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Πλήγμα στο παρεμπόριο
Μία πολύ σημαντική απόφαση που εκδόθηκε
από το Περιφερειακό Δικαστήριο της Χάγης
στις 18 Αυγούστου δημιουργεί νέα δεδομένα
στην Ευρωπαϊκή αγορά imaging.
Συγκεκριμένα η αντιπροσωπεία της Nikon
Ολλανδίας προσέφυγε στην δικαιοσύνη με αγωγή
που κατέθεσε στις 3 Ιουλίου 2009 κατά των εταιριών
Crown, OPX Media, The Swiss company, Oderma
και του κ. Ruitenburg κατηγορώντας τους ότι
εισάγουν παράνομα και διακινούν στην «γκρίζα»
Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα Nikon.
Με πρωτόγνωρη ταχύτητα, τουλάχιστον συγκριτικά
με τα Ελληνικά δεδομένα και μάλιστα εν μέσω
θέρους, η υπόθεση ήρθε στο ακροατήριο στις
4 Αυγούστου. Τάχιστα, μόλις δύο βδομάδες μετά,
δημοσιοποιήθηκε η απόφαση η οποία ούτε λίγο
ούτε πολύ απαγορεύει αυστηρά στις εναγόμενες
επιχειρήσεις να εισάγουν και να διακινούν προϊόντα
Nikon που δεν τα έχουν αποδεδειγμένα προμηθευτεί
και εισάγει από τα νόμιμα κανάλια.
Δηλαδή δεν θα έχει κανένα νόημα πλέον να
αγοράσει κάποιος π.χ. 500 ρεφλέξ Nikon στην
Σιγκαπούρη ή στην Ινδία, εν αγνοία του εργοστασίου
της Nikon, όταν δεν θα μπορεί να τις πουλήσει
στη συνέχεια στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αυτό κρίθηκε ότι αποτελεί παραβίαση της
νομοθεσίας περί εμπορικού σήματος. Λήφθηκε
προφανώς υπόψη ότι κάθε εργοστάσιο καθορίζει την
τιμολογιακή πολιτική του λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
ιδιαιτερότητες της κάθε τοπικής/εθνικής αγοράς, την
αγοραστική δύναμη των κατά τόπους καταναλωτών
κλπ. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει
αυστηρές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν
όσα προϊόντα προορίζονται για την Ευρωπαϊκή
αγορά όπως π.χ. οδηγίες χρήσεως στη γλώσσα
της κάθε χώρας, εγγύηση καλής λειτουργίας κλπ.
Είναι σίγουρο ότι η απόφαση του δικαστηρίου της
Χάγης θ’ αποτελέσει θετικό προηγούμενο και για
την Canon, την Sony, την Pentax και όλα τα άλλα
γνωστά εργοστάσια. Το άναρχο τοπίο στην αγορά
μπορεί να προσκομίζει πρόσκαιρα ωφέλη αλλά
μακροπρόθεσμα υπονομεύει τον υγιή ανταγωνισμό
και την κερδοφορία των επιμέρους αγορών.
Δημοσιεύουμε σε επόμενη σελίδα διευκρινίσεις που
εξέδωσε η Nikon για το θέμα.

Τ. ΤζΙμας
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Press conference

Την επιμέλεια της παρουσίασης από την αντιπροσωπεία της Νikon είχε ο κ. Π. Χανδρινός

Νikon: Πρωϊνός καφές στη Μαρίνα Φλοίσβου
Παρουσίαση στον ειδικό τύπο των νέων προϊόντων
Το καλοκαίρι η Nikon ανακοίνωσε διεθνώς τη νέα σειρά compact καθώς και
τις καινούργιες ρεφλέξ Nikon D300s και D3000. Όμως οι θερινές διακοπές δεν
ευνόησαν την επικοινωνία με τον ειδικό τύπο, η οποία τελικά πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 1 τρέχοντος στο “εφοπλιστικό” Cruiser Cafe στην Μαρίνα Φλοίσβου.
Λίγο πέρα από το θωρηκτό Αβέρωφ, ο στόλος της... Νikon προσέλκυσε την
προσοχή των δημοσιογράφων. 		
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα.
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Ηighlight της παρουσίασης η νέα σειρά
compact Coolpix που φορτσάρισε με πρωτιές
όπως η S1000pj (προβολικό) S70 (επαφική
οθόνη και χειρισμοί μόνον με αφή) S640
(πολύ γρήγορη).

Νikon
Σημαντικές τεχνολογικές
καινοτομίες στα νέα προϊόντα

Ανάπαυλα από τη δουλειά γραφείου για τους δημοσιογράφους, στο Cruiser Cafe

H Νikon Coolpix S1000pj θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για την τεχνολογική καινοτομία της χρονιάς,
τουλάχιστον όσον αφορά τον τομέα digital compact. To τμήμα προβολέα υλοποιείται με φωτιστική
πηγή LED που αν και όχι ιδιαίτερα ισχυρή, μπορεί να φωτίσει επιφάνεια διαγωνίου ενός μέτρου σε
συσκοτισμένο χώρο.
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Ήταν ένα ευχάριστο και χαλαρό πρωϊνό
την περασμένη Πέμπτη στη Μαρίνα του
Φλοίσβου, μερικές εκατοντάδες μέτρα
πέρα από το αγκυροβόλιο του ιστορικού
θωρηκτού Αβέρωφ.
Τα στελέχη της Nikon Πέτρος Χανδρινός
και Κατερίνα Πάτσιου υποδέχθηκαν
του εκπροσώπους του ειδικού τύπου
για καφέ, κουβέντα και ανεπίσημη
παρουσίαση των νέων προϊόντων (ήδη
έχουμε γράψει αναλυτικά στις σελίδες
του Photobusiness Weekly που ταχύτατα
σας ενημερώνει κάθε εβδομάδα).
Ειδικό βάρος για τους επαγγελματίες του
χώρου, εκτός βέβαια από την καινούργια
και ενδιαφέρουσα τεχνολογικώς σειρά
Coolpix, είχαν οι νέες ρεφλέξ που τις
είδαμε live. Εξάλλου εδώ και μερικές
ημέρες έχει αρχίσει ο κανονικός
εφοδιασμός των καταστημάτων με D300s
και D3000.
H D300s αποτελεί τη δύναμη κρούσης
στη μεσαία κατηγορία (επαγγελματική για
τη χώρα μας). Υπενθυμίζουμε τις βασικές
διαφορές από την D300:
• 720p HD video
• Διπλή θυρίδα καρτών SD/ CF
• Ειδικό πλήκτρο Live View
• Βurst mode 7fps
• Yποδοχή μικροφώνου
• Δυνατότητες Auto και Extra High Active
D-Lighting
• Ένδειξη ορίζοντα
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Γκρίζες εισαγωγές από τρίτες χώρες, τέλος!

Το θέμα της εβδομάδας

Δελτίο τύπου της Nikon μετά την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης
• Περί τίνος ακριβώς πρόκειται;
Μέχρι τώρα μερικές εταιρίες του ολλανδικού ομίλου Crown, OPX Media, η ελβετική
εταιρία Oderma και προσωπικά ο κος Ruitenburg, εισήγαγαν φωτ. μηχανές Nikon
από χώρες εκτός της ΕΕ και τις πωλούσαν στην ολλανδική αγορά. Αυτό αποτελεί
παραβίαση των ευρωπαϊκών διατάξεων περί εμπορικού σήματος. Η Nikon τους
ενήγαγε και εξεδόθη απόφαση υπέρ της Nikon.
• Γιατί η απόφαση αυτή να είναι σημαντική για τη Nikon;
Αποτελεί σημαντική νίκη για τη Nikon και άλλους, στον αγώνα τους κατά των
παράνομων παράλληλων εισαγωγών προϊόντων και βοηθάει να εξασφαλιστεί ότι
οι πελάτες που επιλέγουν Nikon θα έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση. Εμείς στη
Nikon πιστεύουμε ότι αποτελεί καθήκον μας να υπάρξει έντιμο και ανταγωνιστικό
περιβάλλον για τους dealer. Αυτό μπορεί μόνον να εφαρμοστεί αν τηρούνται οι
κανόνες και οι συναλλαγές γίνονται μέσα στα νόμιμα πλαίσια σύμφωνα με την
ολλανδική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
• Γιατί η απόφαση αυτή να είναι σημαντική για τους καταναλωτές;
Φωτογραφικές μηχανές που δεν προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά, συχνά
παραδίδονται σε διαφορετική μορφή, μπορεί να λείπει το βιβλίο οδηγιών και η
εγγύηση ή η συσκευασία να είναι προβληματική. Οι πελάτες μας επιθυμούν άριστη
εξυπηρέτηση και προϊόντα από τη Nikon, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών χρήσης
στην αντίστοιχη τοπική γλώσσα. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί αν η αγορά των
προϊόντων Nikon γίνεται μέσω των νομίμων εμπορικών καναλιών.
• Πότε και από ποια αρχή εξεδόθη η απόφαση;
Στις 18 Αυγούστου 2009 από το περιφερειακό δικαστήριο της Χάγης.
• Ποιες εταιρίες και φυσικά πρόσωπα πραγματοποιούσαν τις παράνομες
εισαγωγές;
Τρεις εταιρίες του ομίλου Crown, η OPX Media, η ελβετική Oderma και ο κος
Ruitenburg.
• Ti παράνομο έκαναν;
Μέχρι τώρα αυτοί δηλ. οι τρεις εταιρίες του ομίλου Crown, η OPX Media, η ελβετική
Oderma και ο κος Ruitenburg, εισήγαγαν φωτ. μηχανές Nikon εκτός ΕΕΑ (European
Economic Area) και πωλούσαν στο ολλανδικό εμπόριο, παραβιάζοντας την
ευρωπαϊκή νομοθεσία περί εμπορικού σήματος.
• Ποια ήταν ή έκβαση της απόφασης για τους εναγόμενους;
Η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει ότι οι εναγόμενοι δηλ. οι τρεις εταιρίες του
ομίλου Crown, η OPX Media, η ελβετική Oderma και ο κος Ruitenburg πρέπει να
διακόψουν άμεσα τις εισαγωγές Nikon από τρίτες χώρες με οποιονδήποτε τρόπο και με
οποιαδήποτε επωνυμία ή ιδιότητα.

• Ποιος είναι ο κος Ruitenburg και ποια η
σχέση του με την εταιρία Crown;
Ήταν μέτοχος και manager της Crown,
oμίλου που εμπλέκεται στο θέμα. Και το
σημαντικότερο, το δικαστήριο διεπίστωσε
ότι ο κος Ruitenburg προσωπικά
διεδραμάτισε βασικό ρόλο στην πώληση
παράνομα εισαγόμενων Nikon προϊόντων
στο ολλανδικό εμπόριο χρησιμοποιώντας
διάφορα εταιρικά σχήματα σαν προκάλυψη.
• Τι προϊόντα εισάγονταν;
Οι εναγόμενοι εισήγαγαν σώματα Digital SLR
καθώς και φακούς, φλας, αξεσουάρ…
• Εχουν πέσει στην αντίληψή σας και
άλλες εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα που
διακινούν παρανόμως προϊόντα Nikon;
Γνωρίζουμε ότι οι εναγόμενοι ήταν διαβόητοι
όσον αφορά παράνομες εισαγωγές
εκτός ΕΕΑ. Παραπέρα, προτιθέμεθα να
ενημερώσουμε οποιονδήποτε μετέρχεται
παρόμοιες πρακτικές για το παράνομο των
ενεργειών του. Η ολλανδική αντιπροσωπεία
Nikon B.V. διατηρεί την πεποίθηση ότι η
δραστηριοποίηση αυτή θα συμβάλει στην
ανάπτυξη υγιών συνθηκών ανταγωνισμού.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Ιστορίες με πάθος.
Η φωτογραφική μηχανή EOS 5D Mark II αποτελεί
το ιδανικό εργαλείο για επαγγελματίες φωτογράφους με πάθος για τη δουλειά τους. Ενσωματώνει
αισθητήρα πλήρους καρέ με ανάλυση 21.1
megapixel, δυνατότητα λήψης βίντεο σε Full HD
και ταχύτητες ISO έως 25.600, παρέχοντας
εξαιρετικές δυνατότητες για δημιουργική έκφραση.
Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon.co.uk/
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε να
συνδυάσετε στατικές εικόνες με βίντεο υψηλής
ευκρίνειας για να προσθέσετε πάθος και στη δική
σας ιστορία.

Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
Γράψτε την ιστορία σας.

w w w. inter s ys .gr
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Kodak

Γράμματα στην σύνταξη

Διαμαρτυρία για τις απολύσεις
Αγαπητοί φίλοι,

Oπτικά Schneider
Νέες δυνατότητες για τον επαγγελματία
Στα πλαίσια της συνεργασίας με την ιαπωνική
Mamiya και τη σκανδιναυϊκή PhaseOne NAS, η
γερμανική Schneider Kreuznach, ανήγγειλε την
από κοινού ανάληψη ενός καινούργιου project, το
οποίο αφορά την σχεδίαση, εξέλιξη και βιομηχανική
παραγωγή ειδικών φακών για digital imaging
επαγγελματικές εφαρμογές. Όπως δήλωσε ο Ηenrik
Hakonsson, πρόεδρος και CEO της PhaseOne, “To
όραμά μας να προσφέρουμε στους φωτογράφου
ελευθερία επιλογής στον εξοπλισμό βρίσκεται
στο επίκεντρο της συνέργειάς μας με την εταιρία
Schneider Kreuznach. Eϊμαστε αφοσιωμένοι στην
ανταλλαγή know how επί της ψηφιακής τεχνολογίας
ανάμεσα σε εταιρίες που απολαμβάνουν του
παγκόσμιου σεβασμού προωθώντας τα όρια της
φωτογραφικής απόδοσης». Με τη σειρά του ο
πρόεδρος της Mamiya Digital Imaging κος Τoshio
Midorikawa, πρόσθεσε: «Η πετυχημένη από κοινού
εργασία έχει ήδη καταλήξει σε ορατό αποτέλεσμα,
στην πιο ανοιχτή πλατφόρμα εξοπλισμού μεσαίου
φορμά στον κόσμο. Τωρα πραγματοποιούμε ένα
ακόμη βήμα, καθώς μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία
με τα ταλέντα της Schneider στην σχεδίαση
οπτικών προκειμένου ν’ αποκομίσουν οφέλη όλοι
οι φωτογράφοι.» Τα πρώτα απτά δείγματα της
συνεργασίας είναι οι φακοί με εστιακές αποστάσεις
55, 80 και 110mm τύπου leaf shutter (κλείστρο
εντός φακού) για τα ψηφιακά συστήματα μεσαίου
φορμά PhaseOne 645DF/Μamiya 645DF. Oι
παραδόσεις θ’ αρχίσουν κατά το τελευταίο τρίμηνο
του 2009.
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Mε την επιστολή μου θα ήθελα να θέσω υπόψη των αναγνωστών του
Photobusiness κάποια πράγματα που έγιναν κατά την αποχώρηση
της Kodak από την Ελλάδα. Υπήρξα γραμματέας του σωματείου των
εργαζομένων στην εταιρία. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην Kodak
Ελλάδας εκτός από κάποια διευθυντικά στελέχη ήταν μέλη του.
Εγώ είχα ενημερωθεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των εργαζομένων
στην Κοdak, σαν εκπρόσωπος, όταν ανακοινώθηκε, 16-17 Ιανουαρίου
2009, ότι η διοίκηση στην Ευρώπη αποφάσισε να σταματήσει την
λειτουργία σε τέσσερις χώρες και μία ακόμα που δεν ανήκει στην Ευρώπη,
την Τουρκία. Παραβρέθηκα λοιπόν στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου που έγινε αμέσως μετά, τον Φεβρουάριο και έθεσα στη
διοίκηση για ποιο λόγο γίνεται η αποχώρηση από την Ελλάδα, εφόσον
δεν παρατηρείται οικονομικό πρόβλημα και έχουμε μείνει ελάχιστα άτομα.
Η απάντηση ήταν ότι δεν επρόκειτο για θέμα οικονομικό αλλά κεντρική
απόφαση της εταιρίας.
Στη συνέχεια πραγματοποιήσαμε μία συνάντηση στο Υπουργείο
Απασχόλησης, με παρέμβαση της Ομοσπονδίας και του Εργατικού Κέντρου.
Τότε οι εκπρόσωποι της Kodak κύριοι Πιατόπουλος και Κυριανάκης
είπαν ότι δεν είχαν κάτι οριστικό από τη μητρική εταιρία και ζήτησαν να
περιμένουμε νεώτερα. Εμείς τότε πιστεύαμε και θεωρούσαμε εφικτό η
εταιρία να συνεχίσει να απασχολεί κάποια άτομα.
Κατόπιν, έγιναν διαπραγματεύσεις με την Διοίκηση της εταιρίας και το
Σωματείο για το «πακέτο αποχώρησης» δηλ. για ένα εξτρά ποσόν πέρα από
τη νόμιμη αποζημίωση που δίνουν κατά συνήθη πρακτική οι πολυεθνικές
σε περιπτώσεις απολύσεων. Γίνανε πολλές διαβουλεύσεις γιατί πιστεύαμε
ότι η εταιρία είχε συμφέρον να λύσει αξιοπρεπώς την συνεργασία με
τους τελευταίους εργαζόμενούς της. Είχε οριστεί και μία συνάντηση με το
Νομάρχη κο Κουρή με την βοήθεια του Εργατικού Κέντρου για περισσότερο
χρόνο διαβουλεύσεων. Δέκα λεπτά πριν τη συνάντηση όμως μας πίεσαν να
υπογράψουμε αλλιώς δεν θα έδιναν τίποτε πλην των απολύτως νομίμων.
Κατόπιν αυτού καταθέσαμε γραπτώς ένα υπόμνημα εμείς και ένα η εταιρεία
στη Νομαρχία. Η Νομαρχία Ν.Α. Αττικής αποφάσισε και έστειλε γραπτώς
στην εταιρεία ότι απορρίπτει τις ομαδικές απολύσεις. Από εκεί και πέρα
σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί μας και άρχισαν οι απειλές.
Η ουσία είναι ότι η εταιρία με πίεση εξανάγκασε τους συναδέλφους να
υπογράψουν με τους δικούς της όρους, με μηνύματα SMS… Η μόνη
που δεν δέχθηκα να υπογράψω ήμουν εγώ η οποία τελικά απολύθηκα
μόνον καταβάλλοντάς μου την νόμιμη αποζημίωση και μάλιστα μου την
κατέθεσαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Επίσης δεν τηρήθηκε ένα ομαδικό
συμβόλαιο συνταξιοδότησης της Alico βάσει του οποίου όταν έβγαινες
στη σύνταξη έπαιρνες το 30% της αποζημίωσής σου από την Alico και όταν
είχες μισθό πάνω από την μεγαλύτερη κλίμακα του ΙΚΑ έπαιρνες πρόσθετη
σύνταξη εφ’όρου ζωής ή εφάπαξ. Ζητήσαμε γραπτώς τους όρους κάλυψης
αλλά η εταιρεία αρνήθηκε να τους χορηγήσει στους δικαιούχους. Έχει
οριστεί δικάσιμος για τα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της Kodak στις 10
Noεμβρίου και κανονική δικάσιμος για τοv Σεπτέμβριο του 2010.
Αισθάνομαι άσχημα γιατί η εταιρία δεν εκτίμησε μετά από τόσα χρόνια
προϋπηρεσίας πόσο δύσκολο έως αδύνατο είναι να βρεις δουλειά σήμερα
σε συνθήκες κρίσης και στράφηκε με εμπάθεια εναντίον μου, λόγω της
συνδικαλιστικής μου δράσης που ποτέ δεν ήταν αρεστή στη διοίκηση.
Επιφυλάσσομαι για όλες τις νόμιμες ενέργειές μου.
ΓεωργΙα ΑδαμοποΥλου

Πρώην γενική γραμματέας σωματείου εργαζομένων Κοdak
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Διεθνές περισκόπιο

Τέχνη ή πορνογραφία;
Ένα δίλημμα με ...αγγλικές ρίζες

Έρευνα ΡΜΑ
Συμπεριφορά καταναλωτών στις οικιακές εκτυπώσεις
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του αμερικανικού ΡΜΑ, για τις τάσεις των χρηστών
φωτογραφίας στον τομέα των εκτυπώσεων, φαίνεται ότι έχει ξεπεραστεί πλήρως
το παλιό μοντέλο εκτύπωσης όπου ζητούνταν hard copies όλων των εικόνων για
λόγους ελέγχου του περιεχομένου (proofing). Eτσι υποφέρει η κλάση των μικρών
εκτυπώσεων 10x15cm. O έλεγχος γίνεται είτε στην οθόνη της μηχανής ή στο
μονιτορ του οικιακού υπολογιστή. Επτά χρόνια μετά την άφιξη στα καταστήματα
των ψηφιακών minilab, η ζήτηση για 10x15cm φθίνει συνεχώς ενώ αυξάνεται η
συμμετοχή των μεγεθύνσεων 20x25cm και Α4. Επίσης παρά τις πολύ χαμηλές
τιμές στα εργαστήρια που τυπώνουν ψηφιακά σε αργυρούχο χαρτί RA4, περίπου
το 50% προτιμάει την οικιακή εκτύπωση, εν γνώσει ότι κοστίζει περισσότερο.
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, η συμμετοχή των μεγεθύνσεων στην
οικιακή εκτύπωση φθάνει στο 16% ενώ στα καταστήματα μόλις το 3%, αλλά και
οι εκτυπώσεις 13x20cm έχουν την τιμητική τους στο σπίτι.

Η υπερβολή των Αγγλοσαξώνων χτύπησε
για άλλη μια φορά. Αυτή τη φορά θύμα
μια φωτογραφία του Richard Prince, που
απεικονίζει γυμνή και με έντονο μακιγιάζ την
10χρονη τότε Brooke Shields.
Eπρόκειτο να αναρτηθεί στους τοίχους
της κορυφαίας γκαλερί Tate Modern. Η
φωτογραφία του Prince, με τίτλο “Spiritual
America”, μέρος της έκθεσης “Pop Life,
Art in a Material World”, προκάλεσε τις
αντιδράσεις οργανώσεων που ασχολούνται με
τα παιδιά καθώς και θρησκευτικών ενώσεων.
Ύστερα από επιθεώρηση ειδικού κλιμακίου
της Σκότλαντ Γιαρντ αποσύρθηκε υπό την
πίεση μερίδας της κοινής γνώμης και μελών
οργανώσεων που υποστήριξαν ότι η εικόνα
προωθεί τη παιδική πορνογραφία. Φυσικά
η έκθεση αυτή είχε φιλοξενηθεί το 2007 στο
Μουσείο Gugenheim της Νέας Υόρκης χωρίς
να προκαλέσει καμία απολύτως αντίδραση.
Το γεγονός μας κάνει για άλλη μια φορά να
αναρωτηθούμε για την πουριτανική ακρότητα
και το κύμα λογοκρισίας και περιστολής του
δικαιώματος της έκφρασης που πλήττει τις
δυτικές κοινωνίες.
Δεν είναι μακριά η μέρα που θα καταδικαστεί
και θα σταλεί στην πυρά η ...Αναγέννηση και
τα γυμνά της. Θυμηθείτε τα γυμνά αγγελάκια
του Μichelangelo στην Capella Sixtina....

Η Canon δεν θα συμμετάσχει στo PMA
...ηχηρή απουσία από την μεγαλύτερη έκθεση imaging των ΗΠΑ!
Πρόκειται φυσικά για την διεθνή φωτογραφική εμπορική έκθεση PMA (Photo
Marketing Association) που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Πέντε μήνες
πριν ανοίξει τις πόρτες της, η Canon ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να συμμετάσχει
φέτος, παρόλο που μέχρι πρότινος ήταν ο μεγαλύτερος εκθέτης.
Σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της Canon USA, Eliott
Peck, δήλωσε πως οι λόγοι που ώθησαν την εταιρεία στην απόφαση αυτή δεν
ήταν οικονομικοί. Φέτος η έκθεση μετακόμισε από το Las Vegas, όπου γινόταν τα
τελευταία 6 χρόνια, στην νότια Καλιφόρνια και στο εκθεσιακό κέντρο Anaheim.
O Peck δήλωσε πως η μετακόμιση αυτή έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφαση
της Canon καθώς και η δυσκολία να συνδυαστούν οι ημερομηνίες της
έκθεσης, που έχουν οριστεί για το τέλος Φεβρουαρίου, με τους κύκλους ζωής
των προϊόντων και τις καθορισμένες ημερομηνίες παρουσίασης των νέων
μοντέλων. Παρόλα αυτά η Canon ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στην έκθεση
ηλεκτρονικών ευρείας κατανάλωσης CES η οποία προηγείται χρονικά της
PMA. Η CES δέχεται σαφώς μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών λόγω της μεγάλης
γκάμας εκθεμάτων. Επιπλέον η Canon δεν έχει επιβεβαιώσει την συμμετοχή
της στη Photokina, που κρατά (ακόμη) τον τίτλο της μεγαλύτερης έκθεσης
φωτογραφικών στο κόσμο. Παρόλο την απουσία της Canon από το PMA, oι
Fujifilm, Kodak, Nikon, Olympus και Panasonic επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους
ενώ οι Sony, Pentax και Samsung δεν έχουν συναινέσει ακόμη.
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ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
Ήρθε στην Ελλάδα το μοναδικό φωτογραφικό
μηχάνημα εκτύπωσης διπλής όψης D 502

Τόσο προηγμένο όσο απαιτούν οι σύγχρονες απαιτήσεις της φωτογραφίας
• Άμεση παραγωγή  Photobook μεγεθών 15x15, 20x20 και 20x28
• Εκτυπώσεις φωτογραφιών από 10x15 έως 20x28 μονής(κλασσικής) και διπλής όψης (εμπρός - πίσω).
• Δυνατότητα δημιουργίας συναρπαστικών  “Trendy”  εκτυπώσεων (Ημερολογίων, Ευχετήριων καρτών,
Κορνιζών και σχεδιαστικών συνθέσεων μονής και διπλής όψης).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων της Noritsu Ελλάς
κ.Κων/νο Τεκτονίδη στο τηλ 210 6019506 - 6977 356565, e-mail:dinos.tektonidis@noritsu.de

Noritsu Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε., Πλαπούτα 12, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6019506
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Sony: τεχνολογία Exmor R στους αισθητήρες
Για σημαντική βελτίωση των παραμέτρων ευαισθησίας, ευκρίνειας & θορύβου
Μια σημαντική αναβάθμιση της τεχνολογίας CMOS σηματοδοτεί η αναγγελία των
αισθητήρων Εxmor R. Tα πρώτα μοντέλα με παρόμοιο αισθητήρα είναι οι compact
Cybershot DSC-TX1 και WΧ1 και η κορυφαία High Definition βιντεοκάμερα HDR-CX520.
H βελτίωση των επιδόσεων επιτεύχθηκε με πολύ διαφορετική σχεδίαση και συγκεκριμένα
με φωτισμό της πίσω πλευράς του υποστρώματος πυριτίου στο chip, σε αντίθεση με τα
συμβατικά CMOS που φωτίζονται από την εμπρός πλευρά. Ο νέος αισθητήρας που έχει
φωτοδιόδους μεγέθους 1,75nm και ρυθμό ανανέωσης 60fps, επιτυγχάνει σπουδαίες
επιδόσεις και μάλιστα διπλάσια ευαισθησία αυξάνοντας τον ωφέλιμο λόγο σήματος προς
θόρυβο κατά +8dB (προέρχεται από την κατά +6dB αύξηση της ευαισθησίας και -2dB
μείωση θορύβου) συγκρινόμενος με αντίστοιχα CMOS με ίδιο μέγεθος εικονοστοιχείου.
Οι μέχρι σήμερα αισθητήρες στις compact ψηφιακές μηχανές και τα camcorder είχαν να
συμβιβάσουν δύο αντιτιθέμενες παραμέτρους, το μέγεθος του αισθητήρα και τις επιδόσεις.
Η ελαχιστοποίηση των διαστάσεων δεν μπορούσε να συμβάλει στα χαρακτηριστικά
θορύβου. Όλα αυτά οδήγησαν στην απαίτηση σχεδίασης αισθητήρων με βελτιωμένο λόγο
S/N, ειδικούς αλγόριθμους κλπ.
Η Sony συνειδητοποιώντας τα πλεονεκτήματα των CMOS όπως χαμηλή ενεργειακή
κατανάλωση, μικρότερο κατασκευαστικό κόστος και ενσωμάτωση στο ίδιο chip πολλών
λειτουργιών, εξέλιξε τα back illuminated CMOS ή αλλιώς Exmor R. Eνώ με τις συμβατικές
σχεδιάσεις τα μεταλλικά mini ηλεκτρόδια και τα transistor στην εμπρός πλευρά των
αισθητήρων παρενοχλούν τη φωτομεταδοτικότητα (ροή φωτονίων) η αρχιτεκτονική
του Exmor R ελαχιστοποιεί τις συναφείς απώλειες και αυξάνει την ποσότητα φωτός που
καταλήγει σε κάθε εικονοστοιχείο. Βέβαια, κατά την σχεδίαση οι μηχανικοί και φυσικοί
της Sony χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως dark current (υπολειματικός
θόρυβος στο chip) ελαττωματικά εικονοστοιχεία και νόθο χρώμα λόγω διαρροών. Όλα
αυτά μπορούν να καταλήξουν σε υποβάθμιση της απόδοσης.
Τυπικοί εκπρόσωποι της νέας γενιάς μηχανημάτων με αισθητήρες Exmor R είναι οι
προαναφερθείσες compact και η κάμερα. Η ΤΧ1 και η WX1, περί των οποίων έχουμε
ξαναγράψει σε προηγούμενο τεύχος, φοράνε τον ίδιο ακριβώς αισθητήρα 10,2MP Exmor
R και διαφοροποιούνται στους φακούς όπου η μεν πρώτη φοράει φακό Ζeiss VarioTessar ισοδύναμο με 35-140mm αποτελούμενο από 12 οπτικά στοιχεία σε 10 γκρουπ
(συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων ασφαιρικών στοιχείων) και υβριδικής σχεδίασης:
(δηλ. ολόκληρος ο φακός περιλαμβάνεται στο σώμα και δεν προεξέχει). Επίσης η οθόνη
αφής 3.0 inch Clear Photo LCD Plus ανάλυσης 230,000 pixels καταργεί τα χειριστήρια
προκαλώντας ένα mini πολιτιστικό σοκ… Η WX1 προκρίνει τη λύση του υπερευρυγώνιου
Sony G lens 5x zoom 24-120mm με πιο κλασσική (προεκτεινόμενη) σχεδίαση ενώ και η
οθόνη 2.7 inch Clear Photo LCD approx. 230.000 pixel είναι συμβατική.
Μεγάλο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η νέα ναυαρχίδα των HD camera του
στόλου Sony που κτίζεται και αυτή γύρω από τον Exmor R αισθητήρα 1/2.8in. με
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διάταξη ClearVid Array (6.6 Megapixel,
12 Megapixel effective) και επεξεργαστή
Bionz. Eννοείται ότι η συσκευή υλοποιείται
με state of art προδιαγραφές όπως το
πολύ προηγμένο τρισδιάστατο Steadyshot
Active, προσεγμένα οπτικά Sony G,
εσωτερική μνήμη flash 64Gigabyte που
δίνει περιθώριο εικονοληψίας full HD επί
25 συνεχείς ώρες και ήχο Dolby surround
5.1. To σύστημα Geotagging καταγράφει
συνεχώς τη θέση αναφορικά με GPS και το
map view δείχνει συνεχώς τη θέση στην
οθόνη τριών ιντσών. Μέχρι και 6 συνήθεις
λειτουργίες μπορούν ν’ απεικονίζονται
συνεχώς στην οθόνη. Σημειώνουμε ότι η
βιντεοκάμερα αυτή έχει πιστοποιηθεί από
την Apple για απόλυτη συμβατότητα με
iMovie.
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Joby Gorilla Mobile
Ειδική θήκη / βάση για iPhone
H γνωστή κατασκευάστρια εταιρία του
Gorillapod, του γνωστού έξυπνου τριπόδου,
ανήγγειλε ένα εξίσου έξυπνο αξεσουάρ
για το πιο δημοφιλές κινητό. Προορίζεται
βέβαια για το iPhone τελευταίας γενιάς 3G/
3GS. Στην πραγματικότητα είναι συνδυασμός
Gorillapod και βάσης που διευκολύνει
την τοποθέτηση σε οποιαδήποτε
επιφάνεια για παρακολούθηση ταινίας,
ακρόαση μουσικής, βιντεοσκόπηση και
φωτογράφηση. Με τέσσερις διαφορετικούς
αντάπτορες, το Gorillamobile υποστηρίζει
και άλλες τηλεφωνικές συσκευές.
ΓΕΡΑΜΑΣ 210 3303411

Hasselblad
Νέα high-end DSLR με ενισχυμένα χαρακτηριστικά
H Hasselblad φιλοδοξεί να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην ιστορία των DSLR μεσαίου φορμά
με την κυκλοφορία της H4D-60 η οποία θα ενσωματώνει το χαρακτηριστικό True Focus
με APL (Absolute Position Lock) κάνοντας το auto focus σημαντικά πιο εύκολο και
ακριβές για τους επαγγελματίες φωτογράφους. Η Hasselblad που φέτος γιορτάζει τα
40 χρόνια συνεργασίας με την NASA, κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων
για την πρώτη προσσελήνωση και την πρώτη σεληνιακή φωτογραφία ανακοίνωσε την
κυκλοφορία της νέας σειράς H4D, με πρώτο μοντέλο την H4D-60 με αισθητήρα μεσαίου
φορμά μόλις ...60 Megapixel.
PHOTOMETRON 210 210 6006239

Multirama
Nέο κατάστημα στο Περιστέρι
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν
τα εγκαίνια του νέου καταστήματος
Multirama, της μοναδικής εξειδικευμένης
αλυσίδας ηλεκτρονικών υπολογιστών
στην Ελλάδα, στην οδό Εθν. Αντιστάσεως
36-38 την πρώτη 01 Οκτωβρίου 2009 στο
Περιστέρι. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν,
ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας
Παχατουρίδης, η Αντιδήμαρχος
Περιστερίου κ. Μαρία Τσιώτα καθώς
και πλήθος κόσμου. Το πλήθος κόσμου
υποδέχθηκε ένθερμα το show του
γνωστού τηλεστάρ Χρήστου Φερεντίνου
που περιλάμβανε γρήγορα αυτοκίνητα
και το νέο παιχνίδι Need for Speed Shift.
Το κατάστημα εκτείνεται σε χώρο 700
τμ. και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις
Πληροφορικής και περιφερειακών Η/Υ σε
ανταγωνιστικές τιμές.

Fujifilm 3D
FinePix REAL 3D W1: επαναστατική τρισδιάστατη digital compact
Την ακούγαμε από καιρό, την είδαμε από κοντά στην έκθεση IFA και πλέον τα πρώτα
τεμάχια διακινούνται προς το λιανεμπόριο. Πρόκειται φυσικά για την Fujifilm 3D W1 με την
πρωτοποριακή τεχνολογία FinePix REAL 3D που βάζει σε τρισδιάστατη προοπτική την ψηφιακή
εικόνα. Η Fujifilm είχε ανακοινώσει πως ήδη από τις 30 Σεπτεμβρίου η Fujifilm 3D W1 θα ήταν
διαθέσιμη στην αμερικάνικη αγορά. Η σχεδίαση ανοίγει νέους ορίζοντες καθώς περιλαμβάνει
δίδυμους 3x zoom Fujinon φακούς και δίδυμους αισθητήρες CCD που αποτυπώνουν δύο
σχεδόν πανομοιότυπες εικόνες τις οποίες στη συνέχεια η συσκευή συγχωνεύει μετατρέποντάς
τες σε µια εικόνα 3D που εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη µας. Μαζί με την μηχανή κυκλοφορεί
ο V1 picture viewer για την προβολή των φωτογραφιών. Το σύστημα FinePix REAL 3D
είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα λήψης και προβολής 3D
φωτογραφιών που ο χρήστης μπορεί να απολαύσει χωρίς τη χρήση των γυαλιών 3D.
FUJIFILM Hellas 210 9404100
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Pentax Optio M85
Δεύτερη νέα παρουσία στα 12Μegapixel
H M85 απευθύνεται στο κοινό που θέλει το κάτι παραπάνω,
δηλ. ευελιξία, ποιότητα εικόνας και στυλάτη σχεδίαση. Η
slimline M85 ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις με τo λεπτό σώμα
πάχους μόλις 19mm που την κατατάσσει στις πιο λεπτεπίλεπτες
και μοδάτες compact. Φοράει και αυτή αισθητήρα 12Μegapixel
και ημιευρυγώνιο 3x (32-96mm) zoom με φωτενότητα f2.95,2. Άλλες δυνατότητες που αξίζει ν’ αναφερθούν, αφορούν
τη «χορταστική» οθόνη 3in. 230K pixel και το video ciip
HD 1280x720p/ 15fps. Oι λειτουργίες σκηνής αναλυτικά
περιλαμβάνουν Αυτόματη, Αυτόματη Σκηνής, Αθλήματα,
Τοπίο, Νυχτερινό Τοπίο, Πορτρέτο, Αυτό-Πορτρέτο, Νυχτερινό
Πορτρέτο, Χιόνια, Πυροτεχνήματα, Πάρτυ, Ηλιοβασίλεμα,
Μουσείο, Παραλία, Φυλλώματα, Ενυδρείο, Παιδιά & Ζώα,
Αντιγραφή, Πίσω Φωτισμός και Ηχητική Εγγραφή.

Phase One - Mamiya

ΣΑΛΚΟΦΩΤ 210 3217506 2310 278600

Νέα μηχανή μεσαίου φορμά
Η Phase One ανακοίνωσε τη κυκλοφορία νέας μηχανής μεσαίου
φορμά, τη Phase One 645DF, η οποία κατασκευάστηκε σε συνεργασία
με την Mamiya. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας αναμένεται νέα
standard καθώς θα συγχρονίζει σε υψηλές ταχύτητες flash έως 1/1600
του δευτερολέπτου. Επιπλέον ανακοινώθηκε και η κυκλοφορία τριών
νέων φακών leaf shutter στα 55 mm, 80 mm και 110mm με φωτεινό
διάφραγμα f/2.8 σχεδιασμένων με βάση την Phase One 645DF. Οι
νέοι φακοί αποτελούν προϊόν συνεργασίας με την Mamiya Digital
Imaging και την Schneider Kreuznach. Η νέα κατασκευή της PhaseOne
υποστηρίζει τόσο φωτοφράκτες εστιακού επιπέδου και εντός φακού
(leaf shutter), πλάτες διαφορετικών κατασκευαστών και υπόσχεται 5
φορές ταχύτερη απόδοση σε ένα συνηθισμένο set up.
FOTOVISION 210 3390811

Απόσυρση Νοritsu
Για ιδιοκτήτες minilab Konica
Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο
της Noritsu Hellas, μετά την επιτυχία
αντίστοιχου προγράμματος για τα
μηχανήματα σειράς Konica QD-21
την άνοιξη του 2007, ήδη τρέχει
το νέο πρόγραμμα επιδότησης
αντικατάστασης για κατόχους minilab
Konica R1 και R2. Συγκεκριμένα, για το
χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου
2009 εώς 31 Δεκεμβρίου 2009 θα
ισχύσει επιδοτούμενη αντικατάσταση
-απόσυρση των μοντέλων της σειράς
Konica R1 και Konica R2.
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο
πωλήσεων της Noritsu Ελλάς κ.
Κωνσταντίνο Τεκτονίδη.
Tηλ. 210.6019506-6977356565,
e-mail:dinos.tektonidis@noritsu.de
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Pentax Optio Ε85
Oικονομική και όχι μόνον…
Υψηλή ανάλυση 12 megapixel, δεν σημαίνει αναγκαστικά
ακριβή τιμή. Η νέα Pentax Optio Ε85 κανει πραγματικότητα
τις επιθυμίες των χρηστών με το χαμηλό κόστος απόκτησης
που (έκπληξη!) συνυπάρχει με πλήρεις προδιαγραφές. Για
παράδειγμα έχει καλό ημιευρυγώνιο φακό Pentax zoom (3296mm) 3x, 23 λειτουργίες σκηνής, μπαταρία λιθίου, λειτουργία
Αναγνώρισης Προσώπου που εντοπίζει στην εικόνα συγχρόνως
ως δέκα πρόσωπα ταυτοχρόνως. Eπίσης ικανοποιεί η φωτεινή
οθόνη 2,7in. 230.000pixel. Χάρη στο επαρκέστατο εύρος
ευαισθησίας ISO 80-3200 εξασφαλίζεται η δυνατότητα λήψεων
και κάτω από χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό (π.χ. εσωτερικό
κτηρίων, μουσείων, σε θεατρικές παραστάσεις κλπ.)
ΣΑΛΚΟΦΩΤ 210 3217506 2310 278600

Tamron 60mm macro
Tώρα και σε μοντούρα για Sony DSLR
Mια ακόμη έκδοση του macro φακού SP AF60mm F2 Di II LD
(IF) 1:1 Macro ειδικά σχεδιασμένου για ψηφιακές ρεφλέξ με
αισθητήρες μεγέθους APS-C κυκλοφόρησε. Αυτή τη φορά για
Sony. Πρόκειται για ένα πραγματικά γρήγορο φακό με μέγιστο
διάφραγμα f/2, κατάλληλο όχι μόνον για close-up αλλά και
σοβαρή δουλειά πορτρέτου. Καλύπτει οπτικό πεδίο φακού 93mm.
Με το σύστημα Internal Focusing (IF) διευκολύνει πολύ τη χρήση
φίλτρων καθώς δεν περιστρέφεται το εμπρόσθιο στοιχείο του
φακού. Χάρη στο ειδικό σύστημα αποσύμπλεξης του autofocus
έχει συνεχώς δυνατότητα να περνάει σε χειροκίνητη εστίαση. Ήδη
διατίθεται και σε μοντούρες Canon και Nikon
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 210 3231354
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Samsung
Kινητό 12Megapixel και zoom 3x!!
Είχαμε κατά διαστήματα ακούσει για κινητά
στην Άπω Ανατολή (και μάλιστα στην Κορέα)
που μιμούνταν τις φωτογραφικές μηχανές.
Δηλ. για μοντέλα με ενσωματωμένο zoom.
Όμως όλα αυτά είχαν μείνει για διάφορους
λόγους που ποτέ δεν διευκρινίστηκαν,
στην εσωτερική κορεάτικη αγορά. Τώρα
όμως η κορεάτικη γιγάντια εταιρία των
καταναλωτικών ηλεκτρονικών, που απειλεί
μονίμως με εκθρόνιση τη Sony, εξήγγειλε το
SCH-880, το πρώτο φωτο-κινητό με zoom, το
οποίο φιλοδοξεί να αποβιβαστεί στη Δύση,
σπέρνοντας τον πανικό… Το θαυμαστό (στα
χαρτιά τουλάχιστον…) μηχάνημα, φοράει
αισθητήρα 12 Megapixel (όχι και τόσο
απαραίτητο) και φακό 3x zoom (άκρως
απαραίτητο…). Και μάλιστα διπλασιάζει
το σεξ απήλ με δυνατότητα HD video
720p (1280x720 30fps). To hardware είναι
πολύ ενδιαφέρον με εντυπωσιακή oθόνη
αφής τεχνολογίας AMOLED και ανάλυσης
800x480pixel, καθως και ενσωματωμένα wifi,
GPS, HSDPA, μνήμη flash 4Giga, επέκταση
μνήμης microSD και Bluetooth.
FOURLIS TRADE 210 6293001

HP Premium
Εντυπωσιακά πολυμηχανήματα με απίστευτες δυνατότητες
Παρατηρώντας προσεκτικά την αγορά οικιακών εκτυπωτών διαπιστώνουμε ότι οι εταιρίες
σταδιακά αποθαρρύνουν τα απλά printer και δίνουν περισσότερο βάρος στις συσκευές
all in one. H προτίμηση έχει λογική βάση: ο γραφειακός χώρος είναι σχεδόν πάντα
περιορισμένος. Δύσκολα βρίσκουν θέση δύο ή τρεις ξεχωριστές συσκευές δηλ. printer,
scanner και fax. Γι αυτό, τα πολυμηχανήματα εκπροσωπούν την έξυπνη λύση έχοντας
αθροιστικά πολύ χαμηλότερο κόστος και εξοικονομώντας πολύτιμο χώρο.
Φέτος η πάντα καινοτομική Hewlett Packard, έκανε την υπέρβαση με τη σειρά Premium.
Ανάλογα με τις αγορές, κυκλοφορούν μοντέλα της σειράς με παραλλαγές εξοπλισμού
και χαρακτηριστικών. Εμείς θα περιοριστούμε στα μοντέλα Premium Fax aio και Premium
Touchsmart Web. To πρώτο είναι ένα από τα πιο πλήρη πολυμηχανήματα, που έχουμε
ποτέ συναντήσει: διαθέτει υποστήριξη Εthernet και WiFi, εκτύπωση απευθείας από
φωτ. μηχανές μέσω PictBridge, από κάρτες μνήμης, και USB. Aν κάποιοι θεωρήσουν
τετριμμένα αυτά τα χαρακτηριστικά, ας δούμε στοιχεία όπως: το σκανάρισμα εικόνας και
μετά αποστολή του αρχείου σαν επισυναπτόμενο σε email, ή την αποθήκευση σε USB ή
κάρτα μνήμης. Αξίζει επίσης αναφορά η κάλυψη των οικολογικών στάνταρ Reach, ROHS
και Εnergy Star 1.0. Aκόμη πιο εντυπωσιακό είναι το μοντέλο Premium TouchSmart Web
που φοράει μια τεράστια επαφική οθόνη 4,33in. και συνδέεται ενσύρματα ή ασύρματα
στο web, xωρίς ανάγκη παρέμβασης PC. H πρωτοτυπία έγκειται στην παραμετροποίηση
του interface και των εφαρμογών, αλλάζοντας τα εικονίδια που αντιστοιχούν σε
mini εφαρμογές applets Aυτές είναι δωρεάν και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
διασκέδαση, σπίτι, παιδιά, blogs, photo και εισιτήρια. Στην πραγματικότητα, το μηχάνημα
περιέχει ένα mini λειτουργικό (μάλλον linux) ενώ η HP δίνει SDK εργαλείο σε όσους
προγραμματιστές θάθελαν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους.
HEWLETT PACKARD 210 8091100

Prince’s Rainforest
Οι πρώτες εκθέσεις
Φέτος το φθινόπωρο θα περιοδεύουν
ανά την Ευρώπη οι συγκλονιστικές
φωτογραφίες του Daniel Beltra, νικητή
του Βραβείου PRP (Prince’s Rainforest
Project) που δόθηκε στα Sony Photography
Awards. Ο πολυβραβευμένος φωτογράφος
Daniel Beltra έλαβε από το πρίγκιπα της
Ουαλίας και τη Sony επιχορήγηση για να
φωτογραφίσει τρία από τα μεγαλύτερα
τροπικά δάση του κόσμου, στον Αμαζόνιο,
στο Κονγκό και στην Ινδονησία. Η έκθεση
θα εγκαινιαστεί στο Kew Gardens, στο
Λονδίνο, στις 3 Οκτωβρίου 2009.
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Ο λόγος στoυς φορείς

IστορικΟ
Οι πρώτες προσπάθειες για τη
συνδικαλιστική έκφραση των Ελλήνων
φωτορεπόρτερ ξεκινούν ήδη από τα
χρόνια του Μεσοπολέμου. Το 1942

Ανδρόνικος Χατζηκωστής
Μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
• Μιλήστε μας για την εμπειρία σας στο φωτορεπορτάζ.
Έχω αρκετά χρόνια στο χώρο. Ξεκίνησα δουλεύοντας επαγγελματικά στην Ιταλία και
επέστρεψα στην Ελλάδα λόγω της συνεργασίας μου με το περιοδικό ΕΝΑ. Έμεινα
αρκετό διάστημα εκεί αλλά αποχώρησα μόνος μου γιατί ένιωθα ότι επαγγελματικά
oπισθοχωρούσα. Όταν είσαι εγκλωβισμένος σε ένα χώρο που ό,τι δουλειά και να
παραδώσεις θεωρείται καλή, δεν προσπαθείς να βελτιωθείς και από την άλλη τα πράγματα
άρχισαν να γίνονται μίζερα. Όταν με έστελναν οι Ιταλοί να φωτογραφίσω και γύριζα με
εκατόν εβδομήντα φιλμ με ρωτούσαν αν θεωρούσα ότι τα έχω καταγράψει όλα με τόσα
λίγα (φιλμ)... Ενώ όταν γύριζα στην Ελλάδα με δεκαπέντε μονάχα φιλμάκια με ρωτούσαν αν
φωτογράφιζα και τις πέτρες. Ο φωτογράφος όμως βελτιώνεται με τα κλικ. Το αποτέλεσμα
που φέρνεις είναι ανάλογο.
• Η κατάσταση έχει βελτιωθεί πλέον;
Τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Δεν κοιτούν τη
ποιότητα αλλά να καλύψουν τα γεγονότα όσο το δυνατόν φτηνότερα. Αυτό ισχύει όχι
μόνο στο φωτορεπορτάζ αλλά σε όλους τους κλάδους της φωτογραφίας. Θέλω να είμαι
αισιόδοξος και να λέω ότι είναι μια κρίση από την οποία θα ξεφύγουμε κάποια στιγμή.
Δεν μπορεί να βγαίνει μονίμως η χαμηλή ποιότητα προς τα έξω και όχι γιατί φταίνε οι
φωτογράφοι αλλά γιατί τα μέσα θέλουν να επιβιώνουν φτηνά.
• Με το συνδικαλισμό πότε ασχοληθήκατε;
Ασχολούμαι με το συνδικαλισμό από το 1986 με την ΕΝΕΤ που μετά ενώθηκε με την ΕΦΕ.
Είμαι άνθρωπος που συνδικαλιζόταν ακόμα και στην δικτατορία και έτσι ξεκίνησα να
ασχολούμαι και με τα κοινά του χώρου μου.
• Ποια είναι η συσπείρωση της ΕΦΕ σήμερα;
Το φωτορεπορτάζ είναι ένα ιδιαίτερο επάγγελμα. Μπορεί σε γενικές συνελεύσεις να είμαστε
150 άτομα και να είμαστε όλοι 300 εγγεγραμμένοι αλλά εκ των πραγμάτων οι συνάδελφοι
δεν γίνεται να μην δουλέψουν. Η ροή των γεγονότων πολλούς τους αναγκάζει να
βρίσκονται στις επάλξεις. Ο Τύπος δεν σταματάει. Πιστεύω ότι είμαστε από τους φορείς που
μπορεί να είμαστε λίγοι σε αριθμό αλλά έχουμε ποσοστό ενεργών μελών αρκετά καλό.
Ο χώρος μας είναι ιδιαίτερος: εργαζόμστε όλο το 24ωρο λόγω των καθημερινών εντύπων
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ιδρύθηκε η Ένωση Φωτορεπόρτερ
Αθηνών με τη συμμετοχή πολλών
από τους βετεράνους του χώρου:
Δημήτρης Τριανταφύλλου, Δημήτρης
Φλώρος, Χαράλαμπος Μεγαλοκονόμου,
Κυριάκος Κουρμπέτης, Ευριπίδης
Μάρτογλου, Φώτης Φλώρος και άλλοι
πολλοί συμπλήρωναν τον κατάλογο
των ιδρυτικών μελών της.
Το 1958 ιδρύθηκε η Πανελλήνια Ένωση
Φωτορεπόρτερ. Το 1967 ιδρύθηκε η
Εθνική Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
και το 1972 έγινε η πρώτη ενοποίηση
του Κλάδου: συγχωνεύθηκαν τα τρία
σωματεία σε ένα δημιουργώντας την
Ένωση Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος.
Το 1975 επαναλειτούργησε η Εθνική
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος.
Το 1981 ιδρύθηκε η Ένωση Νέων
Ελλήνων Φωτορεπόρτερ.
Το 1983 ιδρύθηκε η Πανελλαδική Ένωση
Φωτορεπόρτερ Ελλάδος.
Τέλος το 1991 καρποφόρησαν οι
προσπάθειες των Δ.Σ. των τριών εν
ενεργεία Ενώσεων με την τελευταία
ενοποίηση του Κλάδου με την
επωνυμία ‘‘Ένωση Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας’’ δίνοντας τέλος στο σαράκι
της πολυδιάσπασης που ταλάνιζε το
φωτορεπορτάζ. Το παρόν Διοικητικό
Συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Μάριος Λώλος
Αντιπρόεδρος: Γιώργος Παπαθανασίου
Γενικός Γραμματέας: Σπύρος Τσακίρης
Ταμίας: Βασίλης Κουτρουμάνος
Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης
Τριχιάς

ΣΕΛΙΔΑ 18

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

που χρειάζονται φωτογράφους σε σημεία και αντίστοιχα τα πρακτορεία στέλνουν
τους συναδέλφους σε επαρχία. Όταν υπάρχει λόγος μαζεύονται. Είναι πολύ καλό
το ποσοστό.
• Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου σήμερα;
Δουλεύουμε για την ελευθερία του τύπου και της εικόνας. Για τη δική μας
επαγγελματική αποκατάσταση και επιβίωση. Παλεύουμε με συναδέλφους
δημοσιογράφους που ουσιαστικά μας απαξιώνουν. Ενώ αυτοί σκέφτηκαν να
περάσουν άρθρα με τα οποία η κυβέρνηση αναγκάζει κάθε έντυπο ανάλογα με το
μέγεθος να απασχολεί και ένα αριθμό συντακτών, απαξίωσαν τους φωτορεπόρτερ.
Αρκετές φορές υπό πίεση φωτογραφίζουν και μόνοι τους. Αυτό συμβαίνει με
την ανοχή της διεύθυνσης και του κράτους. Από την άλλη πλευρά έχουμε το
αστυνομικό κράτος που δεν μας βλέπει ως επαγγελματίες αλλά ως αντιπάλους: οι
φωτορεπόρτερ είναι η εύκολη λεία σε κάθε επεισόδιο. Καθημερινά συμβαίνει αυτό.
Ύστερα, τα πρακτορεία που φτιάχτηκαν από συναδέλφους για να επιβιώσουν, χωρίς
να θέλω να θίξω κάποιον, άρχισαν να δίνουν δουλειές-πακέτα. Αυτά τα πακέτα
συνεχώς χαμηλώνουν σε τιμές και γίνονται πλουσιότεροι οι εκδότες. Το αποτέλεσμα
είναι να μην βγαίνουν ούτε τα πρακτορεία. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι δεν
συμφέρει κανέναν μας δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Όλοι θέλουν το φτηνό και
ρίχνουν το μπαλάκι στον επαγγελματία.
Προβλήματα έχουμε και με την πνευματική μας ιδιοκτησία. Γίνονται κλοπές ακόμα
και από κρατικούς φορείς και κανείς δεν παίρνει πρωτοβουλία. Υπάρχει μια
ελπίδα να βελτιωθεί αυτό μέσω του περιγράμματος. Οι μεγαλοεκδότες ρυθμίζουν
την κατάσταση όπως επιθυμούν. Αν οι μεγαλοεκδότες αρνηθούν τα υπουργεία
δεν θα αντισταθούν. Πρέπει να υπάρχει η πολιτική θέληση για να αλλάξουν τα

Ο λόγος στoυς φορείς
πράγματα. Που ακούστηκε ότι εμείς για να
πιστοποιηθούμε και να πάρουμε ταυτότητες,
πρέπει να υπογράψουν πρώτα οι πελάτες μας;
Είναι πρωτάκουστο να ρυθμίζει ο αγοραστής τη
τιμή αυτού που αγοράζει. Το κράτος το δέχεται
και δεν αντιστέκεται. Στους δημοσιογράφους δεν
γίνεται αυτό. Είμαστε λίγοι αλλά παλεύουμε.
• Ποια είναι τα επόμενα βήματα της ΕΦΕ;
Η ΕΦΕ έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα. Προσπαθούμε
να επιβιώσουμε. Δεν μας δίνουν εύκολα
επιδότηση για να κρατήσουμε τα γραφεία μας.
Οι συνάδελφοι κάνουν θυσίες για την ΕΦΕ.
Πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα.
Πρόσφατα μας έλεγαν στο Υπουργείο ότι
έχασαν τα έγγραφά μας για τις ταυτότητες.
Παλεύουμε μόνοι μας χωρίς να σκέφτονται ότι
εμείς επιτελούμε ένα σημαντικό έργο για τον
τύπο. Το περίγραμμα πρέπει να τύχει σεβασμού
από την πολιτεία όπως συμβαίνει σε όλη την
Ευρώπη. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτά
που δικαιούμαστε. Ζητάμε το δικαίωμα μας στην
εργασία και στην πνευματική μας ιδιοκτησία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Σε αυτή τη στήλη κάθε εβδομάδα το περιοδικό μας φιλοξενεί και ένα διαφορετικό
φορέα, Σωματείο, Σύνδεσμο, άλλο οργανωτικό σχήμα ή προσωπικότητα από
τον ευρύτερο χώρο του imaging. 		
photobusiness@photo.gr
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Τεχνικές επικοινωνίας
Η επιτυχής διαπραγμάτευση και η υποβολή υπομνημάτων
Κάθε διαπραγμάτευση απαιτεί τις απαραίτητες επικοινωνιακές δεξιότητες τις
οποίες και οφείλετε να βελτιώσετε. Πρέπει να είστε σε θέση να κάνετε προτάσεις
με σαφήνεια και να κατανοείτε τι ακριβώς προσφέρει η άλλη πλευρά.

ΠροετοιμΑζοντας τις συνομιλΙες
Όσο καλύτερα προετοιμασμένη είναι μια διαπραγμάτευση, τόσο μεγαλύτερες
είναι οι πιθανότητες επιτυχίας. Κατ’ αρχάς ορίστε τους στόχους σας.
Κατόπιν, αποφασίστε ποιος θα χειριστεί τη διαπραγμάτευση. Θα είναι πρόσωπο
ή ομάδα; Ποιά είναι η καλύτερη σύνθεση της ομάδας; Διασφαλίστε ότι η ομάδα
ερευνά διεξοδικά τα θέματα και τις θέσεις της. Η διερεύνηση αυτή θα βοηθήσει
να καθοριστεί η ατζέντα την οποία θα συμφωνήσετε με την άλλη πλευρά.
Ζητήστε από την ομάδα να προβάρει «ρόλους» τουλάχιστον μια φορά.
Τέλος, προσδιορίστε την κατώτερη οριακή θέση σας, δηλαδή το μίνιμουμ που
θα κάνετε αποδεκτό.

ΚατΕχοντας τις τεχνικΕς
Οι ειδικοί των διαπραγματεύσεων βασίζουν την προσέγγισή τους στις ανάγκες
της άλλης πλευράς. Όταν περνάτε σε διαπραγματεύσεις «δουλεύοντας για
τις ανάγκες της άλλης πλευράς», εξασφαλίζετε τον μέγιστο δυνατό έλεγχο
της κατάστασης με το ελάχιστο δυνατό ρίσκο. Κατά τη διάρκεια των σταδίων
διαπραγμάτευσης, χρειάζεται να σταθμίσετε τι σκέφτεται η άλλη πλευρά και
να επιλέξετε τη σωστή στιγμή για να ανεβάσετε ή να διαφοροποιήσετε την
προσφορά σας, να απορρίψετε μια πρόταση, ή να εισαγάγετε ένα νέο στοιχείο.
Μεταστρέψτε την αντιπαλότητα της άλλης πλευράς και κάντε τη φιλική για σας.
Ερωτήσεις όπως «Είστε έτοιμοι να υπογράψετε;» σας προσδίδουν μετριοπάθεια,
ενώ ταυτόχρονα κερδίζετε την προσοχή, παίρνοντας και παρέχοντας πληρο
φορίες και δίνοντας περιθώρια για περαιτέρω σκέψεις.

Tip: Επιλέξτε ανθρώπους με διαφορετικές προσωπικότητες για τη
διαπραγματευτική σας ομάδα.

Leadership & marketing
Η σΥνταξη εκθΕσεων &
υπομνημΑτων
Οι εκθέσεις είναι επίσημα έγγραφα που πρόκειται
να διαβαστούν από τρίτους. Πρέπει να είναι πάντοτε
ακριβείς, καλά δομημένες και να τελειώνουν με ένα
συγκεκριμένο συμπέρασμα. Αν σας ζητηθεί να γράψετε
μια έκθεση, βεβαιωθείτε ότι έχετε καλύψει όλα τα
σημεία της αρχικής ενημέρωσης.

Εκθεση
Αν συντάσσετε έκθεση για μια δική σας δραστηριότητα,
ελέγξτε όλα τα στοιχεία και φροντίστε να είναι ακριβή.
Αν σας ζητήθηκε να αναφερθείτε σε ένα συγκεκριμένο
θέμα, καταγράψτε πρώτα όλα τα απαραίτητα σημεία
υπό μορφή τίτλων. Σημειώστε τις πηγές στις οποίες
έχετε πρόσβαση και συνταιριάξτε τες με τα ζητούμενα
σημεία, διασφαλίζοντας ότι τα καλύψατε όλα. Πριν
ολοκληρώσετε, ζητήστε πληροφορίες από μία αξιόπιστη
ειδική πηγή.

Tip: Προσαρμόστε τις εκθέσεις σας ώστε να ταιριάζουν
με ό,τι γνωρίζετε για τους αποδέκτες τους.
Η σΥνταξη μιας αναφορΑς
•
•
•
•

•
•

ΔιαπραγμΑτευση για αγορΕς
Δύο πράγματα είναι απαραίτητα, όταν διαπραγματεύεστε κάποια αγορά:
Πρώτον, αποφασίστε ακριβώς τι χρειάζεστε (όχι τι θέλετε). Θυμηθείτε ότι
δουλειά του πωλητή είναι να σας πείσει πως οι δικές σας ανάγκες και η δική
του προσφορά είναι ένα και το αυτό. Δεύτερον, αποφασίστε πόσα είστε
αποφασισμένοι να πληρώσετε και μην ξεπερνάτε το ανώτατο όριο. Σε μια
τέτοιου είδους διαπραγμάτευση, το πρόσωπο που θα δώσει πρώτο μια τιμή
βρίσκεται σε μειονεκτική θέση, γι’ αυτό προσπαθήστε να πείσετε την άλλη
πλευρά να είναι η πρώτη που θα κάνει μια οικονομική προσφορά.

•
•
•
•

Να κάνετε κάθε έκθεσή σας ενδιαφέρουσα.
Να παραθέτετε φράσεις και απόψεις συνομιλητών.
Να δίνετε έμφαση στα σημαντικότερα γεγονότα.
Αριθμήστε παραγράφους για να διευκολύνετε τον
αλληλοσυσχετισμό αναφορών και για να διακρίνετε
τα βασικά σημεία.
Να χρησιμοποιείτε επικεφαλίδες για αλλαγές θεμάτων
και υποτίτλους για σχετικά τμήματα.
Μην χρησιμοποιείτε μακριές, συνεχείς, περίπλοκες
παραγράφους.
Μην κάνετε κατάχρηση πρώτου προσώπου (εγώ) και
μην αφήνετε να διαφαίνονται οι προκαταλήψεις σας.
Μην δολιχοδρομείτε ή πλατειάζετε ξεφεύγοντας από
το θέμα σας.
Μην καταλήγετε σε συμπεράσματα με βάση
ανεπαρκείς μαρτυρίες και στοιχεία.
Μην τυπώνετε το γραπτό σας χωρίς να έχετε ελέγξει
διεξοδικά τις πηγές σας.

Tip: Σκεφτείτε το ιδανικό για εσάς αποτέλεσμα και πώς μπορείτε να το πετύχετε.
ΔουλεΥοντας με προμηθευτΕς
Ο παραδοσιακός τρόπος διαπραγμάτευσης με προμηθευτές είναι να πάρετε έναν
αριθμό προσφορών, να τις εξετάσετε, να διαπραγματευτείτε σκληρά, να ζητήσετε
περικοπές τιμών, να αυξήσετε λίγο τη δική σας προσφορά και να δεχτείτε τη
χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αν ο προμηθευτής υπολείπεται σε ποιότητα ή χρόνο
παράδοσης, ξαναρχίζετε τη διαπραγμάτευση. Μια νεότερη προσέγγιση είναι να
επιλέξετε τους καλύτερους προμηθευτές και να διαπραγματευθείτε μαζί τους κατά
τρόπο που να διασφαλίζει χαμηλότερο κόστος και μοιρασμένα κέρδη. Με την
τακτική αυτή, διαπραγματεύεστε πρώτα την αξιοπιστία του προμηθευτή και άλλα
μη σχετιζόμενα με την τιμή θέματα, πριν συζητήσετε τις πραγματικές δαπάνες.

Tip: Μοιραστείτε χρήσιμες πληροφορίες με τους προμηθευτές. Mακροπρόθεσμα,
αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε μια καλύτερη συμφωνία.
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Τα κείμενα του άρθρου μας  
αποτελούν αναδημοσίευση
από το  βιβλίο του
ROBERT HELLER
“Eπικοινωνήστε
αποτελεσματικά ”
των εκδόσεων
ΕλληνικΑ γρΑμματα
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Hμιυπαίθριοι & έκτακτη εισφορά

Φοροτεχνικά

Διευκρινίσεις
Hμιυπαιθριοι Χωροι
Η τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων έχει θεσμοθετηθεί με Νόμο. Όμως
μέχρι σήμερα έχουν υποβάλει αντιρρήσεις και δυσκολίες, διάφοροι κλάδοι
όπως οι αρχιτέκτονες – μηχανικοί, οι συμβολαιογράφοι και κάποια μεμονωμένα
άτομα.
Οι αντιρρήσεις των παραπάνω άλλοτε έχουν ως δικαιολογία την
αντισυνταγματικότητα και άλλοτε τις αντιρρήσεις που μπορεί να προβάλλει το
Συμβούλιο της Επικρατείας ή ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδότησε ότι μπορεί να γίνει η
τακτοποίηση αυτή. Περιμένουμε τώρα και την γνωμοδότηση του ΣτΕ. Εκκρεμούν
επίσης κάποιες επεξηγήσεις από το ΥΠΕΧΩΔΕ σε περιπτώσεις που δεν έχουν
ξεκαθαριστεί. Επίσης παράγοντες του ΠΑΣΟΚ εδήλωσαν δημοσίως ότι σε
περίπτωση που εκλεγεί το ΠΑΣΟΚ θα επανεξεταστεί η τακτοποίηση των
υμιηπαίθριων χώρων. Η προσοχή των ενδιαφερομένων λοιπόν πρέπει να
επικεντρωθεί στα εξής σημεία:
1. Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την 21η Ιανουαρίου
2010 και επομένως μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τότε,
2. Η προκαταβολή των 250 ή 350 ευρώ δεν επιστρέφεται, όπως ορίζει ο Νόμος,
και για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί
3. Για την υποβολή των δικαιολογητικών στην Πολεοδομία πρέπει να
καταβληθεί η αμοιβή στον μηχανικό για σχέδιο κάτοψης και άλλα έξοδα για την
απασχόληση του υπαλλήλου της Πολεοδομίας. Περιμένουμε στις λύσεις που θα
δώσει το ΠΑΣΟΚ μήπως μειωθούν οι παραπάνω δαπάνες.
4. Αν διαπιστωθεί διαφορά στα τ.μ. των υμιηπαίθριων όπως αυτοί περιγράφονται
στο συμβόλαιο και όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στην Πολεοδομία, ποια
τετραγωνικά μέτρα θα ληφθούν υπόψη για μελλοντικές μεταβιβάσεις;
Η έρευνα της PublicIssue μας δίνει τα παρακάτω στοιχεία:
Οι μηχανικοί κατά ποσοστό 51% ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ με την ρύθμιση των
υμιυπαίθριων χώρων. Το 75% των πολιτών συμφωνούν με την ρύθμιση αλλά
χωρίς μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα.

εκτακτη Εισφορα
Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται επί των εισοδημάτων άνω των 60.000€ του
έτους 2007. Το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την αναδρομική επιβολή φόρων πέραν
του έτους. Η δευτέρη αδικία που παρατηρήθηκε είναι ότι η έκτακτη εισφορά
επιβάλλεται όχι μόνο στα εισοδήματα του έτους 2007, αλλά και επί των εφάπαξ
ποσών των δημοσίων υπαλλήλων και επί των ποσών των αποζημιώσεων των
ιδιωτικών υπαλλήλων. Επίσης επιβάλλεται και επί των ποσών των φόρων που
έχουν παρακρατηθεί.
Άλλωστε, για να είναι η δημοσιονομική μας πολιτική σύμφωνα με την σύσταση
της Ε.Ε. η εξεύρεση εσόδων δεν πρέπει να είναι ευκαιριακή και σπασμωδική,
αλλά να στηρίζεται στην εισαγωγή παγίων οικονομικών πολιτικών και θεσμικών
παρεμβάσεων.
Επειδή τα εισοδήματα του 2007έχουν ήδη φορολογηθεί νομίμως, θεωρείται ότι
φορολογούνται τώρα για δεύτερη φορά, πράγμα άδικο.
Πολλοί φορολογούμενοι έχουν καταφύγει μέχρι σήμερα με προσφυγή στα
δικαστήρια.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός
κ. Θρασύβουλος Μίαρης σχολιάζει, ενημερώνει και συμβουλεύει για επίκαιρα
οικονομο-λογιστικά θέματα. e-mail: miaris.thrasivoulos@gmail.com
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TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

«Πρασινα» τελη
Τεράστια σημασία για τα έσοδα του
προϋπολογισμού έχει και η ρύθμιση που
αφορά την απόσυρση και την αναμόρφωση
του συστήματος των τελών κυκλοφορίας με
την καθιέρωση «πράσινων τελών».
Το Yπουργείο Οικονομίας υπολογίζει
έσοδα 350 εκατ. ευρώ από τα «πράσινα
τέλη», τα οποία θα επιβαρύνουν πλέον
πολύ περισσότερο τα παλιάς τεχνολογίας
αυτοκίνητα και λιγότερο τα καινούργια.

Τεσσερις θεσεις υποχωρησε
η ελληνικη οικονομια
Καταγράφεται μεγάλη επιδείνωση ως προς
την εμπιστοσύνη στους θεσμούς: Προς τους
πολιτικούς, την αστυνομία, τη διαχείριση
κρατικού χρήματος και τη μεροληψία στις
αποφάσεις κρατικών αξιωματούχων.
Δημοσιονομική εκτροπή και σκάνδαλα
αμαυρώνουν την εικόνα της Ελλάδας στον
παγκόσμιο χάρτη ανταγωνιστικότητας του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Σε
έκθεση-σοκ που δημοσιοποίησε πρόσφατα,
υπό το βάρος σκανδάλων και απουσία
ουσιαστικού μεταρρυθμιστικού έργου
καταγράφεται σημαντική επιδείνωση στην
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και στους
κοινωνικοπολιτικούς θεσμούς της χώρας.
Με βάση τη διεθνή έκθεση
ανταγωνιστικότητας 2009 - 2010 του
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, μεταξύ
133 κρατών που συμμετέχουν
η Ελλάδα κατατάσσεται 71η στον δείκτη
ανταγωνιστικότητας, χάνοντας τέσσερις θέσεις
σε σχέση με πέρσι και έπεται χωρών όπως
η Αίγυπτος, η Κολομβία, το Καζακστάν και
η Μποτσουάνα...

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δείτε τα μαθήματα, τους διδάσκοντες
& άλλες λεπτομέρειες
κάνοντας “κλίκ” εδώ!
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Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏãñÁöïõ
Νέο, χειμερινό πρόγραμμα

1

Óåìéíáñéï

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου.
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε για τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

2

3

Óåìéíáñéï

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

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

Παρασκευή 02/10, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

4

5

Photoshop ΙΙ

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

Πέμπτη 15/10, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop Ι

Σάββατο 10/10, ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

6

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

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

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

Ôçë.: 210 8541400

Óåìéíáñéï

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

Σάββατο 7/11, ώρα 10:00-14:00

Óåìéíáñéï

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή,
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το
γυμνό...

Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

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

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

Óåìéíáñéï

Τετάρτη 07/10, ώρα 18:00-22:00

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

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Photoshop ΙΙΙ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιοχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Τετάρτη 21/10, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

ÊáÍÔÅ ÊËÉÊ ÅÄÙ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
46,22 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€55)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
88,23 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€105)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,85 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€145)

Óåìéíáñéï

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)
www.anodos.gr

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
168,07 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€200)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
210,08 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€250)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,70 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€290)
.

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

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

2

3

4

5                6          

Çìåñïìçíßá: ................................................
                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................
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Το κατάστημα της εβδομάδας

STUDIO ΒΕΡΟΥΛΗΣ
Στο κεντρικότερο σημείο του Γαλατσίου
Το φωτογραφείο STUDIO ΒΕΡΟΥΛΗΣ ξεκίνησε τη λειτουργία
του περίπου το 1985. Έχοντας αλλάξει οργάνωση και
τοποθεσία πλέον οι υπηρεσίες του είναι αναβαθμισμένες
καθώς και το εύρος των προϊόντων που διαθέτει. Σήμερα
μετά την εξάπλωση της ψηφιακής τεχνολογίας οι εργασίες του
κλασικού φωτογραφείου έχουν ασφαλώς περιοριστεί αλλά
ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει η παροχή διαφόρων υπηρεσιών
όπως εκτυπώσεις σε επιφάνειες και άλλα αντικείμενα πέραν
της κλασικής εκτύπωσης φωτογραφίας.
“Πλέον τυπώνουμε σε κούπες, μπλούζες και σε διάφορες
άλλες επιφάνειες. Επίσης κάνουμ επικολλήσεις, εκτύπωση
σε μεγάλα μεγέθη και πολλά άλλα προϊόντα που χρειάζεται
η αγορά. Καλύπτουμε όλο το φάσμα των υπηρεσιών
ενός φωτογραφείου σε ποσοστό 100%. Αυτό σημαίνει ότι
προσφέρουμε όλες τις γνωστές από την εποχή του φιλμ
υπηρεσίες και φυσικά όλα τα νέα ψηφιακά προϊόντα.”
Το studio του κ. Βερούλη δεν θα μπορούσε να μην
ασχολείται και με την παραγωγή photobook που αναμένεται
να διαδοθεί ευρέως και στην ελληνική αγορά.
“Φυσικά και διαθέτουμε photobook. Διανέμουμε δωρεάν
το software στον πελάτη μας εδώ και αρκετό καιρό. Του
δίνουμε το πρόγραμμα χωρίς χρέωση, του κάνουμε μια
παρουσίαση στο κατάστημα ώστε να ξέρει πώς να το
χρησιμοποιήσει και ύστερα μας το φέρνει σε ένα ψηφιακό
μέσο εδώ και το τυπώνουμε. Το πρόγραμμα είναι πολύ
απλό και υπάρχει επιλογή σε μεγέθη 10χ15, 13χ18, 20χ20
και 20χ25 σπιράλ και δερματόδετα.”
Πέρα των εκτυπώσεων και των λοιπών υπηρεσιών το
κατάστημα είναι γνωστό και για την φωτογραφική κάλυψη
γάμου και βάπτισης η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από
το έμπειρο προσωπικό της επιχείρησης.
“Ο γάμος και η βάπτιση είναι ένα κομμάτι που γίνεται σε
ένα στενότερο πλαίσιο. Καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο του
από τα άτομα που δουλεύουν στην επιχείρηση. Υπάρχουν
και κάποιοι εξωτερικοί συνεργάτες αλλά πρωταρχικός
σκοπός είναι να υπάρχει αυτονομία στην εκτέλεση και στην
διεκπεραίωση της δουλειάς. Αναφερόμαστε φυσικά σε όλο
το φάσμα μίας κοινωνικής εκδήλωσης: από το κλείσιμο της
συμφωνίας, την φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση
της εκδήλωσης, την επεξεργασία και το μοντάζ μέχρι
την παράδοση του τελικού προϊόντος. όλα γίνονται στο
κατάστημά μας.”
Εγγύηση για την τεχνογνωσία και την ποιότητα των
υπηρεσιών του STUDIO ΒΕΡΟΥΛΗΣ αποτελεί και το
γεγονός ότι το κατάστημα αποτελεί μέρος του δικτύου
των PHOTO EXPERTS. Η αλυσίδα των PHOTO EXPERTS
διαθέτει σήμερα 49 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα τα
οποία επικεντρώνονται στην παροχή ποιοτικά επιλεγμένων
φωτογραφικών προϊόντων και υπηρεσιών στις πιο
ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
“STUDIO ΒΕΡΟΥΛΗΣ”
PHOTO EXPERTS
Λ.Βεϊκου 48, Τηλ.210 2923444, Γαλάτσι
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Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία: Αλέξανδρος Οικονομίδης
Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly 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!

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 8 • Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 5 Ο κ τω β ρ Ι ου 2 0 0 9

ΣΕΛΙΔΑ 24

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

O φωτογράφος της εβδομάδας

Χάρης Καραμανέας
Μαθήματα φωτογραφικής αποκέντρωσης
Μολονότι το περιοδικό μας
αγκαλιάζει επαγγελματίες
φωτογράφους απ’ όλη την Ελλάδα,
ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις
ανθρώπων που επεχείρησαν την
...ηρωϊκή έξοδο, εγκαταλείποντας
το βόλεμα της μεγαλούπολης
προς χάρη της ποιότητας ζωής
στην περιφέρεια. Η εμπειρία
του παλιού γνώριμου Χάρη
Καραμανέα είναι διαφωτιστική
και αξίζει να σκεφθούμε σοβαρά
τις συμβουλές του. Ίσως η στάση
ζωής του, επηρεάσει και άλλους
συναδέλφους...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Π. Καλδής

• Χάρη, πως αποφάσισες να εγκαταλείψεις την Αθήνα για ...χάρη της Καλαμάτας;
Δεν είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια. Συναντώ αρκετούς ανθρώπους (ειδικά στην Καλαμάτα) που
είτε έχουν επαναπατριστεί είτε δεν είχαν καμία σχέση και αποφάσισαν να φύγουν από το κέντρο.
Δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό: αρκετοί αποφασίζουν να φύγουν ακόμα και αν πολλοί δεν
έχουν καν καταγωγή από την επαρχία. Απλά είναι εύκολο για κάποιον να τα βγάλει πέρα και να
δει ότι λογιστικά τουλάχιστον συμφέρει: κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους διαβίωσης και της
ποιότητας ζωής.
• Όταν ήσουν στην Αθήνα ποιά ήταν τα βασικά σου αντικείμενα; Εξακολουθούν να είναι τα
ίδια ή έχουν διαφοροποιηθεί λόγω μετεγκατάστασης;
Κατάγομαι από τη Μεσσηνία αλλά ζούσα πάντα στην Αθήνα. Δούλευα περίπου δεκαπέντε
χρόνια στην Αθήνα βιοποριζόμενος από τη φωτογραφία. Υπήρχε ένας επαγγελματικός κύκλος,
είχε δημιουργηθεί ένα πελατολόγιο. Όπως όλοι μας που ζούμε από την φωτογραφία δεν
υπήρχε η πολυτέλεια να διαλέξεις και να πεις θα κάνω μόνο αυτό. Βέβαια κατά περιόδους
έκανα πράγματα πιο εξειδικευμένα: μόδα, στούντιο, κόσμημα, εξώφυλλα CD για δισκογραφικές
εταιρίες. Υπήρχε ένα καλό πελατολόγιο αλλά κακά τα ψέματα! Στις μέρες μας ως ελεύθερος
επαγγελματίας δεν είσαι σίγουρος πουθενά, δεν υπάρχει αποκλειστικότητα. Κανείς δεν μπορεί να
σου εγγυηθεί την συνέχιση της απασχόλησης. Σήμερα βλέπεις σπουδαία ονόματα της ελληνικής
φωτογραφίας να έχουν εξαφανιστεί ή να έχουν γυρίσει σε είδη που δεν θα αποδέχονταν στο
παρελθόν.

Τι σε βοήθησε να προσαρμοστείς;
Η ενασχόλησή μου με διαφορετικά φωτογραφικά αντικείμενα μπορώ να πω ότι με βοήθησε να
ενταχθώ πιο εύκολα στο νέο μου επαγγελματικό χώρο, στην επαρχία. Βέβαια εκεί δεν υπάρχει
το πελατολόγιο. Δεν έχει μεγάλες εταιρίες. Ο φωτογράφος δεν βρίσκει το ίδιο επίπεδο αμοιβών
όπως στο κέντρο, απουσιάζουν οι “λεγόμενες καλές δουλειές”. Αυτό εν μέρει συμβαίνει εφόσον
οι γραφίστες χρησιμοποιώντας (παράνομα) υλικό από το internet καταργούν στην πράξη ένα
μεγάλο κομμάτι της πίτας.
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O φωτογράφος της εβδομάδας

Βέβαια επειδή προέρχεσαι από το κέντρο
ή έχεις ένα πτυχίο ΤΕΙ δεν σημαίνει ότι
είσαι ο Μεσσίας. Αν κάνεις καλή δουλειά
και επειδή ξέρεις κάποια πράγματα που
εκεί μπορεί και να μην τα ξέρουν οι
φωτογράφοι σε μια επαρχιακή πόλη θα
επιβιώσεις.
• Είναι εύκολο να επιβιώσει σήμερα ο
μέσος φωτογράφος της επαρχίας;
Στην επαρχία πρέπει να προωθήσεις την
παροχή υπηρεσίας. Αυτό έχω κάνει με το
χώρο που κατασκεύασα. Η λιανική πώληση
δυστυχώς έχει χαθεί και στην ελληνική
επαρχία. Έχουν καταφτάσει οι μεγάλες
αλυσίδες καλύπτοντας τις πωλήσεις φιλμ,
ψηφιακών μηχανών, καρτών, αναλώσιμων,
ακόμη και των εκτυπώσεων. Επίσης,
αξιοποιώντας το πτυχίο ΤΕΙ και την εμπειρία
μου, τα τελευταία 3 χρόνια ανέλαβα
και μαθήματα σε Κέντρα Εκπαίδευσης
Ενηλίκων. Με όλα αυτά και συγχρόνως
τον τουρισμό που αναπτύσσεται μπορεί ο
φωτογράφος να έχει μια δραστηριότητα.
Μπορεί να μην έχει μόδα αλλά οι
φωτογραφήσεις τουριστικών καταλυμάτων
και οι υπηρεσίες (κάλυψη γάμων,
βαπτίσεων, δεξιώσεων) που αναπτύσσονται
βοηθούν. Αξίζει να κάνει το βήμα ένας
συνάδελφος.
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• Από πλευρά οργάνωσης υπάρχει κάποιο σωματείο; Έχουν οι φωτογράφοι κάποια
συνοχή;
Όταν πρωτοπήγα στην Καλαμάτα έτυχε οι συνάδελφοι να προσπαθήσουν να συστήσουν ένα
σωματείο. Δεν ήθελα να αποφύγω τη συμμετοχή. Είχα και μια προϊστορία με τα σωματεία της
Αθήνας. Συμμετέχω στο βαθμό που μπορώ. Η ένωσή μας ονομάζεται “Σωματείο Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου”: κάνει σοβαρές προσπάθειες με όλες τις αδυναμίες που μπορεί να έχει.
Είμαστε σε συνεργασία και διαρκή επαφή με την ΠΟΦ. Από πλευράς προβλημάτων, οι
επαγγελματίες στην επαρχία αντιμετωπίζουν θέματα που έχουν να κάνουν με την τιμολόγηση
των φωτογραφιών ταυτότητας και του γάμου-βάπτισης παρόλο. Άλλο ένα ζήτημα είναι η
ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας που πιστεύω μπορεί να έλθει με την επιμόρφωση. Αυτό το
πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα όπως και η ύπαρξη των παρεπαγγελματιών.
• Ένα τελευταίο σχόλιο;
Στην Αθήνα κινούνται σίγουρα πολλά πράγματα από τη φωτογραφία ή έτσι θέλουμε να
πιστεύουμε. Στην επαρχία υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι φωτογράφοι και μεγάλη διάθεση
για καλλιτεχνικές εκθέσεις, σεμινάρια κλπ. Επίσης υπάρχουν άγνωστοι παλιοί φωτογράφοι
που στο παρελθόν έχουν προσφέρει με διάφορους τρόπους και διαθέτουν αξιόλογο υλικό
αναξιοποίητο. Νομίζω ότι αξίζει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια να σωθεί και να
αναδειχθεί όλος αυτός ο άγνωστος φωτογραφικός πλούτος.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Χάρης Καραμανέας γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι
απόφοιτος του τμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθηνών.
Έχει εικοσάχρονη πλέον επαγγελματική εμπειρία στον
φωτογραφικό χώρο. Έχει ασχοληθεί με το φωτορεπορτάζ,
μόδα, πορτραίτο, αρχιτεκτονική, διαφημιστική, εμπορική
καλλιτεχνική φωτογραφία, γάμος & βάπτιση ενώ έχει
διατελέσει και εκπαιδευτής φωτογραφίας. Σήμερα ζει και
εργάζεται στην Καλαμάτα.
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ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Πριν 52 χρόνια...

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 3 8 • Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α 5 Ο κ τω β ρ Ι ου 2 0 0 9
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