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Τ. ΤζΙΜΑΣ

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις 
Όπως γράφω σε διπλανή στήλη, μια ευρωπαϊκή press 

conference με έφερε μετά από χρόνια στο Βερολίνο 

που είχα επισκεφθεί τελευταία φορά πριν οκτώ 

χρόνια, όταν ακόμη τα εργοτάξια ήταν παντού.  

Πάρα πολλά έργα τότε βρίσκονταν σε εξέλιξη μετά 

την κατεδάφιση του Τείχους και την ενοποίηση 

Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας που συντελέστηκε 

το 1989. Ταξιδιωτικοί προορισμοί, ειδικά σε πόλεις 

στις οποίες διαδραματίστηκαν στο πρόσφατο 

παρελθόν σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά 

γεγονότα, με έλκουν σαν μαγνήτες. Το Βερολίνο 

διαθέτει αναμφισβήτητα ένα τέτοιο παρελθόν:  

Εδώ είχε το στρατηγείο του ο Χίτλερ που 

αιματοκύλισε την ανθρωπότητα, εδώ οι Ρώσοι 

εισβάλλοντας το 1944 στην πόλη ξέσπασαν όλο τους 

το μένος σκοτώνοντας και βιάζοντας ότι κινούνταν 

στο πέρασμα τους, εδώ με το περιβόητο στον 

συμβολισμό του Τείχος του Αίσχους μήκους 155km, 

χωρίστηκε ο κόσμος σε ανατολικό και δυτικό μπλοκ.

Όταν λοιπόν πατάς σε έναν τόπο που διαθέτει 

μια τέτοια φοβερή ενέργεια και κουβαλάει νωπές 

συλλογικές μνήμες, νιώθεις παντού την οσμή της 

ιστορίας να σε ερεθίζει. 

Ομολογώ ότι τον περισσότερο από τον ελεύθερο 

χρόνο μου τον πέρασα παρατηρώντας τα απομεινάρια 

του Τείχους του Βερολίνου και συνάμα σκεπτόμενος 

τη μεγάλη ουτοπία του κομμουνιστικού συστήματος. 

Σφυροδρέπανα, στρατιωτικά πηλίκια, άστρα της 

επανάστασης, ψευτοσφραγίδες και ψευτοβίζες 

της πάλαι ποτέ πανίσχυρης Ανοτολικογερμανικής 

γραφειοκρατίας πωλούνται σωρηδόν στα παζάρια 

εδώ και πολλά χρόνια ενώ αναπαλαιωμένα 

ανατολικογερμανικά αυτοκίνητα Τrabant κυκλοφο-

ρούν σαν ...trendy φαντάσματα του παρελθόντος.

Οι Βερολινέζοι δείχνουν να έχουν συμφιλιωθεί με την 

ιστορία τους, την οποία περιβάλλουν με σεβασμό, 

ανεγείροντας μνημεία και διδασκόμενοι από αυτή. 

Και κάτι τελευταίο. Ακούγοντας κανείς νυχθημερόν 

τα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια θα έπρεπε να 

κλειδαμπαρωθεί στο υπόγειο του σπιτιού του από τον 

φόβο της γρίπης των χοίρων. 

Κανείς έξω δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία.  

Τα αεροδρόμια σφύζουν από ζωή και κίνηση,  

στις πλατείες, στα restaurant, υπάρχει πολύς κόσμος. 

H ζωή (ευτυχώς) συνεχίζεται.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING • No28 / 22-06-09

Με την Olympus στο Βερολίνο
Πανευρωπαϊκή συνέντευξη τύπου, 15-17 Ιουνίου

Το Βερολίνο επέλεξε η Olympus για να ανακοινώσει επισήμως στον ειδικό 

τύπο, το λανσάρισμα της πρώτης μηχανής Μicro 4/3 εμπνευσμένης από 

την κλασσική Olympus Pen. Θυμίζουμε ότι η πρώτη Pen βγήκε στην 

αγορά ακριβώς πριν 50 χρόνια. Η καινούργια ψηφιακή εκδοχή παραπέμπει 

στην παλιά ως προς την εμφάνιση και τις διαστάσεις, γιατί όσον αφορά τα 

εσωτερικά μέρη όλα είναι ψηφιακά και ασφαλώς στην αιχμή της τεχνολογίας. 

Υιοθετεί το νέο φορμά Μicro 4/3 με αισθητήρα LiveMOS 12,3 Μegapixel, 

δυνατότητα High Definition video και πολλά άλλα χαρακτηριστικά που θα 

πληροφορηθείτε στις επόμενες σελίδες.

Αποστολή

Το κομμουνιστικό παρελθόν του Ανατολικού Βερολίνου έχει γίνει μουσειακό είδος... 

Περισσότερα για την αποστολή στο Βερολίνο στη σελίδα 3

22 - 27 Ιουνίου: Εβδομάδα Video στo Public Συντάγματος 

http://www.photo.gr/v2/videopublic.html
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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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Η Olympus Ε-P� κέρδισε τις εντυπώσεις
“Δεν είναι compact, δεν είναι D SLR. Είναι Pen”!

Αποστολή

Την δημιουργική, νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν επέλεξε η Olympus για να 
λανσάρει το νέο της τεχνολογικό επίτευγμα ενώπιον περίπου 250 δημοσιογράφων 
απ’ όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, που κάλεσε και φιλοξένησε στο Βερο-
λίνο από 15 έως 17 Ιουνίου. Η ελληνική αντιπροσωπεία περιελάμβανε δέκα άτομα 
μεταξύ των οποίων και ο υπογράφων, εκπροσωπώντας τα περιοδικά ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
και Photobusiness. Είναι γεγονός ότι σχεδόν όλα τα εργοστάσια έχουν να επιδείξουν 
σημαντικότατα επιτεύγματα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των ψηφιακών SLR. Άρα 
το ζητούμενο για την Olympus ήταν να προσδώσει στο νέο της προϊόν ξεχωριστά 
γνωρίσματα και χαρακτηριστικά με σκοπό να χτίσει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα για 
την νέα μηχανή ούτως ώστε να την κάνει ευδιάκριτη από τη “μάζα”. Θεωρούμε ότι με 
την αναβίωση του concept “Pen” πέτυχε το σκοπό της ανασταίνοντας γλυκές μνήμες 
από το παρελθόν και ειδικά την δεκαετία του ’60. 
Η πανέμορφη πόλη του Βερολίνου με το έντονο πολιτικοκοινωνικό παρελθόν προ-
σέφερε πάμπολλα tableaux vivants όπου το δραστήριο team marketing της εταιρείας 
έστησε σκηνικά βγαλμένα από την ανέμελη δεκαετία των Sixties εντυπωσιάζοντας 
τους πάντες όπως εξάλλου θα διαπιστώσετε στο φωτορεπορτάζ. 
Κατά την διάρκεια της σύντομης παραμονής μας στο Βερολίνο είχαμε την ευκαιρία να 
τεστάρουμε την νέα μηχανή επιφυλασσόμενοι ασφαλώς για πιο “σoβαρό” test όταν  
η ελληνική αντιπροσωπεία μας παραδώσει την μηχανή με τη γκάμα φακών που 
την συνοδεύει. Μέχρι τότε οι πρώτες εντυπώσεις που αποκομίσαμε είναι ότι η νέα 
Οlympus E-P1 είναι πολύ φιλική με τον χρήστη, διαθέτει φωτεινή οθόνη LCD 3,0”, 
γράφει video ως 2GB στα 720p, είναι πολύ ελαφριά (335gr. χωρίς φακό) και το 
κυριότερο: έχει δικιά της προσωπικότητα που την κάνει να ξεχωρίζει από τις άλλες. 
Το kit - σώμα συν φακός 14-42mm - θα διατίθεται στην ελληνική αγορά από τα μέσα 
Ιουλίου, σε τιμή περίπου 800 ευρώ.                 Τ.T.

Στιγμιότυπο από την Press Conferance

Mε τον πρόεδρο της Οlympus κ. Masaharu Okubo
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Αποστολή

OLyMPus E-P�: TΕΧΝΙκΑ ΧΑΡΑκΤΗΡΙΣΤΙκΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑφΕΣ 

Bάζοντας τέλος στις …διαρροές και τη φημολογία πολλών μηνών που 
ξεκίνησε από την περασμένη Photokina (Σεπτ. 2008) όταν είχε δείξει ένα 
πρόπλασμα (mock up) η Οlympus Ε-P1 που παρουσιάστηκε στο Βερολίνο 
είναι η πρώτη μηχανή της εταιρείας που ενσωματώνει το σύστημα Micro 4/3. 
Για όσους δεν παρακολουθούν στενά τα τεχνολογικά νέα, υπενθυμίζουμε 
ότι το Micro 4/3 είναι το νέο φορμά που εισηγήθηκαν πέρυσι από κοινού 
η Olympus και η Panasonic: ενώ διατηρεί αναλλοίωτο το σχήμα και το 
μέγεθος του αισθητήρα 4/3 δηλ. 18x13,5mm εφαρμόζει τροποποιήσεις όπως 
κατάργηση του καθρέπτη και του οπτικού πενταπρισματικού σκοπεύτρου και 
αλλαγές στη μοντούρα (μικρότερη διάμετρος/αύξηση ηλεκτρικών επαφών). 
Αποτέλεσμα είναι η μη συμβατότητα με τους υφιστάμενους φακούς 4/3 παρά 
μόνον με ορισμένους από αυτούς και μάλιστα με αντάπτορα. Στη περίπτωση 
της Ε-Ρ1 μιλάμε για τη δεύτερη μετά την Panasonic Lumix G1/GH1 εκπρόσω-
πο των υβριδικών Micro 4/3 που ναι μεν δέχονται εναλλασσόμενους φακούς 
αλλά δεν είναι ρεφλέξ ώστε - τυπικά τουλάχιστον - να θεωρούνται DSLR.  
Στην πραγματικότητα πρόκειται για τελείως νέα κατηγορία με μεγάλο αισθητήρα 
και φακούς που αλλάζουν, η οποία ακόμη περιμένει την ονοματοδοσία της. 
Πίσω στην Ε-Ρ1. Η σχεδίαση στηρίζεται στον αισθητήρα LiveMOS 
12,3Μegapixel, παρόμοιο με τον αντίστοιχο στις DSLR Olympus E-30 και 
Ε-620, αλλά με δυνατότητα οπτικής σταθεροποίησης sensor shift. Από τις 
ρεφλέξ έχει κληρονομηθεί και το σύστημα κατά της σκόνης. 
Eιδοποιός διαφορά από τις αναφερόμενες DSLR είναι το αρκετά μικρότερο 
σώμα, διαστάσεων μόλις 121x70x35mm και βάρους μόλις 335gr. Χάρη στα 
ηλεκτρονικά TruePic V προστίθεται αυτόματη αναγνώριση ως 8 προσώπων 
στο κάδρο και autofocus με σύστημα contrast detection. Η φωτομέτρηση 
είναι αρκετά προσεγμένη με πολυζωνικό ESP 324 περιοχών και βεβαίως 
spot/center weighted. To κλείστρο χρονίζεται σε εύρος 1/4000-2sec. ενώ  
η ισοδύναμη ευαισθησία φθάνει σε κλίμακα ISO 100-6400. Όσο για την σκό-
πευση, γίνεται αποκλειστικά μέσω της οθόνης 3.0in. 230K pixel. 

ΛΕΙΤΟyΡΓΙΑ VIDEO

H E-P1 έχει το δεύτερο μέρος της προσωπικό-
τητάς της στο video, αφού ακολουθεί αποφα-
σιστικά τη νέα τάση. Πρόκειται για video clip 
ως 2GB στα 720p (1280x720pixel 30fps) με 
φορμά AVI Motion JPEG. Τη στιγμή που δεν 
υπάρχει οπτικό σκόπευτρο και το ηλεκτρονικό 
(η οθόνη) δουλεύει συνεχώς. Ενδιαφέρουσα 
είναι η ύπαρξη θύρας HDMI που ολοένα και 
πιο συχνά συναντάμε σε ρεφλέξ ή compact.
Mαζί με τη μηχανή η Olympus ανήγγειλε δύο 
φακούς Μicro 4/3 τον pancake 17mm f/2,8 
ισοδύναμο με 34mm αφού ισχύει συντελεστής 
μεγέθυνσης 2x και τον 14-42mm f/3,5-5,6 
ισοδύναμο με 28-84mm ο οποίος συμπτύσ-
σεται πλήρως στο κοντό σώμα του, όταν δεν 
λειτουργεί. Αργότερα θα κυκλοφορήσουν και 
άλλοι φακοί Οlympus στο φορμά Micro 4/3.
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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!

http://www.photo.gr/v2/videopublic.html
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Αποστολή

O κινηματογράφος Kino International χτίστηκε 
το �96� στο πρώην Ανατολικό Βερολίνο από το 
κομμουνιστικό καθεστώς. Συντηρείται με το ίδιο 
ντεκόρ όπως παλιά. Εδώ η Olympus δημιούργη-
σε tableaux vivants όπου οι καλεσμένοι φωτο-
γράφοι καλούνταν να φωτογραφίσουν.

Ρετρό ατμόσφαιρα δεκαετίας ‘60 για τις ανάγκες 
του press event δημιουργήθηκαν και σε άλλα 
σημεία του Βερολίνου.
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Αποστολή

Κομμάτια από το “Tείχος του Αίσχους” σήμερα (αριστερά) και όπως ήταν την περίοδο του Ψυχρού πολέμου (κέντρο).  
Δεξιά, φωτογραφία στο σημείο ελέγχου Charlie (check Point) στα όρια μεταξύ Ανατολικού & Δυτικού Βερολίνου.

Το Βερολίνο είναι σήμερα μιά πανέμορφη πόλη όπου τα παραδοσιακά κτίρια συνυπάρχουν 
αρμονικά με τα σύγχρονα. Φυσικά παντού βρίσκει κανείς παγωμένη μπίρα & καλό φαγητό!

Πάνω στον χώρο που στέγαζε το τελευταίο στρατηγείο του Χίτλερ ανεγέρθηκε μνημείο | 
με ανισομεγέθεις κύβους... 

Trabant παντού! Εδώ σε ρόλο “decor” έξω από 
το ξενοδοχείο των δημοσιογράφων.
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http://www.salkofot.gr/
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φωτορεπορτάζ

Πλαίσιο
Εντυπωσιακά εγκαίνια του νέου σύγχρονου χώρου 

διανομής & συναρμολόγησης στη Μαγούλα Αττικής 

Την Πέμπτη 18 Ιουνίου πλήθος προσωπικοτήτων από 
τον επιχειρηματικό, πολιτικό & δημοσιογραφικό κόσμο 
παρευρέθηκε στα εγκαίνια των σύγχρονων κεντρικών 
εγκαταστάσεων της εταιρείας ΠΛΑΙΣΙΟ. Μετά από επιτυχημένη 
πορεία 40 χρόνων στην αγορά ειδών γραφείου, προϊόντων 
τεχνολογίας και πληροφορικής, όπως τόνισε ο κ. Γεώργιος 
Γεράρδος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, 
η συνεχής ανοδική ανάπτυξη της εταιρείας επέβαλε τη 
δημιουργία των νέων εγκαταστάσεων που καλύπτουν 
επιφάνεια 22.500 m2 (η επένδυση ανέρχεται σε € 26εκ.) 
χωρίς όμως να χάνουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα 
της επιχείρησης που αυτή τη στιγμή απασχολεί πάνω 
από 1200 εργαζομένους. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν το 
μεγαλύτερο απόθεμα τεχνολογίας με 25.000 ετοιμοπαράδοτα 
προϊόντα αξίας €25.000.000 και τη μεγαλύτερη γραμμή 
συναρμολόγησης Η/Υ η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής 
350.000 υπολογιστών το χρόνο και ειδικό σύστημα Quality 
Control με αυστηρές διαδικασίες πιστοποίησης Στον χώρο 
επίσης λειτουργεί σύγχρονο κατάστημα 1600 τ.μ. για τις 
ανάγκες εξυπηρέτησης των δυτικών προαστίων.      Α.Μ.

Την τελετή εγκαινίων τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Εθνικής 
Οικονομίας κ. Γιάννης Παπαθανασίου, η Υπουργός Απασχόλησης και 
κοινωνικής Προστασίας κ. φάνη Πάλλη - Πετραλιά, ο Υφυπουργός 
Εξωτερικών κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, καθώς και ο βουλευτής του ΠΑΣΟκ 
κ. Χρ. Παπουστής, ο νεοεκλεγείς ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟκ κ. Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Πέτρος Δούκας κ.ά.  

Ο κ. Γ. Γεράρδος
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http://www.avbphotoworld.com/
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Toshiba TDP-F�0 
mini projector

Όταν λέμε mini εννοούμε πραγματικά λιλιπούτειο. Το TDP-F10 εχει διαστάσεις μόλις 

14x5,5x12,5cm. Πρόκειται για μια σχεδίαση χωρίς ανταγωνισμό σε προδιαγραφές αφού 

χρησιμοποιεί DMD chip και LED ως φωτιστική πηγή αντί για την συμβατική λυχνία. Η 

προβαλλόμενη εικόνα έχει διαγώνιο 

από 38 ως 152cm αν και δεν πρέπει 

να συγκρίνεται με συμβατικά 

projector όπου η φωτιστική ισχύς 

είναι πολλαπλάσια. Επίσης συνιστάται 

η συσκότιση στο χώρο προβολής. 

Λόγω όμως των πολύ μικρών 

διαστάσεων είναι κατάλληλο για 

προβολές από laptop σε μικρά 

γκρουπ συνεργασίας.

ΙDEAL 2�0 ��9�900

iPhone �G s
Το iPhone βελτιώνεται

Ένα μόλις χρόνο μετά την κυκλοφορία 

του iPhone κυκλοφορεί η νέα 

βελτιωμένη έκδοση του δημοφιλούς 

τηλεφώνου. Η σημαντικότερη βελτίωση 

του iPhone 3G S είναι η αυξημένη 

xωρητικότητα μνήμης ως 32GB, η 

καλύτερη ταχύτητα αφού ανοίγει τις 

εφαρμογές και ρεντάρει τις ιστοσελίδες 

και τα email ταχύτατα. Επιπλέον έχει 

αυξημένες επιδόσεις στα γραφικά 

(κυρίως παιγνίδια). Η κατασκευάστρια 

εταιρεία υποστηρίζει πως το iPhone 

3G S είναι δύο φορές πιο γρήγορο. 

Επιπλέον η έκδοση 3G S μπορεί να 

τραβήξει βίντεο σε αντίθεση με το 

iPhone, σε υψηλή VGA, ενώ διαθέτει 

voice control και πυξίδα.

RAINBOW 2�0 90�2892

Canon Legria HV�0
Kορυφαία απόδοση και ας έχει κασέτα mini DV 

Είναι ένα από τα 4-5 μοντέλα που έχουν απομείνει να παίρνουν κασέτα mini DV. Παρ’ 

όλα αυτά, η χρηστικότητά της, η επίδοσή της και η εικόνα της είναι κορυφαίες. Φοράει 

τον καλό αισθητήρα CMOS 2,96Megapixel και τον εξαιρετικό 10x ζοοm f/1,8 φακό της 

Canon και τραβάει σε HDV format. Όσο για την σταθερότητα, το Super Range Stabilizer 

εγγυάται ακλόνητες λήψεις.  H τιμή της είναι 200-300 ευρώ …χαμηλότερη από τις αντί-

στοιχες Canon σειράς HF. Συμπέρασμα, αν σας αρέσουν και σας βολεύουν οι κασέτες, 

προτιμήστε την!  

INTERsys 2�0 9���000

www.photo.gr
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H αλήθεια για τα μελάνια  

UV & Solvent 
Η πρόσφατη εφαρμογή σε εκτυπωτές 

large format με φωτορεαλιστικές 

απαιτήσεις τεχνολογιών που ξεφεύγουν 

από τα συνήθη water based μελάνια, έχει 

δημιουργήσει αρκετά ερωτηματικά στους 

κύκλους των εργαστηρίων. Γι αυτό και 

προχωράμε σε διευκρινήσεις:

Οι χρωστικές των μελανιών είναι 

είτε τύπου pigment δηλ. ένα είδος 

χρωματιστής πούδρας σε λεπτό 

διαμερισμό ή dye δηλ. χρωματιστό 

διάλυμα. Εν συνεχεία υπάρχει ο ρευστός 

φορέας που είναι είτε νερό είτε solvent είτε 

UV curable. Tα μελάνια των περισσότερων 

LF printer είναι water based. Tα 

μικροσταγονίδια του μελανιού είτε dye είτε 

pigment, θερμαίνονται ή ταλαντώνονται 

πιεζοηλεκτρικά και εκτοξεύονται από 

τα ακροφύσια προσπίπτοντας στην 

επιφάνεια του χαρτιού (κατά κανόνα 

με ειδική απορροφητική επίστρωση). 

Τα dye μελάνια είναι πιο σταθερά στην 

υγρασία και την έκθεση σε δυνατό 

περιβαλλοντικό φως. Τα True Solvent 

(μελάνια με «πραγματικό» διαλύτη) έγιναν 

πολύ δημοφιλή χάρτη στην ικανότητά 

να ταιριάζουν με υλικά χωρίς επίστρωση 

όπως banner, πανώ, επιγραφές κλπ. 

ιδιαίτερα σε εφαρμογές σε εξωτερικούς 

χώρους. Επίσης, το χαμηλό κόστος τα 

κάνει ιδιαίτερα ελκυστικά από πλευράς 

παραγωγής. Μόνο (σοβαρό) μειονέκτημα 

αποτελεί η σύνθεσή τους με οργανικούς 

πτητικούς διαλύτες που έχουν κατηγορεί 

για καρκινογένεση, αναπνευστικά 

προβλήματα, περιβαλλοντική ρύπανση 

κλπ. κάτι που επιβάλλει ιδιαίτερα 

προστατευτικά μέτρα κατά την εκτύπωση.

Τα Eco-Solvent (μελάνια με «ήπιους» 

διαλύτες) αποτελούν την τελευταία εξέλιξη 

στα solvent. Συνδυάζουν μεγάλη διάρκεια 

ζωής των κεφαλών εκτύπωσης, φθηνό 

κόστος, πολλές δυνατότητες ανάρτησης σε 

εξωτερικούς χώρους χωρίς προβλήματα 

και μάλιστα με χρωματική πιστότητα 

και ικανοποιητική, φωτογραφική πλέον 

ποιότητα. Τα Eco-Solvent στεγνώνουν πιο 

αργά από τα Τrue Solvent γι αυτό και τα 

printer που χρησιμοποιούν eco-solvent 

εφοδιάζονται με επιπλέον θερμαντικά 

στοιχεία στην έξοδο. Τα UV-Curable μελάνια 

στεγνώνουν μόλις εκτεθούν σε υπεριώδη 

ακτινοβολία. Είναι κατάλληλα για επίπεδα 

υλικά και μεγάλη ποικιλία υλικών ενώ 

έχουν παρατεταμένη διάρκεια ζωής.      Π.Κ.

Τech corner 

shoulder Pod 
Eίστε επαγγελματίες εικονολήπτες; 

Με μεγάλες, βαριές βιντεοκάμερες που δύσκολα εξισορροπούνται; Που χρειάζονται 

ικανοποιητική στήριξη για να έχουν σταθερή εικόνα; Τότε χρειάζεστε ένα καλό στήριγμα.. 

Πιθανώς μια λύση τύπου shoulder pod όπως το συγκεκριμένο heavy duty μοντέλο της 

Haida, ικανή να αναρτήσει το βάρος μιας μεγάλης κάμερας και να κάνει πιο άνετη τη ζωή 

του cameraman. Mε το πλεονέκτημα μάλιστα της πολύ χαμηλής τιμής (€99)  που αξίζει 

να τσεκάρετε…

VIDEOPHOT-ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ 2�0 22�6690

         Αθήνα, 17/6/2009

Ανακοίνωση της καμπανάος Α.Ε.
Σχετικά με την διάθεση και διανομή προϊόντων SANYO

Η εταιρεία Καμπανάος ΑΕΕ επίσημος διανομέας των Ψηφιακών προϊόντων της SANYO  

για την ελληνική αγορά ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τα κάτωθι:

Τα Ψηφιακά προϊόντα Εικόνας της SANYO, Ψηφιακές μηχανές και Βιντεοκάμερες, διατίθενται 

στο καταναλωτικό κοινό από εξουσιοδοτημένο δίκτυο καταστημάτων το οποίο φέρει, εκτός 

από ειδική σήμανση στις βιτρίνες του, ειδικό σήμα το οποίο εμφανίζεται τόσο στον επίσημο, 

ελληνικό, διαδικτυακό τόπο της SANYO-www.sanyodigital.gr- όσο και στις ιστοσελίδες των 

εξουσιοδοτημένων καταστημάτων. 

Επίσης, στο πλαίσιο της πλήρους διασφάλισης των καταναλωτών η συσκευασία των 

προϊόντων φέρει ειδική, πληροφοριακή, σήμανση με την ελληνική σημαία. 

Η εταιρεία μας έχοντας υψηλά το αίσθημα προστασίας του καταναλωτικού κοινού 

γνωστοποιεί ότι στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν προϊόντα της SANYO τα οποία δεν 

πληρούν βασικούς όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και 

της Ελληνικής. Ως εκ’ τούτου, η εταιρεία μας αισθάνεται την ανάγκη να ενημερώσει το 

καταναλωτικό κοινό, να διερευνά με ιδιαίτερη προσοχή την τοποθεσία αγοράς και να αναζητεί 

την ειδική σήμανση που φέρουν οι συσκευασίες των προϊόντων ώστε να διασφαλίζονται 

πλήρως τα δικαιώματα τους μετά την αγορά. 
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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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Roland Versa uV
Large format εκτυπωτικό κοπτικό βασισμένο σε τεχνολογία UV μελανιών

Μέσα στη γενικότερη απήχηση των νέας γενιάς μηχανημάτων εκτύπωσης με 

προχωρημένες τεχνολογίες, συγκαταλέγεται και ένα μοναδικό στο είδος του μηχάνημα, το 

Roland Versa UV LEC-300. Tυπώνει σε επίπεδες επιφάνειες με τεχνολογία μελανιών Eco-UV 

και μάλιστα CMYK+white που σημαίνει ότι εκτός από την τυπική τετραχρωμία υπάρχει 

η δυνατότητα πέμπτου διαφανούς μελανιού με αναπαραγωγή ανάγλυφου. Μπορεί να 

τυπώσει σε πλειάδα υλικών όπως αυτοκόλλητα, PVC, μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες 

κλπ. Μεγάλη προσοχή έχει δοθεί στην μακροπρόθεσμη αξιοπιστία:  Ως φωτιστικές πηγές 

χρησιμοποιούνται LED μεγάλης διάρκειας ζωής (τουλάχιστον 10.000 ώρες) που είναι 

τουλάχιστον πενταπλάσιας αντοχής από τις αντίστοχες λάμπες αλογόνου. 

• 73,6 cm μέγιστο πλάτος εκτύπωσης

Μελάνια Eco UV τελευταίας γενιάς 

UV LED λάμπες μεγάλης διάρκειας και χαμηλής κατανάλωσης

1440 dpi μέγιστη ανάλυση 

5χρωμη εκτύπωση (CMYK+Λευκό) + Βερνίκι 

Cartridges μελάνης 220ml 

Πιεζοηλεκτρικές κεφαλές

Κοπή περιγράμματος 

QuadrAlign - σύστημα οπτικής αναγνώρισης 4 σημείων 

Σύστημα επανατύλιξης υλικών

Σύνδεση σε δίκτυο

Roland VersaWorks RIP Roland (περιλαμβάνεται)

ATLAs DIGITAL A.E. 2�0 98�����

Εrrata
Ο δαίμων κτύπησε.

 Στο προηγούμενο φύλλο του 

Photobusiness Weekly γράφτηκε 

εκ παραδρομής ότι οι ψηφιακές 

υποβρύχιες μηχανές – μάσκες 

Liquid Image εισάγονται από την 

εταιρία Γεραμάς. Το σωστό είναι ότι 

αντιπροσωπεύοντας από την εταιρία 

ZARO, του Χρίστου Ζαρογιαννόπουλου 

τηλ. 210 9515353.

Caselogic 
Νέα προϊόντα

Νέες θήκες και τσάντες από την Caselogic 

έφτασαν στην αγορά. Εξ αυτών 

ξεχωρίσαμε τη θήκη laptop ΧΝΤΜ-3 που 

επικεντρώνεται στη λειτουργικότητα και 

το στυλ. Διαθέτει μαλακά χωρίσματα στο 

εσωτερικό για την προστασία του υλικού 

και επιπλέον χωράει MP4 και βεβαίως 

το iPhone. Επιπλέον κυκλοφορεί και η 

θήκη DCB-36 για ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές  με 1-Pull Access για γρήγορη 

πρόσβαση. Το εσωτερικό από Nylex 

φροντίζει για την προστασία των οθονών 

LCD.

ΔΑΜκΑΛΙΔΗΣ 2�0 9��0888

Nέα εποχή! 
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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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Reflecta X� scan
Αυτόνομο film scanner 35mm

Με την διαρκή εξέλιξη και επικράτηση των ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών, τα film scanner γίνονται ολοένα και 

σπανιότερα. Τα μοντέλα ανανεώνονται σε αραιότερα διαστήματα 

και μικραίνει ο αριθμός των εταιριών που ασχολούνται με το είδος. 

Όμως εξακολουθεί να υπάρχει τεράστιο απόθεμα αναλογικών 

εικόνων σε φιλμ που χρειάζονται επειγόντως ψηφιοποίηση. Kαι 

βεβαίως το μέσο είναι το scanner. Η Reflecta, παλιό γνώριμο 

όνομα από την εποχή των 35mm projectors, διαθέτει στην αγορά 

μια ολοκληρωμένη σειρά film scanner. Aρχίζοντας από το 

απλό area scan x2 με τον CMOS αισθητήρα και φθάνοντας στο 

προχωρημένο υψηλής ανάλυσης (3600x7200dpi) Crystal Scan 

7200, ένα ημιεπαγγελματικό μηχάνημα που συνοδεύεται από το 

professional software Digital ICE για αυτόματη αφαίρεση σκόνης, 

γρατζουνιών κλπ. Tο Reflecta x3 filmscanner, είναι μια σχεδίαση 

γεμάτη πρωτοτυπία. Δεν έχει linear CCD αλλά αισθητήρα περιοχής 

(area sensor) παρόμοιο με αυτό  των φωτογραφικών μηχανών. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για ιδιότυπο αντιγραφικό. 

Στο επίκεντρο ο αισθητήρας CMOS 5Μegapixel (1800dpi). Το μηχάνημα είναι ανεξάρτητο 

(standalone). Έχει οθόνη 2,4in. με στοιχειώδεις απεικονίσεις λειτουργιών και φωτιστική πηγή 

με 3LED. Τοποθετώντας τα θετικά ή αρνητικά φιλμ 35mm σε ένα από τους δύο  πλαστικούς 

φορείς αρκεί το πάτημα ενός κουμπιού για να σκαναριστεί -ακαριαία - το καρέ 35mm, σε 

ανάλυση 2592x1680 (μέγεθος αρχείου 425KB) και να περαστεί στην κάρτα SD (υπάρχει 

σχετική θύρα). Η κάρτα είναι απαραίτητη ενόψει της μικρής χωρητικότητας της οnboard 

μνήμης 32ΜΒ. Συνοδεύεται από το software Αrcsoft PhotoImpression.

VIDEOPHOT-ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ 2�0 22�6690

samsung Jet
Εξυπνότερο από smartphone;

H Samsung ευελπιστεί να εγκαινιάσει 

ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των 

κινητών τηλεφώνων τεχνολογίας αφής, 

με την ανακοίνωση του Samsung Jet. 

Η «αποκάλυψη» του νέου κινητού 

τηλεφώνου πραγματοποιήθηκε σε 

πρώτη παγκόσμια παρουσίαση που 

έλαβε χώρα ταυτόχρονα στο Λονδίνο, 

το Ντουμπάι και τη Σιγκαπούρη. 

Το Samsung Jet συνδυάζει οθόνη 

αφής WVGA AMOLED 3,1 ιντσών, 

16.000.000 χρωμάτων με επεξεργαστή 

800ΜΗΖ και πληθώρα άλλων 

λειτουργιών, που το καθιστούν ένα 

από τα πιο γρήγορα και εύχρηστα 

κινητά τηλέφωνο αφής. Το νέο 

Samsung Jet ενσωματώνει τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά σε ένα εύκολο User 

Interface, που επιτρέπει στο χρήστη 

να σερφάρει εύκολα και γρήγορα στο 

Internet, ο ενσωματωμένος Multi-

tasking Manager απλοποιεί σημαντικά 

τις λειτουργίες του τηλεφώνου, ενώ το 

Samsung Jet υποστηρίζει το σύστημα 

Microsoft Exchange ActiveSync  

Email για εύκολη διαχείριση push-mail. 

Τέλος, το Samsung Jet ενσωματώνει 

κάμερα 5MP, GPS, προηγμένη 

τεχνολογία ήχου DNSe και SRS,  

καθώς και υποστήριξη αρχείων  

video DivX και Χvid. 

sAMsuNG ELECTRONICs 2�0 68962��-6

Caselogic
25 χρόνια καινοτομικές λύσεις μεταφοράς και αποθήκευσης

Η Caselogic συμπληρώνει φέτος 25 χρόνια στη διεθνή αγορά και τα γιορτάζει με νέες 

συναρπαστικές σειρές προϊόντων που περιλαμβάνουν θήκες και τσάντες για φορητούς 

υπολογιστές, τροχήλατες θήκες και σακίδια πλάτης, χαρτοφύλακες, τη νέα γενιά θηκών 

Pockets για MP3 players και κινητά τηλέφωνα αλλά και θήκες για την τελευταία γενιά 

GPS με μέγεθος έως 5,3”. Φυσικά από τη νέα γκάμα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι 

τσάντες για SLR οι οποίες έχουν ανανεωθεί και διαθέτουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά 

(συμπεριλαμβανομένου του συστήματος προστασίας από προσκρούσεις, ευέλικτα 

χωρίσματα, προστατευμένες θήκες για κάρτες μνήμης κ.α). 

Η Caselogic ξεκίνησε την λειτουργία της στο Colorado το 1984 με έναν απλό στόχο: 

να δημιουργήσει μια οργανωτική λύση για τις κασέτες που έμεναν σκορπισμένες στο 

δάπεδο του αυτοκινήτου. Σήμερα διαθέτει γκάμα 400 προϊόντων και αποτελεί μία από  

τις ηγετικές εταιρίες στο χώρο της. 

ΔΑΜκΑΛΙΔΗΣ 2�0 9��0888
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Ο λόγος στoυς φορείς

κώστας Τσιριγκάκης
Πρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Φωτογράφων Κέρκυρας

“Σήμερα το Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων της Κέρκυρας αριθμεί περίπου 

25 μέλη. Υπάρχουν όμως και αρκετοί συνάδελφοι στο νησί που δεν ανήκουν στο 

σωματείο. Τα μέλη του σωματείου ασχολούνται κυρίως με την φωτογράφηση 

κοινωνικών εκδηλώσεων όπως γάμοι και βαπτίσεις.

Παλιότερα είχαμε κάποια εγκεκριμένα σεμινάρια αλλά επειδή δεν υπήρξε προσέλευση 

από τα μέλη του σωματείου σταμάτησαν. Το σωματείο μας ιδρύθηκε πριν από 30 

χρόνια περίπου αλλά τα τελευταία χρόνια δυστυχώς είμαστε σχετικά αδρανείς. 

Γενικά ο επαγγελματίας φωτογράφος θεωρεί ότι δεν χρειάζεται το σωματείο παρά μόνο 

όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα όπως είχε συμβεί με την αλλαγή των προδιαγραφών 

για τις φωτογραφίες διαβατηρίων. Αυτό συμβαίνει παντού. Όχι μόνο στην Κέρκυρα και 

γενικότερα στην επαρχία αλλά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ισχύει. Λυπάμαι 

που το λέω, αλλά δεν είμαστε δεμένοι σε συνδικαλιστικό επίπεδο ώστε να κινηθούμε 

διεκδικητικά - ο καθένας ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του. Για αυτό είμαστε και 

στην κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα. 

Κάπου φταίμε κι εμείς. Είμαστε αμόρφωτοι επαγγελματίες, απλά. Δεν έχουμε το επίπεδο 

που για παράδειγμα ισχύει για τον ευρωπαίο φωτογράφο. Ξεκίνησε ο καθένας την δική 

του επιχείρηση και συμπτωματικά έτυχε να βρεθεί στο αντικείμενο της φωτογραφίας. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα του φωτογράφου σήμερα είναι η ψηφιακή φωτογραφία 

που πέρασε πλέον σε ερασιτεχνικό 

επίπεδο και έχει ανταγωνιστεί εντελώς 

τις δραστηριότητες του επαγγελματία 

φωτογράφου. Δηλαδή δεν υπάρχει η 

ανάγκη ο κόσμος να απευθυνθεί στον 

επαγγελματία φωτογράφο όπως χρειαζόταν 

πριν 10 χρόνια. 

Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των 

επαγγελματιών του κλάδου δυσχεραίνει 

την κατάσταση. Για παράδειγμα σήμερα 

στην Κέρκυρα έχουν αγοραστεί 

πολλά minilab και έχουν χρεωθεί οι 

επαγγελματίες. Αντί να φροντίσουμε να 

συνεργαστούμε δεν είχαμε σχέσεις μεταξύ 

μας και προσπαθούσαμε να κρατήσουμε 

ο ένας συνάδελφος την δουλειά του 

κρυφή από τον άλλον. Και οι εταιρίες 

φυσικά επωφελούνται με το να μας 

έχουν διασπασμένους και να πωλούν 

περισσότερα μηχανήματα. 

Ο φωτογράφος σήμερα έχει επιστρέψει στις 

εργασίες που είχε αρκετά παλιότερα αλλά 

βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα. Δηλαδή μας 

έχουν μείνει οι φωτογραφίες διαβατηρίων, 

ο γάμος και η βάπτιση. Ακόμα και την 

διαφημιστική δουλειά για τα καταστήματα 

τώρα τη κάνουν οι γραφίστες και web 

designers.”

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πρόεδρος Κώστας Τσιριγκάκης 

Γραμματέας Γρίβας Ηλίας 

Ταμίας Σπύρος Καρδακάρης.

Μέλος Σταμάτης Καταπόδης 
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

Πώς να πείθετε...
Με γνώμονα την απλή λογική

Η δουλειά του manager είναι κατά 60% υπόθεση λήψης σωστών πληροφοριών και 

40% μετάδοσης. Οι managers αφιερώνουν πολύ χρόνο για να πείσουν τρίτους να 

δεχθούν τις απόψεις και τις προτάσεις τους.

Η πειθώ είναι συνώνυμη λέξη με το ρήμα πουλώ. Μπορεί να νομίζετε ότι οι καλές 

ιδέες αγοράζονται εύκολα, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Όλοι μας αντιδρούμε 

προς κάποια αλλαγή και καθετί το νέο, το βλέπουμε με καχυποψία. Γι’ αυτό, 

αξίζει να μάθετε μερικά απλά μυστικά που θα σας βοηθήσουν να πουλάτε (=να 

μεταδίδετε) τις απόψεις σας πιο αποτελεσματικά.

Έξι κανόνες για να πείθετε σωστά.

1. Καθορίστε τους στόχους σας και συγκεντρώστε τις απαραίτητες πληροφορίες: 

Αποφασίστε τι θέλετε να επιτύχετε και γιατί. Συγκεντρώστε όλα τα στοιχεία που 

χρειάζεστε για να υποστηρίξετε τις θέσεις σας. Αποφύγετε τη σύγχυση ώστε να 

μπορέσετε να δείξετε στους άλλους αυτό που επιθυμείτε.

2. Προσπαθήστε να μάθετε τι θα ήθελε εκείνος: Ποτέ μην υποτιμάτε τη φυσιολογική 

αντίδραση καθενός τρίτου απέναντι σε κάποια αλλαγή. Έχετε υπόψη σας ότι 

αυτή η αντίδραση είναι μερική, κι όχι εφ’ όλου του αντικειμένου της αλλαγής. 

H ένταση αυτής της αντίδρασης εξαρτάται απ’ το πόσο τον θίγει προσωπικά. Οι 

πρώτες ερωτήσεις που κάνουν εκεί απ’ τους οποίους ζητάμε να δεχθούν κάτι, είναι: 

«Εγώ τι θα χάσω;» ή «Τι θα κερδίσω απ’ αυτό;». Αυτές τις ερώτησε  πρέπει να τις 

απαντήσετε πριν επιχειρήσετε να τον πείσετε.

Το μυστικό για να πείσετε κάποιον, είναι να δείτε την στάση σας απ’ την πλευρά 

εκείνου που πάτε να πείσετε πραγματικά μπορείτε να έρθετε στη θέση του άλλου, 

θα είστε σε θέση να προβλέψετε τις τυχόν αντιρρήσεις και να παρουσιάσετε τις 

απόψεις σας κατά τον πιο δελεαστικό τρόπο.

Θα πρέπει να μάθετε με ποιό τρόπο βλέπει εκείνος τα πράγματα. Δηλ. να μάθετε τι 

θέλει. Να είστε πρόθυμος ν’ ακούσετε τις απόψεις του. Αποφεύγετε να μιλάτε πολύ. 

Να του κάνετε ερωτήσεις. Αν τυχόν σας κάνει εκείνος μια ερώτηση, απαντήστε του 

με μια δική σας. Επιδιώξτε να βρείτε τι ζητάει.

Στη συνέχεια, παρουσιάστε τις απόψεις σας κατά τέτοιο τρόπο που να δείχνει τα 

οφέλη που θα προκύψουν για κείνον ή τουλάχιστον κατά τρόπο που λιγοστεύει τις 

πιθανότητες αντιρρήσεων ή εκδήλωσης φόβων.

3. Προετοιμάστε μια απλή και δελεαστική παρουσίαση: Η παρουσίαση σας θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλή και ξεκάθαρη. Υπογραμμίστε τα οφέλη. 

Μην κρύβετε τα σημεία που “πουλάνε”. Επιδιώξτε μια σταδιακή προσέγγιση για 

να μην τον ξαφνιάσετε. Να προσπαθείτε να προλάβετε τις αντιρρήσεις που θα σας 

παρουσιάσει.

4. Κάνετε τον να συμμερισθεί τους συλλογισμούς σας: Κάνετε τον να συμμετέχει όσο 

το δυνατόν περισσότερο σ’ αυτούς. Βρείτε ένα σημείο στο οποίο συμφωνείτε και οι 

δύο, για ν’ αρχίσετε. Μην επιχειρήσετε να του δείξετε ότι είστε σε πλεονεκτικότερη 

θέση. Αποφύγετε να τον “νικήσετε” σε κάποια σημεία. Βοηθήστε τον να διατηρήσει 

το γόητρο του. Πάντοτε αφήνετε του μια διέξοδο για να “ξεφύγει”.

5. Παρουσιάστε του κατά θετικό τρόπο τα οφέλη: Δείξτε του ότι εσείς πιστεύετε  

σ’ αυτό που επιχειρείτε να τον κάνετε ν’ αποδεχθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον 

πείσετε, αν δεν to πιστεύετε κι εσείς ο ίδιος και δεν επιδιώξετε να του το δείξετε. 

Για να τον πείσετε, θα πρέπει να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό. Πρέπει να του 

παρουσιάσετε τα οφέλη. Αυτό που προτίθεσθε να του “πουλήσετε”, έχει πολύ 

μικρότερη σημασία από κείνον μιας κι εκείνος ενδιαφέρεται να μάθει τι επιπτώσεις 

θα έχει αυτό στο άτομο του.

6. Διευθετήστε τυχόν διαφορές και προχωρήστε σε δράση: Επιλέξτε την κατάλληλη 

στιγμή για να διευθετήσετε τις διαφορές σας και να καταλήξετε σε μια συμφωνία. 

Φροντίστε να μην τον πιέσετε πολύ επίμονα, αλλά όταν επιτύχετε το σκοπό σας μην 

μείνετε άλλο μαζί του γιατί μπορεί ν’ αλλάξει γνώμη Προχωρήστε σε άμεση δράση. 

Δεν έχει έννοια να επιδιώκετε μια συμφωνία, αν δείτε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει 

απ’ τον έλεγχο σας...

Leadership & marketing

 Τα κείμενα 

του άρθρου 

μας  αποτελούν 

αναδημοσίευση 

 από το  βιβλίο 

του Μ. Armstrong 

“Ο πετυχημένος 

manager”   των 

εκδόσεων 

 COMPUPRESS

ΑλλΑγη ΔΙοΙΚηΣηΣ
Η αλλαγή είναι κάτι το συνηθισμένο για τις 

εταιρίες. Κι όπως είπε ο Α.Π. Σλόαν στο άρθρο 

του “Η καριέρα μου στη Τζένεραλ Μότορς”: 

«Οι καταστάσεις μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης 

αγοράς και ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου 

προϊόντος είναι ικανές να διασπάσουν 

οποιαδήποτε εταιρία, σε περίπτωση που η 

εταιρία αυτή δεν είναι προετοιμασμένη για 

την αλλαγή». Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. 

Επομένως με ποιό τρόπο θα πρέπει να 

προετοιμασθείτε γι’ αυτήν και πώς θα την 

αντιμετωπίσετε καθώς επέρχεται;  

Για να δώσετε μιαν απάντηση σ’ αυτά τα 

ερωτήματα θα πρέπει να γνωρίζετε κάτι σχετικά με:

1. Τη διαδικασία της αλλαγής, τους παράγοντες 

και τις δυνάμεις που δημιουργούν την αλλαγή.

2. Την αντίθεση προς την αλλαγή, δηλαδή γιατί 

και πώς κάποιοι αντιτίθενται στην αλλαγή.

3. Πώς να ξεπεράσετε αυτή την αντίθεση προς 

την αλλαγή.

Σε μια επιχείρηση η αλλαγή που συμβαίνει 

οφείλεται σε εσωτερικούς κι εξωτερικούς 

παράγοντες. Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον κι επηρεάζουν την επιχείρηση 

συχνά δεν μπορούν να προβλεφθούν. Μπορείτε 

μεν να προσπαθήσετε να κάνετε μια πρόγνωση 

σχετικά με το μέγεθος και την επίπτωση που θα 

έχει και να προετοιμάσετε κάποια σχέδια για 

να τ’ αντιμετωπίσετε, αλλά, για παράδειγμα, 

κανένα οικονομικό μοντέλο δεν έχει βρεθεί 

που να μπορεί να κάνει αξιόπιστη πρόβλεψη 

για το ύψος του πληθωρισμού για ένα χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο του έτους.

Μέσα στην επιχείρηση, οι αλλαγές μπορούν 

να συμβούν στο παραγόμενο προϊόν της ή 

στις υπηρεσίες που παρέχει, στην τεχνολογία 

που χρησιμοποιεί, στο ανθρώπινο δυναμικό 

που απασχολεί και στη δομή της, η οποία 

περιλαμβάνει τον ιδιοκτήτη και την οργάνωση.

Οι εσωτερικοί κι οι εξωτερικοί παράγοντες 

αλληλεπιδρούν κατά ένα πολύπλοκο τρόπο. 
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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

Ελεύθεροι επαγγελματίες 22-6� ετών 

Πρόγραμμα ενίσχυσης 4500 νέων επαγγελματιών από τον ΟΑΕΔ
Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας 22-6� ετών, ότι υλοποιείται  πρόγραμμα �.�00 

νέων ελεύθερων επαγγελματιών με τον διακριτικό τίτλο «Πρόγραμμα Νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών έτους 2009». 
 

Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. από 11/05/2009. 

Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή 

στο πρόγραμμα των υποψηφίων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. 

Οι θέσεις του προγράμματος θα  κατανεμηθούν στις Διοικητικές Περιφέρειες ανάλογα με τις 

ανάγκες της κάθε περιοχής και σύμφωνα με προτεραιότητες της πολιτικής απασχόλησης με 

απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος υπάρχει 

δυνατότητα ανακατανομής των θέσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων 

στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
 

ΔΙκΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:  

1. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία 

έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν 

ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης. 

2. Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της 

Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.   

3. Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι 

ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.      

4. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν 

εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  

H Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ στο αρχείο της, 

το οποίο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού 

Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον 

πρόκειται για έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση 

της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών 

πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο 

Στρατολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται 

στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού. 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις ομογενών ή υπηκόων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση, όσον 

αφορά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται 

η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της χώρας προέλευσης. 

5. Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 2/1/2009 και μετά. 

6. Να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή να διανύουν το 22ο και να είναι 

μέχρι 64 ετών. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας για το όριο του 64ου έτους, θα λαμβάνεται 

υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του μέχρι την ημερομηνία έναρξης 

επιτηδεύματός του στη ΔΟΥ. Για τον υπολογισμό της ηλικίας για το 22ο έτος, θα υπολογίζεται η 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. 

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 

51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος: Ομόρρυθμης Εταιρείας(Ο.Ε.), Ετερόρρυθμης Εταιρείας 

(Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και Ε.Π.Ε. 

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα στους επαγγελματίες οι 

οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τα προγράμματα α) «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 

β’ κύκλος (Η με αριθμ. 4755/29.10.2008 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ΦΕΚ 

2298Β/11.11.2008) και β) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΓΕΝΙΚΟ) 

ΕΤΟΥΣ 2008 (Η με αριθμ. 54067/836/14-11-2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 

και Οικονομικών και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ΦΕΚ 

2345/Β/18-11-2008) και το επιχειρηματικό τους σχέδιο απορρίφθηκε από την Τριμελή 

Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ανακαλέσουν τις ενστάσεις που δεν έχουν εξεταστεί μέχρι τη 

δημοσίευση της παρούσης στο ΦΕΚ και βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο στα σημεία 

που αφορούν στους λόγους απόρριψης. 

 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα: 

• Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη 

κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, 

δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς 

η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται 

από την απόφαση και την  πρωτοβουλία 

του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να 

ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης. 

• Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση 

επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), 

λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως. 

• Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, 

επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών 

εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα 

ελευθέρων σπουδών, καντίνες,  περίπτερα, 

φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν 

αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες  

(10 μ.μ. - 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που 

παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού 

χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, 

αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, 

ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.    

• Πλανόδιες επιχειρήσεις.  

• Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο 

αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα 

εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις. 

• Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),  

• Όσοι δημιουργούν επιχείρηση που έχει το 

ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση 

που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο 

επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο 

πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών 

της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ.  

• Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα 

ΝΕΕ κατά το παρελθόν 

• Όσοι είχαν  άλλη επιχείρηση  από την 

1.1.2000 και μετά. 
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

ΝΊΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Το μοντάζ από το βίντεο του γάμου
Η ολοκλήρωση της δουλειάς
Αγαπητοί συνάδερφοι, 

Έστω ότι έχουμε λοιπόν όλα το υλικό στην διάθεσή μας. Άρα, μπορούμε 

να αρχίσουμε το μοντάζ αφού πρώτα δούμε όλα τα πλάνα που έχει κάνει ο 

εικονολήπτης. Θα μιλήσουμε για τα βασικά που πρέπει να προσέχει ο μοντέρ.

Ο ήχος δεν πρέπει να διακόπτεται κατά την διάρκεια της τελετής ή τουλάχιστον  

να μην γίνεται αντιληπτό από τους θεατές ότι έχει γίνει διακοπή του πλάνου.

Δεν χρησιμοποιούμε φίλτρα στα βίντεο. Όμως πρέπει να ρυθμίζουμε αν 

χρειάζεται, τα χρώματα, το κοντράστ και τη φωτεινότητα. 

Δεν θα ξεκινήσει ποτέ ένα πλάνο από εκεί που τελείωσε το προηγούμενο. 

Αν ωστόσο δεν έχουμε άλλη επιλογή τότε θα βάλουμε κάποιο πλάνο π.χ. με 

κόσμο και ποτέ παγωμένη εικόνα. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε transitions 

αλλά μόνο dissolve και θα το χρησιμοποιούμε από το γενικό σε μετάβαση 

γκρο πλαν (πολύ κοντινό προσώπου) στο οποίο θα ανεβάσουμε λίγο την 

αίσθηση του cinema με contrast και λίγο κίτρινο για τα πρώτα τρία - τέσσερα 

δευτερόλεπτα. Φυσικά το dissolve θα το χρησιμοποιήσουμε λίγες φορές κατά 

την διάρκεια της τελετής.  

Στα σημεία που θα βάλουμε μουσική (αρχή, χαιρετισμός, τέλος) θα έχουμε 

ανοικτό και τον ήχο της κάμερας. Προσοχή, η εναλλαγή πλάνο σε πλάνο πρέπει 

να διαθέτει λογική σειρά. Με αυτό τον τρόπο η συνέχεια είναι σαφής στους 

θεατές, προπαντός στα πλάνα που το θέμα κινείται.

Στο εμπόριο θα βρείτε πολλά προγράμματα editing ανάλογα με τις ανάγκες σας 

αλλά και τα χρήματα που σκοπεύετε να διαθέσετε. Από τα πιο δημοφιλή της 

αγοράς είναι το Edius της Canopus, το Premiere της Adobe, το Final Cut Pro της 

Apple αλλά και φθηνότερα προγράμματα αλλά εξίσου καλά όπως το Pinnacle 

Studio και το Sony Vegas Movie Studio. Η επιλογή φυσικά του software αλλά 

και του hardware εξαρτάται από το μέγεθος της παραγωγής σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - ΜΥΣΤΙκΑ
• Προβλέψτε ότι στο DVD ίσως 

χρειαστεί χώρος για ένα slide show με 

φωτογραφίες, κάποια εφέ για τα μενού 

κλπ. οπότε μην εξαντλήσετε όλη τη video 

xωρητικότητα.

• Τον ήχο μετατρέψτε τον σε mp3 για να 

μειώσετε τον όγκο δεδομένων audio.

• Χρησιμοποιήστε κάποιο καλό πρόγραμμα 

authoring για εντυπωσιακά μενού τα 

οποία θα έχουν κίνηση και ήχο.

• Ένα πλήρες μοντάζ γάμου μαζί με 

δεξίωση απαιτεί περίπου δέκα ώρες 

επεξεργασία.

• Στη διαφήμιση του studio που κάνει 

την παραγωγή καλό θα ήταν να μπει 

ως διακριτικός τίτλος ή ως βίντεο 3D 

animation χωρίς πολλά στοιχεία, κατά 

βάση το λογότυπο και το site.

• Τα φίλτρα σέπια, ασπρόμαυρο, ή film να 

συνοδεύονται με transition dissolve.

• Όταν έχουμε ένα σταθερό πλάνο που είναι 

απαραίτητο να παίξει για περισσότερα από 

δέκα δευτ. δημιουργήστε ένα πολύ μικρό 

motion έστω και zoom-in, αλλά να είναι 

ελάχιστο.

• Τα γενικά πλάνα τα χρησιμοποιούμε 

για να δείξουμε το χώρο, άρα δεν θα τα 

αφήσουμε να παίξουν περισσότερο από 

πέντε δευτ.
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Σε αυτή τη στήλη 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! 

φωτογραφία γάμου 

φωτ.: Τάσος Βασιλειάδης
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Με σπουδές σχεδίου και 

ζωγραφικής στις αποσκευές 

της, η Δέσποινα κρεμαστιώτη 

ασχολήθηκε με τη φωτογραφία 

το �996 κάνοντας σημαντικά 

βήματα στην αρχιτεκτονική 

και συνοικιακή φωτογραφία 

αλλά και στη φωτογραφία 

γάμου, ιδρύοντας μάλιστα μια 

πρωτοποριακή εταιρεία με βασική 

επιδίωξη την δημιουργία εικόνων 

που συνοδεύουν με μαγικό τρόπο 

τις αναμνήσεις των πελατών της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

κωνσταντίνα Γκιτάκου

Δέσποινα κρεμαστιώτη
Γυναικεία ανανεωτική ματιά στη φωτογραφία γάμου

• Πως ξεκίνησε η ενασχόλησή σας με τη φωτογραφία και σε ποιά είδη φωτογραφίας 

επιδίδεστε;

Υπήρξα φοιτήτρια σχεδίου στη Σχολή Βακαλό. Στη διάρκεια των σπουδών μου συνειδητοποίησα 

πως η φωτογραφία ήταν το επόμενο στάδιο της αποτύπωσης που επιχειρούσα με τη ζωγραφική. 

Η μηχανή μου -μια Nikon FM2- το 1993 πήρε τη θέση του πινέλου και του κάρβουνου αλλά 

το αντικείμενο μου - ένα μοντέλο, η νεκρή φύση, ένα τοπίο - παρέμεινε ίδιο. Η νέα ματιά στη 

φωτογράφηση γάμου είναι το κύριο αντικείμενό μου. Μου αρέσει να φωτογραφίζω παιδιά -  

ο αυθορμητισμός και η αθωότητα τους με συναρπάζουν. Η εταιρεία ΜindΑrt που συμμετέχω 

ασχολείται επίσης  με αρχιτεκτονική  και συναυλιακή φωτογραφία  και με λήψεις τηλεοπτικών 

παραγωγών.

• Πείτε μας για την ΜindΑrt photography και τα πρωτότυπα events που διοργανώνετε;  

Πώς ξεκίνησε η ιδέα;

Η εταιρεία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2008 με σκοπό την ανανέωση της φωτογραφίας 

γάμου. Η έννοια της ανανέωσης βέβαια έχει πολυχρησιμοποιηθεί τελευταία και ο καθένας 

δίνει πιθανώς διαφορετικό περιεχόμενο. Για μας η ανανέωση σημαίνει απελευθέρωση από τα 

συμβατικά, σημαίνει ελεύθερες και όχι στημένες λήψεις, σημαίνει καλλιτεχνική ματιά με σημασία 

στις λεπτομέρειες και τα συναισθήματα, σημαίνει λήψεις σε ασυνήθιστους χώρους και πρωτότυπα 

happenings όπως αυτό που διοργανώσαμε στο κέντρο της Γλυφάδας τον Μάρτιο με σκοπό την 

«ζωντανή» ενημέρωση του κόσμου γι αυτό που κάνουμε. Η ιδέα της σύστασης μιας εταιρείας 

πάνω σε αυτές τις αρχές ξεκίνησε όπως οι ιδέες… ξαφνικά, και μαζί με τον Σωτήρη Σταμπουλίδη 

και την Όλγα Κρεμαστιώτη αποφασίσαμε να προχωρήσουμε - επαγγελματικά πλέον.

• Αυτή η τάση της ρεπορταζίστικης και καλλιτεχνικής προσέγγισης στη φωτογραφία γάμου, 

που έχει βρει έδαφος στην Ελλάδα πρόσφατα, κατανοείται σε βάθος από τους έλληνες 

φωτογράφους ή είναι μια ακόμη επιφανειακή μόδα;

Η φωτογράφος της εβδομάδας
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Υπάρχει σαφώς μια τάση δημιουργικής προσέγγισης 

του σημαντικού γεγονότος που είναι ο γάμος. Αρκετοί 

φωτογράφοι υιοθετούν αυτή την προσέγγιση αλλά και 

πάλι το ερώτημα είναι πως υλοποιούμε το δημιουργικό. 

Καταλαβαίνουμε και ακούμε το ζευγάρι και τις ανάγκες 

του; Το κάνουμε επειδή είναι της μόδας ή πραγματικά 

μοιραζόμαστε μαζί τους αξία αυτών των στιγμών άρα θα 

επενδύσουμε την φωτογραφική μας ματιά με ανάλογο 

συναίσθημα και δημιουργικό ρεπορτάζ;

• Τα νέα ζευγάρια αποζητούν αυτό το διαφορετικό;

Το internet και τα εξειδικευμένα κλαδικά περιοδικά έχουν 

φέρει νέο αέρα στον χώρο. Επίσης πολλά νέα ζευγάρια 

είναι πιο ενημερωμένα πια και ανοιχτά στις διεθνείς τάσεις 

και πρακτικές. Στο εξωτερικό το μυστήριο του γάμου με τον 

κατανυκτικό τρόπο που γίνεται έχει από μόνο του ενδιαφέρον 

και ο φωτογράφος έχει εύκολα «θέμα». Αυτά πλέον περνάνε 

ως αντιλήψεις και στην χώρα μας αλλά ακόμα οι ρυθμοί 

ανανέωσης της φωτογραφίας γάμου είναι αργοί.

• Είσαστε μέλος του διεθνή φωτογραφικού οργανισμού 

sWPP. Πέρα από την αναγνώριση που παρέχει ποια 

είναι τα πρακτικά οφέλη από τη συμμετοχή σε τέτοιους 

οργανισμούς;

Ο διεθνής φωτογραφικός οργανισμός Society of Wedding 

and Portrait Photo του οποίου η MindArt photography είναι 

μέλος, μας έχει απονείμει τη διάκριση - δίπλωμα Licentiate 

(L-SWPP). Ο οργανισμός αυτός παρέχει πιστοποίηση της 

ποιότητας της δουλειάς μας και πάνω απ’ όλα μας κρατά σε 

επαφή με τις παγκόσμιες εξελίξεις και τάσεις της φωτογραφίας 

γάμου. Σε αυτό αποσκοπούν και τα συχνά σεμινάρια που 

διοργανώνονται στη χώρα μας και το εξωτερικό με τη 

συμμετοχή καταξιωμένων δημιουργών.

• Το video σας ανταγωνίζεται στο θέμα του γάμου;

Δεν υπάρχει θέμα ανταγωνισμού. Ίσα - ίσα το βίντεο το  

αντιλαμβανόμαστε ως συνέχεια της δικής μας δουλειάς. 

Κύριος συνεργάτης μας στη βιντεοκάλυψη είναι ο Παύλος 

Συμεών που πρωτοπορεί στην υψηλή ψηφιακή τεχνολογία, 

στη δικάμερη κάλυψη και χρήση Steadicam. Με αυτόν 

τον τρόπο οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αποκτούν μια 

ολιστική ταυτότητα υψηλών στάνταρ.

• Ποιος είναι ο μεγαλύτερος ενθουσιασμός που είχατε 

ποτέ στη δουλειά σας;

Η υλοποίηση της ιδέας να φτιαχτεί αυτή η δημιουργική 

φωτογραφική εταιρεία. Τώρα που το γραφείο μας υπάρχει 

και λειτουργεί ο μεγαλύτερος ενθουσιασμός μου είναι η ίδια 

η φωτογράφηση, η αποτύπωση των χαρακτήρων.

• Συνηθίζεται τα ζευγάρια που σας αναθέτουν γάμο να 

παραγγέλνουν και ένα εντυπωσιακό και ακριβό digital 

album;

Το ψηφιακό album είναι ίσως εντυπωσιακό και τολμώ να πω 

της μόδας. Προσωπικά, πιστεύω πως η μοναδικότητα του 

γάμου και ο ξεχωριστός χαρακτήρας του υπηρετούνται από 

το κλασικό αναλογικό άλμπουμ και αυτό προτείνω στους 

Η φωτογράφος της εβδομάδας



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 28 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 27

Η φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑφΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε το 1974, 

σπούδασε στη Σχολή 

Βακαλό και στην Focus, 

επαγγελματικά ασχολείται 

με την φωτογραφία  

από το 1996,  

Έχει ειδικευτεί  

σε επεξεργασία εικόνας  

με χρήση software και  

μετέχει στη  

φωτογραφική   

εταιρεία ΜindΑrt  

Ρhotography από το 

Μάρτιο του 2008.

πελάτες μου. Και πάλι βέβαια ένα αναλογικό άλμπουμ 

μπορεί κάλλιστα να μεταμορφωθεί σε κάτι ιδιαίτερα 

κομψό και σύγχρονο, γι’ αυτό και εδώ αναζητούμε στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό τους προμηθευτές άλμπουμ με 

συγκεκριμένα κριτήρια ποιότητας και καινοτομίας.

• Σας εκφράζει το φωτογραφικό επάγγελμα που 

διαλέξατε ή θα μεταπηδούσατε σε κάποιο άλλο αν 

είχατε την επιλογή τώρα;

Λατρεύω τον χορό και το μπαλέτο. Θα γινόμουν 

μπαλαρίνα-φωτογράφος, η κίνηση και η αποτύπωση 

της στην καλύτερη μορφή. Μια Nelly’ s μπαλαρίνα; 

Μακάρι. Επόμενος στόχος μου η φωτογραφία χορού 

στην Ελλάδα.

www.mindart.gr

