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Η παροιμία το λέει ξεκάθαρα: “Δε βρίσκεις εύκολα 

τσαγκάρη με παπούτσια...” Ούτε φωτογράφο με 

φωτογραφίες, θα έλεγα εγώ.

Ο Νομάρχης λοιπόν συγκεκριμένου νομού της 

χώρας μας στον οποίο διατηρεί φωτογραφείο 

ο φίλος μας, του αποκάλυψε ότι η Νομαρχία 

σκοπεύει να διοργανώσει μεγάλη έκθεση 

φωτογραφίας. Τα έσοδα από τις πωλήσεις 

επρόκειτο να διατεθούν για κοινωφελή σκοπό. 

Τον παρακάλεσε στη συνέχεια να κάνει μερικά 

τηλέφωνα στο «σινάφι» ζητώντας απ’ όλους τους 

επαγγελματίες φωτογράφους της περιοχής να 

συμμετάσχουν. Στο μυαλό του Νομάρχη η δράση 

φάνταζε απλή και υλοποιήσιμη. Που να φανταστεί 

ο ταλαίπωρος ότι μονάχα …τρεις από τους περίπου 

σαράντα φωτογράφους του νομού του (με κοτζάμ 

φωτογραφεία παρακαλώ!) θα ανταποκρίνονταν 

στην πρόσκληση. Όπως καταλάβατε η όλη 

προσπάθεια είχε άδοξο τέλος. Ερωτώ λοιπόν: 

Τι συμβαίνει άραγε; Πού χάσαμε την μπάλα; 

Αφότου το χόμπι έγινε επάγγελμα δεν 

φωτογραφίζουμε για τον εαυτό μας; 

Δεν μας ερεθίζει πλέον η φωτογράφηση του 

‘‘κάλλους του κόσμου και της φύσης’’; 

Δεν έχουμε πλέον τίποτα να πούμε; 

Μας απορρόφησε η «κονόμα», οι επαγγελματικές 

και οι οικογενειακές μας υποχρεώσεις και τα 

παρατήσαμε όλα; Γεράσαμε και χάσαμε τον 

ενθουσιασμό της νιότης; 

Μήπως κάποιοι βρήκαν εύκολο καταφύγιο στο 

φωτογραφικό επάγγελμα την χρυσή εποχή του 

minilab και κουτσοέμαθαν να φωτογραφίζουν 

χωρίς να τους ενδιαφέρει πραγματικά η τέχνη της 

φωτογραφίας; Μήπως φοβόμαστε να δείξουμε τη 

δουλειά μας; Μήπως είμαστε τσαπατσούληδες και 

δεν φροντίζουμε (σ’ ένα συρτάρι, σ’ έναν σκληρό 

δίσκο, σε μια κούτα) να κρατάμε κάπου αρχείο με 

τις καλύτερες φωτογραφίες μας; 

Πολλά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. 

Ας κάνουμε λοιπόν όλοι την αυτοκριτική μας. 

Είναι αδιανόητο να δουλεύει κάποιος ως 

φωτογράφος για π.χ. είκοσι χρόνια και να μην 

έχει έστω είκοσι φωτογραφίες της προκοπής στο 

συρτάρι του.                                             

 Photonet Show

Στο ξενοδοχείο PORTO PALACE της συμπρωτεύουσας φιλοξενήθηκε το 5ο 

Photonet Show που διοργάνωσε η NEXUS PUBLICATIONS αυστηρά και μόνον για 

τις επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών 

Φωτογραφικών Ειδών και Συστημάτων Εικόνας). Πολυμελής αντιπροσωπεία 

του περιοδικού μας επισκέφθηκε τις αίθουσες του πολυτελούς ξενοδοχείου 

που φιλοξένησε σε μικρά, τυποποιημένα stand τις 32 εταιρείες που εξέθεσαν 

τα επαγγελματικά τους προϊόντα, μιας και η διοργάνωση απευθυνόταν μόνο σε 

επαγγελματίες φωτογράφους. Το επόμενο μεγάλο ραντεβού του κλάδου δόθηκε 

για τον Μάρτιο του 2011 στην Αθήνα, στην 9η PHOTOVISION 2011.

                                                            Περισσότερα στη σελίδα 10

Ο καιρός ήταν θαυμάσιος και ο καφές στην Πλατεία Αριστοτέλους υπέροχος!

Τ.ΤΖΙΜΑΣ

http://www.photo.gr
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http://www.intersys.gr
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http://www.blk.gr/


 56  •   1   2010  5

ON L INE O IMAGING -  E

To 

• , ,

,  (copyright).

• .2121/93.

• , ,

,

.

•  « »

« » .  « »

 « »

. M

,

,

.

• ,

,

 (« »)

.

•  ( )

,

 ( ).

,

,  « » ,  « »

’  « »

( ), .

•  ( , )

, ,

.

.

• ,

.

•  (

)

.

•  ( )

,  « »,

’ .

• ,

,

.

•  1998 

,  « »,

.

O H I I

 83 106 81 .- fax: 210 3304687 

e-mail:foebusds@hol.gr, info@foebus.gr, www.foebus.gr

  “ ”

 « »

,

,

. 2121/93 ,

,

/

 - .

,

( .2121/93)

.

 « »

.

 « »

,

,

, . .

.



 56  •   1   2010  6

ON L INE O IMAGING -  E

!

 27 



 56  •   1   2010  7

ON L INE O IMAGING -  E

 ( )

.

.  ( )

.

:  (  ... )

.

concept

.

.

. (...“

!”...).

i

.

. Schatz 

 portfolio...

To 

44 | ÖÙÔÏÃÑAÖÏÒ
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ÖÙÔÏÃÑAÖÏÒ   | 45    

PORTFOLIO  SCHATZ

HOWARDSCHATZôï ãõìíü ùò öüñìá & ùò éäÝá

Åßíáé ïíåéñïðüëïò êáé öùôïãñáößæåé áéèÝñéåò õðÜñîåéò ìÝóá óôï íåñü, 

áíáëáìâÜíåé üìùò äéáöçìéóôéêÝò êáìðÜíéåò ãéá ìåãÜëåò ðïëõåèíéêÝò åôáéñåßåò 

üðùò AT&T, IBM, Virgin Records êáé Mercedes-Benz. Åßíáé ëÜôñçò ôçò 

ïìïñöéÜò, öùôïãñáößæåé ìïíôÝëá, ÷ïñåõôÝò êáé ìõþäåéò áèëçôÝò êáé üìùò 

åõáéóèçôïðïéåßôáé áðü ôïõò áðüêëçñïõò ôïõ áìåñéêáíéêïý ïíåßñïõ üôáí 

áðïôõðþíåé ðïñôñáßôá áóôÝãùí.

Äçìéïõñãåß áñéóôïôå÷íéêÜ áóôñáöôåñÝò åéêüíåò ðïõ óõ÷íÜ åðéæçôïýí ôïí 

åíôõðùóéáóìü ìÝóù ôçò óêçíïèåôéêÞò õðåñâïëÞò êáé ôçò ðñüêëçóçò, êÜôé ðïõ 

Üëëùóôå Ý÷åé äå÷èåß êáé ï ßäéïò óå óõíåíôåýîåéò ôïõ. ÁðïæçôÜ ôçí ðñùôïôõðßá 

êé áðïöåýãåé ôçí åðáíÜëçøç. Óõ÷íÜ äÝ÷åôáé óôï óôïýíôéï ôùí 600ô.ì. 

óôï Manhattan ôçò ÍÝáò Õüñêçò åêêïëáðôüìåíïõò öùôïãñÜöïõò ïé ïðïßïé 

áðïæçôïýí ìéá óõìâïõëÞ áðü êÜðïéïí ðåðåéñáìÝíï êáé åêåßíïò äéáðéóôþíåé ðùò: 

«ÃåíéêÜ ïé öùôïãñáößåò ôïõò åßíáé ùñáßåò, óùóôÜ ôñáâçãìÝíåò, áëëÜ ðáñüìïéåò 

Ý÷ïõìå äåé åêáôïíôÜäåò öïñÝò! Ôïõò ëÝù üôé ðñÝðåé íá åêðëÞîïõí ìå ôéò åéêüíåò 

ôïõò ôïí êÜèå êáëëéôå÷íéêü äéåõèõíôÞ ðïõ Ý÷ïõí Þäç ðåñÜóåé áðü ôá ÷Ýñéá ôïõ 

åêáôïììýñéá öùôïãñáößåò». Ôï óôïýíôéï, ðïõ ï áìåñéêáíüò äçìéïõñãüò äéáôçñåß 

ìå ôçí óýæõãï êáé óõíåñãÜôç ôïõ Beverly Ornstein, áðïôåëåß ÷þñï Ýìðíåõóçò 

êáé õëïðïßçóçò - åêåß ðñáãìáôïðïéåßôáé ç ðëåéïøçößá ôùí öùôïãñáöÞóåùí 

êáé åí óõíå÷åßá ç çëåêôñïíéêÞ åðåîåñãáóßá ôùí öùôïãñáöéþí. 

Ï Schatz (ãåñìáíéêÜ óçìáßíåé èçóáõñüò) ãïçôåýåôáé áðü ôçí ïìïñöéÜ. 

Ôçí áíáêáëýðôåé óôá ðéï ðñïöáíÞ áëëÜ êáé áðñüóìåíá ìÝñç êáé ôçí åñìçíåýåé 

ìå ôïí åíèïõóéáóìü ôïõ áéþíéïõ Ýöçâïõ. ÅðéìÝíåé íá ðñùôïôõðåß, áíåîÜñôçôá 

áí êÜðïéïé ôïõ ðñïóÜøïõí ìïìöÝò ãéá åììïíÞ óôçí åìðïñéêüôçôá. Óå ìéá åðï÷Þ 

ðïõ êáôáêëõæüìáóôå áðü áó÷Þìéá êáé ç êáëëéôå÷íéêÞ öùôïãñáößá ôáîåéäåýåé 

óôçí Üãïíç ãñáììÞ, ïé äçìéïõñãßåò ôïõ Howard Schatz éóïññïðïýí åõôõ÷éóìÝíá 

áíÜìåóá óôïí ôå÷íçôü ðáñÜäåéóï ôïõ óôïýíôéï êáé ôçí ðñáãìáôéêÞ æùÞ.

Ï ÖÙÔÏãñÜöïò Þñèå óå åðáöÞ ìå ôïí äéÜóçìï áìåñéêáíü öùôïãñÜöï 

êáé óáò ôïí ðáñïõóéÜæåé: Áðïëáýóôå ôïí!

ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ: ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÊÁËÄÇÓ

 c(l)opyright
...

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 119

Αριστερά η φωτογραφία του διάσημου 

αμερικανού φωτογράφου Howard Schatz

Η βιτρίνα της παρανομίας...
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Την Κυριακή 28/2 κλείνει η πολύ πετυχημένη έκθεση φωτογραφίας που πραγματοποιήθηκε 

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων με πρωτοβουλία του “ΦΟΙΒΟΥ” και 

αντιπροσωπευτικά έργα μελών του. Η έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο προβολής του 

δημιουργικού και καλλιτεχνικού έργου των φωτογράφων που έχουν εμπιστευθεί την 

υπεράσπιση των πνευματικών τους δικαιωμάτων στον Οργανισμό.                       

       ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο πρόεδρος του ΦΟΙΒΟΥ κ. Γ. Παπαθανασίου 
απευθύνει χαιρετισμό στους καλεσμένους και 
πάνω μερική άποψη του χώρου την ώρα των 
εγκαινίων

Ο φωτορεπόρτερ Γ. Κανελλόπουλος σε tet a tet με 
κυρία αγνώστων λοιπών στοιχείων

Οι πρόεδροι της Ε.Φ.Ε. κ. Μάριος Λώλος (αριστερά) 
και της Ε.Κ.Φ.Α. κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος (δεξιά)

Ο φωτογράφος Γιάννης Ασημακόπουλος σε 
πειραματισμούς με την ψηφιακή του compact

Mερική άποψη του χώρου της έκθεσης Ο φωτορεπόρτερ Χρήστος Ζουλιάτης
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5  Photonet Show
M

Με τους αγρότες να βρίσκονται στους δρόμους μέχρι λίγες μέρες πριν το άνοιγμα της 

έκθεσης, με τα Τέμπη κλειστά και ως εκ τούτου να απαιτείται μία επιπλέον δύσκολη ώρα 

οδήγησης από βουνά και από λαγκάδια μέχρι την Θεσσαλονίκη και βεβαίως - βεβαίως τα 

παπαγαλάκια της TV να σπέρνουν τον τρόμο της επικείμενης οικονομικής καταστροφής, 

για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε επιτυχία και μόνον το γεγονός ότι έγινε 

η έκθεση. Σύμμαχος ήταν ο πολύ καλός καιρός και το πείσμα των φωτογράφων που παρά 

τις αντιξοότητες ήρθαν στην έκθεση. Ελπίζουμε να έβαλαν και καμιά παραγγελία...                       

Στο περίπτερο της Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛIΔΗΣ

Πάνω: στιγμιότυπο με τον διοργανωτή του 
Photonet Show κ . Μενέλαο. Μελετζή
Αριστερά: Η είσοδος του εκθεσιακού χώρου

Από δεξιά: Σόλων Κούνιο & Σαμουήλ Νεγρίν

Όλο το team της FUJIFILM HELLAS A.E.

ΔΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
Φιλότιμη η προσπάθεια τόσο 
της ΠΟΦ όσο και της ΕΚΦΑ να 
ενημερώσουν τους συναδέλφους 
τους φωτογράφους της 
Β. Ελλάδας, για τρέχοντα ζητήματα 
του κλάδου. Δυστυχώς 
 η ανταπόκριση ήταν μικρή. 
Γιατί άραγε;

Στο περίπτερο της ΙNTERSYS A.E.

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Όλη η γκάμα βιντεοκαμερών της SONY και δυναμική πρεμιέρα για το νέο dry lab της 
SONY ασφαλώς.

CMC / XΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑPHOTOMETRON O.E.

 ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. Ο.Ε.

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.

Πρώην Κοdak και νυν DIVITEC A.E.

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ Α.Ε.

ΑRT POINT / ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ

PHOTOSTATION ΕΠΕ / Χρόνης Φουντούκας

Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
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ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ.& Ρ. ΟΕ. Το μοναδικό περίπτερο με δική του δομή και σχεδίαση

MY IKONA. Πολύ καλή παρουσία παρά τον ακροβολισμό του περιπτέρου στο τέλος της έκθεσης 

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ.  Μεγάλη έκθεση άλμπουμ για όλες τις χρήσεις και για όλα τα βαλάντια

ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ (...εν μέσω αδελφών Ρομοσιού)

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ Ο.Ε.

ΑΓΚΟΠΙΑΝ / ΠΡΟΦΩΤ

CHROMA O.E. Σπ. Καλογεράκης & (δεξιά) 
Ν. Μπακογιάννης (ως επισκέπτης της έκθεσης)

ΠΑΖΑΡΙΑ...
Αυτή τη φορά ο φακός συνέλαβε τον 
φωτογράφο μας Γιώργο Γρηγορόπουλο να 
παζαρεύει την αγορά μιας NIKON D3s, 
τη μία φορά στο περίπτερο της ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 
ΑΕ και την άλλη στο περίπτερο των ΑΦΩΝ 
ΓΕΡΑΜΑ. Καθόλου απίθανο στο τέλος 
ν’ αγοράσει ... Canon, Pentax ή Sony!
Aπρόβλεπτος ο Γιώργος...



 56  •   1   2010  13

ON L INE O IMAGING -  E

.

.

.

21/2

“ ”.

, -

 VETO.   97 ,

. .

 1940  1965. 

,

, . .

      ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ . !

 Samsung & Fourlis Trade 

 Samsung  Fourlis. 

 Samsung 

.  Samsung Electronics Hellas SA  1/7 

1/1/2011 ,
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 Samsung 
 Forum  22 

Ένα χειμερινό ταξίδι στην καρδιά της Κεντρικής Ευρώπης, στέλνει …ρίγη στους ασυνήθιστους 

στο κρύο νότιους. Τελικά όμως η όμορφη και κουλτουριάρα Βιέννη μας υποδέχθηκε με καλό 

καιρό ευνοώντας τα σχέδια της Samsung Εlectronics. Η κολοσσιαία κορεάτικη εταιρία - γίγαντας 

των ηλεκτρονικών διοργάνωσε το δεύτερο Πανευρωπαϊκό Forum, μια φιέστα γνωριμίας με τα 

προϊόντα Audio Visual, PC, printer, monitor και οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Το ταξίδι-αστρα-

πή διήρκεσε μόνον 24 ώρες, μη δίνοντας ευκαιρία για πολλές βόλτες παρά μόνον στο κέντρο 

της Βιέννης στο ιστορικό Stephansdom, τον καθεδρικό ναό της πόλης, μια εκκλησία γοτθικού 

ρυθμού με καμπαναριό ύψους 133 μέτρων και κατακόμβες στα υπόγεια. Οι πιο περιπετειώδεις 

μπορούν να αναμείνουν στην ουρά για μια ανάβαση στην στέγη του ναού που χαρίζει εντυπω-

σιακή θέα της αυστριακής πρωτεύουσας.  Αυτά και μια βόλτα στο κέντρο με τα international 

μαγαζιά και τα κοσμοπολίτικα καφέ, ήταν οι αναμνήσεις από την επίσκεψη... 

…μαζί βέβαια με τις εντυπώσεις από την ισχυρή παρουσία της Samsung, που πάντα φιλοδοξεί 

να κατακτήσει την κορυφή των home electronics. Για το 2009, μεσούσης της κρίσης, η εταιρία 

πέτυχε κύκλο εργασιών 117 δις. δολ. και κέρδη 9,4δις δολ. τη στιγμή που στο σύνολό τους 

σχεδόν οι ισολογισμοί των ανταγωνιστικών εταιριών μπήκαν βαθιά στο κόκκινο. 

Την εκδήλωση στο εκθεσιακό κέντρο Austria προλόγισε o Πρόεδρος Samsung Europe κος 

Sang Heung Shin, δίνοντας έμφαση στην παρουσίαση των πρώτων 3D Full HD τηλεοράσεων 

( η εμπορική διάθεση θα αρχίσει σε ένα μήνα περίπου). Στον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα 

των τηλεοράσεων η Samsung καινοτόμησε το 2009 καθιερώνοντας τις LED ΤV (μόνον στην 

ευρωπαϊκή αγορά διέθεσε 1,3εκ. συσκευές). Στο φωτογραφικό τομέα η Samsung επιτίθεται με τη 

DSL (Digital Single Lens) NX10 η οποία (όπως μας απεκάλυψαν οι κορεάτες σχεδιαστές) σταδιακά 

θα πλαισιωθεί από οκτώ φακούς αλλά και νέες compact: Πρώτη την ΕΧ1 (αντίπαλο δέος για τη 

Canon G11 με 10Megapixel και εντυπωσιακά φωτεινό φακό 24-72mm f/1,8-2,4), και μετά την 

WB2000 και αυτή με 10 Megapixel και ειδίκευση στο video, νέα ηλεκτρονικά DRIMe III, CMOS 

αισθητήρα και υπερευρυγώνιο 5x 24-120mm.             
Π. ΚΑΛΔΗΣ

Το μνημείο Pestsaule, κοντά στον καθεδρικό, 
φιλοτεχνήθηκε επί Λεοπόλδου του 1ου (1693)

Έλαμψαν με το ζωντανό χρώμα και τη φωτεινότητα οι τηλεοράσεις LED

Το καμπαναριό του Stephansdom 
αντικατοπτρίζεται σε κτίρια της πλατείας

Bόλτα στην Βιέννη με τις άμαξες.
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 1, 104 45 . . 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E : , : , Art Director: ,

: Atelier: :

: ,www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

Στρογγυλό τραπέζι για το Digital Imaging. Στις δημοσιογραφικές ερωτήσεις απάντησαν τα στελέχη της 
Samsung κοι Shawn Kim και Jungwook Kim

Hands on με την NX10. 
Οι κορεάτες είναι αποφασισμένοι να 
κυριαρχήσουν στην αγορά DSL 

Στις πιο προχωρημένες τηλεοράσεις τρέχουν 
internet εφαρμογές (Widgets)

Στο επίκεντρο του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν βεβαίως και τα αξεσουάρ για 3D ΤV, 

τα ενεργά γυαλιά και το super τηλεχειριστήριο   

Tα δείγματα NX10 δούλευαν μια χαρά όμως 
δεν έχει βγει ακόμη το τελικό firmware

http://www.photo.gr


 56  •   1   2010  17

ON L INE O IMAGING -  E

 258,  17x24 cm. 
 160 /  & . : € 15,07

 ............................................................................

...................................................................................................
 .....................................................................................

........................................................... . .: ...........................

:

: .................................. : .........................................  

: ..........................................................................................  

 1 & , 104 45  • .: 210 8541400 • fax: 210 8541485
 ( ). ,

* . . . € 6,00 € 10,00 

500 ,  & 
 SLR

500 ,  & 

ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130 : € 20,00

ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130 : € 20,00

www.photo.gr

Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

!
 10  2010

€ 40 !

 / € 15,07
... 1000 ... / € 9,04

 / € 9,04
 / € 9,04

 -  / € 15,07
 / €  5,03

 / €  5,03
 Glamour / € 15,07 € 10,00

 / € 12,06

100  / € 15,07
E EKINA / € 10,04

 / € 6,03
 / € 70,00 ( € 120)

. Nelly's / € 30,00
. 500  / € 20,00

 SLR. 500  / € 20,00
/ € 40,00

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Sandisk
SDXC 64GB

.  (!) 64 Giga-

bytes  Sandisk Ultra 

SDXC

.

rating Class 4 

 15 /sec. E

 flash memory 

.  8  video 

HD  8 ps.  video 

.

 SD 3.0: 

.  exFAT 

 2Terra.

: .

Sony
Alpha Concept

 Sony 

 techno maniacs. 

 compact  DSLR 

.

 Sony  PMA 

 DSL (Digital Single Lens) .

.

 Micro 4/3 

 Samsung NX10 

 APS-C.  Sony  Al-

pha Concept 

 (  APS-C) 

.

lpha (Minolta) 

. :

 Exmor 

APS HD CMO .

Fujifilm
Inkjet minilab Frontier DL450

.  (dye 

sublimation) ,

 inkjet ( ).

Fujifilm  Frontier DL410, 

.  PMA 

Fujifilm  Frontier DL450, 

 10x15cm  30x91,5cm. E

.  Jim Riekert  marketing “H 

Fujifilm

inkjet  Photofinishing 

.  DL450 

,

 Frontier .»

 DL450  950 6 .

 software Frontier Workflow Management MS 

 Image Intelligence. 

FUJIFILM 210 9404100
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí ø ç ö é á ê Þ  å ð ï ÷ Þ  ô ç ò  å é ê ü í á ò

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

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: .....................................................................

 

  ÓåìéíÜñéï: 1 2 3 4 5                6                  7           

 
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

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

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 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”.

!

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2
ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@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 info@photo.gr

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

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)

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 åðôÜ óåìéíÜñéá:
283,72 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€340)

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

 & 

, , , .
. .

Premiere Pro, , .

 8/5,  10:00-14:00
:

Photoshop

,  - .
 - . ,

Layers. : Raster - Vector.

 20/3,  10:00-14:00
:

Photoshop

Layers,  (  Alpha channels), 
(Actions), .  RGB-CMYK. -

 layer, layer mask.

 22/3,  18:00-22:00
:

 Layers. / -
, . HDR 

, plugins  (Grain Surgery, Image 
Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory .)

 23/3,  18:00-22:00
:

Photoshop

:

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr 

 & 
 – . .
, . .

.
.

.

 15/3,  18:00-22:00
: A

, ,  “ ” ,
, :

, , , ...

 17/3,  18:00-22:00 
:

.

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ7 R W format
Workflow RAW  Bridge  Photoshop. , .
RAW , . .

 5/5,  18:00-22:00 :

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

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

ÊÁÍÔÅ ÊËÉÊ ÅÄÙ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Sony
Handycam

H Sony  Handycam HDR-

AX2000E,

.  Handycam, 

 “ ”

.

,

 , 

.  Exmor 

CMOS 1/3-type,  ClearVid™ 

 Enhanced Image Processor 

(EIP).  Exmor 3CMOS 

 G Lens 

 zoom 20x, 

 29,5 mm, 

590 mm (  35 mm). 

 Memory Stick PRO Duo  SD/SDHC .

SONY HELLAS 801 11 92000

Kodak Playsport
 HD…

 Kodak 

 extreme sport 

 videocamera Playsport, 

 3 

.

 full 1080p HD  30 fps 

 5 MP. 

SD/SDHC  32 GB 

10  video. 

, upload 

 internet, image stabilization 

 Kodak Image Science 

.

DIVITEC 210 2855080

Apple:  Aperture
 Aperture 3

 Aperture 3, 

. H  200 ,

 Faces, Places  Brushes. 

 Faces  Places,  iPhoto 09, 

 Aperture 3 

.  Faces 

, ,  Places 

 GPS. 

,  Brushes 

 (  layers 

)  Adjustment Presets .

ISQUARE SA 210 9012892
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Sony
 PMA 2010

 Sony 

 PM

 imaging. 

2010  ultra-compact 

 ( )  APS-C. 

 Alpha  DSLR 

 Exmor APS HD CMOS 

HD video  AVCHD .

-  Distagon T* 24mm f/2 ZA SSM 

Carl Zeiss ,

.  Sony 

 G Lens. 

Super Telephoto 500mm f/4 G .

SONY HELLAS 801 11 92000

Pentax E90

 Pentax Optio E-90 

.

.

,

.

, ,

.  Optio E-90 

“ ”  & AF 

.

, ,

,  ISO 

.

 210 3217506

Sandisk

Sandisk.  design  USB Flash drive

Cruzer Slice 

 ‘’ ’’,

.

 2GB, 4GB, 8GB, 

16GB  32GB ,

video

.

H Sandisk 

USB flash drive  SanDisk Cruzer 

Blade. , ,

 16GB 

.

 Sansa Clip+ MP3 player 

 2,000 

(  8GB player).  FM ,

.

 210 9410888
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Roland
K  162cm 

 Roland -  162cm 

.  VS-640 , ,  eco 

sol Max , , 8 ,

, ,

.

,

.

 1440 dpi,  (7) 

,  banding 

, .

 DIGITAL  210 9845771

Stirixis
N
H STIRIXIS AE 

, 1

2010,

,

16.

, “…

,  STIRIXIS 

…”.

, fax, e-mails, 

. . .

. +30 210 613 83 12 

Fax +30 210 613 83 17 

www.stirixis.com

Samsung EX1
 hi end

 club  hi end digital 

compact,

Canon Powershot G11  Panasonic 

LX3,  Samsung 

EX1.

.

 CCD 

 1/1,7in. 

 10Meg-

apixel .

Samsung-Schneider Kreuznach: 

 24-72mm 

 f/1.8-2,4. 

AMOLED 3.0in. 

,

. 1

:

 full manual. 

M  10Megapixel  CMOS 

 WB2000,  Samsung  compact  video. 

 1000fps (!!)   full HD video 1080p 

. .  compact 

, .

SAMSUNG ELECTRONICS 210 6896235/9

... !

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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M  & .
:

       ΣΥΝEΝΤΕΥΞΗ: Π.ΚΑΛΔHΣ

Η κρίση του φωτορεπορτάζ προϋπήρξε της οικονομικής  και συνδέεται άρρηκτα με 

τον ανταγωνισμό των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης και πρόσφατα του internet. 

Eνώ κάποτε οι εφημερίδες και γενικότερα τα έντυπα αποτελούσαν το μοναδικό κανάλι 

μετάδοσης οπτικής πληροφορίας, ως τη δεκαετία του ’70, σταδιακά το μοντέλο αυτό 

ανατράπηκε εκ θεμελίων. Οι δορυφορικές μεταδόσεις, τα video στις ειδήσεις, η προϊούσα 

περιθωριοποίηση της ρεπορταζιακής φωτογραφίας έφεραν το ρόλο το φωτορεπόρτερ σε 

άλλη διάσταση. Το ρεπορτάζ διέρχεται μια δομική κρίση, επιβιώνει με μεγάλη δυσκολία 

και αφήνει πολλά ερωτηματικά για το άδηλο μέλλον. 

Στην προσπάθεια του Photobusiness Weekly να καταγράψουμε το πραγματικό αποτύπωμα 

του ελληνικού φωτορεπορτάζ, συνομιλήσαμε με δύο έμπειρους συνδικαλιστές, τον Μάριο 

Λώλο πρόεδρο Ε.Φ.Ε. και Βασίλη Κουτρουμάνο, ταμία Ε.Φ.Ε., αντίστοιχα.

• Στην παρούσα φάση ποια είναι τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο;

Μ.Λ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για το βήμα που μας παραχωρείτε. Πρώτον να 

καθορίσουμε δύο επίπεδα. Υπάρχουν αυτά καθαυτά τα προβλήματα του σωματείου, της  

Ε.Φ.Ε. (Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας) και τα προβλήματα λόγω κρίσης του κλάδου και 

ατομικά κάθε φωτορεπόρτερ. Η Ένωση, αντιμετωπίζει κρίσιμο οικονομικό πρόβλημα γιατί 

αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει στις περισσότερες επαγγελματικές ενώσεις, είναι αναγκασμένη να 

αυτοχρηματοδοτείται. Δυστυχώς και παρά τις επίμονες και μακρόχρονες προσπάθειές μας δεν 

επιχορηγούμαστε με πόρο από το Αγγελιόσημο σε αντίθεση με τις άλλες δημοσιογραφικές 

ενώσεις. Αποτελεί πάγιο αίτημά μας να θεσπιστεί ο πόρος από το Υπουργείο Εργασίας, έχουμε 

κάνει σειρά επαφών και περιμένουμε μία απάντηση. Ελπίζουμε η καινούργια κυβέρνηση να 

αντιδράσει θετικά. 

Η έλλειψη σταθερής χρηματοδότησης από το Αγγελιόσημο μας ανάγκαζε όλα αυτά τα χρόνια 

να επιβιώνουμε λαμβάνοντας περιστασιακές χορηγίες από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 

της τάξης των 5000 ευρώ δύο τρεις φορές τον χρόνο. Όμως και αυτή η τελευταία λύση έχει 

χαθεί. Η υπηρεσία των επιχορηγήσεων έχει φύγει πλέον από εκεί και έχει μεταφερθεί στο 

Υπουργείο Εσωτερικών. Περιμένουμε λοιπόν απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κάθε 

βδομάδα παίρνω τηλέφωνο τη συγκεκριμένη υπάλληλο που έχει προωθήσει το αίτημα. 

Όμως υπάρχουν και σοβαρότατες παρενέργειες: τη στιγμή που η ΕΦΕ δεν μπορεί να 

εξακολουθεί να λειτουργεί με αυτά τα οικονομικά, και τυγχάνει άμεσα συνδεδεμένη με το 

ασφαλιστικό των φωτορεπόρτερ κινδυνεύουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

του κλάδου. Πρέπει να γνωρίζετε ότι για να ενταχθεί κάποιος στην Β’ διεύθυνση του ΕΤΑΠ/ 

ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ) που ανήκουν οι φωτορεπόρτερ πρέπει αυτονόητα να είναι μέλος της 

ένωσης. Αυτό προβλέπει ο νόμος 

4286/1963 όπου λέει ότι για να 

εγκριθεί και να ασφαλιστεί κάποιος ως 

επαγγελματία φωτορεπόρτερ πρέπει να 

ακολουθήσει την εξής διαδικασία: να 

περάσει τις αρχαιρεσίες της Ένωσης και 

από εκλεγμένη Εξελεγκτική Επιτροπή, 

τον έχει ελέγξει το Διοικητικό Συμβούλιο 

και αφού συμφωνήσει η Γενική 

Συνέλευση τα χαρτιά του πηγαίνουν 

στην Ένωση Ιδιοκτητών και ….κρίνουν 

αυτοί αν είσαι επαγγελματίας!! Μετά 

επιστρέφουν τα χαρτιά του εδώ και 

μπορεί να ασφαλιστεί πλέον στο ΕΤΑΠ 

ΜΜΕ. Αν δεν υπάρχει λοιπόν η ένωση, 

αυτόματα ο κλάδος των φωτορεπόρτερ 

διαλύεται από ασφαλιστικής πλευράς. 

• Άρα η Ένωση Φωτορεπόρτερ είναι 

ο συνδετικός κρίκος για να 

εξακολουθούν να υφίστανται τα 

ασφαλιστικά δικαιώματα όλων 

ανεξαιρέτως των φωτορεπόρτερ. 

Ακριβώς αυτό. Ο νόμος 4286 του 

1963 περιέχει πολλές απαρχαιωμένες 

διατάξεις. Εμείς έχουμε επανειλημμένα 

ζητήσει την τροποποίησή του. Π.χ. 

ζητάμε να μην έχουν λόγο οι της 

Ένωσης Ιδιοκτητών για το ποιος είναι 

επαγγελματίας φωτορεπόρτερ. Είναι 

τουλάχιστον παράδοξο και  οξύμωρο να 

έχουν λόγο και να κρίνουν οι …πελάτες 

μας για τα ασφαλιστικά μας. 

Δείτε το εξής εξωφρενικό παράδειγμα:  

Αν εγώ τώρα χάσω την ταυτότητα 

μου, μετά από 20 χρόνια δουλειάς, 

δεν μπορώ να βγάλω καινούρια 

αν δεν προσυπογράψει η Ένωση 

Ιδιοκτητών τύπου. Εμείς διατυπώνουμε 

συγκεκριμένη πρόταση: με το που 

ανοίγει κάποιος βιβλία στην εφορία 

σαν φωτορεπόρτερ να μπαίνει στην 

ένωση σαν δόκιμο μέλος απευθείας, 

χωρίς παραπέρα δικαιολογητικά και 

να ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό μας 

φορέα. Γιατί τώρα κοιτάξτε τι παράλογο 

συμβαίνει: τα νέα μέλη εκδίδουν δελτίο 

παροχής υπηρεσιών, ασφαλίζονται 

στο ΤΕΒΕ, δουλεύουν ένα ή παραπάνω 

χρόνο μέχρι να μαζέψουν τιμολόγια 

ορισμένου ύψους (κάτι δύσκολο πλέον 

λόγω της κρίσης), έρχονται σε μας να 

εγκριθούν και μετά να πάνε να κάνουν 

διακοπή από το ΤΕΒΕ για να μπουν στο 

δικό μας Ταμείο (το οποίο σημειωτέον 

είναι βιώσιμο και εξασφαλίζει 
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ικανοποιητικές συντάξεις). Οπότε είναι ανάγκη να καταργηθεί ή να βελτιωθεί ο παλιός νόμος.

• Το ταμείο (ΕΤΑΠ ΜΜΕ) δεν μπορεί να σας δώσει κάποια επιχορήγηση; Δεν προβλέπεται 

αυτό από το νόμο;

Β.Κ. Με αυτή την λογική έχουμε υποβάλει συγκεκριμένο αίτημα στον Υπουργό Εργασίας 

κύριο Λοβέρδο, να κάνει μία μικρή τροποποίηση στο νόμο για το Αγγελιοσημο ώστε 

να μπορούμε κι εμείς να παίρνουμε ένα μικρό ποσοστό. Δεν αφορά μόνον τα έξοδα 

λειτουργίας του σωματείου αλλά και πάρα πολλές άλλες πρωτοβουλίες που θέλουμε 

να αναπτύξουμε. Π.χ. το «Σπίτι του φωτορεπόρτερ», διαρκείς εκθέσεις συναδέλφων, 

«μήνας φωτορεπορτάζ», δωρεάν σεμινάρια προς το γενικό κοινό για να εξοικειωθούν με 

την γλώσσα του φωτορεπορτάζ. Δεν είναι στις επιθυμίες μας να διεκδικήσουμε αυτά τα 

αυτονόητα με δυναμικό τρόπο, κατεβάζοντας τον κλάδο στο δρόμο. Όμως η πείρα έχει δείξει 

ότι πρέπει να πιέζεις συνεχώς όπως με την περίπτωση του προηγούμενου (επί κυβέρνησης 

ΝΔ) Γεν. Γραμματέα Αθλητισμού που δεν υπέγραφε τις ταυτότητες των φωτορεπόρτερ και 

αναγκαστήκαμε να κάνουμε διαδήλωση στη ΓΓΑ για να αντιληφθεί το πρόβλημα και να το 

τελειώσει.

• Πέρα από τα συνδικαλιστικά, τι πραγματικότητα βιώνει ο κλάδος αυτό τον καιρό;

Μ.Λ. Είναι τεράστια τα προβλήματα. Ας ξεκινήσουμε από τον ανταγωνισμό: Οι εφημερίδες 

δουλεύουν με συμφωνίες που κάνουν κάθε μήνα με τα πρακτορεία. Η εφημερίδα μπορεί να 

μπαίνει στον server των πρακτορείων με τον μήνα και να κατεβάζει όσες φωτογραφίες θέλει 

και να κάνει και χρήση του αρχείου ενώ συνάμα είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές. Τα πακέτα 

είναι τόσο φθηνά και οι υπάλληλοι ίσα που επιβιώνουν στα πρακτορεία. Οι ελεύθεροι 

φωτορεπόρτερ (freelancer) δεν έχουν πλέον αντικείμενο να μοιράσουν φωτογραφία, οπότε 

αναγκάζονται και κάνουν άλλα πράγματα. Ταυτόχρονα, τα ΜΜΕ διέρχονται συστημική 

κρίση, έχουν γίνει προβληματικά με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τον Ελεύθερο Τύπο 

που έκλεισε εν μια νυκτί. Αν κλείσει άλλη μια μεγάλη εφημερίδα οι συνέπειες θα είναι 

απρόβλεπτες με φαινόμενα ντόμινο...

Μια πιθανή διέξοδος για τους συναδέλφους είναι κάτι που μελετάμε από καιρό: να 

ιδρύσουμε δηλ. μια συνεταιριστική φωτοτράπεζα μέσω ΕΦΕ ή Οργανισμού Συλλογικής 

Διαχείρισης (Φοίβος) δηλ. ένα server για τους συνάδελφους να μπορούν να ανεβάζουν 

δουλειά τους εκεί και να αγοράζει κάθε ενδιαφερόμενος με αυτοματοποιημένο σύστημα 

συναλλαγών. Αυτό το εγχείρημα όμως προϋποθέτει χρήματα, τεχνικό εξοπλισμό και 

συντήρηση. Θεωρώ ότι είναι το μοναδικό που μπορεί να βοηθήσει τους ελεύθερους 

συνάδελφους. Επίσης παρατηρείται αθέμιτος ανταγωνισμός από το Αθηναϊκό πρακτορείο 

το οποίο παρά το ότι δέχεται επιχορήγηση 

από το κράτος, δεν πληρώνει ενοίκια, 

έχει τα κτίρια του, τεχνικό εξοπλισμό, 

φωτογραφικές μηχανές κλπ. εν τούτοις 

ανταγωνίζεται στο ίδιο επίπεδο τιμών τα 

ιδιωτικά πρακτορεία. 

Οι εφημερίδες επωφελούμενες του αντα-

γωνισμού των φωτογράφων κυριολεκτικά 

έχουν συντρίψει τις τιμές. Δεν γίνεται να 

πηγαίνει ένας φωτογράφος να κάνει «long 

story» μια βδομάδα για ένα αφιέρωμα του 

Κυριακάτικου ενθέτου σε μια μεγάλη εφη-

μερίδα και να του δίνουν 170 ευρώ (πραγ-

ματικό περιστατικό). Είναι εξευτελιστικό και 

προσβλητικό. Έτσι μάθαμε ότι μαζεύτηκαν 

οι φωτογράφοι των ενθέτων στις Σαββατιά-

τικες και Κυριακάτικες εφημερίδες με σκοπό 

να καθορίσουν ένα ελάχιστο όριο τιμών 

γιατί δεν πάει άλλο.

• Πώς πάει οργανωτικά ο συνδικαλισμός;

Μ.Λ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

η σύμπνοια και αποδοτικότητα της 

συνεργασίας στο ΔΣ και ανάμεσα σε 

όλους του συναδέλφους νομίζουμε ότι 

αποδίδει καρπούς παρά τους δύσκολους 

καιρούς. Πάμε πολύ καλύτερα από τα 

προηγούμενα χρόνια, έχουμε αυξήσει τη 

συσπείρωση καιτον αριθμό των ταμειακώς 

τακτοποιημένων μελών που έφθασαν τα 

341 κατά τις προηγούμενες εκλογές (2008). 

Επίσης έχουμε επισπεύσει τις διαδικασίες 

και οι αποφάσεις υλοποιούνται άμεσα. Οι 

συνάδελφοι βλέποντας την προσπάθεια 

ανταποκρίνονται όσο μπορούν. Η εισφορά 

αυξήθηκε από 6 σε 10 ευρώ μηνιαίως 

ενώ για τους συνταξιούχους είναι 5 ευρώ 

το μήνα. Το Συμβούλιο και ο Ταμίας 

προσπαθούν συνεχώς να πείθουν τους 

συναδέλφους να καταβάλλουν τακτικά τις 

εισφορές τους για να μην συσσωρεύονται 

και να φθάνουν  κάποια στιγμή να 

δυσκολεύονται ή να αδυνατούν να 

πληρώσουν. Όμως το βασικό θέμα είναι 

το  οικονομικό. Με μόνες τις εισφορές των 

μελών όσο καλή διάθεση κι αν υπάρχει, 

δεν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα. Κάνουμε 

προσπάθειες όπως που καταφέραμε 

να θεσμοθετηθεί γιλέκο ατομικό για 

τους αθλητικούς φωτορεπόρτερ. Πιο 

παλιά πήγαινε στον αθλητικό χώρο ο 

φωτορεπόρτερ έδειχνε την επαγγελματική 

του ταυτότητα, έπαιρνε ένα γιλέκο από το 

καλάθι, το φόραγε και φωτογράφιζε και 

μετά το επέστρεφε και έφευγε. 

Τώρα καθιερώθηκε να έχει ο καθένας 

ατομικό αριθμημένο γιλέκο ώστε να 

Διαγ(κ)ωνισμός φωτορεπορτάζ: παράπλευρες απώλειες του επαγγέλματος.  Φωτ. Β. Κουτρουμάνος
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ξέρουμε ποιος είναι και αν προκύψει πρόβλημα από υπαιτιότητα συνάδελφου να γνωρίζουμε 

σχετικά. Για να πάρει λοιπόν κάποιος αθλητικό γιλέκο της Super League ή να συμμετάσχει σε 

κλήρωση για κάλυψη κάποιου ρεπορτάζ οφείλει να είναι ταμειακώς εντάξει οπότε με αυτό τον 

τρόπο κατορθώνουμε να μαζεύουμε κάποια χρήματα για το ταμείο.

Άλλοι φορείς του δημοσιογραφικού χώρου, όπως η ΕΣΗΕΑ που έχουν πόρο από το 

αγγελιόσημο προσφέρουν σημαντικές παροχές στα μέλη τους, κάνουν γιορτές για τα παιδιά 

των μελών, έχουν Ταμείο Αλληλοβοηθείας σε περίπτωση που κάποιος αντιμετωπίσει πολύ 

μεγάλο πρόβλημα υγείας ή οικονομικό αδιέξοδο, εκταμιεύεται ένα ποσό τουλάχιστον να 

πάρει την πρώτη ανάσα. Στην ΕΣΗΕΑ οι δηλωμένοι άνεργοι δημοσιογράφοι παίρνουν επίδομα 

Χριστουγέννων από το σύλλογό τους. Εμείς τέτοια πράγματα ούτε καν να τα διανοηθούμε.

• Άλλα προβλήματα και θέματα;

Β.Κ. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο ενωμένοι για να πετύχουμε τους στόχους. Πρέπει να 

σφυρηλατήσουμε ενότητα στην γενικότερη κρίση που περνάμε. Λυπάμαι που το λέω: Δεν 

είναι ενωμένα τα μέλη σε καμία περίπτωση, είναι ξεχωριστοί άνθρωποι που κοιτάνε την 

δουλειά και νομίζουν ότι επειδή είναι καλοί άνθρωποι ή καλοί φωτορεπόρτερ, θα είναι Ο.Κ. 

και η Ένωση. Δείτε τι λέει το καταστατικό: ένας από τους σκοπούς είναι να ερχόμαστε σε επαφή 

οι φωτορεπόρτερ μεταξύ μας. Αυτό δεν είναι τυχαίο: η κοινωνική επαφή, η γνωριμία, φέρνει 

σύμπνοια. Θα κάνουμε μία εκδήλωση, θα μαζευτούμε σε μία ταβέρνα, σε ένα μπαράκι, θα 

πάμε σε μια κοινή κοινωνική εκδήλωση ακόμη και σε μια κηδεία, να δείξουμε κοινωνικό 

ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλο. Το να έχουμε σαν κοινό επαγγελματικό  παρονομαστή το 

φωτορεπορτάζ δεν μας ενώνει αρκετά. 

Μ.Λ. Θα αναφέρω εν συντομία μερικά: Περίγραμμα επαγγέλματος. Ξεκινήσαμε πέρυσι 

το Μάρτιο με δική μας παρέμβαση να αναγνωριστεί η ειδικότητα του φωτορεπόρτερ στο 

φωτογραφικό επάγγελμα. Συνεργάστηκε το ΔΣ και ήδη το εγχείρημα αυτό είναι στο τέλος 

του, πιστοποιώντας ως ένα βαθμό τι γνώσεις και απαιτήσεις έχει η επαγγελματική ιδιότητα του 

φωτορτεπόρτερ. 

Η τεχνολογία, έχει προκαλέσει τεράστιο οικονομικό έλλειμμα λόγω της παράνομης χρήσης 

φωτογραφιών μας στο internet. Δεν πληρωνόμαστε για το υλικό που ανεβαίνει στα sites των 

εφημερίδων, σε portals κλπ.  Ή οι εφημερίδες πληρώνουν τις δύο τρεις δημοσιευμένες στο 

έντυπο μέσο φωτογραφίες και μετά χρησιμοποιούν όχι μόνον αυτές αλλά ένα σωρό υλικό στο 

internet χωρίς αμοιβή… Εσφαλμένα πολλοί νομίζουν ότι η φωτογραφία στο internet είναι 

δωρεάν για τους χρήστες αλλά και τα μέσα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα που θα πρέπει ν’ 

αντιμετωπίσουμε.

Αυτή τη στιγμή αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη του κλάδου των ΜΜΕ, του 

οποίου είμαστε κομμάτι, να ιδρυθεί 

Συνδικάτο Τύπου αντίστοιχο των 

ευρωπαϊκών. Κάτι τέτοιο λείπει από την 

Ελλάδα, προφανώς γιατί κάποιοι που 

βολεύονται με την τρέχουσα κατάσταση. 

Ενιαίο Συνδικάτο Τύπου σημαίνει και 

ενιαίο Ασφαλιστικό Ταμείο. Σύμφωνα 

με αυτά που ακούμε τα πλούσια 

αποθεματικά των ταμείων του κλάδου  

μας ανοίγουν ορέξεις πολλών να τα 

πάρουν και να τα διαλύσουν. Είναι 

βασικό να υπάρξει Συνδικάτο Τύπου και 

να έχουν ίση ψήφο όλες οι ενώσεις.

Β.Κ. Οικονομικώς πήγαμε πολύ καλά 

φέτος παρά τις δυσκολίες. Πρέπει να 

ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους 

που συνέβαλαν. Αντιλαμβανόμενοι τις 

κρίσιμες συνθήκες μειώσαμε τα έξοδα 

(- 26%). Εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε 

και δημόσια την γραμματέα μας, κυρία 

Πόπη Πολίτου που είναι 31 χρόνια στην 

υπηρεσία, ξέρει τα πάντα και τους πάντες 

και έχει βοηθήσει πολύ, χάρη στην πείρα 

και αφοσίωση της.

• Νομίζω ότι πλησιάζουν οι εκλογές….

Β.Κ. Σύντομα ο κλάδος θα ασκήσει 

τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα. Τη 

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2010 έχει οριστεί 

η Γενική Συνέλευση. Περιμένουμε τα 

μέλη μας στις 5.00 το απόγευμα στα 

γραφεία της ΕΣΗΕΑ Ακαδημίας 20.  

Επίσης προσκλήθηκαν τα περιοδικά του 

χώρου και παράγοντες από τα αρμόδια 

Υπουργεία… Την επομένη 2 Μαρτίου 

θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες για το 

Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο και την Εξελεγκτική 

Επιτροπή. Στις 8 Μαρτίου θα γίνουν 

οι εκλογές: στα γραφεία της ΕΦΕ Χαρ. 

Τρικούπη 22, από 10.00 το πρωί 

ως 6.00 το απόγευμα. Επιθυμία των 

περισσότερων συναδέλφων είναι να 

υπάρξουν ακομμάτιστα ψηφοδέλτια  

και υποψηφιότητες. Δικαιούνται να 

ψηφίσουν όλοι οι ταμειακώς εντάξει, 

ακόμη και εκείνοι που πληρώσουν 

τελευταία στιγμή. 

Μ.Λ. Καλούμε τους συναδέλφους να 

έλθουν και  να ψηφίσουν μαζικά. Είναι 

ανάγκη αυτή την στιγμή να προκύψει ένα 

καινούριο μάχιμο διοικητικό συμβούλιο 

που να τρέξει για τα φλέγοντα  

προβήματα. Είμαστε σε οριακό σημείο 

και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. 

     

Φωτορεπόρτερ με τον πρωθυπουργό κ. Γ. Παπανδρέου. Φωτ. Pool E.Φ.Ε.
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Photoshop tips
TOY MIX  atelier@photo.gr

Επιχρωματισμός εικόνας
Όλα τα μυστικά για χρώμα στις α/μ αναμνήσεις

Μιά από τις πιο δημοφιλείς 
υπηρεσίες που ζητάνε οι πελάτες από 
τα φωτογραφεία είναι η επεξεργασία 
(ψηφιακή αναπαλαίωση) παλιών 
ασπρόμαυρων φωτογραφιών. 
Φωτογραφίες που ο χρόνος έχει 
αφήσει πάνω τους ανεξίτηλα σημάδια, 
γραντζουνιές και φθορές. Όμως πέρα 
από αυτή την αποκατάσταση πολλοί 
ζητούν και τον επιχρωματισμό τους, 
ώστε να θυμίζουν πιο σύγχρονο 
υλικό.
Σήμερα θα δούμε βήμα βήμα 
τους τρόπους που μπορούμε να 
δώσουμε χρώμα στις ασπρόμαυρες 
αναμνήσεις, μέσα από τα μενού του 
Photoshop...

1Ξεκινάμε λοιπόν να διορθώνουμε 
τις φθορές. Τα δύο εργαλεία που 

μας προσφέρει το Photoshop και μας 
λύνουν τα χέρια στον τομέα αυτό 
είναι η παλιά αγαπημένη σφραγίδα 
αντιγραφής (clone stamp) αλλά και 
το μετέπειτα ενσωματωμένο στα 
εργαλεία πινέλο διόρθωσης σημείων 
(Heeling brush). Η σφραγίδα παίρνει 
πληροφορία από σημεία που εμείς 
ορίζουμε πατώντας το Alt και κλίκ, 
και την κλωνοποιεί πάνω στα σημεία 
που κάνουμε κλικ διορθώνοντάς τα. 
Ενώ η διόρθωση σημείων που λει-
τουργεί πολύ πιο σωστά σε ομοιό-
μορφες επιφάνειες αναγνωρίζοντας 
τα λάθη, δίνει ομαλά το χρώμα των 
γύρω περιοχών.  
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EΛΛΗΝΙΚO ΑDOBE 
PHOTOSHOP CS4  

Η ελληνική έκδοση του 

Photoshop λύνει τα 

χέρια όσων αισθάνονται 

μεγαλύτερη οικειότητα 

με τα ελληνικά μενού.

2Μετά κάνουμε την εικόνα Greyscale 
και αρχίζουμε να ξεγυρίζουμε 

της περιοχές που μας ενδιαφέρει να 
χρωματίσουμε. Ο πιο σωστός τρόπος 
είναι το πενάκι {2α} αλλά θέλει αρκετή 
εξάσκηση για εξοικείωση. Ο δεύτερος 
είναι το πολυγωνικό λάσο {2β}. Με 
το πρώτο δημιουργούμε κόμβους 
με κάθε μας κλικ και σέρνοντας το 
ποντίκι δημιουργούμε την καμπύλη 
που θέλουμε, αμέσως εμφανίζονται 
δύο εφαπτόμενες που ορίζουν την 
καμπύλη που έγινε και την πορεία 
της επόμενης καμπύλης, με κλικ στις 
εφαπτόμενες μπορούμε να κάνουμε 
διορθώσεις. Το πενάκι μας δημιουργεί 
κατευθείαν διαδρομή (path). Με το λάσο 
κάνουμε κλικ πολλά και μικρά όταν έχει 
καμπύλες και για να διορθώσουμε κάτι 
στην πορεία γίνετε μόνο “σβήνοντας” 
κλικ με backspase. To εργαλείο 
δημιουργεί επιλογή και καλό είναι να την 
αποθηκεύουμε σε path. Πολύ βοηθητικά 
είναι τα options των εργαλείων {2γ} στο 
πάνω μενού. Εδώ βλέπουμε τις ρυθμίσεις 
επιλογής, δηλαδή αφαίρεση-προσθήκη-
τομή επιλογής. Θυμόμαστε πάντα σε 
κάθε μας επιλογή να βάζουμε απάλυνση 
(Feather) το οποίο ορίζει την περιοχή 
των pixels στην οποία το πέρασμα από 
το ένα χρώμα στο άλλο θα είναι ομαλό 
και πιο φυσικό. Στην φωτογραφία ποτέ 
το πέρασμα αυτό δεν γίνεται σε 1 pixel 
και είναι σημαντικό για να είναι σωστές 
οι επεξεργασίες μας να βάζουμε feather 
που θα παίζει από 2-6pixel ανάλογα με 
το μέγεθος των φωτογραφιών.
Αποθηκεύουμε λοιπόν σε διαδρομές 
(path) ή σε κανάλια (channel) όλες τις 
επιλογές που θα μας χρειαστούν. Βολικό 
είναι να βάζουμε και ξεκάθαρα ονόματα.

3Σέρνοντας το path στο κάτω μέρος 
του μενού στα εικονίδια το μετατρέ-

πουμε σε επιλογή με το εικονίδιο που έχει 
διακεκομμένες γραμμές. Και ο πρώτος 
τρόπος για να αρχίσουμε τον χρωματισμό 
των επιμέρους περιοχών είναι από το 
μενού Εικόνα / Ρύθμιση/ Απόχρωση Κο-
ρεσμός (Image / adjust/ Hue Saturation). 
Κλικάροντας πάνω στην επιλογή “Χρωμα-
τισμός” και ελέγχοντας τις μπάρες με την 
απόχρωση τον κορεσμό και την φωτει-
νότητα θα δούμε άπειρες αποχρώσεις να 
αλλάζουν στο σημείο που έχουμε επιλεγ-
μένο και πρέπει να βρούμε πιό ταιριάζει 
στην εικόνα ώστε να είναι πιό φυσική.

4Ένας άλλος τρόπος είναι από το με-
νού Επεξεργασία / Γέμισμα (Edit / Fill) 

να διαλέξουμε κατευθείαν το επιθυμhτό 
χρώμα και να ορίσουμε ως τρόπο 
ανάμειξης το Χρώμα που στην ουσία 
προσθέτει ως απόχρωση με διαφάνεια 
πάνω στο επιλεγμένο σημείο το χρώμα 
που ορίσαμε. 

5Ένας άλλος εξίσου βολικός τρόπος 
είναι από το μενού Eικόνα / Ρύθμιση 

/ Ισορροπία χρώματος να βρούμε την 
απόχρωση που μας ταιριάζει. Όπως είναι 
γνωστό το Photoshop μας δίνει άπειρες 
δυνατότητες να φτάσουμε και να τελειο-
ποιήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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