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Τ. ΤζΙΜΑΣ

«Γίναμε ψιλικατζήδες, Νίκο…»
- Τι λες για το photobook, Κώστα;
- Καλό μού φαίνεται… αλλά...
- Τι αλλά;
- Πολύ φασαρία για το τίποτα…Μια ώρα δουλειά για 
10 ευρώ κέρδος και ούτε...
- Γιατί μια ώρα δουλειά;
- Λογισμικά, τοποθέτηση φωτογραφιών, έλεγχοι, 
xτυπήματα αρχείων - άντε από την αρχή - emails και 
διάφορα …κερατιάτικα, τηλέφωνα για επιβεβαιώσεις 
και συνεννοήσεις, καθυστερημένες παραλαβές… 
Πολύ φασαρία για ψίχουλα …Γίναμε ψιλικατζήδες, 
Νίκο… Κατάλαβέ το. Δουλεύει όλη η οικογένεια στο 
μαγαζί ώρες ατελείωτες για φραγκοδίφραγκα…

Η στιχομυθία δεν είναι φανταστική. Έγινε ενώπιόν 
μου, μεταξύ τριών παλιών γνώριμων  φωτογράφων 
που διατηρούν κεντρικά φωτογραφικά καταστήματα 
στα βόρεια προάστια, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης 
στο κέντρο της Αθήνας. 
Νομίζω ότι συνοψίζει γλαφυρά την κατάσταση που 
βιώνει σήμερα το φωτογραφείο. Δηλαδή το πέρασμα 
από την εποχή του φιλμ στην εποχή του photobook. 
Από το αυτόματο τύπωμα φωτογραφιών στο 
minilab, στην πολύ απαιτητική και από ειδικευμένους 
φωτο-γραφίστες σελιδοποίηση mini βιβλίων. Από 
την κερδοφόρα παραδοσιακή εκτύπωση 9x13, 
10x15, 13x18 κλπ, στην απαιτητική - και μειωμένης 
κερδοφορίας - ψηφιακή διαδικασία. Δηλαδή το 
πέρασμα από το εύκολο κέρδος, στη κοπιαστική, 
κοστοβόρα και με μικρή κερδοφορία πραγματικότητα. 
Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια της ψηφιακής εποχής. 
Η εποχή των “παχέων αγελάδων” πέρασε. Ενοχλεί δε 
η διαπίστωση ότι σήμερα το φωτογραφείο ελάχιστη 
σχέση έχει με το φωτογραφείο της δεκαετίας του ’90. 
Και για να γυρίσουμε στην προηγούμενη κουβέντα, 
θα ήταν άδικο αν δεν προσέθετα και την φωνή του 
αισιόδοξου τρίτου της παρέας:
-Δεν ξέρω τι λέτε εσείς... Εγώ μαζεύω λίγα από 
ταυτότητες και διαβατήρια, λίγα από κούπες, 
μπλουζάκια και ημερολόγια, λίγα από photobook 
και άλλα τέτοια ψηφιακά, πιο πολλά από γάμους και 
βαφτίσεις, έχω και τις εκδηλώσεις ενός συνεδριακού 
και κάτι άλλα από ‘δω κι από κει ... στο τέλος η σούμα 
είναι καλή...

Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω τίποτα άλλο.

Divitec A.E.
H νέα αντιπροσωπεία της Kodak στη χώρα μας

Στις 31 Αυγούστου έκλεισε ένας κύκλος μισού αιώνα παρουσίας της Kodak στη 

χώρα μας μέσω της θυγατρικής Κodak(Near East) Inc. Πρόσφατα άνοιξε ένας άλλος. 

Επίσημος πλέον αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και για τα Βαλκάνια ορίστηκε η 

εταιρεία Divitec A.E. με βασικούς μετόχους τους κ.κ. Λάζαρο Πιατόπουλο και 

Κωνσταντίνο Λατινάκη. Παράλληλα το γνωστό εργοστάσιο διατηρεί στη χώρα μας 

και ανεξάρτητο ολιγομελές marketing and sales office. 

Γιά περισσότερες πληροφορίες διαβάστε στην συνέντευξη που ακολουθεί την 

οποία μας παραχώρησαν κατ’ αποκλειστικότητα και από κοινού τα δύο διευθυντικά 

στελέχη της Divitec A.E. 

Οι κ.κ. Λάζαρος Πιατόπουλος και κων/νος Λατινάκης  

Στο παλμό της αγοράς

www.photo.gr
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http://www.mitsubishi-evs.de/en/products/categories/photo.html
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Στο παλμό της αγοράς

σε όλες τις χώρες και δίνουν λύσεις 

σε συνεργαζόμενες εταιρίες για την 

διανομή των προϊόντων τους εύκολα, 

γρήγορα και οικονομικά ανάλογα με τη 

ζήτηση. Επιπλέον με το internet είναι 

πολύ εύκολο να παρακολουθείς μια 

αγορά. Σήμερα είναι τόσο σκληρός ο 

ανταγωνισμός που δίνει έρεισμα σε κάθε 

εταιρεία να επιδιώξει τη μείωση του 

κόστους σε κάθε επίπεδο.

• Ποιοί άλλοι λόγοι συνετέλεσαν στην 

ανάθεση της διανοµής στην Divitec;    

Kαι άλλες εταιρείες είτε ανταγωνιστικές 

είτε σε συγγενικές αγορές επέλεξαν 

παρόμοιες λύσεις με την Kodak για 

να μπορούν να διακινούν προϊόντα 

ταχύτατα με μικρότερο κόστος. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα δεν είχε τη 

δυνατότητα ως αγορά να συντηρήσει 

όλο αυτό το κόστος των κτιρίων και 

του ανθρώπινου δυναμικού. Ήταν ήταν 

πιο εύκολο να το κάνει κεντρικά με 

ένα διανομέα. Εξασφάλισε μάλιστα τη 

συνεργασία με τους ανθρώπους που 

σχετιζόταν τόσο καιρό. Ο διανομέας 

μπορεί να επενδύσει διαφορετικά 

στα προϊόντα, τα οποία θεωρεί ότι 

αποτελούν ευκαιρία. Άρα το προϊόν 

μπορεί να πάει καλύτερα αν βρεθεί στα 

χέρια ενός αποτελεσματικού διανομέα. 

Σημειώνω ότι πλέον η Kodak έχει 

διατηρήσει θυγατρικές μόνο στις εξής 

μεγάλες χώρες της Ευρώπης: Αγγλία, 

Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία. 

• Πως η Kodak κατέληξε στην Divitec; 

Προϋπήρξε ένα δεδομένο. Πριν 

Στιγμιότυπο από την συνέντευξη στις εγκαταστάσεις της Divitec A.E. στη Μεταμόρφωση

Νέα δυναμική για τα προϊόντα Kodak  
Συνέντευξη με τους κ.κ. Λάζαρο Πιατόπουλο και  Κωνσταντίνο Λατινάκη    

• Πως έφτασε σήµερα η Divitec να εκπροσωπεί τα προϊόντα της Kodak;

H Kodak Near East ήταν θυγατρική της αμερικανικής Kodak. Για πρώτη φορά 

εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1965. Από τότε μέχρι και τον Αύγουστο του 2009 

διατηρούσε γραφεία που εξυπηρετούσαν την εμπορική της δραστηριότητα. Επίσης για 

κάποιο διάστημα συντηρούσε το εργαστήριο Camera με αντικείμενο την εμφάνιση/

εκτύπωση. Βασική συνιστώσα των δραστηριοτήτων της αποτελούσε ο καταναλωτικός 

τομέας με τα φιλμ, τα χαρτιά και τα μηχανήματα εργαστηρίου. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και 

το επαγγελματικό μέρος με προϊόντα για τις ανάγκες του επαγγελματία φωτογράφου. 

Ο φωτογραφικός τομέας (Imaging) αντιπροσώπευε περίπου το 60% του κύκλου εργασιών. 

Ένα δεύτερο κομμάτι στο οποίο δραστηριοποιείτο η Kodak ήταν η ιατρική διαγνωστική 

απεικόνιση που το 2007 εκχωρήθηκε στην εταιρεία Carestream. Τέλος, το τρίτο κομμάτι 

ήταν τα προϊόντα γραφικών τεχνών και επαγγελματικής εκτύπωσης που και αυτά από 

το 2007 αντιπροσωπεύονται από τοπικό διανομέα. Tελικά, σήμερα στην ιδιοκτησία της 

μητρικής εταιρίας παραμένει μόνον το κινηματογραφικό κομμάτι, στο οποίο διετηρεί 

αυτοδύναμη παρουσία και μάλιστα επενδύει αυτή τη στιγμή, δημιουργώντας ένα μεγάλο 

εργαστήριο, που θα εξυπηρετεί όχι μόνον την ελληνική κινηματογραφική παραγωγή αλλά 

την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

• Ποιά ακριβώς αντικείµενα περιήλθαν στη Divitec;

Έxoυμε αναλάβει τον επαγγελματικό και καταναλωτικό φωτογραφικό τομέα. Μέχρι 

πρόσφατα, αυτό ήταν το 80% του τζίρου της Kodak στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 20% 

αφορούσε το κινηματογραφικό. Τα συγκεκριμένα αντικείμενα λοιπόν, αποφάσισε κεντρικά 

η μητρική εταιρεία να τα αναθέσει σε ένα επίσημο διανομέα για την Ελλάδα και την 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Και αυτός είναι η εταιρία Divitec A.E. 

• Πότε ελήφθη αυτή η απόφαση αυτή της Kodak;

Η Kodak εδώ και αρκετό καιρό, πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, είχε 

αποφασίσει την αναδιάρθρωση των εμπορικών δομών της στην Ευρώπη και στον κόσμο 

γενικότερα. Είχε θέσει ως στόχο να μειώσει το κόστος διανομής και να μπει σε ένα άλλο 

μοντέλο παρουσίας σε διάφορες χώρες. Με τον τρόπο αυτό μπόρεσε να περιστείλει σε 

μεγάλο βαθμό τα λειτουργικά έξοδα, τον αριθμό των κτιρίων, τη μισθοδοσία κλπ. Σε 

αντίστοιχες κινήσεις, στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, έχουν προβεί 

στην πλειοψηφία τους οι πολυεθνικές εταιρείες, με την έννοια ότι άλλαξε ο κόσμος, το 

οικονομικό περιβάλλον και οι όροι του ανταγωνισμού. Δείτε για παράδειγμα τα logistics. 

Σήμερα οι μεγάλοι παίκτες του logistics έχουν αποκτήσει τεράστια δύναμη. Βρίσκονται 
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Στο παλμό της αγοράς

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος  

της Divitec Α.Ε. κ. κωνσταντίνος Λατινάκης

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής  

της εταιρείας κ. Λάζαρος Πιατόπουλος

από δύο χρόνια, σε μια άλλη αναδιάρθρωση, είχε αποφασιστεί να μειωθεί ο αριθμός των 

απευθείας πελατών. Περιορίστηκε τότε στους εξής: στις αλυσίδες Dixons και “Γερμανός”, 

στους χονδρεμπόρους Kαμπανάο και Μαρνέρο και στην Divitec που είχε ιδρυθεί από τον 

κο Λατινάκη το 2007, διακινώντας αποκλειστικά προϊόντα της Kodak και με προσωπικό 

προερχόμενο από την Kodak. Υπήρξε λοιπόν στις αρχές του 2009, όταν ελήφθη η απόφαση 

της αποχώρησης, μια διαδικασία αξιολόγησης από τα κεντρικά γραφεία της Ευρώπης, 

των ενδιαφερόμενων να αναλάβουν την διανομή εταιριών. Υποβλήθηκαν τρεις σοβαρές 

προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τελικά προκρίθηκε η λύση Divitec για διάφορους 

λόγους αφού τα κριτήρια ήταν πολλά: οικονομική επιφάνεια, κερδοφορία, επαφές με 

την αγορά, γνώση αντικειμένου, εξειδίκευση, εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης για τα 

συνδεδεμένα κιόσκια του «Γερμανού» κλπ. και το ότι κατά τη στιγμή της επιλογής ήδη  

αντιπροσώπευε το 70% του τζίρου της Κοdak στην Ελλάδα.

• Σε αυτό το σηµείο έχουν διατυπωθεί ενστάσεις  πως η Kodak δεν έψαξε να βρει κάποιον άλλο 

αντιπρόσωπο.

Χαιρόμαστε που μας δίνετε την ευκαιρία να απαντήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι οι αποφάσεις 

εκπορεύτηκαν από τα κεντρικά και σίγουρα δεν υπήρξε καμμία μεροληψία. Σταθμίστηκε 

μονάχα το συμφέρον της μητρικής εταιρίας που θέλησε να έχει ένα αξιόπιστο εταίρο, 

αποφασισμένο να προωθήσει δυναμικά το προϊόν. Όσον με αφορά προσωπικά ως Λάζαρο 

Πιατόπουλο, δύο μήνες πριν το τέλος της αξιολόγησης αποφάσισα να παραμείνω στην 

Ελλάδα και να διεκδικήσω αυτή την ευθύνη, αποκτώντας το πλειοψηφικό πακέττο των 

μετοχών της εταιρίας και αναλαμβάνοντας τη γενική διεύθυνση με αυξημένες αρμοδιότητες.  

Ήταν μια δύσκολη απόφαση αλλά πιστεύω στην Kodak και στο μέλλον της.

• Δεσµεύεστε να διακινείτε αποκλειστικά προϊόντα Kodak;

Είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχουμε σκοπό να διακινήσουμε ανταγωνιστικά προϊόντα προς την 

Kodak. Ίσως κάποια μη ανταγωνιστικά που ενδιαφέρουν και τη Kodak να πλαισιώσουν τα 

δικά της. Είναι σημαντικό να έχεις μεγαλύτερη δύναμη στην αγορά και ήδη βρισκόμαστε 

σε διαπραγματεύσεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε την σημαντική στήριξη από την 

ομάδα της Kodak, το marketing agency που συγκρότησε η εταιρεία και αποτελείται από πέντε 

έμπειρα στελέχη. Η ύπαρξη και η δραστηριοποίηση του γραφείου που θα παρακολουθεί 

ενεργά την πορεία του brandname καθώς και η συμβολή του Κώστα Λατινάκη και των 

ανθρώπων της Divitec, εγγυώνται την πετυχημένη πορεία. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά για να 

προωθήσουμε τα προϊόντα της Kodak στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

• Για το service τι πρόβλεψη υπάρχει;

H Kodak φεύγοντας δεν εγκατέλειψε το κομμάτι του service. Για τα προϊόντα λιανικής η 

υποστήριξη γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με γραμμή 0800 και κεντρικά logistics στην 

Ολλανδία. Δηλ. αν χαλάσει ένα ψηφιακό προϊόν, με ένα απλό δωρεάν τηλεφώνημα 

παρέχεται service, αντικατάσταση κλπ. Η Divitec, ως επίσημος αντιπρόσωπος, υποστηρίζει το 

service για όλες τις εγκαταστάσεις για κιόσκια και minilab Apex και φυσικά με την πώληση 

κάθε μηχανήματος δίδεται εγγύηση, εγκατάσταση και τεχνική βοήθεια. H Divitec παρέχει 

αυτές τις υπηρεσίες μέσω εξωτερικού συνεργάτη με πολύχρονη εμπειρία. 

     ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Τ. ΤζΙΜΑΣ - Π. κΑΛΔΗΣ

Divitec A.E. 

καρύστου �0, T.K. 144 51 

Μεταμόρφωση Αττικής

Τηλ.: 210 2855080

• Προστασία από τους κλέφτες του κυβερνοχώρου
• Παροχή έξυπνης και συνεχούς προστασίας*
• Διατηρεί την γρήγορη και ομαλή λειτουργία του υπολογιστή
*Προστασία από viruses, spyware, Trojans, worms, rootkits,  botnets, hacker attacks, phishing, spam and more

Κρυστάλλη 6, Γλυκά Νερά Αττικής, Τ.Κ. : 15 354 Τηλ.: 210 81.40.911, 210 66.54.100 - FAX: 210 81.40.677  Website: www.talos-tech.gr 
Sales email: talos@talos-tech.gr - Support email: tech@talos-tech.gr

Eπίσημος Υποστηρικτής
της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   

Το Kaspersky Internet Security 2010 προστατεύει αυτόματα εσάς και 
την οικογένειά σας σε κάθε στιγμή – είτε δουλεύετε, κάνετε τραπεζικές 
συναλλαγές, κάνετε αγορές ή παίζετε δικτυακά παιχνίδια. 
Come into the Green Zone with Kaspersky Internet Security 2010
και απόλαυσε μια ασφαλή και ακίνδυνη εμπειρία στο Internet.

http://www.talos-tech.gr/
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http://www.photometron.com/Photometron/
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	 Φωορεπορτάζ

Εκδήλωση Noritsu
Ιδέες και προτάσεις για το φωτογραφικό κατάστημα
Με μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών φωτογράφων πραγματοποιήθηκε την περασμένη 

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο King George, στην πλατεία Συντάγματος της Αθήνας, 

το ανοικτό συμπόσιο της Noritsu. Τα θέματα που αναλύθηκαν διεξοδικά επικεντρώθηκαν 

σε οικονομικά ζητήματα, όπως η ανάλυση του τζίρου ενός φωτογραφείου, οι προοπτικές 

κερδοφορίας με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και προϊόντων (π.χ. photobook) στο 

σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα, και φυσικά πολλά ζητήματα τεχνικής και τεχνολογίας 

που απασχολούν τους φωτογράφους.

Ο κ. κωνσταντίνος Τεκτονίδης

Ο κ. Αργύρης ΦυδανάκηςΟ κ. Michael Heinzel βασικός εισηγητής της ημερίδας

Ο κ. Michael Heinzel και το ακροατήριο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Σε προβεβλημένη θέση υπήρχε έκθεση με μεγάλη ποικιλία photobook αλλά και μηχανημάτων υποστήριξης από τη Noritsu.
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http://www.intersys.gr
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Φωτορεπορτάζ

Ο παλαίμαχος φωτογράφος Χρήστος Τσέλιος με 
τον γιο του, επίσης φωτογράφο, Γιώργο Τσέλιο.

Η κ. Λαμπρινοπούλου (δεξιά) από τη Noritsu  
με φίλους και συνεργάτες της εταιρείας. 

Στιγμιότυπο από το διάλειμμα

Οι φωτογράφοι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τα photobooks που κατασκευαζει η Noritsu

Από αριστερά: κωνσταντίνος Τεκτονίδης και Michael Heinzel από τη Noritsu Hellas και Τάκης 
Τζίμας από το περιοδικό “ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ”

Οι βασικοί συντελεστές και κύριοι ομιλητές 
της ημερίδας: ο κ.Michael Heinzel και δεξιά  
ο κ. κωνσταντίνος Τεκτονίδης
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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
Πωλήσεις: Αλέκος Νεφρός τηλ 6978 483714

Η Noritsu Ελλάς δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα φωτογραφικά καταστήματα να προσφέρουν  

την υπηρεσία PhotoΒook άμεσα και ποιοτικά. 

Νέο PhotoBook
για ερασιτέχνες!

Καλύψτε το χαμένο τζίρο σας άμεσα χωρίς μεγάλες επενδύσεις!

Το νέο αγαπημένο μου photobook.
Οι τιμές μου.

Photobook 10 Φύλλων
15x15εκ. 14.75€
20x20εκ 19.90€
20x30εκ. 25.99€

Photobook 20 Φύλλων
15x15εκ. 19.50€
20x20εκ. 27,50€
20x30εκ. 36.70€

Photobook 30 Φύλλων
15x15εκ. 24.50€
20x20εκ. 35.12€
20x30εκ. 47.40€

*Οι τιμές αφορούν τις 
προτεινόμενες

 τιμές πώλησης στον 
τελικό καταναλωτή.

Η Noritsu Ελλάς 
σας προφέρει τις 

εξής εναλλακτικές 
ολοκληρωμένες 

προτάσεις συνεργασίας:

1.  Αγορά του εκτυπωτή 
διπλής όψης Noritsu D502, 

2. είτε συμμετοχή στην 6μηνη 
δοκιμαστική περίοδο χρήσης του 

Noritsu D502 στο κατάστημά σας,

3. ή παροχή υπηρεσίας παραγωγής 
PhotoBook από τη Noritsu Ελλάς.

Με το νέο PhotoΒook της 
Noritsu εξασφαλίζετε: 

• Απόλυτο value for money 

της υπηρεσίας PhotoΒook. 

• Αύξηση του τζίρου στην 

ερασιτεχνική εκτύπωση. 

• Συνεχή επαφή και 
συνεργασία του ερασιτέχνη 

πελάτη με το φωτογραφικό 

κατάστημα.

• Άριστη ποιότητα με τον 

νέο επαναστατικό διπλής όψης 

εκτύπωσης D 502. 

• Ταχύτατη επεξεργασία και 

παράδοση των παραγγελιών. 

Από 

14,75€ 

http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?changelang=8
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Αριστερά ο κος Ηλίας Παπαδόπουλος, 
ιδιοκτήτης και διευθυντής της MyIkona

MyIkona
Ενημερωτική συνάντηση με τους επαγγελματίες στην Αθήνα

H εταιρία του κ. Ηλία Παπαδόπουλου MyIkona που ασχολείται με την παραγωγή photobook και άλλων ψηφιακών εκτυπώσεων και 

εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια των ενημερωτικών της κινήσεων, κατέβηκε πιο νότια. Την περασμένη Δευτέρα 19 τρέχοντος, τα 

στελέχη της εταιρίας ανέπτυξαν θέματα εκτυπώσεων και συνεργασίας επ' αυτών σε μεγάλο αριθμό φωτογράφων από την Νότιο Ελλάδα 

στην αίθουσα σεμιναρίων του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.

www.myikona.gr

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400, fax: 210 8541485,  www.photo.gr

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,  

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 

Adobe Photoshop CS4
Σεμινάριο για ειδικούς!

Την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου η Άνοδος Α.Ε., επίσημος διανομέας των προγραμμάτων της Adobe, διοργάνωσε σεμινάριο για τους ειδικούς και για 

όσους εργάζονται με τη νέα σουίτα του Photoshop CS4 για να παρουσιάσει τα νέα εργαλεία που έχουν ενσωματωθεί στο δημοφιλές λογισμικό. 

Ο Νίκος Γαζετάς, σχεδιαστής-εκπαιδευτής και Adobe Certified Expert, σε ένα δίωρο σεμινάριο παρουσίασε μερικές από τις πιο ισχυρές τεχνικές 

και μεθόδους του Adobe Photoshop CS4 για στήσιμο και ευέλικτη διαχείριση μιας σελίδας που προορίζεται για το τυπογραφείο. 

ΑΝΟΔΟΣ 210 9717016

www.photo.gr
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www.akto.gr
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Canon EOS 1D MkIV
Η DSLR των φωτορεπόρτερ τώρα στα 16Μegapixel και με video HD

Από τη φρενίτιδα των αναβαθμίσεων δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι 

επαγγελματικές DSLR. Η αγαπημένη ψηφιακή ρεφλέξ των φωτορεπόρτερ έχει 

γνωρίσει ήδη διαδοχικές εξελικτικές βαθμίδες από την εποχή της πρώτης εκείνης 

EOS 1D (2001) με το CCD των 4,5Μegapixel. Με νωπή την αναγγελία της νέας 

έκδοσης ΜkIV πληροφορηθήκαμε τα χαρακτηριστικά της: λοιπόν το νέο μοντέλο 

έχει ως βασικότερη διαφορά τον αισθητήρα CMOS 16Μegapixel διατηρώντας 

πάντοτε το φορμά APS-H (κατά τι μεγαλύτερη επιφάνεια από το φορμά APS-C) με 

διαστάσεις 27.9 x 18.6mm και συντελεστή μεγέθυνσης της εστιακής απόστασης 1.3x. 

Άλλη μια θεμελιώδης διαφοροποίηση έρχεται με τη ενσωμάτωση movie function 

δηλ. την ικανότητα για λήψεις video 1080p σε ρυθμό 30, 25 και 24 καρέ/δευτ. 

και ακόμη μεγαλύτερο frame rate (ως 60fps) στο 720p. Υπάρχει μάλιστα ένα 

προγραμματιζόμενο πλήκτρο για την άμεση ενεργοποίηση της βιντεοσκόπησης  

καθώς και έξοδος miniHDMI για άμεση απεικόνιση σε οθόνη High Definition. 

Σημειώνουμε ακόμη το εντελώς νέο σύστημα αυτόματης εστίασης 45 σημείων εκ των 

οποίων τα 39 σταυροειδούς τύπου. Οι ηλεκτρονικές λειτουργίες υποστηρίζονται από 

δίδυμο μικροεπεξεργαστή Digic 4 που παρέχει την ισχύ για λήψεις ριπής (burst) σε 

εκπληκτικό ρυθμό 10fps - p που ισχύει για 121 συνεχόμενα καρέ JPEG ή 28 καρέ 

RAW format - την ίδια στιγμή που η γκάμα ευαισθησίας ISO είναι η μεγαλύτερη από 

οποιαδήποτε άλλη Canon (ΙSO 100-12.800). Για την αποθήκευση φροντίζει η διπλή 

θύρα Compactflash (προδιαγραφών UDMA) και SDHC.  

H κατασκευή της MkIV υλοποιείται με τις ίδιες κορυφαίες προδιαγραφές όπως των 

προηγούμενων γενιών δηλ. σασί από ελαφρό κράμα μαγνησίου, αδιαβροχοποίηση 

με ελαστικές τσιμούχες σε 76 σημεία, νέα πλήκτρα με πιο εργονομική αίσθηση κλπ. 

INTERSYS 210 955400

Micro Nikkor AF-S 
85mm f/�,5G VR
Νέος φακός για closeup 
και όχι μόνον

Αν έχετε ψηφιακή ρεφλέξ Nikon όπως 

D40x, D60, D3000 xωρίς άξονα οδήγησης 

του autofocus, θα χρειαστείτε ένα φακό 

σειράς AF-S (με ενσωματωμένο μοτέρ). 

Επίσης είναι πιθανόν να χρειάζεστε ένα 

ευέλικτο φακό που να κάνει macro και 

πορτρέτο και να είναι «ακλόνητος» στις 

αργές ταχύτητες κλείστρου, όταν π.χ. σε 

συνθήκες ανεπαρκούς περιβαλλοντικού 

φωτισμού. Τότε είναι πιθανόν να ταιριάζει 

στις απαιτήσεις σας ο καινούργιος Nikkor 

AF-S 85mm f/3,5G VR. Πρόκειται για 

εντελώς καινούργια σχεδίαση με την εξής 

αρχιτεκτονική: 14 στοιχεία σε 10 ομάδες, 

εκ των οποίων ένα χαμηλής διάχυσης ED 

(Extra low Dispersion). Ως γνήσιος macro 

πετυχαίνει λόγο αναπαραγωγής 1:1. 

επιπλέον το μικρομοτέρ οδήγησης τύπου 

Silent Wave εγγυάται τελείως αθόρυβη 

εστίαση και μάλιστα με άμεση απόκριση 

στις εντολές. Το σημαντικότερο όμως είναι 

το σταθεροποιητικό σύστημα VR II  

που κατά τη Nikkor η αποτελεσματικότητά 

του φθάνει τα 4f/stop, όταν τραβάμε 

στο χέρι. Χάρη στο σύστημα εσωτερικής 

εστίασης το εμπρόσθιο στοιχείο  

παραμένει μη περιστρεφόμενο οποτε 

διευκολύνεται η προσαρμογή αξεσουάρ 

όπως φίλτρα ντεγκραντέ ή πολωτικά  

ή δακτυλιοειδή φλας. 

ΔΑΜκΑΛΙΔΗΣ 210 9410888
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http://www.digitalway.gr/
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Nikon και Windows 7
Εξτρά δυνατότητες με το νέο λειτουργικό

Η 22α Οκτωβρίου ήταν η μέρα επίσημης πρεμιέρας του νέου και 

πολυδιαφημισμένου λειτουργικού της Microsoft. Τα Windows 7 υπόσχονται 

πολύ καλύτερη συμπεριφορά από τα Vista που δεν κατάφεραν να κερδίσουν 

την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών, κυρίως λόγω των πολύ μεγάλων 

απαιτήσεών τους σε πόρους συστήματος. Αντίθετα, τα Windows 7 σε «βάρος» 

θα έχουν την αίσθηση XP και μάλιστα θα κυκλοφορήσει και μια έκδοση 

κατάλληλη για τα δημοφιλή Netbook (πλατφόρμα στην οποία τα Vista δεν 

κατάφεραν να τρέξουν). Η Nikon έσπευσε από την πλευρά της να διακηρύξει τη 

συμβατότητα των προϊόντων της με τα Win7 και μάλιστα ξεχώρισε δύο μοντέλα 

που θα έχουν “Οut of the box” αυξημένη λειτουργικότητα τη ψηφιακή ρεφλέξ 

D5000 και την compact CoolPix S230. Xάρη στο Windows 7 Device Stage που 

θα είναι διαθέσιμο μέσα στο μήνα Νοέμβριο, όταν συνδέονται στο PC αυτόματα 

θα απεικονίζεται εικονίδιο της μηχανής, θα αναγνωρίζεται σαν μονάδα δίσκου 

και θα αποκαθίσταται άμεση πρόσβαση στα περιεχόμενα με απλό τρόπο. 

Επίσης θα παρέχονται σύνδεσμοι (links) σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες που θα 

επιτρέπουν την άμεση πλοήγηση. 

ΔΑΜκΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Lowepro
Versapack 200AW: τσάντα για όλες τις εποχές

Ευκολία, ποιότητα και αλλαγή χρήσης είναι το τρίπτυχο που προωθεί η σειρά Versapack της 

καταξιωμένης Lowepro. Πρόκειται για μια ευέλικτη τσάντα τύπου drypack που εκτός από τη 

μεταφορά του φωτογραφικού εξοπλισμού αποδεικνύεται πολύ πρακτική γιατί μπορεί να κουβαλήσει 

επιπλέον ένα άνορακ, το παγούρι με το νερό, κάποια ξηρά τροφή, κλειδιά, κινητό κλπ. Χωρίζεται 

στα δύο, στο πάνω διαμέρισμα που στην πραγματικότητα είναι ένας εκδρομικός σάκος και στο κάτω 

που είναι φωτογραφική τσάντα. Όπως και οι υπόλοιπες Lowepro με τη γερή κατασκευή εγγυάται 

την ασφαλή μεταφορά. Το κάλυμμα All Weather “καλύπτει” και τις πιο καταρρακτώδεις βροχές ενώ 

για την πρόσδεση τριπόδου φροντίζει το Hideaway Tripod Mount. Aν αφαιρεθούν τα εσωτερικά 

χωρίσματα, μεταμορφώνεται σε απλή τσάντα ταξιδίου.

ζΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 210 9515�5�

Rotolight
Νέα αντιπροσώπευση

Η εταιρία μας ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ανεκοίνωσε τη συμφωνία 

της με την εταιρία AppleWorld UK Ltd για την 

αποκλειστική διανομή στην ελληνική αγορά του 

προϊόντος φωτισμού LED Rotolight RL48, τεχνολογίας 

LED. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις διεθνείς 

εκθέσεις NAB 2009 του Las Vegas και IBC 2009 του 

Amsterdam όπου απεκόμισε άριστες κριτικές και τα 

βραβεία “Top Ten- Hot New Product” (NAB 2009) και 

“Best Lighting Product” (TV Bay Magazine).

Το Rotolight RL48 είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό 

στα χτυπήματα και την υγρασία υλικό το οποίο 

διαθέτει ειδική επικάλυψη ματ για την εξουδετέρωση 

των αντανακλάσεων και της αντήχησης. Με συνολικό 

βάρος μικρότερο από 115 γραμμάρια, τροφοδοσία από 

3 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ που προσφέρουν 3 ώρες 

αδιάλλειπτης λειτουργίας και πρωτοποριακό τρόπο 

στήριξης σε οποιαδήποτε κάμερα -μέσω του shotgun 

μικροφώνου της-, το Rotolight λύση για τις δύσκολες 

λήψεις σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, σε κλειστό ή 

ανοικτό χώρο. 

1. Είναι το ελαφρύτερο LED φωτιστικό της αγοράς, 

αφήνοντας ανεπηρέαστη την ισορροπία της κάμεράς σας.

2. Με τρεις φθηνές αλκαλικές μπαταρίες έχει σταθερή 

απόδοση για τρεις ώρες.

3. Μπορείτε σε δευτερόλεπτα να τοποθετηθεί σε 

οποιοδήποτε shotgun μικρόφωνο, αφήνοντας 

παράλληλα το hotshoe ελεύθερο για κάποιο άλλο 

αξεσουάρ. 

ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ 2�10 942000
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Μεγάλη διάκριση στον E. Coupe-Kalomoiris
Ανακηρύχθηκε φωτογραφος τοπίου της χρονιάς 2009

O Emmanuel Coupe-Kalomoiris είναι ο νικητής του φετινού διαγωνισμού Take a view που 

διεξάγεται κάθε χρόνο στην Αγγλία. Η νικήτρια φωτογραφία απεικονίζει μια ανατολή του 

ήλιου στο Isle of Skye της Σκωτίας. Ο διαγωνισμός Take a view αποτελεί έμπνευση του Charlie 

Waite, ενός από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους τοπίων. Σκοπός του διαγωνισμού είναι 

να καταγράψει και να αποθανατίσει την φυσική ομορφιά του αγγλικού τοπίου. Πέρα από το 

χρηματικό βραβείο, η φωτογραφία του Emmanuel Coupe θα εκτεθεί μαζί με τις υπόλοιπες 

συμμετοχές στο Lyttelton Φουαγιέ του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου και θα συμπεριληφθεί 

στην έκδοση “Landscape Photographer of the Year: Collection 03”

Portfolio & συνέντευξη του Emmanuel Coupe-Kalomoiris δημοσιεύθηκε στο τεύχος 
Νο 170 του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Για να το δείτε κάντε κλίκ εδώ! 

Varizoom
Τώρα και στην Ελλάδα

Η εταιρία Varizoom έχει τις εγκαταστάσεις 

παραγωγής, συναρμολόγησης και διανομής 

προϊόντων της στο Τέξας των ΗΠΑ και 

έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο ηγέτη στα 

αξεσουάρ επαγγελματικού βίντεο. Η 

ποιότητα κατασκευής και οι μοναδικές 

καινοτομίες καθιέρωσαν την Varizoom ως 

σημαντικό κατασκευαστή επαγγελματικών 

συστημάτων σταθεροποίησης εικόνας, 

ελέγχου και στήριξης βιντεοκάμερας.

Οι γνώσεις και εμπειρία της εταιρίας 

μετά από χρόνια έρευνας, ανάπτυξης και 

συνεχών βελτιστοποιήσεων στο τομέα της 

σταθεροποίησης εικόνας, έχουν οδηγήσει σε 

πολύ ενδιαφέρουσα γκάμα σταθεροποιητών, 

κατάλληλων για τις ανάγκες κάθε 

σύγχρονου βιντεολήπτη, κινηματογραφιστή 

και φωτογράφου. Επιπλέον, η Varizoom 

κατασκευάζει και διανέμει πλήρη σειρά 

χειριστηρίων ελέγχου εικόνας για όλα τα είδη 

επαγγελματικών βιντεοκαμερών. 

Οι διαδοχικές βραβεύσεις της εταιρίας 

στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις για τις 

πρωτοποριακές ερευνητικές της προτάσεις, 

όπως για παράδειγμα η κεφαλή μηδενικής 

βαρύτητας Zero Gravity ή η τηλεχειριζόμενη 

κεφαλή MC50, έχουν καθιερώσει τη 

Varizoom στο χώρο επαγγελματικών λύσεων 

βίντεο. Tη διανομή των προϊόντων Varizoom 

στην Ελληνική Φωτογραφική Αγορά θα έχει 

η εταιρία Στάμος ΑΕ

ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ 2�10 942000

Nέα iMac
Kαιρός για αναβάθμιση στη γκάμα της Apple που παρουσίασε δύο νέα iMac ενώ΄το 

λευκό «φθηνό» λευκό Macbook, παρέμεινε πλαστικό αλλά απέκτησε uniboby 

αρχιτεκτονική θυμίζοντας τα μεταλλικά αδελφάκια του. Aκόμη και τα «οικονομικά» 

Mac mini δέχθηκαν εσωτερικές βελτιώσεις, και παράταση ζωής. 

Τα δύο νέα iMac έχουν οθόνες LED 21.5in. 1920x1080 pixel και 27in. 2560x1440 

(και τα δύο με «εξωτικά» ΙPS panel). Mε βάση τη νέα σχεδίαση με το LED φωτισμό 

και τα κορυφαία panel IPS αναμένουμε εξαιρετική χρωματική συμπεριφορά. Από 

πλευράς επεξεργαστών η γκάμα ξεκινάει μεCore 2 Duo 3.06GHz και ανεβαίνει 

σε τετραπύρηνους i5 και i7, απογειώνοντας αντίστοιχα και τις επιδόσεις. Το iMac 

συνοδεύεται από ασύρματο πληκτρολόγιο και το νέο Magic Mouse συμβατό με 

τεχνολογία Multitouch που έχει ενσωματωθεί σε άλλα προϊόντα Αpple όπως το 

iPhone, iPod Touch, MacBook Pro. 

Ας μην ξεχνάμε και το Mac mini που μετά από τις περιποιήσεις των σχεδιαστών 

ενισχύθηκε με λίγο ποιο γρήγορους επεξεργαστές αρχίζοντας από διαμόρφωση με 

Core 2 Duo 2.26GHz, Superdrive, 2GB DDR3 μνήμη, Nvidia GeForce 9400M κάρτα 

γραφικών και 160gb σκληρό δίσκο.

ΙSquARE 210 9012892

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=15&selector=7&id=428
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Album Portable Digital Photogallery
Η ψηφιακή κορνίζα που διαφέρει

Κόντρα στην αντίληψη που θέλει όλα τα καταναλωτικά να παράγονται στην Κίνα, η Ευρώπη 

αντιστέκεται. Η μικρή τσέχικη εταιρία Albumteam Ltd. αποφάσισε να κατασκευάσει ένα 

ξεχωριστό άλμπουμ που να δίνει έμφαση στην ποιότητα εικόνας. Έτσι σχεδιάστηκε η συσκευή 

που απεικονίζεται. Ξεχωρίζει με την πολύ λιτή σχεδίαση, την ποιότητα της glossy oθόνης 

7 ιντσών (ανάλυση 800x480pixel) την ενσωματωμένη μνήμη 4Gigabyte, μεγαλύτερη από 

οποιοδήποτε άλλο ανταγωνιστικό μοντέλο και τη 

μπαταρία που επιτρέπει αυτόνομη λειτουργία ως τρεις 

ώρες. Το μενού είναι πολύ απλό, για παράδειγμα 

δεν έχει ημερομηνίες και ρολόι, ραδιόφωνα και 

multimedia επεκτάσεις. Από κάρτες μνήμης δέχεται 

μόνον SD/SDHc/MMC και παραπέρα έχει εισόδους 

USB και mini-USB. Είναι μια adhoc συσκευή μόνον για 

παρουσίαση φωτογραφικών slideshows στον οικιακό 

χώρο και αυτό το επιτυγχάνει άριστα. Η κορνίζα έχει 

διαστάσεις 195x113x14mm και βάρος 405 γρ. 

Διανέμεται στην Ελλάδα από την Hypercell 

International, τηλ.  +30 210 66 46 636  

Fax +30 210 66 47 288 www.hypercell.gr

Canon
Νέα σειρά σαρωτών υψηλής παραγωγικότητας 

Τέσσερα νέα scanner Canon έφτασαν στην ελληνική αγορά μέσω της Intersys, τα 

Canon imageFORMULA DR-6050C, Canon imageFORMULA DR-7550C και Canon 

imageFORMULA DR-9050 και το Α4 imageFORMULA DR-6010C.  

Η νέα σειρά σαρωτών A3 υψηλής παραγωγικότητας προσφέρει υψηλότερες ταχύτητες 

σάρωσης με βελτιωμένη εργονομική σχεδίαση. Τα τρία μοντέλα (DR-6050C, DR-7550C, 

DR-9050) παρέχουν δυνατότητες σάρωσης με υψηλή ταχύτητα, προσφέροντας έως 112  

σελίδες ανά λεπτό με ανάλυση 300dpi, χαρακτηριστικό που τα κατατάσσει μεταξύ των 

πλέον παραγωγικών συσκευών στον τομέα των σαρωτών Χαμηλού Όγκου Παραγωγής. 

Ο νέος σαρωτής Α4 imageFORMULA DR-6010C προσφέρει με δυνατότητα επεξεργασίας 

έγχρωμων εγγράφων με ταχύτητα έως 60 σελίδες ανά λεπτό και ανάλυση 300dpi. 

Στις πρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας του DR-6010C περιλαμβάνονται 

οι λειτουργίες αυτόματης ανίχνευσης μεγέθους και διόρθωσης κλίσης, αυτόματης 

ανίχνευσης χρώματος και εξάλειψης των οπών διάτρησης, οι οποίες διασφαλίζουν 

καλύτερη ποιότητα και σαρώσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια και αξιοπιστία.

INtErsys 210 955400

Epson 
EH-TW450 HD Ready: Ο επόμενος 

ψηφιακός προβολέας σας 

Η Epson παρουσίασε το νέο HD Ready 

EH-TW450, ένα κομψό προβολέα 

που εξασφαλίζει υψηλής ποιότητας 

ψυχαγωγία στη μεγάλη οθόνη για λάτρεις 

των βιντεοπαιχνιδιών, των αθλητικών 

οργανώσεων και των ταινιών. Με μια 

σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών για 

την καλύτερη απόδοση της εικόνας σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή τιμή αγοράς, 

ο νέος προβολέας αναμένεται να έχει 

μεγάλη απήχηση στο κοινό. Προσφέρει 

συνδεσιμότητα με πλήθος συσκευών, 

είναι φιλικός προς το χρήστη και ταιριάζει 

σε οποιοδήποτε μοντέρνο σπίτι με το 

κομψό μαύρο σχεδιασμό του. Ο EH-

TW450 περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες 

τεχνολογίες της Epson. Με Colour Light 

Output (CLO) στα 2500 lumens και 

λόγο αντίθεσης 3000:1 εξασφαλίζεται 

υψηλή ποιότητα προβολής ακόμα και 

στο φως της ημέρας. Οι δυνατότητες 

συνδεσιμότητας περιλαμβάνουν 

είσοδο HDMI για σύνδεση με κονσόλες 

παιχνιδιών και θύρες USB για προβολή 

ψηφιακών φωτογραφιών.

EPsON HELLAs 210 8099499

Professional ευκαιριες
Φωτογραφική μηχανή Canon EOS 1 DS Mk III  
(21 megapixel) με 2.500 καρέ, στην αυθεντική της 

συσκευασία και με ισχύουσα εγγύηση ελληνικής 

αντιπροσωπείας (intersys). Τιμή: 5.500 ευρώ. 
επίσης φωτογραφική μηχανή Canon EOS 1 DS (11 

megapixel) με 14.500 καρέ, στην αυθεντική της 

συσκευασία. Τιμή: 1100 ευρώ

ΧριςΤΟΦΟρΟς Τηλ. 210 3210000  / 210 3222626 
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Sony κορνίζα και εκτυπωτής σε ένα
To concept All in One και στις κορνίζες

Την ιδέα της ενσωμάτωσης πολλών συσκευών κάτω από ενιαίο «κέλυφος» την είδαμε να 

εφαρμόζεται στα πολυμηχανήματα (θέτοντας κάτω από την ίδια στέγη printer, scanner, fax, 

copier) Τώρα ήλθε η σειρά των κορνιζών που ταυτόχρονα είναι και printer. 

«Δράστης» η Sony με την μορφή της DPP-F700 μιας ψηφιακής κορνίζας 

7in. που είναι και θερμικός εκτυπωτής 10x15cm. Όμως οι δυνατότητες 

δεν σταματούν στη συνύπαρξη. Ο χρήστης μπορεί να επέμβει 

στις εικόνες, να μεγεθύνει, να κροπάρει, να ενεργοποιήσει/

απενεργοποιήσει την ημερομηνία, να βάλει περιθώρια 

καθώς και να διορθώσει φωτεινότητα, κοντράστ και 

χρώματα. Υπάρχουν και παραπέρα υπηρεσίες όπως η 

δημιουργία ημερολογίου με 30 templates, η εκτύπωση 

φωτογραφιών ταυτότητας/διαβατηρίου, η εκτύπωση screen 

(όπως ακριβώς εμφανίζεται η οθόνη μια συγκεκριμένη 

στιγμή). Το μηχάνημα δέχεται 

κάρτες μνήμης MSPro/Duo, 

SD/SDHC, MMC, CF και xD 

Picture. 

SONY HELLAS 801 1192000

Epson βΧ �10FΝ
Εκτυπωτής 4-σε-1 με Ethernet για μικρές επιχειρήσεις

Πρόκειται για ένα πολυμηχάνημα με δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης, αντιγραφής, 

αποστολής fax και σύνδεσης σε δίκτυο μέσω Ethernet εξοικονομώντας χώρο και 

χρήματα. Είναι εύχρηστο ενώ μπορεί να ενσωματωθεί με ευκολία σε οποιοδήποτε 

υπάρχον δίκτυο προσφέροντας ποιότητα εκτυπώσεων και ταχύτητα που φτάνει τις 38 

σελίδες ανά λεπτό. Με την τεχνολογία κεφαλής εκτύπωσης Epson Micro Piezo και το 

μελάνι DURABrite Ultra, ο BX310FN εκτυπώνει κείμενα όπως ένας laser εκτυπωτής και 

εικόνες με ζωντανά χρώματα ανθεκτικές στο νερό και στις μουτζούρες. Τα μεμονωμένα 

δοχεία μελάνης μεγάλης περιεκτικότητας εξασφαλίζουν μεγαλύτερο αριθμό 

εκτυπώσεων με κόστος ανάλογο με ένα laser εκτυπωτή. Διαθέτει αυτόματο τροφοδότη 

χαρτιού με χωρητικότητα μέχρι 30 φύλλα για εύκολη εκτύπωση ή αντιγραφή 

πολυσέλιδων αρχείων.

EPSON HELLAS 210 8099499

ASuS unLimited
Δυνατότητες χωρίς όρια

H νέα σειρά notebook UnLimited 

της ASUS είναι σχεδιασμένη για να 

προσφέρει για όσους αναζητούν σωστή 

σχέση επιδόσεων  και ποιότητας. 

Διαθέτει τον τελευταίο επεξεργαστή Intel 

Core2 Duo SU7300, για multitasking 

καθώς μπορεί να αναλάβει απαιτητικές 

εφαρμογές με βάση τον επεξεργαστή, 

καθώς και την αποκλειστική Τεχνολογία 

Turbo33 της ASUS, για βελτιωμένες 

επιδόσεις του υπολογιστή. Η κάρτα 

γραφικών NVIDIA GeForce G 210M 

προσφέρει στους χρήστες  ρεαλιστικές 

εικόνες στα παιχνίδια, τα videos και 

τις ταινίες. Σημειώνουμε τη μεγάλη 

διάρκεια (ως 12 ώρες) της μπαταρίας, 

χάρη στο αποκλειστικό ASUS GraphiX 

Boost, το οποίο επιτρέπει στους 

χρήστες να μετριάζουν την ηλεκτρική 

κατανάλωση, κάνοντας εναλλαγή μεταξύ 

εξειδικευμένων κι ενσωματωμένων 

γραφικών. 

Όλες αυτές οι καινοτομίες 

περιλαμβάνονται σε ένα πραγματικά 

λεπτό σασί, πάχους λιγότερο από 1 

ίντσα, με φινίρισμα «βουρτσισμένου 

νικελίου». 
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Casio Exilim zoom EX-Z90
Σε πολλά εντυπωσιακά χρώματα

Με 12 megapixel από τον CCD αισθητήρα, λεπτή σχεδίαση, video και χαρούμενη 

σχεδιαστική διάθεση, οι περισσότεροι υποψήφιοι αγοραστές (του ισχυρού αλλά και του 

«αδυνάτου» φύλου) έχουν κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένοι από τη Z90. Βασίζεται 

σε CCD 12MP μεγέθους1/2,3in. ανάλυσης 3000x4000pixel, και προσεγμένο φακό 

αποτελούμενο από 6 στοιχεία σε 5 ομάδες zoom 3x εστιακής απόστασης 6,3-18,9mm 

(ισοδύναμο με 35-105mm) και φωτεινότητας f/3,1-5,9. Δεν λείπει το video είτε σε HD 

εκδοχή 720p (1280x720pixel 24fps) είτε STD VGA 9640x480pixel 30fps) ενώ υπάρχει 

και λειτουργία Youtube Capture mμε λήψη απευθείας σε ανάλυση κατάλληλη για το 

αντίστοιχο δημοφιλές site. Οι λειτουργίες υποστηρίζονται από ηλεκτρονικά Exilim Engine 

4.0. Για τη σταθεροποίηση φροντίζει το digital stabilizer AntiShake DSP. H διάρκεια ζωής 

της μπαταρίας λιθίου επαρκεί για 230 καρέ σύμφωνα με τα στάνταρ της CIPA. 

ΕΛΜΗ SYSTEMS 210 2002200

Hama
HDMI με γωνία 90° 

Στην ψηφιακή εποχή όλα κινούνται με 

σύνδεση HDMI, από τις τηλεοράσεις μέχρι 

τις κονσόλες των παιχνιδιών και η HAMA 

αποφάσισε να μας εξοικονομήσει χώρο 

με τους τα καλώδια Swivel, το οποίων οι 

ακροδέκτες έχουν τη δυνατότητα κλίσης 90 

μοιρών. Ο αντάπτορας στρέφεται πάνω κάτω 

ώστε οδηγώντας το καλώδιο στη σωστή 

γωνία λύνοντας προβλήματα εξοικονόμησης 

χώρου ειδικά σε δύσκολες εγκαταστάσεις  

Home Cinema. 

HAMA DISTRIbuTION ΕΠΕ 210 9410206

Epson P-6000/7000
Νέα λειτουργικότητα για Image viewers

Tα δύο top of the range digital wallets/image viewers της Epson έχουν κατακτήσει κορυφαία 

θέση στην αγορά με την ευελιξία και την αυτονομία που προσφέρουν στους φωτογράφους 

όταν βρίσκονται μακριά από το γραφείο τους και θέλουν να αποθηκεύσουν και να δουν 

το φωτογραφικό τους υλικό. Όμως τώρα προχωρούν ένα βήμα παραπέρα: συνδέοντας 

τη φωτογραφική μηχανή (συγκεκριμένα μοντέλα DSLR της Canon και της Nikon) μέσω 

καλωδίου USB oι εικόνες μεταφέρονται και αποθηκεύονται αυτόματα στο σκληρό δίσκο της 

συσκευής δημιουργώντας αρχεία εφεδρείας (bakup). Επίσης απεικονίζονται στη μεγάλη 

οθόνη 4in. Όλα αυτά επιτυγχάνονται χωρίς μετατροπές, 

απλά φορτώνοντας το πιο πρόσφατο 

firmware. Yπενθυμίζουμε τις βασικές 

προδιαγραφές: 

• Ειδική οθόνη Epson PhotoFine 

Premia 4” με 94% κάλυψη του 

χρωματικού χώρου Adobe RGB. 

• Χωρητικότητα σκληρών δίσκων 80GB 

(P-6000) και 160RGB (P-7000). 

• Yποστήριξη αρχείων RAW και JPEG

• Θύρες για κάρτες Compactflash (UDMA) 

και SD/SDHC. 

• Eπαναφορτιζόμενη μπαταρία 

• USB 2.0

EPSON HELLAS 210 8099499

Aptus II 5
Nέα ψηφιακή πλάτη από τη Leaf

Αν νομίζετε ότι οι ψηφιακές πλάτες 

αποτελούν απλησίαστη οικονομικά 

υπόθεση, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς 

έτσι. Η Leaf προσπαθεί ν’ ανατρέψει την 

κατεστημένη αντίληψη περί Digital back 

με την Aptus II 5 μια ψηφιακή πλάτη 

μέτριου κόστους (υπολογίζεται γύρω 

στα 6.000 ευρώ). Είναι συμβατή με την 

PhaseOne/Mamiya 645AF. H μεσαίου 

φορμά αυτή πλάτη εχει ανάλυση 

22Megapixel και burst mode 0,9fps 

αρκετά καλό για την κατηγορία ενώ το 

σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι 

η δυναμική περιοχή (12f/stop) λόγω 

μεγάλου μεγέθους εικονοστοιχείου. 

Ελέγχεται από οθονη αφής 2,5in. και η 

κλίμακα ευαισθησίας είναι 25-400 ISO.

 AΓκΟΠΙΑΝ 210 �24�147 
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Know How

Τι ειναι Τα  DPI & Τα PPI
Στην αρχική της μορφή, μια 

ψηφιακή εικόνα (δηλαδή ένα 

σύνολο από pixel σε δύο 

διαστάσεις), χαρακτηρίζεται 

από την ποιότητά της με δύο 

τρόπους. Ο πρώτος είναι το 

βάθος χρώματος, αλλά επειδή 

εδώ και πολλά χρόνια όλα 

τα συστήματά μας (software, 

κάρτες γραφικών, οθόνες) 

είναι πάντα true color, δηλαδή 

έχουν ικανό βάθος χρώματος 

(24 bit), δεν ασχολούμαστε 

πια. Ο δεύτερος είναι 

αυτό που λέμε συνήθως 

“ανάλυση”, αλλά εδώ ξεκινά 

η σύγχυση των διαστάσεων 

της εικόνας (πλήθος pixel) 

και της “αναλυτικότητάς” 

της σε DPI (dot per inch). 

αν και για την πρωτογενή 

μορφή μιας ψηφιακής 

εικόνας στον υπολογιστή 

πρέπει να χρησιμοποιείται 

ο όρος PPI (pixel per inch), 

οι περισσότεροι συνήθως 

μένουμε στο DPI. Όπως και 

πολλά προγράμματα επίσης.

Η ορθή χρήση του μεγέθους 

DPI έρχεται στις εκτυπώσεις, 

όπου η κουκίδα (dot) της 

μελάνης δεν είναι το ίδιο 

με την κουκίδα-πίξελ όπως 

τη βλέπουμε στην οθόνη. 

Οι κεφαλές των εκτυπωτών 

θα παράγουν αρκετές 

κουκίδες διαφόρων μελανιών 

προκειμένου να αναπαράγουν 

μια λογική κουκίδα-pixel. Στις 

περισσότερες φωτογραφικές 

εργασίες το μέτρο αναφοράς 

για ένα ποιοτικό αρχείο ή 

εκτύπωση είναι τα 300 DPI, 

που επί της ουσίας είναι τα 

αρχεία των 300 PPI. Για να 

τυπωθεί φωτογραφικά ένα 

τέτοιο αρχείο, ο εκτυπωτής 

πρέπει να έχει πολλαπλάσια 

ικανότητα σε DPI. εξ ου και οι 

ονομαστικές αναλύσεις των 

σύγχρονων inkjet που είναι 

1440, 2880 DPI κλπ. Οι δύο 

αυτές “αναλύσεις”, δηλαδή 

αρχείου και εκτυπωτή δεν 

πρέπει να συγχέονται. 

Εικονοστοιχεία ή pixel
Κατανοώντας το ρόλο τους στην εκτύπωση

Το πρωταρχικό στοιχείο της ψηφιακής αποθήκευσης εικόνων είναι το pixel, ή εικονοστοιχείο. 

Προερχόμενο από τις λέξεις picture element, πρωτοδημοσιεύτηκε ως όρος το 1965 από 

επιστήμονες του εργαστηρίου JPL της NASA. To pixel είναι η μικρότερη πληροφορία εικόνας που 

μπορούμε να έχουμε, με άλλα λόγια ένα τετραγωνάκι με χρώμα. Το χρώμα δεν είναι παρά μια 

αριθμητική τιμή που αναθέτουμε στο pixel, και η συνολική ικανότητα αναπαραγωγής χρωμάτων 

που έχει λέγεται βάθος χρώματος (colour depth ή bit depth), και ουσιαστικά είναι το πόσο 

μεγάλη μπορεί να είναι η τιμή αυτή. Ο  αριθμητικός αυτός χώρος αναφέρεται συνήθως ως bpp 

(bit per pixel). Το πίξελ είναι λογική πληροφορία, ψηφιακή. Η έκφρασή του στον πραγματικό 

αναλογικό κόσμο δεν είναι πάντα μια απλή υπόθεση. Στον υπολογιστή, το pixel είναι μια οντότητα 

που στα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας φαίνεται ως ένα τετράγωνο και έχει ένα χρώμα, 

συνήθως από το μοντέλο RGB. Kάθε εικόνα bitmap απoτελείται από πολλά τέτοια τετράγωνα με 

χρώμα. Και εδώ τελειώνει η λογική αναπαράσταση μιας εικόνας στον υπολογιστή: Ένας διδιάστατος 

πίνακας (τα pixel) από αριθμητικές τιμές (το χρώμα).

PIXEL
 
ΣΤΗΝ

 
ΟΘΟΝΗ

 
ΚΑΙ

 
ΤΟ

 
ΧΑΡΤΙ

Η αναπαραγωγή ενός pixel στην οθόνη δεν είναι το ίδιο απλή. Οι οθόνες χρησιμοποιούν το 

προσθετικό μοντέλο RGB. Έτσι κάθε pixel του υπολογιστή πρέπει να γίνει τρία pixel στην οθόνη, 

ένα για κάθε χρώμα. Στην εικόνα φαίνονται τέσσερις διαφορετικοί τρόποι αναπαραγωγής pixel σε 

οθόνες, όπου τα βασικά χρώματα τοποθετούνται σε διάφορες διατάξεις προκειμένου να έχουμε το 

βέλτιστο αποτέλεσμα, ανάλογα με την κάθε τεχνολογία.

Η αναπαραγωγή των pixel στο χαρτί, από εκτυπωτές inkjet, είναι πολύ πιο σύνθετη και δύσκολη 

διαδικασία. Τα μελάνια και τα χαρτιά ακολουθούν κανόνες πολύ διαφορετικούς από αυτούς των 

μαθηματικών και των υπολογιστών, και το χρώμα δεν παράγεται με τον συνδυασμό των τριών 

βασικών χρωμάτων RGB. Από τους εκτυπωτές των τριών μελανιών πρίν μερικά χρόνια, τώρα 

έχουμε φτάσει στους εκτυπωτές με κεφαλές 360 κουκίδων ανά ίντσα (Epson Piezo) και μέχρι και 

στα 12 μελάνια (Canon Lucia). Kάθε εταιρεία χρησιμοποιεί αμέτρητες τεχνολογίες προκειμένου να 

μεταφέρει την αρχική πληροφορία των pixel πιστά στο χαρτί. Στη φωτογραφία φαίνεται μια κεφαλή 

εκτύπωσης τεχνολογίας piezo, με εκατοντάδες μικρά ακροφύσια μελάνης.
       

Του ΚΩΣΤα ΧαρβαΤη
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Ο λόγος στoυς φορείς

Ιωάννης Μανιώρος
Αντιπρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Φωτ/φων Νομού Ηρακλείου

• Συμμετέχετε πολύ καιρό στα συνδικαλιστικά;
Ουσιαστικά ασχολούμαι με το συνδικαλισμό από το 1989 οπότε και άρχισα 

να επιδίδομαι στη φωτογραφία. Από μικρός το είχα αυτό μέσα μου και ό,τι 

και να έκανα στη ζωή μου πάντα αφιέρωνα χρόνο στο συνδικαλισμό. Είμαι 

αντιπρόεδρος του Σ.Ε.Φ.Ν.Η. και ειδικός γραμματέας της Π.Ο.Φ.

• Γνωρίζουμε ότι το σωματείο σας μετρά ήδη αρκετά χρόνια. Ποιές είναι οι 
βασικές δραστηριότητες σας;
Το σωματείο μας ιδρύθηκε το 1972. βασική μας πεποίθηση στο σωματείο είναι 

η διαρκής εκπαίδευση. κοιτάζουμε την εξέλιξη της δουλειάς μας και έχουμε 

αφοσιωθεί στην δια βίου εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό κάνουμε κάθε χρόνο 

αρκετά σεμινάρια, έτσι ώστε να εξελισσόμαστε και να μπορούμε να δίνουμε 

στον πελάτη μας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Διοργανώνουμε και εκδρομές 

ώστε να βρισκόμαστε όλοι μαζί οι συνάδελφοι, να ανταλλάσουμε ιδέες και να 

φωτογραφίζουμε. Για τα σεμινάρια συνεργαζόμαστε στενά και με την Π.Ο.Φ. 

που στόχος της είναι να μην μείνει κανένας νομός χωρίς σωματείο, αλλά τα 

περισσότερα γίνονται μέσω του  Σ.Ε.Φ.Ν.Η. κάνουμε αρκετά σεμινάρια και 

για τους νέους φωτογράφους τόσο πάνω στη φωτογραφία όσο και στην 

διοίκηση επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται 

από το κΕκ της ΓΣΕβΕΕ το οποίο μας στηρίζει από το 1996 έως σήμερα και με 

την βοήθεια τους έχουμε καταφέρει την αναβαθμίσει του κλάδου μας. Φέτος 

θα πραγματοποιηθεί ένα με τίτλο “Διοίκηση επιχείρησης και κοστολόγηση 

εργασιών φωτογραφείου”.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑκΛΕΙΟΥ 
 

Το Σωματείο ιδρύθηκε το έτος 1972, 

αναγνωρίσθηκε και εγκρίθηκε το 

καταστατικό του με την υπ’ αριθμ. 145/1972 

απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 

Ηρακλείου και είναι καταχωρημένο στα 

βιβλία εγκεκριμένων σωματείων του 

Πρωτοδικείου Ηρακλείου. Σκοποί του 

Σωματείου είναι η διαφύλαξη, η μελέτη 

και προαγωγή των κοινών οικονομικών, 

κοινωνικών και επαγγελματικών 

συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια 

της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.  

Ειδικότερα το Σωματείο σκοπό έχει:

-Την καλλιέργεια, υποβοήθηση και διάδοση 

του πνεύματος του συνδικαλισμού στον 

κλάδο των επαγγελματιών φωτογράφων 

με την γενίκευση της συμμετοχής όλων, 

στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, και μέσω αυτών, στις 

αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια 

συνδικαλιστική οργάνωση.

-Την συστηματική μελέτη των προβλημάτων 

του κλάδου, για την προσφορότερη 

συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

-Την ενθάρρυνση και προώθηση 

της συνεργασίας των μελών, με την 

οργάνωση τους σε κοινοπραξίες και 

συνεταιρισμούς, κάθε οικονομικής 

μορφής, για την αποτελεσματικότερη 

προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, 

επαγγελματικών και ασφαλιστικών 

συμφερόντων τους.

-Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης 

και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και 

την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της 

επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου 

του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου 

αυτών.

-Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση 

των πανανθρώπινων ιδανικών της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής 

ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης 

και της Ειρήνης.
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Ο λόγος στoυς φορείς
• Πόσα μέλη έχει ο Σ.Ε.Φ.Ν.Η. και πως βλέπετε την συσπείρωση τους;
Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 80 μέλη. Η συσπείρωση μπορούμε να πούμε πως 

κάθε χρόνο είναι καλύτερη. Αλλά πάντα το συνδικαλιστικό κίνημα υστερεί σε 

αυτό το θέμα, χρειάζεται παρακίνηση για να μαζευτεί ο κόσμος. Αν και τώρα 

με το καινούριο Δ.Σ. συμμετέχουν νέα άτομα μέσα και έχει πολύ περισσότερο 

ενδιαφέρον. Το παλιό ΔΣ της ΠΟΦ έκανε το επαγγελματικό περίγραμμα που 

είναι ένα βήμα για την πιστοποίηση του επαγγέλματος και λειτουργεί θετικά και 

στην συσπείρωση των μελών. Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον προηγούμενο 

πρόεδρο της ΠΟΦ, τον κ Δημήτρη Αντωναρόπουλο, γιατί αγωνίστηκε πολλά 

χρόνια στο συνδικαλισμό για να μας φέρει σε ένα καλό επίπεδο αλλά και τον 

προηγούμενο πρόεδρο του σωματείου μας κ. Γεώργιο Φραγκιαδάκη, που επιτέλεσε 

πρόεδρος για πολλά χρόνια σε μια πολύ δύσκολη εποχή. 

• Θεωρείται ότι το επαγγελματικό περίγραμμα του φωτογράφου θα αποτελέσει μια 
θετική εξέλιξη για τον κλάδο σας;  
Θεωρώ ότι είναι σημαντική η πιστοποίηση. Απλά πρέπει πάντα να βλέπουμε τα 

θετικά μακροπρόθεσμα, να ακολουθούμε τις εξελίξεις και να αφήνουμε πίσω μας 

τα αρνητικά. Αυτό το διδαχτήκαμε και με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Όσοι είδαν 

αρνητικά την ψηφιακή φωτογραφία και την πολέμησαν έκλεισαν τα φωτογραφεία 

τους. Προχωράμε μπροστά και υπάρχει κόστος σε όλο αυτό. Προσδοκάμε να 

πάρουμε μία πιστοποίηση. Δηλαδή ένας φωτογράφος να είναι εκπαιδευμένος, να 

έχει βγάλει μία σχολή, να μην μπορεί ο καθένας να δηλώνει φωτογράφος.  Έτσι 

θα είναι καλύτερη και η αμοιβή. βέβαια αυτό προϋποθέτει και τη συνεργασία 

μας. Όταν εγώ ο ίδιος για παράδειγμα απασχολώ φωτογράφους που δεν είναι 

επαγγελματίες στη δουλειά μου, πως θα τους βγάλεις μετά εκτός; Αυτοί όλοι δεν 

βρεθήκαν στο χώρο τυχαία. και εγώ ο ίδιος έτσι έγινα φωτογράφος, μου άφησαν 

κάποιοι χώρο να μπω. Αν δεν εκπαιδευτούμε, αν δεν κάνουμε καλύτερες τις 

υπηρεσίες μας και μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε τη δουλειά αυτή το ίδιο τότε 

είναι λογικό να είμαστε “ξέφραγο αμπέλι”. 

• Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φωτογράφος σήμερα, 
ιδιαίτερα στην επαρχία;

Ο παραεπαγγελματισμός. Όταν εμείς 

προσπαθούμε να δώσουμε καλές υπηρεσίες 

που κοστίζουν, και ένας ερασιτέχνης στον 

ελεύθερο χρόνο του κάνει το φωτογράφο με 

λιγότερα χρήματα, τότε έχουμε πρόβλημα. 

Φυσικά μετά ακούμε εμείς τα παράπονα από 

τους πελάτες ότι κάνουμε κακή δουλειά 

και χαλάει και η αγορά. Ειδικά τώρα με την 

κρίση έχουμε το πρόβλημα αυτό, φουντώνει 

ο παρεπαγγελματισμός και κάποιοι 

συνάδελφοι δυσκολεύονται. 

• κάποιες μελλοντικές δράσεις που 
σκοπεύετε να αναπτύξετε στο σύνδεσμο;
Πάντα βάζουμε στόχους. Στοχεύουμε 

στην εκπαίδευση και τη συσπείρωση των 

μελών στο σωματείο. Η εκπαίδευση και 

η καλύτερη συμπεριφορά μεταξύ μας. 

Σκεφτόμαστε να κάνουμε περισσότερες 

εκθέσεις και σεμινάρια για να καταγράψουμε 

τον πολιτισμό που χάνεται, να υπάρχει. 

Το 2008 κάναμε μια έκθεση φωτογραφίας 

στην Νομαρχία Ηράκλειου στα πλαίσια της 

εκδήλωσης 20 χρόνια Ροδαυγή. Έχουμε 

μιλήσει  με κάποιους  δημάρχους  στο Νόμο 

ηρακλείου για φωτογραφικές εξορμήσεις 

για να καταγράψουμε τα μέρη που αξίζουν 

και να πραγματοποιήσουμε εκθέσεις  με τα 

θέματα αυτά στους κατά τόπους Δήμους.

Ειδικές φωτογραφικές εκτυπώσεις
• Εκτυπώσεις large format & fine art

• Προετοιµασία & εκτύπωση πανοραµικών

• Εκτυπώσεις εκθέσεων

• Ψηφιακά album/Photobook

• Υπηρεσίες εργαστηρίου 

Κόνωνος 41 Παγκράτι, Τηλ. 210 7564815, www.pixelonpaper.gr

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
www.pixelonpaper.gr
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	 		 	Η προσωπική πώληση
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και δεν έχετε ρωτήσει

Η λέξη πωλητής είναι γνωστή και ταυτόσημη με άλλες, όπως αντιπρόσωπος 

πωλήσεων, υπεύθυνος πωλήσεων, σύμβουλος πωλήσεων, πράκτορας, 

αντιπρόσωπος κ.ά. Οι σημερινοί πωλητές είναι επαγγελματίες και όχι 

γραφικοί τύποι που περιοδεύουν με μια βαλίτσα.  

Οι περισσότεροι έχουν υψηλή μόρφωση και είναι καλά εκπαιδευμένοι. 

Προσπαθούν να δημιουργήσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν 

μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους, αφουγκραζόμενοι και 

αξιολογώντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους και δεν αρκούνται σε ένα 

φιλικό χαμόγελο και σε μια ζεστή χειραψία.

Με τον όρο «πωλητής» εννοούμε πολλά διαφορετικά πράγματα. 

Πωλητής είναι ο εργαζόμενος σε ένα πολυκατάστημα πίσω από έναν πάγκο ο 

οποίος δέχεται τις παραγγελίες των πελατών. 

Πωλητής είναι και αυτός που δημιουργεί τις παραγγελίες και κάνει δημιουργική 

πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (βιομηχανικός εξοπλισμός, ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, συμβουλευτικές υπηρεσίες κ.ά.). 

Πωλητής είναι και αυτός που φροντίζει να εκπαιδεύσει τους πιθανούς αγοραστές 

και να δημιουργήσει μια καλή φήμη για το προϊόν (π.χ. ο εκπρόσωπος μιας 

φαρμακευτικής εταιρείας που επισκέπτεται γιατρούς για να τους ενημερώσει για 

τα προϊόντα της εταιρείας του και να τους πείσει/ παροτρύνει να τα προτείνουν 

στους ασθενείς τους κ.ά. ). 

Η προσωπική πώληση είναι το εργαλείο του μίγματος προώθησης όπου έχουμε 

αμφίδρομη, προσωπική επικοινωνία με τις ομάδες των αγορών-στόχων και με 

μεμονωμένους πελάτες. Ενώ στη διαφήμιση και στην προώθηση πωλήσεων η 

επικοινωνία γίνεται από την εταιρεία προς τους καταναλωτές μόνο. 

Η προσωπική πώληση είναι πιο αποτελεσματική από τη διαφήμιση και την 

προώθηση πωλήσεων, γιατί:

• Μπορεί να επιλύσει πολύπλοκες καταστάσεις πωλήσεων

• Μπορεί να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για τις ανησυχίες και τα 

προβλήματα των πελατών

• Μπορεί να προσαρμόσει την προσφορά του προϊόντος στις ειδικές ανάγκες 

κάθε πελάτη.

• Μπορεί να διαπραγματευτεί τους όρους πώλησης του προϊόντος, και

• Μπορεί να αναπτύξει μακροχρόνιες προσωπικές σχέσεις με τα στελέχη 

της εταιρείας που παίρνουν τις αποφάσεις, κατανοώντας έτσι καλύτερα τη 

στρατηγική της εταιρείας και ειδικά τη στρατηγική μάρκετινγκ.

Από τα παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι οι πωλητές υπηρετούν δύο αφεντικά, την 

εταιρεία και τον αγοραστή. 

Υπηρετούν την εταιρεία γιατί:

• Έχουν επαφή με τους παλιούς πελάτες.

• Βρίσκουν και αναπτύσσουν νέους πελάτες.

• Παρουσιάζουν τα προϊόντα και απαντούν σε αντιρρήσεις σχετικές με το προϊόν

• Διαπραγματεύονται τις τιμές και τους όρους πώλησης.

•  Συγκεντρώνουν πληροφορίες για την αγορά και συμπληρώνουν αναφορές 

επαφών, &

•  Πραγματοποιούν πωλήσεις

Υπηρετούν τον πελάτη γιατί:

•  Μεταβιβάζουν στην εταιρεία τις ανησυχίες του για τα προϊόντα και  

τις ενέργειές της.

•  Μαθαίνουν τις ανάγκες του και με άλλους στην εταιρεία προσπαθούν  

να δώσουν τη μεγαλύτερη προσδοκώμενη αξία γι’ αυτόν, και

•  Είναι ο συνδετικός κρίκος που διαχειρίζεται τις σχέσεις της εταιρείας με  

τον πελάτη. 

Leadership & marketing

 Τα κείμενα του άρθρου μας  

αποτελούν αναδημοσίευση 

από το  βιβλίο του 

 ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ

  “Μάρκετινγκ. 

 όσα πρέπει να γνωρίζετε 

 και δεν έχετε ρωτήσει” 

 των εκδόσεων  

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Με τον όρο «διαχείριση πωλήσεων» εννοούμε 

την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και 

τον έλεγχο των πωλήσεων. Στον ορισμό αυτόν 

περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός στρατηγικής 

των πωλήσεων, η αναζήτηση, η επιλογή και 

εκπαίδευση των πωλητών, καθώς επίσης και 

η ανταμοιβή, η επίβλεψη και η αξιολόγησή τους.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙκΗΣ  
ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
Όταν μια εταιρεία πουλάει ένα είδος προϊόντος 

σε συγκεκριμένο κλάδο πελατών σε διάφορες 

περιοχές, τότε έχουμε περιφερειακή δομή 

των πωλήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, 

επειδή υπάρχει ένας πωλητής ανά περιοχή, οι 

αρμοδιότητές του είναι σαφείς, αυτός έχει την 

ευθύνη και την επιβράβευση για τις πωλήσεις στη 

συγκεκριμένη περιοχή, αναπτύσσει σχέσεις με τους 

πελάτες, που βοηθούν στην αποτελεσματικότητα 

των πωλήσεων, και , επειδή κινείται μόνο στα όρια 

μιας περιοχής, τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής 

είναι μικρά. Όταν όμως πουλάει πολλά προϊόντα σε 

πολλούς πελάτες, η δομή των πωλήσεων πρέπει να 

επικεντρώνεται  στο προϊόν ή στον πελάτη 

ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙκΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Ο σημερινός καταναλωτής για την ικανοποίηση 

των αναγκών και των επιθυμιών του προτιμά 

λύσεις και όχι χειραψίες, επιθυμεί αποτελέσματα 

και όχι παχιά και ωραία λόγια. Για να επιτευχθεί 

αυτό με τον καλύτερο τρόπο επιβάλλεται η 

προσωπική πώληση να είναι ανθρωποκεντρική. 

Δηλαδή εφόσον οι ανάγκες και οι επιθυμίες των 

πελατών είναι ευκαιρίες πώλησης, αυτές πρέπει 

να προσεγγίζονται από τη μεριά του καταναλωτή, 

δείχνοντας του μακροχρόνια ικανοποίηση και 

συμφέρον και όχι εφαρμόζοντας έντονες και 

πιεστικές μεθόδους. Με αυτή την οπτική γωνία 

ο αποτελεσματικός πωλητής δεν ενεργεί βάσει 

ενστίκτου (ή μόνο βάσει ενστίκτου), αλλά είναι 

καλά εκπαιδευμένος με μεθόδους περιφερειακής 

ανάλυσης, διαχείρισης πελατών και έχει πολύ 

καλή γνώση του μάρκετινγκ.
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

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

Ετοιμάζονται λογαριασμοί... 
Θα αποσταλούν σε περίπου 3.500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, 5.500.000 

ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και σε 10.000 κατόχους σκαφών αναψυχής
 

Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες στο φορολογικό στόχαστρο θα βρεθούν 

και όσοι παίζουν λαχεία και τυχερά παιχνίδια, αφού τα κέρδη τους θα 

φορολογούνται με συντελεστή 10% από το πρώτο ευρώ.

Συγκεκριμένα, το επόμενο διάστημα και εφόσον δεν υπάρξει κάποιο νομοσχέδιο 

που να καταργεί ή να βελτιώνει τις υφιστάμενες διατάξεις πρόκειται να επιβληθεί 

ετήσιος ειδικός φόρος στα επιβατικά αυτοκίνητα και σε μοτοσικλέτες υψηλού 

κυβισμού (άνω των 1.929 κ.εκ.), να καταργηθεί το αφορολόγητο όριο στα κέρδη 

από λαχεία, λαχειοφόρες αγορές, κληρώσεις και στοιχήματα, να ολοκληρωθεί η 

αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της έκτακτης εισφοράς- της οποίας 

εκκρεμεί η συνταγματικότητα στα δικαστήρια-, να σταλούν σε εκατομμύρια 

ιδιοκτήτες ακινήτων τα εκκαθαριστικά ΕΤΑΚ για το 2009 με το νέο αφορολόγητο 

που επιβαρύνει περισσότερο τους άγαμους κτλ.  

Παράλληλα, θα σταλούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για τα σκάφη αναψυχής 

άνω των 10 μέτρων και για τα ιστιοπλοϊκά άνω των 15 μέτρων, καθώς και η 

έκτακτη εισφορά στους παραπάνω ιδιοκτήτες. Επίσης, αυξημένα έσοδα αναμένει 

το κράτος από την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη, που 

αντιστοιχεί περίπου σε 6 λεπτά ανά λίτρο, επί της λιανικής τιμής και την αύξηση 

των τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και την επιβολή τέλους 12% επί της 

αξίας του χρόνου ομιλίας στα καρτοκινητά.  

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 

Συστημάτων αναμένεται εντός των επομένων ημερών να βάλει μπροστά τις 

μηχανές έκδοσης των νέων εκκαθαριστικών ΕΤΑΚ για το 2009 προκειμένου  

να πληρωθεί τουλάχιστον η πρώτη δόση του φόρου ακίνητης περιουσίας  

μέσα στο τρέχον έτος.  

Σε ό,τι αφορά τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει 

αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (πρώην ΣΔΟΕ). Πάντως, η ΥΠΕΕ 

το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2009 επέβαλε πρόστιμα αυξημένα κατά 

27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009. Ωστόσο τα πρόστιμα αυτά 

στις περισσότερες περιπτώσεις «λιμνάζουν» στις εφορίες και καθυστερούν να 

επιβληθούν και, το σημαντικότερο, να πληρωθούν.

κΑΙ ΕΝΑ κΑΛΟ ΝΕΟ: ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ κΑΤΟΙκΙΑΣ 

Ανάσα στους φορολογούμενους πολίτες δίνει απόφαση του Συμβουλίου  

της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται του φόρου για την αγορά 

πρώτης κατοικίας όλα τα έγγαμα ζευγάρια, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψιν αν ο 

ένας από τους δύο συζύγους είχε τύχει ανάλογης φοροαπαλλαγής πριν από τον 

γάμο. Στην απόφαση αυτή κατέληξε η επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίνοντας ότι στην περίπτωση απόκτησης κατοικίας 

μετά τον γάμο δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον 

φόρο η εκποίηση του ακινήτου που έχει αγοράσει πριν από τον γάμο ο ένας  

από τους δύο συζύγους, ο οποίος είχε τύχει φοροαπαλλαγής, καθώς 

«για την οικογένεια, η απαλλαγή αυτή είναι η πρώτη που χορηγείται». 

Λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος  

η οικογένεια και ο γάμος τελούν υπό την προστασία του κράτους, το ΣτΕ έκρινε 

ειδικότερα ότι «οι έγγαμοι δικαιούνται απαλλαγής από τον φόρο μεταβιβάσεως 

ακινήτων, για την απόκτηση οικογενειακής στέγης, χωρίς να λαμβάνεται υπ΄ όψιν 

απαλλαγή από τον φόρο αυτόν, της οποίας είχε τύχει ένας από τους συζύγους 

πριν από τον γάμο». Και διευκρινίζει:  

«Ο άγαμος δεν τελεί υπό τις αυτές συνθήκες με τον έγγαμο ή την οικογένεια 

και συνεπώς η απαλλαγή της οποίας είχε τύχει, υπηρετούσε, όταν είχε δοθεί, 

διαφορετικό σκοπό».

 

 

ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ Ο ΛΟΓΟΣ (...ΠΑΛΙ)

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

πραγματοποίησε διασταυρωτικούς ελέγχους στις 

επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο ευνοϊκό μέτρο 

έκδοσης Αθεωρήτων Στοιχείων.  

Οι επιχειρήσεις που θεωρούν τα στοιχεία τους 

μέσω των ΔΟΥ ελέγχονται για τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις αλλά και για τα ασφαλιστικά 

τους χρέη σε κάθε θεώρηση και όταν δεν είναι 

συνεπείς, δεν δύνανται να συνεχίσουν την 

δραστηριότητα τους, εκτός εάν τακτοποιήσουν 

τις υποχρεώσεις τους. Οι επιχειρήσεις που 

έχουν ενταχθεί στο μέτρο έκδοσης αθεωρήτων 

τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης όσον αφορά 

τον έλεγχο των υποχρεώσεών τους, αφού ο 

έλεγχος ενεργείται από τους ίδιους και μόνο για 

τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, μία φορά 

ανά διαχειριστική περίοδο, ενώ συγχρόνως τους 

παρέχεται επιπλέον διάστημα ενός μηνός για την 

τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους.  

Αποτελεί αντικοινωνική συμπεριφορά για τις 

επιχειρήσεις που επωφελούνται να μην πληρούν 

τις εκ του νόμου προϋποθέσεις για την ένταξη 

τους στο ειδικό αυτό καθεστώς. Για το λόγο 

αυτό, η ΓΓΠΣ πραγματοποίησε διασταυρωτικούς 

ελέγχους. Ειδικότερα ελέγχθηκε η τήρηση των 

υποχρεώσεων για 163.756 επιχειρήσεις για 

το 2007. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι 

σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων δεν πληρούσαν 

τις προϋποθέσεις ένταξης. Ειδικότερα βρέθηκαν 

17.802 επιχειρήσεις που είτε: 

1. Όφειλαν ποσά άνω των 6.000 ευρώ. 

2. Δεν είχαν υποβάλει εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 

�. Δεν είχαν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. 

4. Δεν είχαν υποβάλει Δηλώσεις Εισοδήματος. 

Τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων καταλήγουν 

στις αρμόδιες ΔΟΥ ώστε να διαπιστωθούν οι όποιες 

παραβάσεις και να δρομολογηθούν οι εκ του νόμου 

προβλεπόμενες διαδικασίες και κυρώσεις.
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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: Δημήτρης Λυκουρέζος

Φωτογραφία γάμου 
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Με εφόδιο τη μηχανή του και την 

ανθρωποκεντρική του προσέγγιση 

ο Ιάκωβος Χατζησταύρου 

απαθανατίζει στιγμές από την 

καθημερινότητα των ανθρώπων 

σε όλο το πλανήτη. Μας μίλησε 

για τα ενδιαφέροντα του αλλά και 

τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 

σύγχρονος φωτορεπόρτερ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: κ. ΓκΙΤάκΟΥ

Ιάκωβος Χατζησταύρου
H ανθρωπιστική ματιά

• Πως γίνατε φωτορεπόρτερ;
Στην ουσία από ένα λάθος! Από το λάθος ενός θείου μου, ο οποίος μου έδωσε μια πολύ παλιά 

φωτογραφική μηχανή για να μην το ενοχλώ. Ήταν μια αρχαία διοπτική μηχανή Smena-6. Έτσι 

μπήκα στη διαδικασία να ασχοληθώ με τη φωτογραφία και να ξεκινήσω να τραβάω. Όσο 

περνούσε ο καιρός αφιέρωνα όλο και περισσότερο χρόνο και αποφάσισα να εξελίξω το χόμπι 

μου σε επάγγελμα.  

• Έχετε κάνει κάποιες σπουδές ή είστε αυτοδίδακτος;
Έχω πάει σε σεμινάρια φωτογραφίας. Είχα κάνει στο Εργαστήρι μελέτης και εφαρμογής 

φωτογραφίας Κορυδαλλού από όπου αποφοίτησα το 1987, και μετά παρακολούθησα για καλή 

μου τύχη ως επαγγελματίας στον χώρο τα σεμινάρια ΝΕΛΕ του Δήμου Ζωγράφου με τον Νίκο 

Δημολίτσα, έναν υπέροχο δάσκαλο. Αργότερα γίναμε και φίλοι. Κατά καιρούς παρακολουθώ 

σεμινάρια και workshop. Γενικά, μου αρέσουν και είμαι από τους ανθρώπους που θεωρώ ότι έχω 

να μάθω πάρα πολλά ακόμα.

• Ασχολείστε κυρίως με το φωτορεπορτάζ;
Ναι. Είμαι φωτορεπόρτερ. Μπαίνω στην είδηση, μ’ ενδιαφέρει η είδηση, μ’ ενδιαφέρει η 

επικαιρότητα, όχι όμως όπως ως breaking news που πρέπει να τρέξεις για να καλύψεις μια 

βόμβα που έσκασε την δεδομένη στιγμή, αλλά μία κατάσταση που μπορείς να έχεις πριν από την 

βόμβα και μετά από την βόμβα. Το 50% της δουλειάς μου συνήθως είναι η προετοιμασία, το να 

ξέρω με ποιους έχω να κάνω και να μην έρχονται όλα τυχαία. Την τύχη μας την ορίζουμε εμείς 

ουσιαστικά. 

• Τι είδους ρεπορτάζ καλύπτετε;
Θα μπορούσα να πω ανθρωποκεντρικό, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο. Ό,τι έχει σχέση με 

τον άνθρωπο, από τα στενά της Αθήνας μέχρι το τι συμβαίνει στην Τεχεράνη, στη Βαγδάτη, στο 

Κόσσοβο. Με ενδιαφέρει, ότι έχει σχέση με τον άνθρωπο που υποφέρει, τον άνθρωπο που 

γελάει, τον άνθρωπο σε όλες του τις στιγμές.

O φωτογράφος της εβδομάδας
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bΙΟΓΡΑΦΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ιάκωβος Χατζησταύρου 

εργάζεται ως επαγγελματίας 

φωτορεπόρτερ από το 1987 

στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια 

και στη ευρύτερη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. Τα τελευταία 

10 χρόνια εξειδικεύεται στο 

ανθρωπιστικό φωτορεπορτάζ 

και επικεντρώνεται στην 

απεικόνιση της καθημερινότητας των ανθρώπων που ζουν κάτω 

από αντίξοες συνθήκες. Συνεργάζεται με μεγάλα καθημερινά και 

εβδομαδιαία έντυπα και με κυβερνητικούς οργανισμούς. 

• Τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα συμπίπτουν με το ρεπορτάζ; Ή η 
σχέση σας συνδέεται και με τον βιοποριστικό παράγοντα;
Επειδή τη φωτογραφία τη ξεκίνησα από παιδί, τα ενδιαφέροντα μου 

περιστρέφονται γύρω από αυτή. Εκπαιδεύτηκα στις καταδύσεις  για να 

μπορώ να βγάζω υποβρύχια φωτογραφία, αργότερα ασχολήθηκα με το 

παραπέντε για να μπορώ να κάνω αεροφωτογραφία, σπηλαιολογία για 

να μπορώ να αναρριχούμαι και να κάνω μία φωτογραφία, οπότε κάποια 

στιγμή προσάρμοσα τα ενδιαφέροντα μου γύρω από τη φωτογραφία. 

Τελικά αυτό συνειδητοποίησα και μεγαλώνοντας ότι δεν θα έκανα ένα 

χόμπι αν δεν με ενδιέφερε και φωτογραφικά.

• Τι περιεχόμενο έχει σήμερα το ρεπορτάζ στην ψηφιακή εποχή;
Παλιότερα ο Έλληνας φωτορεπόρτερ ήταν εγκλωβισμένος στην ελληνική 

πραγματικότητα, μέχρι και τις αρχές του 2000. Τώρα, αν μιλήσουμε για το 

internet, έχει βοηθήσει αρκετά. Αν λατρεύω κάτι αυτό είναι το Bluetooth 

μου που έχω στο αυτί και μπορώ να οδηγάω και να φωτογραφίζω ή να 

γράφω και να μιλάω συγχρόνως, και το internet που μπορώ άμεσα να 

τραβήξω μια φωτογραφία και να τη στείλω στον αποδέκτη.

• Μπορεί κάποιος στην Ελληνική αγορά να παραμείνει ανεξάρτητος 
απέναντι στα “πακέτα” των μεγάλων πρακτορείων;
Εγώ θα δανειστώ αυτό που ανέφερε ο Ara Güler, ένας μεγάλος 

επώνυμος και αναγνωρισμένος Τούρκος φωτογράφος: “Αν δεν έχεις 

λεφτά ή ο πατέρας σου δεν είναι καπιταλιστής”, όπως είχε πει σε 

ανάλογη συνέντευξη που του είχα κάνει για το περιοδικό Ταχυδρόμος, 

“καλύτερα να μη γίνεις φωτογράφος, γίνε κάτι άλλο”. Όχι, δεν είναι 

εύκολα τα πράγματα, παλιότερα ήταν ευκολότερα. Στην ΕΦΕ λέμε ότι 

είμαστε από τους μοναδικούς επαγγελματίες που ως παραγωγοί πάμε 

το αυγό στον πελάτη κι εκείνος μας καθορίζει την τιμή του αυγού. Τώρα 

βέβαια υπαγόμαστε και δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί, στην Ένωση 

Ιδιοκτητών Τύπου. Δεν έχω σχέση με τον ιδιοκτήτη εφημερίδας, εγώ 

είμαι φωτορεπόρτερ. Αυτό που οφείλω να κάνω είναι να καλύψω 

οπτικοακουστικά το γεγονός που γίνεται αυτή τη στιγμή.

• Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τα “προσωπικά δεδομένα” όταν 
φωτογραφίζετε σε δημόσιο χώρο;
Ναι. Είναι γελοίο όλο αυτό. Διάβαζα για έναν συνάδελφο, που 

συνελήφθη στην Αγγλία. Είναι ντροπή, θα πρέπει να γελάει ο κόσμος 

και όχι να το παίρνουμε προσωπικά, δεν είμαστε αλήτες. Παλιά είχα 

πρόβλημα για τις φωτογραφίες που τραβούσα, φοβόμουν μην τις πάρει 

η αστυνομία, Μιλάμε για προσωπικά δεδομένα αλλά είναι ντροπή. Αν 

ήταν έτσι πριν από χρόνια ούτε ο Bresson ούτε κανένας φωτογράφος 

δρόμου δεν θα μπορούσε να κάνει φωτογραφία. 

O φωτογράφος της εβδομάδας
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Πριν 55 χρόνια... 


