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Η είδηση της εβδομάδας

Σταθερά κάθε 2 χρόνια!
Μέγιστη μεταβλητή παράμετρο του
πολιτικού μας βίου με αντίστοιχα μέγιστες
στρεβλώσεις στην πολιτικοκοινωνική
ζωή της χώρας μας αποτελεί ο χρόνοςφυσαρμόνικα πραγματοποίησης των
βουλευτικών εκλογών.
Ως γνωστόν, με διάφορα προσχήματα,
οι εκάστοτε κυβερνήσεις προκηρύσσουν
εκλογές όταν και όποτε τους βολεύει,
αδιαφορώντας παντελώς για τις επιπτώσεις
που αυτή τους η απόφαση έχει στην
οικονομική ζωή της χώρας και στην
εμπέδωση κλίματος σταθερότητας και
ηρεμίας στη ζωή των πολιτών. Φυσικά
δεν αναφέρομαι στην ειδική περίπτωση
παραίτησης μιας κυβέρνησης υπό την
πίεση αδυναμίας διακυβέρνησης για
κάποιους σοβαρούς λόγους. Όμως
επιτέλους θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι
μας να αφήσουμε κατά μέρος τους
καιροσκοπισμούς και να διαφυλάξουμε
ως κόρη οφθαλμού κάποιες σταθερές
στην πολιτική, κοινωνική και οικονομική
της χώρας μας. Γιατί τα λέω όλα αυτά;
Γιατί ως διοργανωτές της Photovision
έχουμε κατά καιρούς δεχτεί ισχυρές
πιέσεις ν’ αλλάξουμε τον χρόνο ή
ακόμα χειρότερα να ακυρώσουμε την
πραγματοποίηση της Έκθεσης επειδή
κάποιες εταιρείες - εκθέτες δεν τις βόλευε
ο χρόνος πραγματοποίησης της έκθεσης.
Λυπούμαστε αλλά δεν γίνεται. Για μας
είναι θέμα αρχής. Η Photovision από
το 1995 πραγματοποιείται σταθερά
κάθε δυο χρόνια εκεί κάπου στον
Φλεβάρη, είτε λίγο πριν είτε λίγο μετά.
Το μεγάλο ραντεβού της αγοράς imaging
προετοιμάζεται εντατικά εδώ και πολλούς
μήνες και όλη η αγορά το περιμένει. Όσοι
δεν είναι έτοιμοι για τους δικούς τους
σοβαρούς λόγους, μπορούν πολύ απλά
να μην προσέλθουν. Όλοι οι υπόλοιποι
θα είναι εκεί.
Τ. ΤζΙμας

Η πρώτη Κοdak (1888)

Κοdak
Ανεπηρέαστη η παρουσία της στην ελληνική αγορά παρά την απόφαση
διακοπής λειτουργίας του ελληνικού υποκαταστήµατος
H ιστορία της Κοdak ανάγεται στο 1888, όταν ένας πανέξυπνος Αμερικανός, ο George
Eastman σκέφθηκε να δημιουργήσει την πρώτη εύχρηστη φωτογραφική μηχανή για το ευρύ
κοινό. To σκεπτικό του στηρίχθηκε στο διαχρονικό slogan, “Υοu press the button, we do the
rest” (εσείς απλά πατάτε το κουμπί, εμείς αναλαμβάνουμε τα υπόλοιπα) θέλοντας να τονίσει
τη σημασία της απλότητας και να αποδεσμεύσει τον απλό ερασιτέχνη από περιττές τεχνικές
λεπτομέρειες. Οι μηχανές Kodak με τα διάφορα μοντέλα και σειρές (Box Brownie, Vest
Pocket, Retina, Instamatic κλπ.) έγραψαν ιστορία με την ευκολία χειρισμών και τις χαμηλές
τιμές τους. Το ίδιο και τα πάμπολλα φιλμ και χαρτιά Kodak (ασπρόμαυρα και έγχρωμα) που
η εξέλιξή τους είναι συνώνυμη με την διαχρονική διαδρομή της αργυρούχας τεχνολογίας.
Η Κοdak, ακολουθώντας την τεχνολογική ανάπτυξη και την ψηφιακή τεχνολογία πέρασε από
διάφορες φάσεις εξυγίανσης.
Η διεθνής οικονομική κρίση οδήγησε λίγο–πολύ όλες τις μεγάλες εταιρείες να λάβουν
προληπτικά μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα του διαχειριστικού νοικοκυρέματος είναι και η
πρόσφατη εξαγγελία για την διακοπή λειτουργίας του ελληνικού υποκαταστήματος (που
λειτουργεί από το 1961) μέσα στους προσεχείς μήνες. Όμως η επιχειρηματική παρουσία και
η διακίνηση όλων των προϊόντων και υπηρεσιών της Kodak, καθώς και η υποστήριξη της
αγοράς με προωθητικές ενέργειες δεν επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή, που είναι καθαρά
διοικητική. Ανεπηρέαστη (και µάλιστα μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά) παραµένει
και η συµµετοχή της Kodak στην επερχόµενη Photovision 2009. Όπως μαθαίνουμε,
πολύ σύντομα θα ανακοινωθεί η διάδοχη κατάσταση. Μάλιστα στο επόμενο τεύχος του
Photobusiness Weekly, θα φιλοξενήσουμε σχετική συνέντευξη του Γεν. Διευθυντή
Ανατ. Ευρώπης Kodak, κ. Λάζαρου Πιατόπουλου.
KODAK 210 6189200

ΟΓ∆ΟΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8η έκθεση
imaging
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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Νίκος Μπακογιάννης
Αθήνα, 23/01/2009
Αγαπητέ κ. Τζίμα,
Σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας και του
ενδιαφέροντός σας για την ενημέρωση των πολυάριθμων
επαγγελματιών και εμπόρων που είναι αναγνώστες του
εβδομαδιαίου newsletter σας Photobusiness Weekly
αναφορικά με την κατάσταση της εταιρείας PLANO
A.E. μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στον
όμιλο εταιρειών της SYNTHESIS A.E., σας παραθέτω
τα προσωπικά μου βιώματα. Όπως γνωρίζετε από την
άνοιξη του 1998 ήμουν Εμπορικός Διευθυντής της
εταιρείας PLANO AE, της οποίας Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος ήταν ο κος Γιάννης Σπανδάγος. Στις αρχές του
2008 και μετά από σοβαρή του ασθένεια, ο κος Γιάννης
Σπανδάγος συμφώνησε με την εταιρεία SYNTHESIS A.E.
και ειδικότερα με τον κο Άγγελο Αγγελόπουλο και τον κο
Σπύρο Θανέλα να ενταχθεί στον όμιλό τους. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα να αναλάβει ο κος Μπάμπης Ρηγόπουλος
ως Διευθύνων Σύμβουλος και αργότερα Πρόεδρος της
PLANO A.E. Παρέμεινα Εμπορικός Διευθυντής αλλά από
την 1 Απριλίου 2008 μου αφαιρέθηκε η αρμοδιότητα του
καταστήματος λιανικής επί της οδού Σπύρου Μερκούρη
56, διότι με ενημέρωσαν ότι το κατάστημα υπενοικιάσθηκε
στο στέλεχος μας κα Ελευθερία Γαβριλάκη, στην
οποία παρεδόθησαν όλα τα κλειδιά και οι κωδικοί
του συναγερμού, αφού έγινε λεπτομερής απογραφή
όλων των εμπορευμάτων και εξοπλισμού. Μετά την
ολοκλήρωση της μεταφοράς των γραφείων και της
αποθήκης της εταιρείας PLANO AE, στην Μεταμόρφωση
στο κτίριο του ομίλου εταιρειών της SYNTHESIS AE
ανατέθηκαν οι περισσότερες αρμοδιότητές μου στην
Διευθύντρια Αθηνών του ομίλου κυρία Σάσα Ραχωβίτσα
εκτός από το project ηλεκτρονικού εμπορίου www.tecno.
gr. Στις 12/12/08, πήρα άδεια για λόγους υγείας και την
Τετάρτη 17/12/08 υποβλήθηκα με επιτυχία σε εγχείρηση.
Δυστυχώς όμως κατά την διάρκεια της ανάρρωσης μου
αφαιρέθηκαν και οι υπόλοιπες αρμοδιότητες μου χωρίς
να γίνει έως και σήμερα και τυπικά η απόλυση μου. Έως
ότου ολοκληρωθεί και τυπικά η αποδέσμευση μου από
την εταιρεία PLANO AE και λόγου του ότι δεν λειτουργεί
το παλιό μου e-mail, έχω ενεργοποιήσει το nikos@
bakogiannis.gr, για όποιον επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί
μου. Δυστυχώς δεν έχω προχωρήσει ακόμα στο επόμενο
βήμα της καριέρας μου γιατί καθυστερεί η αποδέσμευσή
μου λόγω του ότι η κατάρρευση του ομίλου εταιρειών της
SYNTHESIS AE συμπαρέσυρε και την εταιρεία PLANO AE.
Όπως μαθαίνω παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίζουν
και άλλοι εργαζόμενοι της PLANO AE. Είμαι στην διάθεση
σας όπως πάντα για τα θέματα του κλάδου μας, η υγεία
μου έχει πλέον αποκατασταθεί και είμαι στην διάθεση
σας για να σας ενημερώσω ξανά όταν υπάρξουν νεότερες
εξελίξεις.
Με τιμή,
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Tήλ. / fax: +30 210 7296351, ΚΙΝΗΤΟ: +30 6944 303664
e-mail: nikos@bakogiannis.gr
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Υπόθεση Synthesis
Ορατές και αόρατες πτυχές από το κραχ της εταιρίας
Άφωνους μας έχει αφήσει η κατάρρευση της Synthesis. Συνεχώς
έρχονται στην επιφάνεια νέες πτυχές του σκανδάλου, νέοι παθόντες
και εμπλεκόμενοι. Φτάσαμε στο σημείο να πιστεύουμε ότι αποτελούν
εξαίρεση όσες αντιπροσωπείες (προμηθευτές) προϊόντων Imaging δεν
υπέστησαν ζημιές. Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στον τομέα των
φωτογραφικών καταστημάτων. Στο τόξο Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος,
Κρήτη, Δωδεκάνησα που «εξυπηρετούσε» η Synthesis, δεκάδες είναι
οι περιπτώσεις που άνθρωποι είχαν δώσει …ανοικτές επιταγές ευκολίας,
υπογράφοντας με τον πιο επισφαλή τρόπο το αβέβαιο μέλλον τους σε
μια χωρίς προηγούμενο εμπλοκή. Η αξία των ανοικτών επιταγών
ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
Ειλικρινά, δεν μπορούμε να διανοηθούμε πώς φωτογράφοι, άνθρωποι
που κινούνταν στην αγορά, έδειξαν τέτοια αφέλεια. Ακόμη χειρότερα,
αδυνατούμε να κατανοήσουμε πώς οι ιθύνοντες της Synthesis
καταχράστηκαν σε τέτοια έκταση και με τόσο ανάλγητο τρόπο την
εμπιστοσύνη των συναλλασσόμενων με αυτούς, εκθέτοντάς τους
σε άμεσο κίνδυνο πλήρους οικονομικής καταστροφής.
Και επειδή πάντα η πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι ξεπερνά και την πιο
ζωηρή φαντασία, παραθέτουμε τα πράγματα που μας είπαν παθόντες
απ’ όλη την Ελλάδα, που περιγράφουν τις δραματικές εμπειρίες τους.
Στην επόμενη σελίδα οι δηλώσεις
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Οι συνεντεYξεις με τους παθOντες
Σπύρος Ξένος (Άγιος Νικόλαος, Κρήτη)
“Το ιστορικό είναι απλό και είναι επαναλαμβανόμενο λίγο πολύ σε όλους τους
συνάδελφους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει κρίση. Από τότε που καθιερώθηκε
η ψηφιακή φωτογραφία, τα περισσότερα φωτογραφεία είδαν τη δουλειά τους να πέφτει.
Προσπαθούν λοιπόν να επιβιώσουν με κάθε τρόπο έστω και ανορθόδοξο… Ας μην
κάνουν μερικοί ότι πέφτουν από τα σύννεφα, γιατί οι επιταγές ευκολίας είναι πολύ
διαδεδομένες. Σαν μικρή επιχείρηση με διάφορα προβλήματα ρευστότητας, το τελευταίο
διάστημα, δεν αντιλέγω, είχα εξυπηρετηθεί από τη Synthesis, ανοιχτό λογαριασμό,
διευκολύνσεις, καλές τιμές κλπ. Έπαιξε σημαντικό ρόλο ότι ήξερα κάποιους ανθρώπους
στην εταιρεία και μάλιστα σε ορίζοντα εικοσαετίας, υπήρχε εμπιστοσύνη. Ξεκινήσανε
«δώσε μου μια επιταγή». Ήταν κύριοι. Ξανά άλλη επιταγή, πάλι κύριοι, και μπήκε
το πράγμα στο αυλάκι. Δεν προσπαθώ να πω πως ήταν σωστό -όμως γίνεται,
ειδικά σε επιχειρήσεις που δεν έχουν ρευστό και αναγκάζονται και προσφεύγουν
σε διάφορες λύσεις δανεισμού. Δεν ήταν ανοιχτή πίστωση συμφωνημένη, μάλλον
στο στιλ «με εξυπηρετείς και σε εξυπηρετώ». Στη δικιά μας περίπτωση ήταν επιταγή
ευκολίας, και δε σχετιζόταν με παραγγελία μηχανήματος, δηλ. το άλλο σενάριο.
Έχω εκτιμήσει το σύνολο του ανοίγματος από λευκές επιταγές που είχα υπογράψει
στο ποσόν των 700.000 ευρώ!!! Η καταστροφή είναι σε πολλά επίπεδα. Στο επίπεδο
των προμηθευτών, σε πρώτο βαθμό η ζημιά η οποία γίνεται απ’ τα λεφτά που τους
χρώσταγε η Synthesis, σε δεύτερο βαθμό είναι η τράπεζα που θα πάρει τηλέφωνο τη Χ
αντιπροσωπεία, και θα πει ότι «…οι επιταγές του Ξένου σφραγίστηκαν και ό,τι επιταγές
έχετε στο πλαφόν σας να τις αλλάξετε…» και σε τρίτο επίπεδο ότι χάνονται παλιοί
πελάτες. Εγώ μιλάω ειλικρινά, νιώθω οικονομικά κατεστραμμένος. Σφραγίστηκαν
επιταγές μου, έχω ήδη διαταγές πληρωμής απ’ τις τράπεζες, ήδη αναμένω σήμερα
κατάσχεση, χωρίς να υπερβάλλω. Τώρα το μόνο που μας μένει είναι να συντονιστούμε.
Να κινηθούμε ομαδικά,
να προχωρήσουμε μαζί
σε μηνύσεις και αγωγές.
Γιατί επιγραμματικά σας
λέω, καταστρέφονται
οικογένειες αυτή τη
στιγμή. Άνθρωποι
κινδυνεύουν να μπουν
-χωρίς να φταίνε- στη
φυλακή.
Η πράξη είναι αισχίστη. Είναι κατάχρηση
εμπιστοσύνης. Επίσης υπάρχει μεγάλη ευθύνη των τραπεζών. Δεν δικαιολογείται
τράπεζα να προεισπράξει και να αποδώσει τόσο μεγάλα ποσά χωρίς να κάνει
στοιχειώδεις ελέγχους, χωρίς να συσχετίσει τα ποσά με παραστατικά, τιμολόγια
και νόμιμες συναλλαγές. Τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα των τραπεζών που
ενεπλάκησαν είναι ηθικοί αυτουργοί στο έγκλημα που συντελέστηκε.”

Nίκος Αξελής (Λαμία)

μας 6 επιταγές συν το τελευταίο άνοιγμα
25.717,78 ευρώ, για το οποίο δεν είχε
κοπεί καν επιταγή, δηλ. ήταν λογιστικό
υπόλοιπο. Όταν πιέσαμε να δοθεί
επιταγή, εκεί αρχίσαμε να υποψιαζόμαστε
πως το πρόβλημα ήταν σημαντικό.
Ψάχνοντάς το παραπέρα, για περίπου 1
ή 2 μέρες, μάθαμε ότι υπήρχε πολλαπλό
πρόβλημα. Τόσο για τους προμηθευτές
όσο και για φωτογράφους, από τους
οποίους πήραν “λευκές” επιταγές και
προεισέπραξαν μέσα από τα τραπεζικά
πλαφόν τους τεράστια ποσά. Το δικό μας
άνοιγμα αγγίζει τα 100.000 ευρώ αλλά
τελικά άλλοι βρίσκονται σε χειρότερη, σε
απελπιστική κατάσταση. Έστω ότι κάποιο
φωτογραφικό κατάστημα της επαρχίας,
με λογιστικό υπόλοιπο βάσει του οποίου
όφειλε στη Synthesis δύο χιλιάδες ευρώ,
έδινε μια “λευκή” επιταγή για να κλείσει
το λογαριασμό και τελικά, αντί να του
βάλουν το ποσό των δύο χιλιάδων
ευρώ, του έγραφαν π.χ. τριακόσιες
χιλιάδες! Και μιλάμε για φωτογράφους,
ατομικές επιχειρήσεις, που αυτό το τζίρο
για να τον κάνουν πρέπει να περάσουν
χρόνια… Πολλοί άνθρωποι του κλάδου
καταστράφηκαν και οι δικαστικοί αγώνες
μπορεί να κρατήσουν πολλά χρόνια, να
ξεχαστούν πρόσωπα και πράξεις αλλά
η ζημιά θα μείνει και θάναι τεράστια
συμπαρασύροντας όλο τον κλάδο.
Στην αρχή, μόλις έσκασε η είδηση,
λέγαμε ότι μπορεί να μην πήγε καλά,
όπως πολλές εταιρείες δεν πάνε
καλά, είναι και η κρίση. Αυτό όμως
προϋποθέτει κάποια πράγματα, ότι
δεν πήγε καλά στις πωλήσεις ή έκανε
κακή διαχείριση. Όταν αυτή τη στιγμή
ουσιαστικά αποκομίζεις από πάρα πολλά
μαγαζιά φωτογραφικά, σημαντικότατα
ποσά χωρίς να υπάρχει προϊόν, χωρίς
να υπάρχει υλικό αντίκρισμα, αυτό είναι
σοβαρότατο έγκλημα που θα το κρίνει η
δικαιοσύνη.”

“Η εταιρία μας, PHOTO SHOP digital - INOBILI albums δραστηριοποιείται με δύο κανάλια
πωλήσεων: απευθείας πώληση προς τους φωτογράφους και το δεύτερο πώληση μέσω
διαφόρων χονδρεμπόρων μεταξύ των οποίων ήταν και η Synthesis Α.Ε. για τη Δυτική
Ελλάδα και Πελοπόννησο. Όπως και οι άλλοι δύο έτσι και η Synthesis Α.Ε., έπαιρνε
φινιρισμένα προϊόντα, και μεταπωλούσε στους δικούς τους πελάτες. Η τιμολόγηση γινόταν
από εμάς στη Synthesis Α.Ε. και από αυτή στους φωτογράφους. Με δεδομένο ότι το 99%
των πωλήσεών μας αφορούσε ψηφιακό άλμπουμ, και όχι προϊόντα στοκ, ήταν μια πολύ
ξεκάθαρη κατάσταση, χωρίς ρίσκο αφού κάθε άλμπουμ ήταν παραγγελία.Υπήρχε λοιπόν
σε σταθερή βάση ένα μηνιαίο υπόλοιπο, ανά τριάντα ή σαρανταπέντε ημέρες, το πολύ, και
αντίστοιχη επιταγή με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξεως. Ουσιαστικά εμείς είχαμε στα χέρια
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To γεγονός της εβδομάδας

Παναγιώτης Αρβανίτης (Αθήνα)
“Η εταιρία μας Π. Αρβανίτης ΑΕΕ δραστηριοποιείται πολλά χρόνια στο χώρο
της επαγγελματικής εκτύπωσης, των φωτοτυπικών και βιβλιοδετικών. Είχα
γνωρίσει τον Alex Hilston, τότε που ήταν στην First Digital και είχε πολύ καλές
προτάσεις για συνεργασία στον πολλά υποσχόμενο τομέα των photobook.
Πραγματικά στην αρχή είχαμε κάνει καλό τζίρο στα βιβλιοδετικά της Unibind,
παρουσιάζοντας μια λύση με εκτύπωση από μηχάνημα Gestertner. Φέτος
όμως, προφανώς από κακή διαχείριση, τα πράγματα δεν πήγαν καλά και μας
έβαλαν μέσα τουλάχιστον 49.000 από απλήρωτες επιταγές, ποσόν που δεν
κατάφερα να μειώσω παίρνοντας πίσω κάποια μηχανήματα ή αναλώσιμα.”

Λάμπρος Ράπτης (Κόνιτσα)
“Συνήθως δίναμε λευκές επιταγές επειδή τις ζητούσε η Synthesis πάνω
στα πλαίσια της συνεργασίας αλλά προσωπικά δεν γνώριζα καν τι ποσά
συμπλήρωναν. Επικοινώνησα μαζί τους πριν τα Χριστούγεννα για να ρωτήσω τι
έχει συμβεί με τις επιταγές και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με το μηχάνημα. Μου
είπαν ότι οι επιταγές βρίσκονται στα χέρια τους και δεν τις έχουν δώσει πουθενά.
Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε μετά τις γιορτές ώστε να παραλάβω το
μηχάνημα μου και να πάρω πίσω τις επιταγές. Έδωσα τρία φύλλα επιταγών σαν
προκαταβολή τον Ιούλιο έναντι του μηχανήματος που περίμενα. Τους έπαιρνα
συνεχώς τηλέφωνο και μου έλεγαν ότι ακόμα το περιμένουν. Τον Οκτώβριο
έστειλα άλλα τρία φύλλα επιταγών που είχα και μου είπαν ότι τον επόμενο
μήνα θα έχω και το μηχάνημα. Πριν τα Χριστούγεννα ήρθε o πωλητής της
εταιρίας για να κλείσουμε το υπόλοιπο από εμπορεύματα και επειδή τη δεδομένη στιγμή
δεν είχα δυνατότητα για μετρητά του έδωσα κάποια φύλλα επιταγών με τη συμφωνία
ότι το πόσο θα συμπληρωθεί παρουσία μου και με την παραλαβή του μηχανήματος
θα κλείναμε και το υπόλοιπο. Τις δε αχρησιμοποίητες επιταγές που είχα δώσει για
προκαταβολή θα μου τις επέστρεφαν. Όλα αυτά βέβαια μέσα στα πλαίσια της καλής
και χωρίς προβλήματα συνεργασίας που είχαμε. Συνεργαζόμασταν 7 χρόνια, και μέχρι

τώρα δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στην
συνεργασία μας. Το χρέος μου απέναντι
στη Synthesis ήταν γύρω στις 6.000 ευρώ
συν το μηχάνημα που θα έπαιρνα και
ξαφνικά βρέθηκα να χρωστάω 220.000
ευρώ και το μηχάνημα δεν το παρέλαβα
ποτέ...”

Θεόδωρος Κωνσταντάκος (Ζάκυνθος)
“Είχαμε μια συνεργασία με τη Synthesis επί σειρά τεσσάρων ετών. Όταν
χρειάστηκε να κάνω αλλαγή του εξοπλισμού από αναλογικό σε ψηφιακό,
μίλησα με τον Σπύρο Θανέλλα, ο οποίος και νόμιζα πως είναι ιδιοκτήτης της
εταιρείας. Ήρθε λοιπόν στην Ζάκυνθο και κανονίσαμε την παραγγελία. Μέχρι
τότε δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όλες οι παραγγελίες και όλες οι συμφωνίες
είχαν εκτελεστεί και τηρηθεί άψογα. Με την παραγγελία μου ζήτησαν μερικές
επιταγές για εγγύηση. Ο εξοπλισμός που παρήγγειλα, κάποια ψηφιακά
μηχανήματα εκτύπωσης και plotter κόστιζαν περίπου 400.000 ευρώ. Πήραν τις
επιταγές, μερικές λευκές και μερικές γραμμένες με τον όρο όταν θα παραδοθεί η
παραγγελία θα μου δώσουν πίσω τις επιταγές να τις συμπληρώσω. Ο Θανέλλας
πήρε τις επιταγές και όπως μου είπε τις παρέδωσε στον διευθύνοντα σύμβουλο
της εταιρείας κ. Άγγελο Αγγελόπουλο, ο οποίος τις έβαλε στο πλαφόν της τράπεζάς
του. Εγώ δεν παρέλαβα ποτέ μηχανήματα, η παραγγελία δεν εκτελέστηκε και δεν πήρα
πίσω τις επιταγές. Το ύψος των χρεών φτάνει στα 600.000 ευρώ και ακόμα δεν έχω βρει
ορισμένες επιταγές. Εγώ έδωσα τις επιταγές το Μάιο και μου είχαν πει ότι περίπου τον
Ιανουάριο τα μηχανήματα θα είναι στη Ζάκυνθο.
Ο Θανέλλας συνέχισε να με επισκέπτεται και μου έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα και ότι έχει γίνει η παραγγελία των μηχανημάτων. Δεν ενημερώθηκα ποτέ

από καμία τράπεζα ότι κάποια επιταγή
μου είναι πλαφοναρισμένη. Εγώ έδωσα
τις επιταγές για να παραγγείλω τον
εξοπλισμό μου όχι για να τις βάλουν
στο πλαφόν της εταιρείας τους. Μέχρι
σήμερα έχουν σφραγιστεί επιταγές
90.000 ευρώ.”

“Ένα ψέμα είναι φαύλο, μόνο όταν προκαλεί ζημιά. Ενώ η αρετή είναι καλή, μόνο όταν κάνει καλό ...”
Βολταιροσ
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To γεγονός της εβδομάδας

Σταμάτης Καταπόδης (Κέρκυρα)
“Μέχρι τον Αύγουστο τους έδινα κάποιες επιταγές έναντι παραγγελίας οι οποίες είχαν
πληρωθεί κανονικά. Μετά όμως σταμάτησα να δίνω γιατί φοβόμουν μήπως συμβεί
κάτι. Έπειτα μπήκα σε ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για εκσυγχρονισμό
μηχανημάτων και έτσι προχώρησα σε παραγγελία εξοπλισμού που κόστιζε περίπου
300.000 ευρώ. Μου είπαν πως για να προβούν στην παραγγελία θα πρέπει να
δώσω κάποιες επιταγές, να τις προεξοφλήσουν και όταν γίνει η εκταμίευση του
προγράμματος θα πληρωθούν οι επιταγές. Συνεργαζόμασταν 10 χρόνια. Η πρώτη
επιταγή σφραγίστηκε και την έχω μπλοκάρει με επαρκές υπόλοιπο. Βρέθηκα να
χρωστάω 300.000 ευρώ ενώ είχα ήδη εξοφλήσει το χρέος μου στη Synthesis για το
εξοπλισμό...”

Σπύρος Αμπατιέλος (Αργοστόλι Κεφαλονιάς)
“Η εταιρία Synthesis ΑΕ διέπραξε μια άνευ προηγουμένου απάτη εις βάρος πολλών
φωτογραφικών επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα. Θεωρώ ότι ήταν πολύ άτιμο μετά από
πολλά χρόνια συνεργασίας, στήριξης και εμπιστοσύνης. Αθέτησαν συμφωνίες με τις
επιχειρήσεις παίρνοντας τις επιταγές και συναλλαγματικές που είχαν δοθεί σαν εγγύηση
και όπως αρχίζει και φαίνεται τις χρησιμοποίησαν προς όφελος τους και εις βάρος των
επιχειρήσεων.
Τι σας έφταιγαν κύριοι της Synthesis A.E. οι επαγγελματίες; Θόλωσε το μάτι σας από τα
ποσά που είδατε ξαφνικά; Η μήπως τα είχατε σχεδιάσει από πριν γιατί κάτι δεν πήγαινε
καλά στην εταιρία σας;
Ντροπή σας και αίσχος σας. Έπρεπε να είχατε προφυλάξει όλους αυτούς που σας
στήριζαν τόσα χρόνια και όχι να τους κρεμάσετε σε μια νύχτα.
Θα υπάρξει δικαίωση και είμαι σίγουρος. Τα πιο πολλά φωτογραφεία είναι οικογενειακές
επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στην κρίση που έχει ο κλάδος μας
και όλοι είναι σοβαροί επαγγελματίες.
Δεν έχετε, κύριοι της Synthesis
A.E., το δικαίωμα να χαλάτε τα
ονόματα όλων αυτών και να
τους αναγκάζετε να τρέχουν σε
δικηγόρους κάτω από μεγάλη
ψυχολογική πίεση.
ΝΤΡΟΠΗ σας άλλη μια φορά
και μην κρύβεστε πίσω από
τα τηλέφωνα. Κάντε κάτι να
διορθώσετε την κατάσταση.
Να είστε σίγουροι ότι θα μείνετε
αξέχαστοι!!!”

Σπαθή Ελένη (Σκάλα
Κεφαλονιάς)
“Όπως έγινε και με όλους τους
συναδέλφους, έχοντας μια καλή
συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια με
τη Synthesis και υποτίθεται εμπιστοσύνη
στο συνεργάτη κάποια στιγμή χρειάστηκε
να παραγγείλω ένα μηχάνημα και μου
ζήτησαν σαν εγγύηση λευκές επιταγές.
Επρόκειτο για εγγύηση ώστε να είναι
εξασφαλισμένοι πως όταν
θα κάνουν εισαγωγή το μηχάνημα
εγώ θα προχωρήσω στην αγορά του.
Η συμφωνία ήταν πως όταν παραδοθεί
το μηχάνημα οι επιταγές θα έρθουν πίσω
για να συμφωνήσουμε σε ημερομηνίες
και ποσά για την αποπληρωμή. Αυτό
δεν έγινε ποτέ. Έδωσε καλόπιστα τις
επιταγές και αργότερα έμαθα πως
αυτές οι επιταγές έχουν κυκλοφορήσει,
ότι έχουν μπει στα δικά τους πλαφόν
με το ποσό των 600.000 ευρώ. Και
τώρα προσπαθούμε να αποδείξουμε
ότι δεν χρωστάμε αυτά τα χρήματα.
Προσπαθούμε να κινηθούμε μαζικά για
να βρούμε μια λύση.”

... και έπεται συνέχεια.
Παρακαλούνται όσοι από τους παθόντες επιθυμούν να εκθέσουν, υπεύθυνα και με στοιχεία, την προσωπική τους περιπέτεια από τη
συνεργασία τους με την Synthesis A.E., να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του περιοδικού.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400, fax: 210 8541485, www.photo.gr
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Αρχισυντάκτης: Άγγελος Κυρίτσης

www.photo.gr

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Σύνταξη: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική
υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Olympus SP-590UZ
Compact με φακό zoom 26x
Εντυπωσιακή δυνατότητα zoom
συνοδεύει το νέο μοντέλο compact
της Olympus. Ο ενσωματωμένος
φακός διαθέτει εστιακή απόσταση
26-676mm (ισοδύναμη με 35mm),
ενώ με τον προαιρετικό teleconverter
TCON-17N η εστιακή απόσταση
μπορεί να αυξηθεί ως τα 1149mm.
H SP-590UZ διαθέτει αισθητήρα CCD
μεγέθους 1/2,33” και ανάλυσης 12
Megapixel. Για σταθερές φωτογραφίες
ακόμα και στο ανώτερο zoom, η
μηχανή ενσωματώνει ένα σύστημα
διπλής σταθεροποίησης της εικόνας,
το οποίο συνδυάζει τη μηχανική με
την ψηφιακή σταθεροποίηση.
FOTOMATIC 210 2111860

Epson Perfection V30
«Οικολογικό» scanner με τεχνολογία LED
Η Epson παρουσίασε ένα νέο scanner ο οποίος αξιοποιεί την τεχνολογία ReadyScan
LED για τη σάρωση των εικόνων. Tα LED μειώνουν την ηλεκτρική κατανάλωση, γεγονός
που καθιστά τη συσκευή συμβατή με τις προδιαγραφές Energy Star, όπως συμβαίνει και
με όλα τα προϊόντα της σειράς Perfection. Επίσης, χάρη στο LED το V30 δεν χρειάζεται
σχεδόν καθόλου «ζέσταμα» (warm-up) πριν τη σάρωση. Από εκεί και πέρα, η μέγιστη
οπτική ανάλυση φτάνει τα 4800dpi, η μηχανική κατασκευή του καλύμματος διευκολύνει
τη σάρωση αντικειμένων όπως βιβλία, με πάχος μέχρι 2,5 εκατοστά, ενώ έχει προστεθεί
το κουμπί “Multiple scan to PDF”, που επιτρέπει την αυτόματη προσθήκη διαδοχικών
σελίδων σε ένα αρχείο PDF.
EPSON 210 8099499

Canon
Τέλος στο πρόβλημα των μαύρων κηλίδων για την EOS 5D MkII
H Canon κυκλοφόρησε ένα ανανεωμένο firmware το οποίο διορθώνει ένα πρόβλημα που
εμφανίστηκε στις EOS 5D MkII. Αρκετοί ιδιοκτήτες της μηχανής παρατήρησαν την εμφάνιση
μαύρων κηλίδων στις φωτογραφίες τους, οι οποίες παρουσιάζονταν στη δεξιά μεριά των πηγών
φωτισμού. Στα τέλη Δεκεμβρίου η Canon παραδέχτηκε το πρόβλημα και ζήτησε συγνώμη από
τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την εταιρεία, το νέο firmware 1.0.7 επιδιορθώνει το πρόβλημα.
Το firmware καθώς και αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασής του είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos5dmk2/firmware.html

UV Curable Inkjet
Ραγδαία ανάπτυξη στην εκτυπωτική αγορά.
Τα επαγγελματικά εκτυπωτικά συστήματα που βασίζονται σε μελάνια UV
Curable παρουσιάζουν σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών
inkjet - υψηλότερη ταχύτητα εκτύπωσης, εκτεταμένο χρωματικό εύρος,
έλλειψη διαλυτικών παραγόντων στο μελάνι (και των αντίστοιχων τοξικών
αναθυμιάσεων) κ.ά. Η έρευνα της εταιρείας InfoTrends, μέλους του ομίλου
Questex, προβλέπει πως η αγορά των UV Curable Inkjet, που περιλαμβάνει από
το hardware και το μελάνι μέχρι το χαρτί και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από το
τζίρο του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που βρισκόταν το 2007 θα ξεπεράσει
τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2012, επιδεικνύοντας ετήσια αύξηση
της τάξης του 24.7%. Αναλυτικά, ο τζίρος όσον αφορά το hardware και τα
αναλώσιμα αναμένεται να έχει ετήσια αύξηση 22% και 25% αντίστοιχα.
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Αξιόπιστες και Αναβαθμισμένες
Εκθεσιακές Εφαρμογές

• Τυποποιημένα εκθεσιακά περίπτερα
• Περίπτερα αναβαθμισμένου εξοπλισμού
• Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού
• Ειδικές κατασκευές υποστήριξης οργανωτών

ΑθHνα:
Ιβίσκου & Αδριανού, 136 73 Αχαρνές
τηλ (+30) 21 02476635, τηλ/fax (+30) 21 02406962
e-mail: info@octapus.com.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος
τηλ (+30) 231 0796521
τηλ/ fax (+30) 231 0796522
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Σούπερ μάρκετ
ηλεκτρονικών
Πανενέργειες των
υπερεκπτώσεων και προσφορών

Στέλιος Συνόδης
Δυο λόγια για τη ζωή και το έργο του φωτογράφου από το Μπ. Στυλιανίδη
Έφυγε πριν λίγους μήνες από την ζωή ο παλιός φωτογράφος Στέλιος Συνόδης.
Άνθρωπος της τέχνης, γεννήθηκε στη Μυτιλήνη. Μελετά ιστορία Τέχνης στο
εργαστήρι του Tάσου Μουσταφέλου, καθηγητή Καλών Τεχνών. Σπουδάζει
φωτογραφία στο Παρίσι το 1960-62 και ταυτόχρονα με την καθοδήγηση του
καθηγητή Robert Kamy ειδικεύεται στην τεχνική Gemeaux. Επιστρέφει και
ανοίγει Studio φωτογραφίας στην Μυτιλήνη, απ’ όπου περνάνε όλοι οι θεατρικοί
καλλιτέχνες της εποχής για να φωτογραφηθούν από τον ίδιο. Σειρές slides για την
Λέσβο προβάλλονται στην Ελλάδα, Γαλλία, Γερμανία, Αμερική. Αποσπά 17 βραβεία
και επαίνους σε Ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές. Κατείχε τον τίτλο του A.F.I.A.P.
και υπήρξε ένα από τα πρώτα μέλη της «Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης».
Η φωτογραφία που δημοσιεύουμε είναι τραβηγμένη λίγο χρόνο πριν από τον
Μπάμπη Στυλιανίδη στο παλιό στούντιό του την ώρα που ξεναγεί τον zωγράφο
Στρατή Αθηναίο. Παρ’ όλα τα προβλήματα υγείας του το στούντιο δεν το άφησε ποτέ.
Καλές φωτογραφίες Στέλιο εκεί που είσαι…
Φωτογραφία-κείμενο Μπάμπης Στυλιανίδης, Φ.Ε. Μυτιλήνης

Samsung
Στοχεύοντας ψηλά στη διεθνή αγορά των φωτογραφικών
Ο στόχος της Samsung για το 2009 είναι να κατακτήσει το μερίδιο του 10% στην
παγκόσμια αγορά ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Ο Soo Bong Kin, αντιπρόεδρος
της ομάδας στρατηγικού μάρκετινγκ του τομέα ψηφιακών μηχανών της Samsung
Techwin, η οποία έχει αναλάβει το τμήμα φωτογραφικών μηχανών της Samsung,
δήλωσε την περασμένη χρονιά πως η Νοτιοκορεάτικη εταιρεία κατείχε το 9% της
διεθνούς αγοράς, ενώ οι ηγέτιδες εταιρείες Canon και Sony κατείχαν περίπου το
20% και το 17% αντίστοιχα. Στα πλαίσια της διεθνούς έκθεση CES 2009 η Samsung
παρουσίασε τα νέα της μοντέλα των μηχανών για το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Ο Kim
παραδέχτηκε πως η περασμένη χρονιά ήταν δύσκολη για όλους τους κατασκευαστές
ψηφιακών μηχανών, με τις πωλήσεις διεθνώς να φτάνουν τα 140 εκατομμύρια κομμάτια,
χαμηλότερα από τις προβλέψεις των 145 εκατομμυρίων. Για φέτος προβλέπει πως η
ζήτηση θα είναι μειωμένη σε κάποιες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Κίνας,
και της Αυστραλίας, καθώς οι καταναλωτές είναι πιο επιφυλακτικοί στις αγορές τους.
Όμως η ζήτηση στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι αυξανόμενη.
Όταν ρωτήθηκε για το αν η Samsung θα επικεντρωθεί στα οικονομικότερα προϊόντα
το μερίδιο της αγοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες, ο Kim δήλωσε πως η εταιρεία του
ενδιαφέρεται περισσότερο για το brand image της, έτσι θα απευθυνθεί στο μεσαίο και
το High end τμήμα της αγοράς, παρέχοντας τα καλύτερα προϊόντα με την καλύτερη
τεχνολογία.
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Στην εφημερίδα «Τα Νέα» (φύλλο
16 Ιανουαρίου) συναντήσαμε ένα
άρθρο το οποίο ομολογούμε πως
μας θορύβησε. Το συγκεκριμένο
άρθρο περιέγραφε πως οι αλυσίδες
καταστημάτων, σαν μια απάντηση για
την οικονομική κρίση, προβαίνουν σε
πολύ υψηλές εκπτώσεις στα ηλεκτρικά
και ηλεκτρονικά τους είδη - μεταξύ
των οποίων και οι φωτογραφικές
μηχανές - οι οποίες φτάνουν μέχρι και
το 60%. Αυτό που μας προβληματίζει
στη συγκεκριμένη τακτική είναι
το επίπεδο των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Δυστυχώς, οι αλυσίδες
ηλεκτρονικών εκ των πραγμάτων
είναι βασικά box-movers. Τα πολλά
διαφορετικά προϊόντα που διαθέτουν,
από τηλεοράσεις μέχρι ψηφιακές
φωτογραφικές και από ψυγεία μέχρι
κλιματιστικά, δεν επιτρέπουν την
εξειδίκευση σε κανένα μεμονωμένο
τομέα. Ένα εξειδικευμένο φωτογραφικό
κατάστημα μπορεί να παρέχει
σημαντική βοήθεια στον καταναλωτή,
τόσο στο επίπεδο της αγοράς προτείνοντας υπεύθυνα το προϊόν
που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες
του - όσο και στο after sales, όσον
αφορά ζητήματα όπως είναι η τεχνική
υποστήριξη και το service. Οι αλυσίδες
είναι το αντίστοιχο του σούπερ μάρκετ
για τα ηλεκτρονικά, όπου καταναλωτής
και πωλητές έχουν μόνο ένα καρτελάκι
με τα τεχνικά χαρακτηριστικά να
συμβουλευτούν για την αγορά μιας
ψηφιακής φωτογραφικής και σπανίως
ξέρουν τι σημαίνει διάφραγμα, manual
exposure ή ευαισθησία ISO. Από εκεί
και πέρα όλο το βάρος του σέρβις και
της τεχνικής υποστήριξης φεύγει από
πάνω τους, δεν έχουν κάποια σχέση
με τον πελάτη μετά την πώληση. Κι
έτσι, ενώ η super έκπτωση θεωρητικά
θα δώσει σε περισσότερο κόσμο την
ευκαιρία να αποκτήσει μηχανή, στην
πράξη η έλλειψη υποστήριξης είναι
πιθανό να οδηγήσει σε μεγαλύτερη
επιβάρυνση σε χρόνο και σε χρήμα
τόσο τον καταναλωτή όσο και την
αντιπροσωπεία (αν βέβαια η τελευταία
επιβιώσει με τα ελάχιστα περιθώρια
κέρδους)...
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Eιπιχειρήσεις

Romco
Σταθερά, με αξιοπιστία και νέα τεχνολογία
Παλιά γνώριμη του φωτογραφικού κόσμου από το 1982
είναι η εταιρία Α. ΡΟΜΟΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε που ξεκίνησε έχοντας
ως αντικείμενο εργασιών την χονδρική πώληση. Με πολλή
δουλειά και νοικοκυρεμένη διαχείριση έφθασε σε νέα μορφή
το 1992 με την επωνυμία Α. ΡΟΜΟΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. οπότε
απέκτησε τον πρώτο ιδιόκτητο χώρο εμβαδού 150 τ.μ. Τότε η
εταιρία ήδη συνεργαζόταν με τις περισσότερες αντιπροσωπείες
φωτογραφικών Agfa, Kodak, Δ &. Ι. Δαμκαλίδη, Canon κλπ.
Στη συνέχεια η Romco διεύρυνε τις δραστηριότητές της στο
photofinishing και μεγάλωσε τις κτιριακές της εγκαταστάσεις
οι οποίες σταδιακά έφθασαν την επιφάνεια των 600τ.μ. περίπου.
Τη γενιά των ιδρυτών αδελφών Τάσου και Αλέκου Ρομοσιού,
συμπληρώνει το 2000 νέο αίμα με τους δύο γιούς, τους
συνονόματους Κωνσταντίνους, που μπαίνουν δυναμικά στο
management της εταιρίας. Η Romco πίστεψε από νωρίς στα
πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκτύπωση
και επένδυσε σοβαρά ποσά σε εξοπλισμό και εκπαίδευση,
εγκαθιστώντας minilab, υπολογιστές, plotter κλπ. Πιο πρόσφατο
απόκτημα είναι το ψηφιακό minilab τελευταίας γενιάς Fujifilm
Frontier series 700, LP 7500. Πρόκειται για μηχάνημα πρόσφατης
κυκλοφορίας, μικρών διαστάσεων (μόλις 1τμ.) και μεσαίας
κατηγορίας, που καλύπτει τυπική παραγωγικότητα 1180
εκτυπώσεων 10x15cm την ώρα και διαστάσεων ως 30x90cm
maximum. Ξεχωρίζει για τα χημικά νέου τύπου CP-49E σε έτοιμες
χαρτονένιες συσκευασίες και χρόνο εμφάνισης 2min. 7sec.
To μηχάνημα είναι ανοικτό και πολύ ευέλικτο στην διαμόρφωση:
δέχεται και απλό front end (δηλ. ένα δυνατό workstation PC
που τρέχει το πρόγραμμα της Fujifilm) και film scanner SP-500
και το πληρέστερο scanner SP-3000 που εξυπηρετεί film format
όχι μόνον 135 αλλά APS και 120. Στη βασική του έκδοση
περιλαμβάνει δύο κασέττες χαρτιού ενώ προαιρετικά μπορεί να
ενσωματώσει τρίτη και τέταρτη κασέττα, με προέκταση στη βάση.
Αυτά βέβαια για όσους θέλουν να δουλεύουν με διαφορετικά
πλάτη χαρτιού, χωρίς να μπαίνουν στον κόπο αλλαγής κασέττας.
Με την ευκαιρία πρέπει ν’ αναφερθούμε στη μεγάλη σημασία
που αποδίδει ο κατασκευαστής στην ποιότητα του χαρτιού
προτείνοντας ως στάνταρ εμουλσιόν την Crystal Archive και
παραπέρα τις premium κατηγορίες Supreme και Supreme HD
(High Definition) σε διάφορες υφές. Τα κιόσκια εφόσον υπάρχουν
συνδέονται μέσω του front end υπολογιστή που αναλαμβάνει το
workflow και τη γενικότερη διαχείριση μέχρι να σταλεί η δουλειά
στην αναμονή εκτύπωσης (print queue). Eνδιαφέρον έχει η
δυνατότητα να παραχωρηθεί προτεραιότητα σε μια υπερεπείγουσα
εκτύπωση, παρεμβάλλοντας αυτήν πριν από την κανονική
«ουρά».
Το software ΜS προσφέρει μεγάλες δυνατότητες, εκτός από
την διαχείριση. Μπορεί να απεικονίζει ταυτόχρονο preview 6
εικόνων και να επεμβαίνει με τεχνολογία Image Intelligence
που περιλαμβάνει αυτόματη αναγνώριση της φωτιστικής πηγής
και χρωματική εξισορρόπηση, Face Detection, χρωματικές
διορθώσεις, απάλυνση τόνων επιδερμιδας στο πρόσωπο,
αποκατάσταση του red eye κλπ.
ROMCO 210 2011758, www.romco.gr
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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

Γιάννης Κανελλόπουλος
Ειδίκευση στη φωτογραφία χορού και θεάτρου
Ο Γιάννης Κανελλόπουλος είναι γνωστός
και καταξιωμένος φωτογράφος στο χώρο
του ρεπορτάζ. Τα τελευταία χρόνια τον
έχει κερδίσει η φωτογραφία χορού,
έχοντας στο ενεργητικό του φωτογραφίες
από τις σημαντικότερες ομάδες χορού της
Ελλάδας και του εξωτερικού.
Μιλήσαμε μαζί του για το δύσκολο
επάγγελμα του φωτορεπόρτερ αλλά
και για το αγαπημένου του είδος
φωτογραφίας, τη φωτογραφία χορού.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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• Πότε ξεκίνησε η σχέση σας με τη φωτογραφία;
Με τη φωτογραφία ασχολούμαι από το 1983. Σπούδαζα στη σχολή σκηνοθετών Χατζίκου
όταν άρχισα να ασχολούμαι και επαγγελματικά με τη φωτογραφία για βιοποριστικούς
λόγους. Κυρίως έκανα αρχιτεκτονική φωτογραφία, φωτογραφία μόδας και τουριστική
φωτογραφία. Είχα κάνει κάποιες σπουδές στη Σουηδία πάνω στη φωτογραφία, τον
κινηματογράφο και την ιστορία της τέχνης και όταν γύρισα παράλληλα με τη σχολή
φωτογράφιζα περίπου για τρία χρόνια και στη συνέχεια ασχολήθηκα με το ρεπορτάζ.
• Με ποιο είδος φωτογραφίας ασχολείστε περισσότερο πλέον;
Με το ρεπορτάζ. Η δομή του ρεπορτάζ έχει αλλάξει βέβαια, βγαίνει μέσα από τα
πρακτορεία. Δεν μπορείς να κάνεις μόνος σου ρεπορτάζ εκτός αν δουλεύεις με τα
περιοδικά. Εγώ ασχολούμαι με την φωτογραφία θεάτρου, κυρίως χορό και ειδικά ξένα
συγκροτήματα που έρχονται στην Ελλάδα. Εδώ και δύο χρόνια είμαι αποκλειστικός
φωτογράφος του θεάτρου Badminton και φωτογραφίζω όλες τις παραστάσεις τους.
• Με τη φωτογραφία χορού ασχοληθήκατε από προσωπικό ενδιαφέρον ή για
βιοποριστικούς λόγους;
Από καθαρά προσωπική επιλογή. Παλιότερα φωτογράφιζα για το Ταχυδρόμο, για
την Βραδινή, για την Εξουσία και ήμουν μάλιστα υπεύθυνος επί μια πενταετία για το
φωτογραφικό ρεπορτάζ στην Καθημερινή. Σταδιακά βλέποντας τις τεχνολογικές εξελίξεις
και το ότι το ρεπορτάζ περνάει πλέον αναγκαστικά μέσα από πρακτορεία και ενώσεις
φωτογράφων επικεντρώθηκα στη φωτογραφία χορού. Έτσι επέλεξα να συνεργάζομαι με
πρακτορεία που φέρνουν καλλιτέχνες από το εξωτερικό είτε με θεατρικούς παραγωγούς και
να κάνω τις φωτογραφίες για την αφίσα ή για την διαφήμιση. Και τα τελευταία 20 χρόνια
έχω επικεντρωθεί σε αυτό και δευτερευόντως με το ρεπορτάζ γιατί δεν έβλεπα κάποια
προοπτική. Στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να συντηρηθείς οικονομικά.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
• Γιατί επικεντρωθήκατε στη φωτογραφία χορού;
Πάντα μου άρεσε ότι είχε σχέση με το χτύπο της καρδιάς και κατ’
επέκταση με το χτύπο του ντραμς. Ήθελα να ασχοληθώ με το
περιβάλλον του χορού και τη κίνηση του σώματος ως προέκταση
της μουσικής και του φωτός, δηλαδή με τον συνδυασμό της
μουσικής, του ανθρώπινου σώματος και της μουσικής. Με
εκφράζει αυτό το είδος. Με συναρπάζουν αυτά τα τρία στοιχεία.
Πλησιάζεις προς την τέλεια κίνηση και πιστεύω πως είναι από τις
σημαντικότερες τέχνες που βοηθούν τον άνθρωπο να εκφραστεί
και να εξελιχθεί. Είναι η τέλεια έκφραση για να εξωτερικεύσει το
χαρακτήρα του ανθρώπου, είτε πρόκειται για τον εκλεπτυσμένο
χορό ενός χορευτή του μπαλέτου είτε για ένα χασαποσέρβικο που
θα χορέψει ένας ηλικιωμένος σε ένα πανηγύρι στο βουνό.
• Η ψηφιακή τεχνολογία έχει βοηθήσει την φωτογραφία;
Παλιότερα όταν φωτογραφίζαμε χορό στο σκοτάδι δεν ήξερες ποτέ
τι έχεις τραβήξει. Το έβλεπες μεν με το φωτόμετρο αλλά υπήρχε
αβεβαιότητα. Η τεχνολογία έχει επηρεάσει θετικά την νυχτερινή
φωτογραφία, τη φωτογραφία θεάτρου ή το ρεπορτάζ. Υπήρχε
πρόβλημα με το φιλμ γιατί έπρεπε να αυξήσεις πολύ τη διάρκεια
της έκθεσης. Το ψηφιακό όμως έχει πρόβλημα στις λήψεις της
ημέρας. Θα περάσουν 5 με 10 χρόνια για να μπορέσει να φτάσει
την ποιότητα του φιλμ. Δεν αντικαθιστάται εύκολα ο άργυρος.
Αν θέλεις καλά αποτελέσματα πιστεύω πως πρέπει να τραβήξεις
αρνητικό, που τα έχουν κρατήσει ακόμα αρκετές εταιρείες. Βέβαια
όλα έχουν γίνει πιο εύκολα όπως το να στείλεις κάπου τη δουλειά
σου άμεσα. Αλλά η εμπειρία έχει αποδείξει πως ότι γίνεται πιο
εύκολο δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες μετά. Είτε στείλεις κάπου
τη φωτογραφία σου ψηφιακά είτε την σκανάρεις, πλέον αρχίζει
να αμφισβητείται το πνευματικό δικαίωμα του φωτογράφου.
Οποιοσδήποτε μπορεί να τυπώσει χωρίς την άδεια σου. Ναι μεν
διευκολύνει για να στείλεις τη φωτογραφία σου σε ένα περιοδικό
γρήγορα αλλά ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξει. Είναι σαν έχουν
όλοι αρνητικό.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
O Γ.Κ έκανε σπουδές
σκηνοθεσίας, φωτογραφίας
και Ιστορίας Τέχνης και
Κινηματογράφου στη
Σουηδία και στην Ελλάδα.
Επαγγελματικά ασχολείται
με την φωτογραφία στους
χώρους της μουσικής, του
θεάτρου, του χορού και
των εικαστικών. Διατέλεσε
υπεύθυνος στο τμήμα
φωτορεπόρτερ στην εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” και έκτοτε
συνεργάτης του ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Έχει
πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας με θέμα το
χορό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό. Eίναι καθηγητής Φωτογραφίας στην
“LEICA ACADEMY” και υπήρξε αντιπρόεδρος της Ένωσης
Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.
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...ΤελικΗ Αποψη
Τα Megapixel των κινητών και τα Watt
των ηχείων
Όταν κάποιοι κοιτάζουν το δέντρο των αριθμών
και χάνουν το δάσος της ουσίας.
Έχω ένα ξάδερφο με τον οποίο βρισκόμαστε συχνά-πυκνά σε
τεχνολογικές αντιμαχίες. Βλέπετε, ο ξάδερφος, σαν υγιής εικοσάχρονος
νέος που δεν έχει καμία επαγγελματική σχέση ή εκπαίδευση γύρω απ’
την τεχνολογία - και ούτε και την ψάχνει πολύ τη δουλειά. Συνήθως
ακολουθεί αυτό που πιστεύει ο περισσότερος κόσμος. Εγώ από
την άλλη, από τη θέση του δημοσιογράφου, θέλοντας και μη, έχω
καταρρίψει κάποιους από τους δημοφιλείς τεχνολογικούς μύθους. Όπως
όμως έμαθε πολύ καλά και ο Γαλιλαίος ενώπιον της Ιεράς εξέτασης, όσο
σωστός και να ‘σαι, αν οι πολλοί διαφωνούν μαζί σου, άντε μετά να
αποδείξεις την αλήθεια σου. Μία από τις πρώτες μας τέτοιες αντιμαχίες
είχε να κάνει με τα watt των ηχείων. Στο μυαλό του ξαδέρφου μου, όσο
πιο πολλά τα watt, τόσο πιο καλά. Όσο και να προσπαθούσα να του
εξηγήσω πως ένα ηχείο 500 watt με ευαισθησία 90db παίζει δύο φορές
πιο δυνατά από ένα ηχείο των 1000 watt με ευαισθησία 80db στον ίδιο
ενισχυτή με την ίδια ένταση, το αποτέλεσμα το ίδιο. Όποτε του μιλούσα
για ηχεία πάντοτε το πρώτο που ρωτούσε ήταν «και πόσα watt είναι;».
Και ούτε κουβέντα φυσικά για τους άλλους αμέτρητους παράγοντες που
κάνουν ένα ηχείο ποιοτικό, πέρα από το πόσο δυνατά παίζει.
Μία αντίστοιχη αντιμαχία έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα όσον
αφορά τις φωτογραφικές μηχανές των κινητών. Για τον ξάδερφό μου (και
για πολλούς από τους καταναλωτές, είμαι βέβαιος), τα megapixel είναι
το ιερό δισκοπότηρο όσον αφορά την αγορά κινητού ή φωτογραφικής
μηχανής. Προσπάθησα να του μιλήσω για το θόρυβο που δημιουργείται
όταν ένας μικρός σε μέγεθος αισθητήρας CCD προσπαθεί να στριμώξει
εκατομμύρια εκατομμυρίων pixel. Η απάντηση ήταν λίγο-πολύ η
αναμενόμενη: «Αφού δεν ακούω κανένα θόρυβο». Και όταν του
εξήγησα για τον θόρυβο της εικόνας, η απάντησή του ήταν πως δεν
έβλεπε κανένα θόρυβο. Και βέβαια και δεν έβλεπε, γιατί τις εικόνες που
τραβούσε τις κοίταγε συνήθως στην οθόνη του κινητού, ή σε χαμηλή
μεγέθυνση στην οθόνη του υπολογιστή, και ποτέ τυπωμένες, όπου
αποκαλύπτονται οι περισσότερες αδυναμίες. Όταν προσπάθησα να τους
μιλήσω για την ποιότητα των οπτικών στους φακούς, έχοντας χάσει το
πρώτο μου επιχείρημα, βρέθηκα λιγάκι σε κατάσταση φωνής βοώντος
εν τη ερήμω. Δυστυχώς, είναι στη φύση του ανθρώπου να πιστεύει
στους αριθμούς και να εντυπωσιάζεται από αυτούς, ακόμα κι αν δεν
καταλαβαίνει επακριβώς το νόημά τους. Σε αυτό βέβαια βάζει το χέρι του
και το μάρκετινγκ των εταιρειών, που υπερπροβάλλει τα χαρακτηριστικά
αυτά. Κάθε εταιρεία υπερτονίζει τα Megapixel, κι ας ξέρει πολύ καλά
πως το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό μόνον σε ένα βαθμό προσδιορίζει
την ποιότητα. Κι έτσι ξεκινάει η παραπληροφόρηση, έτσι διαιωνίζεται η
τεχνολογική ημιμάθεια του κοινού, κι έτσι όσοι από εμάς ξέρουμε δυο
πράγματα παραπάνω καταλήγουμε να τραβάμε τα μαλλιά μας.
Αποφάσισα πάντως να πάψω να πάω κόντρα στον ξάδερφό μου. Θέλει
Watt στα ηχεία; Με γειά του με χαρά του. Θέλει Megapixel στο κινητό;
Όσα θέλει. Ελπίζω να μην πικραθεί μόνο αν του δείξω φωτογραφία από
DSLR τετραετίας με 5 Megapixel που να είναι 20 φορές καλύτερη από τα
8 megapixel του κατακαινούριου (και πανάκριβου) κινητού. Αλλά έτσι
είναι. Συχνά αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Κι όπως είπε και ο Γαλιλαίος,
«Κι όμως, γυρίζει».
					
A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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Sony
Νέες Handycam High Definition
Τέσσερις νέες compact βιντεοκάμερες HD παρουσίασε η
Sony για το 2009. Το κορυφαίο μοντέλο HDR-XR520VE
ενσωματώνει σκληρό δίσκο 240GB στον οποίο
μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 101 ώρες βίντεο σε
HD. Επίσης, μαζί με το μοντέλο HDR-XR500VE, είναι
εξοπλισμένα με το νέο αισθητήρα CMOS Exmor R,
ο οποίος διακρίνεται για την υψηλότερη ευαισθησία
του, καθώς και το νέο φακό G Lens της Sony, που έχει
σχεδιαστεί ειδικά να εκμεταλλεύεται την αναλυτική
ικανότητα του αισθητήρα Exmor R. Στα δύο κορυφαία
μοντέλα συναντάμε επίσης οπτική σταθεροποίηση και
την αντικραδασμική λειτουργία Active Mode,
η οποία σύμφωνα με την εταιρεία έχει βελτιωθεί έως
και δέκα φορές (σε ευρυγώνιες λήψεις) σε σχέση με
την προηγούμενη γενιά Handycam, επιτρέποντας
σταθερότερες λήψεις ακόμα και την ώρα που
περπατάμε. Τέλος, ο βενιαμίν της σειράς HD, HDRCX105E, διατίθεται σε τρία διαφορετικά χρώματα,
μαύρο, ασημί και κόκκινο.
SONY HELLAS 210 6782000

Polaroid
Σανίδα σωτηρίας για το γνωστό φιλμ στιγμής(;)
Όταν στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς η Polaroid
ανακοίνωσε την οριστική παύση της παραγωγής του
δημοφιλούς φιλμ άμεσης εμφάνισης, χιλιάδες φίλοι
του Instant Film, εξέφρασαν
την απογοήτευσή τους.
Εντούτοις, ορισμένοι
αποφάσισαν να κάνουν ένα
βήμα παραπάνω. Μια ομάδα
αφοσιωμένων οπαδών ήρθε
σε επαφή με την Polaroid και
κατάφεραν να νοικιάσουν για
ένα χρόνο το εργοστάσιο και
τον εξοπλισμό της εταιρείας.
Στόχος τους είναι μέσα σε 12 μήνες να έχουν αναπτύξει
ένα καινούριο προϊόν για τις μηχανές Polaroid,
επανεφευρίσκοντας ουσιαστικά το φιλμ στιγμής.
Φυσικά δεν είναι σίγουρο το αν η προσπάθειά τους
θα αποφέρει καρπούς - μάλλον θα χρειαστεί να
περιμένουμε το 2010 για να το διαπιστώσουμε. Για
περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του
project http://www.the-impossible-project.com
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