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Ένα διαφορετικό ξενοδοχείο
Καλοκαιράκι είναι. Αύγουστος έρχεται. 
Άλλος λίγο - άλλος πολύ, όλοι θα πιάσουμε 
παραλίες και βουνά. Εάν λοιπόν σας βγάλει 
ο δρόμος προς Καϊμακτσαλάν μεριά, στον 
οικισμό Παναγίτσα του Δήμου Βεγορίτιδας του 
Νομού Πέλλας, σας προτείνω μία στάση στο 
ξενοδοχείο της οικογένειας Θωμά Λεβέντη. 
Όχι, η πρότασή μου δεν αφορά στάση για 
τσιπουράκι και μεζεδάκι σπέσιαλ (μεταξύ μας: 
μπορείτε να το κάνετε και αυτό). Πιο πολύ 
θα πρότεινα …καφεδάκι και περιήγηση σε 
αίθουσα του ξενοδοχείου που ο κ. Λεβέντης 
έχει μετατρέψει στην κυριολεξία σε μουσείο 
φωτογραφικών μηχανών. Και όταν λέμε 
μουσείο δεν εννοούμε μερικές παλιές μηχανές, 
έτσι για ντεκόρ. Μιλάμε για περισσότερες 
από 2300 (!) μηχανές με την παλιότερη να 
χρονολογείται από το 1880.
Το ζεύγος Λεβέντη ανήκει σε αυτήν την 
ελπιδοφόρα γενιά συμπατριωτών μας που 
φέρνουν την πραγματική αλλαγή στη χώρα 
μας. Σπούδασαν αρχιτεκτονική στο Μιλάνο 
πριν 30 χρόνια και αντί να ριζώσουν σε 
κάποια ελληνική μεγαλούπολη, προτίμησαν 
να διοχετεύσουν όλη τους την ενέργεια και τη 
δημιουργικότητα στην ελληνική περιφέρεια 
και μάλιστα σε ένα εξαιρετικά απομακρυσμένο 
μέρος της χώρας μας. Ευτυχώς δεν είναι οι 
μόνοι. Στα Ζαγοροχώρια, στο Πήλιο, στις 
Κυκλάδες οι σύγχρονοι «αναχωρητές» είναι 
πολλοί - και γίνονται ακόμη περισσότεροι στο 
διάβα του χρόνου.
Για να επανέλθω στο θέμα του φωτογραφικού 
μουσείου: Η συλλογή παλιών μηχανών του 
ζεύγους ξεκίνησε πριν 30 χρόνια στην Ιταλία 
και συνεχώς εμπλουτίζεται μέχρι σήμερα. 
Με τη βοήθεια του διαδικτύου όλα τα 
αποκτήματα ταυτοποιούνται, χρονολογούνται 
και ταξινομούνται με επιστημονική ακρίβεια. 
Κάτι τελευταίο: Η Ελλάδα είναι η μοναδική 
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν διαθέτει 
επίσημη κρατική στέγη για την συντήρηση και 
έκθεση παλιών φωτογραφικών μηχανών.
Ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα οφείλεται 
αποκλειστικά και μόνο στην ιδιωτική 
πρωτοβουλία.

Οικονομία

Μοναδικός φορολογικός συντελεστής 
Παρέμβαση ΣΕΚΑΦ στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Την είδηση αλιεύσαμε στο ενημερωτικό έντυπο του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Ελλήνων 

Κατασκευαστών Αντιπρόσωπων & Έμπορων Φωτ/κων Ειδών & Συστημάτων Εικόνας). 

Τη μεταφέρουμε αυτούσια. Στη πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 

συζητήθηκε το θέμα του Μοναδικού Φορολογικού Συντελεστή που σήμερα είναι 

16% για την λιανική και 11% για τη χονδρική πώληση. Όταν λοιπόν οι επιχειρήσεις 

που κρατούν βιβλία Γ’ κατηγορίας προσφεύγουν στη διαδικασία της περαίωσης 

–που έχει γίνει πλέον μόνιμη πρακτική για το κλείσιμο χρήσεων παρελθόντων 

χρόνων- ο φόρος υπολογίζεται με βάση τους πιο πάνω συντελεστές που ο ΣΕΚΑΦ 

κρίνει «εξόφθαλμα υπερβολικούς». Έτσι λοιπόν υπέβαλε αίτημα –αναφορά στο 

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών όπου με απτές αποδείξεις και 

λογικά επιχειρήματα ζητά την δραστική μείωση των συντελεστών σε επίπεδα κάτω 

του 6% για τη λιανική και κάτω του 3% για τη χονδρική.

Αναμένουμε με εύλογο ενδιαφέρον την απάντηση του Υπουργείου.

www.photo.gr
www.photo.gr
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Kέρδισε ένα ταξίδι στην Αυστραλία!

Μπες στην κλήρωση και κέρδισε ένα ταξίδι για 
δύο άτομα στην Αυστραλία με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 
Mπορείς να ζήσεις τη μοναδική φωτογραφική εμπειρία
του Sony Twilight Football στις 22 Σεπτεμβρίου. 
Θα έχεις την ευκαιρία όχι μόνο να παρακολουθήσεις ένα 
απίστευτο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός αλλά να 
φωτογραφίσεις & να βιντεοσκοπήσεις με εξοπλισμό Sony 
(βασισμένο στην πρωτοποριακή τεχνολογία Εxmor CMOS).

Αν θέλεις εσύ να είσαι ο Έλληνας που θα συμμετάσχει ενεργά παρακολουθώντας και 
φωτογραφίζοντας το event στην Αυστραλία, μπορείς να συμμετάσχεις στην κλήρωση 
με έναν από τους εξής τρόπους: 
1. Δηλώνοντας συμμετοχή online στο site του περιοδικού www.photo.gr ή 
2. Στέλνοντας email στο info@photo.gr περιλαμβάνοντας υποχρεωτικά τα παρακάτω 
ατομικά στοιχεία ή
3. Στέλνοντας το κουπόνι αυτό στην ταχυδρομική διεύθυνση: 
Περιοδικό ΦΩΤΟγράφος / Twilight Football, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα ή το ίδιο 
κουπόνι ή φωτοαντίγραφό του με fax στον αρ. 210 8541485

*Ονοματεπώνυμο: _______________________________________

 _____________________________________________________

*Διεύθυνση:  ___________________________________________

 _____________________________ *Τ.Κ.:____________________ 

*Περιοχή:  _____________________________________________

*Πόλη: ________________________________________________

*e-mail: _______________________________________________ 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

*Κινητό: _______________________________________________

Εργασίας:  ____________________Οικίας: ____________________

* Υποχρεωτικά πεδία

Twilight football: ακολουθώντας το φως του δειλινού
Παγκόσμιο ποδοσφαιρικό happening στις 22 Σεπτεμβρίου

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2009, ημέρα της φθινοπωρινής ισημερίας, ξετυλίγεται ένα εντυπωσιακό και φιλόδοξο ποδοσφαιρικό happening σε επτά χώρες σε 
όλες τις ηπείρους: Ιταλία, Γαλλία, Μεγ. Βρετανία, Ισπανία, Αργεντινή, Αυστραλία και Νότιο Αφρική. Σε προσεκτικά επιλεγμένες τοποθεσίες θα διοργα-
νωθούν ποδοσφαιρικοί αγώνες την ώρα του δειλινού, παρέχοντας στους φίλους της εικόνας μοναδικές ευκαιρίες φωτογραφικής δημιουργικότητας που 
συνδυάζουν το δυναμισμό του σπορ και την ομορφιά του τοπίου. 
Ο νικητής (μαζί με ένα άτομο της επιλογής του, σύνολο δύο άτομα) θα κερδίσει ένα ταξίδι στην Αυστραλία με όλα τα έξοδα πληρωμένα* ενώ θα του 
παραχωρηθεί η χρήση πλήρους εξοπλισμού Sony ώστε να εξοικειωθεί άμεσα με τα πλεονεκτήματα των νέων αισθητήρων Exmor CMOS της Sony.
*Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής στο  www.photo.gr

Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ & η Sony 

σε προσκαλούν στην μεγαλύτερη φωτογραφική εμπειρία!

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009

 Για να συμπληρώσετε την φόρμα κάντε κλικ εδώ!

http://www.photo.gr/v2/forma/forma.php
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Κατά μέσο όρο το photobook στην 

Ευρώπη αποτελείται από 59 φωτογραφίες 

κατανεμημένες σε 27 σελίδες.

Το 67% των αγοραστών δηλώνουν ότι 

παράγγειλαν photobook προσωπικά, ως 

δώρο

Το 60% δηλώνει ότι το photobook αφορά 

τους ίδιους ή την οικογένειά τους.

Από αυτούς το 52% θα σίγουρα 

ξαναγόραζε photobook, και το 38% ότι 

μάλλον θα ξαναγόραζε, ανεβάζοντας το 

σύνολο των θετικά προσκείμενων στο 

ενδεχόμενο μελλοντικών αγορών στο 

90%. 

Αυτοί που αγόρασαν photobook 

προέβησαν σε αγορά από τις εξής πηγές: 

Έρευνα

Έρευνα photofinishing. Β’ Μέρος: Photobook
Η συνέχεια της έρευνας αγοράς που χρηματοδότησε η Νoritsu 
Συνεχίζοντας την ανάλυση αγοράς βάσει πορισμάτων έρευνας που χρηματοδότησε η 

Noritsu, θα επικεντρωθούμε στο παρόν τεύχος του newsletter μας, στο επίκαιρο όσο 

και αμφιλεγόμενο θέμα των Photobook.

Σε αντίθεση με τα ακριβά ψηφιακά άλμπουμ τα οποία εδραίωσαν τη θέση τους, 

ξεκινώντας στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε, τα καταναλωτικά, προσιτά photobook 

αποτελούν διαφορετικό είδος, σε άλλα πλαίσια κόστους και με πολύ μεγαλύτερη 

δυναμική, που αποσκοπεί να αντικαταστήσει με πιο οργανωμένο τρόπο, την παλιά καλή 

εκτύπωση μεμονωμένων φωτογραφιών. Τα photobook έχουν πολλές φιλοδοξίες και 

ένα μόνον πρόβλημα: δεν έχουν ακόμη καταφέρει να διεισδύσουν στη μεγάλη μάζα των 

καταναλωτών. Σύμφωνα με την έρευνα λοιπόν, το 32% των αγοραστών φωτογραφικών 

προϊόντων, ανέφεραν ότι αγόρασαν τουλάχιστον 1 photobook το προηγούμενο 12μηνο 

καθώς και έδωσαν παραγγελία για τουλάχιστον ένα photobook στο ίδιο χρονικό διάστημα. 

Από αυτά το 59% των αγορών αφορούσε photobook μεγάλων διαστάσεων πάνω από 

20x20cm ενώ ακολουθούσαν τα photobook μικρότερου μεγέθους 13x18cm (19%) και 

10x15cm (22%).

Θέλετε να φτιάξετε 
ένα photobook με τις 

φωτογραφίες των 
παιδιών σας

Μπορώ να διαλέξω 
μέγεθος και σχέδιο; 

Φαίνεται πολύ 
διασκεδαστικό

Δεν ήξερα 
ότι μπορώ να έχω ένα 

τόσο καλό προϊόν σε τόσο
 σύντομο χρονικό διάστημα. 

Αυτό είναι υπέροχο.

Είναι ένα υπέροχο 
ενθύμιο. Θέλω να φτιάξω 

και εγώ ένα.

Έφτιαξα το δικό 
μου στο φωτογραφικό 

κατάστημα 

Θέλω να φτιάξω άλλο 
ένα photobook για το 

παιδί μου.

Φωτογραφικά ημερολόγια 
και ευχετήριες κάρτες. 

Μπορούμε να φτιάξουμε ένα 
σωρό πράγματα εκεί.

Προτείνετε στου πελάτες σας να 
φτιάξουν photo books.
Ενημερώστε τους 
ότι προσφέρετε 
αυτήν την 
υπηρεσία.

Αυτή η νέα υπηρεσία μπορεί να 
προκαλέσει μια νέα ζήτηση
Παρουσιάστε αυτήν την υπηρεσία 
σε πελάτες που κάνουν απλές 
εκτυπώσεις

Μπορείτε να παρέχετε ποιοτικά photo 
books σε συντομότερο χρονικό 
διάστημα από τα online καταστήματα.
Μπορείτε να τα παραδίδετε 
αυθημερόν. 

Οι άνθρωποι λατρεύουν να δείχνουν τα 
photo books  και η διαφήμιση στόμα με 
στόμα αυξάνει την πελατεία.
Ένας ευχαριστημένος πελάτης ξεκινάει 
μια αλυσιδωτή αντίδραση που οδηγεί σε 
σημαντική αύξηση της πελατείας.

Μόλις οι πελάτες φτιάξουν το πρώτο 
τους photo book σχεδόν πάντα γίνονται 
τακτικοί πελάτες.
Έχοντας μια καλή πρώτη εμπειρία 
από τη παραγγελία του πρώτου photo 
book αυξάνονται οι πιθανότητες να 
επιστρέψουν ξανά.

Η παροχή μιας ποικιλίας συναρπαστικών 
εκτυπωτικών υπηρεσιών είναι καλές 
δημόσιες σχέσεις για το κατάστημα.
 Το κατάστημα σας θα γίνει γνωστό  
ως το μέρος όπου οι πελάτες μπορούν 
να πάρουν συναρπαστικές εκτυπώσεις 
προστιθέμενης αξίας.



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 32 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ �

από web sites που ανήκουν σε εταιρίες και με φυσική παρουσία (καταστήματα), online 

υπηρεσία χωρίς φυσική παρουσία, από αυτόματο κιόσκι και από κατάστημα με προσωπικό 

εξυπηρέτησης πελατών. 

Αναλύοντας το προϊόν, τα ακριβή ποσοστά βάσει του μεγέθους κατανέμονται ως εξής: 

μεγαλύτερα από 30x30cm 4,1%, 30x30cm 11.8%, 20x20 και 21x28cm 43.4%, 13x18cm 

19,3% και 10x15cm ή μικρότερο το 21.5%. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενασχόληση με 

το είδος του εξωφύλλου, το οποίο σε μεγάλο βαθμό προσδιορίζει τον παράγοντα κόστος: 

το 16,8% φορούν σκληρό εξώφυλλο χωρίς φωτογραφία, το 48% σκληρό εξώφυλλο 

με φωτογραφία, το 5,5% σκληρό δερμάτινο εξώφυλλο, το 5,9% σκληρό υφασμάτινο 

εξώφυλλο, το 4,3% μαλακό εξώφυλλο χωρίς φωτογραφία, το 17.7% μαλακό με 

φωτογραφία και το 1,9% μαλακό υφασμάτινο. 

Οι αγοραστές ξόδεψαν κατά μέσο όρο $78,3 ($60.00 ισοσταθμισμένο) για photobook ενώ στη 

δαπάνη δεν περιλαμβάνονται άλλες επιβαρύνσεις (ταχυδρομικά έξοδα, φόροι κλπ.).

Περιέργως εξακολουθούν να υφίστανται photobook με εκτύπωση μονής όψης (19,5%) αν 

και θα περίμενε κανείς να έχουν εξαφανιστεί υπέρ των διπλής όψης (80,8%).

Περνώντας στην πλευρά του layout, υπαρχουν διάφορες παρεμβάσεις από τους χρήστες: 

στην τεράστια πλειοψηφία τους (78,2%) επιλέγουν να ενσωματώσουν κάποιας μορφής 

κειμενα με τη μορφή μικρών ή μεγαλύτερων λεζαντών, ενώ ακολουθουν τα γραφικά σε 

ποσοστό 26,6%. Ως γραφικά νοούνται τα templates, τα φόντα, τα διακοσμητικά σχέδια, τα 

περιθώρια, τα ειδικά εφέ κλπ. Αναφορικά με αυτούς που παρήγγειλαν οnline, η σχεδίαση 

έγινε χρησιμοποιώντας δύο είδη software. Στην πλειοψηφία ήταν online εργαλεία κατά 

6,34% ή software για το οποίο έγινε download από το site της εταιρίας κατά 42,6%.  

Στο ερώτημα για την προέλευση του φωτογραφικού υλικού που αξιοποιήθηκε 

σε photobook, πρόκειται για φωτογραφίες των οποίων η λήψη έγινε με ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή (87,4%) ή ψηφιακές φωτογραφίες που στάλθηκαν από φίλους και 

συγγενείς (34,7%) σκαναρίσματα από παλιές τυπωμένες φωτογραφίες ή φιλμ (11,5%), 

επαγγελματικές φωτογραφίες (7,4%) κατεβασμένες φωτογραφίες από internet sharing 

ιστότοπους (5,4%). Ως προς τη χρονική συγκυρία και την περίσταση που απετέλεσε 

αφορμή για την παραγγελία του photobook, πιο δημοφιλής γιορτή ήταν τα Χριστούγεννα 

(29,8%), τα γενέθλια κάποιου ενήλικα από τον κύκλο φίλων και συγγενών (27,8%), 

οι διακοπές (23,5%), γάμος (17,2%) γενέθλια παιδιού (12%) Πρωτοχρονιά (11,5%), 

οικογενειακή συγκέντρωση (9,2%)  γέννηση μωρού 96,9%)  επέτειος (6,3%) βάπτιση 

(6%), διακοπές (5,2%) και χωρίς ειδικό λόγο (18,9%). Με μικρότερα ποσοστά κάτω 

του 5% ακολουθούν άλλοι κοινωνικοί λόγοι όπως Πάσχα, αρραβώνας, αποφοίτηση, 

συνταξιοδότηση, θρησκευτική 

συνάθροιση κλπ. Περνώντας στην 

παράμετρο των αντιτύπων, το ποσοστό 

όσων παραγγέλνουν πέραν του ενός 

αντίτυπα από το ίδιο photobook 

ανέρχεται στο 71.1%. 

Οι αγοραστές photobook εμφανίζονται 

διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε 

δεύτερη ή περαιτέρω αγορά του ίδιου 

είδους είτε με απόλυτη βεβαιότητα 

(52,4%) είτε κατά πάσα πιθανότητα 

(37,8%) ή με μικρή πιθανότητα (9,2%).

Αναφορικά με τις αιτιολογίες που 

δεν θα ενθάρρυναν την παραγγελία 

photobook, η πρώτη θέση επιμερίζεται 

εξίσου ανάμεσα στη χαμηλή ποιότητα 

εκτύπωσης (50%) και το χρόνο που 

πρέπει να αφιερώσει κάποιος (50%). 

Ακολουθούν άλλοι λόγοι όπως  

η δυσκολία σύνθεσης, το κόστος κλπ.

Όταν τέθηκε το ερώτημα αν οι αγοραστές 

επιλέγουν επί τη βάσει της τιμής 

αναζητώντας μάλιστα τη χαμηλότερη, 

κατά 59,3% απάντησαν θετικά.

Κάποια στιγμή μπήκε και το ερώτημα 

κατά πόσον οι αγοραστές θα ήταν 

διατεθειμένοι να πληρώσουν 

περισσότερο για αναβαθμισμένα 

χαρακτηριστικά. Όπως αποδείχθηκε 

η γενική διάθεση ήταν θετική και 

συγκεκριμένα οι αγοραστές δέχονται 

να ανέβει η τιμή εφόσον εξασφαλίσουν 

αρχειακή ποιότητα εκτύπωσης (20.2%), 

παραπέρα σχεδιαστικά στοιχεία (16,4%), 

δυνατότητες παραμετροποίησης (16,6%) 

υψηλότερη ποιότητα εκτύπωσης  (19,3%) 

καλύτερη ποιότητα βιβλιοδεσίας (18,3%) 

επώνυμο προϊόν (18,5%) άλλα (22,3%). 

Από τις υπόλοιπες ερωτήσεις, 

ξεχωρίσαμε μία που αναφερόταν πιο 

διεξοδικά στο ενδιαφέρον για photobook 

αρχειακής διατήρησης (δηλ. μεγάλης 

διάρκειας ζωής) με εκπεφρασμένο 

ζωηρό ενδιαφέρον κατά 19.5%, μέτριο 

ενδιαφέρον κατά 30,4%, ελαφρότερο 

ενδιαφέρον 20,1% κλπ. 

Τέλος, η καταληκτική ερώτηση 

αφορούσε την αναμενόμενη δαπάνη 

για το επόμενο δωδεκάμηνο όπου 

σύμφωνα με τις απαντήσεις κατά 

44,1% θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, 

κατά 18,7% σε μεγαλύτερα, κατά 17% 

σε λίγο μεγαλύτερα κατά 8,9% σε 

πολύ μεγαλύτερα και η υπόλοιπη σε 

χαμηλότερα επίπεδα που μεταφράζεται 

σε ελαφρά αύξηση ή στασιμότητα στην 

συντριπτική πλειοψηφία.

Έρευνα
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Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
Γράψτε την ιστορία σας.

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

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

w w w. intersys .gr

http://www.intersys.gr
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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
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Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

 
ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
• Kodak
Τελειώνει την συνεγασία της  

με την ΚΜart Αυστραλίας

 Mετά 30 χρόνια λήγει η συνεργασία της 

Kodak με την ΚMart στους αντίποδες. 

Παρά τη λήξη της σχέσης τους στο θέμα 

της εκτύπωσης, θα υπάρξει συνέχιση σε 

άλλα αντικείμενα όπως είναι οι ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές, τα Inkjet 

εκτυπωτικά, τα αναλώσιμα μελάνια και 

χαρτιά και οι μπαταρίες. 

• Lexmark
Το μέλλον είναι δικτυωμένο στα 

multifunction printer

Oλόκληρη σειρά πολυμηχανημάτων 

(Αll Ιn Οne) αναμένεται από τη Lexmark 

στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κοινό τους 

χαρακτηριστικό η επαφική οθόνη με 

τεχνολογία SmartSolutions που επιτρέπει 

όλοι οι χειρισμοί να γίνονται με την αφή 

μέσω ειδικών μενού. Τα πολυμηχανήματα 

θα έχουν ακόμη ξεχωριστές κασέττες 

μελάνης, οικονομική λειτουργία 

Eco mode, αυτόματη αναγνώριση 

επαγγελματικών καρτών και καταχώρηση 

προσωπικών στοιχείων κλπ.

• ΟLED oθόνες
Αύξηση παραγωγής με αξία  

ως 7.�δις δολ. το 20��

Εκθετική αύξηση αναμένεται να σημειώσει 

η παραγωγή οθονών OLED (Οrganic 

LED) τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα 

με στοιχεία του τριμηνιαίου δελτίου 

της εταιρίας DisplaySearch, “OLED 

Shipment and Forecast Report” η αξία 

της αγοράς θα ανέλθει στα 7,1δις.  ως το 

έτος 2016 σε σύγκριση με τα 0,6δις του 

2008. Για πρώτη φορά φέτος οι οθόνες 

τεχνολογίας ΑΜΟLED (Αctive Matrix 

OLED) θα ξεπεράσουν τις PMOLED (Passive 

Matrix OLED). Tα επόμενα τρία χρόνια 

προγραμματίζεται η ίδρυση 20 νέων 

γραμμών παραγωγής AMOLED σε  

όλο τον κόσμο.

Samsung
Νέα σειρά compact και Camcorder

Δύο νέες φωτογραφικές μηχανές compact 

ενισχύουν το στόλο της Samsung. Πρόκειται για 

τα μοντέλα SL720 και SL502. με αισθητήρα 12 

Megapixel, διπλή σταθεροποίηση και φακό zoom 

5x. Η πρώτη εφοδιάζεται με οθόνη 3.0In. έ έναντι 

2,7In. της δεύτερης καθώς και με video HD 720p 

με συμπίεση Η.264 ενώ η δεύτερη περιορίζεται 

σε VGA video clips με συμπίεση MPEG. To θετικό 

στοιχεία είναι ότι και στις δύο ο φακός μπορεί 

να ζουμάρει κατά τη διάρκεια της λήψης video 

Αμφότερες ενσωματώνουν το βελτιωμένο σύστημα 

αναγνώρισης προσώπων της Samsung όπου μπορούν 

να καταχωρηθούν στη μνήμη της μηχανής ως 20 

”προτιμώμενα” πρόσωπα. 

Πέρα από τις φωτογραφικές αναγγέλθηκαν και δύο 

camcorder High Definition. To HMX-U10 ξεχωρίζει 

με τις πολύ μικρές εξωτερικές διαστάσεις και παρόλα 

αυτά διαθέτει ανάλυση full HD 1920x1080 καθώς και λήψη 

σταθερών φωτογραφικών καρέ στα 10Megapixel. Κατεβαίνοντας στη γκάμα συναντάμε 

και άλλα camcorder standard definition και συγκεκριμένα τα μοντέλα SMX-K40 και Κ45 

με οπτικό zoom μόλις …52x, σταθεροποιημένο μέσω του πολύ αποτελεσματικού Optical 

Image Stabilizer. 

SAMSuNG ELEctrONIcS 2�0 �89�235-�

www.photo.gr
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ΝΕΑ ΑΦΙΞΗ
Η Noritsu Ελλάς παρουσιάζει το μοναδικό φωτογραφικό 
μηχάνημα εκτύπωσης διπλής όψης

Τόσο προηγμένο όσο απαιτούν  
οι σύγχρονες απαιτήσεις της φωτογραφίας 
• Άμεση παραγωγή  Photobook μεγεθών 15x15, 20x20 και 20x28

• Εκτυπώσεις φωτογραφιών από 10x15 έως 20x28 μονής(κλασσικής) και διπλής όψης (εμπρός –πίσω).

•  Δυνατότητα δημιουργίας συναρπαστικών  “Trendy”  εκτυπώσεων (Ημερολογίων, Ευχετήριων καρτών,  

 Κορνιζών και σχεδιαστικών συνθέσεων μονής και διπλής όψης).

Διαθέσιμο από το Σεπτέμβριο 2009

Noritsu Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε., Πλαπούτα 12, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6019506

D 502

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων της Noritsu Ελλάς  

κ.Κων/νο Τεκτονίδη στο τηλ 210 6019506 - 6977 356565, e-mail:dinos.tektonidis@noritsu.de

http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?changelang=8
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Νokia Ν97
Επίσημη ελληνική παρουσίαση

Σε συνέντευξη τύπου στις 7 Ιουλίου 2009 η Nokia παρουσίασε το N97. Εκτός από την ευρεία 

οθόνη αφής 3.5”, το πληκτρολόγιο QWERTY και τη δυνατότητα παραμετροποίησης της 

αρχικής οθόνης, το Nokia N97 προσφέρει πρόσβαση σε όλη τη γκάμα των υπηρεσιών Ovi. 

Η κάμερα με ανάλυση 5 megapixel και τα οπτικά Carl Zeiss με τα οποία είναι εξοπλισμένο 

το Ν97,  εξασφαλίζουν φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και βίντεο ταχύτητας 30 fps. Επίσης, 

μπορούμε να μαρκάρουμε τις φωτογραφίες με geo-tags συγκεκριμένων γεωγραφικών 

θέσεων και να τις μοιραστούμε με τους φίλους μας στη στιγμή, ή να τις ανεβάσουμε στο 

διαδίκτυο μέσα από το Ovi Share, το Twitter ή το Flickr.

«Η τεχνολογία των κινητών είναι η ταχύτερα εξελισσόμενη τεχνολογία στην ιστορία του 

πολιτισμού. To Internet αποτελεί μέρος της καθημερινότητας των ανθρώπων, τους είναι 

απαραίτητο και το κινητό τους δίνει μεγαλύτερη ελευθερία για να είναι πάντα συνδεδεμένοι», 

δήλωσε κατά τη διάρκεια της press conference ο Greig Williams, Γενικός Διευθυντής 

Nokia Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Η Nokia δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να 

ζήσουν το προσωπικό τους Internet μέσα από το Nokia N97, το πιο εξελιγμένο κινητό 

υπολογιστή στον κόσμο, σχεδιασμένο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πιο απαιτητικών 

χρηστών του Internet». «Η Nokia βρίσκει συναρπαστικό το τι μπορεί να κάνει ο κόσμος με 

την τεχνολογία μας, όχι μόνο τι μπορεί να κάνει από μόνη της η τεχνολογία», είπε μεταξύ 

άλλων ο Dharmesh Goshalia, διευθυντής Nokia για την Ελλάδα και την Κύπρο. «Το Nokia 

N97 δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να προσαρμόσουν πλήρως το Internet βάσει των 

προσωπικών τους επιλογών και αναγκών. Η εξατομικευμένη αρχική οθόνη μπορεί να είναι 

τόσο ξεχωριστή όσο το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να έχουν τα 

αγαπημένα τους sites και widgets, απευθείας στην αρχική οθόνη της συσκευής τους». Τα 

widgets αυτά περιλαμβάνουν τα κυριότερα sites κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook 

και το Hi5, υπηρεσίες ενημέρωσης και ειδήσεων όπως το Associated Press, το Bloomberg 

και το Reuters, καθώς επίσης και πληροφορίες για τον καιρό ή τα ψώνια. Το Nokia N97 είναι 

η πρώτη συσκευή που διατίθεται με το Ovi Store, γεγονός που εξασφαλίζει 

εύκολη πρόσβαση σε εφαρμογές, παιχνίδια, βίντεο, podcasts, παραγωγικά 

εργαλεία, υπηρεσίες web και γεωγραφικής θέσης, καθώς και πολλά 

περισσότερα. Το Ovi Store διαθέτει, δωρεάν ή επί 

πληρωμή, περιεχόμενο από 

μια μεγάλη ομάδα παρόχων 

και προγραμματιστών, τοπικού 

και διεθνούς επιπέδου, στους 

οποίους περιλαμβάνονται η 

Paramount Pictures, το Facebook 

και η Qik, καθώς επίσης και επιλογή 

εφαρμογών για το Twitter.

NOKIA

Samsung 

Στηρίζει το Μουσείο της Ακρόπολης 

Η Samsung Electronics προέβη σε μια 

πολύ σημαντική χορηγία σε συνάρτηση 

με την προώθηση του πολιτισμού της 

χώρας μας και προσέφερε εξελιγμένα 

συστήματα προβολής ενημερωτικού 

υλικού στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, 

το οποίο άνοιξε πρόσφατα επίσημα 

τις πύλες του στο παγκόσμιο κοινό. 

Συγκεκριμένα, 30 σύγχρονες οθόνες 

μεγάλου μεγέθους Samsung που 

απαρτίζουν 3 γιγαντο-οθόνες, σε 

συνδυασμό με το εξελιγμένο λογισμικό 

διαχείρισης πληροφοριών, παρέχουν 

στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης τη 

δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες 

υψηλής τεχνολογίας στους επισκέπτες 

του. Τα προηγμένα αυτά συστήματα 

προβολής ενημερωτικού υλικού είναι 

εγκατεστημένα σε τρεις χώρους μέσα στο 

Μουσείο όπου οι επισκέπτες από όλο τον 

κόσμο μπορούν να μάθουν περισσότερες 

πληροφορίες για το λαμπρότερο μνημείο 

της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής και 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η στήριξη αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας 

σειράς πολιτιστικών προσπαθειών που 

καταβάλλει η Samsung τα τελευταία 

δύο χρόνια και που στόχο έχουν να 

προάγουν τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο 

αυτό, η εταιρεία έχει δωρίσει εξοπλισμό 

και σε άλλα σημαντικά μουσεία, κέντρα 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, 

όπως είναι το μουσείο του Βατικανού και 

το παλάτι του Schonbrunn στην Αυστρία, 

ανάμεσα σε άλλα.

SAMSuNG ELEctrONIcS 2�0 �89�235-�
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Δήμοσθένους 67, Καλλιθέα. τ.κ. 176 72,
Τηλ.: 210 9515353, Fax: 2109515733, 
e-mail: zarofilm@otenet.gr

Boυτιά στην ψηφιακή τεχνολογία

•	 Διαλέξτε	ανάμεσα	σε	διαφορετικά	μοντέλα	εώς	100	μέτρα	βάθος		

•	 Kαταπληκτικές	δυνατότητες,	ακόμη	και	HD	video	720p

•	Φωτεινή	ένδειξη	λειτουργίας

•	 Εργονομική	σχεδίαση	με	μεγάλα	κουμπιά

Aξέχαστο καλοκαίρι στη θάλασσα με τις μοναδικές 

photo-video υποβρύχιες μάσκες Liquid Image

302	ΕxplorerVideomask	310

ΗD320HD	350

zarofilm@otenet.gr
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Έρευνα ΡΜΑ
Σταθερή δημοτικότητα των προϊόντων φωτογραφικής εκτύπωσης

Σε τριμηνιαία βάση η υπηρεσία ερευνών και μετρήσεων της αμερικανικής Photo Marketing Association, παρακαλουθεί την εξέλιξη των τιμών 

και πωλήσεων σε προϊόντα photo publishing όπως τα αποκαλούν στις ΗΠΑ. Ο συνολικός τζίρος του κλάδου έφθασε το 1.2δις. δολ. το 2008 

και αναμένεται παρά την κρίση να ενισχυθεί οριακά κατά 1%. Μπορεί το συνολικό οικονομικό κλίμα να παραμένει δυσμενές, όμως ο κλάδος 

ευνοείται από τις χαμηλές τιμές που δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ανάμεσα σε λοιπά είδη δώρων.

Πολύ δημοφιλές δώρων είναι οι φωτογραφικές ευχετήριες κάρτες με προσωποποιημένα μηνύματα και ευχές, ενώ τα photobook παραμένουν 

στις πρώτες προτεραιότητες. Στην Αμερική αυτό τον καιρό παίζουν πολλές προσφορές και προωθητικές ενέργειες που συμπιέζουν χαμηλά τις 

τιμές. Γενικά είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τις τιμές με δεδομένη την ποικιλομορφία των προϊόντων: 

photobook, κάρτες, ημερολόγια, mousepad κλπ.

Ισχύει μέχρι 31 Αυγούστου 

Και τα δύο βιβλία αντί για € 40 μόνο €30!

Δωρεάν η αντικαταβολή με courier! 

Για την παραγγελία σας τηλεφωνήστε σήμερα:

Τηλ.: 210 8541400

Καλοκαιρινή προσφορά

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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http://www.avbphotoworld.com/
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Sony Europe 
Ενέργεια από 100% ανανεώσιμες 
πηγές

Όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές 

η Sony είναι μία από τις εταιρείες της 

παγκόσμιας αγοράς που πραγματοποιεί 

εμπράκτως τις δεσμεύσεις της απέναντι στο 

περιβάλλον και της παγκόσμιας τάσης Go 

Green. Πρόσφατα ανακοίνωσε ότι τα 32 

σημεία των εγκαταστάσεών της σε όλη την 

Ευρώπη που ακολουθούν το Παγκόσμιο 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της 

Sony (Global Environmental Management 

System - GEMS) ηλεκτροδοτούνται 

πλήρως (100%) από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Η συγκεκριμένη ενέργεια 

αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Sony 

Europe να μειώσει τις εκπομπές CO2 από 

τις δραστηριότητές της. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ορόσημο και συγκαταλέγεται στα 

ευρύτερα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

που έχει εφαρμόσει η Sony παγκοσμίως. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο από την 

Ευρώπη η Sony έχει μειώσει τις εκπομπές 

της κατά 55.216 τόνους CO2 κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους 2008, 

ενώ σε παγκόσμια κλίμακα κατά 100.000 

τόνους.

SONy HELLAS 80� �� 92000

 

Οlympus 
Aναβάθμιση υποβρύχιας compact

Δεν παρέμεινε πάρα πολύ στην αγορά το μοντέλο mju Tough 6000 και ιδού η ανανέωση 

με τη μορφή του 6010 που φαίνεται πανομοιότυπο με την εξαίρεση του αισθητήρα (12 αντί 

για 10Μegapixel). Kατά τα άλλα οι προδιαγραφές παραμένουν πανομοιότυπες: η μηχανή 

έχει ενισχυμένη (ruggerized) κατασκευή και είναι αδιάβροχη στα 3m βάθος, ανθεκτική 

σε πτώση από 1,5m και σε ψύχος ως -10°C. O φακός είναι ο ίδιος 28-102mm  zoom 3,6x 

όσο για τα υπόλοιπα έχει διπλό stabilizer με sensor shift και ανέβασμα της ευαισθησίας σε 

χαμηλό περιβαλλοντικό φωτισμό, οθόνη ΗyperCrystal III 2,7in. εξελιγμένο face detection 

με αυτόματη αναγνώριση ως 16 προσώπων ταυτόχρονα, και την μοναδική στην Οlympus 

λειτουργία Intelligent Αuto  (i-Auto) που αναλύει το κάδρο και επιλέγει αυτόματα, μία από 

τις πέντε δημοφιλέστερες σκηνές. 

FOtOMAtIc S.A. 2�0 2���850 

LG
Το πρώτο φωτοκινητό στα 12 ΜΡ

Η LG αποφάσισε να βάλει στο επίκεντρο των κινητών της τη φωτογραφική μηχανή και 

κυκλοφόρησε το πρώτο κινητό με φωτογραφική μηχανή στα 12 ΜΡ! Εκτός από τα πολλά 

megapixel, το LG GC 990 Louvre θα φοράει φακό Schneider Kreunach, φλας Xenon και η 

ευαιασθησία ISO θα φτάνει μέχρι τα 3200. Επίσης θα έχει και τη δυνατότητα λήψης βίντεο High 

Definition 720p στα 30 fps. Το design του θυμίζει έντονα μια μικρότερη εκδοχή του iPhone 

αλλά είναι πλούσιο σε χαρακτηριστικά αφού διαθέτει HSDPA, WiFi αλλά και GPS.

LG ELEctrONIcS ΕΛΛAΣ 800 �� 200 300 / 80� �� 200 900

Nokia
Πτώση για το 2 τρίμηνο

Mεγάλη μείωση υπέστη η κερδοφορία 

της σημαντικότερης εταιρίας κινητής 

τηλεφωνίας. Kατά 71% μειώθηκαν τα 

κέρδη (427 εκ. ευρώ έναντι 1,47 δις. ευρώ 

πέρυσι) κατά το β’ τρίμηνο του 2009. Επίσης 

κατά 25% συμπιέστηκαν οι πωλήσεις 

Συγκεκριμένα η Νοkia φόρτωσε εξαγωγές 

103.2 εκ. μονάδων κινητών τηλεφώνων 

κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου το οποίο 

νούμερο είναι κατά 15% μειωμένο σε 

σχέση με την αντίστοιχη περυσινη περίοδο. 

Πάντως διαφαίνεται μια αχτίδα αισιοδοξίας 

τη στγιμή του το β’ τρίμηνο είναι κατά 

11% καλύτερο σε σχέση με το α’ τρίμηνο. 

Σύμφωνα με τον CEO της Nokia Olli Pekka 

Kallasvuo, “ O ανταγωνισμός παραμένει 

σκληρός αλλά η ζήτηση έφθασε στο 

χαμηλότερο σημείο της μετά από το οποίο 

αρχίζει η ανάκαμψη. Εμείς συνεχίζουμε να 

προσέχουμε πολύ τα έξοδά μας, τη στιγμή 

που ελέγχουμε το 38% της αγοράς και το 

41% των smartphones.”
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Ο λόγος στoυς φορείς

Μιχάλης Αλεβίζος
Μέλος Δ.Σ.της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων (Π.Ο.Φ.) 

• Μιλήστε μας εν συντομία για την επαγγελματική ιστορία και πως ξεκίνησε η ανάμειξή σας με 

τον συνδικαλισμό;

Είχα την τύχη να έχω θείο τον γνωστό χαράκτη Α.Τάσσο. Έζησα διπλά του, πήρα 

πολλά πράγματα που με παρότρυναν να ασχοληθώ με τις τέχνες. Η φωτογραφία με 

μάγεψε και στην συνεχεία την έκανα επάγγελμα. Τα δύσκολα αρχίζουν από την στιγμή 

που έπρεπε οι φωτογραφίες να τις αγοράζει κάποιος. Το τοπίο της φωτογραφίας 

στην Ελλάδα το 1976 ήταν άνυδρο. Δεν υπήρχε σχολή  φωτογραφίας, δεν υπήρχε 

βιβλιογραφία και δεν έβρισκες εύκολα ανθρώπους να σου δείξουν τα μυστικά του 

σκοτεινού θαλάμου. Από την άλλη, ένα κράτος που φορολογούσε την φωτογραφία με 

200% φόρο πολυτελείας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το τοπίο, επέλεξα να απευθυνθώ στο 

τότε σωματείο την ΕΚΦΑ, να γίνω μέλος, να πάρω βοήθεια και να δώσω και εγώ στη 

συνέχεια τη δική μου σε συναδέλφους και στην φωτογραφία γενικότερα. 

Όταν αργότερα το 1980 οι συνάδελφοι με τίμησαν και με εξέλεξαν στο Δ.Σ. της ΕΚΦΑ 

από τότε μέχρι και σήμερα αγωνίζομαι από 

διαφορές θέσεις: έχω εκλεγεί στο Δ.Σ. της 

ΠΟΦ και είμαι ο μοναδικός αντιπρόσωπος 

στην ΓΕΣΕΒΕ, στο ανώτερο συνδικαλιστικό 

όργανο, καθώς επίσης και ταμίας στο Δ.Σ. 

του Φοίβου. 

• Το φωτογραφικό επάγγελμα διέρχεται μια 

φάση κρίσης που δεν έχει να κάνει με την 

γενική οικονομική κρίση, αλλά προϋπήρχε 

τα προηγούμενα 4-5 χρόνια. Ποιές κατά τη 

γνώμη σας, είναι οι αιτίες;

Βασικοί λόγοι είναι η αλλαγή της 

τεχνολογίας. Ο δαπανηρός εξοπλισμός, 

η έλλειψη οικονομικής στήριξης 

από τις κρατικές επιχορηγήσεις, τα 

διαφυγόντα κέρδη από τον ανελέητο 

παραεπαγγελματισμό, η έλλειψη 

κατάρτισης και ευρύτερης φωτογραφικής 

παιδείας, καθιστά αδύναμο το 

φωτογράφο στην παροχή υπηρεσιών 

υψηλών απαιτήσεων με αποτέλεσμα 

να είναι χαμηλά αμειβόμενος και η 

φωτογραφία να μην μπορεί να βρει τη 

θέση της στο χώρο της τέχνης. 

• Στην επαγγελματική φωτογραφία 

συνυπάρχουν διαφορετικοί κλάδοι, όπως 

των καταστηματαρχών, των στούντιο, των 

φωτορεπόρτερ, των εργαστηρίων, των 

φωτογράφων μυστηρίων κλπ. 

Όλοι αυτοί είναι δυνατόν να συνεννοηθούν 

για από κοινού δράση; 

Για να συνυπάρξουν όλοι αυτοί οι κλάδοι 

σε μία κοινή δράση, πρέπει πρώτα να 

αφήσουν τα μικροσυμφέροντά τους και 

να καταλάβουν ότι η κινητήρια δύναμη σε 

όλα είναι ο επαγγελματίας φωτογράφος. 

Άρα η κοινή δράση επιβάλλεται για 

την διεκδίκηση του εκάστου αιτήματος 

(τεχνολογία, εξοπλισμός, τεχνογνωσία, 

φορολογία, χρηματοδότηση) έτσι 

ώστε ο φωτογράφος να μπορεί να 

ανταποκρίνεται στις απατήσεις της 

σύγχρονης εποχής. 

Η ΠΟΦ, από την ίδρυση της αγωνίζεται 

σε αυτή τη κατεύθυνση σταθερά και η 

συσπείρωση των κλάδων είναι ένα από 

τα ζητούμενα που την απασχολεί. 

 

• Από την πρόσφατη και παλιότερη 

συνδικαλιστική σας πείρα, υπήρξαν (και 

ποια) παραδείγματα που δείχνουν ότι 

πέτυχε κάποια αιτήματα ο κλάδος των 

φωτογράφων; 
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Ο λόγος στoυς φορείς
Σε όλη την διαδρομή, έχουν γίνει αρκετά πράγματα και άλλα που θα θέλαμε να έχουν 

γίνει αλλά δεν έγιναν. Μην ξεχνάμε όμως ότι τα σωματεία δεν είναι φορείς που ασκούν 

εξουσία και μπορούν να πάρουν αποφάσεις και να τις υλοποιούν. Πρέπει να αποφασίζει 

η εκάστοτε κυβέρνηση. Καταφέραμε να έχουμε αυτή τη στιγμή 20 σωματεία πανελλαδικά 

και έναν μεγάλο αριθμό συναδέλφων να συζητά τα προβλήματά του και να προτείνει τις 

ιδέες του. Στην ΠΟΦ, το ότι μιλάμε και δεν βλέπουμε μόνο ανταγωνιστικά τον συνάδελφο, 

το ότι καταργήθηκαν οι φόροι πολυτελείας, το ότι έγιναν σχολές φωτογραφίας μέσης 

και ανώτερης εκπαίδευσης, το ότι διεξάγονται σεμινάρια (τα περισσότερα δωρεάν), το 

ότι πιέσαμε εμπόρους να έχουν καλύτερη συμπεριφορά και τέλος ότι καταφέραμε να 

κρατήσουμε την φωτογραφία της ταυτότητας, του διαβατηρίου, του διπλώματος, των 

πιστοποιητικών και άλλων επισήμων εγγράφων, που είναι ο καθημερινός αιμοδότης 

του φωτογράφου, είναι πράγματα σημαντικά που δείχνουν την αξία της ύπαρξης των 

σωματείων. Και μην ξεχνάμε ότι το θέμα των ταυτοτήτων, το παλεύουμε από το 1985 

που πρωτοξεκίνησε να αλλάξουν οι ταυτότητες. Τότε είχαν πέσει σαν κοράκια διάφοροι 

σημερινοί «σωτήρες» των φωτογράφων, ώστε να πάρουν εργολαβικά όλες αυτές τις 

υπηρεσίες, που εάν είχε γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα υπήρχαν φωτογραφεία με τη σημερινή 

τους μορφή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, την ειδική σημασία της ύπαρξης των σωματείων και 

την ανάγκη να πλαισιωθούν από νέους φωτογράφους που με την πείρα των παλιών και 

την αγωνιστική τους διάθεση, θα πάνε τον κλάδο ακόμα πιο μπροστά.  

• Μερικοί κάνουν δυσοίωνες εκτιμήσεις για το μέλλον. Τελικά θα επιζήσει η επαγγελματική 

φωτογραφία;

Το μέλλον είναι σίγουρα ομιχλώδες. Εμείς θα παλέψουμε μέσα από τους συνδικαλιστικούς 

φορείς να θωρακίσουμε τον κλάδο, όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να αναπτυχτεί. Καλούμε 

όλους τους φορείς σε ένα μέτωπο κοινών συμφερόντων με νέες προτάσεις και ιδέες. 

• Σήμερα ο βασικός πόρος μεγάλου μέρους των φωτογράφων είναι η φωτογραφία γάμου. 

Θεωρείται πως το κομμάτι αυτό της φωτογραφίας έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα; Υιοθετούνται και 

αφομοιώνονται τα νέα και διαφορετικά στυλ που βλέπουμε στην Ευρώπη;

Για ένα μεγάλο μέρος των φωτογράφων η φωτογραφία γάμου είναι ο βασικός πόρος. 

Η ΠΟΦ έπαιξε καθοριστικό ρολό στην εξέλιξη της φωτογραφίας γάμου με πενιχρά μέσα 

αλλά με μεγάλη προσωπική προσφορά του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του επί 25ετία προέδρου 

της, Δημήτρη Αντωναρόπουλου, ο οποίος μετέφερε ακούραστα την γνώση και την 

εμπειρία του σε όλη την Ελλάδα. Όπως στον κάθε τομέα, έτσι και στον γάμο, η μόδα και 

οι νέες τάσεις επηρεάζουν και προβληματίζουν, ωστόσο στην προσπάθεια αφομοίωσης 

και υιοθέτησης, δημιουργήθηκαν κακέκτυπα. 

• Παίρνει στα σοβαρά η πολιτεία τη φωτογραφία; Θα είναι για πάντα φτωχός συγγενής;

Δεν ξέρω εάν παίρνει στα σοβαρά η πολιτεία την φωτογραφία, ξέρω όμως πως όταν ο 

φωτογράφος σηκώσει τη μηχανή του, ο φωτογραφούμενος κάθεται προσοχή, είτε είναι 

βουλευτής, υπουργός η πρωθυπουργός. Επομένως η δύναμη της εικόνας του δίνει μια 

εξουσία που μπορεί να διεκδικήσει την σοβαρότητα που της ανήκει. 

• H ΠΟΦ από την οποία έχετε πολλή πείρα, 

υποτίθεται ότι συνενώνει φορείς της 

φωτογραφίας απ’ όλη την Ελλάδα. Όμως, 

με λίγες εξαιρέσεις υπάρχουν περιοχές που 

δεν συμμετέχουν καθόλου, άλλες που οι 

πρωτοβάθμιες υπολειτουργούν. Τι συμβαίνει;

Η ΠΟΦ έχει πολλά πράγματα να κάνει 

ακόμα. Να μαζικοποιηθούν περισσότερο 

τα σωματεία. Τι σημαίνει αυτό; 

Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Εάν 

ψήφιζαν 1500 φωτογράφοι στο σύνολο 

από όλη την Ελλάδα (κάτι που είναι 

εφικτό) θα βγάζαμε 8 αντιπροσώπους 

στην ΓΕΣΕΒΕ, τώρα έχουμε 1! 

Φανταστείτε πόσα περισσότερα πράγματα 

θα κάναμε, η φωνή μας θα ακουγόταν, 

ο κλάδος μας θα ήταν παρόν σε όλες τις 

κινητοποιήσεις και οι κυβερνήσεις θα μας 

άκουγαν γιατί το πολιτικό κόστος θα ήταν 

σαφώς μεγαλύτερο. 

Έχω κάνει μια πρόταση στην ΠΟΦ για 

την δημιουργία ενιαίας γραμματειακής 

υποστήριξης, διότι τα σωματεία δεν 

μπορούν να συντηρούν οικονομικά, 

γραφεία και γραμματείς. Με την ύπαρξη 

λοιπόν ενιαίας γραμματείας και με την 

βοήθεια της τεχνολογίας, οι πληροφορίες 

θα έφταναν σε όλους τους συναδέλφους 

γρήγορα και δίχως την οικονομική 

επιβάρυνσή τους. Υπάρχουν περιοχές 

που δεν καλύπτουν τα σωματεία, 

πρέπει να διευρυνθούν τα όρια τα όρια 

της επικρατείς και να συμπεριλάβουν  

φωτογράφους που δεν καλύπτονταν 

μέχρι σήμερα. Εάν παρόλα αυτά κάποιοι 

συνάδελφοι μείνουν απέξω, η ΠΟΦ 

πρέπει να βγάλει μια ειδική ταυτότητα 

που θα καλύπτει και αυτούς. 

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

www.pixelonpeper.gr
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

Το εμπορικό σήμα
Και η σημασία του για την διάκριση του προϊόντος μιας επιχείρησης

Από τις αρχές του αιώνα μας το εμπορικό σήμα έχει αποκτήσει μια εξέχουσα θέση στο 

εμπόριο, στη βιομηχανία και στη λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας. Τοποθετείται 

σχεδόν σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και χρησιμεύει για να βεβαιώσει την 

προέλευση τους από μια ορισμένη επιχείρηση.

Με το εμπορικό σήμα καθοδηγούνται οι καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα που 

επιθυμούν. Συγχρόνως, προστατεύονται από το να αγοράζουν προϊόντα που προέρχονται 

από παραγωγούς που δεν είναι της αρεσκείας τους.

Ο παραγωγός με το εμπορικό σήμα συγκρατεί και αυξάνει την πελατεία του και 

συναγωνίζεται τους άλλους παραγωγούς ομοίων προϊόντων, προσπαθώντας να πείσει τους 

καταναλωτές ότι τα δικά του έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα.

Ετσι, το εμπορικό σήμα έχει μεγάλη περιουσιακή αξία για μια επιχείρηση. Ενα επιτυχημένο 

σήμα αποτελεί ένδειξη της καλής πορείας μίας εμπορικής ή βιομηχανικής επιχείρησης. 

Η εργατικότητα, η υπομονή και επιμονή του καλού παραγωγού να παρουσιάσει ένα τέλειο 

προϊόν, επιβραβεύεται ηθικά αλλά και οικονομικά όταν πλέον οι καταναλωτές αρχίζουν να 

ζητούν το προϊόν αυτό με το “σήμα”που το διακρίνει.

Η κοινωνική και ηθική προέκταση και η αξία του εμπορικού σήματος στον αιώνα μας, 

αποδεικνύεται και από την άποψη που έχει διατυπωθεί, ότι πίσω από την σκόπιμη και 

με επιμονή, καλλιέργεια αντιπάθειας για τις “πολυεθνικές εταιρείες”, που συστηματικά 

προβάλλεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, κρύβονται άλλοι στόχοι. 

Στόχοι οικονομικο-εμπορικοί που δεν έχουν καμία σχέση με ιδεολογικούς 

ή κοινωνικούς στόχους. Κρύβεται στην πραγματικότητα μια “εμπορική δυσφήμιση” και 

ένας “ανταγωνισμός” αντιπάλων προϊόντων. Διότι ένα προϊόν που φέρει ένα σήμα μιας 

πολυεθνικής επιχείρησης, για να γίνει πολυεθνικό είναι οπωσδήποτε επιτυχημένο, φυσικό 

επακόλουθο ενός προϊόντος καλής ποιότητας, αφού όλοι οι άνθρωποι σ’ όλη τη γη 

ζητούν προϊόντα καλής ποιότητας. Το επιτυχημένο “Εμπορικό Σήμα” αποτελεί, λοιπόν, 

την οικονομική και ηθική ανταμοιβή του επιχειρηματία και συγχρόνως την προστασία των 

καταναλωτών από τα κακής ποιότητας προϊόντα.

ΑΛΛΟ Η “ΕΠΩΝΥΜΙΑ” ΤΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗςΗς ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΤΟ “ςΗΜΑ”
Ο θεσμός του εμπορικού σήματος διαφέρει από την “επωνυμία” και το “διακριτικό 

γνώρισμα” μιας επιχείρησης. Αυτά χαρακτηρίζουν την επιχείρηση που παράγει τα προϊόντα. 

Ενώ το “εμπορικό σήμα” χαρακτηρίζει και διακρίνει αποκλειστικά τα προϊόντα που παράγει ή 

εμπορεύεται μια επιχείρηση ή τις υπηρεσίες που προσφέρει ως προς την προσέλευσή τους.

Αυτό καθορίζεται ρητά από το άρθρο 1 του νέου νόμου 2239/1994 “περί σημάτων” που λέει: 

1. Θεωρείται σήμα κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παραστάσεως, ικανό να διακρίνει τα 

προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχειρήσεως από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Μπορούν να 

αποτελέσουν σήμα ιδίως οι λέξεις, τα ονόματα φυσικών 

ή νομικών προσώπων, τα ψευδώνυμα, οι απεικονίσεις, τα σχέδια, τα γράμματα, οι αριθμοί, 

οι ήχοι, συμπεριλαμβανομένων των μουσικών φράσεων, το σχήμα του προϊόντος ή 

της συσκευασίας του. 

2. Ως σήμα θεωρείται και ο τίτλος εφημερίδας ή περιοδικού”· Σύμφωνα με τον νομικό 

ορισμό, “σήμα” (TRADE MARK αγγλικά, MARQUE γαλλικά, MARKE ή WARENZEICHEN 

γερμανικά, MARC Η ΙΟ ιταλικά) είναι λέξεις ή ονόματα προσώπων ή σχέδια ή γράμματα 

ή αριθμοί ή συνδυασμοί χρωμάτων ή σχήμα προϊόντων ή σχήμα συσκευασίας, καθώς 

και κάθε άλλο γνώρισμα που είναι ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας 

επιχείρησης από εκείνα άλλων επιχειρήσεων. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί στην 

επιλογή ενός σήματος, σύμφωνα με το νόμο 2239/1994, οι οποίοι εξετάζονται παρακάτω 

στους λόγους απαραδέκτου. Το καταχωρημένο και εγκεκριμένο από την Πολιτεία σήμα 

παρέχει στον δικαιούχο του (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί 

αυτός και μόνο, κατ’ αποκλειστικότητα, για να χαρακτηρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 

της επιχείρησης του. Το δικαίωμα αυτό επιτρέπει στον δικαιούχο του σήματος να 

απαγορεύει σε τρίτους να χρησιμοποιούν διακριτικό γνώρισμα ή σήμα που είναι όμοιο 

ή παρόμοιο με το δικό του και χαρακτηρίζει προϊόντα ή υπηρεσίες όμοια ή παρόμοια με 

εκείνα που χαρακτηρίζει το σήμα του.

Leadership & marketing

	 Τα	κείμενα	του	άρθρου	

μας		αποτελούν	

αναδημοσίευση	

	 από	το		βιβλίο	του	

Ιωάννου	και	της	Άννας	

Σακελλαρίδη	

“Το	εμπορικό	σήμα”			

	 των	εκδόσεων	

	 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	ΠΟΛΙΤΩΝ

Η KODAK ΕΙΝΑΙ ΚΙΤΡΙΝΗ...
Το 1887 ο George Eastman 

επινοεί τη λέξη “Kodak” για να 

χαρακτηρίσει μία φωτογραφική 

μηχανή. Έψαχνε ένα λογότυπο που 

να κάνει εντύπωση και συγχρόνως 

να αποτελεί ένα ποιοτικό σήμα μίας 

επιχείρησης διεθνούς ακτινοβολίας: 

το λογότυπο έπρεπε να είναι 

σύντομο και να προφέρεται εύκολα 

σε όλες τις γλώσσες. Το γράμμα 

“Κ” του άρεσε γιατί ηχούσε όπως 

ο θόρυβος ενός εμβόλου. Η λέξη 

έμοιαζε “άκαμπτη”, σταθερή και 

δεν θύμιζε καμία άλλη. Κατά μία 

άλλη εκδοχή ο George Eastman, 

δεμένος πολύ στενά με τη μητέρα 

του, εμπνεύστηκε το σήμα από το 

πατρικό της όνομα που άρχιζε από 

Κ. Πάντως το μέλλον έδειξε πόσο 

εύστοχη ήταν η επιλογή του.  

Το σήμα Kodak έγινε γρήγορα 

διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Eastman προσπάθησε επίσης 

να βρει ένα πρωτότυπο διακριτικό 

γνώρισμα για τα φίλμ που 

παράγονταν στα εργαστήρια του. 

Προαισθάνθηκε τα προτερήματα 

του χρώματος στον τομέα των 

πωλήσεων και εγκαταλείποντας 

το αρχικό γκρι διάλεξε μία νέα 

ελκυστική απόχρωση, το κίτρινο,  

για τη συσκευασία των φιλμ.  

Ηταν το 1905.

Η νομοθεσία των σημάτων δεν 

δέχεται ως στοιχείο δεκτικό 

προστασίας ένα μόνο χρώμα  

ή απόχρωση του, παρά μόνο μία 

σύνθεση χρωμάτων.  

Παρ’ όλα αυτά η Kodak δικαιώθηκε 

δικαστικώς και το χαρακτηριστικό 

κίτρινο των συσκευασιών της 

κρίθηκε ως χωριστή απόχρωση και 

κατοχυρώθηκε ως σήμα.
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Φοροτεχνικά

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

tOy ΘΡΑΣyΒΟΥΛΟy ΜIΑΡΗ

Χρωστάτε μέχρι 20.000 € στο δημόσιο; 

Mπήκατε ήδη στο στόχαστρο της εφορίας ...                                             
 

Aσφυκτικές πιέσεις θα αρχίσουν να δέχονται πολύ σύντομα εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίοι 

οφειλέτες του Δημοσίου, με χρέη έως και 20.000 ευρώ έκαστος (τα οποία θεωρούνται 

ευκολότερα εισπράξιμα). 
 

Ειδικότερα, ρητές εντολές να ελεγχθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν για τη ρύθμιση 

χρεών, έδωσε η ηγεσία του Yπουργείου Οικονομικών στις εφορίες. Την εντολή έλαβαν την επομένη 

κιόλας της λήξης της προθεσμίας για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων φορολογουμένων στη 

ρύθμιση, οι υπάλληλοι των εφοριών από το Yπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και όπως τους 

ζητήθηκε θα πρέπει να την κάνουν πράξη άμεσα και σε βάρος εκείνων των φορολογουμένων οι 

οποίοι αγνόησαν τις δύο ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούσαν η μεν πρώτη τις ανέλεγκτες χρήσεις 

της περιόδου 2000-2006 (για συνολικά περίπου 800.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις) η δε δεύτερη 

τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο περίπου 1.000.000 οφειλετών, οι προθεσμίες της οποίας 

έληξαν επίσης στις 30 Ιουνίου. 

Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην αναζήτηση και πίεση των ληξιπρόθεσμων οφειλετών, οι 

οποίοι συστηματικά αγνοούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς την εφορία, δεδομένου 

μάλιστα ότι τα τελευταία χρόνια, τα μέτρα εις βάρος τους έχουν ατονήσει. Ωστόσο, εφεξής, όπως 

αναφέρουν πληροφορίες, όσοι από τους οφειλέτες δεν “συμμορφωθούν” και εξοφλήσουν 

τις οφειλές τους ενώ έχουν την προς τούτο οικονομική δυνατότητα κινδυνεύουν ακόμη και με 

κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων τους. 

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών οι 

ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορεί να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 35 δισ. ευρώ, αλλά το Δημόσιο 

όπως εκτιμάται δεν μπορεί να εισπράξει παρά μόλις το 30% αυτών των οφειλών, καθώς το 

υπόλοιπο ποσοστό αφορά χρέη δημοσίων επιχειρήσεων καθώς και εταιριών που βρίσκονται σε 

πτώχευση ή έχουν κλείσει οριστικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι ιδιωτικές εταιρίες συμβούλων 

που θα συνεργαστούν με τις εφορίες, θα αναλάβουν να στήσουν τον “πολιορκητικό κλοιό” 

στους οφειλέτες ζητώντας τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και στη συνέχεια θα 

ανατίθεται στους εφοριακούς το τελευταίο στάδιο της όλης διαδικασίας, η οποία είναι η είσπραξη 

των οφειλόμενων. Με τη λήξη, δηλαδή στις 30 Ιουνίου, της προθεσμίας για ρύθμιση τμηματικής 

εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών ξεκίνησε άμεσα (με την αρωγή και των ιδιωτικών εταιριών 

συμβούλων) το πρώτο κύμα συστηματικών πιέσεων μικροοφειλετών που δεν αποδέχθηκαν τη 

ρύθμιση για την εξόφληση των οφειλών τους σε δόσεις. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για 

φορολογούμενους που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές από 2.000 έως 20.000 ευρώ, ποσά που 

θεωρούνται εύκολα εισπράξιμα.

Σημειώνεται, ότι εκτός από τα ακίνητα των οφειλετών, στο στόχαστρο του εισπρακτικού μηχανισμού 

έχουν μπει και τα όποια άλλα εισοδήματα έχει ο φορολογούμενος (από μισθούς, σύνταξη, 

ενοίκια) ώστε με την κατάσχεσή τους να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις του Δημοσίου. Επιπλέον, 

όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που χρωστούν στο Δημόσιο, η εφορία εκτός των άλλων μέτρων 

διασφάλισης της απαίτησης θα προβαίνει και σε κατάσχεση απαιτήσεων της επιχείρησης από άλλες 

επιχειρήσεις ή φορολογούμενους.

ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ 
Νέο σύστυμα πάγιας ρύθμισης χρεών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθιερώνεται με νομοσχέδιο που 

προωθεί προς ψήφιση στη Βουλή, εντός του καλοκαιριού, το υπουργείο Απασχόλησης. Επίσης, 

προωθούνται σειρά από μέτρα για τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και τον έλεγχο υποβολής των 

Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, η επανενεργοποίηση των προβλεπόμενων επιτόπιων ελέγχων 

από τα αρμόδια τμήματα εσόδων των κατά τόπους υποκαταστημάτων, καθώς και η δημιουργία ενός 

«οικονομικού προφίλ» για κάθε υποκατάστημα του ΙΚΑ, ώστε να υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι αλλά 

και αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 

νομοσχέδιο, οι οφειλέτες θα μπορούν 

να ρυθμίζουν τα χρέη τους σε 48 έως 

και 60 δόσεις. Για να μπορεί κάποιος 

να ρυθμίσει τα χρέη του για διάστημα 

περισσότερο των 4 ετών θα πρέπει 

να λάβει έγκριση από την Επιτροπή 

Αναστολών, η οποία θα αποφασίζει 

για την επέκταση της ρύθμισης έως 

και τα 5 έτη (60 δόσεις) με βάση την 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, 

τον αριθμό των απασχολουμένων σε 

αυτήν, καθώς και τρόπους διασφάλισης 

των οφειλών (περιουσία κ.ά.).Βασική 

προϋπόθεση για την ένταξη στη 

ρύθμιση είναι ο εργοδότης να καταβάλει 

τις τρέχουσες εισφορές και την 

απαιτούμενη προκαταβολή. Το ποσό 

της προκαταβολής υπολογίζεται επί 

της συνολικής οφειλής. Έτσι, για ποσό 

μέχρι 100.000 ευρώ η προκαταβολή 

ανέρχεται στο 6%. Για ποσό από 100.001 

έως 300.000 ευρώ στο 5% και για ποσό 

μεγαλύτερο των 300.000 ευρώ στο 4%. 

Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των 150 ευρώ, ενώ η έκπτωση 

στις προσαυξήσεις και τα πρόσθετα τέλη 

ορίζεται στο 10%.

Στην περίπτωση που κάποιος οφειλέτης 

επιθυμεί να εξοφλήσει τα χρέη του 

εφάπαξ, η έκπτωση επί των πρόσθετων 

τελών είναι 20%. Στις περιπτώσεις 

που ο οφειλέτης, ενώ έχει ενταχθεί σε 

καθεστώς ρύθμισης, τελικά δεν τηρήσει 

το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης, λίγο 

πριν από τον πλειστηριασμό θα του 

δίνεται δεύτερη ευκαιρία. Αν και σε 

αυτή δεν καταφέρει να ανταποκριθεί, 

επισπεύδονται οι διαδικασίες ώστε η 

επιχείρηση να κηρυχθεί σε πτώχευση και 

το Ίδρυμα να προχωρήσει σε κατάσχεση...

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ

•  Μην χρησιμοποιείτε 3D transitions 

νομίζοντας ότι με αυτό το τρόπο θα 

εντυπωσιάσετε τον πελάτη σας.

•  Διορθώστε αν χρειάζεται τα 

χρώματα. Μην αφήσετε να περάσει 

ούτε ένα πλάνο με λίγο κίτρινο ή 

μπλε παραπάνω.

•  Ό,τι περιττό βρίσκεται στο υλικό που 

σας έδωσε ο εικονολήπτης σβήστε 

το. Αν τα αφήσετε γίνεται κουραστικό 

στους θεατές...

•  Στο δίσκο DVD μην βάζετε 

περισσότερο από μία ώρα βίντεο.

•  Το bitrate να είναι το λιγότερο 5.3. 

Αν κάνετε τον ήχο mp3 ανεβάστε το 

bitrate στο 7.

H γωνιά του βιντεολήπτη 

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

Το μοντάζ της δεξίωσης του γάμου
Όσο εύκολο ακούγεται τόσο δύσκολο είναι! (B’ Μέρος)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα αρχίσω από τα πολύ βασικά που είναι τα χρώματα στη πίστα, που θεωρώ από 

τα κύρια προβλήματα που συναντάμε στο χώρο της δεξίωσης. Στο φωτισμό και στο 

contrast πρέπει να επέμβουμε για καλύτερο αποτέλεσμα. Tο travelling αν δεν γίνει 

με απόλυτη επιτυχία χρησιμοποιήστε το After Effects για σταθεροποίηση της εικόνας. 

Σίγουρα ο εικονολήπτης δεν θα καλύψει με την σωστή χρονική στιγμή τα γεγονότα, 

άρα αναλαμβάνουμε να τακτοποιήσουμε τα πλάνα στο μοντάζ ώστε να είναι σαφής  

η συνέχεια. Ρυθμίζουμε αν χρειάζεται τον ήχο.

Μία μικρή περίληψη (βίντεο κλιπ) στην εισαγωγή 2-3 λεπτά θα ομορφύνει πολύ το 

βίντεο μας. Επιλέγουμε ρυθμική και έντονη μουσική για να τραβήξει την προσοχή του 

θεατή, το τραγούδι που θα επιλέξουμε θα 

είναι στον ίδιο ρυθμό με το τραγούδι της 

εισόδου του ζευγαριού.

Κάποια εφε στο βίντεο εντυπωσιάζουν 

τους θεατές, άλλα τα εφέ θα πρέπει να 

είναι γρήγορα σύμφωνα με το τέμπο της 

μουσικής. 

Στον χορό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

το motion αν το πλάνο είναι σταθερό για 

περισσότερα από 6 δευτερόλεπτα.

Το motion είναι σαν να δείχνουμε μία νέα 

εικόνα με επαναχρησιμοποίηση της ίδιας. 

Επίσης γίνεται πιο εντυπωσιακός ο χορός 

του ζευγαριού όταν έχουμε ένα πλάνο που 

ο εικονολήπτης ξεκινά από γενικό και κάνει 

zoom-in σε πολύ κοντινό. Αυτό το πλάνο 

θα μας φανεί πολύ χρήσιμο αν το τραγούδι 

που χορεύουν είναι πολύ έντονο μουσικά, 

θα πιάσουμε 4 σημεία του πλάνου: γενικό, 

αμερικάνικο, πορτρέτο, κοντινό. Η εναλλαγή 

θα γίνεται με αυτή τη σειρά στο ρεφρέν και 

σύμφωνα με το ρυθμό του τραγουδιού. Αν 

το τραγούδι είναι αργό τότε δουλεύουμε 

πολύ το cross dissolve για το δέσιμο των 

πλάνων. 

                                                                  

                                             (Συνεχίζεται)

ΝΊΚΟΣ ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 32 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 20

Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly θα φιλοξενεί τις καλύτερες φωτογραφίες γάμου των φωτογράφων - αναγνωστών του. 

Στείλτε μας στο email: photobusiness@photo.gr φωτογραφίες γάμου της επιλογής σας και θα τις δείτε εδώ δημοσιευμένες! 

Φωτογραφία: Δημήτρης Αντωναρόπουλος

Φωτογραφία γάμου 
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Action Studio
Με επαγγελματική νοοτροπία και οργάνωση

Το ActION StuDIO ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2003 από τον 

Τάκη Κυριακού, με βασικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 

βίντεο σε επαγγελματίες φωτογράφους και φωτογραφικά 

καταστήματα. Σήμερα απασχολεί τρία άτομα στην επεξεργασία 

και το μοντάζ και πέντε αποκλειστικούς εικονολήπτες. 

Με βασικό στόχο λοιπόν την παροχή αυτών των υπηρεσιών 

σήμερα το ACTION STUDIO ασχολείται με  βιντεοσκοπήσεις 

κοινωνικών εκδηλώσεων (πολιτιστικά, αθλητικά, events κλπ), 

την επεξεργασία video για την δημιουργία DVD & Blu ray, 

τον σχεδιασμό και την εκτύπωση εξωφύλλων και δίσκων 

με γραφιστική επιμέλεια και φωτογραφική ποιότητα, με την 

παραγωγή slide show και video clip όπου απαιτείται αλλά και με 

την παραγωγή βιομηχανικού ντοκιμαντέρ. 

Στην διάρκεια της κουβέντας όμως με τον κύριο Κυριακού πέρα 

από τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρησή του τον ρωτήσαμε και 

για την φιλοσοφία του πάνω στη δουλειά και τις προτεραιότητες 

του ίδιου και των συνεργατών του: 

“Επειδή απευθυνόμαστε σε επαγγελματίες, αυτό που μας 

ενδιαφέρει, είναι να παραδίδουμε γρήγορα σωστή και 

ολοκληρωμένη εργασία με υψηλές αισθητικές προδιαγραφές,  

σε τιμές που σέβονται το κέρδος του επαγγελματία.”  

Στους χώρους της επιχείρησης υπάρχουν τέσσερις σταθμοί 

εργασίας που λειτουργούν συνδεδεμένοι σε δίκτυο.  

Το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης παραλαμβάνει 

υλικό προς επεξεργασία από όλη την Ελλάδα και παραδίδει 

ολοκληρωμένη και ελεγμένη εργασία μέσα σε δέκα εργάσιμες 

ημέρες ακόμα και σε περιόδους αιχμής. 

Βασικό κομμάτι των υπηρεσιών του ACTION STUDIO είναι  

η φωτογράφηση του γάμου και πρόκειται για ένα κομμάτι της 

αγοράς που αναπτύσσεται συνεχώς. Τι συμβαίνει όπως πραγματικά 

στην ελληνική αγορά σε σχέση με τις αγορές του εξωτερικού; 

“Από καλλιτεχνικής άποψης δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από 

το εξωτερικό. Σε επίπεδο επαγγελματισμού και οργάνωσης όμως 

υστερούμε. Ένας μεγάλος αριθμός καταστημάτων στην Ελλάδα 

προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, χτυπώντας τις τιμές 

και προσφέροντας χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες. Είναι γεγονός 

όμως ότι ο πελάτης θα αναζητήσει και τελικά θα πληρώσει καλά 

για πράγματα πρωτότυπα και καλαίσθητα. Αρκεί κάποιος να τα 

προτείνει και να του υπενθυμίσει ότι ο γάμος ή η βάπτιση είναι 

μοναδικά γεγονότα και η σωστή αποτύπωσή τους πρέπει να 

ανατεθεί σε ενημερωμένο και καλά καταρτισμένο επαγγελματία 

- όχι στον πρώτο τυχόντα που είναι π.χ. ένας συνάδελφος από 

τη δουλειά που τραβάει και λίγο βίντεο, ή στον ξάδελφο που 

πήρε καινούργια κάμερα. Ένα σημείο ακόμα που μας κάνει να 

υστερούμε σε σχέση με τους συναδέλφους από το εξωτερικό είναι 

η εμφάνισή μας και η συμπεριφορά μας.  

Καθήκον έχουμε να εκπαιδεύουμε  το κόσμο στην καλή εικόνα και 

να εμπεδώνουμε το κύρος του επαγγέλματός μας...”  

ActION StuDIO 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 25�, �55�� ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

ΤΗΛ.: 2�0 �528�80 www.actionstudio.gr, 

info@acionstudio.gr
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Τα μεγάλα στούντιο διαφημιστικής 

φωτογραφίας δημιούργησαν 

σχολή στη δεκαετία του ‘80 

και του ‘90. Υπηρέτησαν ένα 

απαιτητικό είδος με τάση στην 

λεπτομέρεια, τον περφεξιονισμό 

και την αισθητική αρτιότητα, 

πάντα σε στενή συνεργασία με 

τη διαφημιστική αγορά. Ένας 

από τους γνωστούς έλληνες 

φωτογράφους της γενιάς του, με 

20ετή εμπειρία, ο Γ. Κουτούλιας, 

μιλάει στο Photobusiness Weekly 

για γνωστές και λιγότερο ορατές 

πλευρές του επαγγέλματος.

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

Παναγιώτης Καλδής

Γαβριήλ Κουτούλιας
Είκοσι χρόνια φωτογραφία στούντιο

• Πότε ιδρύθηκε το στούντιό σας και με ποιά αντικείμενα;
Ξεκινήσαμε το 1985, σαν στούντιο διαφημιστικής. Επίσης δραστηριοποιούμασταν με 

συνεντεύξεις, πορτρέτα και κάποια life style για το περιοδικό Ταχυδρόμος της εποχής εκείνης που 

ήταν στις δόξες του, μηνιαίο και το πρώτο που ξεκίνησε τα ένθετα με την αγορά, δώρα κλπ. Τότε 

η έδρα μας ήταν στο Παγκράτι και τα τελευταία 11 χρόνια στα Κάτω Πατήσια.

 

• Ποιά θεωρείτε ότι ήταν η χρυσή εποχή στούντιο στην Ελλάδα και για ποιούς λόγους, 
οικονομικούς, συγκυριακούς ή κάτι άλλο;
Πραγματικά η διαφημιστική φωτογραφία γνώρισε ακμή και μεγάλη άνθηση την δεκαετία του ’90. 

Ευνοήθηκε πολύ από την διάδοση της διαφήμισης εφόσον πλήθυναν οι διαφημιστικές εταιρίες 

και αφομοιώθηκε από τις εταιρίες η αξία της διαφήμισης. Οι φωτογράφοι στούντιο, οι γραφίστες, 

τα τυπογραφεία, όλη η αλυσίδα του επαγγέλματος από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 μέχρι το 

2000 περίπου, σημείωσαν αύξηση, αριθμητικά και ποιοτικά. Ταυτόχρονα μπήκαν στο επάγγελμα 

και άνθρωποι χωρίς τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, ακολουθώντας την τάση που άφηνε πεδίο 

ελεύθερο σε όποιον δήλωνε ό,τι ήθελε.

• Τα στούντιο αυτά, της δεκαετίας του ’90 ασχολούνταν μόνον με τις προβεβλημένες 
δουλειές, με τις καλές διαφημιστικές καμπάνιες;
Δεν μπορούμε να πούμε πως υπήρχαν διακεκριμένα στούντιο που έκαναν τις καλές δουλειές 

και περιφρονούσαν τις δεύτερες δουλειές, τα pack shot δηλαδή. Για παράδειγμα το Imago που 

έλαμπε εκείνη την εποχή, ανελάμβανε μεν τις μεγάλες καμπάνιες αλλά είχε και κάμποσους 

βοηθούς που έκαναν pack shot με χαμηλό κοστολόγιο, με το κομμάτι. Βέβαια τους συνέφερε 

λόγω μεγάλου αριθμού των αντικειμένων. Μιλάμε για ποσότητες… είχε αρχίσει από τότε να 

μπαίνει η μαζική παραγωγή στη φωτογραφία. Και στη μόδα κάτι παρόμοιο ίσχυε. Εκτός από 

τις glamorous δουλειές υπήρχαν και πιο δεύτερες που όμως κανείς δεν τις περιφρονούσε γιατί 

έφερναν χρήματα λόγω πολλών λήψεων.

Ο φωτογράφος της εβδομάδας
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• Όσων αφορά τον υπερπληθωρισμό του επαγγέλματος, που είναι 
πλέον εμφανέστατος, αυτό σε τί οφείλεται; 
Πράγματι έχουν ακουστεί πολλές αιτιολογίες . Το επάγγελμα 

προβλήθηκε στα ΜΜΕ, ακούστηκε ότι είναι διαβατήριο για την καλή 

ζωή δίπλα από τα μοντέλα και την πασαρέλα, πολλοί πίστεψαν ότι ο 

κλάδος είναι αναπτυσσόμενος και έχει χρήματα, υπήρξε και το στοιχείο 

του μιμητισμού, έγιναν και ένα σωρό σχολές. Τα νέα παιδιά στράφηκαν 

προς τη φωτογραφία, άλλος ονειρευόμενος να κάνει μόδα, άλλος 

ρεπορτάζ, άλλος αποστολές για National Geographic. Ίσως κάποιοι τα 

καταφέρουν αλλά για τους περισσότερους τα πράγματα δεν είναι ρόδινα.

Με κάθε επιφύλαξη, προσωπικά πιστεύω ότι απ’ όλα αυτά περισσότερο 

ρόλο έπαιξαν οι σχολές. Στην γενιά την δική μου δεν υπήρχαν σχολές. 

Τα ΤΕΙ έβγαλαν τους πρώτους αποφοίτους τέλη του ’80 αρχές του ’90. 

Εγώ είχα βοηθούς και παιδιά χωρίς κανενός είδους πτυχίο κι όμως 

και σήμερα δουλεύουν στη φωτογραφία με τον α ή τον β τρόπο. 

Παρενθετικά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι θεωρώ απαράδεκτη 

τη στάση του ΤΕΙ που ποτέ δεν αγωνίστηκε να κατοχυρωθεί κρατικά 

το επάγγελμα. Να μην μπορεί ο οποιασδήποτε με μια απλή έναρξη 

επαγγέλματος στην Εφορία να δηλώνει φωτογράφος. Θα έπρεπε να 

αγωνιστούν πρώτα απ’ όλα για την πιστοποίηση του επαγγέλματος οι 

φοιτητές και σπουδαστές αντί να κινητοποιούνται για το α’ και β’ θέμα, 

δίκαιο ή άδικο. Αυτό ήταν μία παρένθεση για μένα την οποία θεωρώ 

πολύ αποφασιστική για την σημερινή κρίσιμη εποχή. 

• Τα ψηφιακά είναι αυτά που ώθησαν τις τιμές προς τα κάτω;
Όχι, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί αλλά από τους 

ίδιους τους φωτογράφους. Οι φωτογράφοι, στα είκοσι χρόνια που 

είμαι επαγγελματίας, δεν κατάφεραν ποτέ να συνεννοηθούν μεταξύ 

τους και έχουν ένα σκληρό, ανεξήγητο ανταγωνισμό. Οι πελάτες 

διαπιστώνοντας την κατάσταση, δεν χάνουν την ευκαιρία και κοιτάζουν 

να το εκμεταλλευτούν όσο μπορούν.

• Παλιά οι φωτογράφοι ασχολούνταν πιο ενεργά στο concept. Τώρα 
πως γίνεται, με τα προσχέδια και τις αναθέσεις;
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλώς οι διαφημιστικές είναι πιο ανασφαλείς 

λόγω του ανταγωνισμού μεταξύ τους και μπροστά στο ενδεχόμενο 

κάτι να μην αρέσει στον πελάτη γιατί  είναι πολύ προχωρημένο και 

διαφορετικό, προτιμούν τις «ασφαλείς» λύσεις. Επίσης τα τμήματα 

marketing των διαφημιζόμενων στελεχώνονται συχνά από άτομα χωρίς 

πραγματική παιδεία που μόνο ξέρουν κάποια νούμερα και φύλλα 

Excel. Aυτοί δεν ευνοούν τις πιο ψαγμένες ιδέες, και βαδίζουν την 

πεπατημένη δηλ. τη μέση οδό, χωρίς  τίποτε το ιδιαίτερο. Γι αυτό, αν και 

οι φωτογράφοι και οι art director έχουν καλές ιδέες, λίγες σημαντικές 

δουλειές βγαίνουν κάθε χρόνο στη διαφημιστική.

• Εκτός από τα έντυπα, που αλλού διοχετεύεται η διαφημιστική 
φωτογραφία;
Σε αφίσες δρόμου, φυλλάδια, αυτοκόλλητα, στο internet, γενικά 

παντού. Ακόμη και διαφημίσεις που παίζουν στα ΑΤΜ τραπεζών! 

Έχουμε ενδείξεις ότι σταδιακά θα κάνουμε και δουλειές χαμηλής 

ανάλυσης, αποκλειστικά για το internet!

• Πόσο σημαντικό είναι το on line portfolio του φωτογράφου;
Θα το πω πολύ απλά. Δεν έχει έρθει ποτέ κανένας πελάτης και την 

εποχή προ Internet και μετά Ιnternet επειδή είδε το portfolio μου είτε σε 

φυσική μορφή είτε Online. Ουδείς!! Όλες οι δουλειές, στη διάρκεια του 

χρόνου που είμαι επαγγελματίας, προέρχονται από συστάσεις. 

Ο φωτογράφος της εβδομάδας
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Γαβριήλ Κουτούλιας ίδρυσε το στούντιο στην Αθήνα το 1985. 

Ασχολείται με διαφημιστική και εμπορική φωτογραφία. Ανάμεσα 

στους πελάτες του συγκαταλέγονται εταιρίες όπως Cutty Sark, 

Ikea, OTE, Peugeot, Παπαδοπούλου, ΔΕΛΤΑ, ΑΤΕ, Marfin Eγνατία 

Τράπεζα, Μillenium Bank.

Και την καλύτερη δουλειά να έχεις στο portfolio, αν δε σε συστήσει  

ο τάδε ή o δείνα, ποτέ δεν θα πάρεις ανάθεση. Αντίθετα, φωτογράφοι 

άλλων ειδικοτήτων όπως αυτοί που αναλαμβάνουν γάμους, έχουν βρει 

στο internet το ιδανικό εργαλείο για να εκθέσουν δουλειά τους και να 

βρίσκουν πελάτες. 

• Οι φωτογράφοι στούντιο είναι οι μόνοι που δεν έχουν 
συνδικαλιστική εκπροσώπηση... 
Είναι πολλά χρόνια που έχει αδρανήσει το σωματείο μας, η ΕΦΕΔΗΦ 

(Ένωση Φωτογράφων Εφηρμοσμένης και Δημιουργικής Φωτογραφίας). 

Δεν ξέρω τους λόγους που ναυάγησε, αλλά λυπάμαι. Είναι άσχημο γιατί 

τουλάχιστον στις αρχές της δεκαετίας του ’90 υπήρχε μια κινητικότητα. 

Μαζευόμαστε για θέματα του κλάδου, κάναμε εκλογές, βγάζαμε 

πρόεδρο… Τουλάχιστον, ξέραμε ο ένας τον άλλον. Τώρα έχουμε μείνει 

λίγα ενεργά στούντιο και ούτε τις φυσιογνωμίες των συναδέλφων δεν 

ξέρω καλά καλά, να λέμε έστω μια καλημέρα... 

• Πως αισθάνεστε που δεν σας δημοσιεύουν το όνομα παρόλη τη 
νομική υποχρέωση για το credit line στις διαφημιστικές δουλειές;
Νομίζω ότι είναι ένα από τα τελευταία προβλήματα που απασχολούν 

το δικό μας κλάδο αυτή τη στιγμή. Αν χρειαστεί κάποιος να σε βρει, το 

πετυχαίνει ρωτώντας τους κατάλληλους ανθρώπους στις διαφημιστικές. 

Είναι τόσο μικρή η Ελλάδα….

• Έχετε κανένα άλλο σχόλιο;
Θα ήθελα να αναφέρω κάτι που δεν αφορά τα στούντιο αλλά 

το κύκλωμα της φωτογραφίας μόδας. Καταθέτω λοιπόν τον 

προβληματισμό μου και την αγωνία μου για τα όσα συμβαινουν με τα 

πρακτορεία. Πολλοί φωτογράφοι μόδας κλείνουν τα στούντιό τους γιατί 

δεν αντέχουν πλέον τα λειτουργικά έξοδα και δεν παίρνουν δουλειές. 

Βρίσκουν τους δρόμους κλειστούς και τις πόρτες σφραγισμένες γιατί τα 

πρακτορεία έχουν κάνει συμφωνίες πακέττα με τα περιοδικά και τους 

πελάτες με τους σημαντικούς καταλόγους. Αξίζει να γίνει μια μεγάλη 

συζήτηση και μια έρευνα γι αυτό γιατί σε λίγο αυτό το κομμάτι της 

φωτογραφίας θα νεκρωθεί. Θα επιζήσουν τρία τέσσερα πρακτορεία που 

δεν έχουν καν προερχόμενη από τη φωτογραφία ιδιοκτησία και μετά 

το χάος και η νέκρα. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα στη μόδα. Τα νέα 

παιδιά τι θα κάνουν; Εγώ μόνον τα ερωτηματικά θέτω …
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Πριν 52 χρόνια... 


