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Òðêðà åêâãÝçðöî ñæòêðåêëÝ;
Σε άλλες σελίδες του Weekly Θα βρείτε
λεπτομέρειες και φωτορεπορτάζ από το 20ό
συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραφικών
περιοδικών (TIPA) ενεργά μέλη της οποίας από
την Ελλάδα είναι αποκλειστικά ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
και το PHOTOBUSINESS. Ένα από τα θέματα που
σχολιάστηκε πολύ -ιδιαίτερα στα “πηγαδάκια”ήταν τα ευρήματα πανευρωπαϊκής έρευνας που
περιλαμβάνει και την απάντηση στο ερώτημα
ποιοί διαβάζουν φωτογραφικά περιοδικά
σήμερα. Σημειωτέον ότι απάντησαν 10.500
αναγνώστες φωτογραφικών περιοδικών
από σχεδόν όλες τις χώρες - μέλη της ΤΙΡΑ
(και από την Ελλάδα). Από μια ματιά στα
πρώτα πορίσματα προκύπτει ότι διαβάζουν
φωτογραφικά περιοδικά κυρίως άνδρες ηλικίας
35 μέχρι 65 χρονών με πολύ καλό εισοδηματικό
και υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Αυτοί οι
απαιτητικοί αναγνώστες θέλουν:
• Σελίδες με γνώμη και άποψη από γνωστούς
και έγκυρους επιφυλλιδογράφους (άντε να
τους βρεις και να τους πληρώσεις σήμερα με τα
πενιχρά έσοδα των περιοδικών).
• Θέματα με σύγχρονη τεχνολογία αλλά και
ταυτόχρονα...
• Κάλυψη του ασπρόμαυρου αλλά και τεχνικών
της αναλογικής εποχής (αντικείμενα για τα οποία
αδιαφορούν παντελώς για να μην πω διάκεινται
εχθρικά οι διαφημιζόμενοι που διακινούν
προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας).
• Συγκριτικά τεστ φωτογραφικών μηχανών με
πυγμή και αυστηρή κριτική που να μη χαρίζει
κάστανα (μοιάζει εύκολο;)
• Πρωτότυπες φωτογραφίες με αισθητικές
αναλύσεις σε βάθος και περιεκτικά κείμενα
(ορθόν αλλά αυτό έχει ως αντίκρυσμα την
απασχόληση περισσότερων και καλύτερα
αμειβόμενων συντακτών, διορθωτών κλπ. Κατά
συνέπεια οικονομικό άνοιγμα του εκδότη...).
Συμπέρασμα. Όποια περιοδικά προσεγγίζουν
τις παραπάνω προδιαγραφές θα επιζήσουν για
κάποια χρόνια. Όσα δεν τα καταφέρουν θα
κλείσουν. Αυτά από την Κωνσταντινούπολη στο
σταυροδρόμι των δύο ηπείρων.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Tσιγάρο γιόκ! Κανείς δεν καπνίζει σε κλειστούς χώρους

Ôõèî Ìúîôõâîõêîðþñðìè íæ õèî ÕIPA
Ãñý 7 Þúó 9 Ãñòêìàðö. Ñê ñòÿõæó æîõöñÿôæêó
Φύγαμε από την Πόλη με άπειρα ερεθίσματα, κάρτες γεμάτες με στιγμιότυπα και
θετικές εντυπώσεις. Επιλέξαμε να σχολιάσουμε σ’ αυτήν τη σελίδα κάτι το οποίο
μας εξέπληξε και ταυτόχρονα μας λύπησε όταν κάναμε τις συγκρίσεις με τη χώρα
μας. Και δεν μιλάμε φυσικά για τους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης της Τουρκίας
ούτε για τις αναμνήσεις από τις χαμένες πατρίδες. Αναφερόμαστε σε απλά και
χειροπιαστά πράγματα. Οι Tούρκοι σέβονται τους νόμους και το απέδειξαν με την
ευλαβική τήρηση του νόμου που απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς χώρους. Δεν
γνωρίζουμε τι γίνεται στα βάθη της Ανατολής αλλά στην Κωνσταντινούπολη κανείς
δεν διανοείται να καπνίσει σε bar ή εστιατόριο. Η Τουρκία αλλάζει και προοδεύει.
Εμείς γιατί μένουμε πίσω;
Περισσότερα στη σελίδα 5
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ØâìâòÝ!

Êâþíâõâ íèøâîêëßó
Çñêõæþäíâõâ õðö âîéòÿñðö ëâê õèó æñêôõßíèó

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Ιωάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε.

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
Eëåýõèó: Τάκης Τζίμας, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Õæøîêëß öñðôõßòêïè:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Æêâ÷èíàôæêó: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò 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.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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Õâïàåê ôõèî Òýìè

Πανοραμική άποψη της Πόλης από τον 17ο όροφο
του Μarmara Pera Hotel. Στο βάθος η Αγιά Σοφιά
και δεξιά το Μπλέ Τζαμί.

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του συνεδρίου

20è æõßôêâ åêÝôëæùè ÕËÓÃ ôõèî Ìúîôõâîõêîðþñðìè
Ãîõêíæõúñàçðîõâó õâ ñòðãìßíâõâ õðö ëìÝåðö imaging
Ιδρύθηκε το 1991 στο Παρίσι και φέτος γιορτάζει τα εικοστά γενέθλιά της. Ξεκίνησε ως
Ένωση Ευρωπαϊκών Φωτογραφικών Περιοδικών (με ιδρυτικό μέλος και το ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ)
και σήμερα έχει παγκοσμιοποιηθεί με μέλη 30 περιοδικά από 14 χώρες της γης, τόσο
μακρινές όσο οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Κίνα. Μάλιστα πρόσφατα υπογράφηκε
μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ΤΙPA και την ένωση των ιαπωνικών φωτ. περιοδικών
Camera Journal Press Club of Japan. Μέσα στην εικοσαετία που πέρασε, πολύς δρόμος
έχει διανυθεί για την τεχνολογία της εικόνας και την ιστορία της ΤΙΡΑ της οποίας το φετεινό
συνέδριο διοργανώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Παραμένει όμως ο ενθουσιασμός
και η αποφασιστικότητα της συνεργασίας ανάμεσα στα ομότεχνα έντυπα της εικόνας με
τους ανθρώπους τους να προσπαθούν έμπρακτα να γεφυρώσουν τις διαφορές, έχοντας
εγκαθιδρύσει και εξελίξει ένα σταθερό θεσμό με διεθνή ακτινοβολία. Αναφερόμαστε φυσικά
στα διεθνή βραβεία ΤΙΡΑ που απολαμβάνουν παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας αφενός και
στη στενή σχέση των μελών σε θέματα συνδικαλισμού, προτυποποίησης, εργαστηριακών
μετρήσεων, αποκλειστικής αρθρογραφίας σε ειδικά θέματα κλπ. Στις επόμενες σελίδες του
newsletter ακολουθεί φωτορεπορτάζ από τη διάσκεψη που μόλις ολοκληρώθηκε στην
Κωνσταντινούπολη (7-9 τρέχοντος). Η δημοσιοποίηση των βραβείων της χρονιάς θα γίνει
από το Photobusiness Weekly που θα κυκλοφορήσει την Κυριακή του Θωμά 21 Απριλίου.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Νέο αίμα στην οικογένεια της TIPA.
Η ένωση Camera Journal Press Club of Japan
(στην άνω φωτογραφία κερνούν “σάκε”) και το
περιοδικό Chinese Photography (κάτω).

ÔÇÍËÆÃ 5

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Õâïàåê ôõèî Òýìè

Το πρόγραμμα περιελάμβανε μίνι κρουαζιέρα στον Βόσπορο

Ο Π. Καλδής με φόντο την Αγιά Σοφιά

Καζαντζίδης και Νταλάρας πουλάνε στην Τουρκία!

Στη συνοικία Πέρα τον κεντρικό εμπορικό δρόμο διασχίζουν καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες...

Καφές και πολίτικος μπακλαβάς με τραγανό
φύλλο και σιορόπι όσο πρέπει. Ο ορισμός της
απόλαυσης...

Περνώντας τυχαία μπροστά από το Ελληνικό Προξενείο
με ευχάριστη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο ισόγειο
φιλοξενούσε ομαδική έκθεση φωτογραφίας ελλήνων και
τούρκων φωτογράφων. Εξαιρετική!
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Το deja vu τραμ της Πόλης επιζεί ακόμη στον
Πέρα μαχαλά!
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Õâïàåê ôõèî Òýìè

Δεν είναι photoshop. Ως...σουλτάνος ποζάρισε ο υπογράφων στον φακό δύο πανέξυπνων τούρκων
φωτογράφων που στο υπόγειο του αρχαίου υδραγωγείου Yerebatan Sarnici δίπλα στην Αγιά Σοφιά
έχουν διαμορφώσει ειδικό studio και βγάζουν παράδες με την σέσουλα!

Κάτω στιγμιότυπα από δείπνο στο εντυπωσιακό restaurant Al Jamal Badawi
στην περιοχή Besiktas με ανατολίτικους χορούς.
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»ñðùè

Îñðòðþíæ îâ ëæòåàôðöíæ õðî ñýìæíð;
Ìþòêð Ýòéòð õðö Ìÿôõâ Ìâìàõôè âñý õèî
Ñêëðîðíêëß ÌÃÊÉÎÇÓËÏÉ õèó Ìöòêâëßó 20 Îâòõàðö
Το «new Deal» του Ρούζβελτ δεν θα είχε υλοποιηθεί αν ο Αμερικανός
πρόεδρος δεν είχε τη γενναιότητα να καλέσει στην κυβέρνηση του
στελέχη που αποδεδειγμένα γνώριζαν να διευθύνουν μεγάλες ομάδες
ανθρώπων και να πετυχαίνουν την παραγωγή συγκεκριμένου έργου
- όχι μόνον ικανούς πολιτικούς που συμφωνούσαν με την πολιτική του
χωρίς να είναι «δικοί του», αλλά ακόμα και μεγάλους επιχειρηματίες της
εποχής, που παράτησαν προσωρινά τις επιχειρήσεις τους και ανέλαβαν
συγκεκριμένα καθήκοντα με συμβολική αμοιβή ένα δολάριο! το χρόνο.
Ο Βενιζέλος, όταν υποχρεώθηκε να αντιμετωπίσει τη σφοδρότατη
οικονομική κρίση του μεσοπολέμου, στηρίχτηκε σε ένα κρατικό
μηχανισμό που στελεχώθηκε (όχι, βεβαίως, με παρωδίες open-gov...)
με ό,τι καλύτερο υπήρχε στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της
εφαρμοσμένης οικονομικής πολιτικής, οργάνωσε την άσκηση της
εξουσίας με ανθρώπους που δεν ήταν απαραίτητα επαγγελματίες της
πολιτικής, αρκετοί εκ των οποίων στη συνέχεια έμειναν στην Ιστορία του
τόπου όχι μόνον ως δημόσιοι λειτουργοί υψηλού ήθους και ικανοτήτων,
αλλά και ως διανοούμενοι, σκαπανείς της νεότερης Ελλάδας.
Όταν έχεις πόλεμο, δεν στηρίζεσαι σε κυλιόμενα επιτελεία αγχωμένων
για τη θέση τους στην «επόμενη μέρα» - ποια, άραγε, επόμενη;...
Αναθέτεις καθήκοντα σε ομάδες δοκιμασμένων στελεχών που έχουν
την ανιδιοτέλεια, τον πατριωτισμό και τις ικανότητες να κερδίσουν
τον πόλεμο. Η Ελλάδα είναι σε πόλεμο. Ο εχθρός δεν είναι οι κακοί
ξένοι, είναι εσωτερικός: το πλέγμα των κοινωνικών, επιχειρηματικών,
πολιτικών και εκδοτικών συμφερόντων, που έμαθαν να πλουτίζουν
σε συνθήκες διαφθοράς και σήμερα αντιμάχονται λυσσωδώς τις
μεταρρυθμίσείς. Συμβασιούχοι που είχαν «μπάρμπα στην Κορώνη» και
λήγουν οι συμβάσεις τους θα κάνουν καταλήψείς για να εμποδίσουν
τους ανέργους να βρουν μια θέση στον ήλιο. Σωματεία μονίμων
υπαλλήλων θα διεκδικούν να απολυθούν οι συμβασιούχοι για να μη
μοιραστεί το κόστος της κρίσης. Οι μπαταχτσήδες θα επιστρατεύουν
πολιτευτές για να διεκδικήσουν το «δικαίωμα στο πλιάτσικο» των
χρημάτων των καταθετών - στο όνομα της ανάπτυξης. Και μέσα στο
σμήνος των αδιεξόδων, συμμορίες του εγκλήματος θα διεισδύουν στις
Κερατέες, θα αλωνίζουν παντού, θα αναπαύονται για λίγο στις φυλακές
απ’ όπου θα διευθύνουν το έγκλημα, θα τρομοκρατούν τη Δικαιοσύνη.
Η κατάσταση γίνεται ζοφερή. Η Ιστορία διδάσκει ότι, όταν ουδείς
φοβάται το δημοκρατικό κράτος, έρχεται η ώρα που η κοινωνία ρέπει
προς το αυταρχικό κράτος. Η Ελλάδα μπορεί να γλιστρήσει από το
χείλος στον γκρεμό αργόσυρτα ή (δοθείσης αφορμής) με ξαφνικό
θάνατο. Αντιπολίτευση και μοιρολογίστρες ποτίζουν την κοινωνία με
το δηλητήριο της απελπισίας, για να αποτρέψουν τη μεταρρύθμιση.
Λοιπόν, η κεντρική πρωτοβουλία, εκ των πραγμάτων σήμερα, ανήκει
στον κ. Γ. Παπανδρέου. Μια ολιγομελής «κυβέρνηση των αρίστων»,
απαλλαγμένη από τις συγχύσεις των συντονιστών, που θα πει όλη
την αλήθεια και θα αναλάβει να εφαρμόσει ένα σαφές, στιβαρό διετές
πρόγραμμα στηριγμένο στο Μνημόνιο, θα ήταν μια σημαντική πρώτη
απόφαση. Δεν χωρούν αυταπάτες. Μόνο απροσδόκητα μεγάλου
βεληνεκούς πρωτοβουλίες, που κυριολεκτικά θα ξαφνιάσουν θετικά την
κοινωνία, είναι ικανές να προκαλέσουν τη δικτύωση των διάσπαρτων
δυνάμεων της μεταρρύθμισης και να οδηγήσουν σε αναδιάταξη των
πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να
κερδίσει τον πόλεμο.

ÕÇÖØÑÔ 105 • ÆÇÖÕÇÓÃ 11 AÒÓËÍËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 9

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕÇÖØÑÔ 105 • ÆÇÖÕÇÓÃ 11 AÒÓËÍËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 10

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÔöîÞîõæöïè
οργανισμούς και εργοστάσια σε πόλεις
και σε χωριά των δύο χιλιάδων κατοίκων
και των χιλίων πεντακοσίων κατοίκων και
μάλιστα να έχουν εξαπλωθεί παγκόσμια.
Τεράστιεςσε όγκο εταιρίες. Να θυμίσω
από τους πρωτεργάτες του ψηφιακού
άλμπουμ τη Graphics Studio και από
την εκτύπωση την Durst. Ποιος να
φανταζόταν ότι σε ένα μικρό χωριουδάκι
της Ιταλίας θα ήταν η καρδιά της πρώτης
εταιρείας που εφεύρε το ψηφιακό
άλμπουμ ενώ η δεύτερη εδρεύει στο

Ïàëðó Ãïæìßó
Photoshop Digital
Μία από τις εταιρείες που έχουν επιδείξει μεγάλους αναπτυξιακούς ρυθμούς τα τελευταία
χρόνια και το έχουν επιβεβαιώσει και από τις πωλήσεις τους και με την επιβλητική
παρουσία τους στην πρόσφατη διοργάνωση της Photovision είναι η Photoshop Digital
από τη Λαμία. Μας μίλησε ο κ. Αξελής με τη γνωστή του ειλικρίνεια και αμεσότητα.

• Ποιές ήταν οι αντιδράσεις των πελατών σας που σας επισκέφθηκαν στη Photovision
απόλες τις πλευρές;
Επειδή από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος θα μπορούσα να πω με πολύ απλά λόγια ότι για
μας, ήταν μία από τις πλέον επιτυχημένες Photovision. Σαν μικρή και γοργά αναπτυσσόμενη
εταιρεία είναι η τέταρτη συμμετοχή μας στη PHOTOVISION και έχουμε μια εμπειρία οχτώ
χρόνων τουλάχιστον από εκθέσεις. Σίγουρα ήταν επιτυχημένη και ο κόσμος βέβαια ζητάει
διαφορετικά ενδεχομένως πράγματα που τα εναρμονίζει με την πανελλήνια, παγκόσμια,
πανευρωπαϊκή κρίση πείτε το όπως θέλετε. Ωστόσο το feedback της έκθεσης ήταν θετικό
και πολύ αισιόδοξο. Πραγματικά σας λέω ότι δεν περιμέναμε ούτε στην καλύτερη των
περιπτώσεων ένα τέτοιο feedback, οπότε ανήκουν συγχαρητήρια στη διοργάνωση. Είναι
σημαντικό να υφίσταται μια τέτοιου είδους έκθεση και όπως άκουσα μάλιστα και στα
εγκαίνια της έκθεσης είναι καλό να παραμερίζουμε την όποια μίζερη κατάσταση που μας
δημιουργείται λόγω του αρνητικού οικονομικού κλίματος. Μας έκανε καλό η συμμετοχή,
συνεννοηθήκαμε καλύτερα με τους συνεργάτες μας, τους ακούσαμε και μας άκουσαν και
βρήκαμε κοινούς στόχους για το επόμενο χρονικό διάστημα.
• Είστε μία εταιρεία που κατά κάποιο τρόπο πρωτοτυπεί, εδρεύοντας μακριά από τα
μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και παρόλα αυτά εφαρμόζοντας
ένα επιτυχημένο μοντέλο παραγωγής και διανομής. Τώρα που έχετε φτάσει σε φάση
ωριμότητας μπορείτε να μας πείτε ακριβώς πως καταφέρατε αυτό το μοντέλο να δουλέψει;
Μπορώ να πω μετά από δεκατρία χρόνια παρουσίας στο χώρο ήταν ένα μοντέλο
που το επιλέξαμε πέρα από το γεγονός της καταγωγής και όχι ότι το εφεύραμε. Απλά
ακολουθήσαμε τον Ευρωπαϊκό τρόπο παραγωγής. Την προσέγγιση που εφαρμόζεται σε
κοντινές, μεσογειακές χώρες, όπως στην Ιταλία, στην Ισπανία όπου εκεί δεν θα δει κάποιος
για παράδειγμα εργοστάσια, βιοτεχνίες ή βιομηχανικές μονάδες του τομέα της φωτογραφίας
κοντά σε μεγαλουπόλεις. Αντίθεται, θα συναντήσετε μεγάλους φωτογραφικούς
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Brixen του Νότιου Τυρόλου; Από αυτό
λοιπόν ορμώμενοι θα συνεχίσουμε την
ανάπτυή μηας και γιατί όχι θα βγούμε
και εκτός συνόρων Ελλάδας. Άλλωστε η
Λαμία είναι μία βιομηχανική περιοχή σε
στρατηγική θέση, στο ενδιάμεσο Αθήνας
και Θεσσαλονίκης με άνετη πρόσβαση
σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόμα και
στα νησιά. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με
αυτή τη λογική και γι αυτό δεν θα έχουμε
ποτέ εγκατάσταση στην Θεσσαλονίκη ή
στην Αθήνα. Αρκετά βεβαρημένο είναι
το περιβαλλοντικό ζήτημα της Αθήνας
- δεν χρειάζεται να το επιβαρύνουμε με
νέες μονάδες. Υπάρχουν τόσο όμορφα
μέρη που μπορεί κάποιος να στήσει
την επιχείρησή του και στην εποχή της
παγκοσμιοποίησης να πουλάει παντού.
• Θα θέλατε να μας αναφέρετε τον
αριθμό των συνεργατών σας στην
Ελλάδα;
Σε ένα σύνολο φωτογραφείων που αν
δεν κάνω λάθος είναι γύρω στις τρεις
με τρεισήμισι χιλιάδες στην Ελλάδα
και στην Κύπρο έχουμε αυτή τη στιγμή
(βλέποντας το online σύστημά μας)
χίλιους πενήντα πέντε συνεργαζόμενους.
Αυτό αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του
συνόλου. Άρα η προσπάθειά μας έχει
φτάσει στα όρια της ούτε αποτελεί
άλλωστε η μονοπώληση στόχο της
εταιρείας μας. Σκοπός μας είναι η καλή
και αποδοτική συνεργασία με σοβαρούς
επαγγελματίες. Μπορώ να αποκαλύψω
ότι τα επόμενα σχέδια μας αφορούν
δραστηριοποίηση εκτός ελληνικών
συνόρων. Η έκθεση απετέλεσε μία καλή
ευκαιρία να δούμε τους συνεργάτες μας,
να τα πούμε, να δούμε τα προβλήματά
τους, να μπορέσουμε να βρεθούμε και να
συμφωνήσουμε λύσεις. Δεν θελήσαμε σε
αυτή τη φάση να διευρύνουμε και άλλο
το ήδη μεγάλο πελατολόγιό μας.
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ÔöîÞîõæöïè
• Με βάση το τελευταίο που μας είπατε, είμαστε ως χώρα, ανταγωνιστικοί σε
κοστολόγιο και σε ποιότητα αναφορικά με το ψηφιακό άλμπουμ;
Είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί, όχι μόνο η δικιά μας εταιρεία αλλά πιστεύω και
πολλές ελληνικές εταιρείες άλμπουμ. Μπορώ να πω ενδεικτικά ότι ένα πακέτο
των τεσσάρων δερμάτινων ψηφιακών άλμπουμ που στην Ελλάδα χρεώνεται
στην χονδρική από διακόσια μέχρι τετρακόσια ευρώ, αυτή τη στιγμή πουλιέται
στα χίλια οχτακόσια ευρώ (!!) χονδρική ακριβώς το ίδιο πακέτο στην ευρωπαϊκή
αγορά και βρίσκει εύκολα πελάτες.
Ομως ο δικός μας επιχειρηματίας διστάζει. Μπορεί να είναι άκρως ανταγωνιστικός,
αλλά δεν έχει ενθαρρυνθεί στην στροφή στις εξωτερικές αγορές, να βγει εκτός
συνόρων, να δείξει ποιος είναι. Ωστόσο υπογραμμίζω και πάλι ότι είμαστε
απόλυτα ανταγωνιστικοί όχι μόνο στο δικό μας προϊόν, αλλά και σε πάρα πολλά
προϊόντα που δεν υπολειπόμαστε σε τίποτα από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες...
• Το λογικό συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος για
τις επιχειρήσεις.
Ακριβώς όπως το είπατε, η εξωστρέφεια είναι μονόδρομος. Η εξωστρέφεια έξω
από το κατάστημά μας, η εξωστρέφεια έξω από την πόλη μας, η εξωστρέφεια κατ’
επέκταση έξω από τη χώρα μας.
• Θα μας πείτε λίγο για την γκάμα των προϊόντων που δείξατε στην πρόσφατη
Photovision;
Στην Photovision επειδή καλύπταμε γκάμα προϊόντων όπου ξεκινούσε από
πολύ χαμηλά, έφτανε κάπου στο κέντρο και ύστερα ανέβαινε σε πολύ υψηλές
τιμές προσπαθήσαμε λίγο να συνταιριάσουμε τα πράγματα. Πλέον έχουμε
τέσσερις εταιρίες, τέσσερις οίκους που αντιπροσωπεύουμε στην Ελλάδα.
Συγκροτήσαμε λοιπόν πιο μοντέρνα γραμμή συνδυάζοντας το κλασσικό και το
μοντέρνο φέρνοντας πολύ προσιτά πράγματα ακόμη και στη μεσαία ζώνη. Η
γκάμα ξεκινάει από τα όρια του photobook και φτάνει σ’ ένα πάρα πολύ ακριβό
δερματόδετο άλμπουμ. Απλά δεν ακολουθήσαμε τη λογική της φθηνής τιμής
σε βάρος της ποιότητας. Η κλίμακα των προϊόντων τόσο σε ποιότητα όσο και σε
κόστος ανταποκρίνεται στις επιθυμίες και τις δυνατότητες του καταναλωτή που
εξυπηρετείται μέσω του φωτογράφου.
• Ένα τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε...
Ελπίζω και πιστεύω ότι στην επόμενη Photovision, που θεωρώ σίγουρο ότι θα
γίνει σε δύο χρόνια, θα έχουν αλλάξει τα πράγματα, θα έχει όχι περισσότερη
εμπορική κίνηση, αλλά πιο γελαστά πρόσωπα. Φέτος διεπίστωσα ότι οι άνθρωποι
έμπαιναν σκεφτικοί και επιφυλακτικοί και έβγαιναν πιο γελαστοί. Βέβαια ήταν
φυσικόι να έχουν μεγάλες επιφυλάξεις και ανησυχίες για το φωτογραφικό χώρο,
όμως με την έκθεση επιβεβαιώθηκε ότι έχει ακόμη αντοχές και θα μείνει ζωντανός.

Wedding

É ñðêëêìàâ ëâê è æöòèíâõêëýõèõâ õúî
ôøæåàúî åæî Þøæê õÞìðó ôõêó ãêãìêðåæôàæó
Photoshop Digital
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www.photovision.gr
H ĈČĔčĈęČĝĕĊĕĄ ĕđĖ site ĕĊē ĀčċĈĔĊē www.photovision.gr
õĈĒĂđćđē: îĄďđĖÿĒČđē 2010 ĀĚē čĄČ ñÿĒĕČđē 2011
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη
êòçøì îôöéçò÷ì

Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr
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Bêãìêðñâòðöôàâôè

“Ένα μαύρο κρεβάτι που όλο πλέει στα τραχιά τα
παράλια του Γαλαξία”
Οδυσέας Ελύτης “Άξιον εστί”

ÒìúíÝòê
×úõðäòâ÷êëý ðåðêñðòêëý íæ õð ÷âëý õðö ÎñÝíñè ÒÞõôêëðö
Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς την περιφέρεια Πλωμαρίου, όπως και κάθε τι
μοναδικό. Σπάνια μπορείς να βρεις τόπο που να’ χει τέτοιον ανοιχτό ορίζοντα, με τα
βουνά της Μικρασίας και της Χίου ν’ αχνοφαίνονται στο νοτιά, μέσα απ’ το θαλασσινό
σΰθαμπο και συνάμα τα άγρια και κατάφυτα βουνά καθώς κατηφορίζουν προς το νοτιά
να γκρεμίζονται στη θάλασσα φτιάχνοντας υπέροχες παραλίες, όρμους ειδυλλιακούς,
βράχους απειλητικούς κι όλα αυτά σ’ ένα φανταστικό πάντρεμα με μια θάλασσα γαλάζια
κι αστραφτερή, τέτοια που μόνο στο Αιγαίο μπορείς να συναντήσεις.
Θαυμάζεις τον άνθρωπο που κατάφερε σε πείσμα του άγονου τοπίου να το μεταμορφώσει σε μια απέραντη ελαιοκαλλιέργεια, να δαμάσει την πέτρα και τα ρουμάνια
πραγματοποιώντας μια πραγματική εποποιία.
Ο Δήμος Πλωμαρίου που εκτείνεται στο νοτιότερο κομμάτι της Λέσβου αποτελείται από
το Πλωμάρι και τα χωριά Μεγαλοχώρι, Παλαιοχώρι, Πλαγιά, Τρίγωνα, Νεοχώρι, Ακράσι
και Αμπελικό.
Τα φυσικά όρια που μέσα τους εγγράφεται η περιοχή του Πλωμαρίου είναι απότομα
βουνά, βαθειές ρεματιές και πυκνά δάση, που στα πολύ παλιά χρόνια ήταν τόσο δύσβατα, που έκαναν την περιοχή απροσπέλαστη από στεριά κι απομόνωναν σχεδόν
ολοκληρωτικά το Πλωμάρι από την υπόλοιπη Λέσβο.
Είναι η έδρα του ομώνυμου Δημοτικού Διαμερίσματος και απέχει από την πρωτεύουσα
της Λέσβου, τη Μυτιλήνη, 42 χιλιόμετρα. Πόλη παραλιακή στραμμένη στο νοτιά, με
γραφικές και ήμερες παραλίες, απόκρημνα βουνά που κατρακυλούν και βυθίζονται στη
θάλασσα, μικρές λαγκαδιές που εναλλάσσονται με απειλητικούς γκρεμούς, κι όλα αυτά
πλαισιωμένα από το απέραντο γκριζοπράσινο της ελιάς. Πόλη ζωντανή, με αξιόλογη
οικονομική και κοινωνική ζωή, με πολιτιστικές εκδηλώσεις και πνευματική ανάπτυξη και
μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ίσως μοναδική ιστορία.
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΚΑΖΑΖΗ - ΚΑΠΕΡΩΝΗ

ÕÇÖØÑÔ 105 • ÆÇÖÕÇÓÃ 11 AÒÓËÍËÑÖ 2011

Ο Μπάμπης Πέτσικος γεννήθηκε το 1977 στην
Αθήνα. Σπούδασε Δασοπονία και Επιστήμες του
Περιβάλλοντος στο ΤΕΙ Λάρισας (1996 - 2000),
στο Fachhochschule Weihenstephan,
στη Γερμανία (2000), στο Πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου (2000 - 2001) και στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2002 -2007).
Με τη φωτογραφία ασχολείται τα τελευταία 17
χρόνια. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η περιβαλλοντική
φωτογραφία και η φωτογραφία φύσης, καθώς
και η εφαρμογή τους στην περιβαλλοντική
επικοινωνία. Σε αυτή την κατεύθυνση, το 2008
εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο «Εικόνες από την
Βιοποικιλότητα της Λέσβου», 108 σελ., εκδ.
Αmegilla. Τον τελευταίο χρόνο, φωτογραφίζοντας,
μπόρεσε να γνωρίσει έναν τόπο τόσο ξεχωριστό,
όπως το Πλωμάρι.

ΕΚΔOΣΕΙΣ ΑΙΟΛΙΔΑ
Καρά Τεπέ, Μυτιλήνη,
Τ.Κ. 81 100
Τηλ.: 22510 27801
ISBN: 978-960-89730-5-3
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īȚĮ ʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢ: 210 8541400, info@photo.gr
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ÃäëðñêÝî & ¿òâíâ
ÔæíêîÝòêð ôõêó õæøîêëÞó ÷úõêôíðþ
Η σχολή καλλιτεχνικής φωτογραφίας
Όραμα και η εταιρεία Αγκοπιάν Προφώτ
ΕΠΕ διοργανώνουν τριήμερο σεμινάριο
αφιερωμένο στις τεχνικές φωτισμού still
life με έμφαση στην πρακτική εφαρμογή.
Η θεωρητική διδασκαλία, παράλληλα με
τον κατάλληλο φωτογραφικό εξοπλισμό
της Profoto θέτουν τις βάσεις για την
ταχύτερη κατανόηση των βασικών αρχών
φωτισμού της διαφημιστικής φωτογραφίας. Εισηγητής είναι ο Γιάννης Ριζομάρκος.
Εγγραφές μέχρι 22 Απριλίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο
www.oramaseminars.gr
Ìðíðõèîßó 10, Ãíñæìýëèñðê
Õ. 210 7701708

PhotoRaid’11
Æêâäúîêôíýó âîâìðäêëßó ÷úõðäòâ÷àâó
Η Aστική μη Kερδοσκοπική Eταιρεία ΔΙΑΔΡΑΣΗ, σε συνεργασία με το Athens House
of Photography, παρουσιάζει το PhotoRaid ’11, τον μοναδικό διαγωνισμό αναλογικής
φωτογραφίας στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται για τρίτη χρονιά διοργανώνεται
και απευθύνεται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους όλων των ηλικιών. Το
Σαββατοκύριακο, 7 και 8 Μαΐου, το Athens House of Photography φιλοξενεί τη γιορτή της
φωτογραφίας. Η ιδιαιτερότητα του διαγωνισμού είναι πως δεν υπάρχει κριτική επιτροπή και οι νικητές επιλέγονται από τους συμμετέχοντες. Το μέσον είναι έγχρωμο φιλμ 35
mm δώδεκα στάσεων και μ’ αυτό οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φωτογραφίσουν δώδεκα
θέματα. Το πρωί του Σάββάτου, οι διοργανωτές μοιράζουν τα φιλμ και ανακοινώνουν τα
θέματα. Τότε οι φωτογράφοι ξεχύνονται στην πόλη σε μια ιδιότυπη επιδρομή αναζήτησης
της τέλειας εικόνας. Μοναδική τους δέσμευση: να κάνουν ένα κλικ ανά θέμα. Οι νικητές
είναι πολλοί ενώ δύο εξ αυτών κερδίζουν από μία δωρεάν συμμετοχή στα σεμινάρια φωτογραφίας του Athens House of Photography. Τον Ιούνιο, στο πλαίσιο του Athens Fringe
Festival, θα εκτεθούν οι φωτογραφίες του διαγωνισμού. Παρόμοιοι διαγωνισμοί αναλογικής φωτογραφίας γίνονται στην Αγγλία και τη Γερμανία ενώ στην Ελλάδα, εκτός από την
Αθήνα, γίνεται και στη Θεσσαλονίκη.
www.photoraid2011.gr

Nikon
Ìöëìð÷ðòæà õð ñòÿõð ôõæòæð÷úîêëý íêëòý÷úîð
Η Nikon ανακοίνωσε την κυκλοφορία του πρώτου στερεοφωνικού μικροφώνου της ME-1.
Σχεδιασμένο για να ενισχύσει τις δυνατότητες video των φωτογραφικών μηχανών Nikon D-SLR,
το κατευθυντικό μικρόφωνο παρέχει καθαρό, ευκρινή ήχο χωρίς ανεπιθύμητους θορύβους
λειτουργίας. Αποτελεί σημαντική προσθήκη για τον εξοπλισμό κάθε εικονολήπτη καθώς
αυξάνει την ποιότητα εγγραφής του ήχου. Έτσι ο ήχος από τη λήψη video που πραγματοποιείται
με μια D-SLR είναι εφάμιλλος της εικόνας. Έχει σχεδιαστεί για τη λήψη στερεοφωνικού ήχου
επαγγελματικής ποιότητας σε διάφορες καταστάσεις, βελτιώνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία D-Movie (τη γνωστή λειτουργία video των φωτογραφικών μηχανών D-SLR της Nikon) και
αποτελεί μια έξυπνη εναλλακτική λύση στα ενσωματωμένα μικρόφωνα των φωτογραφικών
μηχανών. Το μικρόφωνο έχει κατευθυντικό διάγραμμα απόκρισης και παρέχει στοχευμένη
και ακριβή λήψη. Το αφρώδες αντιανεμικό περίβλημα αποτρέπει τις παρεμβολές από το θόρυβο του αέρα ενώ ο διακόπτης φίλτρου αποκοπής χαμηλών συχνοτήτων παρέχει περαιτέρω
έλεγχο του θορύβου από τις χαμηλές συχνότητες. Η ευαισθησία του μικροφώνου μπορεί να
προσαρμοστεί επίσης από το μενού της φωτογραφικής μηχανής για έλεγχο του περιβάλλοντος
ήχου ή θορύβου.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888
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Caselogic
Ôöííæõðøß ôõè
«Photovision 2011»
Ιδιαίτερη επισκεψιμότητα σημειώθηκε
στο περίπτερο της Case logic κατά την
έκθεση Photovision 2011, στον ευρύτερο χώρο προβολής του αποκλειστικού
αντιπροσώπου Δ. & Ι. Δαμκαλίδης
Α.Ε. Στο εντυπωσιακό περίπτερο της
Caselogic εκτέθηκε η πλήρης σειρά
προϊόντων αποτελούμενη από θήκες
φύλαξης φωτογραφικών μηχανών και
βιντεοκάμερες, θήκες για CD, DVD,
MP3, θήκες για φορητές ηλεκτρονικές συσκευές, τσάντες και θήκες για
φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές
και είδη ταξιδίου. Οι επισκέπτες είχαν
τη δυνατότητα να δουν την ανανεωμένη σειρά της Caselogic με ποικιλία
χρωμάτων και σχεδίων στις θήκες
αποθήκευσης και να ενημερωθούν για
την ποιότητα, τη λειτουργικότητα και
την καινοτομία των προϊόντων.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Canon
ÏÞæó compact Powershot ëâê Ixus
Η Canon ανανέωσε τη σειρά compact φωτογραφικών μηχανών με βασική διαφοροποίηση
το σύστημα HS στις νέες PowerShot και Iχus. Η σειρά PowerShot ενισχύεται με τις PowerShot
SX230 HS & SX220 HS ενώ η βραβευμένη best seller σειρά supercompact Ixus εμπλουτίζεται
με τις Ixus 310 HS, Ixus 220 HS & 115 HS. Όλα τα νέα μοντέλα διαθέτουν το σύστημα HS της
Canon το οποίο συνδυάζει υψηλής ευαισθησίας αισθητήρα CMOS 12.1 Megapixel με επεξεργαστή εικόνας DIGIC 4. Το Σύστημα HS της Canon αποτελεί καινοτομία καθώς για πρώτη φορά
ενσωματώνεται σε compact για να προσφέρει υψηλή ποιότητα εικόνας σε όλες τις συνθήκες
λήψης, ακόμα και με χαμηλό φωτισμό.
Οι PowerShot SX230 HS και PowerShot SX220 HS είναι μηχανές superzoom μικρών διαστάσεων που παρόλα αυτά καταφέρνουν να έχουν πλήρεις χειροκίνητες λειτουργίες PSAM, video HD
1080p24, κανονικό zoom 28-392mm δηλ.14χ zoom. Η SX230HS να ξεχωρίζει καθώς προσφέρει λειτουργίες σήμανσης και καταγραφής δεδομένων GPS.
Βελτιωμένο περιβάλλον χειρισμού μέσω οθόνης αφής για μεγαλύτερη ευελιξία προσφέρει η
Iχus 310 HS η οποία xαρακτηρίζεται από ευρυγώνιο zoom 24-105mm με μέγιστο διάφραγμα
f/2.0. Ευρυγώνιο zoom 241-120mm με μέγιστο διάφραγμα f/2.7 δηλ. οπτικό zoom 5x, ενσωματώνει η Ιχus 220 HS. Η νέα σειρά Ixus με την εντυπωσιακή και λεπτή σχεδίαση ολοκληρώνεται
με την κομψή και οικονομική σε τιμή Ixus 115 HS. Η νέα σειρά προσφέρει επίσης μεγαλύτερη
ποικιλία χαρακτηριστικών στους χρήστες, μεταξύ άλλων, δυνατότητα λήψης video Full HD με
στερεοφωνικό ήχο και χρήση του οπτικού zoom, δημιουργικά φίλτρα και πολυάριθμα εφέ.
Παράλληλα, η Canon ενσωματώνει την έξυπνη λειτουργία που επιβραδύνει τη δράση των
αθλητικών σκηνών, προσθέτοντας έτσι δραματικό τόνο και έντονη ατμόσφαιρα.
INTERSYS 210 9554000

ÕÇØÏËÑ
Ôöîæøàçðîõâê ðê ñòðô÷ðòÞó
Μετά την επιτυχημένη παρουσία στη
Photovision η Τέχνιο αποφάσισε να
συνεχίσει τις συμφέρουσες προσφορές
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Από τα προσφερόμενα είδη ξεχωρίσαμε
το τρίποδο Espod Plus 233CB-Carbon της
Vanguard με ανθεκτικό σώμα φτιαγμένο
από ανθρακονήματα, την εργονομική
κεφαλή Vanguard GH-100 με grip τύπου
πιστόλι που μπορεί να κινηθεί 360° και τα
φωτιστικά της Elinchrom, D-Lite it 2 και
4 που είναι πολύ ελαφριά και αξιόπιστα
studio flash. Οι τιμές θα ισχύουν μέχρι και
τις 20 Μαΐου και μέχρι εξαντλήσεως των
αποθεμάτων.
ÕÇØÏËÑ 210 9567810

Kodak 450
Õâøþõâõð ôþôõèíâ ùè÷êðñðàèôèó
÷úõðäòâ÷êÿî
Λύση στην μαζική ψηφιοποίηση τυπωμένου φωτογραφικού υλικού δίνει το σύστημα Picture Saver
Scanning System PS450 της Κodak. Bασίζεται στο
ειδικό ταχύτατο scanner 450 με ικανότητα σάρωσης
ως 30 τεμαχίων φωτογραφιών 10x15cm το λεπτό
και υποστηρίζεται από ειδικό software αυτόματης
διόρθωσης, το οποίο περιλαμβάνει και module πληρωμής για την περίπτωση του self service.
Το καινοτομικό αυτό προϊόν έχει τη δυναμική να αυξήσει το τζίρο του καταστήματος σε περιπτώσεις επανεκτυπώσεων από αντιγραφές παλιότερων φωτογραφιών ή μαζικής αρχειοθέτησης
τυπωμένων φωτογραφιών ή μαζικής αποκατάστασης φθαρμένων φωτογραφιών.

ÕÇÖØÑÔ 105 • ÆÇÖÕÇÓÃ 11 AÒÓËÍËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 18

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Νέο εαρινό πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

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

3

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

2

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

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

Τετάρτη 1/6, ώρα 18:00-22:00

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

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

4

Photoshop ΙΙ

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

Δευτέρα 6/6, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

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

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï
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

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

Σάββατο 4/6, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

6

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

Photoshop Ι

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

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

5

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

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Σάββατο 11/6, ώρα 10:00-14:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ταχύρρυѳμα τετράωρα μαѳήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύѳερο!

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Δευτέρα 30/5, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

øçöéáêÞ åðï÷Þ ôçò åéêüíáò

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Photoshop ΙΙΙ

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

Τετάρτη 8/6, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

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

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

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

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................
ÅðÜããåëìá:............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:.....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................
Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá üëá ôá óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

3

4

5

6

Çìåñïìçíßá: ................................................
ÕðïãñáöÞ..............................
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ÏÃÄ 2011
Òòðûýîõâ õèó Matthews ôæ
ñòÿõè æí÷Ýîêôè
Το νέο προϊόν της Matthews DC-SLIDER,
που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από
την M C Manios, κάνει την πρεμιέρα
του στην ΝΑΒ 2011. Είναι slider, tower,
jib και άλλα πολλά. Το DC-slider είναι
μια πλατφόρμα κάμερας ακριβείας και
πολλαπλών επιλογών γωνιών που
μπορεί να δημιουργήσει πολλά περισσότερα. Η πλατφόρμα μπορεί να δεχτεί
οποιαδήποτε κάμερα βάρους μέχρι 10
κιλά εκτελώντας συνδυασμό διαδρομών
πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, διαγώνια
οπουδήποτε για να πετύχετε την τέλεια

Kodak

λήψη. Μπορείτε να δείτε περισσότερα σε
video στο site www.msegrip.com.

H πιο πρόσφατη άφιξη στη γκάμα Kodak Easyshare παίρνει τη μορφή του μοντέλου Max
Z990 με το φακό superzoom και μάλιστα Schneider Kreuznach Variogon 30x με κάλυψη
εστιακών αποστάσεων από 28mm ως 840mm. Eτσι κανένα θέμα δεν είναι έξω από τις
δυνατότητες του φακού του οποίου οι λήψεις σταθεροποιούνται με δυο τρόπους και οπτικά
και ψηφιακά. Με τη Μax η Κοdak κάνει το μεγάλο βήμα και υιοθετεί τη λογική των λιγότερων Megapixel καλύτερης ποιότητας. Το πετυχαίνει εγκαθιστώντας αισθητήρα Backside
Illuminated 12Megapixel. Mε την τεχνολογία αυτή καταφέρνει να έχει καλύτερη πραγματική
απόδοση, χαμηλότερο θόρυβο, ταχύτητα, ειδικές λειτουργίες όπως HDR κλπ.Το όνομα
Easyshare παραπέμπει στην εμμονή της Kodak με το οnline sharing των εικόνων και πράγματι το συγκεκριμένο μοντέλο διευκολύνει το διαμοιρασμό σε Kodak Gallery, Facebook,
Twitter, YouTube, Flickr κλπ. με τρία απλά βήματα χειρισμού. Εννοείται ότι η Max Z990
συνοδεύεται από όλες τις δυνατότητες χειροκίνητων επιλογών και λειτουργιών Program,
Shutter/Aperture Priority και Manual.
DIVITEC A.E. 210 2855080

M C MANIOS cine video equipment center
210 6452995

Easyshare Max=maximum zoom

Fujiflm
Finepix Z900EXR:
õæìæöõâàâ äæîêÝ
Το αποκορύφωμα της εξέλιξης
στο concept EXR υπόσχεται η
καινούργια slimline Z900EXR
που ανήκει στην λεπτή (slimline)
σχεδιαστική σχολή και μάλιστα
με touch widescreen oθόνη.
Εδώ ο φακός περιέχεται εξ ολοκλήρου στο σώμα και αποκαλύπτεται μόλις κατεβάσουμε το ολισθαίνον συρταρωτό κάλυμμα που
ενεργεί και ως διακόπτης οn/off. Φοράει τον κορυφαίο σε Fujifilm αισθητήρα EXR-CMOS
όπως και τα top models Finepix HS20EXR και F550EXR Όπως και στα υπόλοιπα μοντέλα της
σειράς το EXR εργάζεται είτε στο αυτόματο είτε σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες: Signal to
Noise Mode όπου συνδυάζονται σε ζεύγη τα Pixel για ακόμη καλύτερη ευαισθησία, High
Resolution Mode, για την βέλτιστη ποιότητα εικονας με μεγάλη λεπτομέρεια και Dynamic
Range Mode όπου χωρίς να το αντιληφθεί ο χρήστης, η μηχανή κάνει λήψη δύο ταυτόσημων καρέ που τα συνδυάζει για την καλύτερη λεπτομέρεια στα shadows και Highlights. To
video ανήκει στα πιο δυνατά σημεία της Ζ900EXR αφού τραβάει Full HD H.264 clip. Ενδιαφέρον έχουν ακόμη και τα πανοραμικά 360° που γίνονται πανεύκολα.
FUJIFILM HELLAS A.E. 210 9404100
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Technotrade.gr
ÄòÝãæöôè âñý õèî Grass Valley
äêâ 2è øòðîêÝ
H εταιρεία Grass Valley βραβεύει για
2η συνεχόμενη χρονιά την εταιρεία
Techno-trade.gr, με το βραβείο
“Outstanding Sales Performance
2010”, στα πλαίσια της ετήσιας
διεθνούς συνάντησης διανομέων,
του εν λόγω πολυεθνικού κατασκευαστικού οίκου. Πιο συγκεκριμένα η
εταιρεία Grass Valley, αναγνωρίζοντας
τις εντατικές και ιδιαίτερα επιτυχημένες προσπάθειες της Technotrade.gr
στο κομμάτι των πωλήσεων και του
μάρκετινγκ, σε ένα πολύ δύσκολο
εμπορικά έτος όπως αυτό του 2010,
της απένειμε το βραβείο “Outstanding
Sales Performance 2010 AWARD”.
Το βραβείο παρέλαβε ο εμπορικός
διευθυντής της εταιρείας Technotrade.
gr, κος Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης.
Μαζί με την Technotrade.gr, βραβεύθηκαν ακόμη οκτώ εταιρείες από
διαφορετικές χώρες της ευρύτερης
γεωγραφικής περιοχής EMEA (EuropeMiddle East-Africa), στα πλαίσια των
εργασιών του ετήσιου meeting.
TECHNOTRADE 210 5222309

Tâ ôæíêîÝòêâ õðö

×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÖ.
ÌÝîõæ ÌÍËÌ æåÿ
äêâ îâ åæàõæ õð îÞð
ñòýäòâííâ

Ïikon D5100
Στην ενίσχυση του portfolio DSLR χαμηλής/μεσαίας κατηγορίας στοχεύει η κίνηση της Nikon
με την παρουσίαση της αναβαθμισμένης D5100 Προσοχή δόθηκε στη διατήρηση του μεγέθους σε χαμηλά επίπεδα και έτσι η νέα DSLR είναι ελάχιστα μικρότερη από το προκάτοχο
μοντέλο.. O αισθητήρας 16,2Megapixel μοιάζει δανεισμένος από τη D7000 ενώ
ο επεξεργαστής Expeed 2 απαντά και στη D3100 και στη D7000.
H αναδιπλούμενη οθόνη 3in. 921K pixel αρθρώνεται και προς τα πλάγια. H βασική σκόπευση γίνεται μέσω του οπτικού προσοφθαλμίου χτισμένου με αρχιτεκτονική pentamirror και
θαμπόγυαλο Τype B Brite View, διάταξη που δίνει απόσταση από το μάτι (eyepoint) 17,9mm.
Εννοείται ότι όποιος θέλει μπορεί να χρησιμοποιεί και το Live View. To σύστημα autofocus
παραμένει αναλλοίωτο σε σχέση με τη D5000 και είναι το MultiCAM 1000 με ανίχνευση φάσης και εστίαση 11 σημείων. Στη φωτομέτρηση χρησιμοποιείται σένσορας RGB 420pixel που
καλύπτει σχεδόν όλο το κάδρο και όχι ο πολυπλοκότερος τύπος με τα 1005pixel που απαντά
στα πιο ακριβά μοντέλα. Στην έκθεση εκτός από τα τυπικά Auto, Program, Shutter Priority,
Aperture priority και Manual περιλαμβάνονται σκηνές Night Landscape, Party / Indoor, Beach
/ Snow, Sunset, Dusk / Dawn, Pet Portrait, Candlelight, Blossom, Autumn Colors, Food, και
Night Portrait. Η D3 υπήρξε η πρώτη Nikon που καθιέρωσε το στάνταρ Picture Control για
τη μικρομετρική ρύθμιση των παραμέτρων ευκρίνειας, κοντράστ, φωτεινότητας, κορεσμού
και τονικότητας και η D5100 το ακολουθεί με έξι προρυθμίσεις Standard, Neutral, Vivid,
Monochrome, Portrait και Landscape μαζί με εννέα custom προεπιλογές.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Noritsu
Ç÷âòíðäß iPhone
Ææî Þíæêîæ Þïú âñý õð øðòý õúî åèíð÷êìÿî apps äêâ
iPhone/iPod ñðö õòÞøðöî iOS4 è êâñúîêëß Noritsu.
Äâôàçæõâê ôõèî õæøîðìðäàâ Accusmart ñòðæòøýíæîè
âñý õâ minilab õèó æõâêòàâó. Îýìêó æäëâõâôõâéæà ôõè
ôöôëæöß iPhone/iPod, ð øòßôõèó ëÝîæê õè ìßùè íÞôâ
âñý õèî æ÷âòíðäß ëâê æî ôöîæøæàâ è æêëýîâ ãæìõêÿîæõâê
âöõýíâõâ. ÒòðãìÞñðîõâê æêåêëÞó ìæêõðöòäàæó ñðòõòÞõðö
(ýñðö íæêÿîæõâê è ëðëëàúôè ëâê äàîæõâê æñÞíãâôè ôõèî
õðîêëýõèõâ õèó æñêåæòíàåâó), îöëõæòêîß, õðñàðö ëìñ. É
æ÷âòíðäß ëðôõàçæê 2 åðì. ôõð iTunes.
NORITSU 210 6019506
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Aîâòõßôõæ õèî â÷àôâ ôõð ëâõÝôõèíÝ ôâó!
Ñê æîåêâ÷æòýíæîðê íñðòðþî îâ çèõßôðöî â÷àôæó ß/ëâê âöõðëýììèõâ âñý õðî ÔÇÌÃ×
(ë. Åêÿõâ Õòêâîõâ÷þììðö), õèì. 210-9554298, fax: 210-4816640, email: y.triantafillou@intersys.gr
Êâ âñðôõÞììðîõâê åúòæÝî.
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OêëðîðíêëÝ éÞíâõâ

Òòðëßòöïè õòêÿî îÞúî ñòðäòâííÝõúî
Åêâ õè «åêâòéòúõêëß ñòðôâòíðäß íêëòÿî ëâê ñðìþ íêëòÿî æñêøæêòßôæúî
ñðö âñâôøðìðþî 1-49 Ýõðíâ, æîõýó õèó ðêëðîðíêëßó ëòàôèó»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α΄

Η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα ανέλθει
συνολικά στο ποσό των 9.000.000 Ευρώ. Ο
συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης
κάθε Κλαδικού Συλλογικού Φορέα δεν
θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 80.000
ευρώ.

«ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ MΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ

Η αμοιβή του Συμβούλου δεν θα πρέπει

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-49 ΑΤΟΜΑ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

να υπερβαίνει το 70% του συνολικού

Mε την Πρόσκληση Α’ καλούνται από το Δικαιούχο ΕΚΑΕ οι Κλαδικοί Συλλογικοί Φορείς να

προϋπολογισμού της πρότασης του
Κλαδικού Συλλογικού Φορέα.

συντάξουν και να υποβάλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού,
τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για τις Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις (1-49

Το επιλέξιμο ποσό ανά Κλαδικό Φορέα

ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην πρόσκληση Β’.

των 500 ευρώ ανά επιχείρηση συν 100
ευρώ ανά εργαζόμενο που συμμετέχει σε
προγράμματα Κατάρτισης-Συμβουλευτικής
(500€/επιχείρηση + 100€/εργαζόμενο).

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ο Δικαιούχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. καλεί τους Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς
να συντάξουν και να υποβάλουν Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο
Νομού, τα οποία θα εξειδικεύονται σε προτάσεις για το σύνολο των Πολύ Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων (1-49 ατόμων), που θα εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον να συμμετάσχουν
στην πρόσκληση Β΄.
Συγκεκριμένα ο Δικαιούχος ΕΚΑΕ προσκαλεί τους Κλαδικούς Συλλογικούς Φορείς, αναλόγως
της οργανωτικής και της γεωγραφικής τους εμβέλειας, να συντάξουν και να υποβάλουν
Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής υποχρεωτικά για όλες τις πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις - μέλη τους (βλ. παράρτημα 1 και 2) που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον υπαγωγής
στο Πρόγραμμα (Πρόσκληση Β).
Το Πρόγραμμα αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μέσω της
εκπόνησης και εφαρμογής «Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων
σε επίπεδο Νομού», με στόχο την ανταπόκρισή των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, που
διαμορφώνει η οικονομική κρίση.
Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων θα περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και
προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς,
όπως:
• Η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων
διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας,
τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού).
• Η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων
εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση
αποβλήτων, νομοθεσία).

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ B’
Στην Πρόσκληση Β’ (ΦΕΚ 1658/18-10-2010)
καλούνται από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Πολύ
Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις μέλη των
Κλαδικών Φορέων, που θα συμμετέχουν
στην Πρόκληση Α’, να υποβάλουν φάκελο
υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε συνεργασία
με τον Κλαδικό Φορέα και στο πλαίσιο
του Κλαδικού Σχεδίου Διαρθρωτικής
Προσαρμογής που έχει ετοιμάσει ο
Κλαδικός Φορέας.
Προϋπόθεση έγκρισης ενός Κλαδικού
Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής είναι,
εκτός από τη θετική αξιολόγηση, η υποβολή
αίτησης από τις επιχειρήσεις για ένταξη σε
αυτό.
Προϋπόθεση έγκρισης φακέλων υπαγωγής
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
είναι, εκτός από τη θετική αξιολόγηση
τους, η έγκριση του Κλαδικού Σχεδίου
Διαρθρωτικής Προσαρμογής στο οποίο
υπάγονται.

• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων
για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ,
προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και

Ειδικότερα:

• Η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε
βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των
επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων
εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Φορέα υποχρεωτικά, ενώ οι επιχειρήσεις
με προσωπικό 20-49 άτομα θα έχουν
τη δυνατότητα επιλογής, είτε μέσω του
Κλαδικού τους Φορέα, είτε αυτοτελώς με
την Πρόσκληση Γ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
• Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης
μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές
συνθήκες.
• ΗΑναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων
σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου .
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Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 1-19 άτομα
θα συμμετέχουν μέσω του Κλαδικού τους

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που
απασχολούν 1-49 άτομα και σχεδιάζουν
να προχωρήσουν στην εφαρμογή
αλλαγών και μέτρων αναδιάρθρωσης και
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προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό
και εργασιακό τους περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να αφορούν κατά προτίμηση αλλά
όχι αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από τους βασικούς τομείς που αναφέρονται (άρθρο 1).
Ειδικότερα:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε όλους τους

OêëðîðíêëÝ éÞíâõâ
• Αναβάθμιση των προσόντων και
δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού
των επιχειρήσεων σε αντικείμενα, που
προκύπτουν από τους στόχους του
υποβαλλόμενου σχεδίου προσαρμογής.

τομείς οικονομικής δραστηριότητας (εκτός των τομέων που αναφέρονται στην επόμενη
παράγραφο), οι οποίες κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, θα πρέπει:
Α1. Να συγκεντρώνουν 1-49 ετήσιες μονάδες εργασίας σύμφωνα με την κατά τα ανωτέρω
Σύσταση της Επιτροπής.
Α2. Να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.
Α3. Να χαρακτηρίζονται πολύ μικρές, μικρές σύμφωνα με την σύσταση της Επιτροπής
2003/361 (ΕΚ) της 6ης Μαΐου 2003 για τον ορισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων.
Α4. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2008.
Α5. Η επιχείρηση να μην έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα με
τον κανόνα de minimis (€200.000) σε άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε καθεστώς
ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι στον έλεγχο της
σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει και οι
συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις.
Α6. Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου να μην προηγείται της ημερομηνίας της απόφασης
χρηματοδότησης της πράξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ’
Στην Πρόσκληση Γ’ (ΦΕΚ 1659/18-10-2010) θα κληθούν από τον ΕΦΔ-ΕΚΑΕ οι Επιχειρήσεις
20-49 ατόμων, που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής
του Κλαδικού τους Φορέα (Πρόσκληση Β’) και επιθυμούν να υποβάλλουν αυτοτελώς Σχέδιο
Διαρθρωτικής Προσαρμογής.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, που
απασχολούν 20-49 εργαζόμενους
και σχεδιάζουν να προχωρήσουν
στην εφαρμογή αλλαγών και μέτρων
αναδιάρθρωσης και προσαρμογής,
τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές
ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο
επιχειρησιακό και εργασιακό τους
περιβάλλον. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει
να αφορούν κατά προτίμηση αλλά όχι
αποκλειστικά έναν ή περισσότερους από
τους βασικούς τομείς που προαναφέρονται
(άρθρο 1)
Ειδικότερα:
Α. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής
μορφής, σε όλους τους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας (εκτός
των τομέων που αναφέρονται στην
επόμενη παράγραφο), οι οποίες κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
θα πρέπει:
Α1. Να απασχολούν 20-49 άτομα

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν οι επιχειρήσεις που απασχολούν
από είκοσι (20) έως σαράντα εννέα άτομα (49), οποιασδήποτε νομικής μορφής, και οι οποίες
πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς\επιχορήγησης ήσσονος σημασίας (de
minimis) κατά την ημερομηνία υποβολή της αίτησης.
Τα Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται
με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε
επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως,
• Η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά στην εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων
διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ πρώτων υλών, ενέργειας,
τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού)
• Η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων
εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας προϊόντων
υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση
αποβλήτων, νομοθεσία)
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει τη προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων
για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ,
προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και
• Η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε
βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των
επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων
εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων

Α2. Να βρίσκονται εγκατεστημένες και
να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική
Επικράτεια,
Α3. Να έχουν κάνει έναρξη
δραστηριότητας πριν από την 1η
Ιανουαρίου 2008 .
Α4. Η επιχείρηση να μην έχει εξαντλήσει το
ανώτατο όριο επιχορήγησης σύμφωνα
με τον κανόνα de minimis (€200.000) σε
άλλες Προκηρύξεις που υπάγονται σε
καθεστώς ενισχύσεων σύμφωνα με τον
κανόνα de minimis. Επισημαίνεται ότι
στον έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται
και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν λάβει και οι συνδεδεμένες με την
αιτούσα επιχειρήσεις.
Α5. Η έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου
να μην προηγείται της ημερομηνίας της
απόφασης χρηματοδότησης της πράξης.
Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στα
ως άνω έργα θά γίνεται μόνο ηλεκτρονικά

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

στην ιστοσελίδα http://ait.oaed.gr

• Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου
ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες

Òæòêôôýõæòæó ñìèòð÷ðòàæó ôõð
http://www.ep-katartisi.gr
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Åêÿòäðó Ìúîôõâîõêîàåèó / Ãòäöòðþñðìè
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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O
H ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Anna Roussos
Ãñý õè Îýôøâ íæ õâìÞîõð
É çúß õèó íðêÝçæê ßåè íæ
ñæòêñÞõæêâ ëê âó æàîâê âëýíè ñðìþ
îÞâ. Åæîîßéèëæ, ôñðþåâôæ ëâê
Þëâîæ õâ ñòÿõâ æñâääæìíâõêëÝ
õèó ãßíâõâ ôõèî æêëýîâ ôõè
íâëòêîß Îðôøâ, ýíúó ð Þòúõâó
õèî Þ÷æòæ ôõèî ÇììÝåâ ëâê ð
Þòúõâó äêâ õè ÷úõðäòâ÷àâ íýåâó
ëâê äÝíðö, ôõð ñòðôëßîêð õèó
åèíêðöòäêëýõèõâó.

• Εξ όσων γνωρίζουμε, έχετε γεννηθεί στη Ρωσία όπου σπουδάσατε και δουλέψατε
στην τηλεόραση. Πως βρεθήκατε στην Ελλάδα;
Επί πέντε χρόνια σπούδασα σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο μαζί με ιστορία της τέχνης,
ραδιόφωνο και κινηματογράφο. Περνούσα αρκετό χρόνο στις αίθουσες των διαλέξεων και
ακόμα περισσότερο να εξασκούμαι τραβώντας ντοκιμαντέρ, μουσικά κλιπ και animation.
Παράλληλα εργαζόμουν ως διευθύντρια προγράμματος σε ένα ρώσικο καλωδιακό κανάλι.
Αυτό κράτησε για τέσσερα χρόνια. Ξεκίνησα ως news video editor στα δεκαεπτά μου
χρόνια - παρόλο που οι άνθρωποι στη Μόσχα ξεκινούν να δουλεύουν σε μικρή ηλικία
είναι δύσκολο να βρεις καλή θέση. Αυτή όμως δεν ήταν η πρώτη μου δουλειά. Στα δεκάξι
τραβούσα φωτογραφίες για ένα πρακτορείο που έκανε casting. Δεν κράτησε όμως πολύ και
όταν χρειάστηκε να φτιάξω πάλι βιογραφικό έγραψα από κάτω τη φράση «Θα μετανιώσετε
αν δεν με προσλάβετε». Δεν το έκανα από εγωϊσμό αλλά δεν πίστευα ότι υπήρχε άλλος
τρόπος να σε προσλάβουν σε αυτή την ηλικία χωρίς πτυχίο.
Έτσι πήρα τη δουλειά και αυτό ήταν το πρώτο κομβικό σημείο στη ζωή μου. Σύντομα πήρα
προαγωγή. Ανέλαβα πολλές ευθύνες, έμαθα να δουλεύω με ανθρώπους μεγαλύτερους
από μένα, να κερδίζω την εκτίμησή τους και να παθιάζομαι με τη δουλειά μου.
Το δεύτερο σημαντικό σημείο στην ζωή μου ήταν όταν σε διακοπές στις Φιλιππίνες, τις
μοναδικές που είχα καταφέρει να πάω, γνώρισα τον άντρα μου. Έτσι η ζωή μου ανατράπηκε.
Ο Xavier είναι Γάλλος που ζούσε χρόνια στην Ελλάδα. Αφού μείναμε ένα χρόνο στη Μόσχα
αποφασίσαμε να μετακομίσουμε στην Αθήνα. Φυσικά δεν μπορούσα να δουλέψω στην
τηλεόραση αφού δεν μιλούσα τη γλώσσα. Έτσι σκεφτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω χωρίς
το γλωσσικό εμπόδιο και στράφηκα ξανά στη φωτογραφία.

• Δεν είχατε σκεφτεί να στραφείτε οριστικά στην ακίνητη εικόνα;
ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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χρονών αγόρασε μια επαγγελματική φωτογραφική μηχανή και
έστησε ένα μικρό στούντιο στο σαλόνι μας. Ειλικρινά τότε δεν
με έλκυε ιδιαίτερα η φωτογραφία αλλά αφού είχαμε στο σπίτι
μηχανή και φώτα άρχισα να πειραματίζομαι. Και φυσικά όσο πιο
πολύ εξασκείσαι τόσο πιο πολύ “κολλάς”. Καθώς δεν είχα άλλη
επιλογή και η ανεργία μου φαινόταν τρομακτική επικοινώνησα
με μερικά πρακτορεία στην Αθήνα. Ένα μήνα μετά έκανα ήδη
δοκιμαστικά για μοντέλα, σχεδιαστές κλπ.

• Ασχοληθήκατε δηλαδή καθαρά για βιοποριστικούς λόγους με
τη φωτογραφία μόδας;
Ο σκοπός δεν ήταν να βγάλω χρήματα αλλά να μπω στο χώρο.
Η φωτογραφία μόδας είναι ένας χώρος με πολλά δημιουργικά
περιθώρια. Δημιουργείς ατμόσφαιρα, διάθεση, χαρακτήρες,
ιστορίες κ.α. Έχει μια δική της ντελικάτη αισθητική που πρέπει
να νιώθεις και να κατανοείς. Αυτό που με τράβηξε στο είδος
ήταν η ελευθερία έκφρασης. Κάθε φωτογράφος έχει το δικό
του τρόπο για να δουλεύει. Η φωτογραφία μόδας έχει να κάνει
με το συναίσθημα και το στυλ. Πάντα σκέφτομαι τι συναίσθημα
θέλω να δημιουργήσω, ευτυχία, λύπη, περηφάνια ή αδυναμία.
Μετά από αυτό ψάχνω για το σωστό μοντέλο, make up artist
και τη τοποθεσία. Χάρη στα πολλά δοκιμαστικά έχω καταφέρει
να δημιουργήσω μια πολύ ταλαντούχα ομάδα από στυλίστες,
μακιγιέρ, κομμωτές κ.α. Όπως και σε κάθε δημιουργική δουλειά η
ομάδα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αν οι άνθρωποι γύρω σου
κατανοούν τι νιώθεις και τι εννοείς, τότε μπορείς να κάνεις πολύ
καλή δουλειά.

• Η φωτογραφία γάμου πως προέκυψε;
Κάποτε ένας φίλος μου με ρώτησε αν θα ήθελα να φωτογραφίσω
το γάμο μια φίλης της στη Σαντορίνη. Δεν μπορώ να πω ότι ήμουν
ενθουσιασμένη γιατί δεν είχα ξαναφωτογραφίσει σε γάμο και δεν
με ενδιέφερε πολύ σαν είδος. Καθώς όμως η αμοιβή ήταν καλή
και δεν είχα πάει ποτέ στη Σαντορίνη δέχτηκα. Αυτή ήταν και η
πρώτη μου επίσημη δουλειά σαν φωτογράφος γάμου. Επειδή είναι
σημαντικό για μένα να απολαμβάνω αυτό που κάνω αποφάσισα
να αντιμετωπίσω το ζευγάρι μου όπως και τα μοντέλα. Να τους πω
πώς να ποζάρουν, πώς να χαλαρώσουν μπροστά στην κάμερα,
πώς να είναι φυσικοί.
Από τη πρώτη συνάντηση τους εξήγησα ότι δεν παίρνω
φωτογραφίες ασταμάτητα αλλά διαλέγω τις καλύτερες στιγμές και
δουλεύω προσεκτικά κάθε καρέ. Τους έπεισα να προγραμματίσουν
μια δίωρη βόλτα πριν τη δεξίωση για να κάνουμε κάποιες
φωτογραφίες σε πιο χαλαρή ατμόσφαιρα. Χρειαζόμουν το χρόνο
για να δουλέψω χωρίς βιασύνη τις πόζες, το συναίσθημα, τη
σύνθεση, το φως. Ήμουν πολύ καλά προετοιμασμένη. Είχα κάνει
ακόμα και προσχέδια και ήξερα ακριβώς τι ήθελα να κάνω. Είχα
φέρει μαζί μου μαξιλάρια με φτερά και μηχάνημα για φυσαλίδες.
Πήραμε δύο καλεσμένους για βοηθούς. Το αποτέλεσμα ήταν
φανταστικό. Το ζευγάρι ήταν πολύ ικανοποιημένο - το ίδιο και
εγώ. Σύντομα επικοινώνησε μαζί μου αυτός που είχε διοργανώσει
το γάμο και ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε.
Έφτιαξα το site όπου παρουσίαζα τη δουλειά μου στη μόδα και
στη φωτογραφία γάμου, επικοινώνησα με μερικά γραφεία στη
Σαντορίνη και σύντομα έκλεισα κι άλλη δουλειά. ¨Όταν πήγα πάλι
στη Σαντορίνη δεν μπορούσα να πιστέψω πόσοι άνθρωποι με
ήξεραν από την πρώτη κιόλας φωτογράφηση. Ο επόμενος στόχος
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είναι η αναγνώριση έξω από τα εθνικά όρια της Ελλάδας.
θα το ήθελα πολύ και νομίζω ότι τελικα΄όλα είναι θέμα
timing και προετοιμασίας.
• Σήμερα με τι ασχολείστε περισσότερο;
Ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα, στη Κύπρο ακόμα και
στο Λίβανο για να φωτογραφίζω μοναδικές στιγμές σε
γάμους. Πραγματικά απολαμβάνω κάθε δουλειά και η
εμπορική σχέση που έχω με τους πελάτες γίνεται φιλική.
Ο κανόνας μου είναι να είμαι ειλικρινής και ανοιχτή σε
κάθε πελάτη που αναλαμβάνω αλλιώς δεν καταφέρνω
να δημιουργήσω χαλαρή ατμόσφαιρα. Πολλές φορές οι
νύφες μου ζητάνε συμβουλές για το φόρεμα, τα μαλλιά
τους, ακόμα και τις προσκλήσεις και χαίρομαι που
βοηθάω.

• Πως αντιλαμβάνεστε τη φωτογραφία γάμου στην
Ελλάδα;
Σήμερα στην Ελλάδα η φωτογραφία γάμου είναι
μια μεγάλη αγορά. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι
υπάρχουν τόσοι πολλοί φωτογράφοι και βιντεογράφοι,
τόσες πολλές εταιρείες σε αυτό το χώρο. Αν ψάξεις
στο Google θα βρεις εκατοντάδες sites, blogs κτλ.
Αλλά νομίζω ότι μόνο λίγοι προσφέρουν υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας. Πολλοί φωτογράφοι της παλιάς
σχολής χρησιμοποιούν ψηφιακό εξοπλισμό αλλά
δεν ρετουσάρουν τις εικόνες τους. Το βρίσκω
αντιεπαγγελματικό. Το Photoshop είναι σημαντικό
μέρος της εργασίας μας και πάντα ρετουσάρω όλες
τις εικόνες. Το ότι παίρνεις μια καλή εικόνα δεν
σημαίνει ότι δεν χρειάζεται διόρθωση. Είναι μια
μάλλον ανόητη προσέγγιση μερικών ανθρώπων
που δεν ξέρουν ή φοβούνται να χρησιμοποιήσουν
τα διαθέσιμα προγράμματα επεξεργασίας. Πρέπει να
είσαι επαγγελματίας από την αρχή μέχρι το τέλος για
να ευχαριστήσεις τον πελάτη σου. Είναι σημαντικό να
καταλάβεις τι σημαίνει να είσαι φωτογράφος γάμου.
Είναι απλά κάποιος που τριγυρίζει με τη μηχανή στο
χέρι. Όταν σε προσλαμβάνουν για να κάνεις ένα
γάμο είναι παραπάνω από μια δουλειά, είναι τιμή
να σε προσκαλούν να συμμετέχεις στην ένωση δύο
οικογενειών.

• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;
Πάντα εξηγώ στους πελάτες μου ότι χρειάζομαι χρόνο
για να διαλέξω και να απαθανατίσω κάθε στιγμή. Τους
λέω ότι δεν θα τρέχω γύρω γύρω για να απεικονίσουμε
κάθε δευτερόλεπτο του γάμου. Το σημαντικό είναι η
ποιότητα και όχι η ποσότητα. Τα ζευγάρια το κατανοούν
και το εκτιμούν. Δεν είμαι ρεπόρτερ-φωτογράφος. Αν
βλέπω ένα καλό φωτισμό και σύνθεση θα ζητήσω από
τη νύφη και το γαμπρό να έρθουν και να κάνουμε τη
λήψη. Βέβαια η φωτογραφία γάμου είναι και ένα είδος
ντοκιμαντέρ. Συμβαίνουν πολλά πράγματα μπροστά σου
και συχνά απρόβλεπτα. Αλλά πρέπει να αφήσεις χώρο
για την δημιουργικότητα.
Συνήθιζα να στήνω ένα μικρό στούντιο στο χώρο της
δεξίωσης για το ζευγάρι και τους φίλους του. Τους

ÕÇÖØÑÔ 105 • ÆÇÖÕÇÓÃ 11 AÒÓËÍËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 29

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó
εξηγούσα τι να κάνουν, πώς να κινηθούν και πάντα
έπαιρνα πολλά χαμόγελα. Ήταν μια νέα εμπειρία για τους
περισσότερους αλλά αφού ήταν μαζί με τους φίλους τους
πάντα έβγαινε μια χαρούμενη και φυσική ατμόσφαιρα.
Πάντα προγραμματίζω μια φωτογράφηση για τη δεύτερη
μέρα –Love Story Photo Shooting. Συνήθως είναι μια
εβδομάδα μετά το γάμο. Αφήνω το ζευγάρι να διαλέξει το
χώρο γιατί οι περισσότεροι έχουν κάποιο ξεχωριστό μέρος
με καλές αναμνήσεις. Μερικά ζευγάρια αφήνουν εμένα
να διαλέξω. Μπορεί να είναι στο δάσος, σε μια λεωφόρο,
σε ένα αστικό τοπίο. Πάντα σκεφτόμαστε μαζί την ιδέα της
φωτογράφησης, και οι πελάτες χαίρονται να συμμετέχουν.
Εδώ είναι χρήσιμες όλες οι δεξιότητες που έχω αναπτύξει
από τη φωτογραφία μόδας. Μου αρέσει η ελευθερία και
η δημιουργία νέων πραγμάτων. Σε αυτή τη φωτογράφιση
συνήθως χρησιμοποιώ φυσικό φωτισμό. Δεν ξεχνώ όμως
να πάρω μαζί μου ένα μεγάλο ανακλαστήρα. Μπορείς να
κάνεις φανταστικά πράγματα με αυτό το εργαλείο.

• Από πού εμπνέεστε;
Για να είμαι ειλικρινής δεν θέλω να κοιτάω τη δουλειά
άλλων φωτογράφων γάμου γιατί ασυνείδητα μπορεί να
αρχίσεις να αντιγράφεις, να περιορίσεις τη φαντασία σου
και να συγκεντρωθείς σε κάτι που δεν είναι δικό σου.
Εμπνέομαι από φωτογράφους όπως Richard Avedon,
Annie Leibovitz, Steven Meisel και άλλους. Προσπαθώ
να ενημερώνομαι για το κομμάτι αυτό της φωτογραφίας
όταν έχω χρόνο. Για μένα η φωτογραφία μόδας είναι το
καλύτερο μέρος για να αντλήσω έμπνευση. Δίνει νέες
ιδέες, τρόπους να δεις τα πράγματα.

• Ποιες είναι οι δυσκολίες της φωτογραφίας γάμου;
Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ότι δουλεύεις με μοντέλα
που δεν τα διάλεξες, με ρούχα που δεν διάλεξες. Πρέπει
διαρκώς να είσαι σε εγρήγορση. Με την εξάσκηση
γίνεσαι διαρκώς καλύτερος. Συνήθως έχεις μερικά μόνο
δευτερόλεπτα να πιάσεις μια εικόνα, πρέπει να αντιδράς
πολύ γρήγορα αλλά να μπορείς να επιλέξεις εσύ τη γωνία
και τη σύνθεση. Ο φωτογράφος πρέπει να αναπτύξει το
ένστικτο του. Έτσι θα έχει την λευθερία και το χρόνο να
δημιουργήσει. Και τότε θα καταγράψει την ψυχή του κάθε
γάμου.

ÄËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ:
É õâìâîõðþøâ ëâê åèíêðöòäêëß
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íæ õêó ÷úõðäòâ÷àôæêó íýåâó
äêâ ñòâëõðòæàâ ëâê ôøæåêâôõÞó,
íæ õèî ñâêåêëß íýåâ ëâê õêó
÷úõðäòâ÷ßôæêó äÝíðö ôæ ýìè õèî
ÇììÝåâ, õèî Çöòÿñè ëâê õèî Ãôàâ.
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ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Òòêî 120 øòýîêâ...
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