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Η ερώτηση της εβδομάδαςΗ ίδια ιστορία
Θυμόσαστε την περίφημη «εβδομαδιαία 

φωτογραφία»; Οι παλιότεροι φωτογράφοι 

θα την θυμούνται, οι νεότεροι πολύ 

αμφιβάλλω. Ήταν μια θαυμάσια ιδέα 

marketing που γνώρισε άνθιση τη 

δεκαετία του 1960 και 70. Με δυό λόγια 

ως εβδομαδιαία είχαν βαπτίσει τότε τα 

καλά φωτογραφεία - και στη συνέχεια όλα 

τ’ άλλα – το πορτραίτο που από την μέρα 

της λήψης στο studio θα παραδινόταν στον 

πελάτη σε μία βδομάδα. Οι επτά μέρες 

που μεσολαβούσαν ήταν το απαραίτητο 

διάστημα κατά το οποίο ο φωτογράφος θα 

φρόντιζε να ρετουσάρει τη φωτογραφία, 

να την τυπώσει σε καλό ματ χαρτί, να 

την βάλει ίσως σε κορνίζα και γενικά να 

παραδώσει ένα αξιοπρεπές πακέτο στον 

πελάτη με το ανάλογο οικονομικό τίμημα 

φυσικά. Κοντολογίς επρόκειτο για ένα 

ευφυές τέχνασμα ποιοτικής αναβάθμισης 

της δουλειάς, που προσέθεται κύρος 

και κολάκευε τον πελάτη αποδίδοντας 

παράλληλα στο φωτογράφο εύσημα  

καλλιτεχνικής δημιουργίας. Γιατί και 

τότε το φωτογραφείο - όπως και σήμερα 

- δεν ζούσε ούτε από την πώληση 

φωτογραφικών μηχανών, ούτε από την 

πώληση φιλμ, ούτε από τις εκατοντάδες, 

χιλιάδες εκτυπώσεις έγχρωμων 

φωτογραφιών στο minilab. Έχτιζε νέα 

προϊόντα, διαμόρφωνε συνήθειες και 

άνοιγε νέους, δημιουργικούς δρόμους 

marketing. Όπως πρέπει να πράξει και 

σήμερα.	 	 	 	 	

	 	 Τ.	ΤΖΙΜΑΣ

Υ.Γ. Είναι τόσο προκλητική η 

κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα των 

ημερών που δύσκολα αντιστέκεται 

κανείς στον πειρασμό να την σχολιάσει. 

Ο πειρασμός αυτός γίνεται ακόμη 

μεγαλύτερος όταν υπάρχει ελεύθερο 

βήμα για να γίνει. Δεν θα υποκύψω όμως. 

Προτιμώ την σιωπή. Αριστερά ο Βαγγέλης Καραλής και δεξιά ο Νίκος Αξελής από το Photoshop Digital της Λαμίας 

«Τι πρέπει να διαθέτει ο φωτογράφος σήμερα;»
Απάντηση: «Φωτογραφική οπτική αλλά και γραφιστική αντίληψη!»

Αυτό υποστηρίζουν με έμφαση ο Βαγγέλης Καραλής και ο Νίκος Αξελής από την 

εταιρεία Photoshop Digital που με έδρα την Λαμία έχει κατακτήσει μία ζηλευτή θέση 

στη δημιουργία και παραγωγή ψηφιακών άλμπουμ με πελατολόγιο που καλύπτει 

ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Θέλετε και νούμερα; Με την παραγωγή περίπου 

7000 πολυσέλιδων και πολυτελών ψηφιακών άλμπουμ θα κλείσει το 2008 για την 

επιχείρησή τους και μία μεγάλη κτιριακή μονάδα στα σκαριά έτοιμη να λειτουργήσει στις 

αρχές του 2009 στη βιομηχανική ζώνη Λαμίας. 

Πολλά ακούμε για το digital album… ρωτήσαμε. «Στην Ιταλία και την Ισπανία το 

παραδοσιακό άλμπουμ με κολλημένες πάνω τις φωτογραφίες έχει σχεδόν σβήσει. 

Το ψηφιακό κυριαρχεί με ποσοστό άνω του 80% στο γάμο και στη βάπτιση. Στην 

Ελλάδα έχουμε μια μικρή χρονική υστέρηση, όμως σύντομα θα χτυπήσουμε τα 

ποσοστά της Ιταλίας!» Και τι πρέπει να κάνει ο φωτογράφος για να μην χάσει αυτό 

το προσοδοφόρο τρένο; ξαναρωτήσαμε. «Όπως τον παλιό καιρό δεν θεωρείτο 

κάποιος καλός φωτογράφος εάν δεν ήξερε καλό ρετούς, έτσι και σήμερα δεν μπορεί 

να θεωρηθεί κάποιος καλός φωτογράφος εάν δεν ξέρει καλή γραφιστική. Δηλαδή 

καλή αίσθηση της σύνθεσης και καλή επεξεργασία εικόνας». Και τελειώνουμε μ’αυτό; 

παρατηρήσαμε γεμάτοι απορία… «Όχι βέβαια! Χρειάζεται να κάνει ο φωτογράφος 

προεικονοποίηση…» Δηλαδή; «Να φαντάζεται την εικόνα πριν το κλικ πως αυτή 

θα κοσμεί τις σελίδες του ψηφιακού άλμπουμ. Δεν τραβάμε κουτουρού και μετά 

προσπαθούμε να μπαλώσουμε τα πράγματα. Έχουμε στο μυαλό μας όλο το σενάριο 

π.χ. του γάμου όπως το θέλουμε να φαίνεται στο άλμπουμ. Όχι στατικές πόζες, όχι 

κλισαρισμένα πράγματα, όχι έτοιμα προγράμματα ίδια για όλους τους πελάτες…»

Και μετά; «Μετά ξεδιπλώνουμε το story στις σελίδες που έχει πληρώσει ο πελάτης και 

αφήνουμε τη φαντασία μας να εκδηλωθεί. Εξυπακούεται ότι χωρίς καλές λήψεις, όσες 

φιοριτούρες και αν πέσουν στο photoshop, η κατάσταση δεν γιατρεύεται…»

http://www.photovision.gr/
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Καλέστε τώρα στο +30 210 6189200 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.kodak.com

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ξανοίγονται για το φωτογραφικό κατάστημα 
και το εργαστήριο με τον έγχρωμο διπλής όψης εκτυπωτής Kodak DL2100, 
διαστάσεων Α4. Με τον νέο εκτυπωτή η παραγωγή photobook, 
ημερολογίων, προσκλήσεων και καρτών γίνεται παιγνιδάκι. 

Αξιοπιστία: οι εκτυπώσεις με τα ειδικά χαρτιά και τα αναλώσιμα της Kodak, αντέχουν 
για μια ζωή.  Και μάλιστα με την γνωστή υψηλή φωτογραφική ποιότητα, τη ζωντάνια των 
χρωμάτων και τη σταθερότητα που μόνον η Kodak μπορεί να εγγυηθεί.

Ευχρηστία: αν διαθέτουμε κιόσκι Kodak, συνδέοντας τον DL 2100 και μέσα από το 
πρόγραμμα Picture Kiosk, μπορούμε να δώσουμε μια πλήρη, αυτόνομη λύση υπηρεσιών 
εκτύπωσης σε οποιοδήποτε φωτογραφικό κατάστημα, με ελάχιστο κόστος

Ταχύτητα: σε μερικά λεπτά, μπορούμε να παραδώσουμε photobook στον πελάτη, 
εφόσον προσθέσουμε στον εξοπλισμό μας ένα απλό σύστημα βιβλιοδεσίας

Αντοχή: σε αντίθεση με το Laser, το σύστημα εκτύπωσης με LED είναι πιο αξιόπιστο και 
πρακτικά δεν θέλει ποτέ αλλαγή φωτιστικής πηγής.

Πολυτάλαντος έγχρωμος φωτογραφικός εκτυπωτής διπλής όψης
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O κ. Αγερίδης από την Fotomatic A.E. μπροστά στο 
λεηλατημένο κατάστημα Photo Olympia στην οδό 
Ακαδημίας, στη στοά του κινηματογράφου Όπερα.

η κ. Ρεγγίνα Κούνιο με τους συνεργάτες της μπροστά από το κατεστραμμένο κατάστημα στην 
οδό Αμερικής στο κέντρο.

Φωτορεπορτάζ
Στάχτες και θρύψαλα 
Πολλά χρόνια πριν, τη δεκαετία του 
‘80, έκανα τα πρώτα μου βήματα στη 
φωτογραφία. Μάλιστα είχα αγοράσει 
μια από τις πρώτες μου μηχανές από το 
Photo Olympia, στη στοά της Όπερας 
στην Ακαδημία, ένα από τα ελάχιστα 
ειδικευμένα μαγαζιά της εποχής. Σήμερα, 
την ώρα που γράφονται αυτές οι αράδες, 
το Photo Olympia είναι κατεστραμμένο. 
Μαζί με τη λεηλατημένη Fotovision της 
Ρεγγίνας Κούνιο στην οδό Αμερικής, τον 
Φωτοδεσμό του Πάστρα στην Ομόνοια 
και άλλα άτυχα καταστήματα του 
κέντρου. Αγανάκτηση, θλίψη και βουβός 
θυμός με διακατέχει. Για τη διολίσθηση 
στη βαρβαρότητα, την τυφλή βία, την 
απόρριψη της δημοκρατικής διαδικασίας, 
για την κοινωνική αποδιάρθρωση και 
αποσάθρωση. Για το παιδί που χάθηκε, 
χωρίς να ξέρει το γιατί. Για τις ευθύνες 
που επιμερίζονται στον καθένα. Ειδικά 
αφιερωμένες στους κρατούντες. Για το 
κοινωνικό συμβόλαιο που έχει διαρρηχθεί 
βάναυσα. Κυρίως για τους πολιτικούς που 
μηρυκάζουν ξύλινες αερολογίες, που την 
κρίσιμη ώρα ψελλίζουν ασυναρτησίες, που 
καθημερινά προσβάλλουν τη νοημοσύνη 
μας γιατί δεν λένε και δεν κάνουν τίποτε. 
Γιατί από την αντίπερα όχθη της πολιτικής 
δεν ακούγεται πειστικός, δομημένος λόγος 
με απλά, κατανοητά και συγκεκριμένα 
επιχειρήματα, προτάσεις και αντρίκιες 
δεσμεύσεις. Αγαπητοί μου φίλοι. Ποτέ το 
περιοδικό αυτό δεν έχει πολιτικολογήσει. 
Νομίζω ότι και αυτή την ώρα δεν το 
κάνουμε. Απλώς διεκδικούμε το δικαίωμά 
μας να μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες 
δημοκρατικής χώρας και όχι ως υπηκόους, 
κληρονομικώ δικαίω. Διεκδικούμε το 
δικαίωμά μας να πηγαίνουμε στο κέντρο 
της πόλης ελεύθερα, όχι με το κράτος του 
φόβου. Διεκδικούμε τα φωτογραφικά 
μαγαζιά των γνωστών μας να βρίσκονται 
ακέραια στη θέση τους την επαύριο, όχι 
οι καταστηματάρχες να περνούν νύχτες 
αγωνίας περιφρουρώντας τις περιουσίες 
τους.. Διεκδικούμε την Ελλάδα που 
αγαπάμε και τον μικρόκοσμό μας, αυτούς 
με τους οποίους έχουμε μάθει μια ζωή να 
μιλάμε και να συναλλασσόμαστε, να είναι 
ασφαλείς και αυτονόητα προστατευμένοι. 
Κύριοι (πολύ σας πέφτει ο τίτλος) πολιτικοί, 
αυτά που διεκδικούμε μας ανήκουν και δεν 
σας τα χαρίζουμε. Αιδώς...                Π.Κ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

Ανaδημοσίευση	απο	το	περιοδικό	

φωΤογρΑφοΣ	τεύχος	181	/ 	20-12-08
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www.photoshopdigital.blogspot.com
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Σύγχρονες επιλογές studio φωτισμών

Interfit EX 150MkII
• 	Πολύ	οικονομικό	αυτοκέφαλο	

flash	–	κυκλοφορεί	και	σε	κιτ	με	2	
ή	3	κεφαλές,	ομπρέλλες	σταντ	και	
softbox

•  Aνθεκτικό	περίβλημα	πολυκαρ-
μπονάτ

•  Πιλότος	100Watt
•  Διαβάθμιση	ισχύος	1-1/8
•  Ενσωματωμένο	υπέρυθρο	slave
•  Ισχύς	150Ws

Stellar XD
•  Eιδική	ψηφιακή	έκδοση	των	φλας	Stellar	

για	βαρειά	χρήση
•  Ψηφιακές	ενδείξεις	LCD
•  Yψηλής	ποιότητας	γερμανικές	λυχνίες	

(user	replaceable)
•  Αuto-power	dump	(αυτόματη	εκφόρτιση)	
•  Kύκλωμα	αυτόματης	θερμικής	προστασίας
•  Σύστημα	ψύξης
•  Μπαγιονέτ	S
•  Eνσωματωμένο	slave	με	on/off
•  Ισχύς	150-1000Ws

Stellar XTreme
• Αυτοκέφαλο	φλας	με	αυτόνομη	τροφοδοσία	

(μπαταρία)	
• Ειδικά	σχεδιασμένο	για	ψηφιακές	μηχανές
• Ρυθμιζόμενο	σε	εύρος	5f/stop
• Eνσωματωμένο	slave	με	on/off
• Aυτονομία	για	80-100	κύκλους
	 	εκφορτίσεων	σε	full	ισχύ
• Μπαγιονέτ	S
• Yψηλής	ποιότητας	γερμανικές
	 	λυχνίες	(user	replaceable)
• Ισχύς	150-300Ws

Stellar Halogen
•  Φωτιστικά	συνεχούς	φωτισμού	με	

λυχνία	αλογόνου
•  Χρωματική	θερμοκρασία	3200°	

Κelvin
•  Μπαγιονέτ	S
•  Aνθεκτική	λαβή
•  Συμβατότητα	με	softbox	Interfit	Pro

Stellar X
•  Αυτοκέφαλa	φλας	ψηφιακής	τεχνολογίας
•  Ειδικά	σχεδιασμένο	για	ψηφιακές	

μηχανές
•  Γερμανικές	λυχνίες	φλας	(user	

replaceable)
•  Aυτόματη	αποφόρτιση	(Auto	power	dump)
•  Kύκλωμα	αυτόματης	θερμικής	προστασίας
•  Μπαγιονέτ	S
•  Ισχύς	150-1000Ws

Super Cool-lite 9
•  Φωτιστικά	συνεχούς	φωτός	ειδικά	για	

ψηφιακή	φωτογραφία
•  Φωτιστική	πηγή	fluorescent	balanced
•  Χρωματική	θερμοκρασία	5200°	Κelvin
•  Kάθε	κεφαλή	αντιστοιχεί	σε	φωτιστική	

ισχύ	1000Watt
•  Διατίθεται	και	ως	κιτ

Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας
Δήμοσθένους	67,	Καλλιθέα.	τ.κ.	176	72,	Τηλ.:	210	9515353,	Fax:	2109515733,	e-mail:	zarofilm@otenet.gr

www.interfitphotographic.com
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Το θέμα
Ζήτημα αποκλειστικότητας
Οι πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες των ημερών κατέληξαν …στην απόλυση του 
φωτορεπόρτερ!

Στο φωτορεπορτάζ, η μεγάλη 

αποκλειστικότητα είναι συνάρτηση 

τύχης και ικανότητας. Να είναι αρκετά 

τυχερός ο φωτογράφος ώστε να 

βρίσκεται κοντά στο αξιοσημείωτο 

γεγονός και να έχει την ετοιμότητα, 

την ικανότητα και τα αντανακλαστικά 

να το απαθανατίσει ξεκάθαρα. Όμως, 

απ’ ότι αποδεικνύεται, χρειάζεται 

μεγάλη προσοχή και στο χειρισμό 

των φωτογραφιών όταν πρόκειται 

να δημοσιευτούν στα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης.

Ο φωτογράφος του Ελεύθερου Τύπου 

Κώστας Τσιρώνης κατάφερε να τραβήξει 

μια σειρά καταπληκτικές λήψεις 

στα πλαίσια των αναταραχών. Την 

Κυριακή το απόγευμα, στα επεισόδια 

επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο 

φωτογραφικός του φακός συνέλαβε 

έναν αστυνομικό να σημαδεύει με το 

όπλο του τους διαδηλωτές – παρ’ ότι 

μια αντίστοιχη κίνηση από τον ειδικό 

φρουρό κατέληξε στην τραγωδία που 

πυροδότησε όλα αυτά τα επεισόδια.

Οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στις 

εσωτερικές σελίδες του φύλλου της 

Τρίτης του Ελεύθερου τύπου. Όμως 

είχαν διαρρεύσει από την προηγούμενη 

σε διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο 

και είχαν κυκλοφορήσει στο Internet. 

Το γεγονός της διάρρευσης των 

φωτογραφιών ήταν και η αφορμή για 

την απόλυση του φωτογράφου από την 

εφημερίδα.

Διερευνώντας το θέμα, επικοινωνήσαμε 

με τον πρόεδρο της Ένωσης 

Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, Μάριο Λώλο, 

ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του 

Κώστα Τσιρώνη, ενώ συνεργάζεται και  

ο ίδιος με τον Ελεύθερο Τύπο.

Ο κύριος Λώλος, σχολιάζοντας το γεγονός, μας δήλωσε τα εξής:

Υπάρχουν δύο επίπεδα στο γεγονός:  

Το τυπικό και νομικό και το ηθικό. Τυπικά και νομικά η διεύθυνση της εφημερίδας 

είχε κάθε δικαίωμα να απολύσει τον Κώστα Τσιρώνη από τη στιγμή που διέρρευσε 

η φωτογραφία του στο διεθνές πρακτορείο. Εκείνος ισχυρίζεται πως δεν έστειλε ο 

ίδιος τη φωτογραφία. Αλλά αν η εφημερίδα πιστεύει και έχει αποδείξει ότι είναι αυτός 

υπεύθυνος για τη διαρροή, έχει κάθε τυπικό δικαίωμα να τον απολύσει. Ουσιαστικά, 

ως φωτογράφος, είναι μισθωτός και πληρώνεται για τη ματιά του, το πνευματικό του 

δικαίωμα για τις λήψεις του το εκχωρεί στο να δουλεύει μόνο στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ.  

Αν οι φωτογραφίες κυκλοφορούσαν στο διεθνές πρακτορείο 

αφότου είχαν δημοσιευτεί στην Εφημερίδα, δεν θα υπήρχε 

πρόβλημα. Όμως δημοσιεύτηκαν ήδη από τη Δευτέρα, πρώτα 

στη Figaro, και στο ξένο πρακτορείο. Αυτό είναι το πρόβλημα.

Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, και από τη στιγμή που 

οι φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν τελικά στον Ελεύθερο Τύπο, 

εγείρεται ηθικό ζήτημα. Δεν μπορείς να βγαίνεις την Τετάρτη, 

|με μια πολύ μεγάλη επιτυχία, να βλέπεις ότι έχει αναπαραχθεί 

η φωτογραφία αυτή στα ξένα μέσα ενημέρωσης και  

ταυτόχρονα να έχεις απολύσει το φωτογράφο σου.  

Ο φωτογράφος στην έδωσε αυτή την επιτυχία.  

Θα μπορούσες να κάνεις μια απλή επίπληξη. 

Το μεγάλο λάθος του κυρίου Τσιρώνη ήταν ότι είχε αναφέρει 

ο ίδιος το ενδεχόμενο να δώσει έξω τις φωτογραφίες. «Εγώ 

θα τη διώξω, αν δεν δημοσιεύσετε τη φωτογραφία εγώ θα 

τη διώξω, είναι πολύ καλή εικόνα, θα τη διώξω έξω». Όταν 

τελικά συνέβη ακριβώς αυτό, λογικό και αναμενόμενο ήταν να 

στραφούν όλες οι υποψίες επάνω του.

Το θέμα είναι τελικά ότι μπορεί να μην ήταν καν εκείνος 

υπεύθυνος για τη διαρροή, αλλά κάποιος άλλος. Αυτό που είπε ο Κώστας, το είπε για 

να πιέσει. Φοβήθηκε με την καθυστέρηση της δημοσίευσης μήπως δεν δημοσιεύονταν 

τελικά καθόλου. «Ρε παιδιά, βάλτε τη, γιατί άμα δεν τη βάλετε είναι κρίμα να πάει 

στράφι, να τη διώξω, να την πάω αλλού». Και σίγουρα δεν πίεσε για να πληρωθεί. 

Εγώ το διευκρινίζω, ανακριτής δεν είμαι, αλλά γνωριζόμαστε προσωπικά, είμαστε 

φίλοι και συνάδελφοι, και γι’ αυτό που σας λέω είμαι σίγουρος, αν όντως διέρρευσε τις 

φωτογραφίες ο Κώστας, δεν έχει πάρει ούτε ένα Ευρώ. Δεν τίθεται κανένα οικονομικό 

ζήτημα. Τίθεται το ότι έπρεπε να βγει αυτή η εικόνα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς, εάν είχαμε νιώσει πως η εργοδοσία του Ελεύθερου τύπου 

αδίκησε το συνάδελφο, αν υπήρχε έστω και ένα παραθυράκι του νόμου από το οποίο να 

μπορούσαμε να πιαστούμε, θα είμαστε πολύ σκληροί απέναντί τους. Όμως τονίζω πως 

τυπικά και νομικά έχουν δίκιο. Αν όντως διέρρευσε η φωτογραφία εξ’ αιτίας του κυρίου 

Τσιρώνη, είναι επαρκής λόγος για απόλυση..

Αυτό που ξέρω είναι πως ο Κώστας στάθηκε πολύ τυχερός και πολύ ικανός για να βρεθεί 

μπροστά σε αυτό το περιστατικό και να καταφέρει να το φωτογραφίσει. Δυστυχώς, στο 

θέμα της πολιτικής του απέναντι στην εφημερίδα, δεν το χειρίστηκε σωστά. Δεν περίμενε, 

βέβαια, να γίνει τέτοια λαίλαπα. Το φωτορεπορτάζ είναι και πολιτική. Μια φωτογραφία 

που δίνεται σε μια εφημερίδα είναι πολιτική. Εκεί ήταν το πραγματικό του λάθος.

Επιπλέον, η απόλυση αυτή δημιουργεί πρόβλημα και στους υπόλοιπους φωτογράφους 

που δουλεύουμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ήδη έχει κυκλοφορήσει η φήμη ότι ο κύριος 

Τσιρώνης απολύθηκε επειδή τράβηξε μια φωτογραφία με βαθιές πολιτικές προεκτάσεις, 

δεν το άντεξε η εφημερίδα και τον απέλυσε. Όταν όμως εγώ, στην επόμενη πορεία που 

θα πάω, με ρωτήσουν από πού είμαι και τους πω από τον Ελεύθερο Τύπο, θα μου πουν 

«Καλά, εσύ είσαι ο ρουφιάνος, που έχεις μείνει. Ενώ ο άλλος ήταν ο μάγκας και γι’ αυτόν 

τον διώξανε».

Ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ε. 

φωτογράφος Μάριος Λώλος

Επιδιώξαμε να επικοινωνήσουμε 

με τη διεύθυνση της εφημερίδας 

«Ελεύθερος Τύπος», προκειμένου 

να είχαμε και δικό τους σχολιασμό 

του γεγονότος. Δυστυχώς, δεν 

πήραμε τελική απάντηση, θετικά ή 

αρνητικά, μέσα στις προθεσμίες για 

την κυκλοφορία του Photobusiness 

Weekly.
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...Με Νέες Σειρές 
Κορνιζών - Άλμπουμ  

Μοναδικές, ξεχωριστές  και 
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200�: Oι προβλέψεις του προέδρου της Canon 
Επιφυλακτικός για την εξέλιξη της 

αγοράς του digital imaging την 

επόμενη χρονιά εμφανίστηκε ο 

κος Τsuneji Ushida πρόεδρος της 

Canon Inc. σε συνέντευξή του στο 

πρακτορείο Reuters. Kαθώς τα 

σύννεφα της οικονομικής κρίσης 

πυκνώνουν, οι προοπτικές για τη 

ζήτηση διαγράφονται ζοφερές.   

Η Canon προτίθεται να περικόψει 

έξοδα ύψους $1 δις μέσω 

ενός καινούργιου συστήματος 

μηχανοργάνωσης που θα στοιχίσει 20 

δις γιεν και θα σημάνει εξοικονόμηση 

πόρων 100 δις γιεν (αν και δεν 

δόθηκαν στοιχεία για την χρονική 

περίοδο στην οποία θα κατανεμηθεί 

η εξοικονόμηση χρημάτων).  

Η οικονομική επιβράδυνση έχει 

αρχίσει να επηρεάζει τις πωλήσεις ακόμη και σε τομείς της αγοράς που γνωρίζουν 

αξιόλογο ρυθμό ανάπτυξης όπως οι Digital SLR - αλλά σε γενικές γραμμές οι 

πωλήσεις της Canon διατηρούν τη σταθερότητά τους. Πάντως η αγορά των digital 

cameras, αξίας $40 δις παγκοσμίως, κινδυυνεύει να συρρικνωθεί την επόμενη 

χρονιά. “Ελπίζουμε ότι θα διατηρηθεί η ζήτηση την επόμενη χρονιά στα φετεινά 

επίπεδα” δήλωσε ο κος Ushida “Κατά πόσον αυτό θα συμβεί ή όχι εξαρτάται από 

τις συνθήκες που θα επικρατήσουν. Η ζήτηση για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 

αυξήθηκε κατά 24% το 2007 φθάνοντας σε αριθμό ρεκόρ 130.7 εκ. τεμαχίων 

σύμφωνα με ανάλυση της εταιρίας ερευνών αγοράς IDC . Toν περασμένο μήνα η 

Canon υποβάθμισε την πρόβλεψη αυξήσεων πωλήσεων στον τομέα των digital 

compact κατά 6% αν και στο σύνολό της η χρονιά (2008) θα κλείσει με αύξηση 10%. 

Αντίθετα παρέμεινε σταθερή στην πρόβλεψή της για τον όγκο πωλήσεων στις 

DSLR oι οποίες αναμένεται να επεκταθούν κατά 38% στα 4.4 εκ. τεμάχια. Η 

ζήτηση για DSLR έχει ισχυροποιηθεί τα τελευταία χρόνια υποκινούμενη από 

πτώση τιμών και διείσδυση σε καταναλωτικά στρώματα διαφορετικά από τους 

επαγγελματίες και τους σκληροπυρηνικούς μανιώδεις ερασιτέχνες φωτογράφους. 

Αυτή η τάση μεταφράστηκε σε κέρδη για την Canon και τη Nikon που ηγούνται 

της συγκεκριμένης αγοράς. O πρόεδρος της Canon είπε ότι παρατηρούνται 

κάποια δείγματα στασιμότητας, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να ακυρώσει τις 

προηγούμενες αναπτυξιακές προβλέψεις. «Σύμφωνα με τα εσωτερικά στοιχεία που 

διαθέτουμε, οι πρόσφατες πωλήσεις είναι πολύ καλές, όχι χειρότερες πάντως από 

τις προβλέψεις μας.» είπε ο κος Ushida. 

Yπενθυμίζουμε ότι η Canon ιδρύθηκε πριν 71 χρόνια. Ο σημερινός πρόεδρος 

εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της ιαπωνικής εταιρίας το 1965 ως 

μηχανικός σχεδιαστής και στην συνέχεια ως επικεφαλής του τμήματος 

φωτογραφικών μηχανών μέχρι την ανάρρησή του στη τρέχουσα κορυφαία 

θέση του στην ιεραρχία. Εκτός από το digital imaging, η Canon έχει ζωτικά 

συμφέροντα στο printing και το copying. Μάλιστα στις μηχανές γραφείου η 

εταιρία υπέστη μεγάλες ζημίες στις ΗΠΑ από την επιθετική στρατηγική της Ricoh 

που εξαγόρασε και ενέταξε στο δίκτυο της ένα από τα σημαντικότερα κανάλια 

office solutions της Canon, προκαλώντας μεγάλη πτώση της μετοχής στο 

δείκτη Nikkei εφόσον οι επενδυτές προεξόφλησαν τις απώλειες. Επίσης αξίζει 

να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια από τις πιο υγιείς ιαπωνικές εταιρίες σε cash 

flow, με αποθεματικά 737 δις γιεν. 
       Π.	ΚΑΛΔΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
Canon
Αναβαθμισμένες 
επαγγελματικές κάμερες HD
Δύο αναβαθμισμένες εκδόσεις 
των δημοφιλών επαγγελματικών 
βιντεοκαμερών XH G1 και XH A1 
παρουσίασε η Canon. Τα νέα μοντέλα, 
που ονομάζονται XH G1S και XH A1S 
διαθέτουν επανασχεδιασμένο φακό, 
για μεγαλύτερη άνεση στη χρήση, 
βελτιωμένα ηχητικά χαρακτηριστικά 
και ένα εκτεταμένο εύρος επιλογών 
βιντεοσκόπησης. Χαρακτηριστικό είναι 
πως οι βελτιώσεις που έκανε η Canon 
βασίστηκαν σε υποδείξεις χρηστών ήδη 
υπαρχόντων μοντέλων της σειράς XH.
Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν 
σύστημα τριών αισθητήρων CCD 
μεγέθους 1/3” και ανάλυσης 1.67 
Megapixel και κάνουν λήψη βίντεο 
με επαγγελματική ποιότητα 1080i και 
επιλεγόμενο frame rate (50i/25f). Ο 
νέος φακός έχει zoom 20x και διαθέτει 
τρία ξεχωριστά δακτυλίδια για την 
εστίαση, το zoom και το διάφραγμα, 
επιτρέποντας τον ταυτόχρονο χειρισμό 
αυτών των χαρακτηριστικών. Στο τομέα 
του ήχου, τα μοντέλα XH G1S και XH 
A1S διαθέτουν διπλές εισόδους ήχου 
XLR. Η ευαισθησία του κάθε καναλιού 
μπορεί να ρυθμιστεί ξεχωριστά, όπως 
επίσης ανεξάρτητος είναι για το κάθε 
κανάλι και ο έλεγχος για το αυτόματο 
ή το χειροκίνητο επίπεδο της στάθμης. 
Η διαφορά των δύο μοντέλων 
έγκειται ουσιαστικά στο ότι το XH G1S 
απευθύνεται σε παραγωγές στούντιο, 
διαθέτοντας έξοδο HD-SDI, μέσω της 
οποίας παρέχει ασυμπίεστο σήμα Full 
HD ανάλυσης 1920x1080 με χρώμα 
4:2:2.

INTERSYS 2�0�554000

Οι επαγγελματικές HD βιντεοκάμερες της Canon 

είναι πολύ δημοφιλείς μεταξύ των φωτογράφων
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Fujifilm Open House
Τριήμερο workshop για την παρουσίαση νέων προϊόντων 
Στα γραφεία της Fujifilm Hellas στο Παλαιό Φάληρο έλαβε χώρα το Fujifilm Open 

House, μια τριήμερη εκδήλωση στην οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία 

να δουν τα νεότερα προϊόντα της εταιρείας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  τα 

απογεύματα της Τετάρτης και της Παρασκευής 10 και 12 του μηνός, από τις 16:00 

μέχρι τις 21:00, ενώ το Σάββατο η παρουσίαση ήταν ολοήμερη, από τις 10:00 μέχρι 

τις 22:00. Κεντρική θέση στο Open House 

κατείχε το Frontier Dry Minilab DL410, το 

οποίο έκανε το ντεμπούτο του στη Pho-

tokina. Πρόκειται για ένα μηχάνημα με όλες 

τις software δυνατότητες ενός κανονικού 

«φωτογραφικού» Frontier, αλλά με 

τεχνολογία inkjet. Το σύστημα αυτό μπορεί 

να εκτυπώσει με πλάτος 25cm όλα τα μεγέθη 

χαρτιού, μέχρι 91cm, ενώ υποστηρίζει άλλα 

τρία μικρότερα μεγέθη χαρτιού, πλάτους 10, 

12,7 και 20,3 εκατοστών. Μαζί με το DL410 

και τα αναλώσιμά του παρουσιάστηκε και το 

νέο χαρτί Crystal Archive Writable για χημικά minilab, ένα φωτογραφικό χαρτί στο 

οποίο μπορούμε να γράψουμε και να σβήσουμε με μολύβι ή να γράψουμε μόνιμα 

με στυλό και μαρκαδόρο, όπως σε ένα απλό χαρτί. Το Crystal Archive Writable 

θα έχει εφαρμογή σε άλμπουμ και photobook, σε ημερολόγια, ακόμα και σε μια 

κανονική φωτογραφία (π.χ. για μία αφιέρωση), ενώ γράφεται και από τις δύο 

πλευρές. Το τρίτο σημαντικό προϊόν που παρουσιάστηκε είναι το νέο λειτουργικό 

πρόγραμμα “MS” για τα minilab Frontier series 3 & 5, το οποίο αλλάζει εντελώς 

τη λειτουργία του μηχανήματος όσον αφορά τις ευκολίες της διαχείρισης και τις 

δυνατότητές του, αναβαθμίζοντας σε συνολικό επίπεδο το minilab.

Με την ευκαιρία των τριών αυτών καινούριων προϊόντων η εταιρεία προχώρησε 

στην επίδειξη του χαρτιού Fujifilm σε χρήση σε plotter και του νέου προγράμματος 

7.5 για Order-it (που είναι το πάνω τμήμα από φωτογραφικό κιόσκι, το 

touchscreen μαζί με τη μονάδα επεξεργασίας). Φυσικά θέση στην επίδειξη είχαν 

και οι φωτογραφικές μηχανές της Fujifilm, την επαγγελματική FinePix S5 Pro, και τις 

νέες compact, με κυριότερες τις FinePix S100 και F60.

FujIFILM HELLAS AE 2�0 �404�00

Eizo FlexScan EV24��W
Οικολογική ποιότητα 

με τεχνολογία LED
Το μόνιτορ EV2411W είναι το πρώτο 
μοντέλο της γνωστής εταιρείας που είναι 
κατασκευασμένο με την τεχνολογία LED. 
Σε αντίθεση με τις συμβατικές οθόνες 
LCD, το LED δεν περιέχει υδράργυρο και 
έχει σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση, 
γεγονός που βοηθάει τόσο την τσέπη 
μας όσο και το περιβάλλον. Το μοντέλο 
EV2411W έχει μέγεθος 24.1 ιντσών και 
native ανάλυση 1920x1200. Ο λόγος 
αντίθεσης είναι 1000:1, η φωτεινότητα 
φτάνει τα 300cd/m^2 και η γωνία θέασης 
είναι 178 μοίρες. Ο αισθητήρας Auto 
EcoView μετράει τον περιβάλλοντα 
φωτισμό του δωματίου και βελτιστοποιεί 
την φωτεινότητα της οθόνης, έτσι 
ώστε να μην είναι ούτε πολύ φωτεινή 
ούτε πολύ σκοτεινή, κάνοντας ακόμα 
μεγαλύτερη οικονομία στην ενέργεια. 
Ενώ οι περισσότεροι αντίστοιχοι 
αισθητήρες χρησιμοποιούν ένα σημείο 
αναφοράς, ο Auto Ecoview χρησιμοποιεί 
δύο σημεία αναφοράς, ένα για φωτεινά 
και ένα για σκοτεινά περιβάλλοντα, 
γεγονός που κάνει τη ρύθμιση ακόμα πιο 
μεγάλης ακριβείας.
MEDIAVIS 2�0 2�2�500-�

Μ’ ένα τηλέφωνο 

στο γραφείο σας 

Τηλ.: 2�0 854�400

“ØçÖéáêEó SLR 
500 óõìâïõëÝò 

êáé ìõóôéêÜ”

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=market/booksOrder.htm
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Casio EXILIM EX-FH20
Ασύλληπτη ταχύτητα

Η EX-FH20 της Casio είναι μια οικονομικότερη, 
μικρότερη σε μέγεθος και πιο φιλική 
προς τη χρήση εκδοχή της εντυπωσιακής 
EX-F1, που όμως δεν στερείται και αυτή 
εντυπωσιακών χαρακτηριστικών. Κατ’ 
αρχάς ο ενσωματωμένος φακός δίνει τη 
δυνατότητα zoom 20x, ξεκινώντας από το 
ευρυγώνιο και πρακτικότατο 26mm και 
φτάνοντας στα 520mm ως τηλεφακός. Ο 
αισθητήρας έχει μέγεθος 1/2,3” και ανάλυση 
9.1 Megapixel. Στον τομέα της ταχύτητας, η 
EX-FH20 κατορθώνει να ξεπεράσει ακόμα 
αρκετές High-End επαγγελματικές DSLR. 
Σε burst mode τραβάει μέχρι 30 λήψεις 
το δευτερόλεπτο στα 8 megapixel και 40 
ανά δευτερόλεπτο στα 7MP. Στον τομέα 
του βίντεο οι προδιαγραφές είναι ακόμα 
πιο εντυπωσιακές. Η EX-FH20 μπορεί να 
κινηματογραφήσει σε ανάλυση HD 1280x720 
με ρυθμό 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο. 
Χαμηλώνοντας την ανάλυση στο αρκετά 
αξιοπρεπές 480x360 έχετε την επιλογή για 210 
frame/sec, ενώ στο μικροσκοπικό 224x156 
ο ρυθμός φτάνει τα 1.000 frames/sec, 
κινηματογραφώντας ουσιαστικά σε εξαιρετικά 
αργή κίνηση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί η 
ύπαρξη μνήμης που αρχίζει να τραβάει λήψεις 
όσο ακόμα το κουμπί είναι μισοπατημένο. 
Έτσι, όταν γίνει τελικά η κύρια λήψη, η μηχανή 
έχει ήδη τραβήξει ένα χρονικό διάστημα 
πριν, αποθηκεύοντας στιγμιότυπα που τα 
αντανακλαστικά μας μπορεί να έχαναν.

ΕΛΜΗ SYSTEMS 2�0 2002200

5o Sony Professional Roadshow 2008
Το επαγγελματικό πρόσωπο της Sony 

Το Professional Solutions Roadshow είναι μια εκ-
δήλωση που διοργανώνεται κάθε χρόνο σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια του Πανευρωπαϊκού 
Roadshow επαγγελματικών προϊόντων και λύσεων 
της Sony. Στην εκδήλωση αυτή η εταιρεία δίνει την 
ευκαιρία στους επαγγελματίες της εικόνας να δουν σε 
λειτουργία τα νεότερα professional video προϊόντα 
της Sony. Το φετινό Professional Solutions Roadshow 
των Αθηνών έγινε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο 
ξενοδοχείο Ledra Marriott, και διήρκησε από τις 9:30 το πρωί μέχρι τις 6:00 το 
απόγευμα. Εμπορικοί αντιπρόσωποι, πελάτες, συνεργάτες της Sony, φοιτητές, 
αλλά και επαγγελματίες σκηνοθέτες, παραγωγοί, φωτογράφοι επισκέφτηκαν 
την εκδήλωση και είδαν σε λειτουργία την πλήρη γκάμα των HD επαγγελματι-
κών προϊόντων της Sony, συμπεριλαμβανομένης της φορητής μικρής βιντεο-
κάμερας XDCAM EX και της νέας βιντεοκάμερας HVR-Z5E, καθώς επίσης και 
interactive λύσεις με projectors και monitor. Επιπλέον, μέσα από μια σειρά 
παρουσιάσεων από εξειδικευμένα στελέχη και Έλληνες επαγγελματίες υπήρξε 
ενημέρωση για τις εφαρμογές HD προϊόντων σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ένα από 
τα σημαντικότερα προϊόντα που παρουσιάστηκαν ήταν η σειρά βιντεοκαμερών 
XDCAM HD CineAlta, με πρωτοποριακές δυνατότητες στον τομέα της ποιό-
τητας και των διαθέσιμων ρυθμίσεων για την εικόνα. Το ενδιαφέρον επίσης 
κίνησε ο νέος επαγγελματικός δίσκος Professional Disk, ο οποίος έχει βλέψεις 
να αντικαταστήσει εντελώς τις επαγγελματικές βιντεοκασέτες. Έχοντας χωρητι-
κότητες αντίστοιχες με αυτή των δίσκων Blu-Ray, στα 23 και 50 Gigabytes για 
single και dual layer αντίστοιχα, οι δίσκοι αυτοί διακρίνονται για την ανθεκτικό-
τητά τους. Μονίμως έγκλειστοι στην πλαστική τους προστατευτική θήκη αντέ-
χουν πλείστες κακουχίες, από θερμοκρασίες -20 βαθμών μέχρι και… πλύσιμο 
στο πλυντήριο πιάτων (σύμφωνα με έναν από τους ομιλητές) διατηρώντας τα 
δεδομένα αλώβητα. Χαρακτηριστικό πάντως είναι πως η Sony έχει διατηρήσει 
στα decks για τους δίσκους την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα των αντίστοι-
χων tape decks, έτσι ώστε η μετάβαση για τους επαγγελματίες που δουλεύουν 
χρόνια με την κασέτα να γίνει όσο το δυνατόν εύκολα και ομαλά. Εκτός από 
τα προϊόντα της εικόνας, στην αίθουσα υπήρχε ένας χώρος αφιερωμένος στον 
επαγγελματικό ήχο, ενώ είχαμε την ευκαιρία να δούμε και να τυπώσουμε 
φωτογραφίες σε δύο από τα κιόσκια της εταιρείας, το πανέμορφο UPA-PC700 
και το λειτουργικότατο Snap Lab UP-CR20L.

SONY HELLAS 2�0 ��82000
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

• Πόσα χρόνια ασχολείστε με την εμπορική και διαφημιστική φωτογραφία; 

Σε ποιά στάδια εξέλιξης αντιστοιχεί για την ελληνική πραγματικότητα αυτή η χρονική 

περίοδος;

Με την διαφημιστική φωτογραφία ασχολούμαι περίπου 22 χρόνια. Έχω ασχοληθεί κατά 

την λεγόμενη “χρυσή εποχή” της διαφημιστικής φωτογραφίας από το 1984 και μέχρι το 

1995 αλλά και στη συνέχεια.. 

• Σχολιάστε μας την τρέχουσα κατάσταση στο κλάδο;

Η κατάσταση είναι με μια λέξη “προβληματική”. Είναι μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία 

που συνεπάγεται και παγκοσμιοποιημένη διαφήμιση όπου οι εικόνες ταξιδεύουν από 

χώρα σε χώρα, υπάρχουν οι φωτοτράπεζες που έχουν εκατομμύρια έτοιμες εικόνες 

και όπως αντιλαμβάνεστε η δουλειά μειώνεται σε ένα μέσο επίπεδο. Οι καλές ακριβές 

δουλειές γίνονται ακόμα. Αλλά υπάρχουν και κάποιες δουλειές όπως οι φωτογραφίες για 

τα αυτοκίνητα που δεν γίνονται πια στην Ελλάδα, αλλά στην Αγγλία ή τη Γερμανία και η 

καμπάνια είναι διεθνής. Η ίδια εικόνα θα ταξιδέψει σε όλον τον κόσμο.  

• Πόσα δημιουργικά περιθώρια έχει ο φωτογράφος της ειδικότητάς σας;

Αυτό εξαρτάται από την κατηγορία του φωτογράφου στον οποίο αναφερόμαστε. Δηλαδή 

υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν περισσότερα να πουν, λόγω της εμπειρίας και 

της πείρας τους. Γενικώς πια δεν είναι πάρα πολλά, είναι περισσότερο διεκπαιραιωτικές οι 

φωτογραφήσεις. Μόνον σε μία στις δέκα δουλειές θα ζητηθεί η γνώμη του φωτογράφου 

και ενδεχομένως να εισακουστεί. 

• Υπάρχουν καλές διαφημιστικές δουλειές στην Ελλάδα πλέον;

Το επίπεδο είναι πλέον ομοιογενοποιημένο. Όλα είναι ίδια. Σαφώς δεν υπάρχει 

Το όνομα του Φάνη Μούρτου 

είναι συνυφασμένο με την άνθηση 

της διαφημιστικής φωτογραφίας 

στην Ελλάδα. Μετά από λαμπρές 

σπουδές στο εξωτερικό, ήλθε με 

πλατιές ιδέες για να εφαρμόσει 

αυτό το άγγιγμα της τελειομανίας 

και της ψιλοβελονιάς που 

χαρακτηρίζει τη ματιά του. Ο ίδιος 

είναι πολύ σεμνός για να προβάλει 

αυτόκλητα τον εαυτό του. Εμείς 

όμως οφείλουμε να παραθέσουμε 

τα εύσημα των διακρίσεών του 

που είναι πολλές: Χρυσός Λέων 

στις Κάννες για την καμπάνια 

του Silk Cut, Xρυσός Ερμής στο 

ελληνικό Φεστιβάλ Διαφήμισης και 

πολλές ακόμη.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Φάνης Μούρτος
Fine art studio 
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Φάνης Μούρτος γεννήθηκε στην Αθήνα 

και εργάζεται εδώ και 20 χρόνια για τις 

σημαντικότερες διαφημιστικές εταιρίες. 

Σπούδασε στο Λονδίνο φωτογραφία, 

σχέδιο επικοινωνίας, φιλμική τέχνη και 

ηχοληψία και έχει μεταπτυχιακό δίπλωμα 

στη διαφημιστική φωτογραφία στο 

Bournemouth. Έχει πάρει αρκετά βραβεία 

και διακρίσεις, μεταξύ άλλων το Χρυσό 

Λιοντάρι Καννών και New York Astrid 

Awards για τη SILK CUT. Η δουλειά του 

έχει δημοσιευθεί σε αρκετές χώρες.

παρθενογένεση αλλά και οι δουλειές που 

γίνονται μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους, γιατί 

οι παραστάσεις που έχουμε είναι κοινές πια με την 

Ευρώπη, την Αμερική, την Λατινική Αμερική.

• Είναι αντίστοιχη η τάση και στην Ευρώπη;

Όχι. Εμείς είμαστε μια συντηρητική χώρα όπου οι 

διαφημιστικές και οι φωτογραφικές εξάρσεις που 

υπήρχαν στη χώρα τείνουν να εκλείψουν. Λόγω 

των οικονομικών δυσχερειών όλοι θέλουν τη 

σιγουριά, δεν θα μπουν σε καινούργιους δρόμους 

και έτσι μειώνεται η δημιουργία σε όλο το φάσμα 

της διαφήμισης όχι μόνο στη φωτογραφία.

• Ποιές άλλες δουλειές κάνει ένα στούντιο 

φωτογραφίας για να επιβιώσει οικονομικά;

Για κάποια στούντιο αρκεί η διαφημιστική 

φωτογραφία, για κάποια άλλα όχι. Θα πρέπει να 

μπει κάποιος στη διαδικασία να κάνει και άλλες 

φωτογραφίσεις, πιο μικρές με περισσότερο όγκο 

για να έχει ένα τζίρο ικανό να στηρίξει το στούντιό 

του. Η οικονομική κρίση χτυπάει κυρίως τη 

διαφήμιση γιατί το πρώτο budget που κόβεται 

από τις μεγάλες εταιρείες είναι αυτό. Βέβαια ενίοτε 

συμβαίνει και το εξής οξύμωρο, σε περιόδους 

κρίσης υπάρχει πολύ περισσότερη δουλειά για 

τη διαφημιστική φωτογραφία γιατί μειώνονται τα 

ακριβά project που είναι τα τηλεοπτικά και δίνεται 

μεγαλύτερο βάρος στο printing. 
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Τα όμορφα καταστήματα όμορφα καίγονται;
“War does not determine who is right - only who is left” Bertrand Russell

Ξεκινώντας να γράφω τη στήλη για το τεύχος αυτής της εβδομάδας, ομολογώ 
πως δεν σκόπευα να μιλήσω για τα επεισόδια. Οι εικόνες είναι ισχυρότερες από 
τις λέξεις και όλοι είδαμε τις φωτιές να ανάβουν στην πλατεία Συντάγματος, στη 
Θεσσαλονίκη, τα επεισόδια σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Όλοι είδαμε 
τις φλεγόμενες βιτρίνες, τα σπασμένα αυτοκίνητα, τα γυαλιά στους δρόμους. 
Κάποιοι από εμάς είχαν την ατυχία να αναγνωρίσουν τα δικά τους καταστήματα και 
οχήματα, αγνώριστα πια εν μέσω αυτού του άτυπου ανταρτοπόλεμου. Κάποιοι από 
εμάς φοβούνταν να βγουν από τα ίδια τους τα σπίτια.
Ο λόγος που αποφάσισα τελικά να ασχοληθώ με αυτό το θέμα είναι η πολυφωνία 
που παρατήρησα στο γύρω μου περιβάλλον, σε επίπεδο δημοσιογράφων, 
συνεργατών, φίλων, συγγενών, μέχρι και αγνώστων στο τρένο, σχετικά 
με το βαθύτερο αίτιο του βίαιου αυτού ξεσπάσματος. Ναι, ο θάνατος του 
δεκαπεντάχρονου έπεσε σαν αναμμένο σπίρτο στο μπιτόνι της κοινωνίας, 
τυλίγοντάς τη στις φλόγες. 
Υπό ποιες συνθήκες όμως γέμισε το μπιτόνι με βενζίνη;
Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, και πιθανότατα θα μας απασχολούν για πολύ 
καιρό. Κάποιοι μίλησαν για ένα συνολικό ξέσπασμα της κοινωνίας, μια εκτόνωση 
στην ακρίβεια, την προβληματική οικονομία, την απογοήτευση των Ελλήνων από 
το κοινωνικό κράτος (και την έλλειψή του). Άλλοι αναφέρθηκαν στο παρακράτος 
των Εξαρχείων, που ξέφυγε εκτός ελέγχου. Μία άποψη έστρεψε το δάχτυλο στην 
απληστία, την καταστροφή των καταστημάτων με σκοπό το πλιάτσικο – γνωστός 
τηλεοπτικός δημοσιογράφος κατέδειξε τους αλλοδαπούς για το άδειασμα πολλών 
βιτρινών. Κυκλοφόρησε μια θεωρία συνομωσίας πως η όλη ιστορία ήταν ένας 
αντιπερισπασμός της κυβέρνησης για να απομακρυνθεί η προσοχή της κοινής 
γνώμης από την υπόθεση του Βατοπεδίου. Και, τέλος, υπήρξαν και αυτοί που 
έφτασαν στο σημείο να κατηγορήσουν τον ίδιο το θανόντα – τι δουλειά είχε στα 
Εξάρχεια το πλουσιόπαιδο απ’ το Ψυχικό; Το τελευταίο, απ’ ότι φαίνεται, θα γίνει 
καραμέλα στην υπεράσπιση των Ειδικών Φρουρών.
Προσωπικά αυτό που ξέρω είναι πως οι άνθρωποι έχουμε όχι μόνο το δικαίωμα, 
αλλά την υποχρέωση να διαμαρτυρόμαστε – το ότι δημιουργήσαμε τη λέξη 
«ωχαδερφισμός» λέει περισσότερα για τη χώρα μας από τις ικανότητές της στη 
λεξιπλασία, και καιρός ίσως θα ήταν να τη βγάλουμε εντελώς απ’ το λεξιλόγιό 
μας. Κανένα κράτος που θέλει να θεωρείται ουσιαστικά δημοκρατικό δεν γίνεται να 
παραμένει ανεξέλεγκτο στη βούληση του λαού που το εξέλεξε.
 Στα πλαίσια αυτά, η αποτελεσματικότερή μας διαμαρτυρία απέναντι στο κράτος 
είναι το δικαίωμα της ψήφου. Επειδή όμως οι εκλογές είναι κάθε τέσσερα χρόνια, 
οι πορείες είναι ένας αρκετά καλός τρόπος να δοθεί το μήνυμα, η φωνή μας ως 
λαού και κοινωνίας να ακουστεί σε αυτούς που έχουν ίσως ξεχάσει πώς να την 
αφουγκράζονται.
Το ζήτημα καταλήγει τελικά στους λίγους. Στη δηλητηριώδη εκείνη μειοψηφία που 
με οποιαδήποτε δικαιολογία και ιδεολογία πηγαίνει σε μια διαμαρτυρία με σκοπό 
τη βία. Σαν μια σταγόνα δηλητήριο σε ένα βαρέλι με νερό, μολύνει ολόκληρο 
το θεσμό της διαδήλωσης, στο βαθμό που να ακούμε «πορεία» και να αυτόματα 
σκεφτόμαστε επεισόδια, μολότοφ, ματ, γκλοπ, δακρυγόνα, και σπασμένες βιτρίνες.
Όταν είδα την ειρηνική διαμαρτυρία δεκάδων εκατοντάδων ανθρώπων μετά τις 
πυρκαγιές στην Πάρνηθα και σ’ όλη την Ελλάδα, γεννήθηκε η ελπίδα μέσα μου 
πως ναι, μπορούμε τελικά εμείς οι Έλληνες να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά. Και 
θλίβομαι πραγματικά που εκείνο το φωτεινό παράδειγμα ήταν τελικά μάλλον  
η εξαίρεση, παρά ένας κανόνας εν τη γενέσει.
	 	 	 	 	 	 	 Α.	ΚΥρΙΤΣΗΣ

...ΤΕλΙκΗ ΑπΟψΗ

Imagine
Έκθεση από τη Φωτογραφική 

Λέσχη Αρχιτεκτονικής

Η Φωτογραφική Λέσχη 
Αρχιτεκτονικής Σχολής διοργανώνει 
έκθεση φωτογραφίας με θέμα 
“imagine” στον εκθεσιακό χώρο 
της σχολής (πρώτος όροφος 
αρχιτεκτονικής) και θα διαρκέσει 
από 08/12 μέχρι 19/12. Οι ώρες 
λειτουργίας της έκθεσης είναι από 
Δευτέρα ως Παρασκευή ��:00-�4:00 

και ��:00-2�:00.

Konica Minolta 
Εγχρωμος εκτυπωτής Μagicolor 

1600W για το γραφείο ή το σπίτι

Ο εκτυπωτής Magicolor 1600W της 
Konica Minolta είναι ένα μοντέλο 
laser μικρού μεγέθους, χαμηλής 
κατανάλωσης και με μικρό επίπεδο 
θορύβου, κατάλληλος τόσο για 
χρήση σε περιβάλλον γραφείου 
όσο και στο σπίτι. Για την εκτύπωση 
χρησιμοποιείται ο γραφίτης Simitri 
HD της Konica Minolta, ο οποίος 
αποδίδει ζωντανά χρώματα και έχει 
υψηλή αντίσταση στις ακτίνες UV, ενώ 
παράλληλα μειώνει κατά 15% την 
ενέργεια που χρειάζεται συνήθως για 
την ψηφιακή εκτύπωση. Πέραν από 
το κλασσικό χαρτί Α4, ο magicolor 
1600W μπορεί να τυπώσει σε καρτ 
ποστάλ, ανακυκλώσιμο χαρτί, ετικέτες, 
ή βαρύτερο χαρτί, έως 209 γραμμάρια 
στο μέγεθος Α4. Η ταχύτητα του 
magicolor 1600W φτάνει τις 5 σελίδες 
ανά λεπτό στην έγχρωμη και 20 
σελίδες ανά λεπτό στην ασπρόμαυρη 
εκτύπωση.

ΕΠ. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 2�0 28���00
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Βγάλτε	έγκαιρα	την	κάρτα	ΔωρΕΑΝ	εισόδου	στη	PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς 

αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την 

επιβεβαίωση της εγγραφής σας.  Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο. 

Αν  περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου, 

πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION 
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: .............................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:

1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr       

3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα

http://www.photovision.gr/onlineRegistration.php?lang=gr
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Πανευρωπαϊκή έρευνα αναγνωστών
Για τρίτη φορά σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, 

διεξάγεται η έρευνα της ΤΙΡΑ για την διαπίστωση των 
τάσεων και απόψεων των επαγγελματιών της εικόνας 

σχετικά με τα φωτογραφικά έντυπα αλλά και τη ενασχόληση 
με το Imaging. Η έρευνα πραγματοποιείται ταυτόχρονα 

ανάμεσα στο αναγνωστικό κοινό όλων των περιοδικών 
μελών της TIPA με δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια ένα για τα 

γενικά και ένα για τα επαγγελματικά φωτογραφικά περιοδικά. 
Την υποδομή και επεξεργασία της έρευνας έχει αναλάβει 
κεντρικά η åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforsc-
hung und Medienberatung ìå Ýäñá ôçí êïëùíßá. Απαντήστε 

και βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι, συμμετέχοντας 
ταυτόχρονα στην πανευρωπαϊκή κλήρωση για τα δώρα, 

προσφορά της ΤΙΡΑ.

T.I.P.A. ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ 

     ÓÅ 27 ÅÕÑÙÐÁÚÊÁ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ

ÁðáíôÞóôå 
   & êåñäßóôå!

ΣΤΗΝ ΥΠΟψΗΦΙOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΟΣΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΥΣ. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ. 

Canon EOS 450D
Αξίας € 739

Nikon D3 
Αξίας € 4999

Nikon D300
Αξίας € 1399

Sony Alpha 200
Αξίας € 450
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Είκοσι επτά (27) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìÝëç ôçò TIPA (Technical Image Press 
Association) áðü üëç ôçí Åõñþðç, äéåîÜãïõí ôáõôü÷ñïíá Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé 
ôçí ôáõôüôçôá ôïõ áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé ôáõôü÷ñïíá íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ. Ðåßôå 
ìáò ðåñéóóüôåñá ãéá ôç öùôïãñáößá êáé âïçèÞóôå ìáò íá ãßíïõìå êáëýôåñïé. 

*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá, 
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò προηγούμενης óåëßäáò. 

ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr

ÌÅÃÁëÇ ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÔÉÑÁ

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï

1)Öùôïãñáößæù 
 Ùò åðáããåëìáôßáò öùôïãñÜöïò
 Ùò åðáããåëìáôßáò ÷ñÞóôçò (ãñáößóôáò,   
    διαφημιστής)
 HìéåðáããåëìáôéêÜ

2) ÅñãÜæïìáé óôïí áêüëïõèï ôïìÝá/ôïìåßò 
(*åðéôñÝðïíôáé êáé ðåñéóóüôåñåò áðáíôÞóåéò)
	Φωτορεπορτάζ 
	Πορτρέτο
	Φωτογραφία μόδας/lifestyle
	Φωτογραφία τροφίμων
	Φωτογραφία αυτοκινήτου
	Βιομηχανική φωτογραφία
	Επιστημονική φωτογραφία 
	Καλλιτεχνική φωτογραφία 
	Καταγραφική φωτογραφία (π.χ. ασφαλιστές,
     πραγματογνώμονες)
	Άλλο 

3) Οι φωτογραφίες μου παράγονται σε:
                   
  ÐÜíôá  óõ÷íÜ  óðÜíéá  ðïôÝ
Digital Medium 
Format  	 	 	  
Full frame DSLR 	 	 	 
Mικρότερα μεγέθη 
DSLR 	 	  
Aρχεία RAW 	 	 	 
Aρχεία JPEG 	 	 	 

4) Εκτυπώνω η αναθέτω την εκτύπωση των 
εξής αριθμό φωτογραφιών
Για δικούς μου σκοπούς περίπου______εκτυπώσεις
Για πελάτες και εκθέσεις περίπου______εκτυπώσεις
Περίπου________τοις εκατό των εκτυπώσεων είναι 
μεγαλύτερες από το Α4
Για περίπου________τοις εκατό των εκτυπώσεων 
χρησιμοποιώ υπηρεσίες εργαστηρίου

5) Τρόποι εκτύπωσης των φωτογραφιών μου
              
 Íáé  Ï×é
Τις εκτυπώνω μόνος/η μου 	 
Έχω εκτυπωτή Α3 ή μεγαλύτερο 	 
Όταν εκτυπώνω χρησιμοποιώ 
κυρίως μελάνια με χρωστικές dye 	 
Όταν εκτυπώνω χρησιμοποιώ
κυρίως μελάνια με χρωστικές
pigmented  	 
Συχνά εκτυπώνω σε χαρτί baryta 	 
Συχνά εκτυπώνω σε άλλο χαρτί fine art 	 
Έχω στη διάθεση μου ένα Raster  
Image Processor (RIP) 	 

6) Πληροφορούμαι για φωτογραφικά 
προϊόντα (*επιτρέπονται περισσότερες 
απαντήσεις)
1. Αðü öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ 
2. Αðü ðåñéïäéêÜ ãéá õðïëïãéóôÝò 
3. Αðü ðïëõèåìáôéêÜ ðåñéïäéêÜ 
    (digital/photo/audio/video) 
4. Αðü åéäéêü êáôÜóôçìá 
5. Αðü åêèÝóåéò 
6. Αðü åíçìåñùôéêÜ öõëëÜäéá ôùí åôáéñéþí 
7. Αðü ôï Internet 
H ðçãÞ ðëçñïöüñçóçò ðïõ åìðéóôåýïìáé 
ðåñéóóüôåñï åßíáé______ (γράψτε τον áñιθμό)

7) Ôï Photobusiness êõêëïöïñåß 4 öïñÝò  
ôï ÷ñüíï
ÄéáâÜæù  .................. ôåý÷ç ôï ÷ñüíï
áõôÞ åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ äéáâÜæù ôï ðåñéïäéêü

Ïäçãßåò	ãéá	ôçí	áðïóôïëÞ	ôïõ	åñùôçìáôïëïãßïõ:	
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç óõììåôï÷Þ óáò! 
Ðáñáêáëïýìå íá áðïóôåßëåôå ôï åñùôçìáôïëüãéï 
ìÝ÷ñé 20	Äåêåìâñßïõ	2008: 
á. Ôá÷õäñïìéêÜ* óôá ãñáöåßá ìáò 
Ðåñéïäéêü	PHOTOBUSINESS	(“ÅÑÅÕÍÁ	ÔÉÑÁ”)	
ÔñïõðÜêç	1,	104	45	ÁèÞíá	
â. Ìå fax*	óôï	210	8541	485

*Ìðïñåßôå íá óôåßëåôå μόνο εκτύπωση áðü ôï PDF. 
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις μέσω 
διαδικτύου παρά μόνον χειρόγραφες σε χαρτί. 
Ευχαριστούμε.  
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8) Προμηθεύομαι το Photobusiness ως εξής:
Είμαι συνδρομητής   
Αγοράζω το περιοδικό από κατάστημα λιανικής 
Μου αποστέλλεται δωρεάν    
Το διαβάζω εφόσον κάποιος άλλος έχει 
τελειώσει την ανάγνωσή του   
Το διαβάζω σε φωτογραφικές λέσχες, στο 
πανεπιστήμιο, στη βιβλιοθήκη κ.ά.   

9) Διαβάζω ή ξεφυλλίζω περίπου ________
φορές κάθε τεύχος του Photobusiness  

10) Σε κάθε τεύχος του Photobusiness  
συνήθως διαβάζω
Όλες/σχεδόν όλες τις σελίδες   
Περίπου τα 3/4    
Περίπου το μισό   
Περίπου το 1/4    
Μερικές σελίδες μόνο    

11) Διαβάζω το τεύχος του Photobusiness μέσα 
σε χρονικό διάστημα της τάξης των ____λεπτών

12) Πέρα από  εμένα______ άτομα διαβάζουν 
το συγκεκριμένο αντίτυπο του Photobusiness   

13) Αξιολογώ το Photobusiness 
ως εξής*:                 
Είναι ένα σημαντικό 
περιοδικό φωτογραφίας 			
Είναι ένα περιοδικό που σε εμπνέει 			 
Έχει μεγάλη πρακτική αξία 			
Είναι πολύ αξιόπιστο και ικανό 					
Δίνει πολύτιμες συμβουλές για την 
αγορά φωτογραφικού εξοπλισμού   		
Δίνει χρήσιμες συμβουλές για την 
επιλογή των σωστών αξεσουάρ 			 
Συμβάλλει στη διαφάνεια της αγοράς 			
Εάν το Photobusiness σταματήσει 
να κυκλοφορεί, θα μου λείψει  			

14) Μέσα στους επόμενους 24 μήνες 
σκοπεύω να αγοράσω

15) Προσθέτοντας τα πάντα στην επένδυσή 
μου σε επαγγελματικό φωτογραφικό 
εξοπλισμό, την κατανάλωση σε αναλώσιμα 
και τις υπηρεσίες εργαστηρίου - ξόδεψα την 
περασμένη χρονιά περίπου __________ευρώ.

16) Διαβάζω τις διαφημίσεις και τα 
φυλλάδια στο Photobusiness 
Πάντα    συχνά    σπάνια    ποτέ 

17) Οι διαφημίσεις στον Photobusiness είναι*
 
                 
Έχουν ενημερωτική αξία για μένα   	 	
Με προέτρεψαν να κάνω μια αγορά 		 	

18) Eπισκέπτομαι το www.photo.gr 

- Για να ενημερώνομαι
  για τα φωτογραφικά νέα 				 
- Για να διαβάζω τις μικρές αγγελίες 				 
- Για να διαβάζω τεστ και να βλέπω
  τις φωτογραφίες των προϊόντων 				
- Για να μαθαίνω για εκδηλώσεις, 
  εκθέσεις, διαγωνισμούς 				
- Για να χρησιμοποιώ το forum 				 
- Για άλλες υπηρεσίες (λεξικό, 
  διευθύνσεις αντιπροσωπειών κλπ.) 				

19) Θεωρώ το περιεχόμενο του www.photo.gr* 

                                    
Επιτυχημένο  			 
Περιέχει πρόσθετο υλικό 			
Μπορώ να το ψάχνω εύκολα 			
Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου 			

20) Προσωπικές πληροφορίες
Είμαι άντρας    γυναίκα     
Είμαι _________χρόνων

Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå 

âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé Üëëá äþñá 

ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù 

óôïé÷åßá:  

Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................

Äéåýèõíóç:............................................................ 

Ðüëç:.............................................. Ô.ê.:..............

ÔçëÝöùíï:............................................................

Εναλλακτούς φακούς  
Σύστημα διαχείρισης 
χρώματος  
Colour Graphic 
Μόνιτορ  
Λογισμικό επεξεργασίας 
εικόνας/ γραφικών  
Προβολικό 
Μνήμες 
Φωτιστικά στούντιο  
Τρίποδο 

Ψηφιακή μηχανή SLR  
Μηχ. μεσαίου φορμά   
Ψηφιακό σύστημα 
μεγάλου φορμά 
Ψηφ. Πλάτη  
Scanner    
Εκτυπωτή Α4 
ή μικρότερο   
Εκτυπωτή Α3 ή Α3+   
Εκτυπωτή Α2 
ή μεγαλύτερο 
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* “Αληθές à ψευδες”: Διαβάθμιση από αριστερά προς δεξιά




