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Yπόθεση Αντωνίου: Β’ Mέρος

Mini έκθεση στο Σύνταγμα

Έγραφα σ’ αυτή τη στήλη πριν μία εβδομάδα για την
περιπέτεια του Περικλή Αντωνίου που συνελήφθη
πασχαλιάτικα στο Λονδίνο γιατί φωτογράφιζε στο
metro. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 18 Μαΐου στην
αγγλική πρωτεύουσα. Ο κατηγορούμενος αθωώθηκε
πριν καν συζητηθεί η υπόθεσή του, ο ενάγων
υποχρεώθηκε να του καταβάλει όλα τα έξοδα (αμοιβή
δικηγόρου, εισιτήρια κ.λπ. περίπου 1500 λίρες).
Εκτός αυτών, το δικαστήριο του πρότεινε αστυνομική
προστασία μέχρις ότου επιβιβασθεί στο αεροσκάφος
που θα τον έφερνε πίσω στην Αθήνα.
Είτε αρέσει λοιπόν σε κάποιους είτε όχι, ο καθένας έχει
το δικαίωμα να αρνηθεί να φωτογραφηθεί και μάλιστα
από αγνώστους είτε προστατεύεται είτε όχι νομικά
αυτό του το δικαίωμα. Εάν νομίζει ότι αυτός που τον
φωτογράφισε έχει διεισδύσει στον στενό, ιδιωτικό
του χώρο, έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει την τιμωρία
του, γνωρίζοντας όμως - και αυτό κάνει τη διαφορά
Ελλάδας και Αγγλίας - ότι αν δεν αποδειχτεί κάτι
τέτοιο, θα το πληρώσει ακριβά.
Αυτό συνέβη στον Περικλή Αντωνίου. Θα μου πείτε,
εντάξει. Κάθε φορά που κάποιος μας βάζει στο κάδρο
της φωτογραφικής μηχανής του θα πρέπει να...
φωνάζουμε την αστυνομία; Ο αγγλικός νόμος (για
τον ελληνικό νόμο θα μιλήσουμε άλλη φορά) λέει
ότι τιμωρείται όχι αυτός που απλά φωτογράφησε σε
δημόσιο χώρο αλλό εάν και εφ’ όσον αποδειχτεί ότι
έκανε δυσφημιστική χρήση της εικόνας.
Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν υπερβολικά και ακραία
αλλά θα συμφωνήσετε ότι οι αδιάκριτες φωτογραφικές
μηχανές και τα video παραέχουν εισβάλει στην
ιδιωτική μας ζωή. Όλα φωτογραφίζονται, όλα
καταγράφονται και πολλά αποκαλύπτονται σε
ανύποπτο χρόνο. Το διαδίκτυο επιβεβαιώνει
του λόγου το αληθές. Οι κοινωνίες αλλάζουν
συμπεριφορές και νοοτροπία. Δεν ζούμε πλέον στην
εποχή του Μεσοπολέμου όταν άνθιζε η φωτογραφία
δρόμου και όλοι ήθελαν να φωτογραφηθούν.
Σήμερα συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Καιρός να
προσαρμοσθούμε στη νέα πραγματικότητα.
Και κάτι τελευταίο: Μετά την ευνοϊκή για τον
Π. Αντωνίου εξέλιξη της υπόθεσης δεν διάβασα
πουθενά, ούτε στα “ψιλά” των εφημερίδων μία
κουβέντα για το θέμα. Έπεσε ”μούγκα” όπως λέει και
ο εθνικός τηλεπαραθυροσχολιαστής μας!
Τ. ΤζΙμας

Όλα για το βίντεο!
Θεματική εβδομάδα στα Public Συντάγματος, 22 - 27 Ιουνίου
Μίνι θεματική έκθεση για την βιντεοκάμερα θα στηθεί στο ισόγειο των πολυκαταστημάτων PUBLIC στο Σύνταγμα, την εβδομάδα 22-27 Ιουνίου. Μέχρι
στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή σχεδόν όλες οι εταιρείες που διαθέτουν
βιντεοκάμερες για ερασιτεχνική χρήση, αξεσουάρ βίντεο αλλά και υβριδικές
μηχανές digital SLR με δυνατότητα εγγραφής βίντεο high definition.
Την εκδήλωση διοργανώνει το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με χορηγό επικοινωνίας τον όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Τονίζουμε ότι εκτός από την έκθεση
προϊόντων σχετικών με το βίντεο, θα πραγματοποιούνται καθημερινά 18:00
έως 20:00 σεμινάρια με εισηγητές ειδικευμένους συντάκτες του περιοδικού
μας σε θέματα βίντεο όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει έγκυρες
και υπεύθυνες απαντήσεις πριν αγοράσει βιντεοκάμερα για τις καλοκαιρινές
διακοπές. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν
στο επόμενο Photobusiness Weekly.
Πληροφορίες: Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ 210 8541400

www.photo.gr
ΤΕΥΧΟΣ 24 • ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 24 • ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Διαμαρτυρία
Ένας ακόμη προπηλακισμός φωτογράφων...
Την Τετάρτη 13 Μαΐου συνέβη ένα γεγονός το οποίο πέρα από το ότι είναι επιεικώς
απαράδεκτο, μας καλεί να δούμε πολύ σοβαρά τι γίνεται επιτέλους γύρω μας
και ποιος είναι ο ρόλος ο δικός μας ως φωτογράφων μέσα στη κοινωνική
ζωή της πόλης μας.
Δύο μέλη της ομάδας μας φωτογράφιζαν στο ανοικτό χώρο της πλατείας ΟΝΤΕΟΝ
τα κτήρια που την περιβάλλουν. Κάποια στιγμή τους πλησίασαν υπάλληλοι της
εταιρίας security που έχουν τη φύλαξη του χώρου και τους ζήτησαν να σταματήσουν
να φωτογραφίζουν γιατί η φωτογράφηση απαγορεύεται. Τα δύο μέλη μας
(20χρονοι φοιτητές του Α.Π.Θ.) σταματούν τη φωτογράφηση και ξεκινούν να
φύγουν. Σε χρόνο μηδέν τους πλησιάζουν αστυνομικά όργανα και τους ζητούν να
τους ακολουθήσουν στο αστυνομικό όχημα που σταθμεύει στο χώρο δίπλα στη
πλατεία. Αφού υφίστανται μία πρώτη ανάκριση σχετικά με το γιατί φωτογράφιζαν,
μετά από μισή ώρα έρχεται άλλο αστυνομικό όχημα, τους παραλαμβάνει συνοδεία
αστυνομικών και τους οδηγεί στο αστυνομικό τμήμα του Λευκού Πύργου
(100 μέτρα μακριά από το σημείο του συμβάντος).
Εκεί περιμένουν επί δυόμισι ώρες να αποφασίσουν οι αρχές αν είναι παράνομοι,
αφού υπέπεσαν στο μέγα αδίκημα να φωτογραφίζουν ένα χώρο αναψυχής και
εμπορικής δραστηριότητας που φιλοξενεί κάθε μέρα χιλιάδες Θεσσαλονικείς

Fujifilm Finepix S1500
Στη μάχη των superzoom,
με προσιτή τιμή!
Αναζητώντας μια οικονομική λύση στην
κατηγορία των superzoom, στην σειρά
Finepix βρίσκει κανείς αρκετές προτάσεις,
όπως την S1500. Eίναι μια τυπική για
την κατηγορία σχεδίαση με CCD 2/3in.
10Megapixel και φακό 12x. Για την οπτική
σταθεροποίηση δανείζεται το σύστημα που
επενεργεί στον αισθητήρα (sensor shift)
κατευθείαν από το ακριβότερο μοντέλο
S2000HD. To SR (scene recognition)
αναγνωρίζει την κατάλληλη σκηνή από
έξι διαφορετικές. Επίσης στις δυνατότητες
περιλαμβάνεται η αυτόματη αναγνώριση
προσώπων (face detection) και μάλιστα
δεύτερης γενιάς, αυτόματη διόρθωση red
eye και πανοραμική λειτουργία. Βεβαίως
υπάρχουν οι γνωστές λειτουργίες program,
aperture/shutter priority και manual.
To video είναι μόνον VGA 30fps με το
πλεονέκτημα όμως της ελεύθερης χρήσης
zoom κατά τη λήψη ενώ δεν υπάρχει
περιορισμός διάρκειας.

και τουρίστες. Τελικά, αφού κρατήθηκαν τα στοιχεία τους και σβήστηκαν δύο
φωτογραφίες από την μηχανή τους, αφέθηκαν ελεύθεροι.
Αυτό εν συντομία είναι το περιστατικό που συνέβη την 13-5-09 το απόγευμα και μας
γεννά μερικά εύλογα ερωτήματα:
Α.: Πώς είναι δυνατόν ο επισκέπτης του παραπάνω χώρου να γνωρίζει ότι
απαγορεύεται η φωτογράφηση όταν δεν υπάρχουν πουθενά στο χώρο πινακίδες
που να επισημαίνουν κάτι τέτοιο!
Β.: Γιατί να απαγορεύεται η φωτογράφηση σε ένα χώρο ο οποίος δέχεται
καθημερινά τεράστιο αριθμό επισκεπτών και αποτελεί ένα από τα κέντρα της
κοινωνικής ζωής της πόλης!
Γ.: Αν δεχτούμε το σκεπτικό της λογικής της απαγόρευσης σε κάτι που είναι
επισκέψιμο όλο το εικοσιτετράωρο από τον καθένα χωρίς καμία προϋπόθεση, τότε
δεν είναι μακριά
η ώρα της γενικής φωτογραφοαπαγόρευσης!
Δ.: Εύλογη απορία είναι το τι θα γινόταν αν στη θέση των δύο νεαρών ήταν μία
ομάδα τουριστών και αν δε αυτή η ομάδα ήταν και αλλοδαπή; Θα οδηγούνταν όλοι
στο αστυνομικό τμήμα;
Ε.: Τελευταίο και βασικότερο ερώτημα είναι το υπό ποια ιδιότητα είμαστε
ευπρόσδεκτοι σε τέτοιους χώρους;
Μήπως η ιδιότητα του καταναλωτή είναι η μόνη ευπρόσδεκτη ιδιότητα ενώ η του
περιπατητή-επισκέπτη που τυγχάνει να φωτογραφίζει για ανάμνηση – hobby - τέχνη,
είναι ενοχλητική και καλό είναι να αποτρέπεται;

Fujifilm Hellas 210 9404100

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

Τηλ.: 210 8541400

Για το « f 14- κοινόν φωτογράφων»
Φώτης Παλαιολόγος
www.f14.gr

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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Καθημερινές
ιστορίες με στυλ.
Η Digital IXUS 100 IS συνδυάζει μοναδικό στυλ
και πρωτοποριακές τεχνολογίες φωτογράφησης
για εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η λήψη
φωτεινών εικόνων σε όλες τις συνθήκες φωτισμού είναι πλέον πιο εύκολη από ποτέ, χάρη στη
νέα κατάσταση Έξυπνης Αυτόματης Λήψης η
οποία χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία
Ανίχνευσης Σκηνής της Canon για επιλογή
μεταξύ 18 ομάδων ρυθμίσεων.
Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon.co.uk/
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε να
προσθέσετε περισσότερη ποιότητα σε κάθε
φωτογραφία σας.

δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
γράψτε τη δική σας ιστορία.

w w w. inter s ys .gr
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Εξαγορά Lucidiom
από Νοritsu
Η εταιρία minilab πιο δυνατά
τώρα στα photokiosk
H αμερικανική Lucidiom με έδρα
τη Bιρτζίνια είναι μια από τις πιο
γνωστές εταιρίες στον τομέα των
photokiosk. Μέχρι στιγμής, έχει
παραγάγει πάνω από 55.000
μηχανήματα του είδους. Η εταιρία
επίσης ειδικεύεται σε συστήματα
photo order management, remote
management και Ιnteret portals.
H εξαγορά θα ολοκληρωθεί το
δεύτερο τρίμηνο του 2009 και θα
γίνει μέσω της θυγατρικής Noritsu
America. Οικονομικά στοιχεία δεν
έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη.

Samsung
Σειρά οθονών μεγάλων διαστάσεων με το λεπτότερο πλαίσιο στον κόσμο
Τη νέα σειρά επαγγελματικών οθονών μεγάλων διαστάσεων 460UT(n) με το λεπτότερο
πλαίσιο (bezel) στον κόσμο παρουσίασε στην ελληνική αγορά η Samsung. Το πλαίσιο
των νέων οθονών δεν ξεπερνά τα 2,4 χιλιοστά σε πλάτος ώστε να αποδίδουν τη μέγιστη
δυνατή επιφάνεια προβολής. Το λεπτό πλαίσιό τους επιτρέπει τo συνδυασμό πολλών
οθονών για δημιουργία γιγαντο-οθονών (video wall), ιδανικών για εκθεσιακούς χώρους,
αθλητικές εγκαταστάσεις και εμπορικά κέντρα. Παράλληλα, χάρη στην τεχνολογία
MagicInfo, προσφέρουν αυξημένες δυνατότητες δικτύωσης, επιτρέποντας τη δημιουργία
ενός εκτεταμένου περιβάλλοντος δικτύου και την εύκολη διαχείριση περιεχομένου, που
μπορεί να προέρχεται μέχρι και από 125 διαφορετικούς υπολογιστές.
Fourlis Trade S.A. 210 6293000

ΗP Indigo WS6000
Νέο μηχάνημα Digital Press
H ευέλικτη ψηφιακή εκτύπωση μεσαίου
τιράζ κερδίζει συνεχώς δημοτικότητα.
Στη γνωστή σειρά Indigo εντάσσεται το
μοντέλο WS6000 με παραγωγικότητα 120
σελίδες Letter size (κοντό Α4). Η μεγάλη
ωφέλιμη επιφάνεια φύλλου χαρτιού
31,7x98cm το κάνει κατάλληλο για όλα
τα μεγέθη photobook. Στο αμερικανικό
PMA που έκανε την πρεμιέρα του η ΗP
συνεργάστηκε για την βιβλιοδεσία με
την ελβετική Mitamax/Mitafold. Aπό
την μεριά του τελικού καταναλωτή η
HP προτείνει την ιδέα του Photo Center
4.0. Πρόκειται για μια εξελιγμένη μορφή
photokiosk που δέχεται παραγγελίες για
διάφορων μορφών εκτυπώσεις, ακόμη
και photobook ενώ συνδέεται απευθείας
με το Online print service Snapfish.
hewlett-packard 210 8091100
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Google Street View
Το Google εκδημοκρατίζει... την κατασκοπεία!
Πρόκειται για την εφαρμογή της Google με την οποία μπορεί κάποιος απλά από το
σπίτι του να πάει βόλτα σε διάφορες πόλεις του κόσμου. Ειδικά αυτοκίνητα με αρκετές
κάμερες στην οροφή φωτογραφίζουν δρόμους και διασταυρώσεις για λογαριασμό
του Google Maps. Η εφαρμογή αυτή τρέχει ήδη για αρκετές πόλεις του κόσμου
προκαλώντας αντιδράσεις στις περισσότερες από αυτές. Mεμονωμένοι πολίτες και ομάδες
διαμαρτυρήθηκαν για την καταγραφή προσώπων και την παραβίαση της προσωπικής
τους ζωής. Πριν λίγους μήνες η είδηση του παραστρατημένου συζύγου που πιάστηκε
στα πράσα από τη γυναίκα του μέσω του Street View έκανε το γύρο του κόσμου. Από
τότε αρκετά ατυχή περιστατικά έχουν θορυβήσει τους ιθύνοντες των χωρών στις οποίες
λειτουργεί η εφαρμογή.
Τα γνωστά λοιπόν αυτοκινητάκια έκαναν την εμφάνισή τους και στην Αθήνα. Φωτογραφίες
τους στην Μεσογείων και σε άλλες οδικές αρτηρίες έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο. Και
έτσι μια άλλη είδηση έκανε και πάλι το γύρο του κόσμου με αναφορές από τα μεγαλύτερα
ειδησεογραφικά δίκτυα: “Η Ελλάδα απαγορεύει το Google Street View ”.

Μια ολόκληρη χώρα που απαγορεύει το
Street View, έστω και αν πρόκειται για
την Ελλάδα, αποτελεί δυσφήμιση και
κακό προηγούμενο για την Google.
Έτσι η εταιρία προχώρησε στη
δημοσίευση μιας δήλωσης σύμφωνα
με την οποία εξηγεί ότι η εφαρμογή δεν
απαγορεύτηκε. Αυτό που συνέβη είναι
ότι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων ζήτησε περισσότερες
πληροφορίες ώστε να διασφαλίσει ότι
δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα των
πολιτών και η ιδιωτικότητα, τις οποίες
φυσικά θα παρέχει με χαρά. Βρίσκεται
υπό συζήτηση το αν θα επιτραπεί στο
μεταξύ να συνεχίσουν τις φωτογραφίσεις.
Στην δήλωση αναφέρεται ότι η Google
παίρνει πολύ σοβαρά την προστασία
των προσωπικών δεδομένων και
για αυτό έχει συμπεριλάβει αρκετά
χαρακτηριστικά στην εφαρμογή όπως
θόλωμα των προσώπων και των
πινακίδων των αυτοκινήτων ώστε να
σέβεται τους νόμους που ισχύουν σε
κάθε κράτος.
Επιπλέον η Google δήλωσε ότι η
Ελλάδα θα ωφεληθεί ιδιαίτερα από την
προβολή των δεκάδων τουριστικών
ατραξιόν καθώς οποιοσδήποτε θα μπορεί
να κάνει ένα εικονικό περίπατο στους
δρόμους της πόλης. Μπορείτε λοιπόν να
κοιμάστε ήσυχοι γιατί πλέον εκτός από
την CIA και κάθε άλλη μυστική υπηρεσία
θα σας βλέπει και ο υπόλοιπος πλανήτης
να ξύνετε τη μύτη σας ενώ περιμένετε
να ανάψει πράσινο το φανάρι στην
Κατεχάκη. Και αν είστε τυχερός μπορεί
και να θολώσουν λίγο την εικόνα.

Pentax Weather Resist
Αδιάβροχοι φακοί για DSLR
Πάτε ταξίδι στους τροπικούς που έχει πάντα υγρασία; Κάνετε trekking και ξεσπάει από το
πουθενά η καταιγίδα; Κανένα πρόβλημα στη φωτογράφηση αν έχει μια καλή ρεφλέξ Pentax
σαν την K20D και ένα φακό με ενισχυμένη προστασία απέναντι στα καιρικά φαινόμενα
όπως οι δύο καινούργιοι SMC Pentax DA 18-55mm f/3,5-5,6AL WR και DA 55-200mm
f/4.0-5,6 ED WR. Πρέπει να διευκρινήσουμε ότι οι δύο φακοί δεν είναι τελείως αδιάβροχοι...
Απλά έχουν παραπάνω προστασία με τσιμούχες που αποτρέπουν την «εισβολή» υγρασίας
και σκόνης. Επίσης η πατενταρισμένη επίστρωση Pentax Super Protect, με μόρια fluorine
που επικάθηνται με ειδική επεξεργασία στις επιφάνειες των εξωτερικών κρυστάλλων, δεν
ευνοεί την επικάθηση σωματιδίων σκόνης και σταγονιδίων υγρασίας, και σε παρόμοια
περίπτωση βοηθά στον εύκολο καθαρισμό. Και οι δύο ενσωματώνουν μηχανισμό άμεσης
αποσύμπλεξης ώστε ο χρήστης να περνάει άμεσα από την αυτόματη στη χειροκίνητη εστίαση
χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερους χειρισμούς. Ο «μικρός» zoom 18-55mm περιλαμβάνει ένα
ασφαιρικό (AL) και ένα χαμηλής διάχυσης (ED) στοιχείο στη δομή των οπτικών ενώ και ο
«μακρύς» telezoom 55-200mm περιλαμβάνει χαμηλής διάχυσης (ΕD) κρύσταλλο.
σαλκοφωτ 2310 278600 210 3217506
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Επεξεργασία

video

ΦΩΤΟγραφος

γάμου & βάπτισης;

Κερδίστε χρόνο
για το φωτογραφικό σας έργο
και αφήστε την χρονοβόρα επεξεργασία του video σε μας!
Το ΑCTION STUDIO βρίσκεται στο Εμπορικό
Κέντρο “Ερμής“ στην Λ. Μεσογείων και είναι
στελεχωμένο από έμπειρους επαγγελματίες στο
χώρο του Video.
Aναλαμβάνουμε τις βιντεοσκοπήσεις σας και σας
παραδίδουμε ολοκληρωμένα και άψογα τεχνικά
και αισθητικά, videos.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
- Λήψεις video με μία
- Παραγωγή Slide show & video clip
ή δύο κάμερες
- Eγκατάσταση video projector με
- Ειδικές εργασίες μοντάζ
οθόνη & χειριστή

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ:

ΠΑΡΑΔΟΣΗ TEΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΕ 3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ:
ή και

Δείτε αναλυτικές τιμές και δείγματα της δουλειάς μας στο www.actionstudio.gr/services ή τηλεφωνείστε στο 210 6528480 και 6528424

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ VIDEO Μεσογείων 256 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 210 6528480 6528424 www.actionstudio.gr/services, info@actionstudio.gr
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Panasonic SDHC Class 10
Oι πιο γρήγορες κάρτες στην
«κλάση» τους
Όπως γνωρίζουμε οι πιστοποιημένες κάρτες
SDHC class 6, οι μέχρι τώρα ταχύτερες στην
κατηγορία τους, προσέφεραν εγγυημένη
minimum ταχύτητα διαμεταγωγής ως 6MB/
sec σε εγγραφή και ανάγνωση (write/read).
Οι νέες κάρτες έχουν χρυσό χρώμα και
σύμφωνα με τον κατασκευαστή προσφέρουν
ταχύτητα διαμεταγωγής ως 22ΜΒ/sec. ενώ θα
κυκλοφορήσουν σε χωρητικότητες ως 32GB.
Προορίζονται για DSLR και βιντεοκάμερες
AVCHD με αυξημένες απαιτήσεις σε data
transfer. Η συσκευασία θα είναι οικολογικά
ευαίσθητη, αφού περιέχει 90% λιγότερο
πλαστικό. Η προώθησή τους στην ευρωπαϊκή
αγορά αναμένεται για το Ιούλιο 2009.

Ρhotobook made in USA
Mικρότερη του αναμενομένου
ανάπτυξη
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της
αμερικανικής Photo Marketing Association, η ζήτηση για Photobook
αναπτύσσεται και άλλο. Μόνον που
το θετικό πρόσημο για το α’ τρίμηνο
2009 είναι μικρό, μόλις 4%. Είναι
χαρακτηριστικό ότι η αγορά του 2008
αυξήθηκε κατά 22%. Είναι σίγουρο
ότι η οικονομική κρίση ευθύνεται σε
μεγάλο βαθμό για την διάψευση των
υψηλών προσδοκιών. Όμως σύμφωνα
με τους αναλυτές συμβάλλουν και
άλλοι παράγοντες όπως η άγνοια για τις
(χαμηλές) τιμές των photobook, η μη
εξοικείωση, τα διαφορετικά software που
χρησιμοποιούνται κλπ. Eπίσης στα site που
η σύνθεση του photobook γίνεται οnline,
έχει διαπιστωθεί ότι πάνω από το 50%
αφορά ημιτελείς εργασίες.
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Sony Alpha
• Τρεις ρεφλέξ με νέο design
Τα καινούργια μοντέλα A230, A330 και Α380 παρουσίασε στο διεθνές κοινό η
Sony, αποβλέποντας σε αναθέρμανση του αγοραστικού ενδιαφέροντος. Ξεχωρίζουν
με τις στρογγυλεμένες γραμμές και την μικρή μείωση του βάρους. Τα δύο πρώτα
έχουν αισθητήρα CCD 10.2Μegapixel και το τελευταίο CCD 14.2MP δηλ. ακριβώς
ταυτόσημη ανάλυση όπως και τα προκάτοχα μοντέλα Α200, 300 & 350. Το σύστημα
σταθεροποίησης Steadyshot ενσωματώνεται και στα τρία μοντέλα όπως και οι οθόνες
μεγέθους 2,7in. τύπου Clear Photo LCD με πολύ καλά χαρακτηριστικά ανάγνωσης
σε εξωτερικούς χώρους με δυνατό περιβαλλοντικό φωτισμό (ηλιοφάνεια). Επίσης
διαφέρουν ως προς την προσθήκη εξόδου HDMI για απευθείας απεικόνιση των
φωτογραφιών σε οθόνη HD καθώς και το αλλαγμένο User Interface με πιο εύχρηστα
μενού. Η αποθήκευση των αρχείων γίνεται σε κάρτες μνήμης Memorystick Pro Duo,
Memorystick ProHG Duo και SD/SDHC υποχωρώντας στη γενική τάση που θέλει τις
SDHC να κυριαρχούν.

• Σειρά νέων φακών
Ταυτόχρονα με τις ανανεωμένες ρεφλέξ, επεκτάθηκε και η γκάμα φακών Alpha για τις
ομώνυμες ψηφιακές ρεφλέξ. Βελτιστοποιημένοι για το φορμά APS-C (15x23mm) οι
φακοί αυτοί διαθέτουν ενσωματωμένο μικρομοτέρ οδήγησης της αυτόματης εστίασης
με κωδική ονομασία Smooth Autofocus Motor που υπόσχεται αθόρυβη λειτουργία
και καλύτερη απόκριση εστίασης. Το standard zoom 18-55mm f/3,5-5,6 περιλαμβάνει
στοιχεία χαμηλής διάχυσης (Extra low Dispersion), το ίδιο και το telezoom 55-200mm
f/4.0-5,6. Kαι οι δύο φακοί διατίθενται υπό μορφή κιτ είτε μεμονωμένοι. Πιο ιδιαίτερες
προσθήκες στη σειρά αποτελούν οι σταθερής εστιακής απόστασης φακοί 30mm f/2,8
(παίζει ρόλο στάνταρ φακού λόγω συντελεστή μεγέθυνσης εστιακής
απόστασης 1,5x) και 50mm f/1,8 (λόγω συντελεστή 1,5x ισοδυναμεί με
κοντό τηλεφακό 75mm).
sony hellas 801 1192000
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Ζημίες για τη Sony
Για πρώτη φορά μετά 14 χρόνια
Η διεθνής οικονομική καχεξία του
τελευταίου τριμήνου μαζί με την
υπερτίμηση του γιεν, κατάφεραν
καίριο πλήγμα στα οικονομικά της
μεγαλύτερης εταιρίας καταναλωτικών
ηλεκτρονικών στον κόσμο. Αναλυτές
της έγκυρης οικονομικής εφημερίδας
Wall Street Journal προειδοποιούν
ότι η Sony θα παραμείνει στο κόκκινο
καθόλη τη διάρκεια του 2009. Το
τελευταιο τρίμηνο (Ιαν.Μαρτ.200)
έγραψε ζημίες 165 δισ. γιεν σε αντίθεση
με κέρδη 29 δισ. γιεν κατά την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ο τζίρος
από την δική του πλευρά κατέγραψε
πτώση 26%

Pentax K7
Mια Κ20D με video High Definition

Εpson ΤW3800
Iσχυρή παρουσία σε AV προβολές
Όταν οι απαιτήσεις γίνουν πιο
επαγγελματικές, ξεφεύγοντας από τα
αυστηρά οικιακά πλαίσια, χρειάζεται
ένα δυνατό AV προβολικό με δυνατές
προδιαγραφές και μακροπρόθεσμη
αξιοπιστία. Το ρόλο αυτό μπορεί επάξια να
παίξει το heavy duty προβολικό TW3800
από την Epson, ηγέτιδα στην τεχνολογία
3LCD. Πρόκειται για ένα Full HD προβολικό
με εγγενή ανάλυση 1920x1080pixel, και
ισχύ 1800ANSI Lumen. Παρά τη μέτρια
ισχύ τις πραγματικές επιδόσεις τις δίνει
το κοντράστ 18.000:1 που εγγυάται τη
σωστή απόδοση highlight/shadows. O
εξοπλισμός είναι μάλλον πλήρης με δύο
θύρες HDMI, component, composite video
in, S-Video out, DSub 15pin, σειριακή θύρα
RS232 μέχρι έξοδο 12V για τροφοδοσία
ηλεκτροκίνητης οθόνης. Σημαντικό στοιχείο
αποτελούν οι πληρέστατες δυνατότητες
χρωματικής διαχείρισης μέσω μενού (hue,
saturation, brightness σε έξι χρώματα)
καθώς και preset (έτοιμες ρυθμίσεις) για Cinema Day, HD και Silver Screen.
epson 210 8099499
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Επανακυκλοφορεί η βασική σχεδίαση της πετυχημένης K20D με κωδικό Κ7 και
ουσιαστική διαφοροποίηση το video HD, την υψηλή δυναμική περιοχή και την αυτόματη
διόρθωση ορίζοντα! Yπενθυμίζουμε στα γρήγορα τα κύρια χαρακτηριστικά: είναι χτισμένη
γύρω από το chip αισθητήρα CMOS 14,6Μegapixel σχεδίασης Samsung, υπερηφανεύεται
για την εκτεταμένη αδιαβροχοποίηση με 77 τσιμούχες Ο-ring σε επίκαιρα σημεία, και ο
φωτοφράκτης είναι πιστοποιημένος για τουλάχιστον 100.000 κλικ. Επίσης το γυάλινο
πεντάπρισμα προσφέρει κάλυψη σκοπεύτρου σχεδόν 100%. Ενδιαφέρον έχει και το burst
mode με 5,2fps και ενδιάμεση μνήμη (buffer) xωρητικότητας 40 εικόνων (σε φορμά JPEG).
H καινοτομία έγκειται στο video HD που γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές στις ρεφλέξ.
Συγκεκριμένα η Κ7 κάνει λήψεις 720p (1280x720pixel 30fps) και υποβοηθείται για αυτή
την αποστολή από το μικρόφωνο και την έξοδο HDMI που σταδιακά βρίσκει εφαρμογή
σε περισσότερες φωτογραφικές μηχανές. Τα ηλεκτρονικά έχουν αναβαθμιστεί στο επίπεδο
Prime II με μεγαλύτερη ταχύτητα επεξεργασίας που έχει ειδική αξία στο video.
ΠροδιαγραφΕς με μια ματιΑ
• Aισθητήρας CMOS 14,6Megapixel 23,4x15,6mm
• Tέσσερα κανάλια επικοινωνίας CMOS/processor
• Processor Prime II
• Σύστημα κατά της σκόνης DR II
• Live View με Face Recognition AF
• ΑF 11 σημείων
• Ηyper Program/Hyper Manual (ευέλικτη ρύθμιση)
• Μεγάλη οθόνη 3.0in. 920K pixel
• Video High Definition 720p
• Mπαταρία λιθίου επαρκής για 980 καρέ (μέτρηση CIPA)
• Λειτουργία υψηλής δυναμικής περιοχής HDR
• Αυτόματη διόρθωση γεωμετρικών και χρωματικών εκτροπών με φακούς DA/DFA
• Eιδικό πλήκτρο RAW format
• Προαιρετική λαβή Battery Grip D-BG4
σαλκοφωτ 2310 278600 210 3217506
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!
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Για επαγγελματίες
Image stabilizer - Αρχή παράλληλης κίνησης
Φακός ακίνητος
Εστιακό επίπεδο
Προς
αντικείμενο
ΙS group
Κούνημα

Διόρθωση

Κούνημα

Διορθωμένη δέσμη φωτός

Μετακίνηση IS group

Canon Ιmage Stabilizer
Aκυρώνοντας το ενοχλητικό φαινόμενο camera shake στους φακούς σειράς IS
O πρώτος φακός Canon με μηχανισμό οπτικής σταθεροποίησης κυκλοφόρησε το 1995 και
ήταν ο ΕF 75-300mm f/4-5,6 iS USM. H ιδέα είχε αρχικά εφαρμοστεί στα κυάλια σειράς IS.
Σκοπός του Ιmage stabilizer και όλων των παρεμφερών συστημάτων είναι να αντιμετωπίσει
το φαινόμενο των κουνημένων καρέ όταν τραβάμε χωρίς τρίποδο με χαμηλή ταχύτητα
φωτοφράκτη, όταν δηλ. παραβαίνουμε τον εμπειρικό κανόνα (αυτόν που λέει ότι ελάχιστη
ταχύτητα λήψης είναι η αντίστοιχη στην εστιακή απόσταση του φωτοφράκτη - για παράδειγμα,
με φακό 200mm συνιστάται ταχύτητα 1/250sec.) Κατά κανόνα, το πρόβλημα παρατηρείται
με μέτριο/χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό που μας αναγκάζει να χρησιμοποιήσουμε
αργό χρονισμό. Στο σύστημα IS της Canon προστίθεται ένα «διορθωτικό» γκρουπ οπτικών
στοιχείων παράλληλα με το εστιακό επίπεδο. Καθώς εισάγεται κάποιος «κραδασμός» λόγω
αργής ταχύτητας, η φωτεινή δέσμη τρόπον τινά ταλαντώνεται, προσπίπτει με ελαττωμένη
ακρίβεια στον αισθητήρα και επέρχεται μείωση της ευκρίνειας. Στο σχ. 1 παρατηρούμε τι
ακριβώς συμβαίνει. Όταν το γκρουπ οπτικών στοιχείων IS μετακινηθεί κάθετα, τότε οι φωτεινές
ακτίνες διαθλώνται ώστε το οπτικό κέντρο να επιστρέψει στο κέντρο του εστιακού επιπέδου.
Eπειδή το θόλωμα λόγω κουνήματος παρατηρείται και σε οριζόντια και κάθετη θέση σε
κατακόρυφο επίπεδο, το γκρουπ IS μετακινείται αντίστοιχα και αντίθετα για να αντισταθμίσει
την ανεπιθύμητη κίνηση (η οποία αναγνωρίζεται από γυροσκοπικούς αισθητήρες που
«καταλαβαίνουν» τη γωνία και την επιτάχυνση της κίνησης). Προκειμενου να αποφεύγονται
υπερβολικές διορθώσεις που προκαλούνται από κραδασμούς της μηχανής οι γυροσκοπικοί
αισθητήρες προστατεύονται αναρτημένοι σε ειδικές βάσεις.
Το διορθωτικό γκρουπ οδηγείται άμεσα από ελαφρό μηχανισμό κινητού πηνίου, με περιοχή
συχνοτήτων 0,5-20Hz. H θέση του προσδιορίζεται από υπερευαίσθητους υπέρυθρους
Φακός Canon EF 70-200mm f/2,8L IS USM με Image Stabilizer
Yoke

Μαγνήτης

Ασφάλεια
Τρισδιάστατη κίνηση
IRED
Μαγνήτης
PSD
Κύκλωμα
Σύστημα κλειδώματος
Μαγνήτης
Οδηγός
Περίβλημα group αντιστάθμισης
Μαγνήτης
PSD
Yoke
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Ασφάλεια
IRED
Οπτικά group αντιστάθμισης

αισθητήρες IRED (InfraRed Emitting
Diodes) και από άλλο αισθητήρα θέσης
PSD (Pοsition Sensing Device). Eπίσης
υπάρχει μηχανισμός κλειδώματος για την
απενεργοποίηση κατά βούληση του IS.
To ΙS δουλεύει ως εξής:
Οι γυροσκοπικοι αισθητήρες
ενεργοποιούνται τη στιγμή που πατήσουμε
ως τη μέση της διαδρομής το κουμπί
απελευθέρωσης του φωτοφράκτη.
Μόλις προσδιοριστεί η γωνιακή επιτάχυνση
που αντιστοιχεί σε κραδασμό, μεταδίδεται
ειδοποίηση στο μικροεπεξεργαστή.
Το σήμα μεταφέρεται από το
μικροεπεξεργαστή στο μηχανισμό
οδήγησης. Ο μηχανισμός οδήγησης εκτελεί
τη διορθωτική κίνηση.
Το διορθωτικό γκρουπ δίνει σήμα για την
θέση του
Συγκρίνονται οι δύο θέσεις (αρχική και
διορθωτική) και αν χρειαστεί γίνεται και
άλλη διόρθωση.

Εν κινήσει
Όσα προαναφέραμε ισχύουν για στατικά
αντικείμενα. Τι γίνεται όμως με τα κινούμενα
αντικείμενα; Τότε αρχικά η κίνηση panning
φερ’ ειπείν, ερμηνεύεται ως camera shake
και το αυτόματο σύστημα επιχειρεί να τη
διορθώσει. Για το λόγο αυτό προβλέπεται
το Μοde 2 όπου στη φάση του panning, η
διόρθωση προς την κατεύθυνση της κίνησης
ακυρώνεται. H λειτουργία Stabilizer Mode 2
ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στο φακό
Canon EF 300mm f/4 Series L IS USM.
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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Ο λόγος στoυς φορείς

Ευάγγελος Φλουρής
Πρόεδρος Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου Κρήτης
Είμαι πρόεδρος των
επαγγελματιών φωτογράφων
του Νομού Ηρακλείου Κρήτης
που αριθμεί περίπου 90
μέλη και Α’ αντιπρόεδρος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Φωτογράφων. Από το
2002 έχουμε ενεργοποιηθεί
έντονα και έχουμε ξεκινήσει
σεμινάρια επιμόρφωσης για
τους επαγγελματίες με θέμα
πάντα την φωτογραφία.
Έχουμε οργανώσει σεμινάρια
φωτογραφίας για το
πορτρέτο, την καλλιτεχνική
φωτογραφία, τους νέους
τρόπους φωτογράφισης
γάμου και βάπτισης, αλλά
και για εξειδικευμένη
φωτογραφία για πορτρέτο
πολιτικών και καλλιτεχνών.
Στον σύλλογο υπάρχουν
και οι επαγγελματίες
εικονολήπτες που σχετίζονται
άμεσα με την φωτογραφία και παίρνουν μαθήματα στην στατική φωτογραφία
και μετά μαθαίνουν και την κινούμενη. Άρα εύλογο είναι μερικοί να μπούνε και
σε αυτόν τον χώρο. Το σωματείο έχει δική του αίθουσα όπου φιλοξενεί εκθέσεις
φωτογραφίας αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες παρουσιάσεις και
σεμινάρια από εταιρίες όπως διαχείριση χρώματος κ.α. καθώς θεωρούμε σημαντική
την συνεχή ενημέρωση των επαγγελματιών στους δύσκολους καιρούς που ζούμε.
Το επάγγελμα του φωτογράφου δυστυχώς υποφέρει. Αντιμετωπίζουμε πολύ
σοβαρό πρόβλημα με το ασφαλιστικό μας. Ανήκαμε σε έναν από τους πιο υγιείς
ασφαλιστικούς φορείς αλλά δυστυχώς αυτό δεν ισχύει πλέον. Προσπαθούμε και
σε αυτόν το τομέα αλλά δυστυχώς όμως αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει
να το προσεγγίσει το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το οποίο διαθέτει τα
μέσα και την τεχνογνωσία. Βασικό πρόβλημα είναι και ο παρεπαγγελματισμός
που μαστίζει τον κλάδο μας, την κοινωνία και το επάγγελμά μας. Δεν γίνεται ένας
φωτογράφος που έχει στήσει μία επιχείρηση η οποία του κοστίζει ένα σοβαρό να
παραγκωνίζεται από έναν μη νομότυπο παραεπαγγελματία ο οποίος και σαφώς
θα είναι σε θέση να κάνει μια φθηνότερη προσφορά. Τρίτο και βασικό πρόβλημα
είναι η παραπληροφόρηση σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά
προγράμματα από τα οποία κανείς δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ. Πρέπει να
αντιμετωπιστεί σοβαρά από την κυβέρνηση, η οποία και οφείλει να λύσει αυτό
το πρόβλημα. Και ας μην ξεχνάμε όλοι το γνωστό πρόβλημα της Synthesis,
που έχει φέρει σε απόγνωση αρκετούς επαγγελματίες. Για την κατάσταση αυτή
φταίνε και οι τράπεζες. Εμείς από τη μεριά μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε
τους επαγγελματίες αυτούς, που σήμερα κινδυνεύουν να χάσουν τα πάντα,
καταγράφοντας τα προβλήματα τους, τον αριθμό των παθόντων και προωθώντας
την σύνταξη μιας κοινής πρακτικής και αντιμετώπισης - καθώς αυτή φαίνεται να
είναι η πιο λογική λύση.

Το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων
Νομού Ηρακλείου ιδρύθηκε το έτος 1972.
Οι Σκοποί του Σωματείου είναι η
διαφύλαξη, η μελέτη και προαγωγή των
κοινών οικονομικών, κοινωνικών και
επαγγελματικών συμφερόντων των μελών
του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του
κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα το Σωματείο σκοπούς έχει:
Την καλλιέργεια, υποβοήθηση και διάδοση
του πνεύματος του συνδικαλισμού
στον κλάδο των επαγγελματιών
φωτογράφων με την γενίκευση της
συμμετοχής όλων, στις πρωτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις, και μέσω
αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες
και τριτοβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση. Την συστηματική μελέτη
των προβλημάτων του κλάδου, για την
προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση
και επίλυση αυτών. Την ενθάρρυνση και
προώθηση της συνεργασίας των μελών,
με την οργάνωση τους σε κοινοπραξίες
και συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής
μορφής, για την αποτελεσματικότερη
προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών,
επαγγελματικών και ασφαλιστικών
συμφερόντων τους.
Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης
και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών
και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης
της επαγγελματικής κατάρτισης και της
ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού
επιπέδου αυτών. Την καλλιέργεια, εξύψωση
και υπεράσπιση των πανανθρώπινων
ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας,
της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της ειρήνης.
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Φλουρής Βαγγέλης
Αντιπρόεδρος: Μανιώρος Ιωάννης
Γραμματέας: Μαρής Κωνσταντίνος
Ταμίας: Φουτζόπουλος Θεόδωρος
Κοσμήτωρ: Βεργάκης Κωνσταντίνος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Από αυτό το τεύχος, σ’ αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα το περιοδικό μας θα φιλοξενεί και ένα διαφορετικό φορέα,
Σωματείο, Σύνδεσμο ή άλλο οργανωτικό σχήμα από τον ευρύτερο χώρο του imaging. 		
photobusiness@photo.gr
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Leadership
H γωνιά του
& marketing
βιντεολήπτη

Ο καθορισμός στόχων
Τα χαρακτηριστικά και η σημασία τους
Η τεχνική του να θέτουμε στόχους από μόνη της δεν κάνει έναν καλό μάνατζερ.
Χωρίς όμως αυτή την ικανότητα δεν μπορεί ένας μάνατζερ να λογίζεται
επαρκής. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω ποια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν
τους στόχους, αφού μέσα απ’ αυτά μπορεί να ασκηθεί η ικανότητα καθορισμού
των στόχων.
Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ ΤΩΝ ΣΤOΧΩΝ: ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚHΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ
Οι στόχοι πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτοί σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη
έκταση και από όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό συνεργατών. Η αποδοχή
βεβαίως σημαίνει και συμμετοχή, οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε εδώ
ότι οι στόχοι πρέπει επίσης να είναι κατά το δυνατόν περισσότερο έργο και
αποτέλεσμα συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων συνεργατών.
Η αποδοχή και συμμετοχή από το άλλο μέρος αποκαθιστούν την εσωτερική
επικοινωνία που εδώ έχει σαν αποστολή όλα τα συνεργαζόμενα μέρη - τμήματα
της επιχείρησης να ξέρουν τι τους ζητείται να κάνουν.
Υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις αναφορικά με το κατά πόσο στην πράξη
είναι εφικτή η συμφωνία όλων των συνεργατών στη διατύπωση των στόχων.
Αρκετές φορές θα χρειασθεί οι στόχοι να μην είναι αποτέλεσμα καθολικής
συμφωνίας. Ωστόσο, η συμμετοχή και η επικοινωνία είναι βέβαιο ότι θα
βοηθήσουν, ώστε οι διάφοροι συνεργάτες να δεχθούν ένα στόχο που θα
τους υποδειχτεί αν από την όλη επικοινωνιακή και συμμετοχική διαδικασία
διαφαίνεται μια υγιής και στερεή σχέση μεταξύ του μάνατζμεντ και των
διαφόρων συνεργατών.
ΟΙ ΣΤOΧΟΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΕIΝΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟI
Οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί σε σχέση τους πόρους, τα μέσα, το χρόνο
που υπάρχει διαθέσιμος και την επαγγελματική επάρκεια των συνεργατών που
έχουμε στη διάθεση μας.
Με άλλα λόγια, οι στόχοι πρέπει να είναι αποτέλεσμα σοβαρής ανάλυσης της
παρούσας κατάστασης, δηλαδή ρεαλιστικής εκτίμησης του πού είμαστε σήμερα.
Εξ άλλου, ένας από τους λόγους της συμμετοχικής διαδικασίας είναι ακριβώς
να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της πραγματικότητας, μια που οι ενδιαφερόμενοι
συνεργάτες είναι πολύ κοντά στην καθημερινή δραστηριότητα της επιχείρησης
και μπορούν να προσδιορίσουν τα όριά της, τις αδυναμίες της αλλά και τις
δυνατότητες της.
Σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να ξεκαθαρισθεί βεβαίως ότι όταν λέμε ότι
οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι
συντηρητικοί. Αντίθετα, οι στόχοι πρέπει να είναι επιθετικοί, φιλόδοξοι κι
ακόμα ίσως και λίγο προκλητικοί. Πρέπει ακόμα να δίνουν την εντύπωση της
αναμέτρησης, την αίσθηση της δοκιμασίας και, τέλος, με την επίτευξη τους να
προσφέρουν την ηδονή της νίκης και μια εσωτερική πληρότητα. Όπως έχει
λεχθεί ο μάνατζερ πρέπει να μπορεί, όταν καθορίζει τους στόχους, να διακρίνει
μεταξύ του δυνατού και του αδύνατου, αλλά συγχρόνως να είναι πρόθυμος να
βρεθεί πολύ κοντά στο δεύτερο.
ΟΙ ΣΤOΧΟΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠEΜΠΟΥΝ ΣΕ ΔΡAΣΗ
Οι στόχοι πρέπει να είναι λειτουργικοί. Πρέπει να υπονοούν ή και να
κατευθύνουν τη δράση, πρέπει ακόμα περισσότερο να την υποκινούν και
να την ενθαρρύνουν. Η διατύπωση των στόχων πρέπει να δίνει μια αίσθηση
ουσίας και σημαντικότητας, κι ακόμα, όπως έχει γράψει ο Peter Drucker, πρέπει
να μπορούν να μετατραπούν μέσα από το μηχανισμό της ανάθεσης και της
εκχώρησης έργων σε συγκεκριμένους επί μέρους στόχους.
Πρέπει, με άλλα λόγια, οι στόχοι να προσφέρονται σαν βάση για υποκίνηση και
συμμετοχή.
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ΟΙ ΣΤOΧΟΙ ΠΡEΠΕΙ
ΝΑ ΜΕΤΡAΝΕ ΤΟ ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ
Οι στόχοι πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, σαφείς
και κυρίως να μετράνε το αποτέλεσμα και όχι την
προσπάθεια. Να καθορίζουν ακριβώς τα όρια της
επιτυχίας από την αποτυχία και η διατύπωσή τους
να υποβάλει και να καθορίζει τι περιμένουμε,
πότε το περιμένουμε και από ποιόν το
περιμένουμε, χωρίς βεβαίως να γίνεται μνεία στο
«γιατί» και το «πώς» που, όπως θα δούμε, έχουν
αντιμετωπισθεί και αναλυθεί όταν καθοριζόταν
η στρατηγική της επιχείρησης στο συγκεκριμένο
τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ο ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
Ο κάθε στόχος πρέπει να είναι κομμάτι ενός
ευρύτερου στόχου. Πρέπει να εναρμονίζεται με
μια ποικιλία αναγκών και επιδιώξεων.
Πρέπει να συμπλέει αλλά και να στηρίζει τους
στόχους που έχουν τεθεί στα ανώτερα επίπεδα
κι επίσης να είναι συνεπής με τους υπόλοιπους
στόχους που έχουν τεθεί στο ίδιο οριζόντιο ή
κατώτερο επίπεδο.
ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΙ
ME TO ΠΑΡΕΛΘΟΝ
Οι στόχοι πρέπει μέσα από το βαθμό επίτευξής
τους να διαχέουν μια αίσθηση ελέγχου. Εννοείται
βεβαίως ότι εδώ μιλάμε για τον έλεγχο της
αποτελεσματικότητας. Ακριβώς ο έλεγχος εδώ δεν
αναφέρεται στα πρόσωπα που είχαν «χρεωθεί»
την επίτευξη του στόχου, αλλά κυρίως ο έλεγχος
αναφέρεται στην αναζήτηση των αιτίων της
ενδεχόμενης αποκλίσεως ή και αποτυχίας και τον
εντοπισμό των σημείων που οι προϋποθέσεις δεν
συνέτρεξαν και οι συνθήκες δεν επικράτησαν.
Είναι προφανές, ότι μέσα από μια διαδικασία
έλεγχου αυτής της μορφής επιζητείται και η
άσκηση των στελεχών της επιχείρησης στο να
μαθαίνουν από τα λάθη τους και επομένως να
βελτιώνουν συνεχώς την επιδεξιότητα τους.
Πρέπει λοιπόν οι στόχοι να είναι μετρήσιμοι.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει όλοι οι στόχοι να
εκφράζονται ή να προσδιορίζονται ποσοτικά.

Τα κείμενα του άρθρου
μας  αποτελούν
αναδημοσίευση
από το  βιβλίο  
“Μανατζμεντ Α-Ω”  
του Γιώργου Ι. Κωστούλα.
Εκδόσεις:
ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚH
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«Ψηφιακή Σύγκλιση»

Φοροτεχνικά

Nέα Πρόσκληση στο πλαίσιο του προγράμματος
Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών ανακοίνωσε τη νέα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία αφορά στο Στόχο
1.3: «Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία». Η πρόσκληση, συνολικού
προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, απευθύνεται σε συλλογικούς φορείς Ιδιωτικού
Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με μέλη ή/και μετόχους επιχειρήσεις,
επαγγελματίες και επιστήμονες του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες που
ενισχύουν τη συμβολή του κλάδου νέων τεχνολογιών στην ελληνική οικονομία.
Ενδεικτικά, οι προτάσεις μπορούν να αφορούν:
• Στην ανάπτυξη ψηφιακών μηχανισμών εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας για τη
συντονισμένη προώθηση και προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις αγορές εξωτερικού,
• Στη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών διασύνδεσης που ενισχύουν τη
μεταφορά τεχνογνωσίας και την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στον κλάδο νέων
τεχνολογιών,
• Στη δημιουργία ψηφιακών υπηρεσιών συλλογής (στατιστικών) στοιχείων
χρήσιμων για την τροφοδότηση του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και
ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
• Σε δράσεις διεθνούς δικτύωσης με ψηφιακά μέσα και ηλεκτρονικά εργαλεία
διασύνδεσης ελληνικών επιχειρήσεων με αγορές του εξωτερικού.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από την Τρίτη
16 Ιουνίου 2009 και μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης.
Η παρούσα Πρόσκληση δεν αφορά σε πράξεις κρατικών ενισχύσεων προς
επιχειρήσεις. Με αφορμή την ανακοίνωση της Πρόσκλησης, ο Υπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννης Παπαθανασίου επεσήμανε:
«Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική για την Ψηφιακή
Ελλάδα. Τα αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνουν ότι
κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση και διαψεύδουν στην πράξη όσους επιχειρούν
να μηδενίσουν αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Προχωρούμε, λοιπόν, με ταχύτερους
ακόμη ρυθμούς, μέχρι να πετύχουμε τους στόχους μας».
Ο Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού Καθ. Βασίλης Ασημακόπουλος
δήλωσε σχετικά: «Η Ψηφιακή Στρατηγική ανέδειξε από την πρώτη στιγμή την
αυξανόμενη σημασία του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
στην οικονομία της χώρας μας. Με τη συγκεκριμένη Πρόσκληση κάνουμε ένα
ακόμη βήμα και δίνουμε τη δυνατότητα σε συλλογικούς φορείς του κλάδου
των νέων τεχνολογιών να ενισχύσουν την εξωστρέφεια των μελών τους, να
βελτιώσουν την πρόσβαση νέων επιστημόνων σε παραγωγικές θέσεις στον τομέα
των νέων τεχνολογιών και να αναδείξουν με συντονισμένο τρόπο τις δυνατότητες
του κλάδου Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις αγορές τους εξωτερικού.
Προς στον ίδιο στόχο θα ακολουθήσουν περισσότερες δράσεις στο πλαίσιο του
Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”».
Με τη συγκεκριμένη Πρόσκληση ανοίγουν στο σύνολό τους οι Στόχοι του
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση». Η πρόσκληση εντάσσεται στο πλαίσιο της
Ψηφιακής Στρατηγικής και αντιστοιχεί στις κατευθύνσεις δράσεων
«Ν5: Ψηφιακή ενίσχυση της εργασίας», και «Ν8: Ενίσχυση της εξωστρέφειας»
και χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή
Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και 20% από Εθνικούς πόρους).

TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

νΕο φορολογικΟ νομοσχΕδιο...
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής το
φορολογικό νομοσχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις
για την ενσωμάτωση οδηγιών, τις διατάξεις φορολογίας
εισοδήματος κεφαλαίου, ΦΠΑ και προτείνει νομοτεχνικές
βελτιώσεις διατάξεων που είναι σε ισχύ, καθώς και
απλοποίηση διαδικασιών.
Απαντώντας στα πυρά της Αντιπολίτευσης περί
χαριστικών ρυθμίσεων, εξυπηρετήσεων, φορολογικών
απαλλαγών στο μεγάλο κεφάλαιο, έλλειψη μέτρων υπέρ
των οικονομικά ασθενών και απαράδεκτων διατάξεων με
την μορφή τροπολογιών, ο αρμόδιος υφυπουργός είπε
πως πρόκειται για αιτιάσεις, που ουδεμία σχέση, έχουν με
αυτά που περιέχονται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο.
Η πολιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα
Οικονομίας, Λούκα Κατσέλη, έκανε λόγο για ένα
νομοσχέδιο που περιλαμβάνει πληθώρα χαριστικών
ρυθμίσεων και φοροαπαλλαγών με συγκεκριμένους
αποδέκτες (κατόχους επαγγελματικών αυτοκινήτων,
ναυτιλιακές εταιρείες, μεγαλοϊδιοκτήτες, εργοληπτικές
επιχειρήσεις, προμηθευτές νοσοκομείων) και που
ενισχύει την αυθαιρεσία και προάγει την αδιαφάνεια.
Η κυρία Κατσέλη κατέθεσε στα πρακτικά τις προτάσεις
του κόμματός της για ένα «δίκαιο και απλό φορολογικό
σύστημα».
«Λόγοι δημόσιου συμφέροντος επέβαλλαν τις ρυθμίσεις
και δεν είναι άλλοι από το να αναθερμανθεί η αγορά,
η οποία βρίσκεται σε κάθετη πτώση τους τελευταίους
μήνες, και να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας
αλλά και για να ενισχυθούν από την αύξηση των
πωλήσεων τα μειωμένα δημόσια έσοδα» αντέτεινε
ο κ. Μπέζας. «Δεν μπορεί να λέγεται εδώ μέσα ότι
είναι χαριστικές οι ρυθμίσεις οι οποίες εξυπηρετούν
συγκεκριμένες ομάδες πολιτών» και απηύθυνε το
ερώτημα: «Είναι χαριστικές οι ρυθμίσεις για τους
τρίτεκνους; Είναι χαριστικές κάποιες πιθανές ρυθμίσεις
για παράδειγμα για τους ελαιοπαραγωγούς, επειδή
απευθύνονται σε συγκεκριμένη ομάδα πολιτών;». Ο
αρμόδιος υφυπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι καθήκον
της πολιτικής είναι να «εξυπηρετεί» και να διευκολύνει
ομάδες πολιτών, αρκεί αυτή η «εξυπηρέτηση» να γίνεται
με αντικειμενικά και γενικά κριτήρια.

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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H γωνιά του βιντεολήπτη
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ
•

•
•
•

•

•

•

Βιντεοσκόπηση γάμου
Μία δύσκολη παραγωγή. (Μέρος Γ’)

Πριν ξεκινήσουμε να καταγράφουμε μία κίνηση με την βιντεοκάμερα,
κάνουμε πρώτα μια δοκιμή να
δούμε που θα τελειώσει και
πόσο θα διαρκέσει.
Γενικά όταν κάνουμε γύρισμα να
έχουμε το μυαλό μας στο μοντάζ.
Αποφεύγουμε τις λήψεις κόντρα
στον ήλιο.
Τα κάδρα με την βιντεοκάμερα
πρέπει να έχουν φωτογραφική
υφή.
Σταθερό κάδρα σημαίνει αποφυγή
άσκοπων zoom in-out. Γι’ αυτό τον
λόγο άλλωστε υπάρχουν τα
μεγέθη των κάδρων (κοντινόμεσαίο- γενικά). Το zoom είναι
αφύσικο αφού το μάτι μας δεν
μπορεί να το κάνει.
Αποφεύγουμε να φωτίζουμε μόνο
με ένα φως και προπαντός με
εκείνο που στηρίζεται στην κάμερα.
Τα πολύ κοντινά κάδρα προσώπου
τα κάνουμε τόσο ώστε να
έχουμε γεμάτο κάδρο, αν χρειαστεί
να κόψουμε λίγο. Δεν κόβουμε
ποτέ το σαγόνι αλλά από το
μέτωπο.

Έχουμε κάνει την προετοιμασία για τις λήψεις still life και καλύψαμε την άφιξη του γαμπρού
στην εκκλησία. Σε αυτές τις τεχνικές αναφερθήκαμε στα προηγούμενα δύο τεύχη.
Περιμένοντας τώρα την νύφη, κάνουμε εγγραφή πριν φανεί το αυτοκίνητο.
Η θέση μας θα είναι απέναντι από την εκκλησία ώστε μόλις σταματήσει το
αυτοκίνητο να έχουμε ένα γενικό πλάνο το αυτοκίνητο, με την εκκλησία, τον
γαμπρό που περιμένει και όλους τους καλεσμένους. Το ζουμ στη θέση out.
Τη στιγμή που κατεβαίνει η νύφη την βιντεοσκοπούμε με πλάνο vertical, για να
δείξουμε λεπτομέρειες του νυφικού. Τον ερχομό της νύφης τον σπάμε σε 3 ή 4
πλάνα. Για να δείξουμε το βλέμμα του γαμπρού και τις αντιδράσεις της νύφης
έχουμε πλάνο σαν την εικόνα Α. Το κοντινό πλάνο το κάνουμε για να δείξουμε
πιθανή συγκίνηση της νύφης και των γονιών της, που την συνοδεύουν και το
τελευταίο που είναι το γενικό θα βρισκόμαστε δίπλα από τον γαμπρό για να
πιάσουμε και το φιλί με μία αξονική κίνηση της κάμερας. Ο μόνος φόβος είναι ο
χρόνος, να προλάβουμε να κάνουμε όλα τα πλάνα την σωστή χρονική στιγμή.

Εικόνα Α

ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Η κάμερα είναι δίπλα από την ωραία πύλη, σταθερός ο φακός σε zoom out.
Από δω και πέρα απλά καταγράφουμε το γεγονός με την καλύτερη σκηνοθετική
αντίληψη. Από το σενάριο ξεκινούν όλα.
Στην γαμήλια τελετή το σενάριο μας το έχει δώσει η εκκλησία, με πολύ μικρές
παραλλαγές από γάμο σε γάμο… Ο εικονολήπτης καλείτε σε ένα γάμο να γίνει και
σκηνοθέτης.
Αναλυτικά για την τελετή θα μιλήσουμε στο επόμενο τεύχος.
        		
		
(Συνεχίζεται)
ΝΊΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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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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Studio Tzina

Eπιχειρήσεις

Προσπαθώντας κάθε εβδομάδα να παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα
επιχείρηση του ευρύτερου φωτογραφικού χώρου, το ρεπορτάζ μας
αυτήν την εβδομάδα μας οδήγησε στο Ωρωπό. Συχνά τα καταστήματα της
περιφέρειας αποτελούν πρότυπο και η αξιοπιστία τους και η ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών τους ανταγωνίζεται τα γνωστότερα καταστήματα
της πρωτεύουσας.
To Studio Tzina της Γεωργίας Μυτάφη άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό
το 1992, αλλά η ενασχόληση της ίδιας με την φωτογραφία μετράει ακόμη
περισσότερα χρόνια. Ξεκίνησε κάνοντας μοντάζ και φωτογραφίσεις και
πλέον το στούντιο προσφέρει ικανοποιητικό αριθμό υπηρεσιών τόσο στον
μέσο καταναλωτή όσο και στον απαιτητικό επαγγελματία.
“Πλέον τη επιχείρηση μας παρέχει ένα τόσο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που
μπορούμε πλέον να απευθυνθούμε και άλλους επαγγελματίες. Ξεκίνησα
βέβαια ερασιτεχνικά χωρίς αρκετά μηχανήματα αλλά πλέον είμαστε τόσο
άρτια εξοπλισμένοι που έχουμε ότι αφορά την ψηφιακή κάλυψη με την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας που σημαίνει ότι παρέχουμε εκτυπώσεις
σε διάφορα υλικά όπως αυτοκόλλητα, καμβάδες, αφίσες, εκτυπώσεις
σε plotter, φωτογραφίσεις, ρετούς κ.ά.”
Οι λύσεις που προσφέρει το κατάστημα δεν σταματούν εκεί, καθώς η
Γεωργία Μυτάφη και οι συνεργάτες της αναλαμβάνουν την κάλυψη
μυστηρίων από την φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση μέχρι και την
παράδοση του τελικού υλικού.
Πόσο διαφορετικά όμως λειτουργεί ένα κατάστημα το οποίο δεν βρίσκεται
κοντά στα μεγάλα εμπορικά σημεία της πρωτεύουσας; Είναι δυσκολότερη
η επιβίωση ή έχει πρόσβαση σε ένα σταθερό κοινό στο οποίο επωφελείται
από την τοποθεσία του;
“Δεν ξέρω αν είναι δυσκολότερη η επιβίωση, εμείς σίγουρα προσπαθούμε
να κάνουμε ότι καλύτερο για τους πελάτες μας. Έχουμε και πελάτες που
έρχονται από την Αθήνα για να εξυπηρετηθούν εδώ, Τα πράγματα είναι πιο
ανθρώπινα ακόμα και στα πιο απλά όπως π.χ. το παρκάρισμα. Κυνηγάμε
πάντα την ποιότητα και όσοι μας προτιμούν το γνωρίζουν αυτό και μας
συστήνουν και σε άλλους. Νιώθω πως παρά την κρίση που επικρατεί
πηγαίνουμε πολύ καλά”.
Τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες του
studio συμπεριλαμβάνοντας και τη δημιουργία photobook και ψηφιακών
άλμπουμ πέρα από κλασσικές μεθόδους παρουσίασης των φωτογραφιών.
“Ένα φωτογραφικό κατάστημα πρέπει συνεχώς να αναζητά και να προσπαθεί
να βάζει και κάτι άλλο μέσα στις υπηρεσίες του για να μπορεί να έχει
δουλειά. Το να μείνουμε μόνο στην εμφάνιση φιλμ και φωτογραφίων δεν
είναι εφικτό. Πρέπει να κάνεις και άλλα πράγματα για να κάνεις τον πελάτη
να έρθει μέσα να τα δει. Όπως για παράδειγμα το photobook που είναι κάτι
καινούριο. Πάντα προσπαθούμε να δελεάσουμε τον πελάτη με μία καλή
προσφορά ή με κάποια δώρα. Πως επιβιώνεις λοιπόν; Απλά προσπαθείς να
τους προσφέρεις κάτι παραπάνω.”
Ολοκληρώνοντας την κουβέντα με τη κ. Μυτάφη μας εξομολογήθηκε την
φιλοσοφία με βάση την οποία δουλεύει όλα αυτά τα χρόνια.
“Μας αρέσει να έχουμε επαφή με τους πελάτες μας, να τους νιώθουμε
φίλους και να μας νιώθουν αυτοί. Να προσφέρουμε την δουλειά μας, την
ποιότητα και να τους έχουμε κοντά μας. Έχουμε σταθερούς πελάτες και όταν
μείνει ο σταθερός πελάτης ευχαριστημένος θα σου στείλει και άλλους.”
Studio Tzina
ΜΥΤΑΦΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
25ης Μαρτίου 11, Τ.Κ. 190 15, ΩΡΩΠΟΣ
ΤΗΛ.: 22950 36745 t_mutafi@otenet.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Γιάννης Κολεσίδης
Από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους του νέου ελληνικού φωτορεπορτάζ
Το νεαρό της ηλικίας και το
ακόμη πιο νεανικό πρόσωπο του
συνομιλητή μας, δεν αφαιρούν
στο ελάχιστο από την εμπειρία
που ήδη κουβαλά και το κύρος
που απολαμβάνει διεθνώς μετά τις
επανειλημμένες διακρίσεις του.
Ο Γιάννης Κολεσίδης, ήδη
σημαίνουσα προσωπικότητα του
ελληνικού φωτορεπορτάζ, μιλάει
για τον εαυτό του, την τέχνη
του και την πραγματικότητα της
είδησης στη μεταβατική εποχή μας
και δίνει πολλές υποσχέσεις για το

• Αυτή την στιγμή ποιά είναι η επαγγελματική σου σχέση με την φωτογραφία;
Θεωρώ τον εαυτό μου freelance φωτογράφο. Έχω σταθερή συνεργασία με το πρακτορείο
Reuters, κάνοντας θέματα όποτε ζητηθεί. Επίσης διατηρώ μόνιμη συνεργασία με το περιοδικό
Κάππα της Καθημερινής και τα υπόλοιπα έντυπα της εφημερίδας. ¨Ομως δεν είμαι μισθωτός!

μέλλον.

• Είναι σπάνιο να προτείνει ο φωτογράφος θέμα;
Όχι, δε νομίζω. Επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, ειδικά για τα κυριακάτικα φύλλα
των εφημερίδων, είναι πολύ σημαντικό και δημιουργικό, να προτείνεις θέματα. Δεν γίνονται
όλα αποδεκτά προφανώς. Με άλλα λόγια, θέματα που αρέσουν και με προβληματίζουν σαν
άτομο, σαν φωτογράφο δεν γίνονται εκ των προτέρων και ασυζητητί αποδεκτά. Όμως γίνονται
συσκέψεις και ζητούνται θέματα. Είναι σημαντικό για τον φωτογράφο να ενημερώνεται, να
γνωρίζει την επικαιρότητα και να προτείνει project πάνω στα οποία θα δουλέψει για να βγουν
στις κυριακάτικες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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• Ένας ελεύθερος ρεπόρτερ στην Ελλάδα σήμερα, πόσο ανεξάρτητος είναι;
Είναι πολύ δύσκολο να κατοχυρώσεις την ανεξαρτησία σου στην Ελλάδα. Αναφέρομαι βέβαια
στον εαυτό μου. Ίσως υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι επαγγελματίες που το έχουν καταφέρει,
αλλά αμφιβάλλω. Στα ελληνικά έντυπα δεν έχεις την δυνατότητα να περάσεις το δικό σου
ύφος στην φωτογραφία. Πάντα έχεις να κάνεις με τους διευθυντές και τους αρχισυντάκτες.
Στα περισσότερα έντυπα δεν υπάρχει ειδικευμένος photo editor. Αναγκαστικά θα διαλέξει
φωτογραφικό υλικό είτε ο αρχισυντάκτης είτε ο διευθυντής. Αυτοί κατά κανόνα θέλουν
φωτογραφίες όπως ακριβώς τις παραγγέλνουν.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Νιγηρία
• Σε μία παγκοσμιοποιημένη αντίληψη για την επικοινωνία, την επικαιρότητα και τα νέα
γενικώς, πόσο ισοπεδώνεται ένας φωτογράφος που έχει ουσιαστικά να ανταγωνιστεί
το σύνολο των συναδέλφων του; Αυτό είναι πρόκληση ή μπορεί να είναι και μία πίεση
ανυπερβλητη;
Αν κάνεις την πρωτοτυπία για την πρωτοτυπία, νομίζω στην ουσία χάνεις την έννοια της
φωτογράφισης ή της φωτοειδησεογραφίας. Το να έχεις να ανταγωνιστείς σε παγκόσμιο
επίπεδο όλους τους άλλους ρεπόρτερ, αποτελεί σοβαρό κίνητρο να γίνεις καλύτερος,
να βρεις πιο δυνατό θέμα. Αν μπεις όμως στην διαδικασία να κάνεις την πρωτοτυπία σαν
αυτοσκοπό, νομίζω ότι εκεί χάνεται η ουσία. Πρόσφατα, παρακολούθησα στο Άμστερνταμ
κατά τη διάρκεια των βραβείων World Press Photo, μία ομιλία για το πώς διαλέγουν τα
θέματα στις εκδόσεις. Τα τελευταία χρόνια πολλές φορές βραβεύονται οι ιδέες! Ίσως οι
ίδιες οι φωτογραφίες να μην είναι τόσο σπουδαίες αλλά μετράει η ιδέα, η σύλληψη, το
concept. Σε αυτόν τον παγκόσμιο διαγωνισμό που έχει τόση ιστορία αφού ξεκίνησε το
1955, επειδή έχουν δείξει τα πάντα στο φωτορεπορτάζ, προσπαθούν να βρουν την ιδέα και
την πρωτοτυπία.
• Μπορεί ο φωτογράφος να ξεφύγει από τα θέματα με αρνητικό περιεχόμενο που μας
κατακλύζουν και να δημιουργήσει κάτι που να είναι πιθανώς αισιόδοξο;
Πολύ σημαντική ερώτηση! Την έχω ο ίδιος θέσει πολλές φορές στον εαυτό μου... Η
αλήθεια είναι πως τόσα χρόνια που βρίσκομαι στην φωτοειδησεογραφία (από το 1994)
ένα από τα πρώτα πράγματα που έμαθα είναι το “Good News, No News”. Αυτό βέβαια
ίσχυε παλιότερα... Πολλές γενιές φωτογράφων έχουν μεγαλώσει με αυτή τη νοοτροπία.
Κι εμείς έχουμε μάθει να κυνηγάμε τα “δύσκολα” θέματα: τους πολέμους, την πείνα, την
ανθρώπινη εξαθλίωση. Με άλλα λόγια, ίσως δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να ψάξουμε
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Από την άλλη μεριά η ευθύνη του ρεπόρτερ είναι να
θέσει τον κόσμο προ των ευθυνών του για όσα αρνητικά συμβαίνουν στη γη. Προσωπικά,
θα ήθελα τα επόμενα χρόνια ν’ ασχοληθώ με μερικά αισιόδοξα θέματα. Και νομίζω ότι και
ο κόσμος έχει αγανακτήσει τελικά με τον τρομολαγνικό τρόπο που τα ΜΜΕ παρουσιάζουν
τις ειδήσεις. Στην ομιλία που άκουσα στο World Press Photo ο γραμματέας του ιδρύματος
είπε ότι στις κατευθυντήριες γραμμές είναι να έχουν τουλάχιστον 25% αισιόδοξα θέματα.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε συνεχώς “δύσκολες” φωτογραφίες. Φέτος,
προσπάθησαν να βάλουν μέσα και την αισιόδοξη πλευρά της ζωής. Δεν ξέρω κατά πόσο
εφικτό είναι αλλά το θεωρώ σημαντικό.
• Έχουν βοηθήσει τη δουλειά σας τα νέα μέσα και το Ιnternet;
Κυρίως στο να προβληθεί η δουλειά μας, όχι μόνο στους ανθρώπους που ασχολούνται με
την φωτογραφία αλλά και σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Η πλειονότητα των χρηστών
ψάχνεται στο internet γενικώς, οπότε τα ειδησεογραφικά θέματα γίνονται πιο δημοφιλή.
Σίγουρα προβάλλεται πολύ η δουλειά μου μέσα από το web, xωρίς να θέλω να ισχυριστώ
ότι αν δεν υπήρχε οι πολύ καλοί φωτογράφοι δεν θα έβρισκαν δουλειά. Αν μιλήσουμε
δηλαδή για τον James Nachtwey που για μένα είναι ο γκουρού του φωτορεπορτάζ και
δραστηριοποιείται πολύ πριν την ύπαρξη του internet, και έγινε γνωστός κυρίως μέσα από
περιοδικά. Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό, βοηθάει πολύ τους φωτογράφους.
• Μπορείς να ξεχωρίσεις μερικούς φωτογράφους και για ποιον λόγο;
Θα μιλήσω για τον James Nachtwey που θαυμάζω από τότε που ξεκίνησα την σχολή. Έχω
δει πολλές δουλειές του, δημοσιευμένες σε περιοδικά όπως Life και Times κτλ. To βιβλίο
του “Inferno” αποτελεί για μένα ύμνο στην φωτοειδησεογραφία με πολύ σκληρές αλλά
αληθινές εικόνες από τα μέρη που έχει ταξιδέψει.
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• Συνάδελφοί σου διαμαρτύρονται για την κατάσταση στον κλάδο, για το πρόβλημα
των πακέτων, την ετεροαπασχόληση κ.ά. Θα υπάρχει άραγε φωτορεπορτάζ 10-20
χρόνια μετά;
Ισχύουν όλα αυτά. Οι ενεργοί φωτορεπόρτερ είναι λίγοι σε σχέση με τους εγγεγραμμένους.
Οι δουλειές ειδικά για τον Ελλαδικό χώρο συνεχώς συρρικνώνονται, έχουμε πέσει και
στην “καραμέλα” της οικονομικής κρίσης. Αλλά σε μία χώρα που δεν εξάγει σχεδόν τίποτα
και τρέφεται από τον ήλιο της και τα νησιά της δεν ξέρω αν πράγματι πρέπει να μιλάμε
για κρίση. Αν όμως περάσει κάποια στιγμή η κρίση στο περιθώριο, θα μπορούσαμε να
επανέλθουμε στα επίπεδα που ήμασταν πριν δέκα χρόνια. Ίσως δηλ. η κρίση ξεκαθαρίσει
το χώρο και μείνουν οι σοβαροί. Είναι και το θέμα των υπεράριθμων περιοδικών και
εφημερίδων που λογικά δεν τις χωράει ούτε ο πληθυσμός ούτε η οικονομία μας.
• Η διεύρυνση του ηλεκτρονικού τύπου τελικά παράγει απασχόληση
και για τους ρεπόρτερ;
Αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή θα εκλείψουν τα περιοδικά και θα υπάρχει μόνο
ηλεκτρονικός τύπος, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτόματη συρρίκνωση. Ήδη
φημολογείται πως η New York Times έχει προωθήσει τεχνολογία που πλέον η εφημερίδα
δεν θα υφίσταται ως εφημερίδα, σε χαρτί στα περίπτερα, αλλά μόνο ψηφιακά, το οποίο
θα συρρικνώσει πολύ τα έξοδα της εφημερίδας αλλά σίγουρα θα εξοντώσει ανθρώπους
που απασχολούνται στην παραγωγή. Υποθέτω πως αν αυτό το μοντέλο κυκλοφορίας
επικρατήσει στον τύηο, πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν και στους δημοσιογράφους και
στους φωτογράφους. Υπάρχει και η παράμετρος του κατά πόσο στον βωμό της οικονομίας
θα αποφασίσουν οι εκδότες να θυσιάσουν την ποιότητα στη φωτογραφία ή όχι. Αν
προτιμήσουν την ποιότητα, θα απορρίψουν την ιδέα να παίρνουν το υλικό από ερασιτέχνες,
ή δημοσιογράφους με κάμερες και κινητά τηλέφωνα.
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BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Γ.Κ. γεννήθηκε το 1973 στην Αθήνα.
Σπούδασε φωτογραφία
στη σχολή EMEF.
Από το 1997 έως το
2004 εργάσθηκε ως
φωτορεπόρτερ στην
εφημερίδα «Εθνος».
Από το 2004 μέχρι
και σήμερα είναι
φωτορεπόρτερ στο
πρακτορείο «Reuters».
Φωτογραφίες του
δημοσιεύονται στον
ελληνικό και ξένο
Τύπο. Έχει διακριθεί σε διάφορους
διεθνείς διαγωνισμούς φωτογραφίας,
με κορύφωση το 2009, οπότε έλαβε
το Β’ βραβείο παγκοσμίως στο
διαγωνισμό του «World Press Photo»,
με φωτογραφία από τα επεισόδια του
Δεκεμβρίου στην Αθήνα. Σύντομα θα
εκθέσει φωτογραφίες από περιοδεία του
με τους «Γιατρούς χωρίς σύνορα» στο
Νίγηρα της Ζάμπια και στις Ινδίες.

ΣΕΛΙΔΑ 23

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

Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 210 8541400

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