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Αποστολή

Η φτήνεια τρώει τον παρά
Θυμήθηκα τη σοφή λαϊκή παροιμία διαβάζοντας
τα επιχειρηματικά κατορθώματα του νεαρού
Δανού φωτογράφου Γιούρι Αρκούρς.
Ιδού λοιπόν τι σκαρφίστηκε. Έβαζε την φίλη του,
Σεσίλια, να ποζάρει σε διάφορες πόζες, ντυμένη
σοβαρά παρακαλώ, πάντοτε χαμογελαστή, στο
σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά, στην εξοχή, να
πλένει, να διαβάζει, να κάνει ποδήλατο, να μαγειρεύει. Αυτοφωτογραφήθηκαν μαζί σε πάμπολλες
πόζες σαν ερωτευμένο ζευγάρι - σοβαρά παρακαλώ - με φίλους, με όλη την οικογένεια. Και
αυτό σε καθημερινή περίπου βάση. Επίσης μιας
και ο Αρκούρς κουβαλούσε πάντοτε την μηχανή
μαζί του, δεν έπαυε να φωτογραφίζει φίλους
και συγγενείς στις καθημερινές τους ασχολίες,
σε γιορτές και σε κάθε είδους συναθροίσεις. Με
μηδενικά έξοδα εμφάνισης και διαχείρισης των
φωτογραφιών του - αυτά έχει η ψηφιακή εποχή
- έκανε μία απλή συμφωνία με κάποιο ειδικό
πρακτορείο - τα γνωστά microstock agencies
που δραστηριοποιούνται στο Internet: εκχώρησε όλες τις λήψεις του προς ένα (1) ευρώ τη μία
- ναι, καλά ακούσατε. Μάλιστα υπήρχε όρος
να πληρώνεται μόνον για όσες φωτογραφίες
πουλιούνται και βεβαίως - βεβαίως για ελεύθερη
χρήση από τον αγοραστή για άπειρο χρονικό διάστημα!!! Μη βιαστείτε να αναφωνήσετε ΑΙΣΧΟΣ!
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!
Ιδού η συνέχεια. Τα εξειδικευμένα πρακτορεία
που προανέφερα ταξινομούν ανά θέμα άπειρες
φωτογραφίες. Τις διαθέτουν σε διαφημιστικά
γραφεία και επιχειρήσεις σε όλη την οικουμένη
που αναζητούν φρέσκο εικονογραφικό υλικό
για τις ανάγκες τους πληρώνοντας για αυτό
maximum 2 έως 5 ευρώ για κάθε θέμα.
Περιττό να σας πω ότι ο Γιούρι Αρκούρς
εισέπραξε σύντομα άνω των 1.000.000 ευρώ. Και
συνεχίζει να εισπράττει!
Το γερμανικό περιοδικό «Ντερ Σπίγκελ»
μάλιστα ανακήρυξε την φίλη του Σεσίλια ως
το διασημότερο … ανώνυμο μοντέλο του
κόσμου μιας και το χαμογελαστό της πρόσωπο
πουλήθηκε διεθνώς περισσότερο από 12.000
φορές. Ιδού σε απλά ελληνικά τι σημαίνει
internet.
Τ. ΤζΙμας
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Στην έκθεση ΙFA 2009 στο Βερολίνο/Β’ Μέρος
Οι τάσεις της αγοράς και νέα προϊόντα
Οι μεγαλύτερες εταιρείες του Ιmaging και των καταναλωτικών ηλεκτρονικών, μαζί
με άλλες που παράγουν software, παιγνίδια μέχρι και λευκές συσκευές, βρέθηκαν
στο Βερολίνο. Στον εξαιρετικό εκθεσιακό χώρο της Μesse Berlin παρουσίασαν
στο διεθνές κοινό και τον ειδικό τύπο τις πιο πρόσφατες προσθήκες στις σειρές
προϊόντων τους.
Επισκεφθήκαμε τα περίπτερα των πιο γνωστών φωτoγραφικών εταιρειών και
παρατηρήσαμε ότι στο περίπτερο της Canon την προσοχή του κοινού απέσπασε
η Canon EOS 7D που έκανε την πρεμιέρα της μαζί με σημαντικές νέες Powershot
G11 και S90. Στην Panasonic η προσοχή ήταν στραμμένη στην Lumix GF1, τη
μικρότερη στον κόσμο μηχανή Micro 4/3 αλλά και στις πρόσφατες G1/GH1 πάλι
του φορμά Μicro 4/3. H Nikon είχε σε περίοπτη θέση τη μοναδική Coolpix S1000PJ
με τον ενσωματωμένο projector ανάλυσης VGA και φυσικά με τις νεοφερμένες
Nikon D300s και Νikon D3000 καθώς και την επαφική S70 με οθόνη OLED.
Επίσης η Sony είχε στο (έκτασης 6.000τ.μ.) περίπτερό της έξι (!) καινούργιες DSLR,
και συγκεκριμένα τα μοντέλα Αlpha 850 (full frame), Alpha 500 & 550 και τις
ανανεωμένες ως προς την εμφάνιση Alpha 230, 330 και 380. Στη Samsung, δεν
ανακοινώθηκε καμία ρεφλέξ (όπως ήθελαν οι φήμες), όμως έκαναν την εμφάνισή
τους πολλά νέα μοντέλα compact και εντυπωσίασαν αυτά με τη διπλή οθόνη
εμπρός-πίσω.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Συμβόλαιο SERVICE NORITSU

Σας κρατάει πάντα στην επιφάνεια
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

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

Το περίπτερο της Canon, μια εντυπωσιακή κατασκευή στον εξωτερικό χώρο της Messe Berlin: σε
πρώτη θέση η EOS 7D μαγνήτιζε τα βλέμματα.

ΙFA 2009/Β’ Μέρος
Μίνι φωτορεπορτάζ απο την έκθεση

Twilight Football στο περίπτερο της Sony. Σε
αναμονή του παγκόσμιου event.

Έμφαση στο 3D Imaging και τρενάκια στο περίπτερο της ιαπωνικής Fujifilm

Οι πιο δημοφιλείς λέξεις στους διαδρόμους των
Halle ήταν φυσικά η 3D TV αφού οι μεγάλες
εταιρείες φιλοδοξούν την φέρουν στα σπίτια μας
μέσα στο 2010.

Τα netbooks και τα notebooks σε περίοπτη
θέση. Εδώ η γκάμα της Samsung.

Samsung
Η κορεάτικη Samsung έδειξε τα δόντια
της στον ανταγωνισμό με ένα άκρως
καλοσχεδιασμένο και εντυπωσιακό
περίπτερο που έφτανε τα 4 στρέμματα!!
Στο επίκεντρο της συμμετοχής ήταν
φυσικά οι τηλεοράσεις LED αφού όπως
ανακοινώθηκε μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου οι
πωλήσεις έσπασαν το φράγμα του ενός
εκατομμυρίου τεμαχίων κερδίζοντας για
άλλη μια φορά την πρώτη θέση της αγοράς.
Επίσης το ενδιαφέρον συγκέντρωσαν και
οι οικολογικές λευκές συσκευές της, τα
λεπτά laptop με την μεγάλη αυτονομία, οι
νέες φωτογραφικές μηχανές και φυσικά τα
κινητά τηλέφωνα, μια ακόμη πρωτιά για τη
Samsung. Κατά τη διάρκεια του Keynote
Speech που διοργανώθηκε ανακοινώθηκε
από τον επικεφαλής του display unit, κου
Boo Yoon, η νέα φιλοσοφία της εταιρείας
που συνοψίζεται στις λέξεις “Digital
Humanism”. Σκοπός είναι η δημιουργία
προϊόντων που θα έχουν στο επίκεντρο την
προσωπική έκφραση και την ανθρώπινη
εμπειρία σε περιβαλλοντικά ευαίσθητα
πλαίσια. “Η ψηφιακή τεχνολογία είναι
αποδοτική και πρόσφορη αλλά δεν
μεταφέρει το ανθρώπινο συναίσθημα.
Χρειαζόμαστε προϊόντα που να εμπνέουν
την καρδιά” δήλωσε ο κ. Yoon. Εμείς οι
Έλληνες δημοσιογράφοι, καλεσμένοι της
Samsung, βρεθήκαμε μάλιστα μπροστά
σε μια αποκλειστικότητα. Η Samsung,
πλέον θα είναι χορηγός του Ολυμπιακού,
πρωταθλητή Ελλάδος και το Στάδιο
Καραϊσκάκη θα ντυθεί με τα χρώματα
της τον Οκτώβριο.

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,
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Netbooks και άλλα…
Πρεμιέρες καταναλωτικών
ηλεκτρονικών στην IFA

Nikon
CoolPix S1000pj: Προβολή στο maximum!
Mια από τις πιο ριζοσπαστικές σχεδιάσεις της χρονιάς, ήδη ετοιμάζεται για την εξόρμησή της
στα ράφια των καταστημάτων. Είναι η πρώτη στον κόσμο digital compact με ενσωματωμένο
ψηφιακό προβολικό. Πέρα από την έκπληξη του projector, πρόκειται για μια μηχανή με
12Megapixel, υβριδικό φακό εξ ολοκλήρου ενσωματωμένο στο σώμα (οπτικό zoom
5x) και ευρεία οθόνη 2,7in. όπως και άλλες σύγχρονες CoolPix συνοδεύεται από την
λειτουργία Scene Auto (αυτόματη επιλογή ανάμεσα από 16 υποπρογράμματα σκηνών) 5
λειτουργίες μείωσης κουνήματος εικόνας (συμπεριλαμβανομένου οπτικού και ηλεκτρονικού
σταθεροποιητή) έξυπνο πορτέτο (Smart Portrait με απάλυνση επιδερμίδας) Blink Proof με
δύο διαδοχικές λήψεις από τις οποίες σώζεται αυτή με τα «ανοιχτά μάτια» κλπ. Η προβολή
γίνεται σε ανάλυση VGA και απόσταση ως 1 μέτρο. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται
τηλεχειριστήριο που αναλαμβάνει όλες τις λειτουργίες προβολής και ελαφρό σταντ.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & ι. A.E. 210 9410888

Μπορεί οι τηλεοράσεις Full HD φέτος
να ήταν καθεστώς στην IFA αλλά τα
μικρά και κομψά netbooks κέρδισαν
τις εντυπώσεις. Αρχίζοντας με τη Sony,
όπου την παράσταση έκλεψε το ultrathin Sony Vaio X Series. Το Vaio X
Series με carbon fiber σασσί, οθόνη
10,1 ιντσών, πάχος μικρότερο της μισής
ίντσας, ...αμελητέο βάρος και μεγάλη
διάρκεια μπαταρίας αποτελεί μία από τις
δημοφιλείς δημιουργίες της Sony. Στο
περίπτερο είδαμε και τα Vaio W με οθόνη
των 10,1”, Atom στα 1,6 GHz, 1 GB RAM
και 160 GB σκληρό δίσκο. Αναμένεται
να κυκλοφορήσει στην Ελλάδα τον
Οκτώβριο. Σειρά έχει η Samsung με
τρία διαφορετικά μοντέλα σειράς Ν με
οθόνη LED από 10.1 ως 11.6 ίντσες. Το
μεγαλύτερο μοντέλο της σειράς, το Ν510
προσφέρει λόγο αντίθεσης 16:9 για την
καλύτερη απεικόνιση των HD ταινιών και
να συνδυάζει την ψυχαγωγία υψηλών
προδιαγραφών με την φορητότητα.
Πόλο έλξης το Ηome Μultimedia Τouch
tablet της Toshiba με την ονομασία
JournE. Πρόκειται για ένα tablet 7”
που προσφέρει άμεση πρόσβαση σε
διαδικτυακές υπηρεσίες και social
networks. Στα highlights της έκθεσης
συγκαταλέγονται ακόμη τα e-book
reader, το Sony Reader Touch Edition
ενώ αναμένεται και το πιο εντυπωσιακό
Αsus Dual Screen με διπλή οθόνη και
τιμή κάτω από 150 ευρώ.

Sony
Cyber-shot TX1 και WX1
Με τεχνολογία Εχmor R CMOS
Δύο λεπτές φωτογραφικές μηχανές, τις Cyber-shot TX1 και WX1 (με τον ίδιο αισθητήρα
10Μegapixel) παρουσίασε η Sony με πολλά υποσχόμενα χαρακτηριστικά. Για πρώτη
φορά εφαρμόζεται η τεχνολογία αισθητήρα Exmor R CMOS με πίσω φωτισμό, διπλάσια
ευαισθησία, μέγεθος pixel 1,75μm και refresh 60fps. Με ανάλυση 10.2 ενεργών
megapixel, συνεργάζεται με τον επεξεργαστή ΒΙΟΝΖ για ταχύτατες λήψεις. Το μηχανικό
κλείστρο της TX1 και της WX1 μπορεί να συλλάβει μια συνεχόμενη ριπή εικόνων πλήρους
ανάλυσης σε ταχύτητα 10fps. Τα δύο μοντέλα διαφέρουν στο φακό: εξ ολοκλήρου
ενσωματωμένος 35-140mm η TX1 και συμβατικός 5χ zoom 24-120mm η WX-1.
Ενδιαφέρουσα είναι η λειτουργία Sweep Panorama που συνδυάζει αυτόματα μια υψηλής
ταχύτητας ριπή εικόνων, απαθανατίζοντας τοπία σε εύρος πεδίου μέχρι και 256°. Oι δύο
μηχανές καταγράψουν 720p HD βίντεο με ήχο σε ρυθμό ανανέωσης 30 fps.
Sony Hellas 801 1192000
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Samsung
Τεχνολογία ψηφιακών compact από την Κορέα
Αστείρευτες ιδέες φαίνεται ότι έχουν οι σχεδιαστές ψηφιακών
φωτογραφικών μηχανών της κορεατικής Samsung. Στις νέες
compact ST500 και ST550 προστέθηκε και …εμπρόσθια μικρή
οθόνη 1,5in, για να διευκολύνονται τα αυτοπορτρέτα, όπως
ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι της εταιρίας. Eκεί δηλ. που οι
πρώτες compact μετά βίας κατάφερναν να ενσωματώσουν
μικρή οθόνη 1,5in. στην πλάτη, τώρα η υπερπαραγωγή LCD
έχει καταστήσει το κόστος αμελητέο και περισσεύουν υλικά και
για μπρος. Όμως η avant garde σχεδίαση δεν σταματάει εδώ.
Στη γκάμα compact έρχεται να προστεθεί και η superzoom
WB5000 με 24x οπτικό ζοοm και ευρυγώνιο φακό 26mm της
γερμανικής Schneider-Kreuznach. Η WB500 με το δυναμικό
zoom σε συνδυασμό με τον ευρυγώνιο φακό προσφέρει στο
χρήστη επιλογές που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο στις
SLR μηχανές. Επιπλέον έχει και δυνατότητα λήψης HD video σε
ανάλυση 1280x720p και 30 καρέ/δευτ. Στην IFA είδαμε και την
πρόσφατα ανακοινωθείσα ST1000, την πρώτη multi wireless
compact μηχανή που ενσωματώνει Bluetooth, WiFi και GPS
στα 12,2 MP. Διαθέτει 5x zoom, δυνατότητα λήψης HD video,
και οθόνη LCD 3,5”
FOURLIS TRADE 210 6293000

Casio Exilim EX-H10
Ταξιδέψτε χωρίς φορτιστή
Η νέα Exilim EX-H10 έκανε πρεμιέρα στο Βερολίνο και υπόσχεται
1000 (!) φωτογραφίες με μόνο μια φόρτιση της μπαταρίας. Καθόλου
άσχημα ειδικά αφού εφοδιάζεται με ευρυγώνιο zoom 24-240mm 10x
και μηχανικό stabilizer. Διαθέτει επίσης μια σειρά από ενδιαφέροντα
functions όπως το multi motion για την καταγραφή της κίνησης ενός
αντικειμένου σε ένα μόνο καρέ, το ολοκαίνουργιο Dynamic Photo
function όπου μπορείτε να κρατήσετε ένα αντικείμενο που έχετε
τραβήξει και να το τοποθετήσετε στο background ενός άλλου καρέ
αλλά και Make-up για ελκυστικά πορτρέτα.
ΕΛΜΗ SYSTEMS. 210 2002200
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Nέες Canon Ιxus
Με πολλές βελτιώσεις
Στο πνεύμα της ανανέωσης μπήκε και
η best seller σειρά Ixus. H πρωτιά
έρχεται για την Ixus 200IS (12Megapixel), η μοναδική Ixus με οθόνη αφής
και μάλιστα πανοραμικών διαστάσεων
3.0in. Tην τάση για ευρύτατους
ορίζοντες ενισχύει ο (σταθεροποιημένος)
υπευρυγώνιος φακός 24-120mm. Η
φιλοσοφία των χειρισμών υπογράφεται
από την αυτοματοποίηση, κάτι που
αποδεικνύεται από το Smart Auto με την
αυτόματη επιλογή σκηνής, τo face detection όπου αν υποδείξουμε ένα πρόσωπο
η μηχανή το παρακολουθεί σε όλες τις
κινήσεις μέσα στο καρέ και προσαρμόζει
ανάλογα την εστίαση και την έκθεση.
Mε τον ίδιο αισθητήρα αλλά φακό
28-112mm, οθόνη 2,7in. συμβατικά
χειριστήρια και superslim σχεδίαση
έρχεται η Ixus 120IS για όσους ζητούν
κάτι λιγότερο “επαναστατικό” προϊόν.
Επιπλέον, οι νέοι αγοραστές Canon
αποκτούν πρόσβαση στο Canon Image
Gateway, μια ιντερνετική υπηρεσία
φιλοξενίας εικόνων (και όχι μόνον) με
χωρητικότητα 2GB ανά χρήστη.
INTERSYS 210 9554000

Canon EOS 7D
High end ΑPS-C reflex
Eκεί που όλοι συζητούν περί της μονοκρατορίας του full frame στο high end, η
ιαπωνική εταιρία παρουσίασε την EOS 7D, μια ρεφλέξ με αισθητήρα CMOS μεγέθους
22,3x14,9mm (ανάλυσης 18Megapixel) στιβαρή κατασκευή και μοναδικά χαρακτηριστικά.
H απόδοσή της ενισχύεται από τον διπλό επεξεργαστή Digic 4 και την ωφέλιμη περιοχή
ευαισθησίας ISO ως 12.800. Νέο είναι το υποσύστημα autofocus με 19 σημεία εστίασης,
ενώ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις όπως Zone AF και Spot AF κατάλληλες για την
«παρακολούθηση» κινούμενων αντικειμένων. Tο ριζοσπαστικό σύστημα φωτομέτρησης
Focus Colour Luminance (iFCL) εκτός από τη φωτεινότητα λαμβάνει υπόψη την εστίαση
και το χρώμα σε 63 ζώνες, σε συνεργασία με τα 19 σημεία εστίασης. Επαγγελματικό
στοιχείο αποτελεί η κάλυψη σκοπεύτρου 100% με μεγέθυνση 1x (για πρώτη φορά σε
ρεφλέξ σειράς EOS): στο προσοφθάλμιο προβάλλoνται με “διαφάνεια” μέσω transmissive LCD διάφορες ενδείξεις για τα σημεία εστίασης, πλέγμα για το καδράρισμα,
ηλεκτρονικό αλφάδι για την ευθυγράμμιση κλπ. Νέα είναι και η οθόνη Clear View II
με ειδική αντιθαμβωτική συμπεριφορά. Ο πλευρικός αισθητήρας περιβαλλοντικού
φωτισμού φροντίζει για την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας.
INTERSYS 210 9554000

Fujifilm
Real 3D W1: Σε τρεις διαστάσεις
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Fujifilm μίλησε για ψηφιακή
μηχανή 3D (βλ. Photokina). Φέτος όμως το 3D αποτέλεσε
ένα από τα highlight της παρουσίας της στην IFA. H W1 με
την λειτουργία 3D θα δίνει νέα ρεαλιστική διάσταση στις
φωτογραφίες. Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με δύο φακούς
και δύο αισθητήρες εικόνας και αποτυπώνουν δύο σχεδόν
πανομοιότυπες εικόνες τις οποίες στη συνέχεια η συσκευή
συγχωνεύει μετατρέποντάς τες σε μια εικόνα 3D.που
εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη μας. Οι χρήστες μπορούν να
δουν τις 3D φωτογραφίες μέσω της 2,8 ιντσών LCD οθόνης ή
της 8 ιντσών LCD photo frame την οποία θα κυκλοφορήσει
η εταιρεία.
FUJIFILM Hellas 210 9404100
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Πρόσκληση

H Noritsu κοντά στον επαγγελματία

Η NORITSU HELLAS σας προσκαλεί να γνωρίσετε απο κοντά το
μοναδικό φωτογραφικό μηχάνημα εκτύπωσης διπλής όψης
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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).

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

Noritsu Ελλάς Μον. Ε.Π.Ε., Πλαπούτα 12, 153 43 Αγ. Παρασκευή, Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6019506
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• G11 - H πιο επαναστατική

Canon Powershot
Aναβίωση της σειράς S
Ως είδηση του καλοκαιριού στάθηκε η αναδιάρθρωση του portfolio
compact μηχανών της Canon, ειδικά της καινούργιας σειράς G και η
αναβίωση της σειράς S. Η τελευταία S ήταν η S80 με το ευρυγώνιο
zoom 28-100mm και τον αισθητήρα 8Megapixel. Tώρα, η σειρά
συνεχίζεται με την σύγχρονη S90, που ξεχωρίζει με τον πολύ φωτεινό
(και σταθεροποιημένο με σύστημα (IS) φακό 28-105mm f/2-4,9 και
τον νέο αισθητήρα υψηλής ευαισθησίας 10Megapixel 1/1,7in. που
συνδυάζεται με το επεξεργαστή DIGIC IV. Αξιοσημείωτο το ότι φοράει
τον ίδιο ακριβώς αισθητήρα με την καινούργια G11. Αισθητή βελτίωση
αποτελεί και η οθόνη 3in. PureColor II LCD με 461Κ pixel και μεγάλη
ωφέλιμη γωνία ανάγνωσης. Καινοτομία αποτελεί το Control Ring που
ελέγχει μία σειρά λειτουργιών από την βάση του φακού όπως zoom,
ευαισθησία ISO, ταχύτητα, διάφραγμα, εστίαση και αντιστάθμιση έκθεσης
κλπ. Με τη νέα λειτουργία Low Light διευκολύνεται η χρήση κάτω από
αντίξοες συνθήκες φωτισμού με μια παραχώρηση ως προς την ανάλυση
(κατεβάζοντας το μέγεθος αρχείου στα 2,5Megapixel).
Ο συνδυασμός CCD/Digic processor, υπόσχεται συμπεριφορά ως προς
τον ψηφιακό θόρυβο με πλεονέκτημα +2stop. Kαι για τους ερασιτέχνες,
παρέχει το Smart Auto Scene Detection, που λαμβάνει υπόψη 22
διαφορετικές παραμέτρους. Επίσης, υποστηρίζoνται αρχεία RAW.

Σίγουρα η πιο ενδιαφέρουσα νέα digital compact της
Canon, ανατρέπει το κατεστημένο. Λέει όχι στο χωρίς
νόημα χορό των megapixel, και για πρώτη φορά
κατεβάζει αντί ν’ ανεβάζει την ανάλυση. Για τη σχεδίαση του αισθητήρα 10 Megapixel μεγέθους 1/1,7in.
με σύστημα Dual AntiNoise και Digic 4, ελήφθησαν
υπόψη οι προτάσεις των σοβαρών χρηστών. Αυτοί
δίνουν μεγάλη σημασία σε άλλες παραμέτρους όπως
το χαμηλό θόρυβο και η συμπεριφορά σε δύσκολες
φωτιστικές συνθήκες. Σύμφωνα με την Canon, η G11
είναι 200% καλύτερη από την G10 στην παράμετρο
του θορύβου. Επιπλέον περιλαμβάνει την τεχνολογία
iContrast, χάρη στην οποία, μειώνεται το «κάψιμο»
των highlights ενώ διατηρείται η λεπτομέρεια στα πιο
σκιερά τμήματα της εικόνας. Ο wide zoom φακός 28140mm θα καλύψει την πλειονότητα των εφαρμογών
σε ταξειδιωτική ή γενική φωτογραφία και μάλιστα με
το πλεονέκτημα της υψηλής φωτεινότητας f/2,8-4,5.
Mεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για την G11 αποτελεί η προσθήκη αρθρωτής και πλήρως περιστρεφόμενης προς τα πλάγια, οθόνης 2,8in. με τεχνολογία
Purecolor II VA ανάλυσης 461Κ pixel. Όπως και στην
S90, και εδώ ενσωματώνεται δυνατότητα Low Light
που υποβιβάζει την ανάλυση στα 2,5Megapixel
και συνάμα ανεβάζει την ευαισθησία ISO 12800,
με ρυθμό 2,4fps. Eννοείται ότι προβλέπονται όλες
οι δημιουργικές λειτουργίες P, S, A & M (program,
shutter/aperture priority, manual), RAW φορμά
αρχείων καθώς και συμβατότητα με TTL dedicated
μονάδες φλας όπως Speedlite 270EX, 430EX και
580ΕΧ ΙΙ, Μacro Twinlite MT-24EX και Macro Ring
MR-14EX. Επίσης, οι καταδύτες - φωτογράφοι μπορούν ν’ αξιοποιήσουν την ειδική υποβρύχια θήκη
WP-DC34 αδιάβροχη σε βάθη ως 40m. Τέλος περιλαμβάνεται και έξοδος ΗDMI για άμεση προβολή σε
τηλεόραση HD (με αναλογία πλευρών 16:9).

INTERSYS 210 9554000
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Tamrac Velocity
Καθημερινή προστασία
Εύκολη, συνεχή προστασία στις
καθημερινές μετακινήσεις του
φωτογραφικού σας εξοπλισμού,
υπόσχονται τα μοντέλα σειράς Velocity της αμερικανικής Tamrac. Χάρη στο
σύστημα εσωτερικής τοποθέτησης με
διαχωριστικά από υψηλής πυκνότητας
αφρώδες πλαστικό, εξασφαλίζεται σε κάθε
περίπτωση η αποφυγή οποιασδήποτε
φθοράς. Mε το σύστημα του ιμάντα τύπου
sling (Τuck Away waist belt) μπορεί να
περαστεί είτε από την μέση είτε από τον
ώμο διαγώνιο. Eνσωματώνεται ακόμη
το σύστημα Memory & Battery Management System για την εύκολη αναγνώριση
(με χρωματικό κώδικα) καρτών και
μπαταριών.
ΓΕΡΑΜΑΣ 210 3303411

Οlympus
E-600: Φθηνότερη έκδοση της E-620
O σκληρός ανταγωνισμός στις ρεφλέξ ωθεί
τις εταιρίες να κάνουν νέες κινήσεις. Στο
κλίμα αυτό η Olympus ανακοίνωσε την Ε600 που επαναλαμβάνει σαν δύο σταγόνες
νερό τη συνταγή της E-620 αλλά με δύο
τρεις διαφορές: δηλ. παραλείπει το πλήκτρο
backlit που φωτίζει τα χειριστήρια το βράδυ
ενώ απουσιάζουν κάποιες λειτουργίες και
συγκρεκριμένα τα φίλτρα “Art” Pale and
Light Color, Light Tone and Grainy Film.
Eπίσης λείπει η πολλαπλή έκθεση σε δύο
καρέ. Η μηχανή θα κυκλοφορεί σε σαφώς
φθηνότερη τιμή από την E-620 σε κιτ με το
φακό ED 14-42mm f/3,5-5,6.
fOTOMATIC 210 2111860
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Panasonic
DMC-GF1: Superslim νέα παρουσία στο φορμά Micro 4/3
Eίναι η μικρότερη και ελαφρότερη μηχανή στο νέο φορμά Micro
4/3. Η τρίτη (μετά τις G1 και GΗ1) προσπάθεια της Panasonic
σφραγίζεται από τις πολύ μικρές διαστάσεις σε βαθμό που να
αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω «οικονομία
μεγέθους». Aυτή η Panasonic είναι 35% μικρότερη από την G1. Σε
αντίθεση με την τελευταία, το νέο μοντέλο εμφανίζεται ικανό και
στη ακίνητη αλλά και την κινούμενη εικόνα αφού κάνει με άνεση
λήψεις video AVCHD Lite. Σύμφωνα με τους σχεδιαστές ο LiveMOS
αισθητήρας 12,1Μegapixel, συνδυάζει την υπέρτερη απόδοση
του CCD με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις προχωρημένες
video/liveview δυνατότητες του CMOS (που βασίζονται στο ρυθμό
ανανέωσης 60fps). Tην απόδοση υποβοηθεί αποφασιστικά η
μηχανή Venus Engine HD που περιλαμβάνει ξεχωριστό έλεγχο
διαβάθμισης τονικότητας για καθένα βασικό χρώμα RGB. Στη θέση
της οθόνης βρίσκουμε ένα πάνελ ανάλυσης 460Κ pixel, συμβατό
με το προαιρετικό viewfinder DMW-LVF1 που τοποθετείται στο hot
shoe και εξασφαλίζει κάλυψη οπτικού πεδίου 100% ανεξάρτητα
από τον χρησιμοποιούμενο φακό. Η GF1 εξοπλίζεται με καλούδια
όπως η αποτελεσματική οπτική σταθεροποίηση MegaOIS νέας
γενιάς και το σύστημα καθαρισμού αισθητήρα (Dust Reduction)
με υπερηχητική ταλάντωση (παλμός 50ΚΗz). Eκτός από τις τυπικές
λειτουργίες P/S/A/M υπάρχουν τα Intelligent Auto που επιλέγουν
αυτόματα ανάμεσα από τις σκηνές Νοrmal, Portrait, Macro, Scenery, Low Light κλπ. Αλλά και στο video παρέχεται δυνατότητα
ρύθμισης διαφράγματος/ταχύτητας στο Motion Picture Program
Mode.
iNTERTECH 210 9692300

Casio EX-Z280
H καθημερινή σας Exilim
Oι compact φωτογραφικές μηχανές της διπλανής πόρτας έχουν κάνει
ασύλληπτες προόδους. Στο κλίμα αυτό εντάσσεται η καινούργια Casio Z280.
Οι μηχανικοί της εταιρίας μοιάζουν πολύ ικανοποιημένοι με το επίπεδο των
προδιαγραφών: η μηχανή έχει αισθητήρα 12Megapixel, ευρυγώνιο φακό zoom
4x του οποίου η κλίμακα εστιακών αποστάσεων καλύπτει τα 26-104mm, οθόνη
2,7in. και σύστημα οπτικής σταθεροποίησης. Στην ευρυγώνια θέση του ο φακός
καλύπτει οπτικό πεδίο περίπου 80° και μπορεί να ανταποκριθεί σε θέματα όπως
μεγάλα κτήρια, ομάδες ανθρώπων, εσωτερικά, αρχιτεκτονικά μνημεία κλπ.
Όπως συνηθίζεται, ενσωματώνεται και ΗD video σε ανάλυση 1280x720pixel
– απλά πατώντας έ να κουμπί. Πρωτοτυπία αποτελεί η λειτουργία Dynamic
Photo όπου μπορούν να χρηισμοποιηθούν διαφορετικά φόντα ή ακόμη να
δημιουργηθεί μια διαδοχή εικόνων όπου το αντικείμενο κινείται σαν είναι σε time lapse και το φόντο να παραμένει σταθερό.
ΕΛΜΗ SYSTEMS 210 2002200
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Τamron
17-50mm f/2,8 VC με οπτική
σταθεροποίηση
Η βελτιωμένη έκδοση του γρήγορου 1750mm (26-78mm σε ρεφλέξ με αισθητήρα
μεγέθους APS-C), σταθεροποιημένη
αυτή τη φορά, φέρει κωδικό SP AF1750mm/2.8 XR VC Di II LD Aspherical (IF)
και ανήκει στη σειρά Vibration Compensation. Στην σχεδίαση περιλαμβάνονται
19 οπτικά στοιχεία σε 14 ομάδες εκ
των οποίων ένα γκρουπ κινούμενων
στοιχείων για την αντιστάθμιση των
κραδασμών. Το VC αποτελείται από τρία
πηνία που οδηγούν ηλεκτρομαγνητικά το
διορθωτικό γκρουπ βασιζόμενα σε σήμα
από τρεις γυροσκοπικούς αισθητήρες,
ενώ η έδραση σε ρουλμάν μηδενικής
τριβής σημαίνει ότι το σύστημα λειτουργεί
χωρίς απώλειες. Η μεγάλη φωτεινότητα
πιστώνεται στα μεγάλα οπτικά κρύσταλλα
με φωτοαποδοτικότητα άνω του μέσου
όρου. Γι αυτό το λόγο η διάμετρος του
εμπρόσθιου οπτικού στοιχείου είναι αρκετά
μεγάλη (72mm). Σύμφωνα με την Tamron
ο φακός έχει βελτιστοποιηθεί ως προς την
ευθύγραμμη πρόσπτωση της φωτεινής
δέσμης στον αισθητήρα, ελαχιστοποίηση
του βινιεταρίσματος, υψηλή διακριτική
ικανότητα και συμπεριφορά στα φαινόμενα
θάμβωσης και φαντασματωδών ειδώλων.
Αρχικά θα κυκλοφορεί για Nikon. Θα
ακολουθήσει και έκδοση για Canon.

Leica M9
Full frame έκπληξη από το Solms
H Leica επέλεξε «σημαδιακή» ημερομηνία 9/9/2009 για την εξαγγελία της καινούργιας
της τηλεμετρικής. Η Μ9 είναι βασικά μια Μ8 με αισθητήρα - έκπληξη: full frame 35mm
CCD KAF-18500 ειδικά εξελιγμένο από την Κοdak. Έχει το ίδιο μέγεθος εικονοστοιχείου
6,8μm όπως και της Μ8 αλλά με ανάλυση 18 αντί για 10Megapixel. Προκειμένου να
αποφευχθούν φαινόμενα βινιεταρίσματος με ευρυγώνιους φακούς, επινοήθηκε ειδική
σχεδίαση offset microlens. Εξωτερικά δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την
Μ8, απουσιάζει όμως το lcd panel. Δέχεται τους περισσότερους φακούς σειράς Μ, και
μάλιστα με το προσόν της αναλλοίωτης εστιακής απόστασης. Περιέργως αποφασίστηκε η
παράλειψη του κατωδιαβατού φίλτρου, που μεταφράζεται σε καλύτερη οπτική απόδοση
– ευνοώντας όμως τα πιθανολογούμενα φαινόμενα moire. Eννοείται ότι αναγνωρίζονται
αυτόματα όλοι οι φακοί Μ με 6-bit κωδικοποίηση. Το κλείστρο εστιακού επιπέδου
μοιάζει ίδιο με της προκατόχου Μ8 και χρονίζεται σε κλίμακα 1/4000-32sec. Η
ευαισθησία κλιμακώνεται από ISO 80 ως 3200. Υποστηρίζονται αρχεία εικόνας .DNG
(RAW) ή JPEG.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 210 3231354

Έλενα Τηνιακού
Η νικήτρια του διαγωνισμού Sony “Τwilight Football”
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Αυγούστου η κλήρωση για την ανάδειξη νικητή
του διαγωνισμού “Τwilight Football” που διοργάνωσε το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
και η Sony. Τα mail των συμμετοχών έφταναν μέχρι τελευταία στιγμή που έκλεισε ο
λογαριασμός και ο αριθμός έφθασε αισίως τις 334 συμμετοχές. Η τυχερή νικήτρια, Έλενα
Τηνιακού, θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για να παρακολουθήσει και να φωτογραφήσει το
πρωτότυπο ποδοσφαρικό happening που διοργανώνει η Sony.
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Sony
A-850: Φθηνότερη full frame και δύο νέες DSLR
Ο πόλεμος των DSLR κορυφώνεται. Όταν η Sony ρίχνει στην
αγορά αρκετά νέα μοντέλα ρεφλέξ, αυτό σημαίνει ότι το
παιγνίδι της κερδοφορίας, θα παιχτεί ακριβώς εδώ. Πρώτη
στη σειρά η full frame A-850 που μπαίνει δυναμικά με όπλο
τη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την Α-900. Μοιράζονται τον
ίδιο 35mm αισθητήρα 24,6ΜP Exmor τεχνολογίας CMOS με
διπλό επεξεργαστή Bionz ενώ οι βασικές διαφορές ανάγονται
στο οπτικό σκόπευτρο κάλυψης 98% σε σχέση με το 100%
της A-900 και το πιο αργό burst mode. Eπαναλαμβάνει τα
βασικά πλεονεκτήματα της Α-900 δηλ. το σταθεροποιητικό
SteadyShot INSIDE που επενεργεί στον αισθητήρα, χαρίζοντας
πλεονέκτημα 2,5 ως 4stop στις λήψεις στο «χέρι», το σύστημα
Dynamic Range Optimizer (DRO) με πέντε σκάλες ρύθμισης,
την έξοδο HDMI, τη μεγάλη οθόνη LCD 3.0in. Xtra Fine, τη
στιβαρή κατασκευή (σκελετός αλουμινίου και κέλυφος από
κράμα μαγνησίου, εκτεταμένη αδιαβροχοποίηση με ελαστικές
τσιμούχες στα ευαίσθητα σημεία) κλπ. Παραπέρα η γκάμα
Sony εμπλουτίστηκε με δύο νέες ρεφλέξ, τις Αlpha 500 και
Αlpha 550, στην μεσαία κατηγορία. Φοράνε αισθητήρες
CMOS 12,3 και 14,2MP, επεξεργαστές Bionz νέας γενιάς,
εξελιγμένο live view με επιβεβαίωση εστίασης στο manual
focus σε συνδυασμό με δευτερεύοντα αισθητήρα Quick AFLive View, λειτουργία Auto HDR (Ηigh Dynamic Range) και
ευαισθησία ως ISO 3200. H αρθρωτή οθόνη έχει διαγώνιο
3in. και ανάλυση 230Κ και 921Κ, αντίστοιχα.
sONY HELLAS 801 1192000

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δείτε τα μαθήματα, τους διδάσκοντες &
άλλες λεπτομέρειες κάνοντας “κλίκ” εδώ!
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Αποτελέσματα εργοστασίων Imaging

Οικονομικό περισκόπιο

Mια ματιά στις οικονομικές επιδόσεις μεγάλων εταιριών του κλάδου
• Για την Canon Inc. Tokyo, η κερδοφορία του β’ τριμήνου 2009 έπεσε κατά 89% κυρίως
εξ αιτίας μειωμένης ζήτησης για εκτυπωτές και φωτοαντιγραφικά. Τα κέρδη έπεσαν στα
15,6δις. γιεν (164εκ. δολ.) Οι αναλυτές προβλέπουν τώση πωλήσεων 22% φέτος τη στιγμή
που η διεθνής κρίση ωθεί προς τα κάτω τη ζήτηση για όλα τα προϊόντα ηλεκτρονικών. Εν
τω μεταξύ η εταιρία ανήγγειλε νέα γκάμα ψηφιακών φωτ. μηχανών και inkjet εκτυπωτών.
Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε μετά πτώση 72% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο στα 44.9δις γιεν ενώ οι πωλήσεις έπεσαν κατά 28%.
• Η Fujifilm Holdings Corp. Tokyo, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου
2009, όπου σημείωσε καθαρές ζημίες 695 εκ. γιεν ενώ την αντίστοιχη περίοδο είχε κέρδη
της τάξης των 31.93 δις. γιεν. Οι πωλήσεις έπεσαν κατά ποσοστό 12,8% στα 502.42 δις γιεν
έναντι επίδοσης 653,67δις γιεν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Για το τρέχον οικονομικό
έτος, που ολοκληρώνεται το Μάρτιο 2010, οι αναλυτές της Fujifilm άφησαν αναλλοίωτη
την πρόβλεψη, για καθαρή ζημία ύψους 60δις γιεν, επιχειρησιακές ζημίες 90δις γιεν και
συνολικές πωλήσεις 2,3 τρις γιεν. Στο τμήμα Imaging Solutions, o τζίρος επηρεάστηκε από
παράγοντες όπως η διαρκής επιβράδυνση ζήτησης φιλμ και ψηφιακών Minilab, καθώς
και η επίδραση της μείωσης τιμών στον τομέα των digital compact φωτ. μηχανών λόγω
του εντεινόμενου ανταγωνισμού, της συναλλαγματικής ανατίμησης του γιεν και άλλων
παραγόντων. Ως αποτέλεσμα, ο τζίρος στο Imaging Solutions έφθασε τα 80,3δις γιεν
αντιπροσωπεύοντας πτώση 28,4% συγκρινόμενος με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
• Η Νikon Corp. Tokyo, σημείωσε απροσδόκητα μικρά κέρδη στο α’ τρίμηνο αλλά
συνολικά αναμένει ζημίες για το διανυόμενο οικονομικό έτος. Το επιχειρησιακό κέρδος
ανήλθε σε 730εκ. γιεν (7,68εκ. δολ.) για το α’ τρίμηνο του 2009 σε σύγκριση με κέρδος
28.7δις. γιεν πέρυσι. Για το σύνολο του νέου οικονομικού έτους που θα ολοκληρωθεί
τον προσεχή Μάρτιο, η Nikon προβλέπει επιχειρησιακή ζημία 30 δις γιεν, δηλ. χειρότερη
προβολή από τη προηγουμενη πρόβλεψη για απώλειες 12 δις γιεν.
• Η Ηewlett Packard Co. Palo Alto California, ανέφερε πωλήσεις τελευταίου τριμήνου
27,5δις δολ. δηλ. πτώση 2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και +4% αν
ισοσταθμιστούν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στο 1,642
δις δολ. συγκρινόμενα με 2,027 δις δολ. πέρυσι.

H Sinar γίνεται Sinar Photography
Μετά την απόφαση του γερμανικού oμίλου Jenoptik AG να αποσυρθεί από τα
επαγγελματικά φωτογραφικά και να διακόψει τις εργασίες της θυγατρικής του Sinar AG
στο Feuerthalen της Ελβετίας, τα προϊόντα Sinar εφεξής θα προωθούνται στην αγορά από
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• Η Leica Camera AG Solms,
ανακοίνωσε ζημίες 4,8 εκ. ευρώ για το
οικονομικό έτος 2008-2009 το οποίο έληξε
στις 31 Μαρτίου 2009 έναντι κερδών 3
εκ. ευρώ το έτος 2007-2008. Οι πωλήσεις
του group Leica έφθασαν τα 156,2 εκ.
ευρώ δηλ. πεσμένες κατά 14.1%. Την
μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μηχανές
ρεφλέξ και τηλεμετρικές (26,9%) ενώ οι
πωλήσεις compact μειώθηκαν κατά 10.3%
και του τμήματος Sports Optics (κυάλια,
διόπτρες) κατά 16.6%.

νέο επιχειρησιακό σχήμα. Συγκεκριμένα,
από την 1η Ιουλίου 2009, η παραγωγή
φωτογραφικών Sinar αποσυνδέεται από
τη Sinar AG και απορροφάται από την
ελβετική εταιρία Femron AG, με έδρα το
Feuerthalen. Aπό την 1η Οκτωβρίου, η
καινουργια εταιρία Sinar Photography
GmbH θα αναλάβει την έρευνα, την
εξέλιξη, τη διανομή, το service και την
υποστήριξη προϊόντων για όλη τη γκάμα
Sinar. Το management θα αναλάβουν οι
Stephen Faessler (CEO Tekno AG, Zυρίχη)
και ο Erich Frefel (marketing director).
Μετά η Sinar Photography AG πρόκειται να
συγχωνευθεί με την Tekno AG εταιρία που
διανέμει τα προϊόντα Sinar στην Ελβετία.
Η Sinar Photography θα εχει την ευθύνη
τoυ service για όλα τα προϊόντα Sinar,
περιλαμβανομένων των ψηφιακών πλατών
μεσαίου/μεγάλου φορμά Hy6 και Leaf-AFi.
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Ο λόγος στoυς φορείς

Ανδρέας Ανδρεόπουλος
Αντιπρόεδρος Ε.Κ.Φ.Α. (Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας)
• Αφηγηθείτε μας εν συντομία την επαγγελματική σας ιστορία.
Ασχολούμαι με την φωτογραφία από το 1978. Σπούδασα μακέτα-διακόσμηση και
φωτογραφία αλλά είχα την τύχη να κάτσω δίπλα σε καλούς δασκάλους. Οι σχολές ναι
μεν μπορούν να σου προσφέρουν γνώσεις αλλά στην ουσία τη μεγαλύτερη βοήθεια
στην δίνει η εμπειρία και η εργασία δίπλα σε καλούς δασκάλους. Από κει και πέρα
προσπάθησα να εξελιχτώ γιατί αγαπούσα την δουλειά μου. Έχω κάνει πολλές εκθέσεις,
ομαδικές και ατομικές, έχω κάνει 3 εκδόσεις βιβλίων με θέμα την Ελλάδα, τα οποία
έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Κάθε μέρα παλεύω για την φωτογραφία και για την
ποιότητα της δουλειάς μου. Αυτό με ενδιαφέρει.
• Πως ξεκίνησε η ανάμειξή σας με τον συνδικαλισμό;
Μέσα από την ίδια την δουλειά. Η ίδια η δουλειά, αν την αγαπάς και την σέβεσαι, σε
αναγκάζει να ασχοληθείς με τα προβλήματα του κλάδου σου. Να δεις πως μπορείς
να φανείς χρήσιμο και σε ποιο επίπεδο. Από το 1983 Ασχολούμαι με την ΕΚΦΑ και τα
πέντε τελευταία χρόνια είμαι και μέλος του ΦΟΙΒΟΥ.
Δεν είναι εύκολο να ασχοληθείς με το συνδικαλισμό γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει
σύμπνοια μεταξύ των φωτογράφων, δεν υπάρχει δηλαδή ισχυρό συνδικαλιστικό
κίνημα για να είμαστε ειλικρινείς. Ασχολούνται μεμονωμένα κάποιοι άνθρωποι, οι
οποίοι παρατούν τις δουλειές τους και τρέχουν για όλους ενώ οι υπόλοιποι περιμένουν
τα πάντα από αυτούς και δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα στις διαδικασίες. Κι εκτός αυτού,
δεν λύνει τα πάντα ο συνδικαλισμός. Τα λύνει η προσωπικότητα του καθενός, η λογική
με την οποία δουλεύει, το πώς λειτουργεί το επάγγελμα του και το πόσο σέβεται τη
δουλειά του και τον πελάτη του. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Αλλά δυστυχώς η
πλειοψηφία των φωτογράφων λένε ο Σύλλογος ή η Ομοσπονδία δεν έκανε τίποτα, αν
και αυτοί είναι μονίμως απόντες.
• Η ΕΚΦΑ πόση συσπείρωση μελών έχει; Πόσα μέλη έχει περίπου;
Η ΕΚΦΑ έχει περίπου 450 ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή αλλά η συσπείρωση γενικά δεν
είναι ούτε η αναμενόμενη ούτε αυτή που θα έπρεπε. Κάνουμε γενικές συνελεύσεις
και έρχονται 70 άτομα. Είναι τρομερό αυτό. Δείχνει μία απαξίωση για το σύλλογο και
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Η Ε.Κ.Φ.Α. (Ένωση Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Αθήνας )
ιδρύθηκε αρχικά με την ονομασία
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ» πριν 80 χρόνια ως
συνδικαλιστικό όργανο των, τότε,
φωτογράφων. Σαν Σ.Τ.Ε.Φ. αναφέρεται
στα πρακτικά του 1933 αλλά δυστυχώς,
οι πληροφορίες για την προ αυτής της
ημερομηνίας, δράση της σημερινής
Ε.Κ.Φ.Α., δεν υπάρχουν. Επέζησε, δύο
παγκοσμίων πολέμων, τριών δικτατοριών,
δύο οικονομικών «κραχ», ενός εμφυλίου
σπαραγμού, μιας μικρασιατικής
καταστροφής και εκατοντάδων άλλων
αλλαγών. Σήμερα με την ονομασία πλέον
Ε.Κ.Φ.Α. αποτελεί το συνδικαλιστικό
όργανο των καλλιτεχνών φωτογράφων της
Αθήνας και σε στενή συνεργασία με την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
στης οποίας το διοικητικό συμβούλιο
συμμετέχει με ένα ικανό αριθμό μελών
εργάζεται για την υποστήριξη των
δικαιωμάτων των φωτογράφων και την
βελτίωση της επαγγελματικής τους θέσης
στην ελληνική κοινωνία.
Πρόεδρος: Σπύρος Διαμαντόπουλος
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ανδρεόπουλος
Γεν.γραμματέας: Ιωάννης Αργυροκαστρίτης
Ειδ.γραμματέας: Ζήσης Κυριακίδης
Ταμίας: Ευθύμιος Μωϋσιάδης
Σύμβουλοι: Βασίλειος Κωστόπουλος,
Ευστάθιος Σαχινίδης, Δημήτριος
Γεωργακόπουλος, Ηλίας Ανδρονιάδης
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Από αυτό το τεύχος,
σ’ αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα
το περιοδικό μας θα φιλοξενεί και ένα
διαφορετικό φορέα, Σωματείο, Σύνδεσμο
ή άλλο οργανωτικό σχήμα από τον
ευρύτερο χώρο του imaging. 		
photobusiness@photo.gr
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Ο λόγος στoυς φορείς
γενικά προς την ίδια την δουλειά. Αν δεν αφουγκραστείς τα προβλήματα δια στόματος
του επαγγελματία και αν ο επαγγελματίας δεν ακούσει και τους άλλους ώστε να δει που
είναι τα προβλήματα και που πρέπει να βελτιωθεί τότε δεν προχωράμε. Εγώ προσωπικά
δεν έχω δει την συμμετοχή του φωτογράφου σε όσα αφορούν την καθημερινότητα
της δουλειάς, το πως θα την εξελίξουμε, πώς θα βελτιώσουμε την ποιότητά μας, πώς
πρέπει να ακολουθήσουμε τις καινούριες τεχνολογίες που έχουν αλλάξει και μας έχουν
αλλάξει το επάγγελμα.
• Από την πρόσφατη και την παλιότερη εμπειρία σας, υπάρχουν ευτυχή παραδείγματα ως προς
τη δράση των συνδικαλιστικών οργάνων στο κλάδο σας;
Ένα από τα πρόσφατα παραδείγματα που εγώ θεωρώ πολύ θετικό, άσχετα αν το
αμφισβητούν κάποιοι για τους δικούς τους λόγους, είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι στα
χέρια μας το διαβατήριο και το δίπλωμα. Για ένα μαγαζί λιανικής αυτό παίζει το ρόλο
του. Αυτό οφείλεται σε κάποιους συνδικαλιστές που έτρεξαν και πίεσαν τη πολιτεία και
έφτασε η φωτογραφία διαβατηρίου κα ταυτότητα να είναι στο φυσικό του χώρο αυτό.
Είναι ένα σημείο αναφοράς. Εκεί που διαφωνώ λίγο είναι για την πιστοποίηση. Το μου
βάζουν κάθε χρόνο τη σφραγίδα της πιστοποίησης, μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα
μου φαίνεται αντιφατικό.
• Αυτή την στιγμή ποιά είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του κλάδου;

Δεν είναι τα προβλήματα του κλάδου,
είναι γενικό το κακό. Υπάρχει κρίση άνευ
προηγουμένου. Μεγάλο πρόβλημα
είναι η αλλαγή της τεχνολογίας. Τώρα
έγινε πιο έντονο: οι εταιρίες κάθε 6μηνο
βγάζουν προϊόντα και αναγκάζεσαι να
αντικαταστήσεις ένα μηχάνημα που ήταν
καλό πριν λίγο καιρό. Τρέχουμε και
δεν προλαβαίνουμε την τεχνολογία. Το
επάγγελμα του φωτογράφου πλέον έχει
αλλάξει, έχει διευρυνθεί. Ο φωτογράφος
πλέον κάνει κι άλλα πράγματα όπως
εκτυπώσεις, βιβλία κ.α Η κρίση είναι
ευρύτερη, άρα ο φωτογράφος πρέπει να
βρει τις διεξόδους. Το ασφαλιστικό μας
είναι προβληματικό όπως και για όλη την
κοινωνία και στο τέλος δεν θα λυθεί γιατί
δεν υπάρχει συσπείρωση. Ο φωτογράφος
πρέπει με κάθε μέσο να προβάλει και να
σέβεται τις εργατοώρες του.

Καλοκαιρινή προσφορά

Και τα δύο βιβλία μόνο €30!
... και δωρεάν η αντικαταβολή

με courier (ACS) στο σπίτι ή στο γραφείο σας!

500 Συμβουλές, μυστικά & τεχνικές
για τις ψηφιακές SLR
ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130

500 Συμβουλές, μυστικά & τεχνικές
για την ψηφιακή φωτογραφία
ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130
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ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ www.photo.gr
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Πωλήσεις σε τρεις λέξεις
Πρακτικές συμβουλές και οδηγίες
ΤΕΧΝΙΚΗ: «ΑΝΤΛΗΣΤΕ ΘΕΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
Κοινή λογική: Γύρω μας υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ένα ποτήρι με νερό
ως τη μέση, μισοάδειο, ενώ άλλοι βλέπουν το ίδιο ποτήρι μισογεμάτο. Οι πωλητές
που θέλουν να έχουν διαρκώς επιτυχίες, πρέπει να επιδιώκουν περισσότερες
συναναστροφές με τη δεύτερη κατηγορία ανθρώπων.
Κοινή πρακτική: Πολλοί πωλητές επηρεάζονται από την αρνητική στάση και
ενέργεια που εκπέμπουν κάποιοι πελάτες τους και συμπεριφέρονται ανάλογα.
Η πρόταση μας: Περάστε την ημέρα σας επιδιώκοντας τη συναναστροφή με
θετικούς ανθρώπους. Απομακρυνθείτε από εστίες αρνητικής ενέργειας, από
ανθρώπους που βρίσκουν πάντα κάτι αρνητικό να αναφέρουν και, σχεδόν ποτέ,
δεν είναι ικανοποιημένοι.
Παραμείνετε, όσο μπορείτε, πιο κοντά σε θετικές πηγές ενέργειας και, προπαντός,
επιδιώξτε να γίνετε και εσείς υπόδειγμα θετικής σκέψης και δράσης. Έτσι, θα
υλοποιήσετε πιο εύκολα τα λόγια του Ουίλιαμ Τζέιμς: «Οι άνθρωποι μπορούν να
αλλάξουν τη ζωή τους, αλλάζοντας το περιεχόμενο του νου τους».

ΤΕΧΝΙΚΗ: «ΘΑ ΜΕ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ»
Κοινή λογική: Οι πωλητές «παντρεύουν» τις πραγματικές ανάγκες των
ανθρώπων με προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται στην αγορά γι’ αυτό το
λόγο. Είναι, επίσης, υπεύθυνοι για το πόσο γρήγορα θα καλυφθούν οι ανάγκες,
ακόμα και στην εποχή μας που η πληροφορία διαχέεται γρήγορα και η πώληση
μπορεί να γίνει παντού [μέσω διαδικτύου (internet) ή ηλεκτρονικού εμπορίου
(e-commerce)].
Κοινή πρακτική: Πολλοί πωλητές ουδέποτε έχουν σκεφτεί ότι κάποιοι τους
χρειάζονται και πρέπει, γι’ αυτόν το λόγο, να κάνουν καλά τη δουλειά τους.
Σκέφτονται μόνο πώς θα κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα. Αυτό
όμως δεν επιτυγχάνεται, καθώς, όσον αφορά το χώρο των πωλήσεων, όπως έχει
διαμορφωθεί στις μέρες μας, προκύπτει ότι η πιο σύντομη οδός δεν είναι η ευθεία.
Η πρόταση μας: Σκεφτείτε ότι κάποιοι άνθρωποι, εκεί έξω, στην αγορά, σας
χρειάζονται! Είναι αλήθεια και είναι δική σας ευθύνη να τους βρείτε και να
τους προσφέρετε, άμεσα, κάλυψη των πραγματικών τους αναγκών. Δεν είναι
τέχνασμα, προκειμένου να «τρέχετε» περισσότερο, είναι όμως καλύτερο κίνητρο
ενεργοποίησης από το κυνήγι του χρήματος, που ούτως ή άλλως θα έρθει, αν δεν
το σκέφτεστε συνέχεια.

ΤΕΧΝΙΚΗ: «ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΟ ΠΕΛΑΤΗ»
Κοινή λογική: Η αρχή κάθε εργάσιμης ημέρας είναι δύσκολη. Πάντα πρέπει να
βρίσκουμε τρόπους να την κάνουμε ευκολότερη. Οι «σωστοί» άνθρωποι (θετικοί,
ανοιχτοί, με υγιές χιούμορ) μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό, αρκεί να τους
ανακαλύψουμε και να επιδιώκουμε με αυτούς επαφή, στην αρχή έστω κάποιων
εργάσιμων ημερών.
Κοινή πρακτική: Οι πωλητές δεν οργανώνουν την ημέρα τους, ώστε να έχουν
ένα ευχάριστο ξεκίνημα. Τυχαία προγραμματίζουν δρομολόγια ή τηλεφωνήματα,
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την ευεργετική επίδραση της πρωινής επαφής με ένα
θετικό και εύκολο πελάτη.
Η πρόταση μας: Συνειδητοποιήστε αυτό που ευρέως αναφέρεται, ότι «η καλή
μέρα απ’ το πρωί φαίνεται». Μην αφήνετε τίποτα στην αρχή μιας νέας προσπάθειας
να χαλάσει τη διάθεση σας. Να αντιμετωπίζετε την καινούργια εργάσιμη
ημέρα όπως της αξίζει και σας αξίζει. Δηλαδή, με σθένος και ψυχική δύναμη
προσπαθήστε να βελτιώσετε τον εαυτό σας και να πετύχετε τους στόχους σας. Στην
προσπάθεια αυτή αναγνωρίστε συμμάχους, που δεν είναι άλλοι από ευχάριστους,
ενεργούς ή υποψήφιους, πελάτες. Επιδιώξτε να επικοινωνήσετε μαζί τους κατά τις
πρωινές ώρες.
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Leadership & marketing
Το ΘαYμα του ΚινΕζικου ΜπαμποΥ
Το κινέζικο μπαμπού φυτεύεται σε έδαφος που έχει
σκαλιστεί προσεκτικά. Για χρονικό διάστημα τεσσάρων
ετών αναπτύσσεται υπόγεια. Το μόνο ορατό τμήμα του
είναι ένας μικροσκοπικός βολβός από τον οποίο εκφύεται
ένας μικρός βλαστός. Τον πέμπτο χρόνο, το δέντρο
μεγαλώνει και το ύψος του φτάνει τα είκοσι πέντε μέτρα.
Οι πωλητές που επικεντρώνονται σε αρχές,
αντιλαμβάνονται την παρομοίωση του μπαμπού.
Καταλαβαίνουν πόση αξία έχει ο χρόνος που
αφιερώνεται στη σωστή προετοιμασία και στις σημαντικές
εργασίες, όταν αυτές δεν είναι επείγουσες. Ξέρουν τι
σημαίνει να πληρώνεις το τίμημα για να προετοιμάσεις
το έδαφος, να φυτέψεις το σπόρο, να λιπάνεις, να
καλλιεργήσεις, να ποτίσεις, να ξεβοτανίσεις, ακόμα κι
όταν τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ορατά. Έχουν
πίστη ότι τελικά, την ώρα της συγκομιδής, θα δρέψουν
τους καρπούς. Και πόσο υπέροχοι είναι οι καρποί αυτοί!
Η κουλτούρα της εταιρείας σας, καθώς και η δική
σας «πωλησιακή κουλτούρα», είναι το μοναδικό
ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα που κανείς δεν μπορεί
να αντιγράψει. Η τεχνολογία ενδέχεται να αντιγραφεί.
Οι πληροφορίες είναι δυνατόν να αποκτηθούν. Τα
κεφάλαια μπορούν να συγκεντρωθούν. Η ικανότητα
όμως των πωλητών της εταιρείας να συνεργάζονται
αποτελεσματικά και να πωλούν μεθοδικά διαχειριζόμενοι
στρατηγικά τους πελάτες τους, δεν μπορεί να αγοραστεί,
να μεταφερθεί ή να εγκατασταθεί. Η ενδυναμωτική
κουλτούρα υψηλής εμπιστοσύνης είναι πάντοτε
αυτοφυής.
Το ίδιο ισχύει και με την οικογένεια ή οποιαδήποτε άλλη
ανθρώπινη ομάδα. Η κουλτούρα ποιότητας καλλιεργείται
με τον καιρό. Μόνο ενεργώντας σε αρμονία με σωστές
αρχές, επιδεικνύοντας υπομονή, ταπεινοφροσύνη και
θάρρος, μπορείτε να μετασχηματίσετε τον εαυτό σας.
Η ενδυνάμωση δημιουργείται μόνο εκ των έσω.
Πηγή: Covey S., Πρώτα τα Βασικά, εκδόσεις Κλειδάριθμος,
Αθήνα 2001

«Υπόσχομαι και δηλώνω πως κάθε αγοραστής που
θα με πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των δύο
μέτρων, θα του χαμογελώ, θα τον κοιτώ κατάματα
και θα τον χαιρετώ».
Συνυποσχετικό που διαβάζουν οι νέοι υπάλληλοι του ομίλου
λιανικών πωλήσεων “Wall Mart”

Τα κείμενα του άρθρου μας  
αποτελούν αναδημοσίευση
από το  βιβλίο
του Xρήστου Λάζαρη
“Πωλήσεις σε τρεις λέξεις”   
των εκδόσεων ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ
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Φοροτεχνικά

Νέα τεκμήρια στον ορίζοντα...
Θα ισχύσουν με όποια κυβέρνηση κι αν εκλεγεί στις 5 Οκτωβρίου
Θα αφορούν κύρια κατοικία άνω των 200 τ.μ., Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και
σκάφη αναψυχής από 7 έως 12 μέτρα. Το ελάχιστο κόστος συντήρησης προτείνεται να
διαμορφωθεί στα 5 ευρώ ανά τ.μ. για τα ακίνητα, στα 1.788 - 8.085 ευρώ για τα σκάφη
αναψυχής και στις 3.000 - 6.000 ευρώ για τα αυτοκίνητα.
Για τα ακίνητα μελετάται επίσης η θέσπιση τεκμηρίου για κύρια κατοικία, με ποσά τα οποία θα
κλιμακώνονται ανά 50 τ.μ. κατοικίας. Δηλαδή, θα καθιερωθούν συγκεκριμένα ποσά για κατοικίες: Έως 50 τ.μ., από 51 έως 100 τ.μ., από 101 έως 150 τ.μ., από 150 έως 200 τ.μ. κ.ο.κ.
Ο υπολογισμός των ποσών αυτών θα γίνει αφού ληφθούν υπόψη οι ελάχιστες ετήσιες δαπάνες
για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, θέρμανση και συντήρηση μιας μέσης κατοικίας. Δεν λείπουν
πάντως και οι προτάσεις που κάνουν λόγο για περιορισμό ορισμένων εξαιρέσεων που ισχύουν
σήμερα και θεωρούνται προκλητικές, όπως η απαλλαγή από τα τεκμήρια κατόχων πολυτελών
Ι.Χ. αυτοκινήτων.

ΠΟΙΑ Ι.Χ. ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ
Συγκεκριμένα, με τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις απαλλάσσονται από τα τεκμήρια διαβίωσης
όλα τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και τα τζιπ τα οποία:
• Έχουν αποκτηθεί μέχρι 31-12-1992.
• Έχουν μέχρι 14 φορολογήσιμους ίππους (περίπου 2.000 κ.εκ.) και έχουν αποκτηθεί από
1-1-1993 έως 31-12-2003.
• Είναι άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων (άνω των 2.000 κ.εκ.), έχουν αποκτηθεί από
1-1-1993 μέχρι 31-12-1993, αλλά είχαν κατά το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους εργοστασιακή
τιμολογιακή αξία μέχρι 50.000 ευρώ.
• Αποκτήθηκαν από 1-1-2004 και μετά και η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης
κυκλοφορίας, μειωμένη λόγω παλαιότητας, δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.
Έτσι δεν αποκλείεται να περιορισθούν σημαντικά οι παραπάνω εξαιρέσεις και το όριο να χαμηλώσει στα επίπεδα των 1.800 ή ακόμη και των 1.600 κ.εκ.
Το νέο σύστημα τεκμηρίων αναμένεται να συνοδεύσει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για
το 2010 μαζί με τις αλλαγές στο καθεστώς των φοροαπαλλαγών και της αυτοτελούς φορολόγησης. Όπως μάλιστα αναφέρει παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών,
θα περιλαμβάνεται στο πακέτο των διαρθρωτικών μέτρων που θα στείλει το οικονομικό
επιτελείο της κυβέρνησης στην Κομισιόν το φθινόπωρο.

Τι θα προβλΕπουν τα νΕα τεκμΗρια
Ειδικότερα, η εφορία θα υπολογίζει βάσει ενός αντικειμενικού συστήματος τις μίνιμουμ
συνολικά δαπάνες που απαιτεί η συντήρηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων.
Από εκεί και πέρα θα συγκρίνεται το μίνιμουμ αυτό ποσό με το δηλωθέν εισόδημα (εξετάζεται
η περίπτωση να λαμβάνεται υπόψη και ένα ποσοστό παρέκκλισης) και θα προκύπτει το τελικό
φορολογητέο εισόδημα. Εφόσον το εισόδημα που θα προκύπτει με βάση τα τεκμήρια είναι
υψηλότερο από το δηλωθέν, τότε η φορολόγηση θα γίνεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων.
Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι στην περίπτωση αυτή, «έπεσε» ως πρόταση στο τραπέζι
των αποφάσεων, να μην λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ!

Μέθοδος εντοπισμοΥ
Σχολιάζοντας το σενάριο αυτό, παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι στόχος
του υπουργείου δεν είναι να καταργηθεί το αφορολόγητο όριο, αλλά να εντοπιστούν όσοι
αυτοαπασχολούμενοι διαθέτουν πολυτελείς κατοικίες και Ι.Χ. αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού,
αλλά δηλώνουν προκλητικά εισοδήματα κάτω από το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ.

TOY ΘρασYβουλοY ΜIαρη

ενίσχυσΕΙΣ μέσω του ΕΣΠΑ
Οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών
κ. Γ. Παπαθανασίου, Ανάπτυξης
κ. Κ. Χατζηδάκης και Τουριστικής
Ανάπτυξης κ. Κ. Μαρκόπουλος
υπέγραψαν την Κοινή Υπουργική
Απόφαση για την προκήρυξη της
δράσης ενίσχυσης των Μικρών και
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
μέσω του ΕΣΠΑ. Η συγκεκριμένη δράση,
δημόσιας δαπάνης ύψους 1,05 δισ. ευρώ,
αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους κλάδους
της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του
Εμπορίου και των Υπηρεσιών.
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
επιπλέον αποφάσισε, κατανοώντας
τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι
επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
και ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις λόγω
της οικονομικής κρίσης, να προβεί για
τον τομέα του Τουρισμού σε μείωση του
κατώτατου απαιτούμενου μέσου ετήσιου
κύκλου εργασιών τριετίας στις 25.000 ευρώ,
από τις 30.000 ευρώ που είχε αρχικώς
ανακοινωθεί μέσω της προδημοσίευσης της
δράσης στις 25 Μαΐου 2009.
Παράλληλα, όσοι επιχειρηματίες από τους
τέσσερις αυτούς κλάδους επιθυμούν να
βελτιώσουν τα οικονομικά στοιχεία της
δραστηριότητάς τους, ώστε να εντάσσονται
στα απαιτούμενα όρια του κύκλου εργασιών της προκήρυξης, μπορούν να προβούν
σε συμπληρωματικές και τροποποιητικές
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος καθώς
και σε τροποποιητικές εκκαθαριστικές
δηλώσεις ΦΠΑ.

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
www.espa.gr

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
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Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏãñÁöïõ
Νέο, χειμερινό πρόγραμμα

1

Óåìéíáñéï

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου.
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε για τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

2

3

Óåìéíáñéï

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ.

Πέμπτη 1/10, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

4

5

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK.
Διαχείριση layer, layer mask.
Τετάρτη 14/10, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop Ι

Δευτέρα 12/10, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

6

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ
ÖÙÔÏãñáöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñáöïÓ,
	ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”,
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï
photomag@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç Äçëùóç Óõììåôï×çÓ.
	Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr
üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2	Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí 	
õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  
3	Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé 		
ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï 	
ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå. 		
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò     	
åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485
Þ ìå e-mail óôï photomag@photo.gr

Ôçë.: 210 8541400

Óåìéíáñéï

Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές.
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Σάββατο 7/11, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Óåìéíáñéï

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή,
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το
γυμνό...

Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

Óåìéíáñéï

Τετάρτη 30/09, ώρα 18:00-22:00

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
46,22 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€55)
Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
88,23 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€105)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,85 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€145)

Óåìéíáñéï

Photoshop ΙΙΙ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιοχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)
Παρασκευή 16/10, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)
www.anodos.gr

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
168,07 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€200)
Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
210,08 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€250)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,70 åõñþ + ÖÐÁ 19% (€290)
.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏãñáöïÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï:.....................................................................................................................
Äéåýèõíóç:.............................................................................................................................
Ô. Ê.:....................................Ðüëç:.........................................................................................
ÅðÜããåëìá:.............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:......................................................Ôçë. åñãáóßáò:...................................................
Êéíçôü:................................................... e-mail:......................................................................
Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
  ÓåìéíÜñéï: 1

2

3

4

5                6          

Çìåñïìçíßá: ................................................
                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Γιώργος Χρ. Τσέλιος
Φωτογραφία και οικογενειακή παράδοση
Ξεκινώντας την νέα σεζόν γυρίζοντας από τις διακοπές
αποφασίσαμε η πρώτη επιχείρηση που θα επισκεφτούμε για τη
στήλη μας να συνδυάζει τον ανανεωτικό αέρα των νεότερων
γενιών με την πείρα και τα εφόδια της οικογενειακής παράδοσης.
Πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη και συγκεκριμένα
στην Πατησίων 154 επισκεφτήκαμε το φωτογραφείο του
Γιώργου Τσέλιου. Ένα φωτογραφικό κατάστημα με ιστορία
που ξεκίνησε το 1964 από τον πατέρα του Γιώργου Τσέλιου
όταν η Κυψέλη φιλοξενούσε μέρος της καλής κοινωνίας και της
αθηναϊκής διανόησης και πλέον διαφορετική, ζει σε αρμονία με το
πολυπολιτισμικό της υπόβαθρο. Η οικογενειακή παράδοση όμως
πηγαίνει αρκετά πιο πίσω αφού ο Χρήστος Τσελιος είχε ξεκινήσει
χρόνια πριν το 1964 από τη Θεσσαλονίκη. Το 1994 πέρασε στα
χέρια του Γιώργου Τσέλιου, ο οποίος συνεχίζει την οικογενειακή
επιχείρηση και δημιουργεί την δική του παράδοση έχοντας ήδη
αποκτήσει μια πολύ καλή φήμη. “Από το Νοέμβριο του 1994 η
επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε μένα. Ήταν σχεδόν αυτονόητο ότι θα
ασχοληθώ με τη φωτογραφία έχοντας μεγαλώσει μέσα σε αυτή και
σε μια οικογένεια άκρως φωτογραφική. Πειραματίστηκα και με άλλα
πράγματα, όπως ο αθλητισμός αλλά με κέρδισε η φωτογραφία.”
Σήμερα η επιχείρηση προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που διαθέτει ένα
σύγχρονο φωτογραφείο με τον μεγαλύτερο όγκο της εργασίας να
συντελείται εντός των τειχών. Φυσικά το μεγαλύτερο έσοδο αποτελεί
η κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων όπως ο γάμος και η βάπτιση.
Και η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι και αυτή για την οποία φημίζεται
η συγκεκριμένη επιχείρηση. Η καλή αισθητική και το αίσθημα
ευθύνης απέναντι στους πελάτες είναι και ο βασικός πυλώνας της
εργασιακής φιλοσοφίας του κ. Τσέλιου.
“Έχουμε δύο συνεργεία με τα οποία καλύπτουμε τα μυστήρια.
Συμμετέχω εγώ και συνάδελφοι που συνεργαζόμαστε χρόνια.
Προτιμώ να αναλαμβάνω λιγότερες δουλειές από το να στέλνω
κάποιους άλλους μόνο και μόνο για να μη χάνω δουλειές και να
παραδίδουμε αμφίβολο αποτέλεσμα. Λόγω της παράδοσης και
του ονόματος η σχέση είναι προσωπική. Είναι προτιμότερο να είσαι
συνεπής με λιγότερες δουλειές.”
Προσαρμοσμένο στις νέες τάσεις το κατάστημα προσφέρει και
ψηφιακό άλμπουμ και photobook.
“Το ψηφιακό άλμπουμ είναι μια καινοτομία για την ελληνική
αγορά. Η ελληνική αγορά όμως είναι περίεργη και δεν ξέρεις τι θα
πιάσει και τι όχι. Δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα στο χρόνο. Το ζητούν
βέβαια πλέον αρκετοί πελάτες. Θεωρώ ότι οι φωτογράφοι θα
έπρεπε να το αντιμετωπίσουν ως κάτι το ξεχωριστό και το ιδιαίτερο.
Να προωθήσουν τη προσωπική τους εργασία και να πληρωθούν
καλύτερα. Βέβαια ακόμα βλέπουμε και άσχημα παραδείγματα που
αποθαρρύνουν τους πελάτες και εκεί χάνεται το παιχνίδι. Εγώ κάνω
μόνος μου το στήσιμο ώστε κάθε άλμπουμ να είναι διαφορετικό και
με την προσωπική χροιά κάθε ζευγαριού ”
ΓεΩργιος Χρ. ΤσΕλιος,
Φωτογραφία - Γάμος - Βάπτιση,
Πατησίων 154, ΑΘΗΝΑ Τηλ./fax : 210 8648644
e-mail : tselios@acsmi.gr
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Φωτογραφία γάμου

Φωτογραφία: Γιάννης Πανούσης
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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H φωτογράφος της εβδομάδας

Λιζάνε Μωραΐτη
Μια φρέσκια ματιά στην ελληνική περιφέρεια
Λίγες είναι οι γυναίκες
επαγγελματίες φωτογράφοι στη
χώρα μας. Ακόμη λιγότερες αυτές
που τόλμησαν το ...αδιανόητο.
Να επιλέξουν δηλ. σαν
επαγγελματική έδρα και επίκεντρο
της προσπάθειάς τους την
ελληνική επαρχία. Η συνέντευξη
με την Λιζάνε αποτυπώνει
τα προβλήματα και δίνει ένα
θαρραλέο μάθημα γυναικείας
αποφασιστικότητας.

• Πότε ξεκίνησε η ενασχόληση σου με τη φωτογραφία;
Ασχολούμαι με τη φωτογραφία περίπου μια δεκαετία. Ξεκίνησα σε πολύ μικρή ηλικία.
Ουσιαστικά ξεκίνησα με τον πατέρα μου - ο οποίος είναι βιντεολήπτης - σε ερασιτεχνικό επίπεδο.
Αυτός ουσιαστικά με παρακίνησε να ασχοληθώ. Μου άρεσε όμως. Έτσι αργότερα δούλεψα δίπλα
σε ένα φωτογράφο σε ξενοδοχεία. Τελειώνοντας το λύκειο, πήγα στη Ολλανδία για σπουδές και
γύρισα το 2008 οπότε και άνοιξα το στούντιο.

• Με ποιά είδη φωτογραφίας ασχολείσαι περισσότερο;
Ασχολούμαι κυρίως με φωτογραφία στούντιο και φωτογραφία γάμου και βάπτισης. Κάνω
καλλιτεχνική φωτογραφία και αρκετές φωτογραφίες πορτρέτου ειδικά με παιδιά αλλά και μερικά
γυμνά. Δυστυχώς η μικρή κοινωνία της Κέρκυρας δεν μας δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούμε
με κάτι άλλο μέσα στο στούντιο.
• Κάνεις δύο διαφορετικά είδη, φωτογραφία στούντιο και φωτογραφία γάμου.
Οι απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσης και πρακτικής ταυτίζονται;
Η φωτογραφία στο στούντιο δεν έχει καμία σχέση με το γάμο και τη βάπτιση. Είναι κάτι τελείως
διαφορετικό. Πρέπει να έχεις τις τεχνικές και τις αισθητικές γνώσεις για να προσαρμοστείς στις
απαιτήσεις και στο γούστο του πελάτη. Πρέπει για παράδειγμα να γνωρίζεις τις τεχνικές φωτισμού.
Εγώ δουλεύω συνήθως μονή θέση φωτισμού, χρησιμοποιώ δηλαδή ένα φως για να φωτίζω τα
πρόσωπα από τη μία μόνο πλευρά που είναι κάτι που μου αρέσει. Οι πελάτες μου ζητούν πολύ την
ασπρόμαυρη φωτογραφία που παραπέμπει σε παλιότερες εποχές.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Kωνσταντίνα Γκιτάκου

• Έχει την δυνατότητα ένας φωτογράφος της επαρχίας να ζει από τη φωτογραφία στούντιο;
Δυστυχώς η επαρχία δεν ευνοεί αυτό το είδος. Δεν έχουμε τους ανοιχτούς ορίζοντες της Αθήνας.
Αρκετοί συνάδελφοι της περιοχής βγάζουν τις καθημερινές φωτογραφίες για διαβατήρια για
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H φωτογράφος της εβδομάδας
να βγάλουν το ψωμί τους. Σίγουρα έχει περισσότερη ζήτηση από
αυτό που κάνω εγώ. Ο κόσμος είναι πιο κλειστός και πρέπει να
προσαρμοστείς στα δεδομένα. Βέβαια όσο περισσότερο δείχνεις
τη δουλειά σου τόσο περισσότερο ο κόσμος της επαρχίας αναζητά
το διαφορετικό. Στην επαρχία η κύρια πηγή εσόδων για τον
φωτογράφο είναι ο γάμος ή οι εκτυπώσεις φωτογραφιών αν
συνεργάζεται με κάποιο ξενοδοχείο που βγάζει φωτογραφίες με
τουρίστες. Την έχω κάνει όμως αυτή τη δουλειά αλλά δεν είναι
κάτι που θα ξαναέκανα για οποιοδήποτε λόγο. Εγώ δυστυχώς
καμιά φορά ξεχνάω ότι πρέπει να βγάλω χρήματα. Δουλεύω για να
ικανοποιούμαι προσωπικά. Πέρυσι έκανα και μία έκθεση με τίτλο
“Reflection of Life” γιατί η καλλιτεχνική φωτογραφία με ελκύει
περισσότερο.

• Η φωτογραφία γάμου σίγουρα έχει εξελιχθεί τα τελευταία
χρόνια. Μπορεί ένας φωτογράφος να εκφραστεί μέσα από αυτήν;
Η φωτογραφία σου αφήνει δημιουργικά περιθώρια ειδικά αν ο
πελάτης είναι ανοιχτόμυαλος και έχεις συζητήσει μαζί του. Εγώ
πρώτα από όλα θέλω να περνάμε καλά στη φωτογράφιση γιατί
η μέρα του γάμου είναι πιεστική και αγχωτική για το ζευγάρι.
Σου αφήνει περιθώρια για καλλιτεχνική έκφραση ειδικά στη
φωτογράφιση που γίνεται εκτός της εκκλησίας. Ευτυχώς εδώ στο
νησί έχουμε πολύ ωραία μέρη για location shooting όπως το
παλάτι, το φρούριο ή το Ποντικονήσι.
• Αν ο βιοπορισμός δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας, με ποιο
είδος φωτογραφίας θα ήθελες να ασχοληθείς;
Είχα σκεφτεί ότι θα ήθελα, αν και είναι τραβηγμένο, να κάνω πολεμικό
ρεπορτάζ αλλά δεν ξέρω αν θα το άντεχα. Θέλει μεγάλη δύναμη ψυχής
και εγώ δυστυχώς είμαι ευαίσθητη. Θα ήθελα επίσης να κάνω και
φωτογραφία μόδας με την οποία είχα ασχοληθεί στην Ολλανδία.
• Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για μια νέα γυναίκα να μπει στο
χώρο της φωτογραφίας;
Είναι δύσκολο να δουλεύεις σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο αλλά
τον σεβασμό τον κερδίζεις. Είναι δύσκολο και έχει και πρακτικά
ζητήματα. Για παράδειγμα, χρειάζεσαι πάντα ένα άντρα που θα μπει
στο ιερό της εκκλησίας για να βάλει τις πρίζες. Δεν έχω συναντήσει
άλλα προβλήματα πέρα από τα πρακτικά. Δένομαι με τους πελάτες
μου είτε άντρες είτε γυναίκες. Η φωτογραφία στο στούντιο δεν είναι
καθόλου εύκολη γιατί κοστίζει ακριβά και δυσκολεύει συνεχώς.
Και κάτι τελευταίο: πριν από 20 ημέρες το στούντιο υπέστη μεγάλη
ζημιά. Μας έκλεψαν εξοπλισμό αξίας 20.000 ευρώ. Ορθοποδήσαμε
όμως παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε. Και δεν είμαστε και
το μοναδικό στούντιο στο οποίο συνέβη αυτό...
BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Η Λ. Μωραΐτη γεννήθηκε το
1985 στην Κέρκυρα. Ξεκίνησε
μαζί με τον πατέρα της δειλά
σε ηλικία 14 ετών. Στα 19 της
σπούδασε και έζησε 3 χρόνια
στο Άμστερνταμ. Είναι απόφοιτος
του κολλεγίου Fotovakschool
Amsterdam. Zει στην Κέρκυρα,
όπου και εργάζεται ως
επαγγελματίας φωτογράφος.
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Πριν 52 χρόνια...
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