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Τ. ΤζΙΜΑΣ

22 - 27 Ιουνίου: Εβδομάδα Video στο Public Συντάγματος 

Συγχωνεύσεις & διαλύσεις
Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

συγχωνεύεται (!) με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης. Αυτό προβλέπεται να γίνει μέχρι τέλη 

Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την εξαγγελία του 

Υπουργού Οικονομίας κ. Γιάννη Παπαθανασίου στο 

σχέδιο «Συγχώνευσης ή κατάργησης 255 φορέων του 

Δημοσίου». Ορισμένοι ακροατές αυτής της εξαγγελίας 

ίσως σπεύσουν να πουν: “Εύγε! Γιατί να πληρώνει 

το κράτος προέδρους, διευθυντές και συμβούλους, 

ενοίκια και διάφορα λειτουργικά έξοδα;”

Όμως, στην περίπτωση του Μουσείου Φωτογραφί-

ας δεν ισχύουν όλα αυτά. Πρώτα από όλα, αν κάτι 

λειτουργεί σε κρατικό επίπεδο για την καλλιτεχνική 

φωτογραφία στη χώρα μας και μάλιστα αποτελεσμα-

τικά, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς του πό-

ρους, είναι το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης. 

Διαθέτει δικό του καλαίσθητο χώρο που ανακαινίστηκε 

με κοινοτικά κονδύλια και το σημαντικότερο έχει να 

επιδείξει πλούσιο έργο. Όλα αυτά τα πέτυχε επειδή 

διέθετε οικονομική, καλλιτεχνική, διοικητική και 

οργανωτική αυτοτέλεια.  

Εφόσον οι ανακοινώσεις του Υπουργού υλοποιηθούν 

- πράγμα απίθανο γιατί πολλές φορές έχουν γίνει από 

προηγούμενες κυβερνήσεις παρόμοιες εξαγγελίες για 

λιγότερο κράτος - τότε το ρολόι γυρίζει δεκαπέντε 

χρόνια πίσω. Σε αυτή την -απευκταία- περίπτωση 

χάνεται ο κωδικός άρα κλείνει η στρόφιγγα της έστω 

πενιχρής κρατικής χρηματοδότησης. Το υπάρχον 

κτήριο που στεγάζει το Μουσείο Φωτογραφίας τίθεται 

στην διάθεση του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης και άρα χάνει τον χαρακτήρα του. Συλλογές και 

αρχεία ενδεχομένως να πάνε αλλού κλπ. κλπ. 

Κοντολογίς: διαλύεται ότι με κόπο και μεράκι χτίστηκε 

τα τελευταία 15 χρόνια. Η πίκρα και η απογοήτευση 

είναι διάχυτη στους φωτογραφικούς κύκλους 

της Θεσσαλονίκης. Όλοι αναρωτιούνται γιατί δεν 

συγχωνεύτηκε π.χ. το Μουσείο Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

Θεσσαλονίκης; Ποιός πρότεινε αυτές τις συγχωνεύσεις 

και ποιός τις ενέκρινε στο ΥΠΠΟ; 

Θυμίζουμε ότι στις 9 Απριλίου 2008 ο τότε Υπουργός 

Πολιτισμού κ. Μιχ. Λιάπης έλεγε τα αντίθετα. Μιλούσε 

για πλήρη αυτονόμηση του Μουσείου Φωτογραφίας, 

για αναβάθμιση του ρόλου του και πολλά άλλα τέτοια 

ωραία πράγματα...

Internet 
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www.photo.gr
Το δικό μας ελληνικό φωτογραφικό portal

Από 1η Ιουνίου αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με τη νέα του μορφή το δικό μας 

site, το photo.gr. Θυμίζουμε ότι η κατοχύρωση του domain name 

www.photo.gr έγινε πριν σχεδόν 12 χρόνια. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 

πρώτα sites που είχε καταχωρήσει το Τμήμα Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 

Ηρακλείου Κρήτης. Η ιστοσελίδα ανήκει στην Press Photo Publications, 

εταιρεία που εκδίδει τα περιοδικά “ΦΩΤΟΓρΑΦΟΣ”, “Photo-Business”, 

το newsletter “Photo-Business Weekly” και διοργανώνει την έκθεση 

“PHOTOVISION”. Σας προτείνουμε ένα σύντομο σερφάρισμα στο site για 

να σχηματίσετε την πρώτη άποψη για την καινούργια αισθητική του, τη 

λειτουργικότητά του και το περιεχόμενo. 

Σταδιακά, μέσα στον μήνα που διανύουμε θα φορτωθεί όλο το περιεχόμενο 

και θα προστεθούν νέες υπηρεσίες, forum, galleries επισκεπτών, αρχείο 

άρθρων κλπ. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι μέσα σε δύο μήνες από σήμερα 

θα έχει τη δυνατότητα να ξεφυλλίζετε ΟΛΑ τα προηγούμενα τεύχη του 

«ΦΩΤΟΓρΑΦΟΥ» σε μορφή pdf. Πολλές άλλες εκπλήξεις σας περιμένουν! 

Μέχρι τότε και κατά την περίοδο της αρχικής λειτουργίας καλωσορίζουμε 

τυχόν υποδείξεις, σχόλια, προτάσεις και ...αντιρρήσεις στο email 

feedback@photo.gr  

www.photo.gr
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Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
Γράψτε την ιστορία σας.

Ιστορίες με πάθος.
Η φωτογραφική μηχανή EOS 5D Mark II αποτελεί 
το ιδανικό εργαλείο για επαγγελματίες φωτογρά-
φους με πάθος για τη δουλειά τους. Ενσωματώνει 
αισθητήρα πλήρους καρέ με ανάλυση 21.1 
megapixel, δυνατότητα λήψης βίντεο σε Full HD 
και ταχύτητες ISO έως 25.600, παρέχοντας 
εξαιρετικές δυνατότητες για δημιουργική έκφραση.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon.co.uk/
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε να 
συνδυάσετε στατικές εικόνες με βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας για να προσθέσετε πάθος και στη δική 
σας ιστορία.

w w w. intersys .gr

http://www.intersys.gr
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Μεταρρυθμίσεις

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

• Το Επιστημονικό και Ερευνητικό Κέντρο 

Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο του 

σχεδιασμού για τη δημιουργία ενιαίου 

κέντρου διαχείρισης κινδύνων.

• Το Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου.

• Το Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» 

•  Ο Οργανισμός Ανέγερσης Νέου 

Μουσείου Ακρόπολης, λόγω εκπλήρωσης 

του σκοπού του.

• Η Διεθνής Ικάριος Αεραθλητική 

Ακαδημία, διότι στο μεταξύ έχει καταστεί 

ανενεργή.

• Ο «Οργανισμός Γεωργικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Απασχόλησης» (ΟΓΕΕΚΑ «Δήμητρα»). 

Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες στο 

Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών.

• Η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδος 

και μεταφέρονται οι αρμοδιότητές της 

στον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος και 

Κρέατος.

• Το Επαγγελματικό Κέντρο Επιμόρφωσης 

Δασικών Υπαλλήλων.

• Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Α.Ε.

• Η Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και 

Στέγασης.

• Η Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και 

Επιστημών, η οποία είναι ανενεργή.

• Η Ιόνιος Ακαδημία, η οποία είναι 

ανενεργή.

• Το Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

• Η «Αγροτουριστική Α.Ε.» (ήδη υπό 

εκκαθάριση).

ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ

• Η «Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας της 

Κορίνθου» από την Δημόσια Επιχείρηση 

Κινητών Αξιών Α.Ε. 

• Το «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και 

Τεχνολογίας Α.Ε» (ΕΔΕΤ ΑΕ) από την 

«Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας 

στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των 

Επικοινωνιών και της Γνώσης.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ

• O Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού 

Εμπορίου (ΟΠΕ Α.Ε.) με το Ελληνικό 

Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) 

• Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ), του Εθνικού Συστήματος 

Oι 255 δημόσιοι φορείς που καταργούνται
Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου

Διαπίστευσης (ΕΣΙΔ) με το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ).

• Η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Κεραμικών & Πυρίμαχων Υλικών Α.Ε. 

(ΕΚΕΠΥ ΑΕ), της Εταιρείας Βιομηχανικής 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) με το «Ελληνικό 

Κέντρο Αργυλλομάζης Α.Ε.).

• Η Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης και Ινών 

Α.Ε. (ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.), του «Ελληνικού Κέντρου 

Αργυροχρυσοχοΐας Α.Ε.» (ΕΛΚΑ Α.Ε.) και 

του «Κέντρου Ελληνικής Γούνας Α.Ε.» 

(ΚΕΓ ΑΕ) με το «Κέντρο Τεχνολογίας και 

Σχεδιασμού Α.Ε. 

• Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών 

Θεσσαλονίκης με τον Οργανισμό Λαϊκών 

Αγορών Αθήνας - Πειραιά.

• Η «Εταιρεία Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης της Βιομηχανίας Τροφίμων Α.Ε.» 

(ΕΤΑΤ ΑΕ) με τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου 

Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

• Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 

(ΕΚΚΕ) με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) .

• Το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & 

Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) με το 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης.

• 65 Κεφάλαια Αποζημίωσης 

Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Ξηράς και Λιμένος 

σε 7 μεγάλα ΚΑΦ Λιμένων - Ξηράς.

• 29 φορείς διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών σε 13, ανά διοικητική περιφέρεια, 

υπό μελέτη και μείωση του αριθμού των 

διοικητικών τους συμβουλίων. 

• Το Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών  

(Ι. Φωκιανός) με το Δημόσιο Πρότυπο 

Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής .

• Οι διοικήσεις 102 Μονάδων Κοινωνικής 

Φροντίδας σε 9 ξεχωριστά εθνικά δίκτυα 

κοινωνικής φροντίδας.

• Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

• Ο ΟΠΕΠ με το Ελληνικό Ίδρυμα 

Πολιτισμού και με το Ταμείο Αρχαιολογικών 

Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

• Το Εθνικό Σκοπευτήριο Χανίων με το 

Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Χανίων.

• Το Πανηπειρωτικό Εθνικό Αθλητικό 

Κέντρου Ιωαννίνων με το Εθνικό Αθλητικό 

και Ναυτικό Κέντρο Ιωαννίνων.

• Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε. 

(ΕΤΑ) με την Κτηματική Εταιρεία του 

Δημοσίου Α.Ε. 

• Η «ΓΑΙΑ ΟΣΕ Α.Ε.» με την «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».

• Η «ΕΔΙΣΥ Α.Ε.» με την «ΟΣΕ Α.Ε.» 

ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

• Η Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων 

ΥΠΟΙΟ στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

• Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών 

Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ως ειδικός 

κλάδος δραστηριότητας.

• Το Ειδικό Ταμείο Ελέγχου παραγωγής και 

ποιότητας αλκοολούχων ποτών στη γενική 

ρύθμιση για τους ειδικούς λογαριασμούς.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ

• Οι «Ολυμπιακές Αερογραμμές Α.Ε». 

• Η «Ολυμπιακή Αεροπλοΐα Α.Ε.».

• Η «Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. - Υπηρεσίες».

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

• Η περιουσία της «Εκμεταλλεύσεις 

Ακινήτων Α.Ε.».

ΕΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

• Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ), του Εθνικού 

Κέντρου Πιστοποίησης και Συνεχιζόμενης 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΚΕΠΙΣ) 

και το Εθνικό Συμβουλίο Σύνδεσης 

της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης με την Απασχόληση.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

• Η «Γαλιλαίος Ελλάς Α.Ε.» 

• Η «Ολυμπιακή Εταιρεία Καυσίμων Α.Ε. 

(66%)».

• Η «Ολυμπιακή Ανώνυμη Ανεφοδιαστική 

Εταιρεία Αεροπορικού Καυσίμου Α.Ε.» 

(65%). 

• Η «Πάνθεον Airways A.E.».

• Η «Ελληνική Εταιρεία Επίγειας 

Εξυπηρέτησης Αεροσκαφών Α.Ε.» 

• Η «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης και 

Επισκευής Αεροσκαφών Α.Ε.» 

ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ

• 31 Λιμενικά Ταμεία στους αντίστοιχους 

ΟΤΑ (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).
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Tων φωτογραφικών καταστημάτων επιλέγει 

την εταιρεία μας ως βασικό του προμηθευτή.

Mας επιλέγει για την ποικιλία και 

διαθεσιμότητα των προϊόντων μας.

Mας επιλέγει γιατί είμαστε εταιρεία με 

έντονο προσανατολισμό στον πελάτη και 

ιδιαίτερα υψηλές προοπτικές για το μέλλον.

44%
38%

56%
56%

50% Είμαστε πρώτοι στη λίστα επιλογής 

προμηθευτών.

Εσείς; 
Ακόμη ψάχνετε;

www.kabanaos.gr

Επίσημα στοιχεία έρευνας. Πηγή: τμήμα Marketing Καμπανάος ΑΕΕ

 Έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα ισχυροί 

συναισθηματικοί δεσμοί.

http://www.kabanaos.gr
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓρΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400, fax: 210 8541485,  www.photo.gr

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,  

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Τεχνική υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη 

Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάληwww.photo.gr

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 

 
Eπιχορηγήσεις πληροφορικής
Μέχρι € 300.000 και ανώτατο ποσό επιχορήγησης 55-65%

Ήδη τρέχουν προγράμματα επιχορηγήσεων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2007- 

2013 για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων των κλάδων 

«Μεταποίηση», «Τουρισμός», «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες» με σκοπό την 

εισαγωγή καινοτομιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ο μέγιστος 

επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανάλογα με τον κλάδο φθάνει €300.000 και  το 

ανώτατο ποσοστό  επιχορήγησης το 55% - 65% ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη. 

Η δράση επιτρέπει τη σύνταξη αιτήσεων από επιχειρήσεις με προσωπικό έως 50 

εργαζόμενους επιχορηγώντας μεταξύ άλλων κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, 

συστήματα αυτοματοποίησης καθώς και δαπάνες για την εισαγωγή τεχνολογιών 

πληροφορικής. 

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται η πρόταση της εταιρίας i-Docs θυγατρικής της ΙDEAL 

(αντιπροσωπεύει μεταξύ άλλων και τους υπολογιστές κλπ. προϊόντα Toshiba). Στα 

πλαίσια του παραπάνω προγράμματος, προτείνει επιλέξιμες δαπάνες με την χρήση 

του επιχειρησιακού λογισμικού i-docs™ Customer Communication Management 

είτε συνολικά είτε μεμονωμένα. 

• Λογισμικό παροχής ηλεκτρονικής τιμολόγησης (E-invoicing) για την 

αυτοματοποιημένη παραγωγή και αποστολή των τιμολογίων και Λογισμικό 

ψηφιοποίησης και χαρακτηρισμού των εισερχομένων και άλλων εγγράφων 

(Incoming documents Digitization) για τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου πελάτη 

- προμηθευτή με όλη την επικοινωνία σε ηλεκτρονική μορφή

• Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση (E-archiving) των παραπάνω εγγράφων – τιμολογίων 

με έξυπνο τρόπο που επιτρέπει τη γρήγορη και ασφαλή αναζήτηση και ανάκτηση 

τους μέσω web ακόμα και από την πλευρά των παραληπτών ή/και ελεγκτών

• Πιστοποιητικά SSL (τριετούς διάρκειας) για την ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών, Αναγνωρισμένες Ψηφιακές Υπογραφές σε Ειδική Διάταξη για τη 

διασφάλιση της  ηλεκτρονικής επικοινωνίας και διαβίβασης των τιμολογίων 

• Λογισμικό αυτοματοποίησης εργασιακών ροών (Workflow Automation), 

Διαχείρισης Παραπόνων (Complain Management) και Διευθέτησης των 

Λογαριασμών με τους παραλήπτες των τιμολογίων (Account Reconciliation)

• Εξοπλισμός φιλοξενίας εφόσον απαιτείται, καθώς και άλλες συσκευές ασφαλείας 

για την διασφάλιση της υποδομής σας (laptops, application servers & web servers, 

firewalls, appliances, κλπ.) 

• Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης των προτεινόμενων λύσεων με 

βάση τις καταγεγραμμένες ανάγκες τις επιχείρησης σας

Sony
Έφτασε το νέο PSPgo

H Sony παρουσιάσε προ ημερών τη 

φορητή παιγνιδομηχανή PSPgo. Πρόκειται 

για την ανανεωμένη μορφή του φορητού 

συστήματος ψυχαγωγίας PSP, ειδικά 

σχεδιασμένο να ταιριάζει στο σημερινό 

lifestyle της ψηφιακής εποχής, για 

χρήστες που θέλουν να  «κατεβάζουν» 

ψηφιακό περιεχόμενο. Το PSPgo θα είναι 

διαθέσιμο στις αγορές της Β. Αμερικής, 

της Ευρώπης (περιοχές με σύστημα PAL) 

και των Ασιατικών χωρών από την 1 

Οκτωβρίου 2009. Με το νέο PSPgo και το 

υπάρχον PSP-3000 η Sony φιλοδοξεί να 

αναβαθμίσει την ψυχαγωγική εμπειρία των 

gamer που βρίσκονται σε κίνηση, δίνοντάς 

τους τη δυνατότητα να επιλέγουν το 

σύστημα PSP που τους ταιριάζει καλύτερα. 

Η Sony χρησιμοποιεί στο PSPgo μνήμη 

τύπου flash χωρητικότητας 16 GB ώστε να 

αποθηκεύει ποικίλο ψηφιακό ψυχαγωγικό 

περιεχόμενο το οποίο θα παρέχεται μέσω 

του δικτύου PlayStation ενώ το μικρότερο 

μέγεθος του επιτρέπει να το έχετε μαζί σας 

κάθε στιγμή. 

SONy HELLAS 80� �� 92000 

Συνεργασία Sandisk και Samsung
Σε θέματα μνήμης flash
Oι δύο γίγαντες των ηλεκτρονικών ανεκοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας για την ανανέωση της συμφωνίας ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας και εκχώρησης ευρεσιτεχνιών που σχετίζονται με τον τομέα της μνήμης flash. Eπίσης, η συμφωνία σχετίζεται με προμήθεια 

πρώτων υλών και τελειωμένων προϊόντων μνήμης flash παραγωγής Samsung προς τη Sandisk ώστε να διασφαλιστεί ο ομαλός εφοδιασμός.  

Οι νέες συμφωνίες ισχύουν από τον Αύγουστο 2009 ως το 2016. Οι ευρεσιτεχνίες αφορούν τεχνικές multi level cell. 

Περισσότερες πληροφορίες στο  www.i-docs.com ή μέσω email στο info@i-docs.com

www.photo.gr
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Hewlett Packard
Eκτυπωτικές λύσεις για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 

Η Ηρ παρουσίασε πρόσφατα τις νέες σειρές εκτυπωτών/πολυμηχανημάτων, οι οποίες 

ανήκουν στην κατηγορία Ηρ Officejet/ Officejet Pro. Τα νέα μοντέλα της κατηγορίας, Ηρ 

Οfficejet Pro 8000 series, Ηρ Οfficejet Pro 8500 series & HP Officejet 6500 series είναι 

κατάλληλα σχεδιασμένα για τις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και έχουν ιδιαίτερα 

χαμηλό κόστος ανά σελίδα. Οι νέοι εκτυπωτές επιτρέπουν την χρήση σε ομάδες εργασίας -

από 5έως και 10 χρήστες- μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης Ethernet, ενώ και στις τρεις σειρές 

υπάρχουν μοντέλα με  δυνατότητα ενσωματωμένης ασύρματης δικτύωσης 802.11g. 

HEwLEtt PAckArD HELLAS 2�0 809��00

Epson 
Στηρίζει την πρωτοβουλία 

“Wild Wonders of Europe”

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Περιβάλλοντος, η Epson ξεκίνησε 

συνεργασία υποστήριξης και παροχής 

εξοπλισμού για την πρωτοβουλία Wild 

Wonders of Europe (WWoE).  

Η προσφορά της Epson θα βοηθήσει 

ουσιαστικά την προσπάθεια της 

ομάδας WWoE να εμπνεύσει 

εκατομμύρια ανθρώπους να ζήσουν 

την εμπειρία της άγριας φύσης και να 

την προστατεύουν χρησιμοποιώντας 

τη φωτογραφία ως εργαλείο. Αυτή 

η πρωτοβουλία θα αναδείξει την 

άγνωστη στο ευρύ κοινό ποικιλομορφία 

και ομορφιά της πλούσιας φυσικής 

κληρονομιάς της Ευρώπης, φέροντας 

ταυτόχρονα στο προσκήνιο τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζει και 

τις προσπάθειες προστασίας της που 

πραγματοποιούνται παγκοσμίως. Η 

ομάδα WWoE, αποτελούμενη από 66 

από τους κορυφαίους Ευρωπαίους 

φωτογράφους της άγριας φύσης, 

έχει αποτυπώσει με το φωτογραφικό 

φακό τα πιο εντυπωσιακά δείγματα 

άγριας φύσης του πλανήτη και έχει 

δημιουργήσει μια μοναδική έκθεση που 

θα ταξιδέψει σε 48 ευρωπαϊκές χώρες 

από το 2010. Η Epson θα προσφέρει 

στο WWoE τον απαιτούμενο εξοπλισμό 

για να αναδείξουν με τον καλύτερο 

τρόπο τα θαύματα της Ευρωπαϊκής 

φύσης. Συγκεκριμένα, επαγγελματικοί 

προβολείς για τις εκθέσεις που θα 

πραγματοποιηθούν, μια σειρά από 

εκτυπωτές μεγάλων διαστάσεων 

και ειδικά προϊόντα για εκτυπώσεις 

εξωτερικού χώρου. Επιπλέον, η 

εταιρεία θα προσφέρει φωτογραφικούς 

εκτυπωτές και Photo Viewers ως 

βραβεία για τους πανευρωπαϊκούς 

διαγωνισμούς φωτογραφίας που θα 

διοργανωθούν.    

EPSON 2�0 8099�99

Sony
Κερδίστε έκπτωση με κάθε Sony Αlpha  

Από τις 18 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου 2009 η Sony σας δίνει την ευκαιρία να 

αποσύρετε την παλιά σας φωτογραφική μηχανή κερδίζοντας, έως και €200 με την αγορά 

καινούριας Sony Αlpha digital SLR. Συγκεκριμένα, μπορείτε να αποσύρετε την παλιά σας 

φωτογραφική μηχανή, ψηφιακή, αναλογική ή SLR οποιασδήποτε μάρκας κερδίζοντας τις 

εξής εκπτώσεις: 

• €100 στα μοντέλα Sony digital SLR Αlpha 200, Αlpha 300 και Αlpha 350

• €150 στο μοντέλο Sony digital SLR Αlpha 700

• €200 στο μοντέλο Sony digital SLR Αlpha 900

SONy HELLAS 80� �� 92000

Nέα εποχή 

από �η Ιουνίου! 

www.photo.gr
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Nikon 
Κιάλια για όλες τις χρήσεις 
 Η Nikon παρουσίασε δύο διαφορετικές σειρές από κιάλια. Οι μικρές διαστάσεις 

των κυαλιών σειράς Sportstar, επιτρέπουν να τα μεταφέρετε εύκολα σε συναυλίες, 

αθλητικά γεγονότα, στις διακοπές και όπου αλλού θελήσετε. Τα δύο μοντέλα Sportstar 

EX8x25DCF και EX10x25 DCF είναι αδιάβροχα και αντιθαμβωτικά με αέριο άζωτο. 

Eχουν στρεφόμενα και συρόμενα λαστιχένια προσοφθάλμια για εύκολη τοποθέτηση 

των ματιών στο σωστό σημείο. Έχουν ελάχιστη απόσταση εστίασης στα 2,5 μέτρα (8x) 

και στα 3,5 μέτρα (10x) και φακούς πολλαπλών επιστρώσεων, οι οποίοι επιτρέπουν 

φωτεινές εικόνες. Τα κιάλια της δεύτερης σειράς (Marine) προορίζονται για εξορμήσεις 

σε παραθαλάσσιο περιβάλλον. Είναι σφραγισμένα με στεγανοποιητικούς δακτυλίους 

και γεμισμένα με αέριο άζωτο έτσι ώστε να αντέχουν στις αλλαγές θερμοκρασίας, 

χαρακτηριστικά που τα κάνουν ιδανικά για ναυτικές εφαρμογές. Ορισμένα μοντέλα 

διαθέτουν ακόμα και πυξίδα. Τέλος αξίζει να αναφερθεί η σχεδίαση high eyepoint, η 

οποία επιτρέπει το καθαρό οπτικό πεδίο ακόμα και για όσους φορούν γυαλιά όρασης. 

Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. 2�0 9��0888      

kingston technology 
SSD kits: Max. επιδόσεις 
Η Kingston Technology Company 

κυκλοφόρησε στην αγορά το all-in-one solid-

state drive (SSD), SSDNow V “value” Series, 

το οποίο απευθύνεται στους καθημερινούς 

χρήστες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Τα  SSDNow V Series kits είναι βασικά 

δίσκοι 2,5” που βασίζονται στην τεχνολογία 

flash memory, διατίθενται σε χωρητικότητες 

των 128 και 64 GB, προσφέρουν άμεσα 

καλύτερες επιδόσεις και μειώνουν την 

κατανάλωση ενέργειας στα desktops και 

notebooks. Η εγκατάσταση γίνεται πολύ 

εύκολα χωρίς να χρειάζεται επανεγκατάσταση 

λογισμικού. Το cloning software Acronis 

που περιλαμβάνεται και οι οδηγίες χρήσης 

κάνουν εύκολη τη μεταφορά του ψηφιακού 

περιεχομένου από τον υπάρχοντα σκληρό 

δίσκο σε SSDNow. Να αναφέρουμε ότι στο 

upgrade kit για notebook περιλαμβάνεται και 

εξωτερική θήκη 2,5”.

kINGStON tEcHNOLOGy

F & V Video light
Νέα μοντέλα LED
Η τεχνολογία LED με γοργούς ρυθμούς 

εκτοπίζει τα Halogen φωτιστικά από το χώρο 

του επαγγελματικού αλλά και ερασιτεχνικού 

video. Συγκριτικά πλεονεκτήματα είναι οι 

επαρκέστατες πλέον φωτιστικές ισχείς, η «ψυχρή» 

λειτουργία, το χαμηλότερο βάρος, η απουσία 

ψυκτικού μέσου (ανεμιστήρα) που δεν είναι 

πλέον αναγκαίο και η μεγάλη διάρκεια ζωής 

της φωτεινής πηγής (LED). Από την εταιρία 

του κου Κ. Σιαλιαρίδη αντιπροσωπεύονται και 

διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα, τα φωτιστικά 

LED της F&V σε ποικιλία ισχύων. Το R3 με τις 

τρεις συστοιχίες LED έχει φωτιστική ισχύ 500lux, 

xρωματική θερμοκρασία daylight 560°Kelvin, 

γωνία διασποράς 60° και βάρος μόλις 325γρ. 

χωρίς μπαταρία. Για πιο απαιτητικές εφαρμογές 

προτιμήστε το T-4 με 4 συστοιχίες LED, φωτιστική 

ισχύ 850-1100 lux και βάρος μόλις 365γρ.

VIDEOPHOt ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ 2�0 �2��69� 
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video 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
-	 Λήψεις	video	με	μία	 
	 ή	δύο	κάμερες
-		Ειδικές	εργασίες	μοντάζ

-		Παραγωγή	Slide	show	&	video	clip	
-		Eγκατάσταση	video	projector	με		
	 οθόνη	&	χειριστή

ΥΠΗρΕΣΙΕΣ ΠΑρΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕρΓΑΣΙΑΣ VIDEO Μεσογείων 256 ΕΜΠΟρΙΚΟ ΚΕΝΤρΟ ΕρΜΗΣ 155 61 ΧΟΛΑρΓΟΣ
ΤΗΛ. 210 6528480 6528424   www.actionstudio.gr/services,  info@actionstudio.gr

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

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ:

Φ
Ω
ΤΟ
γρ
αφ
ο
ς

ΠΑΡΑΔΟΣΗ TEΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΕ 3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ:  

ή και 

γάμου & βάπτισης;

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.

Επεξεργασία

Κερδίστε χρόνο 
για το φωτογραφικό σας έργο 
και αφήστε την χρονοβόρα επεξεργασία του video σε μας! 

http://www.actionstudio.gr
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Sandisk
Back up με ένα μόνο κουμπί σε USB

Η Sandisk διαθέτει ένα επαναστατικό USB flash drive το 

οποίο κάνει back up των δεδομένων με ένα μόνο κουμπί. 

Το Sandisk Ultra Backup flash drive με χωρητικότητα στα 

8GB, 16GB, 32GB και 64GB αλλά και δυνατότητα χρήσης 

κωδικού ασφαλείας καθώς και AES hardware encryption 

ευελπιστεί να απαλλάξει τους χρήστες από το άγχος της 

απώλειας των δεδομένων τους. 

Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. 2�0 9��0888      

Ηοya 
Νέα σειρά UV ΗD φίλτρα για ψηφιακές ρεφλέξ
Οι ψηφιακές ρεφλέξ αντιπροσωπεύουν την πιο απαιτητική εφαρμογή στο imaging 

εφόσον τα οπτικά χρειάζονται την καλύτερη δυνατή αναλυτική ικανότητα προκειμένου 

να αποδώσουν σωστά οι αισθητήρες. Το ίδιο ισχύει και για τα φίλτρα. Τα απλά, 

παλιάς τεχνολογίας φίλτρα επιφέρουν μείωση της απόδοσης, οπότε οι σοβαροί 

κατασκευαστές έχουν επιδοθεί σε εξέλιξη καινούργιας γενιάς φίλτρων με βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά. 

Η Hoya εκτός από την ψηφιακή σειρά Pro1 Digital, ανέπτυξε και μια δεύτερη, ακόμη 

πιο προηγμένη σειρά HD (Ηigh Definition) που αξίζει να γνωρίσουμε. Βασικό 

χαρακτηριστικό της σειράς είναι το υπερενισχυμένο κρύσταλλο High Density Sharp 

Cut Glass με τετραπλάσια μηχανική αντοχή και νέας γενιάς πολλαπλή επίστρωση. Η 

τελευταία αποτελείται από 8 επάλληλα στρώματα με ειδική κατεργασία σκλήρυνσης 

που εξασφαλίζει προστασία από τα γρατζουνίσματα, την υγρασία κλπ. Όπως και στην 

άλλη «ψηφιακή» σειρά φίλτρων Ηοya Pro1 Digital, χρησιμοποιείται λεπτή μεταλλική 

στεφάνη και ειδική τεχνολογία πρεσαρίσματος για το πέρασμα του γυαλιού στο 

πλαίσιό του. Το φίλτρο Ultraviolet HD της Hoya προσφέρεται για συνεχή προσαρμογή 

στο φακό καθώς προστατεύει και από μικροατυχήματα, βροχή κλπ.  Διατίθεται σε 

μεγέθη με διαμέτρους 52-82mm. 
ΓΕΡΑΜΑΣ 2�0 ��0����

Γνωστά φωτογραφικά 
περιοδικά 
...Πουλήθηκαν
Οι τίτλοι Popular Photography, 

Sound & Vision και American Photo 

μεταβιβάστηκαν στον οίκο Bonnier 

Corp. Oι περισσότεροι φίλοι της 

φωτογραφίας που διαβάζουν το διεθνή 

τύπο, γνωρίζουν τα περιοδικά εικόνας 

και ήχου Popular Photography, Sound 

& Vision και American Photo. Μαζί 

με άλλα δύο περιοδικά, τα Flying και 

Boating, μεταβιβάστηκαν στον εκδοτικό 

οίκο Βοnnier Corp. της Νέας Υόρκης. 

Yπενθυμίζουμε ότι στο portfolio της 

εταιρίας ανήκουν γνωστά έντυπα όπως 

Popular Science, Saveur, Parenting, 

Working Mother, Babytalk, Scuba 

Diving κλπ. Η εταιρία ανήκει στον όμιλο 

Bonnier Group με έδρα τη Σουηδία.
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Βραβεία ποιότητος από τον “Γαστρονόμο”
Τιμήθηκαν οι καλύτεροι Έλληνες παραγωγοί & έμποροι προϊόντων διατροφής
              

Οι καλές και αγνές πρώτες ύλες είναι απαραίτητες όχι μόνον για την παρασκευή ενός υγιεινού 

φαγητού αλλά πολύ περισσότερο για τη διατήρηση της καλής μας υγείας. Με αυτήν την 

έννοια, η εκδήλωση που πραγματοποίησε το περιοδικό ΓΑΣΤρΟΝΟΜΟΣ της ΚΑΘΗΜΕρΙΝΗΣ 

μας αφορά όλους (…το ρhotobusiness Weekly έχει εκδηλώσει από την αρχή της έκδοσής 

του την αδυναμία του στο καλό φαγητό και στο ποιοτικό κρασί!)

Έτσι και φέτος για δεύτερη συνεχή χρόνια, την Δευτέρα 1 Ιουνίου, η συντακτική ομάδα 

του περιοδικού ΓΑΣΤρΟΝΟΜΟΣ – που ειρήσθω εν παρόδω φιλοξενεί τους καλύτερους 

σεφ και σπουδαίους συντάκτες ύλης - επέλεξε με αυστηρά κριτήρια Έλληνες παραγωγούς, 

μεταποιητές και εμπόρους ειδών διατροφής από όλη την Ελληνική Επικράτεια και τους 

βράβευσε για την πολύχρονη προσφορά τους στην καλλιέργεια και εμπορία προϊόντων 

διατροφής υψηλής ποιότητας που τιμούν όχι μόνον τους ίδιους αλλά και τη χώρα μας.

Τα φετινά βραβεία απονεμήθηκαν:

• Στην κ. Σταυρούλα Κουράκου – Δραγώνα για τη πολύχρονη προσφορά της στο κρασί και 

την οινική καλλιέργεια • Στο ρύζι «Agrino» • Στην αρτοποιία - ζαχαροπλαστική ΠΝΥΚΑ

• Στον βιοκαλλιεργητή Γιάννη Μέλλο • Στον κ. Κων Σκριβάνο (ΕΛΑΙΟΝ Πέλανος Αγήρων)  

• Στην Ένωση Συνεταιριστικών Θηραϊκών προϊόντων • Στους ελαιώνες Μερκούρη • Στο 

Ίδρυμα Βαρόνου Μιχαήλ Τοσίτσα • Στον Ίναχο Α.Β.Ε.Ε. • Στις παραδοσιακές τροφές ραγιάν. 

Και του χρόνου!      Τ.Τ.

Φωτορεπορτάζ

Ο κ. Παν. Ροτζιώκος, (δεξιά) Εμπορικός 
διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και 
ο  υπογράφων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Β. ζΑΒΟΣ - Κ. ΤΣΙΓΚΑΝΟΣ

Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών: Άποψη του χώρου που φιλοξένησε την εκδήλωση

Αναμνηστική φωτογραφία των βραβευθέντων 

Το περιοδικό ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ και κάτω  
ο Διευθυντής των περιοδικών της  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ κ. Σωκράτης Τσιχλιάς
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Το kit περιέχει: • Δύο studio flash K-300 GN 58mm (μπαταρίας-ρεύματος) • Μία μπαταρία • Δύο light 
stands επαγγελματικά 3,80μ. • Δύο ομπρέλλες • Ένα αντάπτορα-φορτιστή αυτοκινήτου 20μ., • Μία 
επαγγελματική τσάντα μεταφοράς • Μία επαγγελματική τσάντα για 2 light stands • Καλώδια

Tamax 300 studio kit με μπαταρία

Bowens GM400-400 kit

Το kit περιέχει: 
• 2x κεφαλές 400W
• 2x 90cm ασημί/λευκή ομπρέλλα
• 2x 120° ευρυγώνιους Reflector
• 2x Light stands
• 1x τσάντα μεταφοράς
• 2x λάμπες 250W

Brilliant DG-1000 kit
Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 1000W 

• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Brilliant DG-800 kit
Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 800W 

• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Brilliant DG-600 kit
Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 600W 

• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Mettle Studio 
flash QL-1000

Mettle Studio 
flash 600 pro

Interfit Stellar X Twin Umbrella Kit
Το kit περιέχει: • 2 STELLAR-Χ κεφαλές 600w • 2 light stands 

• 2 oμπρέλλες • τσάντα μεταφοράς 

το ίδιο κιτ διατίθεται χωρίς 
μπαταρία στην τιμή των 

€ 655

€ 750

€ 760 € 640 € 480

€ 98
€ 239 

€ 714 

€ 379

Γίνονται ευκολίες στην πληρωμή με δόσεις, με πιστωτική κάρτα
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ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Eμμανουήλ Μπενάκη 5 - Αθήνα - τ.κ. 105 64 

Τηλ. 210 3214085 fax. 210 3219242

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΑΓΡΙΖΟΣ Ι.  Ε.Π.Ε., 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25, Τ.Κ.54624 

Τηλ.2310250777, fax. 2310250888 

ΚΡΗΤΗ: ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ
Πλ. Καλλέργων 11, Ηράκλειο 71201,

Τηλ. 2810346044, fax. 2810228877  

http://cptpapadakisphoto.gr/product_info.php?products_id=1364
http://cptpapadakisphoto.gr/product_info.php?products_id=1978
http://www.foto-eshop.gr/index.php?target=categories&category_id=566
http://www.fotomarket.gr/index.php?target=categories&category_id=623
http://www.fotomarket.gr/index.php?target=categories&category_id=623
http://cptpapadakisphoto.gr/
http://www.foto-eshop.gr/index.php
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“Σύμη” 
Επίσημη παρουσίαση λευκώματος και ντοκιμαντέρ από την Media Art
              

Παρουσιάστηκε την Τετάρτη 20 Μαϊου 2009 στις 19:00 στο Αμφιθέατρο του «Αθήνα 

9,84» στο κτίριο «Γιάννης ρίτσος» (Πειραιώς 100, Γκάζι) το ερευνητικό έργο, το ντοκιμα-

ντέρ και το βιβλίο «ΣΥΜΗ» που υλοποιήθηκαν από την NEW MEDIA ART με την αρωγή 

του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Το ερευνητικό αυτό έργο παρουσιάζει την 

νήσο Σύμη από ιστορικής, πολιτικής, ναυτικής, αρχιτεκτονικής, θρησκευτικής και πολι-

τιστικής πλευράς. Στα πλαίσια του προγράμματος, δεκαπενταμελής ομάδα από ερευνη-

τές, αρχιτέκτονες και φωτογράφους ερεύνησε, μελέτησε, και αποτύπωσε φωτογραφικά 

όλα τα ενδιαφέροντα σημεία του νησιού.  Το φωτογραφικό και ερευνητικό αυτό υλικό 

αποτέλεσε  το περιεχόμενο λευκώματος και συνοδευτικού CD- ROM . Πιο συγκεκριμένα,  

οι ερευνητές της ομάδας περιηγήθηκαν στην ιστορία του ακριτικού νησιού, στις πολιτικές 

και πολιτιστικές του ιδιαιτερότητες, καθώς και στην ανατομία της Αρχιτεκτονικής και των 

υπολοίπων μορφών τέχνης που συναντάει κανείς στη Σύμη. Ήταν η πρώτη φορά που 

έγινε μια προσπάθεια τέτοιας εμβέλειας για την προβολή της ακριτικής Σύμης. Η επιστη-

μονική έρευνα σε διάφορους τομείς σε συνδυασμό με τη φωτογραφική δημιουργία είναι 

τα δομικά υλικά  του λευκώματος  που εκτός από καλαίσθητη και ενδιαφέρουσα έκδοση 

αποτελεί και σημαντικό βοήθημα στα χέρια μελλοντικών ερευνητών αλλά και αξιόλογο 

όπλο στη μάχη της τουριστικής αναβάθμισης του ακριτικού νησιού.

Φωτορεπορτάζ

Πάνω: Στο βήμα ο κ. Νίκος Αποστολόπουλος διευθυντής 
της Media Art και το πάνελ των ομιλητών στην εκδήλωση. 
Αριστερά: Ο πρ. Υπουργός Οικονομίας και βουλευτής  
Α‘ Αθήνας κ. Γιώργος Αλογοσκούφης ο οποίος προλόγισε 
την εκδήλωση. Δεξιά: ο πρόεδρος του «Αθήνα 9,8�»  
κ. Αθ. Καφέζας απευθύνει σύντομο χαιρετισμό.

Φωτογραφίες της Σύμης με τον φακό  
του Νίκου Αποστολόπουλου.
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Με την νεότερη έκδοση του EDIUS  5, 
αποκτήσαμε περισσότερα εργαλεία διαχείρισης 
και επεξεργασίας, οποιουδήποτε video standard 
και μορφής αρχείων.  Οι real-time δυνατότητες, 
σε συνδυασμό με την απόλυτη συμβατότητα με 
όλα τα video format της αγοράς, μας επιτρέπει 
μεγαλύτερη παραγωγικότητα αλλά και ευελιξία 
κινήσεων, στις σύγχρονες και απαιτητικές 
συνθήκες της αγοράς. 

Επιλέξτε το EDIUS με μία από τις ολοκληρωμένες 
λύσεις επεξεργασίας βίντεο που ταιριάζουν 
καλύτερα στις ανάγκες σας, ΗDSPARK, HDStORm 
ή HDtHUnDER και εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο, 
τις δυνατότητες που σας παρέχει ο μοναδικός 
συνδυασμός Software & Hardware της Grass Valley!

ΑσYΓΚΡΙΤεσ εΠΙδOσεΙσ!

Ιt has to be

Για περισσότερες πληροφορίες για το ΕDIUS,  

ΗDSPARK, HDStORm και ΗDtHUnDER, επισκεφθείτε:

http://www.techno-trade.gr
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Graphica & Expo Pack 
29 Mαΐου ως 1η Ιουνίου στο Metropolitan
Στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, στο νέο πολυτελές και ...αχανές 

εκθεσιακό κέντρο Metropolitan προσγειώθηκε φέτος η έκθεση 

Graphica που την είχαμε συνηθίσει στο ΜΕΚ, πραγματοποιώντας 

ένα ενθαρρυντικό βήμα αναβάθμισης. Παρά την απουσία των 

heavy duty λιθογραφικών, οffset κλπ. οι εκθέτες πραγματοποίησαν 

επιβλητική παρουσία με ψηφιακά κυρίως συστήματα, digital press, 

πολλά prepress, αναλώσιμα, βιβλιοδετικά κλπ. Παρούσες και επιχει-

ρήσεις γνώριμες στους παροικούντες την αγορά του Imaging. Iδού...

Φωτορεπορτάζ

Κυρίαρχο σε τετραγωνικά το περίπτερο της Intersys

Τα διαχρονικά reference monitors της ιαπωνικής Eizo

Xerox με λύσεις για τις γραφικές τέχνες 

Γ. Αρβανίτης Atlas Digital

Πολλά βιβλιοδετικά στο περίπτερο του Θεσσαλονικιού κου Τριφέρη
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Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε. 
Φωτογραφία – video – ψηφιακές εκτυπώσεις – εμπόριο φωτ. ειδών 
Αμφιτρίτης 7 Π. Φάληρο Τ.Κ. 17 561 www.photoflex.gr
Τηλ.: 210 9814438 Fax: 210 9851491

http://www.photoflex.gr/
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Ο λόγος στoυς φορείς

Στέλιος Μωραΐτης / τέως πρόεδρος ΕΚΦΑ
“Μακριά από τα Σωματεία τα κόμματα...”

Φορτωμένος με πολλά προβλήματα υγείας, έχω από χρόνια συνταξιοδοτηθεί και 

αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Παρόλα αυτά αναπολώ με νοσταλγία τις μέρες 

που ήμουν στη πρώτη γραμμή των συνδικαλιστικών αγώνων, που προσπαθούσα κι 

εγώ, όσο μπορούσα, να προσφέρω στον κλάδο, από τη θέση του προέδρου, και όπου 

αλλού βρέθηκα. Ξεκίνησα σαν φωτογράφος το ‘64-’65, αυτοδίδακτος. Το ερέθισμα 

ήταν μια φωτογραφία με κάρβουνο ρετούς που είχα δει και με εντυπωσίασε. Σύντομα, 

άνοιξα δικό μου μαγαζί που το κράτησα ως το ‘69 οπότε έφυγα για την Αμερική όπου 

είχα συγγενείς. Μετανάστευσα λοιπόν όχι για πάρα πολύ καιρό, περίπου τέσσερα 

χρόνια και μάλιστα απέκτησα επαγγελματική εμπειρία από την φωτογραφία στις 

ΗΠΑ, κάτι σημαντικό για την εποχή εκείνη. Επέστρεψα στην Ελλάδα το ‘75, μετά τη 

Μεταπολίτευση γιατί δεν άντεχα άλλο τον αέρα της ξενιτιάς Αρχικά άνοιξα ένα μαγαζί 

και μετά το δεύτερο όπου παρέμεινα πολύ καιρό, στην Καλλιθέα, ως το 1998. Μια 

μετέπειτα προσπάθεια να μετακομίσω δεν απέδωσε, γιατί οι πελάτες με είχαν ταυτίσει 

με ένα συγκεκριμένο «στέκι» και έτσι έχασα πολλή πελατεία. Είχαν κιόλας αρχίσει να 

γίνονται αισθητές οι παρενέργειες από τον ερχομό της ψηφιακής τεχνολογίας που έφερε 

τεράστιες ανατροπές στον κλάδο και άλλαξε τελείως την απαραίτητη τεχνογνωσία. Έτσι 

το 2001 εγκατέλειψα οριστικά το επάγγελμα και είμαι πια «απόστρατος» φωτογράφος. 

Μάλιστα πιστεύω ότι με όλη αυτή τη ρευστότητα και την πίεση που δέχεται το 

επάγγελμα, ο αριθμός των πραγματικών φωτογράφων συνέχεια θα συρρικνώνεται. 

Με τα συνδικαλιστικά αισθάνθηκα την ανάγκη να ασχοληθώ γύρω στο 1982-83, αν 

δεν με απατάει η μνήμη μου, γιατί τα προβλήματα του κλάδου ήταν πολύ σοβαρά 

και ελάχιστοι αποφάσιζαν να καταπιαστούν με το σωματείο των φωτογράφων δηλ. 

με την ιστορική ΕΚΦΑ. Έμεινα στο συνδικαλισμό ενεργός ως το 2000 περίπου όταν 

παραιτήθηκα και παρέδωσα τη θέση μου. Παρόλα αυτά το σαράκι της ανάμειξης στα 

κοινά με τρώει. Καταφέρνω παρά τα προβλήματα μετακίνησης που έχω να παρίσταμαι 

στα διοικητικά συμβούλια και στις συνελεύσεις. Και για να ασχολούμαι με κάτι αλλά 

γιατί το αισθάνομαι και σαν μέρος του εαυτού μου. 

Από τα συνδικαλιστικά έχω πολλές 

αναμνήσεις, θετικές και αρνητικές.  

Ελπίζω οι πρώτες να ξεπερνάνε τις 

δεύτερες…. Πολλά έχουν συμβεί μέσα 

στα χρόνια. Όπως όταν ξεκίνησα στη 

φωτογραφία και είχα μια απλή διοπτική 

Voigtlander και τώρα φτάσαμε στις 

ψηφιακές πλάτες, έτσι στα συνδικαλιστικά 

παλιά δεν ξέραμε πολλά για πνευματικά 

δικαιώματα κλπ. ενώ τώρα έχουμε και 

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και 

άλλα. Δηλ. η εξέλιξη είναι μεγάλη.

Θυμάμαι ότι μετά τον πόλεμο υπήρχε μια 

στασιμότητα στην ΕΚΦΑ που σημειώνω ότι 

ήταν ένα από τα πιο παλαιά επαγγελματικά 

σωματεία και είχε ιδρυθεί το 1916! Ετσι 

στα μέσα της δεκαετίας του ’60 ο τότε 

πρόεδρος αρνιόταν να κάνει αρχαιρεσίες 

και είχε κυριολεκτικά στρογγυλοκαθίσει 

στην καρέκλα, αν δεν κάνω λάθος περίπου 

επτά χρόνια. Έτσι αυθαίρετα. Ευτυχώς 

ήλθε η κίνηση των δεκατριών και έβαλε τα 

πράγματα στη θέση τους.  

Ποιοι ήταν αυτοί οι δεκατρείς που 

άλλαξαν τη μορφή του σωματείου μας; 

Γεωργιάδης Κ., Γιακιτζής Δ., Γιαρέλης 

Ν., Δοξάκης Α., Καραπατσόπουλος Κ., 

Κούτας Σ., Παπάνθιμος Γ., Παππάς Κ., 

Σιδηρόπουλος Μ., Σχίζας Κ., Τσιάπας 

Ι., Χαλκίδης Γ. Πρώτη μνεία για την 

κίνηση των 13 γίνεται στα πρακτικά της 

3ης.11.1965. Αυτή η ομάδα, πήρε στα 

χέρια της τις τύχες του σωματείου, άνοιξε 

τις πόρτες σε όλους τους φωτογράφους 

και το 1965 κυκλοφορεί το πρώτο 

τεύχος του περιοδικού «φωτογράφος». 

Όχι του σημερινού που ανήκει στον 

Τάκη Τζίμα, αλλά του πρώτου εκείνου 

φορέα του τίτλου, που ήταν ιδιοκτησία 

του σωματείου, άσχετο αν στην πορεία 

εγκαταλείφθηκε από την ΕΚΦΑ. 

Όπως τότε έτσι και τώρα 

κονταροχτυπιούνταν για τις τιμές οι 

φωτογράφοι μεταξύ τους. Άλλος χρέωνε 

το γάμο 200 δρχ. (δεκαετία ’60) και άλλος 

1000 δρχ. Δεν υπήρχε συνεννόηση για τις 

τιμές, όπως και τώρα. Ο καθένας ενεργεί 

όπως του κατέβει για να βρει πελάτες, 

άλλος για να επιβιώσει και άλλος για να 

βγάλει πολύ κέρδος. Ας είναι…

Ενα από τα μεγάλα θέματα σε όλη 

τη δεκαετία του ’80 που ερχόταν σε 

κάθε γενική συνέλευση και κάναμε και 

ψηφίσματα κλπ. ήταν η υπερβολική 

επιβάρυνση με δασμούς, φόρους 
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Ο λόγος στoυς φορείς

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 

Από 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

πολυτελείας κ.ά. των φωτογραφικών μηχανών και των φακών. Όλοι ήταν κατά και 

φώναζαν, διαμαρτύρονταν... Τελικά όταν βγήκαν οι δασμοί και τα φωτογραφικά 

φθήνυναν πολύ σε κακό μας βγήκε. Αγόρασαν πιο εύκολα εξοπλισμό οι 

παραεπαγγελματίες και μας πήραν δουλειές... τα πράγματα λοιπόν έχουν δύο όψεις! 

Δεν είναι εύκολο να τα προβλέψεις όλα, να δεις τις θετικές και αρνητικές πλευρές,  

τι κουσούρι θα βγάλει η κάθε απόφαση.

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με το συνεταιρισμό. Οι παλιότεροι σίγουρα θυμούνται. 

Το 1975 λοιπόν ιδρύθηκε ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός, με την ονομασία ΣΕΚΦΑ. 

Ενα χρόνο περίπου μετά μετατρέπεται σε Σ.Ε.Φ.Ε. (Συνεταιρισμός Επαγγελματιών 

Φωτογράφων Ελλάδος) για να συμπεριλάβει και μέλη του Πειραιά.  

Ήταν σε μια πάροδο της Αγ. Κωνσταντίνου. Στην αρχή τα πήγε καλά και  

οι συνάδελφοι εξυπηρετούνταν με τιμές, πιστώσεις κλπ. Όμως η κακοδιοίκηση,  

η αδιαφορία έφερε κακά μαντάτα. Έτσι πήγε από το κακό στο χειρότερο και  

δυστυχώς κήρυξε πτώχευση, το 1995.

Είχαμε όμως και καλές στιγμές όπως το 1990 που πρωτοστατήσαμε στην ίδρυση 

(1990) της Ελληνικής ΠΥρΑΜΙΔΑΣ (μέλους της Ευρωπαϊκής Πυραμίδας, ενός οργάνου 

για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων) στην πρωτοπορία δηλ. μέσα στην 

Ευρώπη. Η Πυραμίδα νομίζω ήταν ο καταλύτης για να ασχοληθούμε περισσότερο με 

το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και αργότερα να ιδρυθεί ο Φοίβος,  

ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης που κάνει καλή δουλειά μέχρι σήμερα. 

Είμαι και εγώ μέλος του Φοίβου και μάλιστα δεν ξεχνάω να πηγαίνω σε όλες τις 

συνελεύσεις γιατί νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παλεύουμε για τα δικαιώματα σε μια 

εποχή που κινδυνεύουν πολύ με το Internet, τις μεγάλες εταιρίες - φωτοθήκες κλπ.

Στα τόσα χρόνια που ασχολήθηκα, από τη θέση του προέδρου της ΕΚΦΑ πετύχαμε 

αρκετά πράγματα για τον κλάδο. Καταφέραμε π.χ. να κρατήσουμε με νύχια και με 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥρΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔρΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑρΓΥρΟΚΑΣΤρΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥρΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΔρΟΝΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  ΓΕΩρΓΙΟΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΞΥΠΟΛΗΤΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ   

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΦΑρΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ

   

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΤΡΟΠΗ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΛΑΚΛΗ ΜΑρΙΑ

ΜΕΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑρΚΟΣ, ΚΩΤΣΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

   

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ  ΠΟΦ 2008-2011

  ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥρΟΣ,

  ΑΝΤΩΝΑρΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤρΙΟΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ   

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΣΙΑΠΑΣ ΖΗΚΟΣ, ΑρΓΥρΟΚΑΣΤρΙΤΗΣ   

 ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΥρΙΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ, ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

  ΑΝΔρΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔρΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ

   

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΒΣΑ  

  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥρΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,

  ΑρΓΥρΟΚΑΣΤρΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

δόντια, τις φωτογραφίες αστυνομικής 

ταυτότητας στον επαγγελματία φωτογράφο. 

Αν δεν το ξέρετε, ήταν μια στιγμή που 

υπήρχαν πολλές εισηγήσεις προς τον 

αρμόδιο υπουργό Δημόσιας Τάξης,  

να γίνονται οι φωτογραφίες ταυτότητας  

μέσα στα αστυνομικά τμήματα από  

αστυφύλακες! Ναι, υπήρχε πολλή ισχυρή 

πιθανότητα να γινόταν δεκτή η εισήγηση. 

Το αποτρέψαμε την τελευταία στιγμή 

και δε χάθηκε αυτό το πολύ σημαντικό 

έσοδο. Το ίδιο σημαντικό ήταν  και το 

πιο πρόσφατο θέμα με τα διαβατήρια. 

Νομίζω ότι αν δεν έμπαιναν όλες αυτές οι 

αυστηρές προδιαγραφές με τις διαστάσεις, 

τις αναλογίες κλπ. θα χάνονταν και οι 

φωτογραφίες διαβατηρίου. Έτσι που πιέζεται 

το επάγγελμα, και αυτά τα έσοδα είναι κάτι 

για το φωτογραφικό κατάστημα.

Τελειώνοντας, σαν μεγαλύτερος, έχω 

να συμβουλέψω και να παρακαλέσω 

ένα πράγμα: μακριά από τα σωματεία τα 

κόμματα. Μπαίνοντας μέσα στα γραφεία της 

ΕΚΦΑ ήμουνα μόνο φωτογράφος. Ξέχναγα 

τελείως την πολιτική μου τοποθέτηση, το 

κόμμα μου, τις πολιτικές μου συμπάθειες. 

Μην αποξενώνουμε τους φωτογράφους 

με πολιτικές και μικροπολιτικές. Να τους 

φέρνουμε πιο πολύ κοντά στο σωματείο.  

Να συσπειρωθούν γιατί τα προβλήματα 

είναι μεγάλα, και όσο πάνε σοβαρεύουν. 

Είμαστε ένας μικρός χώρος που πιέζεται.  

Μη γινόμαστε λιγότεροι...

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Φ.Α.)
Αναλυτικός κατάλογος των εκλεγμένων αντιπροσώπων στο Δ.Σ.

Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Ελλήνων 

Φωτογράφων του �966
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OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ  

ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, http://www.photo.gr, e-mail: photomag@photo.gr

×ÏÑÇÃÏÉ  ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ

22 - 27 
Ιουνίου

Εβδομάδα
VIDEO

Συμμετέχουν οι εταιρείες

* Oι συναντήσεις θα έχουν επαναληπτική ροή ανάλογα με την προσέλευση του κοινού.

• Tις πιο σύγχρονες ψηφιακές βιντεοκάμερες 

• Software για να κάνετε μόνοι σας, απλά, το μοντάζ

• Tσάντες, τρίποδα και άλλα χρήσιμα αξεσουάρ 

• Ενημερωτικές συναντήσεις με ειδικούς του video

• Πολλές πολλές εκπλήξεις! 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ VIDEO*

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26/6 (ΩΡΕΣ 18:00 - 19:00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6 (ΩΡΕΣ 12:00 - 13:00)   
Α΄ ΚΥΚΛΟΣ 

• Τί βιντεοκάμερα να αγοράσω; Με ποιά χαρακτηριστικά; 

 Με ποιόν βοηθητικό εξοπλισμό, με ποιόν υπολογιστή; 

• Οι νέες τεχνολογίες, η υψηλή ευκρίνεια (high definition) 

• Τα αποθηκευτικά μέσα: Η βιντεοκάμερα να γράφει σε κάρτα,          

 σε σκληρό δίσκο ή σε mini DV και DVDR;  Ποιές οι διαφορές;

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/6 ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 26/6 (ΩΡΕΣ 19:00 - 20:00)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6 (ΩΡΕΣ 13:00 - 14:00)  
Β’ ΚΥΚΛΟΣ

• Βασικές συμβουλές εικονοληψίας: Τα πιο συνηθισμένα λάθη.

• Μετά τη λήψη: Πως μπορώ να μοντάρω το υλικό μου; 

 Ποιά προγράμματα μοντάζ υπάρχουν και πως τα χειρίζομαι;

• Πως θα δω το υλικό μου στην τηλεόραση; Απλές συμβουλές και οδηγίες για  

 την προβολή του. Εναλλακτικοί τρόποι παρουσίασης από υπολογιστή, USB κλπ.

Στο Public θα βρείτε:  

Συντάγματος
Mόνον 22-27 Ιουνίου! 

Καθημερινά 9:00 - 21:00

& Σάββατο 9:00 - 20:00

Αποκλειστικά στο

ΓΙΑ NA ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ VIDEO ΚΑΝΕΤΕ ΕΓΓΡΑφΗ:  
• Με e-mail στο events@public.gr δηλώνοντας ημέρα και ώρα. 

•  ή γραφτείτε επιτόπου, στα Public Συντάγματος έως μία ώρα νωρίτερα.

Σας περιμένουμε!
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

Η συναισθηματική διαχείριση
...Ημών και των άλλων

Καθρέφτης

Παραφράζοντας, μια παλιά έξοχη φράση, έχουμε τον περιεκτικότερο ορισμό 

που δόθηκε ποτέ για την επικοινωνία: Το μάτι με το οποίο βλέπουμε τους 

άλλους, είναι το ίδιο μάτι με το οποίο μας βλέπουν κι εκείνοι.

διαθεσιμότητα και επωφέλεια

Λίγο-πολύ, μεγάλα σύνολα ανθρώπων μεγαλώνουν σε παρόμοια οικογενειακά 

περιβάλλοντα, αποφοιτούν από τα ίδια, σχεδόν πανομοιότυπα και συμβατικά 

σχολεία, ακούνε πάνω-κάτω τα ίδια πράγματα από τους ίδιους περίπου 

δασκάλους και στο τέλος, από τα εκατομμύρια των πολλών μια εμπνευσμένη 

μειοψηφία κάνει το μπαμ. Ο καθένας απ’ την πληθώρα των συμπορευθέντων 

άκουσε, είδε και ένιωσε ό,τι ο ίδιος μπόρεσε ή ήθελε. Το έλεγε ο Μαλρώ:  

Η παιδεία δεν είναι για όλους, αλλά για τον καθένα χωριστά.

Φειδωλή καταφυγή

Η μοναξιά, η ειρηνική και ευχάριστη συμβίωση με τον εαυτό μας είναι  

η ασφαλέστερη απόδειξη ψυχικής υγείας. Μητέρα της αυτάρκειας, μας μαθαίνει 

μεταξύ τόσων άλλων να μην σπαταλάμε τους συνανθρώπους μας, να τους 

χρησιμοποιούμε και να καταφεύγουμε σ’ αυτούς με φειδώ, που θα πει να τους 

αγαπάμε περισσότερο.

διαβολική απειλή

Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου είναι η δύναμη της αδυναμίας του, με 

όποια μορφή κι αν εμφανίζεται κάθε φορά: πειρασμός, απογοήτευση, ευκολία, 

κούραση, συμβιβασμός, παραίτηση, βόλεμα και πάνω απ’ όλα τεμπελιά.  

Ο διάβολος έβαλε την τεμπελιά στα σύνορα πολλών αρετών.

διαβολική απειλή II

Η ραθυμία, λοιπόν, φυσική, αλλά κυρίως πνευματική -θυμική γενικότερα- 

έχει μεγάλο κόστος και όχι μόνο οικονομικό. Αν ξέρατε, πόσο επωφελούνται 

πανέτοιμοι αναρριχητές, από την παρουσία της στο πρόσωπο πάμπολλων 

εργαζομένων, οι οποίοι όχι μόνο δεν κάνουν καμία προσπάθεια να καταλάβουν 

τι συμβαίνει γύρω τους αλλά, το χειρότερο, σε μια βολική στιγμιαία διέξοδο, 

κάνουν πως καταλαβαίνουν.

Η τελευταία εντύπωση

Οι υποσχέσεις που τηρούνται, ξεχνιούνται γρήγορα. Εκείνο που ποτέ δεν 

ξεχνιέται είναι η υπόσχεση που δεν τηρήθηκε!

σύντομο ψυχογράφημα γραφειοκράτη

Μια γυναίκα περνάει την είσοδο ενός πάρκου κρατώντας ένα τριαντάφυλλο. 

Ένας φύλακας την πλησιάζει και της λέει αυστηρά:

- Ξέρετε καλά πως απαγορεύεται να κόβετε λουλούδια.

- Το είχα μπαίνοντας, απάντησε η γυναίκα.

- Ε! λοιπόν θα απαγορεύσουμε να μπαίνετε με λουλούδια, απάντησε εκείνος.

Εκπληκτικό ψυχογράφημα ενός καθαρόαιμου γραφειοκράτη!

Μετέωρος βηματισμός

Τι Θα μπορούσαμε να γίνουμε και πόσα πράγματα να κάνουμε... φτάνει να το 

ήθελε ο διπλανός μας. Το κακό είναι ότι την ίδια στιγμή, το ίδιο σκέφτεται και 

κείνος. Στεκόμαστε εκεί, ακίνητοι, αντικρίζοντας ο ένας τον άλλον, διατηρώντας 

την απόσταση, που μας χωρίζει, σταθερή. Τις περισσότερες φορές περιμένοντας 

τον άλλο να κάνει το πρώτο βήμα, να διανύσει τη μισή απόσταση, το δικό του 

κομμάτι στο κάτω-κάτω, προς το μέρος μας και τότε να κάνουμε και εμείς την 

άλλη μισή. Και επειδή συνήθως, εκείνος δεν κάνει τα λίγα βήματα που... του 

αναλογούν δεν συναντιόμαστε ποτέ.

Leadership & marketing

	 Τα	κείμενα	του	άρθρου	

μας		αποτελούν	

αναδημοσίευση	

	 από	το		βιβλίο	“Και	οι	

Μάνατζερ	έχουν	ψυχή”	

του	Γιώργου	Κωστούλα		

των	εκδόσεων	

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

Ανατολίτικο Μάνατζμεντ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων των βεζίρηδων 

-τον οντά- που υπάρχει στο Τοπ Καπί, στην 

Κωνσταντινούπολη, οι ξεναγοί συνήθως 

προφταίνουν την ερώτηση των φιλομαθών 

επισκεπτών πληροφορώντας τους ότι ένα 

παραθυράκι που υπάρχει στον εσωτερικό τοίχο, 

πίσω και πάνω από τα αναπαυτικά μιντέρια 

και ντιβάνια όπου κάθονταν οι βεζίρηδες και 

συζητούσαν τις υποθέσεις της αυτοκρατορίας, 

χρησίμευε για να μπορεί ο σουλτάνος, αθέατος 

πίσω απ’ αυτό να παρακολουθεί, όποτε ήθελε, 

τις συνεδριάσεις και να σχηματίζει προσωπική 

εντύπωση για τον τρόπο που οι αξιωματούχοι 

του χειρίζονταν τα προβλήματα και τα θέματα της 

ημέρας, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά. Βεβαίως 

ο σουλτάνος αραιά και που ήταν εκεί, πίσω απ’ το 

παραθυράκι. Το παραθυράκι όμως ήταν πάντα εκεί, 

με ή χωρίς τον σουλτάνο πίσω του, υποχρεώνοντας 

έτσι τους βεζίρηδες να δίνουν στις συνεδριάσεις, 

κάθε φορά τον καλύτερό τους, εαυτό. Άραγε 

να το έχει αναφέρει αυτό καμία φορά, κανένας 

καθηγητής, σε κάποια απ’ τις απανταχού πάμπολλες 

σχολές επιχειρηματικών σπουδών και Μάνατζμεντ;

δέος

Μια σκέψη που σε άλλους μπορεί να προκαλέσει 

ίλιγγο, σε άλλους διάθεση για απολογισμό και σε 

άλλους την συνειδητοποίηση της ασημαντότητας 

μας: Δεν έχουμε ζήσει, ως τώρα, παρά μόνο την 

ανθρώπινη προϊστορία.

Ψυχή και σώμα

Πού τελειώνει η ψυχή και πού αρχίζει το σώμα; 

Το αναπάντητο του ερωτήματος υπογραμμίζει, 

αφοπλιστικά, η απορία με την οποία απαντά σ’ αυτό 

ο Χρ. Γιανναράς: Το βλέμμα, το χαμόγελο, η φωνή, 

η χάρη της κίνησης είναι ψυχή ή σώμα;

Κάθε πράγμα στον καιρό του

Από το στόμα του σοφού: “Παις ών κόσμιος, 

έφηβος εγκρατής, μέσος δίκαιος, γηράσκων 

σύμβουλος σοφός, γέρων μη τον θάνατον 

φοβούμενος”.
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Φοροτεχνικά

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: miaris.thrasivoulos@gmail.com

tOy ΘΡΑΣyΒΟΥΛΟy ΜIΑΡΗ

Έρχονται οι επιθεωρητές εργασίας...
Στο στόχαστρο εννέα κατηγορίες επιχειρήσεων

«Σαφάρι» ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας εν μέσω της κρίσης που, 

σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των παραγόντων της αγοράς, «ευνοεί» τις καταστρατηγήσεις 

συμβάσεων και ωραρίων εργασίας, ξεκινά το Σώμα Eπιθεωρητών Eργασίας (ΣEΠE). 

Στο... στόχαστρο των Eπιθεωρητών Eργασίας, όπως προκύπτει από τον προγραμματισμό δράσης 

του Σώματος τον οποίο αποκαλύπτει η «H», μπαίνουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις του εμπορίου, 

των υπηρεσιών, του τουρισμού αλλά και των κατασκευών. Tο σχέδιο των ελέγχων -που θα 

πραγματοποιηθούν υπό την εποπτεία του ειδικού γραμματέα του ΣEΠE Θ. Mατάλα- έχει λάβει, 

ήδη, την πολιτική έγκριση της υπουργού Aπασχόλησης και Kοινωνικής Προστασίας κ. Φ. Πάλλη 

- Πετραλιά. Eχει, όμως, και την υποστήριξη των εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων  

(για τον περιορισμό του αθέμιτου ανταγωνισμού) και των συνδικάτων (η ΓΣEE, έχοντας διαπιστώσει 

υποχώρηση των ελέγχων και αύξηση του κρουσμάτων αυθαιρεσιών, επιμόνως ζητεί να 

ενταθούν οι έλεγχοι). Tο πρόγραμμα δράσης συζητήθηκε, μάλιστα, μεταξύ των εκπροσώπων των 

κοινωνικών εταίρων και του ΣEΠE στο Συμβούλιο Kοινωνικού Eλέγχου Eπιθεώρησης Eργασίας 

που συνεδρίασε πρόσφατα. 
 

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΚΛΑΔΟΙ 

Oι κατηγορίες των επιχειρήσεων στις οποίες θα γίνουν προγραμματισμένα οι έλεγχοι είναι: 

• Iδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας και εταιρείες προσωρινής απασχόλησης που 

προσφέρουν υπηρεσίες μεσολάβησης για την εύρεση εργατικού δυναμικού και, στην πλειονότητά 

τους, είναι νεοσύστατες. «Θα ελέγχονται η ισχύς και η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους 

και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας για τους εργαζομένους τους καθώς και για εκείνους που 

διακινούν». 

• Eμπόριο, σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα, διανομές και ταχυμεταφορές (delivery, 

courier), συνεργεία καθαρισμού και εταιρείες security. Mε δεδομένα αφενός τη διαπίστωση του 

ΣEΠE ότι «παρουσιάζουν τις συχνότερες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κυρίως σε θέματα 

παράνομης και ανασφάλιστης εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, μη καταβολής υπερωριών 

κ.α.» και ότι «οι καταγγελίες από την πλευρά των εργαζομένων, λόγω της επισφαλούς θέσης τους, 

είναι σχετικά σπάνιες» οι επιθεωρητές θα ελέγχουν... προληπτικά τέτοιες επιχειρήσεις. Iδιαίτερη 

προτεραιότητα θα δοθεί «στα μεγάλα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα που απασχολούν 

μεγάλο αριθμό εργαζομένων». 

• Eπιχειρήσεις που απασχολούν επαγγελματίες οδηγούς καθώς έχουν, κατά καιρούς, 

διαπιστωθεί υπερβάσεις των νομίμων ωραρίων εργασίας, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής. «Eπειδή 

οι παραβάσεις αυτές ενέχουν σημαντικούς κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων, θα ελέγχεται με 

αυστηρότητα η απαρέγκλιτη τήρηση του ωραρίου εργασίας των οδηγών με βάση τα θεωρημένα 

βιβλία δρομολογίων της επιχείρησης». 

• Eργολάβοι και υπεργολάβοι σε κατασκευές και τεχνικά έργα για την πρόληψη κυρίως 

ατυχημάτων που, τα περισσότερα, γίνονται «λόγω των καταστρατηγήσεων στις ειδικότητες και 

στην υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου». Oι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με 

τεχνικούς και υγειονομικούς επιθεωρητές. 

• Eποχικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία που παρουσιάζουν παραβατικότητα σε 

ό,τι αφορά την τήρηση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, των ημερών ανάπαυσης καθώς και 

παράνομη και ανασφάλιστη απασχόληση. Oι έλεγχοι θα είναι εντατικότεροι στη διάρκεια της 

τουριστικής περιόδου. 

• Xρηματοπιστωτικοί οργανισμοί - τράπεζες. Oι έλεγχοι θα γίνουν για τον εντοπισμό φαινομένων 

καταστρατήγησης των νόμιμων ωραρίων εργασίας και για τη μη καταβολή υπερωριών. 

• Iδιωτικές κλινικές, γηροκομεία, διαγνωστικά κέντρα και ινστιτούτα αισθητικής όπου  

οι εργαζόμενοι διέπονται από ειδικές διατάξεις και συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι 

καταγγελίες για παραβιάσεις είναι συχνές. 

• Oι ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις θα ελέγχονται για την εφαρμογή των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας ή των αποφάσεων διαιτησίας, την τήρηση των χρονικών ορίων εργασίας και 

τη χορήγηση εβδομαδιαίων αναπαύσεων στους εργαζόμενους. 

• Oι αποκλειστικές νοσοκόμες θα ελέγχονται για να διαπιστώνεται αν έχουν άδειες παραμονής 

και εργασίας (αν πρόκειται για αλλοδαπές) καθώς και ο τρόπος αμοιβής τους. 

ρΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 30/6 

Έως τις 30 Ιουνίου μπορούν να ρυθμιστούν   

ακόμη και παλαιές οφειλές προς το ΙΚΑ 

- ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ που είχαν ρυθμιστεί 

στο παρελθόν και οι οφειλέτες δεν τις 

έχουν αποπληρώσει με την υποβολή 

αιτήσεως. Αυτό προβλέπει σχετική 

εγκύκλιος που εξέδωσε το ΙΚΑ.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν: 

• Όσοι έχουν οικοδομή και δεν έχουν 

πληρώσει τις οφειλές 

• Οφειλές μισθολογικών περιόδων 

απασχόλησης μέχρι 30/4/09 των 

εργοδοτών τόσο των κοινών 

επιχειρήσεων όσο και των επιχειρήσεων 

οικοδομικοτεχνικών έργων. 

• Βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν 

εξοφληθεί επίσης για τις περιόδους 

απασχόλησης μέχρι 30/4/09. 

• ρυθμισμένες οφειλές της παραπάνω 

περιόδου για το υπόλοιπο ποσό της οφειλής 

μετά από αίτηση του οφειλέτη εφόσον  

ο ενδιαφερόμενος είναι ενήμερος με τους 

όρους της απόφασης για την εξόφληση των 

οφειλών του. Στην περίπτωση αυτή  

οι υπάλληλοι του ΙΚΑ θα ελέγχουν τόσο 

την καταβολή της δόσης του προηγούμενου 

μήνα όσο και αν έχουν καταβληθεί  

οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές. 

• Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν 

ακόμη και οφειλέτες που είχαν ρυθμίσει 

τα χρέη τους με ειδικές διατάξεις νόμων 

αν χάσουν το σχετικό δικαίωμα μέχρι 

τις 30 Ιουνίου του 2009 που είναι και η 

προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. 

• Αντιθέτως δεν θα ρυθμίζονται οφειλές 

που έχουν προκύψει από την προαιρετική 

ασφάλιση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ 

- ΕΤΑΜ και στο ΕΤΕΑΜ.
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

http://exponet.gr/2009/photovision2009/
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

Βιντεοσκόπηση γάμου
Μία δύσκολη παραγωγή (Μέρος E’) 

Αγαπητοί συνάδελφοι, σε αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με την ολοκλήρωση 

του μυστηρίου του γάμου και της αποχώρηση του ζευγαριού από τον Ιερό Ναό.

Αν ρωτήσετε μετά το γάμο το ζευγάρι, «Τι θυμάστε από το γάμο σας;» Θα 

απαντήσουν άγχος, στρες κ.λ.π. Δεν θα θυμούνται κανέναν καλεσμένο και γενικά 

πολύ λίγα πράγματα από την τελετή.

 Όσον αφορά το χαιρετισμό θα καλύψουμε οπωσδήποτε τους γονείς, τ’ αδέρφια 

και γενικά τους συγγενείς πρώτου βαθμού, αφού πρώτα ελέγξουμε τον φωτισμό. 

Αν μετακινηθεί το ζευγάρι πρέπει να μετακινήσουμε και τα φώτα μας.

Στο τέλος του χαιρετισμού θα ακολουθήσει στην Ωραία Πύλη φωτογράφηση. 

Εμείς θα καλύψουμε τη φωτογράφηση με αξονικές και αργές κινήσεις της κάμερας 

και χωρίς την χρήση ζουμ in-out.

 Ήρθε η στιγμή που το ζευγάρι θα αποχώρηση από τον Ιερό Ναό, Εδώ μπορούμε 

να σκηνοθετήσουμε την έξοδο τους. Ας σκεφθεί ο καθένας μας μια πρωτότυπη 

έξοδο, σημαντικό είναι να μην αντιγράφουμε συναδέλφους μας. 

Σπάστε την έξοδο σε 2-4 πλάνα, που κανένα δεν θα μοιάζει μεταξύ του, επίσης 

κανένα πλάνο μας δεν θα ξεκινά από εκεί που τελείωσε το προηγούμενο. 

Ενδεχομένως στην έξοδο από την εκκλησία να υπάρχουν καλεσμένοι που θα 

ρίξουν ρύζι, καλή ιδέα είναι ένα λεπτομερές πλάνο στο ρύζι που κρατάει ο κόσμος 

και τέλος η έξοδος του ζευγαριού σε κοντινό και γενικό μαζί με τον κόσμο. 

Στο αυτοκίνητο ξεχάστε τα συνηθισμένα! Έχει κουραστεί ο κόσμος να βλέπει τι 

ίδιο καθιερωμένο πλάνο. Δημιουργήστε νέες εικόνες, νέες ιδέες για το φιλί στο 

αυτοκίνητο. Να κάνουμε πλάνα που θα μας βοηθήσουν και στο βίντεο κλιπ 

(εισαγωγή) του γάμου.                              

                                                       

	 	 	 	 (Συνεχεια	στο	επόμενο		με	το	μοντάζ	) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ

• Στο χαιρετισμό χρησιμοποιήστε 

ψηλά σταθερά τρίποδα. 

• Ο φωτισμός είναι πολύ 

σημαντικός. Για τα εξωτερικά 

πλάνα χρησιμοποιήστε φορητό 

προβολέα στη κάμερα. Μην κάνετε 

μακρινά πλάνα εάν έχει νυχτώσει. 

• Για την κύρια προσέγγιση μιας 

σκηνής κάνουμε μόνο δύο πλάνα, 

γενικό και κοντινό.

• Η επαρκής κάλυψη από 

διαφορετικές γωνίες παρέχει 

ευελιξία στο μοντάζ, προστασία 

ενάντια σε ενδεχόμενα λάθη στο 

γύρισμα.

• Η έξοδος του ζευγαριού πρέπει 

να είναι συνεπής από πλάνο σε 

πλάνο, έτσι ώστε να είναι σαφής  

η συνέχεια στους θεατές.

• Ένα αριστερόστροφο panoramic 

ταιριάζει με ένα δεξιόστροφο ή ένα 

στατικό ή vertical. 

• Τα πανοραμικά πλάνα να γίνονται 

αργά. 

• Το γενικό πλάνο χρησιμοποιείτε 

για να καθορίσει τη θέση του 

ζευγαριού, δεδομένου ότι το 

ζευγάρι θα εμφανίζετε μικρό στο 

πλαίσιο της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σ’ αυτή τη στήλη και σε κάθε τεύχος θα 

βρίσκετε απαντήσεις σε θέματα video.  

Γράψτε μας για όποιο θέμα σας 

απασχολεί και θα απαντήσουμε.

photobusiness@photo.gr

ΝΊΚΟΣ	ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Από το επόμενο τεύχος το PhotoBusiness Weekly θα φιλοξενεί τις καλύτερες 

φωτογραφίες γάμου των φωτογράφων - αναγνωστών του. 

Στείλτε μας στο email: photobusiness@photo.gr φωτογραφίες γάμου της επιλογής 

σας και θα τις δείτε εδώ δημοσιευμένες! Ανάλυση τουλάχιστον 800χ1200 pixel
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Eπιχειρήσεις

Στο εργαστήριο του Γιώργου Γρηγορόπουλου
Όταν το ελληνικό δαιμόνιο συναντάει την επιχειρηματικότητα

     ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΤΑΚΗΣ ΤζΙΜΑΣ

Ο Γιώργος Γρηγορόπουλος είναι φωτορεπόρτερ. Έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του και στο 

περιοδικό μας στο παρελθόν αλλά και σήμερα ακόμη όταν και όποτε του το ζητήσουμε.  

Το περιποιημένο παρουσιαστικό του, η κομψή αμφίεσή του και το γούστο του δεν προδί-

δουν με τίποτα την εντελώς αντίθετη εικόνα του εργαστηρίου του όπου επεξεργάζεται τις 

φωτογραφίες του και διατηρεί το αρχείο του. Πρόκειται για μια καταπληκτική αρχειοθέτη-

ση όπου μόνον αυτός γνωρίζει με ακρίβεια που βρίσκεται το καθετί! Είχαμε μαζί του μία 

φιλική συνομιλία, την οποία σας μεταφέρουμε αυτούσια.

• Γιώργο πότε άρχισες ν’ ασχολείσαι με τη φωτογραφία;

Γεννήθηκα το 1948. Κατάγομαι από το νομό Ηλείας (μεταξύ Πύργου και Αρχαίας Ολυμπίας). 

Τελείωσα το σχολείο στο Πελόπιο, ένα χωριό δίπλα από την Αρχαία Ολυμπία γιατί οι γονείς 

μου κατάγονταν από ένα χωριουδάκι από εκείνα τα μέρη. Όταν τελείωσα το σχολείο ήρθα 

στην Αθήνα, το 1967 με σκοπό να σπουδάσω σε μία ανώτατη σχολή. Ωστόσο την περίοδο 

αυτή ένας θείος μου που ήταν άριστος γνώστης των φωτογραφικών μεγεθύνσεων, ο Πάνος 

Μήλιος, είχε ένα εργαστήριο στην πλατεία Βικτωρίας (Σμύρνης 3) και έκανε ασπρόμαυρη 

φωτογραφία με βάστηξε στο ατελιέ του και ...αυτό ήταν! Κόλλησα. Ήταν γνωστός σε όλους 

τους φωτογράφους γιατί τότε έκανε ρετούς στο χέρι, πάνω στο χαρτί, με μεγάλη μαεστρία. 

Εκεί κάθισα αρκετό χρονικό διάστημα, θα έλεγα πάνω από 15 χρόνια. Έκανα τις αντιγραφές 

και εκτυπώσεις των φωτογραφιών - μιλάμε πάντα για μεγεθύνσεις - και πληρωνόμουν 

με το κομμάτι. Το μεροκάματο εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ καλό, γι’ αυτό και δεν 

ασχολήθηκα πλέον με σπουδές και Πανεπιστήμια. Από εκεί έφυγα το 1985 περίπου. Μέσα 

από τις γνωριμίες που έκανα στο εργαστήριο, γνώρισα κάποιους φωτορεπόρτερ. Μεταξύ 

αυτών και τον Νίκο Παπαδόπουλο που είχε φωτογραφείο στην οδό Κιάφας και Ακαδημίας, 

στην πιάτσα των φωτογραφείων. Μου 

άρεσε και ήθελα να μπω στην διαδικασία 

του φωτορεπορτάζ. Με βοήθησε. Άρχισα 

να φωτογραφίζω!

• Τι ρεπορτάζ; Τα πάντα;

Τα πάντα θα έλεγα αλλά κυρίως 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Λίγο πολιτικό 

ρεπορτάζ, κάποιες πολιτικές εκδηλώσεις, 

συνέδρια και τέτοια. Ταυτόχρονα επειδή 

αυτός είχε και γάμους σ’ εκείνη την 

περιοχή μπήκα και στην διαδικασία 

φωτογράφισης των γάμων και βαπτίσεων.

• Εκεί ήσουν μόνος σου; Με τον Μήλιο 

είχες διακόψει;

Με τον Μήλιο δεν διέκοψα ποτέ.

Έπαιρνα δουλειές “φασόν”, τύπωνα 

τις φωτογραφίες και είχα στήσει 

και κεί εργαστήριο και τύπωνα για 

άλλους, φωτογραφικές μεγεθύνσεις. 

Μπήκα λοιπόν στην διαδικασία του 

φωτορεπορτάζ που μου άρεσε και 

συνεχίζει να μου αρέσει μέχρι σήμερα!

• Έφυγες από εκεί μετά...πότε;

Έφυγα από εκεί το 1989 που βγήκε 

η εφημερίδα του Κοσκωτά “24 

ώρες”, Ήμουν ένας από τους τέσσερις 

φωτορεπόρτερ με μισθωτή σχέση 

εργασίας της εφημερίδας μέχρι που 

σταμάτησε η έκδοσή της.

• Μετά όταν τελείωσε αυτή η ιστορία  

είχες το στούντιο που έκανες αντιγραφές, 

αν θυμάμαι καλά!

Ναι! Μετά έφτιαξα αυτόν το χώρο στην 

οδό Ιουστινιανού και συνέχισα εκεί 

το φωτορεπορτάζ παράλληλα με την 

αντιγραφή, επεξεργασία και επιχωματισμό 

φωτογραφιών στο χέρι. Έμεινα εκεί 

αρκετά χρόνια, καμιά δεκαριά.

Στην συνέχεια, μέσα από μία γνωριμία 

μου, με μία καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο 

της Φιλοσοφικής σχολής στο Τμήμα 

Αρχαιολογίας Αθηνών, πήγαινα κάθε 

καλοκαίρι για ένα δεκαπενθήμερο από το 

‘93 και φωτογράφιζα μία ανασκαφή που 

γινότανε στην Κύπρο. Έτσι δημιούργησα 

την επαφή! Μέχρι σήμερα λοιπόν, 

είμαι διαπιστευμένος στην Κυπριακή 

Πρεσβεία και ότι γίνεται εκεί το καλύπτω 

φωτογραφικά αποκλειστικά εγώ.

Παράλληλα ήμουν έμμισθος φωτογράφος 

στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών για 

διάστημα επτά ακαδημαϊκών ετών.     
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Eπιχειρήσεις

Έκανα τα slides για τους καθηγητές του τμήματος Αρχαιολογίας. Μετά το 2002 έστησα αυτόν 

τον χώρο στο Γαλάτσι, γιατί μένω εδώ κοντά. Πιο πολύ τον πήρα για τα μηχανήματα.

• Στην ψηφιακή τεχνολογία πέρασες σχεδόν αμέσως -τουλάχιστον όσον αφορά την λήψη.

Και στην λήψη και στην επεξεργασία γιατί εγώ που ήξερα και τον άλλο τρόπο ρετούς, τον 

παραδοσιακό, θεωρώ ότι το ρhotoshop είναι ο παλιός σκοτεινός θάλαμος. Τα πάντα τα κάνεις 

εκεί με μεγάλη ευκολία, άνεση και ασύλληπτη ποιότητα!

• Εσένα σου πήρε χρόνια να μάθεις ρετούς με τον κλασικό τρόπο. Με τον σύγχρονο;

Θα έλεγα ότι μπήκα αυτόματα σε αυτή την διαδικασία. Έμαθα αμέσως το Photoshop. Το λέω 

πολύ σοβαρά και να το γράψετε με μεγάλα γράμματα: Όποιος δεν ξέρει την παλιά διαδικασία 

επεξεργασίας της φωτογραφίας δεν πρόκειται ποτέ να μάθει καλά Photoshop! Όχι δεν 

δυσκολεύτηκα καθόλου να μάθω Photoshop!

• Τι θα έλεγες σε έναν νέο που θέλει να μπει στον χώρο της φωτογραφίας; Τι να προσέξει;

Αν αγαπάει την εικόνα να μπει και βέβαια ψηφιακά. Να ασχοληθεί οπωσδήποτε και με την 

λήψη και με την επεξεργασία.

• Το φωτορεπορτάζ έχει ψωμί όπως είχε παλιότερα;

Το φωτορεπορτάζ βρίσκεται θα έλεγα σε μία κρίσιμη καμπή γιατί πλέον ο καθένας κουβαλάει 

μαζί του και από μία μηχανή. Για να πιάσεις όμως τη “στιγμή” πρέπει να έχεις την εμπειρία.

• Κι αν έχει ταλέντο και βγάλει τις φωτογραφίες θα βγάλει μεροκάματο;

Θα έλεγα σήμερα όπως έχουν γίνει τα πράγματα δεν θα βγάλει καλό μεροκάματο...

• Άρα μένει ένας τομέας που είναι η 

επεξεργασία, η παροχή υπηρεσιών...

Ναι, η επεξεργασία έχει τεράστιο 

ενδιαφέρον και η παροχή υπηρεσιών 

όσον αφορά γάμο-βαπτίσεις.

• Και μια κουβέντα για τον κλάδο;

Θα έλεγα ότι επειδή ζούμε στην εποχή 

της εικόνας, το βίντεο έχει καπελώσει 

την φωτογραφία. Εγώ είμαι και 

φανατικός οπαδός της κινούμενης 

εικόνας αλλά... άλλο πράγμα η 

κινούμενη εικόνα και άλλο η στατική! 

Εκεί που πάμε στα ρεπορτάζ κάποτε 

τους φωτορεπόρτερ τους είχανε στα 

όπα - όπα. Σήμερα οι φωτορεπόρτερ 

διαγκωνίζονται με τους κάμεραμαν. 

Δεν συνεργάζονται αλλά ούτε με τους 

παράγοντες που έχουν την ευθύνη 

σε οποιοδήποτε φωτορεπορτάζ. Τους 

φωτορεπόρτερ τους έχουν του κλώτσου 

και του μπάτσου. Τελευταίοι είναι 

οι φωτορεπόρτερ. Ούτε Βήτα. Γάμα 

κατηγορίας εργαζόμενοι είμαστε...

Η Σωτηρία Μπέλου ρετουσαρισμένη με 
τον παραδοσιακό τρόπο στο χέρι, από 
τον Γιώργο Γρηγορόπουλο.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑζ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ. Παπαφλέσσα ��, ��� �6, Γαλάτσι. tηλ. 2�0-2��7��8
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Το ΤΕΙ Αθήνας παλιότερα είχε τη 

φήμη «παραγωγής» θεωρητικών 

της φωτογραφίας που συνήθως 

αναζητούσαν ακαδημαϊκή 

καρριέρα. Η τάση δείχνει να 

έχει αναστραφεί. Ολοένα και 

περισσότεροι απόφοιτοι, με κατά 

πάσα πιθανότητα πιο ρεαλιστική 

αντιμετώπιση της επαγγελματικής 

αποκατάστασης, στρέφονται στην 

ενασχόληση με την «πραγματική» 

φωτογραφία. Ανοίγουν στούντιο, 

καταστήματα, γίνονται ρεπόρτερ, 

επιδίδονται στη διαφημιστική, 

τη μόδα κλπ. Σε αυτό το κλίμα 

εναρμονίζεται η Μαρίλη 

Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος 

της νέας γενιάς πτυχιούχων του 

Τμήματος Φωτογραφίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

Κωνσταντίνα Γκιτάκου

Μαρίλη Παπαδόπουλου
Η νέα γενιά ξεδιπλώνει τα φτερά της 

• Πως έγινες φωτογράφος;

Πάντα μου άρεσε η φωτογραφία. Από πολύ μικρή ήμουν με μία φωτογραφική μηχανή στο 

χέρι. Όταν έδινα εξετάσεις για τις Ανώτατες Σχολές, επέλεξα το ΤΕΙ Φωτογραφίας και σπούδασα 

εκεί. Πολύ σύντομα μαγεύτηκα, γιατί είναι κάτι που δεν το γνωρίζεις εξαρχής. Άρχισα να 

δουλεύω πολύ μόνη μου και ξεκίνησα να εργάζομαι επαγγελματικά ενώ ήμουν ακόμη στη 

σχολή. Συνέχισα να δουλεύω τελειώνοντας τη σχολή και σιγά σιγά η ενασχόληση μου με τη 

φωτογραφία εξελίσσεται. 

• Επαγγελματικά σε ποιά είδη φωτογραφίας ειδικεύεσαι;

Τον τελευταίο καιρό επικεντρώνω τις δραστηριότητες μου στην κάλυψη κοινωνικών 

εκδηλώσεων. Αυτή είναι η βασική επαγγελματική μου δραστηριότητα μου. Από εκεί μπορώ 

να έχω απολαβές. Εναλλακτικά μου αρέσει πολύ η φωτογραφία studio και γενικά ότι έχει να 

κάνει με άνθρωπο. Έχω αρχίσει επίσης και ασχολούμαι με την οικογενειακή φωτογραφία όπου 

έχω διαπιστώσει πως υπάρχει κενό στο χώρο. Τώρα πια που έχω μεγαλώσει και έχω τη δική 

μου οικογένεια το νιώθω πιο έντονα. Πάντα ένας από τους γονείς φωτογραφίζει την υπόλοιπη 

οικογένεια, οπότε κάποιος λείπει από τη φωτογραφία. Μεγαλώνουν τα παιδιά, περνάει ο χρόνος 

και λείπουν όμορφες στιγμές από την φωτογραφία. Τέτοια θέματα ανήκουν στον προσωπικό και 

συναισθηματικό σου κόσμο. Αυτό το κομμάτι της φωτογραφίας με ενδιαφέρει και θα ήθελα να το 

αναπτύξω περισσότερο.

• Υπάρχει όμως ζήτηση; Έρχονται οικογένειες στο στούντιο σου για φωτογράφηση;

Αυτή την στιγμή χρησιμοποιώ το στούντιο αλλά σε περιορισμένη σε έκταση. Αυτό που για μένα 

αξίζει είναι να πηγαίνω μαζί τους σε παιδικές χαρές, σε αγαπημένους τους χώρους ή ακόμα και 

όταν γεννιούνται τα μωρά και μετά τις πρώτες σαράντα μέρες που είναι πολύ ξεχωριστές για 

τις οικογένειες. Οπότε ξεκινώντας από εκεί σε γνωρίζει και η οικογένεια, σε έχει ως προσωπικό 

φωτογράφο και τους συντροφεύεις με την μηχανή σου σε όλες τις ξεχωριστές τους στιγμές. Το 

όλο εγχείρημα όμως θέλει κάποιο χρόνο ακόμα αλλά εξελίσσεται συνεχώς.

H φωτογράφος της εβδομάδας
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Παλιότερα η οικογένεια φορούσε τα καλά της και πήγαιναν όλοι 

μαζί στον φωτογράφο, έδιναν αξία σε αυτήν τη διαδικασία. Σίγουρα 

έχει να κάνει με την εξέλιξη της τεχνολογία αυτό που έχει δώσει 

την εντύπωση ότι να τα κάνεις όλα. Βέβαια δεν είναι έτσι και όποιος 

ασχολείται λίγο περισσότερο με την εικόνα το βλέπει αυτό. 

• Οικονομικά που κυμαίνεται η υπηρεσία αυτή;

Σίγουρα δεν είναι ένα κόστος απρόσιτο. Πιστεύω ότι είναι καθαρά 

θέμα νοοτροπίας και αποφάσεων, δεν είναι θέμα τιμής. Σίγουρα παίζει 

ρόλο ο οικονομικός παράγοντας, ειδικά αυτήν τη δύσκολη περίοδο. 

Θεωρώ όμως ότι είναι προσιτό και είναι ένα όμορφο δώρο μπορεί να 

το κάνει ο σύζυγος για παράδειγμα στην γυναίκα του που γέννησε. 

Δεν είναι κάτι το απαγορευτικό.

• Θα ήθελες να ασχοληθείς με κάποιο άλλο είδος;

Με την καλλιτεχνική φωτογραφία καθώς είναι ένα ζήτημα που μπορεί 

να προκαλέσει διαφορετικές απόψεις. Θα έλεγα ότι αυτό με αγγίζει 

περισσότερο, τον συναισθηματικό μου κόσμο καθώς με ωθεί να 

ασχοληθώ και με την έρευνα, να βρίσκομαι σε ένα χώρο, να έχω ένα 

project και να το μελετάω μέσα στη διάρκεια του χρόνου. 

• Θεωρείς ότι η καλλιτεχνική φωτογραφία βρίσκεται σε καλό 

επίπεδο στην Ελλάδα;

Ναι πιστεύω ότι είναι πλέον αρκετά αποδεκτή. Βρίσκω ότι σιγά σιγά 

προωθείται και η καλλιτεχνική φωτογραφία όχι βέβαια εμπορικά. 

Νομίζω ότι πια δεν έχουμε και τόσο πρόβλημα όσο παλιότερα. 

Δυστυχώς όμως είναι καθαρά θέμα γνωριμιών. Αν λάβω υπόψη μου 

τις διάφορες εκθέσεις που γίνονται σε γκαλερί, νομίζω πως πλέον 

την αποδεχόμαστε αρκετά. Το επίπεδο θα έλεγα ότι είναι αρκετά 

καλό αλλά περιορισμένης έκτασης: τα καλά εκθέματα είναι λίγα. 

Βέβαια από την μικρή εμπειρία μου στο εξωτερικό έχω συμπεράνει ότι 

είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο.

• Θεωρείς ότι το να είσαι γυναίκα στο φωτογραφικό χώρο 

παρουσιάζει δυσκολίες;

Νομίζω ότι δεν υπάρχουν επιπρόσθετες δυσκολίες. Η γυναίκα έχει 

πιο μεγάλη πρόσβαση σε κάποιους χώρους όπως αντίστοιχα και ο 

άντρας φωτογράφος έχει πρόσβαση σε κάποιους άλλους. Επίσης 

αυτό έχει να κάνει με το πως θα ξεκινήσεις, η φωτογραφία ενώνει 

και τους ανθρώπους. Παίζει ρόλο η επικοινωνία με το σώμα που 

φωτογραφίζεις, αναπτύσσεται μία σχέση και αν η σχέση πάει καλά, 

το να είσαι άντρας ή γυναίκα έρχεται δεύτερο.

H φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Μαρίλη Παπαδοπούλου 

γεννήθηκε στη ρόδο το 

1981. Σπούδασε  στο τμήμα 

Φωτογραφίας του Ανώτατου 

Τεχνολογικού Ιδρύματος Αθήνας. 

ενώ παρακολούθησε μαθήματα 

στην Accademia Di Belle Arti 

Di Venecia. Επαγγελματικά 

δραστηριοποιείτε στο χώρο του 

πορτραίτου, την καλλιτεχνική φωτογραφία και την φωτογραφία 

Γάμου και βάπτισης. Έχει διακριθεί με πρώτα βραβεία σε δύο 

φωτογραφικούς διαγωνισμούς και έχει συμμετάσχει σε πολλές 

ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία.


