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Mini περιοδικό
Είκοσι εβδομάδες μετά (oι διακοπές ...δεν μετράνε)
και νάμαστε χωρίς καλά - καλά να το καταλάβουμε
στο 21ο τεύχος του Photobusiness Weekly.
Η ανάγκη που γέννησε την έκδοση ήταν μία:
Η έλλειψη ενός εβδομαδιαίου μέσου επικοινωνίας
με τους επαγγελματίες του κλάδου imaging με
χαμηλό κόστος - άρα internet - και υψηλού
επιπέδου - δηλ. με τη συνεργασία του στελεχιακού
δυναμικού του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.

Σε ποιό βαθμό πιστεύετε ότι ο διοργανωτής
εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις του;
23,8%

9,5%

Κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό θα ήθελα απλά
να υπενθυμίσω ότι το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε
στις ...17 Νοέμβρη και οι σελίδες ως σήμερα
αριθμούν αισίως τις 430!
Μετά λοιπόν από 20 εβδομάδες φτάσαμε
ν’ αποστέλλουμε το περιοδικό (γιατί δεν είναι
δυνατόν να μιλάμε για απλό newsletter όταν
οι σελίδες ξεπερνάνε τις 20 και ενίοτε τις 30
εβδομαδιαίως) σε 6.500 αποδέκτες χωρίς ακόμη
σε αυτές να προστεθούν νέοι ενδιαφερόμενοι που
προέκυψαν στη Photovision. Mέχρι το καλοκαίρι
φιλοδοξούμε το Photobusiness Weekly να φτάνει
κάθε Δευτέρα πρωί στο mailbox πάνω από 10.000
ανθρώπων που δραστηριοποιούνται σ’όλο το
φάσμα της (ευρύτερης) αγοράς imaging.
Οφείλω εδώ να τονίσω ότι χωρίς καν να
διαφημίσουμε το νέο μας εγχείρημα πολλές
επιχειρήσεις του κλάδου το υποστήριξαν ένθερμα,
στηρίζοντας μέσω διαφημιστικών καταχωρήσεων,
την νέα μας προσπάθεια.
Από σήμερα λοιπόν προχωρούμε στον
εμπλουτισμό και στην διεύρυνση της ύλης του
περιοδικού με νέα θεματολογία: Θα βρίσκετε
κάθε εβδομάδα στήλες με οικονομικά ζητήματα
και θέματα marketing, με οδηγούς αγοράς και
πρακτικές συμβουλές από ειδικούς για αγορές
επαγγελματικού εξοπλισμού, εβδομαδιαία
ενημέρωση για συνδικαλιστικά θέματα του
κλάδου από πρώτο χέρι δηλ. από τους ίδιους τους
συνδικαλιστές του χώρου, αναλύσεις και αναφορές
σε ζητήματα της διεθνούς αγοράς imaging και
φυσικά όλα τα τελευταία νέα και τις πληροφορίες
που σας ενδιαφέρουν και προπάντων: ένα φιλόξενο
χώρο για την δική σας άποψη, για το δικό σας
πρόβλημα που αντιμετωπίζετε στην επιχείρησή σας.

Τ. ΤζΙμας

66,7%

Πολύ καλά

Ικανοποιητικά

Μέτρια

Κακά

Τηρήθηκαν οι υποσχέσεις!
Αυτό υποστηρίζουν οι εκθέτες - μέλη του Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
Σχεδόν δυο μήνες μετά τη PHOTOVISION, ο Σ.Ε.Κ.Α.Φ. (Σύνδεσμος Ελλήνων
Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων & Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών &
Συστημάτων Εικόνας) υπό την αιγίδα του οποίου τελούσε η έκθεση, ανακοίνωσε
τα αποτελέσματα έρευνας μεταξύ των μελών-εκθετών του σχετικά με την φετινή
διοργάνωση, τα οποία δημοσιεύουμε στις σελίδες που ακολουθούν.
Όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει
από πάρα πολύ έως πολύ ικανοποιημένη με την φετινή διοργάνωση. Τονίζουμε
ενδεικτικά το γεγονός ότι σε όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν και που αφορούσαν
σε όλο το φάσμα της φετινής όγδοης έκθεσης η διοργάνωση έπιασε πολύ υψηλό
βαθμό χωρίς να πέσει πουθενά κάτω από τη βάση!

Διαβάστε περισσότερα στις επόμενες σελίδες.

www.photo.gr
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Έρευνα αγοράς

PHOTOVISION 2009

Τα αναλυτικά αποτελέσματα από την έρευνα που πραγματοποίησε ο Σ.Ε.Κ.Α.Φ. ανάμεσα στα μέλη του

1. Αναγνωρισιμότητα χώρου
9,52%

2. Υποδομή/κατάσταση χώρου

33,33%

19,05%
33,33%

47,62%

57,14%
Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή

4.Φύλαξη χώρου

3.Parking
19,05%

80,95%

40,00%

25,00%

35,00%
Πολύ καλό

Καλό

Μέτριο

Κακό

5.Καθαριότητα
9,52%

Καλή

Μέτρια

Κακή

6.Πρόσβαση στον χώρο
61,90%

23,81%

4,76%
Πολύ καλή

Πολύ καλή

42,86%

28,57%

28,57%
Καλή
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Μέτρια

Κακή

Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή
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PHOTOVISION 2009
7. Προβολή έκθεσης

8. Επισκέπτες

19,05%

14,29%

9,52%

23,81%

4,76%

61,90%

66,67%

57,14%
Πολύ καλή

Ικανοποιητική

Μέτρια

Κακή

Περισσότεροι
από το 2007

Λιγότεροι
από το 2007

Ίδιοι με
το 2007

10. Συμμετοχές εκθετών

9. Ποιότητα επισκεπτών
9,52%

23,81%

42,86%

57,14%

66,67%
35,00%
Πολύ καλή

Καλή

Μέτρια

Κακή

11. Ποιότητα περιπτέρων
9,52%

Ικανοποιητικές

Μέτριες

42,11%

31,58%

47,62%

4,76%
Καλή

Ικανοποιητική

Λίγες

12. Πωλήσεις / Συμφωνίες

38,10%

Πολύ καλή

Πολλές
& καλές

Κακή

26,32%
Περισσότερες
από το 2007

Λιγότερες
από το 2007

Ίδιες με
το 2007

πωσ πραγματοποιήθηκε η ερευνα Όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα, μετά το πέρας της έκθεσης PHOTOVISION, ο Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
διένειμε ερωτηματολόγιο στα μέλη ζητώντας με σαφήνεια και ακρίβεια την άποψή τους για την έκθεση. Θυμίζουμε ότι στον Σ.Ε.Κ.Α.Φ. συμμετέχουν οι
μεγαλύτερες εταιρείες imaging της χώρας μας. Ανταποκρίθηκαν 21 μέλη. Τα πορίσματα της έρευνας είναι αυτά που δημοσιοποιούνται σήμερα.
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Αποστολή στις Κάννες

Στις Κάννες
Για την τελετή απονομής των βραβείων “Sony World Photography Awards / SWPA, 2009” (Μ.Πέμπτη 16/4/09)
Στις πάντα κοσμοπολίτικες
και απαστράπτουσες Κάννες,
φιλοξενήθηκε για δεύτερη φορά
φέτος ο θεσμός των παγκόσμων
βραβείων φωτογραφίας της Sony,
εδραιώνοντας την πεποίθηση για τη
μακροημέρευση της καλοδεχούμενης
όσο και αναγκαίας για την
παγκόσμια φωτογραφική κοινότητα,
πρωτοβουλίας. Μπορεί η οικονομική
κρίση να έχει αφήσει έντονα τα
σημάδια της ακόμη και στη γαλλική
πόλη, αγαπημένο προορισμό
γιαπωνέζων και αμερικάνων αστών
και ρώσων νεόπλουτων, όμως οι
Κάννες διατηρούν την ακτινοβολία
τους και δανείζουν το κύρος τους στη
διοργάνωση.
AΠΟΣΤΟΛΗ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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Καταφθάνοντας για πρώτη φορά στην πόλη μετά από σύντομη διαδρομή από το αεροδρόμιο
της Νίκαιας που βουτάει κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα, ανακαλύπτει σιγά σιγά κανείς το
χαρακτήρα των Καννών. Την περίφημη Croisette¨, μια παραλία με μέτρια θάλασσα, φοίνικες
και πολλές Porsche, Lamborghini, Ferrari κ.ά. dream cars παρκαρισμένα δίπλα - δίπλα με
Twingo και Clio. Aπλωμένα κατά μήκος της λεωφόρου τα dream shops των οίκων μόδας,
Dior, Chanel, Lacroix, Gautier, Cucci, Ralph Lauren, Armani κλπ. τα ακριβά ρολογάδικα
Rolex, IWC, Breitling κλπ.
Mόνον που τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Κάπου παρακάτω τα μαγαζιά του (hi end
καπιταλιστικού) ονείρου τελειώνουν, τα ακριβά καφέ επίσης, και αρχίζουν τα συνηθισμένα
μαγαζιά της Rue d’ Adibes, που είναι ακριβώς όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, με τα Zara και τα
Sephora κ.ο.κ. Το όνειρο μάλιστα αρχίζει να ξεφτίζει επικίνδυνα όταν συνειδητοποιήσει κανείς
ότι τα dream cars είναι κυρίως νοικιασμένα από Rent a (Dream) Car μαγαζιά με επιγραφές στα
...ρώσικα. Aκόμη, οι βασικοί επισκέπτες αυτήν την εποχή είναι γερμανοί συνταξιούχοι με diesel
Mercedes και κάτι λίγοι ανεπηρέαστοι από οικονομικά δεδομένα Αμερικάνοι και Γιαπωνέζοι
που δεν αρκούν για να γεμίσουν τα μισοάδεια ξενοδοχεία πέντε αστέρων σαν το Carlton
Intercontinental ή το “δικό μας” Martinez, oύτε ν’ αναστρέψουν το κλίμα.
Το κλίμα λοιπόν μάλλον δε ...συμφώνησε με την επίσκεψή μας. Έτσι οι κατά κανόνα
ηλιόλουστες και μεσογειακές Κάννες, μας υποδέχθηκαν με βροχές που την επομένη
εξελίχθηκαν σε καταιγίδες. Υπήρχαν στιγμές που έβγαινες σε εξωτερικό χώρο και γινόσουν
...γαλλικό παπί. Σαν κάποιος να έριχνε νερό με τον κουβά. Ομπρέλες και αδιάβροχα μπουφάν
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Αποστολή
Ταξίδι
στις Κάννες

Η διάσημη Croisette υπό βροχή. Λάμψη όση και το Monte Carlo, glamour και
επισκέπτες rich and famous!

Ποδόσφαιρο - Happening έξω από το Palais de Festivals. Ήταν άλλωστε το
αντικείμενο του ειδικού βραβείου Campaign Award

Στην παλιά πόλη, κοντά στο κάστρο. Citroen Μehari και γαλλική ...χάρη
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δεν έκαναν τίποτε (εκτός αν είχες νιτσεράδα ψαράδικη).
Τόσο άσχημα, ειδικά για το πρωί της Μεγ. Πέμπτης 16
Απριλίου όταν είχαμε τις δημοσιογραφικές συνεντεύξεις. Απ’
ό,τι φαίνεται οι Κάννες δεν έχουν τεράστιες υποδομές για
μεγαλεπήβολα events αλλά αυτό δε φαίνεται να πτοεί τους
γάλλους. Ο κύριος όγκος των εκθέσεων (με τους νικητές και
επιλαχόντες των βραβείων) και των εκδηλώσεων των SWPA
στεγάστηκε όπως ήταν αναμενόμενο στο Palais de Festivals
αλλά πλαισιώθηκε από πολλές περιφερειακές εκθέσεις σε
διάφορους χώρους. Eνδεικτικά αναφερόμαστε σε εκθέσεις
όπως του σπουδαίου φωτογράφου του Magnum, Bruce
Davidson, “Central Park” στο Ηοtel Martinez, του Stuart
Franklin “Landscape in Flux” στο Hotel Magestic, του Cedric
Delsaux “Here to stay” στο Espace Miramar, του Βrent
Stirton “Gorilla killings” κλπ. Σε πολλά σημεία της πόλης,
φωτογράφοι υπέγραφαν βιβλία όπως ο Elliott Erwitt και η
Sarah Moon, στο Fnac, o Marc Riboud και η Vanessa Winship
στη Rotonde Lerins, o Jurgen Schadeberg στη Rotonde Riviera
κλπ. Επίσης έξω από το κτήριο του Palais είχαν στηθεί τέντες
που οι φίλοι της φωτογραφίας μπορούσαν να δοκιμάσουν
τις φωτογραφικές μηχανές Sony και να παίξουν ...ποδόσφαιρο
(θεματικό αντικείμενο του καινουργοφερμένου Campaign
Award, το οποίο φέτος απέσπασε ο Πακιστανός φωτογράφος
Sarah Ahmad). Με πολύ θετικές αντιδράσεις έγινε δεκτή
η κίνηση για το πρόγραμμα Student Focus όπου συμμετείχαν
60 φωτογραφικές σχολές απ’ όλο τον κόσμο υποβάλλοντας
υλικό με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Προκρίθηκαν έξι για
την τελική φάση από την Νότια Αφρική, Ινδία, Αυστραλια,
Βέλγιο, ΗΠΑ και Μεξικό όπου τους ζητήθηκε να εργαστούν
στο θέμα Waste and Want. Νικήτρια αναδείχθηκε
η συμπαθέστατη ινδική ομάδα σπουδαστών (φαίνεται
ότι μετά το Slumdog Millionnaire, η ρέντα της Ινδίας
συνεχίζεται) κερδίζοντας έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ
σε φωτογραφικό εξοπλισμό.
Τιμώμενο πρόσωπο της χρονιάς στον οποίο απονεμήθηκε
το ειδικό βραβείο Lifetime Achievement ήταν ο γάλλος
φωτογράφος και πρώην πρόεδρος του Μagnum Photos,
Marc Riboud. H φωτογραφική δημιουργική ζωή του Riboud
καλύπτει πάνω από μισό αιώνα (!) και όπως είπε ο φίλος του
Elliott Erwitt καθώς του παρέδιδε το έπαθλο “Το βραβείο
αυτό δεν σημαίνει ότι η μεγάλη καρριέρα του Riboud
τελείωσε. Στην περίπτωση του Marc ουδέν αναληθέστερον.
Ο Marc ζει και αναπνέει στο ρυθμό της φωτογραφίας σε
καθημερινή βάση, η φωτογραφική μηχανή είναι πάντα στο
πλευρό του και αναζητάει συνεχώς το επόμενο φωτογραφικό
του κάδρο...” Επίσης στα πλαίσια του Festival οργανώθηκε
ρετροσπεκτίβα του έργου του Riboud με επιμελητή τον Αlain
Genestar διευθυντή της Polka Gallery στο Παρίσι και πρώην
διευθυντή του περιοδικού Paris Match. O Riboud συνεχίζει
να εργάζεται κυρίως πάνω σε υλικό για βιβλία. Ο ίδιος
curator επιμελήθηκε και τη ρετροσπεκτίβα του Elliott Erwitt
στο Μiramar. Στην πραγματικότητα ήταν μια συγκεντρωτική
προβολή φωτογραφικού υλικού με τις διασημότερες
φωτογραφίες του αμερικανού δημιουργού που σχολίασε μία
μία ο παρουσιαστής και ο Εrwitt ενώ στο τέλος απαντήθηκαν
ερωτήσεις από τους παρευρισκόμενους.
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Αποστολή στις Κάννες
Ταξίδι
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ - Ιris d’or
David Zimmerman (HΠΑ)
Μινιμαλιστικά τοπία

διαφημιστικη
Dustin Humphrey (ΗΠΑ)
Eντυπωσιακά υποβρύχια καρέ

ρεπορταζ & ντοκουμεντο
Αmiran White (Μεγ. Βρετανία) Μουσική

φυσικη ιστορια
Vincent Foong (Σιγκαπούρη)

μοδα
Piotr Fajfer (Πολωνία)
O πιο πολυσυζητημένος και
αναγνωρίσιμος φωτογράφος
του γκαλά.
Περιφερόταν με λαμέ κοστούμι
(!) με μοντέλο που φορούσε
ακριβώς την ίδια τολμητή
εξώπλατη τουαλέτα
όπως ακριβώς και στην
βραβευμένη λήψη...
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Ο λόγος στoυς φορείς

Συνδεσμος Ελληνων
Κατασκευαστων Αντιπροσωπων
& Εμπορων Φωτ/κων Ειδων και
Συστηματων Εικονας

Βασίλειος Ζήβας
Πρόεδρος του Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
Διάβασα στο T-shirt ενός νέου μια αγγλόφωνη επιγραφή που σε ελεύθερη
μετάφραση έλεγε: «Δεν μιλάω για την (οικονομική) κρίση. Δεν αναπαράγω το
πρόβλημα». Ρώτησα και μου είπαν ότι στον Καναδά (απ’ όπου και το T-shirt)
υπάρχει μια σοβαρή κίνηση που προπαγανδίζει το να σταματήσουμε ο ένας με
τον άλλον να μιλάμε για την οικονομική κρίση γιατί έτσι “αυτοεπηρεαζόμαστε”
και χωρίς να θέλουμε, την αναπαράγουμε. Φοβόμαστε, σταματάμε ή αναβάλουμε
τις όποιες αγορές μας και βρίσκουμε μάλιστα και τη δικαιολογία στις οικογένειές
μας, στα παιδιά μας, να σταματήσουν να ζητάνε! Αυτή όμως η αναπαραγωγή
κακών ειδήσεων και φόβου κάνει με τη σειρά της κακό σε όλους μας. Είναι
λοιπόν ανάγκη να αναχαιτιστεί ο φόβος που έχει ενσκήψει διεθνώς συνεπεία
της κρίσης και δημιουργεί έτσι συνθήκες συγκράτησης στη ζήτηση αγαθών και
υπηρεσιών. Και τα νέα είναι μάλλον αισιόδοξα: Διεθνώς και σιγά-σιγά διαφαίνονται
σημάδια αναστροφής του κλίματος. Υπάρχει άνοδος στην Κίνα. Οι Αμερικανικοί
δείκτες έχουν σχετικά αναστραφεί. Δεν λύθηκαν βέβαια τα προβλήματα αλλά
φάνηκε νομίζω πια το φως στην άκρη του τούνελ. Ευτυχώς οι φόβοι των πιο
απαισιόδοξων δεν επιβεβαιώθηκαν. Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα βοηθήθηκε
και αντεπεξήλθε στις δύσκολες ώρες. Ήδη μεγάλες τράπεζες που μπήκαν στην
αρχή στο μάτι του κυκλώνα δήλωσαν κερδοφόρα τρίμηνα. Εμείς από την πλευρά
μας πρέπει να βαδίσουμε συνετά μεν αλλά όχι φοβισμένα. Ας σταματήσουμε
πράγματι το αναμάσημα του φόβου. Εδώ θυμάμαι την περίφημη φοβική ρήση:
«Που μας στέλνουν μόνους 2.000 άνδρες»! Έχουμε ανάγκη να ξεφύγουμε από την
παγίδα. Ακόμα και τα ΜΜΕ άρχισαν να “ξεκολλάνε” από το καθημερινό (και ειδικά
το πρωινό) μαύρισμα της ζωής μας. Η αγορά μας εδώ στην πατρίδα μας άρχισε
σιγά-σιγά να αναθαρρεί. Κάτι τα αυτοκίνητα, κάτι το Πάσχα, τα νέα συζητούμενα
μέτρα για την οικοδομή και κυρίως η έναρξη της τουριστικής περιόδου, δίνουν
μήνυμα κινητικότητας. Η φωτογραφική αγορά βομβαρδίζεται από νέα μοντέλα,
από προσφορές. Οι τιμές είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Η αγορά μας προσπαθεί να
αντεπιτεθεί. Θα τα καταφέρει! Καλό τιμόνεμα, δουλειά και υπομονή. Ας βγούμε
σιγά σιγά από το καβούκι μας κι ας κινηθούμε πιο αισιόδοξα, πιο επιθετικά.
Άλλωστε το’ χουμε ξαναπεί: Οι κρίσεις δημιουργούν και ευκαιρίες!
						
Xριστός Ανέστη!
			

Ο Σ.Ε.Κ.Α.Φ. είναι ο σύνδεσμος των
ελληνικών εμπορικών και κατασκευαστικών
επιχειρήσεων που προμηθεύουν την αγορά
με τα απαραίτητα μέσα για την ανάπτυξη της
φωτογραφίας και γενικότερα της εικόνας.
Με σκοπό την διάδοση της φωτογραφίας στην
Ελλάδα, την αξιοποίηση και εφαρμογή των
νέων τεχνολογιών στο χώρο της εικόνας και
την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών από τις εταιρείες μέλη του προς τον
τελικό καταναλωτή, ο Σ.Ε.Κ.Α.Φ. αναλαμβάνει
πλήθος πρωτοβουλιών, καταθέτει προτάσεις,
συμμετέχει σε κλαδικές εκθέσεις, διοργανώνει
διαγωνισμούς και ενημερώνει όλους τους
αρμόδιους φορείς για τις εξελίξεις στην
Ελληνική και διεθνή αγορά. Το έργο που
καλείται να επιτελέσει ο Σ.Ε.Κ.Α.Φ. σήμερα
είναι σημαντικό, καθώς οι τεχνολογικές
εξελίξεις στο χώρο της φωτογραφίας είναι
τόσο ραγδαίες, που υποχρεώνουν σε συνεχή
εγρήγορση προκειμένου να ανταποκριθεί στην
απαιτούμενη επάρκεια της αγοράς με προϊόντα
νέας τεχνολογίας. Ο Σύνδεσμος διοικείται από
πενταμελές Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται
κάθε διετία από την τακτική Γενική Συνέλευση.
Μαζί με τα τακτικά μέλη του ΔΣ, εκλέγονται
και δύο αναπληρωματικά. Το παρόν
Διοικητικό Συμβούλιο έχει ώς εξής:
Βασίλειος Ζήβας - Πρόεδρος
Δημήτριος Δαμκαλίδης - Αντιπρόεδρος
Σπυρίδων Ευαγγελίδης - Γενικός Γραμματέας
Αλέξανδρος Θεοχάρης - Ταμίας &
Αλέξανδρος Καμπανάος - Μέλος
Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
Τηλ.: 210 9554298, Fax: 210 4816640,
www.sekaf.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Από αυτό το τεύχος, σ’ αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα το περιοδικό μας θα φιλοξενεί και ένα διαφορετικό φορέα,
Σωματείο, Σύνδεσμο ή άλλο οργανωτικό σχήμα από τον ευρύτερο χώρο του imaging. 		
photobusiness@photo.gr
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!
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H γωνιά του βιντεολήπτη
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ
• Μειώστε τα έξοδα συντήρησης
αγοράζοντας ψηφιακή κάμερα με
κάρτα, χωρίς μηχανικά μέρη και κεφαλή
εγγραφής.
• Για επαγγελματική χρήση σίγουρα
χρειάζεστε παραπάνω από μία κάρτα. Η
επένδυση είναι χαμηλού/μεσαίου κόστους
οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες για
...οικονομίες.
• Επενδύστε σε ένα μικρόφωνο (boom),
διότι έχει καλύτερη λήψη ήχου από
το ενσωματωμένο αντίστοιχο της
βιντεοκάμερας.
• Η απότομη μεταβολή περιβαλλοντικής
θερμοκρασίας επηρεάζει τον φακό
(ξαφνικό θάμπωμα) και την κεφαλή. Σε
παρόμοια περίπτωση, πρέπει να κλείσουμε
την κάμερα και να την θέσουμε πάλι σε
λειτουργία μετά από 2-5 λεπτά.
• Τα CCDs είναι πιο ευαίσθητα σε συνθήκες
χαμηλού φωτισμού και δίνουν καλύτερη
χρωματική απόδοση από τους αισθητήρες
CMOS. Οι τελευταίοι όμως παρέχουν τη
δυνατότητα μείωσης του κόστους.
• Η συνήθης αιτία για την κακή ποιότητα

Τι βιντεοκάμερα ν’ αγοράσω;
Η άγνοια είναι η βασική αιτία λανθασμένης επιλογής
Η επιλογή της σωστής βιντεοκάμερας μπορεί να αποδειχτεί μια δύσκολη απόφαση
λόγω των διαφορετικών επιλογών που προσφέρει σήμερα η αγορά. Σε αυτό το
άρθρο θα προσπαθήσουμε να θέσουμε κάποιες παραμέτρους που οφείλουμε να
εξετάζουμε κατά την αγορά μιας ψηφιακής βιντεοκάμερας.
Ως εικονολήπτης, θα πρέπει πρώτα από όλα να αναρωτηθείτε, ποιες είναι
ακριβώς οι ανάγκες σας, σε τι συνθήκες θα χρησιμοποιήσετε την καινούργια σας
κάμερα αλλά και το budget που θέλετε να διαθέσετε.
1) Αρχικά θα πρέπει να επιλέξετε το format εγγραφής, π.χ. Full HD
(1920x1080 pixel).
2) Στη συνέχεια το μέσο αποθήκευσης του υλικού. Η τελευταία τάση της αγοράς
επιβάλει κάρτα ή σκληρό δίσκο, λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας και
χρηστικότητας. Ειδικά οι κάρτες μνήμης είναι πολύ αξιόπιστες.
3) Προσέξτε την ευαισθησία του αισθητήρα (σε μονάδες lux) ώστε να έχει την
καλύτερη απόδοση με τον μικρότερο θόρυβο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Μια τυπική τιμή μπορεί να είναι 0,1 Lux για τιμή διαφράγματος f/1,2.
4) Λανθασμένη επιλογή φακού επίσης είναι αρκετή για να υποβαθμίσει σε πολύ
σημαντικό βαθμό την ποιότητα της εικόνας. Προσέχουμε ιδιαίτερα την εστιακή
απόσταση και τον έλεγχο της ίριδας.
5) Δοκιμάστε την κάμερα στον ώμο σας ώστε να βεβαιωθείτε ότι σας βολεύει
το μέγεθος αλλά και τα χειριστήριά της ειδικά όσον αφορά στην ισορροπία
λευκού, στον έλεγχο της ψηφιακής ίριδας και στην εστίαση. Αν είναι
βιντεοκάμερα χειρός δοκιμάστε και μία βάση ώμου, η οποία να είναι σταθερή
και να κρατάει πάντα σταθερό τον ορίζοντα.
Γίνετε υπερήφανοι ιδιοκτήτες μιας επαγγελματικής ψηφιακής κάμερας που ταιριάζει
και ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες σας!
ΝΙΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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εικόνας είναι το ανεπαρκές φως. Σε πολύ
χαμηλά επίπεδα φωτισμού, τα χρώματα
φαίνονται ξεθωριασμένα και οι εικόνες
σκοτεινές.
• Οι σημαντικότεροι παράγοντες που
επηρεάζουν την ποιότητα εικόνας είναι ο
φακός, το οπτικό φίλτρο, ο αισθητήρας
της εικόνας και ο ψηφιακός επεξεργαστής
σήματος (DSP).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σ’ αυτή τη στήλη και σε κάθε τεύχος θα
βρίσκεται απαντήσεις σε θέματα video.
Γράψτε μας για όποιο θέμα σας απασχολεί και
θα απαντήσουμε.
photobusiness@photo.gr
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Το γεγονός της εβδομάδας

Φωτογραφία γάμου
Το σεμινάριο του διάσημου φωτογράφου Yervant στη Θεσσαλονίκη
Τον πολυβραβευμένο Αρμένιο Yervant είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν 110
φωτογράφοι από την Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα σε ένα διήμερο σεμινάριο
στις 28 και 29 Απριλίου. Ο Yervant, καλεσμένος της ομάδας Photo Wedding
Stories, επέδειξε στους παρευρισκόμενους τόσο τις τεχνικές του στη φωτογράφιση
και την επεξεργασία της εικόνας όσο και στο marketing και την προσέγγιση των
πελατών. Κατά τη διάρκεια του διημέρου οι φωτογράφοι είχαν και την ευκαιρία
να εφαρμόσουν τις τεχνικές που διδάχτηκαν σε φωτογραφίσεις μοντέλων στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Yervant eίναι ισόβιο μέλος του Αυστραλιανού
Ινστιτούτου Επαγγελματιών Φωτογράφων (AIPP), επίτιμο μέλος του βρετανικού
Master Photographers’ Association και κάτοχος σειράς άλλων διακρίσεων. Έχει
καταχωρηθεί ως ο νεότερος φωτογράφος που αναγορεύτηκε ποτέ μέλος του AIPP,
για την συμβολή του στην επαγγελματική φωτογραφία.
PHOTO WEDDING STORIES www.pws.gr

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση των τεχνικών του Yervant στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλλάς, 28 και 29 Απριλίου
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Leadership
H γωνιά του
& marketing
βιντεολήπτη

Περί ηγεσίας
Ο ηγέτης δεν είναι χαρισματικό άτομο!
Όταν ρωτάω τα στελέχη, τι πρέπει να είναι ή να διαθέτει κάποιος
άνθρωπος ώστε να μπορεί να ηγηθεί άλλων, η συνήθης απάντηση είναι:
«Να διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα και χάρισμα ή να είναι
χαρισματικό άτομο».
Τι σημαίνει όμως ισχυρή προσωπικότητα και χάρισμα; Πρόκειται για
«μαγικές», «υπεράνθρωπες» ικανότητες - ιδιότητες, για «θείο προίκισμα»,
για σπάνια έμφυτα και κληρονομικά ταλέντα; Και ανεξάρτητα αν πρόκειται
ή όχι για χαρίσματα, ποιά είναι τα «συστατικά στοιχεία» του ηγέτη;
Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δεν είναι εύκολες, όμως είναι
απαραίτητες για να κατανοήσουμε τον ηγέτη και την ηγεσία.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και την έρευνα, τα ηγετικά χαρακτηριστικά
και οι ηγετικές ικανότητες, πράγματι, είναι ξεχωριστά, με την έννοια ότι
δεν τα διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι στον ίδιο βαθμό. Είναι όμως επίσης
αλήθεια ότι αυτά δεν είναι ούτε «υπερφυσικά» ούτε σπάνια. Πρώτον,
τα περισσότερα από αυτά, είναι περισσότερο επίκτητα παρά έμφυτα, και
συνεπώς αναπτύσσονται λίγο ή πολύ. Δεύτερον, αρκετοί άνθρωποι τα
διαθέτουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, και όχι μόνον οι «μεγάλοι
άνδρες ή γυναίκες» της ιστορίας (π.χ. Μέγας Αλέξανδρος, Γκάντι, Χρι
στός, κ.λπ.). Τρίτον, θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όταν
αναφερόμαστε στην ηγεσία της επιχείρησης και τους οργανισμούς,
αναφερόμαστε σε χιλιάδες στελέχη σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα τα οποία
πρέπει αν λειτουργούν ως ηγέτης στο χώρο τους. Δεν αναφερόμαστε,
δηλαδή, σε κάποιους ελάχιστους πολιτικούς ή κοινωνικούς «μακρόηγέτες», όπως τους ονομάζω, για τους οποίους θα μπορούσαμε να
πούμε ότι διέθεταν ή διαθέτουν σπάνια χαρακτηριστικά, προσωπικότητα,
ικανότητες ή χαρίσματα. Άλλωστε ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις,
υπάρχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι που διαθέτουν εξίσου ή και
περισσότερο σημαντικά «χαρίσματα», οι οποίοι όμως δεν είχαν την
ευκαιρία να τα χρησιμοποιήσουν και να ασκήσουν ηγεσία.
Με βάση αυτή τη λογική, δεν χρειάζεται να χάνεται χρόνος για το ερώτημα
που όλοι συνήθως μου θέτουν, αν δηλαδή ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται.
Η απάντηση είναι απλή. Γεννιέται και γίνεται. Όλοι οι άνθρωποι
γεννιούνται με συγκεκριμένα κληρονομικά γενετικά χαρακτηριστικά.
Εκτός αυτού, αρκετά στοιχεία της προσωπικότητας διαμορφώνονται
στην παιδική ηλικία. Παρ’ όλα αυτά όμως, τα περισσότερα ηγετικά
χαρακτηριστικά και όλες οι ηγετικές ικανότητες αναπτύσσονται λίγο
ή πολύ. Όλοι οι άνθρωποι, αν έχουν τη διάθεση και προσπαθήσουν,
μπορούν να βελτιώσουν αρκετά την ηγετική τους «ικανότητα». Για
παράδειγμα, ακόμη και η πρωτοβουλία, η αυτοπεποίθηση, η ευαισθησία,
η αυστηρότητα αναπτύσσονται. Προφανώς, υπάρχουν αρκετά στοιχεία του
χαρακτήρα του ανθρώπου, τα οποία διαμορφώνονται νωρίς στη ζωή του
και είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν σε μεγαλύτερη ηλικία.
Γι’ αυτό, όταν πρόκειται για στελέχη που προορίζονται να ασκήσουν
ηγεσία, οι επιχειρήσεις πρέπει να επιλέγουν ανθρώπους με τα ανάλογα
χαρακτηριστικά. Πέραν όμως αυτού, πρέπει να γίνει σαφές ότι όσο
έμφυτα και γενετικά στοιχεία και αν έχει κάποιος άνθρωπος, δεν μπορεί
να εξελιχθεί σε επιτυχημένο ηγετικό στέλεχος, αν αυτά δεν τα αναπτύσσει
συνεχώς, συστηματικά και πειθαρχημένα. Για παράδειγμα, σκεφθείτε ότι
όσα ταλέντα και αν διαθέτει κανείς, δεν μπορεί ποτέ να γίνει επιτυχημένος
αθλητής ή χειρουργός χωρίς συνεχή, σκληρή και πειθαρχημένη
εκπαίδευση ή προπόνηση. Το ίδιο ακριβώς απαιτείται και για τους
καλλιτέχνες, τους επαγγελματίες και τα ηγετικά στελέχη...
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ΠΟΣΟ ΤΣΑΓΑΝΟ ΕΧΕΤΕ;
Bρείτε σε ποιο βαθμό ισχύει αυτό για σας
χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα:
1

Καθόλου

2

3

4

Λίγο

Μέτρια

Αρκετά

5

Πολύ

• Εκφράζω με άνεση τις πεποιθήσεις, τις
αξίες, τις ιδέες και τις γνώμες μου και τις
υποστηρίζω με σθένος.
• Δεν φοβάμαι να θυσιάζω τη σιγουριά τού
σήμερα για ένα καλύτερο αύριο.
• Όταν διαφωνώ, λέω με άνεση όχι και
υποστηρίζω τη γνώμη μου με επιχειρήματα.
• Βλέπω την πραγματικότητα κατάματα, όσο
δύσκολη και αν είναι, και την αντιμετωπίζω.
• Αντιδρώ και αγωνίζομαι για να
αντιμετωπίσω περιπτώσεις αδικίας,
ανεντιμότητας και μετριότητας.
• Δεν διστάζω να πάρω μη δημοφιλείς και
δυσάρεστες αποφάσεις, όταν τις θεωρώ
σωστές.
• Αμφισβητώ τις «στερεότυπες, καθιερωμένες,
παραδεκτές αλήθειες», τα ταμπού, τα «μη
συζητήσιμα» και τις ιερές αγελάδες.
• Δεν δυσκολεύομαι να παίρνω αποφάσεις
με ρίσκο (υπολογισμένο) και είμαι έτοιμος
να αντιμετωπίσω τις πιθανές αποτυχίες.
• Αγωνίζομαι σκληρά και με πείσμα για να
επιτυγχάνω υψηλούς στόχους ανεξαρτήτως
δυσκολιών.
• Δεν δυσκολεύομαι να αποδεχτώ τα λάθη
μου, να αναλάβω τις ευθύνες μου και να
ζητήσω συγνώμη δημοσίως.

Τα κείμενα του άρθρου μας “Περι ηγεσίας” αποτελούν
αναδημοσίευση από το παραπάνω βιβλίο του καθηγητή
του Πανεπιστιμίου Αθηνών κ. Δ. Μπουραντά.
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Τεχνολογία + Lifestyle = Sony
Στα καταστήματα Attica & Golden Hall

Panasonic video
Σε πειραματικό στάδιο επαγγελματική βιντεοκάμερα 3D ΗD
Το σύστημα της Panasonic που είναι άγνωστον πότε θα μπει σε παραγωγή,
αποτελείται από βιντεοκάμερα με διπλό φακό και ειδική τρισδιάστατη οθόνη.
Για πρώτη φορά εκτέθηκε στο NAB 2009 στο Las Vegas, στις 20 Απριλίου. Έχει
εξελιχθεί από το Panasonic Hollywood Laboratory στην προσπάθεια να βγουν
σταδιακά στην αγορά τρισδιάστατα συστήματα video ΗD Blu-ray. Περισσότερα
δεν έγιναν γνωστά εκτός από την πρόθεση της Panasonic να δίνει μαζί και το
σύστημα μοντάζ. INTERTECH 210 9692300

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων
στην ψηφιακή ασφάλεια (e-Security)
Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκε η δράση
«Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή
ασφάλεια (e-Security)», που υλοποιείται από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις
ΑΕ» στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κυβέρνησης. Η δράση
απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν συγκεκριμένα
κριτήρια, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους. Επιχορηγεί με
ποσοστό έως και 70% την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν στόχο την
αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση ψηφιακών κινδύνων και
απειλών εις βάρος των επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο της δράσης, χρηματοδοτούνται δαπάνες που αφορούν στην
προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών για τη βελτίωση της
ψηφιακής ασφάλειας. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη
δράση, μπορούν κατ’ αρχήν να εγγράφονται και να δηλώνουν
στοιχεία συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
digitalaid.gr/e-security. Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται διαθέσιμες
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.digitalaid.gr

Η Sony ξεδιπλώνει την γκάμα των προϊόντων της και
κυριαρχεί στις βιτρίνες, αλλά και στους ορόφους των
πολυκαταστημάτων Attica στην Πανεπιστημίου και στο
Golden Hall στο Μαρούσι με ξεχωριστά happenings
και δώρα από τις 6 Απριλίου έως και τις 9 Μαΐου.
Η Sony φιλοξενείται στα καταστήματα Attica για να
συντροφεύει στους τουριστικούς προορισμούς (Sony
Travelling), να διασκεδάζει στο σπίτι (Sony Living), να
προσφέρει in-fashion επιλογές (Sony Modelling) ή να
δίνει ανοιξιάτικο χρώμα (Sony Seasons).
Στον εμπορικό χώρο παρουσιάζονται οι λεπτές
τηλεοράσεις Bravia και η νέα οθόνη τεχνολογίας
OLED, οι φωτογραφικές μηχανές Cybershot, τα mp3
players Walkman, οι βιντεοκάμερες Handycam, τα
laptop VAIO, τα φορητά DVD players, αλλά και οι
ψηφιακές κορνίζες.
“Η καρδιά της Sony χτυπάει πάντα στον ίδιο ρυθμό

με τις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών και
αυτό είναι κάτι το οποίο προσδιορίζει κάθε μας
ενέργεια, από το σχεδιασμό μέχρι το λανσάρισμα των
προϊόντων μας”, δήλωσε ο κ. Γιάννης Γρατσώνης,
Διευθυντής Marketing, Sony Hellas.
Ως τις 9 Μαΐου 2009 οι επισκέπτες του Attica έχουν
την ευκαιρία νακ κερδίσουν ένα από τα 45 δώρα
Sony, με αγορές άνω των 100€ από τα εν λόγω
πολυκαταστήματα.
SONY HELLAS 801 .1192000
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Στιγμιότυπα από την Γενική Συνέλευση

Aπό αριστερά: Ζήσης Αγγελόπουλος, Μάριος Λώλος και Βασίλης Κουτρουμάνος

Ένωση Φωτορεπόρτερ
Ελλάδος
Βράβευση μελών της στην
ετήσια γενική συνέλευση
Με επιτυχία στέφθηκε η ετήσια γενική
συνέλευση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ
Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα της ΕΣΗΕΑ στις 30 Μαρτίου.
Συμμετείχαν περισσότερα από 180
μέλη. Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης
απονεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις στον
κ. Ζήση Αγγελόπουλο για την πεντηκονταετή
προσφορά του στο κλάδο του
φωτορεπορτάζ αλλά και την τριακονταετή
του πορεία στο συνδικαλιστικό όργανο και
στον Γιάννη Κολεσίδη για την σημαντική
διάκριση που κατέκτησε στην κατηγορία
“People in the News” του διεθνούς
διαγωνισμού World Press Photo of the Year.

Ο κ. Βασίλης Κουτρουμάνος εκ μέρους του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε. απονέμει την τιμητική πλακέτα
στον κ. Γιάννη Κολεσίδη. Öùô.: Ã. Ãñçãïñüðïõëïò

Ε.Φ.Ε. 210 3610147
www.photopress.org.gr

Mamiya ZD Back Adapter HX401
Χρησιμοποιείστε ψηφιακές πλάτες Mamiya ZD σε μηχανές στούντιο
Ανακοινώθηκε από τη Mamiya o ειδικός αντάπτορας που επιτρέπει τη προσαρμογή
ψηφιακής πλάτης σε διάφορες μηχανές στούντιο 10x12,5cm. Ο αντάπτορας περιλαμβάνει
θαμπόγυαλο και η εναλλαγή μεταξύ λήψης και θέασης γίνεται συρταρωτά,
απλά και άνετα κατά την φωτογράφηση. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να
τοποθετηθεί το Waist Level Finder της RZ (παρέχεται μαζί με τον αντάπτορα)
πάνω από το θαμπόγυαλο, αποτρέποντας έτσι το ανεπιθύμητο φως να μας
επηρεάζει κατά την εστίαση, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον
μεγεθυντικό φακό του Finder.4x5-attached-11.
Στο πακέτο περιλαμβάνεται: Waist Level Finder FW702 και κάρτα
compactflash CF BS701. Oι διαστάσεις είναι 255x121x39,4mm και το βάρος
800 gr. Τιμή: €1925
ΑΓΚΟΠΙΑΝ 210 3243147
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Για επαγγελματίες
4) IPS (In Plane Switching) / SFT
Τεχνολογία υψηλού επιπέδου για γραφικές
τέχνες και διαχείριση χρώματος. Τα
μόρια των υγρών κρυστάλλων έχουν
διάταξη και μορφή που επιτρέπει την
παρουσία ηλεκτροδίων μόνο σε μία
μεριά του panel δίνοντας την καλύτερη
δυνατή γωνία θέασης (178° κάθετα και
οριζόντια) και χαρακτηρίζεται από το
μεγαλύτερο χρωματικό εύρος, πραγματικά
ισορροπημένους ουδέτερους τόνους και
μεγάλη σταθερότητα σε βάθος χρόνου.
Η τεχνολογία IPS συνεπώς είναι η
μοναδική επιλογή των επαγγελματιών που
απαιτούν ένα panel ικανό να διασφαλίσει
τον χρωματικό έλεγχο και τη διαχείριση
των εικόνων καθώς και να προβάλει
με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια το
χρωματικό χώρο δημιουργίας αλλά και του
προορισμού της ψηφιακής εικόνας.

Χρωματική πιστότητα
Οι οθόνες αναφοράς και η σημασία τους για τον φωτογράφο
Η οθόνη του υπολογιστή έγινε το κυριότερο μέσο προβολής της εικόνας από την δημιουργία
της έως την εκτύπωσή της. Οι οθόνες αναφοράς βρίσκονται μπροστά στα μάτια πελατών πολύ
υψηλών απαιτήσεων στο χώρο της εικόνας. Φωτογράφοι και γραφίστες, έχουν αυξανόμενες
ανάγκες προσομοίωσης του τελικού προορισμού των εικόνων και γραφικών τους, καθώς και
των σωστών χρωμάτων των θεμάτων που απεικονίζουν. Τυπογράφοι και επαγγελματίες στο
χώρο της προεκτύπωσης κάνουν χρήση της οθόνης αναφοράς μέσα σε ένα σωστά στημένο
σύστημα διαχείρισης ως soft proof δοκίμιο στην ροή εργασίας τετραχρωμίας, μειώνοντας
το κόστος παραγωγής. Τέλος επαγγελματίες από κάθε εργασία που απαιτεί χρωματική
ευαισθησία επωφελούνται της σταθερότητας και του μεγάλου χρωματικού εύρους και
δυνατότητας προβολής των οθονών αναφοράς. Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την
επιλογή οθόνης που να ανταποκρίνεται σε επαγγελματικές απαιτήσεις είναι πρώτα απ’ όλα η
τεχνολογία υγρών κρυστάλλων που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του panel.
Οι κυριότερες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σήμερα στην κατασκευή οθονών υγρών
κρυστάλλων είναι οι εξής:
1) TN (Twisted Nematic).
Eισαγωγική τεχνολογία που χαρακτηρίζεται από την στροφή των μορίων υγρών κρυστάλλων
για την προβολή του κάθε εικονοστοιχείου με πλεονεκτήματα το χαμηλό κόστος παραγωγής
και τον πολύ γρήγορο χρόνο απόκρισης. Μειονεκτεί στην μικρή γωνία θέασης, την μεγάλη
μεταβολή χροιάς στα χρώματα καθώς και στο περιορισμένο χρωματικό εύρος.
2) Μ-VA (Multi-Domain Vertical Alignment)
Τεχνολογία που περιλαμβάνει τη ροή των υγρών κρυστάλλων σε χαρακτηριστικά αυλάκια
για πιο οργανωμένη διάταξη και λίγο καλύτερη γωνία θέασης. Στο χρώμα μειονεκτούν
παρουσιάζοντας μεταβολή χροιάς (color shift) κυρίως στα παστέλ χρώματα καθώς και
υπερβολικά κορεσμένα χρώματα.
3) PVA (Paterned Vertical Allignment)
Τεχνολογία στην οποία η διάταξη των μορίων γίνεται σε σχήμα V βελτιώνοντας λίγο
περισσότερο την γωνία θέασης και δίνοντας ένα ικανοποιητικό χρωματικό εύρος από την
αλλά και πολύ υψηλό κοντράστ. Στο χρώμα η μεταβολή χροιάς (color shift) στα παστέλ
χρώματα είναι ακόμα παρούσα όπως και ο υπερβολικός κορεσμός.
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ PHOTOMETRON
H εταιρεία μας εισάγει και εμπορεύεται
μεταξύ άλλων τις οθόνες NEC τις οποίες
συνιστούμε για τους εξής λόγους:
• Η σειρά SpectraView® της ΝΕC
διαθέτει νέα πηγή φωτισμού με LED που
αντικαθιστά τους σωλήνες φθορισμού
CCFL με τριχρωματικά LED τα οποία δεν
χρειάζεται να φιλτράρονται από χρωματικά
φίλτρα προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερο
εύρος ειδικά στα κόκκινα και τα μπλε
• Το σύστημα ColorComp που
ενσωματώνουν είναι μοναδικό για τον
έλεγχο ομοιομορφίας (uniformity) σε
όλη την επιφάνεια του panel και το
Xlite Pro για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
της φωτιστικής πηγής. Με την επιλογή
οθόνης NEC SpectraView® (το κόστος
απόκτησης ξεκινάει από περίπου €1000) το
χρώμα από παράγοντας άγχους και τύχης
γίνεται παράγoντας σταθερής ποιότητας
αυξάνοντας την αξία των υπηρεσιών και
διασφαλίζοντας το τελικό αποτέλεσμα
από την δημιουργία της εικόνας έως την
εκτύπωσή της. Η σειρά SPECTRAVIEW®
της NEC είναι αποκλειστικά διαθέσιμη στο
showroom της εταιρίας μας.
PHOTOMETRON
Τηλ. 210-6006239 / 2310-968686
www.photometron.com
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σ’ αυτή τη στήλη και σε κάθε τεύχος θα
βρίσκεται προτάσεις επαγγελματικού
εξοπλισμού από διάφορες εταιρίες.
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Οφειλές προς το ΙΚΑ

Φοροτεχνικά

Προωθείται νέα ρύθμιση
Η υπουργός Απασχόλησης Φ. Πάλλη - Πετραλιά ανακοίνωσε τη ρύθμιση οφειλών με
στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την τόνωση
της ρευστότητας του ΙΚΑ, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η νομοθετική διάταξη κατατέθηκε
στην Βουλή χωρίς ακόμη να έχει ψηφιστεί.
Για τη ρύθμιση οφειλών παρέχεται έκπτωση 80% επί των κεφαλαιοποιημένων πρόσθετων
τελών, λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων για όσους επιχειρηματίες επιλέξουν
την εφάπαξ εξόφληση. Για όσους επιλέξουν την εξόφληση σε μηνιαίες δόσεις η έκπτωση
ανέρχεται στο 30% ενώ οι δόσεις δεν μπορούν να υπερβούν τις 96 και να είναι μικρότερες
των 100 ευρώ. Για την υπαγωγή στην παραπάνω ρύθμιση είναι απαραίτητο vu μην υπάρχουν
οφειλές από τρέχουσες εισφορές κατά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση και σε περίπτωση
εξόφλησης με δόσεις απαιτείται η προκαταβολή του 3% επί της συνολικής οφειλής,
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού παρέχονται ουσιαστικά κίνητρα στους εργοδότες για
αποπληρωμή των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ και
λοιπούς φορείς επικουρικής ασφάλισης. Συγκεκριμένα με τη διάταξη της παραγράφου
1 οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών χρονικών περιόδων
απασχόλησης μέχρι και το τέλος του προηγούμενου μήνα από τον μήνα της έναρξης
ισχύος του νόμου, μαζί με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές πρόσθετες επιβαρύνσεις και
προσαυξήσεις που αντιστοιχούν σε αυτές κεφαλαιοποιούνται τον μήνα δημοσίευσης του
νόμου και καταβάλλονται είτε εφάπαξ, με έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών και
λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων, είτε τμηματικά μέχρι 80 μηνιαίες δόσεις με
έκπτωση 50% αυτών και καταβολή προκαταβολής 3% επί της συνολικής οφειλής.
Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 30/06/2009.
Προϋπόθεση για τη ρύθμιση αυτή είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών κατά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.
Με τις ανωτέρω ρυθμίσεις ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες
στηρίζονται ουσιαστικά σε μία χρονική συγκυρία ιδιαίτερα δυσχερή λόγω και των διεθνών
εξελίξεων (παγκόσμια οικονομική κρίση) που καθιστά επιτακτική τη λήψη άμεσα οικονομικών
μέτρων προς ανακούφιση τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους
υποχρεώσεις και να αντιμετωπίσουν λειτουργικές τους ανάγκες,
Ταυτόχρονα αναμένεται και αύξηση των οικονομικών εισφορών στο ίδρυμα που θα επιταχθεί
τόσο μέσω της εμπρόθεσμης καταβολής των τρεχουσών εισφορών και της καταβολής
προκαταβολής, που αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στις ευνοϊκές
ρυθμίσεις του άρθρου αυτού.
ΑΡΘΡΟ 1
Οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ - ΕΤAM. τους Οργανισμούς, Ταμεία και
Λογαριασμούς των οποίων οι εισφορές εισπράττονται ή συνεισπράτονται από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
και οι οποίες αφορούν χρονική περίοδο απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου
μήνα από τον μήνα έναρξης ισχύος του νόμου μετά των αναλογούντων σ’ αυτές προσθέτων
τελών και λοιπών επιβαρύνσεων και προσαυξήσεων τα οποία κεφαλαιοποιούνται τον
μήνα δημοσίευσης και εξοφλούνται είτε εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση κατά 80% επί
των προσθέτων τελών, επιβαρύνσεων και λοιπών προσαυξήσεων, είτε σε μηνιαίες δύσεις,
οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις 96. με έκπτωση 50% επί των προσθέτων τελών,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 6
του άρθρου 51 του ν, 2676/99 (ΦΕΚ 1 Α’Α), όπως ισχύουν μετά την αναρίθμηση της με τις
διατάξεις της παρ. I του άρθρου 16 του ν, 2747/1999 (ΦΕΚ 226 Α’Α) και την τροποποίηση
τους με την παρ, 6 του άρθρου 11 του ν. 3232/04 (ΦΕΚ 48 Α’Α) και καταβολή προκαταβολής
ποσοστού 3% επί της συνολικής οφειλής.
Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατό (100) ευρώ.
Είναι δυνατή η εκπρόθεσμη καταβολή δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από αυτόν
που είναι απαιτητή. Η παραπάνω εκπρόθεσμη καταβολή επιτρέπεται για δύο (2) δόσεις
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TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

σε κάθε δωδεκάμηνο (ως έναρξη του
δωδεκαμήνου λογίζεται η ημερομηνία
προκαταβολής).
Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση
αυτή είναι η μη ύπαρξη οφειλής από
τρέχουσες απαιτητές εισφορές κατά τον
μήνα υπαγωγής σε αυτήν.
Η μη τήρηση των όρων της ρύθμισης ή
η ύπαρξη οφειλής από τρέχουσες εισφορές,
μετά τη ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την
απώλεια της ρύθμισης και την καταβολή της
οφειλής κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
Στην περίπτωση αυτή αναβιώνουν τα
πρόσθετα τέλη και οι λοιπές επιβαρύνσεις
και προσαυξήσεις. Η ρύθμιση της
προηγούμενης παραγράφου ισχύει:
α. Για όλους τους εργοδότες των κοινών
και οικοδομοτεχνικών επιχ/σεων οι οφειλές
των οποίων ανάγονται μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία, εφόσον υποβάλουν αίτηση για
ρύθμιση στο αρμόδιο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
και προσκομίσουν τα απαραίτητα βιβλία και
στοιχεία, για έλεγχο στις υπηρεσίες του ΙΚΑ
- ΕΤΑΜ, μέχρι 30/06/2009 και υπαχθούν
στην ανωτέρω ρύθμιση μέχρι Το τέλος του
επόμενου μήνα από τον μήνα επίδοσης των
καταλογιστικών πράξεων.
β. Για τις ρυθμισμένες οφειλές της ανωτέρω
χρονικής περιόδου για το υπόλοιπο ποσό
της οφειλής, εφόσον υποβληθεί αίτηση στο
αρμόδιο υποκατάστημα μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία.
Κατά τα λοιπά και στη ρύθμιση της
παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις των άρθρων 51-55 του ν. 2670/99
(ΦΕΚ I Α’Α) όπως ισχύουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Aπό αυτό το τεύχος και κάθε εβδομάδα
ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός
κ. Θρασύβουλος Μίαρης ενημερώνει
και συμβουλεύει για επίκαιρα οικονομολογιστικά θέματα.
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Plus Coalition
Eλπιδοφόρες εξελίξεις για το νέο
στάνταρ αδειοδότησης φωτογραφιών
Η πρωτοβουλία του Jeff Sednik ανάγεται
αρκετά χρόνια πριν. Αφορά την προσπάθεια
καθιέρωσης ενός αποδεκτού στάνταρ για την
εκχώρηση άδειας χρήσης φωτογραφιών που
να έχει διεθνή αναγνωρισιμότητα και αποδοχή.
Το Plus Coalition έχει την πρωτοτυπία ότι
δεν πρόκειται για τεράστια φωτοθήκη ούτε
συνεταιρισμό των δημιουργών αλλά για
ένα οργανισμό που βάζει κάτω από το
ίδιο κέλυφος και το δημιουργό και τον
«καταναλωτή» εικόνας. Έτσι μετέχουν
φωτογράφοι, εικονογράφοι, γραφίστες,
σχεδιαστές, εκδότες, πρακτορεία, φωτοθήκες,
μουσεία, αρχειοθήκες κλπ. Ήδη έχουν
σχηματιστεί εθνικά γκρουπ σε διάφορες χώρες
όπως Βρετανία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ελλάδα,
Καναδάς και Γερμανία και έχει οργανωθεί
το γραφείο Plus-Europe. To ενδιαφέρον νέο
στοιχείο είναι ότι προσχώρησαν στο στάνταρ
οργανισμοί όπως American Society of Media
Photographers, International Press Telecomms
Council και πρόσφατα το J.P.Getty Trust.
www.useplus.com

Panasonic Lumix
Ακόμη τρία νέα μοντέλα
Σε μια φαινομενικά «άγονη» περίοδο, η Panasonic υπογραμμίζει για μια φορά ακόμη τις
φιλοδοξίες της για ηγετική θέση στον κόσμο της ψηφιακής φωτογραφίας, παρουσιάζοντας
τρία νέα μοντέλα, όλα κτισμένα γύρω από το concept του φακού 4x zoom. Πρόκειται για τα
μοντέλα Lumix FS12, 42 & 62 εκ των οποίων η FS42 περιέργως διαφοροποιείται μη έχοντας
οπτική σταθεροποίηση MegaOIS, πράγμα πρωτοφανές για compact της ιαπωνικής εταιρίας.
Εννοείται ότι ο MegaOIS δεν απουσιάζει από τις άλλες δύο. Η FS12 (12Μegapixel, CCD
μεγέθους 1/2.33in.) έχει φακό Lumix DC Vario με γκάμα εστιακών αποστάσεων 31-124mm
ενώ ο ίδιος βασικός φακός λόγω διαφορετικών διαστάσεων αισθητήρα στα δυο άλλα
μοντέλα FS42 και FS62 (10Μegapixel, CCD 1/2,5in.) γίνεται ισοδύναμος με 33-124mm.
Eπίσης στην περίπτωση των δύο τελευταίων μοντέλων ο φακός φέρει ένδειξη Leica DC Vario
Elmarit. Aλλά και στις οθόνες αλλάζουν τα μεγέθη 2,7in. για την FS2 και 2,5in. για τα άλλα
δύο μοντέλα. Εκτός από τα συνήθη στις πιο ενδιαφέρουσες δυνατότητες συγκαταλέγονται
η αυτόματη διόρθωση του φαινομένου των κόκκινων ματιών (Digital Red-eye Correction),
Autobracketing, ειδικά εφέ Transform, film grain και Photo Frame) κλπ.
Ιntertech S.A. 210 9692300

Pentax DA Limited 15mm f/4
Pancake υπερευρυγώνιος φακός
Η Pentax με σταθερά βήματα μεγαλώνει τη γκάμα των φακών για απαιτητικούς επαγγελματίες
και ενθουσιώδεις ερασιτέχνες. Έτσι αποδεικνύει έμπρακτα ότι αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά
το κοινό της κατηγορίας DSLR. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει αρκετοί φακοί στη σειρά όπως
π.χ. ο αρχετυπικός DΑ 40mm f/2,8. O νέος φακός με τα 15mm της εστιακής απόστασης
(μετατρέπεται σε 22,5mm λόγω συντελεστή 1,5x του φορμά APS-C) ανήκει στην κατηγορία
των υπερευρυγώνιων σταθερής εστιακής απόστασης και καλύπτει οπτικό πεδίο 85°. Οι πολύ
μικρές φυσικές διαστάσεις αντανακλώνται και στη διάμετρο υποδοχής φίλτρου μόλις 49mm.
Περιλαμβάνει και ένα μεταλλικό lens hood τύπου πεταλούδας.
ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. 210 3217506

Τι παράβαση έκανα σήμερα; Τι καλό έκανα; Τι καθήκον είχα και δεν το έκανα;
(Καθημερινό ερώτημα των Πυθαγορείων)				
Πυθαγόρας (Χρυσά έπη, 42)
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Glamour & Nude
Photography
Με ôïí ÓôÝöáíï ÐÜó÷ï
ÍÝï óåìéíÜñéï 29/5 - 1/6/2009
Μάθετε τα μυστικά της φωτογραφίας
γυμνού, απελευθερώστε τις δημιουργικές
σας ανησυχίες, υπερβείτε ταμπού και
προκαταλήψεις! Δηλώστε τώρα συμμετοχή
στο μοναδικό σεμινάριο αισθησιακής
και glamour φωτογράφησης στη χώρα μας!

MΟΝΟΝ 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΘΕΣΕΙΣ
ΚOΣΤΟΣ: (για 20 ώρες):
• 650 ευρώ + ΦΠΑ 19% (€ 773,5)
ΔΙAΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Φωτ.: Βασίλης Σακαρέλλης Από το προηγούμενο σεμινάριο “Nude & glamour photography”

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

• 4 πεντάωρες συναντήσεις

XΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
• Παρασκευή 29 Mαϊου:
Συνάντηση γνωριμίας 19:00-23:00
• Σάββατο 30 Mαϊου 10:00-14:00
& 16:00-20:00
• Κυριακή 31 Mαϊου 16:00-20:00
• Δευτέρα 1 Ιουνίου 16:00-20:00

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Studio Paschos / Bύρωνας, Αθήνα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Θεωρία (2ώρες)
• Λήψεις (10ώρες)
• Κριτική φωτογραφιών (4ώρες)

περιλαμβΑνονται
•
•
•
•

Τρία μοντέλα
Styling/hair/make-up artist
Catering (5/4/2008)
Επιτόπου εκτυπώσεις
φωτογραφιών σε
μέγεθος A3 & A4
• 	Βεβαίωση συμμετοχής
• Δημοσίευση φωτογραφιών
στο περιοδικό ΦΩΤΟγρΑφος

			
ΠληροφορIες - ΕγγραφEς:

210 8541400

Περιοδικο φωτογραφος
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Hahnemuhle
Νέο FineArt χαρτί Sugar
Cane 300gsm
Άλλο ένα χαρτί ινώδους βάσης
προστίθεται στην «καλλιτεχνική γκάμα»
της γερμανικής Hahnemuhle της
εταιρίας με την ιστορία πέντε αιώνων.
Το καινούργιο προϊόν βασίζεται κατά
75% σε χαρτοπολτό με πρώτη ύλη
από ζαχαροκάλαμο, ένα οικολογικό
υλικό υποστηριζόμενο από πολλές
περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώ
το υπόλοιπο 25% προέρχεται από
βαμβάκι. Χαρακτηρίζεται από φυσική
λευκότητα, λεπτή υφή και λόγω απουσίας
οξειδωτικών αντέχει πολύ στη γήρανση.
Το Sugar Cane 300gsm εντάσσεται στην
οικογένεια Digital FineArt Collection της
Hahnemuhle.
Aπό την ίδια εταιρία αναγγέλθηκε το
σύστημα Gallerie Wrap, ένα είδος do
it yourself κορνίζας σε δύο ποιότητες
standard και professional που δίνει
επαγγελματικής ποιότητας αποτέλεσμα
και μάλιστα με πολύ απλό τρόπο
συναρμολόγησης.
Scan ή φωτο κουτί
PAPERS A.E. 2310 968527

“Øçöéáêeó SLR

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

Τηλ.: 210 8541400
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Nikkor AF-S DX 10-24mm f/3,5-4,5G ED
Υπερευρυγώνιος γρήγορος φακός με αθόρυβο μοτέρ στο φορμά DX
Το δημοφιλές φορμά DX (μεγέθους APS-C) εξυπηρετεί ο νέος superwide zoom φακός
της Nikon που έκανε την πρεμιέρα του ταυτόχρονα με την D5000. Με τόσο διευρυμένη
οπτική γωνία (κάλυψη πεδίου 61°-109°) ταιριάζει γάντι σε εφαρμογές που θέλουν
να αγκαλιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο θέμα δηλ. σε μεγάλα αρχιτεκτονικά
δημιουργήματα, ταξιδιωτικά, σε εσωτερικούς χώρους όπου ο φωτογράφος δεν έχει πολύ
χώρο να κινηθεί κλπ. Από πλευράς αρχιτεκτονικής συναντάμε 14 οπτικά στοιχεία σε 9
γκρουπ (με δύο στοιχεία χαμηλής διάχυσης ED και τρία ασφαιρικά στοιχεία για μείωση
των γεωμετρικών παραμορφώσεων). Περιλαμβάνεται αθόρυβο μικρομοτέρ οδήγησης του
μηχανισμού εστίασης (Silent Wave Motor). Σημειώνουμε ότι λόγω ενσωματωμένου AF μοτέρ
συνεργάζεται και με τις μηχανές D40/D40x/D60 οι οποίες στερούνται μηχανισμού οδήγησης
του γραναζιού αυτόματης εστίασης. Προβλέπονται δύο λειτουργίες εστίασης M (Manual/
χειροκίνητη) και M/A (Manual/Auto με αυτόματη εναλλαγή χειροκίνητου και αυτόματου).
Ο φακός δέχεται φίλτρα διαμέτρου 77mm και το βάρος είναι 460γρ.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ&Ι 210 9410888

Lowepro
Pro Roller X
Aνανεωμένη εμφανίζεται η δημοφιλής
στους επαγγελματίες heavy duty
σειρά Pro Roller X της Lowepro. Όταν
κουβαλάς μαζί σου ένα ολόκληρο …
στούντιο τότε χρειάζεσαι ειδικές τσάντες
και βαλίτσες κορυφαίας ποιότητας και
αντοχής. Περιλαμβάνει αφαιρούμενες
ρόδες με άξονα, σύστημα κλειδώματος
με συνδυασμό ασφαλείας, χερούλι
που γίνεται …τρίποδο,
βοηθητική τσάντα Reserve
Pack, xώρο για laptop κλπ.
Διατίθεται σε τρία μεγέθη
από 35x28x51cm ως
47x29x67cm.
ZARO 210 9515353
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Αλέξανδρος Μπελτές
Το φωτορεπορτάζ είναι μια μεγάλη περιπέτεια
Το μάχιμο φωτορεπορτάζ είναι
ένα δύσκολο επαγγελματικό
αντικείμενο και ένα βίωμα που
πρέπει κανείς να το αποδεχθεί σαν
στάση ζωής.
Ο Αλέξανδρος Μπελτές ανήκει
στη νέα γενιά φωτορεπόρτερ που
απασχολούνται στην σκληρή και
συχνά βίαιη επικαιρότητα της
ελληνικής πρωτεύουσας.
Η συζήτηση ξεδιπλώνει τις πτυχές
της σχέσης του με τη φωτογραφία
για ένα επάγγελμα που είναι
πολύ λιγότερο glamour απ’ όσο
παρουσιάζει η lifestyle TV και
περισσότερο σκληρό, απαιτητικό
και παράτολμο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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• Πως ξεκίνησε η περιπέτειά σου με την επαγγελματική φωτογραφία;
Η ενασχόλησή μου με τη φωτογραφία άρχισε όταν πέρασα στο Τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ
Αθήνας το 1989. Μέχρι τότε δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενο. Όταν πήγα στη σχολή και
είδα το αντικείμενο και πως γίνεται η φωτογραφία “κόλλησα” και αποφάσισα να συνεχίσω.
Σήμερα ασχολούμαι κυρίως με καθημερινό πολιτικό και ελεύθερο ρεπορτάζ.
• Γιατί επέλεξες το φωτορεπορτάζ και όχι κάποιο άλλο είδος;
Την εποχή των σπουδών μαθαίναμε τη φωτογραφία σε μία γενική εικαστική της μορφή. Υπήρχε
κάποιο είδος στο οποίο εκπαιδευόμασταν και κάποια τεχνικά πράγματα που διδασκόμασταν.
Επαγγελματικά δεν είμασταν ενημερωμένοι. Όταν τελείωσα τη σχολή και έψαχνα να δω τι θα
κάνω σαν φωτογράφος, προέκυψε η στροφή μου στο φωτορεπορτάζ και έμεινα στο είδος, εδώ
και 10 χρόνια. Έχει ενδιαφέρον γιατί χρειάζεται αντανακλαστικά και να λειτουργείς γρήγορα
για να έχεις καλή εικόνα. Είναι και κάπως ανταγωνιστικό αλλά με καλή έννοια δηλαδή ότι
προσπαθείς να κάνεις μια εικόνα κάπως καλύτερη από αυτή των υπολοίπων. Βρίσκεσαι μέσα
στα γεγονότα και δίνεις τη δική σου καταγραφή ή δημιουργείς μια ιστορία με εικόνες. Έτσι η
προσέγγιση έχει μια εικαστική διάσταση αλλά προορίζεται για δημοσίευση, όχι για ανάρτηση
στον τοίχο.
• Πως έχει διαμορφωθεί σήμερα ο κλάδος του φωτορεπορτάζ, με την ψηφιακή εικόνα και
την οικονομική κρίση;
Η αγορά μοιάζει προβληματική. Οι τιμές είναι πτωτικές, υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχουν
κανόνες και όπου υπάρχουν δεν τηρούνται ιδιαίτερα. Οπότε, οι πιο αδύναμοι κρίκοι που την
πληρώνουν πρώτοι, συνήθως είναι οι φωτογράφοι. Υπάρχει ο ανταγωνισμός του να έχεις τον
πελάτη αλλά και η ανάγκη να παράγουμε το υλικό που επιδιώκει ο πελάτης και όχι αυτό που θα
θέλαμε εμείς. Βγαίνουν καλές εικόνες απλά ο ελληνικός τύπος δεν τους δίνει σημασία.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
Στον ελληνικό τύπο δεν υπάρχει η ειδικότητα και η θέση του photo
editor. Από όλα τα έντυπα, ημερήσια και εβδομαδιαία, μόνον σε
ένα υπάρχει αποκλειστικός, ειδικευμένος photo editor. Σε όλα τα
άλλα έντυπα η επιλογή των φωτογραφιών γίνεται μάλλον τυχαία...
• Η ψηφιακή τεχνολογία πως επέδρασε στο φωτορεπορτάζ;
Σε μία αγορά το προϊόν αλλάζει. Παλιότερα η φωτογραφία ήταν
μια πλάκα, μετά φιλμ, σήμερα φωτογραφίζεις με το κινητό σου.
Παρόλα αυτά παράγουμε εικόνα, δηλαδή στη δεδομένη στιγμή το
κινητό μπορεί να είναι το μέσο που θα καταγράψει μια είδηση.
Αυτό μπορεί να το κάνει κάθε τουρίστας. Αυτή μπορεί να είναι η
νέα γενιά φωτορεπόρτερ και σε 20 χρόνια να μην υπάρχει ο ρόλος
του φωτορεπόρτερ όπως τον γνωρίζουμε. Σήμερα είμαστε εμείς,
αύριο κάθε ταξιδιώτης.
• Ανεξάρτητος ή μισθωτός;
Υπάρχει ένας αριθμός πρακτορείων που απασχολούν κάποιους
φωτορεπόρτερ και κάποιοι συνάδελφοι που δουλεύουν μόνοι
τους. Έτσι όπως γίνεται σήμερα η ηλεκτρονική διανομή, βοηθάει
τα πρακτορεία να δίνουν μια συνολική παραγωγή σε φτηνή
τιμή. Αυτό σημαίνει ότι η εφημερίδα δύσκολα θα προσλάβει
φωτογράφο αφού το πρακτορείο θα έχει καλύψει την επικαιρότητα.
Οπότε υπάρχει ένας αριθμός συναδέλφων που δυσκολεύονται να
απασχοληθούν και να βιοποριστούν.
• Ποιά είναι τα προβλήματα με τη νομοθεσία περί προσωπικών
δεδομένων στο φωτορεπορτάζ;
Η δική μου δουλειά έχει μια ιδιαιτερότητα. Όταν φωτογραφίζω
συνήθως κάτι συμβαίνει, κάποιος εκτίθεται ή κάποιοι συμμετέχουν
σε κάποια είδηση - οπότε δεν έχω λόγο να ρωτήσω κανέναν. Ως
απλός φωτογράφος πρέπει να είναι προσεκτικός. Δεν σημαίνει ότι
όλοι θέλουν μια φωτογραφική μηχανή κολλημένη στο πρόσωπο
τους. Δε ξέρω αν έχουμε δικαίωμα να φωτογραφίζουμε έτσι
ψυχρά. Μπορείς να φωτογραφίζεις αλλά υπάρχουν και κάποια
όρια που όλοι πρέπει να σεβόμαστε.
• Πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξει μια ενιαία νομοθετική
ρύθμιση για τις χώρες της Ε.Ε.;
Το να ενοποιηθεί η νομοθεσία είναι μια διαδικασία πολύπλοκη και
χρονοβόρα. Καλό θα ήταν όμως να υπάρχει ενημέρωση για τους
νόμους που ισχύουν σε κάποια χώρα. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πιο
λειτουργικό.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Γεννήθηκε στη Λάρισα όπου και
ολοκλήρωσε τη Μέση Εκπαίδευση.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος
Φωτογραφίας της Σχολής Γραφικών
& Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ
Αθήνας. Μέσω του προγράμματος
Socrates της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σπούδασε στη Σχολή Ecole Superieure
Artistique “Le 75” στις Βρυξέλλες
(1997). Εργάζεται ως φωτορεπόρτερ
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων από το 1999. Έχει
συνεργαστεί με εφημερίδες από την Αγγλία, την Ολλανδία και
την Αυστραλία καθώς και με εβδομαδιαία ελληνικά περιοδικά.
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Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏãñÁöïõ
Νέο, ανανεωμένο εαρινό πρόγραμμα

1

2

Óåìéíáñéï

Óåìéíáñéï

Σύνθεση και αισθητική

Τα μυστικά για καλύτερες φωτογραφίες μέσα από απλές
συμβουλές. Μάθετε για τον κανόνα των τρίτων, τη λειτουργία της
προοπτικής, τα σχήματα και τα μοτίβα. Κατακτήστε τους κανόνες
της σύνθεσης και κατανοήστε τις βασικές έννοιες της αισθητικής
και της οπτικής αντίληψης.

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείο.
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε για τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.
Δευτέρα 1/6 18:00-22:00

Σάββατο 30 /5 10:00-14:00
Εισηγητής: ΤΆΚΗΣ ΔΕΒΕΛIΔΗΣ

3

Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Óåìéíáñéï

RΑW format

Workflow RAW αρχείων μέσω του Bridge και του Photoshop.
Μεταφορά και αποθήκευση, τακτικές και κακοτοπιές. Ρυθμίσεις
και ιδιότητες RAW αρχείων, επεξεργασία και διορθώσεις.
Εναλλακτικές μορφές και προγράμματα επεξεργασίας.

4

Óåìéíáñéï

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ.

Óåìéíáñéï

Photoshop Ι

Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές.
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

6

Óåìéíáñéï

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK.
Διαχείριση layer, layer mask.

Σάββατο 6/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Δευτέρα 8/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò
ôïõ ÖÙÔÏãñáöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data
projector ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò
óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï
æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñáöïÓ,
	ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü
“ÁôôéêÞ”, áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail
óôï photomag@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç Äçëùóç 		
Óõììåôï×çÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï .
site www.photo.gr  üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü 		
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2	Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí 	
õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  
3	Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé 		
ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï 	
ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå. 		
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò     	
åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485
Þ ìå e-mail óôï photomag@photo.gr
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Photoshop ΙΙΙ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιοχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)
Τετάρτη 10/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Ãéá on-line åããñáöÞ êÜíôå êëßê åäþ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
46,22 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€55)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
88,23 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€105)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,85 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€145)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
168,07 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€200)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
210,08 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€250)

Óåìéíáñéï
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Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

Σάββατο 13/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΏ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Τετάρτη 3/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΖΏΡΤΖΗΣ

5

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

øçöéáêÞ åðï÷Þ ôçò åéêüíáò

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,70 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€290)
.
Ãéá åðôÜ óåìéíÜñéá:
285,72 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€340).
.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏãñáöïÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï:.....................................................................................................................
Äéåýèõíóç:.............................................................................................................................
.................................................... Ô. Ê.: ................... Ðüëç:.....................................................
ÅðÜããåëìá:.............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:......................................................Ôçë. åñãáóßáò:...................................................
Êéíçôü:................................................... e-mail:......................................................................
Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
  ÓåìéíÜñéï: 1

2

3

4

5                6               7

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

Photo Studio Αντώνης Βεκρής
Οικογενειακή φωτογραφική υπόθεση
Η φωτογραφική αλυσίδα του κ. Αντώνη Βεκρή, δεν χρειάζεται
ιδιαίτερες συστάσεις στην ελληνική αγορά, αφού άνοιξε το πρώτο
Photo Studio το 1974 στον Άγιο Δημήτριο. Έκτοτε ανήκει στους πιο
επιτυχημένους επαγγελματίες του κλάδου διευρύνοντας συνεχώς
τις δραστηριότητες του. Σήμερα πρόκειται για έναν δυνατό όμιλο
επιχειρήσεων με οικογενειακή πάντα δομή.
Έτσι τα τρία πλέον Photo Studio τα διαχειρίζονται με την ίδια επιτυχία
τα παιδιά του. Επισκεφτήκαμε το κατάστημα που βρίσκεται στο
πεζόδρομο της οδού Θουκυδίδου στο Καλαμάκι εκμεταλλευόμενοι
την ευκαιρία να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με την
κ. Μαρία Βεκρή, υπεύθυνη του καταστήματος και ταλαντούχα
φωτογράφο, η οποία παρά το νεαρό της ηλικίας της έχει ήδη
δεκαετή φωτογραφική εμπειρία.
“Βρισκόμαστε σε αυτό το κατάστημα 13 χρόνια. Πλέον οι πελάτες μας
ξέρουν και εμπιστεύονται τις υπηρεσίες μας. Εμείς από την πλευρά
μας προσπαθούμε να τους εξυπηρετούμε όσο καλύτερα γίνεται
προσφέροντας ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών και λύσεις που να

Κατάστημα Αγ.Δημητρίου

Κατάστημα οδού Θουκυδίδου

Αριστερά: παιδικά πορτρέτα στο
Studio84 που μόλις ξεκίνησε
Πάνω: Ρortfolio
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ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.” Πράγματι, τα καταστήματα Photo
Studio παρέχουν διευρυμένη γκάμα υπηρεσιών: Από εκτυπώσεις
φωτογραφιών ως πλήρη πακέτα κάλυψης γάμου και βάπτισης αλλά
και άλμπουμ, κορνίζες, τσάντες και ότι χρειάζεται σήμερα
ο καταναλωτής για να καλύψει τις φωτογραφικές του ανάγκες.
Όσον αφορά τα πακέτα κάλυψης κοινωνικών εκδηλώσεων
(γάμος, βάπτιση κλπ.) τα καταστήματα Photo Studio πέρα από
τη φωτογραφική κάλυψη αναλαμβάνουν βιντεοσκόπηση και
παραγωγή του τελικού βίντεο καθώς και πρωτότυπες μπομπονιέρες
και προσκλητήρια αλλά και φυσικά ψηφιακό άλμπουμ. “Αυτό
που επιδιώκουμε είναι να ελέγχουμε μόνοι μας όλα τα στάδια της
παραγωγής ώστε να έχουμε απόλυτη εξασφάλιση της ποιότητας.
Μόνο έτσι μπορεί να εγγυηθεί κανείς για το τελικό αποτέλεσμα.”.
Τα καταστήματα της οικογένειας Βεκρή διαρκώς εξοπλίζονται με νέα
μηχανήματα και συνεχίζουν παρά την κρίση να πραγματοποιούν
επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές μας κίνησαν τη περιέργεια και έτσι
συζητήσαμε με την κ. Μαρία Βεκρή πώς η επιχείρηση αντιμετωπίζει
τις τρέχουσες δυσκολίες της αγοράς έχοντας εμπειρία τόσο από την
αναλογική όσο και από τη ψηφιακή εποχή. “Πιστεύω πραγματικά
πως ο φωτογράφος μπορεί να διαμορφώσει την πελατεία του. Εμείς
κάναμε αμέσως τη μετάβαση στο ψηφιακό και βοηθήσαμε τους
πελάτες μας να προσαρμοστούν. Έτσι δεν εγκατέλειψαν την εκτύπωση.
Βέβαια φροντίζουμε πάντα να τους κεντρίζουμε την προσοχή με
νέα προϊόντα. Πιστεύω πως όποια φωτογραφεία έμειναν με τις
παλιές ιδέες, τώρα έχουν πρόβλημα.” Ολοκληρώνοντας αξίζει να
αναφέρουμε την νέα προσπάθεια της κ. Μαρίας Βεκρή. Πρόκειται για
το Studio 84, στο οποίο θα μπορεί ο καθένας να πραγματοποιήσει
επαγγελματική φωτογράφιση με πολύ μικρό κόστος. Σκοπός του νέου
αυτού στούντιο είναι να προωθήσει τη φωτογραφία πορτρέτου αλλά
και την οικογενειακή φωτογραφία, κάτι πολύ συνηθισμένο στις χώρες
του εξωτερικού.
Photo Studio ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΚΡΗΣ
1. Αγ. Δημητρίου 163, Αγ. Δημήτριος, τηλ.: 210 9700201,
fax: 210 9767647
2. Αγ. Δημητρίου 292, Αγ. Δημήτριος, τηλ.: 210 9837948
3. Θουκυδίδου 29, Άλιμος, τηλ.: 210 9815767, fax: 210 9841547
maria_vekri@yahoo.gr, www.photovekris.gr & www.studio84.gr
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imaging βusiness
Sony+Zeiss=συμμαχία
Από το «στρατηγείο» της Zeiss στο
Oberkochen της Γερμανίας έγινε γνωστό ότι
ανανεώνεται το συμβόλαιο συνεργασίας
της γερμανικής εταιρίας οπτικών με τη
Sony Corporation για μία ακόμη πενταετία.
Όπως δήλωσε ο δρ. Winfried Scherle
γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος της
Carl Zeiss AG, “Η τεχνογνωσία της Sony
στα ηλεκτρονικά και τους αισθητήρες σε
συνδυασμό με τα βέλτιστα οπτικά για
φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες,
συγκροτούν ακριβώς την ιδέα της
συνεργασίας». Υπενθυμίζουμε ότι η
συνεργασία άρχισε το 1996 και ήδη έχουν
παραχθεί 100εκ. συσκευές Sony με οπτικά
Zeiss.

Κατά πειρατών
Πρόγραμμα κατά της πειρατείας
αναλώσιμων “Anticountfeiting” εξήγγειλε
η Hewlett Packard στη γεωγραφική
περιοχή EMEA (Εurope, Middle East,
Africa) To πρόγραμμα σκοπό έχει την
προστασία των αυθεντικών αναλώσιμων
εκτύπωσης Hewlett Packard για
εκτυπωτές inkjet & laser που διακινούνται
με παραπλανητικές συσκευασίες ως
αυθεντικά προϊόντα. Η ΗΡ παρέχει σχετικό
ενημερωτικό υλικό σε εμπόρους και
τελικούς χρήστες βλ. www.hp.com/
anticounterfeit

Κέρδη ρεκόρ!
Παρά την κρίση η Apple κάνει την
έκπληξη της χρονιάς αφού ξεπερνά τον
περιορισμένο κύκλο των φανατικών
χρηστών επιτυγχάνοντας να κάνει τα Mac
fashion items. Κύκλος εργασιών (8,16
δις. δολ.) και κερδοφορία β’ τριμήνου
(1.21 δις. δολ.) έσπασαν ρεκόρ. Η εταιρία
πούλησε 2.22 εκ. υπολογιστές και 11.01
εκ. iPod κατά την αναφερόμενη χρονική
περίοδο.

Phase One P40+
Σύστημα μεσαίου φορμά με sensor +
Για δεύτερη φορά εφαρμόζεται σε ψηφιακή επαγγελματική φωτογραφική μηχανή μεσαίου
φορμά η τεχνολογία Sensor +, με πρώτη διδάξασα την P65+. To σύστημα επιτρέπει δύο
βασικές λειτουργίες. Στη νορμάλ η λήψη γίνεται με full ανάλυση 40 Megapixel για απαιτητικές
εφαρμογές. Όταν όμως ο πήχυς των απαιτήσεων κατεβαίνει τότε με το απλό πάτημα ενός
πλήκτρου ο φωτογράφος μπορεί να επιλέξει τη χαμηλότερη ανάλυση 10Megapixel, με την
ανταμοιβή ότι τετραπλασιάζεται η ωφέλιμη ευαισθησία (ως ISO 3200) με ριπή (burst mode)
ως 1.8fps σημαντική επίδοση για τόσο μεγάλη φωτογραφική μηχανή. Oι επιδόσεις αυτές
επιτυγχάνονται με την τεχνική Pixel scaling όπου συνδυάζονται τέσσερα pixel σε ένα και
ουσιαστικά τετραπλασιάζεται το μέγεθος κάθε εικονοστοιχείου. Έτσι η φωτοαποδοτικότητα
βελτιώνεται θεαματικά, το ίδιο και η ευαισθησία ενώ πρακτικά εξαφανίζονται τα
φαινόμενα moire Η ευελιξία της P40+ θα εκτιμηθεί από όποιον εκτιμά τη λήψη στα 16bit
και τη διευρυμένη δυναμική περιοχή 12,5 f/stop. Ιδιαίτερα πλεονεκτήματα μπορούν να
υλοποιηθούν σε φωτογραφία μόδας, γάμων και location. Κυκλοφορεί για Phase One 645AF,
Mamiya AFD II/D III, Mamiya RZ 67 Pro με αντάπτορα, Hasselblad H1/H2, Hasselblad 555
ELD, 553 ELX, 503CW, 501CM, Contax 645. 			
FOTOVISION 210 3390811 2310 278600
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (σε αγκύλες η λειτουργία Plus), ΑΝΑΛΥΣΗ: 40megapixel [10megixel]
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΟΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (pixel): 6x6micron [12x12micron]
IΣΟΔΥΝΑΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ISO 50-800 [200-3200], ΒURST MODE (ριπή): 1,2fps [1,8fps]

Corel Painter 11
Aντίπαλο δέος για το Photoshop; Πιθανόν,
αν ληφθεί υπόψη η πολύ χαμηλότερη τιμή.
Η έκδοση 11 του αρκετά δημοφιλούς
τουλάχιστον στις ΗΠΑ προγράμματος
ζωγραφικής και ρετουσαρίσματος εικόνας
της Corel, έχει βελτιώσεις όπως νέες
βούρτσες ευαίσθητες στην πίεση, εργαλεία
natural media, νέα εργαλεία επιλογών,
ενσωματωμένα ειδικά εφέ κλπ.
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