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Τ. ΤζΙΜΑΣ

Mεταχρονολογημένες επιταγές
Η τακτική είναι γνωστή στους παροικούντες την 
Ιερουσαλήμ της δημοσιογραφίας. Αφήνουμε να 
«διαρρεύσει» κάποιο σχέδιο νόμου ή αν το θέμα είναι 
πολύ ζόρικο, η σχεδιαζόμενη νομοθεσία διατυπώνεται 
ως “πρόθεση” από επίσημα κυβερνητικά χείλη.  
Αφού η ρουκέτα …σκάσει, μετράμε αντιδράσεις  
και αναλόγως πράττουμε. Γιατί το γράφω αυτό; 
Γιατί δειλά-δειλά βλέπουν το φως της δημοσιότητας 
άρθρα, συνεντεύξεις και αναλύσεις σε οικονομικές 
εφημερίδες που φανερώνουν ξεκάθαρα τις προθέσεις 
της κυβέρνησης να δρομολογήσει την κατάργηση των 
μεταχρονολογημένων επιταγών. 
Αν δούμε ιστορικά το θέμα θα πάμε πολλά χρόνια 
πίσω. Τότε ο τραπεζικός δανεισμός προς τις 
επιχειρήσεις ήταν ανύπαρκτος. Έτσι το δαιμόνιο του 
Έλληνα εφηύρε το κόλπο με τη μεταχρονολόγηση 
των επιταγών που έγινε σύντομα καθεστώς στην 
Ελλάδα και βεβαίως - βεβαίως μοναδικό φαινόμενο 
συναλλακτικής πρακτικής σ’ όλη την Ευρώπη! 
Όμως σήμερα, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, 
οι σφραγισμένες επιταγές - σύμφωνα με πρόσφατα 
στοιχεία του Τειρεσία - έχουν φθάσει στο τεράστιο 
ποσό των 2,4 δις ευρώ που αναλογεί στο 1% του 
συνολικού ποσού των επιταγών που έχουν εκδοθεί 
και κυκλοφορούν. Το φαινόμενο αυτό έχει πάρει 
πραγματικά ανησυχητικές διαστάσεις και είναι λογικό 
ν’ αναζητούνται τρόποι που όχι απλά θα  
το περιορίσουν αλλά και θα το εξαλείψουν.  
Τα στοιχεία του «Τειρεσία» είναι αποκαλυπτικά: 
- Πάνω από το 86% του συνόλου αυτών που έχουν 
εκδώσει ακάλυπτες επιταγές οφείλει από αυτές πάνω 
από 5.000 ευρώ.
- Το ποσό των επιταγών που σφραγίζονται είναι κατά 
μέσο όρο 10.000 ευρώ.
- Πάνω από το 47% των εκδοτών ακάλυπτων 
επιταγών έχει από 2 έως 10 σφραγισμένες επιταγές.
Είναι πασιφανές ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα και 
το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: Εάν την σήμερον 
ημέρα καταργηθεί “ατάκα κι επιτόπου” η έκδοση 
μεταχρονολογημένων επιταγών, τι θα συμβεί; 
Πιστεύω τίποτα το δραματικό! Πολύ απλά θα 
εξυγιανθεί η οικονομική μας δραστηριότητα. 
Το μέτρο δεν πρόκειται όμως ουδέποτε - τουλάχιστον 
στο ορατό μέλλον - να εφαρμοστεί γιατί δεν συμφέρει 
τις τράπεζες. Σκεφθείτε το λίγο...

Φωτογραφική παιδεία 

Τμήμα Φωτογραφίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας
Εικοσιπέντε χρόνια από την ίδρυσή του

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Αθήνας 

πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των 24 νέων πτυχιούχων φωτογράφων 

που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους στο Τμήμα Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Tεχνών του ΤΕΙ Αθήνας. Το Τμήμα Φωτογραφίας, όπως 

ονομαζόταν αρχικά, ιδρύθηκε το 1985. Την ερχόμενη χρονιά θα γιορτάσει τα 25 

χρόνια από την ίδρυσή του με πληθώρα εκδηλώσεων, ο σχεδιασμός των οποίων 

έχει ήδη ξεκινήσει. Θυμίζουμε ότι το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στη χώρα 

μας, που παρέχει πτυχίο φωτογράφου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στην σελίδα 3 θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών 

καθώς επίσης και κάποιες άλλες χρήσιμες πληροφορίες για το Τμήμα.    

   
 

Μερική άποψη από το studio διαφημιστικής φωτογραφίας

http://www.photo.gr/v2/index.php
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http://www.kodak.gr/go/apex
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Φωτογραφική παιδεία 

24 νέοι πτυχιούχοι φωτογράφοι 
Του τμήματος Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας

Το Τμήμα δημιουργήθηκε το 1985 κατόπιν συνδυασμένης πρωτοβουλίας συνδικαλιστικών 

οργανώσεων φωτογράφων (ΠΟΦ/ΕΚΦΑ, ΕΦΕΔΗΦ) αλλά και προσωπικοτήτων και 

παραγόντων του χώρου της καλλιτεχνικής και δημιουργικής φωτογραφίας της χώρας μας, 

ικανοποιώντας χρόνιο αίτημα του κλάδου για την ίδρυση Ανωτάτης Σχολής Φωτογραφίας. 

Η εισαγωγή στη σχολή πραγματοποιείται με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων 

χωρίς να χρειάζεται κάποια πρόσθετη εξέταση ιδιαίτερων “φωτογραφικών” δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων των υποψηφίων, δηλ. όπως συμβαίνει με όλα τα Τμήματα Σχολών της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός Αρχιτεκτονικής και ελαχίστων άλλων εξαιρέσεων. 

Παρέχεται δυνατότητα για συνέχιση σπουδών στο εξωτερικό και εκπόνηση μεταπτυχιακών 

διπλωμάτων και διδακτορικών εντός και εκτός Ελλάδος.  

Οι εγκαταστάσεις της σχολής διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας 

και εάν το σύστημα προμηθειών ήταν πιο ευέλικτο στον τομέα της Δημόσιας Παιδείας, 

φωτογραφικές μηχανές, υπολογιστές, λογισμικά και προγράμματα θα εισάγονταν πολύ 

πιο γρήγορα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόσφατα στο Τμήμα δημιουργήθηκε επίσης 

μεγάλο ψηφιακό studio για τις ανάγκες του video με καλή οργάνωση και εξοπλισμό.  

Όμως τα μηχανήματα και οι εγκαταστάσεις δεν θα είχαν καμία αξία αν οι διδάσκοντες στη 

σχολή δεν διέθεταν την απαιτούμενη κατάρτιση για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις 

προκλήσεις της νέας εποχής. Στο Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του 

ΤΕΙ Αθήνας διδάσκουν σήμερα περίπου 30 καθηγητές πολλοί από τους οποίους διαθέτουν 

πανεπιστημιακά διπλώματα, διδακτορικά και περγαμηνές ο καθένας στο τομέα ειδίκευσής 

τους. Δεν θα ήταν καθόλου αναληθές εάν αναφέραμε ότι σήμερα η ''σχολή του Αιγάλεω'' 

συγκεντρώνει τους καλύτερους καθηγητές Φωτογραφίας που διαθέτει η χώρα μας με όλες 

τις υπόλοιπες καλλιτεχνικές σχολές διαφόρων πανεπιστημίων να έπονται μακράν δεύτερες. 

Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: Το πρόγραμμα σπουδών αναμορφώθηκε μόλις πέρυσι και 

προσαρμόστηκε 100% στις ανάγκες του σύγχρονου φωτογράφου και βιντεολήπτη, χωρίς 

να περιορισθεί καθόλου η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων υψηλού επιπέδου για την 

τέχνη, την αισθητική και την ιστορία της φωτογραφίας. Παράλληλα προστέθηκαν μαθήματα 

για το σύγχρονο επιχειρείν, την λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και άλλα πρακτικά 

ζητήματα του φωτογραφικού επαγγέλματος.

Ο διαδικτυακός τόπος του Τμήματος Φωτογραφίας: www.photography@teiath.gr

Για προσλήψεις σπουδαστών επί πτυχίω και αποφοίτων: www.teiath.gr/career 

Αναμνηστική φωτογραφία των πτυχιούχων φωτογράφων με καθηγητές τους. Στην διπλανή στήλη 
άλλα στιγμιότυπα από την ορκωμοσία και κάτω αριστερά εξωτερική άποψη του ΤΕΙ στο Αιγάλεω.
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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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Φωτορεπορτάζ

iSquare
Εκδήλωση για το ξεκίνημα του νέου επίσημου διανομέα της Apple

Ανακοινώθηκε επίσημα στις 3 Νοεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων,  

η έναρξη της λειτουργίας της iSquare, της νέας εταιρείας του Ομίλου της Info-Quest  

που ανέλαβε την προώθηση, διανομή και υποστήριξη των προϊόντων Apple στην  

Ελλάδα και την Κύπρο.

 Κατά τα διάρκεια της συνέντευξης τύπου ανακοινώθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της 

εταιρείας. Περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της συνεργασίας της εταιρείας με τις αλυσίδες 

λιανικής, την ανάπτυξη των authorized resellers, την δημιουργία σημείων πωλήσεων 

shops in shops σε μεγάλα εμπορικά καταστήματα αλλά η ανάπτυξη των Apple Premium 

Resellers καταστημάτων στην Ελλάδα και την Κύπρο, στα πρότυπα που ορίζει η Apple, 

όπου ο πελάτης θα ζει πραγματικά την απόλυτη εμπειρία της Apple. 

Μάλιστα η εταιρεία φιλοδοξεί να εγκαινιάσει 10 τέτοια καταστήματα μέσα στα επόμενα 

τρία χρόνια. Για την επόμενη τριετία φιλοδοξεί επίσης και τον διπλασιασμό του 

μεριδίου αγοράς για την Ελλάδα. Τέλος η iSquare ανακοίνωσε τη νέα της ιστοσελίδα 

στη διεύθυνση www.isquare.gr, που φιλοδοξεί να χρησιμεύσει σαν κόμβος 

επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού για τα προϊόντα και τις λύσεις της εταιρείας. 

Ταυτόχρονα στη διεύθυνση www.isquare.gr/blog/ δημιουργήθηκε ένας διαδραστικός 

ιστότοπος όπου μπορεί ο καθένας να μπει και να διαβάσει τα τελευταία νέα από την 

iSquare και την Apple, καθώς και να δει χρήσιμες συμβουλές για τη διαχείριση του 

Mac ή iPod και να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους της εταιρείας ώστε να υπάρξει 

ένα ζωντανό κανάλι επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πελάτες της Apple. Κατά 

τη διάρκεια της εκδήλωσης οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να περιεργαστούν 

το νέο iMac με την «απόλυτη οθόνη» που συνοδευόταν από το ποντίκι multi touch 

Magic mouse, το νέο MacBook, τον πιο δημοφιλή φορητό υπολογιστή, όπως επίσης 

και το οικολογικό Mac mini.

iSQUARE 2�0 90�2892

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 

www.photo.gr
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http://www.intersys.gr
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Olympus E-P2
Ντουέτο στο φορμά Micro 4/3

H Ε-Ρ1 προκάλεσε αίσθηση και τάραξε 

τα νερά στον κόσμο του design 

φωτογραφικών μηχανών με το retro 

look. Τότε πολλοί σχημάτισαν την άποψη 

πως η Olympus όφειλε να διευρύνει τη 

γκάμα Micro 4/3 για να έχει πιθανότητες 

να κερδίσει τη μάχη του ανταγωνισμού. 

Εξάλλου την ίδια συνταγή ακολούθησε και 

η «ομοϊδεάτις» Panasonic με τα μοντέλα 

G1, GH1 και GF1. Η δεύτερη παρουσία 

της Οlympus υιοθετεί μικροδιαφορές 

στην εμφάνιση, μαύρο φινίρισμα και 

αλλαγές στα σημεία. Σε κάθε περίπτωση 

ο αισθητήρας είναι ίδιος 17,3x13mm με 

ανάλυση 12,3Megapixel. Θα διατίθεται 

σε κιτ με το φακό 14-42mm με ή χωρίς 

το ηλεκτρονικό σκόπευτρο VF2. Για την 

προσαρμογή του τελευταίου το οποίο 

ανοίγει σε γωνία ως 90°, φροντίζει 

ειδική ηλεκτρική επαφή κάτω από το hot 

shoe. Άλλες τροποποιήσεις αφορούν 

το AF-Tracking για την παρακολούθηση 

κινούμενου αντικειμένου χωρίς να 

χάνεται η εστίαση, τα δύο νέα Αrt Filters 

και η λειτουργία iEnhance. Ταυτόχρονα 

αναγγέλθηκαν και δύο νέοι φακοί για το 

σύστημα Μicro 4/3 o υπερευρυγώνιος 

zoom Zuiko Digital ED 9-18mm f/4.0-5.6 

(ισοδύναμος 18-36mm) και ο wideangle 

zoom Zuiko Digital ED 14-150mm f/4.0-5.6 

(ισοδύναμος 28-300mm) 

FOTOMATIC 2�0 2���8�0-2

Capture One �
Νέα έκδοση

Το σκανδιναβικό software υπερόπλο, ειδικό για τη διαχείριση 

αρχείων RAW format, κυκλοφορεί πλέον σε ένα έκδοση 

με επαυξημένες δυνατότητες. Η έκδοση 5 αποσκοπεί σε 

βελτιωμένο workflow για τον επαγγελματία και τον απαιτητικό 

ερασιτέχνη που προτιμάει να εργάζεται με RAW (αν και 

το πρόγραμμα είναι συμβατό και με JPEG). Aνάμεσα στις 

δυνατότητες και τα εργαλεία που ξεχωρίζουν αναφέρουμε.  Το 

Focus Mask σε συνδυασμό με το Focus Tool που επαληθεύει 

την ευκρίνεια και την εστίαση, κατάλληλο για πορτρέτα, γάμους 

και μόδα, το Remove Dust Spots, που αφαιρεί τα ίχνη σκόνης 

με ένα απλό πάτημα του ποντικιού και το υποπρόγραμμα 

Workflow Accelerator που υποστηρίζει αρχεία Enhanced 

Image Package (*.EIP) τα οποία με τη σειρά τους περιλαμβάνουν 

ανέγγιχτο το αρχικό RAW συν όποιες διορθώσεις και προφίλ LCC. Επίσης περιέχονται άλλα 

εργαλεία όπως η υποστήριξη για πολλαπλά μόνιτορ, το Live Preview που επιταχύνει τη 

σύνθεση, το φωτισμό και την εστίαση προβάλλοντας την εικόνα πριν τη λήψη στην οθόνη 

του υπολογιστή, το Watermark (υδατογράφημα) που ανεβάζει το επίπεδο ασφάλειας ώστε 

να μην κλέβονται εικόνες, το Advanced Color Editor που επεμβαίνει στα χρώματα και 

τροποποιεί ακόμη και προφίλ ΙCC κλπ.  Το νέο software διατίθεται σε εκδόσεις απλή, DB 

(για ψηφιακές πλάτες) και Pro με εμπλουτισμένες δυνατότητες καθώς και σε upgrade για 

παλιότερους εγγεγραμμένους χρήστες.

FOTOVISION 2�0 33908��

http://www.photoshots.gr
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http://www.photometron.com/Photometron/


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 43 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 9  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 9

Vanguard AltaPro
Mε βραβείο TIPA

H νέα σειρά τριπόδων Alta Pro 

κατασκευάζεται από αλουμίνιο ή 

ανθρακονήματα και υλοποιεί την 

καινοτομική σχεδίαση MACC (Multi Angle 

Central Coloumn). Πρόκειται για σχεδιαστικό 

χαρακτηριστικό που επιτρέπει την 

περιστροφή της (κινητής και αποσπώμενης) 

κεντρικής κολώνας σε εύρος 130°. 

Μάλιστα με το σύστημα ISSL (Instant 

Swivel Stop and Lock) επαναφέρεται 

άμεσα η - εξαγωνικής διατομής - κεντρική 

κολώνα με μία κίνηση πατώντας το 

πορτοκαλί κουμπί. Η σειρά περιλαμβάνει 

το μοντέλο 283CT (ανθρακονήματα) που 

ζυγίζει μόλις 1,73κιλά και τα ελαφρώς 

βαρύτερα (αλουμινένια) 263ΑΤ και 

264ΑΤ που ζυγίζουν 2.0 και 2.1 κιλά 

αντίστοιχα.  Τα σκέλη ανοίγουν σε τρεις 

προρρυθμισμένες γωνίες 25°, 50° και 80°) 

και η σταθερότητά τους εξασφαλίζεται από 

τον ισχυρό κεντρικό μεταλλικό σύνδεσμο 

από κράμα μαγνησίου. Για το πιάσιμο στις 

δύσκολες μέρες του χειμωνιάτικου κρύου, 

φροντίζουν τα περιβλήματα από αφρώδες 

πλαστικό.

ΣΑΛκΟΦΩΤ 2�0 32�7�0�

Ideal-Toshiba
“Εγγύηση ότι και αν συμβεί”

Η Ideal ανεβάζει για μια ακόμη τον πήχυ 

στης εγγυήσεις που προσφέρουν οι 

εταιρείες καταναλωτικών ηλεκτρονικών, 

προσφέροντας κάλυψη των καταναλωτών 

ακόμα και στις πιο ακραίες περιπτώσεις. Έτσι 

παρέχει κάλυψη ακόμα και στις περιπτώσεις 

κλοπής, ατυχήματος αλλά και απόλυσης. 

Η προσφορά ισχύει για κάθε αγορά laptop 

Τοshiba που θα πραγματοποιηθεί μέχρι τις 

31 Ιανουαρίου 2010 αρκεί να εγγραφείτε 

εντός 7 ημερών στο 

www.nomatterwhatguarantee.com

IDEAL ΗΛΕκΤΡΟΝΙκΗ 2�0 ��93900

Athens Photo Festival 09
Το σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός ξεκίνησε

Άνοιξαν οι πύλες του Athens Photo Festival 09 την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 20:00. 

Η διοργάνωση διαρκεί μέχρι την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου και το κεντρικό εκθεσιακό 

πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης φιλοξενείται στον κύριο χώρο του Φεστιβάλ, 

Κτίριο Εσπλανάδας, Πλατεία Νερού (δίπλα στο γήπεδο Tae Kwon Do), Ολυμπιακός 

Πόλος Φαλήρου, Ολυμπιακά Ακίνητα. 

Ο κεντρικός χώρος της φετινής διοργάνωσης στο Δέλτα Φαλήρου αντιπροσωπεύει μία  

πλατφόρμα καλλιτεχνικής έκφρασης αφιερωμένη στους φίλους του φωτογραφικού 

μέσου και του ψηφιακού πολιτισμού. Το κτίριο της Πεζογέφυρας Εσπλανάδας 

διαμορφώνεται ως μία πολιτιστική υποδομή που επιτρέπει τη δημιουργία γεφυρών 

και τον αμοιβαίο διάλογο μεταξύ ετερόκλητων στοιχείων και αναζητήσεων έκφρασης, 

με τη συνύπαρξη ποικίλων καλλιτεχνικών εγχειρημάτων. Παρουσιάζεται το έργο 120 

καλλιτεχνών μέσα από πρόγραμμα 11 εκθέσεων και 21 προβολών που καλύπτει μία 

επιφάνεια συνολικού εμβαδού 5.000τμ.

Πέρα από τις εκθέσεις και τις προβολές το πρόγραμμα πλαισιώνεται από σειρά 

ενεργειών που περιλαμβάνουν το Photo Folio Review 09 (Γυάλινο Κτίριο, δίπλα στο 

Κτίριο Εσπλανάδας), κύκλο διαλέξεων, την έκθεση των βραβευμένων φωτογραφιών 

της προφεστιβαλικής διοργάνωσης του Athens Photo Inspiration 09, τη λειτουργία 

πωλητηρίου φωτογραφικών βιβλίων, εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

για παιδιά και οικογένειες, πρόγραμμα 

εθελοντισμού και ειδικές ξεναγήσεις.

ΕΛΛΗΝΙκΟ κΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2�0 92�0�4� www.hcp.gr

Φωτ.: Wei Bi. “BRAVE NEW WORLD”
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http://www.papoulias-graph.gr/
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Pentax
Επιστροφή μετρητών έως και €250

Ανακοινώθηκε η έναρξη της καμπάνιας "PENTAX CASHBACK". Ισχύει για αγορές προϊόντων 

της εταιρίας μέχρι και τις 15/01/2010 στο σύνολο της Ελληνικής αγοράς. Η Ρentax, θέλοντας 

να τιμήσει την επιλογή των καταναλωτών, επιστρέφει μέχρι και €250 σε μετρητά έπειτα από 

κάθε αγορά για το σύνολο των προϊόντων της. Συγκεκριμένα οι καταναλωτές μπορούν να  

ζητήσουν επιστροφή μετρητών για αγορές οποιονδήποτε προϊόντων της Pentax που έχουν 

κάνει ταυτόχρονα, δηλ. ψηφιακή μηχανή DSLR, μηχανή compact, μηχανή μεγάλου zoom, 

φακό, φλας, λαβή ή εξάρτημα, κιάλια ανάλογα με την αξία της συνολικής τους αγοράς. 

Μετά την αγορά οι καταναλώτες δεν έχουν παρά επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.

pentax-cashback.com και να ακολουθήσουν τις οδηγίες. 

ΣΑΛκΟΦΩΤ 2�0 32�7�0�, 23�0 278�00

Praktica LM �2-03 
Φωτογραφίστε με τον DOMIPLAN φακό

Η PRAKTICA Γερμανίας παρουσιάζει την τελευταία άφιξη στη γκάμα των compact ψηφιακών 

μηχανών LUXMEDIA. Διαθέτει μεταλλικό σώμα, αισθητήρα 12 mega pixels και οθόνη 3,0’’. 

Πλούσια και σε χαρακτηριστικά καθώς ξεχωρίσαμε την λειτουργία παρακολούθησης προσώπου 

και αναγνώριση χαμόγελου αλλά και τον ψηφιακό σταθεροποιητή εικόνας. Στα πλεονεκτήματα 

της περιλαμβάνεται και η δυνατότητα manual ρύθμισης διαφράγματος και ταχύτητας, με 22 

σκηνές λήψης και η δυνατότητα φωτογράφισης με αναλογία λήψης κάδρου 3:2 ώστε να μην 

χάνεται θέμα στο κροπάρισμα κατά την εκτύπωση μεγέθους 10x15. Η μηχανή είναι εφοδιασμένη 

με τον περίφημο PENTACON DOMIPLAN φακό ενώ σε συνδυασμό με τον 1/2,5’’ CCD 12 MP 

αισθητήρα δίνει την δυνατότητα να εκτυπώσετε μεγάλες διαστάσεις φωτογραφιών. 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 2�0 384�772

Samsung Electronics
Aύξηση των κερδών το  

3ο τρίμηνο του 2009

Η Samsung Electronics ανακοινώσε 

ενοποιημένα έσοδα ύψους 35,87 

τρις γουόν για το τρίτο τρίμηνο του 

2009, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 

2009, παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξης του 18,5% σε σχέση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2008. Τα 

ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη 

του τριμήνου ανήλθαν στα 4,23 τρις 

γουόν, αυξημένα κατά 185,8% σε 

σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 

2008 και αυξημένα κατά 67,8% σε 

σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Στο πλαίσιο μίας πρώτης τόνωσης του 

αισθήματος του καταναλωτικού κοινού 

παγκοσμίως, η Samsung κατέγραψε 

σημαντική αύξηση εσόδων και κέρδη 

και στις δύο εμπορικές μονάδες 

- Device Solutions και Digital Media 

και Communications. Στην μονάδα 

Device Solutions η σημαντική ανάκτηση 

κερδών υποστηρίχθηκε από την εποχική 

ζήτηση σε memory chips και LCD 

panels, ενώ η μονάδα Digital Media 

& Communications εξακολούθησε να 

αυξάνει το μερίδιο αγοράς της σε κινητά 

τηλέφωνα, τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης 

και άλλα ηλεκτρονικά είδη προηγμένης 

τεχνολογίας και σχεδιασμού. 

SAMSUNG ELECTRONICS  

2�0 �89�23�/9

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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Case Logic
Προστατέψτε τα φωτογραφικά 
και το laptop

Το νέο σακίδιο Case Logic αποτελεί την 

απάντηση στις επιθυμίες των επαγγελματιών 

και ερασιτεχνών φωτογράφων αφού 

μπορούν πλέον σε μία τσάντα να 

κουβαλούν τη φωτογραφική μηχανή τους 

και το laptop. Η XNSLR-07 χωράει laptop 

μέχρι 16” και είναι διαθέσιμη σε δύο 

χρώματα, μαύρη και κόκκινη. Έχει ιμάντα 

ώμου και σκληρή εσωτερική βάση για 

μεγαλύτερη προστασία.

ΔΑΜκΑΛΙΔΗΣ 2�0 94�0888
Vect
LΕD φωτιστικά για τη βιντεοκάμερα

Τα φωτιστικά LED γίνονται πλέον το de facto στάνταρ στο video, χάρη στα εξαιρετικά 

τεχνικά πλεονεκτήματα όπως  η χαμηλή ηλεκτρική κατανάλωση που τους δίνει 

εντυπωσιακή αυτονομία, η σταθερά ελεγχόμενη χρωματική θερμοκρασία,  

η αποφυγή έκλυσης ενοχλητικής θερμότητας κλπ.  Από την εταιρία Κ. ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ 

& ΣΙΑ αντιπροσωπεύονται τα φωτιστικά LED της Vect σε ποικιλία ισχύων. Έχουν 

ρυθμιζόμενη χρωματική θερμοκρασία, τροφοδοσία με ρεύμα ή μπαταρία και 

ρυθμιζόμενη γωνία διασποράς με barndoor.  Το δημοφιλές μοντέλο LBPS-900 έχει 

φωτιστική ισχύ 900 lux, και επιλεγόμενη χρωματική θερμοκρασία 3200°/4500° Κelvin. 

Tροφοδοτείται από μια μπαταρία ΝΡ-550/750/960, έχει ηλεκτρική είσοδο 6-17V ενώ η 

γωνία διασποράς είναι 45°/90° Το μεγαλύτερο μοντέλο LBPS-1200 έχει φωτιστική ισχύ 

1200/1800lux ανάλογα με τη γωνία κάλυψης και διπλάσια ισχύ LED. 

ΣΙAΛΙΑΡΙΔΗΣ 2�0 32�3�9�

Φύση και ψηφιακή φωτογραφία
Σειρά διαλέξεων για ενήλικες

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, στην προσπάθειά του να διευρύνει την 

επικοινωνία του με το κοινό που ενδιαφέρεται για την Φύση και το Περιβάλλον, εγκαινιάζει 

σειρά διαλέξεων για ενήλικες, για περιορισμένο αριθμό ατόμων, με καταβολή μικρού 

αντισταθμιστικού οφέλους. Η πρώτη σειρά τεσσάρων μαθημάτων με θέμα «Φύση και ψηφιακή 

φωτογραφία» θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο, από τον γραφίστα - φωτογράφο Παύλο 

Παυλίδη. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν  9, 16, 23, 30 Νοεμβρίου 2009 και ώρα: 19:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Έμμη Γραμμένου στα 

τηλέφωνα 2�0 80�9784 και 2�0 80��870 και στο e-mail emmieg@gnhm.gr. 

Epson
Fine Art χαρτιά για εκτυπώσεις με 
“καλλιτεχνική” ποιότητα

Η Epson ανακοίνωσε τέσσερα νέα χαρτιά 

Fine Art που δοκιμάστηκαν από απαιτητικούς 

φωτογράφους ανά τον κόσμο ώστε να 

πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα 

αυθεντικά έργα τέχνης. Η νέα σειρά χαρτιών 

Epson περιλαμβάνει το 330gsm Hot Press 

Natural για απαλή επιφάνεια και το 340gsm 

Cold Press Natural για τραχιά επιφάνεια αλλά 

και τα δύο είναι ιδανικά για εκτυπώσεις που 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα 

μουσείο. Τα χαρτιά Hot Press Bright και  

Cold Press Bright παρέχουν ένα φωτεινότερο 

λευκό σημείο για διαχρονικές εκτυπώσεις. 

Τα νέα χαρτιά βασισμένα 100% σε βαμβάκι 

έχουν ουδέτερο PH, δεν περιέχουν linen 

και οξύ και έχουν μια ειδική κάλυψη για 

εξαιρετική γκάμα χρωμάτων και υψηλό  

D-Max. 

EPSON 2�0 8099499
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1.659 €

Nikon D300s σώμα

Nikon D700 σώμα	

Nikon	SB-900
Canon	580EX	II	

Μanfrotto 190XB με 
κεφαλή 390RC2 

Light stand 
3,80m αέρος

Mettle 600W 
Pro studio flash

Mettle QL-1000 
Συνεχούς Φωτισμού

Tamax stagelight 
φωτιστικό συνεχόμενης ροής 

DTR-800

Nikon 18-200 
VR II new

Sigma 18-250mm 
F3.5-6.3 DC OS HSM

Sony HVR-HD1000E

Sandisk Compact Flash 
16GB Extreme III 

30mb/sec

Silicon power CF 
8gb 200X

Canon EOS 7D σώμα

Canon EOS 5D Mark II σώμα	

2.088 €

395 €
379 €

249 € 117 €
99 €

2.210 €

139 €
45,50 €

1.569 €

75 €

23 €

469 €

785 €

Eπειδή ο επαγγελματίας ξέρει... εμπιστεύεται μόνο τους ειδικούς!

1.645 €

http://cptpapadakisphoto.gr
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«Αιώνιες» εκτυπώσεις
Υψηλή μακροβιότητα για 
εκτυπώσεις από Canon 
ImagePROGRAF iPF 6100 

Η Wilhelm Imaging Research είναι 

διεθνώς ο μοναδικός ανεξάρτητος 

οργανισμός πιστοποίησης της διάρκειας 

ζωής φωτογραφικών αναλώσιμων 

και έχει ήδη αξιολογήσει εκατοντάδες 

χαρτιά και μελάνια. Από τα εργαστήρια 

της WIR πέρασε και ο συνδυασμός 

ImagePROGRAF iPF 6100 με τα μελάνια 

Lucia (βασισμένα σε Pigment χρωστικές). 

Όπως έδειξαν οι μετρήσεις προσομοίωσης 

γήρανσης των υλικών, η αναμενόμενη 

διάρκεια ζωής κυμαίνεται από 100 χρόνια 

για τα έγχρωμα ως 200 χρόνια για τα 

ασπρόμαυρα.  

Επίσης αποδείχθηκε η αντοχή των υλικών 

αυτών σε περιβάλλοντα με υψηλή 

υγρασία και όζον. 

κοdak Pic Flick
Άλλη μια εφαρμογή εκτύπωσης για iPhone

Από την Eastman Kodak μας έρχεται η είδηση για μια ακόμη εφαρμογή για το δημοφιλές 

iPhone (θυμάστε την αντίστοιχη app της Canon, πριν λίγο καιρό;). Όποιοι λοιπόν έχουν την 

ασύρματη (WiFi) κορνίζα Kodak W1020 ή το ασύρματο (WiFi) πολυμηχάνημα ESP 5250, 

μπορούν να χρησιμοποιούν το iPhone είτε για να ανεβάζουν εικόνες ή να τις εκτυπώνουν. 

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν απάο το Αpp store της Apple. Oι κορνίζες της Κοdak 

είναι ήδη γνωστές στη χώρα μας όχι όμως και οι εκτυπωτές οπότε υπενθυμίζουμε ότι το 

πολυμηχάνημα αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στη γκάμα της εταιρίας  και διαθέτει 

μεγάλη οθόνη 2,4in. μέσα από την οποία μπορεί να επιλέγει κανείς και να τυπώνει αυτόνομα 

τις φωτογραφίες του. http://www.kodak.com/go/picflick

Ανάπτυξη της αγοράς Photobook
Στοιχεία της Futuresource για την Ευρώπη

Σύμφωνα με συμπεράσματα πρόσφατης έρευνας της εταιρίας Futuresource Consulting, 

η αγορά Photobook της Ευρώπης παρέχει τα εχέγγυα για υγιή ρυθμό ανάπτυξης με 

αύξηση της παραγωγής από 10.7εκ. τεμάχια το 2008 σε 14,5εκ. τεμάχια το 2009. Για 

το 2012 υπάρχει πρόβλεψη για 23εκ. τεμάχια. Αν και οι δείκτες επηρεάστηκαν από τις 

τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, ο κλάδος δείχνει μεγάλες προοπτικές, με 

καλή κερδοφορία και συνολικό τζίρο 400 εκ. ευρώ ως το τέλος της χρονιάς. Η έρευνα 

δείχνει ότι ο κύριος όγκος των παραγγελιών προέρχεται από το Internet, αναλογώντας 

περίπου στο 90% των πωλήσεων του 2008. Όμως αναμένεται να αυξηθεί η συμμετοχή των 

σημείων λιανικής μετά την είσοδο στην αγορά λύσεων άμεσης παράδοσης από την Kodak, 

Noritsu, Hewlett Packard και Kis Instant Photobook. Oι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρίες 

που παίζουν σε αυτό τον τομέα είναι τα φωτογραφικά εργαστήρια CeWe Color, Photobox 

και Εxtrafilm, τα τυπογραφεία SchmidKonz, Infowerk και e-Center καθώς και τα ειδικά 

εργαστήρια Albumprinter και Hofmann. Oι έξι μεγαλύτεροι κατασκευαστές απορροφούν 

πάνω από τ50% του τζίρου. 

Ανάκαμψη (;) 
για τα κινητά
Βελτίωση το 3ο οικονομικό τρίμηνο

Μετά από μια καταστροφική χρονιά 

για το σύνολο σχεδόν της βιομηχανίας 

κινητών, η περιπόθητη ανάκαμψη κάνει 

κάποια δειλά βήματα αισιοδοξίας. Όπως 

έδειξαν τα πρόσφατα στοιχεία της εταιρίας 

αναλυτών IDC, κατά το γ’ τρίμηνο 2009 

σημειώνεται βελτίωση των φορτώσεων 

από τα εργοστάσια κατά 5,6% σε σχέση 

με το προηγούμενο τρίμηνο, Παρόλα 

αυτά τα νούμερα παραμένουν αισθητά 

χαμηλότερα από πέρυσι αφου δείχνουν 

μείωση κατά 6% σε σχέση με το Q3 

του 2008. Συνολικά 287 εκ. συσκευές 

απεστάλησαν προς τους εμπορικούς 

προορισμούς τους κατά το Q3 2009 

έναντι 305,4εκ. το Q3 2008. H βελτίωση 

όμως μπορεί να είναι προσωρινή 

και να οφείλεται σε ρευστοποίηση 

προηγούμενων αποθεμάτων σε τιμές 

κάτω του κόστους, κάτι που δημιούργησε 

νέες παραγγελίες για να γεμίσουν 

τα ράφια. Πάντως, μετά την αιχμή 

ζήτησης που σημείωσε το iPhone δεν 

ξαναβρέθηκε το καινοτομικό προϊόν που 

έχει τα φόντα να «ζεστάνει» τη ζήτηση. 

Κάποιες υποσχέσεις από την πλατφόρμα 

Android όπως το Droid και το Cliq στα 

οποία στηρίζει τις ελπίδες της η Motorola, 

μένουν να επαληθευτούν.   

Διεθνές περισκόπιο
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http://www.photometron.com/Photometron/
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H έρευνα
Σε μικροοικονομικό επίπεδο, στη χώρα 

μας, στο κέντρο και στις γειτονιές, 

τα φωτογραφικά καταστήματα 

προσπαθούν να βρουν τη συνταγή 

που θα επιτρέψει τη συνέχεια της 

παρουσίας τους. Ένα βασικό βήμα ήταν 

η οργάνωση σε σχήματα συνεργασιών, 

τις αλυσίδες. Στην ελληνική εκδοχή 

τους, οι φωτογραφικές αλυσίδες δεν 

είναι franchise ούτε συνεταιρισμοί 

αλλά κοινές προσπάθειες ανεξάρτητων 

επιχειρηματιών. Οι αλυσίδες δίνουν 

μια πλατφόρμα κοινών και άρα πιο 

συμφερουσών αγορών, εταιρική 

ταυτότητα στην εμφάνιση, οργάνωση 

στο marketing, κεντρικά γραφεία 

υποστήριξης. Μιλήσαμε λοιπόν με τους 

εκπροσώπους και ζητήσαμε τις απόψεις 

τους για καυτά θέματα που απασχολούν 

τον κλάδο. 

Για περισσότερα, μπορείτε να ανατρέξετε 

στις σελίδες του PHOTOBUSINESS τ.37

Φωτογραφικές αλυσίδες 2009
Εκτενές αφιέρωμα στο PHOTOBUSINESS που θα κυκλοφορήσει σύντομα

Όπου και αν ρωτήσεις, σε όποια χώρα και αν ταξιδέψεις, ό,τι στατιστικές και στοιχεία 

και αν συμβουλευτείς, η αίσθηση για την φωτογραφική λιανική αγορά παραμένει 

ίδια: επιφυλακτικότητα και ανασφάλεια λόγω αφενός των ραγδαίων τεχνολογικών 

εξελίξεων και αφετέρου της οικονομικής κρίσης που ψαλίδισε αδυσώπητα τις 

κερδοφορίες. Αυτό αποκαλύπτει έρευνα που δημοσιεύεται στο υπό έκδοση περιοδικό 

PHOTOBUSINESS και περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα διευθυντικά στελέχη των 

γνωστών φωτογραφικών αλυσίδων.

Είναι αλήθεια ότι διεθνώς δεν είδαμε πολλές χρεοκοπίες πέραν κάποιων αμερικανικών 

κυρίως τραπεζών, και οι κρατικές ενέσεις ρευστότητας στους χρηματοπιστωτικούς φορείς 

απέτρεψαν κραχ τύπου 1929. Όμως η ενστικτώδης τάση για το συμμάζεμα, την περίσκεψη 

και την καταναλωτική αυτοσυγκράτηση είχαν το τίμημά τους στη λιανική αγορά, ειδικά στη 

φωτογραφική που σίγουρα δεν περιλαμβάνει είδη πρώτης ανάγκης. 

Η ψηφιακή επανάσταση έφερε καινούργιο κόσμο στη φωτογραφία, όμως δεν ευνόησε 

τον τομέα του photofinishing που με τον υψηλό κύκλο εργασιών και την ικανοποιητική 

κερδοφορία είχε στηρίξει την ανάπτυξη την περασμένη δεκαετία. Η κόπωση στο printing 

τείνει να μετασχηματιστεί σε εγκατάλειψη της συγκεκριμένης αγοράς για αρκετούς 

επαγγελματίες. Τα digital minilab απετέλεσαν μάλλον βραχυπρόθεσμη επένδυση 

του φωτογραφικού κλάδου. Με δεδομένη την ανάγκη να παρακολουθούνται και να 

ανανεώνονται τα χημικά αυτών των minilab καθώς και να υπάρχει minimum ημερήσια 

παραγωγή, αρκετοί ιδιοκτήτες συνειδητοποίησαν ότι πλέον δεν είναι συμφέρουσα η 

συνέχιση λειτουργίας. Έτσι σταδιακά στράφηκαν σε άλλες λύσεις όπως θερμικά και 

Inkjet μηχανήματα. Ευοδώθηκαν οι προσπάθειες μόνον των μεγάλων εργαστηρίων που 

συγκέντρωσαν ως πελάτες μικρότερα καταστήματα επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας. 

Αυξητική τάση παρουσιάζουν μόνον οι ειδικές εκτυπώσεις:  όπως photobook, αφίσες, 

κούπες, μπλουζάκια, παζλ κλπ. Όμως το photofinishing αποτελεί μόνον μία πλευρά των 

σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το φωτογραφικό κατάστημα. 

Η λιανική φωτογραφικών μηχανών, φακών κλπ. έχει προ πολλού μετατοπιστεί 

στα υπερκαταστήματα. Ελάχιστα κεντρικά μαγαζιά παραμένουν στο παιγνίδι της 

ανταγωνιστικότητας και διατηρούν το κοινό τους: κατά βάση συνειδητοποιημένους φίλους 

της εικόνας που εκτιμούν την ποιότητα της εξυπηρέτησης, τις συμβουλές και το φιλικό 

κλίμα. Τελικά, μόνον ο τομέας των υπηρεσιών παραμένει αλώβητος, στηρίζοντας την 

επιβίωση του επαγγέλματος. Περιλαμβάνει διαφορετικά αντικείμενα όπως τη φωτογραφία 

Στο παλμό της αγοράς

διαβατηρίου και ταυτότητας (για την οποία 

έδωσε επιτυχώς μάχη το συνδικαλιστικό 

όργανο του κλάδου), τη φωτογράφηση 

θρησκευτικών και κοινωνικών 

εκδηλώσεων, ορισμένες εμπορικές 

φωτογραφήσεις τύπου στούντιο, τη 

σχολική φωτογραφία κλπ. 

Οι υπηρεσίες αποτελούν το συγκριτικό 

πλεονέκτημα του φωτογράφου, το γήπεδο 

που παίζει μόνος, το χωράφι που μπορεί 

να καλλιεργήσει. Να πετύχει κερδοφορία, 

να προστατεύσει το επίπεδο της αμοιβής. 

Να κινηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αναγνωριστεί η ποιότητα της δουλειάς και  

να αναδείξει τη συμβολή του. 

Με αυτά δεν ισχυριζόμαστε ότι οι 

υπηρεσίες είναι το μόνο αντικείμενο 

που απέμεινε. Απλά ο επαγγελματίας 

πρέπει να πλαισιώσει τις υπηρεσίες 

με εκσυγχρονισμένο περιτύλιγμα, 

ελκυστικό χώρο, κάποια προϊόντα που 

«τραβάνε» π.χ. photobook, μεγεθύνσεις, 

προσκλήσεις παιδικών πάρτι, αφίσες κλπ. 

Να αφουγκραστεί τι ζητούν οι πελάτες και 

να «εκπαιδεύσει» το κοινό του στη νέα 

τεχνολογία, ώστε να τον αντιμετωπίσουν 

σαν σταθερό και όχι ευκαιριακό 

προμηθευτή.  

Οι προκλήσεις των καιρών είναι σοβαρές 

και χρειάζονται σοβαρή απάντηση. 

   Π.κΑΛΔΗΣ
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Μετρό Αγίου Ιωάννη. Αυτόνομο - Βιομηχανικό Μίνιμαλ 

Πλήρως εξοπλισμένο - Χαμηλά λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο). 

Πέντε μέτρα ύψος στο πλατό. Εμβαδόν: 90 τ.μ.

Περιλαμβάνονται: Make up room - Κουζίνα - WC- 

Πατάρι με θέσεις εργασίας και χώρο συσκέψεων, Αποθήκη. 

ΤΗΛ: +302109015671(καθημερινές 10.00-14.00) & 6977414108.

Επιχειρηματική ευκαιρία

Photo Studio
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Ο λόγος στoυς φορείς

Αχιλλέας Σκούπρας 
Πρόεδρος Σωματείου Φωτογράφων-Ζωγράφων Λάρισας

• Πόσα χρόνια λειτουργεί το σωματείο σας και πόσα μέλη έχει;

Το σωματείο υπάρχει περίπου 25 χρόνια. Εγώ είμαι πρόεδρος τα τελευταία 2 

χρόνια. Έχουμε 35 εγγεγραμμένα μέλη από όλο το Νομό Λαρίσης, όχι μόνο 

από την πόλη. Στο Νομό υπάρχουν περίπου 60 φωτογραφεία. Αν και στο τίτλο 

αναφέρονται οι ζωγράφοι στην πραγματικότητα όλα τα μέλη ασχολούνται με την 

φωτογραφία. Εγώ είμαι φωτογράφος. Το καταστατικό είναι παλιό και ονομαζόταν 

Σύλλογος Φωτογράφων Ζωγράφων, για να συμπεριλάβει και τους ζωγράφους 

μέσα που δεν είχαν κάποιο σωματείο, και εμείς το κρατήσαμε έτσι όπως ήταν. 

Πλέον όμως δεν έχουμε κάποιον ζωγράφο μέσα στο σωματείο. Τα μέλη μας είναι 

φωτογράφοι και έχουν όλοι καταστήματα που παρέχουν φωτογραφικές υπηρεσίες, 

κάνουν εκτυπώσεις κτλ. 

• Με τι έχει ασχοληθεί πρόσφατα το σωματείο που θεωρείτε ότι λειτουργεί θετικά για 

τον κλάδο σας;

Αυτό που έχουμε καταφέρει πρόσφατα και λειτουργεί υπέρ των μελών 

διευκολύνοντας την εργασία τους είναι ότι έχουμε στο 80%  των εκκλησιών μέσα 

στη πόλη φώτα σταθερά ψυχρού φωτισμού στα οποία κάνουν χρήση όλοι οι 

επαγγελματίες. Μετά το Πάσχα, σε συνεργασία με την Μητρόπολη φυσικά, θα 

τοποθετηθούν κλειδιά ώστε να έχει ένα κλειδί η εκκλησία και από ένα κλειδί κάθε 

μέλος που θα μπορεί να κάνει χρήση στα φώτα αυτά για να βοηθήσουμε και λίγο 

την κατάσταση με τους παραεπαγγελματίες. Βάζοντας τα κλειδιά ασφαλείας θα 

μπορεί το κάθε μέλος να πηγαίνει στην εκκλησία, να βάζει τα φώτα όπως επιθυμεί 

και φεύγοντας να τα κλείνει ή να τα αφήνει στον επόμενο συνάδελφο. Ήταν αρκετά 

δύσκολο στην αρχή και είχαμε πολλά προβλήματα μέχρι να τους πείσουμε αλλά 

σιγά σιγά το δεχτήκαν και είδαν ότι είναι πολύ απλό και πολύ χρήσιμο για όλους 

γιατί δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Κάποιες δυσκολίες υπήρχαν και υπάρχουν, 

αλλά δεν μπορούν να γίνουν όλα. 

• Ο παρεπαγγελματισμός θεωρείται ότι είναι δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζετε;

Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Τώρα πια στην εκκλησία δεν βλέπουμε συναδέλφους, 

αλλά πολλούς άγνωστους να κρατούν τη 

φωτογραφική μηχανή. Τα προβλήματα είναι 

γενικά. Στο κομμάτι της δουλειάς δεν έχουμε 

ιδιαίτερα προβλήματα. Στο κομμάτι της αγοράς 

είναι υπάρχει πάντα το πρόβλημα με τις τιμές τις 

οποίες αναπροσαρμόζει ο κάθε επαγγελματίας 

όπως επιθυμεί και δεν υπάρχουν κάποιες 

προκαθορισμένες τιμές, που να μπορούν 

να δουλέψουν όλοι. Κάθε καινούργιος 

επαγγελματίας που ανοίγει ένα κατάστημα 

θα σκεφτεί ότι θα δουλέψει με χαμηλές τιμές 

για λίγα χρόνια μέχρι να αποκτήσει το δικό 

του πελατολόγιο. Όλα αυτά όμως γυρίζουν 

σε κύκλο και η αγορά συνεχώς φθίνει και 

δυσκολεύει. Το κυριότερο πρόβλημα είναι 

αυτό, ότι έχουμε πολύ χαμηλές τιμές για τη 

δουλειά που προσφέρουμε και δεν υπάρχει η 

εκτίμηση και η εμπιστοσύνη του κόσμου στον 

φωτογράφο. 

• Θα θέλατε να αναφέρετε κάποιες άλλες 

δραστηριότητες του συλλόγου;

Προσπαθούμε και πιστεύουμε στη διαρκή 

επιμόρφωση. Για το λόγο αυτό οργανώνουμε 

συχνά σεμινάρια για τους επαγγελματίες. Αυτή 

τη στιγμή περιμένουμε να ξεκινήσουμε ένα 

σεμινάριο μοντάζ και Photoshop σε συνεργασία 

με την KEK Δυναμική. Αυτό είναι το τέταρτο 

σεμινάριο που διοργανώνουμε στο οποίο θα 

λάβουν μέρος 25 υπάλληλοι φωτογραφείων 

για να εκπαιδευτούν στο Photoshop για 50 

ώρες. 

• Όσον αφορά τον κεντρικό συνδικαλισμό, που 

θεωρείτε ότι πρέπει να επικεντρωθεί; 

Εμείς ανήκουμε στην ΠΟΦ και εγώ προσωπικά 

πιστεύω και συμφωνώ πάντα με αυτά που 

κάνουν και πρέπει να συμφωνούμε όλο 

και περισσότεροι χωρίς να δημιουργούνται 

εντάσεις και χωρίς να ανακατεύουμε τις 

κομματικές μας πεποιθήσεις. 

Ένα πρόβλημα με το οποίο πρέπει να 

ασχοληθούμε όλοι μας είναι το ζήτημα με τα 

πνευματικά δικαιώματα. Μου φέρνουν αρχεία 

από την Αθήνα και από άλλες πόλεις ελεύθερα 

και μετά λέμε ότι προστατεύουμε τα πνευματικά 

δικαιώματα των φωτογραφιών μας. Πιστεύω 

ότι τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να 

κρατηθούν και πρέπει ο κάθε επαγγελματίας να 

το σεβαστεί και να μην το χορηγεί στον πελάτη 

για να μην μπορεί να το κάνει χρήση. Κι εγώ 

έχω χάσει δουλειές έτσι αλλά καμιά φορά αυτό 

πρέπει να κάνουμε για το καλό όλων μας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΩΤ/ΦΩΝ - ζΩΓΡΑΦΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Παπακυριαζή 38, Τ.κ.4�2 22, 

Λάρισα Τηλ.: 24�0 �32�3�, Fax: 24�0 �3243� 
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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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    Η ανάθεση αρμοδιοτήτων
Βασικές αρχές

Προκειμένου να εμπεδώσεις τις βασικές αρχές της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, ας ξεκινήσουμε 

σκιαγραφώντας τη σκοπιμότητα και τα πλεονεκτήματα της, καθώς και τους ενδοιασμούς που 

έχουν συνήθως οι μάνατζερ στο θέμα αυτό. Καθένα απ’ τα παραπάνω ζητήματα αναλύεται 

στις επόμενες σελίδες, ενώ το κείμενο με τίτλο «Πρέπει να βελτιώσεις την ικανότητα σου 

ν’ αναθέτεις αρμοδιότητες;» θα σε βοηθήσει ν’ αξιολογήσεις κατά πόσο χρειάζεται να 

βελτιωθείς στον τομέα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων.

Η ΣκΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Για να το πούμε πάρα πολύ απλά, η ανάθεση αρμοδιοτήτων προϋποθέτει τη μεταβίβαση 

της διαχείρισης μιας συγκεκριμένης εργασίας (task) ή έργου (project) από ένα άτομο σ’ ένα 

άλλο, καθώς και τη δέσμευση του προσώπου που αναλαμβάνει τη δουλειά να τη φέρει εις 

πέρας. Όταν αναθέτεις αρμοδιότητες, δεν μεταβιβάζεις απλώς την ευθύνη σε κάποιον άλλο, 

αλλά και την υποχρέωση να διατηρήσει τα καθιερωμένα πρότυπα. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων 

είναι μία απ’ τις σημαντικότερες δεξιότητες που διακρίνουν τους επιτυχημένους μάνατζερ, 

μια δεξιότητα την οποία συχνά αμελούν ή παραβλέπουν όσοι μάνατζερ εργάζονται 

υπερεντατικά. Γνωρίζεις ότι είσαι αποτελεσματικός στην ανάθεση αρμοδιοτήτων όταν 

αφιερώνεις λιγότερο χρόνο στην «εκτέλεση» και περισσότερο στο σχεδιασμό των εργασιών, 

στην οργάνωση των πόρων και στην καθοδήγηση των ανθρώπων που χρειάζονται τη 

βοήθεια σου.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕκΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
Η αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για 

σένα, για τους συνεργάτες σου και για τον οργανισμό σου. Ας ξεκινήσουμε από σένα. 

Όταν αναθέτεις αρμοδιότητες, μπορείς να περιορίσεις το φόρτο εργασίας και τα επίπεδα 

άγχους σου, διαγράφοντας απ’ τη λίστα με τις εκκρεμότητες σου δουλειές που άλλοι 

έχουν τα προσόντα να κάνουν. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείς περισσότερο χρόνο για να 

επικεντρωθείς στα έργα που απαιτούν τις ιδιαίτερες δεξιότητες και το κύρος σου. Επίσης, 

η ανάθεση αρμοδιοτήτων σου επιτρέπει να δραστηριοποιείσαι σε τομείς υψηλότερου 

επιπέδου, όπως είναι ο σχεδιασμός, η συγκρότηση επιχειρηματικών αναλύσεων, ο έλεγχος 

των εργασιών, η διασφάλιση πόρων και η συνεργασία με ανθρώπους-κλειδιά. Η ανάθεση 

αρμοδιοτήτων ενισχύει επίσης την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε σένα και στην ομάδα σου. 

Για να κερδίσεις την εμπιστοσύνη, πρέπει πρώτα να δείξεις εμπιστοσύνη, και η ανάθεση 

αρμοδιοτήτων είναι ένας τρόπος να το πετύχεις αυτό. Το μήνυμα που δίνεις όταν αναθέτεις 

αρμοδιότητες είναι: «Σε εμπιστεύομαι ότι θα τα καταφέρεις». Επίσης βοηθά τους συνεργάτες 

σου να μάθουν πώς να πετυχαίνουν τους στόχους μέσω της ομαδικής προσπάθειας. Η 

ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος να ελέγξεις τις ικανότητες 

κάποιου μέλους της ομάδας σου πριν του δώσεις προαγωγή. Αν αναθέσεις μια σειρά 

αρμοδιοτήτων σ’ ένα στέλεχος, σύντομα θ’ αποκτήσεις μια καλή εικόνα για τα δυνατά και τ’ 

αδύνατα του σημεία. Τα ικανά στελέχη επωφελούνται απ’ την ανάθεση εργασιών και έργων. 

Κάθε νέα αρμοδιότητα αποτελεί ευκαιρία να μάθουν πώς ν’ αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, 

πώς να προγραμματίζουν τη δουλειά και πώς να εξασφαλίζουν τη συνεργασία των άλλων. 

Κατά συνέπεια, η ανάθεση αρμοδιοτήτων προσφέρει στα στελέχη εμπειρία στον τομέα της 

διοίκησης. Και η εξέλιξη των συνεργατών σου είναι κομμάτι της δουλειάς σου.

Στον πίνακα με τίτλο «Τα πλεονεκτήματα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων» συνοψίζονται τα 

σημαντικότερα οφέλη που απορρέουν απ’ την ανάθεση αρμοδιοτήτων για σένα, για την 

ομάδα σου και για τον οργανισμό σου.

ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΝΔΟΙΑΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΑΝΑΤζΕΡ
Η ανάθεση αρμοδιοτήτων κάνει μερικούς μάνατζερ επιφυλακτικούς. Φοβούνται ότι 

θα χάσουν τον έλεγχο του προσωπικού και της δουλειάς και ανησυχούν μήπως 

«εκθρονιστούν» απ’ τις δικαιοδοσίες τους. Μερικές φορές απλώς πιστεύουν ότι η δουλειά 

θα γίνει πιο αποτελεσματικά αν την αναλάβουν οι ίδιοι. Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, τέτοιου 

είδους φόβοι σπάνια επιβεβαιώνονται. Στον πίνακα με τίτλο «Συνηθισμένα επιχειρήματα 

κατά της ανάθεσης αρμοδιοτήτων» παρουσιάζονται τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα 

ενάντια στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και αντικρούονται με λογικά επιχειρήματα και ιδέες...

Leadership & marketing

	 Τα	κείμενα	του	άρθρου	

μας		αποτελούν	

αναδημοσίευση	από	τη	

σειρά	βιβλίων	

	 Μικρή σειρά του 

μάνατζερ

	 	“ΜΑΘΕ	Ν’	ΑΝΑΘΕΤΕΙΣ	

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ”	

	 των	εκδόσεων		

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΝΑΘΕΤΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ;

Ας δούμε μερικές απ’ τις πιο 

χαρακτηριστικές ενδείξεις που σε 

προειδοποιούν ότι θα πρέπει να 

μάθεις πώς ν’ αναθέτεις αρμοδιότητες 

πιο αποτελεσματικά.

• Δεν έχεις ποτέ χρόνο ν’ ανοίξεις 

τα e-mail σου. Συνήθως κάνεις 

υπερωρίες επειδή ασχολείσαι  με 

αρμοδιότητες που «μόνο εσύ» 

μπορείς να διεκπεραιώσεις.

• Συχνά οι συνεργάτες σου σε 

αποσπούν απ’ τη δουλειά σου 

για να ζητήσουν συμβουλές  και 

διευκρινίσεις για την εργασία που 

τους έχεις αναθέσει.

• Οι άμεσοι υφιστάμενοι σου 

αισθάνονται «παραγκωνισμένοι» 

και πιστεύουν ότι δενέχουν τη 

δικαιοδοσία να ολοκληρώσουν τη 

δουλειά που τους έχεις αναθέσει.

• Οι άμεσοι υφιστάμενοι σου 

νιώθουν ότι δεν είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι για να 

διεκπεραιώσουν τις εργασίες που 

τους έχεις αναθέσει.

• Συχνά παρεμβαίνεις στις εργασίες 

ή στα έργα που έχεις αναθέσει σε 

κάποιο απ’ τα μέλη της ομάδας σου.

• Αμφισβητείς τις αποφάσεις των 

συνεργατών σου και αναλαμβάνεις 

ξανά αρμοδιότητες τις οποίες οι 

συνεργάτες σου δεν χειρίζονται 

ικανοποιητικά.

• Τα μέλη της ομάδας σου δεν έχουν 

την ευθύνη των εργασιών ή των 

έργων που τους αναθέτεις.

• Το ηθικό είναι χαμηλό και 

οι συνεργάτες της ομάδας σου 

ανανεώνονται ολοένα και συχνότερα.

• Οι εργασίες που αναθέτεις δεν 

ολοκληρώνονται και οι προθεσμίες 

δεν τηρούνται.
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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

Aκάλυπτες επιταγές
Θα σφραγίζονται  πλέον σε 30 ημέρες
 

Σε 30 ημέρες αντί για 8 που ισχύει σήμερα θα σφραγίζονται οι επιταγές που δεν 

εξοφλούνται στη λήξη τους, με το νέο νομοσχέδιο της υπουργού Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρίας Λούκας Κατσέλη που προβλέπει μέτρα 

για την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά και την ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. Με το ίδιο νομοσχέδιο που θα δοθεί σύντομα στη δημοσιότητα 

για δημόσια διαβούλευση, προβλέπεται μείωση των χρονικών ορίων αναγραφής 

ενός οφειλέτη στον «Τειρεσία», εφόσον έχει εξοφληθεί η οφειλή για απλήρωτες 

επιταγές, διαταγές πληρωμής και κατασχέσεις και επιταγές για πληρωμή. 

Θα υπάρξει και αύξηση του ποσού κάτω από το οποίο δεν θα γίνονται αναγραφές 

στον «Τειρεσία», ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η άποψη των τραπεζών για το 

θέμα, αφού είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενες μαζί με τους οφειλέτες. 

Στο νομοσχέδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προβλέπεται ρύθμιση δανειακών 

υποχρεώσεων, με κριτήρια και προϋποθέσεις για επιχειρήσεις που πλήττονται 

λόγω της κρίσης, με δυνατότητα αναχρηματοδότησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, 

ενώ γίνεται απόπειρα να μπει τάξη στις μεταχρονολογημένες επιταγές και να 

αλλάξουν τα κριτήρια εγγυήσεων από το ΤΕΜΠΜΕ. 

Με τις ρυθμίσεις της κυρίας Κατσέλη γίνεται προσπάθεια για αντιμετώπιση του 

σοβαρού προβλήματος με τις μεταχρονολογημένες επιταγές. 

Προτείνεται ενδεικτικά ο προσδιορισμός, για παράδειγμα, ενός μίνιμουμ 

κριτηρίων για τη χορήγηση μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες σε συνεργασία 

με την Τράπεζα της Ελλάδος. Εξετάζονται ακόμη προτάσεις ώστε να 

εξορθολογιστεί ολόκληρο το πλαίσιο και η πρακτική που διέπουν τη λειτουργία 

των μεταχρονολογημένων και ακάλυπτων επιταγών, ώστε να μη λειτουργεί 

στις σημερινές σαθρές βάσεις που ουσιαστικά υπονομεύουν τη βιομηχανική 

παραγωγή, τις υπηρεσίες, τον τουρισμό και το εμπόριο. 

Οσον αφορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 

(ΤΕΜΠΜΕ), θα προωθηθούν αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις 

λειτουργίας των προγραμμάτων του, ώστε να ενισχυθούν αποδεδειγμένα 

βιώσιμες επιχειρήσεις που έχουν πραγματικά ανάγκη και αυτό ουσιαστικά θα 

αποτυπώνεται στα νέα προγράμματα του Ταμείου. 

Η κυρία Κατσέλη ζητεί από τους παραγωγικούς φορείς προτάσεις και μέτρα 

που πρέπει να προωθηθούν από την κυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπιστεί 

αποτελεσματικά το πρόβλημα ρευστότητας της οικονομίας και να στηριχθούν 

επιχειρήσεις και επαγγελματίες που πλήττονται σοβαρά λόγω της κρίσης. 

Ζητεί, τέλος, τις προτάσεις τους σχετικά με τους όρους και τις διαδικασίες 

εγγυοδοσίας μέσω του ΤΕΜΠΜΕ, ώστε να στηριχθούν βιώσιμες επιχειρήσεις που 

βρίσκονται σε δύσκολη θέση προφανώς λόγω της κρίσης και όχι για άλλους, 

ενδογενείς λόγους. 
 

ΠΤΩΧΕΥΤΙκΟ ΔΙκΑΙΟ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 

Ακόμη και τη διαγραφή του δανείου για όσους δανειολήπτες αποδεδειγμένα 

αδυνατούν να το αποπληρώσουν προβλέπει το προαναφερθέν νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα Το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κάποιος 

αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του από μη επαγγελματική δραστηριότητα 

και δεν συμφωνήσει με την τράπεζα για τη ρύθμισή τους έχει το δικαίωμα να 

προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Το δικαστήριο εάν κρίνει ότι επαρκούν τα εισοδήματά 

του μπορεί να επιβάλει ρύθμιση με τριετή περίοδο χάριτος. Εάν τα εισοδήματά 

του δεν είναι επαρκή για την πλήρη εξόφληση, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα 

να προσδιορίσει μία μηνιαία δόση, μέσω της οποίας σε διάστημα 3 - 5 ετών 

ο οφειλέτης θα καταβάλει τουλάχιστον το 10% του δανείου. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, όπως μακροχρόνια ανεργία ή σοβαρά προβλήματα υγείας, το 

δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ακομη και τη διαγραφή του δανείου. 

Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αποτροπή 

εκπλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας εξαιτίας οφειλών από στεγαστικό δάνειο. 

Το νομοσχέδιο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www. opengov. gr/ypoa

ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ; 

Υπάλληλος λογιστηρίου παραλαμβάνει για 

κατάθεση δήλωση (ΕΤΑΚ) πρίν το καλοκαίρι όπως 

ορίζει ο νόμος (που σημειωτέον από την νέα 

κυβέρνηση θα καταργηθεί). Το ποσόν; 

300€ δηλ. το 6/1000 επί του ποσού της αξίας 

γηπέδου με ειδικό κτίσμα ιδιοκτησίας εταιρείας 

σε αδράνεια με απώτερο σκοπό την  αγροτική 

και οικοτουριστική ανάπτυξη της ιδιαίτερης 

πατρίδας του εργοδότη του κατά την πορεία προς 

συνταξιοδότηση. Ως άπειρος και χαμηλόμισθος το 

εναποθέτει στο συρτάρι του γραφείου του (χαρτιά 

ΕΤΑΚ) και πάει διακοπές.Επιστρέφει λοιπόν από 

τις διακοπές εν μέσω οικονομικής κρίσης και  

προεκλογικής περιόδου, μειώνεται το ωράριο 

εργασίας του λόγω πτώσεως πωλήσεων της 

εταιρείας όπου εργάζεται άρα και ο μισθός του, 

ακούει τις ανακοινώσεις για κατάργηση του ΕΤΑΚ 

και... μια αναλαμπή έρχεται στο μυαλό του! 

Είχε ξεχάσει στο συρτάρι του γραφείου του τα 

χαρτιά του εργοδότη του για το χωραφάκι με 

την καλύβα στο κατσιχώρι...Συναισθηματικά 

κινούμενος υπολογίζει τις προσαυξήσεις και 

συγκεντρώνει 318€ για να το καταβάλλει στο 

Ελληνικό Δημόσιο ως όφειλε πριν τις διακοπές.

Πηγαίνοντας λοιπόν στην εφορία για να πληρώσει 

μαθαίνει ότι το πρόστιμο λόγω καθυστέρησης 

στην περίπτωσή του δεν είναι 18€ αλλά 5000€!!! 

Συμπέρασμα:Ποτέ να μην εμπιστεύεσαι υπουργούς 

όταν πας διακοπές, να μην είσαι ποτέ στην 

ζωή σου χαμηλόμισθος ειδικά όταν βρίσκεσαι 

στην Ελλάδα σε προεκλογική περίοδο, να μην 

αναλαμβάνεις ποτέ τα χρέη άλλων ακόμα κι 

αν τους εμπιστεύεσαι γιατί το κράτος θα σε 

τιμωρήσει, να είσαι πάντα επιφυλακτικός και να 

έχεις ‘‘κολλητό’’κάποιον στη κυβέρνηση γιατί έτσι 

τουλάχιστον θα ξέρεις πότε θα τοποθετηθεί 

ο επόμενος Γενικός για να αλλάξει πολλαπλάσια 

όχι τον μισθό σου αλλά τα ευρώ που εσύ θα 

δώσεις στο κράτος από τον μισθό σου …. 
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Φωτο Χρυσοβέργης στο κερατσίνι
Τρεις γενιές στην υπηρεσία της φωτογραφίας
Παραδοσιακό φωτογραφείο με ιστορία τριών γενιών, το κατάστημα 

“ΦωτοΧρυσοβέργης” στο Κερατσίνι, διευθύνεται πλέον από τον Άκη 

Παγκαλιά. Την ιστορία του μαγαζιού καταμαρτυρούν στοιχεία όπως η 

παλιά χειροποίητη ταμπέλα που πλέον διακοσμεί το εσωτερικό καθώς και 

οι ζωγραφικοί πίνακες. Επίσης ο πατέρας του Γιώργος Παγκαλιάς, παρότι 

παρέδωσε τα ηνία στο γιο, εξακολουθεί να συμβάλλει στη λειτουργία και να 

ασχολείται με το ρετουσάρισμα και τη ζωγραφική, μεταφέροντας πορτρέτα 

από φωτογραφία στο χαρτί με κάρβουνο και μολύβι.

Το κατάστημα ήδη έχει μεταμορφωθεί και εκσυγχρονιστεί αποκτώντας πολλές 

ψηφιακές υπηρεσίες. Του λόγου το αληθές αποδεικνύουν τα δύο κιόσκια που 

υποδέχονται τις φωτογραφίες των πελατών καθώς και το υπερμοντέρνο drylab 

Fujifilm Frontier DL 410, το πρώτο που εγκαταστάθηκε στην χώρα μας. 

Όπως μας εξήγησε ο κος Άκης Παγκαλιάς, σταθμίζοντας την απόφασή του, 

έλαβε υπόψη την ευελιξία της «στεγνής» εκτύπωσης, την ανεξαρτησία από 

χημικά κλπ. την δυνατότητα να προσαρμόζεται η παραγωγή και σε μεγάλες 

και σε μικρές παραγγελίες, την τιμή αγοράς κλπ. Όπως είπε “...με τη Fujifilm 

συνεργαζόμαστε μια ζωή και είμαστε ευχαριστημένοι. Nα πως έγινε. Είχαμε πάρει 

ένα κιόσκι, δοκιμαστικά, για να δούμε πως θα ανταποκριθεί ο κόσμος. Το κιόσκι 

δούλεψε πολύ καλά και  δημιούργησε την ανάγκη να μπει ένα μηχάνημα με 

λογικό κόστος επένδυσης και αναλώσιμων. Αυτό ήταν το DL410 που βλέπετε.” 

To κατάστημα παρέχει όλες τις υπηρεσίες του φωτογραφείου. Ψηφιακές 

εκτυπώσεις, φωτογράφηση - βιντεοσκόπηση γάμων και βαπτίσεων, λιανική 

πώληση με αναλώσιμα, κάρτες, κορνίζες, μικρές μηχανές κλπ. Επίσης 

φωτογραφίες για διαβατήρια, ταυτότητες. 

Το θέμα είναι πως επιβιώνει σήμερα το ανεξάρτητο κατάστημα, που δεν ανήκει 

στις μεγάλες αλυσίδες. Ο Άκης απαντά: “Tην πρώτη κρίση την περάσαμε τα 

πρώτα χρόνια που κυκλοφόρησαν οι ψηφιακές μηχανές. Τότε ένοιωσαν τα 

φωτογραφεία το πρώτο δυνατό πλήγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε καλύτερα 

από το 2004. Τώρα βέβαια ο κόσμος είναι σφιγμένος και αυτό λογικό αφού 

περνάει και σε μας η γενικότερη οικονομική κρίση. Αλλά για μας ήταν χειρότερη 

η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων που είχαν μαζικοποιηθεί για πρώτη φορά 

οι ψηφιακές: έβγαζε ο κόσμος, τις κοιτούσε στον υπολογιστή και κανείς δεν 

καθόταν ν’ ασχοληθεί. Αρκετοί είχαν πάρει προσωπικούς inkjet εκτυπωτές και 

τύπωναν μόνοι τους. Όμως τώρα που πέρασαν αυτά τα στάδια, ο κόσμος αρχίζει 

να καταλαβαίνει το πλεονεκτήματα του ειδικού καταστήματος.”

Υποβάλλοντας την κλασική ερώτηση πως βλέπει την αγορά της φωτογραφίας 

ένας άνθρωπος που ζει στην πιάτσα, μέσα στην πραγματικότητα, λέει: “Επειδή 

μιλάω πολύ με τον κόσμο, κράτησα φιλική στάση με τους πελάτες. Τους βλέπω 

όλους να έρχονται σιγά-σιγά να βγάλουν τις φωτογραφίες από τις διακοπές τους, 

και τις φωτογραφίες από τις γιορτές των παιδιών τους. Μετά από τόσα χρόνια 

πείρας βλέπω ότι όλοι επιστρέφουν στην κλασική σχέση με την εκτύπωση, 

άσχετο αν τα μέσα είναι ψηφιακά. Ο κόσμος τελικά συνειδητοποιεί ότι τον 

συμφέρει να εμπιστευτεί το μαγαζί της γειτονιάς, αρκεί αυτό να έχει κάνει βήματα, 

να έχει ακολουθήσει την τεχνολογία.»

Όσο για το περίφημο photobook “Δε νομίζω ότι η καινοτομία του photobook 

έχει βοηθήσει αισθητά. Ο κόσμος ναι μεν πέφτει πάνω σε κάτι καινούριο 

αλλά υπάρχουν αρκετοί  που το κοιτάζουν επιφυλακτικά. Παρόλα αυτά είναι 

κάτι διαφορετικό και πιστεύω ότι αρέσει. Αλλά τώρα με την κρίση, αν και το 

συζητάνε, προτιμούν να τυπώσουν οικονομικά τις φωτογραφίες τους και λένε ότι 

αργότερα θα κάνουν και photobook”.

PhotoXΡΥΣΟΒΕΡΓΗ

Αναπαύσεως 72 κερατσίνι 

email hrisovergis@yahoo.gr  Τηλ.: 2�0 4��3304
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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: Ιουλία Λαδογιάννη

Φωτογραφία γάμου 
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Η προσέγγιση στο πορτρέτο και 

γενικότερα τον άνθρωπο ως 

αντικείμενο της φωτογραφίας, 

απαιτεί ευαισθησία, συμμετοχή, 

ψυχολόγηση, επικοινωνία και 

αγάπη για το θέμα. Το ίδιο ισχύει 

και για την κατάρτιση που πρέπει 

να είναι σφαιρική και να έχουν 

κατακτηθεί οι γνώσεις. Ο Α.Μ. 

μετήλθε με επιτυχία διαφορετικά 

είδη φωτογραφίας, και πάντα 

αναζήτησε τη διαφορά, την 

προσοχή και την αρτιότητα. 

Συζητήσαμε εκτεταμένα μαζί του 

και νομίζουμε ότι οι απόψεις του 

έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: κ. ΓκΙΤάκΟΥ

Αλέξης Μαχαίρας
Από τη μόδα στο γάμο - πάντα με κοινό παρονομαστή την προσεγμένη αισθητική

• Πως ξεκίνησε η ιστορία σου με την εικόνα;
Πριν από είκοσι χρόνια άρχισα σαν οπερατέρ δουλεύοντας σε ιδιωτικές παραγωγές για την 

τηλεόραση. Δούλεψα τρία χρόνια σε αυτό τον χώρο και από εκει απέκτησα τις βάσεις και τις 

πρώτες πρακτικές γνώσεις. Μετά, διακρίνοντας τις ελλείψεις που είχα στο θεωρητικό κομμάτι, 

γράφτηκα στη σχολή Blow Up του Ανδρέα Σμαραγδή. Παράλληλα με τη σχολή δούλεψα 

σε στούντιο διαφημιστικής φωτογραφίας ως βοηθός φωτογράφου για τρία χρόνια και όπου 

απέκτησα σημαντική εμπειρία. Στη συνέχεια, μετά από αυτά τα τρία χρόνια δούλεψα στη μόδα 

ως βοηθός στην αρχή και στη συνέχεια ανεξάρτητος, σε συνεργασία με περιοδικά του χώρου 

της μόδας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω την δική μου εταιρεία που ονομάζεται Amaze 

με την οποία δραστηριοποιούμαι στο κομμάτι της φωτογραφίας και της βιντεοσκόπησης για 

πελάτες όπως Eurobank, Multirama, Μπισκότα Παπαδοπούλου κ.α. Αυτά είναι τα βασικά 

αντικείμενα κυρίως στο φωτογραφικό κομμάτι. Στην παροχή υπηρεσιών καλύπτουμε και το 

κομμάτι της βιντεοσκόπησης σε συνέδρια μέχρι και διαφήμιση. Πλέον μεγάλο κομμάτι της 

φωτογραφικής μου δραστηριότητας καταλαμβάνει ο γάμος και η βάπτιση.

• Πως αποφάσισες μετά την προϋπηρεσία σου στη κινούμενη εικόνα, να αφοσιωθείς στη 
φωτογραφία;
Το κομμάτι της κινούμενης εικόνας και της τηλεόρασης είναι ένα ομαδικό επάγγελμα. 

Είσαι σε μία ομάδα και δουλεύεις σε συνεργασία με πολλούς ανθρώπους. Ξεκινώντας 

από χαμηλά, όπως εγώ, απαιτείται ένα συγκεκριμένο περιθώριο χρόνου για να εξελιχθείς 

και να φτάσεις σε ένα αποδεκτό επίπεδο. Η φιλοδοξία μου τότε ήταν να γίνω σκηνοθέτης: 

κάνοντας την έρευνα μου τότε να επιλέξω σχολή κινηματογράφου όπου θα μπορούσα 

να σπουδάσω, διεπίστωσα πολλές ελλείψεις και δεν ήμουν ευχαριστημένος με ότι ίσχυε. 

Έτσι τότε αποφάσισα να εγγραφώ σε σχολή φωτογραφίας, γιατί η βασική θεωρία της 

φωτογραφίας και του κινηματογράφου είναι η ίδια. Εκεί δέθηκα με τη φωτογραφία, μου 

άρεσε και αποφάσισα να το συνεχίσω για τον εξής λόγο: διότι μπορείς να δουλέψεις και 

O φωτογράφος της εβδομάδας
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μόνος σου σε στούντιο, ξεκινώντας στην αρχή με λίγους πελάτες, να 

αναπτυχθείς και να προχωρήσεις χωρίς να εξαρτάσαι από άλλους. 

Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είσαι μέρος μιας ομάδας, να έχεις 

γνωριμίες στα κανάλια για να μπορείς να δουλέψεις στο χώρο αυτό. 

Μ’ άρεσε η ανεξαρτησία που σου δίνει η φωτογραφία: εφόσον 

κατέχεις τις δεξιότητες και είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου, μπορείς 

να εξελιχθείς, να σχηματίσεις το δικό σου πελατολόγιο και να 

δουλέψεις ανεξάρτητος.

• Σήμερα η διαφημιστική φωτογραφία δεν έχει τόσο μεγάλη 
άνθηση στην Ελλάδα, όπως παλιότερα. Εσύ ασχολήθηκες με την 
διαφημιστική φωτογραφία όταν βρισκόταν στην ακμή της.
Γνώρισα τη διαφημιστική στις τελευταίες της μεγάλες στιγμές. 

Ο φωτογράφος που συνεργαζόμασταν και ήμουν βοηθός του 

ήταν από τους παλιούς στη διαφημιστική φωτογραφία, από τους 

πρώτους στην Ελλάδα που χρησιμοποίησαν ψηφιακή τεχνολογία. 

Δοκίμαζε πρώτος όλες τις ψηφιακές μηχανές μόλις έφθαναν στην 

Ελλάδα. Αυτό με βοήθησε να εξοικειωθώ από νωρίς με την ψηφιακή 

φωτογραφία. ¨Ηταν ακόμα οι εποχές, στα μέσα του ’90 περίπου, που 

η διαφημιστική αγορά μπορούσε να συντηρήσει τα στούντιο.

• Σήμερα ασχολείσαι αρκετά και με τη φωτογραφία γάμου. 
Βρήκες κάποιο ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο είδος ή προέκυψε 
για καθαρά οικονομικούς λόγους;
Τα μυστήρια αρχικά δεν με ενδιέφεραν. Δεν ήταν κάτι που ήθελα 

να κάνω. Είχα επιδοθεί σε άλλα είδη όπως η διαφημιστική ή η μόδα 

- και για να είμαι ειλικρινής είχα υποτιμήσει τη φωτογραφία γάμου. 

Κάποια στιγμή όμως, βλέποντας δουλειές άλλων συναδέλφων 

στο εξωτερικό, συνειδητοποίησα ότι αν κάποιος αντιμετωπίσει το 

αντικείμενο με καλλιτεχνική ματιά και ξεφύγει από τη πεπατημένη 

θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ δημιουργικό. Έτσι ξεκίνησα με το 

σκεπτικό να κάνω κάτι που δεν το έχει ξαναδεί ο κόσμος. Τώρα 

πιστεύω ότι έχω φτάσει σε αρκετά καλό επίπεδο. Έχοντας το 

background και τα εφόδια από τη φωτογραφία μόδας θεωρώ ότι 

μπορώ να προσεγγίσω το κομμάτι αυτό πιο καλλιτεχνικά και πιο 

μοδίστικα. Επιπλέον στην Amaze κάνουμε αρκετή επεξεργασία στο 

Photoshop με ρετούς στα πρόσωπα κ.α. Τέλος αναλαμβάνουμε και 

την παρουσίαση των φωτογραφιών με την δημιουργία ψηφιακών 

άλμπουμ και photobook, αφού είμαστε μέρος του δικτύου ΜyIkona. 

• Πιστεύεις ότι το νέο ύφος που έχει επικρατήσει στη 
φωτογραφία γάμου είναι κατανοητό και αποδεκτό από το 
ελληνικό κοινό;
Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι είναι πιο συντηρητικοί και άλλοι πιο 

μοντέρνοι και θέλουν πιο πρωτότυπες προσεγγίσεις. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό των πελατών μου δεν είναι καθόλου αρνητικοί. Απλά, 

εμείς προσπαθούμε να τους κατευθύνουμε γιατί πολλοί δεν 

γνωρίζουν σχετικά. 

Πάντα κλείνουμε ένα ραντεβού στον χώρο τους πριν 

συμφωνήσουμε οριστικά, και μέσα από τη γνωριμία προσπαθούμε 

να καταλάβουμε το στυλ, τις προτιμήσεις τους και την αισθητική 

τους. Αν δούμε ότι είναι ένα μοντέρνο ζευγάρι πάμε προς αυτή 

την κατεύθυνση, όταν δούμε ότι είναι πιο συντηρητικοί και θέλουν 

κάτι πιο κλασικό, και μεις με τη σειρά ευθυγραμμιζόμαστε, αλλά 

τους λέμε ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό, αν το ζητήσουν. Σε ένα 

μεγάλο ποσοστό τους αρέσει γιατί οι νέοι άνθρωποι έχουν άλλες 

ιδέες. Μη ξεχνάμε άλλωστε ότι είμαστε η γενιά του MTV και πλέον 

O φωτογράφος της εβδομάδας
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O φωτογράφος της εβδομάδας

το κοινό έχει διαφορετικά ερεθίσματα. 

Επιπλέον προσπαθούμε να έχουμε χρόνο με το ζευγάρι, κάποια 

άλλη ημέρα πέρα από αυτή του γάμου για να μπορούμε να 

τραβήξουμε επιπλέον υλικό χωρίς τη βιασύνη και το άγχος 

της τελετής και της δεξίωσης. Όταν το ζευγάρι είναι πρόθυμο 

να βρεθούμε και μετά το γάμο πάντα γίνονται πιο δημιουργικά 

πράγματα. Συνήθως προτιμούμε την εξωτερική φωτογράφιση 

για να μπορείς να παίξεις και με τον φυσικό φωτισμό και 

εναλλαγή τοπίων. 

• Έχοντας εργαστεί και με φιλμ, θεωρείς ότι υπάρχει 
διαφορά ως προς τα εκφραστικά μέσα εκτός από την 
διαφορά στην τεχνολογία;
Αυτά πιστεύω ότι πάνε μαζί. Πλέον η τεχνολογία έχει φτάσει 

σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στην αρχή συζητιόταν έντονα κατά 

πόσο η ποιότητα της ψηφιακής ήταν υποδεέστερη του φιλμ, 

κάτι το οποίο τώρα δεν ισχύει. Μπορείς να πάρεις ένα τέλειο 

αποτέλεσμα με ψηφιακή μηχανή - ανάλογου κόστους και 

ποιότητας βέβαια. 

Όσον αφορά την αισθητική πιστεύω ότι αν είσαι καλός 

φωτογράφος δεν παίζει ρόλο το μέσο. Μπορείς να βγάλεις 

απίστευτα ωραίες φωτογραφίες με πολύ απλή φωτογραφική 

μηχανή. Με λίγα λόγια δεν είναι η μηχανή που κάνει τον 

φωτογράφο αλλά η ματιά του, η άποψη και οι γνώσεις του. 

Πέρα από αυτό όμως η ευκολία που σου δίνει το ψηφιακό 

είναι ότι έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Μάλιστα από τη στιγμή 

της λήψης, βλέπεις επιτόπου το αποτέλεσμα και ότι δεν σου 

αρέσει το διορθώνεις. Με το φιλμ έπρεπε να πας να εμφανίσεις 

πρώτα και αυτό ακόμα και για τον μεγαλύτερο φωτογράφο 

ήταν ένα άγχος. Το άλλο θετικό με την ψηφιακή τεχνολογία 

είναι ότι μπορείς να επέμβεις και να διορθώσεις την εικόνα 

σου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το αρχικό υλικό είναι 

καλό. Δεν φτιάχνονται όλα στο Photoshop. Το computer 

δεν σε κάνει φωτογράφο. Μπορεί να σε βοηθήσει σε κάποια 

πράγματα, να διορθώσει και να βελτιώσει μία φωτογραφία με 

μικροπροβλήματα. Όχι όμως να κάνει την κακή αισθητική και 

την αποτυχημένη σύνθεση καλή. 

BΙΟΓΡΑΦΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Αλέξης Μαχαίρας γεννήθηκε 

το1969 στο Παρίσι. Από μικρός 

είχε πάθος με τον κινηματογράφο. 

Αρχικά δούλεψε ως οπερατέρ για 

σημαντικές τηλεοπτικές παράγωγες 

δίπλα στους σκηνοθέτες Δημήτρη 

Ποντίκα και Πάνο Κοκκινόπουλο.

Το 1996  σπουδάζει στην σχολή 

φωτογραφίας Blow Up του Ανδρέα 

Σμαραγδή. Παράλληλα με τις σπουδές του δούλευε στο 

στούντιο του φωτογράφου Ανδρέα Ρέππα. Το 1999 ιδρύει 

την ατομική του επιχείρηση με βασικό αντικείμενο τη 

φωτογραφία μόδας. Σήμερα, σε συνεργασία με την σύζυγο 

του, διευθύνει την εταιρία Amaze η οποία έχει διευρύνει τις 

δραστηριότητες της και στον τομέα της βιντεοσκόπησης και 

του μοντάζ εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων καθώς 

και της διαφήμισης.
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Πριν �3 χρόνια... 


