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Νέοι διπλωματούχοι φωτογράφοι
Από το Τμήμα Φωτογραφίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζουν ότι στη χώρα μας λειτουργεί από το 

1985 η μοναδική σχολή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση που παρέχει κρατικά 

διπλώματα φωτογραφίας πανεπιστημιακού επιπέδου. Πρόκειται για το Τμήμα 

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας το οποίο 

στις 6 Μαΐου απένειμε τα πτυχία σε 24 νέους επιστήμονες - φωτογράφους. 

Θυμίζουμε ότι η εισαγωγή σπουδαστών στο Τ.Ε.Ι.  γίνεται με το σύστημα των 

πανελληνίων εξετάσεων.  
                         Διαβάστε περισσότερα στην επόμενη σελίδα.
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Σπουδές φωτογραφίας 

Τ. ΤζΙΜΑΣ

www.photo.gr

Η απο-σύνθεσις συνεχίζεται
Σε τραγική απόγνωση βρίσκονται οι ιδιοκτήτες των 

φωτογραφικών καταστημάτων που είχαν την ατυχία 

να εμπιστευτούν την SYNTHESIS A.E., δίνοντάς τους 

λευκές επιταγές. (Η ιστορία είναι γνωστή και δεν θα την 

επαναλάβουμε. Για λεπτομέρειες σας παραπέμπουμε 

σε σχετικά ρεπορτάζ που δημοσιεύσαμε στα φύλλα 

Nα 8, 9 & 10). Μετά λοιπόν το αρχικό σοκ, όταν έσκασε το 

μεγάλο κανόνι της εταιρείας, τώρα έφτασε η στιγμή του 

δεύτερου και ισχυρότερου πλήγματος που πολλοί δεν 

ήθελαν να πιστέψουν: η επιδρομή των τραπεζών. Με 

την ελπίδα ότι κάπου, κάποιος θα τους αναγνωρίσει το 

τεκμήριο της αθωότητας ή έστω της αφέλειας, νόμιζαν 

ότι οι τράπεζες θα …ακύρωναν τις επιταγές τους, και θα 

τους έλεγαν φιλικά: “Δεν πειράζει παιδιά. Να προσέχετε. 

Κυκλοφορούν κακοί άνθρωποι γύρω μας. Περασμένα, 

ξεχασμένα…”. 

Όχι μόνον δεν συνέβη κάτι τέτοιο αλλά... 

Οι τράπεζες καλυμμένες πίσω από τη νομοθεσία, 

προχώρησαν τάχιστα στην απαίτηση των οφειλών με 

τα ποσά που είχαν αναγράψει επάνω οι αετονύχηδες 

της SYNTHESIS A.E. (Μιλάμε για πολλά λεφτά) συν 

τους νόμιμους τόκους, συν…συν… Έχουν ήδη εκδοθεί 

πολλές διαταγές πληρωμής και επίκεινται αυτή την 

περίοδο κατασχέσεις ακινήτων. Ποιά είναι η στερεότυπη 

απάντησή τους; Ελαφρό μειδίαμα και η κυνική, ειρωνική 

φράση: “Την υπογραφή μας δεν την βάζουμε όπου 

νάναι...”. 

Τα τηλέφωνα στο περιοδικό μας χτυπούν πολύ συχνά 

για να αποκαλύψουν από την άλλη άκρη του σύρματος, 

νοικοκυραίους σε τραγική κατάσταση που κανείς πλέον 

δεν τους δίνει σημασία. Επιχειρηματίες που από φιλότιμο 

έκαναν το λάθος να εμπιστευτούν τους πιστωτές τους 

δίνοντάς τους επιταγές διευκόλυνσης, λες και ήταν οι 

μόνοι που έκαναν κάτι τέτοιο. 

Και τα σωματεία; Οι φορείς;  Καμία αντίδραση, καμία 

έμπρακτη συμπαράσταση γιατί όπως μας είπαν: ”Κανείς 

δεν μας ζήτησε τη βοήθεια, κανείς δεν μας έγραψε για το 

πρόβλημα από τους παθόντες.” Ίσως φοβήθηκαν μην 

έβγαιναν κι άλλα άπλυτα στη φόρα... 

Και οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας; Όπως μας 

εκμυστηρεύτηκε ο πολύπαθος Νίκος Μπαλοθιάρης από 

την Κρήτη - που χάνει όπου νάναι όλη του την περιουσία 

- κυκλοφορούν ελεύθεροι με πανάκριβα αυτοκίνητα 

φρουρούμενοι από αλλοδαπούς σεκιουριτάδες. Ουδέν 

έτερον σχόλιον. 

www.photo.gr
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Η φωτογραφική εκπαίδευση στη χώρα μας
Μικρή ιστορική αναδρομή στο Τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας 
Η συζήτηση για την ανάγκη δημόσιας φωτογραφικής εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα ξεκίνησε προς το τέλος της δεκαετίας του ‘70 από τους επαγγελματίες 
φωτογράφους και ειδικότερα την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας. 
Εκείνη την εποχή η φωτογραφική εκπαίδευση ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Το 1984, το 
Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε την ίδρυση δύο νέων τμημάτων στη Σχολή 
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, του Τμήματος 
Φωτογραφίας και του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων. Το 
πρόγραμμα σπουδών διαρκείας επτά εξαμήνων και ενός εξαμήνου πρακτικής 
άσκησης, άρχισε να εφαρμόζεται από τον Οκτώβριο του 1985 με την εισαγωγή 
των πρώτων σπουδαστών στο Τμήμα Φωτογραφίας. 
Τη σύνθεση του προγράμματος προσδιόριζε η ανάγκη ουσιαστικής 
φωτογραφικής εκπαίδευσης που θα έδινε στους σπουδαστές την ικανότητα 
της θεωρητικής προσέγγισης και κριτικής ανάλυσης της φωτογραφικής 
εικόνας, θα καλλιεργούσε την δημιουργική σκέψη τους και θα τους έδινε τις 
απαραίτητες γνώσεις τεχνικής δεξιότητας στους κυριότερους τομείς εφαρμογής 
της φωτογραφίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσης μαθήματα γενικότερης 
παιδείας όπως Ψυχολογία, Ιστορία της Τέχνης, Κοινωνιολογία, Φυσική, Χημεία, 
κ.ά. Η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και οι σημαντικές αλλαγές που ήδη 
διαφαίνονταν από τις αρχές του 1990, οδήγησε στην πρώτη αναμόρφωση 
του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φωτογραφίας με σημαντικότερες 
αλλαγές την εισαγωγή της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Το ανανεωμένο 
πρόγραμμα του Τμήματος Φωτογραφίας που άρχισε να εφαρμόζεται από το 
2001, προσφέρει στου σπουδαστές νέες προοπτικές εκπαίδευσης στα πολυμέσα 
και το βίντεο, προσαρμόζοντας παράλληλα τα νέα δεδομένα της τεχνολογίας στις 
επαγγελματικές εφαρμογές και την καλλιτεχνική έκφραση.
 

ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ 

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οδός Αγίου Σπυρίδωνος 

Τ.Κ.12 210 Αιγάλεω, Αθήνα  

Τηλ.: 210 5385100, 

e-mail: photography@teiath.gr

Αναμνηστική πόζα λίγο μετά την ορκωμοσία των νέων 
πτυχιούχων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6/5

Στιγμιότυπο από το Μεγάλο αμφιθέατρο του ΤΕΙ

Ο προϊστάμενος του Τμήματος καθηγητής 
κ. Χ. Πρέσσας παραδίδει το δίπλωμα σε απόφοιτη που 
τυγχάνει να είναι και νεαρή μαμά!
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http://www.intersys.gr
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Διεθνή νέα

Canon 
H κρίση δεν την άφησε αλώβητη 

Fujifilm
Οι συνέπειες της κρίσης

Η εταιρία χαρτοφυλακίου Fujifilm Holdings ανήγγειλε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα 

για το οικονομικό έτος 2008-09. Οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση 14,5% στο ύψος των 

2.434 τρις. γιεν ενώ τα ακαθάριστα κέρδη μειώθηκαν κατά 82% στα 37,28 δις. γιεν 

και τα μετά φόρους κέρδη στα 10.52 δις. γιεν. Από τις απώλειες 87.9 δις οφείλονται σε 

ισχνή ζήτηση και 33.1 δις γιεν στην ισχυροποίηση της συναλλαγματικής αντιστοιχίας του 

ιαπωνικού νομίσματος. Το τμήμα Imaging ανέφερε πτώση πωλήσεων 25%. Κατά το ίδιο 

ποσοστό υπέστησαν φθορά οι πωλήσεις του τμήματος αναλώσιμων και χημικών ενώ 

τα minilab είδαν το τζίρο να μειώνεται κατά 24%. Το τμήμα Digital Finishing Services 

σημείωσε πτώση 22% ενώ και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές με τη σειρά τους 

είδαν ανάλογη περικοπή τζίρου 25%. Λιγότερη κάμψη σημείωσε το τμήμα Information 

Business (-14,6% σε τζίρο αλλά με εντυπωσιακή μείωση κερδών -84%)

Εν όψει της κρίσης ο πρόεδρος Shigetaka Komori ανακοίνωσε σχέδιο αναδιάρθρωσης 

με μείωση του διοικητικού προσωπικού κατά 26% τόσο στη μητρική εταιρία όσο 

και τις 260 θυγατρικές της. Επίσης θα μειωθεί η παραγωγή συμβατικών προϊόντων 

αργυρούχας τεχνολογίας και θα γίνει πιο ανταγωνιστική η γκάμα ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών. Η Fujifilm για την τρέχουσα χρονιά αναμένεται να εξάγει 

8,3εκ. τεμάχια φωτογραφικών μηχανών.

Κοdak
Πτώση πωλήσεων για το Α’ τρίμηνο

Ζημίες ύψους 353εκ. δολ. ανακοίνωσε η Kodak για το πρώτο τρίμηνο. Οι 

πωλήσεις σημείωσαν πτώση 29% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, 

και περιλαμβάνουν την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Σύμφωνα με 

εκπροσώπους της Κοdak αντανακλούν τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής 

κρίσης , την εποχικότητα της ζήτησης και τα κόστη της αναδιάρθρωσης. Έτσι η Kodak 

μείωσε τα μερίσματα των μετόχων και τα bonus των στελεχών. Από την άλλη μεριά, 

η ταμειακή κατάσταση (cash flow) είναι ιδιαίτερα θετική με υπόλοιπο ταμείου 1.39 δις. 

δολ. Όπως δήλωσε ο CEO Antonio Perez, «…παρά τη συνεχιζόμενη παγκόσμια κρίση, 

η Kodak συνεχίζει να φέρνει στην αγορά καινοτομίες και εκεί αποκτούμε νέο μερίδιο 

ή διατηρούμε τη θέση μας…. Για παράδειγμα στο πρώτο τρίμηνο, τα έσοδα από το 

κομμάτι inkjet printer και αναλώσιμα αυξήθηκαν κατά 100%. Επίσης αναγγείλαμε 

σε beta έκδοση την τεχνολογία inkjet Stream που θα είναι 2010». Οι πωλήσεις του 

Consumer Digital Imaging Group για το πρώτο τρίμηνο ήταν 369 εκ. που αντιστοιχεί 

σε πτώση 33% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον 5% επίδραση συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι ζημίες ήταν 157εκ. δολ. 

και οφείλονται σε πτώση όγκου πωλήσεων, μείωση εισπράξεων από δικαιώματα 

βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ευρεσιτεχνιών κλπ.

Οι πωλήσεις του Graphic Communications Group ήταν κατά το ίδιο διάστημα 603εκ. 

δολ. που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 26% σε σχέση με πέρυσι  περιλαμβάνοντας και 

τον συναλλαγματικό παράγοντα. Η μείωση οφείλεται κυρίως στην κάμψη του τμήματος 

Prepress Solutions. Οι πωλήσεις του Film, Photofinishing και Entertainment Group 

ήταν 503εκ. δολ. κατά 31% μειωμένες και η κατάσταση οφείλεται στη μείωση ζήτησης 

φιλμ, την τιμολόγηση σε διάφορες σειρές προϊόντων και δυσμενείς χρηματιστηριακές 

εξελίξεις. Εν όψει όλων αυτών η Kodak προτίθεται να μειώσει το προσωπικό της σε 

παγκόσμια βάση κατά περίπου 4.000 θέσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2009 και 

ν’ αναστείλει τη διανομή μερισμάτων. Επίσης θα μειωθούν οι αμοιβές στελεχών 

ξεκινώντας από τον ίδιο των πρόεδρο και CEO Α. Perez που θα δει τις απολαβές του 

να μειώνονται κατά 15% ενώ κατά μέσο όρο τα στελέχη θα δουν μειώσεις 10%. 

Μεγάλη υποβάθμιση του κύκλου 

εργασιών 31.8% σε ετήσια βάση 

αποκαλύπτουν τα οικονομικά 

στοιχεία για την Canon Inc. 

Ως αιτίες για την κάμψη αναφέρονται 

η μεγάλη ανατίμηση του ιαπωνικού 

νομίσματος που κάνει ακριβότερες 

τις εξαγωγές και η σοβαρή πτώση 

πωλήσεων multifunction και laser 

εκτυπωτών όπως και η πτωτική 

συμπεριφορά των τιμών. 

Τα ακαθάριστα (προ φόρων) κέρδη 

υπεχώρησαν κατά 86.6% και 

τα καθαρά κατά 83,4%. 

Στην εσωτερική ιαπωνική αγορά 

υπεύθυνες για την ύφεση είναι 

η μείωση της επιχειρηματικής 

ζήτησης, η μείωση των εξαγωγών 

και των αποθεμάτων που 

έχουν συνεχές αντίκρισμα στην 

πραγματική οικονομία. Παραπέρα, 

η επιβράδυνση του ρυθμού 

ανάπτυξης στην ΝΑ Ασία επιφέρει 

αλυσιδωτή μείωση της ζήτησης 

στην περιφέρεια αυτή και αποστερεί 

την περιοχή από μια σημαντική 

αναπτυξιακή ατμομηχανή. 

Οι σοβαρότερες υστερήσεις 

πωλήσεων προέρχονται από 

το office automation όπου 

οι επιχειρήσεις τηρούν στάση 

αναμονής για την ανανέωση 

εξοπλισμού. Στον κλάδο των 

φωτογραφικών μηχανών, 

οι ψηφιακές ρεφλέξ και μάλιστα 

μοντέλα όπως η βασική DSLR EOS 

450D και η full frame ΕΟS 5 D MkII 

σημειώνουν αγοραστική επιτυχία. 

Όμως ο κλάδος των digital compact 

χαρακτηρίζεται από κορεσμό: παρά 

τη συμβολή των πετυχημένων 

σειρών Ixus και Powershot η μείωση 

αγγίζει το 24,4%. Με βάση τα 

παραπάνω η Canon προχώρησε 

σε αναθεώρηση των βασικών

 μεγεθών και τώρα αναμένει 

καθαρές πωλήσεις 2.33δις γιεν 

στα φωτογραφικά.
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Σχόλιο

Copyright προβλήματα στη Γερμανία
Φωτογράφοι εναντίον εκδοτικού οίκου

Μέχρι τώρα η συνηθισμένη επαγγελματική πρακτική στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες ήταν – σε περίπτωση ανάθεσης για εκδοτικό οίκο –τα δευτερογενή δικαιώματα 

να επιστρέφουν αυτόματα στο φωτογράφο μετά ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Τότε ο 

φωτογράφος αποκτά το δικαίωμα να εκμεταλλευτεί μόνος του ή μέσω πρακτορείου το υλικό. 

Ο εκδοτικός οίκος Jahrezeitenverlag πρόσφατα προσπάθησε να ανατρέψει το status quo 

απαιτώντας οι φωτογράφοι να εκχωρούν όλα τους τα δικαιώματα στην τιμή της αμοιβής που 

μέχρι τώρα αφορούσε την πρώτη δημοσίευση.  Όπως ήταν αναμενόμενο επήλθε μεγάλη 

αναστάτωση γιατί αυτό εκλήφθηκε ως προοίμιο γενικότερων ανακατατάξεων και βλαπτικών 

μεταβολών και από μέρους περισσότερων χρηστών φωτογραφικού υλικού. Έτσι τουλάχιστον 

2.400 επαγγελματίες γερμανοί φωτογράφοι έχουν υπογράψει κείμενο διαμαρτυρίας με 

πρωτοβουλία του Freelens, του οργανισμού των ελεύθερων (freelance) φωτογράφων.
Δείτε περισσότερα http://blog.freelens.com/appeil

Εσωτερική Ιαπωνική αγορά
Μείωση πωλήσεων

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η CIPA (Camera Imaging Product Association) 

της Ιαπωνίας, η παραγωγή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών σημείωσε κάμψη 28,8% 

σε τεμάχια και 41.5% σε αξία. Η μείωση έγινε αισθητή τόσο σε επίπεδο χονδρικής όσο και 

λιανικής πώλησης. Σύμφωνα με την ιαπωνική εταιρία στατιστικών και ερευνών ΒCN που 

παρακολουθεί 2.319 σημεία λιανικής 22 μεγάλων αλυσίδων, οι πωλήσεις ψηφιακών φωτ. 

μηχανών έπεσαν κατά 16,6% τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για τον τέταρτο στη σειρά πτωτικό 

μήνα αν και οι πωλήσεις DSLR υποφέρουν λιγότερο.

Ανάκαμψη τιμών; 
Δύσκολο!

Ό,τι κατεβαίνει, ξανανεβαίνει; 

Πιστεύετε στους κύκλους της 

οικονομίας; Σύμφωνα με το 

επαγγελματικό περιοδικό Photo 

Trade News, καλό είναι να 

παραμένουμε επιφυλακτικοί για 

τη δυνατότητα αναθέρμανσης 

των τιμών των ψηφιακών 

φωτογραφικών προϊόντων.  Το 

περασμένο φθινόπωρο σημειώθηκε 

αξιοπρόσεκτη αποκλιμάκωση των 

τιμών, κυρίως λόγω της πίεσης 

μεγάλων αλυσίδων που θέλησαν 

να βάλουν κόσμο στα μαγαζιά 

τους με το δέλεαρ της προσιτής, 

κατεβασμένης τιμής, σχεδόν στα 

επίπεδα της μοναδικής ευκαιρίας 

(bargain basement pricing). 

Πολλοί με τον τρόπο αυτό θέλησαν 

να εξαντλήσουν τα αποθέματά 

τους και το σχετικό διαχειριστικό 

κόστος και έτσι πίεσαν αφόρητα 

τις κατασκευάστριες εταιρίες. 

Όταν η συναλλαγματική ισοτιμία 

του γιεν ήταν χαμηλά μεγάλες 

εταιρίες χονδρικής έπαιζαν με τα 

στοκ ωθώντας τις τιμές ακόμη 

χαμηλότερα, βρίσκοντας ως 

διέξοδο τα eshops που πουλούσαν 

σε εξευτελιστικές τιμές. 

Με επιχείρημα αυτές τις τιμές, 

οι ίδιοι χονδρέμποροι ζητούσαν 

ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις 

«εκβιάζοντας» προς ένα φαύλο, 

υποτιμητικό κύκλο. Φέτος 

αρκετά εργοστάσια αντέδρασαν 

προσπαθώντας να επιβάλουν τιμές 

γύρω στα 400 δολ. για

τα premium μοντέλα digital 

compact. Όμως κάτι τέτοιο είναι 

πολύ δύσκολο να παγιωθεί σε ένα 

διεθνές καταναλωτικό κοινό που 

έχει «εθιστεί» πλέον να ψωνίζει 

ψηφιακές φωτ. μηχανές compact 

στα πλαίσια των 200-250 δολ. ενώ 

τα 400 δολ. θεωρούνται η «οροφή» 

που κανένας δεν δικαιούται να 

ξεπεράσει χωρίς συνέπειες.

          Π.ΚΑΛΔΗΣ

Google 
Διεθνής διαγωνισμός φωτογραφίας

Η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης και μία από τις ισχυρότερες εταιρίες του web δείχνει 

τo ενδιαφέρον της για τη φωτογραφική τέχνη και τους καλλιτέχνες για άλλη μια φορά 

διοργανώνοντας διεθνή διαγωνισμό σε συνεργασία με την Gallery Saatchi (Λονδίνο). Ο 

διαγωνισμός έχει ως στόχο την αναζήτηση νέων καλλιτεχνών. Οι νικητές θα τύχουν σημαντικής 

προβολής εκθέτοντας τα έργα τους στην Saatchi και σε εκατομμύρια home pages της Google. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν νέοι δημιουργοί που σπουδάζουν σε ανώτατα 

ιδρύματα της χώρας τους καταθέτοντας σειρά από πέντε έργα στην διεύθυνση www.google.

com/photographyprize μέχρι 31 Μαΐου. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από καταξιωμένους 

καλλιτέχνες και κριτικούς τέχνης όπως Idris Khan, Martin Parr, Michael Hoppen, Susanna 

Brown, Tim Marlow και Mariella Frostrup. Το πρώτο βραβείο περιλαμβάνει 5.000 λίρες Αγγλίας 

και ένα σεμινάριο μίας ημέρας από τον διάσημο φωτογράφο Martin Parr. To iGoogle, το οποίο 

ξεκίνησε ως μια πιο προσωποποιημένη αρχική σελίδα περιήγησης στο διαδίκτυο, αποτελεί 

πλέον ένας από τους μεγαλύτερους καμβάδες για τους καλλιτέχνες και μια πηγή αναζήτησης 

της τέχνης για τους χρήστες.

General Electric
Η επανάσταση στην αποθήκευση

Στα τέλη Απριλίου η General Electric ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου επαναστατικού 

συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων. Πρόκειται για μια σημαντική ανακάλυψη και 

στην ουσία για νέα γενιά αποθήκευσης βασισμένη στην οπτική τεχνολογία. Το νέο αυτό μικρό-

ολογραφικό υλικό έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει με 500GB, δηλαδή 20 φορές περισσότερο 

από ένα δίσκο Blu-ray και 500 φορές από ένα δίσκο DVD. Η εγγραφή και η ανάγνωση των 

δεδομένων θα γίνεται σε συστήματα παρόμοια των Blu-ray και των DVD. H ολογραφική αυτή 

τεχνολογία θα διαφέρει από την τεχνολογία των οπτικών δίσκων στο ότι δεν θα αποθηκεύει μόνο 

στην επιφάνεια του υλικού αλλά σε όλο τον όγκο του.
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Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

Samsung SMX-C1� και SMX-C10
Design: Yes - Tape: No!
Tα δύο μοντέλα SMX-C14 και SMX-C10 δίνουν την πρώτη θέση στο styling και το 
look Τοuch of Color που είδαμε πρώτα σε τηλεοράσεις HDTV της κορεάτικης εταιρίας. 
Εξίσου ελκυστικά είναι τα μοντέρνα, μεταλλικά χρώματα. Αλλά και η τεχνολογία που 
ενσωματώνουν δεν μένει πίσω: συμπίεση video H.264, οπτικά με  zoom 10χ και μάλιστα 
υποβοηθούμενα από σύστημα Hyper Image Stabilization που μειώνει το ενδεχόμενο 
κουνήματος και τις θολές λήψεις. Περιλαμβάνεται οθόνη 2,7 ιντσών ανάλυσης 230Κ, 
αρκετά καλό μέγεθος τόσο για τη λήψη όσο και για την προεπισκόπηση των video. 
Διαφοροποιούνται ως προς την εσωτερική μνήμη (16 GB για την SMX-C14, καθόλου 
για την SMΧ-C10) αλλά και οι δύο αποθηκεύουν σε κάρτες SD/SDHC.

FOURLIS TRADE 210 6293000

Gitzo Οcean Traveller
Από ανοξείδωτο ατσάλι
Αναζητώντας το τέλειο υλικό για κατασκευή φωτογραφικού τριπόδου, η Gitzo 
προχώρησε ένα βήμα πέρα από τα προφανή (αλουμίνιο, ανθρακονήματα) και 
πειραματίστηκε με το ατσάλι. Αποτέλεσμα: το νέο Οcean Traveller ένα υπεραλαφρό 
τρίποδο από ανοξείδωτο ατσάλι με σπουδαία 
χαρακτηριστικά αντοχής και ακαμψίας. Σε συνεργασία 
με το υλικό Carbon 6x προσφέρει μοναδικό συνδυασμό 
σταθερότητας και χαμηλού βάρους ενώ αδιαφορεί για 
τις καιρικές αντιξοότητες, ακόμη και το αλμυρό νερό 
της …θάλασσας. Η διαμόρφωση των μερών γίνεται με 
τεχνική Μetal Injection Moulding, ώστε να αποφεύγεται 
κάθε ίχνος πόρου ακόμη και σε μικροσκοπικό επίπεδο 
(σημειώνουμε ότι παρόμοιος ποιοτικός έλεγχος εφαρμόζεται 
μόνον σε χειρουργικά εργαλεία από ανοξείδωτο ατσάλι). 
Το τρίποδο έχει αναβαθμίσει το γνωστό σύστημα G-Lock 
για το κλείδωμα των σκελών. Τώρα πλέον ονομάζεεται 
Ocean-Lock με ειδική στεγανοποίηση και 20% μεγαλύτερη 
σταθερότητα. 

KOΓΧΥΛΑΚΗΣ Α.Ε. 2310 261��1

NEC 
Νέα επαγγελματικά monitor
Πρόκειται για τα μοντέλα 2490 
(24in. IPS-panel widescreen) και 
2690/3090 (26/30in. Η-ΙPS panel 
ευρείας χρωματικής γκάμας με κάλυψη 
xρωματικού χώρου Adobe RGB 107%). 
Η ανάλυση στο μεγαλύτερο μοντέλο 
ανεβαίνει ως 2560x1600pixel. H γωνία 
ανάγνωσης 178° σημαίνει σταθερότητα 
παρατήρησης σε οποιεσδήποτε 
συνθήκες. Σημειώνουμε ότι τα monitor 
της σειράς καλιμπράρονται σε επίπεδο 
firmware με προγραμματιζόμενο 
LUT (Look Up Table) 12bit για 
κάθε χρώμα. Με το συνοδευτικό 
software  Spectraview Profiler 4.1 
δημιουργούνται χρωματικά προφίλ. 
Όμως και οι υπόλοιπες προδιαγραφές 
φλτερτάρουν με το επίπεδο state of 
art, όπως η φωτεινότητα 400cd/m2 και 
ο λόγος κοντράστ 1000:1. 
Οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες 
των σχεδιαστών αντανακλώνται 
στις λειτουργίες EcoMode (χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης). 
Λοιπά ενδιαφέροντα στοιχεία που 
θα θέλαμε ν’ αναφέρουμε είναι η 
ομοιόμορφη κατανομή φωτεινότητα με 
το σύστημα ColorComp, το χρονόμετρο 
Reat Time και την αυτόματη 
προσαρμογή στον περιβαλλοντικό 
φωτισμό Auto & Ambi- bright. 

PHOTOMETRON 210-6006239

www.photo.gr
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World Press Photo
Οι καλύτερες φωτογραφίες ρεπορτάζ απ’ όλο τον κόσμο, στο “Eλ. Βενιζέλος” 

1Ο  ΒΡΑΒΕΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΑ. ΦΩΤ.: © LUIz VASCONCELOS, BΡΑζΙΛΙΑ, CRíTICA / zUMA PRESS.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα που σημάδεψαν τη χρονιά που πέρασε, μέσα από το φακό 
διεθνώς αναγνωρισμένων φωτορεπόρτερ που βραβεύτηκαν στον 52ο παγκόσμιο 
διαγωνισμό World Press Photo 2008, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι 
ταξιδιώτες και οι επισκέπτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, από τις 7 έως και τις 29 
Μαΐου 2009. Η διεθνής κύρους έκθεση θα περιοδεύσει σε περισσότερες από 100 πόλεις 
του κόσμου, παρουσιάζοντας τα 196 έργα που τιμήθηκαν ως οι καλύτερες φωτογραφικές 
στιγμές του 2008 με τα ετήσια βραβεία «World Press Photo», του σημαντικότερου θεσμού 
για τον κόσμο της δημοσιογραφικής φωτογραφίας και ενημέρωσης. Τα έργα ξεχώρισαν 
ανάμεσα σε 96.268 συμμετοχές 5.508 φωτογράφων από 124 χώρες, σε 10 θεματικές 
κατηγορίες φωτορεπορτάζ (επικαιρότητα, ειδησεογραφία, σύγχρονα θέματα, πρόσωπα 
της ειδησεογραφίας, θέματα από την καθημερινή ζωή, φύση και περιβάλλον, αθλητισμός, 
αθλητικά στιγμιότυπα, πορτραίτα, τέχνη & ψυχαγωγία). Ανάμεσά τους, το βραβευμένο 
έργο του Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιάννη Κολεσίδη, που απέσπασε το 2ο βραβείο στην 
κατηγορία «Άνθρωποι στα Γεγονότα» (“People in the News”) για την πλέον αναγνωρίσιμη 
εικόνα του από τα Δεκεμβριανά επεισόδια στην Αθήνα. Χορηγός της έκθεσης είναι η Canon.
 
Διάρκεια έως 29 Μαΐου 2009

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙζΕΛΟΣ 

www.worldpressphoto.org

Αdobe 
Creative Suite � 
Roadshow! 
στην Αθήνα
Εκδήλωση παρουσίασης της σουίτας 
προγραμμάτων γραφιστικής/
επεξεργασίας εικόνας Αdobe Creative 
Suite 4 θα πραγματοποιήσει η 
Άνοδος ΑΕ στην Αθήνα στις 29/04/09 
και ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο Τιτάνια 
(Πανεπιστημίου 52). 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 
γίνουν παρουσιάσεις των τελευταίων 
νέων εκδόσεων των εφαρμογών 
Adobe CS4 και θα καταδειχθούν 
τα νέα χαρακτηριστικά και οι 
δυνατότητες των εργαλείων τους. Οι 
εφαρμογές που θα παρουσιαστούν 
είναι: Adobe Photoshop CS4, 
InDesign CS4, Acrobat 9, Flash 
CS4, Dreamweaver CS4 καθώς και 
ΜΑΧΟΝ Cinema 4D.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, κατόπιν 
επικοινωνίας με τη γραμματεία για 
εξασφάλιση θέσης.  
Πληροφορίες στο: 210 97.17.016 
(γραμματεία) και στο email
marketing@anodos.gr 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει 
και κλήρωση με πολλά δώρα. 

 

System Graph Technologies
Photography on a Mac

Eκδήλωση με τίτλο “Photography on a Mac” ετοιμάζει η System Graph Technologies στο 
Crowne Plaza, Μιχαλακοπούλου 50, στα Ιλίσια, τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 16.30 μ.μ. Οι 
παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις δυνατότητες του λογισμικού 
επεξεργασίας φωτογραφίας Aperture 2. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει 
παρουσίαση του Aperture: RAW workflow σε υπολογιστή Apple με εισηγητή τον Νίκο 
Μύρτου της Rainbow S.A και την παρουσίαση των επαγγελματικών DSLR της Nikon 
από τον Πέτρο Χανδρινό, NPS Manager της εταιρείας Δαμκαλίδης Α.Ε. Για περισσότερες 
πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία

SySTEM GRAPH TECHNOLOGIES 210 6985280.

 

 

Avb Photoworld
Έναρξη διάθεσης των προϊόντων της  

Η Avb Photoworld α νακοινώνει ότι η 
διάθεση των προγραμμάτων και των 
νέων υπηρεσιών, που είναι σε θέση να 
προσφέρει πλέον στους φωτογράφους, 
θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 06/05/2009.  
Για την διάθεση των προγραμμάτων 
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, 
σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης 
του αναγραφόμενου ποσού στο 
συμφωνητικό. Oι ενδιαφερόμενοι ας 
επικοινωνήσουν στα εξής στοιχεία: 

Avb PHOTOWORLD 

2310 951206 info@anbphotoworld.com
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Φωτογραφίες με υπογραφή! 
...διάσημων μουσικών blues, jazz, rock

Ο φωτογράφος Μάκης Παπαιωάννου (SIMON C.R.S.) στο Musical Photo Cafe 
“Μίτος”, στην οδό Αραχώβης 10 (κάθετη στην Ιπποκράτους) στα Εξάρχεια 
την Δευτέρα 18  Μαίου και ώρα 8μ.μ. εγκαινιάζει έκθεση με θέμα  
“φωτογραφίες με υπογραφή”. 
Δίνεται λοιπόν η ευκαιρία στους επισκέπτες να αποκτήσουν μοναδικές και 
ιστορικές φωτογραφίες απο συναυλίες που έγιναν στην Ελλάδα και φέρουν την 
υπογραφή των καλλιτεχνών. Την θέση των φωτογραφιών που θα αποκτηθούν 
από το κοινό θα διαδέχονται άλλες - επίσης υπογεγραμμένες - έτσι ώστε καρέ-
καρέ να αποκαλύπτεται το έργο του φωτογράφου Μάκη Παπαϊωάννου. 
Υπενθυμίζουμε ότι το 1995 πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με ανάλογο 
θέμα στην Γκαλερί “Τιτάνιουμ” και αντίστοιχες εκθέσεις στο Ρόδον, το Half Note 
Jazz Club και το Blues Hall που για πολλά χρόνια φωτογράφιζε τους Μουσικούς. 
Επίσης πολλές από τις φωτογραφίες που κοσμούν το λεύκωμα ‘’Ρόδον Live 
1987-2005’’ και εκδόθηκε από την Άνωση Α.Ε. είναι από στιγμές που ο Μάκης 
Παπαϊωάννου κατέγραψε με το φακό του σε αυτόν τον θρυλικό μουσικό χώρο. 
Επιμελητής της έκθεσης είναι ο φωτορεπόρτερ Γιάννης Κανελλόπουλος - όπως 
πάντα  με την ηθική συμπαράσταση του φίλου του Γιάννη Αγγελάτου.
Η έκθεση αυτή αποκαλύπτει ότι όλες οι υπογεγραμμένες φωτογραφίες που 
βρίσκονται στα χέρια συλλεκτών, καλλιτεχνών κοινού αλλά και του ιδίου του 
φωτογράφου, είχαν ως βασική προυπόθεση ότι άρεσαν στον καλλιτέχνη που 
απεικόνιζαν και μόνο υπ’ αυτό τον όρο (προσ)υπογράφηκαν... 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Musical Photo Cafe ‘’Μίτος’’: 210-3616863

Μάκης Παπαιωάννου: 6938596901 

Γιάννης Κανελλόπουλος: 69��3635�5
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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:  
•  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
   

Glamour & Nude 
Photography
Με ôïí ÓôÝöáíï ÐÜó÷ï
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ΠληροΦορIεΣ - εγγρΑΦEΣ: 
210 8541400 
Περιοδικο ΦωτογρΑΦοΣ

ÍÝï óåìéíÜñéï 29/5 - 1/6/2009

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=seminars/seminars.php
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Bραβεία & διακρίσεις

Hasselblad Foundation
Το μεγάλο ετήσιο βραβείο στον Αμερικανό φωτογράφο Robert Adams

Ανακοινώθηκε ο φετινός νικητής του βραβείου του Ιδρύματος Hasselblad: είναι 
ο αμερικανός φωτογράφος Robert Adams. Το βραβείο αποτελείται από 60.000 
δολάρια, το τιμητικό δίπλωμα φυσικά και ένα χρυσό μετάλλιο που παραδόθηκαν στο 
φωτογράφο σε μια ειδική τελετή στο San Francisco στις 14 Απριλίου. Οι φωτογραφίες 
του Robert Frank θα εκτεθούν στη αίθουσα του Ιδρύματος, ονόματι Hasseblad Center 
που βρίσκεται στο Μουσείο Τέχνης Götenborg, από τις 6 Νοεμβρίου 2009. Ο Robert 
Adams είναι ένας από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους των  τελευταίων 40 
χρόνων. Η ματιά του και η φωτογραφική του τέχνη αλλάζει και επαναπροσδιορίζεται 
καθώς τα χρόνια περνούν υιοθετώντας τις εξελίξεις της φωτογραφίας με ένα μοναδικό 
τρόπο δημιουργώντας μια γλώσσα ξεχωριστή που σε κάθε περίπτωση εξυπηρετεί την 
προσωπική του έκφραση. Ακριβής και αποστασιοποιημένος, με μια ολιστική οπτική 
καταγράφει τοπία της Δύσης μεταφέροντας τις ανησυχίες του για το περιβάλλον. 
Σε κάθε εικόνα του είναι εμφανή τα σημάδια της ανθρώπινης παρέμβασης και 
φιλοδοξίας αλλά συγχρόνως διαφαίνεται η ελπίδα για το τοπίο που συνεχώς αλλάζει 
και τη γη που προσαρμόζεται και αυτοθεραπεύεται. 
Ο Robert Adams γεννήθηκε στο New Jersey το 1937 και έχει διδακτορικό στην 
Αγγλική Φιλολογία. Έχει λάβει σημαντικά βραβεία όπως το βραβείο του Ιδρύματος 
MacArthur Foundation Award (1994), το Διεθνές Βραβείο Spectrum και το βραβείο 
Deutsche Börse Photography (2006). Έχει εκδώσει αρκετά βιβλία ενώ έχει εκθέσει τα 
έργα του σε σημαντικά μουσεία όπως αυτό το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Σαν 
Φρανσίσκο και το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. 
    

Colorado Springs, Colorado, 1968

Clearcut, Humbug Mountain, Clatsop County, 

Eden, Colorado, ca. 1968-�1

Lakewood, Colorado, 19��

Ο κ. Robert Adams παραλαμβάνει το βραβείο 
από την κ.Barbro Osher Γενική πρόξενος της 
Σουηδίας στο San Francisco. Φωτ.: J. Chuang

Northglenn, Colorado, 19��
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

http://exponet.gr/2009/photovision2009/
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Mάριος Λώλος 
Πρόεδρος  Ε.Φ.Ε. 
Το σωματείο μας ιδρύθηκε το 
1991. Πανελλαδικά αριθμεί 400 
μέλη που εργάζονται σε ημερήσιο, 
περιοδικό και ηλεκτρονικό τύπο 
και καλύπτουν όλη τη γκάμα 
της ειδησεογραφίας: πολιτικό, 
οικονομικό, κοσμικό, αθλητικό 
ρεπορτάζ κλπ. Στην Ένωσή μας 
ανήκουν σχεδόν όλοι οι έλληνες 
φωτορεπόρτερ εκτός από λίγες 
εξαιρέσεις σε περιοδικά. Όλοι 
συνειδητοποιούν πως η ΕΦΕ 
είναι ανοιχτή σε όλους και πως 
πρέπει να αγωνιστούμε για να 
μπορούμε να εργαζόμαστε με αξιοπρέπεια. Πέρυσι κάναμε αλλαγή του 
καταστατικού που ίσχυε από το 1991 και ήταν απαρχαιωμένο. Είχαμε την 
βούληση να δημιουργήσουμε ομάδα εργασίας με στόχο να καθοριστούν τιμές 
ανά θέμα καθώς τόσα χρόνια οι φωτορεπόρτερ πληρώνονται ανάλογα με 
την ...καλή διάθεση κάθε αρχισυντάκτη. Αυτό είναι αδιανόητο καθώς συχνά 
δεν καλύπτονται ούτε τα έξοδα του φωτογράφου. Στο συγκεκριμένο θέμα, 
βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, προτείνοντας τιμές σε πολλά επίπεδα, οι 
οποίες πρέπει να τύχουν ευρείας αποδοχής από τους εκδότες. Πρόκειται για 
ένα τεράστιο πρόβλημα του κλάδου μας. 
Τώρα μέσα στην κρίση είναι η στιγμή να θεσπίσουμε κανόνες. Οι τιμές 
πέφτουν συνεχώς και είναι πλέον εξευτελιστικές. Η τιμή της φωτογραφίας 
που δημοσιεύεται μπορεί να είναι τόσο χαμηλή όσο 17 ευρώ και 20 ευρώ. 
Σκεφθείτε ότι οι τιμές αυτές ισχύουν από το ...1994. Την περίοδο αυτή 
συζητάμε την αναθεώρηση του τιμοκαταλόγου φωτογραφικών δημοσιεύσεων 
με την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων. Σε όλη την υπόλοιπη 
Ευρώπη υπάρχουν στάνταρ τιμοκατάλογοι σύμφωνα με τους οποίους άλλη 
τιμή έχει το πορτρέτο, άλλη το μονόστηλο, άλλη το εξώφυλλο κ.ο.κ. 
Άλλο ένα σημαντικό θέμα, το οποίο είναι γνωστό σε πολλούς σχετίζεται 
με τα πρακτορεία. Υπάρχει ο αθέμιτος ανταγωνισμός του Αθηναϊκού 
Πρακτορείου που ρίχνει τις τιμές των πακέτων. Μπροστά σε τέτοιο πόλεμο 
τιμών είναι αναμενόμενο ο αριθμός των ελεύθερων φωτορεπόρτερ διαρκώς 
να συρρικνώνεται.  Επεξεργαζόμαστε ακόμη την ιδέα, να φτιάξουμε ένα 
server για να υποστηρίξουμε όλους τους ελεύθερους φωτορεπόρτερ, ώστε να 
μπορούν να δείχνουν τη δουλειά τους στις εφημερίδες. Άλλο πάγιο αίτημα 
είναι να μπαίνει το όνομα του φωτογράφου (credit line) που προβλέπεται 
από το νόμο αλλά καταστρατηγείται. Και ο κατάλογος με τα προβλήματα 
των φωτορεπόρτερ δυστυχώς συνεχίζεται...Δεν χωράει με τίποτε σε μερικές 
γραμμές. Π.χ. με την εξέλιξη της τεχνολογίας κάθε δημοσιογράφος ή ακόμα 
και ερασιτέχνης τραβάει μια φωτογραφία με ένα κινητό τηλέφωνο, η οποία 
ενδεχομένως δημοσιεύεται. Είναι απαράδεκτο η Ελλάδα να μην έχει ένα ενιαίο 
συνδικάτο τύπου στο οποίο όλες οι ειδικότητες που εργάζονται σε αυτόν 
τομέα να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Τέλος οφείλω να αναφέρω ένα 
πάγιο αίτημα της ΕΦΕ: Να μας αποδίδεται το ποσοστό από το αγγελιόσημο 
που μας αντιστοιχεί, ώστε να μπορούμε αυτόνομα να παράγουμε πολιτισμό, 
να κάνουμε εκθέσεις και να έχουμε επικουρικό ταμείο. Μην εισπράττοντας 
από το αγγελιόσημο η ΕΦΕ δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και 
αναγκαζόμαστε να ζητάμε χρήματα για να επιβιώσουμε.
      

Ο λόγος στoυς φορείς

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ 

ΕΛΛΑΔΑΣ

Οι πρώτες προσπάθειες για τη 
συνδικαλιστική έκφραση των Ελλήνων 
φωτορεπόρτερ ξεκινούν ήδη από τα 
χρόνια του Μεσοπολέμου. Το 1942 
ιδρύθηκε η Ένωση Φωτορεπόρτερ 
Αθηνών με τη συμμετοχή πολλών από 
τους βετεράνους του χώρου. Ονόματα 
όπως Δημήτρης Τριανταφύλλου, 
Δημήτρης Φλώρος, Χαράλαμπος 
Μεγαλοκονόμου, Κυριάκος Κουρμπέτης, 
Ευριπίδης Μάρτογλου, Φώτης Φλώρος 
και άλλοι πολλοί συμπλήρωναν τον 
κατάλογο των ιδρυτικών μελών της.
Το 1958 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση 
Φωτορεπόρτερ. Το 1967 ιδρύθηκε η 
Εθνική Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος 
και το 1972 έγινε η πρώτη ενοποίηση 
του Κλάδου: συγχωνεύτηκαν τα τρία 
σωματεία σε ένα δημιουργώντας την 
Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος. 
Το 1975 επαναλειτούργησε η Εθνική 
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος. Το 
1981 ιδρύθηκε η Ένωση Νέων Ελλήνων 
Φωτορεπόρτερ. Το 1983 ιδρύθηκε η 
Πανελλαδική Ένωση Φωτορεπόρτερ 
Ελλάδος. Τέλος το 1991 καρποφόρησαν 
οι προσπάθειες των διοικήσεων των τριών 
εν ενεργεία Ενώσεων με την τελευταία 
ενοποίηση του Κλάδου με την επωνυμία 
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας δίνοντας 
τέλος στο σαράκι της πολυδιάσπασης που 
ταλάνιζε το φωτορεπορτάζ. 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο 
έχει ως εξής:
Λώλος Μάριος - Πρόεδρος 
Παπαθανασίου Γιώργος - Αντιπρόεδρος
Τσακίρης Σπύρος - Γενικός Γραμματέας
Κουτρουμάνος Βασίλης - Ταμίας
Τριχιάς Παναγιώτης - Ειδικός Γραμματέας

Χαρ. Τρικούπη 22, 106 �9 Αθήνα

Τηλ.: 21036101��, 210360�3�0 

Φαξ: 21036358��

email: info@photopress.org.gr 

www.photopress.org.gr 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 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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PhaseOne Sensor + 
Τα μυστικά πίσω από την τεχνολογία

Στις ψηφιακές πλάτες της σειράς Sensor + της PhaseOne δηλ. τα μοντέλα P65+ και Ρ40+ 

έχει ενσωματωθεί μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα τεχνολογία. Εδώ αντίθετα με τις DSLR δεν 

χρησιμοποιούνται φίλτρα anti alias και τα μεγέθη των αισθητήρων είναι αρκετά μεγαλύτερα. 

Το Sensor+ συνδυάζει την πληροφορία από τέσσερα γειτονικά Pixel παράγοντας αρχεία 

υποτετραπλάσιου μεγέθους αλλά με μεγαλύτερη δυναμική περιοχή και ευαισθησία. Μια 

ψηφιακή πλάτη της σειράς Sensor +όπως για παράδειγμα η P65+ (προσαρμοσμένη σε μηχανή 

μεσαίου φορμά Hasselblad 555 ELD) μπορεί να τραβήξει ως 86 καρέ σε ένα λεπτό. Aυτή η 

επίδοση επιτυγχάνεται με συνεχή μεταφορά των δεδομένων προς την κάρτα μνήμης CF χωρίς 

την τεχνική buffer που ναι μεν γεμίζει γρήγορα μια εσωτερική μνήμη αλλά στη συνέχεια 

μπλοκάρει για ένα μεσοδιάστημα μέχρι να αδειάσει τη μνήμη buffer.

Pixel scaling (binning)
H βασική τεχνική στο Sensor+ αφορά την άθροιση της πληροφορίας και τον 

υποτετραπλασιασμό του μεγέθους αρχείου εικόνας. Έτσι από την P65+ αντί για 60,5MP 

παίρνουμε 15ΜΡ και από την Ρ40+ αντί για 40ΜΡ αποκτάμε αρχεία 10ΜΡ. 

Ποια είναι τα οφέλη; 

Τετραπλασιασμός της ωφέλιμης ευαισθησίας, δυναμική περιοχή 12,5fps, μικρότερο μέγεθος 

αρχείων, καλύτερη συμπεριφορά σε λειτουργία ριπής. 

Το μυστικό
Τα πλεονεκτήματα του pixel scaling ή pixel binning ήταν γνωστά για χρόνια, όμως οι μοναδικές 

ως τώρα εφαρμογές αφορούσαν ασπρόμαυρο λόγω ανυπέρβλητων τεχνικών εμποδίων στο 

έγχρωμο. Τα προβλήματα αυτά σχετίζονταν είτε με αύξηση του θορύβου είτε με υπερβολική 

υποβάθμιση της ποιότητας εικόνας.

Προηγούμενες τεχνικές pixel binning  Για τις ανάγκες του παραδείγματος περιγράφεται η 

συμπεριφορά τεσσάρων pixel. O θόρυβος απεικονίζεται με κόκκινο και τα κανονικά δεδομένα 

με πράσινο. Κάθε pixel περιγράφεται ότι διαθέτει 10 ηλεκτρόνια και επίσης ο θόρυβος 10 

ηλεκτρόνια. Κατά την κανονική λειτουργία κάθε pixel φορτώνεται με ηλεκτρόνια από την 

ενισχυτική βαθμίδα. Όταν ο θόρυβος συγκρίνεται με την πληροφορία και τα δύο ισούνται 

εφόσον ο λόγος σήματος προς θόρυβο είναι 1:1. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι κάθε pixel 

τελικά έχει 10 ηλεκτρόνια.

Πρόβλημα θορύβου. Στο παράδειγμα, τα δεδομένα από τέσσερα pixel μεσοσταθμίζονται για 

να δώσουν την χρωματική και πυκνομετρική τιμή ενός καινούργιου μεγαλύτερου pixel. H 

μεσοστάθμιση μπορεί να μειώσει το θόρυβο σε ένα μεγάλο pixel κατά την τετραγωνική ρίζα 

του αριθμού των δειγματοληψιών που έχουν χρησιμοποιηθεί για το μέσο όρο. Το αποτέλεσμα 

είναι 2 ή 20 ηλεκτρόνια  θορύβου συνολικά. Η τεχνική μεσοστάθμισης επιτυγχάνει 40 

ηλεκτρόνια σήματος παρέχοντας λόγο 

σήματος προς θόρυβο 2:1 δηλ. 40:20. σε 

μια κανονική πλήρους ανάλυσης εικόνα, 

όπου κάθε εικονοστοιχείο φέρει μόνον 

10 ηλεκτρόνια θορύβου. Η μεσοσταθμική 

τεχνική δημιουργεί 20 ηλεκτρόνια θορύβου. 

Όμως αυτό δεν είναι ικανοποιητικό για την 

επιτευξη της επιθυμητής ποιότητας εικόνας.

Υποβάθμιση ποιότητας Σε αυτό το 

παράδειγμα, χρησιμοποιείται μια περιοχή 

με 16pixel. Exουν όλα ταμπελάκια για να 

καταλαβαίνουμε (εποπτικά) πως γίνεται 

η σύνθεση. Όταν τα οπτικά κέντρα των 

μεγάλων pixel απεικονίζονται ως γράφημα, 

η πληροφορία μοιάζει να κατανέμεται 

ομαλά. Αν δούμε μόνον τα πράσινα pixel 

παρατηρούμε μεγάλα κενά και μερικές 

περιοχές ούτε καν καλύπτονται. Αυτό 

προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην 

ποιότητα εικόνας. Η μέθοδος λοιπόν της 

άθροισης τεσσάρων pixel σε ένα έχει 

παρενέργειες. Αντί να πάρουμε το ¼ της 

αναλυτικής ικανότητας του αισθητήρα, στην 

ουσία καταλήγουμε στο 1/16 ή χειρότερα!

Η σχεδίαση Sensor+  
της PhaseOne
H τεχνική Sensor+που εφαρμόζεται από 

τη PhaseOne είναι να αθροιστούν τα 

pixel στο σένσορα πριν τη διαδικασία 

της ενίσχυσης σήματος. Έτσι ο θόρυβος 

μειώνεται θεαματικά. Η έξυπνη αυτή 

προσέγγιση δίνει λόγο σήματος προς 

θόρυβο 4:1. Κάθε μεγάλο εικονοστοιχείο 

τώρα έχει 10 ηλεκτρόνια θορύβου, 

τα ίδια όπως στη λειτουργία πλήρους 

ανάλυσης, αλλά με τετραπλάσια 

ευαισθησία και σήμα. Έτσι, κάθε μεγάλο 

pixel έχει θόρυβο τέσσερις φορές 

λιγότερο από το νορμάλ pixel στην ίδια 

ρύθμιση ονομαστικής ευαισθησίας ISO.

Προκειμένου να αντιμετωπίσει τα 

υπόλοιπα ζητήματα ποιότητας εικόνας, 

η τεχνολογία Sensor+ υιοθετεί διάταξη 

pixel με μοναδικό τρόπο χρωματικής 

δειγματοληψίας. Στο δεύτερο βήμα, 

τα δεδομένα από τα πράσινα pixel 

αλλάζουν προσανατολισμό ώστε κάθε 

pixel να περιλαμβάνει δεδομένα σε 

εξομαλυμένο ανάπτυγμα. 

Για επαγγελματίες 

FOTOVISION 

Aμερικής 10, 106 �1, Αθήνα

Τηλ.: 210 3390811 Fax.: 210 3390812,

e-mail: fotovis@otenet.gr, 

www.fotovision.gr 
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Μεταχρονολογημένες επιταγές
Αυστηρά μέτρα απο τις τράπεζες 

ΟΛΟΕΝΑ και δυσκολότερη καθίσταται σταδιακά η τραπεζική χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, μέσω της προεξόφλησης επιταγών, καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν 

υποχρεωθεί, λόγω της κρίσης, να ανατρέψουν συναλλακτικές πρακτικές ετών, θέτοντας 

ταυτόχρονα αυστηρότερα κριτήρια στην αποδοχή των επιταγών.

 

ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ 

 Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα στις συναλλαγές τραπεζών-επιχειρήσεων, οι τελευταίες 

στερούνται και τη δυνατότητα δανεισμού, μέσω των επιταγών «διευκόλυνσης» οι οποίες 

πλέον δεν γίνονται δεκτές από τις τράπεζες. Σημειώνεται ότι πρόκειται για τις επιταγές που 

εκδίδει ο ένας επιχειρηματίας στον άλλο, προκειμένου να τον διευκολύνει να πάρει δάνειο 

από την τράπεζα, χωρίς όμως στην ουσία να υφίσταται πραγματική οικονομική συναλλαγή.

 Στην προσπάθειά τους οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν το μαζικό κύμα επιταγών 

διευκόλυνσης, ζητούν πλέον και την ταυτόχρονη κατάθεση των τιμολογίων και των 

παραστατικών που αποδεικνύουν την εν λόγω συναλλαγή, ακόμη και από τους παλαιούς 

πελάτες τους. 

 Την ίδια στιγμή οι τράπεζες δυσκολεύουν συνολικά τα κριτήρια αποδοχής των 

μεταχρονολογημένων επιταγών, που μέχρι να ξεσπάσει η διεθνής κρίση, γίνονταν δεκτές με 

ευκολία ως εγγύηση για τη χορήγηση κεφαλαίων κίνησης. 

 Έτσι εκτός της απόρριψης των επιταγών διευκόλυνσης και του αιτήματος 

συνοδευτικών τιμολογίων και παραστατικών για κάθε επιταγή, προχωρούν ακόμη στην 

απόρριψη επιταγών μεγάλης διάρκειας (άνω των 6 μηνών) και απαιτούν επιταγές ολοένα και 

μεγαλύτερης αξίας προκειμένου να χορηγήσουν δάνειο. 

 Συγκεκριμένα απορρίπτονται ως «εγγύηση» οι μεταχρονολογημένες επιταγές 

διάρκειας άνω των 6 μηνών, δημιουργώντας μείζον πρόβλημα στους επιχειρηματίες που 

βλέπουν, από τη μία τους πελάτες τους να πληρώνουν, λόγω κρίσης, με επιταγές ολοένα 

και μεγαλύτερης διάρκειας και από την άλλη τις τράπεζες να μην τις δέχονται ως εγγύηση 

για τη χορήγηση δανείου. 

 Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, ο περιορισμός του χρόνου διάρκειας 

των επιταγών που προσκομίζονται προς προεξόφληση, πρακτικά σημαίνει ότι πολλές 

επιταγές θα παραμένουν ανενεργές (στα συρτάρια των δικαιούχων, σύμφωνα με την 

ορολογία της αγοράς) και μάλιστα σε μια περίοδο όπου ακόμη και άμεσοι ή έμμεσοι φορείς 

του Δημοσίου διακανονίζουν τις υποχρεώσεις τους, για λόγους καλύτερης αξιοποίησης των 

ιδίων διαθεσίμων τους, με επιταγές λήξεως 10μηνης περιόδου.

 Την ίδια στιγμή οι επιχειρήσεις βλέπουν να συρρικνώνεται δραματικά και το πλαφόν 

προεξόφλησης, καθώς για παράδειγμα επαγγελματίας που μέχρι πρότινος προσκόμιζε στις 

τράπεζες επιταγές συνολικού ύψους 110.000 ευρώ, μπορούσε να πάρει δάνειο 100.000 

ευρώ, σήμερα το ποσό του δανείου δεν ξεπερνάει τις 60.000-70.000 ευρώ, ανάλογα με την 

ταυτότητα του πελάτη αλλά και τη σχέση του με την τράπεζα. 

 Εκτός από την προηγούμενη πρακτική, οι τράπεζες δεν επιθυμούν ολόκληρο το ποσό 

του δανείου να καλύπτεται με λίγες επιταγές μεγάλου ύψους. Προτιμούν «διασπορά» σε 

μεγάλο αριθμό εκδοτών, καθώς αυτό σημαίνει αυτομάτως και μικρότερο κίνδυνο.

Η εξέλιξη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι περιορίζεται για τις επιχειρήσεις η ευχέρεια που είχαν 

να εισφέρουν πολλές και μεγάλης αξίας επιταγές για προεξόφληση, αντιμετωπίζοντας 

εμμέσως πλην σαφώς μεσοπρόθεσμα προβλήματα λήψης κεφαλαίου κίνησης.

 Τέλος δραματική επιδείνωση κατέγραψαν οι ακάλυπτες επιταγές κατά τη διάρκεια του 

πρώτου τριμήνου του 2009, όπου το σύνολό τους διαμορφώνεται στα 712,6 εκατ. ευρώ, 

όσα περίπου ολόκληρο το πρώτο εννεάμηνο του 2008.

ΜΑΞΙΛΑΡΙ 8 ΗΜΕΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ  

Με έμφραγμα απειλείται η αγορά από 

την αναμενόμενη έκρηξη τους επόμενους 

μήνες των «επιταγών της κρίσης», όσων 

δηλαδή εκδόθηκαν από την έξαρσή της 

τον περασμένο Οκτώβριο και μετά. Την 

ίδια στιγμή δεν φαίνεται να διευκολύνει 

τον επιχειρηματικό κόσμο η απόφαση της 

κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος 

να χαλαρώσει τα κριτήρια αναγγελίας μιας 

επιταγής ως ακάλυπτης. 

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη ρύθμιση 

θεσπίστηκε η αναγγελία μιας επιταγής ως 

ακάλυπτης εντός προθεσμίας 8 ημερών από 

τη σφράγισή της και όχι από την λήξη της, που 

ίσχυε μέχρι σήμερα. Δηλαδή αν πληρωθεί 

μέσα σε 8 μέρες από τη σφράγισή της, δεν 

αναγγέλλεται η επιταγή στο αρχείο του 

Τειρεσία, ανεξάρτητα από το πότε έχει λήξει. 

Την ίδια στιγμή τους φόβους του για 

απογείωση του αριθμού των ακάλυπτων 

επιταγών από τον Απρίλιο και μετά εξέφρασε 

με δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΤειρεσίαςΑΕ 

κ.Γιάννης Μούργελας. Στελέχη της αγοράς 

τονίζουν ότι οι επόμενοι μήνες, μέχρι τον 

Μάιο και τον Ιούνιο, θα είναι ακόμα πιο 

κρίσιμοι, καθώς το διάστημα αυτό λήγουν οι 

περισσότερες μεταχρονολογημένες επιταγές 

που εκδόθηκαν το τελευταίο τετράμηνο του 

2008, μετά δηλαδή το ξέσπασμα της κρίσης 

και στην Ελλάδα. Η αγορά προς το τέλος 

της άνοιξης, επισημαίνουν, θα μετρήσει τις 

αντοχές της, καθώς θα αυξάνεται με ταχύτατο 

ρυθμό το σφράγισμα εξάμηνης ή οκτάμηνης 

διάρκειας μεταχρονολογημένων επιταγών 

που έμειναν ακάλυπτες. Σημειώνεται ότι ήδη 

από τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου έχει 

αρχίσει να διαφαίνεται καταρχήν η έκταση 

του προβλήματος, δεδομένου ότι σε αριθμό 

τόσο τεμαχίων όσο και ποσών οι ακάλυπτες 

επιταγές τρέχουν με τον ιλιγγιώδη ρυθμό του 

346% και του 242% αντίστοιχα.

Φοροτεχνικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός κ. Θρασύβουλος Μίαρης  θα ενημερώνει και συμβουλεύει 

για επίκαιρα οικονομο-λογιστικά θέματα.     e-mail: organosi@vivodinet.gr, santris@organositaxes.gr

TOy ΘΡΑΣyΒΟΥΛΟy ΜIΑΡΗ
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H γωνιά του βιντεολήπτη 
Αξιώματα
Ο κόσμος ανήκει στους υπομονετικούς...
• Σκέψου πολύ, μίλα λίγο, γράφε ελάχιστα.

• Αν δεν μπορείς να κερδίσεις τίμια χτύπα κάτω από τη μέση. Ή να έχεις κάποιον 

ρεζέρβα να παλέψει αντί για σένα.

• Μάθε τη γλώσσα σου να λέει «Δεν ξέρω».

•  Αν πρέπει να τα βάλεις ντε και καλά με κάποιον όταν είσαι θυμωμένος κοίτα με 

τίποτα να μην τα βάλεις με τον εαυτό σου.

•  Τη φωτιά μπορείς να την καταπολεμήσεις, τον καπνό όχι.

•  Καλύτερα οι εχθροί σου να νομίζουν ότι είσαι τρελός παρά λογικός και 

προβλέψιμος.

•  Ένα φασούλι δεν γεμίζει το σακούλι, πολλά φασούλια μαζί, ναι.

•  Όποιος πέφτει στη φωτιά μπαίνουν καπνοί στα μάτια του.

•  Η ευκαιρία κάνει τον κλέφτη: ο κλέφτης που δε βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία 

να κλέψει θεωρεί τον εαυτό του τίμιο άνθρωπο.

•  Τίποτα δεν είναι τόσο ασήμαντο όσο μια υπόσχεση.

•  Αυτός που υπηρετεί δύο αφεντάδες πρέπει να πει ψέματα στον έναν. (Είναι 

επίσης γνωστό ότι ένα γουρούνι με δύο αφεντικά στο τέλος πεθαίνει της πείνας).

•  Αν πρέπει να τσακίσεις κάποιον, κάν’ το όσο πιο βίαια μπορείς ώστε να μη 

φοβάσαι την εκδίκηση.

•  Μέχρι και τα ποντίκια ανοίγουν στη φωλιά τους τρεις εξόδους διαφυγής.

•  Αν αφήσεις τους εχθρούς σου - ή τους φίλους σου - να πιστέψουν ότι είσαστε 

ίσα κι όμοια, τότε αμέσως θα σκεφτούν ότι είναι ανώτεροι σου.

•  Μην προσπαθείς να αλλάξεις τους εχθρούς σου, απλώς κοίταξε να τους 

ελέγχεις. Μάθε πού είναι, τι σκέφτονται και ποιον εμπιστεύονται.

•  Να υπόσχεσαι λιγότερα και να πραγματοποιείς περισσότερα.

•  Όταν θυμώνεις κλείσε το στόμα κι άνοιξε τα μάτια. Αλλά μη θυμώνεις όταν 

έχεις άδικο.

•  Μην υποτιμάς ποτέ τρία πράγματα: ( 1 ) τις ικανότητες του αντιπάλου σου (2) 

την πονηρία του αντιπάλου σου, (3) την απληστία του αντιπάλου σου. Αλλά 

ούτε και να τις υπερεκτιμάς.

•  Όποιος καθαρίζει για άλλον στο τέλος αυτός την πληρώνει τη νύφη.

•  Ο μόνος τρόπος να διαφυλάξεις ένα μυστικό είναι να μην το πεις σε κανέναν.

•  Να πολλαπλασιάζεις επί δύο τους πιθανούς κινδύνους μιας επιχείρησης. Να 

διαιρείς δια δύο τα προσδοκώμενα οφέλη.

•  Καλύτερα να κόψεις το παπούτσι παρά να σε στενεύει.

•  Αν πρέπει να πεις ψέματα, κάν’ το λακωνικά.

•  Άνοιγε το στόμα σου και το πορτοφόλι σου με φειδώ.

•  Το κοράκι που μιμείται το γλάρο πνίγεται.

•  Η καλύτερη άμυνα απέναντι στον προδότη είναι η προδοσία.

•  Μερικές ήττες είναι καλύτερες κι από νίκες. Δυστυχώς, μερικές νίκες είναι 

χειρότερες κι από ήττες.

•  Λάβε υπόψη σου τις προειδοποιήσεις των άλλων, για το καλό σου. Εσύ μην 

τους προειδοποιείς ποτέ.

•  Κανενός ανθρώπου η πίστωση δεν αξίζει όσο τα μετρητά του.

•  Όταν πιάσεις ψάρι χάνεις το δόλωμα. Είναι μια αναπόφευκτη απώλεια.

•  Μην κόβεις τα μήλα, θα ωριμάσουν και θα πέσουν μόνα τους.

•  Να Βγάζεις το φίδι από την τρύπα με χέρι άλλου, όχι με το δικό σου.

• Ότι δε μπορούμε να αλλάξουμε πρέπει να το αντέξουμε. Σιγουρέψου ότι 

μπορείς να πραγματοποιήσεις αυτά που θέλεις, αλλιώς να τα θέσεις ως 

αντικειμενικό σου σκοπό.

• Έχει ο Θεός... αλλά πρέπει να έχεις κι εσύ μέχρι εκείνος να δεηθεί να σε 

ελεήσει.

• Η βιασύνη είναι ο συνεταίρος της αποτυχίας.

• Ο άνθρωπος που πάει γυρεύοντας να κρεμαστεί θα οδηγηθεί αργά ή γρήγορα 

στην αγχόνη.

• Η ανάγκη καταρρίπτει όλους του νόμους.

Leadership & marketing

 Τα κείμενα του 

άρθρου μας 

“Αξιώματα”  αποτελούν 

αναδημοσίευση από 

το  βιβλίο  “The Mafia 

Manager” Eκδόσεις 

Περίπλους

• Ο έξυπνος καραβανάς κάνει κι αυτός καμιά 

αγγαρεία, όταν είναι σίγουρος ότι οι στρατιώτες 

του τον βλέπουν.

• Χρειάζεται μέσα στο σκοτάδι να χτυπήσεις χιλιάδες 

φορές ένα καρφί για να βρει το στόχο του.

• Μην πας γυρεύοντας για καβγάδες. Ασ’ τους να 

έλθουν μόνοι τους να σε βρουν.

• Η τόλμη είναι το πρώτο προτέρημα σε μια 

δουλειά... και το δεύτερο... και το τρίτο.

• Ιεράρχησε τις προτεραιότητες σου: αν βρεθείς 

στη λίμνη με τους κροκόδειλους η πρώτη σου 

δουλειά είναι να αποξηράνεις τη λίμνη.

• Όλα στον κόσμο βασίζονται στο πάρε-δώσε.

• Χιλιάδες φίλοι δεν είναι αρκετοί: ένας και μόνος 

εχθρός είναι. Δεν συγκρίνεται τίποτα με έναν 

«ακίνδυνο» εχθρό...

• Άσε τον αντίπαλο σου να σε βοηθήσει. (Ένας 

τρόπος με τον οποίο μπορεί να σε βοηθήσει 

ο αντίπαλος σου είναι με το να επιτρέψει στα 

«ανώτερα» ένστικτα του να το προδώσουν. 

Δώστου αυτή την ευκαιρία).

• Κάνε όσα πολύπλοκα σχέδια θέλεις, αλλά οι 

εντολές που δίνεις για την εφαρμογή τους πρέπει 

να είναι απλές.

• Αν δεν μπορείς να είσαι εσύ ο νικητής κάνε στον 

εχθρό σου τη νίκη του ανυπόφορη.

• Να είσαι ευγενικός με όλους, προσηνής σε 

μερικούς, οικείος με λίγους και φιλικός με 

ελάχιστους.

• Μια άσχημη κοπέλα θα γελάσει πάντα με τα 

αστεία σου.

• Η καλύτερη πανοπλία είναι να βρίσκεσαι εκτός 

βεληνεκούς.

• Αν μπει κάποιο στοίχημα φρόντισε να είσαι εσύ 

αυτός που κρατά το ρόλο του στοιχηματζή που 

παίρνει τα ποσοστά.

• Ο αντίπαλος σου δεν είναι ποτέ τόσο δυνατός 

όσο νομίζεις. Ούτε κι εσύ είσαι.

• Ο καλύτερος φίλος ενός πεινασμένου γερακιού 

είναι ένα ψόφιο άλογο. Με άλλα λόγια, ακόμα 

και ο τελευταίος μπάσταρδος μπορεί να σου 

φανεί χρήσιμος.
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

Βιντεοσκόπηση γάμου
Μία δύσκολη παραγωγή!
Αγαπητοί συνάδερφοι, ο γάμος για μας είναι κάτι το συνηθισμένο, όμως για το ζευγάρι 

είναι μια μοναδική στιγμή της ζωής του. Εμείς καλούμαστε να αποτυπώσουμε αυτές τις 

στιγμές ως έργο τέχνης.

Πρέπει να είμαστε ευγενικοί και ευδιάθετοι στο ζευγάρι και στους καλεσμένους. Mε 

αυτό τον τρόπο θα εξοικειωθεί το ζευγάρι μαζί μας και ‘μεις θα κάνουμε πιο άνετα την 

δουλειά μας. Σεβόμενοι πάντα τον Ιερό Ναό, δεν είμαστε υπερκινητικοί κατά την διάρκεια 

της τελετής και  προφανώς εμφανιζόμαστε ευπρεπώς ντυμένοι.

Ανάμεσα στα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας εικονολήπτης γάμων, 

περιλαμβάνεται η ικανότητα καδραρίσματος λήψεων, καλή γνώση χειρισμού της 

βιντεοκάμερας, καθώς και άλλων κομματιών εξοπλισμού (π.χ.Steαdicam). Ακόμη 

θεωρείται σημαντικό να κατέχει  βασικές αρχές σκηνοθεσίας, φωτισμού και ηχοληψίας  

καθώς και κάποιες βασικές γνώσεις για την τέχνη του μοντάζ. 

Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να εξετάζουμε πριν την λήψη  είναι 

η αξιολόγηση  του χώρου της εκκλησίας, η θερμοκρασία φωτισμού, η ποιότητα 

και κατεύθυνση φωτισμού (κυρίως για τον φωτισμό του ηλίου που μπαίνει από τα 

παράθυρα) και τέλος να ετοιμάσουμε το ντεκουπάζ από την στιγμή που ξέρουμε το 

σενάριο και έχουμε δει τον χώρο της εκκλησίας.  

Μετακινούμε λίγο αν χρειαστεί τις ανθοστήλες και τις λαμπάδες, έτσι ώστε να μας 

βολεύει για μικρές κινήσεις κατά την διάρκεια της τελετής.

Τα φωτιστικά τα τοποθετούμε δεξιά και αριστερά της Ωραίας Πύλης, σε ύψος περίπου 

2,5μ  ώστε να μην δημιουργεί σκιές στο ζευγάρι, τα φώτα τα κατευθύνουμε στο βάθος 

της εκκλησίας και ποτέ δεν τα στρέφουμε στο ζευγάρι. Με αυτό το τρόπο επιτυγχάνουμε  

φωτεινή εικόνα, ζωντανά χρώματα, μεγάλο βάθος πεδίου και δεν τυφλώνουμε το 

ζευγάρι από τον δυνατό φωτισμό.

Φροντίζουμε να κάνουμε  still life λήψεις (π.χ. στολισμός, δισκοπότηρο, λαμπάδες, 

βέρες, στέφανα, εκκλησία) με φυσική κίνηση της βιντεοκάμερας και όχι της χρήση zoom.

 Και όλα αυτά πριν έρθει ο γαμπρός!

                  Συνεχίζεται στο επόμενο 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ

• Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα 

 στη λειτουργία full auto καθώς   

 δημιουργούνται προβλήματα στην  

 εξισορρόπηση λευκού στην

 ίριδα και στην εστίαση.

• Τοποθετήστε ριζόχαρτο στους  

 προβολείς και σε απόσταση  

 30εκατοστά από τη λάμπα.

• Χρησιμοποιήστε τρίποδα για 

 τα πολύ κοντινά πλάνα.

• Για πιο σταθερά πλάνα ακουμπήστε  

 τους αγκώνες σας στα πλευρά,  

 ανοίξτε λίγο τα πόδια σας μην  

 γέρνετε το σώμα.

• Για μετακίνηση την στιγμή εγγραφής  

 ζυγίστε αργά το σώμα στο ένα  

 πόδι και έπειτα οπισθοχωρήστε με  

 αργά και κοντινά βήματα.

• Το κάδρο «πορτρέτο» να γίνει 

 έτσι ώστε το πρόσωπο του   

 εικονιζόμενου να κοιτά προς το  

 κέντρο της οθόνης.

• Αποφύγετε υπερβολική χρήση  

 ζουμ.

• Για να σβήσετε σκιές   

 χρησιμοποιήστε φορητό φωτιστικό  

 στην βιντεοκάμερα.

• Πριν ξεκινήσετε ελέγξτε αν έχετε  

 όλο τον εξοπλισμό που απαιτείτε.

• Πάντα να έχετε  1 - 2 εφεδρικές  

 λάμπες για τα φωτιστικά . 

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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Eπιχειρήσεις

Σεραφείμ Σκάνδαλος
Από τις παλιότερες φωτογραφικές επιχειρήσεις του κέντρου
Στο ταλαιπωρημένο κέντρο της Αθήνας, όπου κάποτε άκμαζαν όλων των ειδών οι 

επιχειρήσεις καθώς αποτελούσε αυτονόητο εμπορικό, καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό 

προορισμό, είναι πλέον εμφανή τα σημάδια της “πολυδιαφημισμένης” οικονομικής 

κρίσης αλλά και οι συνέπειες των ποικίλων επεισοδίων, με τελευταίο τρανταχτό 

παράδειγμα αυτά του Δεκεμβρίου. Μερικές όμως επιχειρήσεις επιμένουν, αλλάζουν 

μορφή, προσαρμόζονται και επιβιώνουν στο πέρασμα του χρόνου. 

 Μία από αυτές είναι η φωτογραφική επιχείρηση του Σεραφείμ Σκάνδαλου στην 

αρχή της Πατησίων. Η επιχείρηση είναι οικογενειακή. Ξεκίνησε το 1947 από τον παππού 

του σημερινού ιδιοκτήτη. Αρχικά ασχολήθηκε με το χονδρικό εμπόριο, την πώληση και 

διάθεση προϊόντων Kodak σε όλη την Ελλάδα, και στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε είδη 

διάφορων εταιριών όπως της Fujifilm και στη συνέχεια στις φωτογραφικές μηχανές που 

ήταν και αναμενόμενη εξέλιξη για την εποχή. 

Σήμερα παρά τις δύσκολες συνθήκες, το κατάστημα του κ. Σκάνδαλου συνεχίζει τη 

προσπάθεια και κάνει αισθητή τη παρουσία του στο εμπορικό κομμάτι του κέντρου 

προσθέτοντας νέες υπηρεσίες. “Τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε δύο 

καταστήματα στο κέντρο της πόλης. Το ένα ασχολείται με την χονδρική και το άλλο 

με την λιανική, στην οποία δίνουμε σημαντικό βάρος, ειδικά τώρα και με όλο το 

βομβαρδισμό που δέχεται ο φωτογραφικός τομέας. Μπήκαμε και στον τομέα του δώρου, 

σαν συμπλήρωμα στον φωτογραφικό χώρο που πιστέψτε με, δένει πολύ καλά με τα 

φωτογραφικά.”

 Συνεχίσαμε την κουβέντα μας με τον Σ.Σ. συζητώντας για την είσοδο των μεγάλων 

αλυσίδων στο χώρο του φωτογραφικού εμπορίου αλλά και της εκτύπωσης. Άποψή του 

είναι πως έχει επηρεάσει πολύ τα κεντρικά και περιφερειακά καταστήματα. “Δυστυχώς 

εμείς στο κέντρο της Αθήνας είμαστε αποδέκτες της κρίσης μπορώ να πω μέχρι και 70%. 

Δυστυχώς ο χώρος μας ήταν ανέτοιμος να υποδεχτεί το λιανικό εμπόριο των μεγάλων 

αλυσίδων και να το ανταγωνιστεί. Έτσι υπέστη μία μείωση. Το budget των μεγάλων 

εταιρειών έπιασε τόπο και ο καταναλωτής κατευθύνεται χωρίς να το θέλει στις μεγάλες 

αλυσίδες.” Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είδαμε αρκετούς πελάτες οι οποίοι έφταναν στο 

κατάστημα για να παραδώσουν φιλμ για εμφάνιση. Ζώντας την μεγάλη επέλαση πλέον των 

ψηφιακών δεν μπορούσαμε φυσικά να 

μην ρωτήσουμε για το πλήθος αυτών 

που συνεχίζουν να κάνουν το μαγικό 

κλικ με την αναλογική τους μηχανή 

αλλά και για τις εκτυπώσεις. 

“Ως κατάστημα για να μπορούμε 

να συγκρατήσουμε το ευρύ κοινό 

και την πελατεία μας φυσικά και 

εισήλθαμε από νωρίς στον ψηφιακό 

χώρο. Δίνουμε μεγάλη σημασία στον 

μέσο καταναλωτή που ασχολείται 

με την φωτογράφιση και είναι 

κομμάτι της καθημερινότητας του. 

Αν και τα πράγματα άλλαξαν πολύ 

γρήγορα παρόλα αυτά εμείς έχουμε 

παραδοσιακούς πελάτες με φιλμ, 

όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο. 

Είναι αρκετοί αυτοί που κρύβουν μία 

μηχανή και την βγάζουν όταν έχουν 

χρόνο για να φωτογραφίσουν. Για 

παράδειγμα στις γιορτινές μέρες του 

Πάσχα έγιναν ανάρπαστα τα φιλμ 

ακόμα και τα 36άρια! Βέβαια το κέρδος 

μας εκεί είναι η εμφάνιση και η επαφή 

με τον πελάτη - αφού έρχεται και 

ξανάρχεται για εκτυπώσεις. Έχουμε 

υποχρέωση να στηρίξουμε αυτούς 

που χρησιμοποιούν ψηφιακές μηχανές 

αλλά και τους παραδοσιακούς του 

φιλμ.”

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ

Πατησίων 1�, 106 ��, Αθήνα 

Τηλ.: 210 3819013 Fax: 210 383926�

Χονδρική: Κάνιγγος �, 106 ��, Αθήνα

Στο χώρο εργασίας οι πελάτες συνήθως 

είναι σταθεροί που επανέρχονται έχοντας 

δημιουργήσει δεσμούς με το κατάστημα
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Ο Δημήτρης Κουμαράς 

είναι παλιός γνώριμος του 

φωτογραφικού χώρου με μεγάλη 

εμπειρία. Το μεράκι του δεν τον 

εγκαταλείπει ούτε τόσα χρόνια 

μετά και με περίσσιο ενθουσιασμό 

επιδίδεται στα αγαπημένα του 

θαλάσσια σπορ σαν χομπίστας 

αλλά και φωτογράφος.

Η ζωή τελικά ανήκει στους 

ανθρώπους που την 

απολαμβάνουν.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Δημήτρης Κουμαράς
Σπάνια εξειδίκευση στα θαλάσσια σπορ

• Πείτε μας μερικά λόγια για τη φωτογραφική σας ιστορία...

Ξεκίνησα από χόμπι. Αργότερα προέκυψε ως επάγγελμα, καθώς οι σπουδές μου ήταν σε τελείως 

διαφορετικό κλάδο. Ουσιαστικά η δραστηριότητά μου ξεκίνησε γύρω στο 1980 αλλά παράλλη-

λα έκανα κι άλλες δουλειές για να ζήσω. Από το 1987 και μετά, η φωτογραφία είναι αποκλειστι-

κή και μόνιμη εργασία. Το DK Studio έχει ζωή σχεδόν 30 χρόνων.

• Έχετε ασχοληθεί με διάφορα είδη φωτογραφίας αλλά τα τελευταία χρόνια έχετε ρίξει το 

βάρος στη θάλασσα και τα θαλάσσια σπορ. 

Επέλεξα αυτό που με τραβούσε περισσότερο. Πάντα μου άρεσε να ασχολούμαι με αντικείμενα με 

έντονη δράση, κίνηση και επικαιρότητα. Αυτό είναι εύκολο γιατί υπάρχουν πολλά θέματα αλλά 

και συγχρόνως δύσκολο γιατί πρέπει να βρίσκεσαι σε ετοιμότητα, να είσαι ικανός και γρήγορος 

τις στιγμές εκείνες που χρειάζεται να κάνεις την λήψη. Αρχικά ασχολήθηκα με το αυτοκίνητο, 

τους αγώνες αυτοκινήτου και μηχανές, κι όλα τα σπορ που αφορούσαν την ταχύτητα. Επειδή 

όμως κάποια στιγμή δεν υπήρχαν καλές προϋποθέσεις εκεί, ξεκίνησα τη συνεργασία με ένα πε-

ριοδικό που ήταν για βουνό και θάλασσα και παρέμεινα σε αυτά τα είδη των σπορ, Ουσιαστικά 

από το ’88-’89 ξεκίνησα να ασχολούμαι με την θάλασσα και μέχρι σήμερα ζω την μοναχικότητα 

αυτού του αθλήματος. 

• Από όσα συμπεραίνουμε πρόκειται για δύσκολο επάγγελμα.

Η θάλασσα δεν έχει εξέδρα, άρα δεν έχει και χορηγούς, και εφόσον δεν έχει χορηγούς δεν έχει και 

απολαβές. Όλα αυτά δυσκολεύουν την επιβίωση ενός επαγγελματία στο χώρο παρά μόνο αν έχει 

μεράκι και έχει βρει κάτι να τον γεμίζει και να του δίνει αυτό που δε του δίνουν τα χρήματα. Στην 

Ελλάδα, είμαστε πολύ μικρή αγορά, δεν υπάρχει ειδικός τύπος, δηλαδή περιοδικά τα οποία να 

ασχολούνται με την θάλασσα και τα σπορ. Μετά την επικράτηση του internet, γιατί ο αναγνώστης να 

πάρει το περιοδικό αφού μπορεί να δει την είδηση άμεσα στον υπολογιστή του; 



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 22 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΜΑΪΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 22

Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Δημήτρης Κουμαράς 

γεννήθηκε στην Αθήνα και 

ξεκίνησα να ασχολέιται με 

τη φωτογραφία ως έφηβος. 

Σπούδασε ηλεκτρολόγος 

μηχανικός και το 1974 

αποφοίτησε από τη σχολή 

ΑΚΤΟ. Δημιούργησε το 

DK Studio πριν 19 χρόνια. 

Είναι μέλος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Φωτογράφων και της 

Ένωσης Εφαρμοσμένης και 

Δημιουργικής Φωτογραφίας.

• Πως αντιμετωπίζουν σήμερα τα έντυπα τη φωτογραφία και 

τους φωτογράφους; Βλέπετε διαφορές σε σχέση με παλιότερα;

Παλιότερα για να δώσω μία εικόνα σε πρακτορείο έπρεπε να 

είναι slide ή το πρωτότυπο. Δεν υπήρχε περίπτωση να δώσουμε 

αντίγραφο ή απλά μια τυπωμένη φωτογραφία γιατί η ποιότητα που 

απαιτούσε το περιοδικό ήταν πάρα πολύ καλή. Σήμερα, λόγω κρί-

σης ή αν θέλετε λόγω νοοτροπίας, δεν ζητούν πλέον την ποιότητα 

αυτή. Είναι ένας από τους λόγους που το επάγγελμα του φωτο-

ρεπόρτερ και του φωτογράφου γενικότερα περνάει κρίση. Αφού 

εύκολα πλέον επεξεργάζονται μια φωτογραφία στο κομπιούτερ, 

είτε σκανάροντας την, είτε τραβώντας την οι ίδιοι, δεν θα απευ-

θυνθούν στον επαγγελματία ώστε να πληρώσουν. Η κρίση στην 

αγορά επηρέασε το επάγγελμά μας. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

στράφηκαν και οι φωτογραφικές εταιρείες. Προς την εύκολη λύση 

και το γνωστό “κάντο μόνος σου” - δηλαδή πάρε μία μηχανή και 

έναν εκτυπωτή και τα έφτιαξες όλα. Έτσι έχουμε και υποβάθμιση 

της ποιότητας αλλά και πτώση της ζήτησης.

• Τι περιλαμβάνουν σήμερα οι δραστηριότητες του DK Studio;

Το στούντιο αυτή την στιγμή λειτουργεί με δύο τρία άτομα το 

πολύ, που είναι μόνιμοι συνεργάτες. Πριν το 2000 το στούντιο είχε 

έξι άτομα προσωπικό... Από τότε με τα ψηφιακά σταμάτησαν και 

οι πολλές δουλειές ώστε να αιτιολογείται το προσωπικό. Υπάρχει 

δηλ. μία κάμψη ζήτησης στην δουλειά. Επίσης πρέπει να συνει-

δητοποιήσετε ότι στην ψηφιακή εποχή έχει πέσει η ποιότητα της 

φωτογραφίας στην Ελλάδα. Μπορεί να γίνονται ένα σωρό έντυπα 

αλλά ζητάνε φωτογραφίες έστω και από κινητό. Γι’αυτό το λόγο οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι έχουν πολύ λιγότερη δουλειά, όταν ο 

καθένας μ’ ένα κινητό ή μία μηχανή μπορεί να δώσει την φωτογρα-

φία. Από την πλευρά τους τα έντυπα, λόγω ανταγωνισμού νοιάζο-

νται πιο πολύ για μείωση κόστους, όχι για την ποιότητα. 

• Αυτό το είδος φωτογραφίας μπορεί να συντηρήσει ένα 

φωτογράφο σήμερα;

Το κομμάτι της θάλασσας και των extreme sports δεν είναι αυτό 

που μου παρέχει τα χρήματα. Φαντάζομαι ότι είναι κατανοητό ότι 

κάνω και εμπορική δουλειά παράλληλα με την ασχολία μου με 

την θάλασσα για να βγάζω τα προς το ζην. Δεν κάνω αποκλειστικά 

θάλασσα με την έννοια ότι ζω από αυτό μόνο αλλά με την έννοια 

ότι δεν ασχολούνται ιδιαίτερα άλλοι συνάδελφοι. Είναι ένα δύσκο-

λο είδος αφού ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις να τραυματιστείς ή να 

καταστραφεί ο εξοπλισμός σου.      
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Νέο, ανανεωμένο εαρινό πρόγραμμα
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Óåìéíáñéï5 Óåìéíáñéï6

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.

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

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

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
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

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.

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

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

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

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

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

Photoshop ΙΙ

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

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

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιο-
χή 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

Photoshop ΙΙΙ

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=seminars/seminars.php

