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Παροιμίες
«Πες μου τις διαφημίσεις σου να σου πω
ποιος είσαι». Αυτή η παράφραση της λαϊκής
παροιμίας ισχύει σίγουρα για όλα τα κλαδικά
ή ειδικού περιεχομένου περιοδικά. Το αναφέρω αυτό γιατί πρίν λίγες μέρες ξεφύλλιζα,
με νωπό ακόμη το μελάνι, το τεύχος Νο 36
του PhotoBusiness που μόλις μου είχαν
στείλει από το τυπογραφείο.
Θα συμφωνίσετε μαζί μου, ότι ένας σίγουρος
και έγκυρος δείκτης για την οικονομική
κατάσταση ενός επιχειρηματικού κλάδου
είναι τα προϊόντα που οι επιχειρήσεις αυτού
του κλάδου επιλέγουν να προβάλλουν και
να διαφημίζουν στα κλαδικά περιοδικά.
Η συντριπτική πλειοψηφία λοιπόν των
διαφημίσεων που φιλοξενούνται στις
σελίδες του περιοδικού Ρhotobusiness που
μόλις κυκλοφόρησε αφορούν το ψηφιακό
άλμπουμ: Από τα συστήματα βιβλιοδεσίας
μέχρι το τελικό προϊόν.
Οι διαφημίσεις ‘‘κύρους’’, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι καταχωρήσεις εταιριών
που προβάλλουν brandnames και όχι συγκεκριμένα προϊόντα, μετριούνται στα δάχτυλα
του ενός χεριού σε αντίθεση με
ό,τι συνέβαινε πριν 2-3 χρόνια.
Πώς ερμηνεύεται το γεγονός αυτό;
Ότι πολύ απλά υπάρχει νέο προϊόν στο
κλάδο το οποίο έχει πέραση, ενδιαφέρει
όλο και περισσότερους καταναλωτές
και φυσικά πουλάει.
Φαντασθείτε η οικονομική κρίση να είχε
ξεσπάσει πριν 3-4 χρόνια όταν ακόμη
η επέλαση της ψηφιακής τεχνολογίας
χτυπούσε τα ...απροσάρμοστα φωτογραφεία,
όταν ακόμη οι φωτογραφίες διαβατηρίων και
οι ταυτότητες νέου τύπου δέν είχαν ξεκινήσει
και φυσικά όταν τότε η αγορά του ψηφιακού
άλμπουμ ήταν ακόμη στα σπάργανα.
Θα μιλούσαμε στην κυριολεξία για ολική καταστροφή του φωτογραφικού κλάδου! Άρα
λοιπόν ας μην μεμψιμοιρούμε συνέχεια γιατί
όπως λέει μιά άλλη, αρχαιότερη παροιμία
«Το μη χείρον, βέλτιστον»...
Τ. ΤζΙμας
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Αγορά

Αποστράγγιση διαφημιστικών πόρων
Από τα διαφημιστικά φυλλάδια των πολυκαταστημάτων
Η παραπάνω φωτογραφία είναι από πρόσφατο φυλλάδιο της αλυσίδας
καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ το οποίο μάλιστα τιτλοφορείται «Φωτομανία».
Το σημειώνουμε με την πικρή διαπίστωση ότι για να τυπωθούν και να διανεμηθούν
τέτοια φυλλάδια, οι διαφημιζόμενες σ’ αυτό εταιρίες έχουν περικόψει κατά πολύ
την οικονομική τους υποστήριξη σε αντίστοιχες προσπάθειες των φωτογραφικών
αλυσίδων, έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις διαφημιστικές καταχωρήσεις τους στα
κλαδικά περιοδικά, έχουν σχεδόν κλείσει την στρόφιγγα του διαφημιστικού οξυγόνου σε άλλα έντυπα γενικού ενδιαφέροντος. Και όποιος αντέξει άντεξε...
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Ασύρματες κορνίζες
Το μέλλον της παρουσίασης;
Σύμφωνα με έρευνα της ΡΜΑ Μarketing
Research 22% των αμερικάνικων σπιτιών διαθέτει ψηφιακή κορνίζα. Βέβαια
πρόκειται για συσκευές πρώτης γενιάς
χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες όπως
ασύρματη σύνδεση Wifi που αρχίζει να
γίνεται δημοφιλής στα φετεινά μοντέλα.
Παρόμοιες προδιαγραφές αναμένεται
ν’ απογειώσουν την αγορά το 2010
αν πιστέψουμε την Stephanie Ethier,
αναλύτρια του In-Stat “Oι τιμές των
ασύρματων συσκευών με wifi συνεχώς
πέφτουν, και οι κατασκευαστές θέλουν
να διαμορφώσουν ένα κοινό εκπαιδευμένο για αντίστοιχες εφαρμογές τώρα
που οι απλοί καταναλωτές αρχίζουν ν’
αποδέχονται την ιδέα της ασύρματης
κορνίζας.»

TIPA Awards
Τελετή απονομής στην Κολωνία
Η επίσημη απονομή των ετήσιων βραβείων της ΤΙΡΑ (Technical Image Press Association)
πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2009 στη Κολωνία. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο
πολυτελές ξενοδοχείο Grandhotel Schloss Bensberg. Παρέστησαν εκπρόσωποι και των 26
βραβευμένων εταιριών που αποδέχθηκαν τα εν συνόλω 40 βραβεία. Όπως είναι γνωστό
η διαδικασία βράβευσης έλαβε χώρα κατά το ετήσιο συνέδριο της ΤIPA στη Βουδαπέστη
(2 ως 5 Απριλίου) με συμμετοχή διευθυντών σύνταξης και αρχισυντακτών όλων των
περιοδικών μελών της ένωσης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2009 είναι η χρονιά
μετεξέλιξης της ΤΙΡΑ σε παγκόσμια ένωση με την αποδοχή μελών από τις ΗΠΑ, τον Καναδά
και τη Νότιο Αφρική. Κατά την τελετή τιμήθηκαν επίσης οι Markus Oster αντιπρόεδρος της
Κöln Messe και Rainer Sschmidt της German Photo Industry Association.

Toshiba Qosmio G50
Κορυφαίες Multimedia επεκτάσεις
Η multimedia εμπειρία ανεβαίνει σε νέα επίπεδα με το νέο laptop Qosmio της Toshiba.
Περισσότερο πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα κέντρο φορητής ψυχαγωγίας με τον
επεξεργαστή Toshiba Quad Core HD να παρέχει άφθονη επεξεργαστική ισχύ, την οθόνη
υπερυψηλής ανάλυσης (1920x1080) μεγέθους 18,4in. TrueBrite & Full High Definition που
υποστηρίζεται από κινηματογραφικής ποιότητας γραφικά της NVIDIA SLi x 2 με video μνήμη
1GB (!!) και τον Hi-Fi ήχο που εκφράζεται μέσω των ηχείων σχεδίασης Harman Kardon.
Οι προδιαγραφές είναι ανάλογες: μνήμη 4GB, δύο σκληροί δίσκοι συνολικής χωρητικότητας
640GB από τις μεγαλύτερες που έχουν ποτέ ενσωματωθεί σε φορητό υπολογιστή, θύρα
HDMI και οπτική έξοδο ήχου S/PDIF-out, δύο slots Εxpress card κλπ.
IDEAL 210 5193900

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

www.photo.gr

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Τεχνική υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη
Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη
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åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Ιστορίες με πάθος.
Η φωτογραφική μηχανή EOS 5D Mark II αποτελεί
το ιδανικό εργαλείο για επαγγελματίες φωτογράφους 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.

Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
Γράψτε την ιστορία σας.

w w w. inter s ys .gr
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Sigma
Ultrawide 10-20mm
F3.5 EX DC HSM
Κυκλοφόρησε ο super wideangle
φακός της Sigma με το ενσωματωμένο
αθόρυβο μοτέρ οδήγησης του
autofocus που προσφέρει γρήγορη
απόκριαη στην εστίαση. Περιλαμβάνει
δύο οπτικά στοιχεία χαμηλής διάχυσης
Extraordinary Low Dispersion,
τέσσερα ασφαιρικά στοιχεία και ειδική
επίστρωση Super Multi Layer, όλα
με στόχο την επίτευξη εξαιρετικής
απόδοσης σε όλο το ορατό φάσμα.
Ο φακός έχει ελάχιστη απόσταση
εστίασης μόλις 24cm σε όλη την
κλίμακα zoom και μέγιστη μεγέθυνση
1:6,6. O εσωτερικός μηχανισμός
εστίασης διευκολύνει την προσαρμογή
πολωτικών και ντεγκραντέ φίλτρων
αφού δεν περιστρέφεται το εμπρόσθιο
στοιχείο.
ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
210 9270492

Philips Brilliance
H τεχνολογία PowerSensor εγγυάται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
Η MMD, το νέο όνομα πίσω από τις επώνυμες οθόνες της Philips, παρουσίασε την οθόνη Philips Brilliance LCD με τεχνολογία PowerSensor. H νέα οθόνη προσφέρει ποιότητα
εικόνας και ήχου, ενώ παράλληλα μειώνει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας. Στην
τεχνολογία PowerSensor, ο ενσωματωμένος αισθητήρας εντοπίζει την παρουσία ή όχι
του χρήστη μπροστά στην οθόνη ενεργοποιώντας και απενεργοποιώντας ανάλογα τη
συσκευή. Ο αισθητήρας PowerSensor λειτουργεί με υπέρυθρες ακτίνες, οι οποίες δεν
παρεμβαίνουν στον υπόλοιπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό του γραφείου, όπως το ασύρματο πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τα ακουστικά, τα κινητά τηλέφωνα, κ.λπ. Ο χρήστης μπορεί
να καθορίσει ο ίδιος την απόσταση από την οθόνη, σύμφωνα με την οποία θα ενεργοποιείται ο αισθητήρας (το PowerSensor μπορεί να διακρίνει την παρουσία του χρήστη σε
απόσταση 30-120εκ). Με το concept αυτό επιτυγχάνεται πολύ καλύτερη εξοικονόμηση
ενέργειας σε σχέση με το powersave που εξαρτάται από το PC
Η οθόνη Philips Brilliance LCD PowerSensor θα είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά
από τον Ιούλιο 2009 με ενδεικτική τιμή λιανικής τα €199 (πλέον ΦΠΑ). Περισσότερες
πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.philips.com/lcdmonitors
www.philips.gr

Hewlett Packard
Probook: Νέα σειρά laptop
Προς τους επαγγελματίες χρήστες απευθύνεται η νέα σειράς φορητών υπολογιστών
Hewlett Packard ProBook, αποτελούμενη από τρία μοντέλα τα HP ProBook 4710s, 4510s και
4515s. To μεσαίο της σειράς συνοψίζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία που μοιάζει πολύ με την
αντίστοιχη της σειράς Dell Vostro. Απλότητα και ποιότητα κατασκευής μαζί με καλές επιδόσεις.
Το 4510s φοράει επεξεργαστή Core 2 Duo και 3GB RAM, oθόνη 15.6-in. (diagonal) LED-backlit
HD (1366x768 pixel), έχει data encryption για το σκληρό δίσκο κλπ.
HEWLETT PACKARD HELLAS 210 8091100

ΤΕΥΧΟΣ 30 • ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Τώρα σε νέες εγκαταστάσεις!

Αναπάυσεως 6, Μεταμόρφωση 144 51, Τηλ.: 210 2833181, Fax: 210 2833901, www.photomedical.gr
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Εpson
Νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης
Η Epson, θα δωρίζει €1 (ή 1 λίρα
στερλίνα στη Μεγάλη Βρετανία)
στον Ερυθρό Σταυρό για κάθε
δοχείο μελάνης από εκτυπωτή inkjet
της εταιρίας που επιστρέφεται για
ανακύκλωση. Το πρόγραμμα αυτό, που
εφαρμόζεται με επιτυχία στη Γαλλία
από το 2006, έχει τώρα προχωρήσει
με συμφωνίες με τον Ερυθρό Σταυρό
σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία.
Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα
επέκτασης του προγράμματος και σε
άλλες χώρες της Ευρώπης. Βάσει των
ποσοστών ανακύκλωσης που έχουν
σημειωθεί μέχρι σήμερα, υπολογίζεται
ότι εντός του 2009 ο Ερυθρός Σταυρός
θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα
τουλάχιστον €165.000.
EPSON 210 8099499

LG Viewty
Eπιστρέφει ανανεωμένο
Τα φωτοκινητά αποτελούν highlight της αγοράς και οι μεγάλες εταιρείες
κονταροχτυπιούνται για την πρώτη θέση. H LG ανανέωσε λοιπόν μια από τις πιο
δημοφιλείς συσκευές της και μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι.
Το Viewty Smart (LG-GC900) εκπροσωπεί την ολοκαίνουργια εκδοχή του φωτογραφικού
κινητού τηλεφώνου και υπόσχεται ποιοτικές φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης με την
κάμερα 8 megapixel. Το κινητό ενσωματώνει την λειτουργία Έξυπνης Λήψης (Intelligent
Shot Mode) για εύκολη λήψη επαγγελματικών φωτογραφιών, αναλύοντας αυτόματα την
εικόνα και προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις της κάμερας.
Το LG Viewty Smart -εκτός από τη λειτουργία Intelligent Shot- ενσωματώνει πληθώρα
αναβαθμισμένων χαρακτηριστικών όπως την 8 megapixel κάμερα με ISO 1600, την
υψηλής ανάλυσης WVGA οθόνη, τον έξυπνο επεξεργαστή εικόνας αλλά και το νέο
διαδραστικό 3D S-Class User Interface (UI) της LG για γρήγορη και άνετη πλοήγηση στο
μενού.
LG Electronics 210 4800510

Τα LED στα πάνω τους
Θα κυριαρχήσουν
στις φωτογραφικές μηχανές
Σύμφωνα με δημοσιευμένη έρευνα της
αμερικανικής εταιρίας On Semiconductors
από το Phoenix της Αριζόνα, είναι πολύ
πιθανόν μέσα σε πέντε χρόνια τα LED
υψηλής ισχύος να αντικαταστήσουν τα φλας
στις digital compact φωτ. μηχανές. Αν και
χρειάζεται νέα τεχνολογία τροφοδοσίας για
την απαιτούμενη ισχύ, εφευρέσεις όπως
ο πρισματικός μικροπυκνωτής με υψηλή
δυνατότητα ρευματοδοσίας, αναμένεται να
ανοίξουν το δρόμο στις εξελίξεις. Μάλιστα
με το αντίστοιχο κύκλωμα οδήγησης μια
συστοιχία hi power LED μπορεί να παίξει
πολλαπλό ρόλο ως preflash, flash, video
light και φακός εκτάκτου ανάγκης.
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Levallois / EPSON
Φωτογραφικός διαγωνισμός με
έπαθλο 10.000 ευρώ!
H γαλλική πόλη Levallois και η EPSON
France ανήγγειλαν τον δεύτερο ομώνυμο
φωτογραφικό διαγωνισμό με στόχο την
προώθηση της φωτογραφικής δημιουργικότητας σε διεθνές επίπεδο. Ο διαγωνισμός
είναι ανοικτός σε νέους φωτογράφους κάτω
των 35 ετών, ανεξαρτήτως εθνικότητας και
οι συμμετοχές πρέπει να υποβληθούν ως
31 Ιουλίου 2009. Οι βραβευμένες φωτογραφίες θα αναρτηθούν σε έκθεση στο
κτήριο L’Escale, στο Πολιτιστικό Κέντρο
της πόλης Levallois, κατά τη διάρκεια του
Photo Levallois Festival, (20 Noεμβρίου ως
24 Δεκεμβρίου, 2009). Η κριτική επιτροπή
απαρτίζεται από τους • Dana Faconti,
αρχισυντάκτρια Blind Spot, New York, USA
• Saskia Asser, επιμελητή του Μουσείου
Φωτογραφίας του Αμστερνταμ • Timothy
Persons, διευθυντή Taik Gallery και της
Σχολής Εικαστικών και Φωτογραφίας του
Helsinki, Finland • Fu Xiaodong, τεχνοκριτικό και επιμελητή Fine Arts Academy του
Πεκίνου • Εmmanuel Transon, επιμελητή
εκθέσεων • Stéphane Decreps, πολιτιστικό εκπρόσωπο της Δημοτικής Αρχής του
Levallois.
www.photo-levallois.org

Αφοι Θεοδώρου
Nέος κατάλογος προϊόντων
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε.
κυκλοφόρησε πρόσφατα τον νέο πλήρως ενημερωμένο κατάλογό της. Ο νέος
αυτός κατάλογος θα αποτελέσει χρήσιμο
εργαλ είο στα χέρια των πελατών της
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. και παράλληλα θα δώσει την δυνατότητα σε νέους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν για την πλούσια
γκάμα των προϊόντων της.
ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. 210 4209583

Έρευνα ΡΜΑ
Μία στις τρεις φωτογραφικές μηχανές είναι δώρο!
Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη PMA Digital Imaging Survey 2009, πάνω από το
35% των ψηφιακών φωτ. μηχανών που αγοράστηκαν στις ΗΠΑ κατά το 2008, προορίζονταν
για δώρο, ενώ την προηγούμενη χρονιά το ποσοστό ήταν 32%,. Επίσης το ποσοστό της
προσωπικής, ιδιωτικής χρήσης ήταν 57% έναντι 62% της προηγούμενης χρονιάς.
Οι υπόλοιπες περιπτώσεις αφορούν επιχειρηματική χρήση, διαγωνισμούς κλπ. Σύμφωνα με
τα πορίσματα της έρευνας τα δώρα αφορούν νοικοκυριά της μεσαίας και ανώτερης εισοδηματικής τάξης ενώ οι φτωχότερες οικογένειες ήταν σε μεγαλύτερο βαθμό αποδέκτες δωρεάν
μηχανών σαν ανταμοιβές από κουπόνια brand loyalty (supermarket κ.ά.).

Lenovo ThinkPad T400s
Ισχυρό και επαγγελματικό Laptop
Εμπνευσμένο από το πιο ελαφρύ laptop
της Lenovo, τον ThinkPad X300, το νέο
laptop ζυγίζει μόλις 1,7 κιλά, και το πάχος
του είναι 21,1 mm. Όλα αυτά με οθόνη LED
14” DVD burner και ανθεκτικό Roll Cage
περίβλημα. Το καινούργιο laptop διαθέτει:
• Επεξεργαστή Intel® 2.53 GHz Core™2Duo
(standard voltage) και γραφικά
• Επιλογή ανάμεσα σε Solid State Drive
έως 128GB ή hard drive έως 250GB
9.5mm DVD burner ή Blu-Ray player
• Ethernet, WiFi και κατ’επιλογή WWAN
και Bluetooth
• 34mm είσοδο Express Card ή 5-σε-1
multimedia card reader
• Σχεδόν 6 ώρες διάρκεια μπαταρίας
• Δυνατότητα υποστήριξης δυο οθονών μέσω Display Port και VGA
• Ενεργειακή απόδοση Energy Star 5.0
• Ενσωματωμένη θύρα USB/eSATA
LENOVO 213 0087200
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Συνεντεύξεις
Και έρχονται τα χειρότερα: Μόλις
εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή, µόλις
βγάλουμε τα µάτια µας δηλαδή µε τα
ίδια µας τα χέρια καταστρέφοντας µια
πηγή εσόδων από το minilab - στο οποίο
τώρα τυπώνουμε από µία µόνον κάρτα
π.χ. 300 φωτογραφίες 13x18 - θα έρθει
το πολυκατάστημα και θα υφαρπάξει
τον πελάτη µε την σκοτωμένη του τιµή,
όπως µας πήρε την φωτογραφική µηχανή,
την βιντεοκάµερα κτλ. κτλ. Άρα γιατί να
πέσουμε σ’ αυτήν την παγίδα;

• Γιατί είναι ένα νέο και πολύ
διαδεδοµένο προϊόν στο εξωτερικό και
θα ‘ρθεί και δω. Γι’ αυτό!
Δηλαδή είναι λογικό ένα φωτογραφικό
κατάστηµα να εκπαιδεύσει τον πελάτη
του να φέρει µια επιλογή π.χ. 20
φωτογραφιών του και να του δώσει
ένα εικοσάφυλλο βιβλιαράκι που το
έκανε κάποιος άλλος; Γιατί να µην του
προτείνουμε 20 φοβερές εκτυπώσεις
- η ακόμα καλύτερα γιατί όχι όλες τις
φωτογραφίες που έβγαλε το καλοκαίρι
- σε αθάνατο φωτογραφικό χαρτί µε
περισσότερο κέρδος για την επιχείρησή
µας; Μπορείτε να µου απαντήσετε;

Aνέστης Αποστολίδης
“Το photobook θα είναι η ...ταφόπλακα του φωτογραφείου!!!”
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Τ. ΤΖΙΜΑΣ
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Α.Ε. περιλαμβάνει έξι φωτογραφικά καταστήματα στα
δυτικά προάστια της Αθήνας απ’ τα οποία τέσσερα στο Αιγάλεω, ένα στην Νίκαια και
ένα στο Περιστέρι. Είχαμε πρόσφατα µια ενδιαφέρουσα συζήτηση µε τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ανέστη Αποστολίδη. Οι απόψεις του, ειδικά περί photobook,
είµαστε σίγουροι ότι θα προκαλέσουν συζητήσεις και ενστάσεις στον κλάδο εν µέσω
καλοκαιρινής ραστώνης...

• Μπαίνω κατευθείαν στο θέµα: Άκουσα τελευταία ν’ αποκαλείτε ‘‘ταφόπλακα του
φωτογραφείου’’ την προώθηση του photobook ως νέου προϊόντος. Δεν είναι αυτό
πολύ βαριά κουβέντα;
Δεν καταλαβαίνω γιατί ένα φωτογραφικό κατάστημα πρέπει να προωθήσει ένα άγνωστο
προϊόν στους πελάτες του - όπως το photobook - όταν δεν έχει ακόµη προωθήσει τις
άπειρες άλλες και πιο συμφέρουσες προτάσεις του στους πελάτες του. Γιατί δηλ. πρέπει
ν’ αφήσουμε την εκτύπωση απ’ όλα τα µέσα αποθήκευσης που κυκλοφορούν σήµερα, από
κινητά τηλέφωνα µέχρι εικόνες σε DVD, σε φωτογραφικό χαρτί και να ρίξουμε όλο µας το
βάρος στο photobook απ’ το οποίο -και µάλιστα δίνοντάς το κάπου έξω για να φτιαχτεί - θα
έχουμε µε το ζόρι 30% κέρδος στην ήδη πολύ χαµηλή τιµή πώλησης; Μπορούμε αντίθετα
να οδηγήσουμε την ανάγκη του πελάτη σε άλλες μορφές εκτύπωσης όπως μπλουζάκι,
κούπα, αφίσες, παζλ, κρυσταλλογραφία που έχουν αξιόλογη προστιθέμενη αξία.
• Την “ταφόπλακα” δεν καταλαβαίνω!
Συνεχίζω… Ρίχνοντας όλο µας το βάρος στην προώθηση του photobook θα απαξιώσουμε
τις εκτυπώσεις µας στο minilab για το οποίο επενδύσαμε 100-150.000 ευρώ.
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• Γιατί η εκτύπωση από φιλµ είναι σε
κάθετη πτώση, γιατί το µαγαζί θέλει νέα
προϊόντα στο πνεύµα του ψηφιακού
21ου! Γι’ αυτό!
Κάνετε µέγα, µέγιστο λάθος!
Οι εκτυπώσεις σε φωτογραφικό χαρτί
γνωρίζουν άνθηση και ιδιαίτερη
ανάπτυξη. Όλα τα καλά φωτογραφεία
µπορούν να σας το επιβεβαιώσουν.
Έχουν πρόβληµα µόνον όσοι δεν ξέρουν
να επικοινωνήσουν και να πουλήσουν την
φωτογραφία από το minilab.
Για να το πω πιο απλά: Αντί να
µαθαίνουµε τον πελάτη να τυπώνει στο
φωτογραφικό κατάστημα τις φωτογραφίες
του, εσείς µου λέτε να τον µαθαίνουµε
να µην τυπώνει µε σιγουριά όπως παλιά
αλλά να τον οδηγήσουμε σ’ άλλα
κανάλια, σ’ άλλες λογικές…
• Το photobook θυµίζω ότι έκανε δειλά
- δειλά το ξεκίνηµά του σαν µικρό
ψηφιακό άλµπουµ που συνόδευε τις
βαριές επαγγελµατικές δουλειές του
γάµου και της βάπτισης...
Εδώ κάπου πρέπει να διαχωρίσουµε
τα πράγµατα για να µην υπάρξουν
παρεξηγήσεις: Άλλο το ψηφιακό
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Συνεντεύξεις
Βεβαίως. Το disc της Kodak, το σύστηµα
APS που είχε και τα πανοραµικά του
και µάλιστα µας όπλιζε µε επιχειρήµατα
αισθητικής και δηµιουργικότητας για να
το πουλήσουµε στον πελάτη. Όλα αυτά
πήγαν στα αζήτητα.

• Δεν είναι όµως το ίδιο πράγµα…
Επειδή συνεχίζετε και επιµένετε µε την
ιστορία του photobook να σας πω και
κάτι άλλο. Το φωτογραφικό κατάστηµα
έχει κορνίζες, έχει καλαίσθητα άλµπουµ.
Όλα αυτά τα προϊόντα υψηλής και
σταθερής κερδοφορίας εάν επικρατήσει
η λύση του photobook θα πρέπει
να τα απαξιώσουμε. Με ποιά άλλα
προϊόντα θα τα αντικαταστήσουμε για να
παραμείνουμε βιώσιμοι;

άλµπουµ που προτείνουµε σ’ ένα γάµο και σε µια βάπτιση και άλλο το µικρό photobook
µε στιγµιότυπα του ερασιτέχνη φωτογράφου. Στο ψηφιακό άλµπουµ γάµου λέµε ναι, δεν
χωράει καµιά συζήτηση. Όµως στο photobook για τον ερασιτέχνη φωτογράφο είµαστε
κάθετα αντίθετοι.
• Ίσως δεν καταλαβαινόµαστε. Το photobook επινοήθηκε ως δέλεαρ για τον ερασιτέχνη.
Γι’ αυτόν που δεν τύπωνε τις ψηφιακές του φωτογραφίες και µε αυτόν τον τρόπο τώρα
κάνει τις επιλογές του και δειλά - δειλά άρχισε να τις τυπώνει. Είναι προσωποποιηµένο,
είναι µοντέρνο, δεν µυρίζει την µούχλα του παλιού…
Το παλαιότερο είναι τιμιότερο και αναδίδει συνήθως άρωμα αναμνήσεων. Το photobook
είναι επινόηση κάποιων εργαστηρίων παραγωγής ψηφιακών άλµπουµ βαρέως τύπου που
έκαναν υπερβολικά κοστοβόρες επενδύσεις. Κάλυψαν τον γάµο και την βάπτιση - πόσοι
γάµοι να γίνουν σε ψηφιακό άλμπουμ;- και τώρα θέλουν να µπουν σε µια πιο µαζική
αγορά. Σ’ αυτή των ερασιτεχνών φωτογράφων. Δεν θα ακολουθήσουμε επιλογές που δεν
μας συμφέρουν!

• Στην ελεύθερη αγορά υπάρχει ένας βασικός κανόνας τον οποίο θα τον αναφέρω
...ανάποδα: Δεν µπορεί να σταµατήσει η παραγωγή ενός προϊόντος, όταν αυτό
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του καταναλωτή!
Το photobook δεν ανταποκρίνεται σε καµία ανάγκη. Κανείς πελάτης δεν μας το έχει ζητήσει.
Έρχονται και µας ζητάνε κούπα, µπλουζάκι, παζλ κ.α. Το photobook το ξέρουν κάποιοι
λίγοι, ελάχιστοι σ’ όλη την Ελλάδα. Ο πελάτης που µπαίνει στα καταστήματά μας θέλει
συνήθως να τυπώσει τις φωτογραφίες του. Γιατί πρέπει να του προτείνουμε μια αμφιβόλου
ποιότητας λύση και να εγκαταλείψουμε την παραδοσιακή καθολικά αποδεκτή εκτυπωμένη
φωτογραφία; Ας µην λέµε τα ίδια πράγµατα...
• Υπάρχει ιστορικό προηγούµενο προϊόντων στον κλάδο μας που ήθελαν
να τα πλασάρουν κάποιες εταιρείες και απέτυχαν;
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• Κάτι τελευταίο για να κλείσουµε
την κουβέντα;
Ο ερασιτέχνης φωτογράφος σήµερα από
την πληροφόρηση που έχει,
ξέρει ότι µπορεί να τυπώσει την
φωτογραφία από το κινητό του π.χ. στον
ΓΕΡΜΑΝΟ και όχι στο φωτογραφικό
κατάστημα. Άρα αυτό που προέχει
σήµερα είναι να αναδείξουµε αυτό
που µπορούµε να κάνουµε καλά
στα φωτογραφεία µας και όχι να
εµπλακούµε σε περιπέτειες χωρίς
κέρδος. Αποτελεί επιχειρηματική επιταγή
τα φωτογραφικά καταστήματα να
συνεχίσουν να δημιουργούν
με τις υπάρχουσες δομές τους και
να μην γίνουν υποτελείς σε πρόχειρα
στημένες λύσεις.
Δ. AΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
• Θηβών 511 - Αιγάλεω, 210 5910103
• Σμύρνης 33 - Αιγάλεω, 210 5912538
• Θηβών 483 - Αιγάλεω, 210 5311338
• Ιερά Οδός 297 - Αιγάλεω, 210 5988818
• Αθηνάς 1 & Πλ. Δαβάκη
- Νίκαια, 210 4949422
• Παν. Τσαλδάρη & Σαρανταπόρου 1
- Περιστέρι 210 5785560
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Κυκλοφόρησε το τεύχος Νο 36

Αν είστε επαγγελματίας φωτογράφος ή εικονολήπτης
και δεν λάβατε το Photo Business...

...KANTE KΛΙΚ ΕΔΩ!
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Ο λόγος στoυς φορείς
ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ “ΦΟΙΒΟ”
Ο «ΦΟΙΒΟΣ» είναι ο Οργανισμός
Συλλογικής Διαχείρισης δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας των φωτογράφων
υπό την μορφή του Αστικού Μη
Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού
Περιορισμένης Ευθύνης, που, σύμφωνα και
με τις ειδικότερες διατάξεις του Ν. 2121/93
όπως ισχύει, περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας,
έχει ως σκοπό την προστασία ή/και την
διαχείριση των περιουσιακών δικαιωμάτων
των φωτογράφων - συνεταίρων μελών του.
Βασικός σκοπός είναι η συλλογική
διαχείριση των Πνευματικών Δικαιωμάτων
των φωτογράφων, δηλαδή ο Οργανισμός
εισπράττει και διανέμει στα μέλη του
όσα δικαιώματα δεν είναι δυνατό από
τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας
(Ν.2121/93) να εισπραχθούν ατομικά από

Γιώργος Παπαθανασίου

κάθε φωτογράφο. Μεταξύ αυτών των

Πρόεδρος Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων

η «εύλογη αμοιβή» που προβλέπεται για

Πνευματικής Ιδιοκτησίας Φωτογράφων “ΦΟΙΒΟΣ”

την ελεύθερη ιδιωτική αναπαραγωγή των

(Συνέχεια από την προηγούμενη εβδομάδα)
Σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ωρίμανσης των σχετικών συνθηκών στην Ελλάδα (για
εσωτερικούς και εξωτερικούς λόγους) υπαγορεύτηκε η ανάγκη του εκσυγχρονισμού
και της βελτίωσης της υπάρχουσας, απαρχαιωμένης, νομοθεσίας.
Και πράγματι αυτό έγινε με τον Νόμο 2121/93 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας»,
που εμείς, από την πλευρά των δημιουργών, άρα - κατά την άποψή μας - και για

δικαιωμάτων συμπεριλαμβάνεται

φωτογραφικών έργων.
Επίσης ο «ΦΟΙΒΟΣ» μπορεί να παρέχει κάθε
δυνατή νομική βοήθεια στους συνεταίρους
όσον αφορά τα δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας που του έχουν αναθέσει,
να διαχειρίζεται και να προστατεύει
το πρωτογενές δικαίωμα όσων μελών

τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της κοινωνίας, ήταν ιδιαίτερα θετικός. Επί πλέον
αυτό συνάγεται, κατά γενική ομολογία, από το γεγονός της αποδοχής των διατάξεών
του από το σύνολο των κομμάτων της ελληνικής Βουλής, πράγμα σπάνιο για
τα ελληνικά δεδομένα.
Η νομοθεσία λοιπόν με το Νόμο 2121/93, έχει προβλέψει ένα ικανοποιητικό πλαίσιο
προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών καθώς και
ιδιαίτερα των φωτογράφων, μετά και τις σχετικές παρεμβάσεις μας (όπως αναφέρθηκε
στο α’ μέρος της συνέντευξης), με ειδικές μάλιστα διατάξεις, όπως τα άρθρα 38 (για τα
δικαιώματα των φωτογράφων) και 72.5 (που προβλέπει την υποχρεωτική αναγραφή
του ονόματός του σε κάθε φωτογραφία που δημοσιεύεται).

του επιθυμούν την εκπροσώπησή τους

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ;

από ειδική εξουσιοδότησή του από τον

Εδώ τίθενται τα εξής ερωτήματα:
1. Αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για τους φωτογράφους αυτές οι ευνοϊκές
διατάξεις δηλαδή γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των δημιουργών και πόσο οι
διατάξεις του νόμου βρίσκουν εφαρμογή όταν οι θιγόμενοι προσφεύγουν στη
δικαιοσύνη;
2. Πόσο κινδυνεύουν από πιθανή τροποποίηση σε βάρος τους (καθώς και σε βάρος
των λοιπών δημιουργών);

δικαιούχο φωτογράφο.

κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων
συμβάσεών τους καθώς και την αντίστοιχη
εκπροσώπησή τους ενώπιον Δικαστηρίων
σε ατομική βάση, κι επίσης μπορεί να
συνάπτει συμβάσεις με τους χρήστες για τον
καθορισμό των όρων εκμετάλλευσης των
έργων και της οφειλόμενης αμοιβής, κ.α.
Ο Οργανισμός έχει δικαίωμα είσπραξης
και διανομής αμοιβών από πνευματικά
δικαιώματα σε ατομική βάση μόνον μετά

Και για τα δύο ερωτήματα η απάντηση είναι αποκαρδιωτική:
1. Όσον αφορά στην εφαρμογή του Νόμου:
Στην Ελλάδα παρατηρείται ένα γεγονός ασυνήθιστο σε σχέση με άλλα κράτη που έχουν
αντίστοιχο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Η «κλοπή» κατά το κοινώς λεγόμενο, ή, με
νομικούς όρους, η «προσβολή» των πνευματικών δικαιωμάτων, (που είναι ένα άϋλο
αγαθό), και μόνο για τις περιπτώσεις που αφορούν επαγγελματική χρήση, δηλαδή
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Ο λόγος στoυς φορείς

εκμετάλλευση, παρά την υφιστάμενη νομοθεσία, θεωρείται από πολλούς χρήστες, σαν να
μην είναι ιδιαίτερα σοβαρό ζήτημα. ενώ σε πολλές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται και από τα
δικαστήρια με πολύ διαφορετικό τρόπο απ` ότι προβλέπεται στην νομοθεσία, ή σε σχέσει
με αντίστοιχα αδικήματα που αφορούν υλικά αγαθά.
Σ` αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, που είναι συνήθεις, ένα επί πλέον σημαντικό πρόβλημα,
είναι ότι ο μεμονωμένος φωτογράφος, σπάνια θα καταφύγει στα δικαστήρια εξ αιτίας
αφ` ενός του αργού χρόνου απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα (συνήθως μια
υπόθεση τελεσιδικεί μετά από …7 χρόνια!!!) και αφ` ετέρου εξ αιτίας του γεγονότος ότι
η προσδοκώμενη αποζημίωση δεν είναι υψηλή (εφ` όσον κατά κανόνα και οι αμοιβές
δεν είναι ικανοποιητικές) ώστε να δικαιολογεί το σημαντικό κόστος, σε χρόνο και χρήμα,
της νομικής διεκδίκησης. Μην ξεχνάμε ότι η αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει ο
φωτογράφος είναι μόλις το διπλάσιο της συνήθους αμοιβής (και μάλιστα θα πρέπει να
αποδείξει δικαστικά και την πρωτοτυπία του έργου και το ύψος της συνήθους αμοιβής),
για την δε χρήση της φωτογραφίας χωρίς την άδειά του τα ποσά που επιδικάζονται
είναι ασήμαντα, ενώ όσον αφορά την μη αναγραφή του ονόματος (που, σημειωτέον,
προβλέπεται υποχρεωτικά από το νόμο αλλά κατά κανόνα δεν τηρείται) μόνο σαν αστείο
ακούγεται να καταφύγει κανείς στα δικαστήρια! (Σκεφθείτε ότι αν εσείς δεν πληρώσετε
εισιτήριο σε κάποιο μέσο μαζικής μεταφοράς, θα καταβάλλετε σαν πρόστιμο άμεσα
το 60πλάσιο της αξίας του εισιτηρίου, ενώ οι δημιουργοί, μετά από πολυετείς και
πολυέξοδους δικαστικούς αγώνες θα αποζημιωθούμε με το διπλάσιο της συνήθους
αμοιβής που θα παίρναμε για μια παρόμοια χρήση του, το ύψος της οποίας τελεί υπό στην
κρίση του δικαστηρίου!). Επί πλέον η δικαστική διεκδίκηση διαρρηγνύει κατά τεκμήριο τη
σχέση του φωτογράφου με το χρήστη («πελάτη» ή «εργοδότη» του), με κίνδυνο να βρεθεί
«εκτός αγοράς» (και μάλιστα στη μικρή ελληνική αγορά και σε περιόδους κρίσης και
ύφεσης) μια που κατά κανόνα οι χρήστες αυτοί είναι σε δεσπόζουσα θέση σε σχέσει με το
δημιουργό φωτογράφο.
Τι γίνεται όμως όσον αφορά το ποινικό μέρος, το οποίο κυρίως έχει θεσπισθεί για να
προστατεύεται ο δημιουργός και να εμπεδώνεται κλίμα σεβασμού των δικαιωμάτων του;
Κι` εδώ τα πράγματα είναι αποκαρδιωτικά γιατί διαπιστώνεται στην πράξη ότι τα
δικαστήρια πολύ δύσκολα, έως σπανίως, επιδικάζουν τις προβλεπόμενες ποινές, οι οποίες
θεσπίστηκαν ακριβώς για το σεβασμό του Νόμου!.
Το κύριο λοιπόν για μας είναι η εμπέδωση κλίματος σεβασμού των δικαιωμάτων των
δημιουργών με την εφαρμογή του Νόμου και ιδιαίτερα με την επιμόρφωση των δικαστών
για τα βασικά θέματά του (που φαίνεται ότι ακόμη έπειτα από 15 χρόνια δεν είναι γνωστός
σε πολλούς από τους δικαστές ειδικότερα της επαρχίας - μια που στην Αθήνα και την
Θεσσαλονίκη έχουν ληφθεί ορισμένα τέτοια μέτρα, όσον αφορά τουλάχιστο τα Εφετεία).
Γενικότερα οι νόμοι στις οργανωμένες κοινωνίες θεσπίζονται και για έναν ακόμη λόγο: την
προστασία των δικαιωμάτων των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων από εκείνες που κατά
τεκμήριο είναι περισσότερες ισχυρές. Άρα λοιπόν θα περίμενε κανείς πρωτίστως σεβασμό
από τα όργανα του κράτους και από τις διάφορες υπηρεσίες. Όμως κι` εδώ αντιμετωπίζουμε
σωρεία περιπτώσεων παράνομης εκμετάλλευσης, αυθαιρεσίας ή καταχρηστικής άσκησης
των δικαιωμάτων τόσο από Υπηρεσίες ή Οργανισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ καθώς
και επαγγελματιών χρηστών του χώρου μας, δηλαδή επιχειρήσεων που υποτίθεται ότι
“ενεργούν” στο πλαίσιο του Ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία (όπως ορισμένες
εκδοτικές επιχειρήσεις). Τα παραδείγματα πάμπολλα, καθημερινά και γνωστά!
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2. Όσον αφορά τους κινδύνους από
πιθανή τροποποίηση:
Και σ` αυτό το σημείο η Ελλάδα
πρωτοτυπεί: Παρ` ότι κατά κανόνα τα
προβλήματα προκύπτουν από τη μη
εφαρμογή του νόμου, δεν παρατηρείται
κλίμα εμπέδωσης και εφαρμογής
του, αλλά αντίθετα, μεταγενέστερες
τροποποιήσεις, που έρχονται με τον
πρόσχημα της ομαλοποίησης της
αγοράς, αντί να οδηγούν σε διορθώσεις
και βελτιώσεις, απλά περικόπτουν και
καταργούν δικαιώματα.
Ήδη δύο (2) επιτροπές έχουν ασχοληθεί
με την (πιθανή) τροποποίηση ή ακόμη και
«αναμόρφωση» του Νόμου, με αφορμή
ή (κατ` άλλους) πρόφαση, ορισμένα
προβλήματα που δημιουργούνται στην
«αγορά» όσον αφορά κυρίως άλλους
κλάδους δημιουργών.
Δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι
ο νόμος δεν επιδέχεται αρκετές
βελτιώσεις, και ο ΦΟΙΒΟΣ έχει υποβάλει
σχετικά συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες
προτάσεις, όμως γενικότερα, όσον
αφορά τους δημιουργούς, αλλά
και ειδικότερα, όσον αφορά τους
φωτογράφους πιστεύουμε ότι ο υπάρχον
νόμος, διασφαλίζει το μίνιμουμ των
δικαιωμάτων μας, και είμαστε αντίθετοι
σε οποιαδήποτε τροποποίηση μπορεί
να συρρικνώσει αυτά τα μίνιμουμ
δικαιώματα!
Άλλωστε η μέχρι τώρα εμπειρία μας είναι
αρνητική. Να αναφέρουμε ενδεικτικά:
Η τροποποίηση του άρθρου 8 δίνει
σε όλα τα ΝΠΔΔ το δικαίωμα, με το
πρόσχημα της «ανάθεσης» έργου, να
απογυμνώνουν τους δημιουργούς από
όλα σχεδόν τα δικαιώματά τους, πράγμα
που θεωρούμε καταχρηστικό.
Η τροποποίηση του άρθρου 18.3 (που
προέβλεπε «εύλογη αμοιβή» 2%
για τους Η/Υ, και όπου η ελληνική
νομοθεσία βρέθηκε ένα βήμα μπροστά
από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή) κάτω από
την πίεση συμφερόντων καταργήθηκε
με μεταγενέστερο νόμο το Σεπτέβριο του
2002, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ,
το οποίο είναι σαφώς αντισυνταγματικό,
όπως μάλιστα απεφάνθη με πρόσφατη
απόφασή του και ο Άρειος Πάγος.
Η ζημιά όμως έχει γίνει και οι δημιουργοί
έχουν ήδη χάσει αρκετά όλα αυτά τα
χρόνια, ακόμη και εάν η διάταξη τελικά,
όπως ακούγεται, επαναφερθεί.
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Επάγγελμα Μanager
Στη ράχη του κύματος
Ο αποτελεσματικός μάνατζερ έχει πάντα απάντηση στο «Τι θέλει, Πότε το θέλει
και από Ποιόν το θέλει. Αντίθετα, αποφεύγει επιμελώς την ανάμιξη του σε κάθε
διαδικασία όπου υπεισέρχεται το Πώς». Αν ο μάνατζερ πέσει στην παγίδα και
ασχοληθεί με το Πώς, τότε ο χρόνος που θα αναλωθεί γι’ αυτό θα είναι εις
βάρος των σωστών και γρήγορων αποφάσεων (που μόνο αυτός μπορεί και
πρέπει να πάρει), αναφορικά με το Τι, το Πότε και το Ποιός.

Τρεις ορισμοΙ
Τρεις ορισμοί που συνάντησα στα διαβάσματά μου και μου άρεσαν:
Επιχειρηματικότητα: «Η επικερδής παραγωγή και προμήθεια της ικανοποίησης
του πελάτη».
Μάρκετιγκ: «Η διαδικασία, μέσα από την οποία μια επιχείρηση ικανοποιεί συνεχώς
τις ανάγκες των πελατών της, έναντι ενός κέρδους που ικανοποιεί συνεχώς τις δικές
της ανάγκες».
Ηγεσία: «Η τέχνη, που κάνει ορισμένους ανθρώπους να πετυχαίνουν περισσότερα
απ’ όσα η επιστήμη του Μάνατζμεντ διδάσκει ότι είναι δυνατόν».

Η αξΙα αυτοΥ που Εχουμε
Ερώτηση: Μπορείτε να μας πείτε κάτι που η πείρα σας έχει προσθέσει σ’ αυτό που
ονομάζουμε επαγγελματική εκπαίδευση;
Απάντηση: Όταν ήμουν νεότερος μάνατζερ, όταν έβλεπα κάποιον να κάνει κάποιο
λάθος, αντί να τον διορθώνω, τον άφηνα να συνεχίζει να το κάνει μέχρι να
χειροτερέψει και να φτάσει σε τέτοιο σημείο, που να μη μένει τίποτα άλλο από το ν’
απολυθεί. Τώρα, αυτό το κρίνω ως σπατάλη χρόνου. Έμαθα με τον καιρό ότι όταν
απολύεις κάποιον, κινδυνεύεις να προσλάβεις στη θέση του έναν άλλο που κατά
πάσα πιθανότητα θα είναι χειρότερος. Εκείνο που μένει λοιπόν είναι η προσπάθεια
να παίρνεις κάθε φορά ό,τι καλύτερο μπορείς από τους ανθρώπους που έχεις στη
διάθεσή σου, προσπαθώντας, συγχρόνως, να τους κάνεις καλύτερους. Πότε με
συζήτηση, συχνότερα όμως με το να τους προκαλείς, δείχνοντας τους το σωστό σε
κάθε ευκαιρία που κάνουν νουν κάτι στραβό ή λάθος.

Μια αΙσθηση, μια μορφΗ ελευθερΙας
Η επάρκεια, ή καλύτερα ακόμα η υπεροχή κάποιου στη δουλειά του, εκτός από
τα αυτονόητα, δηλαδή χρήματα, τίτλους, προαγωγές, εξουσία, δύναμη, κοινωνικό
status κ.λπ., του εξασφαλίζει και κάτι πολυτιμότερο απ’ όλα αυτά: μια αίσθηση
ελευθερίας.
0 κάθε εργαζόμενος δεν έχει καλύτερο τρόπο απ’ αυτόν για να υπερασπισθεί
το ηδονικότερο επαγγελματικό δικαίωμα, που δεν είναι άλλο από την ευχέρεια
υποβολής παραίτησής του. Για να μπορεί, όμως, να καταφύγει σ’ αυτήν, να
καταφέρει, δηλαδή, να μην είναι αιχμάλωτος της θέσης που κατέχει, της καρέκλας,
όπως συχνά την αποκαλούμε, πρέπει να μην την έχει ανάγκη. Και ο μόνος
επαγγελματικά συμβατός τρόπος να μην την έχει ανάγκη είναι να μπορεί εύκολα να
την αντικαταστήσει. Αυτό όμως, με τη σειρά του, μόνο η επαγγελματική επάρκεια
μπορεί να του το εξασφαλίσει. Ίσως να προσέξατε ότι χαρακτήρισα την ευχέρεια
υποβολής παραίτησης ως το ηδονικότερο επαγγελματικό δικαίωμα. Έτσι είναι.
Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσουν μόνο όσοι εργαζόμενοι, σε κάποια στιγμή,
νιώθοντας ότι κάτι στην τρέχουσα δουλειά τους τους ενοχλούσε σε κάποιο ζωτικό
σημείο της προσωπικής ή της επαγγελματικής τους ζωής, πήραν το καπελάκι τους
και χωρίς δεύτερη σκέψη απομακρύνθηκαν απ’ αυτήν.

Το τΑλαντο
Οι μάνατζερ μαθαίνουν, συνήθως πολύ αργά, ίσως κατά το δεύτερο μισό της
επαγγελματικής τους ζωής, πόσο πολύτιμος, πόσο δυσεύρετος, πόσο αναντικατάστατος είναι ένας προικισμένος, ένας χαρισματικός συνεργάτης. Στο μεταξύ, μόνο
οι ίδιοι ξέρουν πόσο, ενδεχομένως, σπάταλοι, άδικοι και ανεπαρκείς υπήρξαν ως
διαχειριστές του όποιου τάλαντου οι συγκυρίες τούς εμπιστεύθηκαν.
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Leadership
H γωνιά του&βιντεολήπτη
marketing
Η αλλαγη
Το Μάνατζμεντ βλέπει την αλλαγή σαν μια
ευκαιρία να ισχυροποιήσει και να βελτιώσει την
επιχειρηματικότητα της εταιρίας, να συνδέσει τις
υποστηρικτικές λειτουργίες με τις στρατηγικές της,
να δοκιμάσει νέες επιχειρηματικές προκλήσεις
και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να
προωθήσει τις καριέρες των μελών του. Για το
μέσο εργαζόμενο, όμως, συμπεριλαμβανομένων
και των μικρομεσαίων στελεχών η αλλαγή
εμφανίζεται απειλητική, παρενοχλητική,
διασπαστική και γενικώς πηγή ανασφάλειας,
αβεβαιότητας και αντιπαράθεσης. Οι δυσκολίες
είναι προφανείς και τις έχουν αντιμετωπίσει όλοι
οι μάνατζερ που κατά καιρούς αποπειράθηκαν ν’
αλλάξουν κάτι.Πώς εξουδετερώνεται η αντίσταση
κατά της αλλαγής; Ελαφρώς παραφρασμένη
μια γαλλική παροιμία λέει, ότι, «η Αλλαγή
είναι μια πόρτα που μπορεί ν’ ανοίξει μόνο από
μέσα...» Ιδού κάποιες συμβουλές: • Ενθαρρύνετε
την όσο το δυνατόν ευρύτερη συμμετοχή
των εργαζομένων στον προγραμματισμό τής
επιδιωκόμενης αλλαγής.
• Εξασφαλίστε συνθήκες ακριβούς και πλήρους
πληροφόρησης. Οι ψίθυροι και οι φήμες γεμίζουν
ό,τι κενά αφήνει το επίσημο σύστημα επικοινωνίας
και είναι γνωστό πόσο η παραεπικοινωνία οδηγεί
σε αντίδραση, αμφισβήτηση και καχυποψία.
Τα κακά, όπως και τα καλά νέα, πρέπει να
λέγονται. Να γίνονται γνωστά. Και τα δυο είναι
συστατικά της καθημερινότητας και οδηγούν
στην κατανόηση των δυσκολιών. Ξεκαθαρίζουν
το τοπίο εντοπίζοντας το «πού είμαστε» και
φωτίζοντας το «πού πρέπει να πάμε».
• Οι συνήθειες, ακόμα και η τυπολατρεία των
εργαζομένων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
Εμμονές, απόψεις και καθημερινότητα ετών δεν
πρέπει απαραιτήτως να θεωρούνται ως αντίσταση
κατά της αλλαγής. Χειριστείτε τις με κατανόηση και
μετριοπάθεια. Βήμα - βήμα.
• Κάντε γνωστό στους ανθρώπους σας όχι
μόνο τους στόχους, αλλά και τους λόγους
που επιβάλλουν την αλλαγή. Οι εργαζόμενοι
χρειάζονται να ξέρουν όχι μόνο τι συμβαίνει γύρω
τους, αλλά και γιατί συμβαίνει...

Τα κείμενα του άρθρου
μας αποτελούν
αναδημοσίευση
από το βιβλίο του
Γιώργου Ι. Κωστούλα
“Επάγγελμα Μάνατζερ”
των εκδόσεων
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ
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Φοροτεχνικά

ΟΑΕΕ
Αυξάνεται 6% η εισφορά για σύνταξη, 20% για υγεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας την αύξηση του 6% στις εισφορές υπέρ των συντάξεων
υπαγορεύουν: Πρώτον, το έλλειμμα του κλάδου των συντάξεων (πάνω από 545 εκατ.
ευρώ έχει προϋπολογιστεί για φέτος) που διευρύνεται λόγω και του γεγονότος ότι οι
ασφαλισμένοι καταβάλλουν, κάθε χρόνο, αυξημένες εισφορές για 12 μήνες ενώ οι
συνταξιούχοι εισπράττουν παροχές για 14 μήνες και δεύτερον, η αναμενόμενη μείωση
του ποσού της κρατικής επιχορήγησης που θα δοθεί μέσα στο 2009 ύστερα και από
την απόφαση της κυβέρνησης να καταβάλλει έως τα τέλη Μαΐου 130 εκατ. ευρώ για να
πληρωθούν τα εφάπαξ επιδόματα των 500 ευρώ και των 300 ευρώ στους συνταξιούχους.

ΟΙ ΑΥΞηΣΕΙΣ
Οι αυξήσεις, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία, θα είναι για τις εισφορές στον κλάδο
των συντάξεων από 8,80 ευρώ έως 29,30 ευρώ και υπολογίζεται ότι θα αυξήσουν τα έσοδα
του ΟΑΕΕ κατά 145 εκατ. ευρώ. Για τον κλάδο υγείας (όπου δεν είχε επιβληθεί καμία αύξηση
εισφορών πέρυσι) η αύξηση, πάντα για τους παλαιούς ασφαλισμένους, θα είναι 15 ευρώ (στα
90 ευρώ από 75 ευρώ) και αναμένεται να αυξήσει κατά 45 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου
χωρίς, ωστόσο να «καλύψει» το προϋπολογιζόμενο για φέτος έλλειμμα των 70 εκατ. ευρώ.
Οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών (ΓΣΕΒΕΕ) και των εμπόρων (ΕΣΕΕ) εκπέμπουν
σήμα κινδύνου για τη βιωσιμότητα του ΟΑΕΕ, δηλώνουν αντίθετοι στις συνεχείς αυξήσεις
εισφορών και επικαλούνται την αναλογιστική μελέτη για τον ΟΑΕΕ που συνέταξε η διεύθυνση
αναλογιστικών μελετών του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπου
τονίζεται χαρακτηριστικά ότι «η ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων σε ποσοστά μεγαλύτερα της
εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης και του ετήσιου πληθωρισμού, μόνο βραχυχρόνια
βελτιώνει τη ρευστότητα και την κάλυψη των οργανικών ελλειμμάτων».
Προοπτικά, μάλιστα, οι αυξημένες εισφορές θα αυξήσουν το αναλογιστικό έλλειμμα των 51,9
δισ. ευρώ καθώς οδηγούν, στο μέλλον, σε μεγαλύτερες συντάξεις.
Η Αναλογιστική μελέτη διαπιστώνει, ακόμη, ότι:
Η αξία των συσσωρευμένων δικαιωμάτων για συντάξεις ασφαλισμένων της παρούσας
γενιάς ανέρχεται σε 28,4 δισ. ευρώ και η παρούσα αξία των ήδη καταβαλλόμενων στους
συνταξιούχους του ΟΑΕΕ συντάξεων στα 20 δισ. ευρώ, δηλ. συνολικά 48,4 δισ. ευρώ.
«Η περιουσία του Οργανισμού για μια ομαλή μακροχρόνια οικονομική πορεία θα έπρεπε, με
αυτά τα δεδομένα, να ήταν τουλάχιστον 48,4 δισ. ευρώ αντί των 588 εκατ. ευρώ που είναι»,
υπογραμμίζεται.
Η περιουσία των 588 εκατ. ευρώ που διαθέτει ο ΟΑΕΕ μπορεί να «καλύψει» μόλις το 1,21%
των υποχρεώσεων για πληρωμές συντάξεων στην παρούσα γενιά των ασφαλισμένων και
στους ήδη συνταξιούχους.
Στη μελέτη υπογραμμίζεται, τέλος, ότι το έλλειμμα θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο «αν το
επιμέρους ισοζύγιο της νέας γενιάς των ασφαλισμένων δεν ήταν πλεονασματικό» ενώ
σημειώνεται ότι «η σχέση εισφορών - παροχών (το ποσοστό αναπλήρωσης υπερβαίνει, σε
ορισμένες περιπτώσεις το 110%) επηρεάζει το αναλογιστικό έλλειμμα σε μεγαλύτερο βαθμό
απ’ ό,τι άλλοι παράγοντες όπως η υπογεννητικότητα, η ανεργία, κ.ά.».

Ταχυτερη επιδεινωση μεγεθων λογω κρισης
Τα οικονομικά δεδομένα του ΟΑΕΕ θεωρείται βέβαιο ότι θα επιδεινωθούν με ταχύτερο ρυθμό
λόγω της οικονομικής κρίσης. Το 2008 τα έσοδα είχαν υποχωρήσει κατά 25% σε σχέση με το
2007 (στα 2,293 δισ. ευρώ έναντι 2,317 δισ. ευρώ), ενώ προβληματισμοί υπάρχουν
για την πορεία των εσόδων μέσα στο 2009. Για το λόγο αυτό ο διοικητής του ΟΑΕΕ,
Κ. Παπαθανασίου, αναζητεί πρόσθετους πόρους μέσω της είσπραξης των οφειλών (περί τα 650
εκατ. ευρώ), ενώ έχει εισηγηθεί να επεκταθεί η ασφάλιση στους επαγγελματοβιοτέχνες που
έχουν έδρα σε περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων και να αυξηθεί, σταδιακά, η παρακράτηση
εισφορών από τους ασφαλισμένους για 14 μήνες. Την «κάλυψη» του αναλογιστικού
ελλείμματος με τη θεσμοθέτηση σταθερής κρατικής χρηματοδότησης, ως ποσοστό επί του
ΑΕΠ και κατά τα πρότυπα του ΙΚΑ, διεκδικούν, τέλος, οι οργανώσεις των
επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων, αίτημα το οποίο έχει απορρίψει η κυβέρνηση
λόγω της κατάστασης των δημόσιων οικονομικών.
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TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

τεκμηρια διαβιωσησ
Αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης που
αφορούν περίπου 700 χιλιάδες ελεύθερους
επαγγελματίες και επαγγελματοβιοτέχνες
σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της
κυβέρνησης. Το νέο σύστημα αναμένεται να
ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν
φέτος. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της
εφημερίδας “Ημερησίας”, μεταξύ των μέτρων
που εξετάζονται είναι το τεκμήριο διαβίωσης
για την κύρια κατοικία να εφαρμόζεται άνω
των 150 τ.μ., αντί των 200 τετραγωνικών.
Για τις δευτερεύουσες κατοικίες άνω
των 100 τ.μ., αντί των 150 τ.μ., ώστε
πολύ περισσότεροι φορολογούμενοι να
υποχρεώνονται να εμφανίζουν στην εφορία
σημαντικά αυξημένα εισοδήματα.
Το τεκμήριο για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα να
ενεργοποιείται πάνω από τα 2.000 κυβικά
εκατοστά. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες
(εξοχικές και μη εξοχικές), των οποίων οι
επιφάνειες υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο
να καθιερωθούν τεκμαρτά ποσά «ετησίου
ελαχίστου κόστους χρήσης και συντήρησης»
για το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων.
Για την κύρια κατοικία, το όριο απαλλαγής
των 200 τ.μ. είναι πιθανόν να μειωθεί στα 150
τ.μ. Εφόσον ένας φορολογούμενος κατέχει
κατοικία μεγαλύτερη από το αφορολόγητο
όριο, θα προσδιορίζεται το «ελάχιστο
ετήσιο κόστος χρήσης και συντήρησης»,
για το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων
της κατοικίας. Για την κύρια κατοικία θα
λαμβάνονται υπόψη 12 μήνες. Για τα σκάφη
αναψυχής το τεκμήριο να ενεργοποιείται για
όσα έχουν μήκος πάνω από 7 μέτρα.
Γίνονται σκέψεις για την επαναφορά της
δαπάνης για αποδοχές οικιακών βοηθών,
κηπουρών, οδηγών και άλλων έμμισθων που
αποτελούν βοηθητικό προσωπικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα
ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός
κ. Θρασύβουλος Μίαρης θα ενημερώνει
και συμβουλεύει για επίκαιρα οικονομολογιστικά θέματα.
e-mail: miaris.thrasivoulos@gmail.com
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H γωνιά του βιντεολήπτη

Η προετοιμασία γαμπρού & νύφης
Ένα μικρό αλλά απαιτητικό μέρος του video. Β’ μέρος
Αγαπητοί συνάδερφοι,
Σας έχω μιλήσει για την προετοιμασία του γαμπρού. Τώρα θα μιλήσουμε
για την προετοιμασία της νύφης.
Προετοιμασία νύφης:
Αν το σπίτι της νύφης είναι μονοκατοικία, τόσο το καλύτερο, διότι έχουμε την
αυλή που θα μας φανεί πολύ χρήσιμη και σίγουρα λόγω του γάμου θα είναι ίσως
ομορφότερα στολισμένη από κάθε άλλη φορά. Σας συνιστώ να βιντεοκαλύψετε
τις ομορφότερες γωνιές του εξωτερικού χώρου του σπιτιού σε κοντινά ή ακόμη
και λεπτομερή πλάνα και λιγότερα γενικά. Εδώ τα πλάνα μας θα είναι σταθερά
ή με μικρές κινήσεις vertical και panoramic δηλαδή μόνο αξονικές κινήσεις
της κάμερας. Μέσα στο σπίτι θα δείξουμε τον χώρο πολύ γενικά με κίνηση
panoramic, κάποιες φωτογραφίες από την νύφη και αν δεν υπάρχουν τότε ζητάμε
τα προσωπικά άλμπουμ τα οποία θα ξεφυλλίζει η νύφη σε ένα δωμάτιο με
χαμηλό φωτισμό, μόνη της. Οι καλεσμένοι είναι ένα καλό θέμα όταν πλαισιώνουν
την νύφη δίνοντας ευχές και δώρα. Βρίσκουμε τον μεγαλύτερο χώρο του σπιτιού
με τον καλύτερο φωτισμό για να πραγματοποιηθούν τα έθιμα. Το πιο γνωστό
έθιμο είναι τα ¨παπούτσια¨. Εδώ υπάρχει συζήτηση ανάμεσα στα μπρατίμια
(βλάμηδες) άρα δεν πρέπει να κάνουμε cut. Καλό θα ήταν να υπάρχει και ένας
ακόμη εικονολήπτης για να μην γίνετε βαρετό το βίντεο από την ίδια γωνία λήψης.
Η έξοδος από το σπίτι είναι σημαντική και πρέπει να την καλύψουμε με τρία ή
τέσσερα σπαστά πλάνα. Προσοχή πρέπει να είναι σαφής η συνέχεια στους θεατές.
Το χειροκρότημα είναι απαραίτητο για πιθανή συγκίνηση των γονιών ή ακόμα
και της νύφης. Ζητάμε από τους καλεσμένους να χειροκροτήσουν καθώς η νύφη
βγαίνει από το σπίτι.
							
(Συνεχίζεται)
ΝΊΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣυμβουλΕς & μυστικΑ
•		 Στο σπίτι της νύφης πρέπει να είμαστε
το λιγότερο 1 με 1,5 ώρες πριν την
κανονισμένη ώρα της γαμήλιας τελετής.
•		 Μην επιχειρήσετε να καλύψετε την
προετοιμασία της νύφης και μετά την
τελετή, εκτός αν είστε ο... σούπερμαν!
•		 Αν δεν έχετε steadicam ή βάση ώμου με
ανάρτηση μην κάνετε λήψεις travelling
•		 Δουλέψτε την
ίριδα χειροκίνητα
διότι δεν υπάρχει
πλήρης έλεγχος
του φωτισμού,
προπάντων αν
υπάρχει ήλιος
από το παράθυρο.
•		 Τα πολύ κοντινά
και λεπτομερή
πλάνα τα
προτιμάμε για να
μας βοηθήσουν
στο μοντάζ για
το δέσιμο των
πλανών.

ΣΕΛΙΔΑ 19

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία: Γιάννης Κανελλόπουλος
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!
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Wedmoments στην Άρτα
Η τεχνολογία και η τέχνη στην υπηρεσία του video

Εσωτερικό του καταστήματος

ΚΩστας & ΔημΗτρης ΜανταλιΑς,
Περιφερειακή οδός και Αράχθου
(έναντι δημοτικού πάρκινγκ)
Άρτα, τ.κ. 47100, Τηλ.:26810 70304, Fax: 26810 70260
www.wedmoments.gr, info@wedmoments.gr
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Η επιχείρηση Wedmoments άνοιξε τις πύλες της και λειτουργεί
κάπου από τις αρχές του 2006 στην Άρτα από τον Κώστα και
τον Δημήτρη Μανταλιά, αφού αρκετό καιρό πριν όπως μας
εξομολογήθηκαν είχαν αναρωτηθεί πως θα μπορούσε ο χώρος
της γαμήλιας βιντεοσκόπησης να φτάσει σε υψηλότερα ποιοτικά
επίπεδα.
“Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε, αποφασίσαμε να
προσφέρουμε στην αγορά υπηρεσίες που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν
υπήρχαν στο χώρο της Ελληνικής βιντεογραφίας γάμου. Έτσι λοιπόν
υιοθετήσαμε την πολυκάμερη κάλυψη, την χρήση steadicam και
την υποστήριξη high definition. Βέβαια ο κάθε επαγγελματίας που
σέβεται τον εαυτό του και τους πελάτες του δεν έχει την δυνατότητα
να επαναπαύεται. Η εξέλιξη πρέπει να είναι συνεχής και ουσιώδης.”
Έτσι, τεχνολογίες όπως γερανοί και glidetracks προστέθηκαν στον
εξοπλισμό της Wedmoments ενώ πρόσφατα ξεκίνησε η εργασία στο
βίντεο με τη χρήση φακού 35mm.
“Η αλήθεια βέβαια είναι πως η τεχνολογία από μόνη της δε λέει
τίποτα, αφού οποιοσδήποτε μπορεί να επενδύσει σε όλα τα
παραπάνω. Οι πραγματικές διαφορές εντοπίζονται στο τελικό σύνολο
του συνδυασμού shooting-editing, με σημαντικό παράδειγμα τα
highlights videos, τα οποία πιστεύω ότι περιέχουν ένα καθαρά
προσωπικό μας στυλ. Πραγματικά πολλοί μας έχουν πει ότι μπορούν
να ξεχωρίσουν ένα δικό μας video μέσα από πολλά, κάτι που το
θεωρούμε πολύ σημαντικό.”
Για το δυναμικό δίδυμο από την Άρτα η φιλοσοφία της δουλειάς
αποτελείται από απλές αξίες με βασικό τον σεβασμό προς τον πελάτη,
100% προσήλωση από μέρους τους, διακριτικότητα και συνεχής
εξέλιξη. Στη σύντομη κουβέντα μας φυσικά δεν μπορούσαμε παρά
να τους ρωτήσουμε για το γενικότερο επίπεδο των υπηρεσιών στην
Ελλάδα και που βρίσκονται σε σχέση με το εξωτερικό.
“Δυστυχώς, και αυτό είναι κοινό μυστικό, το βίντεο γάμου και
βάπτισης στη χώρα μας είναι επιεικώς απαράδεκτο, όχι απλά σαν
μέσος όρος αλλά στην συντριπτική πλειοψηφία του. Τους λόγους
δύσκολα μπορεί να τους προσδιορίσει κανείς με βεβαιότητα αφού
από τη στιγμή που υπάρχουν εκπληκτικοί φωτογράφοι γάμων, θα
περίμενε κανείς να υπάρχει και η ίδια τάση στο αντίστοιχο βίντεο.
Δυστυχώς οι σοβαροί βιντεογράφοι στην Ελλάδα δε χρειάζονται
καν όλα τα δάχτυλα του ενός χεριού για να μετρηθούν, και αυτό
δημιουργεί σίγουρα προβλήματα σε όλα εκείνα τα ζευγάρια που
επιθυμούν ισάξια ποιότητα στις παροχές για τις οποίες πληρώνουν.
Οι λόγοι για τα παραπάνω είναι πολλοί, αλλά ένας από αυτούς είναι
η απαξίωση του βίντεο από την πλειοψηφία των φωτογραφικών
καταστημάτων τα οποία δίνουν μια κάμερα σε όποιον μπαίνει
στο μαγαζί τους, βαπτίζοντάς τους βιντεογράφους. Σίγουρα
αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή, όχι όμως από τους παραπάνω
καταστηματάρχες αλλά από εκείνους τους ανήσυχους ανθρώπους
που θα προσπαθήσουν να εκφραστούν μέσα από τη δουλειά αυτή.”
Ο Κώστας και ο Δημήτρης Μανταλιάς έχουν πάρει μέρος 2 φορές
στον Αμερικάνικο διαγωνισμό της Accolade ο οποίος δέχεται
συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Την πρώτη φορά, το 2007 κέρδισαν
το βραβείο για την βιντεοσκόπηση ενός γάμου σε ένα μικρό χωριό
έξω από την Άρτα. Το δεύτερο βραβείο το κέρδισαν την επόμενη
χρονιά με τον ίσως πιο σημαντικό γάμο που έχουν κάνει ποτέ, στο
Salzburg της Αυστρίας.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Πέτρος Σορδίνας
Με το βλέμμα στη διεθνή αντίληψη περί wedding photography
Με το δικό του προσωπικό
ύφος και μια μοναδική ματιά
που κινείται στους δύσκολους
δρόμους του φωτορεπορτάζ
ο Πέτρος Σορδίνας ακολούθησε
την μεγάλη του αγάπη,
τη φωτογραφία, και την αγάπη
αυτή την έκανε ορατή στη
δουλειά του. Με τη διακριτική
του παρουσία και τους χαμηλούς
τόνους καταφέρνει να μαγνητίζει
με το φακό του τις προσωπικές
στιγμές των ζευγαριών και να τους
χαρίζοντάς τους έτσι ένα ιδιαίτερο
δώρο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Κωνσταντίνα Γκιτάκου
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• Με ποιά είδη φωτογραφίας ασχολείστε;
Ξεκίνησα τη φωτογραφία αρχικά ως χόμπι χωρίς να έχω σπουδάσει σε κάποια σχολή. Κάποια στιγμή
παρακολούθησα διάφορα σεμινάρια όπως για παράδειγμα αυτά του Φωτογραφικού Κύκλου στο
Μουσείο Μπενάκη αλλά και με τον Νίκο Οικονομόπουλο του Magnum. Σύντομα συνειδητοποίησα
πως η φωτογραφία είναι όλη μου η ζωή. Θέλησα λοιπόν να αφιερωθώ αποκλειστικά σε αυτό. Από το
2007 δουλεύω full time και ασχολούμαι με τη φωτογραφία γάμου και βάπτισης.
• Η φωτογραφία γάμου προέκυψε από προσωπικό ενδιαφέρον ή από βιοποριστική ανάγκη;
Η φωτογραφία γάμου προέκυψε από προσωπικό ενδιαφέρον και σαφώς πλέον αποτελεί
βιοποριστική επιλογή. Το επάγγελμά μου το ασκώ με τρόπο που ικανοποιεί τα αισθητικά και
καλλιτεχνικά μου κριτήρια. Οπότε θεωρώ πως έχω βρει τη χρυσή τομή.
• Είσαστε μέλος του διεθνούς φωτογραφικού οργανισμού Wedding Photojournalist
Association. Πέρα από την αναγνώριση που παρέχει ποιά είναι τα πρακτικά οφέλη;
Το Wedding Photojournalist Association δέχεται φωτογράφους που ακολουθούν το στυλ του
ρεπορτάζ. Το portfolio που παρουσιάζεται πρέπει να ανταποκρίνεται στο μεγαλύτερο ποσοστό σε
αυτή την προσέγγιση. Επίσης υπάρχει η παράμετρος του marketing που αποτελεί θετικό στοιχείο
η προβολή αφού έρχονται αναθέσεις από εκεί. Λόγω των διαγωνισμών η ιδιότητα του μέλους
δίνει κίνητρα συνεχούς βελτίωσης ώστε να φτάσει κάποιος στο επίπεδο των πιο σημαντικών και
αξιόλογων φωτογράφων - μελών. Σε κάθε ανάθεση προσπαθώ να είμαι συνεχώς καλύτερος,
όχι μόνο για το αποτέλεσμα που θα παραδώσω στους πελάτες μου αλλά και γιατί πέρα από την
ηθική ικανοποίηση, προβάλλεται διεθνώς η δουλειά μου μέσα από τους διαγωνισμούς.
• Η αλλαγή της αισθητικής και της ρεπορταζίστικης προσέγγισης στη φωτογραφία γάμου,
πιστεύετε πως αποτέλεσε ανάγκη ή σημείο των καιρών για τους έλληνες φωτογράφους;
Ο όρος wedding photojournalism ή “ρεπορτάζ” είναι μάλλον μαρκετίστικος αλλά αναγκαίος
για να εκφράσω αυτό που κάνω. Δεν πιστεύω πως αποτελεί ανάγκη ή σημείο των καιρών, είναι
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
απλά χαρακτηρισμός του τρόπου που δουλεύει ο κάθε
φωτογράφος που το πρεσβεύει. Προσωπικά βλέπω το γάμο
σαν ένα γεγονός, μια ιστορία και συνακόλουθα τον καλύπτω
με αυτόν τον τρόπο. Δεν στήνω ούτε και σκηνοθετώ
καταστάσεις. Βγάζω φωτογραφίες από αυτά που συμβαίνουν
μπροστά μου και στο τέλος παραδίδω την δουλειά μου
χωρίς να έχω παρέμβει στα γεγονότα της ημέρας. Υπάρχουν
φωτογράφοι όμως που χρησιμοποιούν τον όρο ρεπορταζ
χωρίς όμως αυτό να αντιπροσωπεύεται ούτε από την δουλειά
που παρουσιάζουν ούτε από τον τρόπο που δουλεύουν.

• Είναι εφικτό το ευρωπαϊκό ύφος να προσαρμοστεί στην
ελληνική πραγματικότητα;
Δεν θεωρώ ότι πρέπει να κατηγοριοποιείται η φωτογραφία
γάμου σε ευρωπαϊκό ή ελληνικό ύφος. Ο κάθε φωτογράφος
έχει το δικό του ύφος έκφρασης ανεξάρτητα από την
χώρα καταγωγής του. Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις στη
φωτογραφία. Ορισμένοι επιθυμούν μια πιο κλασσική
ή στημένη φωτογραφία γάμου και αλλοι έχουν ως
προτεραιότητα μια αυθόρμητη καταγραφή της ημέρας.
Ο πελάτης επιλέγει αυτό που καλύπτει τις ανάγκες του. Στην
Ελλάδα τελούνται πολλοί γάμοι ετησίως από Έλληνες και
ξένους, οπότε θεωρώ πως υπάρχει χώρος για όλους τους
φωτογράφους και όλα τα στυλ.
• Πως αισθάνεστε σε σχέση με τους ευρωπαίους
συναδέλφους σας;
Αναφορικά με την ποιότητα της δουλειάς μου δεν
αισθάνομαι μειονεκτικά, έχοντας κατακτήσει το δικό μου
προσωπικό ύφος και προσέγγιση. Η αγορές όμως είναι
διαφορετικές. Οι απολαβές των ξένων συναδέλφων είναι
σαφώς ανώτερες από αυτές των Ελλήνων. Μέρος της
ευθύνης όμως το έχουν οι ίδιοι οι φωτογράφοι που σε βάρος
της ποιότητας χαμηλώνουν τις τιμές τους για να κερδίσουν
περισσότερες δουλειές, ζημιώνοντας ουσιαστικά την αγορά.
• Προτείνετε τα ζευγάρια που σας αναθέτουν γάμο να
παραγγέλνουν και ένα «βαρύ» digital album;
Ο φωτογράφος πρέπει να προσλαμβάνεται για την ματιά
του. Καλό είναι να την συνοδεύεις και με ένα καλαίσθητο
περιτύλιγμα όπως ένα αλμπουμ. Δίνω στους πελάτες μου την
επιλογή του ψηφιακού ή του αναλογικού άλμπουμ. Η μόνη
διαφοροποίηση με μεγάλη μερίδα της αγοράς είναι ότι τα
φτιάχνω μόνος μου.
BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Πέτρος Σορδίνας γεννήθηκε
το 1972 στην Νορβηγία και
μεγάλωσε στην Κέρκυρα.
Ασχολείται επαγγελματικά
με την φωτογραφία γάμου
και βάπτισης από το 2007
με έδρα την Αθήνα. Είναι
βραβευμένο μέλος του
“Wedding Photojournalist
Association”
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Πριν 53 χρόνια...
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