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Photovision News

PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε πιο κάτω τη νέα, ενημερωμένη λίστα 

Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων της PHOTOVISION το 

περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με την υποστήριξη του περιοδικού Mbike 

διοργανώνει Ποδηλατοδρομία. Έτσι την Κυριακή πρωί 7 Απριλίου 2013 

όσοι ποδηλάτες το επιθυμούν, με αφετηρία το χώρο της έκθεσης στο 

Ελληνικό, θα ακολουθήσουν την ευχάριστη διαδρομή της Παραλιακής 

Λεωφόρου μέχρι το Καβούρι, την Βουλιαγμένη και ακόμη πιο πέρα! 

Με την επιστροφή τους στις εγκαταστάσεις της έκθεσης το μεσημέρι, 

θα λάβουν μέρος σε μεγάλη κλήρωση φωτογραφικών μηχανών 

action cam προσφορά των παρακάτω εταιριών: 

• GoPro Hero 3 Silver αξίας 349€ / προσφορά: Drakos Digital

• Sony Action Cam HDR-AS15 αξίας 320€ / προσφορά: Sony Hellas

• JVC Action Cam GC-XA1 αξίας 290€ / προσφορά: BLK

• Aee Technology Magicam SD21 αξίας 259 € / προσφορά: Photozone

Οι τυχεροί θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες στην ποδηλατοδρομία. Θα παραλάβουν τα δώρα τους 

απ’ τα περίπτερα των χορηγών στον εκθεσιακό χώρο. 

                                                              Δηλώσεις συμμετοχής: εδώ   

��"#�$% & �#����"#�$%

Παρακολούθησα πρόσφατα σε συζήτηση στην κρατική 

τηλεόραση τον γνωστό επικοινωνιολόγο Δημ.Μαύρο 

της MRB να κάνει μία ενδιαφέρουσα κοινωνιολογική 

ανάλυση για το πως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή 

η συμπεριφορά όλων των παρεπιδημούντων αυτή τη 

δύσμοιρη χώρα. Στην σύντομη εισήγησή του ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι οι δημοσκόποι στις αναλύσεις τους 

δεν διαχωρίζουν πλέον τους πολίτες σε μνημονιακούς 

και αντιμνημονιακούς ούτε σε αριστερούς και δεξιούς 

ούτε σε πλούσιους και φτωχούς αλλά σε... δρώντες 

και αντιδρώντες! Και οι δύο αυτές μεγάλες ομάδες 

εμπεριέχουν άτομα απ’ όλο το πολιτικό και οικονομικό 

φάσμα της κοινωνίας μας, άνδρες και γυναίκες, νέους και 

ηλικιωμένους. Βασικό χαρακτηριστικό των ‘’δρώντων’’ 

είναι η αισιόδοξη στάση απέναντι στη ζωή και στο μέλλον 

αυτού του τόπου. Δρουν, ενεργούν και παλεύουν για 

ένα καλύτερο αύριο χωρίς να επηρεάζονται σοβαρά από 

όσα συμβαίνουν στην οικονομική και πολιτική σκηνή 

της χώρας μας. Έχουν βάλει ως πρώτη προτεραιότητα 

να βγουν από την ‘’φορτούνα’’ βρεγμένοι μεν, σώοι δε, 

έχοντας για τον σκοπό αυτό επιστρατεύσει όσα χρήματα 

και όση ενέργεια τους έχουν απομείνει. Δρουν και 

εργάζονται σκληρά, είναι αισιόδοξοι, δεν έχουν χάσει το 

χαμόγελό τους. Η άλλη κατηγορία, οι ‘’αντιδρώντες’’, είναι 

οι απαισιόδοξοι. Τίποτα δεν βρίσκουν σωστό. Νιώθουν 

εξαπατημένοι, όλα τα βλέπουν αρνητικά, άσχημα. 

Δεν ελπίζουν ότι τα πράγματα μπορούν να διορθωθούν, 

σπάνια συμμετέχουν σε  κοινωνικές δραστηριότητες, 

μετράνε σχολαστικά τι και που θα ξοδέψουν χωρίς να είναι 

κατ’ ανάγκη φτωχοί και πένητες. Η συμπεριφορά τους 

μπορεί να δικαιολογηθεί π.χ επειδή έχασαν πρόσφατα 

τη δουλειά τους η γιατί η επιχείρησή τους δεν πάει καλά. 

Όμως τέτοιοι υπάρχουν και στην άλλη κατηγορία και ‘δω 

βρίσκεται η διαφορά! Γιατί σας τα λέω αυτά; 

Γιατί η πρόσφατη οργανωτική εμπειρία της PHOTOVISION 

μας έφερε αντιμέτωπους και με τις δύο παραπάνω ομάδες. 

Και όπως ήταν φυσικό και αναμενόμενο στην έκθεση 

δεν θα συναντήσετε ούτε μια επιχείρηση από την ομάδα 

των ‘’αντιδρώντων’’. Θα συναντήσετε επιχειρηματίες που 

ελπίζουν σε ένα καλύτερο αύριο, που έχουν προτάσεις για 

τους πελάτες τους συμβατές με την κρίση. Επιχειρηματίες 

που δεν έχουν χάσει την πίστη και την αισιοδοξία τους στο 

μέλλον αυτής της χώρας. Και η αισιοδοξία και το χαμόγελο 

ως γνωστόν είναι μεταδοτικά. 
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��: ). 8��
����������

�� �����	�
 ����	���
 ���	�������

A�������	
 �� �	���� ��� ������� ��������� ��� 8 �������  

 5-8 
Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.


���� E������ 
���	�����

���� �����������: �����	��� 5/4 16:00 - 21:00, �
����� 6/4, !����	� 7/4 & "������ 8/4  11:00 - 21:00 

# ���
�� �	��� ��� ��� ��	$�� 	�� ��� ��������� ���

%�� �� ����� �������	
 ���� �	���� 	
��� 	��	 ��'
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I AM THE BIG PICTURE

I AM THE NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και 
εγγραφή video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 
ή 24 fps, καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο 
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι ένα έργο τέχνης. iamnikon.gr
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	+�2*6%2� $2� ?0�=�

[8>>83+ 6 8%@7\7+= 2013

87?+=[8 8
12:00 - 13:30

•  �6<+#+ #� �=3#2@6 #8� [8!2�@1� �89�*1� 
�$�� �"��� �$�� �������	� �	 	����
��� ����	�# ���. ��"	�# 	�	�	���� 

��� ��������$�� �	� ��� '��	������� ��� 
	� ���
����� � ����	�# 

��"�����$	 ��	 �	 ��� 	;�����#
��� '���������� 
��� �#���� 
	�.

�238$8#1�: >	������ >	
	�����
�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

14:30 - 16:00
• K�02�4%6%23�� �<?*8� @�2 +@#=4"#1
%�� �	 '�$�� 
��� �!��� �� ��
�����	 �	� �	 ����
��� 
�
�� ��� 

������	�$�� 
�� 
�$�� �	� 
�� ���	
�#���. �	��������
�	 �!����, 

printer profiles, Fine Art �	� ��
���� ��	 a/� �	� ��"����� ������
���. 

�238$8#1�: 2������ 30���0��
�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

17:00 - 18:30
• Photoshop. ��32@6 +%$�0+'�
8�	�����# �	���
$	
� ��� �	
���� ���	��$�� �	� ��� ������� �	 

�	 	;�����#
���� '����������. +� �	����� �	� �	 layers. T	 �$'� ��� 

	�"�$�� - '�	����� JPEG, TIFF & RAW.

�238$8#1�: 2������ <	"���

�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

19:30 - 21:00
• Photoshop. �252@�� #+9*2@��
%	���
$	
� ��� ��� 
���!�
����� '���!�
��� �	� ������
��� 
��� 

������	�$�� �	� ��
	 	�� 	����
� 
������������ �	�	'��������.

�238$8#1�: 2������ <	"���
�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

87?+=[8 >
15:00 - 17:00
• �40�� #+9*2@�� !"#23��\
3� 
�������� !	 ��	��	������!�$ 
� ��'��� '�	��������� 
������. ?	 

�$��� ��$'��;� ��"����� �	� �	���
$	
� ����������� �
��� ����
��.

�238$8#��: 8�. >���	�0���� - 2. <���	����  
�?3#��: 30 ���� (���# �� �%8)

18:00 - 20:30
• �"#�$%�!'� Glamour
3� 
�������� �����	������ 
����� 	�
!����# 	����
� ��� �$'��� �	� 

��� 	�	�������� �;����
��/����
��. ?	 	�����!#
�� ��	����# 

�;�
��
� �#���� �� ������� ��	 ����� ���� 
������"�����.

�238$8#��: 8�. >���	�0���� - 2. <���	����  
�?3#��: 40 ���� (���# �� �%8)

��'���
��� ��	�����
����� ��� 
����	�$�� !	 ��	��	������!�� live ���'�$;��� 

���� ���_����� �	� show 
�	 ���$����	 ��� ��!����. 
\����������� 
��� �	������ ��� ��!�
�� �	� 
�� 

www.photovision.gr

�=@78�( 7 8%@7\7+= 2013

87?+=[8 8
12:00 - 13:30

•  �6<+#+ #� �=3#2@6 #8� [8!2�@1� �89�*1� 
�$�� �"��� �$�� �������	� �	 	����
��� ����	�# ���. ��"	�# 	�	�	���� 

��� ��������$�� �	� ��� '��	������� ��� 
	� ���
����� � ����	�# 

��"�����$	 ��	 �	 ��� 	;�����#
��� '���������� 
��� �#���� 
	�.

�238$8#1�: >	������ >	
	�����
�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

14:30 - 16:00
• K�02�4%6%23�� �<?*8� @�2 +@#=4"#1
%�� �	 '�$�� 
��� �!��� �� ��
�����	 �	� �	 ����
��� 
�
�� ��� 

������	�$�� 
�� 
�$�� �	� 
�� ���	
�#���. �	��������
�	 �!����, 

printer profiles, Fine Art �	� ��
���� ��	 a/� �	� ��"����� ������
���. 

�238$8#1�: 2������ 30���0��
�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

17:00 - 18:30
• Photoshop. ��32@6 +%$�0+'�
8�	�����# �	���
$	
� ��� �	
���� ���	��$�� �	� ��� ������� �	 

�	 	;�����#
���� '����������. +� �	����� �	� �	 layers. T	 �$'� ��� 

	�"�$�� - '�	����� JPEG, TIFF & RAW.

�238$8#1�: 2������ <	"���

�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

19:30 - 21:00
• Photoshop. �252@�� #+9*2@��
%	���
$	
� ��� ��� 
���!�
����� '���!�
��� �	� ������
��� 
��� 

������	�$�� �	� ��
	 	�� 	����
� 
������������ �	�	'��������.

�238$8#1�: 2������ <	"���
�?3#��: 25 ���� (���# �� �.%.8.)

87?+=[8 >
15:00 - 17:00
• �40�� #+9*2@�� !"#23��\
3� 
�������� !	 ��	��	������!�$ 
� ��'��� '�	��������� 
������. ?	 

�$��� ��$'��;� ��"����� �	� �	���
$	
� ����������� �
��� ����
��.

�238$8#��: 8�. >���	�0���� - 2. <���	����  
�?3#��: 30 ���� (���# �� �%8)

18:00 - 20:30
• �"#�$%�!'� Glamour
3� 
�������� �����	������ 
����� 	�
!����# 	����
� ��� �$'��� �	� 

��� 	�	�������� �;����
��/����
��. ?	 	�����!#
�� ��	����# 

�;�
��
� �#���� �� ������� ��	 ����� ���� 
������"�����.

�238$8#��: 8�. >���	�0���� - 2. <���	����  
�?3#��: 40 ���� (���# �� �%8)

����	��� 
�	 
�������	
������ 	�� ���	 on line �����
� 
�� www.photovision.gr 

��"�� 31 <	��$�� # '�	�������� 
�� reception ��� ��!�
��.

��%�91: � 3=��+#�91 3+ 3+�2*6%2� 4�%�9+2 52@�'"�� 
5"%+6* +23?5�= 3#8* �@<+38 ?0+� #2� 8��%+�

�� ���'����$% $(���")$�% ��% *(+$)�%


���� E������ 
���	�����

Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.

5 - 8 
�������� 

2013

	
��� 
��������
����� ��	
�� 

�������
� �����
���
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	+�2*6%2� $2� +4�$$+0��#'+�

%8@8[��=( 5 8%@7\7+=
���������� ‘‘20 ������ PHOTOVISION’’
��	 20:00 �	� ��� ���� 	���;����!
%��$����� �`3+2@8�+=.
( ��'#��
� !	 ��	��	������!�$ 	��
�� ���� ��� ��$
��� �����# ���	��$�� ��

	����# ��� 
����#��
� 20 "����� 	�� ��� ��	�;� '�������
�� ��� ������

PHOTOVISION. �$
�� ���� �	��
�����! <� ��	��'� �	� 0���	�# ���
��#!

3�� ����	�# 7 8����$�� 2013 �
�� ��'������ �� ���!����, ��
	�����$	 �� "��� ��� ��!�
�� 
�� ��������, !	 	�����!#
���
��� ��"���
�� '�	'���# ��� %	�	��	�#� \�������. <� ���
���
����# ���� 
��� ���	�	
��
��� ��� ��!�
�� �� ��
�����,
!	 ������ ����� 
� ������ ��#��
� ������	����� ��"	���
8ctioncam �	� ����� '����. 3�� ��'#��
� '����	������ 	��
����� �	 �����'��� Mbike & �`3+2@8�+[.
2�	 ����

������ ������������ �	� '���
��� 
������"#� ���$��

�� site ��� ��!�
�� www.photovision.gr # 
�� facebook
www.facebook.com/photovision.gr

photography

[	� ���
�	���� �	 ������
���� �	0$ �� '��	�� '�������
�
��� PHOTOVISION, �� ������ ��!�
� ��	 ��� �����	 �	�

��� ��	������ ���. 9�$;�� �	� ��
��� ������� 
	� �� 
��	$��� ��	 
	�
� ������	���# ��"��. %�� ;�����...
� 
������"# 
	� �����$ �	 �$�	� �$	
	�� 	���� ��� !	 ����!�� �	� !	
����!�� 
�� P(OTOVISION! <�"�� 20 
<	��$�� ���������#
�� ��� 	���� 
	�
��	 ��� ������	�$	 �	� 	����
�� ���
����� ������	�$�� 
	�, 
�� 
��$'	 ���

PHOTOVISION 
�� FB: www.facebook.com/photovision.gr 
E���������� ������	�$�� !	 ����!�� �	� !	 ����!��, 
�
��'��� '�	��������� "���, ��� !	 	������$ �� meeting point 
��� 
������
��� ��� �����'��� �� ����� ���� 	�	���
���,
�$���� �	� ���� ��� group ��� �`3+2@8�+=.
[	� ��"	��
���� ��	 ��� 	���� 
	� �	� ��� ���
�#��;# 
	� ��	
	��� �	 "����	. ( 
������"# 
	� �$�	� ����	 ��	 	�	��
�	
��
������� ��� '�	
��������	� ��� �`3+2@8�+=.

��580�#�5%��'� PHOTOVISION

�"#�$%�!2@?� 52�$"*23�?�

[8>>83+ 6 8%@7\7+= 2013
87?+=[8 ��9(\`[�`)

16:00 - 17:30
• �"� *� �_2�4�213+#+ #� social media & #2� 23#�3+0'5+�
$2� *� �=_13+#+ #2� 4"013+2�
3	 ����� ‘’like’’ '�� ���$0��� �� �	��$� ��� ���"�$��
#� �	�! ^����0���	�

��������� �	� ��"����� ��� �	 ���	������� ��� ���
���������	 
�	 social 

media �	� 
��� �
��
��$'�� �	� 
� ���#
���! %��; ����� �	 
	� �� '�$;����!

�238$8#1�: ). <�	��������� & [���������
�?3#��: 25 ���� (���# �� �%8)

18:30 - 21:00
• � +429+'%838 3#8* +4�91 #8� @%'38�
+'��$�� ����$�
�� ��	 �� ������	���# ���"�$��
� 
��� ���"# ��� ��$
��.

3� ��� ���������� ����������, '��	������� �	� �$�'����.

( 	;����$�
� ����'������ �����	������ �	� ���'��#
���.

%�	������, 	����
� & "����
��� ��
������� ���'���.

�238$8#��: [. \�������, ���������	
�� / ?. [���������,
���������	
�� - ������� / ?�. <$	���, ����������	�
�?3#��: 25 ���� (���# �� �%8)

�=@78�( 7 8%@7\7+= 2013
12:00 - 13:30
•‘‘�"#�$%�!'`�*#��’’ #2� #63+2� #�= 31�+%�,
�*�`8#;*#�� #2� +=@�2%'+� #�= �\%2�.
( 	���� ��� ���������� ��'�� 
��� ����'	. ������	�����

��"	���, ��"���� "	�	�����
���� & �;���;� 	����. %��������	�� ������	-

����� ��"	���. 8����
� ��
��� �	� ���������� ��	 �� ������.

�238$8#1�: (�$	� �	����������� / GfK Hellas
�'3�5��: ���!���

16:00 - 17:30 
�"� *� �_2�4�213+#+ #� social media & #2� 23#�3+0'5+�
$2� *� �=_13+#+ #2� 4"013+2�
3	 ����� ‘’like’’ '�� ���$0��� �� �	��$� ��� ���"�$��
#� �	�! ^����0���	�

��������� �	� ��"����� ��� �	 ���	������� ��� ���
���������	 
�	 social 

media �	� 
��� �
��
��$'�� �	� 
� ���#
���! %��; ����� �	 
	� �� '�$;����!

�238$8#1�: ). <�	��������� & [���������
�?3#��: 25 ���� (���# �� �%8)

18:30 - 20:00
• ��*+001*2� ���34�*5'� �"#�$%6!"*
����������# 
������
� �� ���� ������� [��	��$�� 	���

�	� ������������ ��	�����	�$�� ����������� 	�’ ��� ��� ����'	.

�'3�5��: ���!���

Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.


���� E������ 
���	�����
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E@<�3+2� !"#�$%�!'��

...+@<�#�=* �@?�8:

• “ZEUXIS art Group” • ���=�
• \�[^( �`3+2@8�78[ ).�. �`)[38)37)+=%+\73`)
• �`38�37[ • �`3+�@�=)(3�[ - �\�=?�@( [%+=9(

�`3+2@8�78[ �.	.

×ÏÑÇÃ��  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ������  ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, 
Ô��.: 210 8541400, fax: 210 8541485, e-mail: photovision@photo.gr http://www.photo.gr, www.photovision.gr,

• PHOTOWEDDING STORIES
<�	 '�	�������# �	��� 
�� ������	�$	 ����� ��
	 	�� ���	
���������� '��!��� �#���.

,:�.: ©Sergey Ivanof 

• [=)9�[<+[ �%822�\<837`) �`3+2@8�`)
)+<+= (@8�\�7+= �@(3([
+�	'��# ��!�
� �� ���	 �����

• �\\()7�( �`3+2@8�7�( �387@�78
������	�$�� ����� 	�� ���
�	�	 workshops

• (8SSELBLAD MASTERS & �@28 3+= 8)3+)7+ <8)38
?	 ����!�� 
�� ���$����� ��� Photometron

• <7^8\([ �=@*79([ 8�����# ��!�
�

,:�.: © �*��< ��#��'(�,:�.: © ��)���% ����=$:�=��<

,
:

�.
: ©

 

n

t.
 M

an
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Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.
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PHOTOVISION 2013
� ���
� ��
�� �������
Από τη στήλη αυτή συνεχίζουμε ως την έναρξη της Photovision, να φιλοξενούμε τις συμμετέχουσες εταιρίες προκειμένου 

να μας μιλήσουν όχι μόνον για προϊόντα αλλά και για δραστηριότητες, σεμινάρια, ενημερωτικές καμπάνιες και οτιδήποτε 

επίκαιρο τρέχει. Οι μικρές συνεντεύξεις αποτυπώνουν τον παλμό της φωτογραφικής αγοράς, τις ανησυχίες, 

τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ανακοινώσεις με γενικότερο ενδιαφέρον κλπ. 
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Senior Product Manager, Intersys S.A.
• Πρόσφατα βραβευτήκατε για το επαναλανσάρισμα της Olympus στην ελληνική  αγορά. 

Ποια ήταν η στρατηγική σας για να ανατρέψετε την προηγούμενη κατάσταση και πως 

έχει αποδώσει μέχρι στιγμής;

Για εμάς το βραβείο αποτέλεσε την επιβράβευση για την συνολική πορεία της Intersys 

στο χώρο της φωτογραφίας. Η εμπειρία μας στην φωτογραφική αγορά ξεκινά από τις 

αρχές της δεκαετίας του ‘80 και διαθέτουμε γνώση της αγοράς, του πελατολογίου, του 

ανταγωνισμού και των εξελίξεων. Ταυτόχρονα, η εσωτερική υποδομή της εταιρίας ακόμα 

και η φιλοσοφία και οι στόχοι της, είχαν απόλυτη συμβατότητα με την φιλοσοφία 

και τους στόχους της Olympus. Μέχρι στιγμής η πορεία της Olympus από την στιγμή που 

αναλάβαμε είναι συνεχώς ανοδική και εμείς από την πλευρά μας κάνουμε ότι καλύτερο 

μπορούμε για την προώθηση της μάρκας. Γνωρίζαμε ότι η Olympus διαθέτει φανατικό 

κοινό και προσπαθούμε συνεχώς να ενδυναμώσουμε αυτή την σχέση με τους τελικούς 

καταναλωτές προσφέροντας την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, εποχικές προσφορές, 

όπως η πρόσφατη καμπάνια το τελευταίο δίμηνο του 2012 με την επέκταση εγγύησης 

στα τρία χρόνια, μέχρι και την δημιουργία της σελίδας των Olympus fans στο facebook 

όπου πολλοί φίλοι της Olympus, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, ανεβάζουν δείγματα των 

φωτογραφιών τους, ενημερώνονται για προσφορές και ανταλλάσσουν απόψεις.

   

• Φήμες στο εξωτερικό μιλούν για ένα νέο μοντέλο DSLR (με την  αρχιτεκτονική reflex) 

της σειράς Ε. Το θεωρείτε πιθανό ή η  Olympus θα μείνει πιστή στο φορμά των 4/3 και 

της  mirrorless κατασκευής;

Η κατηγορία των Compact System Cameras 

είναι μία κατηγορία που παρουσιάζει αυξητικές 

τάσεις στην φωτογραφική αγορά. Η Olympus, 

από τις πρώτες εταιρίες που επένδυσε σε 

αυτή την κατηγορία, είναι σίγουρο ότι θα 

συνεχίσει να επενδύει και να πρωτοπορεί σε 

αυτόν τον τομέα. Η αποδοχή από το κοινό 

είναι φανταστική και νομίζουμε ότι θα γίνεται 

όλο και πιο φανερή όσο γίνονται ευρέως 

γνωστά τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου 

φορμά, που συνδυάζουν ποιότητα και 

ευελιξία SLR και ευκολία χειρισμού και 

design compact καμερών. Την στιγμή που 

όλο και περισσότεροι ανταγωνιστές, έστω 

και καθυστερημένα, εισέρχονται στο φορμά, 

είναι απόλυτα φυσιολογικό η Olympus να το 

ιεραρχεί σαν βασική προτεραιότητα.

• Η Olympus OMD έχει βραβευτεί για την 

σχεδίαση της αλλά και την απόδοση της. Ποιά 

ήταν η μέχρι τώρα πορεία της στην ελληνική 

αγορά;

Η πορεία της OM-D στην Ελληνική αγορά 

είναι μέχρι τώρα εξαιρετική! Η OM-D έχει 

πάρει άριστες κριτικές από τον ειδικό τύπο 

και από τους επαγγελματίες φωτογράφους. 

Μην ξεχνάμε ότι η OM-D διαθέτει το πιο 

γρήγορο autofocus παγκοσμίως, ανεξαρτήτως 

κατηγορίας και προσφέρει μικρό συγκριτικά 

βάρος, την ευελιξία εναλλαγής φακών, 

στιβαρή κατασκευή, εργονομικό σχεδιασμό και 

αποτελεί μία φωτογραφική μηχανή υψηλών 

δυνατοτήτων που μπορεί κάποιος να την έχει 

συνεχώς μαζί του έτσι ώστε να μην χάνει καμία 

ευκαιρία λήψης για μία ιδανική φωτογραφία. 

Όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, είναι φυσικό να 

αποτυπώνονται και στις πωλήσεις της OM-D.

Στην σελίδα των Ελλήνων Olympus Fans 

στο Facebook, αλλά και στο αντίστοιχο 

group της OM-D στο flickr, επαγγελματίες κι 

ερασιτέχνες χρήστες της OM-D έχουν ανεβάσει 

δείγματα της δουλειάς τους, μερικές φορές 

υπό πολύ δύσκολες συνθήκες φωτισμού 

και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Aξίζει τον 

κόπο οι αναγνώστες σας να επισκεφτούν 

τις συγκεκριμένες ιστοσελίδες για να 

διαπιστώσουν την ποιότητα και τις τεχνικές 

δυνατότητες της OM-D.
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• Ποια είναι η εμπορική πορεία της GoPro στην Ελλάδα;

Θα μπορούσε κανείς να πει, ότι είναι αντιστρόφως ανάλογη με την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας και με την πραγματικότητα που επικρατεί στη δική μας αγορά. Η πορεία 

μας είναι σταθερά ανοδική, εδώ και 4 χρόνια που έχουμε την GoPro στην οικογένεια 

εταιρειών της Δράκος ΕΠΕ. Στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε καθημερινά το επίσημο 

δίκτυο μεταπωλητών και παράλληλα να διατηρούμε το Global in store merchandising, 

που τηρείται παγκοσμίως στα προϊόντα της GoPro!

• Εισάγετε όλη τη γκάμα αξεσουάρ; Ποια έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση;

Ναι, σαφέστατα. Σαν διανομείς έχουμε την υποχρέωση να διατηρούμε όλη την γκάμα 

των κωδικών της GoPro. Επιπροσθέτως η χρήση της GoPro είναι τόσο ευρεία, όπου όλοι 

οι κωδικοί είναι απαραίτητοι, για να καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών 

μας. Ο best seller κωδικός είναι η HERO 3: Black edition, με την οποία κάποιος μπορεί 

να τραβήξει μέχρι ταινία για το Hollywood. Τόσο καλή είναι η ανάλυση της!

• Ποιο είναι τελικά το κοινό της GoPro 

στην Ελλάδα; Ποδηλάτες, trekkers, 

λάτρεις των extreme sports, travel 

photographers ή άλλοι; Έχετε κάποια 

ενδεικτικά μερίδια που αντιστοιχούν 

σε αυτές τις ομάδες;

Ακριβή νούμερα δεν έχω ως προς 

το ποσοστό των χρηστών ανά ομάδα. 

Αυτό που γνωρίζω με σιγουριά 

είναι ότι η GoPro απευθύνεται 

σχεδόν σε όλους!! Από τους 

πιο επαγγελματίες χρήστες όπως 

documentarists ή εταιρείες παραγωγής 

και φωτογράφους μέχρι τον πιο 

απλό χρήστη ο οποίος θέλει απλά 

να καταγράφει το hobby του ή τις 

καλοκαιρινές του βουτιές!

Ωστόσο θα ήθελα να κάνω ειδική 

αναφορά στους λάτρεις του 

υποβρύχιου ψαρέματος και του 

scuba diving. Είναι παθιασμένοι και 

οι πιο ενημερωμένοι για την GoPro, 

γιατί απλά είναι η καλύτερη σε 

σχέση ποιότητας-τιμής, ανάμεσα στις 

underwater κάμερες του κόσμου. Ένα 

άλλο πολύ δυναμικό κοινό, είναι 

οι riders όλων των extreme sports και 

οι ποδηλάτες!

• Ποια άλλα αντικείμενα έχει 

η εταιρία σας;

Προηγουμένως, αναφέρθηκα στην 

οικογένεια εταιρειών της Δράκος και 

αυτό γιατί η εταιρεία μας είναι τελείως 

διαφοροποιημένη. Μέχρι πρότινος 

δεν είχε καμία σχέση με την εμπορία 

καμερών και ηλεκτρονικών! 

Η Δράκος ΕΠΕ, θεωρείται μία από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες στον κλάδο 

του tuning και του motorsport. 

Διανέμουμε τις πιο ποιοτικές μάρκες 

ανταλλακτικών tuning στον κόσμο 

και είμαστε διανομείς Ευρώπης, 

για μια εξ’ αυτών. 

Ακόμη η εταιρεία διαθέτει 

καθετοποιημένη μονάδα και 

εξυπηρετεί ειδικές μηχανουργικές 

εργασίες. Στον κλάδο των 

ηλεκτρονικών δουλεύουμε ακόμη δύο 

αντιπροσωπείες με περιφερειακά για 

την GoPro αλλά και άλλα μοναδικά 

gadgets, την Xsories και την SP-

United.

Weekly teuxos187.indd   13 8/3/2013   9:16:40 ��



������ 187 •  �����	
 11 �
	���� 2013 ����
 14

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Weekly teuxos187.indd   14 8/3/2013   9:16:47 ��

http://www.theobros.gr/


������ 187 •  �����	
 11 �
	���� 2013 ����
 15

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

 
News


���� E������ 
���	�����

Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.

���?��% @'��%
ICONNET
• H πτώση στην αγορά του photofinishing, ήταν σε ίδια ποσοστά για όλες τις 

επιχειρήσεις του κλάδου; Στη δική σας περίπτωση τι πολιτικές εφαρμόσατε για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων; 

Όχι δεν ήταν στα ίδια ποσοστά. Ομοειδείς επιχειρήσεις επηρεάστηκαν άλλες λιγό-

τερο και άλλες περισσότερο ανάλογα με τη στρατηγική που ακολούθησαν για την 

αντιμετώπιση της κρίσης. Κατα γενική ομολογία όμως η πτώση των τζίρων σε όλους 

μας είναι πλέον αισθητή. Εμείς καταφέραμε να επενδύσουμε μεγάλα κεφάλαια το 

2008 πριν ξεκινήσει η κρίση, με αποτέλεσμα να αντέξουμε χωρίς να αισθανθούμε την 

πίεση που πιθανόν έχουν αισθανθεί άλλες ομοειδείς με εμάς εταιρίες που δεν εξοπλί-

στηκαν ανάλογα. Κάθε χρόνο αν δείτε και τους ισολογισμούς που δημοσιεύσατε στο 

περιοδικό σας είχαμε αύξηση πωλήσεων και κερδών. Το 2012 όμως θα κλείσουμε 

με μειωμένες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι της τάξης του 25%, όχι γιατί κάναμε 

κάποιο επιχειρηματικό λάθος αλλά γιατί πλέον δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη στο 

καταναλωτικό κοινό. 

• Μπορεί μια επιχείρηση photofinishing σήμερα να επιβιώσει μόνο απευθυνόμενη 

στους επαγγελματίες ή πρέπει να ανοιχθεί με κάποιους τρόπους στον τελικό 

καταναλωτή;

Eξαρτάται σε ποιο κοινό απευθύνεσαι. Αν απευθύνεσαι στον επαγγελματία θα πρέπει 

να παραμείνεις σ αυτόν και να τον στηρίξεις με τις υπηρεσίες σου. Αν κάποιος θεωρεί 

πως δεν έχει πλέον πεδίο δράσης σ’ αυτόν τον χώρο μπορεί να απευθυνθεί στον 

τελικό καταναλωτή προκειμένου να επιβιώσει. Δεν μιλάμε πλέον για κέρδη αλλά 

καθαρά για επιβίωση. Είναι δικαίωμα του κάθε επιχειρηματία να αποφασίσει σε ποιον 

τομέα θέλει να κινηθεί. Εμείς πάντως, από το 1991 που ξεκινήσαμε, στηρίζουμε και 

στηριζόμαστε από τον επαγγελματία και εκεί θα παραμείνουμε αφού βλέπουμε στους 

φωτογράφους μέλλον και εργαζόμαστε επάνω σ’ αυτό.

• Ποια ήταν η γενικότερη εντύπωσή σας για το οnline printing στην Ελλάδα;

Το on-line printing έχει καθιερωθεί παγκοσμίως και ο ενημερωμένος έλληνας 

ερασιτέχνης το γνωρίζει αυτό, αλλά δυστυχώς, δεν υπάρχει η κατάλληλη ενημέρωση 

στην Ελλάδα του καταναλωτικού κοινού. Υπάρχουν σήμερα έλληνες ερασιτέχνες 

που εξακολουθούν να τυπώνουν στο εξωτερικό για δύο λόγους. 

Πρώτον γιατί δεν γνωρίζουν ότι μπορούν 

να κάνουν το ίδιο και εδώ, και δεύτερον 

γιατί βρίσκουν τιμές πολύ πιο χαμηλές σε 

σχέση με την τοπική αγορά. Όταν βρίσκεις 

την 10χ15 στο internet με 9 λεπτά και τα 

μεταφορικά είναι πλέον ασήμαντα (2-3 ευρώ) 

γιατί να απευθυνθείς στην ελληνική αγορά 

όπου η μέση τιμή της 10x15 είναι 20 λεπτά; 

Αν σας πω πως υπάρχουν ακόμα ανοιχτά 

φωτογραφεία στην αγορά που δεν ξέρουν 

τι είναι το email μην εκπλαγείτε γιατί 

δυστυχώς υπάρχουν. Οπότε για ποιό online 

printing μιλάμε όταν το 2013 δεν υπάρχουν 

σε αρκετά καταστήματα οι κατάλληλες 

τεχνολογικές υποδομές υποστήριξης του 

τελικού καταναλωτή;

• Αντίστοιχα, θα θέλαμε να μας σχολιάσετε 

την εμπειρία από το photobook που 

υποτίθεται ότι θα έδινε την ώθηση…

Το photobook στην Ελλάδα ακολουθεί 

ανοδική πορεία με σχετικά όμως χαμηλούς 

ρυθμούς. Η Ιconnet εδώ και δύο χρόνια 

περίπου προσφέρει στην λιανική αγορά 

photobook μέσω των φωτογραφικών 

καταστημάτων που έχουν δικτυωθεί με το 

www.photobook.gr.

Όταν ξεκινήσαμε, κάναμε τον πρώτο καιρό 

περίπου 2-3 photobook την ημέρα. Σήμερα 

δεχόμαστε περίπου 30 με 40 την ημέρα 

- πάντα μέσα απο τα φωτογραφεία που 

υπάρχουν στο site.

Για αυτή την εποχή και σε τόσο δύσκολες 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες, δεν 

μπορούμε παρά να είμαστε ευχαριστημένοι 

αν και τα νούμερα που περιμέναμε ήταν 

πολύ μεγαλύτερα.

Υπάρχει όμως και ένα στατιστικό στοιχείο 

που μας απογοητεύει. Από τα 188 

καταστήματα που προσφέρουν την υπηρεσία 

εδώ και 2 χρόνια περίπου, τα 100 από αυτά 

δεν έχουν παραγγείλει ούτε ένα!!! Αυτό 

σημαίνει ότι αυτό το είδος δεν υποστηρίζεται 

απο τα καταστήματα, όπως θα περιμέναμε, 

για προφανείς λόγους. Όταν απευθύνεσαι 

στον επαγγελματία για να προωθήσει αυτό το 

προϊόν και αυτός δεν το στηρίζει , δεν μπορεί 

να φταίει το προϊόν αλλά ο πωλητής του. 

Τα καταστήματα που υποστηρίζουν το προϊόν 

είναι σε ανοδική πορεία στο συγκεκριμένο 

είδος και όσοι επαγγελματίες αντιπαλεύουν 

τις νέες υπηρεσίες και νέες τεχνολογίες 

στην φωτογραφική αγορά δεν θα βρεθούν 

κερδισμένοι στο εγγύς μέλλον.
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Σχετικά με τις νέες τεχνολογίες επί παραδείγματι, έχουν καταλάβει σήμερα οι 

επαγγελματίες την δυναμική του Facebook και πόσο χρήσιμο εργαλείο μπορεί 

να γίνει στα χέρια τους για αύξηση των πωλήσεων τους; Εμείς σε λίγο καιρό θα 

μπορούμε να προσφέρουμε photobook, ημερολόγια, ευχετήριες κάρτες, card-

postale, μέσα από την σελίδα του ερασιτέχνη στο Facebook και πάντα μέσα από 

τα συνεργαζόμενα φωτογραφικά καταστήματα.

• Υπάρχει η ελπίδα μέσα από καμπάνιες κλπ. να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές 

ώστε να τυπώνουν περισσότερο; Είναι κατά τη γνώμη σας βάσιμο κάτι τέτοιο;

Φυσικά. Άλλα χρειάζονται συνεργασίες και στρατηγικές πωλήσεων και 

συμπεριφορές που ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί. Επί παραδείγματι: 

Δεν θα μπορούσαν οι φωτογραφικές εταιρίες με κάθε ψηφιακή μηχανή που 

πουλάνε να προσφέρουν και ένα κουπόνι στον τελικό αγοραστή με ένα πακέτο 

δωρεάν εκτυπώσεων; Από απλή 10x15cm μέχρι photobook, ημερολόγια κλπ.

Να ωθήσουν δηλαδή οι μεγάλες εταιρίες που έχουν και τη δύναμη, τον τελικό 

καταναλωτή στην εκτύπωση χωρίς φυσικά να χάσουν από το κέρδος τους.

Οι μεγάλες εταιρίες σε συνεννόηση με τους φωτογράφους και τα εργαστήρια θα 

μπορούσαν να το ενσωματώσουν αυτό στην τιμή αγοράς της ψηφιακής μηχανής. 

Και οι μεγάλες εταιρίες έχουν συμφέρον από μία τέτοια κίνηση γιατί θα αυξηθεί η 

κατανάλωση.

Αλλα πρέπει να κάτσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε ένα τραπέζι και να 

πάρουν αποφάσεις για το κοινό καλό και όχι σκεπτόμενοι σε προσωπικό επίπεδο. 

Θα μπορούσε να συμβαίνει το ίδιο και με τα κινητά τηλέφωνα επίσης, αφού 

πολλοί καταναλωτές φωτογραφίζουν πλεόν μ’ αυτά.

• Διαφαίνεται κατά τη γνώμη σας κάποιο αντίδοτο για την κρίση; 

H γνώμη μου είναι πως η κρίση στην 

Ελλάδα δεν έχει φτάσει στο υψηλότερο 

σημείο. Η κατάσταση θα οξυνθεί το 

2013 και το 2014 μειώνοντας ακόμα 

περισσότερο τους τζίρους και τον χώρο. 

Αντίδοτο δεν φαίνεται να υπάρχει αφού 

καλά νέα δεν υπάρχουν στην αγορά. 

Μόνοι μας θα βγούμε από την κρίση 

εργαζόμενοι όλοι σκληρά προς αυτή 

την κατεύθυνση. Μην περιμένετε να μας 

λύσουν τα προβλήματά μας οι άλλοι, 

γιατί θα περιμένετε πάρα πολύ.

Το αντίδοτο κατά την γνώμη μου 

είναι όλοι οι φορείς( εταιρίες, 

εργαστήρια, φωτογράφοι και λοιποί) να 

συνεργαστούν για το κοινό καλό. Ακόμα 

και αν υπάρχουν σήμερα, μεγάλες ή 

μικρές φωτογραφικές επιχειρήσεις που 

δεν έχουν επηρεαστεί από την κρίση, θα 

πρέπει να κατανοήσουν ότι, όταν καίγεται 

το σπίτι του διπλανού σου, κάποια 

στιγμή η φωτιά θα μπει και στο δικό σου. 

Όλοι μαζί, μικροί και μεγάλοι, πρέπει 

να συνεργαστούμε και να δώσουμε 

προοπτικές ανάπτυξης στη φωτογραφική 

αγορά που ασθμαίνει. Δεν φταίει 

μόνο η κρίση αλλά και η νοοτροπία 

μας. Απαιτείται πρώτα η διαπίστωση 

ότι ο ασθενής δεν θα επιβιώσει με τις 

σημερινές τακτικές που ακολουθούνται 

από όλους μας, και μετά ποια είναι η 

κατάλληλη θεραπευτική αγωγή που θα 

ακολουθήσουμε για να μην τον χάσουμε. 

Η δική μου ερώτηση είναι: Είμαστε έτοιμοι 

να κάτσουμε όλοι μαζί σ’ ένα τραπέζι 

και να δούμε τα πράγματα όχι μόνο από 

τη δική μας πλευρά αλλά και από την 

πλευρά του συνόλου της φωτογραφικής 

αγοράς; Για μένα, αυτό είναι το αντίδοτο 

στην κρίση και η λύση στα προβλήματά 

μας, η αλλαγή νοοτροπίας. 


���� E������ 
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www.photovision.gr
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Κάντε κλικ εδώ!

               Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011 
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Καλλικράτης Μανιάτης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

X����'

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(�B��%: Τάκης Τζίμας, ��$<+<#�>% �?#��C�%: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�F�)<#�'(��%: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �$F#�(> <��)�>��C�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���J���)$�%: 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.
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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ

��� ��<% $��)(*��$% ��% *(+$)�% ��B ��# $���F�� 

$���(> ���)J��' 
óôï ðïëõôåëÝò Metropolitan Çotel (5*)

80 $<�" �� ��#B(��#�, 90 åõñþ �� ��(��#� ìå ðñùéíü!
Ëåùöüñïò Óõããñïý 375, Ôçë.: 210 9471132-4 

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!
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Π. ΚΑΛΔΗΣ

To ����� (;) ��! "��#! compact 
� ������ �	��� �
� ���
... 
Πτώση πωλήσεων -55% για τις digital compact φωτογραφικές στην αγορά 

της Βρετανίας από τον Ιανουάριο του 2012 ως τον αντίστοιχο φετεινό μήνα. 

Η πτώση συνοδεύτηκε από γενική μείωση κατά -20% ως μεσοσταθμική 

απόρροια της επίδρασης των κακών πωλήσεων compact αλλά και της 

στασιμότητας στις άλλες κατηγορίες. 

Αν η τάση αυτή επαληθευθεί και σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, τότε 

μιλάμε για την απότομη κατάρρευση του συγκεκριμένου market segment. 

Τέτοια αρνητικά νούμερα είχαμε να δούμε από την εποχή της εν “μια νυκτί” 

εξαφάνισης του φιλμ στις αρχές του 2000. Αν επαναληφθεί αυτό άλλη μια χρονιά, 

ισοδυναμεί με ταχύτατο περιορισμό και περιθωριοποίηση ενός κομματιού της 

αγοράς που έκανε πολλά χρόνια να κτιστεί. 

Και όλα αυτά όχι γιατί οι καταναλωτές δεν αγαπούν τις compact ή δεν εκτιμούν 

την καλύτερη ποιότητα εικόνας. Απλά διότι τα smartphone ροκανίζουν επιθετικά 

το budget των καταναλωτών και προσθέτουν 

συνεχώς περισσότερες δυνατότητες που με 

πανέξυπνο τρόπο αντισταθμίζουν το εγγενές 

τους πλεονέκτημα. Την έλλειψη zoom και 

το μικρών διαστάσεων άρθρωμα (module) 

φακού/αισθητήρα. 

Τα smartphone έχουν γεμίσει με apps, 

προικίζονται πια με ένα σωρό ρυθμίσεις που 

καμιά φορά ξεπερνούν τις απλές compact, 

έχουν επεξεργασία on board, άμεση 

δυνατότητα αποστολής αφού «ζουν» στο 

περιβάλλον ενός πανίσχυρου πλέον mini 

υπολογιστή και γενικά διαιωνίζουν το hitech 

χαρακτήρα τους. Απέναντί τους οι σχεδιάσεις 

compact στέκονται αμήχανες, ειδικά όταν 

ο τελικός χρήστης ποτέ δεν τυπώσει κάτι 

παραπάνω από 10x15cm ή ποτέ δεν θα δει 

την εικόνα σε ανάλυση μεγαλύτερη από 

την οθόνη ενός laptop. Μάλιστα με την 

κατάλληλη χρωματική διαχείριση όλες οι 

εικόνες φαίνονται καλές στην οθόνη του 

smartphone ακόμη και 

οι μέτριες. Και ο χρήστης μένει έκθαμβος 

μέσα στην αυταρέσκειά του. «Πω πω ρε 

σεις κάτι φωτογραφίες που τραβάει το 

smartphone!!» Κι ας έχει δώσει για το 

«έξυπνο κινητό» όσο περίπου θα κόστιζε μια 

CSC με μεταλλικό σκελετό, φακό zoom με 

κρύσταλλα δέκα φορές μεγαλύτερα, οπτικές 

σταθεροποιήσεις κλπ. 

Xαρακτηριστικό παράδειγμα: η ταϊβανέζικη 

HTC πιάνοντας το σφυγμό, αποφάσισε στο 

επερχόμενο κορυφαίο smartphone HTC 

One να ενσωματώσει μεγαλύτερο (1/3in.) 

αισθητήρα με πολύ λιγότερα (καλά διαβάσατε) 

Megapixel! Μόλις 4Megapixel. Aυτό 

μεταφράζεται σε μέγεθος εικονοστοιχείου 

2μm όσο ακριβώς έχει μια compact γοήτρου 

Panasonic LX7! Kαι με (πιθανολογούμενη) 

καλή απόδοση αφού θα συμπληρώνεται με 

φακά πέντε στοιχείων f/2,0 (!) ισοδύναμο με 

28mm υποβοηθούμενο από optical stabilizer! 

Είπε κανείς τίποτε για τα υποτιθέμενα «άθλια 

οπτικά» των smartphone;

Η τεχνολογία για την τεχνολογία αυτή 

τη στιγμή πουλάει τρελά και η τάση θα 

συνεχιστεί. Οι καταναλωτές μοιάζουν 

γοητευμένοι, σχεδόν μαγεμένοι από τις all in 

one multi multi συσκευές που κουβαλάνε, 

οι οποίες πλέον μόνον κατά ένα μικρό μέρος 

είναι τηλέφωνα. Τα φωτογραφικά εργοστάσια 

χάνουν οσονούπω τη μάχη χαρακωμάτων 

για τις compact. Το μέτωπο οπισθοχωρεί στις 

compact γοήτρου, τις CSC και τις DSLR. Να 

δούμε που θα κριθεί ο πόλεμος.

Mέγεθος pixel ΗΤC One σε σχέση με το μεγαλύτερο σε οποιοδήποτε smartphone
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

Photoshop
E I� ��� �����	�
���� �	���

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα 
επεξεργασίας και βρείτε 

περισσότερα... στο τεύχος!

Μάθημα: Διόρθωση τονικότητας

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=150
http://www.youtube.com/watch?v=51TD2hyz8uo
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Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

A Day Without News
��������	�� �� #��� �
� �� �"�!�
�� 
� �"���

Στις 20 Απριλίου του 2011 οι φωτορεπόρτερ Tim Hetherington και Chris 

Hondros έχασαν τη ζωή τους στη Λιβύη, όπου βρίσκονταν για να καλύψουν 

τις αιματηρές συγκρούσεις. Στις 22 Φεβρουαρίου 2012 η ανταποκρίτρια Marie 

Colvin και ο φωτορεπόρτερ Remi Ochlik σκοτώθηκαν στη Συρία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ανάμεσα τους και ο φωτογράφος Paul 

Conroy των London Sunday Times, επρόκειτο για ηθελημένη δολοφονία, 

επειδή η Marie Colvin το βράδυ πριν τον θάνατο της είχε μεταδώσει στο CNN 

τον θάνατο ενός παιδιού και την επίθεση σε άμαχο πληθυσμό. Τον Απρίλιο του 

2011, ο φωτορεπόρτερ James Foley συνελήφθη στη Λιβύη όταν οι δυνάμεις του 

Καντάφι επιτέθηκαν σε ένα γκρουπ φωτογράφων και δημοσιογράφων και έκτοτε 

αγνοείται η τύχη του. Οι Reporters Without Borders αναφέρουν πως το 2012 ήταν 

η χρονιά-ρεκόρ σε απώλειες καθώς 90 πολεμικοί ανταποκριτές (φωτογράφοι και 

δημοσιογράφοι) έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για μια αύξηση 33% μέσα στη 

χρονιά. Επιπλέον η επιτροπή προστασίας των ανταποκριτών αναφέρει πως από 

το 1992 971 στελέχη του τύπου έχασαν τη ζωή τους. Για τις 588 περιπτώσεις δεν 

τιμωρήθηκε ποτέ κανείς ενώ 172 σκοτώθηκαν εν ώρα μάχης. 

Αυτά είναι μερικά από τα συγκλονιστικά στοιχεία που μπορεί να μάθει πλέον 

κάποιος χάρη στην καμπάνια “A Day Without News” που ξεκίνησε στις 22 

Φεβρουαρίου (οπότε συμπληρώνεται ένας χρόνο από τον θάνατο του Ochlik και 

της Colvin). Η ιδέα πίσω από την καμπάνια και το συγκεκριμένο όνομα είναι απλή. 

Φανταστείτε τι θα συμβεί όταν πλέον θα είναι αδιανόητο για τους δημοσιογράφους 

ή τους φωτορεπόρτερ να καλύπτουν τα γεγονότα στις εμπόλεμες ζώνες λόγω 

προφανών κινδύνων για τη ζωή τους. 

Η καμπάνια ξεκίνησε από τους φωτογράφους 

Lynsey Addario Aidan Sullivan, Tom Stoddart, 

John Moore, Sir Daniel Bethlehem και 

Sara Solfanelli έπειτα από μια ομιλία στον 

οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών με όνομα το 

“Κόστος της αλήθειας”.

Σκοπός της καμπάνιας αυτής είναι να στρέψει 

την προσοχή στους ολοένα αυξανόμενους 

κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 

ανταποκριτές στις εμπόλεμες ζώνες, όπου 

συχνά στοχοποιούνται με μόνη αιτία το ότι 

μεταδίδουν τα γεγονότα στον υπόλοιπο κόσμο, 

να βοηθήσουν στο να δραστηριοποιηθούν 

οι παγκόσμιοι οργανισμοί και οι κυβερνήσεις 

ακόμα εντονότερα και να προχωρήσουν οι 

έρευνες ώστε να μαζευτούν στοιχεία για όσες 

δολοφονίες έχουν συμβεί και να τιμωρηθούν 

οι ένοχοι. 

Η καμπάνια ζητάει από το κοινό να βοηθήσει 

την συζητώντας σχετικά, ποστάροντας στα 

social media και δηλώνοντας την ενεργό 

υποστήριξη μέσα από τη σελίδα: 

http://adaywithoutnews.com
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Video & Sound for
DSLR Photographers

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

WORKSHOP

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει 3ήμερο workshop με τον 

Λευτέρη Πιταράκη (φωτοειδησεογράφο του Associated Press) και τη 

Χρύσα Πανουσιάδου (φωτογράφο, σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ)

www.photofestival.gr
Πληροφορίες & Εγγραφές:

15-17 Μαρτίου 2013, Αθήνα
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι φωτογράφοι και μελετητές της Ελληνικής φωτογραφίας θα θέλαμε 

κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσουμε για την απόφασή σας, που δημοσιοποιήθηκε την περασμένη 

εβδομάδα, να ανεξαρτοποιηθεί και να ενισχυθεί το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 

Ο φορέας αυτός είναι πράγματι ο μοναδικός του είδους του στην Ελλάδα, με τεράστια ευθύνη τόσο 

για την προώθηση της σύγχρονης φωτογραφικής τέχνης στο εσωτερικό και εξωτερικό, όσο και για τη 

διαφύλαξη της ιστορικής φωτογραφικής κληρονομίας του έθνους. Το διττό αυτό έργο που επωμίζεται 

το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί από την αναβάθμισή του σε 

ανεξάρτητο φορέα, και η πρόσφατη απόφασή σας έρχεται να επιβεβαιώσει την ενηλικίωση όχι μόνον 

του φορέα, αλλά και αυτού του φωτογραφικού μέσου στη χώρα μας.

Για τους λόγους αυτούς εκφράζουμε την ευχή, που είναι και ευχή μεγάλου μέρους του φωτογραφικού 

χώρου, ο διορισμός του καινούργιου Διευθυντή του ΜΦΘ να ακολουθήσει πιστά τη διαδικασία της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις 27 Ιανουαρίου 2011. Η θέση αυτή είναι κομβικής σημασίας, και 

πιστεύουμε πως θα συμφωνήσετε ότι ο διορισμός οφείλει να συμμορφωθεί με τα αυστηρά αξιοκρατικά 

κριτήρια των αρχών της Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Δυστυχώς, η έλλειψη ίσως ενδιαφέροντος των 

προκατόχων σας είχε ως αποτέλεσμα το ΜΦΘ να διοικείται άτυπα από τον Φεβρουάριο 2011 μέχρις 

σήμερα, με τον τέως διευθυντή Ευάγγελο Ιωακειμίδη  να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί του μουσείου 

από αδιευκρίνιστη θέση και με αόριστη δικαιοδοσία. Η σημερινή όμως άτυπη διοίκηση του ΜΦΘ έχασε 

την εμπιστοσύνη μας μετά την καταστροφή της σύγχρονης συλλογής του μουσείου σε πυρκαγιά τον 

Μάιο 2012. Η απόκρυψη επί 40 ημέρες του γεγονότος και προπάντων η συνεχιζόμενη άρνηση των 

υπευθύνων να λογοδοτήσουν, παρά την επανειλημμένη επέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη, ήλθαν 

να επισφραγίσουν την ανευθυνότητα και αυθαιρεσία της σημερινής διοίκησης. Παράλληλα, η απόφαση 

του τέως διευθυντού να εμπιστευθεί τη φύλαξη της συλλογής σε μεταφορική εταιρεία έναντι αγνώστου 

τιμήματος, τη στιγμή που ο εποπτεύων φορέας του ΜΦΘ, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 

προσέφερε δωρεάν ειδικά διασκευασμένους χώρους φύλαξης, συνεχίζει να εγείρει ερωτήματα.

Ελπίζουμε πως μαζί με την επερχόμενη ανεξαρτοποίησή του, το ΜΦΘ θα αποκτήσει χάρη στη 

φροντίδα σας μια καινούργια, σύγχρονη και με αξιοκρατικά κριτήρια διορισμένη διεύθυνση.

Μετά τιμής,

(Για λογαριασμό των 51 συνυπογραφόντων την επιστολή)

Γιάννης Σταθάτος  

Καλλιτεχνικός Διευθυντής - Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΕΡΟΥΣ 

ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΜΦΘ

Η περυσινή λυπηρή 

απώλεια από 

πυρκαγιά μέρους 

της φωτογραφικής 

συλλογής του 

Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης 

προκάλεσε εύλογα 

ερωτηματικά και μάλιστα 

σε μια κρίσιμη για την 

εύρρυθμη λειτουργία 

του Μουσείου συγκυρία. 

Δυστυχώς μέχρι στιγμής 

η κοινή γνώμη δεν 

έχει ικανοποιηθεί μέσα 

από κάποιο επίσημο 

πόρισμα και το έλλειμμα 

ενημέρωσης προκαλεί 

εκατέρωθεν αντιδράσεις 

- όπως προκύπτει από 

την αλληλογραφία που 

φιλοξενούμε. 

Π.Κ.
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• Αλέξανδρος Αβραμίδης Φωτογράφος 
• Δημοσθένης Αγραφιώτης Θεωρητικός, εικαστικός καλλιτέχνης 
• Γιάγκος Αθανασόπουλος Φωτογράφος, Καθηγητής, Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 
• Περικλής Αλκίδης Φωτογράφος 
• Κωστής Αντωνιάδης Καθηγητής, Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 
• Χρήστος Γαλάζιος Φωτογράφος Fotoview Image Stock 
• Άρις Γεωργίου Φωτογράφος, τέως Διευθυντής Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ιδρυτής Φωτογραφικής Συγκυρίας 
• Νάγια Γιακουμάκη, Φωτογράφος Επιμελήτρια, Whitechapel Gallery, Λονδίνο 
• Γιώργος Δεπόλλας Φωτογράφος Καθηγητής, Σχολή Βακαλό  
• Γιάννης Δήμου Φωτογράφος, Apeiron Photos 
• Ingo Duennebier Φωτογράφος 
• Στέλιος Ευσταθόπουλος Φωτογράφος 
• Τάκης Ζερδεβάς Φωτογράφος Σχολή Φωτογραφίας Focus 
• Κώστας Ιωαννίδης Ιστορικός Τέχνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης  Α.Σ.Κ.Τ. 
• Λίζη Καλλιγά Φωτογράφος & εικαστικός 
• Κατερίνα Καλογεράκη Φωτογράφος 
• Βασίλης Κάντας Φωτογράφος Λέκτωρας, London School of Liberal Arts 
• Στέργιος Καράβατος Φωτογράφος, επιμελητής 
• Γιώργος Κατσάγγελος Φωτογράφος Καθηγητής, Σχολή Καλών Τεχνών ΑΠΘ 
• Μανώλης Κονταξάκης Φωτογράφος 
• Γιάννης Κόντος Φωτοδημοσιογράφος, Διδάκτωρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
• Δημήτρης Κοσμίδης Ιστορικός, μεταφραστής, επιμελητής εκδόσεων 
• Νίκος Κουκής Φωτογράφος, μουσικός 
• Σάββας Λαζαρίδης Φωτογράφος, Καθηγητής, E.S.A. le75, Βρυξέλλες 
• Ελένη Μαλιγκούρα Φωτογράφος, Καθηγήτρια, Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας & Σχολή Βακαλό 
• Νατάσσα Μαρκίδου Φωτογράφος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 
• Σωκράτης Μαυρομάτης Φωτογράφος 
• Ελένη Μουζακίτη Φωτογράφος, Διδάκτωρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
• Γιάννης Μπεχράκης Φωτογράφος 
• Chief Photographer, Reuters News Agency 
• Περικλής Μπούτος Φωτογράφος 
• Ηλίας Μπουργιώτης Φωτογράφος 
• Σταύρος Μωρεσόπουλος Πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας 
• Δημήτρης Παζαΐτης Φωτογράφος advphoto advertising photography 
• Νίκος Παναγιωτόπουλος Φωτογράφος, Διδάκτωρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών τ. Αναπληρωτής Καθηγητής, 
   Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας 
• Θάνος Παπαδόπουλος Φωτογράφος 
• Γιώργος Παπαθανασίου Φωτοδημοσιογράφος 
• Στέφανος Πάσχος Φωτογράφος 
• Αβραάμ Παυλίδης Φωτογράφος 
• Πηνελόπη Πετσίνη Φωτογράφος,  Διδάκτωρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών 
• Νίκος Πηλός Φωτοδημοσιογράφος 
• Νίκος Πολίτης Συλλέκτης φωτογραφίας 
• Ευδοξία Ράδη Φωτογράφος 
• Ιωάννα Ράλλη Φωτογράφος 
• Σίμος Σαλτιέλ Φωτογράφος, Creative Director, εταιρεία Red Creative 
• Μανώλης Σκούφιας Φωτογράφος, Καθηγητής, Σχολή ESP, Θεσσαλονίκη 
• Δημήτρης Σοφικίτης, Φωτογράφος 
• Γιάννης Σταθάτος Φωτογράφος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων 
• Δημήτρης Τσεβάς Φωτογράφος 
• Στέργιος Τσιούμας Εικαστικός καλλιτέχνης, αρχτέκτονας 
• Χρήστος Φιλιππούσης Φωτογράφος Καθηγητής Σχολή Βακαλό 
• Τζέλη Χατζηδημητρίου Φωτογράφος

Weekly teuxos187.indd   27 8/3/2013   9:17:44 ��



������ 187 •  �����	
 11 �
	���� 2013 ����
 28

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��


���	
,�
� ��'#��)� ��< �.,. \$))���#�(�%
“...�� ��������6� ��
� �� �������
� ��� �� ��"�(#���...”

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, όντας συνεπές σε προηγούμενες 

ανακοινώσεις του (03/05/12 και 12/06/12) σχετικά με την εκδήλωση πυρκαγιάς στους 

εξειδικευμένους χώρους (θάλαμοι ειδικών συνθηκών) της πιστοποιημένης με ISO 

εταιρείας «Ορφεύς Βεϊνόγλου» στη Σίνδο (02/05/2012), όπου φυλασσόταν μέρος των 

εκθέσεων και των συλλογών φωτογραφικών έργων του, έχει δημοσιεύσει από τις 

22/02/13 στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.thmphoto.gr) τα παρακάτω: 

« • Το πόρισμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας  εκδόθηκε στα τέλη Αυγούστου 

2012. Ωστόσο, μετά την παρέλευση εννέα μηνών, η διαδικασία χαρακτηρισμού του 

συμβάντος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Εκτιμάται ότι η 

ολοκλήρωση της διαδικασίας – χωρίς η εκτίμηση αυτή να είναι απόλυτη – μπορεί να 

διαρκέσει από 3 έως 13 μήνες. Η οριστικοποίηση του χαρακτηρισμού του συμβάντος 

είναι σημαντική ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της εταιρείας αλλά και για 

τον ίδιο τον φορέα, καθώς ο χαρακτηρισμός αυτός είναι απαραίτητος πριν η εταιρεία 

«Ορφεύς Βεϊνόγλου» και η ασφαλιστική εταιρεία αναλάβουν τις όποιες δεσμεύσεις τους 

ως προς την απόδοση της ασφαλιστικής αξίας. 

• Το συμβάν της πυρκαγιάς, καθώς και οι απαραίτητες διαδικασίες που ακολούθησαν, 

επέβαλαν όλο αυτό το διάστημα τον χειρισμό του με σοβαρότητα, διαφάνεια, 

διακριτικότητα και υπευθυνότητα από το ΜΦΘ, καθώς οι ανακρίβειες, οι γενικεύσεις 

και οι βεβιασμένες αποφάσεις πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, μπορεί να 

οδηγήσουν μόνο σε σύγχυση και σε επισφαλή συμπεράσματα. 

• Το ΜΦΘ, πιστό στη δέσμευση του, εργάστηκε αδιάλειπτα και εντατικά όλο το 

προηγούμενο διάστημα για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και οι μεθοδολογίες 

επανασύστασης της συλλογής έτσι ώστε, όπου αυτό είναι εφικτό, να γίνει η 

αναπαραγωγή των έργων.  Παράλληλα, το ΜΦΘ ολοκλήρωσε τις διαδικασίες 

ταυτοποίησης των έργων στα μέσα Φεβρουαρίου 2013. 

Με βάση τα παραπάνω και παρά το γεγονός ότι ο χαρακτηρισμός του συμβάντος δεν 

έχει ακόμη ολοκληρωθεί, το Μουσείο Φωτογραφίας θα ενημερώσει ξεχωριστά κάθε 

δημιουργό, κληρονόμο ή εμπλεκόμενο φορέα για την κατάσταση των έργων της 

συλλογής, με χρονικό ορίζοντα η διαδικασία αυτή να έχει ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι.

Επίσης, θα διοργανώσει Συνέντευξη Τύπου προκειμένου να προχωρήσει σε 

αναλυτικότερη ενημέρωση σχετικά με την επανασύσταση της συλλογής.» 

Παράλληλα, το ΜΦΘ επιθυμεί να διευκρινίσει τα παρακάτω: Το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης, το μοναδικό κρατικό μουσείο για τη φωτογραφία στην Ελλάδα, 

θεσμοθετήθηκε το 1997 με το Νόμο 2557/97 και με το Νόμο 2947 (ΦΕΚ 228, 2001), 

έχει οικονομική, διοικητική και καλλιτεχνική αυτοτέλεια. Ενώ αρχικά το ΜΦΘ 

προοριζόταν να στεγαστεί σε άλλο χώρο (πρώτα σε διατηρητέο κτίριο επί της οδού 

Αναγεννήσεως και στη συνέχεια στο νοτιότερο τμήμα της Αποθήκης Β2 στο Λιμάνι), 

τελικά σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και 

Εμπορικής Ναυτιλίας, από το 2001 στεγάζεται στον πρώτο όροφο της Αποθήκης 

A’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης (στο ίδιο κτίριο συστεγάζεται στο ισόγειο το Μουσείο 

Κινηματογράφου-Ταινιοθήκη Θεσσαλονίκης).  

Ο χώρος αυτός, εκτός από χώρος υλοποίησης των δράσεων του Μουσείου, αποτελούσε 

μέχρι το 2007 και το μέρος όπου βρίσκονταν το σύνολο των αρχείων και των συλλογών 

του. Το 2007 προτάθηκε από τη Διεύθυνση και έγινε αποδεκτό από την Εφορεία του 

ΜΦΘ να  αποθηκευτεί μέρος των εκθέσεων και των έργων της συλλογής του Μουσείου 

σε ειδικό εξειδικευμένο χώρο στις εγκαταστάσεις της πιστοποιημένης με ISO εταιρείας 

«Ορφεύς Βεϊνόγλου Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, για τους ακόλουθους λόγους: 

• Περιορισμένη έκταση του χώρου του Μουσείου (λόγω της στρατηγικής της 

Διεύθυνσης του ΜΦΘ για τον εμπλουτισμό των συλλογών και των αρχείων και λόγω 

της συνεχούς ανάπτυξης του Μουσείου, ο υπάρχων χώρος δεν ήταν αρκετός για να 

φυλάσσονται μέσα στο ΜΦΘ όλα τα έργα της συλλογής). 

• Τεχνική ανεπάρκεια του χώρου του Μουσείου (μέχρι το 2007) όπου βρίσκονταν 

τα έργα (ανεπαρκείς συνθήκες υγρασίας, θερμοκρασίας, ψύξης, φωτός κλπ.) και 

προβλήματα συσκευασίας (σοβαρές αλλοιώσεις ή φθορές στη συσκευασία των έργων 

που οφείλονταν σε διάφορους παράγοντες, π.χ. σαράκι). 

• Ανάγκη για ευκολότερη διαχείριση και 

διακίνηση των έργων (η πιστοποιημένη με 

ISO εταιρεία εξειδικεύεται και στη μεταφορά 

έργων τέχνης, άρα αποφυγή χρονοβόρων 

και επιπλέον κοστοβόρων μετακινήσεων και 

περιορισμός ρίσκου λόγω μεταφόρτωσης). 

• Δημιουργία χώρων ειδικών προδιαγραφών 

και συνθηκών στη συγκεκριμένη εταιρεία από 

την πρώτη στιγμή φύλαξης των έργων εκεί. 

• 24ωρη φύλαξη του χώρου της 

συγκεκριμένης εταιρείας. Σημειώνεται ότι η 

πρακτική αυτή (της φύλαξης έργων εκτός των 

χώρων των Μουσείων) εφαρμόζεται ευρέως 

από φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις του ΜΦΘ ήταν 

ανεπαρκείς, ακόμη και έπειτα από την 

υλοποίηση από το Μουσείο του έργου 

«Εργασίες αναβάθμισης & Εξοπλισμού 

κτιριακής υποδομής» που πραγματοποιήθηκε 

το 2007 στο πλαίσιο του Ε.Π «Πολιτισμός». 

Με το έργο αυτό το εσωτερικό του Μουσείου 

αναβαθμίστηκε και αναδιαμορφώθηκε, ενώ 

παράλληλα δημιουργήθηκε και ένας χώρος 

αποθήκευσης ειδικών συνθηκών (ψυχρός 

θάλαμος-όπως ορίζεται από τις διεθνείς 

προδιαγραφές για την αρχειοθέτηση αρνητικών, 

γυάλινων πλακών και έγχρωμων εκτυπώσεων). 

Παρ’ όλα αυτά, η συνολική χωρική έκταση που 

διαθέτει το ΜΦΘ μπορεί να καλύψει περίπου 

μόνο το 50% των αναγκών του. 

Στις εγκαταστάσεις της εξειδικευμένης και 

πιστοποιημένης εταιρείας «Ορφεύς Βεϊνόγλου» 

(την οποία επίσης χρησιμοποιούσαν 

άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί 

και συλλέκτες), φυλασσόταν μέρος των 

περιοδεύουσων εκθέσεων και της συλλογής 

φωτογραφικών έργων του Μουσείου 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, τα οποία 

εντάσσονται χρονολογικά στη σύγχρονη 

περίοδο δημιουργίας, μετά το 1970. Τα 

έργα φυλάσσονταν σε χώρους με ειδικές 

προδιαγραφές θερμοκρασίας και υγρασίας 

που είχαν οριστεί από το ΜΦΘ και ήταν 

ασφαλισμένα. Όσον αφορά στην απόδοση της 

ασφαλιστικής αξίας, απαιτείται η ολοκλήρωση 

του χαρακτηρισμού του πορίσματος.  

Το συμβάν δεν αποκρύφτηκε ποτέ. Έχει 

τονιστεί επανειλημμένως ότι το ΜΦΘ 

βρισκόταν από την πρώτη στιγμή και σε συνεχή 

επαφή με την εποπτευόμενη αρχή του, ενώ θα 

προχωρήσει σε Συνέντευξη Τύπου όπως έχει 

ήδη δεσμευτεί.  

Περικλής Πηλείδης

Πρόεδρος Δ.Σ. Μουσείου Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης
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Μάθετε τις τεχνικές φωτισμού για να φωτογραφίζετε 
δημιουργικά πορτραίτα εντός και εκτός στούντιο.

30 & 31 �������  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

�	��
���� �� ����
Χρησιμοποιείστε δημιουργικά τα μικρά φλασακια μηχανής
σε εξωτερικό χώρο έχοντας επαγγελματικά αποτελέσματα

13 & 14 	
������ 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

�	��
���� 
�����
Φωτογράφηση γυμνού στο στούντιο. Μάθετε φωτισμούς, 
τεχνικές και φωτογραφίστε το πιο ωραίο θέμα στην τέχνη.

27 & 28 	
������ 2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€
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CoolPix A
� ������	� ��
 Nikon 	��
 large sensor compact 

Με τις πρώτες κινήσεις να έχουν προέλθει από την Leica (X1) και τη Sigma (DP1/

DP2) σταδιακά και αθόρυβα έχει δημιουργηθεί μια νέα κατηγορία large sensor 

compact. Με τους μεγάλους αισθητήρες που ξεφεύγουν από την κατηγορία 

των compact (μεγαλύτεροι δηλ από 2/3in.) διορθώνεται ένα δομικό πρόβλημα 

των compact δηλ. το μικρό μέγεθος εικονοστοιχείου που δυσκολεύει την καλή 

απόδοση σε συνθήκες χαμηλού περιβαλλοντικού φωτισμού. Η Nikon μελέτησε 

τον ανταγωνισμό και τώρα απαντά με την Coolpix A και μάλιστα με αισθητήρα 

DX format 16Μegapixel (που μοιάζει πολύ με αυτόν της D7000) και σταθερής 

εστιακής απόστασης ευρυγώνιο φακό 18,5mm. H εξωτερική εμφάνιση πλησιάζει 

την σχεδιαστική αντίληψη της σειράς P3xx και όχι της P7xxx με λεπτές γραμμές 

και εμφανή την προσπάθεια να μη φανεί ογκώδης. Αξίζει να δώσουμε σημασία 

στις λεπτομέρειες σχεδίασης του αισθητήρα που παραλείπει το low pass φίλτρο 

όπως και η D7100. Επίσης έχει μικροφακούς σε ειδική διάταξη γωνίας διαχείρισης 

της φωτεινής δέσμης ώστε να μπορεί ο φακός να τοποθετηθεί όσο το δυνατόν 

πιο κοντά στο εστιακό επίπεδο χωρίς υποβάθμιση απόδοσης. Όμως το autofocus 

είναι αποκλειστικά contrast detection αφού στον περιορισμένο όγκο μιας compact 

εύλογα δεν υπάρχει  ο χώρος για τοποθέτηση phase detection chip. 

Eκτός από τα επαρκή χειριστήρια που θα ικανοποιήσουν τους απαιτητικούς και 

ενθουσιώδεις χρήστες, η μηχανή έχει κανονικό Hot shoe που δέχεται τα φλας 

Speedlight σε λειτουργία iTTL. Σημειώνουμε όμως ότι το ενσωματωμένο φλασάκι 

δεν μπορεί να λειτουργήσει σε Commander Μοde σε διάταξη πολλαπλών φλας. 

Ο ευρυγώνιος φακός ισοδύναμος με 28mm αποτελείται από 7 στοιχεία σε 5 

γκρουπ εκ των οποίων ένα ασφαιρικό και μηχανισμό ίριδας διαφράγματος 

αποτελούμενο από 7 πτερύγια. Το video είναι υπερεπαρκές με Full HD 1080p (24, 

25 και 30fps) σε φορμά MPEG-4 και συμπίεση Η.264. 

Μαζί με τη CoolPix παρουσιάστηκαν τα συνοδευτικά αξεσουάρ DF-CP1 

(viewfinder) και UR-E24 (filter adapter).

Aptina ��� Sony
��������� ��
 �������
 ��


H Aptina είναι μια μικρή εταιρεία, σε σχέση με την Sony, η οποία κατασκευάζει αισθητήρες. 

Προέρχεται από τη Micron Technologies. Φέτος είναι ο πέμπτος κατά σειρά μεγαλύτερος 

κατασκευαστής αισθητήρων με βάση την αξία (έσοδα), φθάνοντας μερίδιο 7.3% . Η Sony διατηρεί 

μερίδιο - σε αξία - 33.6% της αγοράς αυτής (διπλάσιο από τη επόμενη στη λίστα Canon). 

Οι δύο εταιρείες, όπως ανακοινώθηκε, υπέγραψαν συμφωνία βάσει της οποίας θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν η μία την τεχνολογία της άλλης για τα προϊόντα τους. Αυτό σημαίνει φυσικά την 

παραγωγή καλύτερων αισθητήρων και για τις δύο εταιρείες χωρίς να φοβούνται πολυδάπανες 

μηνύσεις. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες της Aptina είναι η Nikon, η 

οποία αγοράζει τους αισθητήρες για την σειρά 1.

Samsung
To S4 �� “��������” �� �����

Ενώ αναμένεται η παρουσίαση του 

Samsung Galaxy S4 την επόμενη 

εβδομάδα, οι New York Times 

αναφέρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα 

τεχνολογία που θα ενσωματώνει η 

ναυαρχίδα των smartphones του 

κορεάτικου κολοσσού. Η τεχνολογία 

ονομάζεται Eye Scroll και ακολουθεί 

καταγράφοντας την κίνηση του ματιού 

του χρήστη. Για παράδειγμα όταν ο 

χρήστης χρησιμοποιεί το S4 για να 

διαβάσει ένα άρθρο, το Eye Scroll 

παρακολουθεί την κίνηση του ματιού και 

προχωράει παρακάτω στο κείμενο. 
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�����������: 210 8541400 &  info@photo.gr
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�� ��
��
������ & ����	 ��� ����: 

• ������� �������� ���
����� �� Varta (�"��� € 4,5)!
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�ikon P330
H συνέχεια της Coolpix P310
Επιτέλους σωστή πολιτική στις compact 

γοήτρου, έστω κι αν στους αδαείς φαίνεται 

ως …οπισθοδρόμηση. H Nikon με την 

καινούργια P330 κάνει πίσω στα Megapixel 

πετυχαίνοντας ως αντάλλαγμα σημαντικά 

οφέλη σε πραγματική απόδοση. Πρώτα απ’ 

όλα οι φυσικές διαστάσεις του αισθητήρα 

μεγάλωσαν από 1/2,3 σε 1/1,7in. ενώ η 

ανάλυση έπεσε στα 12.2Megapixel στη 

θέση των 16Μegapixel. Eπίσης προστίθεται 

υποστήριξη αρχείων RAW format για τους 

έχοντες περισσότερες βλέψεις επεξεργασίας. 

Όλα αυτά μέσα σε μια μηχανή με πραγματικά 

compact διαστάσεις, γρήγορο φακό zoom 

24-120mm f/1,8-5,6 και μάλιστα με οπτική 

σταθεροποίηση VR, ενσωματωμένο GPS και 

(προαιρετικό) WiFi συνθέτουν ένα μοντέλο 

που αποτελεί πια έντονο ανταγωνισμό για 

την πιο «ευτραφή» P7700 και ατενίζει στα 

μάτια το σκληρό ανταγωνισμό στη δύσκολη 

αυτή κατηγορία.
Fujifilm
����� ����� X mount 	� �
��������
� ���� ��� 2013

Στην έκθεση Focus on Imaging, η Fujifim έδωσε ένα roadmap για το ποιους 

φακούς αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2013 για το σύστημα X. Έτσι 

μέσα στη χρονιά αναμένονται να κυκλοφορήσου οι  XF 23mm f/1.4 R, 

XF 27mm f/2.8 R pancake, XF 56mm f/1.4 R και XF 10-24mm f/4 R OIS.

Επίσης δόθηκαν και τα χαρακτηριστικά του Fujifilm Fujinon 55-200mm OIS 

f/3.5, ο οποίος θα κυκλοφορήσει τον Μάιο. 

Πιο συγκεκριμένα:

• Εστιακή απόσταση: 55-200mm • Φωτεινότητα: f/3.5 - f/4.8 • Διάμετρος 

φίλτρου: 62mm • Iσοδυναμία 35mm: 84-305mm • Eσωτ. εστίαση: Ναι 

• Ελάχιστη απόσταση εστίασης: 110cm • Σταθεροποίηση: Ναι • Ίριδα: 

7πτερύγια • Οπτικά στοιχεία:14 • Γκρουπ:10 • Βάρος: 580gr 

PhaseOne
N�� ����� IQ2

Tρεις ψηφιακές πλάτες περιλαμβάνει η νέα σειρά της PhaseOne, δηλ. τα μοντέλα ΙQ280, IQ260 & IQ260Achromatic.  Kαι οι τρείς 

έχουν αυξημένη δυναμική περιοχή 13f/stop επαφικές οθόνες, επιταχυνσιόμετρο με εικονικό ορίζοντα και ενσωματωμένο WiFi 

για ασυρματη σύνδεση με τον υςολογιστή. Η πρώτη έχει ανάλυση 80Megapixel και οι δύο άλλες “μόνον” 60Megapixel. Tέλος 

αναγγέλθηκε και μια ακόμη πιο ειδικού ενδιαφέροντος μηχανή ειδική για αεροφωτογραφίες, η iXA 160 Achromatic με αισθητήρα 

ευαίσθητο στο ορατό, το υπεριώδες και το υπέρυθρο φάσμα  με ή χωρίς εφαρμογή υπέρυθρου φίλτρου. 
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��: 210 8541400, info@photo.gr
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��� ���������� 

ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Super προσφορά! 
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Canon
������(��� Full Frame #��!��� ��������	��

Η Canon ανέπτυξε έναν νέο αισθητήρα CMOS Full Frame 35mm για λήψη βίντεο σε πολύ 

χαμηλές φωτιστικές συνθήκες, ακόμα και μόνο με το φως των κεριών ή των αστεριών. Ο 

νέος αισθητήρας έχει pixel με μέγεθος 7,5 φορές μεγαλύτερης επιφάνειας από τα pixel της 

Canon EOS 1D X, φτάνοντας τα 19 microns σε τετράγωνο σχήμα. Επιπλέον ενσωματώνει 

νέες τεχνολογίες για την μείωση του θορύβου ώστε να παράγει καθαρές εικόνες ακόμα 

και με μόλις 0.03 Lux φωτός. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε έκθεση στο Τόκιο στις 5 

Μαρτίου. 

Polaroid Socialmatic Camera
'������ �� ����
�
�(��� ��� ���#��� ��
��!

Γράφαμε παλιότερα για το Instagram Socialmatic Project του ADR Studio που 

προσπαθούσε να δώσει φυσική υπόσταση στην άυλη εφαρμογή του Instagram, 

φτιάχνοντας μια φωτογραφική μηχανή που θυμίζει το εικονίδιο του app. Η μηχανή, 

την κατασκευή της οποίας προσπάθησαν να χρηματοδοτήσουν μέσω Kickstarter, θα 

διαθέτει 16GB, Wifi, Bluetooth, οπτικό zoom, δύο βασικούς φακούς και νσωματωμένο 

εκτυπωτή και τέσσερα μελάνια. Εκτός αυτού θα συνδέεται με το Facebook και το 

Instagram για το συνηθισμένο online sharing. Το concept βρίσκεται πολύ κοντά 

στην υλοποίηση του καθώς οι σχεδιαστές του ήρθαν σε συμφωνία με την C&A 

Marketing για την παραγωγή μηχανών και αξεσουάρ με το brand της Polaroid. Η 

συμφωνία περιλαμβάνει και την Polaroid Socialmatic Camera, η οποία αναμένεται αν 

κυκλοφορήσει τον πρώτο τρίμηνο του 2014. 

Panasonic 
;������ 3D #� ���� ����

H Panasonic ανέπτυξε ένα σύστημα 

που θα επιτρέπει στις μηχανές να 

κάνουν λήψη 3D εικόνων και video 

με τη χρήση ενός μόνο φακού. 

Το σύστημα χρησιμοποιεί οβάλ 

φακούς και ένα στρώμα ψηφιακών 

μικροφακών για να εστιάσει στο 

φως που χτυπάει τον αισθητήρα 

περισσότερο από τους συνηθισμένους 

φακούς. Αν το σύστημα αυτό 

αναπτυχθεί περαιτέρω σημαίνει ότι 

ακόμα και οι μικρότερες compact 

μηχανές θα μπορούν να δώσουν 3D 

εικόνες.
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Edelkrone 
<�� ��������	� Stamos SA

Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. θα διαθέτει πλέον στην Ελληνική αγορά των προϊόντων Slider 

της εταιρίας Edelkrone. Η Edelkrone σχεδιάζει και κατασκευάζει 2 κωδικούς slider, 

τα SliderPlus με διαδρομή 52cm και Slider PlusXL με 79cm, αντίστοιχα. Είναι τα 

μοναδικά απολύτως φορητά slider της αγοράς, μιας και χωρούν σε οποιοδήποτε 

backpack. Το μυστικό πίσω από αυτή την ιδιαιτερότητα είναι η δυνατότητα του ίδιου 

του Slider να “επιμηκύνεται” κατά μήκος της κίνησης της κάμεράς σας, με ειδικό 

μηχανισμό που λειτουργεί με ιμάντα, διπλασιάζοντας σχεδόν τη διαδρομή σε σχέση 

με το μήκος της ράγας. Τα SliderPlus & SliderPlusXL ξεχωρίζουν επίσης για την 

ποιότητα κατασκευής, μιας και αποτελούνται από επιχρωμιωμένες ατσάλινες ράγες, 

ατσάλινα ρουλεμάν και αλουμινένια μέρη κατασκευασμένα σε CNC.

Canon
���"�(� 

Ήλθε η ώρα της αναβάθμισης για το 

σπουδαιότερο και πιο πετυχημένο 

επαγγελματικού επιπέδου scanner της 

Canon το οποίο παράγεται για πολλά 

χρόνια. Ο νέος σαρωτής συνδυάζει 

την εξαιρετική ποιότητα κατασκευής με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά απευθυνόμενος 

στους επαγγελματίες φωτογράφους 

και όσους έχουν μεγάλα φωτογραφικά 

αρχεία. Σκανάρει φιλμ 120, ως 6x22cm, 

φιλμ 135 σε μεμονωμένα καρέ ή λωρίδες 

(strip)  πλαισιωμένα slides  και τυπωμένες 

φωτογραφίες ως Α4. Η ταχύτητα για 

ένα καρέ 35mm στα 1200dpi φθάνει τα 

18sec. ενώ έχει δυνατότητα σάρωσης σε 

αναλύσεις (hardware) ως 9600dpi. Στο ΜkII 

περιλαμβάνεται το ειδικό software Image 

Garden με εύκολη πλοήγηση ανάμεσα στις 

λειτουργίες (αναγνώριση προσώπου, OCR, 

δημιουργία PDF, αποθήκευση κατευθείαν 

στο cloud π.χ. Evernote ή Dropbox, Stitch 

assist για εύκολη σάρωση σελίδαας Α3 σε 

δύο Α4 και αυτόματη συρραφή κλπ.)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
• Ανάλυση (φιλμ) 9600x9600dpi • 

Ανάλυση (τυπωμένα) 4800x4800dpi • 

Ταχύτητα (τυπική φιλμ 35mm 1200dpi) 

18sec • Ταχύτητα (τυπική έγγραφο Α4 

300dpi) 7sec • Αυτόματη διόρθωση: FARE 

Level 3 • Mηδενικός χρόνος έναρξης • Scan 

to PDF/Evernote/Dropbox

ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag
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Super προσφορά!
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag


�B �� =(��<� ��< ,����	
,�� )�� facebook & Flickr

Η μεγαλύτερη παρέα για την 
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