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Το γεγονός του μήνα

Ο διαγωνισμός που έλειπε
Μια σημαντική πρωτοβουλία του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος
Eλλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων & Εμπόρων
Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας)
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο. Πρόκειται για
την θεσμοθέτηση ενός ετήσιου, μεγάλου και έγκυρου
διαγωνισμού ερασιτεχνικής φωτογραφίας.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού θα γίνει πιθανότατα
μετά το καλοκαίρι από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
Σύμφωνα με καλά εξακριβωμένες πληροφορίες
θα προσφέρει σημαντικά κίνητρα - υπό την μορφή
αξιόλογων βραβείων και δώρων- σε όσους
διακριθούν. Το σκεπτικό για την διενέργεια αυτού του
μεγάλου και ποιοτικού φωτογραφικού διαγωνισμού,
είναι απλό: Η παρότρυνση των δεκάδων χιλιάδων
ενεργών ερασιτεχνών φωτογράφων αλλά και όσων
ακόμη προστεθούν σ’ αυτούς, ν’ ασχοληθούν ενεργά
με το αγαπημένο τους hobby, τη φωτογραφία.
Πεδίο δράσης λαμπρό: η συμμετοχή σ’ έναν μεγάλο
φωτογραφικό διαγωνισμό με πρόσθετο κίνητρο και
ανταμοιβή τα πλούσια δώρα. Όμως υπάρχει και μια
ακόμη στόχευση: μέσα απ’ αυτή τη ‘‘συμμετοχική’’
διαδικασία να επανέλθει η ενασχόληση με την τέχνη
της φωτογραφίας στο επίπεδο που λίγο πολύ όλοι μας
είχαμε γνωρίσει και είχαμε συνηθίσει: στην τυπωμένη
της (υλική) υπόσταση και μορφή.
Το διακύβευμα είναι σίγουρα μεγάλο γιατί στην
ψηφιακή εποχή της εικόνας παρατηρείται αφενός
υπερπαραγωγή φωτογραφιών με πλειάδα μέσων
- από κινητά μέχρι …βιντεοκάμερες - και αφετέρου
υποπαραγωγή όσο ποτέ άλλοτε τυπωμένων
φωτογραφιών. Και το σημαντικότερο: μέσα στο
ορυμαγδό της υπερπαραγωγής φωτογραφιών και των
μέγιστων τεχνολογικών δυνατοτήτων κάπου έχει χαθεί
το μέτρο και φυσικά η ποιότητα...
Για να το πω πιό απλά: ο ΣΕΚΑΦ θέλει μ’ αυτόν τον
διαγωνισμό να κάνει τους ερασιτέχνες να ξαναδούν
καλύτερα τις φωτογραφίες τους, να επιλέξουν πιο
προσεκτικά αυτές που νομίζουν ότι είναι καλές,
να τυπώσουν τις καλύτερες και τέλος να τολμήσουν
να τις θέσουν στη κρίση τρίτων, δηλαδή μιας σοβαρής
κριτικής επιτροπής. Υπόσχεται ακριβά δώρα και υψηλά
χρηματικά βραβεία. Χαιρετίζουμε με αισιοδοξία την
προσπάθεια του ΣΕΚΑΦ και δηλώνουμε ότι θα την
στηρίξουμε ποικιλότροπα. Θα σας ενημερώσουμε
πιό αναλυτικά στην πορεία.
Τ. ΤζΙμας

Μεταπολεμική διαφήμιση της KODAK στη χώρα μας (1954)

H Κodak αλλάζει
Νέο καθεστώς γιά την εταιρεία στη χώρα μας
Το επίσημο ανακοινωθέν που με ημερομηνία 3 Ιουνίου εκδόθηκε από την
κεντρική διεύθυνση της πολυεθνικής εταιρείας αναφέρει και επιβεβαιώνει
λίγο-πολύ όσα όλοι γνωρίζαμε. Ότι πλέον δεν θα λειτουργεί ως θυγατρική
και η διάθεση των καταναλωτικών και επαγγελματικών προϊόντων
θα ανατεθεί σε ανεξάρτητους αντιπροσώπους οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη
των πωλήσεων, του marketing και τη διαχείριση των αποθεμάτων.
Θα υποστηρίζονται από ειδική ομάδα με γραφείο επί ελληνικού εδάφους.
Δεν αναφέρονται ονόματα.

Δείτε όλη την ανακοίνωση στη σελίδα 7

22 - 27 Ιουνίου: Εβδομάδα Video στo Public Συντάγματος
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Εβδο
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VIDEO
22 - 27
Ιουνίου
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Στο Public θα βρείτε:
ά στο

Αποκλειστικ

• Tις πιο σύγχρονες ψηφιακές βιντεοκάμερες
• Software για να κάνετε μόνοι σας, απλά, το μοντάζ
• Tσάντες, τρίποδα και άλλα χρήσιμα αξεσουάρ
• Ενημερωτικές συναντήσεις με ειδικούς του video
• Πολλές πολλές εκπλήξεις!

Συντάγματους!
Mόνον 22-27

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ VIDEO*

Ιουνίο

00 - 21:00
Καθημερινά 9: - 20:00
00
9:
& Σάββατο

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26/6 (ΩΡΕΣ 18:00 - 19:00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6 (ΩΡΕΣ 12:00 - 13:00)
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ
• Τί βιντεοκάμερα να αγοράσω; Με ποιά χαρακτηριστικά;
Με ποιόν βοηθητικό εξοπλισμό, με ποιόν υπολογιστή;

Συμμετέχουν οι εταιρείες

• Οι νέες τεχνολογίες, η υψηλή ευκρίνεια (high definition)
• Τα αποθηκευτικά μέσα: Η βιντεοκάμερα να γράφει σε κάρτα,

		

σε σκληρό δίσκο ή σε mini DV και DVDR; Ποιές οι διαφορές;

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26/6 (ΩΡΕΣ 19:00 - 20:00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6 (ΩΡΕΣ 13:00 - 14:00)
Β’ ΚΥΚΛΟΣ
• Βασικές συμβουλές εικονοληψίας: Τα πιο συνηθισμένα λάθη.
• Μετά τη λήψη: Πως μπορώ να μοντάρω το υλικό μου;
Ποιά προγράμματα μοντάζ υπάρχουν και πως τα χειρίζομαι;
• Πως θα δω το υλικό μου στην τηλεόραση; Απλές συμβουλές και οδηγίες για
την προβολή του. Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης από υπολογιστή, USB κλπ.
* Oι συναντήσεις θα έχουν επαναληπτική ροή ανάλογα με την προσέλευση του κοινού.

ΓΙΑ NA ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ VIDEO κΑνετε εγγραφη:
• Με e-mail στο events@public.gr δηλώνοντας ημέρα και ώρα.
• ή γραφτείτε επιτόπου, στα Public Συντάγματος έως μία ώρα νωρίτερα.

Σας περιμένουμε!

×ÏÑÇÃÏÉ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ
ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, http://www.photo.gr, e-mail: photomag@photo.gr
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Φωτορεπορτάζ

Μέχρι 20 Ιουνίου οι φωτογραφίες εκτίθενται στον πολυχώρο
των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Μόνον με αναλογική μηχανή, μόνον με φιλμ!
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση PhotoRaid στις 9 & 10 Μαΐου στην Αθήνα για τους fun του είδους.
Η ιδέα ήταν του γνωστού φωτογράφου Kαμίλo
Nόλλα και μπήκε άμεσα σε εφαρμογή. Το Σαββατοκύριακο 9 & 10 Μαΐου συγκεντρώθηκαν στην
Αθήνα όσοι ήθελαν να φωτογραφίσουν όπως
το παλιό καλό καιρό με αναλογική μηχανή και
φιλμάκι. Τα θέματα που δόθηκαν ήταν 12 και 12
αντίστοιχα οι νικητές σε κάθε κατηγορία. Υπόψη
ότι χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν το
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.
Η προσέλευση υπήρξε μεγάλη και εξέπληξε
ευχάριστα τους διοργανωτές! Η κριτική επιτροπή
απένειμε 12 βραβεία, ένα για κάθε κατηγορία (ένα
λεύκωμα του Νίκου Οικονομόπουλου) και το
πρώτο βραβείο στον Άρη Καμαρώτο (ένα ταξίδι
στη Πράγα 3 ημερών για δύο άτομα). Όμως υπήρξαν και απρόοπτα: ο Κώστας Μαργαρίτης στερήθηκε το δικαίωμα να διαγωνιστεί γιατί αστυνομικοί
του κατέσχεσαν τα φιλμ!! Η επιτροπή τον συμπεριέλαβε στους νικητές και τον επιβράβευσε επίσης.
Εν κατακλείδι: μία πολύ καλή εκδήλωση κόντρα
στη ψηφιακή εποχή με πολύ θετικά αποτελέσματα!
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Φωτορεπορτάζ

PhaseOne
Παρουσίαση των νέων μοντέλων με Sensor + στο Studio ABS
Στις 25 Μαΐου 2009 η αντιπροσωπεία Fotovision παρουσίασε για πρώτη
φορά στους Έλληνες επαγγελματίες φωτογράφους τις νέες ψηφιακές πλάτες Phase One P40+ και P65+ με τεχνολογία Sensor+. Το ολοκληρωμένο
σύστημα μεσαίου φορμά 645 Phase One και όλη τη σειρά φακών παρουσίασε ο Area Sales Manager της Phase One κ. Poul Husum. Εν τω μεταξύ
σημειώνουμε ότι η Phase One έχει εξαγοράσει το 40% της Mamiya ώστε
να αναπτύσσουν και να παράγουν τεχνολογία από κοινού.
Επίσης ως τον Αύγουστο θα ανακοινωθούν νέοι φακοί lens shutter ώστε
να μπορεί η μηχανή Phase One να πετυχαίνει και την μέγιστη ταχύτητα
κλείστρου 1/4000 δευτ. μέχρι και 60 λεπτά, καθώς και υψηλή ταχύτητα
συγχρονισμού με φλας 1/800 δευτ. Οι νέοι φακοί είναι κατασκευασμένοι
με ένα ειδικό τσιπ που καλιμπράρει το μαύρο ώστε να μπορεί η μηχανή να
μη χάνει την εστίασή της όταν ο φωτογράφος δουλεύει χωρίς προβλήματα
κόντρα στο φως. Kατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, o κ. Κώστας Βασιλειάδης στέλεχος της Media Vis AE αντιπροσωπείας της Eizo παρουσίασε της
υψηλής τεχνολογίας οθόνες Eizo.
Επίσης η Σαλκοφώτ ΑΕ με τον κ. Σαμουήλ Νεγρίν παρουσίασε τα νέα
αυτοκέφαλα φλας BXRi Elinchrom, τη γεννήτρια με μπαταρία Ranger RX
καθώς και τα πρακτικά αξεσουάρ της Photoflex όπως Litediscs , clamps,,
softbox κλπ.
Η Epson ήταν επίσης παρούσα με τον συνεργάτη της κ. Δημήτρη Μπότσιο
τυπώνοντας τις λήψεις των επαγγελματιών φωτογράφων από το modeling
session, σε professional Inkjet Printer Epson.
FOTOVISION 210 3390811
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Καθημερινές
ιστορίες με στυλ.
Η Digital IXUS 100 IS συνδυάζει μοναδικό στυλ
και πρωτοποριακές τεχνολογίες φωτογράφησης
για εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η λήψη
φωτεινών εικόνων σε όλες τις συνθήκες φωτισμού είναι πλέον πιο εύκολη από ποτέ, χάρη στη
νέα κατάσταση Έξυπνης Αυτόματης Λήψης η
οποία χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία
Ανίχνευσης Σκηνής της Canon για επιλογή
μεταξύ 18 ομάδων ρυθμίσεων.
Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon.co.uk/
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε να
προσθέσετε περισσότερη ποιότητα σε κάθε
φωτογραφία σας.

δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
γράψτε τη δική σας ιστορία.

w w w. inters ys .gr
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Kodak
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης
Η Kodak ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές
στην διάρθρωση των καναλιών διανομής
για τα καταναλωτικά προϊόντα στην
Ελλάδα. Αυτές οι αλλαγές σχεδιάστηκαν
για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα
και την αποτελεσματικότητα με σκοπό την
μελλοντική ανάπτυξη στην καταναλωτική
αγορά όσον αφορά σε προϊόντα
όπως ψηφιακές μηχανές και κορνίζες,
φωτοκιόσκια αλλά και συμβατικά προϊόντα
όπως καταναλωτικά φιλμ και φωτογραφικά
χαρτιά. Έχουν σχεδιαστεί επίσης για
να προετοιμάσουν την μελλοντική
διάθεση προϊόντων όπως τους άκρως
επιτυχημένους οικιακούς inkjet εκτυπωτές.
Για τα καταναλωτικά προϊόντα η Kodak
θα διαλέξει συγκεκριμένους διανομείς
που θα είναι υπεύθυνοι για τις πωλήσεις,
το μάρκετινγκ και τη διαχείριση
των αποθεμάτων στην Ελλάδα. Οι
αντιπρόσωποι θα υποστηρίζονται από
μια ειδική ομάδα πωλήσεων που θα έχει
την βάση της στην Ελλάδα με σκοπό
να διευκολύνει και μεγιστοποιήσει τις
ευκαιρίες. Ως αποτέλεσμα αυτών το
γραφείο της Kodak στην Αθήνα θα κλείσει.
Αυτή η αλλαγή στο επιχειρηματικό μοντέλο
έχει δοκιμαστεί επιτυχώς σε άλλες χώρες
τα τελευταία δύο χρόνια και αποδειχτεί
αρκετά αποτελεσματικό και ανταγωνιστικό
στην αγορά των καταναλωτικών ψηφιακών
προϊόντων.
Η Kodak θα συνεχίσει να επενδύει στο
κομμάτι της αγοράς του Entertainment
Imaging στην Ελλάδα και δεν θα
υπάρξουν αλλαγές στις εμπορικές σχέσεις
με τους πελάτες. Το τοπικό γραφείο του
Entertainment Imaging στην Ελλάδα
θα συνεχίσει τη λειτουργία του και την
υποστήριξη των Ελλήνων πελατών. Η
Kodak θα συνεχίσει να παρέχει μια πλήρη
γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω
της λειτουργίας του Kodak Cinelab στην
Αθήνα.

Fujifilm Z300
Mια Finepix στο στρατόπεδο touchscreen
Aρχικά προορίζεται για την ιαπωνική αγορά και αργότερα για τη διεθνή το νέο μοντέλο
της Fujifilm. Οι σχεδιαστές θέλησαν να δώσουν μεγάλό βάρος στο design και έτσι ενσωμάτωσαν την πρώτη επαφικού τύπου οθόνη (touchscreen) ενώ το μεταλλικό φινίρισμα
σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα μαύρο, λευκό, βυσινί και ροζ κάνει τη μηχανή να
φαίνεται ακόμη πιο πολυτελής. Όλοι σχεδόν οι χειρισμοί περνάνε μέσα από την οθόνη
touchscreen. Yποστηρίζει λειτουργίες Touch and shoot όπου ο χρήστης επισημαίνει με
αφή το σημείο που θέλει να εστιάσει και γίνεται η λήψη, Toucha and set για ρύθμιση
των παραμέτρων και Touch Slide and View για παρουσίαση των εικόνων σε full screen
ή εικονίδια. Eνδιαφέρον έχει το Blog mode που κάνει resize τις εικόνες για ανέβασμα
στο διαδίκτυο και μάλιστα αξιοποιώντας τέσσερα διαφορετικά template. Κατά τα λοιπά
πρόκειται για μια compact στην κατηγορία των 10Megapixel με φακό zoom 5x.
Fujifilm 210 9404100

Πλαίσιο
‘Shop of the Year’ για δεύτερη χρονιά
Όπως φαίνεται το Πλαίσιο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη και την προτίμηση του κόσμου αφού βραβεύτηκε
ως το Κατάστημα Τεχνολογίας της χρονιάς, στα βραβεία
τεχνολογίας “Tech Excellence Awards 2008”, που
διοργανώθηκαν από τα περιοδικά Τ3 και PC Magazine.
Στη διοργάνωση, που έχει σκοπό να βραβεύσει τα καλύτερα καταστήματα, προϊόντα, υπηρεσίες και εταιρίες
τεχνολογίας, σημειώθηκαν πάνω από 3.850 συμμετοχές. Το Πλαίσιο, για δεύτερη συνεχή χρονιά, απέσπασε το βραβείο ‘Shop of
the Year’ μέσα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ελληνικής αγοράς.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 800-11-12345
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åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Epson
Στηρίζει την πρωτοβουλία
“Wild Wonders of Europe”
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος, η Epson ξεκίνησε
συνεργασία υποστήριξης και παροχής
εξοπλισμού για την πρωτοβουλία Wild
Wonders of Europe (WWoE).
Η προσφορά της Epson θα βοηθήσει
ουσιαστικά την προσπάθεια της
ομάδας WWoE να εμπνεύσει
εκατομμύρια ανθρώπους να ζήσουν
την εμπειρία της άγριας φύσης και να
την προστατεύουν χρησιμοποιώντας
τη φωτογραφία ως εργαλείο. Αυτή
η πρωτοβουλία θα αναδείξει την
άγνωστη στο ευρύ κοινό ποικιλομορφία
και ομορφιά της πλούσιας φυσικής
κληρονομιάς της Ευρώπης, φέροντας
ταυτόχρονα στο προσκήνιο τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει και
τις προσπάθειες προστασίας της που
πραγματοποιούνται παγκοσμίως. Η
ομάδα WWoE, αποτελούμενη από 66
από τους κορυφαίους Ευρωπαίους
φωτογράφους της άγριας φύσης,
έχει αποτυπώσει με το φωτογραφικό
φακό τα πιο εντυπωσιακά δείγματα
άγριας φύσης του πλανήτη και έχει
δημιουργήσει μια μοναδική έκθεση που
θα ταξιδέψει σε 48 ευρωπαϊκές χώρες
από το 2010. Η Epson θα προσφέρει
στο WWoE τον απαιτούμενο εξοπλισμό
για να αναδείξουν με τον καλύτερο
τρόπο τα θαύματα της Ευρωπαϊκής
φύσης. Συγκεκριμένα, επαγγελματικοί
προβολείς για τις εκθέσεις που θα
πραγματοποιηθούν, μια σειρά από
εκτυπωτές μεγάλων διαστάσεων
και ειδικά προϊόντα για εκτυπώσεις
εξωτερικού χώρου. Επιπλέον, η
εταιρεία θα προσφέρει φωτογραφικούς
εκτυπωτές και Photo Viewers ως
βραβεία για τους πανευρωπαϊκούς
διαγωνισμούς φωτογραφίας που θα
διοργανωθούν.

Public
2o κατάστημα στην Κύπρο
Με ένα νέο κατάστημα στο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της Κύπρου, το νέο TIFFANY
SHOPPING MALL στη Λεμεσό, επεκτείνεται η αλυσίδα Public. Από την πρώτη ημέρα
λειτουργίας του, 30 Μαΐου 2009, το Public συγκέντρωσε 10.000 επισκέπτες. Το νέο
κατάστημα, συνολικού ύψους επένδυσης 2 εκατ. € και εκτάσεως 2.000 τμ, αποτελεί το
5ο κατά σειρά της γνωστής αλυσίδας και εντάσσεται στο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας
που προβλέπει να αριθμεί συνολικά 20 καταστήματα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας
και των Βαλκανίων μέχρι το τέλος του 2012. Το TIFFANY SHOPPING MALL, είναι κτισμένο
σε στρατηγικό σημείο, στην περιοχή Ζακάκι βόρεια του λιμανιού της πόλης σε ένα χώρο
έκτασης 120 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων και αναμένεται να προσελκύσει τόσο τους
εγχώριους καταναλωτές, όσο και τουρίστες από την επιβατική και άλλη κίνηση του λιμανιού αλλά και επισκέπτες από γειτονικές πόλεις.
PUBLIC 210 8181581

Manfrotto 501HDV
Video κεφαλή ποιότητας
Η σχεδίαση της video κεφαλής Manfrotto 501HDV είναι εμπνευσμένη από τα κορυφαία
μοντέλα του εργοστασίου και διαθέτει χαρακτηριστικά που θα εκτιμηθούν αναλόγως από τους
σοβαρούς εικονολήπτες. Ο υδραυλικός μηχανισμός εξασφαλίζει την ομαλότητα των κινήσεων
panning και tracking. Επίσης, το ενσωματωμένο αντίβαρο είναι ειδικά ρυθμισμένο στο βάρος
της βιντεοκάμερας και των αξεσουάρ της. Η κεφαλή διαθέτει και δευτερεύον κλείδωμα ώστε
να μην απελευθερώνεται η πλατφόρμα κατά λάθος και ξεχωριστό κλείδωμα σε κάθε άξονα
κίνησης. Δέχεται φορτίο ως 6 κιλά.
Aλεξανδρου 210 7249848

Epson 210 8099499

Nέα εποχή
από 1η Ιουνίου!
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ΑσYγκριτες επιδOσεις!
Με την νεότερη έκδοση του EDIUS 5,
αποκτήσαμε περισσότερα εργαλεία διαχείρισης
και επεξεργασίας, οποιουδήποτε video standard
και μορφής αρχείων. Οι real-time δυνατότητες,
σε συνδυασμό με την απόλυτη συμβατότητα με
όλα τα video format της αγοράς, μας επιτρέπει
μεγαλύτερη παραγωγικότητα αλλά και ευελιξία
κινήσεων, στις σύγχρονες και απαιτητικές
συνθήκες της αγοράς.
Επιλέξτε το EDIUS με μία από τις ολοκληρωμένες
Ιt has to be
λύσεις επεξεργασίας βίντεο που ταιριάζουν
καλύτερα στις ανάγκες σας, ΗDSPARK, HDStorm
Για περισσότερες πληροφορίες για το ΕDIUS,
ή HDThunder και εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο,
ΗDSPARK, HDSTORM και ΗDTHUNDER, επισκεφθείτε:
τις δυνατότητες που σας παρέχει ο μοναδικός
συνδυασμός Software & Hardware της Grass Valley!
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Tamrac
Για trekking και όχι μόνον

Praktica Luxmedia
Με το μοντέλο Luxmedia 8403 γιορτάζει τα 60 χρόνια του εργοστασίου
Γιορτάζοντας την επέτειο εξήντα χρόνων από
την έναρξη παραγωγής με το συγκεκριμένο
brandname στην τότε Ανατολική Γερμανία.
Το γερμανικό εργοστάσιο γνώρισε στιγμές
δόξας (ποιος δεν θυμάται τις εξαιρετικές για
το κόστος τους μηχανικές και αυτόματες
αναλογικές SLR της Praktica με τις οποίες
εξοικειώθηκαν με τη φωτογραφία γενιές και
γενιές φωτογράφων) και τώρα παρουσιάζει
το μοντέλο digital compact Luxmedia 8403.
Πρόκειται για μοντέλο 12 Megapixel με
αισθητήρα CCD 1/2,5in. με οθόνη 3.0in. 230K
και φακό 3x.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 210 3841772
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Από το μεγάλο όνομα στον
τομέα των φωτογραφικών
τσαντών, την αμερικανική
Τamrac, που επανέρχεται
στην ελληνική αγορά μετά
από χρόνια απουσίας,
έχουμε διαρκώς νέες αφίξεις.
Τσάντες για όλες τις ανάγκες,
τις χωρητικότητες και ελέω
ισχυρού ευρώ με αρκετά καλές
τιμές. Όπως για παράδειγμα,
το μοντέλο Expedition 6x,
μια τσάντα τύπου Backpack
με xώρο για μεγάλο σύστημα
DSLR και laptop ως 14,1in.
(καλύτερα 13,3in.) και πάρα πολλές
δυνατότητες. Αυτό που πείθει είναι
οι λεπτομέρειες στην κατασκευή όπως
στεγανά φερμουάρ ασφαλείας, πλατφόρμα
από άκαμπτο αφρώδες ελαστικό στην βάση,
Rain flap για προστασία από την βροχή, ειδικούς
ιμάντες με σταυρωτή πρόσδεση στο στέρνο,
προαιρετική προσθήκη αξεσουάρ από το επεκτεινόμενο
σύστημα MAS (Μοdular Accessory System) κλπ.
ΓεραμΑς 210 3303411
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Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε.
Φωτογραφία – video – ψηφιακές εκτυπώσεις – εμπόριο φωτ. ειδών

Αμφιτρίτης 7 Π. Φάληρο Τ.Κ. 17 561
Τηλ.: 210 9814438 Fax: 210 9851491
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Casio H10
Μια από τις λεπτότερες superzoom

Pinnacle Studio 12
Το παγκοσμίως πιο δημοφιλές
πρόγραμμα video edit εδώ και πολλά
χρόνια, το Pinnacle Studio, έφτασε στην
έκδοση 12. Έτσι επιτρέπει τον έλεγχο
πάνω στις πιο πρόσφατες τεχνολογίες
High Definition, περιλαμβανομένων των
Blu-ray και ΑVCHD.
Mε 25 νέα χαρακτηριστικά, το Pinnacle
Studio 12 κάνει την επεξεργασία
βίντεο ταχύτερη και πιο εύκολη από
ποτέ! Κάντε import, επεξεργαστείτε
και μοιραστείτε το αποτέλεσμα όλα μέσα από την ίδια εύκολη στη
χρήση εφαρμογή. Χρησιμοποιήστε
τις τελευταίες τεχνολογίες
συμπεριλαμβανομένων των HD,
Windows Vista, ήχο digital surround
και web sharing. Εσείς απλά κάντε
drag και drop τα βίντεο και τις εικόνες
σας για να κάνετε προεπισκόπιση στο
έργο σας και δείτε το περιεχόμενο
να ζωντανεύει με Xoλυγουντιανού
τύπου εφέ πολλαπλών στρωμάτων
(multi-layered), κινούμενα γραφικά,
τίτλους και ήχο Hi-Fi. Eπεξεργαστείτε
και βελτιώστε όπως ακριβώς επιθυμείτε
με το νέο, εντυπωσιακό interface.
Όταν ολοκληρώσετε αρχειοθετήστε τα
αναμνηστικά βίντεό σας, δημοσιεύστε τα
στο YouTube ή απολαύστε τα σε DVD
και φορητές συσκευές. Περιλαμβάνονται
επαγγελματικά εργαλεία για τίτλους,
διόρθωση χρώματος, φωτισμό και
πολλά ειδικά εφέ.
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To design της νέας Casio EX-H10 διαψεύδει τον κανόνα ότι μια superzoom πρέπει
οπωσδήποτε να ακολουθεί την εμφάνιση που μοιάζει με DSLR. Η Η10 (12Megapixel)
ανατρέπει τα πρότυπα με το πλακέ ίσως λίγο μεγάλο, σώμα που καταφέρνει να χωράει
100% τον πτυσσόμενο φακό 24-240mm 10x. H oπτική γωνία του ευρυγωνίου (84°)
αποτελεί σημαντικό βήμα αφού είναι γνωστές οι κατασκευαστικές δυσκολίες σε τόσο ευρυγώνιους superzoom. Eξίσου γνωστή είναι και η σημασία της οπτικής σταθεροποίησης
γι αυτό και περιλαμβάνεται σύστημα CCD shift που επενεργεί κατευθείαν στον αισθητήρα. Σύμφωνα με δήλωση του κου Τοshiyuki Igouchi γενικός διευθυντής Digital Imaging
Division, “η εξέλιξη του συγκεκριμένου ευρυγώνιου superzoom φακού διαιωνίζει την
αφοσίωση της Casio στη σχεδίαση και παραγωγή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών
με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και νέα τεχνολογία. Στην περίπτωσή μας, χάρη στα
νέα οπτικά οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να καταγράψουν εικόνες σε πολύ διαφορετικές
συνθήκες λήψης.» Στην μηχανή επίσης πρόκειται να ενσωματωθεί η αναβαθμισμένη
εκδοχή της λειτουργίας Dynamic Photo που δημιουργεί σύνθετες εικόνες In camera και
video clip Motion JPEG. Στην πλάτη βρίσκει χώρο η μεγάλη οθόνη 3in. όχι όμως και
οπτικό σκόπευτρο που απουσιάζει εμφανώς. Βελτιωμένη είναι η απόδοση της μπαταρίας
με πιστοποιημένη διάρκεια τουλάχιστον 1000 λήψεις κατά CIPA
ΕΛΜΗ SYSTEMS 210 2002200

Liquid Image
Ψηφιακή βουτιά στο καλοκαίρι
Για το μοναδικό concept - υβρίδιο φωτογραφικής μηχανής
και μάσκας κατάδυσης που ακούει στην επωνυμία Liquid
Image, έχουμε ξαναγράψει. Πανέξυπνη όσο και λειτουργική
για τη θάλασσα ιδέα, χωρίς αντίπαλο, ομολογουμένως. Να
λοιπόν που η ιδέα εξελίσσεται και αποκτά νέα αδελφάκια.
Πρώτο το VideoMask 310 με αρκετά, Professional εμφάνιση
(ωφέλιμο βάθος 10μέτρα. Ο αισθητήρας εδώ έχει ενισχυθεί
στα 5Megapixel ενώ την πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση
αφορά το video 720x480 30fps. Φωτογραφίες και video clip
αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη μνήμη 16MB και εν
συνεχεία στην κάρτα microSD (Transflash) Το μικρόφωνο
και το φωτιστικό στο πλάι είναι τα επόμενα ενδιαφέροντα
στοιχεία του Liquid Image 310 ενώ την απαραίτητη ισχύ
παρέχουν δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μεγέθους
ΑΑΑ. Παραπέρα υπάρχει το ενισχυμένο μοντέλο ΗD320
για βάθη κατάδυσης ως 35μέτρα και αυτό με τον ίδιο
αισθητήρα CMOS 1/2,5” αλλά με δυνατότητα καλύτερου
video High Definition 1280x720 30fps (720p).
ΖΑΡΟ 210 9515353
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Kodak
Scanner i1200 Series
Το scanner KODAK s1220 είναι προορίζεται για γρήγορη και μαζική σάρωση φωτογραφιών
από εργαστήρια και φωτογραφικά μαγαζιά. Τώρα μπορείτε να σαρώσετε τις αναμνήσεις
των πελατών σας και να τις αποθηκεύσετε σε CD, DVD και άλλα μέσα για την απεικόνιση,
εκτύπωση, την ανταλλαγή και την ψηφιακή διαφύλαξη δημιουργώντας μια εντελώς νέα ροή
εσόδων. Η διαδικασία σάρωσης είναι Αυτοματοποιημένη. Απλώς τοποθετείστε τις φωτογραφίες / έγγραφα που έχετε στη θέση τροφοδοσίας εγγράφων ακόμη και ανάμεικτα μεγέθη,
διαφορετικά βάρη χαρτιού, άτακτου προσανατολισμού χωρίς να απαιτείται προδιαλογή. Η
εφαρμογή λογισμικού μετατρέπει τις εικόνες και τα έγγραφα σε ψηφιακές εικόνες, γρήγορα
και εύκολα. Ο σαρωτής επιτρέπει επίσης τη συνεχή αναπλήρωση με φωτογραφίες του τροφοδότη εγγράφων στο τέλος μιας παρτίδας σάρωσης.
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Μέσω του ειδικού προγράμματος που
συνοδεύει το scanner μπορεί να γίνει
εύκολη επεξεργασία των ψηφιοποιημένων
εικόνων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των
φωτογραφιών. Μπορεί να γίνει διόρθωση
των κόκκινων ματιών, της κακής ισορροπίας χρώματων και της αντίθεσης τους.
Περιστροφή των φωτογραφιών προς τα
δεξιά ή προς τα αριστερά.
Το KODAK s1220 photo scanner ανήκει στη
σειρά KODAK i1200 που περιλαμβάνει επίσης τα μοντέλα KODAK i1210 και KODAK
i1220. Το KODAK i1210 είναι simplex
scanner(δηλαδή σαρώνει την εμπρός
σελίδα ενός φύλλου) ενώ τα KODAK i1220
και s1220 είναι duplex scanner (δηλαδή
σαρώνουν και την εμπρός και την πίσω
σελίδα ενός φύλλου ή φωτογραφίας). Η
μέγιστη ταχύτητα σάρωσης των μοντέλων
της σειράς KODAK i1200 είναι 30 φύλλα
το λεπτό. Η μέγιστη οπτική τους ανάλυση
είναι 600dpi.
Το μηχάνημς συνοδεύεται από 3ετή εγγύηση άμεσης αντικατάστασης. Αυτό σημαίνει
ότι σε περίπτωση βλάβης του αντικαθίσταται με άλλο στο χώρο σας την επόμενη
εργάσιμη μέρα.
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Philips LightFrame
Design και προστασία
Από τον Ιούλιο του 2009 θα είναι διαθέσιμη
στην ελληνική αγορά η τελευταία προσθήκη
στη σειρά οθονών Brilliance της Philips με
το όνομα LightFrame. Η 22 ιντσών μεγέθους
με γυαλιστερό κρεμ τελείωμα LightFrame™
της Philips σχεδιάστηκε για να συμπληρώσει
κάθε μοντέρνο χώρο με τη σύγχρονη και πολυτελή της σχεδίαση. Όμως η εμφάνισή της
δεν είναι το μόνο που την καθιστά ελκυστική
στο βλέμμα, καθώς η LightFrame επιδιώκει
την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο χρήστη
μειώνοντας θεαματικά την κούραση των ματιών. Επιπλέον, μία σειρά τεχνολογιών έχουν
ενσωματωθεί στην οθόνη Lightframe προκειμένου να διασφαλίσουν μέγιστη ποιότητα
για την όραση. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία
SmartContrast 12000:1 εγγυάται πλούσιο
μαύρο και περισσότερο ζωντανή απεικόνιση,
ενώ η τεχνολογία SmartImage βελτιώνει
την αντίθεση της εικόνας, την ποιότητα των
χρωμάτων και την ευκρίνεια σε εικόνες και
βίντεο. Επιπλέον, με την TrueVision - τεχνολογία ελέγχου και αλγόριθμων – πραγματοποιείται η ρύθμιση και ο συντονισμός της
οθόνης. Η οθόνη LightFrame της Philips έχει
τιμηθεί με την διάκριση Energy Star για εξοικονόμηση ενέργειας και διατίθεται με τρία
χρόνια εγγύηση.

Sigma DP2
Κυκλοφορεί ανανεωμένη, με Foveon αισθητήρα
Με έκπληξη είχαμε δει την D1, την πρώτη compact στον κόσμο με μεγάλου μεγέθους
αισθητήρα Foveon, διαστάσεων 20.7x13.8mm όσο δηλ. και ο σένσορας της ρεφλέξ
SD14/15. To πραγματικά καινοτομικό μοντέλο της Sigma φορούσε τον τριστρωματικό
αισθητήρα Χ3 4,7Megapixel ((2,652×1,768×3), που καταλήγει σύμφωνα με την ίδια την
κατασκευάστρια εταιρία σε ισοδύναμη ανάλυση 14Megapixel αφού δεν χρησιμοποιεί το
γνωστό Bayer pattern. Toν ίδιο αισθητήρα αλλά με αναβαθμισμένα ηλεκτρονικά Τrue
Image II φοράει το νέο μοντέλο DP2, το οποίο είχε αναγγελθεί τον περασμένο Σεπτέμβρη
στην έκθεση Photokina στην Κολωνία. Mια άμεση θετική επίπτωση είναι η αύξηση της
ευαισθησίας στα επίπεδα ISO 3200 (συγκριτικά με το ISO 800 της DP1).
Aλλά τη βασικότερη διαφορά αποτελεί η εστιακή απόσταση που από 28mm γίνεται
41mm (ισοδυναμία με φορμά 135) και μάλιστα με βελτίωση της φωτεινότητας κατά 1
f/stop: έγινε f/2,8 σε σχέση με το f/4 του προηγούμενου μοντέλου. Η υποστήριξη RAW
format είναι άλλο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα.
tσακναριδησ 210 9270493

Samsung
Σκληρός δίσκος με χωρητικότητα 1,5 ΤΒ
Πρίν από λίγες μέρες η Samsung Electronics ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου
εξωτερικού σκληρού δίσκου Story Station χωρητικότητας 1.5 ΤΒ. Ο δίσκος Story Station
με αλουμινένιο περίβλημα και λογισμικό ασφαλείας καθίσταται ιδανικός για αντίγραφα
ασφαλείας προσωπικών αρχείων, για αρχεία που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν,
καθώς επίσης για αρχεία μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο. Διαθέτει τρεις διαφορετικές
λειτουργίες για την προστασία των χρηστών απέναντι σε απώλειες δεδομένων και παραβιάσεις ασφαλείας. Πιο συγκεκριμένα, με το Auto Backup, δημιουργούνται ταυτόχρονα
αντίγραφα δεδομένων - ή μέσω ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ενώ με το
SafetyKey τα αντίγραφα ασφαλείας προστατεύονται ακόμα περισσότερο, με τη ρύθμιση
ενός κωδικού (password). Επιπλέον, η λειτουργία SecretZone δημιουργεί έναν εικονικό
δίσκο, ο οποίος στη συνέχεια παρέχει κρυπτογράφηση για την ασφάλεια των δεδομένων.
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Bowens GM400-400 kit

€ 655
το ίδιο κιτ διατίθεται χωρίς
μπαταρία στην τιμή των

€ 379

Όλες οι τιμές σ’ όλα τα προϊόντα είναι χωρίς φ.π.α.

Το kit περιέχει:
• 2x κεφαλές 400W
• 2x 90cm ασημί/λευκή ομπρέλλα
• 2x 120° ευρυγώνιους Reflector
• 2x Light stands
• 1x τσάντα μεταφοράς
• 2x λάμπες 250W

€ 750

Tamax 300 studio kit με μπαταρία
Το kit περιέχει: • Δύο studio flash K-300 GN 58mm (μπαταρίας-ρεύματος) • Μία μπαταρία • Δύο light
stands επαγγελματικά 3,80μ. • Δύο ομπρέλλες • Ένα αντάπτορα-φορτιστή αυτοκινήτου 20μ., • Μία
επαγγελματική τσάντα μεταφοράς • Μία επαγγελματική τσάντα για 2 light stands • Καλώδια

€ 760

€ 480

€ 640

Brilliant DG-1000 kit

Brilliant DG-800 kit

Brilliant DG-600 kit

Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 1000W
• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 800W
• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 600W
• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

€ 714

€ 239

€ 98

Mettle Studio
flash 600 pro

Mettle Studio
flash QL-1000

Interfit Stellar X Twin Umbrella Kit
Το kit περιέχει: • 2 STELLAR-Χ κεφαλές 600w • 2 light stands
• 2 oμπρέλλες • τσάντα μεταφοράς

Γίνονται ευκολίες στην πληρωμή με δόσεις, με πιστωτική κάρτα

ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Eμμανουήλ Μπενάκη 5 - Αθήνα - τ.κ. 105 64
Τηλ. 210 3214085 fax. 210 3219242
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΑΓΡΙΖΟΣ Ι. Ε.Π.Ε.,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25, Τ.Κ.54624
Τηλ.2310250777, fax. 2310250888

ΚΡΗΤΗ: ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ
Πλ. Καλλέργων 11, Ηράκλειο 71201,
Τηλ. 2810346044, fax. 2810228877
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Ο λόγος στoυς φορείς
Το κείμενο της εισηγησης

Δημήτρης Αντωναρόπουλος
Πρώην πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων
Για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους δε νομίζω ότι τίθεται θέμα αποστράτευσης
από τα συνδικαλιστικά - έστω και με εισαγωγικά - διότι αν δεν προσφέρεις στα κοινά
απο άλλη θέση πλέον καταντάς “ιδιώτης” και βολεμένος στην κακομοιριά σου.
Ποτέ δεν υπήρξα σ’ αυτή τη λογική και δεν μου μπήκε καμμιά αμφιβολία αν είχε
νόημα η όχι. Η ζωή είναι διαρκής αγώνας για βελτίωση και εξέλιξη χωρίς όμως να
γίνεται αυτοσκοπός.Όσο για το αντίκρυσμα αυτό θα το κρίνουν οι παλιότεροι και το
εισπράτουν οι νεότεροι.
Θα πρέπει να θυμηθούμε που ήταν η φωτογραφία τη δεκαετία του ‘80 και που την
πήγαμε σήμερα μια μικρή ομάδα νέων τότε φωτογράφων και των παλαιών που μας
εμπιστεύθηκαν.Οι νέοι της εποχής ήταν οι: Μ. Αλεβίζος, Στ. Γαρδίκης, Στ. Ζούμπος, Στ.
Μωραίτης, Νικ. Τσαρουχάς και ο υποφαινόμενος Δημ. Αντωναρόπουλος.
Πρώτη προτεραιότητα που θέσαμε τότε ήταν η δημιουργία της Ανώτερης Σχολής στα
Τ.Ε.Ι. Δέυτερη η κατάργηση του φόρου πολυτελείας στον επαγγελματικό εξοπλισμό.
Τρίτη η στήριξη του Συνεταιρισμού που είχαμε τότεη και η θέσπιση μοναδικών
συντελεστών φορολογίας μετά από προτασή μας στο Υπουργείο Οικονομικών. Επίσης
αναλάβαμε να διοργανώσουμε εκθέσεις και seminaria για τους φωτογράφους. Για
πρώτη φορά ομαδική έκθεση ελλήνων φωτογράφων πήγε στο εξωτερικό. Επίσης
πρόταση δική μας ήταν και η δημιουργία Υπ/σης Φωτογραφίας στο ΥΠ.ΠΟ. Ας μη
συνεχίσω... Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν και οι νεότεροι.
Αυτή την περίοδο πράγματι παρατηρείται μια κρίση στο επάγγελμα και μια γενικότερη
αξιών. Έχετε δίκιο να λέτε ότι 4-5 χρόνια πριν είχαμε τα πρώτα δείγματα.
Όμως για να μη κάνουμε τον προφήτη μ.Χ. εμείς τα είχαμε προβλέψει. Παραθέτω
λοιπόν από εισήγηση στο συνέδριο της ΠΟΦ 10 Δεκ. 2003.
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“...Αγαπητοί συνάδελφοι ,
Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.
Πέρασε ένας χρόνος από την τελευταία
μας συνάντηση και άλλαξαν πολλά για
τον φωτογραφικό κλάδο, καθώς και για
το εμπορικό κομμάτι του και κυρίως των
εκτυπώσεων.
Οι αλλαγές διαμόρφωσαν το τοπίο,
κυρίως από την πλευρά των ψηφιακών,
σ’ ένα δύσκολο χώρο για τον
επαγγελματία φωτογράφο είτε από
την πλευρά των λήψεων στο στούντιο
είτε από την πλευρά φωτογράφησης
εκδηλώσεων και εν γένει παροχής
υπηρεσιών.
Η κατάσταση αυτή είχε θεωρηθεί
προβλέψιμη πριν από μερικά χρόνια
και έτσι δεν αιφνιδίασε το σύνολο
των συναδέλφων. Αρκετοί από εσάς
πρόλαβαν, ιδιαίτερα οι νεότεροι, και
εκσυγχρονίστηκαν, ένα μεγάλο ποσοστό
όμως προσπαθεί να ενταχθεί στη νέα
τεχνολογία, η οποία είναι ακριβή αλλά
και πολύπλοκη με αποτέλεσμα πολλές
εργασίες που έκαναν, να φύγουν από
τα χέρια τους. Εάν αυτές πήγαιναν σε
νεότερους θα ακολουθούσε τη φυσική
εξέλιξη της φωτογραφίας χωρίς να
υπάρχει κίνδυνος να τελειώσει τόσο
άδοξα ο θεσμός του παραδοσιακού
φωτογράφου.
Έτσι που διαγράφεται στο μέλλον
ο φωτογράφος θα είναι λιγότερο
αναγκαίος στις έως σήμερα εργασίες που
προσέφερε.
Οι ανάγκες της αγοράς για ταχύτητα
ίσως είναι εις βάρος της ποιότητας, αυτό
όμως δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση
την αρχή της αποδοχής φωτογραφιών

με χαμηλή ποιότητα σε περιοδικά,
εφημερίδες, διαφημιστικά έντυπα κ.λ.π.
Μη ξεχνάτε πόσα διαφημιστικά έρχονται
στο σπίτι σας καθημερινώς. Όλα αυτά
ήταν ένα μέρος της δουλειάς μας και
τώρα πέρασαν στα μικρά δημιουργικά
γραφεία. Επίσης εκδοτικές εταιρίες, αλλά
και διαφημιστικές έχουν αρκετό καιρό
που τις απλές λήψεις (pack shot), τις
κάνουν μόνες τους, αν προσθέσουμε
λοιπόν και τις κλοπές με μικρές αλλαγές
από προηγούμενες λήψεις, θα δείτε ότι
σιγά σιγά σταμάτησαν τις συνεργασίες
τους με τους φωτογράφους....”

ΣΣΕΕΛ
ΛΙΙΔ
ΔΑ
Α 1188
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Ο λόγος στoυς φορείς
Ως προς τη συνεργασία των διάφορων κλάδων όπως των καταστηματαρχών, των
στούντιο, των φωτορεπόρτερ, των εργαστηρίων, των φωτογράφων μυστηρίων κλπ.
ας μην ξεχνάτε ότι Η Π.Ο.Φ. είχε στη δύναμη της και την ΕΦ.Ε.ΔΗ.Φ. με αντιπρόεδρο
τον Γιαν. Σκουρογιάννη και τον Μ.Μελετζή. Παρ‘ όλο που τα προβλήματα ήταν
διαφορετικά για αρκετά χρόνια συμπορευτήκαμε και κερδίσαμε το αίτημά τους για
επαγγελματικό αυτοκίνητο... Με τους φωτορεπόρτερ προτείναμε να ενταχθούν στην
ΠΟΦ αλλά ακόμη εκκρεμεί το ζήτημα. Στην περίπτωση όμως της Πυραμίδας του
Φοίβου και του επαγγελματικού περιγράμματος συνεργασθήκαμε.Πάντα είναι χρήσιμη
η σύνθεση προτάσεων, προσπαθειών μεταξύ των φορέων.
Σχετικά με τις δυσοίωνες εκτιμήσεις που κάνουν αρκετοί για το μέλλον της
φωτογραφίας, τις συμμερίζομαι εφ’ όσον οι φωτογράφοι μένουν απαθείς στις εξελίξεις
και απέχουν απο τα σωματεία τους. Τίποτε δεν κερδήθηκε χωρίς αγώνα και προσωπικό
κόστος , έστω να δημιουργηθεί ένα ρεύμα με φρέσκιες ιδέες και προτάσεις. Η πολιτεία
παίρνει σοβαρά τις σοβαρές προτάσεις.
Όσον αφορά τη δυσμενή κριτική για τον κομματισμό, ο κος Στ. Μωραίτης είχε
καταλάβει ότι το Σωματείο έχει πάντα πολιτική θέση και αυτή ήταν με το μέρος των
φωτογράφων και των καταναλωτών και αντίθετη με την πολιτική των πολυεθνικών και
των εκάστοτε κυβερνήσεων. Ένα σωματείο πρέπει να χαράζει πολιτικές και να συνθέτει
και όχι να ακολουθεί . Όταν όμως δέχεται το Δ.Σ. ότι υπάρχει αδυναμία καμμιά
κομματική θέση δεν θα το σώσει απο τα πάνω. Εκτός αν εννοούμε για “ρουσφέτι“.
Η κομματική μας ταυτότητα ειναι γνωστή και δεν το κρύβω πάντοτε φηφίζω ΚΚΕ αλλά
αν βρείτε έστω και ενα φωτογράφο που να τον αξιολόγησα σύμφωνα με την κομματική
του ταυτότητα να τον κρατήσετε για δείγμα. Όταν εκλέγεται κάποιος πρόεδρος είναι
υποχρεωμένος να τούς αντιμετωπίζει ως ίσους και όχι διαχωριστικά σε δικούς μας
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και αντίπαλους αν δεν μπορεί να πείσει για τις
θέσεις του να απέρχεται. [σημ. αυτό γράφεται
μετά τις εκλογές]
Η ΠΟΦ και βέβαια συνενώνει φορείς και
στο τελευταίο διάστημα διπλασίασε τα μέλη
της απο 11 σε 23. Όσο για τις περιοχές που
δεν υπάρχουν σωματεία, ένας λόγος είναι
ότι σε περίπτωση που υπάρχουν κάτω απο
20 φωτογραφεία στην περιοχή πρέπει να
συγχωνευθούν με όμορους νομούς - πράγμα
αρκετά δύσκολο. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν
και ιδιαίτερα προβλήματα μεταξύ των νομών
όπως π.χ. μια ημέρα που είναι κλειστή η αγορά
το απόγευμα σε ένα νομό, στον διπλανό νομό
μπορεί να είναι ανοικτή.
Όσο για ορισμένα πρωτοβάθμια που
υπολειτουργούν όπως π.χ. στη Θεσσαλονίκη,
αυτό παροδικά συμβαίνει με διάττοντες
σωτήρες αλλά κρατά πολύ λίγο αφ’ενός γιατί
δεν υπάρχουν πλέον στό χώρο σωματείασφραγίδες και το κυριότερο δεν εγγράφεται
πρωτοβάθμιο στην ΠΟΦ αν δεν πληροί τις
προυποθέσεις του νόμου.
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Σουν Τζου
Κινέζος στρατιωτικός φιλόσοφος, αρχές του 4ου αιώνα π.χ.
Η Τέχνη του Πολέμου, γραμμένη από τον Σουν Τζου, δεν είναι απλά το
αρχαιότερο σωζόμενο βιβλίο γύρω από τις στρατιωτικές τεχνικές, αλλά
ταυτόχρονα και ένα από τα πλέον αναλυτικά και δημοφιλή βιβλία που
γράφτηκαν ποτέ πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Γραμμένη στην Κίνα, τα πρώτα χρόνια της «Περιόδου των Φιλοπόλεμων
Βασιλείων» (475-221 π.Χ.), η Τέχνη του Πολέμου συντάχθηκε περίπου δύο
ή τρεις γενιές μετά το θάνατο του Κομφούκιου και είναι περίπου σύγχρονη με
τα έργα του Σωκράτη και του Πλάτωνα. Βάσει του κειμένου του βιβλίου, οι
κοινωνικές και στρατιωτικές δομές της Κίνας εκείνη την περίοδο πρέπει να ήταν
εντυπωσιακά προηγμένες. Υπάρχουν αναφορές σε μια τάξη επαγγελματιών
στρατιωτών, σε ένα μόνιμο στρατό ο οποίος αριθμούσε πολλές χιλιάδες και
ένα κοινωνικό σύστημα ικανό να τους συντηρεί. Συγκριτικά, την εποχή που
γραφόταν η Τέχνη του Πολέμου, η Ρώμη ήταν ενας οικισμός από κτίρια
χτισμένα από λασπότουβλα. Τα μόνα προγενέστερα δυτικά κράτη ικανά να
συντηρήσουν ένα αντίστοιχο σύστημα θα ήταν η Ασσυρία, η Περσία,
η Βαβυλώνα και Η Αίγυπτος. Παρ’ ότι το βιβλίο προσφέρει σοφές, διαχρονικές
συμβουλές, δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη
του Σουν Τζου, ο οποίος υποτίθεται ότι το έγραψε. Όμως, όποιος και αν ήταν,
ο Σουν Τζου αποδείχτηκε άριστος παρατηρητής των ανθρώπινων συγκρούσεων
και ασύγκριτα πρακτικός άνθρωπος.
Στην Τέχνη του Πολέμου, συναντάμε την παλαιότερη σωζόμενη μαρτυρία
που αναγνωρίζει ότι η σύγκρουση αποτελεί αναπόφευκτο κομμάτι του
πολιτισμού και, επομένως, θα πρέπει να μελετηθεί ως αναπόσπαστο στοιχείο
του κυβερνητικού σχεδιασμού (η έννοια αυτή περιγράφεται στις μέρες μας ως
«Εθνική Άμυνα»). Επίσης, ο Σουν Τζου λαμβάνει υπόψη του τις παρενέργειες
της παρατεταμένης κοινωνικής σύγκρουσης, όπως για παράδειγμα τη
χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, την τροφοδοσία, τον
πληθωρισμό, την πιθανότητα οικονομικής κατάρρευσης και την υποχρεωτική
μετακίνηση πληθυσμών.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ
Ο καλός διοικητής πρέπει να είναι ήσυχος, δίκαιος και αμερόληπτος. Πρέπει
να είναι ολιγόλογος, ηθικός και δίκαιος, προκειμένου να διατηρηθεί η τάξη.
Οι αξιωματικοί και οι άντρες του δεν πρέπει να γνωρίζουν τα σχέδια του.
Δύσκολη προσέγγιση. Οι πλέον αποτελεσματικοί μάνατζερ πρέπει
να είναι δίκαιοι απέναντι σε όλους τους συνεργάτες τους, ανεξάρτητα
από τα προσωπικά τους αισθήματα. Ποτέ δεν πρέπει να αποκαλύπτουν
τα μακροπρόθεσμα σχέδια τους, ακόμη και στους πιο στενούς συνεργάτες
τους, οι οποίοι θα μπορούσαν, εκ παραδρομής, να πουν το λάθος πράγμα,
τη λάθος στιγμή. Έτσι, εφόσον διαρρεύσουν τα σχέδιά σας, δε θα μπορείτε
να κατηγορήσετε κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό σας.
Στον πόλεμο υπάρχουν αρκετοί θεμελιώδεις παράγοντες, ανάμεσα στους
οποίους συγκαταλέγεται η ηθική επίδραση, η διοίκηση και το δόγμα. Ο ηθικός
παράγοντας διασφαλίζει ότι οι στρατιώτες βρίσκονται σε αρμονία με τους ηγέτες
τους, έτσι ώστε να τους ακλουθούν άφοβα στη ζωή και στο θάνατο.

Leadership
H γωνιά του
& marketing
βιντεολήπτη
ικανότητα, ο έλεγχος και η ικανότητα να δίνονται
κατάλληλοι βαθμοί στους αξιωματικούς, να
ρυθμίζονται οι γραμμές ανεφοδιασμού και να
εφοδιάζεται ο στρατός.
Εδώ το απόσπασμα αναφέρεται εξίσου
στην αναγνώριση και ανάπτυξη του ταλέντου 		
των άλλων, όσο και στις δικές σας ηγετικές 		
ικανότητες. Κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται 		
παντού, όμως αυτοί που τοποθετούν ικανούς 		
ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά δε χρειάζεται να 		
ανησυχούν.
Κάθε ηγέτης έχει ακουστά αυτούς τους παράγοντες
κι εκείνοι που τους κάνουν κτήμα τους νικούν.
Όσοι αποτυγχάνουν, ηττώνται. Ο πόλεμος είναι
ζωτικής σημασίας για το κράτος· είναι ο δρόμος που
οδηγεί στην επιβίωση ή στην καταστροφή και είναι
υποχρεωτικό να μελετηθεί ενδελεχώς.
Η ανάπτυξη και η επέκταση είναι απαραίτητα
στοιχεία της επαγγελματικής επιτυχίας·
όμως, μόνο εκείνοι που μαθαίνουν πώς να
αναπτύσσονται με ασφάλεια θα επιβιώσουν.
Ο άνθρωπος που ξέρει πότε να πολεμήσει και
πότε όχι θα επικρατήσει. Ο πετυχημένος στρατός
κερδίζει τις νίκες πριν τη μάχη, όμως ο στρατός
που πολεμά μονάχα με την ελπίδα της νίκης είναι
καταδικασμένος στην ήττα. Αν γνωρίζεις τον εχθρό
και τον εαυτό σου, σε εκατό μάχες θα είσαι πάντα
νικητής. Αν αγνοείς τον εχθρό αλλά γνωρίζεις τον
εαυτό σου, οι πιθανότητες νίκης και ήττας είναι
μοιρασμένες. Αν αγνοείς τόσο τον εαυτό σου
όσο και τον εχθρό σου, σε κάθε μάχη διατρέχεις
τεράστιο κίνδυνο.
Ο σχεδιασμός είναι απαραίτητος. Εφόσον
βρίσκεστε αντιμέτωποι με άλλες εταιρείες ή
άτομα μέσα στη δική σας εταιρεία, όση ευφυΐα
κι αν διαθέτετε, δε θα σας χρησιμεύσουν τόσο,
όσο η αντικειμενική εκτίμηση των δυνατών και
των αδύνατων σημείων σας, καθώς και εκείνων
του αντιπάλου σας...

Τα κείμενα του άρθρου
μας αποτελούν
αναδημοσίευση

Αν το δικό σας επίπεδο βρίσκεται υπό αμφισβήτηση, δεν μπορείτε να έχετε
την απαίτηση από τους συνεργάτες σας να σας είναι πιστοί.

από το βιβλίο
“Επιχειρηματικά μυστικά
μέσα από την ιστορία”

Η διοίκηση περιγράφει τη σοφία, την ειλικρίνεια, το θάρρος και την ικανότητα
του στρατηγού να πειθαρχεί τους άντρες του. Το δόγμα είναι η οργανωτική
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των εκδόσεων
ΜΙΝΩΑΣ
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Φοροτεχνικά

Με νέες αποδείξεις, λιγότερος φόρος
Δαπάνες από συνεργεία, καφετέριες θα εκπίπτουν από το εισόδημα
Η καθίζηση των εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας που έχει λάβει μεγάλες
διαστάσεις το τελευταίο έτος, λόγω και της επιβράδυνσης της οικονομίας, αναγκάζει το
οικονομικό επιτελείο να εξετάζει εισηγήσεις για παροχή πρόσθετων κινήτρων προς τους
φορολογουμένους προκειμένου να ζητούν αποδείξεις κατά τις συναλλαγές τους.
Καφετέριες, στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια και συνεργεία αυτοκινήτων είναι μερικές
από τις νέες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών από τους οποίους οι φορολογούμενοι
θα μπορούν να λαμβάνουν αποδείξεις ώστε τα έξοδα να εκπίπτουν από το φορολογητέο
εισόδημά τους. Χαρακτηριστικό της καθίζησης των φορολογικών εσόδων- τα οποία στο πρώτο
τρίμηνο του 2009 παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου
έτους- είναι ότι στέλεχος του οικονομικού επιτελείου ομολόγησε πρόσφατα πως «όσα έσοδα
εξασφαλίζουμε από την αύξηση των φόρων σε ποτά και τσιγάρα τα χάνουμε από τη σημαντική
μείωση των εσόδων από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας». Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προετοιμασία
του μεγάλου πακέτου εισπρακτικών μέτρων που σχεδιάζεται από την κυβέρνηση να εφαρμοστεί
σε δύο δόσεις, μία τον Ιούνιο και μία τον Οκτώβριο με την κατάθεση του προϋπολογισμού.
Οι δαπΑνες που εξετΑζονται
Μαζί με τον εισπρακτικό προϋπολογισμό του 2010 πρόκειται να κατατεθεί φορολογικό
νομοσχέδιο στο οποίο, εκτός από τους νέους φόρους, εξετάζεται να συμπεριληφθούν διατάξεις
με τις οποίες θα διευρύνονται οι κατηγορίες δαπανών που θα αναγνωρίζονται από την Εφορία.
Πρόκειται κυρίως για παροχή υπηρεσιών σε κλάδους που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό
φοροδιαφυγής. Έτσι, αναμένεται να περιληφθούν στην ήδη υφιστάμενη λίστα εκπιπτόμενων
δαπανών και οι δαπάνες για:
• Συντήρηση αυτοκινήτων. Στον συγκεκριμένο κλάδο, όπως λένε στο υπουργείο Οικονομικών,
δραστηριοποιούνται χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις οποίες παρατηρείται (με βάση
ελέγχους της ΥΠΕΕ) πολύ υψηλό ποσοστό φορολογικής παραβατικότητας.
• Καφετέριες. Πρόκειται επίσης για κλάδο στον οποίο παρατηρείται υψηλό ποσοστό
φοροδιαφυγής.
• Στεγνοκαθαριστήρια, ταπητοκαθαριστήρια.
• Ζαχαροπλαστεία.
• Δίδακτρα τεχνικών σχολών.
Στο υπουργείο έχουν υποβληθεί και εισηγήσεις για να περιληφθούν στη λίστα των εκπιπτόμενων
δαπανών και οι αγορές για είδη ένδυσης και υπόδησης.
Το σχόλιό μας : καφετζούδες, χαρτορίχτρες και λοιπά άλλα καθώς πρέπει επαγγέλματα
θα ανακοινώνουν στο αρμόδιο υπάλληλο του κράτους , ποιός φορολογούμενος είναι σε μεγάλη ευπορία
για να πραγματοποιεί έλεγχο πόθεν έσχος;
Φορολογική υποχρΕωση ανηλΙκων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.2238/94 ορίζεται, μεταξύ
άλλων ότι ειδικά για τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες,
αυτά υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση, αν το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα
τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, εφόσον έχουν την κατοικία τους
στην Ελλάδα.
Περαιτέρω, με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι το εισόδημα των
ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό
εισόδημα και φορολογείται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού
εισοδήματος το εισόδημα του ανηλίκου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και
φορολογείται στο όνομά του. Αν ο υπόχρεος γονέας δεν έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα
προστίθεται στα εισοδήματα του άλλου γονέα και φορολογείται στο όνομά του.
Ωστόσο, με τις διατάξεις της παρ. 4 του ιδίου άρθρου και νόμου, οι διατάξεις της
προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων, για τα εισοδήματα που
προκύπτουν από συντάξεις που απονεμήθηκαν σε ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα
του ή της μητέρας του. Για τα εισοδήματα αυτά το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική
υποχρέωση, ανεξάρτητα από το ύψος των εισοδημάτων αυτών.
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TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη
ΚοινωνΙα της ΠληροφορΙας Α.Ε.
Ανακοινώθηκε η παράταση της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της
Δράσης E-Services μέχρι την Παρασκευή
7 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 14:00.
Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη σε
συνέχεια σχετικής πρότασης της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και έπειτα από πολυάριθμα
αιτήματα από επιχειρήσεις που εδρεύουν
κυρίως σε περιοχές εκτός Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι η Δράση «Ενίσχυση
Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (e-Services)»
υλοποιείται στο πλαίσιο της Ψηφιακής
Στρατηγικής της Κυβέρνησης, και
αποσκοπεί στην ενίσχυση της παροχής
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς το
υφιστάμενο και το δυνητικό πελατολόγιο
των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν.
Στις βασικές κατηγορίες εξειδικευμένων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών
περιλαμβάνονται:
- Ηλεκτρονικό Εμπόριο
- Ηλεκτρονική Εκπαίδευση, Επιμόρφωση,
Ξενάγηση
- Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαδραστικής
Ενημέρωσης – Πληροφόρησης
- Λοιπές Εξειδικευμένες Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες
Οι επιχειρήσεις που θα θελήσουν να
συμμετάσχουν, θα πρέπει να υποβάλουν
την πρόταση τους:
- κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά (μέσω
διαδικτύου) και
- εφόσον ολοκληρωθεί ορθά η
ηλεκτρονική υποβολή, εν συνεχεία έντυπα
(μέσω ταχυδρομείου – courier – ιδιοχείρως
στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα
ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός
κ. Θρασύβουλος Μίαρης θα ενημερώνει
και συμβουλεύει για επίκαιρα οικονομολογιστικά θέματα.
e-mail: miaris.thrasivoulos@gmail.com
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H γωνιά του βιντεολήπτη
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ

Βιντεοσκόπηση γάμου

•

Επιλέξτε μουσική η οποία να
είναι ερωτική, με ένταση για να
έχει ενδιαφέρον και η οποία
θα βοηθήσει στην επιλογή των
πλάνων.

•

Ο ρυθμός του μοντάζ πρέπει να
συμβαδίζει με τον ρυθμό της
μουσικής που έχετε διαλέξει.

•

Επιλέξτε τα πιο εντυπωσιακά πλάνα
για να αρχίσει το βίντεο.

•

Μην χρησιμοποιείτε την ίδια γωνία
λήψης ως εναλλαγή πλάνων.

•

Μην χρησιμοποιείτε πολλά
transitions και προσοχή ποτέ εφέ
με χρώματα!

•

Στο βίντεο κλιπ χρησιμοποιούμε
τα τρία βασικά πλάνα, γενικό,
μεσαίο, κοντινό.

•

Τα πλάνα με μικρή κίνηση ή
μικρό traveling έχουν μεγάλο
ενδιαφέρον.

•

Μην χρησιμοποιήτε πολλά πλάνα
με ζουμ γιατί ζαλίζουν τους θεατές
και το αισθητικό απότελεσμα είναι
κακό.

Τεχνικές μοντάζ
Ο ρόλος του επαγγελματία μοντέρ είναι η σύνθεση τον εικόνων και των ήχων
ενός γυρίσματος, ώστε με τρόπο περιεκτικό και αισθητικά άρτιο να αποδώσει το
μήνυμα που θέλει να μεταφέρει ο σκηνοθέτης. Ο μοντέρ (χειριστής ηλεκτρονικής
συνάρμοσης εικόνας) έχει και σκηνοθετική άποψη. Σε αυτό το άρθρο θα σας πω
βασικές τεχνικές για να γίνει το βίντεό σας επαγγελματικού επιπέδου.
1) Οι εικόνες μας πρέπει να συμβαδίζουν σύμφωνα με το τέμπο (ταχύτητα) της 		
μουσικής επένδυσης.
2) Δεν θέλουμε να δείξουμε τα διάφορα transitions που διαθέτει το σύστημα 		
μοντάζ, οπότε το μόνο εφέ που χρησιμοποιούμε είναι το cross dissolve. 		
Κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε η εικόνα που θα δούμε μετά το εφέ θα 		
είναι ασπρόμαυρη, σέπια ή έγχρωμη με φίλτρο φιλμ διότι το συγκεκριμένο
εφέ δηλώνει πέρασμα στο παρελθόν.
3) Το dip to black ή white το χρησιμοποιούμε μόνο για αλλαγή θεματολογίας.
4) Δουλεύουμε περισσότερο το κοντράστ, φωτεινότητα, χρώματα και pass color.
5) To slow motion το δουλεύουμε μόνο αν το τέμπο της μουσική μας το επιτρέπει.
6) Αν βάλετε τίτλους τότε επιλέξτε μία απλή γραμματοσειρά με ένα από τα
βασικά χρώματα. Στο πλάνο που θα τοποθετήσετε το τίτλο φροντίστε να έχει 		
μία φυσική κίνηση π.χ. πανοραμική (όχι zoom in-out).
Για να εμφανιστεί ο τίτλος επιλέξτε ένα πρόγραμμα σαν το after effects και 		
κολλήστε τον τίτλο σε ένα pixel της οθόνης. Τότε ο τίτλος θα ακολουθήσει 		
τέλεια την κίνηση της κάμερας.
Ενδιαφέρον βίντεο κλιπ είναι αυτό που δεν έχει πολλά transitions. Η εικόνα
ακολουθεί πιστά τον ήχο και τα πλάνα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 4-5
δευτερόλεπτα και να έχουν μία μικρή κίνηση.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι ραγδαία, ο μοντέρ πρέπει να αξιοποιεί τον
εξοπλισμό που διαθέτει και πάντοτε να ψάχνει για ότιδήποτε καινούργιο
παρουσιάζουν οι εταιρείες.		
		
		
ΝΊΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σ’ αυτή τη στήλη και σε κάθε τεύχος θα
βρίσκετε απαντήσεις σε θέματα video.
Γράψτε μας για όποιο θέμα σας
απασχολεί και θα απαντήσουμε.
photobusiness@photo.gr
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Φωτογραφία γάμου

Studio.01 / Β. Βασαλάκης
Από αυτό το τεύχος το PhotoBusiness Weekly θα φιλοξενεί τις καλύτερες φωτογραφίες γάμου των φωτογράφων - αναγνωστών
του. Στείλτε μας στο email: photobusiness@photo.gr φωτογραφίες γάμου της επιλογής σας και θα τις δείτε εδώ δημοσιευμένες!
Ανάλυση τουλάχιστον 800χ1200 pixel
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Eπιχειρήσεις

Studio 01
Με κίνητρο την αγάπη για τη φωτογραφία
Συνεχίζοντας τα ρεπορτάζ στις επιχειρήσεις του φωτογραφικού
κλάδου, είχαμε την χαρά να επισκεφτούμε και να μιλήσουμε με
ένα παλιό γνώριμο. Πρόκειται για τον Βαγγέλη Βασαλάκη, ο οποίος
έχει διατελέσει συνεργάτης μας στο Photobusiness και δάσκαλος
φωτογραφίας και Photoshop στα σεμινάρια του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ.
Εδώ και ενάμισι χρόνο έχει δημιουργήσει το Studio.01 και
ασχολείται με πολλά και αγαπημένα είδη φωτογραφίας.
Ο κατά γενική ομολογία όμορφος χώρος που έχει δημιουργήσει
φιλοξενεί και χωρίζεται στην ουσία σε τρεις διαφορετικούς
τομείς. Όπως γνωρίζουν όσοι τον ξέρουν από κοντά, ο Βαγγέλης
Βασαλάκης είναι ένας ταλαντούχος φωτογράφος που δίνει έμφαση
στην εμπορική - διαφημιστική φωτογραφία αλλά και στην κάλυψη
εκδηλώσεων και θρησκευτικών τελετών (γάμων, βαπτίσεων κλπ.)
μαζί με εξειδικευμένους φωτογράφους.
“Με τους συνεργάτες μου εξυπηρετούμε όσο το δυνατόν ευρύτερο
φάσμα υπηρεσιών στον τομέα της φωτογραφίας και δευτερευόντως
στο βίντεο. Κάνουμε όλα τα είδη φωτογραφίας εκτός από
αεροφωτογραφία και έχουμε τον πλήρη έλεγχο της παραγωγής.
Στο στούντιο διαθέτουμε ξεχωριστό χώρο για το κοινό που
ενδιαφέρεται για την κάλυψη γεγονότων.
Παρενθετικά υπάρχουν και κάποια προϊόντα στη λιανική για να
υποστηρίξουμε ανάγκες χρήσης αναλωσίμων σε μικρή κλίμακα
ειδικά στο φιλμ ή κάποιες κάρτες μνήμης κλπ. Αλλά αυτό το
κομμάτι είναι καθαρά υποβοηθητικό.
Ένα ξεχωριστό κομμάτι είναι αυτό της εμπορικής και διαφημιστικής
φωτογραφίας. Κάνουμε still life και πρόσωπα για καταχωρήσεις
μόδας, δημιουργία book και πορτρέτα To Studio.01 είναι πολύ
καλά εξοπλισμένο για τέτοιες λήψεις. Αν ζητηθεί από τον πελάτη
δουλεύουμε και φιλμ. Μάλιστα υπάρχουν πελάτες, ειδικά στον
τομέα του κοσμήματος που ζητούν με κάθετο τρόπο και επιμένουν
να τραβήξουμε slides και όχι ψηφιακό αρχείο”.
Στον τομέα της λιανικής δίνεται έμφαση στην φωτογραφία
διαβατηρίου και ταυτότητας καθώς αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας
του στούντιο η παραγωγή ενός αισθητικά καλού αποτελέσματος
και η εξυπηρέτηση των πελατών σε όλες τις μικρές και μεγάλες
φωτογραφικές τους ανάγκες. Εξάλλου η ποιοτική εξυπηρέτηση
ακόμη και σε μικρά θέματα όπως η ταυτότητα είναι δυνατόν να
φέρει και άλλους, απρόσμενους πελάτες στην επιχείρηση για
μεγαλύτερα project. Ένας χώρος λοιπόν στο στούντιο αφιερώθηκε
στο να στηθεί πλατώ με πολύ καλές μηχανές και φωτιστικά με τις
κατάλληλες μετρήσεις φωτισμού και πυκνότητας χρωμάτων.
Σε όλους τους τομείς ενασχόλησης του Studio.01 φωτογραφίες
γίνονται αντκείμενα επεξεργασίας στο Photoshop καθώς ο
Βαγγέλης Βασαλάκης έχει εμπειρία αφού διδάσκει το πρόγραμμα
από το 1998.
Πώς προέκυψε όμως η ενασχόληση με τόσα είδη φωτογραφίας;
“Η δραστηριοποίηση σε πολλά είδη φωτογραφίας προκύπτει από
το συνδυασμό δύο παραγόντων. Από τη προσωπική μου αγάπη
για την διαφημιστική και εμπορική φωτογραφία και συγχρόνως
από την διαπίστωση πως δεν υπήρχαν αρκετές καλές φωτογραφίες
εκδηλώσεων π.χ. γάμου. Ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό και να
αποδώσω το γεγονός με δημιουργική ματιά.”
STUDIO.01 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ
Φωκαίας 26 & Αγ. Αναστασίας, 142 32, Περισσός Τηλ.: 210 2021304
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O φωτογράφος της εβδομάδας

Βαγγέλης Ντούρος
Το άγγιγμα του ρεπορτάζ και της ανανέωσης στη φωτογραφία γάμου
Παρά τις αιτιάσεις περί υστέρησης
και μη αφομοίωσης των
νέων τάσεων, υπάρχει ένας
κύκλος νέων επαγγελματιών
φωτογράφων που μας
κάνει υπερήφανους με την
προχωρημένη τους αντίληψη
περί εικόνας και την καλλιτεχνική
τους ευαισθησία. Ανάμεσά τους
και ο Βαγγέλης Ντούρος που η
δουλειά του επικοινωνεί, συγκινεί
και αισθάνεται ισότιμη με την
διεθνή μοντέρνα άποψη περί
φωτογραφίας γάμου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Κωνσταντίνα Γκιτάκου
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• Με όλη αυτή την αλλαγή της αισθητικής και της ρεπορταζίστικης προσέγγισης στη
φωτογραφία γάμου, που ξαφνικά υιοθετούν οι πάντες, πιστεύεις ότι υπάρχει πραγματική
ανανέωση στην Ελλάδα για το είδος;
Δεν θα έλεγα ότι είναι και τόσο ξαφνική αυτή η τάση. Έχει ξεκινήσει περίπου μια πενταετία τώρα.
Απλά, ξεκίνησε αρχικά από κάποιους φωτογράφους με έντονες ανησυχίες και δημιουργικότητα.
Άρχισε από κάποιους φωτογράφους οι όποιοι δεν μπορούσαν να δεχτούν αυτήν την τραγική
κατάσταση που επικρατούσε σχετικά με την φωτογραφία γάμου στην Ελλάδα και έτσι
παρουσίασαν μια διαφορετική προσέγγιση πάνω στο θέμα. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι
όποτε ήταν μοιραίο να υπάρχει ανανέωση της φωτογραφίας γάμου στην Ελλάδα.
• Έχουν οι συνάδελφοί σας φωτογράφοι αφομοιώσει το μοντέρνο αυτό στυλ ή είναι απλά
μιμητισμός;
Όχι όλοι! Αυτοί που είναι πραγματικά καλοί φωτογράφοι σαφώς και το έχουν αφομοιώσει και
αυτό φαίνεται από τα δείγματα δουλειάς τους που πραγματικά είναι εκπληκτικά. Οι υπόλοιποι
απλά μιμούνται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πραγματικά τραγικές φωτογραφίες οι οποίες το
μονό που κάνουν είναι να προσφέρουν έναν φτηνό εντυπωσιασμό.
• Μπορεί το ευρωπαϊκό ύφος να προσαρμοστεί αυτούσιο στην ελληνική πραγματικότητα;
(αναφέρομαι βέβαια στο γάμο).
Σαφώς και όχι! Μιλάμε για εντελώς διαφορετικές κοινωνίες, επομένως θα πρέπει να
γίνει μια προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Άλλωστε όταν κάποιος είναι πραγματικά
κάλος φωτογράφος σίγουρα θα προσαρμόσει όλα τα στοιχεία που τον επηρεάζουν στα δικά
του δεδομένα. Είναι εσωτερική ανάγκη για έναν καλό φωτογράφο να παρουσιάσει την δική
του πρόταση και όχι απλά να αντιγράψει. Όποτε είναι εύλογο ένας έλληνας φωτογράφος να
παρουσιάσει ένα ύφος το οποίο όμως θα είναι επηρεασμένο από την κοινωνία που ζει.
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• Το video σας ανταγωνίζεται;
Tο video είναι πιο πίσω σε σχέση με την φωτογραφία. Αυτή την
στιγμή γνωρίζω μόνον δύο έλληνες βιντεοεγγράφους οι οποίοι
πραγματικά είναι καλοί. Παρατηρώ όμως ότι και εκεί η τάση
είναι προς ένα νέο στυλ με περισσότερη δημιουργικότητα και
όχι απλή καταγραφή του γεγονότος. Βέβαια και στον τομέα του
video θα υπάρξουν οι πραγματικοί δημιουργοί και οι υπόλοιποι
που θα τους αντιγράφουν!
• Προτείνετε στα ζευγάρια που σας αναθέτουν γάμο να
παραγγέλνουν και ένα «βαρύ» digital album?
Δεν προτείνω πλέον καθόλου το digital album. Μετά από μια
περίοδο έντονης σκέψης σχετικά με τον τρόπο που θα δουλεύω,
πήρα κάποιες αποφάσεις. Μέσα σε αυτές τις αποφάσεις είναι ότι
το digital album δεν είναι συμβατό με την φιλοσοφία που έχω
περί φωτογραφίας.
• Αν είχατε μια δεύτερη ευκαιρία θα γινόσασταν πάλι
φωτογράφος;
Ναι! Ανεπιφύλακτα λέω ναι! Θα γινόμουν ξανά φωτογράφος.
Άλλωστε, η φωτογραφία για μένα δεν αποτελεί επάγγελμα
αλλά είναι μέρος της ζωής μου.
• Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ενθουσιασμός που είχατε ποτέ
στη δουλειά σας;
Θα απαντήσω σχετικά με την φωτογραφία γάμου, μιας και
μιλάμε μόνο για αυτήν. Κάθε φορά που ολοκληρώνω μια
δουλεία είμαι ενθουσιασμένος! Βεβαία θα πρέπει να σας πω
ότι αναλαμβάνω μικρό αριθμό γάμων κάθε χρόνο, όποτε κάθε
δουλειά γίνεται με πολύ προσωπικό τρόπο. Για να αναλάβω
την φωτογράφηση ενός γάμου είναι απαραίτητο να υπάρχει
«χημεία»μεταξύ εμένα και του ζευγαριού γιατί μόνο τότε μπορώ
να φωτογραφήσω.
Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν με αυτές τις συνθήκες κάθε φορά
πραγματικά ενθουσιάζομαι. Άλλωστε όταν σταματήσει να με
ενθουσιάζει η φωτογράφηση ενός γάμου τότε θα είναι και η
ώρα που θα αποχωρήσω από τον επαγγελματικό φωτογραφικό
τομέα.
     
• Και ποια η χειρότερη απογοήτευση;
H μεγαλύτερη απογοήτευση που έχω νοιώσει είναι όταν κάποια
στιγμή βρέθηκα τυχαία σε έναν διαδικτυακό χώρο και διάβασα
για το πως ψάχνουν οι νύφες φωτογράφο για τον γάμο τους!
Πραγματικά απογοητεύτηκα. Όλοι η αναζήτηση τους
περιορίζονταν καθαρά και μονό σε ποσοτικά κριτήρια. Είναι
πραγματικά λυπηρό να ενδιαφέρονται μονό για την ποσότητα
των φωτογραφιών, για τον αριθμό των άλμπουμ, και για το
πόσα DVD θα πάρουν.
Δυστυχώς ο πολύς κόσμος δεν έχει καταλάβει το πιο σημαντικό
πράγμα. Δεν έχουν καταλάβει ότι το μόνο που τους προσφέρει
ένας φωτογράφος είναι η φωτογραφική ματιά του και τίποτα
άλλο. Όλα τα υπόλοιπα (άλμπουμ, εκτυπώσεις, κλπ) είναι
συνοδευτικά. Αν οι φωτογραφίες δεν είναι καλές τότε όσα
άλμπουμ και να βάλει, όσες φωτογραφίες και να τυπώσει δεν
έχει κανένα απολύτως νόημα!
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O φωτογράφος της εβδομάδας
• Αισθάνεστε ίσος ή μειονεκτικά σε σχέση με τους
ευρωπαίους συναδέλφους σας;
Ως προς την δημιουργικότητα αισθάνομαι ίσος. Επίσης μπορώ
να πω με σιγουριά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου
15 φωτογράφοι σε όλη την Ελλάδα οι όποιοι μπορούν
να κοιτάξουν κατάματα πολλούς από τους ευρωπαίους,
αμερικανούς και αυστραλούς συναδέλφους.
Όμως σε κάποια αλλά σημεία πραγματικά μειονεκτούμε και θα
ήθελα να επισημάνω μερικά από αυτά. Έχουμε υψηλό κόστος
αγοράς hardware και software. Για να μπορούμε να παρέχουμε
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες θα πρέπει να ακολουθούμε την
τεχνολογία. Αυτό λοιπόν στην Ελλάδα κοστίζει και κοστίζει
πολύ ακριβά, ενώ οι αμοιβές μας βρίσκονται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα.
Δεν έχουμε την υποστήριξη που χρειαζόμαστε από τις εταιρείες
του χώρου. Έχω παρατηρήσει ότι στο εξωτερικό οι καλοί
φωτογράφοι υποστηρίζονται από τις εταιρείες, εδώ όμως δεν
έχω δει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ας πάρουμε για παράδειγμα
το νεοσύστατο www.wedpro.gr στο οποίο είμαι ιδρυτικό
μέλος. Μέσα στο wedpro υπάρχουν μερικοί από τους πιο
ενδιαφέροντες φωτογράφους γάμου στην Ελλάδα, που έχουν
πολύ καλή τεχνική κατάρτιση αλλά και ενδιαφέρουσα αισθητική
πρόταση. Τυχαίνει όλοι μας να χρησιμοποιούμε ίδιας μάρκας
μηχανές. Πιστεύω πως αν βρισκόμασταν στην Ευρώπη σίγουρα
θα είχαμε υποστήριξη από την συγκεκριμένη εταιρεία.
Όπως ανέφερα προηγουμένως οι αμοιβές μας κυμαίνονται
σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των συναδέλφων
στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα για εμάς:
όταν διαλέγεις να είσαι δημιουργικός δεν μπορείς ταυτόχρονα
να αναλαμβάνεις μεγάλο αριθμό φωτογραφίσεων. Έχεις
λοιπόν ένα πολύ χαμηλό κέρδος ενώ οι ημέρες εργασίας είναι
πραγματικά πολλές μέχρι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί η
δουλειά.
• Θα αναλαμβάνατε αναθέσεις, αν σας πρότειναν, σε μια
άλλη χώρα;
Ναι βέβαια, άλλωστε ήδη είμαι στις διαπραγματεύσεις τριών
προτάσεων για αυτήν την χρονιά.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Βαγγέλης Ντούρος
γεννήθηκε στην Αθήνα
το 1972 και εργάζεται ως
φωτογράφος τα τελευταία
10 χρόνια. Από το
2003 διαθέτει δικό του
φωτογραφικό στούντιο.
Επαγγελματικά έχει
αφιερωθεί στην φωτογραφία
γάμου, την οποία και
υπηρετεί πλέον αρκετά
χρόνια με το δικό του
ξεχωριστό στυλ. Είναι ιδρυτικό μέλος του www.wedpro.gr
του πρώτου μη συνδρομητικού forum στην Ελλάδα για τη
φωτογραφία και το βίντεο γάμου.
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