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Θα χρεώνονται όσοι ζητούν φωτογραφικές 

πληροφορίες από τα καταστήματα 

φωτογραφικών (στην Αυστραλία προς το 

παρόν). Τέρμα οι τζαμπατζήδες. Τι εννοούμε; 

Ότι ξαφνικά, εκεί στη μακρινή Αυστραλία, 

αρχίζουν να συνειδητοποιούν τις παρενέργειες 

του οnline shopping. Καλός και χρυσός 

ο ανταγωνισμός, αλλά πρέπει να γίνεται 

με ίσους όρους. Δεν μπορεί το (φυσικό) 

κατάστημα να καταναλίσκει εργατοώρες 

εξυπηρετώντας, εξηγώντας και μαθαίνοντας 

τον πελάτη πράγματα και εκείνος με ένα απλό 

«Ευχαριστώ πολύ, γειά σας…» να εξαφανίζεται 

προς την κατεύθυνση του internet. Εκεί όπου 

θα βρει το ίδιο πράγμα λίγο φθηνότερο αλλά… 

Από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα που δεν 

έχει δει ποτέ, χωρίς στοκ, χωρίς υπαλλήλους 

πρώτης γραμμής, χωρίς ρίσκο. Η είδηση 

έρχεται από την αυστραλιανή Daily Telegraph 

και επιβεβαιώνει προηγούμενη έρευνα της 

εφημερίδας σύμφωνα με την οποία από 1000 

ερωτηθέντες οι 610 αγοράζουν οnline αφού 

πρώτα έχουν ζητήσει πληροφορίες, αγγίξει ή 

δοκιμάσει το προϊόν σε συμβατικό κατάστημα. 

Παρόμοια έρευνα της εταιρίας αναλυτών 

Macquarie Equities Research απεκάλυψε ότι το 

18% της φαινομενικής πελατείας των εμπορικών 

κέντρων είναι απλοί παρατηρητές που πάνε για 

να ελέγξουν προϊόντα και να τα παραγγείλουν 

μετά από τον υπολογιστή τους! Αγανακτισμένος 

από όλα αυτά ο Graig Mackenzie ιδιοκτήτης του 

φωτογραφικού καταστήματος Camera House 

Caringbah στο Sydney, άρχισε να χρεώνει 

“explanation fee” δηλ. ‘‘έξοδα εξηγήσεων’’ 

ύψους 30 δολ. για κάθε πελάτη που του 

επιδεικνύει μια φωτογραφική μηχανή ή άλλο 

προϊόν και αυτός δεν αγοράζει, τουλάχιστον 

για τα Hi end μοντέλα, προς το παρόν. 

Όμως ο Μackenzie δεν είναι μόνος. 

Η χρέωση ισχύει και σε καταστήματα νυφικών 

όπως το Hanna Coutyre που χρεώνει 300 δολ. 

για εξάωρη (!) δοκιμή νυφικών, ποσόν που 

συμψηφίζεται με την αγορά νυφικού. 

Όπως λέει η ιδιοκτήτρια Ηanna Kossowska: 

«Κουράστηκα να δέχομαι δέκα υποψήφιες 

νύφες και να αγοράζει μία από αυτές κι αν... 

Μερικές μάλιστα από αυτές έχουν το θράσος να 

πουν ότι βρίσκουν νυφικό οnline σε φθηνότερη 

τιμή…»
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Όλα τα είχε η Μαριορή… που λέει και η παροιμία αυτό μας έλειπε τώρα. 

Βουλγάρικες αλυσίδες ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού με ράφια 

γεμάτα από προϊόντα ίδια με αυτά που κυκλοφορούν στη χώρα μας (όμως 

ελάχιστα φθηνότερα λόγω χαμηλότερου ΦΠΑ) διεκδικούν τα ελάχιστα ευρώ 

που έχουν ξεμείνει στις τσέπες των Ελλήνων. Με καταλόγους στην Ελληνική 

γλώσσα, με κόστος μεταφοράς μόνο 5 € για οποιοδήποτε σημείο ανά την 

ελληνική επικράτεια (!), με service επί ελληνικού εδάφους, με πολύχρονες 

εγγυήσεις κλπ. κλπ. αλιεύουν πελατεία από την δεινά χειμαζόμενη από την 

ανεργία Μακεδονία και Θράκη. Δεν είναι μόνο το internet και η απόλυτη 

ελευθερία στην διακίνηση αγαθών, έχουμε επιπλέον και τους βόρειους 

γείτονές μας τώρα  να ροκανίζουν τους τζίρους των επίσημων Ελληνικών 

αντιπροσωπειών. Για να δούμε ποιοί και ως πόσο θ’ αντέξουν στο τέλος. Γιατί 

καλά είναι να αγοράζουμε απ’ έξω λίγο πιο φθηνά αλλά ποιός θα δημιουργήσει 

θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, σύντροφοι; Τα δανεικά τελείωσαν…       Τ. ΤΖΙΜΑΣ

���'�!&� �(���� 
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=138
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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

E')"�*+: Τάκης Τζίμας, �!�,�,��4+ �%���5*+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


&6!$,���'�!+: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��6�!'4 ,��$�4&!5*: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�!�7*��$�!+: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��#�&�!

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.

X&!$��%9���� 9!�... )!�;*�!'�%+
�� �����
 ������ ��� ���� �
���!

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=IiVL_k72q38
www.photo.gr
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weddingphoto
������� ������ 2012

Στον μοναδικό κατάλογο & site - ευρετήριο 
φωτογράφων γάμου! 

Τηλ: 210 8541400, info@weddingphoto.gr

B’ έκδοση
� 
 	 � � � �  2 0 1 2

Γραφτείτε σήμερα! 

www.weddingphoto.gr
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Να μην τα ρίχνουμε όλα στους  πελάτες 

μας και στην οικονομική κατάσταση που 

υπάρχει στην χώρα. Και μείς ευθυνό-

μαστε λίγο πολύ για την κατάντια μας. 

Έχουμε φτάσει  σε σημείο να βγάζει ο 

ένας συνάδελφος τα μάτια τού άλλου. 

Καλά να πάθουμε γιατί δεν είμαστε 

επαγγελματίες.

Είμαστε άξιοι της μοίρας μας γιατί αντί 

να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε 

την κατάσταση την βουλιάζουμε περισ-

σότερο. Σας στέλνω κατάλογο κλειστής 

προσφοράς που έδωσε συνάδελφος και 

αλλάχτηκε στην πορεία σε σχολείο της 

πόλης μας. (Σ.Σ. Εννοεί την Καστοριά). 

Το κακό με τον χώρο των φωτογρά-

φων είναι ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει 

χωρίς να υπολογίζει τον διπλανό του. 

Πώς θέλουμε οι πελάτες μας να μας 

παίρνουν στα σοβαρά αφού κλείνου-

με δουλειές καλή τη πίστη, χωρίς να 

κάνουμε ούτε ενα συμβόλαιο γιατί το 

συμβόλαιο θέλει και την ανάλογη από-

δειξη και τον ανάλογο ΦΠΑ το οποίο 

τους το κάνουμε έκπτωση προκειμένου 

να πάρουμε την δουλειά...

ΤΑΣΟΣ ΦΡΑΣΙΑΣ 

Καστοριά

�� ��,9�&!� ��!������! �"��� 9!� �� $4��&�... 
����
 �"���,

Διαβάζοντας το άρθρο σας ‘‘Ας μιλήσουμε με ειλικρίνεια’’ αναγκαστικά θα επανέλθω σε 

παλαιότερο e-mail μου σχετικά με τα οικονομικά του γάμου. Έχω στο ράφι μου έτοιμες για 

παράδοση πέντε δουλειές: δύο γάμους και τρεις βαπτίσεις με χρόνο ‘‘στοκαρίσματος’’ από 

εικοσιένα ως ...τριάντα εννιά μήνες. Όταν τους τηλεφωνώ μου λένε κάποιοι από αυτούς 

τους πελάτες ότι δεν έχουν οικονομική ευχέρεια τώρα, ότι τους χρέωσα πολύ ακριβά και 

ακόμη ότι κάποιος ...ξάδελφός τους για το ίδιο πακέτο έδωσε 40% λιγότερα χρήματα σε άλ-

λον φωτογράφο κλπ. Είναι σαν να μου λένε κόψε για να έρθουμε να τα πάρουμε. Όλα αυτά 

κύριε Τζίμα οφείλονται στο ότι στην δουλειά μας πέσανε πολλοί αλεξιπτωτιστές, (χωρίς 

μαγαζί οι περισσότεροι) που χρεώνουν τον γάμο 350  ευρώ (φωτογραφίες και βίντεο μαζί!) 

και δίνουν 100 φωτογραφίες και 2 DVD στον πελάτη ( ρίξτε μια μάτια σε γνωστή εφημερίδα 

αγγελιών). Στις περιπτώσεις αυτές τα ζευγάρια αποδεικνύουν ότι δεν έχουν κανένα ενδιαφέ-

ρον για ποιότητα και καλλιτεχνική δουλειά. Αντίθετα μπορεί να δώσουν €3.000 για νυφικό 

και €1000 για λουλούδια και ακόμη €10.000 για την δεξίωση. Ο φωτογράφος κατάντησε 

ο τελευταίος τροχός της υπόθεσης που λέγεται ‘‘γάμος’’. Το τι φταίει είναι απλό. 

Το ζευγάρι πλέον κοιτάζει να κάνει αυτά που θα δουν όλοι στον γάμο τους, δηλαδή  την 

ωραία βιτρίνα. Τις φωτογραφίες και το βίντεο θα το δούνε μόνο καμία δεκαπενταριά άτομα, 

άρα προτιμούν να πληρώσουν την βιτρίνα παρά τον φωτογράφο. Αποτέλεσμα; Θέλουν να 

κάνουν όσο ποιο φτηνά την δουλειά τους. 

Και όλα αυτά γιατί; Γατί δεν υπάρχει επαγγελματική δεοντολογία στο 60% των φωτογρά-

φων. Λένε ότι όταν μπει πελάτης στο μαγαζί δεν πρέπει να φύγει με τίποτα. Τώρα όμως η 

πέτρα κύλησε και οποίος έχει την δύναμη αυτός θα μπορέσει να την σταματήσει. Τελευ-

ταία παρατηρείται το φαινόμενο να βλέπουμε σε γάμους ή και βαπτίσεις να μην υπάρχει 

επαγγελματίας βιντεολήπτης αλλά δυο τρεις ερασιτέχνες οι οποίοι με μια κάμερα στο χέρι 

να κόβουν το μεροκάματο του επαγγελματία. Στο τέλος όταν δουν τη δουλειά οι άλλοι 

αφού είδαν και τον τάδε φωτογράφο στην εκκλησία να νομίζουν ότι το DVD τερατούργημα 

είναι του φωτογράφου που είδαν και έτσι να καπάκι και η δυσφήμιση. Όλο αυτό λέγεται 

επαγγελτική κατάπτωση. Κάτι θα πρέπει να γίνει.

Φιλικότατα, 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΟΣ 
Φωτογράφος / Θεσσαλονίκη

A##*#�9&�7��

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

Canon  EOS 1 DS Mk III σε άριστη 

κατάσταση με τα κουτιά της και 

όλα τα παρελκόμενα. Δεκτός 

έλεγχος. Κιν.  6973 352154

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Φωτογραφικό studio 200 τ.μ. με 

50 τ.μ, πλατό, με κεφαλές, 

ομπρέλες Softbox Reflector, 

χώρος για make up, δυνατότητα 

ενοικίασης πλήρους εξοπλισμού, 

Canon EOS 5D, Nikon D300 με 

πλήρη σειρά φακών και Hasselblad 

με φακούς Carl Zeiss και πλάτη 

PhaseOne 20megapixel. 

Τιμή ανάλογη με τη χρήση (ώρες, 

εξοπλισμός κλπ) Κ. Πατήσια, 

Κριτοβουλίδου 40. 

Τηλ.: 210 8543453, 

κιν: 6947 803278
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I AM CHANGING EVERYTHING

I AM THE NEW NIKON 1 V1. Και σχεδιάστηκα εκ νέου. 
Αρχίζω να καταγράφω εικόνες πριν και αφότου πατήσεις πλήρως το κουμπί. 
Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναχαθεί κάποια πολύτιμη στιγμή σου. Είμαι μία 
μικρή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα αλλαγής φακών και καινοτόμα 
χαρακτηριστικά, ηλεκτρονικό σκόπευτρο και αυτόματη εστίαση εξαιρετικά 
υψηλής ταχύτητας. Είμαι η νέα εποχή στη φωτογραφία. europe-nikon.com

Είμαι το χρώμα της επιλογής σου:

http://www.nikon.gr/el_GR/
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ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ:  Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

@B��&���&���

��&��� �&��'�,
#���������� �
����� «235»
Παρουσιάστηκε στις 5/12 στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου το φωτογραφικό 

λεύκωμα «235» (εκδόσεις «ΜΙΛΗΤΟΣ) της Μαρίνας Βερνίκου. Στη μεγάλων διαστάσεων, 

πανάκριβη & συλλεκτική έκδοση (πωλείται 200 ευρώ!) απεικονίζονται 235 εκκλησίες 

της Σίφνου φωτογραφημένες με πολύ ευαισθησία από την φωτογράφο που έλκει την 

καταγωγή της από το πανέμορφο αυτό νησί των Κυκλάδων. 

Εκδόσεις «ΜΙΛΗΤΟΣ», τηλ: 210 9702802

� '� M�&��� �&��'�, �5*9�� ��,+ #"9�,+ 9!� 
��,+ �����,+ 7B��9&�7*$� �!+ �''#*$��+ �*+ 
��7��, '�! 9!� �*� )!�)&��4 ��,+ �(6&! �,�(+ 
�� 9���,� ;!;#��...    

���,�B$!�'4 ����&��!'4 ���C* ��" �� 6F&� ��, �#��*��&��, ��, (9!�� * ��&�,$��$* �*+ (')�$*+  
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�!'�9���!�'" $�!9�!"�,�� #�9� �&!� �*� �')4#B$*

� '. �#��B� 	!;(##*+ ���7(&�*'� $�*� ��&!-
�(��!� �*+ 7B��9&�7��+ B+ �(6�*+ '�! �54&� 
�!+ �&��(+ �*+ )�,#�!�+ �*+ '. �&��'�,

��!9�!"�,�� �� ��� �')"�* ��+ '. �.����� ()�5!�) 

���� �*� ��&�,$��$* �'�#�%�*$� )�5�B$* $��� ���,�B$!�'" 6F&� ��, �#��*��&��,.
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http://www.merkouri.gr/
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H Επιτροπή Δημοσιογραφικών Βραβείων του Π.Σ.Α.Τ. αποφάσισε ομόφωνα να 

βραβευτούν για το έτος 2011 οι παρακάτω δημοσιογράφοι για τις εργασίες τους:

1. Ανδρέας Δημάτος: Έρευνα για το Financial Fair Play της UEFA, στην εφημερίδα 

«Goal News».

2. Γιάννης Φουρνάρος: Τηλεοπτική Συνέντευξη σε δύο συνέχειες του Ντέμη Νικολαϊδη, 

στα πλαίσια των εκπομπών «Legend Stories», της NOVA.

3. Κυριάκος Θωμαϊδης: Για τη συνολική προσφορά του, με την εβδομαδιαία τηλεοπτική 

εκπομπή «Η Δίκη της Δευτέρας», στους 

τηλεοπτικούς σταθμούς «Blue Sky» 

και «ΣΚΑΪ».

4. Μάκης Τσίλκος – Φάνης Σκύφτας: 

Ραδιοφωνική εκπομπή «Αθλητικός 

Τουρισμός» στην «ΕΡΑ ΣΠΟΡ».

5. Νίκος Κομίνης: Φωτογραφικό 

στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον 

Λιονέλ Μέσι.

    

 Φωτ.: Νίκος Κομίνης

www.facebook.com/photographos.mag
www.facebook.com/groups/photographos.mag
www.facebook.com/photographos.mag
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�lympus
���������� '������� ��� ��� '��	�� ���( (��� �
��'(�)
Νέες αποκαλύψεις για το τι πραγματικά συνέβαινε στην Olympus έφερε η εβδομάδα 

που πέρασε. Προκειμένου να συγκαλυφθούν ζημίες που υπολογίζονται αθροιστικά 

σε πάνω από 1,7 δις. δολ. η εταιρία είχε συγκροτήσει ένα παράτυπο και παράνομο 

δίκτυο διακίνησης κεφαλαίων στο εσωτερικό της χώρας, Σιγκαπούρη και Ευρώπη 

που στην Ιαπωνία ονομάζεται Tobashi. Με το τέχνασμα της μεταφοράς του 

παθητικού σε εταιρίες φαντάσματα και επιστροφής κεφαλαίων από υπερβολικά 

κόστη εξαγορών και αμοιβών συμβούλων, «καθάριζαν» τα βιβλία. Βέβαια δεν 

υπήρξε εγκληματική ενέργεια υπό την έννοια της υπεξαίρεσης αλλά παραβίαση των 

λογιστικών κανόνων. Βέβαια η αποκάλυψη του κόλπου είχε ραγδαίες επιπτώσεις 

και η μετοχή έπεσε ως και -88%...

Όλα αυτά περιέχονται σε μια τεράστια αναφορά επιτροπής ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων έκτασης 200 σελ.  που δημοσιοποίησε ο νυν πρόεδρος Shuichi 

Takayama, στα πλαίσια της προσπάθειάς του για διαφάνεια και εξυγίανση της 

πολύπαθης εταιρίας. Μέχρι πρότινος δεν ήταν εφικτό να αποκαλυφθούν όμως 

σύμφωνα με τα νέα διεθνή λογιστικά πρότυπα αναπόφευκτα κάποια στοιχεία 

ήλθαν στο φως και κέντρισαν την περιέργεια του προηγούμενου CEO Michael 

Woodford (για τον οποίο έχουμε γράψει σε προηγούμενα φύλλα του Weekly).

Eυθύνες επιρρίπτονται και στις εταιρίες συμβούλων/ορκωτών λογιστών που 

έλεγχαν τόσα χρόνια τα βιβλία της Olympus μεταξύ των οποίων της πολύ γνωστής 

Ernst and Young και της KPMG LLP. O πρόεδρος Τakayama περιέργως επαίνεσε τον 

αποπεμφθέντα Woodford λέγοντας γι αυτόν ότι «Έχει μεν το δικό του δογματικό 

στιλ, αλλά αξίζει αναγνώριση το θάρρος του να φωτίσει την υπόθεση, κάτι που δεν 

μπόρεσαν οι άλλοι.» Επίσης είπε ότι η Olympus σχεδιάζει να ζητήσει την ποινική 

δίωξη όσων είναι υπαίτιοι δηλ. των εξωτερικών συμβούλων.

Η κρίσιμη ημερομηνία για την Olympus είναι η 14η Δεκεμβρίου. Αν περάσει 

ανεκμετάλλευτη αυτή η προθεσμία που είναι η τελευταία για τη δημοσίευση 

των οικονομικών αποτελεσμάτων τριμήνου, τότε αντιμετωπίζει την αυτόματη 

διαγραφή από το πινάκιο διαπραγματευομένων μετοχών του χρηματιστηρίου 

του Τόκιο. Επίσης πρέπει να αποκατασταθούν οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλια 

ώστε να αποτιμούν την πραγματική οικονομική κατάσταση, και αφού αφαιρεθούν 

οι λαθροχειρίες που εξωράισαν τα αποτελέσματα. Ήδη έχουν εξαναγκαστεί σε 

παραίτηση έξι κορυφαία στελέχη της Olympus ως ενεχόμενοι στο σκάνδαλο 

με τελευταίο τον εκτελεστικό διευθυντή Makoto Nakatsuka. Όλοι αυτοί δεν 

απεκόμισαν κάποιο δικό τους περιουσιακό όφελος αλλά πιστοί στην ιαπωνική 

προσήλωση στην εταιρία, έκαναν “χαρακίρι” υπερασπίζοντας την τιμή (της μετοχής).

��&!$'"�!�

�@�
20 '����� ������ 1991-2011
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων 

από την ίδρυση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ 

Ελλάδας, τα μέλη της διοργανώνουν την 

ημερίδα «φωτορεπόρτερ συνθήκες εργασίας 

– επαγγελματικές προοπτικές» την Παρασκευή 

16 Δεκεμβρίου 2011 στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ 

(Ακαδημίας 20 , 1ος όροφος) στις 12 το μεσημέρι. 

Παράλληλα θα παρουσιαστεί η φωτογραφική 

έκθεση των μελών της «Η είδηση υπό διωγμό».

Athens Art Studio 
Workshop ��� �� ���������
Στο Athens Art Studio ο ερχόμενο Σάββατο στις 

17 Δεκεμβρίου διοργανώνει το δεύτερο workshop 

με θέμα Φωτογράφιση Πορτραίτου. Τα workshop 

του Athens Art Studio εστιάζουν για 8 ή 16 ώρες 

σε συγκεκριμένες θεματικές τεχνικές εφαρμοσμένης 

φωτογραφίας για να διδαχτούν οι συμμετέχοντες 

τα μυστικά τις φωτογράφισης στούντιο. Αναλυτικά: 

το πρόγραμμα ξεκινά στις 10:00 πμ και τελειώνει 

στις 18:00 μμ. Θα αναλυθεί ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται στην φωτογράφιση πορτραίτου 

και οι πέντε βασικές τεχνικές φωτισμού πορτραίτου 

(Rembrandt, Split, Broad light, Loop light και 

Butterfly light). Θα ακολουθήσει και πρακτική 

εφαρμογή. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να 

επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή μέσω mail. 

210 9703980 alex@athensartstudio.gr
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    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò 
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 
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 ÖÙÔÏãñÜöïò, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË 

KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. 

ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1   Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ 

ìå e-mail óôï  info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ 
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ 
óôï site www.photo.gr  üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü 
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2  Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç 
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3  Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, 
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá 
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé 
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo 
fax: 210 8541 485  Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr H τέχνη της φωτογραφίας 
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
��������	� 
�
���� 	���	�
� ��� ���� ��� ��� ���
� ���� ����� ��������!

    

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:   €48,78   + ÖÐÁ 23% (€60)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:   €89,43   + ÖÐÁ 23% (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:  €121,95 + ÖÐÁ 23% (€150)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ 23% (€210)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:  €211,38 + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:  €243,90 + ÖÐÁ 23% (€300)

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Η ψηφιακή μηχανή 
& τα μυστικά της

Δευτέρα 30/1/12 
Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

�������	
, ��������, �����, ������, 
����. �������� ������. �	�	��
 
�������	
 ���	���. �	 �����	 � ����-
�� ��	� !��"���� �����. #������	
 
��	
 �����
 !	 ��� ����� �
. 

Φωτογραφία: Απλοί 
κανόνες αισθητικής

Τετάρτη 1/2/12 
Ώρα 18:00-22:00 

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

2
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, 
� “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, 
� �	"��� ���� �%��!���
 �	 � 
����	�" ���
: �� ��������, �� �����, 
� ��	�	%�	�� �%��!���, �� !���&...

1 Βιντεοσκόπηση 
& μοντάζ

Σάββατο 11/2/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

3
'�����	���, ����, ����"(, ����-
����. ����	�" �	 	����	�" ����. 
'���	��
 ���)����
. *���"( ��� 
Premiere Pro, )�	�" ��!���, 
�������� ���. 

Photoshop Ι

Σάββατο 4/2/12 
Ώρα 10:00-14:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

4
$ �	�!%!� �	�&�
 ��� ��&!���, 
���� ����%� - �	����
. � )�	�" 
��!��� - �����
. +�%��	�� 
�	&��%��, �	�!%!� �� Layers. 
/��	��
 �	�&��
: Raster - Vector.

Photoshop ΙΙ

Δευτέρα 6/2/12 
Ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

5
Layers, ��"�	 (��%��	�" Alpha 
channels), �����	���� (Actions), 
������"�	��. � ��%�&���� RGB-
CMYK. 2	����	�� layer, layer mask.

Photoshop ΙΙΙ

Τετάρτη 8/2/12, 

ώρα 18:00-22:00

Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

6
'���%������
 ����	��
 �� Layers. 
��	��%��	��&
 #/*, ������� ������-
!��. HDR �	 �	����	�� �����"��, 
plugins �	 ����� (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade ���.)

    
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

ÁðïóôïëÞ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

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

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

Ðüëç: ...........................................................................................

Ôçë. : ...................................mail: ................................................

ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5 6                          

 
Çìåñïìçíßá: ............................           ÕðïãñáöÞ...........................

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

�

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Merkouri 
&	
� ���
��
�
Η εταιρεία Merkouri με πέντε δεκαετίες επιτυχημένης πορείας στο χώρο, δημιούργησε 

ένα ξεχωριστό μέσο παρουσίασης των φωτογραφιών. Η μεγάλη ποικιλία σε υλικά, 

σχέδια, χρώματα και τεχνοτροπίες εγγυάται ένα απόλυτα ικανοποιητικό αποτέλεσμα και 

τη δημιουργία ενός άλμπουμ που θα αντικατοπτρίζει την ποιότητα της δουλειάς του κάθε 

φωτογράφου. Τα σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνουν πρωτότυπα άλμπουμ από ξύλο, 

ειδικές δερματίνες, σε ποικιλία χρωμάτων και συνδυασμούς διαφόρων συγχρόνων υλικών. 

Επίσης πρωτοπορεί στη δημιουργία και παρουσίαση ψηφιακών άλμπουμ σχεδιάζοντας τα με  

ιδιαίτερο και δημιουργικό ύφος, σε ποικιλία διαστάσεων. Πρόσφατα εμπλούτισε τη γκάμα 

της με τη σειρά χειροποίητων φωτογραφικών άλμπουμ Ernest. Πρόκειται για ψηφιακά 

και παραδοσιακά άλμπουμ με εξώφυλλο από βαμβακερό ύφασμα με πολύ ανθεκτική 

ακρυλική επίστρωση, προορισμένο να νικήσει το χρόνο. Προσφέρονται στα χρώματα 

εκρού, γκρι και μαύρο. Επίσης πλέον με το νέο site της εταιρείας οι πελάτες μπορούν να 

μεταφέρουν εύκολα και γρήγορα τα αρχεία του μέσω FTP αρκεί να έχουν τον κωδικό τους.  

http://www.merkouri.gr

Sony World Photography Awards 

�
�
���� ���%
���� 4/1/2012
Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στον καταξιωμένο θεσμό των Sony WPA έχουν λίγο 

χρόνο ακόμη ως τις 4 Ιανουαρίου 2012. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό Sony World 

Photography Awards είναι δωρεάν και ανοικτή για φωτογράφους κάθε επιπέδου. Η δουλειά 

τους θα κριθεί από ένα διεθνές πάνελ αναγνωρισμένων ειδικών, μεταξύ των οποίων θα 

βρίσκεται και η έφορος εκθέσεων & συγγραφέας Susan Bright (πρόεδρος της επιτροπής 

για το 2012), καθώς και ο Jon Jones, Director of Photography στο περιοδικό Sunday Times 

Magazine. Ο νικητής του βραβείου “Χρυσή Ίρις” και “Φωτογράφος της Χρονιάς” (L’Iris d’Or/ 

Sony World Photography Awards Photographer of the Year Award) θα λάβει χρηματικό 

έπαθλο $25.000, ενώ ο γενικός νικητής του Ανοικτού Διαγωνισμού (Open), ανεξαρτήτως 

κατηγορίας, $5.000. Οι νικητές όλων των κατηγοριών θα βραβευτούν, επίσης, με τελευταίας 

γενιάς ψηφιακά προϊόντα απεικόνισης της Sony. Όλες οι βραβευμένες φωτογραφίες, αλλά 

και αυτές που ήταν υποψήφιες για βράβευση, θα παρουσιαστούν σε μια μεγάλη έκθεση στο 

Somerset House του Λονδίνου, η οποία θα συμπέσει με την τελετή απονομής των βραβείων, 

τον Απρίλιο του 2012.

Benro
�ravel angel!
Η σειρά της Benro, Travel Angel II έχει 

σχεδιαστεί για να μπορεί να ταξιδέψει 

μαζί σας παντού καθώς τα τρίποδα 

κατασκευάζονται με τελευταίας γενιάς 

υλικά (ανθρακονήματα) και είναι σχε-

διασμένα προκειμένου να καταλαμ-

βάνουν το μικρότερο χώρο και όγκο 

όταν μαζεύονται. Τα μοντέλα αυτής της 

σειράς συνδυάζουν μοναδικά τρίποδο, 

μονόποδο και κεφαλή (3 σε 1). Το ένα 

σκέλος αποσπάται ταχύτατα και με την 

κεφαλή μεταμορφώνεται γρήγορα και 

απλά από τρίποδο σε μονόποδο και 

αντίστροφα. Αντιπροσωπευτικό για τη 

σειρά είναι το μοντέλο C2682ΤΒ1 με 

μέγιστο ύψος σε ανάπτυξη 164,5cm, 

βάρος μόλις 1,77kg και ωφέλιμο φορ-

τίο 12κιλά. Η αντοχή του τριπόδου 

οφείλεται στην προηγμένη τεχνολογία 

των υλικών. Τα σκέλη κυλινδρικής 

διατομής κατασκευάζονται από ειδικό 

ισοτροπικής δομής carbon fiber oκτώ 

στρωμάτων με κάθε στρώμα να έχει 

διαφορετική κατεύθυνση νημάτων για 

βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς 

στη στρέβλωση και τον εφελκυσμό. 

Ως αποτέλεσμα το υλικό σε σύγκρι-

ση με άλλης δομής ανθρακονήματα 

είναι 40% ανθεκτικότερο σε φορτίο 

και 80% σε πλάγιες δυνάμεις. Εξίσου 

ισχυρά είναι τα μεταλλικά μέρη από 

κράμα μαγνησίου και εξωτερική ανο-

δίωση. www.photozone.gr
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Ο Άρης Μεσσήνης έζησε στη Λιβύη στο διάστημα Μαρτίου - Απριλίου 2011, 

και πρόσφατα από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως και τον Οκτώβριο. Οι φωτογραφίες 

του από την εμπόλεμη Λιβύη έκανα το γύρο του κόσμου. Ο φωτογράφος 

του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) κατέγραψε μοναδικά στιγμιότυπα 

από τον πόλεμο στην αφρικανική χώρα που διεξήχθη από τους άτακτους 

αντικαθεστωτικούς αντάρτες ενάντια στο καθεστώς του Καντάφι. Οι εικόνες του 

αφού παρουσιάστηκαν στο αθηναϊκό κοινό συνεχίζουν το ταξίδι στην Ελλάδα. 

Από την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου θα παρουσιάζεται στον πολυχώρο Παρτιζάν 

(Βαλαωρίτου 29) στην Τρίπολη.  

Ονομάζομαι Σοφία Καμπλιώνη και διατηρώ το φωτογραφείο sofia 

camplioni photography στην οδό Δημητρίου Μαργαρίτη 1 (έναντι 

του Αγίου Αντωνίου, κάθετη στην Ιπποδρομίου και στην Εθνικής 

Αμύνης) στην Θεσσαλονιίκη.

Το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου στις 2:30-3:00 το μεσημέρι με χτύπησαν 

από πίσω στο κεφάλι, μέσα στο μαγαζί μου, και μου πήραν την τσάντα 

με την φωτογραφική μου μηχανή και το laptop μου.

Αν το μαγαζί σας διαθέτει κάμερα και βρίσκεται στην περιοχή του 

κέντρου της Θεσ/νικης σας παρακαλώ αν μπορείτε να ελέγξετε αν 

κάποιος πέρασε ο οποίος κρατούσε ένα μαύρο laptop στο χέρι χωρίς 

αυτό να είναι μέσα σε τσάντα και μία φωτογραφική τσάντα μαύρη στο 

χέρι η στον ώμο.

Σας παρακαλώ βοηθήστε με! Δεν έχω κανένα άλλο στοιχείο!

Αν βρείτε κάτι η αν παρατηρήσατε κάτι παρακαλώ τηλεφωνήστε 

μου στο 6945 412153 η τηλεφωνήστε στην αστυνομία.

Αν δεν έχετε κάμερα στο μαγαζί σας και κάποιος προσπάθησε να 

σας πουλήσει: 1. Ένα κινητό NOKIA 6500 μαύρο. 2. Ένα laptop 

IBM μαύρο. 3. Έναν φακό φωτογραφικό NIKON 17-55 είναι πολύ 

μεγάλος φακός σε μέγεθος. 4. Έναν φακό φωτογραφικό ΤΟΚΙΝΑ 

11-16 5. Μια φωτογραφική μηχανή ΝΙΚΟΝ D7000.

Αν είδατε κάποιον ύποπτο με laptop στο χέρι (χωρίς τσάντα!) που 

σας έκανε εντύπωση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.

Σας ευχαριστώ.

Σοφία Καμπλιώνη

V%�� #*$����+ ��� 7B��9&�7�+ $�* ��$$�#���'*
��� ��� $��
�� 6����� �(���
 ��� �������� 
������(



������ 133 •  �����	
 12 �����	��� 2011 �����
 16

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

 LAB

DNP SnapLab DS-SL20 
All in One Kiosk

Οι ολοκληρωμένες λύσεις εκτύπωσης εντάσσονται στη γενικότερη φιλοσοφία 

της DNP. Έτσι από φέτος πέρα από το μεμονωμένο και καταξιωμένο στην αγορά 

για την αξιοπιστία και την οικονομία κιόσκι SnapLab DS-SL20  προσφέρει και 

την δεύτερη εκδοχή Pro ως πλήρες σημείο εξυπηρέτησης με ειδικό έπιπλο 

(περιλαμβανομένου πρόσθετου εκτυπωτή Α4 και μηχανισμού αυτόματης 

πληρωμής). 

Με την εργονομική σχεδίαση και την γνωστή ποιότητα κατασκευής DNP το 

SnapLab DS-SL20 εκπροσωπεί την απόλυτη εξελικτική βαθμίδα στα σύγχρονα 

φωτοκιόσκια, εστιάζοντας στις μικρές διαστάσεις και την ευκολία χρήσης. Mετά τη 

συμφωνία εξαγοράς του τμήματος επαγγελματικής εκτύπωσης της Sony από τη DNP, 

το γνωστό για την απόδοσή του μηχάνημα photofininshing επανέρχεται δυναμικά 

στην αγορά.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΉ ΑΠΌΔΟΣΗ 
Σχεδιασμένο για να εργάζεται σκληρά στο περιβάλλον της λιανικής πώλησης αλλά 

και σε ειδικές συνθήκες όπως εκδηλώσεις, κοσμικά κέντρα κλπ. όπου το ζητούμενο 

είναι η άμεση εκτύπωση, το νέο Snaplab δελεάζει με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, 

το εύκολο μενού και την ποιότητα τυπώματος. Δουλεύει σε πολυγλωσσικό (Αγγλικά, 

Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Τουρκικά, Ελληνικά, Κινέζικα [Simplified 

Chinese], Koρεάτικα και Ιαπωνικά) περιβάλλον εξυπηρετώντας π.χ. σε τουριστικές 

SNAPLAB PRO
Mε σκοπό την πιο εντυπωσιακή και 
ελκυστική παρουσία σε κομβικούς χώρους 
λιανικής πώλησης, κυκλοφορει η ειδική 
έκδοση SnapLab Pro σε έπιπλο με εξτρά 
εκτυπωτή μεγάλου μεγέθους

εγκαταστάσεις. Έχει δύο interfaces: 

ένα πιο απλό (express) και ένα 

εξελιγμένο (customized).

To SnapLab DS-SL20 αποτελεί 

μοναδικό συνδυασμό photokiosk 

και dye sublimation θερμικού 

εκτυπωτή με διαστάσεις ως 15x21cm. 

Kαι μάλιστα αν επιλεγεί λειτουργία 

half cut από ρολό πλάτους 10,2cm 

(R204),  12,7cm (R205) ή 15,2cm 

(R206) τότε μπορούν να προκύψουν 

διαφορετικά μεγέθη εκτύπωσης. 

Σημειώνουμε πως το SnapLab χωρίς 

αλλαγές αναλώσιμου μπορεί να 

τυπώνει τρία μεγέθη (10χ15,13χ18 

και 15χ20cm. Eπίσης η έκδοση 

Snaplab  Pro (βλ. φωτογραφία 

δεξιά) χάρη στον περιλαμβανόμενο 

ξεχωριστό εκτυπωτή αναλαμβάνει 

εκτυπώσεις σε όλο το φάσμα 

μεγεθών: 10χ15cm,13x18cm, 

15x21cm, 20χ25cm και 20x30cm.
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Οθόνη καλωσορίσματος

Επιλογή γλώσσας

Τοποθέτηση αποθηκευτικού μέσου

Είδος εκτυπωσης

LAB
ΕΎΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ-ΜΗΔΕΝΙΚΉ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 
Με τις μικρές διαστάσεις και την εύρωστη, σταθερή κατασκευή το Snaplab ταιριάζει 

σε κάθε χώρο, ακόμη και τον πιο μικρό, πάνω σε ένα ράφι. Η πλήρως ανεξάρτητη 

σχεδίαση all in one  χωρίς εξωτερικές καλωδιώσεις, επιτρέπει την άμεση έναρξη 

λειτουργίας. Αξίζει να θυμηθούμε ότι το μηχάνημα τυπώνει θερμικά με τη μέθοδο της 

θερμικής εξάχνωσης χρωστικών, οπότε δεν υπάρχει καμία σχέση με δοχεία χημικών 

εμφάνισης και ενδεχόμενη ρύπανση από αυτά. Όλα λειτουργούν με «ξηρό τρόπο» και 

τα μόνα αναλώσιμα είναι το ειδικό θερμικό χαρτί και η ταινία χρωστικών (ribbon). 

ΠΡΟΠΆΝΤΩΝ ΤΑΧΎΤΗΤΑ 

Παρόλες τις μικρές διαστάσεις, το μηχάνημα είναι από τα ταχύτερα της κατηγορίας του. 

Χρειάζεται μόνον 8sec. για να τυπώσει το μέγεθος χαρτιού 10x15εκ.και μάλιστα σε 

ποιότητα photolab. 

ΕΥΕΛΙΞΊΑ ΕΚΤΎΠΩΣΗΣ 

Το DS-SL 20 δέχεται όλα τα αποθηκευτικά μέσα. Κάρτες μνήμης Compactflash, 

SecureDigital/MMC/SDHc, MicroSD, Memorystick Pro/Duo και x-D. Ενσωματώνει 

επίσης μονάδα οπτικών δίσκων CD-R/DVD-R/RW και δυνατότητα εκτύπωσης απευθείας 

από συνδεδεμένο υπολογιστή μέσω θύρας USB. Mια ακόμη δυνατότητα είναι η 

εκτύπωση μέσω Βluetooth από κινητά τηλέφωνα. 

Η ΕΜΠΕΙΡΊΑ 
Εκτός από τη λειτουργία printer, ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα μοντέρνο 

κιόσκι τελευταίας γενιάς που έχει ως βασικό ρόλο την προσέλκυση πελατών και 

την εξοικείωσή τους με τη διαδικασία της εκτύπωσης. Σε πολλούς ερασιτέχνες 

φωτογράφους αρέσει να χειρίζονται οι ίδιοι το μηχάνημα και πάνω σε αυτό στηρίζεται 

όλη η φιλοσοφία των photo kiosk δηλ. να κάνουν την εκτύπωση ένα είδος ευχάριστης 

και δημιουργικής απασχόλησης που τους φέρνει μέσα στο φωτογραφικό κατάστημα. 

Κατά τη διάρκεια που μένει «ανενεργό» το SnapLab μπορεί να προγραμματιστεί ώστε 

να δείχνει οθόνες με διαφημιστικά ή άλλα μηνύματα του καταστήματος. Μετά το 

μήνυμα υποδοχής το μενού μας καθοδηγεί να αγγίξουμε την επαφική οθόνη 10in. και 

να επιλέξουμε επιλογή γλώσσα (μεταξύ των οποίων και η ελληνική). Εννοείται ότι όλο 

το περιβάλλον (interface) αντιστοιχεί στις υποστηριζόμενες γλώσσες δηλ. είναι πλήρως 

μεταγλωττισμένο. Μετά επιλέγουμε μέσο (κάρτα μνήμης, οπτικό δίσκο ή συσκευή 

Bluetooth). Mάλιστα στην οθόνη απεικονίζoνται οι θυρίδες του card reader. Η επόμενη 

φάση είναι η επιλογή λειτουργίας ανάμεσα σε Επιλογή και εκτύπωση που είναι η πιο 

συνηθισμένη, Εκτύπωση με πλαίσιο,Εκτύπωση καταλόγου (index) Ταχεία Εκτύπωση 

και Διαχωρισμός (που δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παραγωγή πολλαπλών μικρών 

εικόνων σε διάφορους συνδυασμούς και διαστάσεις για διαβατήρια,  άδειες οδήγησης 

και άλλα έγγραφα/αποδεικτικά.  Τα μεγέθη εκτύπωσης είναι τα πολύ διαδεδομένα και 

δημοφιλή 10x15cm, 13x18cm και 15x20cm. Όπως και σε άλλα κιόσκια προσφέρονται 

αρκετές δυνατότητες: εκτύπωση με ή χωρίς λευκά πλαίσια, ειδική πλαισίωση με 

διάφορα ζωγραφισμένα σχέδια, χρωματικές διορθώσεις, αποκατάσταση κόκκινων 

ματιών κλπ.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
Τεχνολογία εκτύπωσης: θερμική εξάχνωση (Dye Sublimation)

Οθόνη: αφής 10,4”

Aποθηκευτικά μέσα: MS (Pro/Duo), SD/SDHC/MMC, CFΙ/ΙΙ, 

MD, xD, CD/R/RW, DVD/R/RW

Τύποι αρχείων: Jpeg, Tiff, BMP

Μεγέθη εκτύπωσης: 10x15, 13x18, 15x20cm (matte/glossy)

Αυτονομία χαρτιού: 300 (9x13), 200 (10x15), 172 (13x18)

Συμβατά λειτουργικά: Windows XP/Vista/7

Διαστάσεις: 338x442x454mm

Βάρος: 23kg. ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Τηλ.: 2310 942000

www.stamos.com.gr
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ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Super προσφορά! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Το οικονομικό πρόβλημα της 

Ελλάδος είναι τετραπλό, 

ήτοι: υπέρμετρο έλλειμμα στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 

δυσθεώρητη σχέση κρατικού χρέους 

προς το ΑΕΠ, σκληρό νόμισμα 

(Ευρώ) και λίαν δυσμενές παγκόσμιο 

οικονομικό περιβάλλον. Ποτέ 

στην ιστορία δεν κατέστη δυνατή 

η διάσωση μιας χώρας, με τόσα 

πολλαπλά προβλήματα. 

Καίτοι οι παράγοντες αναφέρθηκαν 

κατά σειρά αξιολόγησης, όλοι τους 

βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση. 

Έτσι δύναται κάποιος να λειτουργήσει 

σε δεδομένη περίοδο καθοριστι κά. 

Ενδεικτικό παράδειγμα απετέλεσε 

η απόφαση της 21ης Ιουλίου της 

ΕΕ, η οποία θεωρητικά θα έπρεπε 

να δώσει μιαν ανάσα περίπου δύο 

τριών μηνών στην χώρα μας. Όμως 

τις επόμενες μέρες ξεκίνησε η επίθεση 

στην Ιταλία, οπότε οποιαδήποτε ενδε-

χόμενα οφέλη εξανεμίστηκαν άμεσα. 

Ας αναλύσουμε τους παράγοντες 

ξεχωριστά. 

Έλλειμμα στο Ισοζύγιο 
Τρεχουσών Συναλλαγών1 
(ΕΤΣ): 
Αυτός είναι ο σημαντικό τερος 

παράγοντας του ελληνικού 

προβλήματος, ο οποίος όμως ή 

επιμελώς αγνοείται, ή ακροθιγώς 

αναφέρεται. Η χώρα μας το 2008 

παρουσίασε ένα εξόχως υψηλό ΕΤΣ 

της τάξεως του 14,5% του ΑΕΠ, που 

ισοδυναμούσε με 38,7 δις ευρώ, με 

το εμπορικό μόνο έλλειμμα την ίδια 

χρονιά να έχει ανέλθει στο 17%, ήτοι 

περίπου 45 δις. Ως μέτρο σύγκρι σης, 

το αντίστοιχο ΕΤΣ της ευρωζώνης, 

� '. �����*+ 
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Εδώ και 3 χρόνια η χώρα μας –αλλά και όλος ο δυτικός κόσμος– ταλανίζεται από 

μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση, συγκρίσιμη μόνον με αυτήν του 1929. Για την 

αντιμετώπισή της στη χώρα μας εφαρμόζεται μια οικονομική συνταγή, η οποία 

δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά, ούτε πρόκειται να δώσει καμιά απάντηση στο 

οικονομικό μας πρόβλημα. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά κι αυτοί που επιβάλουν 

αυτήν την συνταγή. Αυτό που επιδιώκουν οι “του εσωτερικού” είναι, με αφορμή 

την κρίση, να «απορροφηθεί» οι χώρα μας στους υπερεθνικούς παγκόσμιους 

μηχανισμούς, οι δε “του εξωτερικού” κερδίζοντας χρόνο, ευ ελπιστούν «να 

μαζέψουν» κάπως την κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας καθώς και την έκθεση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τους στα 

ελληνικά ομόλογα. Αυτό όμως είναι άλλη συζήτηση. Το κείμενο που ακολουθεί 

θα προσπαθήσει να αποδείξει με αριθμούς, γιατί το οικονομικό ζήτημα της 

Ελλάδος δεν έχει λύση. Η χρήση των οικονομικών δεδομένων είναι αναγκαία, 

γιατί δεν διανοείται οποιαδήποτε οικονομική ανάλυση, χωρίς τεκμηρίωση 

βασισμένη σε στοιχεία και μακροοικονομικά μεγέθη. 

1. Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Εμπορικό 
Ισοζύγιο (εισαγωγές και εξαγωγές 
εμπορευμάτων, καυσίμων κ.λπ) και το 
Ισοζύγιο Υπηρεσιών (τουρισμός, μεταφορές, 
Τραπεζικά εμβάσματα κ.λπ). 
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με 40 φορές μεγαλύτερο ΑΕΠ, ήταν την ίδια χρονιά μόλις 140 δις ευρώ. 

Ο δείκτης αυτός δεν απασχόλησε κανέναν από τους εγκεφάλους του μονεταρισμού 

–ανάλογο έλλειμμα παρουσίαζαν η Ισπανία και η Πορτογαλία– κι όμως αποτελεί 

την κυ ρίαρχη αιτία της κρίσης. Με το ιδεολόγημα της αυτορύθμισης της αγοράς, η 

λύση επα φίονταν στο ρυθμιστικό της ρόλο. Ας σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ το αντίστοιχο 

έλλειμμα είχε ανέλθει στο 6% του ΑΕΠ τους, πριν το ξέσπασμα της κρίσης. Πέραν 

αυτών, στη χώρα μας η καθησυχαστική εξήγηση που δίνονταν ήταν ότι “αφού είμαστε 

στο ευρώ, το θέμα δεν είναι προς ανησυχία”. Και όμως το ΕΤΣ αποτελεί τον κύριο 

συντελεστή του εξωτερικού δανεισμού και κατά συνέπεια του εξωτερικού χρέους μας. 

Μην έχοντας τη δυνατότητα η ΤτΕ να εκδώσει χρήμα, κατέφευγε και καταφεύγει στον 

εξωτερικό δανεισμό για να καλύψει τις ανάγκες της αποπληρωμής των εισαγόμενων 

προϊόντων και αγαθών. Με εθνικό νόμι σμα, το ΕΤΣ αντιμετωπίζεται με την έκδοση 

χρήματος, που οδηγεί με τη σειρά της στην διολίσθηση της αξίας του και κάποιες 

φορές σε υποτίμηση. Η διαδικασία αυτή συντελεί, ωστόσο, στη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας της χώρας. 

Όμως το ΕΤΣ παραμένει υψηλό και τώρα, στην περίοδο της ύφεσης, 8 με 10% (κάθε 

οργανισμός δίνει και διαφορετικούς δείκτες). Κατά περίεργο τρόπο και στην περίπτωση 

του ΕΤΣ, κομβικό σημείο είναι το 3% –ίσως λόγω της ιερότητας του αριθμού– πέραν του 

οποίου το έλλειμμα αρχίζει να είναι προβληματικό, όταν δε υπερβεί το 5% αρχίζουν να 

ηχούν οι σειρήνες του συναγερμού. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν το μέγεθος του ζητήματος. 

Η ΝΔ εστιάζει για την εξεύρεση λύσης στη μείωση της φορολογίας και στην ανάπτυξη. 

Η μείωση της φορολογίας είναι άνευ αντικειμένου διότι μόνο των 20% των άμεσων 

φορο λογικών εσόδων προέρχεται από τα νομικά πρόσωπα, άρα θα έχει ελάχιστη 

επίπτωση στην ανάπτυξη. Επιπλέον, σε συνθήκες γενικής οικονομικής ανασφάλειας 

(εγχώριας και διεθνούς) τα οποιαδήποτε ωφέλη από την μείωση της φορολογίας, είναι 

μαθηματικώς βέ βαιο ότι θα κατευθυνθούν στην αποταμίευση και επ’ ουδενί λόγω 

στις επενδύσεις. Πέραν αυτών, όπου εφαρμόστηκε το μέτρο, στις περισσότερες των 

περιπτώσεων οδήγησε σε μείωση των εσόδων και στην αύξηση των ελλειμμάτων. 

Να σημειωθεί ότι μόνον το 25% των κρατικών εσόδων προέρχεται από την άμεση 

φορολογία. Σε απόλυτη τιμή μάλιστα, τα έσοδα από την φορολόγηση των εταιρειών 

είναι μόλις 3 δις σε σύνολο εσόδων 53 δις. 

Ας σταθούμε στο θέμα της ανάπτυξης. Δοθέντος ότι το 76% του ΑΕΠ της χώρας 

διαμορ φώνεται από την κατανάλωση και τις υπηρεσίες, μια ενδεχόμενη επεκτατική 

πολιτική με πιστώσεις –διαφορετικά πώς να πραγματοποιηθεί ανάπτυξη;– θα 

οδηγούσε στην αύξηση της κατανάλωσης, κατά συνέπεια στην αύξηση του ΕΤΣ 

–εξ αίτιας τού ότι τα περισσότερα των προϊόντων είναι εισαγόμενα– και τέλος του 

εξωτερικού δανεισμού. Ένα άλλο αδιέξο δο, ένας άλλος φαύλος κύκλος. Επιπλέον 

όταν έχεις ως στόχο –όπως οι τροικανοί– την «εσωτερική υποτίμηση», το θέμα της 

ανάπτυξης είναι το τελευταίο που απασχολεί, γιατί το ζητούμενο είναι η ύφεση που θα 

οδηγήσει στην «εσωτερική υποτίμηση». Αυτά όμως είναι σχεδιασμοί επί χάρτου, γιατί 

η πραγματικότητα, όπως διαπιστώνουμε πεισματικά, αλλού οδηγεί. 

Υψηλή σχέση κρατικού 
Χρέους/ΑΕΠ. 
Η σχέση κρατικού Χρέους/ΑΕΠ βαίνει 

προς το 160 με 170% για εφέτος. 

Αυτό σημαίνει πρακτικά –πέραν της 

έμπρακτης αποτυχίας του μνημονίου– 

ότι εάν η χώρα μας δανείζεται με 

5%, τότε θα απαιτείται 8% του ΑΕΠ 

μόνον για τους τόκους (1,60Χ 5%). 

Άρα κινεζικού τύπου ανάπτυξη (δηλ. 

στο απίστευτο ποσοστό του 9-10% 

ετησίως) για να μειώνεται η σχέση 

χρέους ΑΕΠ, όπερ αδύνατον.

Ποιοι όμως είναι οι συντελεστές 

δημιουργίας του χρέους; 

Ας πάρουμε, για την ευκολία των 

υπολογισμών, ως παράδειγμα μια 

χώρα της οποίας η σχέση κρατικού 

Χρέους/ΑΕΠ είναι 100%. Η υπόθεση 

δεν είναι διόλου φανταστική, μιας 

και οι περισσότερες πια από τις 

χώρες που βρίσκονται στο μάτι του 

κυκλώνα, ή έχουν ξεπεράσει ή έχουν 

πλησιάσει την σχέση αυτή. 

Ας σημειωθεί δε ότι κάποιοι αναλυτές 

προσ διορίζουν, ότι εάν η σχέση 

υπερβεί το 80%, το χρέος καθίσταται 

μη διαχειρίσιμο Το έχουν διαβεί 

δε και οι ΗΠΑ και η Ε.Ζ. (που, 

σημειωτέον, αντιπροσωπεύουν 

μαζί το 55% του Πα γκοσμίου 

Ακαθάριστου Προϊόντος).  Οι 

παράγοντες που συντελούν στην 

αύξηση του χρέους είναι το ετήσιο 

έλλειμμα του προϋπολογισμού 

και το ΑΕΠ. Το ετήσιο έλλειμμα 

δε, καθορίζεται από το άθροισμα 

των τόκων που οφείλει η χώρα 

να πληρώνει ετησίως και από 

το αποκαλούμενο πρωτογενές 

έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης 

ετησίως (δηλ. έξοδα - έσοδα), 

αμφότερα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ 

(τόκοι+πρωτογενές έλλειμμα). Όταν η 

εν λόγω χώρα οφείλει ετησίως να πλη-

ρώνει το 5% για τους τόκους, πρέπει 

να παράγει πρωτογενές πλεόνασμα 

5% για να δι ατηρεί το χρέος σταθερό 

σε απόλυτες τιμές. Όταν όμως 

μειώνεται ο παρονομαστής, το ΑΕΠ 

δηλαδή, τότε αυξάνεται η σχέση 

χρέους/ΑΕΠ καίτοι η χώρα μπορεί να 

έχει μηδενικό έλλειμμα. 

Ας φανταστούμε τώρα την περίπτωση 

της Ελλάδος, όπου και οι τρείς 
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προαναφερόμε νοι δείκτες είναι αρνητικοί και άρα συντελούν στην μεγέθυνση της 

σχέσης Χρέους/ΑΕΠ. Η τρόικα και η κυβέρνηση εφαρμόζουν εξ αρχής την εξής συνταγή 

της αποτυχίας: Έχουμε έλλειμμα, οπότε λαμβάνουμε μέτρα εισπρακτικά και λιτότητας τα 

οποία όμως οδηγούν σε ύφεση και μείωση του ΑΕΠ και άρα σε λιγότερα έσοδα από τα 

προβλεπόμενα, άρα σε νέα ελλείμματα. Τότε λαμβάνουμε εκ νέου μέτρα εισπρακτικά 

και λιτότητας που οδηγούν ξανά σε περαιτέρω ύφεση και μείωση του ΑΕΠ και άρα σε 

λιγότερα πάλι έσοδα από τα προβλεπόμενα, άρα εκ νέου σε μεγαλύτερα ελλείμματα, 

και ούτω καθ΄εξής. Το σενάριο επαναλήφθηκε πέντε έξη φορές από το Μάιο του 2010, 

χωρίς αποτέλεσμα. Είναι όπως ο σκύλος που περιστρέφεται κυνηγώντας την ουρά του. 

Ο στόχος τους είναι να επιτευχθεί η εξίσωση Έσοδα - Έξοδα = 0. Εάν συνεχισθεί όμως 

αυτό το βιολί, η εξίσωση θα διαμορφωθεί ως εξής: Έσοδα = Έξοδα = 0, δηλ. η ακινησία 

των πάντων, στο “απόλυτο μηδέν”. Τότε θα ισχύσει, το γνωστό “η εγχείρηση επέτυχε 

αλλά ο ασθενής απεβίωσε”.  Για λόγους επικοινωνιακούς και σκοπιμότητας, η παντελής 

αστοχία του οικονομικού προγράμματος σε οποιοδήποτε επιδίωξη και εάν έθεσε, 

αποδίδεται σε ανικανότητα της κυβέρνησης και των εισπρακτικών μηχανισμών της και 

όχι στο ατελέσφορο της οικονομι κής πολιτικής αφ’ εαυτής. 

Παράδειγμα: Η προβλεπόμενη από το αρχικό μνημόνιο ύφεση ήταν, για το 2011, 2,5%. 

Στον προϋπολογισμό του 2011 ανήλθε στο 3%. Στο μεσοπρόθεσμο υπολογίζονταν 

3,5%, στις αρχές Αυγούστου ο ευτραφής ΥΠΟΙΚ την ανέβασε στο 3,9% –η ακρίβεια στα 

ποσοστά μάς μάρανε !– και αρχές Σεπτεμβρίου ο ίδιος δήλωσε ότι θα κινηθεί πάνω από 

5,5%. Το πρώτο πάντως εξάμηνο ήταν 7,7%, οπότε μάλλον η ύφεση θα ανέλθει πάνω 

από 6%. Για να διαμορφωθεί γύρω στο 5%, πρέπει στο 2ο εξάμηνο να υποχωρήσει 

στο 2,3%, πράγμα αδύνατο με τον νέο καταιγισμό μέτρων. Με τέτοια αστοχία και με 

τέτοια ύφεση, πώς να εισρεύσουν χρήματα στο κράτος και πώς να επιτευχθούν οι 

μακρο-οικονομικοί στόχοι; Για το 2012 προβλέπεται ύφεση 1%. Θα είμαστε ευτυχείς αν 

διαμορφωθεί στο 5%! 

Ο κλάδος των φωτογραφικών, ο οποίος το 2010 παρουσίασε υποχώρηση του κύκλου 

εργασιών -17%, –προσοχή όμως– και μείωση των κερδών -60%, αποτελεί κλασικό 

παρά δειγμα τού πού οδηγεί η υφεσιακή πολιτική. Με τέτοιου μεγέθους πτώση της 

κερδοφορίας, το κράτος, όχι μόνον δεν εισπράττει τα προβλεπόμενα έσοδα αλλά 

αναγκάζεται να επι στρέψει και φόρους, γιατί, ως γνωστόν, προεισπράττει κάθε έτος το 

50% της φορολογίας του επομένου. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος τής επιστροφής 

φόρων που αποκρύπτει η κυβέρνηση. 

Από όποιες πλευρές και αν εξετάσει κανείς το όλον ζήτημα συμπεραίνει ότι η Ελλάδα 

οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στη χρεοκοπία. Είναι παγκοίνως γνωστό, γι’ αυτό 

άλλω στε τα 10ετή ασφάλιστρα κινδύνου (CDS), ανήλθαν στις 13/9 σε 7.300 μονάδες 

βάσης, και η διαφορά δανεισμού (spread) στις 2.300. Η κατάσταση επιβαρύνεται δε 

περαιτέρω εξ αιτίας και του ισχυρού νομίσματος που έχουμε, το Ευρώ. 

Ευρώ 
Οποιαδήποτε θεώρηση των αιτιών της κρίσης, είναι αδύνατον να αφίσταται του Ευρώ. 

Το ευρώ και οι συνθήκες που το υποστηρίζουν, όπως αυτή του Μάαστριχτ, αποτελεί 

συστατικό στοιχείο της κρίσης. 

Οι αριθμοί και σε αυτό το σημείο, πέραν του ότι θα είναι βοηθητικοί για την κατανόηση 

του ζητήματος, θα είναι ταυτόχρονα και αμείλικτοι. Από το 1971 μέχρι την 1/1/2002, 

ημε ρομηνία εισδοχής της χώρας μας στη ζώνη του Ευρώ, η δραχμή είχε λίαν πτωτική 

ισοτιμία σε σχέση με δύο από τα ισχυρότερα τότε νομίσματα, το Μάρκο και το Δολάριο. 

Συγκεκριμένα η διακύμανση της ισοτιμίας της ως προς το Μάρκο ανά δεκαετίες ήταν: 

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι σε 

30 χρόνια η δραχμή υποτιμήθηκε 

κατά 1300% πε ρίπου ως προς το 

Δολάριο και 1900% ως προς το 

Μάρκο. Κατά μέσο όρο δηλαδή 

ανά δεκαετία, 430% και 600% 

αντίστοιχα. Αυτή η διαδικασία 

επέτρεπε την Ελλάδα να διατηρεί 

μέρος της ανταγωνιστικότητάς της. 

Ας δούμε απεναντίας τι συνέβη 

στη τελευταία δεκαετία, του Ευρώ. 

Την 1/1/2002 η Ελ λάδα εισέρχεται 

στην ευρωζώνη με την ισοτιμία 1 € 

= 340,75 δρχ την ίδια στιγμή που 

ισοδυναμούσε 1 USD με 0,88 €. 

Σήμερα όμως απεναντίας, η ισοτιμία 

Ευρώ προς Δολάριο είναι: 1 € = 

1,40 USD. 

Αυτό σημαίνει ότι το «εθνικό» μας 

νόμισμα την τελευταία δεκαετία 

όχι μόνον δεν διολί σθησε αλλά 

ανατιμήθηκε κατά περίπου 60% 

ως προς το δολάριο, ενώ τις 

προηγούμενες υποτιμούνταν κατά 

430%. Δοθέντος δε ότι την ίδια 

περίοδο είχαμε με τη Γερμανία ίδιο 

νόμισμα, πρακτικά παραμείναμε 

στην ίδια ισοτιμία, ενώ απεναντίας 

τις προηγούμενες δε καετίες η 

διολίσθηση της δραχμής ανά 

δεκαετία ήταν της τάξεως του 600%, 

ως προς το μάρκο. Λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν επιπλέον και την δεύτερη 

οικονομική δύναμη του πλανήτη 

την Κίνα, που έχει συνδεδεμένο το 

νόμισμα της με το δολάριο, τότε και 

ως προς αυτήν «ανατιμηθήκαμε» 

κατά 60%. 

Αυτά φυσικά εστιάζοντας μόνον 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Εάν όμως συνυπολογι στούν, η 

τεχνολογική και η παραγωγική 

τους υπεροχή, σε συνδυασμό με 

το φτηνό εργατι κό δυναμικό της 

Κίνας, και την καθήλωση την ίδια 

χρονική περίοδο του κόστους 

εργασίας στην Γερμανία, τότε γίνεται 

αντιληπτό το μέγεθος της βλάβης 

που υπέστη η Ελληνική οι κονομία 

την τελευταία δεκαετία. Βλάβη 

που ίσως μπορεί να χαρακτηριστεί, 

ως ανήκεστος, δεδομένης και της 

παγκοσμιοποίησης. Παίρνοντας 

και το παράδειγμα της άλλης 

Ευρωπαϊκής χώρας που βρίσκεται 

Μάρκο Γερμανίας (DM) Δολάριο ΗΠΑ 
(USD)

1971 10 δρχ 30 δρχ

1981 50 δρχ 50 δρχ

1991 110 δρχ 160 δρχ

2001 174 δρχ 380 δρχ
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τελευταία στο μάτι του κυκλώνα, της Ιταλίας, θα διαπιστώσουμε ότι το 1970, 1 μάρκο 

ισοδυναμούσε με 150 λιρέτες, ενώ το 2001 με 1000 λιρέτες. Ήτοι σε τριάντα χρόνια η 

Ιταλική λίρα υπο τιμήθηκε κατά 600%, 200% ανά δεκαετία δηλαδή. Έτσι εξηγείται το 

υψηλό έλλειμμα της Ιταλίας, στο εμπορικό ισοζύγιο της με τη Γερμανία. 

Δυσμενής διεθνής οικονομική κατάσταση 
Δεν θα ανακάλυπτε κανείς ξανά τον τροχό, λέγοντας ότι οι δυτικές οικονομίες 

κατευθύνονται, στην καλύτερη των περιπτώσεων, σε αναιμική ανάπτυξη και, στη 

χειρότερη, σε εκ νέου ύφεση. Σε περίπτωση δε ύφεσης, αυτή τη φορά ενδέχεται η Κίνα 

να μην παραμείνει αλώβητη, και τότε προμηνύεται παγκόσμιος Αρμαγεδδών. Πώς είναι 

δυνατόν άλλωστε να αποφευχθεί η αναιμική ανάπτυξη –ή ακόμα και η ύφεση– όταν 

η ΕΚΤ, κολλημένη στα υστερικά ιδεολογήματα του μονεταρισμού, αύξη σε 2 φορές 

τα επιτόκια του δανεισμού για την αποτροπή, όπως ισχυρίζεται, της αύξησης του 

πληθωρισμού. Δηλαδή μεταξύ του πληθωρισμού και της υφέσεως, είναι προτιμητέα η 

αποφυγή του πληθωρισμού. Λες και η Κίνα με πληθωρισμό 4 - 5% δεν έχει ανάπτυξη 

σχεδόν 10% κατά μέσον όρο ετησίως τις τελευταίες 3 δεκαετίες!    

Επειδή οι Ευρωπαϊκές ελίτ αρέσκονται να θέτουν στόχους και αριθμούς τους οποίους οι 

χώρες με θρησκευτική ευλάβεια οφείλουν να επιτύχουν για να μην ξαναπαρουσιαστεί 

κρίση, ας εξετάσουμε για ποιους αριθμούς πρόκειται: 3% το ετήσιο έλλειμμα του 

προϋπο λογισμού και 60% η σχέση κρατικού χρέους/ΑΕΠ. Ας δούμε όμως πώς ήταν 

διαμορφωμέ νοι αυτοί οι δείκτες το Σωτήριο έτος 2007, όταν ξέσπασε η κρίση στην 

Αμερική και κατόπιν παρέσυρε τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. 

Θα εξετασθούν οι αντίστοιχοι δείκτες των χωρών της Ευρωπαϊκής περιφέρειας, που 

έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς και των ΗΠΑ με του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Δηλαδή, εν μέσω καταιγισμού 

μέτρων λιτότητας, το ετήσιο 

έλλειμμα στην Ε/Ζ αυξήθηκε κατά 

1200% και η σχέση Xρέους / ΑΕΠ 

κατά 125% !!! Είναι εμφανές ότι, 

στην απέλπιδα προσπάθεια να 

σωθεί ο υπερχρεωμένος ιδιωτικός 

τομέας, διογκώνονται συνεχώς τα 

χρέη του κράτους ενώ ταυτόχρονα, 

στρεβλώνοντας την πραγματικότητα, 

καθίσταται υπεύθυνος ο κρατικός 

τομέας ως υπαίτιος της κρίσης. 

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 

/ ΑΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΗΤΑΝ 60% 

ΤΟ 2007, ENΩ ΓΙΑ ΤΟ 2011 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΟ 

98,5%. 

ΣΤΗ ΔΕ ΑΓΓΛΙΑ ΤΟ 2007 ΗΤΑΝ 

ΜΟΛΙΣ 48%, ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2011 

ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΣΤΟ 88%. 

Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους. Δεν 

χρειάζεται κάποιος να αναλώνεται 

σε αερολογίες, όπως κάνουν οι 

διάφοροι μονεταριστές και κάποιοι 

παπαγάλοι δημοσιογραφίσκοι. Οι 

τε λευταίοι ας μπουν στο κόπο να 

εξηγήσουν πώς, με μηδενικά σχεδόν 

ετήσια ελλείμματα –εξαιρουμένης 

της Ελλάδος– οι χώρες οδηγήθηκαν 

σε κρίση και σε ύφεση. Τώρα δε, η 

κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, 

γιατί όλα τα μακρο-οικονομικά 

μεγέθη έχουν επιδεινω θεί σημαντικά. 

Οι Ευρωπαϊκές ελίτ, απεναντίας, 

επιδιώκουν να οδηγήσουν τις χώρες 

της ΕΕ στους δείκτες του 2007, 

–όνειρο απατηλό και άπιαστο λόγω 

της κλίμακας της κρίσης– στους 

δείκτες δηλαδή που, σύμφωνα με 

τις μονεταριστικές τους δοξασίες 

και συνταγές, ήταν περισσότερο 

από τέλειοι και νά που, όμως, μας 

οδήγησαν στην πρωτοφανή κρίση 

που βιώνουμε. Η λογική τους είναι 

ότι με αυτόν τον τρόπο θα βγούμε 

από την κρίση και δεν θα βρεθούμε 

εκ νέου σε ύφεση! Μάλιστα 

κάποιοι θέλουν να κατοχυρώσουν 

τους δεί κτες και συνταγματικά, 

το οποίον πρακτικά σημαίνει την 

καθιέρωση του μονεταρισμού ως 

μοναδικής οικονομικής σκέψης, ες 

αεί. Μωραίνει Κύριος ον βούλεται 

απωλέσαι… 

2007
Ετήσιο Έλλειμμα 

Προϋπολογισμού
Σχέση Κράτους 

Χρέους/ΑΕΠ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0% 25%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2,8% 63%

ΕΛΛΑΔΑ 6,4% 104%

ΙΣΠΑΝΙΑ 1,6% 36%

ΙΤΑΛΙΑ 1,5% 105%

Μέσος όρος 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

0,6% 66%

2010
Ετήσιο Έλλειμμα 

Προϋπολογισμού
Σχέση Κράτους 

Χρέους/ΑΕΠ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 33% 100%

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 11% 90%

ΕΛΛΑΔΑ 15% 143%

ΙΣΠΑΝΙΑ 9% 65%

ΙΤΑΛΙΑ 7,3% 118%

Μέσος όρος 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

7% 82%



������ 133 •  �����	
 12 �����	��� 2011 �����
 23

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

 �!'����!'� �(����
Οι δείκτες είναι όμως αποκαλυπτικοί και για ένα άλλο λόγο. Η τωρινή κατάσταση 

είναι χειρότερη από το 2007, για τους εξής τρεις λόγους: 

Α. Η σχέση χρέους / ΑΕΠ έχει επιδεινωθεί σημαντικά και θα χειροτερεύει. 

Β. Το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί στο 10% και στην Ευρώπη όπως και στην 

Αμερική και πεισματικά δεν λέει με τίποτε να μειωθεί. 

Γ. Τα οικονομικά όπλα που έχουν στη φαρέτρα τους η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της 

Αμερικής και η ΕΚΤ εξαντλούνται. 

Σημειωτέον, οι δύο τράπεζες ακολουθώντας εκ διαμέτρου αντίθετες επιλογές 

–περιορι στικές με μέτρα λιτότητας η Ευρωπαϊκή, επεκτατική με τύπωμα χρήματος 

η άλλη–οδηγούν τις οικονομίες τους στον ίδιο παρονομαστή, ισχνή ανάπτυξη και 

ενδεχόμενα εκ νέου σε ύφεση. Άρα δεν έχουν πλέον εναλλακτικές επιλογές και 

τα περιθώρια τους στενεύουν όλο και περισσότερο, γιατί ό,τι δεν έπραξε η FED το 

έκανε η ΕΚΤ και αντιστρόφως. Σε λίγο ενδέχεται να σηκώσουν και τα χέρια ψηλά… 

Συμπέρασμα: Η πολυ - αιτιότητα του οικονομικού μας προβλήματος είναι 

τέτοιου με γέθους, ώστε ο τετραγωνισμός του κύκλου να φαντάζει πιο εφικτός. 

Άλλωστε όλα τα οι κονομικά δεδομένα για το 2011 –ετήσιο έλλειμμα του 

προϋπολογισμού, που δεν θα είναι λιγότερο του 10%, η σχέση Χρέους / 

ΑΕΠ που θα ανέλθει στο 165% το 2011– είναι εκτός ελέγχου και στόχων και 

προδικάζουν την χρεοκοπία. Το εκ του πονηρού δίλημμα του Μαΐ ου του 2010  

«μνημόνιο ή χρεοκοπία»  μετατράπηκε σε «και μνημόνιο και χρεοκοπία». 

«Η Ελλάδα έφερε την Ευρώπη στο χείλος του γκρεμού. Ναι, αλλά την 
Ευρώπη δεν την έσωσε το πακέτο οικονομικής στήριξης που ενέκρινε 
για την Ελλάδα, αλλά η απόφαση τής Αθήνας να το πάρει και να μην 
κηρύξει πτώχευση. Διότι η πτώχευση θα ήταν πιο βολικός δρόμος, από τις 
σημερινές δραστικές περικοπές. Και αυτό επειδή το 80% των πιστώσεων 
της Ελλάδος προέρχεται από το εξωτερικό, επομένως οι Έλληνες θα ήταν σε 
καλύτερη θέση εάν προχωρούσαν σε αναδιαπραγμάτευση του χρέους και 
δεν έπαιρναν το ευρωπα κέτο». Από άρθρο της γερμανικής Finacial Times 
της 12ης/8/2010 με τίτλο “Ο άνθρωπός μας στην Αθήνα.” δηλ. ο Γιώργος. 
Τα λέει όλα! 

Θα οδηγηθούμε στη χρεοκοπία αφού η χώρα υποστεί τα πάνδεινα. Ενώ εάν είχε 

κηρυ χτεί στάση πληρωμών στις αρχές του 2010, η χώρα δεν θα είχε υποστεί το 

σοκ του μνη μονίου και τώρα θα ήμασταν καλύτερα, όπως παραδέχεται άλλωστε 

και ο αρθρογράφος των Finacial Times. Η τωρινή οικονομική πολιτική δεν είναι 

“θεραπεία-σοκ” αλλά “σοκ άνευ θεραπείας”, όπως περιπαικτικά εξηγούσαν οι 

επικριτές ανάλογης οικονομικής πολιτικής της περιόδου Γιέλτσιν, στη Ρωσία. 

ΥΓ. Στις 16/9/2011 μέλος της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κατήγγειλε ότι με 

πα ρέμβαση της EUROSTAT, το έλλειμμα του 2009 αναθεωρήθηκε αυθαίρετα στο 

15,4%. Ας φέρουμε στη μνήμη ορισμένα γεγονότα. 

Πράγματι η EUROSTAT, με ανακοίνωσή της στις 15/11/2010 –για να μην βρεθεί σε 

δυσχερή θέση η κυβέρνηση ανακοινώνοντας το έλλειμμα πριν τις δημοτικές και 

περιφε ρειακές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου– καθορίζει το ύψος του ελλείμματος στο 

15,4%. Αυτό έγινε γιατί εντάχθηκαν στη γενική κυβέρνηση πολλές προβληματικές 

ΔΕΚΟ αυξάνοντας το ύψος του ελλείμματος στα 36,2 δις. Η αιτιολογία που έδωσε 

το πρώην μέλος της ΕΛΣΤΑΤ, ήταν “για να παρθούν νέα μέτρα”. 

Η αιτιολόγηση δεν είναι επαρκής και δεν ευσταθεί. Το μνημόνιο τον 11/2010 ήταν 

δρο μολογημένο και τα μέτρα λαμβάνονταν με συχνότητα ριπών πυροβόλου. 

Σημειωτέον η κυ βέρνηση είχε βγει αλώβητη από την εκλογική μάχη και, όπως 

δήλωσε  ο πρωθυπουργός, η εντολή της κάλπης ήταν να συνεχίσουν το έργο 

τους. Άρα δεν είχε ανάγκη η κυβέρνηση την εκτόξευση του ελλείμματος σε 

τέτοιο ύψος –το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα και την αστοχία του ποσοστού του 

ελλείμματος ως προς το ΑΕΠ για το 

2010– που είχε προσδιο ρισθεί στο 

8%, για να δικαιολογήσει νέα μέτρα. 

Αποτελεί πάντως παραδοξολογία 

η ανα κοίνωση του ελλείμματος 

από την EUROSTAT, χωρίς ουδεμία 

συνεργασία και συμφωνία όπως 

αποκαλύφτηκε τώρα, με την 

ΕΛΣΤΑΤ. 

Θα επιχειρηθεί μια άλλη 

αιτιολόγηση. Η τρόικα είχε να 

αντιμετωπίσει το πρόβλημα της 

ύφεσης, γιατί η καθίζηση της 

οικονομίας ήταν πολύ υψηλότερη 

από αυτήν που ανακοινώ νονταν. 

Όσοι δραστηριοποιούνται 

επιχειρηματικά το γνωρίζουν. 

Όμως δεν ήταν δυνατόν να 

αποκαλυφθεί το πραγματικό της 

ύψος, διότι θα γίνονταν αποδεκτή 

από τους πρώτους μήνες η αποτυχία 

του μνημονίου και η χώρα θα 

οδηγούνταν άμεσα σε χρεοκοπία 

Αυτό όμως δεν ήταν στα σχέδια 

της ΕΕ που επιδίωξής της ήταν να 

καθυστερήσει αυτήν την διαδικασία, 

για να περισώσει, εν τω μεταξύ, τα 

υπόλοιπα προβληματικά μέλη της 

ΕΖ. Επιλέχθηκε έτσι η αυθαίρετη 

αύξηση του ελλείμματος του 

2009 για να δικαιολογηθούν κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, οι αστοχίες που 

προέκυπταν από τη μεγαλύτερη 

από την προβλεπόμενη ύφεση. 

Άλλωστε μελέτες οικονομολόγων 

προσδιορίζουν ότι κάθε 1% του ΑΕΠ 

περικοπών, οδηγεί σε μείωσή του, 

που κυμαίνεται μεταξύ του 1 έως 

1,7% –πάντως πάνω από 1%. Το 

2010 η δημοσιονομική προσαρμογή 

ήταν 14 δις, ήτοι 6% του ΑΕΠ, κατά 

συνέπεια η ύφε ση έπρεπε να είχε 

διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 6% 

και όχι στο 4,35 που ανακοινώθηκε. 

Να σημειωθεί ότι η σχετική 

ανακοίνωση της ΝΔ ήταν χλιαρή και 

τότε και τώρα, παρότι είναι άμεσα 

ενδιαφερόμενη και εμπλεκόμενη. 

Το μαγείρεμα και το πείραγμα των 

στοιχείων βρίσκεται σε ημερήσια 

διάταξη και τώρα. Δεν πρέπει να 

υπάρχει ουδεμία αμφιβολία επ’ 

αυτού. 

Σεπτέμβριος 2011 
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12 ΑΙΤΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΒΕΒΑΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

Α. Ο πληθυσμός της Ευρώπης είναι γερασμένος τόσο ηλικιακά όσο και πνευ ματικά, 

με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Επι πλέον 

στερείται οράματος δοθέντος ότι η Ευρωπαϊκή ελίτ αδυνατεί πλέον να πα ράγει κάτι 

ανάλογο. Το μόνο που υπόσχεται για τις προσεχείς δεκαετίες δια του «Συμφώνου 

Ανταγωνιστικότητας»1 είναι: “Βlood, Sweat, Tears and Τoil”, κατά την ρήση του Tσώρτιλ. 

Β. Επιζητώντας διέξοδο στα παραπάνω, επιχειρεί μέσω των μεταναστών την εξεύρεση 

λύσης, ακλουθώντας άκριτα, και εδώ, το παράδειγμα των ΗΠΑ. 

Γ. Πιστεύοντας ότι οι οικονομικές κρίσεις ήταν παρελθόν, πραγματοποίησε μια 

αλόγιστη επέκταση προς ανατολάς. Αυτό έγινε και για έναν άλλο λόγο: σε συνερ-

γασία με τις ΗΠΑ επιδίωξε την περικύκλωση της Ρωσίας. Μια παροιμία όμως λέει «το 

μυρμήγκι, όταν πρόκειται να χαθεί, φτερώνει». 

Δ. Το Ευρώ ήταν ένα εγκεφαλικό κατασκεύασμα, που δεν έλαβε υπ’ όψιν τις 

πολιτισμικές και οικονομικές διαφορές των χωρών μελών. Ενιαίο νόμισμα προ-

ϋποθέτει, οικονομική ομοιογένεια των χωρών μελών και όχι ανισορροπίες αυτής της 

κλίμακας. 

Ε. Η οικονομική σύγκλιση που επιχειρήθηκε, πραγματοποιήθηκε βασιζόμενη σε έναν 

αλόγιστο δανεισμό, κύρια του ιδιωτικού τομέα, τις συνέπειες του οποίου βιώνουμε 

τώρα. 

ΣΤ. Η πολιτική της Ευρώπης είναι ένα κράμα νεοφιλελευθέρων μονεταριστι κών 

επιλογών, σε συνδυασμό με ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό - αυτόν της Ε. Επιτροπής, 

σημειωτέον μη εκλεγμένο - συγκρίσιμο με αυτόν του πρώην σοσια λιστικού μπλοκ. 

Ουδείς έχει τολμήσει να διερευνήσει το κόστος συντήρησης του μηχανισμού αυτού 

των Βρυξελλών που, ενώ ζει μέσα στην χλιδή, νομοθετεί στέλ νοντας πολλές φορές 

με δαιδαλώδεις νομοθεσίες, στην ανέχεια και την φτώχεια, εκατομμύρια Ευρωπαίους 

πολίτες. 

Ζ. Όταν πραγματοποιείται ένα εγχείρημα αυτής της εμβέλειας όπως είναι η ευρωπαϊκή 

ενοποίηση, είναι αναγκαία η ενεργός συμμετοχή, ή τουλάχιστον η συ γκατάθεση των 

πολιτών. Αυτή όμως δεν υπάρχει πλέον και τρανή απόδειξη είναι η απαξίωση των 

Ευρωπαϊκών εκλογών όπου η συμμετοχή κυμαίνεται στο 40%, στις δε χώρες της 

Α. Ευρώπης μόλις το 20%. Στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών, οι Ευρω-Εκλογές 

περνούν απαρατήρητες. 

Η. Συνεπεία των παραπάνω, η τεχνητή προσπάθεια δημιουργίας του Ευρω παϊκού 

έθνους, αντιγράφοντας το παράδειγμα των ΗΠΑ, δεν έχει προοπτικές για τί δεν 

λαμβάνει υπ όψιν τις βαθιές ιστορικές καταβολές των Ευρωπαϊκών χωρών και τις 

πολιτισμικές διαφορές τους. 

Η ενέργεια αυτή βασίζεται στο 

αξίωμα ότι εάν μια έννοια υφίσταται 

στο διανοητικό επίπεδο (όπως π.χ. 

η υπέρβαση του έθνους - κράτους), 

είναι εν δυνάμει παρούσα και 

στην πραγματικότητα άρα πραγ-

ματοποιήσιμη. Η αντίληψη αυτή είναι 

γνωστή ως «μοντελοποίηση»

η αλλιώς «θεωρητικό πρότυπο». 

Σ αυτή την διαδικασία εδράζεται 

και το κράτος - αγορά που 

θα αντικαταστήσει το έθνος -

κράτος. Είναι η πολιτική εκδοχή 

των μονεταριστικών δογμάτων 

του Μίλτον Φρίντμαν, τα οποία 

προβλέπουν την ριζική μείωση 

του πολιτικού ρόλου του κράτους 

μιας και αυτό δεν θα μπορεί 

πλέον να παρεμβαίνει διορθωτικά 

στην Οικονομία. Με αυτόν τον 

σχεδιασμό πιστεύεται ότι θα επέλθει 

ο μαρασμός και τελικά η εξάλειψη 

του μισητού έθνους - κράτους, 

η αιτία πασών των κακών. Θα 

επακολουθήσει η δημιουργία του 

Ευρωπαϊκού Έθνους, η νέα Γη της 

Επαγγελίας, η προ - πτωτική Εδέμ. 

Επιπροσθέτως η κινητήρια 

δύναμη της Ευρώπης, η Γερμανία, 

ουδόλως επι θυμεί να απεμπολήσει 

τα κυριαρχικά της δικαιώματα. 

Ως γνωστόν στη Γερμανία, το 

Συνταγματικό Δικαστήριο της 

Καρλσρούης (ΣΔΚ) είναι ο 

θεματοφύλακας για την τήρηση του 

Συντάγματος, σε αντίθεση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες που είναι 

ή προεδρο -κεντρικές 

ή πρωθυπουργο- κεντρικές. Το 

ΣΔΚ απεφάνθη για την Συν θήκη της 

Λισαβόνας τον Ιούνιο του 2009 ως 

εξής: «Το Δικαστήριο διαπιστώνει 

ότι δεν υπάρχει “ευρωπαϊκός 

λαός” και ότι κατά συνέπεια δεν 

υπάρχει ευρωπαϊκή κυριαρχία. Οι 

χώρες μέλη και οι λαοί τους, που 

εκφράζονται μέσα από την εθνική 

δημοκρατική δομή, συνιστούν τα 

“It is true that you may fool all of the people some 
of the time; you can even fool some of the people 
all of the time; but you can’t fool all of the people 
all of the time.” 

«����� ���	
�� ��� ���
�� �� 
������� �����, 

����� ����� ����
�� ���� �� 
������� ��������, 
��
� ��� ����� ���� �
� ���
�� �� 
������� �����, 
��
� ��� �����.» 
      Αβραάμ Λίνκολν 

1. Με το Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, τα 
κράτη - μέλη της Ευρωζώνης ουσιαστικά 
παραχωρούν στο Ευρω παϊκό Συμβούλιο 
αρμοδιότητες (καθορισμός μισθών και 
συντάξεων, απασχόληση και, εν μέρει, 
φορολογία επιχειρήσεων) που μέχρι σήμερα 
ανήκαν αποκλειστικά στα ίδια. 
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μόνα θεμέλια της νομιμότητας της Ενώσεως, η οποία χαρακτηρίζεται από τους δικαστές 

ως «Ένωση, πάνω σε βάση συμβολαίου μεταξύ κυρίαρχων κρατών». Η πρωταρχική 

κυριαρχία παραμένει στα χέρια των λαών. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει την ίδια 

νομιμότητα που έχουν τα εθνικά Κοι νοβούλια και η γερμανική εκπροσώπηση δεν μπορεί 

να στερηθεί της δικαιοδοσί ας της στους θεμελιακούς τομείς της κρατικής κυριαρχίας»2. 

Εύλογο το ερώτημα γιατί τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη να απεμπολήσουν την κυριαρχία 

τους, την στιγμή που η Γερμανία επιδιώκει την ενίσχυσή της; 

Εάν παρόλα αυτά επιτευχθεί η περαιτέρω ενοποίηση της ΕΕ, τότε πρέπει να μετονομασθεί 

σε ΕΧΕ, προσθέτοντας ένα Χ ενδιάμεσα, δηλαδή Ένωση Χρεοκοπημένων Ευρωπαίων, 

δοθέντος ότι το 2010 το μέσος όρος του συνολικού χρέους (ιδιωτικού και κρατικού) της 

ΕΖ ήταν 267% του Ακαθάριστού Προϊόντος της, με τάση συνεχούς ανόδου λόγω της 

αναιμικής ανάπτυξης. Αξίζει να προσδιορισθεί ότι επιμερισμός του χρέους είναι: 

185% ιδιωτικό και 82% κρατικό, πράγμα που αποδεικνύει και με αριθμούς, 

ότι η κρίση οφείλεται αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα. 

Θ. Η ΕΖ δεν θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στον ασύμμετρο ανταγωνισμό που προέκυψε 

από την παγκοσμιοποίηση, στην οποία, σημειωτέον, πρωτοστάτησε. Το συνολικό ΑΕΠ 

της Ευρωζώνης αντιπροσωπεύει τώρα το 17% του παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος. 

Σύμφωνα με μελέτη, σε δυο ή τρεις δεκαετίες θα μειω θεί κάτω του 10%. Επιπλέον, 

παίρνοντας ως αφετηρία τους ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων δεκαετιών, το ΑΕΠ της 

Κίνας σε μια περίπου δεκαετία θα φτάσει το σύνολο του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Δηλαδή 

και να εξέλθει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από την τρέχουσα κρίση, θα 

βρεθεί στο σύνολό της να είναι ο “φτωχός συγγενής” του παγκόσμιου οικονομικού και 

πολιτικού γίγνεσθαι. 

Ι. Η Ευρωπαϊκή ελίτ προς επίλυση του ζητήματος αυτού επέλεξε την σταδι ακή μετατροπή 

της Ευρώπης σε περιοχή τριτοκοσμικού κόστους παραγωγής. Το πρώτο κύμα μέτρων 

το βιώνουν ήδη οι Ευρωπαϊκοί λαοί. Επί πλέον, προς επίτευξη αυτού του στόχου 

χρησιμοποιούν και τους μετανάστες οι οποίοι, με το χαμηλό κόστος εργασίας τους, 

συμπιέζουν και τις αμοιβές των τοπικών εργαζο μένων, πράγμα που δεν λαμβάνουν 

υπ’ όψιν τους αυτοί που άκριτα συνηγορούν, προς έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό 

μεταναστών σε κάθε χώρα.

ΙΑ. Στερείται πρώτων υλών, γεγονός που την καθιστά ευάλωτη και επιρρεπή σε 

εκβιασμούς. 

ΙΒ. Η Ευρώπη μοιάζει όλο και πιο πολύ με την βιβλική Βαβέλ. 

Όσοι έχουν αντιρρήσεις στα παραπάνω ας μπούνε στο κόπο να εξηγήσουν γιατί 

ανεπτυγμένες χώρες δεν θέλουν πλέον, άλλες να μπουν στην Ευρωζώνη και άλλες 

στην ΕΕ, ενώ οι μόνες που το επιδιώκουν είναι χώρες όπως η Αλβα νία, τα Σκόπια κλπ, 

προφανώς γιατί το πολιτικό τους προσωπικό και όχι μόνον, προσβλέπει σε προσωπικά 

οφέλη. 

Εξαίρεση αποτελεί η Τουρκία 

για λόγους που έχουν γίνει 

πλέον εμφανείς. Οι προθέσεις 

της Τουρκίας όσον αφορά την 

Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια 

–και θα μπορούσε κανείς να πει 

και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη– 

αναλύονται εκτενέστατα στο βιβλίο 

του υπουργού εξωτερικών 

Αχμέτ Νταβούτογλου 

“Στρατηγικό βάθος”. 

Η οικονομική διακυβέρνηση της 

ΕΕ, η οποία κυοφορείται, είναι 

μια ύστατη προσπάθεια για την 

διατήρηση της συνοχής της –ο 

οικονομικός σχεδιασμός δεν θα 

είναι πλέον στην δικαιοδοσία 

των εθνικών κρατών αλλά θα 

εκπορεύεται από τις Βρυξέλλες. Με 

την αμφίβολη αποτελεσματικότητά 

της δε, θα έχει οδυνηρές συνέπειες 

για τις δυνάμεις της εργασίας. 

Μιας και στην κοινωνία όπου 

ζούμε πλασάρεται ως ύψιστη αξία 

η ανώτερη μορφή δημοκρατίας και 

ατομικών ελευθεριών που γνώρισε 

ποτέ η ανθρωπότητα, η ευρωπαϊκή 

ελίτ –εφόσον είναι τόσο σίγουρη 

για τις ιδέες και τις επιδιώξεις της 

– δεν έχει παρά να καταφύγει σε 

Ευρωπαϊκό δημοψήφισμα για την 

νομιμοποίηση των ενεργειών της. 

Είναι αναγκαίο άλλωστε με τόσες, 

ευρείας κλίμακας, αλλαγές που 

επιχειρούνται. 

Τότε θα αντιληφθούμε και 

έμπρακτα πόσα από τα Ευρωπαϊκά 

έθνη συμφωνούν με αυτές τις 

αλλαγές καθώς και με την τεχνητή 

δημιουργία του «ευρωπαϊκού 

έθνους». Αλλά από φόβο δεν θα 

το πράξει, δικαιώνοντας τωρινούς 

ηγέτες πρώην σοσιαλιστικών 

χωρών, που αποκαλούν την ΕΕ 

χειρότερη από το Πολιτικό Γραφείο 

του ΚΚΣΕ. 

Άγραφος «κοινωνικός νόμος» 

λέει: η πρώτη γενιά ενδιαφέρεται 

συμμετέχο ντας, η δεύτερη 

αδιαφορεί παραμένοντας ουδέτερη, 

και η τρίτη εναντιώνεται. Η Ευρώπη, 

όπως όλα πλέον δείχνουν, διανύει 

την δεύτερη φάση. 

2. Από το βιβλίο της Μαρί Φρανς Γκαρώ, 
όπως αναπαράγεται στην εφημερίδα 
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της 6ης Μαρτίου 2011.
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

���
	 ���� 	��!

www.photovision.gr

http://www.exponet.gr/2011/photovision2011/
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• Πως βρεθήκατε φωτογράφος στην μακρινή Ορεστιάδα;

Ξεκίνησα να φωτογραφίζω ερασιτεχνικά στα δεκαπέντε μου - με δανεικές μηχανές από τους 

φίλους μου γιατί τότε οικονομικά δεν ήμασταν σε καλή κατάσταση. Αργότερα όταν ήμουν 

στο στρατό κατάφερα με τις οικονομίες μου να πάρω την πρώτη μου φωτογραφική μηχανή, 

μια διοπτική 6x6 Lubitel 2. Aυτή η μηχανή είναι πάρα πολύ γνωστή στους ερασιτέχνες και 

ακόμα στους επαγγελματίες εκείνης της εποχής. Ερασιτεχνικά ασχολήθηκα πολλά χρόνια και 

μετά τον στρατό. Η αρχική επαγγελματική μου κατεύθυνσή μου ήταν τελείως διαφορετική. 

Την φωτογραφία την ξεκίνησα από χόμπι και γι’ αυτό και ονόμασα την επιχείρηση μου Photo 

Hobby. Το φωτογραφικό κατάστημα εξακολουθεί μέχρι σήμερα και υπάρχει με αυτή την 

επωνυμία. Στις αρχές του 1980 βρέθηκα στη Γερμανία. Παρατηρώντας εκεί τα φωτογραφικά 

καταστήματα σε ποιο επίπεδο βρίσκονταν σε σύγκριση με αυτά που γνώριζα εγώ στην πόλη 

μου και στην Αθήνα, σκεφτόμουν πως αν δεν μπορούσα να μείνω στη Γερμανία και επέστρεφα 

στην πατρίδα μου θα έκανα κάτι διαφορετικό. Και εκεί είχα βάλει ένα στόχο, να αγοράσω μία 

από τις πρώτες Canon reflex που κυκλοφορούσαν.  

• Εδώ στην Ορεστιάδα αντιμετωπίζετε προβλήματα με μείωση των πωλήσεων; Όντως οι 

έλληνες στρέφονται στην διπλανή Βουλγαρία για τις αγορές τους; 

Ναι. Στις γειτονικές χώρες έχει αναπτυχθεί πολύ η αγορά τους. Κάποιες μεγάλες αλυσίδες 

έχουν απλωθεί μέχρι τα σύνορά μας. Με το που διασχίζουμε τα σύνορα συναντάμε μία 

καινούρια μικρή πόλη με αρκετά πολυκαταστήματα που εξυπηρετούν και την ελληνική αγορά. 

�,����)*+ �!F&9�+
��� ��� ������� ?���

��� (6�,�� $,6�� �*� 
�,'�!&�� �� �!#��� 
�� 7B��9&�7�,+ �*+ 
;�&�!"��&*+ �$6��!�+ �*+ 
�##�)�+. \��� $,�;����! �� 
���#��;���,��. � �!F&9�+ 
�,����)*+ ��+ )���! �!� 
!)(� ��, �! $*�����! �� ��$�! 
$4��&� 7B��9&�7�+ $�*� 

�'&!�!'4 �&�$�!�)�. 
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• Και φυσικά ανάμεσα τους είναι πολυκαταστήματα με 

ηλεκτρονικά. Τα φυλλάδια τους μοιράζονται και μέσα στη 

χώρα μας από χωριό σε χωριό. Οπότε όταν κάποιος πάρει 

ένα φυλλάδιο στα χέρια του βλέπει μία φωτογραφική 

μηχανή 79 ευρώ και χωρίς να πολυψάξει την ελληνική 

αγορά αν την διαθέτει ακριβότερα ή φτηνότερα θα την 

πάρει. Επισκέπτονται έτσι κι αλλιώς την Βουλγαρία για να 

προμηθευτούν φθηνά καύσιμα. 

• Συνεπώς ο δικός σας τζίρος στην περιοχή βασίζεται κυρίως 

στην παροχή υπηρεσιών;

Δυστυχώς και σε αυτό το κομμάτι διαπιστώνω ότι δραστη-

ριοποιούνται Βούλγαροι φωτογράφοι στην περιοχή μας. 

Αυτό βέβαια δεν είναι παράνομο. Και εμείς μπορούμε να 

δουλέψουμε στη χώρα τους. Το μόνο που μπορεί να ελέγ-

ξει η ΔΟΥ είναι αν κόβεται κάποιο παραστατικό. 

• Υπάρχει κάποιο συνδικαλιστικό όργανο στο Νομό σας;

Έχουμε ιδρύσει το σύλλογο και έχουμε το καταστατικό στα 

χέρια μας. Ιδρύθηκε με την συνεργασία κάποιων μελών 

της ΠΟΦ από Αθήνα όπως του κ. Αντωναρόπουλου. 

Πρέπει να κάνουμε μία γενική συνέλευση και εκλογές. Έτσι 

ερευνήσαμε και το ζήτημα της Βουλγαρίας. 

• Οι τιμές έχουν πολύ μεγάλη απόκλιση; 

Οι τιμές έχουν μεγάλη απόκλιση γιατί εκεί ο μισθός είναι 

περίπου στα 300 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε οι αναλογίες 

είναι πολύ διαφορετικές. Δηλαδή αν τους προκύψει μία 

βάφτιση π.χ. με 250 ευρώ στην Ορεστιάδα ή στον Έβρο, 
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ο φωτογράφος από τη Βουλγαρία θα την κάνει ευχαρίστως γιατί 

γι’ αυτόν τα χρήματα είναι πολλά. Οπότε αποτελεί κίνητρο για τους 

φωτογράφους από τη Βουλγαρία να έρθουν να δουλέψουν σε εμάς. 

Δεν έχω εντοπίσει ακόμη αν γίνεται κάποια καμπάνια ή όχι αλλά με 

τους ανθρώπους από τα κοντινά χωριά έχουμε και φιλικές σχέσεις. 

Αν οι δύο χώρες είχαν και το ίδιο επίπεδο τιμών και αμοιβών τότε θα 

είχαμε μόνο θετικά από αυτή την επαφή.    

• Εσείς ως φωτογράφος ποια λύση βλέπετε σ’ αυτό;

Αυτή η κατάσταση μας πιέζει και μας πιέζει πολύ. Τώρα τι μπορούμε 

να κάνουμε εμείς οι φωτογράφοι; Όσο μπορούμε να κόψουμε τα 

κόστη. Είτε σε προσωπικό, είτε σε λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 

Κάποια πράγματα είναι αδύνατον να τα κόψεις. Ένα νοίκι που τρέχει, 

το διαπραγματεύεσαι. Το ΤΕΒΕ μπορείς να το διαπραγματευτείς; 

Ηλεκτρικό ρεύμα μπορείς να διαπραγματευτείς; Υπάρχουν δηλαδή 

έξοδα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Από την άλλη τα έσοδά 

μας είναι συνεχώς λιγότερα. Παλιότερα είχαμε ζητήσει και από το 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιώργος Συναπίδης ίδρυσε 

το κατάστημα του πριν 28 

χρόνια στην Ορεστιάδα. Έχει 

ασχοληθεί με διάφορα είδη 

φωτογραφίας αλλά σήμερα 

απασχολείται κυρίως με τη 

φωτογραφία γάμου. Από 

την αρχή της καριέρας του 

δραστηριοποιείται έντονα και 

στα συνδικαλιστικά όργανα 

του κλάδου είτε κεντρικά 

είτε περιφερειακά. Σήμερα 

η επιχείρηση  ανήκει στο 

δίκτυο των καταστημάτων 

του Φωτοδεσμού, ενω στην 

εταιρεία πλέον εργάζεται και ο 

υιός Βασίλειος Συναπίδης. 

O 7B��9&�7�+ �*+ �;)���)�+

Υπουργείο να υπάρχει ένα διαφορετικό φορολογικό καθεστώς 

στον Έβρο όπως υπάρχει σε όλες τις παραμεθόριες περιοχές. 

• Όσον αφορά στη φωτογραφία τι στόχους έχετε για το 

μέλλον;

Προσπαθώ και δίνω συνεχώς βαρύτητα στην παρακολούθηση 

διάφορων σεμιναρίων, δεν τα έχω σταματήσει ποτέ. Μπορώ 

να ξεχωρίσω τα σεμινάρια του Τσακίρη από την Καβάλα 

και της οικογένειας Νικολέρη από την Θεσσαλονίκη. 

Δραστηριοποιούμαι επίσης πολλά χρόνια στα συνδικαλιστικά 

όργανα του κλάδου έστω και άτυπα. Ήμουν άτυπα μέλος 

στην ΕΚΦΑ και αργότερα ήμουν μέλος στους συλλόγους 

της Θεσσαλονίκης. Πλέον η επιχείρηση έχει μεγαλώσει και 

απασχολείται και ο γιος μου ο οποίος μαθαίνει τη τέχνη της 

φωτογραφίας και θα αναλάβει την επιχείρηση. Ως νεότερος 

σίγουρα φέρνει μια νέα πνοή στην επιχείρηση καθώς 

ασχολείται πολύ με την τεχνολογία και την επεξεργασία βίντεο. 
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