκάθαρο. Δαπανούσαμε κάθε χρόνο 30δις παραπάνω από αυτό που 

παράγαμε. Κάθε ευρώ που έμπαινε στη χώρα έβγαινε με την αγορά εισαγόμενων προϊόντων. 

Αν μας χάριζε κάποιος ολόκληρο το χρέος σε λιγότερο από 10 χρόνια θα βρισκόμασταν 

στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα.

Ψέμα Δέκατο
Χρεοκοπία αντί μνημόνιο 2.

Το μνημόνιο 2 φέρνει ύφεση και εξασφαλίζει μόνο τους δανειστές μας. Ο.Κ. Να το 

δεχτούμε. Η χρεοκοπία και αυτή εξ ορισμού θα φέρει ύφεση. Άρα τι διαλέγουμε;

Με το μνημόνιο 2 η χώρα μπαίνει σε μακροχρόνια ύφεση μένοντας όμως στην Ευρώπη, 

στο ευρώ και με πληθωρισμό 2,5%. Αν όμως χρεοκοπήσει η χώρα βγαίνει από το ευρώ 

χωρίς ρευστότητα, με αλλαγή νομίσματος και με πληθωρισμό άνω του 20%.

Και ρωτώ, σε ποια από τις δυο περιπτώσεις υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης;

Το να κατηγορούμε κάτι δεν σημαίνει ότι η άλλη επιλογή είναι καλύτερη...

Ψέμα Ενδέκατο
Να πάμε στην δραχμή και να 

αναπτυχθούμε μόνοι μας.

Η προοπτική της δραχμής 

δεν μας κάνει ανεξάρτητους 

από τους πιστωτές μας αλλά 

αντίθετα μας εξαρτά για πολλά 

χρόνια και από την φτώχια. 

Φαντάζει εφιαλτικό οι καταθέσεις 

όλων μας να μετατραπούν σε 

δραχμές που με την ιλιγγιώδη 

αύξηση του πληθωρισμού θα 

εκμηδενισθούν, το δημόσιο χρέος 

θα πολλαπλασιασθεί, τα στεγαστικά 

δάνεια θα είναι αδύνατον να 

αποπληρωθούν, η ακρίβεια και 

η ανεργία και οι ελλείψεις σε 

βασικά προϊόντα επιβίωσης, θα 

πυροδοτήσουν τεράστια κοινωνικά 

προβλήματα (εγκληματικότητα, 

ρατσισμό, πορνεία, παραοικονομία 

κ.α). Για το λόγο αυτό η μόνη λύση 

είναι η ασπίδα του ευρω, να μας 

δώσει την δυνατότητα να έχουμε 

την απαιτούμενη οικονομική 

σύγκλιση με τις εύρωστες χώρες της 

ευρωζώνης.

Ψέμα Δωδέκατο
Το χρέος είναι επαχθές και να μην 

το πληρώσουμε.

Επαχθές λέγεται το χρέος που 

δημιουργείται από απολυταρχικά 

καθεστώτα, όταν ο εκάστοτε 

δικτάτορας λαμβάνει δάνειο 

για δικό του πρόσοδο και δεν 

φθάνει ποτέ στον λαό. Στην 

περίπτωση μας όμως είναι πολύ 

διαφορετικά τα πράγματα, τα δάνεια 

χορηγήθηκαν για επιδοματική 

πολιτική, διορισμούς, συντάξεις και 

κατασπαταλήθηκαν σε διάφορες 

ορατές δαπάνες του κράτους.

Άρα η άποψη του δεν πληρώνω 

χαρακτηρίζεται από λαϊκίστικη έως 

δολίως παραπληροφόρηση των 

πολιτών.

Αναδημοσίευση από το blog 

wired and ready

www.photo.gr
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    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò 
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí: 

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË 

KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. 

ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1   Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ 

ìå e-mail óôï  info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ 
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ 
óôï site www.photo.gr  üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü 
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2  Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç 
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3  Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, 
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá 
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé 
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo 
fax: 210 8541 485  Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr H τέχνη της φωτογραφίας 
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ���� ��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

    

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:   €48,78   + ÖÐÁ 23% (€60)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:   €89,43   + ÖÐÁ 23% (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:  €121,95 + ÖÐÁ 23% (€150)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ 23% (€210)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:  €211,38 + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:  €243,90 + ÖÐÁ 23% (€300)

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

�

    

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

Ïíïìáôåðþíõìï: ...........................................................................

Äéåýèõíóç: ...................................................................................

Ðüëç: ...........................................................................................

ÓåìéíÜñéï: 1 2 3 4 5 6                  

Çìåñïìçíßá: ............................           ÕðïãñáöÞ...........................

�
Δηλώστε on line τη συμμετοχή σας 

στα σεμινάρια του περιοδικού

Νέες 
ημερομηνίες 

Φωτογραφία: Απλοί 
κανόνες αισθητικής

Τετάρτη 13/6/12
Ώρα 18:00-22:00 

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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Η ψηφιακή μηχανή 
& τα μυστικά της

Δευτέρα 11/6/12
Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

���������, ��������, �����
, ������, 
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��
��� !���
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1 Βιντεοσκόπηση 
& μοντάζ

Σάββατο 23/6/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

3
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Premiere Pro, )���� ����!���, 
��
����� ���. 

Photoshop Ι

 Σάββατο 16/6/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

4
� �������� ������� �	
 ���������, 
���� ������� - ����
���. �� )���� 
����!��� - ��!�	��. +����	��� 
��������, �������� �	� Layers. 
/������� �������: Raster - Vector.

Photoshop ΙΙ

 
ή Δευτέρα 18/6/12 

Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

5
Layers, ���!�� (�����	�� Alpha 
channels), ��	
��	���
� (Actions), 
��	
�������. �� ���	��
!!� RGB-
CMYK. 2��������� layer, layer mask.

Photoshop ΙΙΙ

 
ή Τετάρτη 20/6/12 

ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

6
'�
��������� 	������� �� Layers. 
$�������	����� &/*, �����	� ������-
�����. HDR ��� ���������� �
�	��	, 
plugins ��� ��!	�� (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade �!�.)

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Andre Bakker
� ������6� �������� ��
	 /�����

H ευρωπαϊκή ταυτότητα δεν θα μπορούσε να βρει πιο αντιπροσωπευτικό πρεσβευτή από τον 

Ολλανδό φωτογράφο Α. Βakker που αγάπησε τη χώρα μας και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της 

ζωής του στην Ελλάδα, αλλά κουβαλάει ταυτόχρονα σημαντική φωτογραφική εμπειρία.

� �@�7>�.�7� ��� �[&7�.&��
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Η προσωπική μου ανάπτυξη συνδέεται με την εμπειρία πολλών 

διαφορετικών πραγμάτων στη ζωή. Μέσω της φωτογραφίας βάζω τον 

εαυτό μου σε πολλές τέτοιες διαφορετικές καταστάσεις. Διαρκώς καλούμαι 

να στοχαστώ πάνω σε αυτές και να τις μεταμορφώσω σε φωτογραφικά 

καρέ. Αυτό με κρατάει σε εγρήγορση και αυτό είναι που αναζητώ διαρκώς. 

Κάνει τη ζωή πιο ενδιαφέρουσα.  
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Η ζωή μας παρουσιάζει καινούργιες εμπνεύσεις διαρκώς, αν επιλέξουμε να τις 

δούμε. Στην καθημερινότητα βλέπω τόσα πολλά πράγματα να συμβαίνουν και το 

μέσο μου για να τα ερμηνεύσω είναι η φωτογραφία. Η επαφή με τους ανθρώπους, 

τη φύση, την τέχνη, τον κινηματογράφο, τη τηλεόραση είναι μια έμπνευση που 

επηρεάζει εμένα και τη φωτογραφία μου.  
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Andre Bakker γεννήθηκε στην Ολλανδία και ασχολείται με τη φωτογραφία από μικρή 

ηλικία αφού μεγάλωσε μέσα στον σκοτεινό θάλαμο του πατέρα του. Αρχικά άνοιξε το δικό 

του φωτογραφικό στούντιο στο Άμστερνταμ όπου ασχολήθηκε κυρίως με τη διαφημιστική και 

editorial φωτογραφία για κινηματογραφικά και μουσικά περιοδικά. Πριν από μερικά χρόνια 

μετακόμισε στην Ελλάδα. Συνεργάζεται κυρίως με ελληνικά και διεθνή διαφημιστικά πρακτορεία. 

Το 2006 εξέδωσε το βιβλίο Around Greece in 80 Stays με τη συγγραφέα Jacoline Vinke σχετικά 

με τα μικρά ξενοδοχεία της Ελλάδας. Σήμερα εργάζεται για το καινούργιο του βιβλίο που θα 

αποτελείται από πορτραίτα των γηραιότερων των Ζαγορίων και τη σχέση τους με τη φύση. 

http://www.andrebakker.com/

� �@�7>�.�7� ��� �[&7�.&��

www.andrebakker.com
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��: 210 8541400, info@photo.gr

I����� ���	� 
�
��������

 �� stock

Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με 
τα έξοδα αντικαταβολής! 
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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"$ �7 group �7' �%%.� ��%.� ��7 facebook
+���������: Reggina Bouka

Δείτε καλύτερα, εννοεί την τυρόπιτα...

Περιμένουμε και τις δικές σας αστείες καταγραφές από την νεοελληνική πραγματικότητα.

http://www.facebook.com/groups/Ellas.gelas/

A"$ �7 >��7'" �7' ?����	
?�� ��7 facebook 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4115850537295&set=o.246840030781&type=1&theater
https://www.facebook.com/groups/Ellas.gelas/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/photographos.mag/
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