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Σημεία των καιρών

Την χρειάζεται ο κλάδος
Δημοσιεύουμε σήμερα στις πάντα φιλόξενες
σελίδες του Photobusiness Weekly, τις απόψεις
ορισμένων εκθετών της PHOTOVISION σχετικά
με τη φετινή διοργάνωση.
Το δείγμα είναι τυχαίο, κατανεμημένο σε όλες
τις κατηγορίες εκθετών και είναι ενδεικτικό
της γενικότερης αίσθησης για τα υπέρ και τα
κατά της φετεινής δύσκολης διοργάνωσης.
Δεν θα μπω στον πειρασμό να αναλύσω όσα
υποστηρίζουν οι εκθέτες. Μπορείτε να το
κάνετε μόνοι σας και βεβαίως να εξάγετε τα
προσωπικά συμπεράσματά σας. Εγώ απλά θα
απαντήσω στο βασικό, στο ουσιώδες ερώτημα:

“Είναι απαραίτητη μια έκθεση του ευρύτερου
φωτογραφικού κλάδου σήμερα και γιατί;” Η
απάντηση είναι σαφής: Ήταν, είναι και θα είναι
αναγκαία και ο μοναδικός λόγος που, εν έτει
2009, την επιβάλλει ακόμα περισσότερο ακούει
στην (αμετάφραστη και πολύ σημαντική λέξη) :
lobbying. Ο καταναλωτής σήμερα που δέχεται
καταιγισμό διαφημιστικών μηνυμάτων και
“ενημέρωσης”, που βάλλεται καθημερινά από
προσφορές ομοειδών προϊόντων με μεγάλες
διαφοροποιήσεις τιμών κλπ. έχει ανάγκη να
γνωρίσει από πρώτο χέρι τον προμηθευτή του,
την επιχείρηση και τους ανθρώπους πίσω από
αυτήν, θέλει να νιώσει ζεστή και φιλική την
χειραψία με το αφεντικό της επιχείρησης όπου
αφήνει τα ωραία του λεφτά. Να αισθανθεί
πόσο καλά πατά στα πόδια του ο προμηθευτής
του με κριτήριο - δυστυχώς ή ευτυχώς - την
οργανωμένη παρουσία του στην έκθεση.
Και το κυριότερο: Θέλει να διαπιστώσει με τα
ίδια του τα μάτια ότι συμμερίζονται τις επιλογές
τους και άλλοι σαν κι αυτόν.
Είναι το ίδιο συναίσθημα που νιώθει κάποιος
όταν π.χ. μπει σε γεμάτο εστιατόριο με
ευγενικούς σερβιτόρους, το αφεντικό επί της
υποδοχής, με άνετο και καθαρό περιβάλλον
και ασφαλώς καλό φαγητό.
Αν πληρώσει λίγο παραπάνω δεν τον νοιάζει
ούτε θα το ψάξει. Θα φύγει ικανοποιημένος
και σίγουρα θα ξανάρθει είτε έξω βρέχει είτε
χιονίζει, είτε έχει κρίση είτε όχι…

Τ. ΤζΙμας

Ψηφιακό άλμπουμ
Νέο προϊόν, νέα δυναμική στην αγορά και μία... πρόταση.
Έγινε αισθητή και εμφανής στη PHOTOVISION η παρουσία των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη δημιουργία και παραγωγή ψηφιακών άλμπουμ αλλά και
πάσης φύσεως photobook. Όμως παράλληλα πιστοποιήθηκε και η ύπαρξη σκληρού
ανταγωνισμού που σίγουρα μειώνει τα περιθώρια κέρδους ορισμένων ενώ μπορεί να
αποβεί και καθοριστικός, σχεδόν καταστροφικός παράγοντας γι’ άλλους. Επειδή όμως
δεν μπορούμε να μένουμε σε θεωρητικολογίες, δημοσιεύουμε σχετική επιστολή-πρόταση
στη σελίδα 3 και δηλώνουμε ανοιχτοί και πρόθυμοι να οργανώσουμε τον διάλογο
μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (όσο είναι ακόμη νωρίς...).

www.photo.gr
ΤΕΥΧΟΣ 17 • ΔΕΥΤΕΡΑ 30 MAΡΤΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

H άποψη των εκθετών

Ι. Μαραγκοπούλου
Xerox Hellas

Photovision 2009
Tί μας δήλωσαν εκθέτες για την φετινή διοργάνωση

Θωμάς Δαμκαλίδης
Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Είναι γεγονός ότι φέτος πριν την έκθεση είχαμε όλοι μία συγκρατημένη
επιφυλακτικότητα, δεδομένου ότι η γενική οικονομική κατάσταση είναι ως γνωστόν
δύσκολη. Τα γεγονότα όμως εξελίχθηκαν πολύ καλύτερα και κατά την προσωπική
μου άποψη, τελικά είχαμε ακόμα μία πετυχημένη Photovision, τόσο από πλευράς
προσέλευσης κοινού, όσο και από οργανωτικής. Επίσης θεωρώ πολύ σημαντική
την διαδικασία συλλογής απόψεων εκθετών, ώστε να δούμε τι εισηγήσεις
μπορούν να τεθούν ώστε η έκθεση αυτή να γίνει ακόμα καλύτερη.

Σήλια Χατζησάββα
Κοdak
Αυτή τη χρονιά η Photovision 2009, αποδείχθηκε ότι είχε πολλαπλό ρόλο. Πέρα
από τη δυνατότητα που έδωσε σε όλους τους εκθέτες να παρουσιάσουν τις
τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του imaging, αποτέλεσε και μία “τονωτική ένεση”
ώστε όλοι, εκθέτες και επισκέπτες να “ξαναζωντανέψουν”, να δυναμώσουν και να
αντιμετωπίσουν πιο αποφασιστικά την επόμενη ημέρα. Η Kodak με πλήρη γκάμα
προϊόντων και υπηρεσιών τελευταίας τεχνολογίας, νέες προϊοντικές κατηγορίες,
σφαιρική κάλυψη των αναγκών του επαγγελματία συνεργάτη, ξεκάθαρες λύσεις
αναβάθμισης, εξέλιξης και κερδοφορίας του, αλλά και συμφέρουσες προτάσεις για
τον καταναλωτή, υποστηρίζει το θεσμό, που αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ο πιο
εστιασμένος και επιτυχημένος στο χώρο της εικόνας.

Αλέξανδρος Καμπανάος
καμπαναοσ α.ε.
Η Photovision ’09 αντανακλούσε σε μεγάλο βαθμό την έντονη ανησυχία που
επικρατεί στον επαγγελματικό κόσμο σε ότι αφορά την εξέλιξη του 2009.
Αυτό διαπίστωσε η εταιρία μας μέσα από όλες τις επαφές με συνεργάτες που
επισκέφθηκαν την έκθεση. Επίσης, την έντονη αυτή ανησυχία υποδήλωνε κατά
την άποψή μας η μειωμένη επισκεψιμότητα της έκθεσης η οποία θεωρούμε ότι
ήταν μικρότερη των προηγούμενων εκθέσεων. Ενδεχομένως σε αυτό να συνέβαλε
και η απουσία μεγάλων brands που απευθύνονται κυρίως σε καταναλωτές αλλά
παρουσιάζουν ενδιαφέρον και για τους επαγγελματίες. Σε επίπεδο οργάνωσης
η εταιρία μας ενδεχομένως είχε καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες οι οποίες δεν
επιβεβαιώθηκαν καθώς θεωρούμε πως θα μπορούσε να είναι καλύτερες.
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Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με τη
συμμετοχή μας σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση.
Θεωρούμε πως η μεγάλη αυτή επιτυχία αποτελεί
ιδανική πύλη για την είσοδο της Xerox στο χώρο
της φωτογραφίας και είμαστε πεπεισμένοι ότι η
καινοτομία και η τεχνογνωσία που διαθέτουμε
θα αξιοποιηθεί και σε αυτήν την αγορά με τον
καλύτερο τρόπο. Με ένα θεαματικό και γεμάτο
χρώμα περίπτερο, η Xerox Hellas κατάφερε για
άλλη μια φορά να κερδίσει τις εντυπώσεις με τη
συμμετοχή της στην έκθεση Photovision. Παρόλο
που αυτή ήταν η παρθενική συμμετοχή της εταιρείας
στη συγκεκριμένη έκθεση, η Xerox απέσπασε τα
θετικότερα σχόλια από τους επαγγελματίες του
χώρου της φωτογραφίας, καθώς ήταν η μοναδική
εταιρεία που παρουσίασε μία ολοκληρωμένη
λύση για τον κλάδο. Με κυρίαρχο το PhotoKiosk,
που παρουσιάστηκε πρόσφατα στην ελληνική
αγορά και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση
διαχείρισης και παραγωγής φωτογραφιών, η Xerox
απέδειξε ότι είναι σε θέση να δώσει σε όλους τους
επαγγελματίες της φωτογραφίας τη δυνατότητα
να παράγουν ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και
εφαρμογών. Συγκεκριμένα, όσοι επισκέφθηκαν
το περίπτερο της XEROX στην έκθεση Photovision
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ολόκληρη τη
διαδικασία παραγωγής ψηφιακών φωτογραφικών
προϊόντων, όπως album, photobook, ημερολόγια,
αφίσες, κάρτες, σελιδοδείκτες, ευχετήριες κάρτες,
τρισδιάστατες φωτογραφικές κατασκευές κ.α..

Xριστόφ. Γιαννάτος
γιαννατος/Φωτογραφικα
Στην πρόσφατη Photovision διεπίστωσα ένα
μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού γενικότερα,
επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων.
Βέβαια, αισθητή ήταν η απουσία ορισμένων
μεγάλων εταιριών. Κάτω από τις δεδομένες
οικονομικές συγκυρίες, θα ήταν δύσκολο να
περιμένει κανείς ότι όλο αυτό το ενδιαφέρον
θα μεταφραζόταν σε άμεσο οικονομικό
αποτέλεσμα. Σε συνολικό επίπεδο πάντως,
θεωρώ ότι η έκθεση ήταν θετική. Επίσης από
οργανωτικής πλευράς, μείναμε με γενικά καλές
εντυπώσεις.

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Δείτε το πρόγραμμα στο www.photo.gr
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Νίκος Αξελής
Photodigital shop / ινobili
Αναμφισβήτητα, η πιο διαφορετική PHOTOVISION που έγινε ποτέ...
Είναι η τρίτη φορά που συμμετέχουμε στην κλαδική έκθεση και μπορώ να πω
ότι εμπορικά ήταν και η καλύτερη για την εταιρεία μας αλλά και γενικότερα για
τον κλάδο των κατασκευαστών ψηφιακών και μη άλμπουμ. Πριν από 4 χρόνια
δείξαμε για πρώτη φορά σε έκθεση το ψηφιακό άλμπουμ. Πριν από 2 χρόνια
προσπαθούσαμε να πείσουμε τους φωτογράφους ότι το ψηφιακό άλμπουμ είναι
αυτό που θα κυριαρχήσει... Φέτος, απλώς κλείναμε συμφωνίες αλλά προπάντων
παραγγελίες από φωτογράφους που περίμεναν την έκθεση για να ξεχωρίσουν το
καλύτερο ψηφιακό άλμπουμ της αγοράς. Είναι πραγματικά ικανοποιητικό για τον
οποιονδήποτε να βλέπει ότι ο χρόνος τον δικαιώνει! Και εμείς σε αυτή την έκθεση
επιβεβαιωθήκαμε από το σύνολο των επαγγελματιών που μας επισκέφθηκαν
και δεν ήταν δα και λίγοι. Ξεπέρασαν τις 2.000 αυτοί που ήρθαν στο περίπτερό
μας, συζήτησαν μαζί μας, είδαν από κοντά τα άλμπουμ και τα προιόντα μας και
έφυγαν (ακόμη και μετά το ημερήσιο κλείσιμο της έκθεσης) ικανοποιημένοι!
Πραγματικά αυτή η έκθεση που πραγματοποιήθηκε όχι και στις καλύτερες
δυνατές χρονικές συνθήκες (λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης) μας
άφησε την πιο γλυκιά γεύση που θα μπορούσε να έχει ο οποιοσδήποτε εκθέτης!
Εμείς το μόνο που θα θέλαμε να αναφέρουμε ως επίλογο θα ήταν ένα μεγάλο
ευχαριστώ τόσο στους διοργανωτές που πραγματικά γνωρίζουμε ότι ξεπέρασαν
εαυτούς για να πραγματοποιηθεί η έκθεση αυτή αλλά και σε όλους τους
επαγγελματίες που την επισκέφθηκαν.

Δημήτρης Μπότσιος
Epson
Για ακόμα μια φορά η συμμετοχή μας στη Photovision μας δικαίωσε. Παρά
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η σύγχρονη αγορά, πιστεύω ότι η έκθεση
στέφθηκε όπως πάντα με επιτυχία και προκάλεσε το ενδιαφέρον του κοινού της
φωτογραφίας, στέλνοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον.
Ειδικότερα, στο περίπτερό μας παρατηρήσαμε αυξημένη κίνηση και έντονο
ενδιαφέρον από τους επισκέπτες για τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν εκεί,
δηλαδή φωτογραφικούς εκτυπωτές και εκτυπωτές μεγάλης διάστασης.
Η έκθεση μας έδωσε τη δυνατότητα στοχευμένης προβολής των προϊόντων μας
και δημιουργίας αρκετών ευκαιριών πώλησης και ανάπτυξης συνεργασιών,
ξεπερνώντας και τις προσδοκίες μας.

Θοδωρής Φούρλας
FOURLIS A.E. / Samsung
Η Photovision ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για μένα μέσα στο γκρίζο
τοπίο που βιώνουμε καθημερινά. Χρώματα, μουσική, κίνηση, άνθρωποι με
μεράκι για τη φωτογραφία - επαγγελματίες και μη - συνέθεσαν ένα ζωντανό
και ιδιαίτερα ελκυστικό σκηνικό στον αχανή χώρο του Παλιού Αεροδρομίου.
Σαν μια θεατρική παράσταση, η Photovision ενθουσίασε το κοινό της αλλά και
τους πρωταγωνιστές-εκθέτες της αποσπώντας κατά γενική ομολογία επαίνους
και θετικά σχόλια. Θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μου η πολλή κούραση και
το τρέξιμο για τις λεπτομέρειες της τελευταίας στιγμής αλλά ταυτόχρονα και
η μεγάλη ικανοποίηση βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα και λαμβάνοντας τις
θετικές εντυπώσεις των επισκεπτών. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά
μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές και να τους ευχαριστήσω για την άρτια
οργάνωση της έκθεσης.

οι Επισκεπτες Photovision 2009
Πέμπτη 05/3: 2.416 (έναντι 2.685 του ‘07), Παρ. 06/3: 3.123 (έναντι 3.470 του ‘07)
Σάββατο 07/3: 6.818 (έναντι 6.653 του ‘07), Κυριακή 08/3: 6.152 (έναντι 7.780 του ‘07)
Δευτέρα 09/3: 2.475 (έναντι 2.750 του ‘07), Εισιτήρια: 4.607 (έναντι 3.683 του ‘07)
Γενικό σύνολο: 25.591 (έναντι 27.021 του ‘07)
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Μίλτος Χριστουλάκης
CMC / Χριστουλακης φωτογραφικα
Λίγα σχόλια για την έκθεση και μία πρόταση
Η PHOTOVISION 2009 έλαβε τέλος και ο καθένας από
εμάς τους εκθέτες κάνει τον απολογισμό του και βγάζει
τα συμπεράσματα του. Εμείς στην CMC σχολιάζουμε
τα παρακάτω:
Η διοργάνωση για ακόμα μια φορά θεωρήθηκε
επιτυχής και η προσέλευση του κόσμου
ικανοποιητική. Από την άποψη των εκθεμάτων το
κύριο φορτίο πήραν τα ψηφιακά άλμπουμ και το
Photobook. Μια έκθεση σαν και αυτή λογικό είναι
πέρα από επαγγελματίες, να προσελκύσει και πολλούς
καταναλωτές της λιανικής.
Πώς λοιπόν εταιρεία του χώρου μας (και ο νοών
νοείτω) μοιράζει ανεξέλεγκτα φυλλάδια στους πάντες
με τιμές για ψηφιακά άλμπουμ; Τι θα απολογηθεί το
φωτογραφικό κατάστημα στον πελάτη της λιανικής
(ο οποίος γνωρίζει πλέον τα κοστολόγια) και πως θα
ζητηθούν 1200 έως 2000 ευρώ για ένα γάμο όταν το
ψηφιακό και τρία μικρότερα για κουμπάρους, κοστίζει
200 ευρώ, οπότε λογικά φαίνεται ότι η παροχή
υπηρεσίας (δηλαδή ένα απόγευμα στην εκκλησία)
πληρώνεται με 1000-1800 ευρώ; Και το κυριότερο.
Πως θα συντηρηθούν τα καταστήματα λιανικής
όταν οι ερασιτέχνες φωτογράφοι χωρίς κατάστημα
θα φτάσουν να πουλάνε το γάμο για 400 ευρώ (και
γιατί όχι, 200 ευρώ το ψηφιακό και 200 ευρώ η
φωτογράφιση μια χαρά είναι λοιπόν το μεροκάματο
για ένα απόγευμα);
Είμαστε αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούμαστε
στον χώρο των ψηφιακών άλμπουμ. Αντιμετωπίζουμε
λοιπόν τον φωτογράφο σαν επαγγελματία καλλιτέχνη
και σεβόμαστε την δουλειά του - αλλά όχι όλοι. Δεν
μπορεί λοιπόν με την λογική της εξευτελιστικά φθηνής
τιμής (και φυσικά της αντίστοιχα χαμηλής ποιότητας)
να κυνηγάμε την αγορά και να αποβλέπουμε ότι
κέρδη θα έρθουν από τον τζίρο. Είναι άλλωστε
γνωστό ότι η πολιτική της εν λόγω εταιρείας είναι
να προσπαθεί να επιβληθεί στον ανταγωνισμό
προτείνοντας όλο και πιο εξευτελιστικές τιμές και
εισπράττοντας βεβαία τα αντίστοιχα τραγελαφικά
αποτελέσματα αλλά και δημιουργώντας την αίσθηση
στην αγορά ότι εμείς οι υπόλοιποι με τις τιμές μας
υπερκερδοφορούμε. Δεν μπορούμε να είμαστε
σε κλαδική έκθεση και να ανταγωνιζόμαστε σαν
προμηθευτές τους ίδιους τους πελάτες μας.
Θεωρώ ότι η κίνηση της παραπάνω εταιρείας
αποτελεί τραγικά κακό προηγούμενο για το χώρο
και ο απόηχός της, τρεις εβδομάδες μετά την
έκθεση, ήδη έχει δημιουργήσει αντιδράσεις σε
καταστήματα λιανικής. Προτείνω με την μεσολάβηση
του περιοδικού σας, μια συνάντηση όλων των
εμπλεκόμενων μερών για να βρεθεί μια λύση.

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 17 • ΔΕΥΤΕΡΑ 30 MAΡΤΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

φωτ. ΧΡ. ΠΑΣΧΟΥΔΗΣ

Περί C(l)opyright

...Και ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων!
Από τον Περικλή Κοροβέση, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, για την υπόθεση
Copyright του Xρ. Πασχούδη
Μετά την αμφίβολη κατά το γενικό αίσθημα περί δικαίου, έκβαση της υπόθεσης
του φωτογράφου Χρήστου Πασχούδη στο Τριμελές Εφετείο, το θέμα φαίνεται
προορισμένο να περάσει ένα ακόμη από τα ...σαράντα κύματα που του
επεφύλασσε η μοίρα. Υπενθυμίζουμε ότι αφορά την από μέρους του
κ. Πασχούδη, διεκδίκηση αστικής αποζημίωσης και αντίστοιχης ποινικής δίωξης
σχετικά με την χωρίς άδεια του φωτογράφου, αξιοποίηση φωτογραφικών του
έργων σε διεθνές υλικό που μοίρασε η κρατικών συμφερόντων Helexpo.
Η πρωτοβουλία πάρθηκε από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Κοροβέση που
κατέθεσε σχετική ερώτηση υπόψη των υπουργών Πολιτισμού και Ανάπτυξης
θέτοντας την κυβέρνηση προ των ευθυνών της σχετικά με την προβληματική
τήρηση των υποχρεώσεων της πολιτείας απέναντι στους πνευματικούς
δημιουργούς - φωτογράφους.

Προς τους κ. κ. υπουργούς Πολιτισμού και Ανάπτυξης
Μεγάλο πρόβλημα παραβιάσεων των πνευματικών τους δικαιωμάτων αντιμετωπίζουν οι
φωτογράφοι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της τέχνης αυτής. Οι φωτογραφίες με
τη νέα τεχνολογία, μπορούν εύκολα και εν αγνοία των δημιουργών, να αναπαραχθούν, να
αποθηκευθούν ψηφιακά, να διανεμηθούν και να τύχουν επεξεργασίας, κυκλοφορώντας
αυτούσιες, είτε και με τρόπο διάφορο από αυτόν που έχει επιλέξει ο δημιουργός, που
παραμένει φορέας του ηθικού δικαιώματος ακόμη και μετά την εκχώρηση των περιουσιακών
δικαιωμάτων.
Αν και ο Νόμος 2121/1993, για τη προστασία πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, είναι
σαφής ως προς τις προϋποθέσεις, όρους και κυρώσεις, συχνά καταστρατηγείται. Το γεγονός
δε ότι αποτελεί έναν από τους πιο σύγχρονους σχετικούς νόμους στην Ευρώπη, ουδόλως, έχει
εμποδίσει τις «κραυγαλέες» παραβιάσεις του. Κρίσιμο, στοιχείο για την αποτελεσματικότητα
κάθε νομοθετήματος, συνιστά και ο τρόπος αντιμετώπισης του από το ίδιο το κράτος. Πέραν,
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δηλαδή, της εισαγωγής του ως κειμένου
στην έννομη τάξη, είναι όχι μόνο απαραίτητη,
αλλά καθοριστική για την «βιωσιμότητα»
του, η απαρέγκλιτη εφαρμογή του, από το
ίδιο το κράτος. Το πρόβλημα, μεγεθύνεται,
όταν στην καταπάτηση του Νόμου ενέχεται
το ίδιο το δημόσιο και αναρωτιέται κανείς
πώς μπορεί να ζητείται η εφαρμογή ενός
νόμου από τους πολίτες, όταν το κράτος δεν
τον εφαρμόζει.
Η περίπτωση του φωτογράφου Χρήστου
Πασχούδη, που ζει και εργάζεται στην
Βόρειο Ελλάδα, είναι χαρακτηριστική.
Παρά το γεγονός ότι στο Ν. 2121/1993
ορίζεται πως: «Οι πνευματικοί δημιουργοί,
με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν
πάνω σ1 αυτό πνευματική ιδιοκτησία,
που περιλαμβάνει, ως αποκλειστικά και
απόλυτα δικαιώματα, το δικαίωμα της
εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό
δικαίωμα) και το δικαίωμα της προστασίας
του προσωπικού τους δεσμού προς αυτά
(ηθικά δικαίωμα)» και μολονότι στα λοιπά
άρθρα διασαφηνίζονται με ξεκάθαρο
τρόπο τα δικαιώματα του δημιουργού,
αλλά και περιπτώσεις που μπορεί αυτά να
περιοριστούν, ο κ. Πασχούδης διαπίστωσε
ότι 42 έγχρωμες φωτογραφίες του
κοσμούσαν το φάκελο που ανέλαβε να
συντάξει η HELEXPO Α.Ε. για να στηρίξει την
υποψηφιότητα της χώρας μας στην ανάληψη
της παγκόσμιας έκθεσης «EXPO 2DD8»
στη θεσσαλονίκη. Ο δε φάκελος αυτός, (σε
έντυπο και CD) διανεμήθηκε σε 95 χώρες.
Οι 42 αυτές φωτογραφίες του αποτελούσαν
πρωτότυπη δουλειά και απεικόνιζαν
σπάνια χλωρίδα και πανίδα και περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους του Νομού
θεσσαλονίκης, πολλές από τις οποίες
σήμερα έχουν ολότελα αλλάξει μορφή και
άρα οι φωτογραφίες αυτές διασώζουν και
πολύτιμα ιστορικά στοιχεία. Ο κ. Πασχούδης
πληροφορήθηκε εντελώς τυχαία, (και όχι
από τον αρμόδιο φορέα που έκανε χρήση
του έργου) την συμπερίληψη τους στον εν
λόγω φάκελο που αποτελούνταν από τρεις
τόμους. Στο δε τέλος κάθε τόμου υπήρχε
κατάλογος των φωτογράφων (Ελλήνων,
ξένων αλλά και τριών αλλοδαπών Τραπεζών
Εικόνων), που είναι άγνωστο ακόμη το εάν
γνωρίζουν ότι έγινε χρήση του έργου τους,
Η χρήση των εικόνων (τουλάχιστον
στην περίπτωση των δύο μοναδικών
φωτογράφων που αντέδρασαν, του κ.
Πασχούδη και του κ. Dunnebier, έγινε μετά
από γραφίστικες επεμβάσεις στα πρωτότυπα
έργα) γεγονός που συνιστά περαιτέρω

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Περί C(l)opyright
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
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παράβαση, ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκχωρηθεί το περιουσιακά δικαίωμα.
Ο κ. Πασχούδης κατέφυγε αμέσως στα ελληνικά δικαστήρια και μήνυσε τον Δ/ντα
Σύμβουλο της HELEXPO ΑΕ, τον γραφίστα, καθώς και κάθε τρίτο υπεύθυνο. Από την
εισαγγελική έρευνα και μετά την έκδοση Βουλεύματος, παραπέμφθηκαν για να δικαστούν
δέκα άτομα (ο Δ/νων Σύμβουλος της HELEXPO ΑΕ, οι εκπρόσωποι των εταιριών
συμβούλων και ο υπεύθυνος γραφίστας).
Κατά την εκδίκαση της υποθέσεως, ομολογήθηκε η πατρότητα των εικόνων, ενώ
ουδείς επικαλέστηκε την ύπαρξη της απαιτούμενη από το νόμο άδειας χρήσης! Ο δε
κατηγορούμενος γραφίστας, ομολόγησε, ότι είχε διατηρήσει σε ηλεκτρονικό αρχείο
αντίγραφα του έργου του κ. Πασχούδη, από προηγούμενη συνεργασία του τις οποίες και
χρησιμοποίησε, άνευ οποιασδήποτε συνεννόησης με τον φωτογράφο.
Ασχέτως της ευθύνης ενός ιδιώτη, μείζον ζήτημα αποτελεί η ευθύνη της HELEXPO Α.Ε.,
ουσιαστικά, του ελληνικού δημοσίου, η οποία σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται. Με
την υπ’ αριθμ. 8DD47/17-1D-2DD2 Κ.Υ.Α. της είχε ανατεθεί η με κάθε πρόσφορο τρόπο
υποστήριξη της διεκδίκησης και διοργάνωσης της «EXPO 2DD8». Για όλο το υλικό που θα
χρησιμοποιούνταν η έγκριση θα γινόταν από το Δ.Σ. της HELEXPO Α.Ε. Συνεπώς, ευθυνόταν
απολύτως, για τον φάκελο υποψηφιότητας, γεγονός που ουσιαστικά συνομολογεί, καθόσον
«αποζημίωσε» τον κ. Dunnebier (δεύτερο φωτογράφο που αντέδρασε στην χρήση του
έργου του), υπογράφοντας μαζί του σύμβαση έργου, με τον όρο να παραιτηθεί από το
δικόγραφο που είχε ήδη καταθέσει σε βάρος της.
Κατόπιν τούτων και ανεξαρτήτως της τελικής απόφασης των δικαστηρίων, των οποίων την
αυτονομία σεβόμαστε όπως πρέπει ως Έλληνες πολίτες και όπως ορίζει το σύνταγμα,

1. Πώς είναι δυνατόν, σε μια
περίοδο που η προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων ζητείται
σε παγκόσμιο επίπεδο, το ελληνικό
δημόσιο να καταρτίζει συμβάσεις,
που περιλαμβάνουν χρήση
πνευματικών δικαιωμάτων, χωρίς
να περιλαμβάνει ρήτρες για την
προστασία τους και να ενέχεται τόσο
σοβαρά σε μια τόσο σημαντική
υπόθεση καταπάτησης των
διατάξεων του Ν. 2121/1993;
2. Σκοπεύει να πάρει συγκεκριμένα
μέτρα εναντίον των υπευθύνων της
HELEXPO Α.Ε. που με την αμέλεια
τους τουλάχιστον εξέθεσαν την
χώρα παγκοσμίως και έβλαψαν
τα συμφέροντα ενός Έλληνα
πολίτη (για να μην αναφέρουμε
στους λοιπούς Έλληνες και
ξένους φωτογράφους, αλλά και
τις αλλοδαπές εταιρίες που έχουν
υποστεί παρόμοια βλάβη); Αν
το δημόσιο δεν μεριμνά, ώστε να
διασφαλίζονται τα δικαιώματα των
πνευματικών δημιουργών τηρώντας
το ίδιο τις απορρέουσες από το Νόμο
υποχρεώσεις του και επιβάλλοντας
το αυτά και στους με αυτό
συμβαλλόμενους (είτε εταιρίες, είτε
ιδιώτες), τότε πώς μπορεί να παγιωθεί
η εφαρμογή του Νόμου μεταξά των
ιδιωτών;
3. Με ποια συγκεκριμένα μέτρα θα
προστατέψει το ευαίσθητο τομέα
τέχνης που λέγεται φωτογραφία
και τα πνευματικά δικαιώματα των
φωτογράφων, που βλάπτονται και
ηθικά και περιουσιακά από τέτοιες
ενέργειες, ώστε φαινόμενα σαν αυτό
που ταλανίζει τον κ. Πασχούδη να
μην εμφανιστούν ξανά;
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Ηοt news
οποία αντιστοιχούν σε σωματίδια σκόνης,
αναγνωρίζονται και «εξαφανίζονται»
με αυτόματο ρετουσάρισμα “in camera”.
Στη συσκευασία περιλαμβάνεται το
software Digital Photo Professional που
βασική αποστολή έχει τη διαχείριση
αρχείων RAW. Μπορεί να κάνει
κροπάρισμα, στοιχειώδες ρετουσάρισμα
καθώς και διόρθωση φωτεινότητας,
κοντράστ, ισορροπίας λευκού και
επέμβαση μέσω Picture Styles (κοινό
στοιχείο όλων των τελευταίων ψηφιακών
ρεφλέξ της Canon).
Mαζί με την EOS 500D ανακοινώθηκε
και το φλασάκι Speedlite 270ΕΧ με
δυνατότητα ανακλώμενης δέσμης
bounce και δύο θέσης οπτικού πεδίου
που αντιστοιχούν σε φακούς 28mm
και 50mm. Υποστηρίζει πλήρως το
σύστημα φλασομέτρησης Canon E-TTL.
Tροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ΑΑ και
έχει βάρος μόλις 45γρ.

Canon EOS 500D
Entry level μόνον στην τιμή…
Ποιός είπε ότι οι αγοραστές βασικών μοντέλων DSLR οφείλουν να περιμένουν
βασικές προδιαγραφές; Μηχανές όπως η Canon EOS 500D, ανατρέπουν τα
δεδομένα δίνοντας εντυπωσιακά χαρακτηριστικά, στην συγκεκριμένη περίπτωση
δε μεγάλη ανάλυση 15.1 Megapixel και το κυριότερο HD video. Το video της 500D
αξίζει να συζητηθεί διεξοδικά αφού κτυπάει στo πιο καυτό νέο γνώρισμα που
συναντάει μεγάλη δημοτικότητα και ανταπόκριση στο κοινό.
Όσο απίστευτο και αν φαίνεται οι ευτυχείς αγοραστές της Canon θα έχουν στη διάθεσή
τους λήψη full HD (1920x1080pixel) στα 20fps ή εναλλακτικά 720p (1080x720pixel) στα
30fps. Για τους πιο συντηρητικούς υπάρχει και VGA video αποθηκεύοντας αρχεία .mov
σε κωδικοποίηση MPEG-4. Mέσω της θύρας HDMI είναι δυνατή η άμεση προβολή των
εικόνων και του video σε οποιαδήποτε σύγχρονη συσκευή HDTV.
Ουσιαστικά η καινούργια EOS 500D που αναγγέλθηκε στις 25 Μαρτίου, επαναλαμβάνει
- αλλά με downsize - τις δυνατότητες της 50D σε αισθητήρα και της 5D MkII σε video.
Eπιπλέον, η τεράστια οθόνη 3in. υψηλής ανάλυσης 920Κ pixel, τεχνολογίας Clear View,
βελτιώνει την συνολική εργονομία διευκολύνοντας την αναπαραγωγή (playback).
H μεγάλη ωφέλιμη γωνίας παρατήρησης της οθόνης ευνοεί και τη λήψη υπό γωνία
(με τη βοήθεια του συστήματος LiveView) θυμίζοντας το βαθμό ευχρηστίας compact
φωτογραφικών μηχανών.
Στα ενδότερα βρίσκουμε τον επεξεργαστή Canon Digic IV που σταδιακά κατακτά
περισσότερα μοντέλα DSLR και compact της ιαπωνικής εταιρίας. Εκτός από τη
βελτιστοποίηση της εικόνας ο microprocessor αναλαμβάνει τον έλεγχο της λειτουργίας
ριπής (burst) 3.4fps η οποία ισχύει για 170 διαδοχικά καρέ JPEG (υπό την προϋπόθεση
ότι χρησιμοποιείται γρήγορη κάρτα SD/SDHC). Συγκεκριμένα, το Digic IV συνεργάζεται
στενά με τον αισθητήρα CMOS για την αποθορυβοποίηση της εικόνας και την επίτευξη
ομαλής τονικής διαβάθμισης και φυσικότητας στην χρωματική απόδοση.
Η σκόνη αποτελεί πάντα ενοχλητικό παράγοντα για το φωτογράφο που αλλάζει
φακούς, ιδιαίτερα στη φύση, στο ταξίδι και σε εξωτερικά πλάνα. Το πρόβλημα αυτό
αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει το σύστημα Integrated Clean που ενεργεί και μηχανικά
αλλά και σε επίπεδο firmware με το Dust Delete Data όπου εντοπίζονται τα pixel τα
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ΒασικΑ χαρακτηριστικΑ
•	Aισθητήρας APS-C size
15.1Megapixel CMOS
•	Kλίμακα ευαισθησίας
ISO100-3200
•	Burst mode 3.4fps (καρέ το δευτ.)
• Χωρητικότητα buffer 170 καρέ
JPEG
• Full HD video
• Θύρα HDMI
• Οθόνη Clear View 3.0in. 920K
pixel
•	Live View λειτουργία
• Καρτα μνήμης SDHC

INTERSYS 210 9554000
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Lensbaby
Νέος converter 0.42x Super
Wide
Η Lensbaby ανακοίνωσε την
κυκλοφορία ενός υπερευρυγώνιου
φακού-μετατροπέα 0.42x, ο οποίος
τροποποιεί την ελάχιστη εστιακή
απόσταση 50mm στο υπερευρυγώνιο
21mm. O 0.42x Super Wide
είναι συμβατός αποκλειστικά με
Lensbabies που χρησιμοποιούν τα
οπτικά Double Glass, Single Glass,
Plastic και Pinhole/Zone Plate,
καθώς επίσης με τα Lensbaby
3G, Lensbaby 2.0 και το Original
Lensbaby. Οι διαστάσεις του είναι
5,1x4,4 cm και έχει βάρος μόλις
68 γραμμάρια.
ΓΕΡΑΜΑΣ 210 3303411-413

JOBO GIGA Vu SONIC, GIGA one SONIC
“Σώστε” τις φωτογραφίες
Δύο νέα μοντέλα σχεδιασμένα για ψηφιακό backup φωτογραφιών ανακοίνωσε
η JOBO. Το μοντέλο GIGA Vu SONIC απευθύνεται σε επαγγελματίες με υψηλές
απαιτήσεις για την αποθήκευση των φωτογραφιών. Προσφέρει χωρητικότητα
σκληρού δίσκου μέχρι 250GB, έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης 3.2 ιντσών,
σύστημα αποκωδικοποίησης TRUE RAW για διαφορετικά αρχεία RAW και μπορεί να
αποθηκεύσει 1GB δεδομένων σε 30 δευτ. Για όσους αναζητούν κάτι οικονομικότερο,
το GIGA one SONIC έχει χωρητικότητα δίσκου μέχρι 200GB, μονοχρωματική οθόνη
LCD 1.8 ιντσών και μπορεί να αποθηκεύσει 1 GB σε λιγότερο από ένα λεπτό.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

OmniVision Technologies
Φωτογραφίες 9 Megapixel και βίντεο 1080p HD με τον ίδιο αισθητήρα
Η OmniVision Technologies, γνωστός κατασκευαστής ηλεκτρονικών που αφορούν το ψηφιακό imaging, παρουσίασε τον
νέο αισθητήρα OV9810. Το chip, ανάλυσης 9 Megapixel, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στις
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και τις βιντεοκάμερες HD.
Συνδυάζοντας τη φωτογραφία των 9 Megapixel με video
1080p HD στο ίδιο chip, το OV9810 στοχεύει να γεφυρώσει
τους δύο κόσμους κινούμενης και σταθερής εικόνας. Για την
κατασκευή χρησιμοποιείται αποκλειστική αρχιτεκτονική 1.75
micron OmniPixel3-HS της εταιρείας. Επίσης πολύ καλά είναι τα
χαρακτηρισιτκά λήψεων σε χαμηλό φωτισμό, με ευαισθησία
960mV/lux-sec. Το chip OV9810 έχει μέγεθος 1/2.3 ίντσες και
μέγιστη ταχύτητα λήψης 8.9 καρέ ανά δευτερόλεπτο στην
ανάλυση των 9 megapixel. Στο full High Definition video (True
HD 1080p) δουλεύει με frame rate 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Ο αισθητήρας είναι άμεσα διαθέσιμος ως δείγμα για τους
υποψήφιους πελάτες. Θ’ αρχίσει να παράγεται μαζικά το
δεύτερο εξάμηνο του 2009.
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Sony-Sandisk
Η εξέλιξη του Memory Stick PRO
και Memory Stick Micro

Xerox 8254E, 8264E
Νέοι plotter από τη Xerox
Δύο οικονομικά μοντέλα plotter παρουσίασε η Xerox στο περίπτερό της στην
PMA. Τα μοντέλα των 54ων και 64ων ιντσών είναι οι νεότερες προσθήκες στη
γκάμα των color solvent ink wide-format εκτυπωτών της εταιρείας, η οποία
πλέον αριθμεί έξι μοντέλα. Οι plotter Xerox 8254E και 8264E είναι συμβατοί με
μεγάλη ποικιλία υλικών εκτύπωσης, για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές.
Χρησιμοποιούν συνδυασμό τεχνολογίας inkjet και φιλικών προς το περιβάλλον
μελανιών τύπου eco-solvent. Αυτό σημαίνει πως δεν απαιτούν τη χρήση κάποιου
συστήματος εξαερισμού ή φιλτραρίσματος, και οι εκτυπώσεις μπορούν να
διαρκέσουν μέχρι και τρία χρόνια χωρίς πλαστικοποίηση. Οι 8254E και 8264E
μπορούν να τυπώσουν σε αναλύσεις από 540 μέχρι 1440dpi με μέγιστη ταχύτητα
13,54 και 16 τετραγωνικά μέτρα την ώρα αντίστοιχα. Χρησιμοποιούν κεφαλές
inkjet τύπου piezo-electric και drop-on-demand, με τις τεχνολογίες dynamic
variable dot imaging και intelligent interweaving print για αυξημένη ευκρίνεια,
ομαλότερες χρωματικές μεταβάσεις και αυξημένη απόδοση σε υψηλότερες
ταχύτητες εκτύπωσης.

Στην κούρσα για τις μεγαλύτερη
χωρητικότητα και ταχύτητα στις κάρτες
μνήμης επιδίδονται η Sony και η Sandisk,
καθώς συνεχίζουν τη συνεργασία τους
για την ανάπτυξη των καρτών μνήμης
στο φορμά “Memory Stick/Pro/Duo/
M2 (Micro)”. Το φορμά Memory Stick
Extended High Capacity (προσωρινή
ονομασία) επεκτείνει τη χωρητικότητα
των Memory Stick PRO στο μέγιστο
των 2 Terabytes (TB) ενώ το Memory
Stick HG Micro επιτρέπει μέγιστο ρυθμό
διαμεταγωγής δεδομένων της τάξης των
60ΜΒ ανά δευτερόλεπτο. Eτσι κατακτά
μια από τις πρώτες θέσεις στα charts
των επιδόσεων. Το σημερινό όριο
χωρητικότητας του φορμά είναι 32GB.
SONY HELLAS 210 6782000
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

XEROX HELLAS A.E.E. 210 9307000

Sony UP-DR80
Όψεις μιας πόλης: Η δική μας Αργυρούπολη
Ομαδική έκθεση νέων φωτογράφων
Την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 20:30 πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της έκθεσης «Όψεις μιας πόλης: Η δική μας Αργυρούπολη στο ΠολιτιστικόΣυνεδριακό Κέντρο «Μίκης
Θεοδωράκης», Κύπρου 68 Πλ.
Δημαρχείου στην Αργυρούπολη.
Η έκθεση διοργανώθηκε από τον
Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου
Αργυρούπολης και παρουσιάζονται
τα έργα 15 φωτογράφων. Η έκθεση
θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 30
Μαρτίου, και λειτουργεί από τις
10:00 μέχρι τις 13:00 και από τις
18:00 μέχρι τις 21:00.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»
210 9933881
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Επαγγελματικός φωτ/κός εκτυπωτής
Ο φωτογραφικός εκτυπωτής UP-DR80 αποτελεί
προσθήκη στους επαγγελματικούς εκτυπωτές
της εταιρείας. Πρόκειται για ένα compact printer
που τυπώνει χαρτιά με επιφάνειες glossy και
ProMatte, ενώ χάρη στην τεχνολογία dyesublimation αποφεύγει τα επικίνδυνα χημικά
που χρησιμοποιούν οι film-based εκτυπωτές.
Ο UP-DR80 μπορεί να εκτυπώσει φωτογραφίες
χωρίς περιθώριο, διαστάσεων 8x10 και 8x12in.
Eπίσης υποστηρίζει λειτουργία multi-cut,
τυπώνοντας φωτογραφίες 4x8,5x8 και 6x8
ιντσών. Η εκτύπωση μιας εικόνας 8x10 διαρκεί
περίπου 63 δευτερόλεπτα (χωρίς το χρόνο
επεξεργασίας). Με διαστάσεις 32x42,5x20,5
(ΠxΒxΥ) και βάρος 11,3 κιλά, είναι ένας από
τους μικρότερους και ελαφρύτερους εκτυπωτές
dye-sublimation σε αυτό το μέγεθος χαρτιού.
SONY HELLAS 210 6782000
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Eπιχειρήσεις

Astron Digital Photo Studio
Συνεχίζει την 60χρονη οικογενειακή παράδοση.
Η επιχείρηση Astron Digital Photo έχει τις ρίζες της το 1950 όταν ο
Κωνσταντίνος Παππάς, ίδρυσε το πρώτο studio στην πλατεία Κάνιγγος.
Πρόσφατα άνοιξε και το δεύτερο κατάστημα στο Παγκράτι, στο οποίο
μιλήσαμε με τον Μάριο Παππά, γιό του ιδρυτή.
Συνολικά η επιχείρηση απασχολεί τέσσερα άτομα και στα δύο
καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη. Παρέχεται όλη
η γκάμα των υπηρεσιών που συναντάμε σε ένα καλό και πλήρως
εξοπλισμένο φωτογραφείο: φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου,
επεξεργασία σε παλιές φωτογραφίες, εκτυπώσεις, μεγεθύνσεις, αντιγραφές,
σαρώσεις, επεξεργασία βίντεο, μετατροπή VHS σε DVD, ενώ δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα σε φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις γάμων και
βαπτίσεων. Το εμπορικό τμήμα των καταστημάτων δεν ασχολείται με
φωτογραφικές μηχανές, αλλά διαθέτει αναλώσιμα, χαρτιά για εκτυπωτές,
τσαντάκια, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κορνίζες, και άλμπουμ.
Στον τομέα των εκτυπώσεων χρησιμοποιούνται τα ψηφιακά Minilab Gretag
MK10 και Agfa 101. Η επιχείρηση δραστηριοποιείται ενεργά και στο
ψηφιακό άλμπουμ, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου την κατασκευή, από το
δημιουργικό μέχρι την εκτύπωση και τη βιβλιοδεσία.
Έχοντας όλο τον έλεγχο της παραγωγής in house, εξασφαλίζεται καλύτερη
ποιότητα στον πελάτη, γρήγορη παράδοση, και μπορεί να προσφερθεί
εγγύηση ποιότητας.
Εκτός από τα ψηφιακά άλμπουμ των γάμων και των βαπτίσεων, ιδιαίτερα
δημοφιλή είναι τα ψηφιακά άλμπουμ με ερασιτεχνικές φωτογραφίες των
πελατών. Έχει γίνει επιλογή της στιβαρότερης κατασκευής του ψηφιακού
άλμπουμ, έναντι του φθηνότερου photobook που γίνεται σε laser ή inkjet
μηχάνημα. Εδώ η εκτύπωση γίνεται με φωτογραφική ποιότητα σε minilab,
διασφαλίζοντας τη διάρκεια ζωής και τη καλύτερη δυνατή αναπαραγωγή.
Η επιμονή στην ποιότητα φαίνεται από το γεγονός πως στο Astron Digital
Studio αναλαμβάνουν μόνο όσους γάμους μπορούν να καλύψουν οι ίδιοι,
με τα υψηλά στάνταρ της εταιρίας και τον απόλυτο, προσωπικό έλεγχο από
την αρχή μέχρι το τέλος της δουλειάς. Απορρίπτουν την ανάθεση σε τρίτους
φωτογράφους που υπάρχει περίπτωση να αποδώσουν αμφίβολη ποιότητα
και να μείνει δυσαρεστημένος ο πελάτης.
Στο ερώτημα της πορείας της αγοράς, ο Μάριος Παππάς μας είπε πως “...
η καλή λιανική πώληση πιστεύω πως δεν έχει να φοβηθεί κάτι από την
οικονομική κρίση. Αυτοί που έχουν να φοβηθούν είναι οι λεγόμενοι
αεριτζήδες, που δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί στο χώρο μας”.
Η άμεση επαφή με τον πελάτη, η σωστή εξυπηρέτηση και παράδοση είναι
το κλειδί για την επιτυχία. “Αν ό,τι έχεις πει [στον πελάτη] του το δώσεις,
ό,τι έχει συμφωνηθεί από την αρχή και κάτι παραπάνω μετά, δεν νομίζω
ότι έχεις να φοβηθείς από την κρίση. Υπάρχει και πρόβλημα [στην αγορά],
αλλά πιο πολύ εξαρτάται από την ψυχολογία του κόσμου και τι σχέση έχεις
με τον πελάτη”.
Κλείνοντας, ο κος Παππάς τόνισε πως σήμερα ένας φωτογράφος, για να
θεωρηθεί καλός στη δουλειά του, πρέπει να είναι και ικανός γραφίστας,
καθώς και να γνωρίζει τα δημοφιλέστερα προγράμματα imaging, ώστε
να μπορεί να φτιάξει μια αξιοπρεπή μακέτα για ένα ψηφιακό άλμπουμ.
Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να γνωρίζει καλά την ψηφιακή μηχανή και τις
δυνατότητες που του δίνει. Με τις κατάλληλες ρυθμίσεις για τις συνθήκες
σε κάθε χώρο, το ψηφιακό αποτέλεσμα έχει καλύτερη ποιότητα από το
φιλμ.
Astron Digital Photo Studio, Ακαδημίας 95, Πλατεία Κάνιγγος &
Φιλολάου 122, Παγκράτι Αθήνα, Τηλ: 210 3825654 & 210 7515585
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Studio ABS - Αντώνης Ελευθεράκης
Εμπορική φωτογραφία με υψηλή αισθητική και προσωπικό στυλ
Η άνθηση της εμπορικής και
διαφημιστικής φωτογραφίας στη
δεκαετία του ‘90 έφερε στην Ελλάδα
το concept του οργανωμένου
στούντιο, μεταφέροντας το
αντίστοιχο δυτικοευρωπαϊκό
πρότυπο. Η ιδέα αποδείχθηκε
πετυχημένη και με απήχηση στην
αγορά και αρκετά στούντιο άνθισαν
στο χώρο. Σχεδόν είκοσι χρόνια
μετά, η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει
και το επαγγελματικό περιβάλλον
είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και
δύσκολο. Ένα από τα παλιότερα
στούντιο που κατάφεραν να
επιβιώσουν είναι και το ABS, για
το οποίο μας μιλάει ο εκ των
συνεταίρων, Αντώνης Ελευθεράκης.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

• Πότε ιδρύθηκε το στούντιό σας και με ποιά είδη φωτογραφίας ασχολείστε;
Το στούντιο ιδρύθηκε το 1990 και το 1992 ξεκινήσαμε συνεργασία με τον Bill Patrick μέχρι
σήμερα. Το στούντιο καλύπτει και τη φωτογραφία μόδας, με την οποία ασχολείται ο Bill
Patrick και εγώ επιδίδομαι στο still life και την διαφημιστική φωτογραφία. Είναι ξεκάθαρα τα
ενδιαφέροντά μας και αυτό που αντιπροσωπεύει τον καθένα από τους δύο.
• Πως ξεκίνησε η ανάμειξή σας με τη φωτογραφία;
Η σχέση μου με τη φωτογραφία ξεκίνησε κάπως συμπτωματικά και σε πολύ νεαρή ηλικία.
Εργαζόμουν στην εταιρεία Σαλκοφώτ του κ. Κούνιο και μένοντας αρκετά χρόνια εκεί έμαθα
πολλά πράγματα. Είχα βέβαια και το μικρόβιο, αλλά ήταν ένα σχολείο για μένα. Γνώρισα τους
φωτογράφους της εποχής και παρακολούθησα αρκετά σεμινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό
που διοργάνωνε η εταιρεία.
• Πιστεύετε ότι η επαγγελματική φωτογραφία στην Ελλάδα συγκρίνεται με την ευρωπαϊκή;
Υπάρχουν πολλές αξιόλογες δουλειές. Ωστόσο τα μεγέθη της αγοράς είναι συγκεκριμένα εδώ
στην Ελλάδα όποτε μάλλον θα ήταν άσκοπη η σύγκριση. Σίγουρα υπάρχουν αξιόλογες δουλειές
και είναι συγκρίσιμο το επίπεδο με των συναδέλφων στο εξωτερικό, απλά επαναλαμβάνω πως
είναι άλλα τα μεγέθη και άλλες οι ανάγκες.
• Την τελευταία πενταετία γίναμε μάρτυρες δραματικών αλλαγών στο χώρο της
εμπορικής φωτογραφίας και γνωστοί φωτογράφοι που ασχολούνταν χρόνια με το είδος,
αποσύρθηκαν. Θέλουμε την γνώμη σας.
Πιστεύω ότι η πρώτη κρίσιμη φάση παρατηρήθηκε όταν πέρασε η ψηφιακή τεχνολογία
στην αγορά όποτε ξεκίνησαν τα προβλήματα για τους συναδέλφους που δεν μπόρεσαν να
απορροφήσουν την τεχνολογία, λόγω ηλικίας ίσως, και εγκατέλειψαν το χώρο.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
Η οικονομική κρίση που επικρατεί τελευταία είναι η δεύτερη φάση του φαινομένου
που αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ πως βασικά αυτοί είναι οι δύο λόγοι που ανάγκασαν
κάποιους συνάδελφους να σταματήσουν τις προσπάθειές τους. Εμείς από το
1998 ήμασταν το δεύτερο στούντιο στην Ελλάδα που υιοθετήσαμε τη ψηφιακή
τεχνολογία με ψηφιακές πλάτες τύπου scanback, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση
με τις σημερινές. Αυτό μας βοήθησε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη και να
είμαστε σήμερα εξοπλισμένοι με ό,τι ψηφιακό μέσο υπάρχει.
• Η ψηφιακή τεχνολογία όμως βοηθάει και αρκετούς να διεισδύουν στο χώρο,
που ίσως παλιότερα να ήταν διστακτικοί...
Είναι αναπόφευκτο να εισέρχονται διάφοροι στο χώρο οι οποίοι αντιμετωπίζουν
τη φωτογραφία κυρίως ως ευκαιρία για επένδυση. Ο επαγγελματίας φωτογράφος
όμως έχει να προσθέσει και άλλα στοιχεία στη δουλειά του όπως π.χ. τις εμπειρίες
του, την προσωπική του αισθητική, το πώς χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία κ.λ.π.
• Η ψηφιακή τεχνολογία επηρεάζει την τεχνική και την αισθητική στην
επαγγελματική φωτογραφία;
Η επαγγελματική φωτογραφία αλλάξει - πιστεύω προς το καλύτερο. Αν κάποιος
χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, του ανοίγονται νέοι δρόμοι. Και πέρα από
αυτό η εξέλιξη των συστημάτων είναι τόσο σημαντική και αξιόλογη που βοηθάει τη
δημιουργικότητα και σε κάνει να ανακαλύπτεις καινούργια πράγματα.
• Ενημερώνεστε για τις αγορές του εξωτερικού; Αποτελεί ελληνικό μόνον
φαινόμενο ο πόλεμος των τιμών και η συρρίκνωση των καλών εργασιών στα
φωτογραφικά στούντιο;
Ενημερωνόμαστε μέσω διαδικτύου και του περιοδικού τύπου. Ο πόλεμος των
τιμών και η συρρίκνωση του έργου των φωτγράφων συμβαίνει και στο εξωτερικό,
δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς. Όπως όμως προανέφερα τα μεγέθη της
αγοράς είναι διαφορετικά και σαφώς μικρότερα εδώ. Ίσως για αυτό το νιώθουμε
περισσότερο στο πετσί μας...
• Ένα στούντιο είναι βιώσιμο στην Ελλάδα αν δραστηριοποιείται σε πολύ
συγκεκριμένο αντικείμενο;
Το σημαντικό είναι σε ότι κάνει κάποιος να μπορεί να ξεχωρίσει για να ζήσει από
αυτό και εκεί είναι και το μυστικό. Πλέον όμως έχουμε και τη δυνατότητα να
ανοιχτούμε και σε άλλες αγορές και αυτό βοηθάει αρκετά ώστε να μπορούμε να
ζούμε από αυτήν τη δουλειά. Πάντα με το σκεπτικό ότι ξεχωρίζουμε σε αυτό που
κάνουμε μέσω της προσωπικής μας αισθητικής. Υπάρχουν αρκετά γραφεία στο
εξωτερικό που εκπροσωπούν τους δημιουργούς φωτογράφους, αλλά βέβαια για
να σε μανατζάρουν θα πρέπει να έχεις αξιόλογο υλικό που να θεωρούν ότι μπορεί
να προωθηθεί στην αγορά. Φυσικά τέτοιο άνοιγμα μπορεί να γίνει και μέσω των
προσωπικών γνωριμιών αλλά στο εξωτερικό οι δουλειές περνούν κυρίως μέσα από
τα πρακτορεία.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Αντώνης Ελευθεράκης γεννήθηκε
το 1959. Εργάστηκε ως εμπορικός
διευθυντής στην εταιρεία ΣΑΛΚΟΦΩΤ.
Παράλληλα με την δουλειά του
παρακολούθησε σεμινάρια, απέκτησε
εμπειρία και διαμόρφωσε το προσωπικό
του στυλ. Από το 1988 ασχολείται
επαγγελματικά αποκλειστικά με τη
φωτογραφία, ίδρυσε το studio ABS
και από το 1992 συνεργάζεται με το
φωτογράφο μόδας Bill Patrick.
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ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

...ΤελικΗ Αποψη
Μια (αληθινή) ιστορία τρόμου
Ο εφιάλτης κάθε φωτογράφου
Ο Scott Hargis είναι επαγγελματίας στο χώρο της “φωτογραφίας για μεσίτες”
(photography for real estate). Φωτογραφίζει σπίτια και κτήρια που πρόκειται να
διατεθούν προς πώληση από κάποιο μεσιτικό γραφείο. Τον περασμένο Οκτώβριο είχε
μια εμπειρία που είναι σχεδόν βέβαιο πως αφαίρεσε μερικά χρόνια από τη ζωή του.
Η μέρα ξεκίνησε καλά. Ο Scott δεν είχε πρωινή φωτογράφιση και η ώρα κυλούσε
ήρεμα, όπως όφειλε μια όμορφη φθινοπωρινή μέρα. Απόλαυσε τον καφέ του σε μια
καφετέρια, διάβασε το περιοδικό του, ετοίμασε τις αποσκευές για το επόμενο ταξίδι
του, το οποίο περίμενε καιρό.
Όλα τέλεια. Η μεσημεριανή φωτογράφιση ήταν εύκολη. Ένα κτήριο γραφείων, καμιά
δεκαριά φωτογραφίες, κυρίως εξωτερικά. Piece of cake.
Η φωτογράφιση των 2:00μμ πήγε μια χαρά, ήταν ένα αδιάφορο διαμέρισμα στην
Alameda. Εύκολη δουλειά, ούτε που τον προβλημάτισε καθόλου.
Η φωτογράφιση των 4:00μμ ήταν αυτή που ο Scott περίμενε όλη τη βδομάδα. Εδώ και
κάποιο διάστημα φωτογράφιζε το κτήριο Cathedral Building στο κέντρο του Oakland.
Xτισμένο το 1914, ήταν το πρώτο Gothic Revival κτήριο στη Δυτική ακτή των ΗΠΑ και
μετατρεπόταν σταδιακά σε διαμερίσματα τύπου Νέας Υόρκης, με κάθε διαμέρισμα να
καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο (μπορείτε να δείτε φωτογραφίες στο
http://www.cathedral-building.com).
Εκείνη τη μέρα θα έπαιρνε 8-10 φωτογραφίες από μερικά προσφάτως ολοκληρωμένα
διαμερίσματα. Κι αυτή η φωτογράφιση πήγε καλά και ο Scott την απολάμβανε σε
όλη της τη διάρκεια. Προς το τέλος της φωτογράφισης, η Compact Flash κάρτα, η ίδια
που χρησιμοποιούσε όλη μέρα, γέμισε. Ο Scott ήταν στο 12ο όροφο και η τσάντα
με τα φωτογραφικά στον 14ο. Οπότε άφησε κάτω τη μηχανή του, περπάτησε ως
το 14ο όροφο, πήρε μια καινούρια κάρτα και επέστρεψε. Έβγαλε τη γεμάτη κάρτα
απ’ τη μηχανή, την έβαλε στην κωλότσεπη του τζιν, έβαλε μέσα τη νέα κάρτα και
ολοκλήρωσε τη φωτογράφιση.
Κανονικά, όπως πολλοί επαγγελματίες φωτογράφοι, ο Scott είναι εξαιρετικά
συστηματικός όσον αφορά τις κάρτες μνήμης. Τις γεμάτες κάρτες που δεν είχε ακόμα
κατεβάσει στον υπολογιστή τις τοποθετούσε στην θήκη για τις κάρτες ανάποδα και
με την ταμπέλα να μην φαίνεται, σαν μια οπτική υπενθύμιση πως η συγκεκριμένη
κάρτα ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Τις γεμάτες κάρτες που τις είχε περάσει στον
υπολογιστή αλλά δεν τις έκανε format τις έβαζε ανάποδα με την ταμπέλα να φαίνεται.
Τις εντελώς άδειες κάρτες τις τοποθετούσε σωστά και με την ταμπέλα να φαίνεται.
Εκείνη τη μέρα, όμως, για οποιοδήποτε λόγο, απλά έβαλε την κάρτα στην τσέπη του.
Τέλειωσε τη φωτογράφιση, μάζεψε τον εξοπλισμό και πήρε το ασανσέρ μέχρι το
ισόγειο. Οδήγησε μέχρι το σπίτι και, ως συνήθως, άρχισε να περνάει τις φωτογραφίες
στον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας την φωτογραφική ως card reader. Μόλις άδειασε
την κάρτα που ήταν στη μηχανή, βάζει το χέρι στην κωλότσεπη για να πάρει την πρώτη
Compact Flash. Δεν ήταν εκεί.
Ξεκίνησε μια μανιώδης αναζήτηση τουλάχιστον μίας ώρας, που περιλάμβανε το
αυτοκίνητο, την τσάντα με τα φωτογραφικά, το έδαφος ανάμεσα στο γκαράζ και την
κεντρική είσοδο, και φυσικά τις τσέπες του τουλάχιστον 10 φορές. Διότι στην κάρτα
που δεν έβρισκε δεν ήταν μόνο οι φωτογραφίες του Cathedral Building αλλά και οι
δύο άλλες φωτογραφίσεις, τις επόμενες έπρεπε να παραδώσει το επόμενο πρωί.
Σύντομα συνειδητοποίησε πως δεν θα έβρισκε την κάρτα. Τηλεφώνησε στον πελάτη,
άφησε μήνυμα για τον τηλεφωνητή σχετικά με το τι είχε συμβεί και πως ήθελε
να επιστρέψει το συντομότερο στο κτήριο για να βρει την κάρτα. Αλλά δεν έλαβε
τηλεφώνημά του. Εκείνη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε καλά.
Το επόμενο πρωί στις 6:45 περίμενε έξω από την κεντρική είσοδο του Cathedral
Building, ελπίζοντας να πετύχει τον Enrico, τον επικεφαλής της ανοικοδόμησης, καθώς
θα ερχόταν στη δουλειά. Ο Enrico εμφανίστηκε στις 7:00 ακριβώς και άφησε τον Scott
να ψάξει στο 12ο και το 14 όροφο. Η κάρτα δεν ήταν πουθενά.
Αποκαρδιωμένος, ο Scott χαιρέτισε τον Enrico και βγήκε από το κτήριο, ενώ
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αναρωτιόταν πως θα το εξηγούσε
αυτό στους τρεις πελάτες των οποίων
έχασε της φωτογραφίες. Την τελευταία
στιγμή, απελπισμένος, αποφάσισε
να ακολουθήσει τα χθεσινά βήματά
του στο μέρος που είχε παρκάρει την
προηγουμένη. Περπάτησε αργά κατά
μήκος του δρόμου, ψάχνοντας τη
μικρή, πλαστική compact flash ανάμεσα
απόχαρτα από χοτ ντογκ, κουτιά από
χάμπουργκερ και λοιπά σκουπίδια που
παρέσερνε ο άνεμος. Τίποτα.
Και τότε - καταμεσής στο δρόμο, λίγα
μέτρα από ‘κει πού χε παρκάρει το
αυτοκίνητό του - η κάρτα του! Την είχε
πατήσει τουλάχιστον ένα όχημα. Οι
γρατζουνιές και τα βαθουλώματα δεν
άφηναν αμφιβολία. Την άρπαξε και
επέστρεψε στο αυτοκίνητο, τη σκούπισε,
την έβαλε στη μηχανή και πάτησε το Play.
Όλες οι φωτογραφίες ήταν εκεί, όλα τα
δεδομένα άθικτα.
Και ο Scott άρχισε να
επαναδιαπραγματεύεται την άποψή
του για το αν υπάρχει Θεός…
Την αυθεντική ιστορία, όπως
δημοσιεύτηκε από τον ίδιο το
φωτογράφο στο forum του Flickr
μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ:
http://www.flickr.com/groups/
photographyforrealestate/
discuss/72157607736913774/
                                 
A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

“Øçöéáêeó SLR

500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”
Μ’ ένα τηλέφωνο στο γραφείο σας

Τηλ.: 210 8541400
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