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To γεγονός της εβδομάδας

Απο-Synthesis...
Οι ψίθυροι στην αγορά είχαν αρχίσει
πριν αρκετούς μήνες. Κανείς όμως δεν
έδινε σημασία. Και το κανόνι έσκασε,
βυθίζοντας στην απόγνωση δεκάδες
(200;) φωτογραφικά καταστήματα στη
Bορειοδυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, την
Πελοπόννησο, τα νησιά του Ιονίου,την
Κρήτη αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.
“Επιταγές διευκόλυνσης”, μετρητά και
προκαταβολές προσέφεραν αφειδώς
τα φωτογραφεία έναντι προμήθειας
εξοπλισμού και αναλωσίμων, μιας και είχε
οικοδομηθεί σταθερή σχέση εμπιστοσύνης
τα τελευταία πέντε -και παραπάνω- χρόνια
με την εταιρεία. Και έδειχνε να αντέχει.
Αλλά οι αντιπρόσωποι και χονδρέμποροι
έκαναν το ίδιο λάθος, βλέποντας την
μεγάλη διείσδυση της εταιρείας στα
φωτογραφεία. Παρέδιδαν εμπόρευμα με
ένα απλό τηλεφώνημα, χωρίς ιδιαίτερες
διασφαλίσεις και εγγυήσεις. Και έπαιρναν
επιταγές. Μακρινές, μεταχρονολογημένες
όπως συμβαίνει λίγο-πολύ σε όλους τους
κλάδους της ελληνικής αγοράς.
Το κακό έγινε. Τα άσχημα μαντάτα δεν
άργησαν να φθάσουν από το Αίγιο όπου
είχε την έδρα της η εταιρεία. Γιατί εκεί
μαζεύονταν σε καθημερινή βάση χαρτιά και
μετρητά. Εκεί κατέληγε όλο το χρήμα. Εκεί
ήταν το διευθυντήριο.
Πόσο μεγάλο είναι το άνοιγμα;
Περίπου 12 εκατομμύρια στο σύνολο
των επιχειρήσεων του ομίλου που είχε
εξαπλωθεί εκτός της φωτογραφικής αγοράς
και στο εμπόριο πετρελαιοειδών, στην
αγορά αυτοκινήτου, στην αντιπροσώπευση
οίκων του εξωτερικού κλπ.κλπ.
Η SYNTHESIS Α.Ε. δεν υπάρχει πια.
Πολύ φοβούμαστε ότι σύντομα δεν
θα υπάρχουν αρκετά φωτογραφεία
- ενδεχομένως και καναδυό εταιρείες
χονδρικής. Είναι πολλά τα λεφτά
για να αντέξουν…
Τ. ΤζΙμας

Ο κ. Άγγελος Άγγελόπουλος πρόεδρος της χρεοκοπημένης SYNTHESIS A.E. και δεξιά ο διευθυντής
πωλήσεων κ. Σπύρος Θανέλλας óå ðáëéüôåñç öùôïãñáößá ôïõ PHOTOBUSINESS

Άγγελος Αγγελόπουλος - Σπύρος Θανέλλας
Τίποτα το 2003 δεν έδειχνε τι θα συνέβαινε έξι χρόνια μετά...
Το περιοδικό Photobusiness είχε φιλοξενήσει συνέντευξη στο τεύχος Νο18 /Καλοκαίρι
2003, του προέδρου της περιβόητης πλέον SYNTHESIS Α.Ε., του Διευθυντή πωλήσεων
κ. Σπ. Θανέλλα και του κ. Μπάμπη Ρηγόπουλου επίσης από το Τμήμα Πωλήσεων.
Με ορμητήριο το Αίγιο η εταιρεία έκανε τότε τα πρώτα της ανοίγματα στην φωτογραφική
αγορά σε διάφορες ελληνικές πόλεις.
Υπήρχε ενθουσιασμός και διάθεση για δουλειά. Τουλάχιστον έτσι έδειχναν με το λόγο
τους αλλά και με τη στάση τους στην αγορά τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας.
Τα προβλήματα απ’ ότι φαίνεται δημιουργήθηκαν τα τελευταία δύο-τρία χρόνια με τις
αλόγιστες εξαγορές και συγχωνεύσεις προβληματικών επιχειρήσεων του κλάδου, με τα
ανοίγματα σε χώρους όπου δεν υπήρχε η κατάλληλη τεχνογνωσία και οι οι διασυνδέσεις
για την προώθηση των νέων προϊόντων και υπηρεσιών που παρείχαν (π.χ. εκτυπώσεις
γιγαντιαίων διαστάσεων για διαφημιστικές εταιρείες κλπ) και ασφαλώς σωρεία λαθών και
επιλογών στις εκτός φωτογραφικού χώρου δραστηριότητες του ομίλου (πετρελαιοειδή,
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μηχανοργάνωση επιχειρήσεων κλπ.).
Είναι γεγονός ότι η συντηρητική και προσεκτική στο σύνολό της φωτογραφική αγορά
είχε να γνωρίσει τέτοιο «κανόνι» πολλά χρόνια. Οι πιο παλιές χρεοκοπίες ανάγονται
αρκετά χρόνια πριν στη δεκαετία του ’90. Θυμίζουμε ενδεικτικά τις περιπτώσεις των
εταιρειών ΞΙΩΝΗΣ Α.Ε. με πιο πρόσφατες τις πτωχεύσεις των εταιρειών ΧΡΟΝΟΣ ΦΙΛΜ
Α.Ε. (Κλαδισκάκης) και ΦΡΑΓΚΟΣ Α.Ε. Όμως τα χρέη που άφησαν πίσω τους αυτές οι
επιχειρήσεις είναι μικρή παρωνυχίδα σε σχέση με αυτά που άφησε η SYNTHESIS A.E…
Στην επόμενη σελίδα η συνέντευξη

ΟΓ∆ΟΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8η έκθεση
imaging
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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Η συνέντευξη

To γεγονός της εβδομάδας

• Κύριε Αγγελόπουλε, από πότε δραστηριοποιείστε στον χώρο της φωτογραφίας
και με δύο λόγια ποιος είναι ο χαρακτήρας της εταιρίας σας;
Στο φωτογραφικό χώρο είμαστε από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80. Όπως είναι
φυσικό ξεκινήσαμε με καταστήματα λιανικής πώλησης στο Αίγιο, στην Πάτρα και
στην Αρχαία Ολυμπία. Ήμασταν μάλιστα από τους πρώτους που εγκαταστήσαμε
την νέα τότε τεχνολογία των minilabs και δουλέψαμε επάνω στην εμφάνιση και
εκτύπωση φωτογραφιών. Η σημερινή μορφή της εταιρίας και η δραστηριοποίηση στο
χονδρεμπόριο έχει ξεκινήσει από την αρχή της δεκαετίας του ‘90. Τώρα, όσον αφορά
τον χαρακτήρα της εταιρίας μας, πιστεύουμε ότι στον φωτογραφικό χώρο και στην
περιοχή ελέγχου μας, είμαστε η μόνη εταιρία που μπορεί να δώσει λύσεις για όλα τα
προϊόντα και τον εξοπλισμό που έχουν ανάγκη τα φωτογραφικά καταστήματα.
• Κύριε Θανέλλα, ως Διευθυντής Πωλήσεων, πείτε μας για την γεωγραφική
κατανομή των πελατών σας.
Οι περιοχές που εξυπηρετούμε σε γενικές γραμμές είναι ολόκληρη η Δυτική Ελλάδα.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο τμήμα του κύκλου εργασιών μας προέρχεται από τη
Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου, την Πελοπόννησο και
τα νησιά του Αργοσαρωνικού.
• Τι είδους επιχειρήσεις εξυπηρετείται και τι εμπορεύματα διακινείτε;
Τα καταστήματα που εξυπηρετούμε είναι τα φωτογραφικά εργαστήρια και τα
φωτογραφεία. Εκτός όμως από αυτά συνεργαζόμαστε με φωτοτυπικά καταστήματα, με
super και mini markets, με τουριστικά καταστήματα, με βιβλιοπωλεία, καθώς επίσης
με καταστήματα δίσκων και video games. Όσον αφορά τα προϊόντα μας μπορούμε να
καλύψουμε όλες σχεδόν τις ανάγκες του πελατολογίου μας: από την ταμειακή μηχανή
ή το κλιματιστικό μέχρι και το πιο εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως είναι η ταινία
κόλλησης των φιλμ στα minilabs.
Ποια είναι το ισχυρό στοιχείο της εταιρίας σας;
Η ιδιαιτερότητα και η δύναμή μας είναι ότι βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία
μέσα στο κατάστημά του, προσφέροντάς του αρκετή ενημέρωση για τα καινούρια προϊόντα
και τις νέες τεχνολογίες και την όσο το δυνατόν πιο κατάλληλη λύση, ανάλογα βέβαια
με τις εκάστοτε ανάγκες που εμφανίζει ο επαγγελματίας αυτός. Εννοείται ότι η παράδοση
των προϊόντων στο κατάστημα είναι άμεση.

Το κτίριο με τα γραφεία και τους χώρους εκτυπώσεων και εργαστηρίων στη
Μεταμόρφωση. Εκεί είχε μεταφερθεί η SYNTΗESIS A.E. από το περασμένο καλοκαίρι.

Ο κ. Μπάμπης Ρηγόπουλος

• Δεδομένου του μεγάλου γεωγραφικού
χώρου που εξυπηρετείται, πώς
επιτυγχάνετε την έγκαιρη κάλυψη όλων
των πελατών σας;
Εδώ, τα πάντα είναι θέμα οργάνωσης.
Εμείς λειτουργούμε έχοντας επιτύχει σωστή
και οργανωμένη κάλυψη των περιοχών
από τους πωλητές μας. Η επίσκεψη
στους πελάτες μας δεν αφήνεται στην
τύχη αλλά καθορίζεται βάσει μηνιαίου
προγραμματισμού. Δεν θα μπορούσαμε να
λειτουργήσουμε εάν προηγουμένως δεν
είχαμε φτιάξει μια πολύ καλή οργάνωση για
να ανταποκριθούμε στις ανάγκες κάλυψης.
• Κύριε Ρηγόπουλε, τι καινοτομίες
έχετε κάνει πρόσφατα όσον αφορά τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που διακινείτε;
Στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε
εισέλθει στο χώρο των μηχανημάτων
minilab. Ασχολούμαστε ειδικότερα με
ανακατασκευασμένα minilabs τα οποία
είναι απολύτως άριστης ποιότητας και
τα παρέχουμε στους πελάτες με leasing και με πάρα πολύ συμφέροντες και
ανεκτούς όρους αποπληρωμής. Εννοείται
ότι δίνουμε πλήρη υποστήριξη σε
service, αναλώσιμα, χημικά και χαρτιά
της αρεσκείας του πελάτη. Γενικά μας
χαρακτηρίζει η ποικιλία. Ακολουθούμε
τις εξελίξεις του ψηφιακού τομέα και ως
παράδειγμα αναφέρω ότι προσφέρουμε
λύσεις Mini portrait, υπολογιστικά
συστήματα για την αναπαλαίωση
φωτογραφιών, συστήματα επεξεργασίας
video με υπολογιστές, εξειδικευμένους
scanner, εκτυπωτές κλπ.

Η συνέντευξη είναι ανάτυπο από το περιοδικό Photobusiness No 18 / Καλοκαίρι 2003
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Kodak
Επιμένει ακόμα στο φιλμ

Η προσφορά ισχύει μέχρι 20 Μαρτίου

Broncolor
Προσφορά κεφαλή αξίας € 1.500 με αγορά γεννήτριας!
Η Photometron ανέλαβε πρόσφατα την αντιπροσώπευση της Ελβετικής εταιρίας
Bron Elektronik AG στην Ελλάδα, μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών στο χώρο
του φωτογραφικού και κινηματογραφικού φωτισμού, με τα brand names Broncolor, Visatec και Kobold. Στο ξεκίνημα αυτής της νέας, σημαντικής συνεργασίας,
η Photometron κάνει μια εξαιρετική προσφορά προς τον επαγγελματία φωτογράφο.
Με την αγορά μιας γεννήτριας φλας Broncolor Grafit A2 ή Α4, δώρο η κεφαλή
Pulso G αξίας 1.500 €. Η προσφορά ισχύει από 1η Ιανουαρίου ως 20 Μαρτίου
2009. H εταιρία Bron, που το 2008 συμπλήρωσε 50 χρόνια πορείας στην διεθνή
φωτογραφική αγορά με προϊόντα που παραμένουν επιχειρησιακά από τα πρώτα
χρόνια της δημιουργίας της, είναι εδώ και πολλά έτη συνώνυμη με την ποιότητα
φωτισμού προσφέροντας εμπειρία εξαιρετικής αξιοπιστίας με κάθε επαγγελματική
λύση που έχει να προτείνει.
PHOTOMETRON
Λ. Αλεξάνδρας 192Α Αθήνα 11521 Τηλ. 210-6006239 / 2310-968686
info@photometron.com, www.photometron.com

Made in USA-2
Aγωγές για χρέη κατά της Ann Leibovitz
Είναι μια από τις μυθικές προσωπικότητες της σύγχρονης φωτογραφίας. Ασχολείται
μόνον με τους διάσημους, έχει πελάτες τις μεγαλύτερες εταιρίες και τρελά κασέ. Και καλά
κάνει αφού ανακλούν την επιτυχία και αναγνώρισή της. Ο λόγος για την Ann Leibovtiz
λοιπόν. Και για τα νομικά της μπλεξίματα, συμπληρώνουμε..
Θα υπέθετε κανείς ότι σε ένα φωτογράφο που πάει στα δικαστήρια το δίκιο θα ναι με
το μέρος του. Κάποιοι θα του χρωστάνε, από παραβίαση όρων συμφωνίας, από μη
συμφωνημένες χρήσεις, από μη αναγραφή ονόματος κλπ. Όμως εδώ πέσαμε από τα
σύννεφα. Η διάσημη πορτρετίστρια έχει εναχθεί από δύο διαφορετικούς ενάγοντες με
επίδικα αντικείμενα ύψους 778.000 δολ. Τι μπορεί να έχει συμβεί;
Αρχικά η στυλίστρια Nicoletta Santoro, ισχυρίζεται ότι η Leibovitz της χρωστάει 386.000
δολ. γιατί ποτέ δεν της πλήρωσε τις υπηρεσίες της σε φωτογραφήσεις διασημοτήτων,
αστέρων του Ηollywood. H τελευταία φωτογράφηση αφορούσε στουντιακά πορτρέτα
των ηθοποιών Μarc Antony και Jennifer Lopez για λογαριασμό των στούντιο Disney.
Eπίσης η δημιουργός αντιμετωπίζει απαιτήσεις από εταιρία ενοικίασης φωτιστικών
στούντιο ύψους 392.000 δολ. και από την Briese USA για οφειλόμενα 221.000 από
αγορές και service στούντιο φλας.
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Το φιλμ Kodak Ektar 100 διατίθεται
στην αγορά σε ένα μικρό κίτρινο κουτί,
όπως γενεές και γενεές φιλμ Kodak.
Είναι ένα υπερλεπτόκοκκο φιλμ το
οποίο απευθύνεται κυρίως σε όσους
ασχολούνται με τη φωτογράφιση της
φύσης και την ταξιδιωτική φωτογραφία.
Το νέο Ektar 100 ανακοινώθηκε
για πρώτη φορά στην παγκόσμια
έκθεση Photokina στην Κολωνία και
κυκλοφόρησε ως προϊόν τον Οκτώβριο
του 2008.
Μπορεί οι πωλήσεις των
καταναλωτικών και επαγγελματικών
φιλμ της Kodak να ακολουθούν
διαρκώς πτωτική πορεία, πιεζόμενες
από την ψηφιακή φωτογραφία, όμως
η εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει
στην ανάπτυξη νέων εμουλσιόν και
την ανανέωση παλαιότερων σειρών,
επιμένοντας πως το φωτογραφικό
φιλμ θα συνεχίσει να αποτελεί τμήμα
της εταιρείας, αν και παραδέχεται πως
σταδιακά θα παραγκωνίζεται. “Ελάτε
ξανά σε 10 χρόνια, θα υπάρχει ακόμα ο
τομέας του φιλμ εδώ”, δήλωσε ο Joel T.
Proegler, αντιπρόεδρος το τομέα Film,
Photofinishing and Entertainment της
Kodak. «Θα είναι μικρότερος. Ίσως να
υπάρχει μεγαλύτερο διάστημα ανάμεσα
στις καινοτομίες». Αξίζει να σημειωθεί
πως η επιλογή αυτή της Kodak έχει και
το οικονομικό της τίμημα. Η εταιρεία
δεν ανακοίνωσε το κόστος για την
κυκλοφορία του νέου Ektar 100. Όμως
το τρίτο τρίμηνο του 2008, που έληξε
στις 30 Σεπτεμβρίου, ο τομέας Film,
Photofinishing and Entertainment
επένδυσε 11 εκατομμύρια δολάρια στην
έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και 93
εκατομμύρια στα λειτουργικά κόστη του
τομέα.
KODAK 210 6189200
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Μade in USA
Το πιο φωτογραφημένο αεροπορικό ατύχημα της ιστορίας
Στις 15 Ιανουαρίου ένα θαύμα
συνέβη στο ποταμό Hudson,
δίπλα από τους ουρανοξύστες
του Μanhattan στη Νέα Υόρκη.
Ένα Airbus 320 που μόλις είχε
απογειωθεί από το αεροδρόμιο La
Guardia, αντιμετώπισε πρόβλημα
με τους κινητήρες του και κατέπεσε
στο παγωμένο ποτάμι. Χάρη στην
εκπληκτική, χωρίς προηγούμενο
προσθαλάσσωση του κυβερνήτη,
οι 155 επιβαίνοντες σώθηκαν χωρίς
κάν τραυματισμούς.
Όμως το περιστατικό έχει και
καθαρά φωτογραφική διάσταση: Λόγω της θέσης που βρέθηκε το αεροπλάνο,
μέσα στην Νέα Υόρκη, πάμπολλοι ήταν αυτοί που είχαν την ευκαιρία να
καταγράψουν το συμβάν. Με φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και κινητά
τηλέφωνα, οι ερασιτέχνες φωτογράφοι πρόλαβαν και τους επαγγελματίες
ομολόγους τους. Και όχι μόνον, αφού οι περισσότεροι φρόντισαν να ανεβάσουν
αμέσως τα ρεπορτάζ σε κοινωνικά site όπως το Flickr. Aς δούμε την περίπτωση
της τουρίστριας Janis Κrums από τη Florida. Επέβαινε στο πρώτο ferryboat που
προσέγγισε το αεροπλάνο για τη διάσωση. Τράβηξε φωτογραφίες με το iPhone
και τις ανέβασε στο οnline service Twitpic. Στη συνέχεια ήταν τόσο μεγάλη η
επισκεψιμότητα του site που κράσαρε για αρκετές ώρες. Η αμεσότητα λοιπόν του
συνδυασμού κάμερα κινητού τηλεφώνου, upload και online service δημιουργεί
μια εκρηκτική συνταγή ενημέρωσης με πρωτόγνωρη διάδοση, τελείως διαφορετική
στη δομή της από τα επίσημα ενημερωτικά sites. Βασισμένη στην αυτενέργεια και
τον εθελοντισμό, η νέα μορφή ενημέρωσης ήλθε για να μείνει…

SDXC
Χωρητικότητα μέχρι 2 Terabyte!
Δεν φαίνεται να έχει τελειωμό η κούρσα
για ακόμα μεγαλύτερες χωρητικότητες
στις κάρτες μνήμης.
Η νέα γενιά καρτών SD, με την ονομασία
SDXC (eXtended Capacity) διαθέτει
τις προδιαγραφές ταχύτητας και
χωρητικότητας για την αποθήκευση
βίντεο υψηλής ευκρίνειας, φωτογραφιών
ή μουσικής σε κινητά τηλέφωνα,
βιντεοκάμερες, ψηφιακές μηχανές
και άλλες συσκευές. Το νέο πρότυπο
SDXC τυποποιήθηκε από την Secure
Digital Association και προβλέπει μέχρι
2 Terabytes χωρητικότητας (=2.000
Gigabytes=2.000.000 Megabytes
περίπου) και ανεβάζει την ταχύτητα
στα 104MB/sec, με μελλοντικά σχέδια
για 300MB/sec. Ουσιαστικά, μια κάρτα
2 Terabytes μπορεί να φιλοξενήσει
100 ταινίες High Definition, 480 ώρες
HD κινηματογράφησης ή 136.000
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης. Επίσης,
αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και
στη μέγιστη χωρητικότητα των 2TB
δεν θα μειωθεί η μέγιστη ταχύτητα
εγγραφής που απαιτείται για τη High End
φωτογραφία.

Sigma
Νέοι φακοί και teleconverter
Νέα μοντέλα οπτικών ανακοίνωσε πρόσφατα η Sigma. Ο Fisheye 4.5mm f/2.8 EX
DC HSM (Hyper Sonic Motor) έχει οπτικό πεδίο 180° και παράγει κυκλική εικόνα
σε DSLR με αισθητήρα APS-C. Ο 24-70mm f/2.8 EX DG HSM είναι ένας στάνταρ
zoom με ενσωματωμένο υπερηχητικό αθόρυβο μοτέρ οδήγησης του autofocus
και ελάχιστη απόσταση εστίασης 38cm. Ο Apo 70-200mm F2.8 II EX GD MACRO
HSM είναι τηλεφακός που περιέχει στοιχεία SLD (Special Low Dispersion) και
ELD (Extraordinary Low Dispersion) για να αποτρέψει τις οπτικές εκτροπές και
ειδική επίστρωση για τη θάμβωση και τα φαντασματώδη είδωλα. Τέλος, η Sigma
παρουσίασε και δύο teleconverter 1.4x και 2x ειδικά σχεδιασμένους για συνδυασμό
με τηλεφακούς Sony και reflex που υποστηρίζουν HSM.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 9270492
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Φωτορεπορτάζ

Εντυπωσιακή αεροφωτογραφία του εκθεσιακού κέντρου στο πρώην Ανατολικό
Αεροδρόμιο Αθηνών που θα στεγάσει την έκθεση.

PHOTOVISION 2009
Το εκθεσιακό κέντρο Ελληνικού
επεκτείνεται και ομορφαίνει!
Λίγες εβδομάδες απέμειναν μέχρι την
Πέμπτη 5 Μαρτίου ημέρα που θ’ ανοίξει
τις πύλες της στο κοινό η 8η διοργάνωση
της PHOTOVISION. Οι εργασίες επέκτασης
και διαμόρφωσης του χώρου με την
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή
βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο ζενίθ της
προετοιμασίας όπως ασφαλώς και οι
προετοιμασίες από τους δεκάδες εκθέτες
που θα λάβουν μέρος στην μεγάλη έκθεση
του κλάδου imaging.
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Sony

Casio

16.000 απολύσεις
εν όψει της οικονομικής κρίσης

Εκτεταµένη αναδιάρθρωση της γκάµας

Η Sony Ιαπωνίας ανακοίνωσε στις
αρχές Δεκεμβρίου την απόλυση
16.000 υπαλλήλων, τη μείωση των
επενδύσεων και την αποχώρησή της
από συγκεκριμένες αγορές προκειμένου
να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη
κατά 1.1 δισεκατομμύριο δολάρια
ετησίως, μετά τη μείωση των πωλήσεων
των ηλεκτρονικών της συσκευών
εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης.
Οι απολύσεις είναι οι περισσότερες
που έχουν ανακοινωθεί από
οποιαδήποτε πολυεθνική του κλάδου
των καταναλωτικών ηλεκτρονικών.
Αφορούν 8.000 μόνιμους υπαλλήλους,
περίπου το 4% του συνόλου των
185.800 υπαλλήλων, και τη διακοπή
περίπου άλλων τόσων συμβάσεων και
συμβολαίων συνεργασίας. Η Sony δεν
είναι ο μοναδικός κολοσσός στο χώρο
των ηλεκτρονικών που αντιμετωπίζει
προβλήματα. Η Panasonic μείωσε την
πρόβλεψη για τα μελλοντικά της κέρδη
τον περασμένο μήνα, ενώ η Samsung
ανακοίνωσε περικοπές στις επενδύσεις.
Οι μετοχές της Sony στις ΗΠΑ, οι οποίες
έχουν πέσει κατά 60% από την αρχή
της χρονιάς, ανέβηκαν 2% στα 20,45
δολάρια στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης. Στη Φρανκφούρτη η άνοδος
ήταν 4.83% στα 16,07 ευρώ.

Με δυναµικά βήµατα άνοιξε
το 2009 για την Casio, που
αξιοποίησε την ευκαιρία
της CES για την σε βάθος
ανανέωση της γκάµας.
Στον απόηχο της FH-20,
ανακοινώθηκε το µοντέλο
EX-FS10 (9.1megapixel) µε
ριπή (burst mode 30fps) και
video 1000fps, και µάλιστα
έχοντας πολύ λεπτό σώµα
(18mm) παρά το φακό zoom
3x. Δίπλα στην FS10 µε το
ίδιο chip CMOS 9,1MP στέκεται
η FC100 µε µεγαλύτερο zoom 5x. H λήψη
στα 30fps αφορά ανάλυση 6Megapixel ενώ κρατάει
στη µνήµη 25 καρέ πριν καν πατηθεί το πλήκτρο απελευθέρωσης του
φωτοφράκτη. Επίσης γίνονται διάφορα κόλπα π.χ. Slow Motion View, όπου ο
φωτογράφος µπορεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη µιας σκηνής σε αργή κίνηση,
επιλέγοντας να κρατήσει την πιο κατάλληλη στιγµή. Ακόµη οι λειτουργίες Ηigh
Speed AntiShake και High Speed Night Scene δουλεύουν συνδυάζοντας διαδοχικά
καρέ από το burst mode. Προχωρώντας στα υπόλοιπα κοµµάτια της γκάµας,
συναντάµε την Εxilim EX-Z400 µε 12.1Megapixel, Antishake CCD, wideangle 28100mm zoom και 3in. oθόνη, τη EX-Z270 µε τον ίδιο φακό και Antishake αλλά
10Megapixel και την superslim (µόλις 14mm) ΕΧ-S12 της οποίας η προσωπικότητα
βασίζεται στον υψηλής ανάλυσης αισθητήρα CCD 12.1Μegapixel και το φακό 3x.
EΛΜΗ SΥSTEMS 210 2002200

Pretec
Η πρώτη κάρτα CFast
H ταϊβανέζικη Pretec έχει πρωτοπορήσει στις κάρτες
μνήμης όντας η δεύτερη εταιρία που έβγαλε στην
παραγωγή Compactflash, η πρώτη που παρήγαγε τόσο
μεγάλης χωρητικότητας (64GB) CF και η πρώτη που
υλοποίησε CF με διαμεταγωγή 50MB/sec (333x). Τώρα
καινοτομεί με το νέο πρότυπο CFast που βασίζεται σε
Interface SATA μέγιστης διαμεταγωγής 375ΜΒ/sec.
διατηρώντας την γνώριμη εξωτερική εμφάνιση των συμβατικών καρτών Compactflash.
Περιλαμβάνει controller σε ένα chip με σύνθετο κοννέκτορα 7+17pin (7 για το σήμα και
17 για το ρεύμα και το control). H πραγματική ταχύτητα για τις κάρτες Pretec CFast πρώτης
γενιάς είναι 160ΜΒ/sec. Από τα πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου CFast μπορούν να
επωφεληθούν όχι μόνον φωτογραφικές μηχανές αλλά και PDA, Netbook κλπ.
EΛΜΗ SΥSTEMS 210 2002200

“Øçöéáêeó SLR

500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”

Μ’ ένα τηλέφωνο
στο γραφείο σας

Τηλ.: 210 8541400
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Praktica

Oι νικητές του διαγωνισμού
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της Praktica. Οι πέντε υπερτυχεροί
νικητές κέρδισαν από μια φωτογραφική μηχανή Luxmedia 8403 (8Μegapixel) με 3x οπτικό
και 5x ψηφιακό zoom, μεταλλικό σώμα και 3.0” TFT οθόνη καθώς και Dοmiplan φακό.
Οι τυχεροί είναι ο Χαρίσης Κώστας από την Κοζάνη, Μαρινάκη Ελένη από τον Πειραιά,
Κόνσουλας Γιώργος από την Ιαλυσό Ρόδου, Δραγώνας Νίκος από το Μαρούσι Αττικής και
Μυλωνάς Γιώργος από το Δοξάτο Δράμας.
ΕυσταθΙου 210 3835303
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Toshiba
SDHC και microSDHC μεγάλης
χωρητικότητας

Canon

Νέα camcorder HD στην CES
Τον παράδεισο των καταναλωτικών ηλεκτρονικών, την έκθεση Consumer Electronics
Show 2009 (Las Vegas 8-11 Ιανουαρίου) επέλεξε η Canon για να αναγγείλει τις νέες
τεχνολογικές εφαρμογές στον κόσμο της κινούμενης εικόνας, με βασικό πόλο έλξης
το HD. Oι καινούργιες βιντεοκάμερες που στην αμερικανική αγορά ονομάζονται Vixia,
φοράνε επεξεργαστή Digic DV III με τη βοήθεια του οποίου όχι μόνον βελτιώνονται οι
χρόνοι αλλά υλοποιείται το Face Detection (αυτόματη αναγνώριση ως 35 προσώπων,
επιλογή προτιμώμενου προσώπου), η λήψη στατικών φωτογραφιών ως 8Megapixel και η
λειτουργία video Snapshot (σύντομα κλιπάκια 5sec. με το απλό πάτημα ενός κουμπιού).
Στην (αμερικάνικη) γκάμα περιλαμβάνονται τα μοντέλα Vixia HF S10/HFS100 με αισθητήρα
CMOS Full ΗD 8,59ΜΡ με ή χωρίς onboard μνήμη flash. Ακολουθούν τα μοντέλα HF 20
και HF 200m αυτή τη φορά με αισθητήρα CMOS Full HD 3,89MP με ή χωρίς onboard flash
μνήμη και το HV 40 HDV το οποίο προφανώς αντικαθιστά το HV30 για όσους θέλουν να
συνδυάσουν HD σε native 24p Mode και κασέττα DV. Υπήρξαν και άλλες παρουσιάσεις
«απλών» non ΗD καμερών για τις οποίες θα διαβάσετε αναλυτικά στο επόμενο τεύχος,
οπότε και θα είναι γνωστή η τύχη των ευρωπαϊκών μοντέλων.
INTERSYS 210 9554000

Nexto eXtreme ND-2700
Γρήγορο backup για φωτογραφίες
Μπορεί στην ψηφιακή εποχή να μπορούμε να
αποθηκεύσουμε χιλιάδες φωτογραφίες,
όμως μία δυσλειτουργία είναι
αρκετή για να χαθεί ο κόπος
μηνών ή και ετών, αν
δεν έχουμε κρατήσει
αντίγραφα ασφαλείας.
Το Nexto eXtreme ND2700 είναι μία συσκευή
που μας βοηθάει εύκολα και
γρήγορα να αποθηκεύσουμε τις
φωτογραφίες μας. Για την ακρίβεια,
η εταιρεία υποστηρίζει πως πρόκειται
για τη γρηγορότερη συσκευή Backup στον
κόσμο, μέχρι και 6 φορές ταχύτερη από άλλες αντίστοιχες λύσεις αποθήκευσης. Οι
φωτογραφίες αποθηκεύονται σε σκληρό δίσκο, η χωρητικότητα του οποίου μπορεί
να φτάσει τα 2 Terabytes (2.000 gigabytes), ενώ για τη μεταφορά η συσκευή διαθέτει
υποδοχές για όλους τους τύπους καρτών (ορισμένες με αντάπτορα), καθώς και θύρες
USB 2.0 και eSATA. Η μεταφορά των δεδομένων μπορεί να γίνει με το πάτημα ενός
κουμπιού, ενώ για την ασφάλεια των φωτογραφιών το ND-2700 διαθέτει λειτουργία
ελέγχου της αξιοπιστίας των δεδομένων και του μέσου αποθήκευσης.
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Kάρτα microSDHC με χωρητικότηταρεκόρ της τάξης των 16GB πρόσθεσε
στη γκάμα της η Toshiba. Έχει μέγεθος
σχεδόν το ένα τέταρτο σε σχέση με
τις full size SDHC και απευθύνεται
κυρίως στην αγορά συσκευών όπως
οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Παράλληλα, διατηρεί τη συμβατότητά
της με συσκευές που δέχονται κάρτες SD
με τη χρήση ειδικού αντάπτορα.
Ταυτόχρονα η Toshiba παρουσίασε δύο
νέα μοντέλα SDHC στις χωρητικότητες
των 8 και 16GB τα οποία ξεχωρίζουν
για την υψηλή ταχύτητα εγγραφής
και ανάγνωσης των δεδομένων. Οι
κάρτες αυτές ανήκουν στην κατηγορία
ταχύτητας 6 (SDHC Class 6), με
μέγιστο ρυθμό εγγραφής 20ΜΒ ανά
δευτερόλεπτο.

Sandisk
Δίσκοι SSD τρίτης γενιάς
Μεγάλες επιδόσεις υπόσχονται οι νέοι Solid
State δίσκοι της Sandisk που φιλοδοξούν
ν’ αντικαταστήσουν τους απλούς,
τουλάχιστον σε hi end laptop και γενικά
όποιες εφαρμογές χρειάζονται κορυφαία
ταχύτητα και αξιοπιστία. Oι ρυθμοί
διαμεταγωγής 200ΜΒ/sec. στην ανάγνωση
και 140MB/sec. στην εγγραφή δεδομένων
(write) σημαίνουν περίπου τριπλασιασμό
της ταχύτητας σε σχέση με συμβατικούς
δίσκους. Οι τιμές που ανακοινώθηκαν
μοιάζουν ιδιαίτερα ελκυστικές (60GB
$150 και 120GB $ 250) σε σχέση με
ανταγωνιστικούς SSD.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ&Ι 210 9410888
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To θέμα της εβδομάδας

Επαναφορά δασμών σε προϊόντα ΙΤ
Η αυθαιρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απειλεί να πλήξει το εμπόριο υψηλής τεχνολογίας.
Με τον εμπορικό κόσμο να αγωνίζεται να ανταπεξέλθει στην οικονομική κρίση, την οποία πολλοί αναμένουν να κορυφωθεί το
2009, δυσάρεστα νέα έρχονται από των χώρο των εισαγωγών. Ένα έγγραφο που συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί να πλήξει
σημαντικά το εμπόριο προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας στην Ευρώπη και να επηρεάσει αρνητικά την οικονομία διεθνώς,
φορολογώντας ορισμένα εισαγόμενα προϊόντα ΙΤ με επιπλέον «χαράτσι» που φτάνει μέχρι και το 14%.
Μέχρι πρότινος, τα προϊόντα
πληροφορικής απαλλάσσονταν από
εισαγωγικούς δασμούς από το Σύμφωνο
Εμπορίας Προϊόντων της Πληροφορικής
και Τεχνολογίας (Information Technology Agreement-ITA) του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (World Trade
Organization-WTO), το οποίο σύμφωνο
έχουν προσυπογράψει 70 κράτη από την
αρχική του σύνταξη το 1996.
Τα κράτη αυτά συμμετέχουν στο 97%
του διεθνούς εμπορίου προϊόντων
τεχνολογίας, ο συνολικός τζίρος του
οποίου την περασμένη χρονιά, έφτασε στα
1,5 τρισ δολάρια, ήτοι το ένα πέμπτο του
συνολικού εμπορίου κατασκευασμένων
προϊόντων και αγαθών στην υφήλιο.
Το ΙΤΑ εξαιρεί τα προϊόντα πληροφορικής
και τεχνολογίας από τους δασμούς, με
βασικό στόχο να προωθήσει τη χρήση
τους στην επιστήμη, την έρευνα και τις
τηλεπικοινωνίες, και ως εκ τούτου να
δώσει στους ανθρώπους σε φτωχότερες
χώρες την ευκαιρία να συμμετέχουν στις
τεχνολογικές εξελίξεις.
Η πέτρα του σκανδάλου στο θέμα
των δασμών είναι το έγγραφο TAXUD/741/2003-FINAL, το οποίο συνέταξε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υιοθέτησε η
Επιτροπή Τελωνειακού Κώδικα
(Customs Code Committee). Σύμφωνα με
το έγγραφο αυτό οι νέοι κανονισμοί που
αφορούν τη νέα φορολογική ταξινόμηση
όχι μόνο συμπεριλαμβάνουν κάποια από
τα προϊόντα που εμπίπτουν στο χώρο της
πληροφορικής και τεχνολογίας, αλλά
έχουν και αναδρομική (!) ισχύ μέχρι 3 έτη.
Το θέμα με το νέο φορολογικό καθεστώς
δείχνει να είναι η σύγκλιση των
τεχνολογιών και η πολυχρηστικότητα
των ψηφιακών συσκευών.
Καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα
όπως οι τηλεοράσεις και τα βίντεο, για
παράδειγμα, ανήκαν στις κατηγορίες
προϊόντων τεχνολογίας που δεν καλύπτει

Οι οθόνες των υπολογιστών επειδή μπορούν πλέον να παίζουν τηλεοπτικά προγράμματα
θα φορολογούνται ... ως τηλεοράσεις!

το ΙΤΑ. Όμως οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές καλύπτονταν από το ΙΤΑ και εισάγονταν
χωρίς δασμούς. Το πρόβλημα ξεκίνησε όταν οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές άρχισαν
να αποκτούν προηγμένες δυνατότητες εγγραφής ψηφιακού βίντεο, καθώς οι βιντεοκάμερες
υπάγονται στην ίδια κατηγορία καταναλωτικών ηλεκτρονικών όπως οι τηλεοράσεις και άρα
η εισαγωγή τους φορολογείται.
Βέβαια, το ΙΤΑ αναφέρει ρητά πως σε περιπτώσεις προϊόντων με πολλαπλές δυνατότητες,
η κατηγοριοποίηση θα γίνεται με βάση την κύρια δυνατότητα, η οποία στην περίπτωση
των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών σίγουρα δεν είναι η κινηματογράφηση. Πέρσι,
όμως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πως οι ψηφιακές μηχανές θα αντιμετωπίζονται
σαν βιντεοκάμερες όσον αφορά τους δασμούς, εάν πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
Ανάλυση βίντεο 800x600 ή μεγαλύτερη, δυνατότητα συνεχούς κινηματογράφησης ίση ή
μεγαλύτερη των 30 λεπτών και frame rate 23 frames per second ή μεγαλύτερο. Ακόμα
και αν το μεγαλύτερο μέρος των φωτογραφικών μηχανών που κυκλοφορούν στην
αγορά διαθέτουν κατώτερες προδιαγραφές, και άρα δεν αντιμετωπίζονται φορολογικά ως
βιντεοκάμερες, το γεγονός είναι πως η απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι αυθαίρετη
και παραβιάζει το ΙΤΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως το έγγραφο TAXUD/741/2003-FINAL δεν
δημοσιεύτηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αναρτήθηκε χωρίς προηγούμενη
ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Τελωνείων και Φόρων (DG-TAXUD).
Όπως ήταν αναμενόμενο, ιδιαίτερα θορυβημένος σχετικά με το έγγραφο αυτό είναι ο
κόσμος της φωτογραφίας. Στα πλαίσια της Photokina 2008 συγκλήθηκε σύσκεψη στην
οποία συμμετείχαν 20 ενώσεις, σύνδεσμοι και επίσημα όργανα από 15 χώρες της Ευρώπης

“…Η αδυναμία των απανταχού τιμίων ανθρώπων είναι ότι η δύναμή τους είναι αόρατη,
κατακερματισμένη, ανοργάνωτη: Δεν υπάρχει σωματείο τιμίων ανθρώπων...”
ΑΓΝΩΣΤΟΥ
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To θέμα της εβδομάδας
- συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας ΣΕΚΑΦ - με τη συμμετοχή αντίστοιχων
φορέων από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Όλοι οι φορείς που έλαβαν μέρος στη
συζήτηση εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την παραβίαση του ΙΤΑ, καθώς
και άλλων σχετικών παραβιάσεων. Για παράδειγμα, η αναδρομική ισχύς του μέτρου
φορολογικής ταξινόμησης μέχρι και τρία 3 διαταράσσει τη σταθερή νομολογία του
Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (European Court of Justice), σύμφωνα με την
οποία οιοσδήποτε κανονισμός ταξινόμησης διαθέτει νομική υπόσταση αποκλείει τη
δυνατότητα εφαρμογής αναδρομικής ισχύος.
Στα πλαίσια της σύσκεψης, οι συμμετέχοντες φορείς συνέταξαν συλλογικό αίτημα
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση «να επιβλέπει τις παραχωρήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής όσον αφορά το Σύμφωνο Εμπορίας Προϊόντων της Πληροφορικής και
Τεχνολογίας (Information Technology Agreement-ITA) του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου (World Trade Organization-WTO), σύμφωνα με το οποίο η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είχε δεσμευτεί να εξαλείψει τους δασμούς και τις επιπλέον επιβαρύνσεις
για όλα τα προϊόντα πληροφορικής και Τεχνολογίας (IT)». Η αλλαγές στην
κατηγοριοποίηση των προϊόντων «παράνομα υποβιβάζουν» το ΙΤΑ, δήλωσαν οι
φορείς κατηγορηματικά.
Φυσικά, οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές δεν είναι η μόνη κατηγορία προϊόντων
που τίθεται υπό προϋποθέσεις εκτός ΙΤΑ με το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
- άλλες κατηγορίες προϊόντων δέχονται πολύ σημαντικότερα πλήγματα. Για
παράδειγμα, στους εκτυπωτές-πολυμηχανήματα προβλέπεται φορολογία 6%,
γιατί αντιμετωπίζονται σαν φωτοτυπικά, που είναι εκτός ITA. Σε μόνιτορ LCD
επιβάλλεται φορολογία 14%, καθώς έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο,
DVD και τηλεοπτικού προγράμματος, και κατατάσσονται σαν τηλεοράσεις. Οι δέκτες
καλωδιακής τηλεόρασης με ενσωματωμένο σκληρό δίσκο αντιμετωπίζονται σαν
βίντεο, και η νέα φορολογία τους είναι 13.9%. Η μείωση των εξαγωγών προς την
Ευρώπη που αναμένεται αυτά τα μέτρα να επιφέρουν στις βιομηχανίες ΗΠΑ και
Ιαπωνίας ώθησαν τις δύο χώρες να κάνουν διαβήματα σχετικά με το ζήτημα.

Kodak
Κλείνουν τα Qualex
Photofinishing Labs
Με τη μεγαλύτερη μερίδα των
καταναλωτών να επιλέγει την εκτύπωση
των φωτογραφιών της στο σπίτι ή σε
ειδικά κιόσκια στα καταστήματα, η
Kodak αποφάσισε να διακόψει την
λειτουργία των τριών φωτογραφικών
εργαστηρίων που λειτουργούσαν στις
ΗΠΑ και στον Καναδά από τη θυγατρική
εταιρεία Qualex, Inc. Τα εργαστήρια
αυτά συνεργάζονταν με μικρότερα
φωτογραφεία σε επίπεδο χονδρικής,
αναλαμβάνοντας επεξεργασία τα φιλμ
ή τα ψηφιακά αρχεία των πελατών και
παραδίδοντας τυπωμένες φωτογραφίες.
Η υπηρεσία αυτή θα έχει παύσει μέχρι
τα τέλη Μαρτίου του 2009. Η απόφαση
θα οδηγήσει στην απόλυση περίπου 300
εργαζομένους. Παράλληλα, η Kodak θα
διατηρήσει τη λειτουργία ενός τμήματος
της Qualex, του Event Imaging Solutions, που δραστηριοποιείται σε themed
φωτογραφίσεις σε θεματικά πάρκα,
εμπορικά κέντρα και ειδικές εκδηλώσεις.
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Ορισμένες συσκευές με σύνθετες
λειτουργίες θα υπόκεινται σε πρόσθετους
φόρους...

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το θέμα που προέκυψε με τους δασμούς
σε προϊόντα ΙΤ το χειρίζεται για την χώρα
μας ο ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων
Κατασκευαστών και Αντιπροσώπων
Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας)
www.sekaf.gr

iPhone

Ακόμα πιο διασκεδαστικό
και εύχρηστο
Αρκετοί από τους χρήστες του iPhone
αισθάνονται περιορισμένοι από τον
απλό (όχι zoom) φακό του κατά τ’ άλλα
εντυπωσιακού κινητού τους τηλεφώνου.
Όμως μια εταιρεία από το Χονγκ Κονγκ
παρουσίασε τρεις νέους φακούς (μάλλον
για converter μιλάμε) για διορθώσει το
ζήτημα. Η USBfever λοιπόν προτείνει τρεις
μετατροπείς για το δημοφιλές τηλέφωνο,
ευρυγώνιο, 2x τηλεφακό και fish-eye, οι
οποίοι κολλάνε “μαγνητικά” στο φακό
της συσκευής. Επιπλέον οι δύο μεγάλες
εταιρείες του Imaging Kodak & Nikon
ανακοίνωσαν την δημιουργία και τη
διάθεση φωτογραφικών εφαρμογών για
το iPhone αλλά και το iPod touch.
Με τις δύο εφαρμογές οι χρήστες του
iPhone θα είναι σε θέση να έχουν ανά
πάσα στιγμή πρόσβαση σε on-line
υπηρεσίες των δύο εταιρειών. Η Nikon
Picturetown και η Kodak Gallery είναι
on-line services στις οποίες μπορείτε να
αποθηκεύσετε στο διαδίκτυο τις φωτογραφίες δωρεάν και να έχετε πρόσβαση σε αυτές
από οπουδήποτε και να βρίσκεστε.
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5-9 MAΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ

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: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Δραστηριοτητα / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Σημειώστε με û

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ /
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING
 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
 POST PRODUCTION  PRE-Press ΑΛΛΟ:.........................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό................................................. Κινητό . ......................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................
Ημερομηνία						
						
….………....................

Υπογραφή
............................................		

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
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Βασίλης Κουτρουμάνος
Είκοσι χρόνια φωτορεπόρτερ
Το επάγγελμα του φωτορεπόρτερ είναι
σκληρό, απαιτητικό, ενδιαφέρον και
γεμάτο προκλήσεις. Την τελευταία
δεκαετία υφίσταται σοβαρές πιέσεις από
το μετασχηματισμό της τεχνολογίας
αλλά και την επέλαση των ηλεκτρονικών
μέσων ενημέρωσης.
Ο Βασίλης Κουτρουμάνος, ασχολείται
με το πολιτικό ρεπορτάζ αλλά και
την ταξιδιωτική φωτογραφία όποτε
βρίσκει χρόνο. Με την εικοσαετή
εμπειρία του στο αντικείμενο, είναι
από τα πιο ενδεδειγμένα πρόσωπα
να μας ξεναγήσουν στο χώρο της
επαγγελματικής φωτοδημοσιογραφίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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• Γιατί επιλέξατε το φωτογραφικό επάγγελμα;
Η φωτογραφία ήταν κάτι που με έλκυε από μικρή ηλικία. Ξεκίνησα να φωτογραφίζω με
τις ερασιτεχνικές μηχανές των γονιών μου, τις οποίες διατηρώ ακόμη με αγάπη. Το 1988
πέρασα στο ΤΕΙ Αθηνών, δυστυχώς όχι στο τμήμα Φωτογραφίας αλλά στην Τεχνολογία
Τροφίμων που δεν μου άρεσε. Έτσι πήγα να δουλέψω με ένα συγγενικό πρόσωπο που
έκανε πολιτικό ρεπορτάζ και βρέθηκα να φωτογραφίζω -επί πληρωμή- τον Πρωθυπουργό,
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας. Από το 2000 και μετά
έχω ταξιδέψει στις πέντε ηπείρους και 110 διαφορετικές χώρες. Ξεκίνησα να φωτογραφίζω
για να περνάω καλά, ούτε για τα λεφτά, ούτε για την τέχνη της φωτογραφίας, ούτε για
τις γνωριμίες. Με το είδος της φωτογραφίας που υπηρετώ, κατάφερα να συνδυάσω την
ευχαρίστηση με τον βιοπορισμό και γίνομαι καθημερινά καλύτερος.
• Στην Ελλάδα είναι εφικτός ο βιοπορισμός από μόνο ένα είδος φωτογραφίας
ή χρειάζεται λίγο από όλα;
Δυστυχώς έτσι όπως είναι η κατάσταση, σήμερα ο φωτογράφος πρέπει να έχει και άλλους
φωτογραφικούς πόρους ή πολύ καλές δημόσιες σχέσεις. Από την άλλη όμως η εξειδίκευση
είναι αυτή που θα φέρει τα καλά αποτελέσματα, τους πελάτες και την αμοιβή.
Το επάγγελμα του φωτογράφου με την ψηφιακή τεχνολογία έχει υποστεί τρομερές πιέσεις
από ερασιτέχνες. Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και πολυεθνικές εταιρίες με οικονομική
επιφάνεια, δεν νοιάζονται για επαγγελματική φωτογραφική δουλειά. Αν καταφέρεις να
αντέξεις σε ένα μόνο είδος θα είσαι τυχερός. Αν χρειαστεί να κάνεις και κάτι άλλο το οποίο
δεν προσβάλλει ούτε εσένα ούτε τη φωτογραφική τέχνη τότε είναι θεμιτό.
• Οι τεχνολογικές εξελίξεις βοηθούν τη δουλειά σας;
Παλιότερα δεν είχα καμία σχέση με την τεχνολογία. Πίστευα πως ο φωτορεπόρτερ πρέπει
να αφοσιώνεται στη λήψη. Άνθρωποι όμως του κοντινού μου περιβάλλοντος με βοήθησαν
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

να συνειδητοποιήσω πως αν κανείς δεν ακολουθήσει την τεχνολογία
είναι χαμένος. Πρέπει να βρεις τρόπο να επιμορφωθείς. Ήμουν από
τους πρώτους φωτογράφους που έφτιαξαν προσωπική ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο τόσο νωρίς (1998). Πριν 6-7 χρόνια υποστήριζα και εγώ ότι
το φιλμάκι υπερέχει. Αλλά από τότε που πήρα την πρώτη ψηφιακή δεν
ξανατράβηξα με φιλμ. Σε βοηθάει στην ταχύτητα και μπορείς να δεις τα
λάθη σου και τα διορθώσεις. Και η ποιότητα βελτιώνεται συνεχώς.
• Ποιές είναι οι δυσκολίες της ρεπορταζιακής φωτογραφίας;
Εγώ κάνω κυρίως πολιτικό ρεπορτάζ που απαιτεί αρκετά ταξίδια. Μια
βασική δυσκολία είναι τα χρήματα που απαιτούνται για τα εισιτήρια και
τα ξενοδοχεία. Όντας freelancer πρέπει να βρω μόνο μου το θέμα, να
το οργανώσω και να το κάνω. Και αφού γυρίσω πρέπει να βρω που
θα το πουλήσω. Δεν αρκεί να είσαι μόνο καλός φωτογράφος, πρέπει
να είσαι ικανός και στο marketing. Και αυτό ίσως είναι το δυσκολότερο
κομμάτι - περισσότερο και από την φωτογράφιση. Επίσης πρέπει να
είσαι και αρκετά εχέμυθος, διακριτικός, ριψοκίνδυνος, να γνωρίζεις ξένες
γλώσσες... Δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά από το γραφείο. Έχω
βρεθεί σε δύσκολες καταστάσεις, από τις πιο πλούσιες χώρες στις πιο
φτωχές και επικίνδυνες, έχω φωτογραφίσει πρωθυπουργούς αλλά και
μαφιόζους.
• Έχετε εμπλακεί με τον συνδικαλισμό;.
Ήμουν για κάποιο διάστημα αντιπρόεδρος στην ΕΚΦΑ. Τα τελευταία 6-7
χρόνια είμαι μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος και τα τελευταία
χρόνια είμαι και ταμίας, θέση με αρκετές ευθύνες. Μου αρέσει όμως πάρα
πολύ και όλο το διοικητικό συμβούλιο προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
Συναναστρέφεσαι τους συναδέλφους, βοηθάς, μαθαίνεις πράγματα και
γίνεσαι καλύτερος.
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BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
O Β.Κ. γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.
Ασχολείται με τη φωτογραφία από το 1987
συνεργαζόμενος αρχικά με τα μεγαλύτερα
φωτοειδησεογραφικά πρακτορεία της χώρας με
αντικείμενο το πολιτικό ρεπορτάζ και στη συνέχεια
σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι μέλος της
Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος και της Ελληνικής
Φωτογραφικής Εταιρείας. Ανήκει στην επίσημη
ακολουθία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
και του Πρωθυπουργού. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές
εκθέσεις και φωτογραφίες του έχουν εκδοθεί στα
μεγαλύτερα έντυπα της χώρας.
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...ΤελικΗ Αποψη
Δασμοί και ...κραδασμοί
Αποφασίζουμε και διατάζουμε;
Διαβάζοντας για τους επιπλέον δασμούς που πρόκειται να επιβαρύνουν
ορισμένα από τα εισαγόμενα καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνοιξα από περιέργεια ένα ετυμολογικό
λεξικό. Διαπίστωσα πως η λέξη «δασμός» προέρχεται από το «δαίω»,
που σημαίνει διαιρώ. Όπως, για παράδειγμα «διαιρώ τις χώρες σε αυτές
που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε προσιτή τεχνολογία και σε αυτές
που δεν μπορούν». Παρεμπιπτόντως, διαπίστωσα πως από το «δαίω»
προκύπτει και μία άλλη λέξη: «δαίμων». Αλλά μάλλον πρόκειται περί
απλής σύμπτωσης.
Σε γενικές γραμμές, καταλαβαίνω τη χρησιμότητα των δασμών. Δεν
μου αρέσει το γεγονός πως η ύπαρξή τους καταλήγει να ελαφρύνει
περισσότερο το πορτοφόλι κατά τις αγορές μου - σε ποιόν αρέσει,
άλλωστε; - αλλά καταλαβαίνω τη χρησιμότητά τους. Αφ’ ενός, είναι
ένα επιπλέον έσοδο για το κράτος, το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει σε
κοινωνικές υπηρεσίες για τους πολίτες (εκτός αν αναφερόμαστε στο
Ελληνικό κράτος, όπου το έσοδο πιθανότατα θα αξιοποιηθεί σε κάποιας
μορφής δημόσια σπατάλη - αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση). Στα
προϊόντα διατροφής ενδεχομένως να κάνει ελκυστικότερα τα εγχώρια
από τα εισαγόμενα, προωθώντας το φθηνότερο ντόπιο έναντι του
φορολογούμενου ξένου. Σε προϊόντα πολυτελείας είναι η «τιμωρία»
που θέλουμε να διασκεδάσουμε ή να ζήσουμε λίγο πιο άνετα, κάτι που
έχουμε δυστυχώς μάθει να αποδεχόμαστε. Αυτό που δεν χωράει με
τίποτα στο μυαλό μου είναι το από πότε ένας οργανισμός, είτε ονομάζεται
«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» είτε αλλιώς, απέκτησε το δικαίωμα αυθαίρετα να
«βαφτίζει» κάποια επαγγελματικά προϊόντα σαν προϊόντα αναψυχής και
να τα φορολογεί αναλόγως. Η λέξη-κλειδί εδώ είναι το «επαγγελματικά».
Η φωτογραφική μηχανή είναι ένα εργαλείο δουλειάς για το φωτογράφο.
Κατά πάσα πιθανότητα, όσες δυνατότητες βίντεο κι αν διαθέτει, δεν
θα τη χρησιμοποιήσει ποτέ σαν βιντεοκάμερα - αν αναλαμβάνει
βιντεοσκοπήσεις, πιθανότατα έχει ήδη ξοδέψει ένα μεγάλο ποσόν σε μια
επαγγελματική κάμερα HD. Από πού και ως που λοιπόν να καλείται ο
Ευρωπαίος επαγγελματίας να πληρώσει για μια ψηφιακή μηχανή το φόρο
που θα αντιστοιχούσε μόνο σε μια βιντεοκάμερα, μόνο και μόνο επειδή η
μηχανή μπορεί παραπλεύρως να τραβήξει και βίντεο; Γιατί ο Ευρωπαίος
γραφίστας που θέλει ένα καλό μόνιτορ LCD θα πρέπει να πληρώσει
φόρο τηλεόρασης, μόνο και μόνο επειδή θα μπορούσε να συνδέσει
στο μόνιτορ ένα DVD player ή ένα τηλεοπτικό δέκτη, άσχετα αν δεν θα
το έκανε ποτέ; Το μεγαλύτερό μου πρόβλημα δεν έχει να κάνει τόσο με
τη φορολογία αυτή καθεαυτή. Έχει να κάνει με την αυθαιρεσία του να
οριστεί η δευτερεύουσα ιδιότητα ενός προϊόντος ως συνθήκη ικανή για
τη φορολόγησή του ως άλλο προϊόν. Με αυτή τη λογική, αν ξεκινήσει
μια υπηρεσία τηλεόρασης στα κινητά, τότε μια συσκευή που λαμβάνει
βίντεο και είναι συμβατή με την υπηρεσία θα φορολογηθεί διπλά,
σαν βιντεοκάμερα και σαν τηλεόραση; Ένας φορητός υπολογιστής με
ενσωματωμένη κάμερα το ίδιο; Αυτή η λογική μου θυμίζει ως ένα βαθμό
αυτό που λέγαμε σαν παιδιά: Ένας σκύλος έχει τέσσερα πόδια, εγώ
και η αδερφή μου μαζί έχουμε τέσσερα πόδια. Άρα, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ και η αδερφή μου πρέπει να φορολογηθούμε
σαν... σκύλος. Βέβαια, θα μου πείτε, από αμνημονεύτων χρόνων όποιος
πληρώνει τη ΔΕΗ πληρώνει και την ΕΡΤ, ακόμα κι αν δεν έχει καθόλου
τηλεόραση. Αλίμονο όμως αν μας γίνει συνήθεια η ανοησία. Κανείς δεν
θα ξέρει το πότε και το αν θα σταματήσει.			

Kodak Easyshare Z1015 IS
Superzoom 15x με Stabilizer
Η νέα προσθήκη της Kοdak στην σειρά Ζ που ξεκίνησε
πριν από 4 χρόνια με μεγαλύτερο όπλο τα oπτικά
zoom µε ονοµασία προέλευσης Schneider Kreuznach
έφτασε στην ελληνική αγορά. Η Εasyshare Ζ 1015 IS,
διαθέτει οπτικό ζοοm 15χ (28 - 420mm), υποστήριξη
αρχείων RAW, Image Stabilizer και video HD. Με
µια µηχανή αντάξια των προκατόχων της, η Κodak
περνάει στην αντεπίθεση. H στιβαρή κατασκευή
ενσωµατώνει πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά.
Φοράει αισθητήρα CCD διαστάσεων 1/2.33’’ ανάλυσης
10Μegapixel και φακό µε υπογραφή Schneider
Kreuznach Variogon. Επιπλέον διαθέτει οπτικό
stabiliζer που µας δίνει δυνατότητα να αποτυπώσουµε
τα πάντα ακόµα και µε χαµηλό φωτισµό. Η Εasyshare
Ζ 1015 IS δίνει όλες τις αναγκαίες δυνατότητες manual
ρυθµίσεων, προτεραιότητας διαφράγµατος/ταχύτητας
κλπ. αλλά και πολλούς αυτοµατισµούς. Ευχάριστη
έκπληξη προκαλεί η υποστήριξη αρχείων RAW. Έτσι
µένουν ευχαριστηµένοι και οι ερασιτέχνες αλλά και οι
απαιτητικοί!
Η οθόνη TFT 3.0” ανάλυσης 230Κ pixel είναι
απολαυστικά φωτεινή ενώ θα έχετε και τη δυνατότητα
να τραβήξετε HD video 720p (1280x720pixel µε frame
rate 30fps).
KODAK NEAR EAST 210 6189200

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Αναλυτικά το πρόγραμμα
στο www.photo.gr

Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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