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Αποστολή

Είμαστε όλοι φωτογράφοι…
Είναι και αυτό μία από τις ιδιαιτερότητες του
φωτογραφικού επαγγέλματος: Φωτογράφος
αποκαλείται και ο γκλαμουράτος τύπος
που φωτογραφίζει όμορφα top models,
φωτογράφος και ο κύριος που παραλαμβάνει
δουλειές πελατών πίσω από τον πάγκο ενός
φωτογραφείου και βγάζει τυποποιημένες
φωτογραφίες για ταυτότητες και διαβατήρια,
φωτογράφος κι’ αυτός που κάνει
αεροφωτογραφίες, φωτογράφος ακόμη και
ο ίδιος ο ερασιτέχνης. Μόνον στην Ιατρική
απαντάται κάτι αντίστοιχο. Αλλά και πάλι ο
όρος «γιατρός» συνοδεύεται πάντοτε από
τον προσδιορισμό της ειδικότητας: «Ιατρός
Γυναικολόγος», «Παιδίατρος», «Ιατρός
Καρδιολόγος» κτλ. Και μην μου πείτε
ότι π.χ. ένας φωτορεπόρτερ αποκαλείται
‘‘φωτορεπόρτερ’’ ακόμα και από τους ίδιους
τους συναδέλφους του. Όλοι, ακόμα και ο
ίδιος ο φωτορεπόρτερ, θέλει να αποκαλείται
απλά φωτογράφος. Έτσι χαρακτηρίζεται
συνήθως στα επίσημα κρατικά έγγραφα αλλά
πολύ συχνά έτσι αυτοπροσδιορίζεται και στο
βιογραφικό του. Θα μου πείτε τώρα: Τί σε
πειράζει εσένα που κάτω από την ομπρέλα
της λέξης «φωτογράφος» χωράνε όλοι;
Εκεί είναι το θέμα; Τόσα προβλήματα έχει ο
κλάδος…Πιστεύω με βεβαιότητα ότι απ’ αυτή
τη γενίκευση απορρέει το «φλου αρτιστίκ» που
χαρακτηρίζει την ασάφεια περιεχομένου του
όρου «επάγγελμα φωτογράφος».
Για να βεβαιωθείτε τι εννοώ κάντε ένα μικρό
προσωπικό γκάλοπ. Ρωτείστε π.χ. κάποιους
από τους χιλιάδες νέους που βρίσκονται αυτή
την περίοδο σε αναζήτηση επαγγελματικής
προοπτικής να σας προσδιορίσουν με
ακρίβεια την έννοια της λέξης ‘‘φωτογράφος’’.
Είμαι σίγουρος ότι θα λάβετε ποικίλες και
διαφορετικές περιγραφές. Που θα πάει
λοιπόν να σπουδάσει ο νέος την τέχνη της
φωτογραφίας και ποιά είναι αυτή;
Σάν να μην έφτανε η σύγχυση που
επικρατεί στον κλάδο, κάποιοι τεχνηέντως
έχουν εισαγάγει κι έναν ακόμη όρο:
«Φωτογραφίστας»!
Περαστικά μας…
Τ. ΤζΙμας
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Στη Λισσαβώνα με την Panaconic
Για την πανευρωπαϊκή press conference, 6-8 Ιουλίου
Την πρωτεύουσα της Πορτογαλίας διάλεξε για άλλη μια φορά η Panasonic για
την πανευρωπαϊκή press conference, που έλαβε χώρα το διάστημα 6-8 Ιουλίου
με παρόντες εκπροσώπους από τα μεγαλύτερα περιοδικά Imaging της Ευρώπης.
Φυσικά από την πανευρωπαϊκή press conference δεν μπορούσε να λείπει το
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και οι επαγγελματικές μας εκδόσεις Photobusiness και
Photobusiness Weekly. Η ιαπωνική εταιρεία δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση σ’ αυτήν
την ευρωπαϊκή πόλη, η οποία δένει αρμονικά τις επιρροές της από διαφορετικές
κουλτούρες και πολιτισμούς, που κανείς δεν φαντάζεται ότι μπορούν να
συμβιώσουν μέχρι να επισκεφτεί τη Λισσαβώνα. Στο παρελθόν η Panasonic έχει
επιλέξει ξανά αυτόν το προορισμό για να παρουσιάσει στον τύπο τις τεχνολογικές
εξελίξεις της εταιρείας. Αυτή τη φορά όμως θα περιμένετε λίγο περισσότερο καθώς
έχουμε δεσμευτεί να μην αποκαλύψουμε ακόμα τα προϊόντα που παρουσιάστηκαν.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Λισσαβώνα
Στη χώρα των μεγάλων εξερευνητών
Ως προσκεκλημένοι της Panasonic, βρεθήκαμε στην πόλη από την οποία
ξεκίνησε ο Vasco da Gama το 1497 με προορισμό την Ινδία και σηματοδότησε
την χρυσή εποχή της Πορτογαλίας τον 16ο αιώνα. Τότε η πόλη αποτελούσε
εμπορικό κέντρο που συνέδεε Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή αλλά και
Νότια Αμερική. Οι εξερευνητές έφεραν πίσω πλούτο, θησαυρούς και εμπορική
ακμή. Παρά ταύτα πρόκειται για μια πόλη που έχει δοκιμαστεί σκληρά όπως
Η Λισσαβώνα είναι μιά πανέμορφη, γραφική πόλη.
για παράδειγμα με το μεγάλο σεισμό του 1775 που κατέστρεψε το μεγαλύτερο
μέρος της και μάλιστα προκλήθηκε τσουνάμι. Σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε
μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη με τεράστια έργα υποδομής, σε σημείο που ο
‘Ελληνας επισκέπτης αναρωτιέται “μα καλά εμείς στην Αθήνα τι κάνουμε;”
Φτάσαμε στη Λισσαβώνα τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και χάρη στην πραγματικά
άρτια οργάνωση της Panasonic καταφέραμε να δούμε το μεγαλύτερο μέρος
της πόλης. Ήταν από τις πιο καλά οργανωμένες press conference και η
Panasonic φρόντισε με τον καλύτερο τρόπο τους καλεσμένους της. Με μια
πρώτη βόλτα στη πόλη των θαλασσοπόρων συνειδητοποιεί κανείς ένα
συνοθύλευμα επιρροών. Το καλύτερο παράδειγμα είναι η αρχιτεκτονική της
που εμπνέεται από τα ρεύματα του μπαρόκ και του γκόθικ ενώ εμφανείς είναι
και οι ελληνικές και ρωμαϊκές κλασσικές επιρροές. Ας μην ξεχνάμε ότι ο μύθος
θέλει τον Οδυσσέα να έχει ιδρύσει την πόλη φεύγοντας από την Τροία.
Οι ρυθμοί της πόλης είναι ήρεμοι ενώ στα μέσα του καλοκαιριού ετοιμάζεται
να φιλοξενήσει μεγάλα μουσικά, και όχι μόνο, φεστιβάλ. Με αρκετά καλό
καιρό επισκεφτήκαμε την ιστορική συνοικία της Alfama, κοντά στον Τάγο,
την παλιότερη συνοικία της πόλης, τις αμέτρητες πλατείες της πόλης με τα
μνημεία που φιλοξενούν, το Μοναστήρι του Ιερώνυμου με τον τάφο του
Vasco da Gama και του ποιητή Damiao de Gois που έγραψε για τις περιπέτειες
των εξερευνητών. Στην άκρη της πόλης δεσπόζει ο πύργος του Belem που
φύλλασε την είσοδο της πόλης. Από εκεί ξεκινούσαν οι θαλασσοπόροι. Στο
Belem βρίσκεται το μνημείο των εξερευνητών μαζί με τη σύγχρονη γέφυρα της
Στιγμιότυπα από την διαμονή και φιλοξενία μας...
25ης Απριλίου που συνδέει τη Λισσαβώνα με την Αλμάδα.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Ewa Marine
Βουτήξτε άφοβα
Η Ewa Marine είναι γερμανική εταιρία
η οποία ασχολείται από την ίδρυσή
της, το 1947, με την κατασκευή
φωτογραφικών αξεσουάρ. Ειδικεύεται
στην κατασκευή υψηλής ποιότητας
αδιάβροχων και υποβρύχιων θηκών
από εύκαμπτο πλαστικό, σχεδόν για
κάθε τύπο κάμερας. Ανάλογα με τον
τύπο, οι θήκες EwaMarine μπορούν να
καταδυθούν από 10 έως 50 μέτρα κάτω
από την επιφάνεια του νερού (σε λίμνες,
ποτάμια και θάλασσες). Εκτός από την
προστασία των φωτογραφικών μηχανών,
compact και SLR και των βίντεο καμερών,
η EwaMarine παρέχει προστασία από
το νερό και για άλλες ηλεκτρονικές
συσκευές (MP3, κινητά τηλέφωνα.) αλλά
και σε πολύτιμα έγγραφα.
Επίσης στην γκάμα των προϊόντων της
εταιρίας, περιλαμβάνονται αφυγραντικά
(silica gel) για την απορρόφηση της
ανεπιθύμητης υγρασίας.

Nikon

Ι. & Β. Γεραμας Ο.Ε. 210 3303411-3

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ & Ι Α.Ε., 210 9410888

30 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα
Η Nikon, με ιστορία μεγαλύτερη των 90 χρόνων στην κατασκευή και διάθεση
πρωτοποριακών φωτογραφικών μηχανών, κατέχει ηγετική θέση, τόσο στα επαγγελματικά
όσο και στα καταναλωτικά προϊόντα. Το 2009 η Nikon γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας
στην Ελλάδα μέσω της Δαμκαλίδης ΑΕ ως αποκλειστικού αντιπροσώπου της. Από την
1η Ιουλίου 2009 έως την 31η Ιανουαρίου 2010 και με αφορμή την 30η επέτειο, η Nikon
και η Δαμκαλίδης Α.Ε. κληρώνουν τέσσερα ταξίδια για δύο άτομα στη Ρώμη και πολλές
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε παλιούς και νέους χρήστες προϊόντων Nikon.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.damkalidis.gr.

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

www.photo.gr

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

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

Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
• Ευέλικτο και εύχρηστο λογισμικό
• Εκτύπωση σε αυθεντικό φωτογραφικό χαρτί
• Μεγέθη Photobook από 19x19 έως 30x45
• Επιλογή σκληρού είτε μαλακού εξωφύλλου
Τιμή από 24,90 προ ΦΠΑ

Μπείτε στον κόσμο του Photobook γρήγορα
για άριστη ποιότητα με τη μικρότερη επένδυση.

Noritsu Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε., Πλαπούτα 12, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6019506
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Samsung Beat DJ
Ένα κινητό με ρυθμό
Με ένα μαδάτο κινητό στοχεύει στη νεανική
αγορά η Samsung, το οποίο μάλιστα
περηφανεύεται για τις μουσικές του ικανότητες.
Έχουμε λοιπον ένα νεανικό μουσικό κινητό
που προσφέρει λειτουργίες ανάλογες με αυτές
που έχουν οι κονσόλες των DJs. Το “Samsung
Beat DJ” δημιουργήθηκε για να προσφέρει
σε όλους τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τη
μουσική με υψηλή ποιότητα ήχου - χάρη στην
τεχνολογία ICEpower της Bang και Olufsen,
της δανέζικης εταιρείας με 80 χρόνια εμπειρία
στο χώρο του ήχου - και να «μιξάρουν»
τα αγαπημένα τους κομμάτια. Παράλληλα,
μέσω των μουσικών εφέ που διαθέτει, δίνει
τη δυνατότητα στο χρήστη να συνθέσει τη
δική του μουσική. Διαθέτει οθόνη αφής 2,8in.
τεχνολογίας AMOLED, 3,2 Megapixel κάμερα,
Bluetooth, ενσωματωμένο ραδιοφωνικό
δέκτη FM, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά,
που καθιστούν το Samsung Beat DJ ένα
πολυδιάστατο κινητό, με πολλαπλές
εφαρμογές.
ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ AE
801 11 64000, 210 9468800

Sony VAIO NW
Γρήγορα και “πράσινα”
Η Sony ανήγγειλε τα νέα VAIO NW, μια σειρά notebook σχεδιασμένη για ευκολία και
ταχύτητα σε ό,τι αφορά τη διασκέδαση αλλά και την εργασία. Ανάμεσα στα διάφορα
χαρακτηριστικά που προσφέρουν αυτή την ευκολία, η λειτουργία “Quick Web Access”, η
οποία προσφέρει πρόσβαση στο διαδίκτυο χωρίς κανονικό boot‑up του notebook αλλά
και σύνδεση με τηλεόραση HD μέσω ενός μόνο καλωδίου στην έξοδο HDMI.
Η Sony, πιστή στις οικολογικές δεσμεύσεις της, έδωσε ιδιαίτερη σημασία κατά τη σχεδίαση
της νέας σειράς και φρόντισε να την “πρασινίσει”. Είναι λοιπόν συμβατή με το τελευταίο
πρότυπο για την ενεργειακή απόδοση, το ENERGY STAR® 5.0. Η κατασκευή της έχει
μελετηθεί προσεκτικά με σκοπό να κρατηθεί στο ελάχιστο η ποσότητα αποβλήτων με τη
χρήση ανακυκλωμένων και ανακυκλώσιμων υλικών, τόσο στις συσκευές όσο και στις
συσκευασίες.
Η ναυαρχίδα της σειράς, το VAIO NW11 διαθέτει σκληρό δίσκο χωρητικότητας 500 GB,
4 GB μνήμη RAM, επιτρέποντας άμεση πρόσβαση στα αρχεία και εύκολο multi-tasking.
Επίσης έχει LCD οθόνη τεχνολογίας X-black 15,5 ιντσών. Η οικογένεια των VAIO NW11
διαθέτει τρεις θύρες USB, θέσεις για κάρτες μνήμης SD, για Memory Stick και Express
Card, θύρα iLINK, Wireless LAN, Bluetooth®, κ.ά. Το μοντέλο VGN-NW11Z προικίζεται
με οδηγό Blu-ray Disc ‘Combo’ και το πρόσφατο μοντέλο κάρτας γραφικών ATI Mobility
Radeon™ HD 4570.
Sony Hellas 801 11 92000

Πωλείται
Χώρος για studio στη Θεσσαλονίκη

Nέα εποχή!
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Σε κεντρικότατο σημείο της Θεσσαλονίκης μάθαμε ότι πωλείται ωραιότατος χώρος
για studio φωτογράφησης και κινηματογράφησης. Πρόκειται για ένα χώρο μεγάλου
ύψους 300τ.μ., στην περιοχή Ευζώνων κοντά στο νέο Δημαρχιακό Μέγαρο, με δύο
διαφορετικές εισόδους: για πελάτες και χωριστή για προϊόντα με ράμπα αυτοκινήτου.
Αν είστε επαγγελματίας φωτογράφος ή κινηματογραφιστής και ψάχνετε για έναν κατάλληλο
επαγγελματικό χώρο αξίζει να τηλεφωνήσετε:
ΕλευθεριΑδου  6973 706835, πρωινΕς εργΑσιμες Ωρες.
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Τώρα σε νέες εγκαταστάσεις!

Αναπάυσεως 6, Μεταμόρφωση 144 51, Τηλ.: 210 2833181, Fax: 210 2833901, www.photomedical.gr
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MacBook
Ένα MacBook για όλους
Η οικογένεια της Apple υποδέχτηκε τα νέα φορητά
μέλη. Ξεκινάμε με τα MacBook Pro όπου οι υψηλές
επιδόσεις έρχονται πλέον σε τρία μεγέθη: 13, 15
και 17 ιντσών.
Με περίβλημα Unibody από ενιαίο, συμπαγές
μπλοκ χυτοπρεσαριστού αλουμινίου, κάθε
MacBook Pro είναι λεπτό, ελαφρύ, και εξαιρετικά
ανθεκτικό. Η νέα οικογένεια ΜacBook Pro
εφοδιάζεται με προηγμένη, ενσωματωμένη
μπαταρία που διαρκεί έως και 7 ώρες (8 ώρες στο
MacBook Pro 17 ιντσών) με φόρτιση.
Νέα αφίξεις σημειώθηκαν και στα MacBook
και τα MacBook Air. Με ακόμα γρηγορότερο
& ισχυρότερο επεξεργαστή, Intel Core 2 Duo,
έρχεται το νέο MacBook. Ο δίσκος 160GB παρέχει
άφθονο αποθηκευτικό χώρο για τη μουσική, τις
φωτογραφίες, τα βίντεο και πολλά περισσότερα.
Αξιοσημείωτη είναι και η κάρτα γραφικών NVIDIA
GeForce 9400M ιδανική για 3D παιχνίδια.
Το νέο MacBook Air είναι κατασκευασμένο
από ενιαίο συμπαγές περίβλημα αλουμινίου,
εκπληκτικά λεπτό, ελαφρύ και ανθεκτικό. Διαθέτει
οθόνη 13.3 ιντσών, σκληρό δίσκο 120GB, κάρτα
γραφικών NVIDIA GeForce 9400M και EPEAT Gold
πιστοποίηση του ENERGY STAR που επιβεβαιώνει
ότι είναι απόλυτα ανακυκλώσιμο.
Rainbow 210 9012892

Sony
Ο αγώνας του HD συνεχίζεται
Ένα ακόμα μοντέλο προσθέτει η Sony στο line up της και ευελπιστεί να
κερδίσει έδαφος στο σκληρό τερέν των HD βιντεοκαμερών.
Αυτή τη φορά ενσωματώνει αρκετές βελτιώσεις για να κάνει την
βιντεοσκόπηση καθαρών και εντυπωσιακών εικόνων ακόμη πιο εύκολη.
Για να ανεβάσει την απόδοση στο HD video η Sony φόρεσε στο compact
σώμα της HDR-CX520VE αισθητήρα Exmor R CMOS, φακούς Sony G
και επεξεργαστή BIONZ. O προηγμένος αισθητήρας Exmor R CMOS έχει
διπλάσια ευαισθησία σε σχέση με τους απλούς CMOS, και καταγράφει
λεπτομερέστατες εικόνες με λιγότερο θόρυβο εικόνας ειδικά σε
περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού.
Φυσικά διαθέτει λειτουργία σταθεροποίησης εικόνας Optical SteadyShot
μειώνει τους κραδασμούς παρέχοντας καθαρά, σταθερά αποτελέσματα,
ακόμα και όταν περπατάτε κατά τη λήψη αλλά δυνατότητα Geotagging.
H HDR-CX520VE έχει εσωτερική μνήμη 64 GB, που μπορεί να
αποθηκεύσει μέχρι και 25 ώρες βίντεο υψηλής ευκρίνειας και
πεντακάναλο ήχο. Σε περίπτωση που οι 25 ώρες σας φαίνονται λίγες
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά ένα Memory Stick Pro Duo.
Sony Hellas 801 11 92000

Ειδικές φωτογραφικές εκτυπώσεις
• Εκτυπώσεις large format & fine art
• Προετοιµασία & εκτύπωση πανοραµικών
• Εκτυπώσεις εκθέσεων
• Ψηφιακά album/Photobook
• Υπηρεσίες εργαστηρίου
Κόνωνος 41 Παγκράτι, Τηλ. 210 7564815, www.pixelonpaper.gr
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Boυτιά στην ψηφιακή τεχνολογία
Aξέχαστο καλοκαίρι στη θάλασσα με τις μοναδικές
photo-video υποβρύχιες μάσκες Liquid Image

Videomask 310

302 Εxplorer

• Διαλέξτε ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα εώς 100 μέτρα βάθος  
• Kαταπληκτικές δυνατότητες, ακόμη και HD video 720p
• Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
• Εργονομική σχεδίαση με μεγάλα κουμπιά

HD 350

ΗD320

Δήμοσθένους 67, Καλλιθέα. τ.κ. 176 72,
Τηλ.: 210 9515353, Fax: 2109515733,
e-mail: zarofilm@otenet.gr
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Pentax
Εκδήλωση φωτογραφίας φύσης και πρώτη
παρουσίαση της Pentax Κ7 στην Αθήνα
Φωτογραφική εκδήλωση σε συνεργασία µε τις εκδόσεις
“Γαλαίος” µε θέµα “Φωτογραφία Άγριας Ζωής”
πραγµατοποιήθηκε την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009 στη
Στοά Βιβλίου. Μέσα από εξειδικευµένες παρουσιάσεις
οι φωτογράφοι Τριαντάφυλλος Αδαµακόπουλος και
Γιώργος Παστρικός, εξέθεσαν τις φωτογραφίες τους
και ανέλυσαν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των λήψεων
άγριας πανίδας στο φυσικό περιβάλλον. Στα πλαίσια της
εκδήλωσης παρουσιάστηκε από τον κο Σόλωνα Κούνιο,
για πρώτη φορά στην Ελλάδα η νέα ψηφιακή µηχανή
DSLR Pentax K-7. Πρόκειται για µια DSLR σχεδιασµένη
για απαιτητικούς φωτογράφους που χρειάζονται υψηλή
απόδοση και προστασία σε δύσκολες περιβαλλοντικές
συνθήκες. Αντέχει σε θερµοκρασίες ως -10° C, ενώ
είναι αδιαπέραστη από το νερό και τη σκόνη χάριν
στις 77 τσιµούχες στεγανοποίησης. Η Κ-7 διαθέτει
επανασχεδιασµένο αισθητήρα CMOS 14,6 megapixel µε
4 κανάλια εξόδου, για φωτογραφίες υψηλού δυναµικού
εύρους µε ζωντανά χρώµατα αλλά και µε δυνατότητα
λήψης βίντεο σε ανάλυση High Definition. Το κλείστρο
της µηχανής, χρονίζεται ως 1/8.000 sec και είναι
πιστοποιηµένο για 100.000 λήψεις.
Η οθόνη 3,0in. ανάλυσης 920.000 pixel απεικονίζει
και liveview µε AF.
ΣΑΛΚΟΦΩΤ 210 3217506
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Έρευνα photofinishing
Η καταναλωτική συμπεριφορά του ευρωπαίου στον κλάδο του photo
finishing (με έμφαση στο photobook) σύμφωνα με έρευνα της Noritsu
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία έρευνας που χρηματοδότησε η Noritsu
και αφορά τον καταναλωτικό τομέα προίόντων εκτύπωσης όπως κάρτες, photobook,
ημερολόγια, προσκλητήρια,ειδικές εκτυπώσεις κλπ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε
δείγμα 5.500 ερωτώμενων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες που απήντησαν κατά
22% θετικά στο ερώτημα ότι είχαν προσφάτως αγοράσει κάποιο από τα προϊόντα που
αναφέρονται, κυρίως από καταστήματα λιανικής ή οnline, από ηλεκτρονικό κατάστημα.
Με το υψηλότερο περιθώριο κέρδους, το χαρακτήρα της καινοτομίας και υψηλή
αναμενόμενη ανάπτυξη, η ζήτηση για παρόμοια προϊόντα αναμένεται να κορυφωθεί
τα επόμενα χρόνια αντικατοπτρίζοντας ακόμη και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Επίσης
η εκθετική ανάπτυξη κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook ή το Flickr συμβάλλει
αντίστοιχα στην βελτίωση της ζήτησης. Εκτός από τις ευκαιρίες ανάπτυξης, υπάρχουν
προκλήσεις για τους επιχειρηματίες του κλάδου όπως η εποχικότητα, η αβεβαιότητα για
την επένδυση, ο ανταγωνισμός, η τεχνολογική επάρκεια του εξοπλισμού κλπ. Μελετώντας
το προφίλ των αγοραστών παρόμοιων προϊόντων photofinishing (κυρίως photobooks)
ανακαλύπτουμε ότι είναι νεώτεροι (μέσης ηλικίας 39,2 αγοραστές έναντι 45.2 ετών μη
αγοραστές) ενώ το 11% ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών, με την τάση να ευνοεί
περισσότερο τις γυναίκες και τους πλουσιότερους καθώς και τους οικογενειάρχες.
Η ομάδα των «αγοραστών» τεινει να φωτογραφίζει περισσότερο αξιοποιώντας την (τις)
φωτογραφική (ές) μηχανή (ές) σε μεγαλύτερη έκταση από τον υπόλοιπο πληθυσμό.
Κατά μέσο αυτοί οι άνθρωποι τραβάνει 230 φωτογραφίες κάθε τρίμηνο και τυπώνουν
περίπου 50. Ετσι σύμφωνα με την έρευνα, το δείγμα των «αγοραστών» τραβάει τριπλάσιες
φωτογραφίες και τυπώνει τετραπλάσιες από το μέσο καταναλωτή. Εξυπακούεται λοιπόν
ότι οι επιχειρηματίες που επιθυμούν να προσελκύσουν αυτούς τους ενθουσιώδεις χρήστες
πρέπει να προβούν σε προωθητικές ενέργειες π.χ. ειδικές τιμές λόγω μεγάλου αριθμού
εκτυπώσεων, δηλ. πάνω από συγκεκριμένο ύψος παραγγελίας.
Οι ίδιοι καταναλωτές αποκαλύτπουν ότι κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο έγιναν αποδέκτες
κάποιας μορφής δώρων και συγκεκριμένα: το 42% μια ειδική εκτύπωση, το 32% ένα
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ημερολόγιο, το 28% ένα photo book και
το 27% μια κάρτα ή προσκλητήριο ενώ το
19% δεν είχαν λάβει τίποτε.
Η μετεπειτα ανάλυση της καταναλωτικής
συμπεριφοράς καταλήγει σε ενδιαφέροντα
συμπεράσματα. Το πιο «ευπώλητο»
αντικείμενο μοιάζει να είναι οι κάρτες
και τα προσκλητήρα ενώ ακολουθούν
οι ειδικές εκτυπώσεις (π.χ. Μεγεθύνσεις,
αφίσσες κλπ), τα photo book και τα
ημερολόγια. Κατά το πρόσφατο 12μηνο, το
14% των καταναλωτών αγόρασαν κάρτα/
προσκλητήριο από κατάστημα λιανικής
ενώ το 22% αγόρασαν οnline. Επίσης ένα
ποσοστό 28% εκτυπώνουν φωτογραφικές
κάρτες μόνοι τους με το δικό τους
εξοπλισμό στη δουλειά ή το σπίτι.
Το 9% των καταναλωτών αγόρασαν
Photobook από κατάστημα λιανικής ενώ
το 26% αγόρασαν online. Eπίσης ένα 13%
κατασκεύασε photobook με δικά του μέσα
στο γραφείο ή το σπίτι *
*κατά πάσα πιθανότητα αναφέρεται στην
σύνθεση (layout) του photo book και όχι
στην διαδικασία εκτύπωσης.
Το 19% αγόρασε μια ειδική εκτύπωση
από κατάστημα λιανικής και το 30%
online. Επίσης 17% έκαναν την ίδια ειδική
εκτύπωση στο σπίτι ή το γραφείο.
Ειδική ανάλυση αξίζει η εμπειρία των
καταναλωτών με τα photo book, To 37.9%
δηλώνει ότι δεν έχει αγοράσει ποτέ photo
book, ενώ το 25,9% έχει αγοράσει photo
book από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα.
Επίσης το 12,7% δηλώνει ότι έφτιαξε ένα
δικό του photo book μέσω υπολογιστή
στο γραφείο ή το σπίτι. Επίσης υπάρχει
ένα ποσοστό 9,8% που έχει κάποια στιγμη
αγοράσει photo book όχι το πρόσφατο
12μηνο αλλά παλιότερα. Παράπλευρα,
ένα όχι αμελητέο 6,3% παραδέχεται
ότι ξεκίνησε τη διαδικασία παραγγελίας
αλλά δεν την ολοκλήρωσε ενώ άγνοια
για τη διαθεσιμότητα και ύπαρξη του
συγκεκριμένου προϊόντος δήλωσε μόνον
το 5,5%. Ανάμεσα στα προϊόντα που
περιέλαβε και ανέλυσε η έρευνα, οι ειδικές
εκτυπώσεις εμφανίζουν τη μεγαλύτερη
δημοτικότητα όσον αφορά την πρόθεση
αγοράς στο επόμενο 12μηνο (ποσοστό
43,7%) με δεύτερα τα photo book (35,5%)
και αμέσως μετά τα ημερολόγια (33,8%)
και στην τέταρτη θέση τις κάρτες (25,4%),
Θα συνεχίσουμε την παράθεση στοιχείων
στο επόμενο Photobusiness Weekly
εξειδικεύοντας στα Photobook.
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Ο λόγος στoυς φορείς

Σπύρος Τασσόπουλος
Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών - Καλλιτεχνών φωτογράφων
Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου
H Ένωση Επαγγελματιών - Καλλιτεχνών φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου
ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια. Πέρα από τους επαγγελματίες του νομού Μεσσηνίας
έχουμε και κάποια μέλη από το νομό Ηλείας και την Μεγαλόπολη που ανήκει στο νομό
Αρκαδίας. Η έδρα μας είναι η Καλαμάτα βέβαια. Αριθμούμε τα 37 μέλη.
Με τις δραστηριότητες μας προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη θέση του επαγγελματία
καθώς πρόκειται για ένα χώρο που συνεχώς δυσκολεύει. Συνεργαζόμαστε στενά με
την Π.Ο.Φ. ώστε να ενημερωνόμαστε επίσημα, έχουμε τυπώσει καταλόγους με όλους
τους επαγγελματίες ώστε να μπορούν οι πελάτες να βρίσκουν ό,τι ψάχνουν και έχουμε
προσπαθήσει να κάνουμε μια σειρά μαθημάτων σε συνεργασία με την Π.Ο.Φ. για το
Photoshop και πολλά άλλα θέματα.
Κεντρικά μας έχουν υποσχεθεί βοήθεια και συζητάμε κατά καιρούς διάφορα θέματα
τα οποία απασχολούν το κλάδο μας στην περιοχή μας και να ενημερώνουμε τους
υπολοίπους. Για παράδειγμα αρκετοί επαγγελματίες δεν γνώριζαν διάφορες αποφάσεις
που έχουν παρθεί κατά το παρελθόν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, όπως π.χ.
ότι δεν είναι υποχρεωμένοι σε κάποιες περιπτώσεις να εκδιδουν δελτίο παροχής
υπηρεσιών. Προσπαθούμε να συζητάμε διάφορα πράγματα όσο μπορούμε σαν
σωματείο γιατί τα δικαιώματα που έχουμε ως σωματείο είναι περιορισμένα. Θεωρώ ότι
αυτά τα τρία χρόνια έχουμε κερδίσει κάποια πράγματα.
Από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι ο χώρος μας περνάει μεγάλη κρίση. Η αλλαγή
της τεχνολογίας έχει φέρει τα πάνω - κάτω. Τελευταία το μόνο κομμάτι που μας έχει
μείνει είναι η παροχή υπηρεσιών είτε λέγεται γάμος είτε βάπτιση είτε φωτογραφία για
ταυτότητα, δίπλωμα κλπ. Προσπαθούμε να εξελιχθούμε και να επιμορφωνόμαστε

έχουμε έρθει σε επαφή με το Δεσπότη
της Μητρόπολης μας και έχουμε
κρατήσει μια ανοιχτή γραμμή ώστε
να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα
που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της
εργασίας μας και αυτοί από την μεριά
τους να είναι πιο δεκτικοί απέναντι στον
επαγγελματία.
Είναι πρώτη φορά που στο νομό
Μεσσηνίας και στην ευρύτερη περιοχή
ιδρύεται ένας τέτοιος σύλλογος.
Ανεπίσημα είχαμε κάνει πολλές
προσπάθειες στον παρελθόντα
χρόνο αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα.
Δεν υπήρχε συνεννόηση μεταξύ
συναδέλφων. Τώρα στην προκειμένη
περίπτωση ανέλαβαν λίγοι άνθρωποι
με όλη τη καλή θέληση να φέρουν σε
πέρας τη δημιουργία του συλλόγου.
Προσπαθούμε αρκετά καθώς είναι η
χειρότερη εποχή για τον φωτογράφο.
Αντιμετωπίσουμε οικονομική και
τεχνολογική κρίση. Το βασικό
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένα
φωτογραφικό κατάστημα είναι ο
παραεπαγγελματισμός που μαστίζει
και την περιοχή μας ρίχνοντας τις τιμές
και αποστερώντας τις αναθέσεις από το
νόμμο επαγγελματία.
Διοικητικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σπύρος Τασσόπουλος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρτέμης Φάνος   
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος
Τσεντεμενίδης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευστάθιος Αθανάσας
ΤΑΜΙΑΣ: Γεώργιος Μέλιος
ΜΕΛΗ
Ιωάννα Μαζαράκη
Χαράλαμπος Καραμανέας

συνεχώς πάνω στη δουλειά μας. Ας μην ξεχνάμε πως όλα βασίζονται στην ποιότητα.
Δεν πάει καιρός από τότε που γύριζαν πίσω οι φωτογραφίες των διαβατηρίων και των
ταυτοτήτων. Από την πλευρά μας έχουμε προσπαθήσει και έχουμε φέρει στην περιοχή
εκπροσώπους από μεγάλες εταιρείες του χώρου για να πραγματοποιήσουν σεμινάρια
ώστε να μαθαίνουμε για όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα προϊόντα. Επιπλέον

ΤΕΥΧΟΣ 31 • ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 15

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Κυκλοφόρησε το τεύχος Νο 36

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

...KANTE KΛΙΚ ΕΔΩ!
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Δημόσιες Σχέσεις
Δέκα ουσιώδεις αρχές
Ο Αμερικανός θεωρητικός, ο «γέρος» των Δημοσίων Σχέσεων, Edward L.
Bernays, χάραξε τον Αύγουστο του 1972 τις παρακάτω δέκα βασικές αρχές των
Δημοσίων Σχέσεων
1. Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένα επάγγελμα, μια τέχνη εφαρμοσμένη σε μια
επιστήμη. Το δημόσιο συμφέρον κι όχι το χρηματικό κίνητρο, αποτελεί τον
πρωταρχικό γνώμονα στην άσκησή τους. Όπως κάθε επάγγελμα, οι Δημόσιες
Σχέσεις έχουν δική τους βιβλιογραφία, δικές τους εθελοντικές επαγγελματικές
ενώσεις, δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα κ.λ.π.
2. Οι Δημόσιες Σχέσεις ασχολούνται με τις σχέσεις ενός οργανισμού ή ενός ιδιώτη
με τις διάφορες ομάδες κοινού, από τις οποίες εξαρτάται η ύπαρξη και
η πρόοδος του. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες των Δημοσίων Σχέσεων ανάγονται
στην ευθυγράμμιση του οργανισμού προς το κοινό, στην πληροφόρηση του
κοινού και στην εκ μέρους του αποδοχή των προϊόντων ή και υπηρεσιών του
οργανισμού.
3. Η επανάσταση στον χώρο των συγκοινωνιών, η μείωση του αναλφαβητισμού
σε μεγάλη έκταση και το όλο και πιο εκτεταμένο και σύνθετο δίκτυο
επικοινωνιών προκάλεσαν την ενεργότερη συμμετοχή του κοινού στη
διαμόρφωση όλων των θεσμών και γέννησαν την ανάγκη του Συμβούλου
Δημοσίων Σχέσεων, αυτού του νέου «κοινωνικού τεχνικού».
4. Η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων βασίζεται
στην πραγματικότητα (καλή ή κακή) και όχι σε εντυπώσεις. Οι ενέργειες και οι
δραστηριότητες, οι οποίες υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, αποτελούν τη
βάση των υγιών Δημοσίων Σχέσεων.
5. Η ορθή και αποτελεσματική άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων επιφέρει τέλεια
σύμπτωση (απόψεων) μεταξύ ενός οργανισμού και των διαφόρων ομάδων
κοινού, με τις οποίες συνδέεται.
6. Οι οργανισμοί επιζητούν την επιδοκιμασία και την υποστήριξη της Κοινής
Γνώμης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων
δεν δέχεται να προσφέρει τις υπηρεσίες του προς ένα οργανισμό, που δεν
υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.
7. Πρωταρχικό μέλημα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων είναι ο εντοπισμός κι
η αξιολόγηση των ασθενών και ισχυρών σημείων στις σχέσεις του οργανισμού
με τις διάφορες ομάδες κοινού, με τη βοήθεια της επιστημονικής έρευνας
της Κοινής Γνώμης καθώς και η πληροφόρηση των υπευθύνων πάνω στις
διαφοροποιήσεις που διαπιστώθηκαν από την έρευνα στη συμπεριφορά και τις
αντιδράσεις του κοινού. Επίσης, συμβουλεύει τον οργανισμό για την παροχή
προς το κοινό εκείνων των πληροφοριών, που θα βάλουν τα θεμέλια για την
εκ μέρους του δευτέρου κατανόηση και υποστήριξη του πρώτου. Τέλος, τον
συμβουλεύει για τη χρησιμοποίηση εκείνων των μεθόδων, που θα του χαρίσουν
την εκτίμηση της Κοινής Γνώμης.
8. Η επαγγελματική άσκηση των Δημοσίων Σχέσεων βασίζεται στην πρακτική
εφαρμογή των κοινωνικών επιστημών (ψυχολογία, κοινωνιολογία, κοινωνική
ψυχολογία κ.λπ.) για τη λύση του συγκεκριμένου κάθε φορά προβλήματος.
9. 0 επαγγελματίας Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων παίζει αποφασιστικό ρόλο
στη βαθμιαία προσαρμογή των διαφόρων κοινωνικών ομάδων στις μελλοντικές
εξελίξεις, ώστε να μη «συγκλονιστούν» (από την αιφνίδια κι απότομη αλλαγή
συνθηκών).

Leadership
H γωνιά του&βιντεολήπτη
marketing
OΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Κανείς - ούτε άτομο ούτε ομάδα- δεν μπορεί
να επιβιώσει «εν κενώ». Κανείς δεν μπορεί
να επιζήσει αποκομμένος από τον κοινωνικό
ομφάλιο λώρο. Κι αν ακόμη κάποιος το
επιτύχει, θα έχει απεμπολήσει ένα βασικό
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης: την
κοινωνικότητα. Αβίαστα, λοιπόν, βγαίνει
το συμπέρασμα ότι -είτε θέλουμε είτε όχι
- ζούμε σε αλληλεξάρτηση με τον διπλανό
μας. Το ελάχιστο που έχουμε να κάνουμε,
για να υπάρχει μια αρμονική συμβίωση,
είναι να μην ενοχλούμε ο ένας τον άλλον, να
έχουμε κατανόηση, ανοχή και επιείκεια και, το
περισσότερο, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
Τη βάση όλων αυτών αποτελεί η επικοινωνία,
η κατανόηση, η αλληλοεκτίμηση κι ο
αλληλοσεβασμός. Οι καλές σχέσεις με
όλους όσους ερχόμαστε σε επαφή. Αυτά
όλα τα αναγκαία για μια ειρηνική, αρμονική,
ευχάριστη κοινωνική συμβίωση αφορούν
βέβαια κάθε ιδιώτη, κάθε πολίτη και όλους
μαζί. Αφορούν όμως και τα νομικά πρόσωπα,
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις εταιρίες και
τους κάθε φύσης οργανισμούς.
Αυτός ο απλός συλλογισμός αποδεικνύει
πόσο δεμένες με τη ζωή μας είναι οι ρίζες
των Δημοσίων Σχέσεων. Απ’ αυτόν τον
συλλογισμό φαίνεται πως όλοι -άτομα
και ομάδες, νομικά και φυσικά πρόσωπαέχουμε Δημόσιες Σχέσεις. Το πρόβλημα
λοιπόν δεν βρίσκεται στην ύπαρξη, αλλά στη
μεθόδευση, την οργάνωση, την ποιότητα, την
αποτελεσματικότητα των Δημοσίων Σχέσεων.
Στο αν έχουμε δηλαδή κακές ή καλές
Δημόσιες Σχέσεις.
Ποιές είναι όμως οι καλές και ποιές οι
κακές Δημόσιες Σχέσεις; Τα κείμενα που θα
βρείτε στο βιβλίο περιγράφουν, κατά τρόπο
αυθεντικό, πλήρη και σαφή τις υγιείς αρχές
των Δημοσίων Σχέσεων, τόσο από πλευράς
παραγωγικότητας όσο και δεοντολογίας.

Τα κείμενα του άρθρου
μας  αποτελούν
αναδημοσίευση
από το  βιβλίο του
Θαλή Π. Κουτούπη
“Πρακτικός οδηγός
δημόσιων σχέσεων”   
των εκδόσεων

10. Ο επαγγελματίας Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων αμείβεται για τις υπηρεσίες
του με βάση την αντικειμενική εκτίμηση των υπηρεσιών του.
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Φοροτεχνικά

Έκτακτη οικονομική εισφορά
Στο εισόδημα των φυσικών προσώπων
Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό εισόδημα, πραγματικό
ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας
κληρονομιάς των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008 εφόσον
αυτό είναι εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000 ευρώ) και άνω.
Η έκτακτη εφάπαξ εισφορά καθορίζεται στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 ευρώ) για ετήσιο
συνολικό ατομικό εισόδημα από εξήντα χιλιάδες ένα ευρώ (60.001 ευρώ) έως ογδόντα χιλιάδες
ευρώ (80.000 ευρώ), στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ) για εισόδημα από ογδόντα
χιλιάδες ένα ευρώ (80.001 ευρώ) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 ευρώ), στο ποσό των τριών
χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ) για εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα ευρώ (100.001 ευρώ) έως
εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000 ευρώ), στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 ευρώ)
για εισόδημα από εκατόν πενήντα χιλιάδες ένα ευρώ (150.001 ευρώ) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ
(300.000 ευρώ), στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) για εισόδημα από τριακόσιες
χιλιάδες ένα ευρώ (300.001 ευρώ) έως πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 ευρώ), στο ποσό των
δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 ευρώ) για εισόδημα από πεντακόσιες χιλιάδες ένα ευρώ (500.001
ευρώ) έως εφτακόσιες χιλιάδες ευρώ (700.000 ευρώ), στο ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000
ευρώ) για εισόδημα από εφτακόσιες χιλιάδες ένα (700.001ευρώ) έως εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ
(900.000 ευρώ) και στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 ευρώ) για εισόδημα άνω των
εννιακοσίων χιλιάδων ένα ευρώ (900.001 ευρώ).
Η εισφορά βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι
αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με βάση τους
τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε.
Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου
αποστέλλεται στον υπόχρεο.
Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς,
καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν
αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Η εισφορά που προκύπτει μετά από έλεγχο που διενεργείται από τον προϊστάμενο της δημόσιας
οικονομικής υπηρεσίας μπορεί να επιβάλλεται και με το οικείο φύλλο ελέγχου της φορολογίας
εισοδήματος. Η εισφορά που επιβάλλεται με αυτόν το νόμο καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες
δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του
επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία
εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και του πέμπτου μήνα, αντίστοιχα.
Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται
αυτή. Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
Κ.Φ.Ε., η σύζυγος ευθύνεται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς που προκύπτει με βάση το
συνολικό εισόδημά της.
Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του
Κ.Φ.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρον με εκείνους που βαρύνονται με την εισφορά και την καταβολή της,
έχουν όμως δικαίωμα αναγωγής.
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της
εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι επιπλέον λεπτομέρειες
και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της έκτακτης εισφοράς.

TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

το ΣΧΟΛΙΟ μας
Για ακόμα μια φορά οι Έλληνες
θα κληθούν να καλύψουν το
πραγματικό ή πλασματικό κόστος
της κακοδιαχείρισης της Ελληνικής
οικονομίας ανάλογα με την δήλωση
των εισοδημάτων τους, που σημειώτεον
έχουν φορολογηθεί ήδη στην πηγή.
Σημειώνουμε ακόμη το γεγονός ότι
ως βάση υπολογισμού της έκτακτης
εισφοράς υπολογίζεται και ο φόρος
που έχει πληρωθεί από τις εταιρείες που
συμμετέχουν.
Στον ίδιο νόμο έχει αναγραφεί το
δικαίωμα προσφυγής στα Δικαστήρια
χωρίς αυτό να έχει αποτρεπτική ισχύ
ως προς την βεβαίωση του ποσού…
Στερεί λοιπόν στον καθένα από αυτούς
τους υπόχρεους να έχουν φορολογική
ενημερότητα.
Το πλέον απίθανο βέβαια είναι ότι
όλες οι συνεργαζόμενες τράπεζες
από την επόμενη ψήφισης του νόμου
ανήρτησαν στα site e-banking την
ένδειξη πληρωμής έκτακτης εισφοράς!
Είναι λοιπόν Συνταγματικά δίκαιο να
υπολογίζεται φόρος επί των φόρων,
είναι δίκαιο να πληρώνεται φόρος και
είναι βάση υπολογισμού φόρος που
έχει πληρωθεί;
Είναι δίκαιο να επιβάλλεται εισφορά για
τα δεινά που έχει επιφέρει
η διεθνής οικονομική κρίση που
προήλθε από τους τραπεζικούς
κύκλους που στηρίχθηκαν οικονομικά
από το κράτος;
Στους Νομικούς και Οικονομικούς
κύκλους συζητείται έντονα η ομαδική
και καθ’ όλα νόμιμη προσφυγή στα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός κ. Θρασύβουλος Μίαρης σχολιάζει, ενημερώνει
και συμβουλεύει για επίκαιρα οικονομο-λογιστικά θέματα. 				
e-mail: miaris.thrasivoulos@gmail.com

ΤΕΥΧΟΣ 31 • ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009

ΣΕΛΙΔΑ 18

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

H γωνιά του βιντεολήπτη

Η δεξίωση του γάμου
Όσο εύκολη φαίνεται η κάλυψή της τόσο δύσκολη είναι! (A’ Μέρος)
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Βασική αρχή:Η δεξίωση είναι για τους νέους, το γλέντι για τους παλιούς. Όπως και να
το πούμε πρόκειται για μία μοναδική στιγμή για το ζευγάρι ποθ σημαίνει ότι πρέπει
να ανταποκριθούμε με σοβαρότητα στις περιστάσεις γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια
όλων μας ...Ο φορητός φωτισμός είναι απαραίτητος για να σβήσουμε λίγο τις σκιές
από τα φώτα του μαγαζιού. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε σωστά αποτελέσματα
στα χρώματα με τον φορητό φωτισμό. Αρχίζοντας την λήψη, με σταθερά πλάνα
καλύπτουμε τον εξωτερικό χώρο της δεξίωσης και έπειτα μέσα με panoramic κίνηση
από την είσοδο δείχνουμε όλο το μαγαζί. Στην κοπή της τούρτας δουλεύουμε
travelling, λεπτομερή και κοντινά πλάνα σε όλα: σαμπάνια, ποτήρια, στολισμό.
Το ζευγάρι όταν έρχεται εμείς καλύπτουμε την είσοδό του σε ένα πλάνο, δηλαδή δεν
κάνουμε ποτέ παύση κατά την είσοδο του ζευγαριού και γενικά από την στιγμή που θα
μπει μέχρι να τελειώσει ο πρώτος χορός δεν θα σταματήσουμε την εγγραφή. Γράφουμε
εικόνα και ήχο. Ότι είναι περιττό θα το κόψουμε στο μοντάζ. Όταν το ζευγάρι κόβει την
τούρτα θα κάνουμε κοντινό στην ‘‘ενέργεια’’ του πλάνου που είναι τα χέρια τους με το
μαχαίρι, και γενικά όπου υπάρχει ένταση π.χ.στο άνοιγμα σαμπάνιας κ.λ.π.
Ο χορός: είναι πολύ δύσκολο να τον καλύψουμε με μία κάμερα. Εδώ θέλει
μεγάλη προσοχή, εκπαίδευση και εμπειρία. Πρέπει να ξέρουμε το τραγούδι που θα
χορέψουν γιατί αυτό θα μας βοηθήσει πολύ να κάνουμε τα πλάνα που πρέπει και να
μετακινηθούμε σε συγκεκριμένες στιγμές του τραγουδιού. Δεν θα χρεισημοποιήσουμε
ούτε δικό μας φωτισμό ούτε φορητό προβολάκι στην κάμερα. Το να είμαστε στημένοι
σε μία γωνία της πίστας είναι το πιο εύκολο που μπορεί να το κάνει και ο ερασιτέχνης!!!
Θα δουλέψουμε με vertical και travelling κινήσεις το zoom in-out που χρησιμοποιούμε
μόνο αν το τραγούδι μας το επιτρέπει, αν δηλαδή είναι πολύ δυναμικό και κυρίως στο
αποκορύφωμά του. Το ζουμ θα πατήσει σε κάποιο μπάσο του τραγουδιού και θα είναι
χειροκίνητο για να γίνει στον χρόνο που διαρκεί το μπάσο, όχι όπως μας βολεύει! Μετά
από ένα τόσο γρήγορο ζουμ πρέπει να αλλάξουμε αμέσως γωνία λήψης και αν αυτό
είναι αδύνατο προσπαθούμε να το κάνουμε στο μοντάζ. 		
(Συνεχίζεται)
ΝΊΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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ΣυμβουλΕς & μυστικΑ
•		 Πρέπει να βρισκόμαστε στον χώρο
της δεξίωσης αρκετή ώρα πριν
φτάσει το ζευγάρι.
•		 Το φορητό προβολάκι στην
κάμερα δεν είναι ότι καλύτερο....
•		 Στο πρώτο χορό του ζευγαριού
δεν κάνουμε ποτέ παύση για να
έχουμε όλο το τραγούδι.
•		 Οι κινήσεις της κάμερας πρέπει
να συμβαδίζουν με το τέμπο της
μουσικής.
•		 Αν είναι πολύ σκοτεινός ο χώρος
τότε στήνουμε προβολείς με
dimmer για να μπορούμε να
χαμηλώνουμε την ένταση του
φωτισμού και να κρατήσουμε τα
σωστά χρώματα στην εικόνα χωρίς
να χαλάσουμε την ατμόσφαιρα
στον πρώτο χορό του ζευγαριού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Σ’ αυτή τη στήλη και σε κάθε
τεύχος θα βρίσκετε απαντήσεις
σε θέματα video. Γράψτε μας για
όποιο θέμα σας απασχολεί και θα
απαντήσουμε.
photobusiness@photo.gr
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Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία: Νίκος Βαϊτσόπουλος
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

Χρήστος Χουλιάρας
Ένα κλασικό φωτογραφείο της περιφέρειας
Ο Χρήστος Χουλιάρας, ταμίας στον Σύλλογο Φωτογράφων
Ιωαννίνων, εκπρόσωπος στην τοπική Ομοσπονδία Ιωαννίνων
και εκπρόσωπος του συλλόγου Φωτογράφων Ιωαννίνων στην
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων, ίδρυσε την επιχείρηση
στα Γιάννενα το 1981. Η ενασχόλησή του με την φωτογραφία
μετράει από το 1974 στην Αθήνα, όταν θήτευσε κοντά στην
Αλίντα Μαυρογένη και τον Αλέκο Αλεξάκη.
Μιλήσαμε μαζί του για το φωτογραφικό του κατάστημα, ένα
κλασικό φωτογραφείο που ασχολείται με τον γάμο και τη βάπτιση.
Παρέχει υπηρεσίες πάνω στην επεξεργασία του φιλμ και slides.
Τα τελευταία αναλαμβάνει κυρίως ο αδελφός του που είναι
γνώστης του slide. Επιπλέον διεκπεραιώνει τις κλασικές
εργασίες του φωτογραφείου όπως φωτογραφίες για ταυτότητες,
πιστοποιητικά και διαβατήρια. Έχοντας ζήσει τις αλλαγές
στον φωτογραφικό χώρο την περίοδο του περάσματος
από το αναλογικό στο ψηφιακό, περιγράφει την ψηφιακή
φωτογραφία ως μια πραγματικότητα που είναι υποχρεωμένοι
να ακολουθήσουν όλοι οι φωτογράφοι, θέλουν δεν θέλουν.
«Δεν γίνεται διαφορετικά, γιατί βλέπουμε ότι όλα αλλάζουν».
Επισημαίνει όμως ότι η ψηφιακή εποχή έχει και τα υπέρ της,
κυρίως όσων αφορά την επεξεργασία της εικόνας, για παράδειγμα,
όπου ο φωτογράφος μπορεί να παίξει και να δημιουργήσει την
φωτογραφία κατά την όρεξη και την αντίληψη που έχει, έχοντας τη
δυνατότητα να το κάνει γρήγορα και εύκολα.
Θίγοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση
εξομολογείται αναφερόμενος χαρακτηριστικά στην οικονομική
κρίση: «Την καταλάβαμε! Αλλά πάντα οικονομική κρίση είχαμε
εμείς οι μικροί. Γι’ αυτό, άμα πει κανείς ότι αυτή η κρίση περνάει
από εμάς λίγο στο χαλαρό, έτσι είναι, αφού πάντα ήμασταν
μαθημένοι στις δυσκολίες...». Θεωρεί ότι τα φωτογραφικά
καταστήματα έχουν υποστεί μεγάλη ζημιά εξαιτίας των μεγάλων
αλυσίδων, που «έχουν περιζώσει την πόλη σαν πολεμικό σχέδιο».
Έχουν πάρει τους πελάτες όσον αφορά όλο το εμπορικό κομμάτι
(κορνίζες, φιλμ, άλμπουμ, φωτογραφικές μηχανές, φλας). Γι’
αυτόν τον λόγο ένα φωτογραφείο πρέπει διαρκώς να αναζητά
και να προσφέρει καινούριες υπηρεσίες. Αν παραμείνει στα ίδια,
απλά βάζει τις προϋποθέσεις για συνεχή οπισθοδρόμηση και
υποβάθμιση.
Κλείνοντας την συζήτηση, προτρέπει τους υπάρχοντες
φωτογράφους να πλαισιώνουν τους συλλόγους και όλοι μαζί
να προσπαθήσουν να περισώσουν τον κλάδο ενωμένοι αφού
έτσι έχουν περισσότερες πιθανότητες... «Το να είσαι φωτογράφος
δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτοί που αποφασίζουν να το
ακολουθήσουν και αναφέρομαι στα νέα τα παιδιά, θα έλεγα
να το ψάξουν λίγο και να το σκεφτούν καλύτερα, κατά πόσο
θα καταλήξουν στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Προσφέρει την
απόλαυση της δημιουργικότητας αλλά σε κρατάει συνεχώς σε
αβεβαιότητα για το αύριο...».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΧΟΥΛΙΑΡΑ
Γρηγορίου Σακκά 22
Ιωάννινα, τ.κ. 45332,
Τηλ.:26510 34326, Fax: 26510 34326
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Δημήτρης Μανιάτης
“Η φωτογραφία ως φυσική συνέχεια”
Έχοντας μεγαλώσει στον σκοτεινό
θάλαμο με δάσκαλο τον πατέρα
του, ο Δημήτρης Μανιάτης
αποφάσισε να συνεχίσει την
οικογενειακή παράδοση και
να ακολουθήσει την τέχνη της
φωτογραφίας φέρνοντας όμως
νέα αντίληψη και ρεαλιστική
προσέγγιση στο επαγγελματικό
κομμάτι της τέχνης αυτής.
Ο Δ. Μανιάτης κινείται κυρίως
στους χώρους της δαφημιστικής
φωτογραφίας και της μόδας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
Κωνσταντίνα Γκιτάκου
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• Πόσα χρόνια είστε επαγγελματίας και με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείστε;
Ασχολούμαι με τη φωτογραφία από το 1994. Ασχολήθηκα εξ αρχής με τη διαφημιστική
φωτογραφία. Έπειτα ως βοηθός ασχολήθηκα και με άλλα είδη, αλλά από την περίοδο
που άρχισα να δουλεύω μόνος μου η κύρια ενασχόληση μου ήταν διαφήμιση. Έχω κάνει
φωτορεπορτάζ, πολεμική φωτογραφία, βιομηχανική φωτογραφία, αεροφωτογραφία αλλά και
υποβρύχια φωτογραφία.
• Πως ξεκίνησε η ενασχόληση σας με την φωτογραφία;
Είχα την τύχη να μεγαλώσω με τη φωτογραφία. Ο πατέρας μου ήταν κι αυτός φωτογράφος, ο
Γιώργος Μανιάτης, και μεγαλώνοντας όλη μου την ζωή ήμουν μέσα στο στούντιο. Μεγάλωσα
μέσα σε αυτή τη δουλειά οπότε ήταν σαν φυσική συνέχεια.
• Ποιοι Έλληνες και ξένοι αποτέλεσαν έμπνευση και πρότυπο για την δουλειά σας;
Για Έλληνες φωτογράφους μου είναι λίγο δύσκολο να πω, αν και υπάρχουν πολλές δουλειές
από αρκετούς ανθρώπους που μου αρέσουν, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω κανέναν σαν
πρότυπο. Αν μιλάμε για ξένους που μου είναι πιο εύκολο να πω μερικά ονόματα,. Ο Helmut
Newton, o Bob Carlos Clark και πολλοί άλλοι. Φυσικά να μην μιλήσω για τους μεγάλους
δασκάλους της φωτογραφίας όπως ο Ansel Adams, οι οποίοι είναι υπέροχοι αλλά δύσκολα
μπορούν να βρουν διέξοδο στην σημερινή εποχή.
• Η φωτογραφία στο στούντιο έχει κάποιες αισθητικές και τεχνικές απαιτήσεις ίσως
διαφορετικές από άλλα είδη. Ποια είναι η άποψη σας;
Ένας φωτορεπόρτερ βρίσκεται σε μία κατάσταση που έχει ή δεν έχει φωτογραφικό ενδιαφέρον,
χρησιμοποιεί κάποιες αυτόματες ρυθμίσεις στην μηχανή και απλά τραβάει αυτό που βλέπει.
Περισσότερο καταγράφει μία σκηνή. Δεν χρησιμοποιεί το φως ή μηχανήματα για να παράγει
συγκεκριμένες φωτιστικές συνθήκες. Σίγουρα το still life στο στούντιο είναι ίσως το πρωταρχικό
είδος φωτογραφίας που στην ουσία στηρίζεσαι σε όλα τα τεχνικά μέσα και πρέπει να έχεις τον
απόλυτο έλεγχο. Η μόδα αντίστοιχα μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Είτε σε εξωτερικό χώρο
με το φως της ημέρας είτε να γίνει πάλι location με ειδικό φωτισμό κλπ.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
Ένας φωτογράφος πρέπει να έχει γνώσεις που λογικά προέρχονται από
την φωτογραφία στούντιο. Η φωτογραφία στούντιο έχει το μεγαλύτερο
δημιουργικό φάσμα γιατί ακριβώς καλείσαι να ελέγξεις τα πάντα.

• Η ψηφιακή φωτογραφία έχει θέσει κάποιες άλλες βάσεις. Πως έχει
διαφοροποιηθεί η ροή εργασίας;
Ναι, δυστυχώς αυτό είναι γεγονός. Παλιότερα και τα υλικά ήταν ακριβά,
και όχι μόνο στην αγορά τους, δηλαδή φιλμ μεσαίου φορμά, πλάκες
φιλμ κλπ., αλλά ήταν και το θέμα της εμφάνισης και του μεγάλου
χώρου, στούντιο, γραφείο κλπ. Σίγουρα προσέχαμε πολύ περισσότερο
όταν χειριζόμασταν φιλμ, τα οποία είχαν ελάχιστες ανοχές ως προς
την έκθεση ανεξάρτητα αν δουλεύαμε στούντιο ή έξω. Ο χρόνος
διεκπεραίωσης κάθε δουλειάς ήταν πολύ μεγαλύτερος. Τραβούσαμε
Polaroid για τεστ, τραβούσαμε την ίδια λήψη με bracketing για να
μην γίνει λάθος έκθεση, ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα
είναι πολύ πιο γρήγορα από την άποψη της λήψης και πολύ πιο
χρονοβόρα στην επιλογή ενδεχομένως, γιατί κοιτάμε μέχρι την τελευταία
λεπτομέρεια σε μία οθόνη. Επιπλέον η επεξεργασία που μοιραία
πέφτει στο φωτογράφο, έχει αυξήσει τον χρόνο που ξοδεύουμε για
κάθε δουλειά. Έχουμε κερδίσει κάποια πράγματα όπως οικονομία και
ταχύτητα στη λήψη αλλά έχουμε χάσει άλλα που έχουν να κάνουν
περισσότερο με τη γνώση της φωτογραφίας και το χρόνο που σπαταλάει
κανείς για να φτιάξει μια εικόνα. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Το τραβάμε
κι αν δούμε κάποιο λάθος λέμε ότι θα το σβήσουμε.
• Από ποιους τομείς προέρχονται οι πελάτες σας; Με ποιούς
συνεργάζεστε κυρίως;
Οι μεγάλοι μου πελάτες είναι από μεγάλες εμπορικές εταιρίες όπως
η Goody’s και η Wind, από διαφημιστικές η Fortune και η Cream.
Συνεργάζομαι βέβαια και με αρκετά περιοδικά και έχω ανεξάρτητους
πελάτες.
• Ποιοι παράγοντες συντέλεσαν κατά την γνώμη σας στο κλείσιμο
τόσων στούντιο τα τελευταία χρόνια;
Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι με την ψηφιακή φωτογραφία ο κάθε
άσχετος γίνεται φωτογράφος. Καλά κάνει ο καθένας. Βλέπω βέβαια
γραφίστες που έχουν γίνει φωτογράφοι αλλά αυτό πάντα συνέβαινε και
είναι άσχετο με τα μέσα που χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι κάποια στιγμή
έγινε πολύ της μόδας να είσαι φωτογράφος. Στις αρχές του 2000 όλες οι
σχολές ήταν γεμάτες με παιδιά που ήθελαν να γίνουν φωτογράφοι. Όλοι
αυτοί δεν πρόκειται να απορροφηθούν από μια αγορά τόσο μικρή όσο
η ελληνική. Οπότε συνέπεια αυτού ήταν κάποιοι να κάνουν επενδύσεις
και κινήσεις για να γίνουν φωτογράφοι με στούντιο και ύστερα από ένα
διάστημα να κλείσουν. Οπότε όχι, δεν φταίει μόνον τεχνολογία. Μάλλον
είναι οι συγκυρίες και η υπερπληθώρα φωτογράφων σε μια αγορά που
δεν μπορεί να αντέξει τόσο κόσμο.
BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Δημήτρης Μανιάτης γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1974. Μεγάλωσε ταξιδεύοντας
σε διάφορες χώρες. Έτσι του γεννήθηκε η
ανάγκη να καταγράφει τις εικόνες που έβλεπε
γύρω του. Τράβηξε την πρώτη εικόνα του σε
ηλικία οκτώ ετών. Σπούδασε φωτογραφία
και κινηματογράφο σε Αθήνα και Λονδίνο.
Μεγάλος του δάσκαλος υπήρξε ο Γιώργος
Μανιάτης. Από το 1994 εργάζεται επαγγελματικά σαν φωτογράφος και
ασχολείται κυρίως με τη διαφήμιση και τη μόδα.
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Πριν 55 χρόνια...
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