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Τ. ΤζΙΜΑΣ

Πρώτα ο πελάτης
Το Photobusiness Weekly για λόγους αρχής δεν 
θέλησε να αναμιχθεί στην προεκλογική περίοδο, 
παρόλο που η πρόκληση ήταν μεγάλη. Τώρα λοιπόν 
που καταλαγιάζει ο κουρνιαχτός και δόθηκαν τα 
πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης, θα 
θέλαμε να επισημάνουμε κάποια πράγματα. 
Πρώτον. Βρήκαμε πολύ διδακτική για την αγορά την 
εικόνα του νέου πρωθυπουργού ν’ ανεβαίνει βιαστικά 
και… τέσσερα - τέσσερα τα σκαλιά, για να μπει στο 
γραφείο του να πιάσει δουλειά, και μάλιστα με 
ανασηκωμένα τα μανίκια και το σακάκι στους ώμους! 
Σκεφτείτε για λίγο ως μέτοχοι τον νεοπροσληφθέντα 
διευθύνοντα σύμβουλο να πηγαίνει ράθυμα κι αργά 
στο πόστο του.
Φυσικά, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι το ζητούμενο 
δεν είναι η εικόνα, αλλά το έργο. Τότε όμως με αυτή 
τη λογική θα έπρεπε ο επιχειρηματικός κόσμος να μην 
έδινε καμία σημασία στον τρόπο αμφίεσης και γενικά 
στο παρουσιαστικό των εργαζομένων - κάτι που 
σίγουρα δεν συμβαίνει.
Δεύτερον. Τα αντανακλαστικά σε σχόλια και 
επερωτήσεις τηλεοπτικών αστέρων στη διάρκεια 
εκπομπών με μεγάλη τηλεθέαση, υπήρξαν άμεσα, 
σαφή και ξεκάθαρα από τους νέους υπουργούς. 
Θα συμφωνήσω ότι το ζητούμενο δεν είναι 
οι πυροσβεστικού τύπου παρεμβάσεις για 
επικοινωνιακούς λόγους, αλλά η λήψη μέτρων για 
την αποφυγή προβλημάτων. Τότε με αυτή τη λογική 
δεν θα έπρεπε να αντιδρά καμία επιχείρηση όταν 
λοιδωρούνται οι παρεχόμενες υπηρεσίες της ή απλά 
δυσφημούνται τα προϊόντα της-  κάτι που σίγουρα 
δεν συμβαίνει. Επειδή λοιπόν ο πελάτης “έχει πάντα 
δίκιο”- και στο ίδιο μήκος κύματος κινείται το σλόγκαν 
του κυβερνώντος κόμματος “Πρώτα ο πολίτης” - είναι 
νομίζω η κατάλληλη στιγμή ο φωτογραφικός κλάδος 
να θέσει στη νέα κυβέρνηση τα αιτήματά του. Να 
απαιτήσει διέξοδο για τα χρόνια προβλήματα και 
χίλια δυο άλλα ζητήματα. Τώρα “που γυρίζει” και όχι 
αύριο. Εμείς είμαστε εδώ για να κρίνουμε πώς η νέα 
κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα κάθε 
κλάδου (συμπεριλαμβανομένου του φωτογραφικού) 
και τί λύσεις θα δώσει. Πρέπει όμως να συμβεί 
προηγουμένως το αυτονόητο: να τεθούν σωστά, 
στους σωστούς αποδέκτες και από τους σωστούς 
φορείς. Θα γίνει όμως αυτό; Ίδωμεν...

Aποστολή

Ταξιδέψαμε στη Σκωτία
Για την διεθνή Press Conference της Nikon, 5-7 Οκτωβρίου

Στην πόλη του St. Andrews της Σκωτίας βρεθήκαμε στις 5-7 Οκτωβρίου καλεσμένοι 

της Nikon, για να παρακολουθήσουμε μια press conference το περιεχόμενο της 

οποίας θα συζητηθεί αλλά δυστυχώς δεσμευόμαστε να μην αποκαλύψουμε προς 

το παρόν. Επρόκειτο για ένα καλά οργανωμένο press  trip σε μία ιστορική πόλη στο 

βρετανικό βορρά. Για δύο μέρες βρεθήκαμε στα  Σκωτσέζικα Highlands, κοντά στην 

φύση και σε κλίμα πολύ διαφορετικό από το οικείο μεσογειακό....

	 	 	 	 	 	 										κ. ΓκΙΤΑκΟΥ	
Φωτορεπορτάζ και περισσότερες πληροφορίες στην επόμενη σελίδα

www.photo.gr
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Nori tsu Ελλάς Μον.  Ε .Π.Ε. ,  Πλαπούτα 12 ,  153 43 Αγ.  Παρασκευή,  Τηλ.  Επικοινωνίας:  210 6019506

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

Πρόσκληση 
 

Η NORITSU ΕΛΛΑΣ σας προσκαλεί στο 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ MARKETING 2009  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009  
ΕΝΑΡΞΗ:5 μ.μ  

 

στο HOTEL KING GEORGE (Πλ. Συντάγματος) Αιθ. Ballroom 2  

 

AGENDA 

• Ανάλυση του τζίρου της εκτύπωσης στο φωτογραφικό κατάστημα 
 τα έτη 2007-2008.   
• Πρόβλεψη τζίρου της εκτύπωσης στο φωτογραφικό κατάστημα 
 τα έτη 2009-2013.
• Νέα τεχνολογία εκτύπωσης / νέα προϊόντα εκτύπωσης. 
• Η υπηρεσία του Photobook οδηγεί στην διαφυγή από την κρίση; 
• Η ιδανική οικονομική λύση για την ασφάλεια του service.
• Λύσεις χρηματοδοτήσεων για νέες επενδύσεις κατά τη διάρκεια 
 της κρίσης.

 

Η Νoritsu Ελλάς θα χαρεί να συναντήσει στο συμπόσιο όλους 

τους φωτογράφους ή κατόχους φωτογραφικών καταστημάτων 

που επιθυμούν να παραβρεθούν.

http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?changelang=8
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	 Aποστολή στην Σκωτία

Νikon press conference
Πάντα με ενδιαφέροντα νέα* 

(*υπό καθεστώς εμπάργκο ως την 

άλλη εβδομάδα)

To St. Andrews βρίσκεται στην 

νοτιοανατολική ακτή της Σκωτίας, 

στην επαρχία του Fife. Είναι μία από 

τις σημαντικές ιστορικά πόλεις της 

Σκωτίας αφού η πρώτη εμφάνισή της 

χρονολογείται κάπου το 10.000 π.Χ. ενώ 

έχει παίξει σημαντικό ρόλο κατά  

τη διάρκεια του αγγλικού εμφυλίου.  

Η πόλη όμως είναι περισσότερο γνωστή 

ως συνώνυμη με το άθλημα του 

golf:  σύμφωνα με έγγραφη μαρτυρία 

που διασώζεται μέχρι και σήμερα, οι 

κάτοικοι του επιδίδονται στο golf από 

το 1552. Κατά τους ιστορικούς αλλά και 

τους κατοίκους ένα από τα παλιότερα, 

αν όχι το πρώτο που δημιουργήθηκε 

ποτέ, είναι το γήπεδο Old Course, 

δίπλα από το οποίο εξασφάλισε την 

διαμονή μας η Nikon στο ομώνυμο 

ξενοδοχείο. Στο γήπεδο αυτό έχουν 

αγωνιστεί οι μεγαλύτεροι αθλητές του 

γκολφ συμπεριλαμβανομένου και του 

Tiger Woods.  Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού, πέρα από την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουμε την τελευταία μέρα 

ενός από τα μεγαλύτερα τουρνουά γκολφ 

παγκοσμίως, η Nikon σχεδίασε μια άκρως 

ενδιαφέρουσα μέρα που περιελάμβανε 

διαδρομές off road, ξενάγηση σε 

καταφύγιο εξημερωμένων πτηνών, 

σκωτσέζικα παιχνίδια, παραδοσιακούς 

χορούς και φυσικά τοπικές νοστιμιές.

Ένα από τα διάσημα Ηighland games, το Caber Toss: o διαγωνιζόμενος πρέπει να σηκώσει και να πετάξει ένα δοκάρι βάρους αρκετών κιλών.

Εξημερωμένος αετός του καταφυγίου στην Kinkell Farm στο χέρι εκπροσώπου της Nikon.

Το γήπεδο Old Course στο οποίο πραγματοποιήθηκε το Alfred Dunhill Links Championship, ένα 
από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά τουρνουά. 
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Aποστολή στην Σκωτία

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,		

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Τεχνική υποστήριξη: το ατελιέ του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.  

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

Άποψη της συννεφιασμένης πόλης του St. Andrews. 

Μετά από απαγγελία άπταιστων σκοτσέζικων που ομολογουμένως μας δυσκόλεψαν κόπηκε το 
παραδοσιακό έδεσμα haggis, που παρασκευάζεται από εντόσθια αρνιού (!)

Παραδοσιακοί χοροί υπό τον ήχο γκάιντας.

Oδήγηση off road στα λασπωμένα highlands. 

Φυσικά οι φωτογράφοι δεν έχασαν ευκαιρία να 

απαθανατίσουν την σκηνή

Το ιστορικό ξενοδοχείο Old Course Hotel.

www.photo.gr
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http://www.intersys.gr
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Intersys + Info-Quest 
Μία σημαντική συμφωνία

Η Intersys και η Info-Quest, εταιρείες με 

πολυετή εμπειρία στην αγορά τεχνολογίας, 

«ενώνουν δυνάμεις» με τη συνεργασία τους 

στον τομέα της διάθεσης των προϊόντων της 

Canon στην Ελληνική αγορά. Η σύγχρονη 

ελληνική επιχείρηση μπορεί πλέον να 

βρίσκει την πλήρη σειρά των φωτογραφικών 

και εκτυπωτικών προτάσεων της Canon, 

η οποία αντιπροσωπεύεται από την Inter-

sys, στο δίκτυο των εξουσιοδοτημένων 

συνεργατών της Info-Quest, στα καταστήματα 

U σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και στο 

ηλεκτρονικό κατάστημα www.you.gr. 

Η συνεργασία  Intersys και Info-Quest 

διευρύνει το δίκτυο διανομής των προϊόντων 

της Canon και τα κάνει πιο προσιτά σε όλη 

την Ελληνική επικράτεια. 

• Σε τι ακριβώς έγκειται η συμφωνία διάθεσης προϊόντων Canon; 
Η συμφωνία στην οποία αναφέρεστε, αφορά την διάθεση των προϊόντων της Canon 

απο το δίκτυο συνεργατών της Infoquest. Με άλλα λόγια, βρήκαμε κοινά σημεία 

συνεννόησης και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος μεταξύ μας, αναλύσαμε την αγορά, 

εστιάσαμε σε συγκεκριμένες προϊοντικές κατηγορίες που αμοιβαία μας ενδιαφέρουν και 

ορίσαμε τα πλαίσια της εμπορικής πολιτικής που θα διέπει την σχέση μας. Αυτό που 

συμβαίνει τώρα είναι ότι η Infoquest, με την εμπειρία και τις διαδικασίες που διαθέτει, 

προχωρά στην υλοποίηση της διανομής των προϊόντων Canon στα δίκτυα της.

• Ποιά προϊόντα της Canon, περιλαμβάνονται στο πλάνο της συμφωνίας; κυρίως 
τα περιφερειακά υπολογιστών (scanner, printer, multifunction αναλώσιμα κλπ.) 
μηχανές γραφείου ή και φωτογραφικά; 
Η διανομή αφορά προϊόντα inkjet hardware (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, σαρωτές), 

laser hardware (εκτυπωτές, πολυμηχανήματα) καθώς και φωτογραφικά προϊόντα. Δεν 

περιλαμβάνει αναλώσιμα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης 

πωλήσεων και στους τρεις προϊοντικούς τομείς. 

• Θα διατηρηθούν τα υπάρχοντα κανάλια ή θα έχει αποκλειστικότητα η Infoquest; 
Η INFOQUEST δεν θα έχει αποκλειστικότητα, όπως δεν είχε ποτέ κανένας συνεργάτης 

μας. Προτεραιότητα μας δεν είναι η απονομή κάποιου τίτλου αλλά εργαζόμαστε 

εντατικά στο πως μπορεί καθε συνεργάτης μας να ειναι παραγωγικότερος σ’ ένα πλαίσιο 

αμοιβαίου οφέλους.

• Σε τί ανάπτυξη προσδοκάτε με αυτήν την κίνηση; 
Προσδοκούμε ανάπτυξη σε δύο κυρίως κανάλια. Το πρώτο αφορά τις πολύ μικρές, 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ανά την επικράτεια που εμείς δυσκολευόμαστε να 

καλύψουμε επαρκώς και το δεύτερο, το κανάλι λιανικής που έχει αναπτύξει η Infoquest, 

το γνωστό πλέον U (you). Όμως, θέλουμε να διερευνήσουμε και το φωτογραφικό 

δίκτυο, όπου πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε σημαντική ανάπτυξη.

• Την στιγμή που η Infoquest έχει ήδη επενδύσει στο όνομα Apple, εξαγοράζοντας 
την Rainbow, και γενικά κάνει μεγάλης εμβέλειας επιχειρηματικές κινήσεις, είναι 
σώφρον να πιστέψουμε ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη διανομέα ή μήπως υπάρχει 
κάτι μεγαλύτερο στον ορίζοντα; 
Δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο στη σχέση μας με την INFO-QUEST, πέραν αυτού που 

σας ανέπτυξα στις προηγούμενες απαντήσεις μου.

Διονύσης ζήβας
Διευθυντής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων Intersys A.E.

Στον παλμό της αγοράς

TWO COMPANIES PROFILE
Η INTERSYS Α.Ε , με κύκλο εργασιών €71 εκατ. 

το 2008 είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες 

στον χώρο των Συστημάτων Αυτοματισμού 

Γραφείου, της Πληροφορικής, και των 

Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων. 

Αντιπροσωπεύοντας οίκους όπως Canon, 

Pioneer και Toshiba. Προσφέρει προϊόντα 

και ολοκληρωμένες λύσεις που έχουν στόχο 

να ανταποκριθούν στις επαγγελματικές και 

δημιουργικές προσδοκίες του σύγχρονου 

ανθρώπου. www.intersys.gr

Η INFO-QUEST ιδρύθηκε το 1981. 

Ακολουθώντας μια συνεχή πορεία ανάπτυξης 

παραμένει, για πολλά συναπτά έτη, η 

μεγαλύτερη εταιρεία Πληροφορικής στην 

Ελλάδα. Ως μητρική εταιρεία ενός από τους 

σημαντικότερους Ομίλους με δραστηριότητα 

στην Πληροφορική, την Ενέργεια και 

τις Ταχυμεταφορές, είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από το 1998. 

Κατά το έτος 2008, ο κύκλος εργασιών 

της εταιρείας ανήλθε σε 260 εκ € και ο 

ενοποιημένος κύκλος εργασιών σε 459 εκ. €.

 www.quest.gr  
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http://www.damkalidis.gr/


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 39 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΟκΤΩβΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ �

In memoriam

Ιrving Penn 1917-2009
Έφυγε άλλος ένας μεγάλος φωτογράφος

Ο κόσμος της φωτογραφίας έγινε φτωχότερος μετά την απώλεια του Irving Penn. 

Ο κορυφαίος φωτογράφος πέθανε στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν, την 

περασμένη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2009. Πρόλαβε όμως στη μεστή από επιτυχίες 

δημιουργική ζωή του να περάσει στο πάνθεο των μεγάλων. Θεωρείται ως βασικός 

συντελεστής της διαμόρφωσης του μεταπολεμικού μοντέρνου ύφους στο πορτρέτο 

και τη μόδα. 

Υπήρξε σταθερός συνεργάτης του αμερικανικού περιοδικού Vogue στα χρόνια της 

εκρηκτικής ανάπτυξης μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο φακό του ποζάρισαν 

διασημότητες όπως Marlene Dietrich, Georgia O’Keefe, Igor Stravinsky, Truman Capote, 

Marcel Duchamp), Pablo Picasso, Miles Davis και Kate Moss. Εργα του δε υπάρχουν 

ανηρτημένα σε σπουδαίες γκαλερί και μουσεία όπως Ν.Υ. Museum of Modem Art, Met-

ropolitan Museum of Art, Addison Gallery of American Art και Baltimore Museum of 

Art. Προερχόταν από καλλιτεχνική οικογένεια. 

Αδελφός του ήταν ο σκηνοθέτης Arthur Penn (Bonnie and Clyde). Eίχε σπουδάσει 

μουσική και ζωγραφική στη Φιλαδέλφεια. Στη δουλειά του προσπάθησε και πέτυχε 

να δώσει προσωπικό ύφος στήνοντας μοντέλα και προσωπικότητες σε κενά φόντα με 

μινιμαλιστικό σκηνικό. Πίστευε πολύ στην ιδιαίτερη ποιότητα του φυσικού φωτισμού (την 

προσομοίωση του βορεινού παράθυρου) που εφάρμοζε και στο στούντιο αλλά και σε 

location λήψεις έχοντας δημιουργήσει το δικό του φορητό στούντιο. Ονομαστά έμειναν 

τα εθνολογικά πορτρέτα του Penn: τo 1944 με τη λήξη του πολέμου, ταξίδεψε σε εξωτικές 

χώρες κάνοντας καταγραφή των ντόπιων. 

Αβορίγγινες της Αυστραλίας, πρωτόγονους 

της Νέας Γουϊνέας ορεσίβιους στις Άνδεις 

και μετέπειτα στη δεκαετία του ‘60 χίπηδες 

στην Καλιφόρνια, ρόκερς σε φεστιβάλ 

μουσικής, αγγέλους της κολάσεως με 

μοτοσυκλέτες κλπ.

 Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας 

Υόρκης πάνω στην ακμή του μοντερνισμού, 

το 1977, γοητεύεται από τα μεταμορφωμένα 

σκουπίδια του Penn και τον απαθανατίζει 

στη συλλογή του.Πέρυσι το Μουσείο Paul 

Getty απέκτησε τη μεγαλύτερη συλλογή του 

Penn, “The Small Trades” αποτελούμενη 

από 252 ολόσωμα πορτρέτα τραβηγμένα 

το διάστημα 1950-51.

Σύμφωνα με τον προσωπικό ορισμό του 

Penn “Καλή φωτογραφία είναι αυτή που 

επικοινωνεί ένα γεγονός, αγγίζει την καρδιά 

και μεταμορφώνει τον παρατηρητή. Δηλ. με 

άλλα λόγια μια αποτελεσματική εικόνα. ”
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Νοbel φυσικής 
Στους εφευρέτες του CCD	
To φετινό Nobel φυσικής μοιράστηκαν 

αφενός (κατά το ½) ο Charles K. 

Kao του Πανεπιστημίου του Χόνγκ 

Κογκ για «καινοτομικές ανακαλύψεις 

όσον αφορά τη μετάδοση φωτός σε 

οπτικές ίνες» και ο οι εφευρέτες του 

CCD Willard S. Boyle και George E. 

Smith (κατά το υπόλοιπο ½). Οι δύο 

επιστήμονες εργάζονταν τότε (1969) 

στα Bell Labs πάνω σε ολοκληρωμένα 

κυκλώματα μνήμης και μάλιστα στο 

project Bubble Memory. H τεχνολογία 

που ανεκάλυψαν αποτελεί προέκταση 

του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 

όπως το ανέλυσε θεωρητικά ο Albert 

Einstein το 1921. Γνωρίζοντας ότι το 

φως μπορεί να μετατραπείσε ηλεκτρικό 

σήμα, προσπάθησαν να βρουν ένα 

ελεγχόμενο μέσο για να συλλέξουν 

φωτόνια και να τα μετατρέψουν σε 

ηλεκτρόνια. Aυτή ήταν η ιδέα πίσω 

από τον αισθητήρα CCD. Από τότε το 

Charge Coupled Device εξελίχθηκε 

και βρήκε εφαρμογές όχι μόνον 

στη φωτογραφία αλλά και ιατρική 

διαγνωστική εικόνα, συστήματα μη 

καταστροφικής ανάλυσης κλπ. Οι Boyle 

& Smith άλλαξαν τον κόσμο αλλά 

έμειναν άσημοι για πολύ καιρό πριν 

τους απονεμηθεί ο πρέπων έπαινος. 

Noritsu 
Ανοχτό συμπόσιο στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα

Οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί: Ενημέρωση και καινοτομία είναι οι βασικοί παράγοντες 

που κάνουν μια επιχείρηση να ξεχωρίζει. Και η Noritsu φαίνεται να το γνωρίζει αυτό καλά, 

αφού θα διεξάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ανοιχτό συμπόσιο για όλους τους 

επαγγελματίες του imaging και του printing και ειδικότερα του φωτογραφικού κλάδου. 

Αυτό το ανοιχτό συμπόσιο - με ελεύθερη είσοδο για όλους - θα πραγματοποιηθεί στο 

ξενοδοχείο King George στη πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, την Τετάρτη  

21 Οκτωβρίου και ώρα 17:00. 

Όπως πληροφορηθήκαμε από στελέχη της εταιρείας, σκοπός του συμποσίου είναι η 

παροχή πληροφοριών για το παρόν και το μέλλον του φωτογραφικού καταστήματος 

με την πρόταση στοχευμένων λύσεων από ειδικούς. Λύσεων που θα βοηθήσουν 

τον Έλληνα επαγγελματία  φωτογράφο  όχι μόνο να παραμείνει στην αγορά, αλλά 

και να γίνει ανταγωνιστικός σε δύσκολους επιχειρηματικούς καιρούς. Η καινοτομική 

αυτή πρωτοβουλία προέρχεται άλλωστε από το ελληνικό τμήμα ενός εργοστασίου με 

παγκόσμια “εμπειρία”, μιας και τα προϊόντα της Noritsu εξάγονται σε τρεις ηπείρους και 

180 χώρες. Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, ο επαγγελματικός κλάδος του imaging 

έχει ανάγκη από πρωτοβουλίες που φέρουν επιστημονική, τεχνολογική και επιχειρηματική 

εγκυρότητα. Ως εκ τούτου η πρωτοβουλία  της Noritsu - όπως και άλλων αντίστοιχου 

κύρους εταιρειών του κλάδου -  είναι καλοδεχούμενη.

ΝORITSU EΛΛΑΣ ΕΠΕ 210 6019�06

Samsung Electronics 
Επίσημος Χορηγός του Ολυμπιακού
Επίσημος Χορηγός της ΠΑΕ Ολυμπιακός και Τεχνολογικός Υποστηρικτής του Σταδίου 

«Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την αγωνιστική περίοδο 2009-2010 αναλαμβάνει η Samsung 

Electronics, όπως ανακοινώθηκε σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 7 τρέχοντος.

Για τρία έτη η Samsung συνεχίζει την πολιτική χορηγιών. Σημειώνουμε ότι υπήρξε Μεγάλος 

Χορηγός του Γύρου της Αθήνας - το σημαντικότερο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός της 

πόλης των Αθηνών. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των είκοσι τελευταίων ετών, η εταιρεία έχει 

στο ενεργητικό της την συμμετοχή της σε δεκάδες αθλητικές εκδηλώσεις και συλλόγους, όπως 

η πολύχρονη συνεργασία της με την ποδοσφαιρική ομάδα Chelsea, η τριετής υποστήριξη 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κλασσικού Αθλητισμού (ΙΑAF), καθώς και η συνεργασία με τη 

Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή με ισχύ έως το 2016.Ο κ. Dai Young Kim, Γενικός Διευθυντής 

της Samsung Electronics, Athens Office, δήλωσε: «Πιστεύουμε πως οι αρχές του Ολυμπιακού 

ταυτίζονται με τις εταιρικές αξίες της Samsung για υγιή ανταγωνισμό και πάθος για την 

κορυφή.  Ο Ολυμπιακός αποτελεί πρότυπο επαγγελματισμού, ποιότητας και ομαδικής 

δουλειάς, με μακρά, σημαντική και ιδιαίτερα ανοδική πορεία στην ιστορία του ελληνικού 

ποδοσφαίρου, η οποία ευχόμαστε να συνεχιστεί...».

SAMSUNG ELECTRONICS 210 6�9623�-6

Τυπικός αισθητήρας CCD
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Διεθνές περισκόπιο

Απίστευτη περιπέτεια στις ΗΠΑ!
Γονείς, κατηγορήθηκαν (άδικα) για παιδεραστία 

Πριν από έναν χρόνο ο Άντονι και η Λίζα Ντιμαρί έδωσαν την ψηφιακή τους 

μηχανή σε ένα υποκατάστημα της αλυσίδας Wal-Μart  στην Αριζόνα για 

να τυπώσουν φωτογραφίες. και χωρίς να το καταλάβουν, έμπλεξαν  σε μια 

περιπέτεια που μπορεί να συνοψισθεί ως εξής: “Γονείς, προσοχή στις φωτογραφίες 

που τραβάτε στα παιδιά σας”.

Στις 8 από τις 144 φωτογραφίες της οικογένειας Ντιμαρί είχαν απαθανατιστεί τα τρία 

παιδιά, 5 και 4 ετών τα δύο πρώτα, 18 μηνών το τελευταίο. Το λάθος που έκαναν 

ήταν ότι τρία παιδιά εμφανίζονταν γυμνά στην παραλία ή καλυμμένα μόνο με μια 

πετσέτα μπάνιου. Αυτό ήταν το γεγονός που προκάλεσε τις υποψίες του υπαλλήλου 

του καταστήματος, ο οποίος είχε αναλάβει την εκτύπωση των φωτογραφιών. Ο 

υπάλληλος του Wal-Μart υπέθεσε ότι είχε μπροστά του δύο άθλιους παιδεραστές και 

το επόμενο λεπτό κάλεσε την αστυνομία. Ο αστυνόμος που έφτασε επιτόπου για την 

υπόθεση πείστηκε για την “ακαταλληλότητα” των εικόνων και άρχισε μια έρευνα για 

“σεξουαλική εκμετάλλευση” και “παιδική πορνογραφία”.

Οι γονείς υποχρεώθηκαν σε ιατρική εξέταση και με αυτό το αδιάσειστο στοιχείο ο 

δικαστής που εκδίκασε την υπόθεση πείστηκε ότι ήταν αθώοι. Στο μεταξύ, όμως, 

τους είχε αφαιρεθεί για έναν μήνα η επιμέλεια των παιδιών, αλλά και το δικαίωμα να 

τα επισκεφθούν. Το σπίτι τους ερευνήθηκε ενδελεχώς από την αστυνομία, η οποία 

κατέσχεσε φωτογραφίες και βιντεοκασέτες και τα ονόματά τους μπήκαν για κάποιο 

διάστημα στον κατάλογο των παιδεραστών. 

Η Λίζα Ντιμαρί, δασκάλα στο επάγγελμα, 

παύθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο από το 

σχολείο της. “Δεν καταλαβαίνω τίποτε”, 

δήλωσε ο Άντονι Ντιμαρί στα αμερικανικά 

μέσα. “Το 99% των οικογενειών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ακριβώς 

τις ίδιες φωτογραφίες στα άλμπουμ τους”. 

Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, οι Ντιμαρί 

υποστηρίζουν ότι σήμερα βρίσκονται 

αντιμέτωποι με χρέος 75.000 δολαρίων που 

οφείλουν στον δικηγόρο τους.

ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ έκθεση που συνέταξαν 

οι τοπικές αρχές, χαρακτηρίζουν τις 

φωτογραφίες «ερωτικές» και κάνουν λόγο 

για «σεξουαλική εκμετάλλευση». Σύμφωνα 

με τον δικηγόρο του ζεύγους οι άνθρωποι 

που επιφορτίστηκαν με τη σύνταξη της 

έκθεσης ήταν αναρμόδιοι για να κρίνουν 

τις φωτογραφίες. Στην προσπάθειά τους να 

αποδείξουν την αθωότητά τους και στην 

τοπική κοινωνία, οι Ντιμαρί αποφάσισαν να 

δώσουν τις “τολμηρές” φωτογραφίες στη 

δημοσιότητα “για να λάμψει η αλήθεια πάνω 

στο ψέμα”.

“Η διαστροφή βρίσκεται στα μάτια και το 

μυαλό αυτών που βλέπουν” επισήμανε 

ο δικηγόρος που ανέλαβε την περίεργη 

υπόθεση. Το επόμενο βήμα που σκέπτεται να 

κάνει η οικογένεια Ντιμαρί είναι να μηνύσει 

τις αρχές της πόλης Πεόρια στην Πολιτεία της 

Αριζόνας για δυσφήμιση. Μήνυση κατέθεσαν 

και κατά της αλυσίδας Wal-Μart. Αλλά η 

Λίζα Ντιμαρί φοβάται ότι η συμβουλή που 

έδωσε στα δυο κορίτσια της “να αισθάνονται 

άνετα με το γυμνό σώμα τους” μπορεί να την 

μπλέξει σε νέες περιπέτειες...

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα “TA NEA” της 

Παρασκευής 2 Οκτωβρίου 2009

http://abcnews.go.com/video/playerIndex?id=8628534

Tέλος δεν έχει ο μεσαιωνικός σκοταδισμός και η προσπάθεια επιβολής ενοχών και 

λογοκρισίας ακόμη και στις πιο αθώες οικογενειακές στιγμές. 

Σύμφωνα με τη λογική των αμερικανικών αρχών, στις μεσογειακές παραλίες 

συντελείται ένα ομαδικό έγκλημα παιδοφιλίας με τα γυμνά μωρά που τσαλαβουτούν 

στη θάλασσα.  Αλλά και ολοκληρο το ποίμνιο μιας ορθόδοξης βάπτισης (με 

προεξάρχοντα τον ιερέα) είναι ποινικά υπόλογο για πορνογραφία και σεξουαλική 

εκμετάλλευση αφού βαφτίζεται …γυμνό το βρέφος. 

Ε, όσο για τα αγγελάκια του Μichelangelo στην Capella Sixtina, είπαμε και στο 

προηγούμενο τεύχος: στο πυρ το εξώτερον. Ίσως μάλιστα αυτοί οι φονταμενταλιστές, 

κινηθούν για να κρύψουν το αναγεννησιακό αίσχος κάτω από …παχύ στρώμα ασβέστη. 

Στο παρελθόν τόσοι και τόσοι βάρβαροι επιτέθηκαν στον πολιτισμό, στις μέρες μας θα 

λείψουν;                                                         
 Π. ΚΑΛΔΗΣ

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΝΕΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε τα μαθήματα, 

τους διδάσκοντες 

& άλλες λεπτομέρειες 

κάνοντας “κλίκ” εδώ!

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Apple App Store 
Πάνω από 2 δις. downloads 

Η Apple πρόσφατα ανακοίνωσε ότι 

τα downloads των εφαρμογών που 

έχουν γίνει από το App Store, έχουν 

ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια. Επίσης, 

περισσότερες από 85.000 εφαρμογές 

είναι διαθέσιμες για τα 50 και πλέον 

εκατομμύρια πελατών του iPhone και 

του iPod touch παγκοσμίως, ενώ ο 

αριθμός των προγραμματιστών του 

iPhone Developer Program της Apple 

ξεπερνά τους 125.000. «Ο ρυθμός των 

downloads από το App Store συνεχίζει 

να επιταχύνεται», 

δήλωσε ο CEO της 

Apple’s, Steve Jobs. 

«Το App Store έχει 

επαναπροσδιορίσει 

τις δυνατότητες 

που μια κινητή 

συσκευή μπορεί 

να παρέχει, και οι χρήστες μας σίγουρα 

είναι πολύ ευχαριστημένοι.» Σήμερα, 

οι χρήστες των iPhone και iPod touch 

μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από 

μια τεράστια συλλογή εφαρμογών που 

είναι  χωρισμένες σε 20 κατηγορίες  όπως 

παιχνίδια, επαγγελματικές, ειδήσεις, 

αθλητικά, υγεία, αναφορές και ταξίδια. 

Με την καινούργια έκδοση  iTunes 9, 

μπορείτε πολύ εύκολα, να οργανώνετε και 

να συγχρονίζετε τις εφαρμογές απευθείας 

στο iTunes και αυτές θα εμφανίζονται 

αυτόματα στο iPhone ή στο iPod touch 

διατηρώντας την ίδια δομή.  

Επίσημος διανομέας της Apple στην 

Ελλάδα και την Κύπρο είναι η iSquare Α.Ε.

iSquare 210-9012�92

Epson Stylus SX�10 
Φωτογραφικό πολυμηχάνημα 

Το Stylus SX410 Series είναι το νέο «έξυπνο» φωτογραφικής ποιότητας μηχάνημα της 

Epson.  Διαθέτει LCD  έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας 6,3 εκατοστών, υποδοχές για 

κάρτα μνήμης και το PictBridge. Μέσω της οθόνης οι χρήστες μπορούν να αντιγράφουν 

φωτογραφίες ή έγγραφα, να αποκαθιστούν τα χρώματα σε ξεθωριασμένες φωτογραφίες 

που έχουν σκαναριστεί και να δουν όλες τις επιλογές ρυθμίσεων χωρίς ανάγκη υπολογιστή. 

Ο Epson Stylus SX410 χρησιμοποιεί χαμηλού κόστους μεμονωμένα δοχεία μελάνης 

DuraBrite Ultra (με προηγμένη τεχνολογία pigment). Αντικαθίστανται κάθε φορά που το 

επιμέρους χρώμα που έχει εξαντληθεί. Τα συγκεκριμένα δοχεία μελάνης είναι διαθέσιμα και 

σε πρακτική και οικονομική συσκευασία multipack. Η προσδοκώμενη ζωής των μελανιών 

Durabrite Ultra φθάνει τα 2001 χρόνια για φωτογραφίες που εκτυπώνονται με ποιότητα 

εργαστηρίου και φυλάσσονται σε άλμπουμ. Με την τεχνολογία Epson PhotoEnhance 

εξασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην εκτύπωση φωτογραφιών. Εικόνες με 

πρόσωπα και τοπία αναγνωρίζονται αυτόματα και εκτυπώνονται με ενισχυμένες ρυθμίσεις 

χρώματος για βελτιωμένες αποδόσεις τόνου και αντιθέσεων. Επιπλέον, με το Epson Easy 

Photo Print εξαλείφεται εύκολα το φαινόμενο των «κόκκινων ματιών» στις φωτογραφίες. 

Στα αναλώσιμα η  Epson προτείνει μια σειρά από glossy φωτογραφικά χαρτιά σε τρεις 

κατηγορίες: Photo Paper, Glossy Photo Paper και Premium Glossy Photo Paper. Η ειδική 

σήμανση με 3, 4 και 5 αστέρια καθιστά ευκολότερη την επιλογή του σωστού τύπου 

χαρτιού. Ο Stylus SX410 Series έχει πιστοποιηθεί με βάση την οικολογική προδιαγραφή 

ENERGY STAR® αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τη δέσμευση της Epson για μείωση 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

EPSON 210 �099�99

Adobe
Photoshop Elements 8 & Premiere Elements 8 Bundle

Η Adobe Systems Incorporated παρουσίασε το νέο Adobe Photoshop Elements 8 και Adobe 

Premiere Elements 8 τις πολυαναμενόμενες εκδόσεις των δημοφιλών λογισμικών. Μέσω 

της κοινής πλατφόρμας η Adobe προσφέρει μια ενισχυμένη λύση για τη διαχείριση των 

ψηφιακών αρχείων σε μια ενιαία πλατφόρμα απλοποιώντας τις χρονοβόρες διαδικασίες, 

όπως η αναζήτηση και το tagging. Και στα δύο λογισμικά έχουν ενσωματωθεί τεχνολογίες 

που διευκολύνουν τη ροή εργασίας όπως την αναγνώριση ατόμων, την προσθήκη εφέ, τον 

εντοπισμό της κίνησης αλλά τον εύκολο συνδυασμό διαφορετικών λήψεων, την αλλαγή 

διαστάσεων των εικόνων χωρίς απώλειες κ.α. Για ακόμα περισσότερες δημιουργικές 

δυνατότητες, οι χρήστες Windows έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν το Plus. Η 

συγκεκριμένη έκδοση έχει επιπλέον οφέλη, όπως 20GB χωρητικότητα για online backup, 

τακτικές ενημερώσεις, tips και tricks, δείγματα δημιουργικού υλικού και διαδραστικά online 

templates που στέλνονται απευθείας στο λειτουργικό του desktop. Οι φωτογραφίες και τα 

videos είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε μέσω του Internet στο www.photoshop.com.

AΝΟΔΟΣ 210 9717016
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California Sunbounce
Eλληνική πρεμιέρα για το πολυλειτουργικό σύστημα αξεσουάρ

Ο Wolfgang Peter Geller, γεννημένος το 1945 στην ομοσπονδιακή τότε Γερμανία 

υπήρξε ένας από τους πιο επιφανείς φωτορεπόρτερ της χώρας του. Αρχικά 

δούλεψε στην ημερήσια εφημερίδα Αbendblatt της γενέτειράς του (Αμβούργου) 

και στη συνέχεια στο πασίγνωστο περιοδικό Stern. To 1971 ήταν ήδη διάσημος 

έχοντας κερδίσει το World Press Photo Award. Σε μια αποστολή του στη Γερμανία, 

με αφορμή τα προβλήματα που αντιμετώπιζε από τα εμπορικώς διαθέσιμα 

συστήματα ανακλαστήρων, επενόησε το δικό του σύστημα παρόμοιων αξεσουάρ 

διαχείρισης φωτισμού με τον εμπορικό τίτλο California Sunbounce.

To τελευταίο είναι ένα σύστημα πολύ ανθεκτικών και σταθερών ανακλαστήρων με 

σταθερό και ευέλικτο αλουμινένιο πλαίσιο, πολύ χαμηλού βάρους και με ποικιλία 

επιφανειών ανάκλασης (silver/white, zebra/white, gold/white κλπ. με ειδικές 

υφές που παράγουν φως με σταθερό 

αποτέλεσμα), κατάλληλων για κάθε 

εφαρμογή. 

Στα πλαίσια της εξοικείωσης του ελληνικού 

κοινού με προϊόντα California Sunbounce, 

η ελληνική αντιπροσωπεία διοργάνωσε 

workshop στην πλατεία Συντάγματος 

στις 6 του μηνός, όπου προσκλήθηκαν 

επαγγελματίες φωτογράφοι για να 

ενημερωθούν. 

PHOTOMETRON 2310 96�6�6

Sanyo Χacti HD2000
Βιντεοκάμερα με “άλλο” design

Πλησιάζοντας η περίοδος των 

Χριστουγέννων οι εταιρίες βάζουν τα 

δυνατά τους για να είναι ανταγωνιστικές. 

Η Sanyo, ισχυροποιεί ακόμη περισσότερο 

τη θέση της στις βιντεοκάμερες, 

παρουσιάζοντας το μοντέλο HD2000 σε 

ανάλυση Full HD 1920x1080pixel, 60fps, 

ακινητες φωτογραφικές εικόνες 8megapix-

el και οπτικό zoom 10x. H μεγάλη, ευρείας 

κάλυψης (φορμά 16:9) οθόνη 2,7in. 

περιστρέφεται κατά 285° προσφέροντας 

ιδανική άνεση στη φωτογράφηση ή 

βιντεοσκόπηση δύσκολων αντικειμένων. 

Ως αποθηκευτικό μέσον, χρησιμοποιούνται 

κάρτες μνήμης SD με χωρητικότητα ως 

32GB, οπότε χωράνε ως 160 λεπτά video 

υψηλής ανάλυσης Full HD. Aπό πλευράς 

συνδεσιμότητας παρέχεται βάση η οποία 

περιέχει θύρες component ή HDMI. 

Διατίθεται σε δύο φινιρίσματα, χρυσό/

ασημί ή μαύρο σε προτεινόμενη τιμή 

λιανικής 769 ευρώ και με τριετή κάλυψη 

εγγύησης.

KAMΠΑΝΑΟΣ 210 �7116�0
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www.photo.gr
www.kathimerini.gr
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Ο λόγος στoυς φορείς

Μάκης Παυλίδης
Αντιπρόεδρος Σωματείου Φωτογράφων Καβάλας

Σήμερα το σωματείο αριθμεί 21 μέλη επαγγελματίες φωτογράφους.  

βρισκόμαστε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Είναι πολύ θετικό να υπάρχει 

προσωπική επαφή ανάμεσα στα μέλη και τους επαγγελματίες του χώρου. 

Η σχέση μας είναι περισσότερο φιλική παρά πελατειακή. Τα προβλήματα του 

χώρου είναι γνωστά και αν και δεν υπάρχει επαφή με όλους τους επαγγελματίες 

όταν συναντιόμαστε πάντοτε μένει κάτι 

θετικό. Τα προβλήματα είναι κοινά και με 

την γενική κρίση επηρεαζόμαστε ακόμα 

περισσότερο. Νομίζω όμως παρά την 

γενικότερη αντίληψη του κόσμου σχετικά 

με την επαρχία τα προβλήματα είναι 

εντονότερα στις μεγαλύτερες πόλεις. Η 

βασική μας ενασχόληση πλέον είναι η 

παροχή υπηρεσιών καθώς η λιανική πώληση 

συνεχώς φθίνει. Η απασχόληση όμως αυτή 

είναι δυστυχώς εποχιακή. 

Στο σωματείο προσπαθούμε να έχουμε κοινή 

αντιμετώπιση ως προς τους πελάτες μας σε 

θέμα τιμών και ποιότητας. Θεωρώ ότι είμαστε 

από τις επαρχιακές πόλεις όπου το επίπεδο 

της φωτογραφίας είναι αρκετά υψηλό. 

Βέβαια υπάρχουν πολλοί αλεξιπτωτιστές 

στο χώρο που πιέζουν τόσο τις τιμές όσο 

και την ποιότητα προς τα κάτω, Στις μικρές 

πόλεις λόγω του ανταγωνισμού ανεβαίνει ο 

πήχυς, πράγμα που ήταν απαραίτητο μετά 

τη μετάβαση στα ψηφιακά μέσα. Έτσι όπως 

γίνεται πλέον η λήψη και η επεξεργασία 

με την ψηφιακή τεχνολογία έχουμε λίγο 

μπερδευτεί και έχουμε χάσει πλέον την 

εικόνα και την ποιότητα. Δεν ξεχωρίζει η 

δουλειά από συνάδελφο σε συνάδελφο. 

Στο σωματείο συνήθως βρισκόμαστε όταν 

υπάρχουν προβλήματα όπως συνέβη όταν 

άλλαξαν οι φωτογραφίες ταυτοτήτων και 

διαβατηρίων το οποίο και ξεπεράστηκε. 

Προσπαθήσαμε να διευκολυνθούμε όσον 

αφορά στους χώρους της εκκλησίας ώστε 

νε υπάρχει ένα setup φωτισμού μόνιμο και 

να μην χρειάζεται να ταλαιπωρούνται οι 

επαγγελματίες. Δυστυχώς όμως δεν βρήκαμε 

ανταπόκριση από την εκκλησία και δεν 

πραγματοποιήθηκε. Πιστεύω όμως στο τέλος 

ότι θα έρθουμε σε συνεννόηση. Έχουμε 

πραγματοποιήσει και διάφορες εκδρομές ως 

σωματείο παρέα με παλιούς φωτογράφους 

και από την επαφή αυτή έχουν επωφεληθεί 

πολύ οι νέοι επαγγελματίες. 

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:

Πρόεδρος: 

Παναγιώτης Γιασιμάκης

Αντιπρόεδρος:

Μάκης Παυλίδης

Ταμίας: 

 Ζαχαρίας Κόντζες

Γενικός Γραμματέας:  

Τιμόθεος Δημοσθενίδης

Μέλος :

Γιώργος Σαμιώτης
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	 		 	Τεχνικές παρουσιάσεων
Η επιτυχής oργάνωση και διάρθρωση του υλικού

Η σειρά με την οποία παρουσιάζετε τα κυρία σημεία και η έμφαση που δίνετε 

στο καθένα, επηρεάζουν το μήνυμα που παίρνει το ακροατήριο από την 

παρουσίασή σας. Δομήστε την ομιλία σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε να περάσετε 

το σωστό μήνυμα.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να παρουσιάσετε τα τρία ή τέσσερα κύρια σημεία σας. 

Μπορείτε να τα παρουσιάσετε χωριστά, κατά σειρά σπουδαιότητας,  

χρονολογικά ή με κάποια άλλη λογική σειρά. 

Αν θέλετε ένα συγκεκριμένο σημείο να κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση, παρου-

σιάστε το πρώτο και συνεχίστε με συμπληρωματικά σημεία ή ένα άλλο κύριο 

σημείο σας. Μπορείτε επίσης να παρουσιάσετε συνδυασμένα τα κύρια σημεία 

σας για να τονίσετε την ίση σημασία τους. 

Η δομή παρουσίασης που ακολουθείται συνήθως σε μια ομιλία είναι η παράθεση 

των κύριων σημείων της με μιαν αλληλουχία. Έτσι, μπορεί να επανέρχεται  

ο ομιλητής σε μια προαναφερθείσα ιδέα για να τη συσχετίσει με μια επόμενη.

Tips: Αποφασίστε πόσα κύρια σημεία προτίθεστε να περιλάβετε στην  

παρουσίασή σας. Φροντίστε η παρουσίαση σας να κλείνει με ένα δυνατό  

και θετικό σημείο.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ
Εδώ, ιδέες οι οποίες δεν συνδέονται απόλυτα μπορούν να παρουσιαστούν 

χωριστά και με την ίδια έμφαση. Θυμηθείτε, το ακροατήριό σας μπορεί 

κάλλιστα να υποθέσει ότι το σημείο το οποίο αναφέρετε πρώτο έχει τη 

μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία.

Tip: Μια τέτοια δομή είναι λειτουργική κυρίως σε επίσημες παρουσιάσεις, 

όπως μια σοβαρή εκπαιδευτική ομιλία ή μια διάλεξη επί της θεωρίας του 

μάνατζμεντ, ο ομιλητής, συνοψίζοντας κάθε σημείο αμέσως μετά την ανάπτυξή 

του και κάνοντας μια σύντομη εισαγωγή στο επόμενο, διευκολύνει τους 

ακροατές να κρατούν σημειώσεις

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ
Εάν ένα σημείο της παρουσίαςής σας έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από τα άλλα, 

παρουσιάστε το πρώτο και δώστε του τον περισσότερο χρόνο, ώστε να το 

αναπτύξετε πλήρως. Υποστηρίξτε το ή συμπληρώστε το με τα δευτερεύοντα  

ή υποστηρικτικά σημεία σας.

Tip: Κατάλληλη, π.χ., για μια ομιλία στο προσωπικό ως προς την ανάγκη 

βελτίωσης της εξυπηρέτησης των πελατών. Η δομή είναι εμφατική και 

προσφέρεται όταν το ακροατήριο είναι καλά ενημερωμένο για το θέμα και 

μπορεί να συλλάβει και την παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι επίσης χρήσιμη για 

να παρουσιάσετε μια διαφορετική άποψη του ιδίου θέματος.

ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Στην πράξη, η συχνότερα εμφανιζόμενη δομή είναι εκείνη όπου κάθε σημείο 

επικαλύπτεται και εξαρτάται ως ένα βαθμό από τα άλλα. 

Το δεύτερο σημείο πρέπει να αναπτυχθεί για να εξηγήσει το πρώτο κ.ο.κ.  

Κάθε επόμενο σημείο παρουσιάζεται σε σχέση με τα προηγούμενα, συνδέοντας 

όλα τα κύρια σημεία μαζί.

Τip: Η πιο κατάλληλη για ανεπίσημες ομιλίες σε μικρό ακροατήριο. Συχνή 

σε συναντήσεις στενών συνεργατών, που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα και  

μπορούν να αντιμετωπίσουν μια σχετικά περίπλοκη παρουσίαση. Ενθαρρύνει 

την αντιπαράθεση απόψεων και την παρέμβαση του ακροατηρίου καθώς οι 

ιδέες αναπτύσσονται σταδιακά.

Leadership & marketing

 Τα κείμενα του άρθρου μας  

αποτελούν αναδημοσίευση 

από το  βιβλίο του 

 ΤIM HINDLE

  “Η τεχνική των 

παρουσιάσεων ” 

 των εκδόσεων  

ΕλλΗνιΚΑ ΓρΑΜΜΑΤΑ

H αφηγηματικη τεχνικη
Η βασική τεχνική της «αφήγησης» είναι να δώσετε στο 

θέμα σας διακριτή αρχή, μέση και τέλος. Η τεχνική 

αυτή εφαρμόζεται συνήθως στα παραμύθια. Για να 

είναι επιτυχής η παρουσίασή σας, ακολουθήστε αυτό 

το πρότυπο όταν γράφετε την ομιλία σας. Η εισαγωγή 

στην παρουσίασή σας είναι η αρχή, η μεσαία ενότητα 

είναι τα κεντρικά σας θέματα και οι κυρίως ιδέες (με 

όποια δομή αποφασίσετε ότι ταιριάζει καλύτερα στο 

σκοπό σας), ενώ το τέλος είναι ο επίλογός σας, όπου 

αναφέρετε συνοπτικά τα κυρίως θέματά σας και, 

μετά, αν είναι απαραίτητο, απαντάτε σε ερωτήσεις του 

ακροατηρίου σας. Είναι σημαντικό να διαχωρίζετε την 

αρχή και το τέλος κάθε σταδίου της παρουσίασης σας, 

ώστε να γίνονται σαφή στο ακροατήριο σας.

Tip: Ξεπεράστε την πεπατημένη όταν δομείτε την 

ομιλία σας: παρουσιάστε γνώριμες εικόνες, εκτός 

του γνωστικού σας πεδίου, για να υποστηρίξετε τις 

ιδέες σας με μιαν απεικόνιση που θα εντυπωθεί στο 

κοινό, π.χ. μια γάτα, για να δείξετε την ενστικτώδη 

συμπεριφορά.

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ξΕκΙΝΗΜΑ
Είναι απαραίτητο να κάνετε καλή εντύπωση από την 

αρχή της παρουσίασης σας. Ένας τρόπος για να το πε-

τύχετε είναι να εμφανιστείτε θετικοί και σίγουροι. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει καταρχήν να είστε καλά προετοιμα-

σμένοι. Ακόμα και οι έμπειροι παρουσιαστές που δεν 

βασίζονται σε σημειώσεις γράφουν πάντα τις πρώτες 

μία ή δυο εναρκτήριες φράσεις τους. Έτσι, μπορούν 

να επικεντρωθούν περισσότερο στην εντύπωση που 

δίνουν και λιγότερο σε αυτά που λένε. Σχεδιάστε 

μια έναρξη που θα δίνει μια καλή γενική εικόνα της 

παρουσίασης που θα κάνετε, δίνοντας συνοπτικές 

πληροφορίες για τα σημεία που θα θίξετε στην ομιλία 

σας. Πείτε ένα ανέκδοτο για να σπάσετε τον πάγο 

και να αναπτύξετε μια οικειότητα με το ακροατήριό 

σας. Ωστόσο, θυμηθείτε ότι το ακροατήριο δεν είναι 

σε πλήρη εγρήγορση στην αρχή της ομιλίας σας, γι’ 

αυτό καθυστερήστε λίγα λεπτά πριν περάσετε στα 

ισχυρότερα σημεία της.
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Παναγιώτης Κατερτζιάδης
Σελίδες 258, διαστάσεις 17x24 cm. 
Με 160 α/μ φωτογραφίες & σκίτσα. 

Τιμή τιμοκαταλόγου : € 15,07

Βασικά Μαθήματα Φωτογραφίας / € 15,07
Μία Φωτογραφία... 1000 Λέξεις... / €	9,04
Φωτογραφία και Κοινωνία / €	9,04
Περί Φωτογραφίας / € 9,04
Φωτογραφία - Συνοπτική ιστορία / €	15,07
Φίλιππος Μαργαρίτης / €	 5,03
Βούλα Παπαϊωάννου / €	 5,03
Φωτογραφία Glamour / €	15,07  €	10,00
Το Μεγάλο Φορμά / € 12,06





 





100 Χρόνια Φωτογραφία / € 15,07
Ασπρόμαυρη φωτογραφία / €	21,10 Εξαντλήθηκε
EΠEKINA /  €	10,04
Κούβα / €	6,03
Ετήσια συνδρομή στο ΦΩΤΟγραφο / €	70,00 (Εξωτερικό € 120)
Πρόσωπα της Κρήτης. Nelly's / €	30,00  Εξαντλήθηκε
Ψηφιακή φωτογραφία. 500 συμβουλές / €	20,00
Ψηφιακές SLR. 500 συμβουλές / €	20,00 
Η Ειδική Προσφορά μας / €	15,00 











Ονοματεπώνυμο ............................................................................

...................................................................................................
Διεύθυνση .....................................................................................

Πόλη...........................................................Τ.Κ.: ...........................

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα εξής τηλέφωνα : 

Εργασίας: ..................................Οικίας: .........................................  

Κινητό: ..........................................................................................  

 .................................................

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Προς το περιοδικό ΦΩΤΟγραφος Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου, 104 45 Αθήνα • τηλ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485

Ενδιαφέρομαι για τα παρακάτω βιβλία (σημειώνω με Χ). Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, για να συνεννοηθούμε για τον τρόπο πληρωμής και αποστολής τους

*Τιμές με φ.Π.α. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που κυμαίνονται από  € 6,00 έως € 10,00 αναλόγως του βάρους.
Εξαιρείται η παραπάνω προσφορά μας στην τιμή της οποίας περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής.

Όλα 15 ευρώ!

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ www.photo.gr

Super προσφορά!

Το κόστος
αντικαταβολής με 
courier (ACS)
Τιμή τιμοκαταλόγου : € 7,00 

Το βιβλίο 
"Βασικά Μαθήματα Φωτογραφίας"

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ

Λήξη προσφοράς 20 Νοεμβρίου '09
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock

1
Το βιβλίο 
"Φωτογραφία Glamour"2
&

3
&

Σελίδες 176, διαστάσεις 19x26 cm. 
Με 130 έγχρωμες φωτογραφίες & σκίτσα. 

Τιμή τιμοκαταλόγου : € 10,00

	

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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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

Φοροδιαφυγή
Δέκα προτάσεις μέτρων για την πάταξή της 
 

Δέκα μέτρα για την απλοποίηση και τη βελτίωση του φορολογικού συστήματος και 

την ουσιαστική αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής τα οποία 

εάν υιοθετηθούν θα συμβάλουν στην ενίσχυση των φορολογικών εσόδων χωρίς 

να επιβαρυνθούν τα χαμηλά εισοδήματα, προτείνει το Ινστιτούτο Οικονομικών και 

Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.). 

Τα μέτρα παρουσιάστηκαν στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο που διοργάνωσε το Ινστιτούτο 

από τον Α’ αντιπρόεδρο του, κ. Γ. Κορομηλά. Ο κ. Κορομηλάς αφού αναφέρθηκε 

στις επιπτώσεις που έχουν στα δημόσια έσοδα τα φαινόμενα του παρεμπορίου, της 

παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής ανέλυσε το πακέτο των προτάσεων για την αντι-

μετώπισή τους, το οποίο περιλαμβάνει:
 

1. Κατάργηση του αφορολογήτου στα φυσικά πρόσωπα και υπολογισμός του εισοδήματος 

που θα φορολογείται με έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα, του συνόλου των δαπανών 

που πραγματοποιούνται κατ’ έτος. 

Σύμφωνα με τον κ. Κορομηλά τα οφέλη από την αποδοχή αυτής της πρότασης είναι  

ο ουσιαστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής. Κάθε πολίτης, έχοντας ουσιαστικό 

φορολογικό κίνητρο, θα απαιτούσε για κάθε συναλλαγή του να λάβει το αντίστοιχο 

φορολογικό στοιχείο. Κατά συνέπεια θα υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση των φορολογικών 

εσόδων τόσο από το ΦΠΑ όσο και από τη φορολογία εισοδήματος. 
 

2. Κατάργηση των κατά ειδικό τρόπο φορολογουμένων εισοδημάτων και των πάσης 

φύσεως απαλλαγών με εξαίρεση τα βοηθήματα, τα επιδόματα ανεργίας, πολυτέκνων κ.λπ., 

τις αγροτικές ενισχύσεις και αποζημιώσεις, και πάσης φύσεως εισοδημάτων που αποκτώνται 

στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής και της ενίσχυσης ασθενών κοινωνικών ομάδων. 
 

3. Υποχρεωτικός λογιστικός προσδιορισμός του καθαρού εισοδήματος για όλες 

τις επιχειρήσεις με κατάργηση του ειδικού τρόπου προσδιορισμού και φορολογίας 

συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων (Ε.Ι.Χ., Φ.Δ.Χ., ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

αρχιτέκτονες, μηχανικοί, οικοδομικές επιχειρήσεις κ.λπ.). 
 

�. Καθιέρωση και τήρηση αυστηρά του «πόθεν έσχες» και διεύρυνση των «τεκμηρίων 

απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με ειδική δήλωση 

που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα 

περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση οι οποίες επήλθαν 

την προηγούμενη χρονιά (π.χ. αγοροπωλησίες ακινήτων, αυτοκινήτων, σκαφών, αποτα-

μιεύσεων, μετοχών, συστάσεις και αυξήσεις κεφαλαίου επιχειρήσεων, αγοροπωλησίες 

επιχειρήσεων, και εν γένει οποιουδήποτε άλλου στοιχείου). 
 

�. Αλλαγή στον τρόπο αναγνώρισης των στοιχείων που μειώνουν την ετήσια τεκμαρτή 

δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αναφορικά με τα δάνεια. Ειδικότερα 

προτείνεται να μην αναγνωρίζεται ως μειωτικό στοιχείο της τεκμαρτής δαπάνης απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων: Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ 

φυσικού προσώπου και εταιρειών του εξωτερικού (off shore ή νομίμων εταιρειών). 

Το ποσό το οποίο θα προέρχεται από σύμβαση δανείου μεταξύ φυσικών προσώπων, 

εφόσον η σύμβαση δανείου δεν έχει κατατεθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ και των δύο 

συμβαλλομένων. Επίσης βασική προϋπόθεση για τη μείωση της τεκμαρτής δαπάνης σε αυτή 

την περίπτωση θα είναι η λήψη του δανείου να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την αγορά 

του περιουσιακού στοιχείου. 
 

6. Ουσιαστική ενίσχυση των κινήτρων για την ίδρυση και ανάπτυξη των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων με: Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά 50% για τις νεοϊδρυόμενες 

επιχειρήσεις, για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, εφόσον αυτές εντός του πρώτου 

έτους της λειτουργίας τους προσλάβουν τουλάχιστον τρία άτομα προσωπικό. 

Μείωση κατά 50% των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων και εργοδοτών, επίσης για τα 

τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους. 

Πλήρη απαλλαγή από την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τα τρία πρώτα 

οικονομικά έτη της λειτουργίας τους. 

 

7. Καθιέρωση, με ανάλογη 

τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου, 

ειδικού αποθεματικού επενδύσεων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων (εμπορικών, 

βιοτεχνικών, επαγγελματιών). 
 

�. Αύξηση του συντελεστή του 

ετήσιου ειδικού φόρου ακινήτων που 

καταβάλλεται από εταιρείες (off shore 

κ.λπ.), για ακίνητα που κατέχουν στην 

Ελλάδα, από 3% επί της αξίας του 

ακινήτου που είναι σήμερα σε 25%. 
 

9. Αυστηρό έλεγχο των δανείων για 

απόκτηση ακίνητης περιουσίας. Να 

υποχρεωθούν με νομοθετική ρύθμιση οι 

τράπεζες να εκταμιεύουν αποκλειστικά 

και μόνο το ποσό που αναγράφεται 

στο συμβόλαιο πώλησης και αυτό 

να κατατίθεται στο λογαριασμό του 

κατασκευαστή. Επίσης να υποχρεωθούν 

να ενημερώνουν τις φορολογικές αρχές 

για τυχόν άλλο δάνειο που λαμβάνει 

οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μέσα 

σε μια τριετία από τη λήψη δανείου 

για απόκτηση ακίνητης περιουσίας 

έτσι ώστε να ερευνάται μήπως αφορά 

εξόφληση τιμήματος από την πώληση 

του ακινήτου, τίμημα το οποίο δεν έχει 

δηλωθεί. 
 

10. Το ΕΤΑΚ να καταργηθεί και να 

καθιερωθεί Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 

με αφορολόγητο ποσό το οποίο θα 

απαλλάσσει τους μικροϊδιοκτήτες και 

κλιμακούμενο συντελεστή, ο οποίος 

πρέπει να αποτελέσει την κύρια πηγή 

εσόδων για τους Οργανισμούς Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. 
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Óåìéíáñéï
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Åðéèõìþ	íá	ðáñáêïëïõèÞóù	ôá	ðáñáêÜôù	óåìéíÜñéá:

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:......................................................................

	

		ÓåìéíÜñéï:	 1	 2	 3	 4	 5																6											 	

Çìåñïìçíßá:.................................................

..........................................................................................ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.
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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,.
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ÅëëÜäáò.ðñïò.Ôñåéò.ãÝöõñåò).
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò.ÇÓáÐ.“KÜôù.ÐáôÞóéá”,.ìåôñü.“áôôéêÞ”,.

áóôéêÜ.ëåùöïñåßá.óôÜóç.“Âñåôôïý”.

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

ÖÙÔÏãñÁÖÏõ
Óåìéíáñéï2
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. 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..
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. õðÜñ÷ïõí.èÝóåéò.êëð.)..
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. åðéâåâáßùóç.óôo.fax:.210.8541.485.
. Þ.ìå.e-mail.óôï.photomag@photo.gr

Óåìéíáñéï3 Óåìéíáñéï4 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)

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)
.
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Óåìéíáñéï5 Óåìéíáñéï6

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

Σάββατο 5/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

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

Σάββατο 28/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματι-
σμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer, layer mask.

Δευτέρα 30/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτο-
γραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περι-
οχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Τετάρτη 2/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο, χειμερινό πρόγραμμα 



Ôçë.: 210 8541400

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.

Τετάρτη 25/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

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...

Πέμπτη 26/11, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

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

ÊáÍÔÅ	ÊËÉÊ	ÅÄÙ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Φωτο Μητρόπουλος
Το κατάστημα “Φώτο Μητρόπουλος”, είναι μία από τα παλιότερες φωτογραφικές 

επιχειρήσεις της Β.Α. Αττικής. Άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του το 1964 και 

βρίσκεται σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία του Χαλανδρίου, στην πλατεία Αγίου 

Νικολάου. Μιλήσαμε με την υπεύθυνη του καταστήματος, κα Μαρία Χατζηνοπούλου, 

καθώς πλέον η επιχείρηση έχει αλλάξει διεύθυνση. Μας εξήγησε πως επελέγη το 

συγκεκριμένο κατάστημα. “Θελήσαμε να εγκαταστήσουμε την επιχείρηση σε αυτό 

το σημείο γιατί βρίσκεται σε μια από τις πιο δυναμικές αγορές τόσο του Χαλανδρίου 

όσο και των Β.Α. Προαστίων. Πιστεύουμε στις δυνατότητές μας και στην ποιότητα των 

υπηρεσιών που παρέχουμε και μέχρι στιγμής δεν έχουμε διαψευστεί.”

Πρόκειται λοιπόν για ένα ιστορικό κατάστημα που πλέον δεν έχει να ζηλέψει τίποτα 

από τα νεώτερα, αφού οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν αντανακλούν τις πιο 

σύγχρονες τάσεις της φωτογραφικής αγοράς. “Είναι αλήθεια ότι πλέον η λιανική 

πώληση στα φωτογραφεία χάνεται. Εμείς λοιπόν ρίξαμε βάρος στις υπηρεσίες και 

την κάλυψη της σύγχρονης εκτύπωσης. Κάνουμε εκτυπώσεις από όλα τα ψηφιακά 

μέσα και οπωσδήποτε μεγεθύνσεις. Από πλευράς παροχής υπηρεσιών, καλύπτουμε 

φωτογραφικά κάθε είδους εκδηλώσεις: κυρίως γάμους και βαπτίσεις. Επενδύσαμε 

σε βιβλιοδετικό μηχάνημα ώστε να μπορούμε να υποστηρίζουμε μόνοι μας όλη τη 

διαδικασία παραγωγής ψηφιακών άλμπουμ για τα μυστήρια που αναλαμβάνουμε. Έτσι 

έχουμε την επίβλεψη των παραγόμενων προϊόντων, τον απόλυτο ποιοτικό έλεγχο και 

μειώνουμε τους χρόνους παράδοσης. Για τον ίδιο λόγο επενδύσαμε και στο βίντεο: οι 

εργασίες από το μοντάζ μέχρι και το εξώφυλλο γίνονται in house”. 

Εκτός όμως από τα High end ψηφιακά άλμπουμ το κατάστημα “Φώτο Μητρόπουλος” 

διαθέτει πλέον και τα πιο “καταναλωτικά” και προσιτά photobook. “Είναι από τα 

προϊόντα που έχουν αρχίσει να κινούνται στην αγορά. Προς το παρόν το γνωρίζουν και 

το ζητούν μόνο οι ενθουσιώδεις χομπίστες της φωτογραφίας. Όμως υπάρχουν πολλές 

προοπτικές ανάπτυξης του photobook. Εμείς διαθέτουμε μια λύση ξηρογραφικής 

εκτύπωσης με χαρτί διπλής όψης. Tέλος, εξετάζουμε διάφορες προοπτικές για τη 

δικτυακή παρουσία της επιχείρησης, που σίγουρα συμβάλλει στην διεύρυνση της 

απήχησής της σε ευρύτερο κοινό.  

ΦΩΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πλατεία Αγ. Νικολάου 2, Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 6�19��0
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Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly 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: ζήκος Τσιάπας

Φωτογραφία γάμου 
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Ο Ιωάννης Δομουχτσής ανήκει 

στη νέα γενιά φωτογράφων 

που μεγάλωσαν μέσα σε μια 

φωτογραφική οικογένεια και 

αποφάσισαν να συνεχίσουν την 

οικογενειακή παράδοση με μια 

διαφορετική ματιά. Αυτό αποτελεί 

σίγουρα ενθαρρυντικό στοιχείο για 

το μέλλον του κλάδου καθώς και 

το ότι συχνά οι νέοι καλλιτέχνες 

δεν απαρνούνται την γενέτειρά 

τους μαγεμένοι από τα φώτα της 

μεγαλούπολης. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥξΗ: κ. Γκιτάκου

Ιωάννης Δομουχτσής 
Οικογενειακή παράδοση, νέα ματιά!

• Πόσα χρόνια είστε επαγγελματίας και με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείστε; 
Ασχολούμαι με την φωτογραφία από τα οκτώ (!) μου χρόνια. Στα έντεκα τράβηξα για πρώτη 

φορά επαγγελματικά, ως φωτογράφος σε γάμο και βάπτιση. Τα είδη με τα οποία ασχολούμαι 

είναι κυρίως οι φωτογραφήσεις γάμων και οι fine art φωτογραφήσεις πορτραίτων. 

 

• Σε ποιόν οφείλεται η μύησή σας στη φωτογραφία; 
Από μικρό με προσέλκυσε στον κόσμο της φωτογραφίας ο πατέρας μου ο οποίος είναι 

επαγγελματίας φωτογράφος εδώ και τριανταπέντε χρόνια. 

 

• κάνετε διαφορετικά είδη φωτογραφίας όπως φωτογραφία γάμου, fine art κ.α.	
Αρκούν οι ίδιες γνώσεις; 
Οι απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσης και πρακτικής ταυτίζονται πλήρως διότι πιστεύω πως οι 

γνώσεις για το ένα είδος συνυπάρχουν με του άλλου. Συνέχεια δανείζομαι ιδέες και γνώσεις 

στα τεχνικά θέματα από διάφορες άλλες δουλειές μου και τις προσαρμόζω στο είδος που 

φωτογραφίζω κάθε φορά. 

 

• Πως προσεγγίζετε τους πελάτες; Πόσο σημαντικό είναι το marketing; 
Τους πελάτες μου τους προσεγγίζω περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο. Βέβαια, και το 

διαδίκτυο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προσέγγιση πελατών μέσω των γκαλερί μου αλλά 

και μέσω κάποιων κοινωνικών ιστότοπων όπως το facebook κτλ. Είναι πολύ σημαντικό το 

marketing για την προβολή-προώθηση της δουλειάς αλλά και για την αναγνωσιμότητα μου 

O φωτογράφος της εβδομάδας
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BΙΟΓΡΑΦΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

O Ιωάννης Δομουχτσής. 
γεννήθηκα στις 29-8-1985 
στις Σέρρες όπου μεγάλωσε 
και ζει ακόμη και σήμερα. 
Μεγαλώνοντας σε μία οικογένεια 
φωτογράφων μυήθηκε από 
νωρίς στον φανταστικό κόσμο 
της φωτογραφίας. Ασχολείται 
με την φωτογραφία εδώ και 
16 περίπου χρόνια. Από μικρή 
ηλικία συνδυάζει τις σχολικές του 
υποχρεώσεις με τις επαγγελματική 
του ενασχόληση ως φωτογράφος 
σε κοινωνικές εκδηλώσεις τα 
Σαββατοκύριακα. Μετά τα 19 του 
χρόνια ανέλαβα εξ ολοκλήρου 
το φωτογραφικό κατάστημα της 
οικογένειας, αλλάζοντας τον τρόπο 
φωτογράφησης και δίνοντας στην επιχείρηση νέα ώθηση. Έκτοτε 
ασχολείται κυρίως με τις φωτογραφήσεις γάμων και πορτραίτων. 

ως επαγγελματία. Για το συγεκριμένο σκοπό, υπήρξε κατά καιρούς 

προώθηση με διαφημίσεις σε ραδιοφωνικούς σταθμούς. 

 

• Η επαρχία μπορεί να συντηρήσει τον επαγγελματία φωτογράφο; 
Ο γάμος και η βάπτιση είναι η μοναδική διέξοδος; 
Πιστεύω πως πραγματικά έτσι όπως κινείται ο κλάδος μας στην 

επαρχία, το μόνο που μας έμεινε ως πηγή εσόδων είναι οι γάμοι και 

οι βαπτίσεις. Από κεί και πέρα είναι στο χέρι και στην κρίση του κάθε 

φωτογράφου να επεκταθεί και να ψάξει νέες διεξόδους που θα του 

αποφέρουν περισσότερους πελάτες και κατά συνέπεια περισσότερα 

χρήματα. Και οι διέξοδοι αυτοί είναι η ενασχόληση του και με 

διαφορετικά είδη φωτογραφίας από αυτά που έχει συνηθίσει να 

κάνει. 

 

• Η αλλαγή της αισθητικής και η σύγκλιση προς τη 
ρεπορταζίστικη, πιο “καλλιτεχνική” προσέγγισης στη φωτογραφία 
γάμου, πιστεύετε πως έχει αφομοιωθεί από τους έλληνες 
φωτογράφους; 
Ναι, πιστεύω πως έχει υιοθετηθεί από τους περισσότερους 

φωτογράφους στην χώρα μας, αν και τα αποτελέσματα πολλές φορές 

δεν είναι τα καλύτερα. Είναι ελάχιστοι οι φωτογράφοι οι οποίοι 

κατανόησαν πλήρως το πνεύμα αυτού του είδους φωτογράφησης 

και προσφέρουν αξιόλογα αποτελέσματα. Με τον καιρό όμως 

πιστεύω πως θα υπάρξει εμφανής βελτίωση στους περισσότερους 

φωτογράφους. 

  

• Υπάρχει πραγματική ανανέωση στην Ελλάδα στο είδος; Τα νέα 
ζευγάρια αποζητούν αυτό το διαφορετικό; 
Τα νέα ζευγάρια είναι σίγουρο πως ψάχνουν πλέον το κάτι 

διαφορετικό. Οι απαιτήσεις του κόσμου αυξήθηκαν γενικά σε όλους 

τους τομείς γι’αυτό λοιπόν και ο κλάδος μας δεν θα μπορούσε 

να αποτελέσει εξαίρεση. Και αν μπορώ να μιλήσω σε προσωπικό 

επίπεδο θα έλεγα πως τα ζευγάρια που απευθύνονται σε μένα 

έρχονται ακριβώς γι’αυτό το λόγο.

O φωτογράφος της εβδομάδας
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Πριν �2 χρόνια... 


