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Ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη
τα οικονομικά και όποια άλλα
προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα
η ελληνική φωτογραφική αγορά.
Ας πάμε λίγες δεκαετίες πίσω.
Λίγα χρόνια μετά τα συντρίμμια και
την καταστροφή που είχε αφήσει
η Κατοχή και ο εμφύλιος πόλεμος
σ’ όλη την ελληνική επικράτεια
για να θαυμάσουμε πως μια
χούφτα άνθρωποι κατάφεραν με
το επιχειρηματικό τους δαιμόνιο
να κάνουν τους Έλληνες να
χαμογελάσουν και πάλι πίσω
από το φακό είτε της δικής τους
φωτογραφικής μηχανής είτε του
φωτογράφου της γειτονιάς τους.

Τ

α βάσανα του λαού μας σήμερα
δεν συγκρίνονται σε καμία

περίπτωση με τη φτώχεια και την
ανέχεια του 1950 και του ‘60. Αν δεν
υπάρχουν λεφτά σήμερα τι να πει
κανείς για εκείνα τα χρόνια που δεν

Ευάγγελος Ζήσης, ιδρυτής & πρόεδρος της Fujifilm Hellas AE. Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών στις
26/10/2014. Διαβάστε στη σελ. 6 μια πολύ ενδιαφέρουσα (και αποκλειστική) συνέντευξη που είχε
παραχωρήσει στο περιοδικό μας PHOTOBUSINESS No 10, το 2000.

υπήρχαν ούτε για δείγμα, ούτε για την
κάλυψη στοιχειωδών αναγκών.

Η παλιά φρουρά της Ελληνικής
φωτογραφικής αγοράς έφυγε

Πως να πρότεινες λοιπόν τότε σε
αυτόν τον ανύπαρκτο καταναλωτή,
σ’ αυτόν τον σκληρά δοκιμαζόμενο
Έλληνα ν’ αγοράσει ...φωτογραφική
μηχανή ή να φορέσει τα καλά του
και να πάει να βγάλει φωτογραφίες;
Η ενασχόληση με την φωτογραφία
θεωρούνταν πολυτέλεια και
φορολογούνταν ανάλογα από
το κράτος. Πολύ λογικό γιατί τα
δολάρια δεν έφθαναν για την
εισαγωγή πετρελαίου, φαρμάκων
και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.
Ποια κυβέρνηση, ποιος υπουργός
θα επέτρεπε την εκροή δυσεύρετου
συναλλάγματος για να γίνουν
αδρές εισαγωγές φωτογραφικών
ειδών; Κανείς. Και επειδή είναι λίγο
θεωρητικά όλα αυτά ας δούμε ένα
μικρό παράδειγμα για το τι σήμαινε
φόρος πολυτελείας στα φωτογραφικά
όχι στην μακρινή δεκαετία του ‘50
αλλά στην σχετικά κοντινή δεκαετία
του 1980.
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Είναι καιρός να γίνει μία σοβαρή αποτίμηση του έργου της

Ας υποθέσουμε ότι μια φωτογραφική μηχανή αξίας 100.000 δρχ. βρισκόταν στο
τελωνείο Αθηνών για εκτελωνισμό και μεταπώληση.
Ιδού οι διάφορες επιβαρύνσεις:
• Αξία μηχανής FOB ....................................................................................... 100.000 δρχ
• Ειδικός δασμός (για χώρες εκτός ΕΟΚ) 7% ..................................................... 7.000 δρχ
• Εισφορά υπέρ Τραπέζης Ελλάδος & Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (...) 0,56% ......................................................... 560 δρχ
• Φόρος κατανάλωσης 40% (επί των 107.560 δρχ) ........................................ 43.024 δρχ
• ΦΠΑ 36% επί του συνολικού παραπάνω ποσού των 150.584 δρχ
(άθροισμα 107.560+43.024) .......................................................................... 54.210 δρχ
• Τελωνειακά έξοδα και μεταφορικά (περίπου) ............................................... 15.000 δρχ
ΣΥΝΟΛΟΝ ................................................................................................... 219.794 δρχ
Σε αυτό το ποσόν προσθέστε όλα τα άλλα ενδιάμεσα λειτουργικά κόστη της εταιρίας
εισαγωγής, το κέρδος του εισαγωγέα συν το κέρδος του μεταπωλητή κλπ και θα
καταλάβετε πως μια μηχανή που κόστιζε 100.000 δρχ. στην Ιαπωνία έφθανε να πωλείται
400.000 δρχ στην Ελλάδα!
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Ακόμη και η αποστολή για εμφάνιση των φίλμ KODAKCHROME στο εξωτερικό υπόκειτο σε περιορισμούς τη δεκαετία του ‘50...

Μέσα λοιπόν σ’ αυτό το
οικονομικά στεγνό και

Χάινς Κούνιο, Νίκος Ησαϊάδης, Θωμάς Δαμκαλίδης, Νίκος Κοφινάς, Αλ. Καμπανάος,
Π. Μανωλίδης, Ν.Αγκοπιάν, Γιάννης Φυρίπης, Δ. Πικόπουλος, Ι. Κουστολίδης,

φωτογραφικά εχθρικό περιβάλλον
κάποιοι θαρραλέοι συμπατριώτες

Χρ. Κάτσαρης, Βασ. Τσακναρίδης, Τ. Σπυρίδης και ο προσφάτως εκλιπών
Ευάγγελος Ζήσης.

μας αποφάσισαν να ρισκάρουν
ασχολούμενοι επιχειρηματικά

Μην μου πείτε λοιπόν ότι ήταν πιο εύκολο να πουλήσει κανείς φωτογραφικά στην
ρημαγμένη από τον πόλεμο Ελλάδα απ’ ότι στην σημερινή, μέλος του σκληρού
πυρήνα της Ε.Ένωσης και του ευρώ (είτε μας αρέσει είτε όχι). Και μην μου πείτε πάλι
το ανιστόρητο επιχείρημα ‘’ναι, αλλά τότε υπήρχε ελπίδα...’’ Ποια ελπίδα και ποιο

με την εισαγωγή και πώληση
φωτογραφικών ειδών.
Ας αναλογιστούν λοιπόν τα
τεράστια μεγέθη δυσκολίας
του τότε, κάποιοι γιαλαντζί
επιχειρηματίες του σήμερα
κι ας διδαχτούν από την
ευρηματικότητα, την ευφυΐα και τις
τεχνικές πώλησης των παλιότερων
επιχειρηματιών του φωτογραφικού
κλάδου. Αναφέρω έτσι για την
ιστορία κάποια ονόματα που μου
έρχονται στη μνήμη:

χαμόγελο όταν τα τραίνα έφευγαν γεμάτα μετανάστες για τη Γερμανία, όταν ήθελες
πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων για να κάνεις το παραμικρό βήμα, όταν
η μέση ελληνική οικογένεια έτρωγε κρέας κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα;
Αυτό ήταν το κοινωνικό, οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο
κινήθηκαν οι παλιοί επιχειρηματίες του φωτογραφικού κλάδου. Και παρά τις χίλιες
μύριες δυσκολίες κατάφεραν να βάλουν τη φωτογραφία μέσα στα ελληνικά σπίτια.
Ας αναλογιστούμε ακόμη το αυτονόητο: Η φωτογραφία δεν είναι ένα συνηθισμένο
καταναλωτικό προϊόν όπως τόσα και τόσα άλλα. Είναι πολιτιστικό αγαθό με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Άραγε έχουμε σκεφθεί για λίγο πως θα ήταν η ζωή μας χωρίς τις
αναμνήσεις από αγαπημένα μας πρόσωπα, από τόπους που ζήσαμε και αγαπήσαμε
αλλά και ως εργαλείο βιοπορισμού και μέσο προσωπικής έκφρασης;
T. TZIMA

photo.gr
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photo.gr

ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏéöçúô÷
ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485,
e-mail: photovision@photo.gr, www.photovision.gr
www.facebook.com/photovision.gr
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Μεταφραστής γυναικείας σκέψης...
"   # 

    #   ;

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ.. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας,  !"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
$%&': Κωνσταντίνα Γκιτάκου % ()&$#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

"*+,&: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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*Για τη μεταφορά εικόνων απαιτείται έξυπνη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi.
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I AM SHARING MY VIEW

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel.
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου.
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr
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In memoriam

Ο Ευάγγελος Ζήσης (κέντρο) με τον κ. Παύλο Χατζηανδρέου (αριστερά) σε στιγμιότυπο κατά την συνέντευξη (2000).

Απεβίωσε ο ιδρυτής της Fujifilm Hellas Ευάγγελος Ζήσης
Διαδραμάτισε μεταπολεμικά σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ελληνικής φωτογραφικής αγοράς
Όλο το κείμενο της συνέντευξης που δόθηκε το 2000

O Ευάγγελος Ζήσης απεβίωσε στις
26 Οκτωβρίου 2014 σε ηλικία

Τα εικοσιπέντε χρόνια μίας συνεπούς και ανοδικής πορείας στην Ελληνική
φωτογραφική αγορά γιόρτασε πρόσφατα η Fujifilm Hellas Α.Ε. σε μία λαμπρή

91 ετών. Υπήρξε ο ιδρυτής και
πρόεδρος της Fujifilm Hellas

τελετή στον Αστέρα Βουλιαγμένης. Ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Ευάγγελος Ζήσης
ακμαιότατος στο 77ο έτος μίας πολυτάραχης ζωής και στο τιμόνι της επιχείρησης
όλα αυτά τα χρόνια, μίλησε στο Photo Business γι’ αυτή τη διαδρομή που έχει
βαθιά πίσω στο χρόνο την αφετηρία της με ρίζες κάπου ανάμεσα στα Ζαγοροχώρια
της Ηπείρου και στο Κάιρο της Αιγύπτου...

AE, επίσημης και επί δεκαετίες
αποκλειστικής αντιπροσωπείας
του Ιαπωνικού εργοστασίου στη
χώρα μας με την πετυχημένη
επιχειρηματική παρουσία που
όλοι γνωρίζουμε. Έδινε σπάνια
συνεντεύξεις και μιλούσε ακόμη πιο
σπάνια για την ζωή του και για την
δουλειά του.
Το 2000 με την ευκαιρία του
εορτασμού των 25 χρόνων
αντιπροσώπευσης της Fujifilm
στη χώρα μας έκανε μία εξαίρεση
παραχωρώντας την συνέντευξη
που ακολουθεί στον Τάκη Τζίμα
- εκδότη του περιοδικού μας
PHOTOBUSINESS. Η συνέντευξη
δημοσιεύθηκε στο τεύχος Νο 10
του 2000. Την αναδημοσιεύουμε
σήμερα αυτούσια ως ελάχιστο φόρο
τιμής στη μνήμη ενός ανδρός που

• Κύριε Ζήση όσοι προφασίζονται ότι γνωρίζουν την πορεία σας λένε ότι κάποια μέρα
ξεμπαρκάρατε στην Ελλάδα από την Β. Αφρική έχοντας στα μπαγκάζια σας «λίρες με
ουρά..,». Είναι έτσι;
Ας βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά κι ας αφήσουμε κατά μέρος τη φημολογία
για λίρες, περιουσίες κ.λπ. Η καταγωγή μου έχει τις ρίζες της στην Ήπειρο και
συγκεκριμένα στα Ζαγοροχώρια. Μιας και ‘συ κατάγεσαι από ‘κεί θα ξέρεις ότι
ο ξενιτεμός ήταν στο αίμα του Ηπειρώτη. Η ευχή λοιπόν που έδιναν τότε στον
ξενιτευόμενο για να προκόψει εκεί που θα πάει ήταν ν’ ανοίξει «φούρνο ή μαγαζί ή
χάνι»! Έτσι λοιπόν και ο πατέρας μου πριν πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες πριν - ούτε
θυμάμαι πότε - άφησε το χωριό πίσω του και βρέθηκε κάποια μέρα με φούρνο στην
Αίγυπτο. Αυτό είναι όλο!
• Δηλαδή η οικογένεια Ζήση δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τα φωτογραφικά;
Καμία! Εγώ μεγάλωσα στον φούρνο του πατέρα μου στο Κάιρο. Δώδεκα χρονών
σήκωνα σακιά μ’ αλεύρι στους ώμους μου. Από μικρός δούλευα σκληρά. Όταν λοιπόν
ξεμπέρδεψα με το στρατιωτικό και μετά από μία σύντομη απασχόληση μου στην
πρεσβεία μας στο Κάιρο, αποφάσισα το 1947 να ασχοληθώ με επιχειρήσεις και στην
Ελλάδα. Ξεκίνησα λοιπόν την επιχειρηματική μου δραστηριότητα προμηθεύοντας με

τίμησε με το έργο του την ελληνική
φωτογραφική αγορά.

πρώτες ύλες τα βυρσοδεψεία.
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• Και πότε λοιπόν σας προσέλκυσε η φωτογραφική αγορά;
Είχα έναν φίλο, τον Γιώργο Σκόρδο που είχε φωτογραφείο στο Κάιρο της
Αιγύπτου. Ήταν ένας από τους καλύτερους πελάτες της Kodak τότε. Γνώριζε
καλά τον διευθυντή της - κάποιον κ. Dining - ο οποίος είχε διατελέσει
διευθυντής στα γραφεία της Kodak στην Αίγυπτο και μετά τον φέρανε στην
Αθήνα. Στην Αίγυπτο είχανε γίνει εθνικοποιήσεις τότε και φύγανε πολλές
εταιρείες. Έτσι και η Kodak ήρθε αργότερα στην Ελλάδα ως KODAK (Near
East) Inc. Αρχές του 1960 - υπήρχε στην Αθήνα η ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ, ως
αποκλειστική dealer της KODAK. Ο κ. Dining της KODAK ζήτησε να βάλουν
συνεταίρο και τον φίλο μου τον Γ. Σκόρδο. Ο Σκόρδος με τη σειρά του μου
πρότεινε να συμμετάσχω και ‘γω στην εταιρία βάζοντας κάποιο κεφάλαιο κλπ.
Υπόψη ότι τότε εγώ εκτός από τα βυρσοδεψεία δούλευα και με μία γερμανική
εταιρία στην Αίγυπτο, την B.A.S.F. Τα πράγματα έτσι πορεύονταν ώσπου
μια μέρα πέθανε ο φίλος μου ο Σκόρδος, τα προβλήματα άρχισαν στην
ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΚΗ και εγώ σκεφτόμουν να αποχωρήσω)
• Φύγατε τελικά;
Όχι! Έφυγαν όλοι οι άλλοι στο τέλος! (γέλια)
• Και με τη Fuji πως ξεκίνησε η συνεργασία;
Την περίοδο εκείνη η Fuji ήταν σχεδόν άγνωστη στην Ελλάδα. Γίνοταν
κάποιες εισαγωγές ακτινογραφικών προϊόντων κλπ. τίποτα όμως το
σπουδαίο. Σκέφθηκα λοιπόν ότι θα ήταν μία καλή ιδέα να ξεκινούσα σοβαρά
τις εισαγωγές της Fuji και στην Ελλάδα. Η πρώτη επαφή με την Fuji Photo
Film έγινε με τον κ. Yanagida σημερινό Γενικό Διευθυντή Ευρώπης, στο
Dusseldorf. Είχε προηγηθεί πριν μία καλή παραγγελία με προφόρμες κλπ.
την οποία εκτελέσαμε άψογα.
• Με ποια εταιρία έγιναν αυτά;
Με την ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ που στεγαζόταν τότε επί της Σόλωνος.
• Και ποια ήταν η απάντηση του κ. Yanagida;
Συμφώνησε αλλά ζήτησε lettre de credit, δηλαδή εγγυητικές επιστολές, κλπ.
Δώσαμε αμέσως μία παραγγελία ύψους 200.000 δολαρίων σε ακτινογραφικές
πλάκες κλπ., την οποία διεκπεραιώσαμε όπως έπρεπε. Σιγά σιγά φέραμε και
φωτογραφικά φιλμ και γενικά ότι άλλα προιόντα παρήγαγε τότε η Fuji Film.
• Από πότε χρονολογείται επίσημα η αντιπροσώπευση της Fuji Photo Film
στην Ελλάδα από την εταιρία σας;
Να σου πω. Την περίοδο εκείνη είχα συστήσει μία άλλη εταιρία για τα χημικά
με την επωνυμία ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ και έκανα σχέδια για
επεκτάσεις και μεγάλα ανοίγματα. Οι συνεταίροι μου στην ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ
ήταν συντηρητικοί στις απόψεις τους και για να μην στα πολυλογώ πήραν
το μερίδιο τους και απεχώρησαν. Όλα έγιναν ομαλά. Έτσι οι ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ απορρόφησαν την ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ.
Από τη Σόλωνος πήγαμε στο Ρουφ και από το 1975, με έδρα την οδό
Τζαβέλλα στον Πειραιά, ξεκινήσαμε την επίσημη και αποκλειστική
αντιπροσώπευση των φωτογραφικών τους προϊόντων στην Ελλάδα.
• Και η Αίγυπτος;
Πήγαινα πολύ τακτικά γιατί είχα και ‘κει δουλειές τις οποίες δεν μπορούσα να
αφήσω.
• Στα σημερινά σας γραφεία πότε ήρθατε;
Κάπου εδώ κοντά που στεγαζόμαστε σήμερα είχαμε μία αποθήκη.
Εδώ τότε υπήρχαν μόνο χωράφια. Μία μέρα περνώντας, ήταν το 1985, είδα
μία ταμπέλα που έγραφε «ΠΩΛΕΙΤΑΙ». Αμέσως βρήκα τον ιδιοκτήτη και
η δουλειά έκλεισε. Κτίσαμε τα γραφεία μας όπως τα θέλαμε και
μεταφερθήκαμε το 1992.
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Ο κ. Shigetaka Komori πρώην Γενικός
Διευθυντής Ευρώπης της Fuji Photo Film
και νυν No1 στην Ιεραρχία της εταιρείας
διατηρεί φιλικούς δεσμούς με την
οικογένεια Ζήση.

σήμερα το προσωπικό έχει φθάσει τα
75 άτομα. Στεγαζόμαστε στο πολυώροφο
αυτό κτήριο ενώ πριν λίγο καιρό οι
τεχνικές υπηρεσίες μας μεταφέρθηκαν και
σ’ ένα διπλανό ιδιόκτητο, κτήριο.
• Και πώς κατανέμονται αυτοί οι τζίροι σε
σχέση με τα προϊόντα;
Το μεγαλύτερο μερίδιο προέρχεται από τα
φωτογραφικά. Ακολουθούν τα ιατρικά, οι
γραφικές τέχνες κλπ.
• Οι κινήσεις σας ως εταιρία έχουν
χαρακτηρισθεί από πολλούς ως αργές...
Προτιμώ να προχωράμε αργά, σοβαρά και
κατά συνέπεια σταθερά και μελετημένα.
Η αγορά αυτό το έχει εκτιμήσει θεωρώντας
μας ως μία από τις πλέον σοβαρές εταιρείες
του χώρου. Γιατί δηλαδή να ενοχλεί αυτό;
• Ενοχλούν και οι τιμές των προϊόντων της
Fuji, θεωρούνται ακριβές!
Δεν είναι έτσι. Η Fuji έχει εξαιρετικής
ποιότητας προϊόντα - αυτό το
αναγνωρίζουν όλοι ακόμη και οι
• Και πότε η εταιρία μετονομάσθηκε από ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ σε FUJIFILM HELLAS;
Όταν ήμασταν ακόμη στην οδό Τζαβέλα, στον Πειραιά. Και ομολογώ ότι αυτό δεν
έγινε εύκολα! Οι Γιαπωνέζοι θέλανε αυστηρές διαβεβαιώσεις, να σταματήσουμε
όλες τις άλλες μας εμπορικές δραστηριότητες, χαρτιά κλπ. Τελικά τα καταφέραμε
έχοντας κερδίσει την πλήρη και αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων
τους στην Ελλάδα.
• Όχι όμως όλων των προϊόντων! Γιατί τα minilab εκχωρήθηκαν σε άλλη εταιρία
από την Fuji;
Όντως. Η εταιρία ΦΩΤΟΜΑΧ A.E. που είχε συστήσει ο κ. Alex Hilston κατάφερε
να πείσει τους Γιαπωνέζους και να αναλάβει αυτός την διάθεση των minilab στην
Ελλάδα. Εμείς είχαμε ενημερώσει τους Γιαπωνέζους με επιστολές και ένα σωρό
υπομνήματα ότι είχαν οδηγηθεί σε λάθος απόφαση και απλά περιμέναμε να ‘ρθει
η στιγμή που θα το αντιλαμβάνονταν και οι ίδιοι...
• Και αυτή η στιγμή ήρθε γρήγορα...
Φυσικά! Η εταιρία του κ. Hilston χρεοκόπησε γρήγορα τραυματίζοντας σοβαρά το
κύρος της Fuji και αφήνοντας συν τοις άλλοις και κάμποσα χρέη... Ο Διευθυντής
Ευρώπης της Fuji Photo Film μετά το ασυνήθιστο για την εταιρία σκάνδαλο
εξαναγκάσθηκε σε παραίτηση.



ανταγωνιστές μας - και είναι γνωστό ότι
η ποιότητα δεν προσφέρεται δωρεάν σ’
αυτόν τον κόσμο! Επιπλέον το service που
παρέχουμε ειδικά στα μηχανήματα είναι
επιεικώς άριστο!
• Θα το πω διαφορετικά: Δεν σας
χαρακτηρίζει ως εταιρία το επιθετικό
marketing! Τί σας εμποδίζει να το κάνετε;
Η φιλοσοφία μας είναι να προχωράμε
όπως είπα αργά και σταθερά. Αν επιτεθείς
- και αυτό ισχύει τόσο στον πόλεμο όσο
και στην αγορά - μπορείς να σπάσεις και
τα μούτρα σου, θα δώσεις γροθιές αλλά
θα αρπάξεις και ‘σύ σίγουρα κάποιες
κατραπακιές! Εμείς αυτό δεν το θέλουμε.

• Και εσείς τί κερδίσατε;
Να παίξω πλέον με τους δικούς μου όρους! (γέλια)

• Είσαστε ευχαριστημένοι από το μερίδιο
αγοράς που κατέχετε στην Ελλάδα;
θα ήμουν ηλίθιος αν έλεγα ναι! Είμαστε
δεύτεροι. Δεν έχουμε το άγχος του
πρώτου. Ο πρώτος έχει τα προβλήματα.
Τον δεύτερο τον αφήνουν ήσυχο!

• Nα δούμε λίγο την εξέλιξη με αριθμούς;
Ναι. Το 1975 είχαμε τζίρους της τάξεως των 200εκ. δρχ. το 1999 5,6δις και το 2000
θα κλείσουμε με περίπου 6,5 δις. Το 1975 ήμασταν 7 άνθρωποι, το 1989 28 ενώ

• Για τον ανταγωνισμό σας τι έχετε να πείτε;
Μερικές φορές κάνουν κάποιες κινήσεις
- πώς το είπατε αυτό; επιθετικό marketing;
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- που είναι κουτές. Και αυτό σε επίπεδο τιμών, προσφορών κλπ. Αφήνουμε λίγο το

• Μιας και προαναφέρατε τη λέξη

πράγμα να ξεφουσκώσει και όλα επανέρχονται σύντομα στον ίδιο ρυθμό...

χρηματιστήριο, δεν σας ενδιαφέρει

• Δηλαδή εσείς τους λέτε «παιδιά περάστε, κάντε ότι θέλετε»;
Προς θεού. Δεν είμαστε απ’ αυτά τα παιδιά! Απαντάμε με τον τρόπο μας.
• Όλοι οι καλεσμένοι σας είδαν στην γιορτή για τα 25 χρόνια ότι έχετε ήδη επιλέξει ως
διάδοχό σας στην εταιρία τον κ. Παύλο Χατζηανδρέου. Πώς έγινε αυτό;
Για την επιλογή αυτή ευθύνεται η κόρη μου! (γέλια). Με την οικογένεια του Παύλου
είχαμε σχέσεις ήδη από την Αίγυπτο. Ο Παύλος γνωρίστηκε με την κόρη μου
και παντρεύτηκαν. Σπούδασε στο Βέλγιο, πήρε Doctorat ως χημικός μηχανικός,
εργάσθηκε ως καθηγητής Πανεπιστημίου στο Βέλγιο και κατόπιν στην Αγγλία, έχει
προϋπηρεσία 11 χρόνων ήδη στην εταιρία μας και έκρινα ότι έχει όλα τα προσόντα
να αναλάβει το υψηλό διευθυντικό πόστο στον τομέα των φωτογραφικών. Αυτό είναι
όλο. Ο κ. Γιώργος Πανέρας διαχειρίζεται τον τομέα των ακτινογραφικών. Εγώ πλέον
δεν ανακατεύομαι.
• Και τώρα ένα άλλο θέμα. Πώς αντιμετωπίζετε την πιθανότητα της αυτόνομης
εγκατάστασης της Fuji Photo Film στην Ελλάδα; Όπως έχει γίνει για παράδειγμα με την
Agfa και την KODAK...
Πρώτα απ’ όλα οι Γιαπωνέζοι είναι απόλυτα ευχαριστημένοι από τη συνεργασία μας.
Έχουμε πολύχρονους δεσμούς φιλίας - πέρα από τα συμβόλαια και τις καταστατικές
δεσμεύσεις - και όπως θα άκουσες και ‘συ και οι καλεσμένοι μας στη γιορτή που
οργανώσαμε για τα 25 χρόνια, αυτό το δήλωσαν ενώπιον όλων απερίφραστα και
χωρίς κανένα υπονοούμενο. Ότι δηλαδή δουλεύουμε πάρα πολύ καλά μαζί, οι
πωλήσεις τους ανεβαίνουν και ότι όλα εξελίσσονται ομαλά.
• Η Fuji Photo Film είναι μία πανίσχυρη πολυεθνική εταιρία. Δεν νομίζω ότι οι
αποφάσεις των Ιαπώνων καθορίζονται από τις φιλίες τόσο, όσο από τους δείκτες των
πωλήσεων...
Οι σχέσεις μας με τους Γιαπωνέζους συσφίχθηκαν πάρα πολύ μετά την κρίση που
περάσαμε την περιβόητη περίοδο της δραστηριότητας του κ. Hilston. Εκτίμησαν
πολύ τη στάση που τηρήσαμε τότε και τη σωφροσύνη των ενεργειών μας. Επιπλέον
οι Γιαπωνέζοι - και αυτό το ξέρουν όλοι - ποτέ δεν προδίδουν απροσχημάτιστα μία
πολύχρονη και πετυχημένη συνεργασία. Μας υποστηρίζουν πάρα πολύ... Όμως
μπορεί να δει κάποιος κι’ από άλλη σκοπιά το θέμα. Όταν για παράδειγμα έχεις έναν
συνεργάτη, ο οποίος δουλεύει πολύ καλά, συνεργάζεται μαζί σου άριστα, κάθε χρόνο
σου πουλάει όλο και περισσότερο και μάλιστα σε μία αγορά με πολλές ιδαιτερότητες,
γιατί να τον αλλάξεις;
• Σας θυμίζω τι έγινε με την Agfa. Όταν η εταιρία Ησαϊάδης - Δαμκαλίδης την έφερε
από άγνωστη πρώτη εταιρία σε πωλήσεις φιλμ στην Ελλάδα το ‘60 και ένα πρωί τους
είπανε, παιδιά σας ευχαριστούμε, η συνεργασία μας τελείωσε...
Δεν νομίζω ότι τα πράγματα έγιναν έτσι με την Agfa. Διερεύνησε λίγο το θέμα
καλύτερα. Ας δούμε όμως τι έκανε η Fuji σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη. Στη Γαλλία για
παράδειγμα η οικογένεια που αντιπροσώπευε τότε την Fuji δεν είχε εξασφαλίσει την
διαδοχή. Δεν είχε μέλλον. Πούλησε μερίδια κ.λπ. και η Fuji αναγκάσθηκε να επέμβει
για να διασφαλίσει την ομαλή εξέλιξη των πραγμάτων. Και σ’ αυτή την περίπτωση η
Fuji φρόντισε τα μέλη της οικογένειας να έχουν μετοχές στην νέα εταιρία.Κάτι ανάλογο
συνέβη σε Ισπανία και Ιταλία. Για να κλείσουμε το θέμα αυτό απαντώ κατηγορηματικά
προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν τίθεται ζήτημα αλλαγής της ιδιοκτησίας της Fujifilm
Hellas ούτε με τους Γιαπωνέζους, ούτε με τα χρηματιστήρια ούτε με τίποτα. Τελεία και
παύλα!
• Στην Ιαπωνία πήγατε αρκετές φορές;
Δύο φορές. Την τελευταία φορά πριν τρία χρόνια πήγα με τον Παύλο γιατί ήθελα να
τον παρουσιάσω ως διάδοχό μου στα υψηλά κλιμάκια της ιεραρχίας της Fuji Photo
Film. Περάσαμε ωραία! (γέλια). Οι Γιαπωνέζοι - ο πρόεδρος της εταιρίας, διευθυντές
κ.λπ. - μας έχουν επισκεφθεί περισσότερες φορές στην Αθήνα.
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η είσοδός σας σ’ αυτό;
Έχουμε όλα τα προσόντα για να μπούμε.
Οι τράπεζες μας πιέζουν, όμως δεν είναι
κάτι τέτοιο στα άμεσα σχέδιά μας.
• Οι αλλαγές στην ισοτιμία του
δολαρίου έχουν επηρεάσει τις τιμές των
προϊόντων σας;
Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζει η
Fuji στην Ιαπωνία, λαμβάνοντας κάποια
μέτρα. Εμείς εισάγουμε από την Γερμανία
σε Μάρκα και πριν λίγο καιρό σε ευρώ.
Οπωσδήποτε όμως υπάρχει κάποιο
πρόβλημα. Αυτό δεν το αγνοεί κανείς.
• Κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε;
θα ήθελα να πω το εξής:
Οι ανταγωνιστές μας, είναι πολυεθνικές
εταιρείες. Στο τέλος του χρόνου τους
ενδιαφέρει να εμφανίζουν μεγάλους
τζίρους και αυξήσεις πωλήσεων.
Εμείς είμαστε μία ελληνική εταιρία με
σταθερά ανοδική πορεία και αυτό που
μας ενδιαφέρει πάνω απ’ όλα είναι η
εξυπηρέτηση των πελατών μας.
Κε Ζήση σας ευχαριστώ θερμά γι’ αυτή
την ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική
συζήτηση που είχαμε. Τ.Τ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΗΣΗΣ
1923-2014
ΘΥΜΑΜΑΙ….
Κάθε ημέρα που ήταν ένα ταξίδι γνώσης
και αξιοπρέπειας…
Το κοφτερό και πρακτικό μυαλό…
Το θάρρος, την τόλμη και
την επιχειρηματική διαίσθηση...
Την ανθρωπιά και την συμπαράστασή του...
Την αστείρευτη ενέργεια και το χιούμορ του...
Την ξεχωριστή προσωπικότητα που όλοι
σεβόμασταν και αγαπούσαμε…

και τώρα ΞΕΡΩ…
Το πόσο δύσκολο είναι να πείς αντίο…
Τα λόγια είναι λίγα…
Οι σκέψεις μας είναι δίπλα του…
Οι προσευχές μας μαξιλάρι του...
Η αγάπη μας και το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΜΑΣ
τον συνοδεύουν…
Για όλους μαζί και για καθέναν μας
ξεχωριστά θα είναι ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ!
Η ανάμνηση δεν είναι στο μυαλό
αλλά χαραγμένη στην καρδιά.

Η οικογένεια της FUJIFILM HELLAS
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα!
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Nikon
Ενδιαφέρουσες ιδέες από τα εργαστήριά της
Τα εργαστήρια R&D της Nikon έχουν πάρει φωτιά, τουλάχιστον μιλώντας μεταφορικά. Το
Nikon Rumors έφερε στην επιφάνεια κάμποσες αιτήσεις για κατοχύρωση πατεντών που
έχει υποβάλει η εταιρεία.

Έ

χοντας σχεδόν εξαντλήσει όλους τους ηλεκτρονικούς τρόπους με τους οποίους η φωτ.
μηχανή μπορεί να μας ειδοποιήσει ότι το θέμα είναι σωστά εστιασμένο και φωτισμένο
μέσα στο κάδρο, η Nikon φαίνεται ότι θέλει να εξερευνήσει πιο ...μηχανικούς τρόπους.
Σύμφωνα με μια πατέντα που κατέθεσε η ιαπωνική εταιρεία εξερευνά την προσθήκη δόνησης
στα σώματα των μηχανών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν η πατέντα περιγράφει
μια DSLR με μηχανισμό δόνησης που εντοπίζεται γύρω από πλήκτρο απελευθέρωσης του
κλείστρου. Η μηχανή επιστρατεύει τη δόνηση για να ειδοποιήσει τον φωτογράφο ότι το
κινούμενο αντικείμενο που παρακολουθεί βρίσκεται μέσα στο κάδρο ή για να του υποδείξει
προς ποια πλευρά πρέπει να κινηθεί.
Η δεύτερη ενδιαφέρουσα πατέντα αφορά ένα εντελώς νέο προϊόν που μοιάζει να
είναι φωτογραφική θήκη για smartphone με υποδοχή για EVF και δεύτερο hot shoe.
Οι λεπτομέρειες είναι κάπως συγκεχυμένες μιας και οι πατέντες έχουν κατατεθεί στην
ιαπωνική γλώσσα. Από τα σχεδιαγράμματα συμπεραίνουμε ότι η συσκευή αποτελείται
από δύο μέρη, τη θήκη-φωτογραφική μηχανή και το smartphone τα οποία θα μπορούν να
λειτουργούν ως μία μονάδα ή ως δύο ξεχωριστές. Στη δεύτερη περίπτωση το smartphone
αναλαμβάνει το ρόλο του remote control. Η φωτογραφική θήκη δεν θα έχει οθόνη
αλλά θα ενσωματώνει τον αισθητήρα, το φακό και τον επεξεργαστή της συσκευής ενώ το
smartphone θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συσκευής. Είναι αδιευκρίνιστο το αν η
Nikon θα κατασκευάζει και το smartphone - εκτός από τη θήκη. Αν και κάτι τέτοιο μοιάζει
ακόμα μακρινό, αυτό που μπορεί να δούμε πιο σύντομα είναι το add on EVF με το extra
hot shoe. Τέλος μια ακόμα περίεργη πατέντα που περιγράφεται είναι αυτή μιας τεχνολογίας
ταυτόχρονης προβολής εικόνων 2D και 3D. Την αποκαλούμε “περίεργη” γιατί η Nikon
μέχρι τώρα δεν είχε εκφράσει ενδιαφέρον για 3D ή για τα tablet με οθόνες που μπορούν να
προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο.
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Capstone
Ο πόλεμος της πατέντας
Το καλοκαίρι γράφαμε σχετικά με
τη νομική διαμάχη που προέκυψε
ανάμεσα στον φωτογράφο Peter
Wolf και την εταιρεία Capstone.
Ο Peter Wolf είχε καταφέρει
να κατοχυρώσει τρεις πατέντες
που αφορούσαν τη μέθοδο
διανομής online φωτογραφιών
από διάφορα αθλητικά events.
Αυτό φυσικά είναι μια πρακτική
που έχουν υιοθετήσει αρκετοί
επαγγελματίες διεθνώς. Ο
φωτογράφος όμως το καλοκαίρι
μήνυσε την εταιρεία Capstone
που χρησιμοποιούσε την ίδια
μέθοδο πώλησης των εικόνων. Η
υπόθεση έφτασε στα δικαστήριο
και πριν μερικές μέρες εκδόθηκε
η απόφαση σύμφωνα με την
οποία οι πατέντες ακυρώνονται
μιας και δεν περιγράφουν καμία
πρωτότυπη ιδέα. Βέβαια το τέλος
δεν είναι ακριβώς αίσιο για την
εταιρεία Capstone, αφού τα
δικαστικά έξοδα ξεπέρασαν τις
100.000 δολάρια.
K. 
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Ας μπούμε στο θέμα μας. Όλες οι
τέχνες έχουν και την τεχνική τους.
Η τεχνική στην φωτογραφία, την
ζωγραφική, την μουσική όπως και
σε όλες τις τέχνες είναι αναγκαία
προϋπόθεση. Όμως από μόνη
της η τεχνική δεν κάνει τέχνη.
Δεν μπορείς να ζωγραφίσεις εάν
δεν ξέρεις σχέδιο, τα χρώματα,
την ανάμιξη των χρωμάτων,
πώς να χρησιμοποιείς τα πινέλα
κλπ. Βέβαια το ότι κάποιος
μπορεί να ξέρει από χρώματα
και πινέλα αυτό δεν τον κάνει και
ζωγράφο. Μπορεί να είναι καλός
ελαιοχρωματιστής (μπογιατζής).
Δεν μπορείς να γράψεις μουσική
α) εάν δεν ξέρεις τις μουσικές
κλίμακες, β) βασικά στοιχεία
αρμονίας, γ) ένα μουσικό όργανο
κλπ .Αυτός που ξέρει μόνον

Ο εππαγγελματίας φωτογράφος σήμερα. Β’Μέρος
Του φωτογράφου Αντώνη Καραγιαννάκη

γράφει στίχους για τραγούδια
δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητα

Στο εβδομαδιαίο on line περιοδικό Ρhotobusiness weekly No 251 της 8-9-2014 καθώς
και στο έντυπο περιοδικό Photobusiness Νο 53 δημοσιεύθηκε άρθρο με τις σκέψεις,

...και τραγουδιστής.
Το ίδιο γίνεται και στην

τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μου, για το μέλλον της επαγγελματικής
φωτογραφίας σήμερα στον κόσμο και ειδικότερα στην Ελλάδα.

φωτογραφία. Το ότι κάποιος
γνωρίζει τον χειρισμό της

Ε

άν κρίνω από τις αντιδράσεις - τηλέφωνα, μηνύματα, επισκέψεις στις διαδικτυακές σελίδες
- σχημάτισα την εντύπωση ότι πάρα πολλοί δεν κατάλαβαν αυτά που ήθελα να πω. Όλοι
προσέγγιζαν τo θέμα με όρους των δεκαετιών 1970-80 (για να μην γυρίσουμε ακόμα πιο
πίσω). Είναι προφανές ότι δυσκολεύονται να το συνειδητοποιήσουν και δεν αντιλαμβάνονται
ότι σε πολύ λίγα χρόνια ο φωτογράφος και τα φωτογραφικά καταστήματα με τη μορφή που
τα γνωρίζουμε σήμερα δεν θα υπάρχουν. Θα έχουν κλείσει.
Ρωτήστε όσους πήγαν τον Σεπτέμβριο στην Ρhotokina. Τι άλλαξε με τον ερχομό της ψηφιακής
τεχνολογίας; Τα πάντα. Ήρθαν τα πάνω κάτω. Από το “Ζουμ Τριαλαριλαρό” που βλέπουμε
σήμερα, όπως φωτογραφίες selfies ποσταρισμένες στο facebook και σε διάφορα άλλα social
media, την τρέλα με τα smartphone και τα tablet κλπ. αλλά και όλους όσους ασχολούνται
έτσι για την πλάκα τους με την φωτογραφία, ξύπνησε μέσα τους ο καλλιτέχνης και το
είδαν φωτογράφοι. Έτσι, ξαφνικά (δίχως να κατέχουν ούτε τις βασικές γνώσεις). Μάλιστα
πλασάρονται ως επαγγελματίες με ειδικότητα την φωτογράφηση γάμου-βάπτισης!
Θυμίζω ότι στην εποχή του film αυτοί, οι σημερινοί γκατζετάκηδες τραβούσαν το πολύ
100-150 φωτογραφίες τον χρόνο (2-4 film). Άσε που πολλοί δεν ήξεραν να βάλουν και να
βγάλουν το film στην φωτογραφική μηχανή...
Έχουμε τρελαθεί τελείως... Νομίζουν ότι με μία ψηφιακή φωτογραφική μηχανή DSLR και
χωρίς κανένα άλλο κόστος ότι έγιναν και φωτογράφοι. Επειδή στην Ελλάδα είμαστε που
τίποτα δεν είναι αδύνατο μίας και μιλάμε για τους «Νεοελληναράδες», πού τα ξέρουν όλα,
( οικονομολόγοι, σεισμολόγοι, μετεωρολόγοι, συγκοινωνιολόγοι) δεν υπάρχει περίπτωση να
μην ξέρουν και κάμποση φωτογραφία, να μην είναι professional photogapher.
H αγορά είναι πλημμυρισμένη από τέτοια ψώνια.



ένα μουσικό όργανο είναι ένας
απλός οργανοπαίχτης. Δεν
παράγει μουσική. Το ότι κάποιος
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φωτογραφικής μηχανής ή την
θεωρία αυτό δεν τον κάνει
οπωσδήποτε και φωτογράφο:
δεν μπορεί ξέρει τα πάντα για
την φωτογραφία. Ο φωτογράφος
για να είναι φωτογράφος θα
πρέπει να γνωρίζει την φιλοσοφία
της φωτογραφίας, την τέχνη
και την τεχνική της λήψης, το
φως, το κάδρο, την εκτύπωση,
το contrast, τα χρώματα, τον
χρωματικό κύκλο, την χρωματική
διόρθωση κλπ.
Η φωτογραφία όπως όλες
οι τέχνες είναι μεράκι, είναι
γοητεία είναι έρωτας. Όχι αυτό
που στην πλειοψηφία γίνεται
σήμερα: Λήψεις, εγγραφή σε
ένα CD η DVD, αποστολή σε ένα
εργαστήριο album, τύπωμα.
Έχει πέσει πάρα πολύ
η ποιότητα της φωτογραφίας την
τελευταία δεκαετία.
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Τ’ άλλα -album, φωτογραφίες, DVD- όποτε
τα ετοιμάσουν (αν τα ετοιμάσουν) θα τα
παραδώσουν στο ζευγάρι (αν τα παραδώσουν).
Έχουμε τελευταία πάρα πολλά τέτοια
περιστατικά.
Τραγελαφικές καταστάσεις.
Άλλη μόδα «σημεία των καιρών» όχι
της κρίσης αλλά της αρπαχτής, είναι να
ζητούν να πληρωθούν με 100-150€ για να
φωτογραφίσουν ένα μυστήριο και έχοντας μαζί
τους ένα laptop στο τέλος (τα ξημερώματα),
κάνουν την μεταφορά των αρχείων σε DVD και
τα δίνουν στα ζευγάρια για να τα διαχειριστούν
μόνοι τους. Οι περισσότεροι από αυτούς (90%)
είναι χωρίς μαγαζί, δίχως διεύθυνση, μόνο μ’
ένα κινητό τηλέφωνο, χωρίς να πληρώνουν
ενοίκιο, εφορία, ασφαλιστικές εισφορές (ΟΑΕΕΙ.Κ.Α), δίχως Α.Φ.Μ. χωρίς αποδείξεις και
τιμολόγια. Κλείνουν ραντεβού και περιμένουν
τους πελάτες σε σπίτια, σε καφετέριες,
σε αναψυκτήρια!!! Εκεί δειγματίζουν και
κλείνουν μυστήρια.
Το άλλο μεγάλο πρόβλημα λέγεται
φωτογράφοι του σαββατοκύριακου, που κάθε
μέρα γίνονται όλο και πιο θρασείς. Η ευθύνη
των επαγγελματιών φωτογράφων σ΄ αυτό το
θέμα είναι τεράστια γιατί αυτοί μετέτρεψαν τους
πάσης φύσεως υπαλλήλους σε βιντεολήπτες
Τιμοκατάλογος φωτογραφικών εργασιών της δεκαετίας του ‘70

Οι επαγγελματίες φωτογράφοι σήμερα, όχι λόγω της οικονομικής κρίσης
αλλά λόγω νοοτροπίας φωτογραφίζουν και βιντεοσκοπούν γάμους και
βαπτίσεις σε πολύ χαμηλές έως εξευτελιστικές τιμές, π.χ από 350 έως 500
€ τον γάμο και 200 έως 300 € την βάπτιση, την ίδια ώρα που τα ζευγάρια
δίνουν ένα σκασμό λεφτά για τις άλλες ανάγκες του γάμου και της βάπτισης.
Ύστερα ‘’βάπτισαν” φωτογράφους την γυναίκα τους, την κόρη τους, τον
ξάδελφό τους, τον μπατζανάκη τους, τον ανιψιό τους κ.ά.και τους στέλνουν
να φωτογραφίσουν τα μυστήρια. Ο σωστός επαγγελματίας ξεχωρίζει με
την πρώτη ματιά από τον άνθρωπο που απλά κάνει τον φωτογράφο.
Έχει επενδύσει στην δουλειά του σε φωτογραφικές μηχανές, φακούς,
βιντεοκάμερες, φωτισμούς, studio flash, τεχνογνωσία, τεχνολογία κλπ. και
την υποστηρίζει έως το τελικό αποτέλεσμα.
Δυστυχώς ο φωτογράφος σήμερα δεν προβάλλει ως κριτήριο επιλογής
την ποιότητα της δουλειάς του και πόσο καλός είναι. Αντίθετα, διαλαλεί (να
κρατάμε και τις παραδόσεις) πόσο φτηνός είναι και πόσα δώρα θα δώσει σ’
ένα μυστήριο: album, μεγεθύνσεις, επιπλέον φωτογραφίες, εκτυπώσεις σε
καμβά, και πάει λέγοντας (λες και οι φωτογραφίες πωλούνται με το κιλό),
πόσοι φωτογράφοι θα πάνε να φωτογραφίσουν το μυστήριο. Τα έχουμε
δει όλα αυτά σε διάφορες εκθέσεις (Metropolitan Εxpo, M.E.C. Παιανίας,
Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου) από επαγγελματίες. Που ενώ δεν πηγαίνουν
οι ίδιοι στο μυστήριο ζητούν να πληρωθούν τα οδοιπορικά, το ξενοδοχείο
κτλ. λες και είναι μεγάλοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες φωτογράφοι. Μετά
στέλνουν διάφορους άσχετους να φωτογραφίσουν το μυστήριο, κατόπιν
δίνουν στα ζευγάρια όλες τις λήψεις σε κάποιο αποθηκευτικό μέσο (CD) για
να τυπώσουν μόνοι τους ότι θέλουν και όπου θέλουν.
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και φωτογράφους. Αναφέρω ενδεικτικά
υπαλλήλους του Ο.Τ.Ε, του δημοσίου,
τραπεζικούς, Ο.Τ.Α, Δ.Ε.Η. και ων ουκ έστιν
αριθμός. Με την ανοχή των φωτογράφων, της
πολιτείας (ψάχνουν τώρα για το μαύρο χρήμα
και την φοροδιαφυγή...), της Ομοσπονδίας, των
σωματείων, βρήκαν το χώρο και αλωνίζουν.
Το θέμα είναι ότι αντί με τα χρόνια να
εκλείπουν αυτά τα φαινόμενα και η κατάσταση
να βελτιώνεται τα πράγματα χειροτερεύουν.
Όλοι έτυχε να είμαστε καλεσμένοι σε κάποιο
μυστήριο (γάμο η βάπτιση). Είχαμε την
χαρά και την τιμή να δούμε κάτι τύπους
“συναδέλφους” με βερμούδες και σαγιονάρες,
με αθλητικά παπούτσια και βρόμικα ρούχα,
μ’ ένα σακκίδιο στην πλάτη. Τις κοπέλες με
«καυτά» σορτς και μίνι λες και πηγαίνουν
εκδρομή ή στην θάλασσα. Όλοι αυτοί να
φωτογραφίζουν και να βιντεοσκοπούν και
να ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μεσ’ στο γάλα.
Να περιφέρονται και να συμπεριφέρονται
προκλητικά και με αγένεια μέσα και έξω από
την εκκλησία, να δημιουργούν προβλήματα,
να μαλώνουν με τους ιερείς και το προσωπικό
του Ναού και τα ίδια να κάνουν και στον χώρο
της δεξίωσης, δίχως κανένα σεβασμό στο
ζευγάρι και στους καλεσμένους.
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Αυτοί είναι οι μοντέρνοι
φωτογράφοι και βιντεολήπτες
του σήμερα που κάνουν next day
photography, Photo Wedding
Fashion κ.ά. και μόλις τελειώνει το
μυστήριο να τρέχουν να πάρουν το
γλυκό και την μπομπονιέρα.
Να θέλουν τραπέζι για να φάνε
μετά το μυστήριο και μάλιστα το
ίδιο menu με τους καλεσμένους
(το έχω δει σαν όρο σε ιδιωτικό
συμφωνητικό!).
Όση σχέση έχει ο φάντης με το
ρετσινόλαδο άλλη τόση έχουν αυτοί
με την καλλιτεχνική φωτογραφία.
Η πρώτη ματιά που θα ρίξουμε στον
άλλο είναι καθοριστική, η εξωτερική
εμφάνιση παίζει πάντα τον ρόλο της.
Η εσωτερική ομορφιά έχει σχέση με
την εξωτερική εμφάνιση
«Οία η μορφή τοιάδε η ψυχή» λέει
η αρχαιοελληνική παροιμία.
Όταν φροντίζεις την εμφάνισή σου
τότε και στη δουλειά σου θα είσαι
καλός (Πιττακός ο Μυτιληναίος).
Αν το να έχεις γένια νομίζεις ότι έχεις
και σοφία τότε και ο τράγος θα ήταν
σοφός (Λουκιανός).
Και μέσα σε όλ’αυτά χαμένοι στον
ωκεανό είναι οι σωστοί και σοβαροί
επαγγελματίες φωτογράφοι.
Αυτές είναι οι αλήθειες που
πονάνε όσο και να μην θέλετε
να το καταλάβετε και δεν θα το
καταλάβατε κ.κ.’’συνάδελφοι’’
με ή χωρίς εισαγωγικά.
Α.Κ.

Υ.Γ:
Το άκουσα και αυτό τελευταία σε
μία συνάντηση επαγγελματιών
φωτογράφων. Αυτό το κάτι τις που
θα δώσει λύσεις στα προβλήματα
του κλάδου! Να προτείνουμε στα
ζευγάρια να κάνουν το μυστήριο
(γάμο ή βάπτιση) άλλη ημέρα εκτός
Σαββάτου η Κυριακής για να τους
πληρώνουν στην μισή τιμή λες τώρα
ζητούν και παίρνουν τα τρελά λεφτά.
Μόνο το δαιμόνιο μυαλό του Έλληνα
φωτογράφου θα μπορούσε σκεφτεί
μια τέτοια λύση...
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Λέσχη Φωτογραφίας και
Κινηματογράφου Χανίων
Ο Κωστής Αντωνιάδης
μιλά για την ελληνική φωτογραφία
Η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηματογράφου
Χανίων συναντά τον καθηγητή φωτογραφίας
Κωστή Αντωνιάδη. Ο φωτογράφος θα
παρουσιάσει μέρος της δουλειάς του και
θα μιλήσει για την ελληνική φωτογραφία
των τελευταίων δεκαετιών αρχικά σε μια
ομιλία/συζήτηση στην Δημοτική Πινακοθήκη
Χανίων, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου. Επιπλέον,
θα ξεκινήσει και η νέα έκθεση του με τίτλο
“Fragments”. Οι επισκέπτες θα έχουν την
ευκαιρία να δουν ασπρόμαυρες διαφάνειες
τοποθετημένες σε μακρόστενες σανίδες,
ανακαλώντας έτσι την διαδικασία εκτύπωσης
των φωτογραφιών στο σκοτεινό θάλαμο.
Τα αυθαίρετα τεμαχισμένα πορτραίτα
αυτονομούνται ως εικόνες και προτείνουν
νέες αφηγήσεις.
Ομιλία/ συζήτηση:
Σάββατο 1 Νοεμβρίου, 20.30
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων,
Χάληδων 98 - 102
Εγκαίνια έκθεσης:
Κυριακή 2 Νοεμβρίου, 20.30
Διάρκεια: έως 9 Νοεμβρίου
Εκθεσιακός χώρος: Ναός του Αγίου
Ρόκκου, Πλετεία 1821, Σπλάντζια
Μέρες και ώρες λειτουργίας:
καθημερινά 18.30 – 21.30
Συνδιοργάνωση: Λέσχη Φωτογραφίας και

Epson
Νέοι φωτογραφικοί εκτυπωτές A4
Οι νέοι L810 και L850 διαθέτουν ενσωματωμένο εξαμέλανο σύστημα με δοχεία
υψηλής χωρητικότητας 70 ml, παρέχοντας δυνατότητα εκτύπωσης έγχρωμων
φωτογραφιών μεγέθους 10x15εκ. σε 12 δευτ. ενώ οι ταχύτητες εκτύπωσης A4
φτάνουν τις 37 σελ./λεπτό σε ασπρόμαυρο και τις 38 σελ./λεπτό σε έγχρωμο.
Απευθύνονται σε φωτογράφους, διαφημιστικά γραφεία και εκπαιδευτικά
ιδρύματα όπου το ζητούμενο είναι οι γρήγορες εκτυπώσεις σε προσιτή τιμή,
όπως υποστηρίζει η ιαπωνική εταιρία. Βασικό πλεονέκτημα και των δύο
μοντέλων αποτελεί η οθόνη αφής μεγέθους 6,9 εκ., με την οποία είναι δυνατή
η διεκπεραίωση όλων των λειτουργιών χωρίς την ανάγκη χρήσης υπολογιστή.
Επιπλέον υποστηρίζουν τεχνολόγια PictBridge και πραγματοποιούν εκτυπώσεις
σε CD/DVD. Η κύρια διαφορά τους επικεντρώνεται στο ότι ο L810 πραγματοποιεί
μόνο εκτυπώσεις, ενώ ο L850 και σάρωση-αντιγραφή. Κατά την αγορά του
εκτυπωτή το πρώτο σετ μελανιών συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Θα είναι
διαθέσιμοι από το Δεκέμβρη.

Κινηματογράφου Χανίων, 28η Εφορεία
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας και
Κινηματογράφου Χανίων,
http://www.lefkichania.gr/
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Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας
www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Westcott Eyelighter
Νέος κυρτός ανακλαστήρας
Ο Westcott Eyelighter είναι ο μοναδικός κυρτός ανακλαστήρας της αγοράς. Ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματικές φωτογραφίες
πορτραίτου, το Eyelighter χαρίζει καμπυλωτό φωτισμό προς το θέμα σας, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό catchlight που ακολουθεί
τη φυσική καμπύλη της ίριδας τους ματιού. Όπως κάθε προϊόν ανάκλασης της Westcott, έτσι και το Eyelighter ξεχωρίζει για την
ποιοτική επιφάνεια ανάκλασης και την ανθεκτική φορητή κατασκευή.
ΣΤΆΜΟΣ ΑΕ 2310 942000

Panono Camera Ball
Λήψη φωτογραφιών 360°…στον αέρα
H startup εταιρεία ‘Panono GmbH’ σχεδίασε μία φωτογραφική
μηχανή σε σχήμα μπάλας, διαμέτρου μόλις 11εκ. η οποία λειτουργεί
με τον εξής πρωτότυπο τρόπο: πετώντας την στον αέρα, υπολογίζει
πότε θα φτάσει στο υψηλότερο σημείο και τότε αυτόματα δημιουργεί
μία πανοραμική φωτογραφία 360°, ανάλυσης 108MP. Tο σώμα
της μηχανής αποτελείται ουσιαστικά από 36 κάμερες, το κουμπί
απελευθέρωσης κλείστρου και ένα ειδικό περίβλημα που την κάνει
ανθεκτική στις πτώσεις, σύμφωνα με τη γερμανική εταιρία. Επιπλέον
διαθέτει φωτεινή ένδειξη που προειδοποιεί τον χρήστη όταν οι
φωτιστικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές. Έχει ενσωματωμένη μνήμη
για την αποθήκευση περίπου 400 σφαιρικών πανοραμάτων, ενώ
ο έλεγχος της επιτυγχάνεται μέσω του Panono App (για Αndroid &
iOS). Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί σε τρίποδο ή να συνεργαστεί
με διάφορα αξεσουάρ αποκτώντας action χαρακτήρα. Αξίζει να
σημειωθεί πως το εν λόγω project ξεκίνησε πριν ένα χρόνο από την
πλατφόρμα Indiegogo, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει το ποσό
των 1.250.000$ και να οδηγηθεί στην μαζική παραγωγή. Θα είναι
διαθέσιμη την άνοιξη του 2015, σε δύο χρώματα, πράσινο και μαύρο!
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«Αναστενάρια.
Στην ιερή έκσταση
της παράδοσης»
Aτομική έκθεση φωτογραφίας του
Δημήτρη Γ. Λουζικιώτη
Μια φωτογραφική έκθεση αφιερωμένη
στα Αναστενάρια, την ιεροπραξία της
πυροβασίας ξεκινά στην πόλη της
Αθήνας. Στον εκθεσιακό χώρο του
Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
δουν φωτογραφικά έργα τραβηγμένα
από το 2011 έως το 2014 στην Αγία Ελένη
Σερρών και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Τα Αναστενάρια αποτελούν
μια παράδοση χρόνων η οποία
επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο για τρεις
μέρες σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.
Μια αρχετυπική διαδικασία μεταφυσικής
επικοινωνίας με το Θείο, τα Αναστενάρια
πηγάζουν από τα βάθη του χρόνου. Ο
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης αποτυπώνει
την ένταση των συναισθημάτων που
προκαλούνται σε μια έκθεση που ξεκινά
στις 22 Νοεμβρίου.
Εγκαίνια:
Σάββατο 22 Νοεμβρίου, 19.00
Διάρκεια έκθεσης:
έως 30 Νοεμβρίου 2014
Διεύθυνση: Κτήριο Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων, Πεζόδρομος Ερμού 134136, Πλατεία Ασωμάτων, Αθήνα

Movcam A7s Cage

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα
- Παρασκευή 11.00 – 16.00, Σάββατο

Ειδική θήκη για την Sony A7s

- Κυριακή 11.00–20.00
www.sea.org.gr

Το Movcam A7s Cage είναι μια ειδική κατασκευή στην οποία προσαρμόζεται επάνω
η Sony A7s (αλλά και τις A7 & A7R) μαζί με οποιοδήποτε αξεσουάρ και της χαρίζει
στιβαρό και σταθερό κράτημα. Κατασκευάζεται από αλουμίνιο κάτι που την καθιστά
εξαιρετικά ανθεκτικό αλλά και ελαφρύ. Παρότι αγκαλιάζει στην ουσία την A7s,
ο μελετημένος σχεδιασμός της επιτρέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα
χειριστήρια της μηχανής.
ΣΤΆΜΟΣ ΑΕ 2310 942000
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!


!
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Inner Portraits
40 πορτραίτα από το φακό
του Ανδρέα Σιμόπουλου
Ξεκίνησε η έκθεση Inner
Portraits στην πόλη της
Αθήνας. Πρόκειται για την
πρώτη ατομική έκθεση του
ανερχόμενου πορτρετίστα
Ανδρέα Σιμόπουλου. Με
πρόσωπα όπως ο Νάνος
Βαλαωρίτης, η Αγγελική
Παπούλια, ο Παντελής
Βούλγαρης, η Νατάσσα
Μποφίλιου, ο Αύγουστος
Κορτώ, η Ιωάννα Παππά,
η Βίκυ Καγιά, ο Αντώνης
Καφετζόπουλος, η Μυρτώ
Αλικάκη, η Πηνελόπη Τσιλίκα,
ο Νίκος Κουρής και η Τζένη
Θεωνά, συνθέτεται ένα μωσαϊκό
έγχρωμων και ασπρόμαυρων
φωτογραφιών με ιδιαίτερη

Καταφύγιο Φλαμπούρι
Σεμινάριο φωτογραφίας το Σάββατο 1η Νοεμβρίου

υφολογική ποικιλία.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά το καταφύγιο Φλαμπούρι ξεκινά μια σειρά αυτοτελών
μαθημάτων φωτογραφίας με τον Ανδρέα Κατσικούδη. Η φετινή σειρά μαθημάτων

Διάρκεια έκθεσης: έως 18
Νοεμβρίου
Διεύθυνση: Γκαλερί του

αφορά την επεξεργασία της εικόνας με εκμάθηση ενός δωρεάν προγράμματος αλλά
και εισαγωγής στο πρόγραμμα του Photoshop. Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι

ΦΟΥΑΡ, Μητροπόλεως 72
& Χριστοπούλου 6 (1ος

τόσο αρχάριοι όσο και προχωρημένοι που θα ήθελαν να ακούσουν μια κριτική για
τον τρόπο που δουλεύουν. Ωστόσο δεν θα λείπει και η καθιερωμένη πεζοπορική

όροφος), Μοναστηράκι
Επιμέλεια – Συντονισμός:

βόλτα στο δρυμό της Πάρνηθας για φωτογράφιση στη φύση. Λόγω περιορισμένου
αριθμού συμμετοχών είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής με e-mail. Για

Ρενάτα Κωσνταντίνου
Διοργάνωση: FOSPHOTOS

περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το http://www.flabouri.
gr/index.php/ekdiloseis/events-old/2014/710-seminario-fotografias-epexergasia-

Πληροφορίες: Γκαλερί του
ΦΟΥΑΡ, τηλ. 210 3211381

eikonas-01-11-14

Aphrodite International Online Photo Competition ‘14
Διαδικτυακός διαγωνισμός
Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2014 θα μπορούν οι φωτογράφοι να υποβάλουν τις συμμετοχές τους
στον νέο διαδικτυακό διαγωνισμό Aphrodite International Online Photo Competition 2014.
Οι φωτογράφοι θα διαγωνιστούν σε τέσσερις κατηγορίες: στη φωτογραφία δρόμου, στη
φωτογραφία γυμνού και σε ελεύθερο θέμα σε έγχρωμο και μονοχρωματικό. Σε κάθε κατηγορία
οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν μέχρι 4 εικόνες (αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή).
Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.aphrodite2014.iopc.photography
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Pentax - Ricoh
Αδιαβροχοποιημένος φακός HD
Pentax 16-85mm
Mε τα μοντέλα Κ3, Κ5 και K7 η Pentax
έχει δημιουργήσει παράδοση στα
αδιαβροχοποιημένα (weather sealed)
σώματα τα οποία υποστηρίζει μέσα
από τη γκάμα φακών WR (Weather
Resist). Τελευταία προσθήκη ο γενικής
χρήσης zoom ΗD DΑ 16-85mm f/3,55,6 ED WR. Όπως προκύπτει και από
την ονοματολογία, πρόκειται για ένα
φακό που ενσωματώνει τόσο τη νέα
πολλαπλή επίστρωση της Ricoh HD
όσο και στεγανοποιητικές τσιμούχες στα
κρίσμα σημεία ώστε να μην εισέρχεται
νερό και σκόνη. Σε συνδυασμό με
κάποιο σώμα Pentax με χαρακτηριστικά
WR μπορεί να αντέξει σε συνθήκες
ελαφράς βροχής, υγρασίας, ομίχλης,
σπρέι νερού κλπ Ο φακός αποτελείται
από 16 οπτικά στοιχεία σε 12 γκρουπ,

Νexus 9

εκ των οποίων ένα χαμηλής διάχυσης

O πόλεμος των tablet σε πλήρη εξέλιξη

τύπου ED και τρία ασφαιρικά. Παραπέρα
διαθέτει μηχανισμό ίριδας διαφράγματος
αποτελούμενο από 7 πτερύγια, σύστημα

Με το ιPad Air 2 να απορροφά σχεδόν όλη τη δημοσιότητα αυτό τον καιρό, πέρασε
λίγο σε δεύτερη μοίρα η εξαγγελία του Nexus 9. Kαι όμως το αντίπαλο δέος του νέου
iPad είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μοντέλο, με κορυφαίες προδιαγραφές και για πρώτη
φορά κατασκευάζεται από την HTC γνωστή για το εξαιρετικό quality control (ενώ μέχρι

οδήγησης autofocus με μικρομοτέρ DC
και υποδοχή φίλτρων 72mm.

τώρα τα tablet με brandname Google κατασκευάζονταν από την Αsus). H oθόνη 8.9in.
δίνει ανάλυση 2048x1440 πολύ κοντά στη Retina του iPad, ενώ το μέγεθος αποτελεί
την ενδιάμεση χρυσή τομή ανάμεαα στις 7,9in. του iPad Mini και τις 9,7in. του
«μεγάλου» iPad. To hardware είναι κατά τα αναμενόμενα πολύ καλό, με CPU Tegra
K1 (4πύρηνο στα 2,3GΗz με 192 πυρήνες Cuda στο υποσύστημα γραφικών) 2GB
RΑΜ, μεγάλη μπαταρία 6700mAh για αυτονομία κλπ. Όσον αφορά το φωτογραφικό
μέρος πολύ καλή απόδοση υπόσχεται ο αισθητήρας BSI CMOS 8.0Megapixel με φακό
f/2,4. Το άλλο σημαντικό νέο είναι ότι το tablet συγκαταλέγεται στις πρώτες συσκευές
με το επόμενης γενιάς λειτουργικό Android 5.0 Lollipop.

Βιωματικό σεμινάριο φωτογραφίας
με τον Χάρη Κακαρούχα
Συναντώντας τον Άλλο.
Ένα σεμινάριο αφιερωμένο στην προσωπογραφία ως
φωτογραφική πρακτική ξεκινά υπό την καθοδήγηση του Χάρη
Κακαρούχα. Η προσωπογραφία ή πορτραίτο θέτει το ερώτημα
της ταυτότητας. Δεν είναι μόνο ο φωτογραφιζόμενος αλλά και
ο φωτογράφος που θέτει το ερώτημα μιας και η φωτογραφία
λειτουργεί ως καθρέφτης. Πρόκειται για ένα εργαστήριο το
οποίο απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό ατόμων που θέλουν
να διερευνήσουν ερωτήματα σχετικά με την προσωπογραφία,
την ταυτότητα καθώς και τη σχέση τόσο με τον «εαυτό» τους
όσο και με τον «άλλο». Το σεμινάριο ξεκινά στις 22 Νοεμβρίου
και θα έχει διάρκεια πέντε μηνών. Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων θα τηρείται
σειρά προτεραιότητας ως προς τις δηλώσεις συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφθείτε το http://hcp.gr/workshop-kakarouhas/



 259 •    3 NOEM



2014

 28

ON LINE    O IMAGING - E  

  

     !

, F " ($%+"

 , 228 

T

'          

,

9

0-7704-13-

N 978-96
17x24, ISB

€ 12

   . 1,   €12

 %%: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books



 259 •    3 NOEM



2014

 29

ON LINE    O IMAGING - E  

Φωτογραφική Λέσχη
Λιβαδειάς
Η ομάδα «Φωτοδυτικά» στο
χώρο της Φωτογραφικής
Λέσχης
Η Φωτογραφική Λέσχη Λιβαδειάς
φιλοξενεί στο χώρο της την
φωτογραφική ομάδα «Φωτοδυτικά».
Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα
να δουν έργα της ομάδας που
ξεκίνησε το 2010 από το Περιστέρι
και η οποία έχει συμμετάσχει σε
πολλές εκθέσεις και φεστιβάλ
φωτογραφίας σε όλη την Ελλάδα. Η
μέρα θα ξεκινήσει με προβολή του
καλλιτεχνικού έργου της ομάδας

LG Digital Cinema 4K Monitor

από τις 12.00 έως τις 14.00 ενώ θα
ακολουθήσουν συζήτηση, φαγητό και
βόλτα για φωτογράφιση. Πρόκειται

Με υπερυψηλή ανάλυση 4Κ και υποστήριξη Adobe Color Space

για μια Κυριακή αφιερωμένη στην

Το νέο Monitor 4K (μοντέλο 31MU97) της LG συνδυάζει ανάλυση Digital Cinema
4K (4096x2160) με panel IPS 31 ιντσών, και πληροί τις προδιαγραφές Digital Cinema

φωτογραφία, ανοιχτή σε όλους
όσους θα ήθελαν να συμμετάσχουν.
Για περισσότερες πληροφορίες

Initiative (DCI). Η IPS οθόνη υποστηρίζει πάνω από το 99,5% της χρωματικής
παλέτας Adobe RGB και ανταποκρίνεται ί στο ευρύ φάσμα των αναγκών που
απαιτούν οι επαγγελματίες της εικόνας. Η διπλή χρωματική παλέτα (Dual Color
Space) επιτρέπει στo monitor να εμφανίζει δύο διαφορετικές λειτουργίες χρωμάτων,

μπορείτε να επισκεφθείτε τις σελίδες
των ομάδων
http://www.fotolesxilivadias.gr/
και http://fotodytika.com/

έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να συγκρίνουν διαφορετικές εναλλακτικές της
εργασίας τους ταυτόχρονα. Επιπλέον, διαθέτει hardware έτοιμο για χρήση με το
αποκλειστικό λογισμικό της LG ‘True Color Pro’.
Το LG 31MU97 θα είναι διαθέσιμο άμεσα στις αγορές των ΗΠΑ, της Ν. Κορέας, της
Γερμανίας, της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ θα ακολουθήσει η
διάθεση στις υπόλοιπες αγορές.

Eυκαιρία!
Μόνον 45 ευρώ + ΦΠΑ!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER

Canon

Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο
επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta

Περισσότεροι
φακοί για EOS Μ

Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta,
black, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657

Είναι κοινή αλήθεια
ότι η Canon δεν
αγκάλιασε ποτέ θερμά
την κατηγορία των
Mirrorless έχοντας τη
μοναδική της EOS M
στη γκάμα. Παρόλα
αυτά πρόσφατα το
ιαπωνικό εργοστάσιο
ανακοίνωσε την
πρόθεση να διευρύνει
τους φακούς για EOS
M. Έτσι εκτός από τον
11-22mm θα υπάρξει
σύντομα και ένας 55250mm f/4,5-6,3.
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Liquid lens
Ένα βήμα μπροστά
Θυμάστε τα κατά καιρούς δημοσιεύματα για
την ιδέα των οπτικών στοιχείων υγράς μορφής;
Το θεωρητικό πλεονέκτημά τους έγκειται στην
διαθλαστική τελειότητα αλλά και την ικανότητα
να αλλάζει σχήμα ώστε να μεταβάλλεται το
σχήμα. Σύμφωνα με την πατέντα 2014-145883
στο ιαπωνικό Υπουργείο Εμπορίου περιγράφεται
μια παραλλαγή του τρέχοντος μοντέλου ΕF-S
10-22mm f/3,5-4,5 που περιλαμβάνει ένα
οπτικό στοιχείο υγράς μορφής ελεγχόμενο από
ηλεκτρικό πεδίο. Σημειώνουμε όμως ότι όχι
μόνον η Canon αλλά και οι εταιρίες Samsung,
Sony και Olympus έχουν κατοχυρώσει
παρόμοιες ευρεσιτεχνίες. Το θέμα είναι πότε
οι ιδέες θα πάρουν το δρόμο της εμπορικής
υλοποίησης. Μάλλον θα περιμένουμε αρκετά
χρόνια.

Canon
O πιο ακριβός φακός είναι …κινηματογραφικός
Πως θα σας φαινόταν ένας επιβλητικός φακός Canon superzoom 50-1000mm;
Πριν ενθουσιαστείτε, να αναφέρουμε ότι δεν προορίζεται για φωτογραφία αλλά
για broadcast video. O νέος CΝ20x 50ΙΑS Ε1/P1 είναι ο πρώτος του είδους που
προσφέρει zoom 20x και μάλιστα και ενσωματωμένο converter 1,5x ώστε να
φθάνει το 30x. Προορίζεται κυρίως για παραγωγές σπορ και wildlife με κάμερες
Super 35mm όπου οι μεγάλες εστιακές αποστάσεις αποτελούν ουσιαστικό

Microsoft
Απεριόριστος online αποθηκευτικός
χώρος για τους χρήστες του
Office 365
H Microsoft ανακοίνωσε πως όλοι
οι συνδρομητές του Office 365 θα
αποκτήσουν σύντομα απεριόριστο online
αποθηκευτικό χώρο, μέσω της υπηρεσίας
OneDrive, χωρίς κάποια χρηματική
επιβάρυνση. Ουσιαστικά απαιτείται το
ποσό των 6.99$/μήνα, που είναι η αξία
της συνδρομής για λογαριασμό Office
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Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Workshop φωτορεπορτάζ με το Γιάννη Μπεχράκη
Ένα εντατικό workshop φωτορεπορτάζ διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας. Υπό την
καθοδήγηση του διευθυντή
του φωτογραφικού τμήματος
του Reuters στην Ελλάδα,
Γιάννη Μπεχράκη, οι

365. Η προσφορά θα ενεργοποιηθεί τους
προσεχείς μήνες στις εκδόσεις Home,
Personal και University, ενώ στην έκδοση
Business την άνοιξη του 2015. Μετά την
εξαγορά του τμήματος κινητής τηλεφωνίας
της φινλανδικής Nokia, η Microsoft
προσφέρει μια δελεαστική πρόταση στον
χώρο των cloud services, προκαλώντας
τον ανταγωνισμό. Για εκείνους που θέλουν
να αποκτήσουν πρώτοι πρόσβαση στη
νέα λειτουργία υπάρχει ειδική πλατφόρμα
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο
https://preview.onedrive.com



πλεονέκτημα. Θα είναι διαθέσιμος σε μοντούρες PL και Canon EF.

2014

συμμετέχοντες θα πάρουν
μέρος σε μια φωτογραφική
αποστολή ξεκινώντας από
την ανάθεση ενός θέματος.
Σκοπός του εργαστηρίου
είναι να εστιάσει στην
πρακτική διερεύνηση του
φωτορεπορτάζ ως καταγραφή
και κατανόηση της σύγχρονης
κοινωνικής πραγματικότητας.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
είναι εξοικειωμένοι με το τεχνικό
μέρος της φωτογραφίας καθώς και με το φωτογραφικό τους εξοπλισμό έτσι ώστε να
μπορούν να ανταπεξέλθουν στην φωτογραφική αποστολή. Λόγω περιορισμένου αριθμού
συμμετοχών τηρείται σειρά προτεραιότητας. Το workshop θα πραγματοποιηθεί στις 12-19
Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημερινά 11.00
– 15.00 στο τηλ. 2109211750 ή να επισκεφθείτε το http://hcp.gr/workshops/
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Super !

256 

, 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής!

       
  : 210 8541400, www.photo.gr/books
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