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Εδώ Λονδίνο
Φανταστείτε ότι κανονίσατε με την οικογένειά σας και
άλλους φίλους να πάτε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος
στο Λονδίνο για ξεκούραση και αλλαγή παραστάσεων.
Σίγουρα θα σας έρθει πιο φθηνά από το να πάτε να …
ψηφίσετε στο χωριό σας ή να κάνετε τα πρώτα μπάνια σε
κάποιο νησί των Κυκλάδων.
Μόλις έχετε πάρει λοιπόν το πρωινό σας στο ξενοδοχείο.
Αφήνοντας όλους τους άλλους για …shopping therapy
στην Oxford Street, παίρνετε τον υπόγειο και πάτε να
δείτε την πολύ καλή αναδρομική έκθεση φωτογραφίας
αφιερωμένη στον μεγάλο πρωτοπόρο Ρώσο φωτογράφο
του μεσοπολέμου Alexander Rotsenko, στην περίφημη
TATE gallery του Λονδίνου.
Με την φωτογραφική μηχανή να κρέμεται στο λαιμό,
ξεκούραστος και με ένα χαμόγελο αγαλλίασης να
διατρέχει το πρόσωπό σας για τις όμορφες στιγμές
στο Λονδίνο, ακούτε τους ήχους του υπόγειου να
επαναλαμβάνονται ρυθμικά στ’ αυτιά σας καλύπτοντας
κάθε άλλη σας σκέψη. Μ’ αυτά και μ’ αυτά η ώρα
έχει πάει ήδη 11:30 και όπου να ‘ναι πλησιάζετε στον
προορισμό σας.
Λίγο πιο πέρα στο ίδιο βαγόνι κάθεται μια ώριμη κυρία
με την ανήλικη κόρη της, κάποιοι άλλοι διαβάζουν
εφημερίδες, ένας τύπος κοιτάει αδιάφορα έξω από το
βαγόνι, μια εύσωμη κυρία παρατηρεί κάτι στον χάρτη
δεξιά και ο ρυθμικός ήχος του συρμού συνεχίζει
ασταμάτητα. Σηκώνεται την φωτογραφική μηχανή αργά
και σταθερά, καδράρετε τη σκηνή και κάνετε κλικ.
Από εδώ και μπρος αρχίζουν τα βάσανα!
Η κυρία σηκώνεται αμέσως και διαμαρτύρεται γιατί την
φωτογραφήσατε. Της ζητάτε ευγενικά συγνώμη, της
δείχνετε την λήψη στην οθόνη της ψηφιακής μηχανής σας
και κάνετε delete μπροστά στα μάτια της. Νομίζετε ότι το
συμβάν έχει λήξει; Αμ δε!
Μόλις βγαίνετε από το metro ο σύζυγος της κυρίας
καταγγέλλει το γεγονός σε δύο αστυνομικούς που
βρίσκονται εκεί. Έρχονται προς το μέρος σας. Μένετε
σαστισμένος... Σας περνούν …χειροπέδες, σας
σπρώχνουν βίαια στο περιπολικό.
Η περιπέτειά σας στο Λονδίνο μόλις έχει αρχίσει.
Δεν πρόκειται για φανταστικό σενάριο. Αυτό ακριβώς
συνέβη στον συμπατριώτη μας Περικλή Αντωνίου
ο οποίος δικάζεται στις 18 Μαΐου στο Λονδίνο γιατί
φωτογράφησε στον υπόγειο (το γνωστό μας tube ή
underground). Mια underground πραγματική ιστορία
Τ. ΤζΙμας
τρόμου. (Πιό πολλά στη σελ.3)

Εξώδικο από το Μουσείο Μπενάκη
Θεωρεί παράνομη την έκδοση του βιβλίου!
Η αναγγελία επανέκδοσης της βιογραφίας του διάσημου φωτογράφου
Δημήτρη Χαρισιάδη από τις εκδόσεις μας προκάλεσε την αντίδραση του
Μουσείου Μπενάκη που με εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία που μας
κοινοποίησε, διατείνεται ότι ως κάτοχος των δικαιωμάτων του έργου του
φωτογράφου δεν επιτρέπει την επανέκδοση του βιβλίου. Το Μουσείο όμως
ξεχνά ότι το σχετικό συμφωνητικό (που προέβλεπε και την επανέκδοση)
είχε υπογραφεί με τον προηγούμενο κάτοχο του αρχείου πριν το αρχείο του
Χαρισιάδη περιέλθει στην κυριότητα του Μουσείου και κατά συνέπεια δεν
υπάρχει καμία νομική βασιμότητα στους ισχυρισμούς του.
Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Η υπόθεση όπως φαίνεται θα λυθεί
στις αίθουσες των δικαστηρίων, αν εν τω μεταξύ δεν βρεθεί συναινετική
λύση στο πρόβλημα.

www.photo.gr
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Το γεγονός της εβδομάδας

Φωτ. Π. Αντωνίου

Yπόθεση Αντωνίου
Συνελήφθη και δικάζεται στο Λονδίνο γιατί φωτογράφιζε στο μετρό!

Η επιστολΗ του προς τον ΠρΕσβη της Μ. ΒρεττανΙας στην χΩρα μας
«Αγαπητέ Κύριε Πρέσβη,
Βρέθηκα στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των Πασχαλινών διακοπών μου με την οικογένειά
μου και φίλους μου και σας γράφω να σας καταγγείλω αυτά που μου συνέβησαν με την
παράκληση, αφού ελέγξετε τις καταγγελίες μου, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες
προς τις αρχές της χώρας σας, ώστε και κάθε περαιτέρω ταλαιπωρία μου να σταματήσει,
αλλά και να αποκατασταθεί η υπόληψή μου. Κυρίως όμως να διασφαλιστεί ότι στο
μέλλον δεν θα επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά που θεωρώ ότι δεν έχουν θέση στη
σημερινή εποχή, ιδίως στον χώρο της ΕΕ και μάλιστα σε σχέση με ευρωπαίους πολίτες.
Λέγομαι Περικλής Αντωνίου, είμαι 53 ετών και εκτός από τις άλλες δραστηριότητές μου
ασχολούμαι καλλιτεχνικά τα τελευταία 25 χρόνια με τη φωτογραφία.
Την Μεγάλη Πέμπτη 17 Απριλίου 2009, γύρω στις 11.30 π.μ. στη γραμμή Jubillee του
μετρό και καθώς πήγαινα στην Modern Tate Gallery για να επισκεφθώ την έκθεση του
Ρώσου φωτογράφου και ζωγράφου Ροτσένκο κατά τη διαδρομή , συνεπαρμένος από
το ενδιαφέρον του θέματος, έβγαζα ορισμένες γενικές φωτογραφίες από το κοινό στο
μετρό, όταν μου διαμαρτυρήθηκε μία κυρία επειδή θεώρησε ότι φωτογράφιζα την
ανήλικη κόρη της. Αμέσως, όπως παγίως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και επιτάσσει
η διεθνής φωτογραφική πρακτική και ηθική, ζήτησα συγγνώμη, επέδειξα τις γενικές
φωτογραφίες που είχα βγάλει και διέγραψα ενώπιόν της, τις φωτογραφίες στις οποίες
συμπεριλαμβανόταν η κόρη της. Και ενώ θεωρούσα το επεισόδιο λήξαν, άγνωστός
μου επιβάτης με ακολούθησε στην έξοδο του μετρό, και με πρώτη ευκαιρία προσέγγισε
διερχόμενους αστυνομικούς, δήλωσε πατέρας της ανήλικης και ζήτησε τη σύλληψή μου.
Από αυτή τη στιγμή άρχισε το μαρτύριό μου: ατιμωτική σύλληψή μου, εγκλεισμός στο
κελί του αστυνομικού τμήματος, στέρηση κάθε δικαιώματός μου για επικοινωνία, καμία
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δυνατότητα επίσκεψης της γυναίκας μου,
του δεκατετράχρονο γιού μου ή των φίλων
μου, νυχτερινή παραμονή στο αστυνομικό
τμήμα σε συνθήκες αυστηρής απομόνωσης
τη στιγμή που όλοι ήξεραν ότι δεν είχα
καμία δυνατότητα να διαφύγω, αφαίρεση
προσωπικών αντικειμένων όπως του
ρολογιού μου χειρός, απαγόρευση χρήσης
των υποδημάτων μου, κατάσχεση της
φωτογραφικής μηχανής μου. Και όλα αυτά
χωρίς να μου έχει απαγγελθεί οποιαδήποτε
κατηγορία και χωρίς οι οικείοι μου να
έχουν οποιαδήποτε ενημέρωση. Σημειώνω
ότι ούτε οι αρμόδιες ελληνικές αρχές στο
Ηνωμένο Βασίλειο είχαν την παραμικρή
ενημέρωση για το συμβάν και την κράτησή
μου, την οποία πληροφορήθηκαν από τους
οικείους μου.
Τελικά, μετά από παραμονή μου στο
κρατητήριο ολόκληρη την Μεγάλη Πέμπτη,
το πρωινό της Μ. Παρασκευής, αφού
ολοκληρώθηκε η μακρά, εξακολουθητική
και μειωτική ανάκριση, έγινε η προσαγωγή
μου, με χειροπέδες στο δικαστήριο, όπου
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Το γεγονός της εβδομάδας
πληροφορήθηκα ότι κατηγορούμαι ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5,1 και 6 ενός νόμου του
1986, με τις πράξεις μου (τράβηξα φωτογραφίες !!!), «πιθανόν να προκαλούσα αίσθημα
φόβου ή άγχος στους γύρω». Φυσικά δήλωσα αθώος και αποφασίσθηκε η αναβολή
της δίκης για τις 18 Μαΐου 2009, στην οποία υποχρεούμαι να παραστώ, διότι, όπως μου
τονίστηκε, διαφορετικά θα κριθώ ένοχος και θα καταδικασθώ ερήμην μου.
Αποτέλεσμα : Καταστράφηκαν οι διακοπές οι δικές μου, της γυναίκας μου, του παιδιού μου
και των φίλων μας. Ψυχική διαταραχή, όχι μόνο δική μου, αλλά της συζύγου και ιδίως του
ανήλικου γιού μου. Οικονομική ζημία. Έξοδα. Υποχρέωσή μου να ξαναπάω στο Λονδίνο,
να υποστώ νέα έξοδα εισιτηρίου, διαμονής, δικηγόρου. Υποχρέωση επίσης να πείσω
να υποβληθούν σε αντίστοιχα έξοδα και να υποστούν αντίστοιχη ταλαιπωρία μάρτυρες
υπεράσπισης, που μου υποδείχθηκε ότι θα είναι χρήσιμο να καταθέσουν, προκειμένου να
μη καταδικασθώ. Πέραν τούτου η συνεχιζόμενη κατάσχεση της φωτογραφικής μου μηχανής
μου στερεί το κύριο μέσο για να εξασκήσω την τέχνη μου. Τέλος, θα πρέπει να διακόψω τις
λοιπές επαγγελματικές μου δραστηριότητες την περίοδο 15 έως 19 Μαίου.
Κυρίως όμως, από την όλη δυσάρεστη εξέλιξη διατηρώ ένα έντονο αίσθημα εξευτελισμού
της προσωπικότητάς μου, ενώ, τόσο εγώ, όσο και η οικογένειά μας διακατεχόμεθα
από έντονο αίσθημα ανασφάλειας και φόβου ότι δε θα ξεμπλέξω εύκολα με μια
γραφειοκρατία που δίνει συνέχεια σε μια κυριολεκτικά αστήρικτη υπόθεση. Φοβούμαι
ότι έχω εμπλακεί σε υπόθεση που αντιπαραβάλλει έναν απλό πολίτη, που κατηγορείται
για την επίδειξη καλλιτεχνικής ευαισθησίας με ένα τεράστιο κρατικό μηχανισμό που, στα
πρότυπα μυθιστορήματος του Κάφκα μεταχειρίζεται κάθε μέσο για να στοιχειοθετήσει
μια αστεία κατηγορία Και όλα αυτά για μια απλή φωτογράφηση δημόσιου χώρου και
όταν από τη πρώτη στιγμή δήλωσα στην Αστυνομία και σε αυτούς που με ανέκριναν, ότι
δεν ήταν στις προθέσεις μου να κάνω κακό σε κανένα, δεν έβλαψα κανένα με τις πράξεις
μου, οι φωτογραφίες που έβγαλα δεν έθιγαν με κανένα τρόπο κανένα και ότι δεν θα τις
χρησιμοποιούσα για εμπορικό σκοπό.
Θεωρώ ότι εκτός από τις καταστραμμένες μου διακοπές, τα έξοδα τα οποία υπέστην και θα
υποστώ, την ψυχική μου οδύνη και ταλαιπωρία και την ψυχική οδύνη και ταλαιπωρία των
συγγενών μου και φίλων που με συνόδευαν, εκείνο που με έχει ενοχλήσει περισσότερο
είναι η προσπάθεια της αστυνομίας να με εξευτελίσει. Ο εγκλεισμός μου στο απομονωμένο
κελί του αστυνομικού τμήματος, η αφαίρεση του ρολογιού μου ώστε να μην έχω αίσθηση
του χρόνου, οι χειροπέδες, το γεγονός ότι δεν επετράπη στη γυναίκα μου, στο παιδί μου και
στους φίλους μου να με επισκεφθούν, η αφαίρεση τμήματος του ρουχισμού μου,
ο εξαναγκασμός να εμφανιστώ στο δικαστήριο με άθλια εμφάνιση (ούτε ζώνη στο
παντελόνι μου δεν επέτρεψαν να βάλω, γεγονός που με ανάγκαζε να το κρατάω για να
μη πέσει κατά τη διάρκεια της δίκης!), η κατάσχεση της φωτογραφικής μου μηχανής και η
γενικότερη αντιμετώπισή μου ως εγκληματία, δημιουργούν τη χειρότερη ανάμνηση για τη
υπόλοιπη ζωή μου.
Αναρωτιέμαι, γιατί διαμαρτυρηθήκατε έντονα στις ελληνικές αρχές και στα μέσα
ενημέρωσης, όταν Βρετανοί τουρίστες συνελήφθησαν πριν από χρόνια να φωτογραφίζουν
αεροπλάνα ενώ δίπλα τους υπήρχε η διεθνής απαγορευτική πινακίδα;
(Ας σημειωθεί, ότι τότε εγώ προσωπικά έπαιρνα τη θέση των Βρετανών πολιτών, διότι
έκρινα ότι όντας σε ξένη χώρα δικαιολογούνται να μη γνωρίζουν τις ευαισθησίες μας
για τους εθνικούς εναέριους χώρους! Επαναλαμβάνω όμως, φωτογράφιζαν δίπλα
στην απαγορευτική πινακίδα και μετά δημοσιοποιούσαν τις φωτογραφίες τους!). Γιατί
διαμαρτύρεσθε έντονα όταν συλλαμβάνονται συμπατριώτες σας που, υπό την επήρεια του
αλκοόλ, βρίζουν, ασχημονούν και ξυλοκοπούν σε ελληνικά νησιά τους συμπατριώτες μου;

Ποιά είναι η συμπεριφορά της ελληνικής
αστυνομίας ; Μήπως τους μαντρώνει σε
συνθήκες αυστηρής απομόνωσης και
τους εξευτελίζει, όπως έγινε με εμένα
προσωπικά στη χώρα σας, επειδή στο
δημόσιο χώρο του μετρό τράβαγα
φωτογραφίες (!!!);
Είναι αδιανόητο στη χώρα των μεγάλων
φωτογράφων Bill Brandt, Marτin Parr,
Killip κλπ που μέρος του έργου τους
οφείλεται σε φωτογραφίες προσώπων στο
δρόμο, να εξευτελίζομαι και να διώκομαι
επειδή φωτογράφιζα (!!!) στο μετρό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη National
Portrait Gallery εκτίθενται αυτή τη στιγμή
φωτογραφίες ενός άλλου φωτογράφου
που απεικονίζουν πρόσωπα στο δρόμο !!!.
Και αυτά σε μία χώρα που θεωρείται
αναπτυγμένη, πολιτισμένη,
πολυπολιτισμική και αν μη τι άλλο την
αγαπάω και την επιλέγω ως προορισμό
των ταξιδιών μου.
Επιφυλασσόμενος κάθε περαιτέρω
ενέργειάς μου για προάσπιση της
υπόληψής μου και των συμφερόντων μου,
σας γράφω αυτό το γράμμα, αναμένοντας
την παρέμβασή σας προς τις αρχές σας,
ώστε η πραγματικά εξωφρενική αυτή
υπόθεση που θεωρώ ότι δεν περιποιεί
τιμή στη Βρετανική Αστυνομία, να λήξει
το ταχύτερο δυνατόν και κυρίως, για να
μην επαναληφθούν παρόμοια θλιβερά
περιστατικά, που τραυματίζουν την εικόνα
της χώρας σας ως κράτους δικαίου, που
υποτίθεται ότι σέβεται τόσο τα δικαιώματα
των πολιτών όσο και την καλλιτεχνική
έκφραση.
Από πλευράς μου προτίθεμαι να
κοινοποιήσω την επιστολή μου αυτή
σε ελληνικά ΜΜΕ, ενώ προτίθεμαι να
ενημερώσω σχετικά τον Ευρωπαίο, Έλληνα
και Βρετανό Συνήγορο του Πολίτη, καθώς
και τις ελληνικές ευρωπαϊκές και διεθνείς
ενώσεις καλλιτεχνών φωτογράφων.
Περικλής Αντωνίου
21 Απριλίου 2009»

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
Μέσω διαδικτύου οργανώνεται το Σάββατο 16 Μαΐου 12μμ έξω από την αγγλική πρεσβεία, διαμαρτυρία για τα κατασταλτικά μέτρα της
βρετανικής κυβέρνησης ενάντια στο δικαίωμα της καλλιτεχνικής έκφρασης/φωτογράφισης και την ποινική μεταχείριση του Π.Αντωνίου.
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Υπόθεση “Synthesis A.E.”
δραστηριοποιούνται στην Δυτική Ελλάδα.
Με κύκλο εργασιών 8.629.498 ευρώ
βρέθηκε στην 64η θέση της λίστας.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Ο κ. Άγγελος Αγγελόπουλος πρόεδρος της χρεοκοπημένης SYNTHESIS A.E. και δεξιά ο διευθυντής
πωλήσεων κ. Σπύρος Θανέλλας

‘’Άγγελος εκ βαθέων’’
Ο μεγαλομέτοχος της Synthesis Α.Ε. με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο του
Λέλου Σιαβέλη κάνει την αυτοκριτική του και μιλάει αποκλειστικά στην
εφημερίδα «ΠΡΩΤΗ» Αιγιαλείας
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
“Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΗΓΕΙΤΟ ΗΤΑΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”
Έσπασε την σιωπή του και μίλησε αποκλειστικά στην «Π» ο Άγγελος Αγγελόπουλος,
ο μεγαλομέτοχος της SYNTHESIS Α.Ε., της εταιρείας Πληροφορικής από το Αίγιο με την
ραγδαία εξέλιξη η οποία ήταν το πρώτο θύμα της οικονομικής-κρίσης. Το έκανε για δύο
λόγους. Ο ένας, ήταν ο αναπάντεχος θάνατος του Λέλου Σιαβελή και ο άλλος για να ζητήσει
συγνώμη σε όσους άφησε εκτεθειμένους, αφού δεν αποποιείται τις ευθύνες του για ότι έγινε
αλλά δεν φταίει αποκλειστικά ο ίδιος όπως δηλώνει.
Σε μια εξομολόγηση ψυχής, ο άνθρωπος που δεν έχει πειράξει ούτε μερμήγκι, όπως
λέει, τυπικός στις υποχρεώσεις του ως επιχειρηματίας, βρέθηκε ακάλυπτος αφού στην
προσπάθεια του να υπερβεί τα εσκαμμένα ήρθε η οικονομική κρίση και τον γονάτισε.
Γεννημένος πριν από 57 χρόνια, παντρεμένος με 2 παιδιά, ένας από τα 9 αδέλφια μιας πολύ
φτωχής οικογένειας, σπούδασε μαθηματικά και έμαθε από τον πατέρα του στον οποίο
οφείλει την εργατικότητα και τον ανοιχτό του χαρακτήρα. Ο Άγγελος δεν έλεγε εύκολα όχι,
βοηθούσε όποιον μπορούσε, και αυτό ίσως να ήταν και το μειονέκτημά του. Ίδρυσε πριν
από 30 χρόνια περίπου μαζί με τον Βασίλη Κωστάρα το γνωστό φροντιστήριο στην οδό
Παναγιωτοπούλων. Εξαιρετικός μαθηματικός έκανε όνομα αφού από το φροντιστήριο των
δύο συνεταίρων έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά. Η αλλαγή πορείας ήρθε το 1991 με την
ίδρυση της SYNTHESIS Α.Ε. της εταιρείας που γιγαντώθηκε υπό την καθοδήγησή του, αλλά
έμελλε να γίνει και το «κύκνειο άσμα» στην επιχειρηματική ζωή του.
Ο Αγγελόπουλος μέχρι το 2005 δίδασκε κανονικά στο φροντιστήριό του, αφού η
διδασκαλία του έδινε δύναμη και του καθάριζε την σκέψη, όπως εξομολογείται στην «Π».
Εκείνη τη στιγμή κατάλαβε ότι τα πράγματα ξέφευγαν από τον έλεγχό του. Έτσι με βαριά
καρδιά αποφάσισε να εγκαταλείψει την μεγάλη του αγάπη την διδασκαλία και να αφοσιωθεί
αποκλειστικά στην επιχειρηματική δράση. Από εκείνη τη χρονιά και έπειτα η SYNTHESIS
γιγαντώθηκε ακολουθώντας μια ξέφρενη πορεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την χρονιά που πέρασε η SYNTHESIS Α.Ε. συγκαταλέχθηκε στον
κατάλογο της ΙCAP με τις επιχειρήσεις που καταγράφουν τις περισσότερες πωλήσεις και
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Το καλοκαίρι του 2008 βλέποντας ότι η
εταιρεία μεγάλωνε, αλλά όπως αποκαλύπτει
ο ίδιος ανορθόδοξα, αφού ναι μεν είχε
δημιουργήσει πελατολόγιο με 2500
πελάτες, το τίμημα όμως ήταν βαρύ αφού οι
πελάτες κατά κύριο λόγο εκμεταλλεύθηκαν
τον χαλαρό έλεγχο στις πωλήσεις
πλήρωναν όπως ήθελαν και όποτε ήθελαν,
δημιουργώντας τζίρο αλλά όχι κέρδος. Έτσι
ξεκίνησε να χρησιμοποιεί επιταγές ευκολίας
που του έφερναν οι συνεργάτες του
αποσκοπώντας σε οφέλη μελλοντικά.
«Δυστυχώς πήρα πολύ κόσμο στο λαιμό
μου, αλλά δεν φταίω αποκλειστικά εγώ
και ζητώ συγνώμη αν αυτό λέει κάτι
τώρα. Χρησιμοποίησα επιταγές ευκολίας
αλλά οι εκδότες πελάτες πλήρωναν όποτε
ήθελαν, έπαιρναν χαμηλές τιμές ακόμα και
δανεικά».
Ο Αγγελόπουλος είχε ήδη καταλάβει
ότι είχε μπει σε ένα φαύλο κύκλο, αλλά
μόνο μπροστά έπρεπε να κοιτάξει. Η
κατάρρευση μιας εταιρείας στην Αθήνα
με ευρύ πελατολόγιο στο τομέα των
ψηφιακών εκτυπώσεων και τζίρο
12εκ. ευρώ φάνηκε καλή ευκαιρία
για τον μαθηματικό, που αναζητούσε
απεγνωσμένα διέξοδο σε πιο κερδοφόρα
δραστηριότητα. Έχοντας ήδη χάσει από την
εταιρεία αυτή 2εκ. ευρώ από συναλλαγές
του «κληρονόμησε», το πελατολόγιό της
μετά την πτώχευσή της και υπό την σκέπη
μιας νέας εταιρείας την Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ
όπως την ονόμασε, να γίνει leader στον
Τομέα των ψηφιακών εκτυπώσεων, με
πελάτες όπως η Wind, Vodafone, Τράπεζες
κ.τ.λ. Το σχέδιο πήγαινε καλά και για τον
λόγο αυτό νοίκιασε νέες εγκαταστάσεις
στη Μεταμόρφωση Αττικής 3.000τ.μ.
και με 45 άτομα νέο προσωπικό ήταν
έτοιμος να ανοίξει πανιά για κερδοφόρες
δραστηριότητες αλλά τον Οκτώβριο του
2008 δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το
σχέδιό του αφού ήρθε η οικονομική κρίση
κάτι που δεν είχε προβλέψει όπως και οι
περισσότεροι επιχειρηματίες...
«Ανοίχτηκα ατυχώς την περίοδο που
έπρεπε να είχα μαζευτεί, οι πωλήσεις για το
2009 θα ξεπερνούσαν συνολικά τα 20εκ.
ευρώ αλλά δεν πρόλαβα δυστυχώς».
* Επιχειρηματίας πρώην Δήμαρχος Αιγίου
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Υπόθεση “Synthesis A.E.”

Η ΚΡΙΣΗ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
Ξαφνικά οι τράπεζες που τόσο απλόχερα χρηματοδοτούσαν τα επιχειρηματικά του
ανοίγματα, σταμάτησαν να τον στηρίζουν. «Όλες οι τράπεζες μείωσαν δραματικά τα
πλαφόν, ζητούσαν μεγάλη διασπορά επιταγών και υποθήκες. Από τον Οκτώβριο και μετά
οι επιταγές ευκολίας αυξήθηκαν δραματικά, έκανα λάθη πάνω στον πανικό μου, κατάλαβα
ότι δεν θα με στήριζαν ακόμα και αν τους πήγαινα τις υποθήκες που ζητούσαν. Πρόσωπο
υψηλά ιστάμενο σε τράπεζα είχε παραδεχτεί ότι το 50% των επιταγών που κυκλοφορούν
στην αγορά είναι ευκολίας, αλλά έτσι κερδοσκοπούσαν και μετά μας τράβηξαν το χαλί
κάτω από τα πόδια. Δικαιούμουν δάνειο από το ΤΕΜΠΜΕ 1εκ. ευρώ αλλά με είχαν στο
περίμενε». Το άνοιγμα του Αγγελόπουλου στην αγορά είναι περίπου 10εκ. ευρώ πολύ
μικρότερο από τα νούμερα που είδαν το φως της δημοσιότητας, οι εργαζόμενοι που έμειναν
χωρίς δουλειά ήταν 25 στο Αίγιο και 45 στην Αθήνα.
Εκφράζει το παράπονό του για κάποιους από τους συνεργάτες του, που ανδρώθηκαν μαζί
του και ενώ τους έδειξε τυφλή εμπιστοσύνη, τώρα στέκονται απέναντι του διαρρέοντας
ανακρίβειες. «Τους πήρα μαζί μου κατεστραμμένους οικονομικά και τους έκανα
νοικοκυραίους». Ο Αγγελόπουλος, είχε και 3 μαγαζιά λιανικής στο Αίγιο. Στη ερώτηση
γιατί τα έκλεισε απαντά πως πλέον τα μαγαζιά είχαν γίνει κέντρο διερχομένων που είχαν
απαιτήσεις εκφράζοντας απειλές, έτσι δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο
τους. Ο Αγγελόπουλος περνάει τις δυσκολότερες ώρες της ζωής του, φοβάται όχι τόσο
για τον εαυτό του αλλά για τα δύο του παιδιά. Κάνει την αυτοκριτική του και για την ώρα
προσπαθεί να επιβιώσει, αφού δεν φρόντισε ούτε για την καβάτζα του, μέχρι την τελευταία
ώρα ήταν συνεπής παρόλο που έβλεπε το τέλος να πλησιάζει. Βρήκε το κουράγιο και
παραβρέθηκε στη κηδεία του φίλου του Λέλου Σιαβελή. «Ο Λέλος ήταν γνήσιος άνθρωπος
μέχρι την τελευταία ώρα με έπαιρνε τηλέφωνο αλλά δυστυχώς δεν μπορούσα να τον
βοηθήσω. Δεχόταν απειλές, το ίδιο κι εγώ. Αυτός θα μπορούσε να είχε σωθεί δεν έπρεπε να
τον αφήσουν εκτεθειμένο».
Ο Αγγελόπουλος κατάλαβε ότι το τέλος πλησίαζε αφού από τη μία οι τράπεζες δεν του
προεξοφλούσαν επιταγές και από την άλλη πολλοί πελάτες έγιναν αφερέγγυοι αφήνοντάς
τον ακάλυπτο. Με αυτά τα δεδομένα πήρε την μεγάλη απόφαση, οδυνηρή για τον ίδιο την
οικογένειά του αλλά και τους εργαζόμενους να αφήσει την επιχείρηση στο έλεος του Θεού
και των πιστωτών του...

Το σχετικό ολοσέλιδο
δημοσίευμα
της εφημερίδας
“ΠΡΩΤΗ” Αιγιαλείας .
Ανατυπώνεται χωρίς
σχόλια.

ΤΕΥΧΟΣ 23 • ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η εταιρεία Synthesis Α.Ε. ιδρύθηκε
το 1991 με σκοπό την διάθεση στην
τοπική αγορά της Αιγιαλείας προϊόντων
υψηλής τεχνολογίας. Από τις αρχές
του 2005 λειτούργησε αποκλειστικά
με πωλήσεις χονδρικής, καθώς τα
τέσσερα καταστήματα λιανικής (δύο
στην οδό Μητροπόλεως, ένα στην
Κλ. Οικονόμου στο Αίγιο και ένα στην
Αιγείρα) λειτουργούν με την επωνυμία
Αγγελόπουλος Άγγελος & Σια EE. Η
εταιρεία λειτουργεί με έδρα το Αίγιο και
έχει τρία υποκαταστήματα με αποθήκες
στην Αθήνα στην Κέρκυρα και στο
Ηράκλειο Κρήτης οπότε καλύπτει
σχεδόν το σύνολο της εγχώριας
αγοράς. Εμπορεύεται μία μεγάλη γκάμα
προϊόντων και τα τελευταία χρόνια έχει
δώσει μεγάλο βάρος στα φωτογραφικά
είδη, για να καθιερωθεί ως ηγέτης του
κλάδου πανελλαδικά. Ακολουθώντας
τις ανάγκες της εποχής, με την εμφάνιση
της ψηφιακής τεχνολογίας εισάγει τα
αντίστοιχα μηχανήματα εκτύπωσης και
προμηθεύει με αυτά τα φωτογραφικά
καταστήματα, όπως και με αναλώσιμα
και ψηφιακές εκτυπώσεις.
Η Synthesis Α.Ε., στην προσπάθειά
της να ενισχύσει και να μεταλλάξει
τα φωτογραφικά καταστήματα σε
σύγχρονα καταστήματα τεχνολογίας
δημιουργεί δύο νέα δικά της προϊόντα
για την Ελλάδα, το Fotobook μηχάνημα
ψηφιακών εκτυπώσεων και το Crissos
μηχάνημα βιβλιοδεσίας για ψηφιακά
Album. Παράλληλα, μπαίνει δυναμικά
και στο χώρο του αυτοκινήτου
δημιουργώντας στο Αίγιο έκθεση με
αυτοκίνητα Fiat, Alfa Romeo, Lancia και
Isuzu, λειτουργώντας ταυτόχρονα και
συνεργείο επισκευών.
Το 2003 μπήκε και στην αγορά των
λιπαντικών και μάλιστα εδώ και περίπου
δύο χρόνια στην εταιρεία ενσωματώθηκε
μια εταιρεία του κλάδου αυτού με έδρα
την Αθήνα η οποία είχε αντιπροσωπείες
επώνυμων λιπαντικών (Chevron Texaco
- Lomax κ.λπ.). Μάλιστα το τελευταίο
διάστημα δημιουργήθηκαν οι άνετες
εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Αθήνα.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤHN
EΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΠΡΩΤΗ” ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
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Υπόθεση “Synthesis A.E.”

Οι περιπέτειες των παθόντων συνεχίζονται...
Μιλούν παθόντες της Syntesis, τέσσερις μήνες μετά…
Μπαμ ηκούσθη στον αέρα στις αρχές Γενάρη 2009. Τραντάχτηκε συθέμελα ο φωτογραφικός κλάδος από το μεγαλύτερο κραχ
όλων των εποχών. Της Synthesis. Mια ιστορία που έχει μέσα απ’ όλα. Σασπένς, αστυνομικό μυστήριο, υποψίες προς πολλές
κατευθύνσεις, μεθοδεύσεις, τραπεζική απληστία, έλλειψη κρατικού ελέγχου και θύματα. Ναι, θύματα. Όχι μόνον οικονομικές
ζημιές αλλά διαλυμμένες επιχειρήσεις, καταστήματα που κλείνουν, οικογένειες που χάνουν τη γη κάτω από τα πόδια τους. Θα
παρακολουθούμε στενά το σενάριο γιατί το οφείλουμε στην αλήθεια.

Σπύρος Ξένος

Νίκος Μπαλοθιάρης

Mετά το πρώτο σοκ του Γενάρη, αρχίζουμε ν’ αντιμετωπίζουμε το
πρόβλημα. Και οργανωνόμαστε. Ερχόμαστε σε επαφή ο ένας με
τον άλλον και κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε, ανταλλάσσουμε
πληροφορίες, απόψεις, βρεθήκαμε από κοντά στη Photovision, με
σκοπό να συντονιστούμε όσο είναι αυτό δυνατό καλύτερα. Όμως
αγανακτεί κανείς γιατί βρέθηκαν κάποιοι χονδρέμποροι και είπαν ότι
μπορεί και να ήμασταν συνένοχοι.
Στην τρέχουσα φάση όλοι μας οι παθόντες αντιμετωπίζουμε
σοβαρότατα προβλήματα δεδομένου ότι μόλις “έσκασε” η υπόθεση
τον Γενάρη ήταν όλα στο θεωρητικό επίπεδο. Τώρα οι τράπεζες
έχουν σφραγίσει τις επιταγές με προεξάρχουσα τη Eurobank.
Σφραγίσανε ακόμη και αυτές που λήγουν Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο του
2009. Οπότε πάνε στο δικαστήριο και εκδίδουν σωρηδόν διαταγές
πληρωμής. Έτσι οι παθόντες μαυροπινακιαστήκαμε στον Τειρεσία, το
νιώσαμε στο πετσί μας. Οι τράπεζες αδιαφορούν για το τι έγινε και
απαιτούν τα λεφτά τους. Υπάρχουν συνάδελφοι που έχουν άνοιγμα
300.000 ευρώ και πάνε να τρελαθούν Σκεφθείτε το πρόβλημα και τα
παρελκόμενα: δικηγόροι, ανακοπές, τρεξίματα, έξοδα… Μην ξεχνάτε
ότι η παράσταση δικηγόρου στην κάθε ανακοπή κοστίζει 500, 600
ευρώ και βάλε. Και αυτό για μία μόνον διαταγή. Αν κάποιος είχε
δώσει 15-20 λευκές επιταγές φανταστείτε σε τι έξοδα μπαίνει.
Η δεύτερη παράμετρος που πονάει είναι η καθημερινότητά μας.
Στις τουριστικές περιοχές της Ελλάδας, όπως π.χ. ο Άγιος Νικόλαος,
δουλεύουμε μόνο το καλοκαίρι. Όταν έσκασε λοιπόν αυτή η
υπόθεση το Γενάρη και ξαφνικά βρεθήκαμε στον Τειρεσία,
ανατράπηκαν όλοι οι οικονομικοί μας προγραμματισμοί. Δεν
μπορούμε να παραγγείλουμε, δεν έχουμε επιταγές να δώσουμε
στους προμηθευτές, απολύουμε προσωπικό. Εγώ είχα 4 υπαλλήλους
και έμεινα με έναν. Και το χειρότερο, διακυβεύονται ακίνητα που
προσημειώθηκαν, περιουσίες, οικογένειες έχουν χάσει τον ύπνο και
την ηρεμία τους, φοβούνται ότι θα βρεθούν οριστικά στο δρόμο.
Χρωστάω στην εφορία, χρωστάω στο ΙΚΑ, χρωστάω στη ΔΕΗ. Χθες
μεσημέρι ήμουν στην Εμπορική Τράπεζα, στο κεντρικό κατάστημα
στο Ηράκλειο και συζητούσα με την διευθύντρια του τμήματος
καθυστερήσεων πως θα εξοφλήσω την οφειλή μου, την οποία την
απαιτούν εδώ και τώρα. Μου είπε: “Μα κύριε Ξένε, εδώ δεν είμαστε
Ερυθρός Σταυρός, λεφτά πουλάμε.“ και έχει δίκιο. . Αυτή την στιγμή
βρισκόμαστε στην γελοία κατάσταση ο Αγγελόπουλος να κυκλοφορεί
σαν κύριος, να δίνει συνεντεύξεις δεξιά-αριστερά και εμείς να
πρέπει ν’ αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Και ο πραγματικό
υπεύθυνος κυκλοφορεί σαν κύριος με τον σωματοφύλακά του και
λέει «Εγώ κύριοι πτώχευσα, δεν ξέρω τίποτα.»
Εμείς εδώ στην Κρήτη προσπαθούμε ν’ αντιδράσουμε. Το έχουμε
αναγάγει σε τοπικό θέμα, γράφει ο παγκρήτιος τύπος και θέλουμε να
βάλουμε το πρόβλημα στο πραγματική, πολύ σοβαρή του διάσταση.

Βρισκόμαστε στην φάση που έρχονται οι επιταγές για πληρωμή
και έχω ακολουθήσει την νόμιμη οδό. Δηλαδή με το που
έμαθα την κατάρρευση της Synthesis και δεν είχε εκτελεστεί
η παραγγελία μου, έκανα ανάκληση των επιταγών, έστειλα
εξώδικο στην τράπεζα και στους υπεύθυνους. Στο εξώδικο
εξηγώ με ντοκουμέντα βέβαια ότι για ποιό λόγο ανακαλώ
τις επιταγές. Παρόλα αυτά οι τράπεζες είναι αμείλικτες και
δεν χάνουν χρόνο. Εκδίκασαν άμεσα τις διαταγές πληρωμής.
Εγώ προσωπικά, παρήγγειλα κάποια μηχανήματα και έδωσα
κάποιες επιταγές έναντι εγγύησης για την παραγγελία. Αυτοί
πλαστογράφησαν, έβαλαν ό,τι ποσό ήθελαν και έφτιαξαν
και πλαστά τιμολόγια. Βρήκα κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό,
πράγματα που δεν υπάρχουν καν στα δικά μου τιμολόγια
και που ουδέποτε αγόρασα. Κάθε μέρα μαθαίνω συνεχώς
καινούριες λεπτομέρειες και καινούριες περιπέτειες.
Τα ποσά συμπληρώθηκαν από αυτούς. Εγώ έδωσα τις επιταγές
ως εγγύηση αντί για χρήματα χωρίς αναγραφόμενο ποσό
(το οποίο συμπλήρωσαν αυτοί με τον δικό τους γραφικό
χαρακτήρα). Δεν τις έδωσα για να πάνε στην τράπεζα
για ρευστοποίηση. Κατάφεραν να παραπλανήσουν τα
υποκαταστήματα και τους διευθυντές. Ας αναλάβουν και οι
τράπεζες τις ευθύνες τους. Γιατί καλούν εμάς να πληρώσουμε;
Αυτό το μήνα γίνονται πολλά δικαστήρια και θα έχουμε και
πιο πολλά αποδεικτικά στοιχεία. Θέλει προσοχή και με τους
δικηγόρους. Πολλοί συνάδελφοι επαναπαύονται. Επικοινωνώ
με κάποιους παθόντες ώστε να είμαστε όλοι ενωμένοι και μου
λένε πως οι δικηγόροι τους λένε να κοιμούνται ήσυχοι. Δεν
είναι όμως έτσι. Πολλοί δικηγόροι καθησυχάζουν τους πελάτες
για να είναι αρεστοί...

Από τον Αγιο Νικόλαο Κρήτης
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Από την Ιεράπετρα Κρήτης

Η άποψη των σωματείων
Τι είπε ο κ. Βαγγέλης Φλουρής

Ο πρόεδρος του Σωματείου Επαγγελματιών Φωτογράφων
Νομού Ηρακλείου Κρήτης & Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Φωτογράφων κ. Β. Φλουρής μας δήλωσε
σχετικά:
“...Εμείς παρακολουθούμε στενά και με συναδελφική
αλληλεγγύη τις περιπέτειες των συναδέλφων από την
Κρήτη αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα που έπεσαν στα
δίχτυα της υπόθεσης αυτής. Ο τύπος στην περιοχή μας
έχει γράψει επανειλημμένα. Είμαστε αναστατωμένοι με την
περιπέτειά τους και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να
συμπαρασταθούμε και να ταχθούμε αλληλέγγυοι...”
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Φωτορεπορτάζ

Metropolitan Εxpo Center
Λαμπρά εγκαίνια

ΦΩΤ.: ΠΑΠ

Από Αριστερά: ο κ. Τ. Τζίμας με τον κ. Χρ. Κοπελούζο πρόεδρο του Δ.Σ. του METROPOLITAN A.E.
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ΦΩΤ. :ΠΑΝΤΕΛHΣ ΜΑΡΛΑΓΚΟYΤΣΟΣ

Θερμή υποδοχή από τους Διευθ. Συμβούλους κ.κ. Γ. Τσαούσογλου & Α. Λαγουδάκη (δεξιά)

ΑΔΑΚΗΣ

Την Τρίτη 12 Μαΐου εγκαινιάσθηκε με μεγάλη
επισημότητα το νέο εκθεσιακό κέντρο της
Αθήνας: Το Metropolitan Expo Center έχει
συνολικό εμβαδόν στεγασμένου εκθεσιακού
χώρου 50.000m2 (με το parking και τους
λοιπούς χώρους φθάνει τα 160.000m2)
Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο υπουργός
Ανάπτυξης κ. Κώστας Χατζιδάκης ενώ στην
τελετή εγκαινίων παρέστη σχεδόν το μισό
… Yπουργικό Συμβούλιο και πάνω από
500 προσωπικότητες από τον εκθεσιακό
κλάδο της χώρας μας. Το METROPOLITAN
EXPO είναι προϊόν επένδυσης ύψους 43εκ.
ευρώ που πραγματοποιήθηκε από την
Athens Metropolitan Expo A.E. στην οποία
συμμετέχουν ο Όμιλος Κοπελούζου μέσω της
εταιρείας Cameron με 30%, η εταιρεία POTA
με 30%, ο Όμιλος Λάτση μέσω της Lamda
Development με 11,67%, ο Όμιλος Ελλάκτωρ
μέσω της εταιρείας REDS με 11,67%, ή J&P
ΑΒΑΞ με 11,67% και ο Αντώνης Πίκουλας
με 5%. Στα εγκαίνια εκπροσωπήθηκε και
η έκθεση PHΟTOVISION που ειρήσθω εν
παρόδω τυγχάνει μεγάλης εκτίμησης του
εκθεσιακού κλάδου για την σταθερή και
αξιοπρεπή διοργάνωσή της για περισσότερα
από 16 χρόνια.
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Athens Photo
Inspiration 09
Λίγο πριν το Μήνα
Φωτογραφίας της Αθήνας
Το Ελληνικό Κέντρο
Φωτογραφίας διοργανώνει
για δεύτερη συνεχή χρονιά το
Athens Photo Inspiration στο
πλαίσιο των προφεστιβαλικών
ενεργειών του Athens Photo
Festival 09. Το Athens Photo
Inspiration αποτελεί μία ανοιχτή
πρόσκληση συμμετοχής σε μία
γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη
της φωτογραφίας. Πρόκειται
για μια πρωτότυπη πολιτιστική
πρωτοβουλία με διαγωνιστικό
χαρακτήρα και κύριο στόχο
την υποστήριξη της ατομικής
και συλλογικής καλλιτεχνικής
έκφρασης μέσα από τη
φωτογραφία. Το Athens Photo
Inspiration θα πραγματοποιηθεί
την Kυριακή 14 Ιουνίου και
απευθύνεται σε όλους όσους
χρησιμοποιούν το φωτογραφικό
μέσο, ως μορφή έκφρασης της
έμπνευσής τους. Οι συμμετέχοντες
θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν
μέρος σε ένα φωτογραφικό
«μαραθώνιο» στο κέντρο της
Αθήνας, και να προσεγγίσουν
μέσα από το δικό τους φακό
μια σειρά θεμάτων με έμπνευση
από την καθημερινή ζωή της
πόλης. Οι βραβευμένες εικόνες
θα παρουσιαστούν στο κοινό σε
ειδική έκθεση που θα φιλοξενηθεί
το Νοέμβριο από το Athens Photo
Festival 09.
Athens Photo Inspiration 09
Τηλ. 210 9210 545,
contact@athensphotoinspiration.gr

Κοdak
Πρόσφατες βελτιώσεις στα APEX
Το ψηφιακό drylab της Kodak έχει συναντήσει τη γενική αποδοχή και ανταμειφθεί με πολύ
ικανοποιητικές πωλήσεις. Σύμφωνα με τον Phil Cullimore, διευθυντή Retail Print Systems
EMEA της Κοdak, το μηχάνημα έχει καταφέρει να κατακτήσει μερίδιο 66% στα drylab και
20% της συνολικής αγοράς minilab μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Την πρώτη έκδοση Apex
74 διαδέχεται η πιο compact Αpex 70 που έχει μέγιστη παραγωγικότητα 1800 εκτυπώσεις
ωριαίως ενώ μπορεί να παραγγελθεί και σε άλλες μικρότερες διαμορφώσεις. Εκτός από
τους καταξιωμένους εκτυπωτές Kodak DL2100 Duplex
το Apex μπορεί να συνεργαστεί και με καινούργια
εκτυπωτικά όπως τα θερμικά 7010/7015 με backprint
και border/borderless εκτύπωση. Χαρακτηριστικό
τους είναι ότι μπορούν να παράγουν διαφορετικές
επιφάνειες χαρτιού από την ίδια κασέτα
Εν τω μεταξύ υπάρχουν και βελτιώσεις για τα digital
press συστήματα Νexpress. Αν θυμάστε, ενσωμάτωναν
την δυνατότητα επιλεκτικής UV μάσκας στις εκτυπώσεις
τους. Τώρα το χαρακτηριστικό αυτό αναβαθμίζεται σε
Ιntelligent Dimensional Coating, που μεταφράζεται
σε εφέ παρόμοιο με το relief με ανάγλυφο σε
διαφορετικά πάχη που προσομοιώνει την λεπτή υφή
της επιφάνειας.
Κοdak Near East 210 6189200

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

www.photo.gr

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Τεχνική υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη
Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Casio
Dynamic Photo Function για
μοναδικά εφέ

Άνοδος Α.Ε.
To Adobe CS4 Roadshow στην Αθήνα
Η Ανοδος ΑΕ, παρουσίασε την Τετάρτη 13 Μαΐου στο ξενοδοχείο Τιτάνια τις τελευταίες νέες
εκδόσεις των εφαρμογών Adobe CS4. Η αίθουσα Απόλλων του ξενοδοχείου γέμισε από
φωτογράφους όσο και γραφίστες και web designers. Οι εφαρμογές που παρουσιάστηκαν
ήταν οι: Adobe Photoshop CS4, InDesign CS4, Acrobat 9, Flash CS4, Dreamweaver CS4
καθώς και ΜΑΧΟΝ Cinema 4D. Για το PHOTOSHOP CS4 καθώς και για το πρόγραμμα
MAXON CINEMA 4D, το οποίο κατασκευάζει 3D εικόνες, μίλησε ο κ. Θανάσης Ποζαντζής,
ο οποίος ήρθε από την Αγγλία μόνο για αυτή την παρουσίαση. Παρουσίασε με πολύ
χιούμορ τρόπους και νέα εργαλεία που έχουν προστεθεί στο αναβαθμισμένο Photoshop τα οποία διευκολύνουν κατά πολύ τη δουλειά του φωτογράφου και μειώνουν το
χρόνο εργασίας του. Για το FLASH CS4 & DREAMWEAVER CS4 μίλησε ο κ. Παναγιώτης
Σαραντόπουλος, ο οποίος είναι υπεύθυνος και στο αντίστοιχο τμήμα στην Ανοδο Α.Ε. ενώ
για το INDESIGN CS4 και ACROBAT 9 μίλησε ο κ. Θεμιστοκλής Χαψής (Αdobe Design Evangelist- Greece & Cyprus).

Ειδικές δυνατότητες που δεν
συναντάμε ούτε σε ρεφλέξ
περιλαμβάνουν στις προδιαγραφές
τους τα μοντέλα Casio EX-F1, EX-FH20
EX-FS10 και ΕΧ-FC100. Xάρη στα
νέα ηλεκτρονικά Exilim Engine 4, το
ταχύτατο burst mode 60/40/30fps
αντιστοίχως για τα προαναφερθέντα
μοντέλα και τη λειτουργία Dynamic Photo μπορούν να επιτύχουν
ακριβέστατη καταγραφή της κίνησης
και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη την
υστέρηση κλείστρου δηλ. τη χρονική
απώλεια από το πάτημα του κουμπιού
απελευθέρωσης ως την πραγματική
έναρξη καταγραφής. Μάλιστα, με
το Dynamic Photo μπορούμε να
συνδυάσουμε κινούμενο αντικείμενο
και ξεχωριστό background.
eλμη systems 210 2002200

ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε. 210 9717016

Pentax Optio Ε75
Βλέπει, Σκέφτεται, Υπολογίζει & Ρυθμίζει
Η νέα Pentax Optio E75 σχεδιάστηκε για σπουδαίες φωτογραφίες με το πάτημα ενός κουμπιού χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος κόπος από
τον χρήστη καθώς ενσωματώνει το σύστημα Auto Picture (Αυτόματη Θεματική λειτουργία) που αναγνωρίζει μέσα από τον επεξεργαστή
της μηχανής τα χαρακτηριστικά του θέματος. Αναγνωρίζει δηλαδή αν πρόκειται για Τοπίο, Πορτρέτο, Νυκτερινή Σκηνή, Γρήγορη Κίνηση ή
Κανονική Λήψη και επιλέγει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία Σκηνής. Διαθέτει αισθητήρα 10 megapixels και φακό zoom 3x που καλύπτει
από ευρυγώνιο 32mm ως και τηλεφακό 96mm. Επιπλέον με την αναγνώριση προσώπου AF και AE αναγνωρίζει σε δέκατα του δευτερολέπτου
ως και 10 πρόσωπα στην εικόνα για τέλεια εστιασμένες και εκφωτισμένες φωτογραφίες προσώπων ενώ με την λειτουργία βίντεο μπορείτε να
κινηματογραφήσετε τις αναμνήσεις σας με ανάλυση 640x480 και 30 καρέ το δευτερόλεπτο.
ΣΑΛΚΟΦΩΤ 2310 278600 210 3217506
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Αperture 2
Παρουσίαση του προγράμματος
σε κεντικό ξενοδοχείο

Studio 84

Αλέξανδρος Νέγρος, Ελένη Ξεπουλιά, Αντώνης Βεκρής

Eγκαίνια του νέου επαγγελματικού χώρου
Σε μια πολύ όμορφη και χαρούμενη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του
Studio84 της Μαρίας Βεκρή, κόρη του γνωστού σε όλους φωτογράφου και πρόσφατα
ποτοποιού -και όχι μόνον- Αντώνη Βεκρή. Σκοπός του νέου αυτού στούντιο, όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο τεύχος του Photobusiness Weekly είναι να προωθήσει
τη φωτογραφία πορτρέτου αλλά και την οικογενειακή φωτογραφία. “Στο Studio84 θα
έχουν όλοι τη δυνατότητα να χαρούν μια επαγγελματική φωτογράφιση σε πραγματικά
προσιτό κόστος” όπως μας δήλωσε η νεαρή ιδιοκτήτρια. Οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα κατά τη διάρκεια των εγκαινίων να απολαύσουν μια πλούσια έκθεση φωτογραφίας με έργα τόσο της οικογένειας Βεκρή αλλά και όσων εργάζονται στα Photo Studio.

Τις νέες δυνατότητες του Aperture
(100 και πλέον) παρουσίασε η
System Graph Technology, μέλος
του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Μεταπωλητών της Rainbow για τα
προϊόντα της Apple, σε συνεργασία
με την ίδια την Rainbow και με
την δυναμική συμπαράσταση της
εταιρείας Δαμκαλίδης και των
ψηφιακών SLR Nikon. Το Aperture
2, το οποίο η Apple αναπτύσσει
σε συνεργασία με επαγγελματίες
φωτογράφους, ενσωματώνει αρκετές
βελτιώσεις από την προηγούμενη
έκδοση που διευκολύνουν τη ροή
εργασίας όπως quick preview του
υλικού, background import και
export, tethered shooting κ.α.
Την παρουσίαση του λογισμικού
πραγματοποίησε ο κ. Νίκος Μύρτου,
Professional Business Development
Manager της Rainbow S.A. Στο
δεύτερο μέρος της εκδήλωσης ο κ.
Πέτρος Χανδρινός, NPS
Manager Δαμκαλίδης ΑΕ,
παρουσίασε μερικές από τις
δυνατότητες των επαγγελματικών
μηχανών της Nikon. Η εκδήλωση
ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του
κ. Αναστάσιου Πολίτη, Επίκουρου
Καθηγητή του τμήματος Τεχνολογίας
Γραφικών Τεχνών και Apple Distinguished Educator, σχετικά με το
Color Calibration και τη διαχείριση
χρώματος σε υπολογιστή Apple.
SYSTEM GRAPH TECHNOLOGY
210 6985280

Αριστερά: Φωτεινή Ρωμαλιάδου μιά απο τους συνεργάτες, Χρυσιίδα Δημουλίδου συγγραφέας & φίλη.
Δεξιά: Η φωτογράφος Ελένη Ξεπουλιά, ο επιχειρηματίας Σπύρος Σκιαδόπουλος & η Μαρία Βεκρή

“Øçöéáêeó SLR

500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”
Το προσωπικό των καταστημάτων του Αντώνη Βεκρή

Studio84 Μαλτέζου 39 Καλαμάκι 210 9815767, www.studio84.gr
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Οι τάσεις της αγοράς

GfK report
H -φωτογραφική- εικόνα του 2008
Συγκεντρωτικά στοιχεία για την παγκόσμια αγορά Imaging παρουσίασε η εταιρία ερευνών
GfK δια στόματος Marion Kroche, γενικής διευθύντριας, κατά τη διάρκεια της έκθεσης Photo
Imaging Expo (27-29 Mαρτίου) στο Τόκιο. Εν μέσω οικονομικής κρίσης που αποτυπώνεται
στη συρρίκνωση της οικονομίας κατά -3,9% στην Ιαπωνία και -2,5% στην ευρωζώνη,
οι πωλήσεις ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών δεν επλήγησαν τόσο πολύ. Αναλυτικά,
κατά τη διάρκεια του 2008 πουλήθηκαν 140εκ. τεμάχια σε 65 χώρες για τις οποίες διαθέτει
στοιχεία η GfK αντιπροσωπεύοντας ρυθμό αύξησης +11% όταν την προηγούμενη χρονιά
(2007) ο αντίστοιχος δείκτης κυμάνθηκε στο 18%. Στην Ασία (εκτός Ιαπωνίας) ο ίδιος
δείκτης ήταν στο +12% ενώ σε μερικές χώρες π.χ. Μεξικό οι επιδόσεις ήταν εντυπωσιακές
(+33%). Το μερίδιο των DSLR στο σύνολο των πωλήσεων σε τμχ. αυξήθηκε από 6% σε
8%. Όμως τα νούμερα δεν είναι τόσο αισιόδοξα όταν μελετήσουμε εκτός από τον όγκο των
πωλήσεων και την αξία. Τότε συνειδητοποιεί κανείς ότι οι τιμές έχουν μειωθεί κατά μέσο
όρο 40% στην διάρκεια της τετραετίας 2004-2008. Επίσης σημαντικό είναι το στοιχείο ότι στη

Τα 15 χρόνια γιορτάζει η σχολή ΕSP
Εκδηλώσεις και ομιλίες στη Θεσσαλονίκη
Η σχολή E.S.P. συμπληρώνει δεκαπέντε χρόνια εκπαιδευτικής παρουσίας στον τομέα
των εφαρμοσμένων τεχνών και διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις το Μάιο στην
Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις με
θέμα τη φωτογραφία αλλά και αρκετές εκθέσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της μια
DSLR δημιουργεί δευτερεύουσα ζήτηση
τετραπλάσια από την αντίστοιχη μιας
compact, και μάλιστα με υψηλότερα
περιθώρια κέρδους, για αυτό και
οι αντιπρόσωποι και έμποροι
λατρεύουν τις DSLR.
Oι ψηφιακές κορνίζες, άλλο ένα
δημοφιλές προϊόν με μικρή ιστορία και
μεγάλο μέλλον, σημείωσε αύξηση 85%
στις χώρες της ευρωζώνης. Μάλιστα
σε μερικές χώρες όπως η Γερμανία,
η αντίστοιχη αγορά τριπλασιάστηκε.

“Øçöéáêeó SLR

500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”
Μ’ ένα τηλέφωνο στο γραφείο σας

Τηλ.: 210 8541400

ΕSP 2310 541148 www.esp.gr
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!
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Ο λόγος στoυς φορείς

Ζήσης Αγγελόπουλος
Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
Τι να πρωτοθυμηθώ! Μπορεί πριν πέντε χρόνια να πήρα σύνταξη αλλά δεν
καταθέτω τα όπλα. Έφυγα από το χωριό μου σε ηλικία μόλις δώδεκα χρόνων, σε
πολύ δύσκολη εποχή, το 1945. Αμέσως έπιασα δουλειά βοηθός σ’ ένα περίπτερο
και πήγαινα στο νυκτερινό σχολείο. Το 1950 μπήκα στη φωτογραφία, στους
Ηνωμένους Φωτορεπόρτερ. Ένας εκ των τεσσάρων «Ηνωμένων» ήταν εξάδελφος
της μάνας μου, ο Τάκης ο Φλώρος, ο πιο καλός μάστορας στην δουλειά απ’ όλους
όσους γνώρισα! Δεν μου έδειχνε πολλά πράγματα να μάθω αλλά πάντα έλεγε «μην
περιμένεις να σου πω, κοίτα και κλέψε να μάθεις…».
Έτσι κατέκτησα αρκετές γνώσεις παρατηρώντας πως δούλευε ο Φλώρος. Π.χ. να
κάνω μεγεθύνσεις στο σκοτεινό θάλαμο και να ξέρω με τη μία τι χρόνο έκθεσης
χρειάζεται για κάθε διάσταση. Ο Φλώρος ήταν σπουδαίος και είχε πολλή εκτίμηση.
Θυμάμαι 2-3 φορές που είχε φθάσει να νοικιάσει …αεροπλάνο (ασύλληπτο για τα
δεδομένα της εποχής) να πάει Θεσσαλονίκη για την φωτογράφιση του στρατάρχη
Παπάγου και μετέπειτα του Καραμανλή. Γύρισε αυθημερόν και μοίρασε στις
εφημερίδες…Έμεινα στους Ηνωμένους Φωτορεπόρτερ περίπου όλη την δεκαετία
του ’50. Εγκατέλειψα ένα πολύ υψηλό μισθό 1800 δρχ. εκείνη την εποχή και
προσανατολίστηκα σε δική μου δουλειά. Αρχικά συνεργάστηκα με άλλους δύο,
τον Αβδελόπουλο από την Κύπρο, που έχει πεθάνει τώρα, και τον Γιαννακόπουλο,
που ζει ακόμα, όπου τα κέρδη ήταν τα μισά απότι έπαιρνα σαν μισθωτός αλλά δεν
με πείραξε. Κατέληξα με τους αδελφούς Φλώρου, τον Φώτη και τον Λεωνίδα για
μερικά χρόνια.
Στη συνέχεια συνεργάστηκα και συνεταιρίστηκα καταρχήν με τον Καλογερόπουλο
και Γιαννακόπουλο, του οποίου τη θέση πήρε ο Μήτσουρας, τον Αντωνίου και
τον Μάρτογλου. Το σχήμα αυτό παρέμεινε σταθερό αρκετά χρόνια. Είχαμε καλή
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δουλειά, κυρίως στα αθλητικά, όπου
πηγαίναμε πολύ καλά. Στην συνέχεια
ωρίμασε και η δικιά μας εταιρία και
το διαλύσαμε. Έκτοτε έκανα δικό
μου γραφείο, που διευρύνθηκε λίγο
και ωρίμασα επιχειρηματικά και εγώ
και αποφάσισα να μην συνεταιριστώ
πλέον. Δεν την πάω εύκολα την
συνεταιρική σχέση, αν και δεν
διαφώνησα, δεν τσακώθηκα ποτέ αν
και ήμουν συνήθως ο διαχειριστής της
εταιρίας.
Στην διάρκεια αυτής της πορείας
ανακατεύτηκα και στα συνδικαλιστικά,
εκλεγόμενος πρόεδρος ή σα άλλες
θέσεις αρκετές φορές. Υπήρχαν
τότε όχι ένα αλλά τρία σωματεία
φωτορεπόρτερ στον χώρο… Πιστεύω
ότι ήμουν ο πρώτος που πίστεψα
στην ενοποίηση. Κυρίως με την
βοήθεια του Νίκου Αποστολόπουλου
προσπαθήσαμε και ενοποιήσουμε
τα τρία σωματεία φτιάχνοντας το
φορέα που σήμερα λέγεται Ένωση
Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. Βέβαια
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Ο λόγος στoυς φορείς
έμειναν κάποιοι απέξω αλλά η ιστορία δικαίωσε την πρωτοβουλία.
Πάντα μ’ενδιέφερε η ανάμειξη στα κοινά, η δράση σαν σύνολο. Με τους
συναδέλφους πάντα λέγαμε να μην είμαστε σκόρπιοι, να συνεννοηθούμε και να
μας εκπροσωπήσει ένας, να κάνουμε την δουλειά μας μαζεμένα. Για παράδειγμα
δόθηκε μια ευκαιρία επί υπουργίας Αποστολάτου της Ν.Δ. να πετύχουμε μια
ρύθμιση για το ασφαλιστικό των φωτορεπόρτερ και οι συνάδελφοι προκάλεσαν
αντιδράσεις γιατί θεωρούσαν, όχι όλοι, ότι δεν θα είχαν την δυνατότητα να
ανταπεξέλθουν στα έξοδα πρόσληψης ενός έμμισθου υπαλλήλου για τα
λογιστικά κλπ. Άλλη μια περίπτωση: Το 1985 επί ΠΑΣΟΚ, είχα κανονίσει με τον
Δημήτρη Μαρούδα, υπουργό Τύπου τότε, να πάρει η δικιά μας Ένωση το ταμείο
του κλάδου αλλά με ανατρέψανε (!) από πρόεδρο και τελικά ο κλάδος έχασε το
1,5% του κοινωνικού πόρου.
Περιέργως το 1989 με επανεξέλεξαν με 93%... Επί συγκυβέρνησης
Tζανετάκη το παλέψαμε πολύ και σταδιακά πετύχαμε αρκετά πράγματα στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και το συνταξιοδοτικό.
Επανερχόμενος στα παλιά τα χρόνια θέλω να πω πως ήμασταν καλύτερα οι
συνάδελφοι μεταξύ μας. Πηγαίναμε στις δουλειές, στις εκδηλώσεις και δεν
είχαμε αυτή την ανάγκη που έχουμε σήμερα να σπρώχνει ο ένας τον άλλον, να
υποκλέψει την εικόνα του άλλου, να έχει αυτό το σκληρό ανταγωνισμό. Τώρα
συμβαίνουν διάφορα, ίσως γιατί δεν υπάρχουν δουλειές, γιατί τα γεγονότα δεν
μοιάζουν συνταρακτικά. Το έγκλημα το κάναμε μεταξύ μας: συνάδελφοι χάρισαν
το ρεπορτάζ στους εκδότες, το χάρισαν κυριολεκτικά με τα πακέτα Εκεί που παλιά
πήγαιναν στη Βραδυνή τη δεκαετία του ’70 και έβγαζα το καλύτερο τιμολόγιο από
τον Αθανασιάδη (αυτόν που δολοφονήθηκε) τώρα κουβεντιάζουμε στην ΕΦΕ αν
θα κάνουμε αλλαγή τιμολογίου που έχει μείνει σταθερό 15 χρόνια και φοβόμαστε
να πούμε το όνομά μας. Εκεί που παλιά μετράγαμε εικόνες και αθροίζαμε τόσο επί
τόσο, τώρα με το πακέτο μια εφημερίδα δίνει 10 και 20 φορές λιγότερα. Έτσι όμως
πέφτει και το επίπεδο του φωτορεπορτάζ και όπως λένε στο χωριό μου «το φθηνό
κρέας το τρώνε οι σκύλοι».
Τόσα χρόνια στο συνδικαλισμό, οι εμπειρίες μου ήταν πολλές και τα περιστατικά
περισσότερα. Διετέλεσα 8-1 χρόνια ταμίας και περίπου 20 πρόεδρος, πιστεύοντας
ότι κατάφερα ορισμένα πράγματα. Δεν τσακώθηκα, δεν έδιωξα, δεν κατηγόρησα
κάποιον άλλον για να πάρω εγώ την θέση του, ούτε πιστεύω ότι σημειώθηκαν
παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών. Μπορεί να διαφώνησα με
ορισμένους, αλλά αυτό έγινε στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων και ειδικά
μάλιστα με ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στην υπόθεση των πακέτων Τα
πακέτα ήταν η κρίσιμη καμπή που κατάφερε καίριο πλήγμα στον κλάδο. Τα
πακέτα έφεραν τα κάτω στις τιμές και συρρίκνωσαν το φωτορεπορτάζ.
Άλλο ένα, εξίσου σοβαρό πλήγμα, κατάφερε η τηλεόραση. Αφού το γεγονός
το βλέπει κανείς φρέσκο στην τηλεόραση, τι τον νοιάζει να επαναληφθεί στην
εφημερίδα… Τελευταία, έχει προστεθεί και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από …
συναδέλφους. Σας λέω το παράδειγμα: δημοσιογράφος - διευθυντής εφημερίδας
έδωσε εντολή στους συντάκτες του να προμηθευτούν compact φωτογραφικές
μηχανές μικρές και όπου πάνε να τραβούν φωτογραφίες - αφαιρώντας βέβαια
τη δουλειά από τους επαγγελματίες - φωτορεπόρτερ. Όμως έχει συνείδηση
φωτορεπόρτερ κάποιος από τους συντάκτες αυτού του κυρίου; Αν χρειαστεί,
θα διακινδυνεύσει για την είδηση; Θα χωθεί μες το γεγονός; Θα ρισκάρει; Πολύ
αμφιβάλλω. Όπως εγώ δεν είμαι κατάλληλος για συντάκτης, για να γράψω και να
σχολιάσω την είδηση, έτσι και ο συντάκτης δεν έχει τη ματιά, την τεχνική και την
κατάρτιση του φωτορεπόρτερ. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Θα πρέπει λοιπόν η Ένωση Συντακτών και οι δημοσιογράφοι και οι διευθυντές
των εφημερίδων να σκεφτούν ότι υπάρχουν κι άλλα επαγγέλματα γύρω γύρω
και να τα σεβαστούν.
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Βάσω Αρμένη
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Στιγμιότυπο από την πρόσφατη βράβευση του
κ. Αγγελόπουλου από τους συναδέλφους του
της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ο Ζήσης Αγγελόπουλος γεννήθηκε
το 1933 στην Μερκάδα Φθιώτιδος.
Μετακόμισε στην Αθήνα το 1945.
Εργάστηκε από την νεαρή ηλικία των
12 ετών στα δύσκολα χρόνια της
Μεταπολεμικής περιόδου. Από το
Γενάρη του 1945 έρχεται σε επαφή με
τον κόσμο της φωτογραφίας και του
ρεπορτάζ εργαζόμενος πρώτα στο
γραφείο του Ι.Μπίρη-Στ Τρεβιζάκη
και αργότερα τον ίδιο χρόνο στους
“Ηνωμένους Φωτορεπόρτερ”.
Στο πρακτορείο των “Ηνωμένων
Φωτορεπόρτερ” έμεινε για δέκα
συναπτά έτη, αρχικά ως βοηθός στις
φωτογραφίσεις και τον σκοτεινό θάλαμο
και στη συνέχεια ως στέλεχος του
Πρακτορείου.
Το 1960 ίδρυσε δικό του πρακτορείο
σε συνεργασία με τους φωτορεπόρτερ
Καλογερόπουλο, Μητσούσα, Αντωνίου
και Μάρτογλου. Μετά από μια πενταετία
ανεξαρτητοποιήθηκε και ίδρυσε δικό του
πρακτορείο με το όνομα “Διεθνές” που
δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο πολιτικό
ρεπορτάζ και το οποίο διατήρησε
μέχρι τη συνταξιοδότηση του (2004).
Στην υπερ-πενηντάχρονη πορεία του
τιμήθηκε αρκετές φορές για το έργο του.
Συμμετείχε επί δεκαετίες στο Δ.Σ. της
Ένωσης Φωτοειδησεογράφων Ελλάδος.
Πρωτοστάτησε στην ενοποίηση των
σωματείων του κλάδου με την ίδρυση
της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος
το 1991, της οποίας υπήρξε πρόεδρος
έως το 2003. Τέλος διετέλεσε ιδρυτικό
μέλος της “Πυραμίδας Ελλήνων
Φωτογράφων” και του “Φοίβου”.
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Για επαγγελματίες

Τεχνολογία φακών Canon
Fluorite κρύσταλλα
Στη σειρά άρθρων που ξεκινάμε σε αυτό το τεύχος θα παρακολουθήσουμε την ενσωμάτωση
της πιο εξελιγμένης τεχνολογίας στα σύγχρονα οπτικά (φακούς) όπως αποτυπώνεται μέσα
από το παράδειγμα της Canon, της μεγαλύτερης φωτογραφικής εταιρίας. Μεγάλο ρόλο στην
απόδοση παίζουν τα ειδικά οπτικά κρύσταλλα, χαμηλής διάχυσης, αποχρωματικά κλπ. Στο
τρέχον σημείωμα θα εξετάσουμε τα ειδικά χαρακτηριστικά των κρυστάλλων fluorite.
Eπειδή στις δύσκολες εφαρμογές με τηλεφακούς μεγάλης εστιακής απόστασης τα συμβατικά
υλικά για οπτικά κρύσταλλα φθάνουν στα όριά τους, στα εργαστήρια έρευνας και εξέλιξης των
μεγάλων εταιριών πάντα καταβαλλόταν σοβαρή προσπάθεια αναζήτησης νέων υλικών.
Το ποσοστό της παραμένουσας χρωματικής εκτροπής έχει ορατές και μετρήσιμες επιπτώσεις
στις επιδόσεις ευκρίνειας του φακού, ειδικά στους τηλεφακούς. Όπως δείχνει το σχήμα 1
οι χρωματικές εκτροπές διορθώνονται χρησιμοποιώντας τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
διάχυσης διαφόρων τύπων οπτικών κρυστάλλων ώστε να ευθυγραμμίζονται οι κατευθύνσεις
της φωτεινής δέσμης σε διαφορετικά μήκη κύματος. Στους φωτογραφικούς φακούς, είναι
δυνατόν να φέρουμε δύο μήκη κύματος (που αντιστοιχούν στο μπλε και το κόκκινο) μαζί
στο ίδιο σημείο εστίασης, απλά συνδυάζοντας ένα μικρής διάχυσης κυρτό στοιχείο και ένα
μεγάλης διάχυσης κοίλο στοιχείο. Ο φακός με διορθωμένα δύο βασικά χρώματα λέγεται
αχρωματικός (achromat). Ο φακός με διορθωμένα και τα τρία βασικά χρώματα λέγεται
αποχρωματικός (Αpo). Όμως σε αυτή την περίπτωση, μένει και ένα βασικό χρώμα (το πράσινο)
που εστιάζει σε διαφορετικό σημείο. Η (δευτερεύουσα) εκτροπή του πράσινου, ονομάζεται
στη διεθνή ορολογία secondary chromatic aberration/secondary spectrum. Mε συμβατική
διόρθωση, το φαινόμενο δεν μπορεί να μειωθεί σε επίπεδο λιγότερο από τον τύπο (εστιακή
απόσταση x 2/1000mm) λόγω θεωρητικών περιορισμών.

Fluorite
Το fluorite είναι ένα εξελιγμένο υλικό που αλλάζει τα δεδομένα. Κάνει εφικτό το ξεπέρασμα
των θεωρητικών περιορισμών για την εξάλειψη της χρωματικής εκτροπής. Το κοινό οπτικό
κρύσταλλο έχει σα βασικό υλικό το πυρίτιο (άμμο) με πρόσθετα όπως οξείδιο του βαρίου ή
λανθάνιο. Κατά την βιομηχανική κατεργασία εν θερμώ τα υλικά θερμαίνονται σε πολύ υψηλές
θερμοκρασίες ως 1.300° - 1.400°C και εν συνεχεία ψύχονται, βαθμιαία.
Το πυρίτιο, από τη μεριά του, έχει κρυσταλλική δομή και διαθέτει ασυνήθιστες ιδιότητες
που δεν υπάρχουν στα κοινά κρύσταλλα, όπως χαμηλό διαθλαστικό δείκτη και χαμηλή
διάχυση. Επίσης, τα χαρακτηριστικά διάχυσης του fluorite είναι σχεδόν ταυτόσημα με το οπτικό
κρύσταλλο για μήκη κύματος που αντιστοιχούν στα χρώματα από το μπλε ως το πράσινο (που
στην ορολογία ονομάζεται extraordinary partial dispersion). H αξιοποίηση αυτών των ιδιοτήτων
δίνει την ευκαιρία μεγάλης βελτίωσης των οπτικών επιδόσεων των super telephoto φακών.

Εξάλειψη της δευτερεύουσας χρωματικής εκτροπής
Όταν ένα κυρτό στοιχείο fluorite συνδυαστεί με μεγάλης διάχυσης οπτικό στοιχείο, σύμφωνα
με τις σχεδιαστικές τεχνικές διόρθωσης των εκτροπών του μπλε και του κόκκινου, τα ειδικά
χαρακτηριστικά αποχρωματικής διόρθωσης αντισταθμίζουν και την εκτροπή του πράσινου,
Οπτικά χαρακτηριστικά γυαλιού και Fluorite

Χαμηλός διαθλαστικός δείκτης

Χαμηλή διάχυση και δευτερεύον φάσμα

ΤΕΥΧΟΣ 23 • ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΪΟΥ 2009

Συνθετικά κρύσταλλα Fluorite

περιορίζοντας το δευτερεύον φάσμα και
φέρνοντας τα τρία βασικά χρώματα να
εστιάζουν στο ίδιο ακριβώς σημείο.
Με σχεδιάσεις telephoto που
χρησιμοποιούν εμπρός κυρτό και πίσω
κοίλο οπτικό στοιχείο, το συνολικό φυσικό
μήκος μπορεί να είναι λιγότερο από
την εστιακή απόσταση. Προκειμένου να
πετύχουμε τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια,
απαιτείται ελαχιστοποίηση του διαθλαστικού
δείκτη και το καταλληλότερο υλικό είναι το
fluorite.
Aν και τα θετικά χαρακτηριστικά του fluorite
είναι γνωστά από τον 19ο αιώνα, το φυσικό
fluorite απαντά μόνον σε μικρές ποσότητες
που δεν επαρκούν για να καλύψουν τις
βιομηχανικές ανάγκες. Στα εργαστήρια της
Canon οι ερευνητές δούλεψαν επί σειρά
ετών για να ανακαλύψουν το συνθετικό
fluorite στα τέλη της δεκαετίας του ’60.
Πρόκειται στη πραγματικότητα για calcium
fluorite (CaF2) και πρωτοχρησιμοποιήθηκε
σε φωτογραφικό φακό το 1969 και
συγκεκριμένα στον Canon FL-F 300mm
f/5,6. Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε σε φακούς
των σειρών FD, EF κλπ.
CANON
INTERSYS A.E.
Βόλου 7, 183 46, Μοσχάτο
Τηλ.: 210 955400 Fax: 210 4815194
ww.intersys.gr intersys@intersys.gr
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Αυτοκίνητα και ακίνητα...
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Aυστηρότερη εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης σχεδιάζει το Yπουργείο Οικονομικών
προκειμένου έμποροι, βιοτέχνες και επιτηδευματίες, οι οποίοι σήμερα δηλώνουν
εισοδήματα χαμηλότερα των πραγματικών, να καταβάλουν από το επόμενο έτος σημαντικά
αυξημένους φόρους. Ειδικότερα, εξετάζεται η αποσύνδεση της παλαιότητας και του
κυβισμού των πολυτελών Ι.Χ. αυτοκινήτων από την τεκμαρτή αξία τους, ώστε να υπάγονται
στα τεκμήρια διαβίωσης εφόσον η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία υπερβαίνει τα 50.000
ευρώ. Κάτι ανάλογο προτείνεται και για τα ακίνητα, με εισηγήσεις για μείωση των ορίων
απαλλαγής (μεταξύ 100 και 150 τ.μ. για κύρια κατοικία αντί των 200 τ.μ. σήμερα και από
50 έως 100 τ.μ. για δευτερεύουσες κατοικίες αντί των 150 τ.μ.) αλλά και για τα σκάφη (για
ολικό μήκος έως 6 μέτρα αντί των 10). Με βάση τις ίδιες εισηγήσεις προτείνεται ειδικά για
τα τεκμήρια των Ι.Χ. άνω των 2.000 κυβικών εκατοστών να κυμαίνονται από 2.500 έως
5.500 ευρώ, με χαμηλότερα ποσά εφόσον ενταχθούν στο νέο σύστημα και Ι.Χ. μικρότερου
κυβισμού (από 1.600 ή 1.800 έως 2.000 κ.εκ.).
ΦΟΡΟΛΥΠΗΤΕΡΗ ΓΙΑ 900. 000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
Μετά τις ευρωεκλογές θα παραλάβουν τη λυπητερή του φόρου ακινήτων
(ΕΤΑΚ) 900.000 φορολογούμενοι. Η αναστολή της έκδοσης και αποστολής των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων του φόρου ακινήτων είναι μαζί με τις αυξήσεις στα καύσιμα,
τα ποτά, τα τσιγάρα και τους φόρους εισοδήματος, κληρονομιών και γονικών παροχών,
μερικά από τα εισπρακτικά μέτρα που για ευνόητες εκλογικές σκοπιμότητες μετατέθηκαν
χρονικά από την κυβέρνηση για μετά τις εκλογές. Εκκαθαριστικό σημείωμα του Ενιαίου
Τέλους Ακινήτων θα λάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών,
συνολικά περίπου 3,2 εκατ. νοικοκυριά. Από αυτά, περίπου 2 εκατ. το έχουν ήδη λάβει.
Πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις μηδενικών εκκαθαριστικών, δηλαδή για νοικοκυριά που
έχουν στην κατοχή τους μόνο την κύρια κατοικία τους ή χαμηλής αξίας ακίνητη περιουσία,
από την οποία προκύπτει φόρος κάτω των 27 ευρώ και σύμφωνα με τη φορολογική
νομοθεσία παραγράφεται. Από τα υπόλοιπα 1,2 εκατ. εκκαθαριστικά, 300.000 δεν μπορούν
να εκδοθούν λόγω λαθών που έγιναν από τους φορολογουμένους στη συμπλήρωση
των δηλώσεων ακινήτων (ΕΤΑΚ), ενώ τα υπόλοιπα 900.000 εκκαθαριστικά είναι κυρίως
χρεωστικά, με τα οποία τα νοικοκυριά που θα τα λάβουν θα καλούνται να καταβάλουν
φόρο. Σε αυτά περιλαμβάνονται και σχεδόν όλα τα εκκαθαριστικά με πολύ υψηλό φόρο
που θα αποσταλούν σε φορολογουμένους με σημαντική ακίνητη περιουσία. Επισήμως τα
στελέχη του υπουργείου Οικονομικών υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα αυτή την περίοδο
είναι να αποσταλούν τα περίπου 300.000 ειδοποιητήρια σε ισάριθμα νοικοκυριά για τη
διόρθωση των λανθασμένων δηλώσεων ακινήτων και στη συνέχεια θα αποσταλούν τα
υπόλοιπα 900.000 εκκαθαριστικά.
ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Για μετά τις ευρωεκλογές έχουν μετατεθεί και τα εισπρακτικά μέτρα με τα οποία
η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κλείσει τη μαύρη τρύπα- ρεκόρ του προϋπολογισμού,
ύψους 5 δισ. ευρώ. Δεδομένη θεωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών, η επαναφορά του φόρου κληρονομιών και γονικών
παροχών. Μάλιστα, εν όψει της επαναφοράς του φόρου παρατηρείται αυξημένη
προσέλευση φορολογουμένων στα Τμήματα Κεφαλαίου των Εφοριών, οι οποίοι
υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις προκειμένου να προλάβουν το σημερινό ευνοϊκό
καθεστώς. Τα υπόλοιπα μέτρα που θα αρχίσουν να λαμβάνονται μέσα στο δεύτερο εξάμηνο
του έτους είναι οι αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα
καύσιμα, τα ποτά και τα τσιγάρα. Επίσης, προωθείται η αύξηση του ανώτατου φορολογικού
συντελεστή εισοδήματος από το 40% στο 45%, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας, η
επιβολή έκτακτου φόρου για τη νομιμοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων και η καθιέρωση
νέου μισθολογίου στο Δημόσιο, το οποίο θα προβλέπει μειωμένες σε σχέση με τις
σημερινές αποδοχές για τους νεοπροσλαμβανόμενους.

Φοροτεχνικά

TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις Φόρου Μεγάλης
Ακίνητης Περιουσίας των ετών 19972007, αυτές κλείνουν οριστικά εφόσον οι
ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση
στην εφορία έως τις 31 Σεπτεμβρίου, υπό τη
προϋπόθεση ότι η αρχικά δηλωθείσα αξία
των επίμαχων ακινήτων θα προσαυξηθεί
κατά 10%. Ειδικά για το 1997 δεν θα υπάρξει
προσαύξηση εφόσον ο υπόχρεος έχει
αποδεχθεί τη αξία που έχει προταθεί από το
υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι
ως εκκρεμείς ορίζονται οι υποθέσεις για τις
οποίες έχει υποβληθεί δήλωση ΦΜΑΠ και
δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη.
Σε περιπτώσεις ωστόσο που έχει κοινοποιηθεί
φύλλο ελέγχου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την
αξία που προσδιόρισε ο έφορος μειωμένη
κατά 10%. Όσοι υπαχθούν στη σχετική
ρύθμιση απαλλάσσονται από κάθε πρόσθετο
φόρο, πρόστιμο ή άλλη κύρωση, ενώ η
ρύθμιση γίνεται ως εξής:
• Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη 		
κατά σειρά ανέλεγκτη και οι
συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες 		
υποθέσεις.
• Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται 		
στο Δημόσιο δεν αναζητούνται ούτε 		
συμψηφίζονται.
• Το 10% της συνολικής οφειλής 		
καταβάλλεται με την υπογραφή 		
του εκκαθαριστικού σημειώματος 		
της ρύθμισης, ενώ το υπόλοιπο ποσό 		
καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις,
όχι μικρότερες των 100 ευρώ με
εξαίρεση τη τελευταία.
• Παρέχεται έκπτωση 5% στην περίπτωση
που εξοφληθεί ολόκληρος ο 			
οφειλόμενος φόρος μέσα στη προθεσμία
καταβολής της πρώτης δόσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός κ. Θρασύβουλος Μίαρης θα ενημερώνει και συμβουλεύει
για επίκαιρα οικονομο-λογιστικά θέματα. 				
e-mail: organosi@vivodinet.gr, santris@organositaxes.gr
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Μακιαβέλι
Συμβουλές σ’ έναν ηγέτη για την απόκτηση κύρους
• Τίποτα δεν μπορεί να σου προσδώσει μεγαλύτερη εκτίμηση παρά η επιτυχία σε
ότι αναλαμβάνεις και το παράδειγμα της προσωπικής σου ζωής.
• Όταν κάποιος κάνει κάτι πολύ κακό, πρέπει να τον τιμωρήσεις και αν κάνει κάτι
πολύ καλό, να τον επαινέσεις με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι να μιλούν για πολύ
καιρό για την παρέμβαση σου.
• Πρέπει συνεχώς να μηχανεύεσαι τρόπους ώστε με την κάθε σου πράξη να
αποδεικνύεις τη φήμη του ευφυούς και σπουδαίου ανθρώπου. Μόνο τότε σε
εκτιμούν, όταν μπορείς να είσαι και αληθινός φίλος και αληθινός εχθρός.
• Αν επιλέξεις την ουδετερότητα, θα καταστραφείς. Ο φίλος σου θα αξιώσει τη
βοήθεια σου και πρέπει να του τη δώσεις.
• Ποτέ οι αποφάσεις σου δεν θα είναι όλες άριστες και σωστές.
• Όταν θα αναγκαστείς να κάνεις κάποιο κακό, να επιλέξεις το λιγότερο οδυνηρό
σε σένα και στη φήμη σου.
• Πρέπει να δείχνεις πως είσαι λάτρης της αξιοσύνης και να προστατεύεις και να
τιμάς τους ικανούς και τους άριστους.
• Πρέπει να ξέρεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κρατάς τους
διοικούμενούς σου απασχολημένους με γιορτές και θεάματα.

Συμβουλές σ’ έναν ηγέτη για τους συνεργάτες του
• Το αν οι συνεργάτες σου βγουν καλοί ή κακοί εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο
από τη δική σου προνοητικότητα.
• Κρίνεις το μέλλον ενός Ηγέτη παρατηρώντας τους συνεργάτες που τον
περιστοιχίζουν.
• Πρέπει να ξέρεις να ξεχωρίζεις τους ικανούς συνεργάτες και από τους ικανούς
να διατηρείς κοντά σου όσους σου είναι πιστοί.
• Ηγέτης που έχει επιλέξει λάθος συνεργάτες έχει κάνει το πρώτο και το
μεγαλύτερο από τα λάθη που θα τον οδηγήσουν στην καταστροφή.
• Υπάρχουν τριών ειδών μυαλά:
- Το πρώτο είναι ικανό να κρίνει μόνο του.
- Το δεύτερο είναι ικανό να κρίνει την κρίση των άλλων.
- Το τρίτο δεν μπορεί να κρίνει ούτε από μόνο του, ούτε αυτά που οι άλλοι
κρίνουν.
Το πρώτο είναι εξαιρετικό, το δεύτερο καλό και το τρίτο άχρηστο.
Το ιδανικό για έναν Ηγέτη είναι να διαθέτει το πρώτο είδος μυαλού. Αλλά και με
το δεύτερο κάνει τη δουλειά του, αφού όταν μπορεί να αναγνωρίζει το σωστό
ή το λάθος των επιλογών των συνεργατών του και, αναλόγως, να επαινεί ή
να διορθώνει, κανείς από αυτούς δεν θα μπορεί να ελπίζει πως μπορεί να τον
κοροϊδέψει, οπότε αναγκαστικά θα είναι καλός και χρήσιμος.
• Υπάρχει ένας αλάνθαστος τρόπος για να κρίνεις τον συνεργάτη σου. Αν βλέπεις το
συνεργάτη να σκέφτεται περισσότερο τον εαυτό του από τα δικά σου συμφέροντα να
ξέρεις πως δεν μπορείς να τον εμπιστεύεσαι και ότι τελικά θα στη φέρει.
• Ο καλός συνεργάτης σκέφτεται και επιδιώκει μόνο το συμφέρον σου και
ποτέ δε φορτώνει το μυαλό του με πράγματα που αφορούν το δικό του, το
προσωπικό συμφέρον.
• Να φροντίζεις τον πιστό συνεργάτη και να τον κρατάς πιστό με τιμές και
αξιώματα, ευεργεσίες και πλούτη. Οι τιμές και τα αξιώματα πρέπει να είναι τέτοια
που να μην φοβάται τις εσωτερικές αλλαγές, οι ευεργεσίες τέτοιου είδους που
να μην μπορεί να σταθεί κοινωνικά χωρίς αυτές και τα πλούτη τόσα που να του
ικανοποιούν κάθε του ανάγκη.
• Όταν Ηγέτης και συνεργάτης δεν συνδέονται με απόλυτη και αμοιβαία
εμπιστοσύνη στο τέλος η σχέση τους αποβαίνει οδυνηρή είτε για τον έναν, είτε
για τον άλλον.
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Συμβουλές για τους κόλακες
• Οι καλές συμβουλές, από όπου κι αν προέρχονται,
οφείλονται στην ικανότητα του Ηγεμόνα και ποτέ
η ικανότητα του Ηγεμόνα δεν οφείλεται στις καλές
συμβουλές.
• Ούτε να μην επιτρέπεις στους συνεργάτες σου να
λένε τη γνώμη τους, ούτε να επιτρέπεις να την λένε
χωρίς σεβασμό στο πρόσωπο και τις αποφάσεις σου.
• Θα πρέπει να δώσεις απόλυτη ελευθερία στους
συνεργάτες σου να λένε τη γνώμη τους και την
αλήθεια, αλλά μονάχα για πράγματα που ο ίδιος
τους την ζητάς.
• Θα πρέπει να ρωτάς τους συνεργάτες σου για
κάθε πράγμα, να ακούς τις γνώμες τους, αλλά στην
συνέχεια να αποφασίζεις μόνος σου.
• Να δείξεις στον καθένα συνεργάτη σου πως όσο
πιο ελεύθερα σου μιλά τόσο περισσότερο γίνεται
αποδεκτός.
• Μόλις πάρεις μια απόφαση, σωστη ή λάθος, να
μην ακούς κανένα και να προχωρείς απαρέγκλιτα
στην εφαρμογή της. Αν πράξεις διαφορετικά, είτε θα
καταστραφείς από τους κόλακες είτε θα χάσεις το
κύρος σου είτε και τα δύο.
• Θα πρέπει να οργίζεσαι το ίδιο και όταν
καταλαβαίνεις πως κάποιος δεν σου λέει τη γνώμη
του από φόβο, όπως κι όταν σου τη λέει, όποτε
θέλει ο ίδιος και όχι όποτε ερωτηθεί.
• Απατώνται όσοι νομίζουν ότι οι πετυχημένοι
ηγέτες οφείλουν την επιτυχία τους σε καλές
συμβουλές του περιβάλλοντός τους. Ένας κακός
Ηγέτης δεν είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται τις
καλές συμβουλές των συνεργατών του.
• Ο Ηγέτης δεν μπορεί να αναθέσει την άσκηση
της εξουσίας ούτε σε έναν ούτε σε πολλούς
συνεργάτες του. Στην πρώτη περίπτωση ο ένας θα
του πάρει την εξουσία, στη δέυτερη οι συμβουλές
δεν θα αποσκοπούν στο συμφέρον του Ηγέτη
αλλά στο προσωπικό συμφέρον των συνεργατών,
προκειμένου να επικρατήσουν των υπολοίπων.
• Να θυμάσαι πως οι άνθρωποι πάντοτε
αναδεικνύονται μοχθηροί απέναντι στον Ηγέτη,
εκτός κι αν αναγκαστούν να φανούν καλοί.

Τα κείμενα του άρθρου
μας  αποτελούν
αναδημοσίευση από το  
βιβλίο  “Ο Ηγεμονας”  του
Νίκολο Μακιαβέλι των
εκδόσεων Περίπλους
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H γωνιά του βιντεολήπτη
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ
•

•

•

•

•

Βιντεοσκόπηση γάμου
Μία δύσκολη παραγωγή! (μέρος Β’)
Αγαπητοί συνάδελφοι, ακόμη δεν έχουν αρχίσει τα δύσκολα…
Τα βασικά στάδια της παραγωγής μιας τελετής γάμου είναι:
• Προετοιμασία.
• Still life λήψεις.
• Είσοδος γαμπρού - νύφης.
• Κάλυψη τελετής.
• Έξοδος ζευγαριού.
• Μοντάζ.
Έχουμε κάνει την προετοιμασία και τις λήψεις still life που τα αναφέραμε στο
προηγούμενο τεύχος.
Περιμένοντας το γαμπρό, κάνουμε εγγραφή πριν φανεί το αυτοκίνητο και γενικά
βρισκόμαστε σε θέση λήψης. Η θέση μας θα είναι στο σημείο που θα σταματήσει
το αυτοκίνητο και το ζουμ στη θέση out. Ο γαμπρός θα κατέβει από το αυτοκίνητο
χωρίς να κοιτάξει την κάμερα. Καλή ιδέα είναι να σπάσουμε αυτή τη σκηνή σε κοντινά
πλάνα, ένα γενικό και ένα vertical. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον γαμπρό να
επαναλάβει την έξοδο από το αυτοκίνητο.
Τον γαμπρό συνοδεύουν ο πατέρας και η μητέρα του και οι υπόλοιποι συγγενείς
βρίσκονται σε απόσταση 2 με 3 μέτρα πίσω τους. Περπατούν με αργά και σταθερά
βήματα, χωρίς να σκύβουν το κεφάλι, εμείς σπάμε αυτή τη σκηνή σε 3 ή 4
διαφορετικά πλάνα (σε πολύ γενικό που θα περιέχει και τον κόσμο τη στιγμή που
χειροκροτεί, σε κοντινό «σφιχτό» πλάνο τον γαμπρό με τους γονείς του, οι οποίοι
πιθανότατα θα έχουν συγκινηθεί, πάμε πίσω σε πολύ γενικό πλάνο που θα περιέχει
και τον Ιερό Ναό και τέλος φτάνουμε στα σκαλιά της εκκλησίας). Όσο περιμένει στα
σκαλιά ο γαμπρός τον βιντεοσκοπούμε με κινήσεις travelling και vertical.
Βιντεοσκοπούμε όλους του καλεσμένους με αξονικές κινήσεις της κάμερας (panoramic) ή με κινήσεις travelling (μετακίνηση ολόκληρης της κάμερας).
Περιμένουμε τη νύφη.
(Συνεχίζεται στο επόμενο)
					
ΝΊΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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•
•

Για γυρίσματα travelling 		
(μετακίνηση όλης της κάμερας)
χρησιμοποιείστε steadycam.
Αξονικές κινήσεις να γίνουν
από σταθερή γωνία λήψης και
μόνο panoramic (οριζόντια λήψη)
ή vertical (κάθετη λήψη) ή και οι
δύο λήψεις σε συνδιασμό.
Όσο περισσότερα πλάνα «σφήνες»
κάνετε τόσο περισσότερο θα σας
βοηθήσουν στο μοντάζ.
Τα πολύ κοντινά πλάνα τα
κάνουμε για να τονίσουμε 		
ανθρώπινα συναισθήματα,
τα οποία μας βοηθούν πολύ
στο μοντάζ για να ξεπεράσουμε
τα τεχνικά προβλήματα που
μπορεί να παρουσιαστούν, αλλά
και γενικά λειτουργούν για το
δέσιμο των πλάνων (σφήνες).
Σε ότι αφορά στα πρόσωπα
τοποθετούμε την κάμερα στο
ύψος των ματιών του υποκειμένου,
μετωπικά ή πρόσθια ή προφίλ ή
οπίσθια.
Τα πλάνα χωρίς δράση να μην
ξεπερνούν τα 10 δευτερόλεπτα.
Προσοχή στο φωτισμό από ψηλά
διότι δημιουργεί έντονες σκιές στις
κόγχες των ματιών, κάτω από
τη μύτη και το σαγόνι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σ’ αυτή τη στήλη και σε κάθε τεύχος θα
βρίσκεται απαντήσεις σε θέματα video.
Γράψτε μας για όποιο θέμα σας
απασχολεί και θα απαντήσουμε.
photobusiness@photo.gr
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Glamour & Nude
Photography
Με ôïí ÓôÝöáíï ÐÜó÷ï
ÍÝï óåìéíÜñéï 29/5 - 1/6/2009
Μάθετε τα μυστικά της φωτογραφίας
γυμνού, απελευθερώστε τις δημιουργικές
σας ανησυχίες, υπερβείτε ταμπού και
προκαταλήψεις! Δηλώστε τώρα συμμετοχή
στο μοναδικό σεμινάριο αισθησιακής
και glamour φωτογράφησης στη χώρα μας!

MΟΝΟΝ 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΘΕΣΕΙΣ
ΚOΣΤΟΣ: (για 20 ώρες):
• 650 ευρώ + ΦΠΑ 19% (€ 773,5)
ΔΙAΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:

Φωτ.: Βασίλης Σακαρέλλης Από το προηγούμενο σεμινάριο “Nude & glamour photography”

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

• 4 πεντάωρες συναντήσεις

XΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
• Παρασκευή 29 Mαΐου:
Συνάντηση γνωριμίας 19:00-23:00
• Σάββατο 30 Mαΐου 10:00-14:00
& 16:00-20:00
• Κυριακή 31 Mαΐου 16:00-20:00
• Δευτέρα 1 Ιουνίου 16:00-20:00

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
Studio Paschos / Bύρωνας, Αθήνα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
• Θεωρία (2 ώρες)
• Λήψεις (10 ώρες)
• Κριτική φωτογραφιών (4 ώρες)

περιλαμβΑνονται
•
•
•
•

Τρία μοντέλα
Styling/hair/make-up artist
Catering (30/5/2009)
Επιτόπου εκτυπώσεις
φωτογραφιών σε
μέγεθος A3 & A4
• 	Βεβαίωση συμμετοχής
• Δημοσίευση φωτογραφιών
στο περιοδικό ΦΩΤΟγρΑφος

			
ΠληροφορIες - ΕγγραφEς:

210 8541400

Περιοδικο φωτογραφος
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Photolab

Eπιχειρήσεις

Το εργαστήριο Photolab ιδρύθηκε από τον Νίκο Ακτίδη το 1979.
Τυγχάνει ένα από τα μακροβιότερα εργαστήρια φωτογραφίας στην
Ελλάδα. Από την εποχή των μεγεθυντήρων και της συμβατικής
εμφάνισης με χημικά, μέχρι τα σύγχρονα μηχανήματα ψηφιακής
εκτύπωσης και τα ICC profiles η εταιρία είναι πολύ γνωστή στους
επαγγελματίες, στους καλλιτέχνες αλλά και στους “ψαγμένους”
ερασιτέχνες. Η βασική φιλοσοφία της εταιρίας παραμένει σταθερή: Δηλ.
να μη συμβιβάζεται και να μην υποβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών
ανεξάρτητα από τις τιμές που διαμορφώνει ο ανταγωνισμός.
Απόδειξη της ποιότητας των εκτυπώσεων είναι το γεγονός ότι στο
Photolab τυπώνεται σήμερα ο κύριος όγκος των καλλιτεχνικών εκθέσεων
που παρουσιάζονται στην Αθήνα και όχι μόνο.
Από το 2008 η εταιρία επεκτάθηκε. Μετεγκατέστησε αρκετά μηχανήματα
σε ιδιόκτητο χώρο στις Αχαρνές διατηρώντας και ανακαινίζοντας ριζικά
την έδρα της επιχείρησης στο Χολαργό.
Επισκεφτήκαμε λοιπόν το εργαστήριο, όπου ο γιος του Νίκου Ακτίδη,
Στράτος ο οποίος απασχολείται στην επιχείρηση από το 1998, μας
ξενάγησε στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις και μας μίλησε για τις
υπηρεσίες και την φιλοσοφία της επιχείρησης. “Στις δύσκολες εποχές
που ζούμε προτιμούμε να παραμένουμε αισιόδοξοι. Φτάνεις σε ένα
σταυροδρόμι όπου πρέπει να επιλέξεις αν θα κρατήσεις ψηλά τον πήχυ
της δουλειάς σου και θα σεβαστείς αυτό που κάνεις. Αυτό σημαίνει
βέβαια ότι πρέπει να τιμολογείς ανάλογα, κάτι που ίσως μεταφράζεται σε
λιγότερους πελάτες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πάψεις να ενδιαφέρεσαι
για το τι τελικά τυπώνεις, θα ρίξεις τις τιμές σου και θα κερδίσεις πιθανόν
περισσότερους πελάτες αλλά υποβαθμίζοντας το επίπεδο. Εμείς
επιλέγουμε το πρώτο σε πείσμα των καιρών.”
Στις υπηρεσίες του Photolab περιλαμβάνεται εκτύπωση laser σε
φωτογραφικό χαρτί, γυαλιστερό και matt σε διάφορες διαστάσεις μέσω
minilab Frontier, εκτύπωση σε κλασικά φωτοευαίσθητα υλικά έγχρωμα
και ασπρόμαυρα, με το large format ψηφιακό εκτυπωτικό Durst Lambda,
εκτυπώσεις inkjet eco solvet large format αλλά και αξιοποίηση μεγάλης
ποικιλίας καλλιτεχνικών χαρτιών και υλικών. Συνεχίζοντας τις επενδύσεις
σε σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνογνωσία, η επιχείρηση προμηθεύτηκε
μηχάνημα για εκτυπώσεις UV σε οποιαδήποτε επιφάνεια πάχους ως 5cm
και διαστάσεων ως 160x300cm. Η συγκεκριμένη τεχνολογία βασίζεται
σε λάμπα UV, η οποία “παγώνει” ακαριαία τα μελάνια, μόλις αυτά
ακουμπήσουν στην επιφάνεια εκτύπωσης.“Προτιμάμε να ασχολούμαστε
με τεχνολογίες που είναι πρωτοποριακές και επιζητούν εξειδίκευση. Με
αυτόν τον τρόπο διατηρούμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Αυτός
είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που δεν ασχοληθήκαμε με το
photobook και το ψηφιακό album.” Σημειώνουμε ακόμη το Photolab
δημιουργεί και χρησιμοποιεί δικά του ICC profiles για scanner, οθόνες
και εκτυπωτές και διοργανώνει σεμινάρια color management για του
πελάτες του. Αυτό εξασφαλίζει τη σταθερότητα και ομοιογένεια στις
εκτυπώσεις. Επιπλέον οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν
με το δημιουργικό τμήμα του εργαστηρίου προετοιμάζοντας μαζί την
εκτύπωση των αρχείων τους.
PHOTOLAB
Αριστοφάνους 6 Χολαργός Τ.Κ. 155 61
τηλ.: 210 6535747, fax: 210 6547365 email: info@photolab.gr
Θ. Παλαιολόγου 35-37 (πρώην 27) Αχαρναί Τ.Κ. 136 71
τηλ.: 213 0408089, 213 0462598, fax: 210 2469537
email: plotter@photolab.gr
www.photolab.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Αλέξης Σοφιανόπουλος
Καριέρα συνυφασμένη με την σύγχρονη επαγγελματική φωτογραφία στην Ελλάδα
Χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες
συστάσεις για ένα τόσο γνωστό
επαγγελματία δημιουργό, το
έργο του Αλέξη Σοφιανόπουλου
είναι γεμάτο ζωντάνια, χιούμορ,

• Από όσα γνωρίζουμε για σας, έχετε ασχοληθεί με πολλά είδη φωτογραφίας.
Πως ξεκινήσατε την πορεία σας στα φωτογραφικά δρώμενα;
Πάντα είχα την τάση να δοκιμάζω πράγματα. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου δοκίμασα σχεδόν όλη τη γκάμα της φωτογραφίας εκτός από την ιατρική και την φωτογραφία βυθού, δηλαδή
κάποια πολύ ειδικά θέματα. Ξεκίνησα την καριέρα μου φωτογραφίζοντας παραστάσεις στο

έμπνευση και αστείρευτη
παραγωγικότητα.
Έχοντας ασχοληθεί με όλα
σχεδόν τα είδη επαγγελματικής
φωτογραφίας, ο εργασιομανής
και πολυδιάστατος Αλέξης μας
μιλάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια
και φιλική αμεσότητα για την πιο
ώριμη φάση της καριέρας του.

θέατρο του Γιώργου Μιχαηλίδη. Σχεδόν ταυτόχρονα πέρασα στην φωτογραφία δισκογραφίας,
δηλαδή εξώφυλλα δίσκων των Καζατζίδη, Νταλάρα, Αλεξίου, Μικρούτσικου, Μητροπάνου και
του αγαπημένου μου Σαββόπουλου. Ειδικά κάποια εξώφυλλα του Τζίμη Πανούση με εκφράζουν απόλυτα γιατί είναι αυτοσαρκαστικά, καυστικά και ανατρεπτικά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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• Επιπλέον, έχετε ασχοληθεί με τα περιοδικά και την τουριστική φωτογραφία;
Ναι, στην πορεία, θέλοντας και μη, ασχολήθηκα και με περιοδικά όπως τον Ταχυδρόμο και
τους 4 Τροχούς όπου έχω κάνει περισσότερα από 150 εξώφυλλα. Ασχολήθηκα με εφημερίδες
αλλά κυρίως με περιοδικά. Με την τουριστική φωτογραφία ασχολήθηκα το ’75-’80 λόγω της
συνεργασίας μου με τον ΕΟΤ. Τότε, ταξίδεψα σε όλη την Ελλάδα κάνοντας κάποια ημερολόγια
για τον ΕΟΤ και αρκετές συμμετοχές στα βιβλία που έβγαζε. Έτσι ξεκίνησε η εμπλοκή μου με την
τουριστική φωτογραφία. Κατά την περίοδο ’80-’90 φωτογράφιζα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα όπως Grecotel, Hilton, Marriot κ.ά. Στη συνέχεια γύρω στο 1990 έχοντας δημιουργήσει
καλή φήμη στην αγορά και έχοντας συνεργασία με διαφημιστικά πρακτορεία ασχολήθηκα και με
τη βιομηχανική φωτογραφία.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
• Έχετε εργαστεί σχεδόν κατά το ήμισυ της καριέρας με
αναλογικά μέσα, στη συνέχεια περάσατε στα ψηφιακά.
Είναι σημαντικές οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο
περιόδους;
Μετά από όλο αυτό το πάντρεμα των εργασιών που με
αφορούν μέχρι σήμερα, πρέπει να ομολογήσω ότι νοιώθω
κάποια απογοήτευση διότι ορισμένοι θεωρούν τον εαυτό
τους φωτογράφο απλά επειδή απέκτησαν μία ψηφιακή
μηχανή. Και ναι μεν η ψηφιακή τεχνολογία έκανε καλό στο
φωτογράφο γιατί απλώνεται το πεδίο του προς όλο τον
κόσμο. Όμως οι ανειδίκευτοι, απαίδευτοι ερασιτέχνες δεν
έχουν την ματιά, ούτε τις γνώσεις ενός έμπειρου φωτογράφου. Και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα επαγγελματικά. To 1995
μπαίνοντας στην ψηφιακή τεχνολογία, έφτιαξα το γραφείο
“Αρχέτυπο” όπου σε συνεργασία με γραφίστες δουλεύαμε
κάθετη παραγωγή εντύπων, σε ψηφιακή τεχνολογία πλέον.
Τα προβλήματα άρχισαν από το 2002-2003 και μετά που οι
ψηφιακές μηχανές τελειοποιήθηκαν και φθήνηναν. Οπότε
οι δουλειές άρχισαν να μοιράζονται. Αρκετοί πελάτες
έβαζαν μία γραφίστρια ή ένα δημοσιογράφο να τραβήξει
φωτογραφίες, τραβώντας το χαλί κάτω από τα πόδια των
επαγγελματιών φωτογράφων.
• Σήμερα πως επιβιώνει ο φωτογράφος;
Πολύ δύσκολα εκτός αν έχει κάποιους σταθερούς πελάτες
και έχει καλλιεργήσει εδώ και μία δεκαετία τις γνώσεις
του πάνω στο ψηφιακό, οπότε και διεκπεραιώνει κάποιες
δύσκολες συνεργασίες. Οι κλασικοί φωτογράφοι κοινωνικών εκδηλώσεων (γάμοι, βαφτίσεις κλπ.) φαντάζομαι ότι
συνεχίζουν να επιβιώνουν αφού αυτά τα αντικείμενα δεν
σταματούν. Στην διαφημιστική, βιομηχανική και τουριστική
φωτογραφία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα.
• Ανεξάρτητα από το βιοποριστικό κομμάτι, ποιο είναι το
αγαπημένο σας είδος;
Αγαπώ πολύ να φωτογραφίζω όλο τον κόσμο, την Ελλάδα
ιδιαίτερα τους ανθρώπους, σε διαφορές καταστάσεις, μεταφυσικά θέματα αλλά και νεκρή φύση, τη βιομηχανία, το
τουρισμό, τα αυτοκίνητα, τα γκράφιτι στους δρόμους αλλά
και αυτοπορτρέτα… Γενικά όποιο είδος περιέχει έντονα το
ανθρώπινο στοιχείο και έχει αναφορές σε πιο σουρεαλιστικά και υπερφυσικά στοιχεία. Ένα θέμα που κρύβει πίσω
του ένα concept ως προς τη τελική εικόνα και απαιτεί μια
σκηνοθετική διάθεση. Γενικά φαίνεται από τη πορεία μου
ότι δεν μπορώ να μείνω σε ένα είδος φωτογραφίας, πάντα
προσπαθούσα να ψάχνω περισσότερο τα πράγματα. Είναι
μια εσωτερική μου ανάγκη.
• Πιστεύετε ότι η επαγγελματική φωτογραφία στην
Ελλάδα έχει συγκρίσιμο με το ευρωπαϊκό επίπεδο;
Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι έχουμε πολύ καλό δημιουργικό και αρκετούς ταλαντούχους φωτογράφους. Δεν
συγκρινόμαστε όμως με την Ευρώπη ούτε στις τιμές ούτε
στο marketing.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Αλέξης Σοφιανόπουλος ασχολείται
με την φωτογραφία από μικρή
ηλικία και με αρκετά διαφορετικά
είδη φωτογραφίας. Το 1987 ίδρυσε
το στούντιο ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙ. Έχει
συνεργαστεί με διάφορα περιοδικά
όπως τον Ταχυδρόμο, 4 Τροχοί,
Ήχος, Γαστρονόμος αλλά και αρκετές
εφημερίδες. Στους πελάτες του
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙ περιλαμβάνονται
επίσης η Helexpo, Expo Athens,
Casino Λουτρακίου, Βωβός Α.Ε.
Ε.Ο.Τ, Grecotel κ.α
www.fotografei.gr
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ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏãñÁöïõ
Νέο, ανανεωμένο εαρινό πρόγραμμα

1

2

Óåìéíáñéï

Óåìéíáñéï

Σύνθεση και αισθητική

Τα μυστικά για καλύτερες φωτογραφίες μέσα από απλές
συμβουλές. Μάθετε για τον κανόνα των τρίτων, τη λειτουργία της
προοπτικής, τα σχήματα και τα μοτίβα. Κατακτήστε τους κανόνες
της σύνθεσης και κατανοήστε τις βασικές έννοιες της αισθητικής
και της οπτικής αντίληψης.

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείο.
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 τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.
Δευτέρα 1/6 18:00-22:00

Σάββατο 30 /5 10:00-14:00
Εισηγητής: ΤΆΚΗΣ ΔΕΒΕΛIΔΗΣ

3

Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Óåìéíáñéï

RΑW format

Workflow RAW αρχείων μέσω του Bridge και του Photoshop.
Μεταφορά και αποθήκευση, τακτικές και κακοτοπιές. Ρυθμίσεις
και ιδιότητες RAW αρχείων, επεξεργασία και διορθώσεις.
Εναλλακτικές μορφές και προγράμματα επεξεργασίας.

4

Óåìéíáñéï

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

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

Óåìéíáñéï

Photoshop Ι

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

6

Óåìéíáñéï

Photoshop ΙΙ

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

Σάββατο 6/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Δευτέρα 8/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

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

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail
óôï photomag@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 photomag@photo.gr
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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 10/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Ãéá on-line åããñáöÞ êÜíôå êëéê åäþ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
46,22 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€55)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
88,23 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€105)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,85 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€145)
Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
168,07 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€200)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
210,08 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€250)

Óåìéíáñéï
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Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

Σάββατο 13/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΏ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Τετάρτη 3/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΖΏΡΤΖΗΣ

5

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

øçöéáêÞ åðï÷Þ ôçò åéêüíáò

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,70 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€290)
.
Ãéá åðôÜ óåìéíÜñéá:
285,72 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€340).
.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏãñáöïÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï:.....................................................................................................................
Äéåýèõíóç:.............................................................................................................................
.................................................... Ô. Ê.: ................... Ðüëç:.....................................................
ÅðÜããåëìá:.............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:......................................................Ôçë. åñãáóßáò:...................................................
Êéíçôü:................................................... e-mail:......................................................................
Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
  ÓåìéíÜñéï: 1

2

3

4

5                6               7

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