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Τ. ΤζΙΜΑΣ

Φράγκικη κομπίνα
Μία περίεργη ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας 
πριν από λίγο καιρό: Το φθινόπωρο του 1955 το 
Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι είχε διοργανώσει 
μεγάλη έκθεση φωτογραφίας του διάσημου Γάλλου 
φωτογράφου Henri-Cartier Bresson. Περιελάμβανε 
426 φωτογραφίες από τα ταξίδια του δημιουργού 
στις δυσπρόσιτες τότε λόγω κομμουνιστικού 
καθεστώτος χώρες της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης 
αλλά επίσης της Ινδίας, των ΗΠΑ, της Ιταλίας, της 
Ισπανίας κ.α. Όλες οι εκτιθέμενες φωτογραφίες ήταν 
επιλεγμένες και υπογεγραμμένες από τον ίδιο τον 
φωτογράφο και χρονολογούνταν από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1930. Η έκθεση είχε σημειώσει τεράστια 
επιτυχία επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά το 
ταλέντο του Γάλλου καλλιτέχνη. 
Λίγα χρόνια μετά, το 1960, ο H.C. Bresson σε μία 
κίνηση αβροφροσύνης, δώρισε όλες τις φωτογραφίες 
της έκθεσης στο Γαλλικό κράτος και συγκεκριμένα στο 
Εθνικό Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης. 
Όταν λοιπόν μετά από περίπου 30 χρόνια το Κέντρο 
χρειάστηκε να μετακομίσει - ναι, συμβαίνει και εις 
Παρισίους… - οι ιθύνοντες του Μουσείου διαπίστωσαν 
έκπληκτοι ότι το μέρος που φυλάσσονταν οι 
φωτογραφίες είχε μπάσει νερά προκαλώντας 
ανεπανόρθωτες ζημιές σε όλα τα έργα του  
H.C. Bresson. Ο φωτογράφος αναγκάστηκε να δώσει 
εντολή να καταστραφεί το σύνολο της δωρεάς 
μιας και ήταν ασύμφορη οποιαδήποτε προσπάθεια 
αποκατάστασης των φωτογραφιών. 
Kαι εδώ αρχίζουν οι εκπλήξεις. Μετά κάμποσα χρόνια 
από το περιστατικό και συγκεκριμένα στις αρχές του 
2000 άρχισαν να δημοπρατούνται και να πωλούνται 
σε διάφορες γκαλερί ανά τον κόσμο υπογεγραμμένα 
έργα του …Bresson χωρίς ποτέ ο ίδιος να έχει 
συναινέσει σε κάτι τέτοιο!  
Η κομπίνα ήταν εμφανέστατη. 
Ο διάσημος φωτογράφος σε βαθιά γεράματα, λίγο 
πριν πεθάνει (το 2004 σε ηλικία 95 ετών) και ενώ 
ήταν έτοιμος να δωρίσει το σύνολο του τεράστιου 
φωτογραφικού του αρχείου στο Γαλλικό κράτος, 
άλλαξε γνώμη λόγω του συμβάντος αυτού.  
Άφησε το αρχείο στους νόμιμους κληρονόμους του 
με την εντολή να δημιουργήσουν ίδρυμα για τη 
συντήρηση και μελλοντική προβολή του όπερ και 
εγένετο. Σήμερα λειτουργεί στο Παρίσι με επιτυχία  
η Fondation Henri-Cartier Bresson.     

Αrt forum 

Στον απόηχο του APhF 2009
Άρθρο του κ. Σ. Μωρεσόπουλου στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Το ερχόμενο Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ που θα κυκλοφορήσει 

με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ο κ. Σταύρος Μωρεσόπουλος, ο άνθρωπος που το 1977 

ξεκίνησε την έκδοση του μακροβιότερου μέχρι σήμερα Ελληνικού φωτογραφικού 

περιοδικού, της “ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ” (ανέστειλε πριν λίγα χρόνια την κυκλοφορία 

του) μιλάει για μια άλλη του δραστηριότητα: Τον Διεθνή Μήνα Φωτογραφίας που 

διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά το 1987. Αυτό το φωτογραφικό 

φεστιβάλ, πρωτοβουλία διεθνούς εμβέλειας, περνώντας μέσα από άπειρες διακυ-

μάνσεις και μεταπτώσεις, επιβιώνει ως σήμερα με τη νέα του ονομασία: 

Athens Photo Festival (APhF). Με εχθρικό απέναντί του το Υπουργείο Πολιτισμού, 

με ελάχιστες και μικρές χορηγίες, πολλή εθελοντική εργασία και πληγωμένο το 

όραμά του, ο κ. Μωρεσόπουλος δεν το βάζει κάτω και επιμένει πεισματικά... 

   Περισσότερα στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Νο 192     

APhf:09. Άποψη από τον χώρο των portfolio reviews

www.photo.gr
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Κλαδικά θέματα

Κώδικας Δεοντολογίας φωτογράφων 
Όπως θεσπίστηκε από την Παν. Ομοσπονδία Φωτογράφων για τα μέλη της

1. Ο φωτογράφος οφείλει να πληροί τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματισμού και ηθικής.  
Κατά την άσκηση του επαγγέλματός του πρέπει να τον εμπνέουν ο σεβασμός των εθνικών 
και λαϊκών αξιών, καθώς και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του λαού. 

2. Οι θρησκευτικές δοξασίες, οι θεσμοί, τα ήθη και τα έθιμα των εθνών, οι λαοί και οι φυλές, 
καθώς επίσης και η εν γένει καταγωγή, το φύλο, οι πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις και η 
ιδιωτική και η οικογενειακή ζωή των πολιτών είναι έννοιες σεβαστές, απαραβίαστες και δεν 
συνιστούν τη βάση οποιασδήποτε διάκρισης εκ μέρους του φωτογράφου. Ως ιδιωτικός 
χώρος θεωρείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός τόπος όπου υπάρχει μια εύλογη προσδοκία 
ιδιωτικής ζωής. 

�. Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να φωτογραφίζουν ή να προσπαθούν να φωτογραφίσουν:  
α) μέσω εκφοβισμών, παρενοχλήσεων ή επίμονης καταδίωξης & 
β) σε ιδιωτικούς χώρους, χωρίς την έγκριση των φωτογραφιζομένων. 

4. Σε περιπτώσεις ανθρωπίνου πόνου και θλίψης οι επαφές για φωτογράφηση πρέπει να 
πραγματοποιούνται με συμπάθεια και διακριτικότητα. Η δημοσίευση φωτογραφιών σε 
τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αποτελεί αντικείμενο επίσης συμπάθειας και διακριτικότητας, 
χωρίς αυτό να συνιστά περιορισμό του δικαιώματος δημοσιοποίησης των δικαστικών 
διαδικασιών, για τις οποίες όμως πρέπει να τηρείται ο σχετικός νόμος. Οι φωτογράφοι δεν 
πρέπει να λησμονούν ότι κανείς δεν θεωρείται ένοχος χωρίς έκδοση τελεσίδικης απόφασης 
από τα δικαστήρια. 

5. Οι φωτογράφοι πρέπει γενικά να αποφεύγουν να φωτογραφίζουν ή να προσπαθούν 
να φωτογραφίσουν μέσω υπεκφυγών, προφάσεων και κακόπιστων στρατηγημάτων, εκτός 
από τις περιπτώσεις δημοσίου συμφέροντος. Το δημόσιο συμφέρον περιλαμβάνει την 
έρευνα ή αποκάλυψη εγκλήματος ή σοβαρού αδικήματος, την προστασία της δημόσιας 
υγείας και ασφάλειας, την προστασία του κοινού από πιθανή παραπλάνηση του με δήλωση 
ή ενέργεια ιδιώτη ή οργανισμού. Σε περίπτωση δημοσίευσης τέτοιων φωτογραφιών είναι 
απαραίτητη η δημοσίευση της πλήρους αιτιολόγησης, η οποία θα αναφέρεται στον τρόπο 
που εξυπηρετήθηκε το δημόσιο συμφέρον. 

6. Στις περιπτώσεις φωτογραφήσεων σε σχολικό περιβάλλον απαγορεύεται η φωτογράφηση 
των μαθητών χωρίς την άδεια των σχολικών αρχών.  Σε κάθε περίπτωση οι φωτογράφοι 
οφείλουν να αποφεύγουν την απασχόληση των μαθητών κατά την διάρκεια του ωραρίου 
εκπαίδευσης τους. Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να δίνουν - ως κίνητρο για τις φωτογραφήσεις 
που επιδιώκουν - αμοιβή ούτε σε ανήλικους, προκειμένου να παρουσιάσουν έργο σχετικό 
με την οικονομική τους κατάσταση, ούτε στους γονείς ή στους κηδεμόνες αυτών για τον ίδιο 
σκοπό, εκτός εάν προφανώς πρόκειται για το συμφέρον των φωτογραφιζομένων παιδιών.  
Σε περίπτωση δημοσίευσης φωτογραφιών σχετικών με την προσωπική ζωή ενός παιδιού,  
η δημοσίευση πρέπει να  δικαιολογείται για λόγους άλλους εκτός της καλής ή κακής φήμης 
ή της θέσης των γονέων ή κηδεμόνων του παιδιού.
 
7. Οι φωτογράφοι δεν πρέπει να φωτογραφίζουν θύματα σεξουαλικών επιθέσεων ή 
να δημοσιοποιούν τέτοιες φωτογραφίες με σκοπό την αποκάλυψη της ταυτότητας των 
θυμάτων εκτός εάν υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση οπότε είναι ελεύθεροι να ενεργήσουν 
κατά αυτόν τον τρόπο από τον νόμο. Σε κάθε περίπτωση σχετική με κατηγορίες σεξουαλικού 
περιεχομένου, όπου αναμειγνύονται ανήλικοι κάτω των 16 ετών, είτε ως θύματα είτε ως 
μάρτυρες, οι φωτογράφοι οφείλουν να απέχουν από τη φωτογράφηση αυτών πριν απ όλα 
για λόγους ηθικής τάξης. 

8. Οι φωτογράφοι που εισέρχονται σε νοσοκομεία ή σε συναφή ιδρύματα για φωτογράφηση 
θα πρέπει προηγουμένως να επιδεικνύουν την επαγγελματική τους ταυτότητα και να 
λαμβάνουν άδεια από τις υπεύθυνες αρχές. 

9. Σε κάθε περίπτωση φωτογράφησης εκδηλώσεως δημοσίου ενδιαφέροντος οι 
φωτογράφοι πρέπει προηγουμένως να ζητούν την άδεια φωτογράφησης από τους 
αρμοδίους κατόπιν επιδείξεως της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Η χρήση αυτής της 
ταυτότητας πρέπει να είναι αυστηρά προσωπική από το φωτογράφο κάτοχο της. 

10. Οι φωτογράφοι οφείλουν να 
σέβονται τους ιερούς θρησκευτικούς 
χώρους και την πολιτιστική κληρονομιά 
της χώρας, να μη χρησιμοποιούν τα 
αρχαία μνημεία χωρίς την προηγούμενη 
έγκριση των αρμοδίων αρχών, όταν 
πρόκειται για τη διαφήμιση προϊόντων 
και γενικά να μην παραβιάζουν τα 
σήματα απαγόρευσης φωτογράφησης. 

11. Στις περιπτώσεις φωτογραφήσεων 
ιερών μυστηρίων, οι φωτογράφοι θα 
πρέπει να συμμορφώνονται γενικά 
με τους κανόνες της Ιεράς Εκκλησίας. 
Κατά την είσοδό τους σε Ιερούς Ναούς 
για φωτογράφηση Ιερών Μυστηρίων 
πρέπει να φέρουν την επαγγελματική 
του ταυτότητα εμφανώς και να την 
επιδεικνύουν στον προϊστάμενο ιερέα 
για την επαλήθευση των προσωπικών 
τους στοιχείων. Οι φωτογράφοι 
δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση 
φωτογραφικών λήψεων κατά την 
τέλεση του ιερού μυστηρίου. Η χρήση 
των προβολέων και του λοιπού 
φωτογραφικού εξοπλισμού κατά την 
τέλεση του ιερού μυστηρίου πρέπει να 
είναι διακριτική και να μη δημιουργεί 
εμπόδια στην τέλεση του μυστηρίου. 
Η εν γένει συμπεριφορά των 
φωτογράφων έναντι του κλήρου και 
των παρισταμένων προσώπων κατά την 
άσκηση του επαγγέλματος τους πρέπει 
να είναι χρηστή και η ένδυση τους 
ενδεδειγμένη για την περίσταση, στο 
πλαίσιο του σεβασμού προς το χώρο 
και προς τα τιμώμενα πρόσωπα. 

12. Οι φωτογράφοι κατά την άσκηση 
του επαγγέλματός τους θα πρέπει 
να υποδεικνύουν συναδελφική 
αλληλεγγύη και να τηρούν τους 
κανόνες που τίθενται από την Πολιτεία, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ανταγωνισμού 
και φορολογίας. Οι φωτογράφοι είναι 
πνευματικοί δημιουργοί σύμφωνα 
με τον νόμο και έχουν περιουσιακό 
και ηθικό δικαίωμα πνευματικής 
ιδιοκτησίας επί των φωτογραφικών 
τους έργων τα οποία πρέπει να 
προστατεύουν. 
Η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας 
είναι υποχρεωτική απ όλους 
όσους φέρουν την επαγγελματική 
φωτογραφική ταυτότητα της 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ. Η μη τήρηση του 
κώδικα επιφέρει διοικητικές ή και 
νομικές κυρώσεις.
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Κοdak Sales & Marketing Agency
Eκδήλωση για τους επαγγελματίες στο Holiday Inn

Με πολύ ικανοποιητική προσέλευση επαγγελματιών του κλάδου, ιδιοκτητών εργαστηρίων, 

καταστηματαρχών κλπ. πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Kodak Day την περασμένη Δευτέρα 

9 τρέχοντος. Διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Κοdak Sales and Marketing Agency, 

δηλ. του τμήματος εκείνου της μητρικής εταιρίας που παραμένει στην χώρα μας και έχει ως 

αντικείμενο την παρακολούθηση θεμάτων marketing, ανάλυσης αγοράς, προώθησης του 

brandname κλπ. τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και Κύπρο, όπως μας εξήγησαν τα 

στελέχη στην συνέντευξη τύπου.

Πλήθος επαγγελματιών συνέρρευσε στην εκδήλωση

Φωτορεπορτάζ

O κ.Γιάννης Λυμπερόπουλος με τον κ.Νίκο Ακτίδη

Εξ αριστερών: οι κκ. Λατινάκης, Κυριανάκης & Γεραμάς

Ο κ. Κώστας Μαρνέρος, χονδρέμπορος και 
συνεργάτης της Κοdak επί σειρά ετών έδωσε  
και αυτός το παρόν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Στην αίθουσα του Ηοliday Inn της Αττικής Οδού 
στήθηκαν όλα τα προϊόντα αιχμής Kodak από το 
drylab Apex και τα κιόσκια ως το νέο printer 8810 
και τις κορνίζες.
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	 Φωτορεπορτάζ

Oι επαγγελματίες μπορούσαν να πάρουν άμεσα δείγματα εκτύπωσης 

Νέα σειρά compact Easyshare 

Ας μην ξεχνάμε! Η Kodak είναι leader στις ψηφιακές κορνίζες

Το προσωπικό του Agency ποζάρει για μας

Eπί της υποδοχής...

Συζήτηση με τους εκπροσώπους του ειδικού τύπου

Δεν έλειψε ο μπουφές. Οι εκδηλώσεις θέλουν καλοπέραση!

Το Photobusiness Weekly εκπροσωπήθηκε με 
τον Π. Καλδή. Εδώ σε συζήτηση με τον κ.  
Κ. Τάγκαλο, Μarketing Manager του Αgency
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	 Φωτορεπορτάζ

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 

Δημήτρης Ταλιάνης
“Eπαγγέλματα που άντεξαν στο χρόνο”

Στις αρχές Νοεμβρίου, στην κατάμεστη από φίλους αίθουσα εκδηλώσεων του 

βιβλιοπωλείου ΙΑΝΟΣ στο κέντρο της Αθήνας, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του 

νέου φωτογραφικού λευκώματος (εκδόσεις ΤΟΠΙΟ) του εκδότη και φωτογράφου 

Δημήτρη Ταλιάνη με τίτλο «Επαγγέλματα που άντεξαν στο χρόνο». Για το βιβλίο 

μίλησαν με πολύ κολακευτικά λόγια οι: η κ. Λιάνα Κανέλλη, βουλευτής ΚΚΕ 

και δημοσιογράφος, ο κ. Κώστας Σερέζης, δημοσιογράφος και συγγραφέας και 

φυσικά οι συντελεστές της έκδοσης Πάνος Θεοδωρίδης, συγγραφέας και Δημήτρης 

Ταλιάνης. Επίσης προβλήθηκε ένα οκτάλεπτο φιλμ με χαρακτηριστικές εικόνες από 

το παρουσιαζόμενο λεύκωμα που παρουσιάζει με έμφαση και νοσταλγία μέσα 

από φωτογραφίες, συνεντεύξεις και κείμενα γεμάτα ποίηση, 31 επαγγέλματα που 

συνεχίζουν την παράδοση από γενιά σε γενιά. Παρουσιάζονται 40 επαγγελματίες 

τεχνίτες που εξακολουθούν να φτιάχνουν με μεράκι αντικείμενα με τα χέρια τους, 

αψηφώντας τις ευκολίες της τεχνολογίας. Ανάμεσα σε πολλούς φιλότεχνους που 

απόλαυσαν τις εντυπωσιακές φωτογραφίες του Δημήτρη Ταλιάνη ήταν ο κ. Νικόλαος 

Δένδιας τ. υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Δημήτρης Στρατούλης μέλος πολιτικής 

γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιώργος Αντωνίου δημοσιογράφος-ερευνητής,  

ο κ. Διονύσης Καρατζάς ποιητής, ο κ. Δημήτρης Καλοκύρης ποιητής και συγγραφέας,  

ο κ. Χρήστος Γαρουφαλής ζωγράφος, ο κ. Ζάχος Ματζαβίνος καθηγητής 

Οδοντιατρικής, ο κ. Νεκτάριος Βακάλης δημοσιογράφος-εκπρόσωπος του Δ.Σ.  

της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής κ.ά.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΙΟ 210 9407641  info@topio.gr

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

NORITSU ΕΛΛΑΣ
Αγαπητοί Συνεργάτες  
 
Επιθυμείτε να προσφέρετε το νέο Photobook ήδη κατά 
την περίοδο των Χριστουγέννων στους πελάτες σας; 
 
Η Νoritsu Ελλάς προσφέρει σε όλους τους φωτογράφους της 
Αθήνας την  νέα υπηρεσία εκτύπωσης Photobook άμεσα και 
ποιοτικά.  
Παραλαμβάνετε από την Noritsu Ελλας ένα διαφημιστικό πακέτο 
παρουσίασης του Photobook για το κατάστημα σας όπως και το 
λογισμικό Photobook με τον αποκλειστικό κωδικό πελάτη.  
 
Η επεξεργασία και η παραγωγή των παραγγελιών θα γίνεται στα γραφεία της 
Noritsu Ελλάς στην Αθηνά.  
Παράδοση των Photobook εντός 24ων ωρών ανάλογα με την ώρα παραλαβής των 
παραγγελιών.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων της Noritsu Ελλάς. 
Νέφρος Αλέκος: 6978483714 , Τεκτονίδης Κωνσταντίνος:210 6019506-6977356565

ΣΕ
24 ΩΡΕΣ

http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?changelang=8
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Υπόθεση Νίκου Φώτη
Ή μέχρι που φθάνει η αδιαφορία και αναλγησία της εξουσίας...

Στις 27 Οκτωβρίου, ο Νίκος Φώτης, παλιός συντάκτης στον ειδικό τύπο και μανιώδης 

φίλος του σιδηροδρόμου (έχει εκδώσει σχετικό άλμπουμ από τα «Ελληνικά Γράμματα»), 

φωτογράφιζε. Αμέριμνος και χαλαρός στην αερογέφυρα στο νέο σταθμό Αγ. Αναργύρων. 

Εκεί που έχει δημιουργηθεί ένα τελείως καινούργιο αστικό τοπίο με τις γραμμές που 

υπογειοποιούνται και το περιβάλλον που αλλάζει. Φωτογράφιζε το αγαπημένο του 

θέμα, τα τρένα. Ξαφνικά ένοιωσε ένα χέρι στον ώμο: «Έλα δω φιλαράκι…» Δεν 

αντελήφθη πολύ καλά τι του έλεγε το όργανο της τάξης. Χωρίς να το πολυκαταλάβει 

βρέθηκε στο περιπολικό και μετά στο Αστυνομικό Τμήμα Αγ. Αναργύρων. Με μεγάλη 

προσπάθεια (ο Νίκος έχει πρόβλημα επικοινωνίας λόγω της ακοής του), συνειδητοποίησε 

ότι ούτε λίγο ούτε πολύ τον κατηγορούσαν για …κατάσκοπο. Φωτογράφιζε λέει 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, το στρατόπεδο Κοσκινά 301 Εργοστάσιο Βάσης. Του κάκου 

διαμαρτυρήθηκε. Μάταια τους παρακάλεσε να δουν τις φωτογραφίες στην οθόνη της 

μηχανής του. Έδειχναν μόνον γραμμές τρένου. Πώς να φανταστεί πως είχε εκτροχιαστεί  

η λογική από τους εκπροσώπους του νόμου; Οι άλλοι άτεγκτοι, αδιάφοροι. «Δεν ξέρουμε 

τίποτε. Εσύ πας κατηγορούμενος και η μηχανή κατάσχεται. Θα μας πει η σήμανση.» 

Τυλίξανε λοιπόν τον άτυχο φίλο της φωτογραφίας σε μια κόλλα χαρτί, για παράβαση 

του άρθρου 149 Ποινικού Κώδικα. Τον απείλησαν με αυτόφωρο, του κράτησαν τη 

μοναδική καλή μηχανή του (μια Canon EOS 5D) ως «στοιχείο του εγκλήματος» παρά τις 

παρακλήσεις του να παρακρατήσουν μόνον την κάρτα μνήμης και τον ξαπόστειλαν. 

Ο Νίκος από τότε έχει μείνει χωρίς φωτογραφική μηχανή, χωρίς να ξέρει πότε θα δικαστεί 

(!), χωρίς καμία εξήγηση γιατί φταίει, γιατί να πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας… 

Hoya
Φίλτρα υψηλών απαιτήσεων

Η νέα σειρά ΗD της ιαπωνικής Ηοya, 

μιας από τις παλαιότερες και πλέον 

εξειδικευμένες εταιρίες του χώρου, 

υπόσχεται ως 4 φορές καλύτερη 

μηχανική αντοχή με τη νέα επαναστατική 

μέθοδο επεξεργασίας κρυστάλλου 

που πρακτικά σημαίνει ότι χρειάζεται 

τέσσερις φορές μεγαλύτερη δύναμη για 

να σπάσει. Και όλα αυτά, με την ποιότητα 

πολλαπλής επίστρωση των Super H.M.C. 

Pro1 φίλτρων Hoya. Άλλα ενδιαφέροντα 

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά είναι το 

λεπτό προφίλ της στεφάνης απαραίτητο 

για την αποφυγή του βινιεταρίσματος 

με ευρυγώνιους φακούς, το μαύρο ματ 

φινίρισμα της αλουμινένιας στεφάνης που 

μειώνει τις ανακλάσεις κλπ. Τα φίλτρα 

Pro 1 κυκλοφορούν σε UV, Polarizer, ND, 

close up, softone και star.

Ι.&Β. ΓΕΡΑΜΑΣ ΟΕ 210 ��0�411

JVC - Pentax - Hoya 
H JVC σε (φανερές) διαπραγματεύσεις  

για την εξαγορά της Pentax  

από το Group Hoya 

Η μεγάλη εταιρία των (φωτογραφικών 

και ιατρικών) οπτικών δεν παράγει μόνον 

φίλτρα όπως νομίζουν αρκετοί αλλά ο 

κύριος όγκος των εργασιών της αφορά 

την παραγωγή οπτικών στοιχείων για 

κάθε είδους εφαρμογή. Και στο παρελθόν 

έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι η Hoya 

επεδίωκε να εκποιήσει την Pentax. Από την 

άλλη μεριά η JVC αναμένει να εδραιώσει 

τη θέση της στο Imaging αφού στην 

αγορά video κατέχει το 20%. Η εξαγορά 

θα χρηματοδοτηθεί με την εκποίηση της 

ιαπωνικής Victor Music, ιδιοκτησίας JVC. 

Xωρίς να διαψεύδει ούτε να επιβεβαιώνει 

ο CEO της Hoya Hiroshi Hamada δήλωσε 

ότι δεν σκοπεύει να κλείσει την Pentax 

και επανέλαβε τον σκοπό στρατηγικής 

συνεργασίας με άλλη εταιρίας για την 

επιβίωση του φωτογραφικού κλάδου.
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www.myikona.gr
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Sony
Καταζητείται η παλιά σας 
βιντεοκάμερα 

Πρόγραμμα απόσυρσης για παλιές 

βιντεοκάμερες υλοποιεί η Sony από τις 16 

Νοεμβρίου 2009 ως τις 16 Ιανουαρίου 2010, 

σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα, 

προσφέροντας παράλληλα έκπτωση έως 

€150 στην αγορά νέας Handycam HD. 

Όποιος επιθυμεί μπορεί να αποσύρει την 

παλιά του βιντεοκάμερα, ανεξαρτήτως 

μάρκας ή κατάστασης και να κερδίσει 

έκπτωση μέχρι και €150. Συγκεκριμένα με 

την αγορά των CX 505, CX 520, XR 520 και 

XR 500 κερδίζει € 150, με την αγορά των 

TG7 και XR 200 κερδίζει € 100 και τέλος με 

ην αγορά CX 105, CX 106, XR 105 και XR 106 

κερδίζει έκπτωση € 50. 

SONy HELLAS 801 1192000

2009 Hasselblad Award
Απονεμήθηκε στoν φωτογράφο Robert Adams
Το διεθνές βραβείο του ιδρύματος της Hasselblad για το 2009 απονεμήθηκε στο πολύ 

γνωστό και αναγνωρισμένο φωτογράφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, Robert Adams, 

για το φωτογραφικό του έργο. Μέσα από τις φωτογραφίες του ο Robert Adams 

επικεντρώνεται στο να απεικονίσει την ελπίδα που πηγάζει από τα φυσικά τοπία 

που αν και έχουν σημαδευτεί από την ανθρώπινη παρέμβαση έχουν καταφέρει με 

κάποιο τρόπο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Οι συνθέσεις του Adams συχνά 

χαρακτηρίζονται ποιητικές εξαιτίας της σχολαστικής σύνθεση του κάδρου και της 

συνεσταλμένης χρήσης του φωτός. Αν και οι φωτογραφίες του Adams απεικονίζουν 

συνήθως την αμερικανική δύση, ασκούν την επίδραση τους σε όλα τα μήκη και πλάτη 

της γης αφού όλοι καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες της συνεχούς ανάπτυξης σε βάρος 

της φύσης και συχνά της ίδιας της ανθρώπινης ζωής.  

Leica S2
Διαθεσιμότητα από το Δεκέμβρη;
Μετά από καθυστέρηση παραπάνω από ένα χρόνο, πρόκειται να 

αρχίσει σε όλη την Ευρώπη η διανομή των πρώτων κομματιών 

παραγωγής της επαγγελματικής Leica S2. Aν δεν θυμάστε, είναι 

το νέο σύστημα μεσαίου φορμά που εισηγήθηκε η γερμανική 

εταιρία του Solms. Φοράει ειδικά εξελιγμένο από την Kodak 

αισθητήρα 30x45mm ανάλυσης 37,5megapixel. Eμφανισιακά 

μοιάζει με υπερβιταμινωμένη ρεφλέξ σειράς R. Tην επεξεργασία 

του ψηφιακού σήματος έχει το Μaestro Processor που συμβάλλει 

σε συνεχή λειτουργία ως 1,5fps σε πλήρη ανάλυση. Ως RAW 

format υποστηρίζεται η εκδοχή της Adobe DNG, στοιχείο που 

εγγυάται την άμεση συμβατότητα. 

Η αποθήκευση πραγματοποιείται σε κάρτες Compactflash και 

SD/SDHC με δυνατότητα να σώζονται τα RAW αρχεία σε CF και 

τα JPEG σε SD/SDHC. Yπάρχει ακόμη θύρα HDMI για άμεση 

απεικόνιση των φωτογραφιών σε τηλεοράσεις HD, οθόνες 

υπολογιστή ή ψηφιακά προβολικά.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 210 �818�01
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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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Πριν Μετά

Μάθετε όλα τα µυστικά του φωτισµού µε τα δωρεάν µαθήµατα της Photoflex!

∆εν χρειάζεται να ψάξετε αλλού! Η Σχολή 
Φωτισµού Photoflex είναι εξειδικευµένη στην 
επιµόρφωση φωτογραφικών αρχών φωτισµού 
και στα ειδικά περιφερειακά προϊόντα. Τα 
ευκολονόητα µαθήµατα µας θα σας 
καθοδηγήσουν στο σωστό στήσιµο του 
εξοπλισµού σας ώστε να καθορίσετε τη θέση του 
φωτισµού στο πλατώ σας. Τώρα ήλθε η ώρα για 
να αναβαθµίσετε τη φωτογράφηση στο επόµενο 
επίπεδο βελτιώνοντας τη φωτιστική σας τεχνική!

http://gr.photoflexlightingschool.com/

Sony
Σε σημαντική συμφωνία με την Graal

Σημαντική συνεργασία στο χώρο των ολοκληρωμένων συστημάτων κινηματογραφικής 

προβολής υπέγραψε πρόσφατα η Sony με την Graal, με στόχο τη διάθεση στην Ελληνική 

και Κυπριακή αγορά των Digital Cinema και 3D Cinema λύσεων που διαθέτει. Στο 

πλαίσιο αυτής της συνεργασίας δημιουργήθηκε το D-Realm, ένα νέο business unit, που 

εστιάζει στην προώθηση, πώληση και αξιόπιστη εγκατάσταση ολοκληρωμένων λύσεων 

προβολής στους κινηματογράφους. Τα ψηφιακά συστήματα για κινηματογράφους 

CineAlta 4K SXRD που διαθέτει η Sony βασίζονται στην προδιαγραφή DCI (Digital 

Cinema Initiatives) παρέχοντας προβολή εικόνας σε 2Κ και 4Κ, καθώς και 3D. Τα 

συστήματα προβολής CineAlta 4K ενσωματώνουν την στερεοσκοπική τεχνολογία 

realD, την πιο διαδεδομένη παγκοσμίως στην προβολή 3D ταινιών. Τα μοντέλα μέσης 

φωτεινότητας της γκάμας προβολέων 4Κ της Sony διαθέτουν ανάλυση 4096x2160, 

υψηλή φωτεινότητα, αυξημένο λόγο αντίθεσης που φτάνει το 3.000:1, καθώς και 

μια σειρά βελτιώσεις στην απόδοση, στο interface, στο λογισμικό χειρισμού και στις 

δυνατότητες εγκατάστασης. Επιπλέον η υποστήριξη του πρωτοκόλλου HDCP (High 

Bandwidth Digital Content Protection) από την κάρτα DVI-D, επιτρέπει τη σύνδεση του 

προβολέα με μια σειρά από συσκευές HD, περιλαμβανομένων των Blu-ray player και των 

παιχνιδομηχανών επόμενης γενιάς, όπως το PlayStation3. 

SONy HELLAS 801 1192000, GrAAL 210 ��90481

Novoflex
Αντάπτορες για το σύστημα 

Micro 4/3

H γερμανική Novoflex, πολύ γνωστή 

στους κύκλους των επαγγελματιών 

φωτογράφων, από τα συστήματα 

closeup και panorama, τις οπτικές 

ίνες, τα στούντιο εξαρτήματα κλπ. 

παρουσίασε μια σειρά adaptor για το 

σύστημα Μicro 4/3. Συγκεκριμένα, 

επιτρέπει στους κατόχους διάφορων 

φακών να τους χρησιμοποιήσουν σε 

μηχανές αυτού του φορμά (Olympus 

και Panasonic). H πρόταση αφορά: 

Canon FD, Contax/Yashica, Leica 

M (rangefinder), Leica R (reflex), 

Minolta MD, M42 (βιδωτή), Νikon 

A1/AF, Olympus OM, Pentax PK 

και Τ2 (μπαγιονέτ). Οι κατασκευστές 

διαβεβαιώνουν ότι έχει ληφθεί υπ’ 

όψη η απόσταση back flange ώστε 

να μπορούν να εστιάζουν σωστά στο 

άπειρο ενώ υπάρχει πρόβλεψη για 

φακούς χωρίς δακτυλίδι διαφραγμάτων 

για να κάνουν κανονικά stop down.

http://gr.photoflexlightingschool.com/
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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



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 44 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 16

• 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.

Hewlett Packard 
Ψηφιακές λύσεις σε όλο το φάσμα του digital printing
H μεγάλη εταιρία του Palo Alto, κατέχει χιλιάδες ευρεσιτεχνίες στο digital printing, μεταξύ αυτών και στον επαγγελματικό τομέα.  

Οι λύσεις που προσφέρει αρχίζουν από photo kiosks με ή χωρίς ενσωματωμένο Inkjet printer, προτάσεις που γίνονται πιο δελεαστικές 

χάρη στο software. Το τελευταίο διευκολύνει την εκτύπωση όχι μόνον απλών εκτυπώσεων και μεγεθύνσεων αλλά και πιο 

προχωρημένων υπηρεσιών όπως ημερολογίων, ευχετηρίων καρτών, ακόμη και photobook. Στη μέση της γκάμας hardware στέκεται το 

νέο minilab Photosmart ML 1000D, ένα drylab βασισμένο σε inkjet τεχνολογία που τυπώνει ως 1500 εκτυπώσεις 10x15cm την ώρα.  

Για ανεβασμένες απαιτήσεις αναλαμβάνει ρόλο το digital press εκτυπωτικό Indigo που πλέον μετράει πάντω από 1800 εγκαταστάσεις  

σε όλον τον κόσμο με μεγάλους πελάτες όπως τις αλυσίδες District Photo, Shutterfly, Vistaprint στις ΗΠΑ Cewe Color στην Ευρώπη 

και Asukanet στην Ιαπωνία. ΗP 210 8091100

Κοdak 8810
Nέος θερμικός εκτυπωτής
Καλύτερες επιδόσεις σε ταχύτητα και εκτύπωση μεγεθών ως 

20x25cm σε μόλις 39δευτ. είναι ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του 

νέου professional printer 8810 της Kodak. To μηχάνημα έκανε 

την πρεμιέρα του στην Ελλάδα κατά τη συνέντευξη τύπου/Οpen 

Day που διοργανώθηκε την περασμένη Δευτέρα 9 τρέχοντος 

στο Ξενοδοχείο Ηoliday Inn της Αττικής Οδού. Το 8810 έχει 

σχεδιαστεί για να κάνει εύκολη τη ζωή του επαγγελματία. Απλά 

φορτώνει χαρτί ρολό και ribbon και τα υπόλοιπα γίνονται 

τελείως αυτόματα. Σε αυτό συντελεί η τεχνολογία Perfect Touch 

που παράγει πάντα φωτεινές φωτογραφίες και το αναλώσιμο 

υψηλής ποιότητας Kodak XtraLife. Eπίσης η τεχνολογία Dual 

finish επιτρέπει την παραγωγή satine και glossy εκτυπώσεων 

από ένα αναλώσιμο. Η μέγιστη δυναμικότητα από ένα 

ρολό χαρτί φθάνει τις 250 εκτυπώσεις 20x30cm. Tα μεγέθη 

εκτυπώσεων ξεκινάνε από 10x20cm. H συσκευή έχει διαστάσεις 

32x34x58cm και βάρος 27 κιλών.

DIVITEC 210 285508�

http://www.talos-tech.gr/
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www.photo.gr
www.kathimerini.gr


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 44 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 18

Διεθνές περισκόπιο

• Σε μια προσπάθεια περικοπής εξόδων, 

η Adobe σχεδιάζει να μειώσει το 

προσωπικό της κατά 10%. Συνολικά 

προβλέπεται ότι μέσα σε ένα χρόνο θα 

έχουν χαθεί 680 θέσεις εργασίας στα 

κεντρικά και τις θυγατρικές της.

• Καμπάνια με τον βραβευμένο με 

Oscar ηθοποιό Kevin Spacey προωθεί η 

Olympus. Ο χολιγουντιανός ηθοοποιός 

παίζει σε σποτάκι που προμοτάρει τη 

νέα Pen E-P2 και θα βγει στον αέρα στην 

Ευρώπη στις 16 Νοεμβρίου, έγκαιρα για 

την χριστουγεννιάτικη αγορά.

• Χιλια χρόνια διάρκεια ζωής 

υπόσχεται το Cranberry DiamonDisc, 

που εφηύραν οι ερευνεητές του 

πανεπιστημίου Brigham Young και 

βγάζει στην αγορά η εταιρία Millenniata. 

To κάθε δισκάκι Archival DVD 

στοιχίζει μόνον $30! Αντίθετα με τα 

συμβατικά οπτικά δισκάκια, δεν περιέχει 

συγκολλητικές ουσίες  και χρωστικές 

που χάνουν τις χημικές και μηχανικές 

ιδιότητές τους με την πάροδο του 

χρόνου. Χρησιμοποιεί ειδικό συνθετικό 

υλικό που έχει τη σκληρότητα του 

διαμαντιού και είναι ανθεκτικό στην 

υγρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Διαβατήρια “Μade in UK”
To βρετανικό παράδειγμα
Αλλάζει το τοπίο στην έκδοση διαβατηρίων στην Μεγάλη Βρετανία. Αν 

και τα βιομετρικά διαβατήρια δεν είναι άγνωστα, τώρα αρχίζει η μαζική 

κυκλοφορία τους μαζί με την καθιέρωση ταυτότητας (ως τώρα στη Βρετανία 

δεν είχε θεσμοθετηθεί ως κρατικό έγγραφο το δελτίο ταυτότητας). Η Υπηρεσία 

ΙPS (Ιdentity and Passport Service), εργάζεται για την εφαρμογή των νέων 

διατάξεων που σταδιακά θα αφορούν όλο τον πληθυσμό. Στη χώρα ήδη είναι 

σε ισχύ 17 εκ. «ηλεκτρονικά» διαβατήρια ενώ 6 εκ. πολίτες κάνουν αίτηση 

για νέο διαβατήριο κάθε χρόνο. Στον αριθμό αυτό θα πρέπει να προστεθούν 

οι βιομετρικές ταυτότητες και θα επιτρέπουν την διακίνηση σε όλες τις χώρες 

– μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βιομετρικά στοιχεία που περιλαμβάνονται 

είναι η φωτογραφία προσώπου, τα δακτυλικά αποτυπώματα και η υπογραφή. 

Τώρα το καλύτερο. Σύμφωνα με την βρετανική σκέψη τα πιστοποιημένα 

φωτογραφεία θα αναλαμβάνουν όχι μόνον τη φωτογράφηση αλλά και την 

υποβολή των υπόλοιπων βιομετρικών στοιχείων, την αλληλογραφία για 

διεκπεραίωση της αίτησης, μέχρι και την παράδοση του διαβατηρίου στον 

πελάτη. Το ΙPS προτίθεται να πιστοποιήσει όχι μόνο φωτογραφεία αλλά 

και φαρμακεία και ταχυδρομικά γραφεία ως εταίρους στο project. Xαώδης 

διαφορά από την Ελλάδα, όπου χρησιμοποιούμε την αστυνομία για μια 

καθαρά γραφειοκρατική υπηρεσία, όπως τα διαβατήρια, αποστερώντας 

δυναμικό από την ασφάλεια και  την περιφρούρηση της δημόσιας τάξης. 

Δε νομίζετε;

Το παράδειγμα της Αpple
Η κρίση συνεχίζεται, οι κερδοφορίες καταρρέουν… 

όχι όμως στο δαγκωμένο μήλο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τελευταίου οικονομικού τριμήνου, η Αpple τίναξε τη 

μπάνκα ή μάλλον το ταμπλώ της Wall Street αυξάνοντας τις πωλήσεις και καταφέρνοντας 

να βγάλει κέρδη 1.67δις δολ. Ετσι η εταιρία μένει με καθαρό ταμειακό υπόλοιπο 34 δις. 

δολ. περισσότερο από την χρηματιστηριακή αξία γιγάντων όπως η Dell και η Yahoo. 

Επέτυχε δηλ. το ακατόρθωτο – να πουλάει σε διπλή τιμή από τον ανταγωνισμό και να 

είναι σούπερ κερδοφόρα. Και μάλιστα σε ένα μαζικό καταναλωτικό αγαθό όπως οι 

υπολογιστές. Πριν ένα χρόνο, έρευνα της εταιρίας αναλυτών NPD Group απέδειξε ότι η 

Apple απορρόφησε τουλάχιστον το ¼ της δαπάνης για υπολογιστές και περιφερειακά 

στις ΗΠΑ, χάρη στις ακριβές της τιμές. Η Apple έχει δημιουργήσει το κατάλληλο image 

και κεφαλοποιεί πάνω σε αυτό και την τεχνολογία της. Καθώς τα περιθώρια στα PC 

μειώνονται και δεν αφήνουν κέρδη για να επενδυθούν στην καινοτομία, η Apple 

καταφέρνει ακριβώς το αντίθετο: να οδηγεί την καινοτομία στο όνομά της. 

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

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

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

Δευτέρα 7/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

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

Τρίτη 1/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

Τετάρτη 9/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο, χειμερινό πρόγραμμα 



Ôçë.: 210 8541400

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

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

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

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

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

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

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

ÊáÍÔÅ	ÊËÉÊ	ÅÄÙ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς για να 

απαιτήσουμε να αλλάξουν κάποια άλλα 

πράγματα. Αλλά ο παρεπαγγελματισμός δεν 

είναι μόνο στο γάμο και τις βαπτίσεις, είναι 

και σε εκδηλώσεις και στα ρεπορτάζ. Κάθε 

εφημερίδα απασχολεί δημοσιογράφους 

που τραβούν μόνοι τους φωτογραφίες 

χωρίς να χρειαζόμαστε εμείς πουθενά. Ο 

παρεπαγγελματισμός είναι σε πάρα πολλά 

επίπεδα, στη διαφήμιση, το ρεπορτάζ, τις 

εκδηλώσεις. Η φωτογραφία έχει φύγει από 

μας. Δεν συζητάμε καν για το εμπορικό 

κομμάτι των καταστημάτων και την πώληση 

προϊόντων που δεν μας ανήκει πια. Οι αλυσίδες 

ηλεκτρονικών παίρνουν πολύ χαμηλότερες 

τιμές από εμάς και η πίτα συνεχώς μειώνεται. 

Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το μέλλον. 

Και το διαπιστώνουμε δεν αντιδρούμε σαν 

συνάδελφοι και σαν σωματεία. 

• Πού θεωρείται ότι πρέπει να στοχεύει σήμερα ο 

συνδικαλισμός;

Θα έπρεπε να κατοχυρώσουμε το επάγγελμά 

μας, αλλά πραγματικά και όχι απλά με το 

περίγραμμα. Θα έπρεπε όποιος ανοίγει ένα 

φωτογραφείο να μπορεί να αποδείξει ότι έχει 

το minimum των γνώσεων και των δεξιοτήτων 

που απαιτούνται.  

• Για τα κόμματα στο συνδικαλισμό τί άποψη 

έχετε;

Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα κόμματα. Δεν 

είμαι κομματικοποιημένος και δεν θα έπρεπε να 

έχουν καμιά θέση στα συνδικαλιστικά όργανα. 

Όταν παρακολούθησα την συνέλευση της ΠΟΦ 

στεναχωρήθηκα γιατί όλοι μιλούσαν πολύ 

κομματικά. Όλοι προσπαθούν να καπελώσουν 

τις προσπάθειες και να πείσουν από ότι από 

αυτό ή από το άλλο κόμμα προέρχεται ο 

συνδικαλισμός. Και τι μας ενδιαφέρει; Ο 

συνδικαλισμός δεν πρέπει να μπλέκεται με τα 

κόμματα. 

• Τί μελλοντικά σχέδια έχετε για το σύλλογο;

Θέλουμε να κάνουμε περισσότερα σεμινάρια 

ειδικά για κοστολόγηση εργασιών και 

κάποια πιο εξειδικευμένα για την ψηφιακή 

φωτογραφία, ενώ ετοιμάζουμε και έκθεση. 

Μιλήσαμε με την ΠΟΦ σχετικά. Υπάρχει η 

πιθανότητα να την παρουσιάσουμε και σε 

άλλες πόλεις και να φιλοξενήσουμε και εμείς 

εκθέσεις άλλων συναδέλφων. 

“Η ΤEΧΝΗ”: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟyΛΙΟ

Πρόεδρος: Θανάσης Μάνθος 

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Αντωνόπουλος

Γραμματέας: Στέργιος Παπαγεωργίου 

Ταμίας: Ματίνα Τσαρούχα 

Μέλος: Βασίλης Τσαρούχας    

Ο λόγος στoυς φορείς

Αθανάσιος Μάνθος
Πρόεδρος Καλ/κού Συλλόγου Φωτογράφων Ν. Τρικάλων “Η ΤEΧΝΗ”

• Μιλήστε μας για την προσωπική σας πορεία στην φωτογραφία.

Έχω σπουδάσει φωτογραφία στην Leica Academy για τρία χρόνια. Προέρχομαι 

από φωτογραφική οικογένεια, είμαι τρίτης γενιάς φωτογράφος. Το φωτογραφείο 

που δουλεύω κοντεύει να γιορτάσει τα 100 λειτουργίας (!) και είμαι πρόεδρος του 

Συλλόγου εδώ και ενάμιση χρόνο.

• Πόσα χρόνια λειτουργεί ο σύλλογός σας ; Πόσα μέλη έχει;

Ιδρύθηκε το 1979. Είμαστε 30 εγγεγραμμένα μέλη από φωτογράφους με 

καταστήματα. Έχω όμως κάποια παράπονα όσων αφορά την συσπείρωση. Ως νέα 

διοίκηση που τώρα ξεκινήσαμε με πέντε νέα άτομα με όρεξη να αλλάξουμε και να 

διορθώσουμε κάποια πράγματα, δυσκολευόμαστε. 

Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια σεμινάρια σε συνεργασία με την ΓΣΕΒΕ, 

για μοντάζ, ψηφιακή φωτογραφία, τεχνικές ασφαλείας αλλά και σεμινάρια που 

αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά η συμμετοχή δεν ήταν αυτή που ήθελα. 

Ο πρόεδρος του ΚΕΚ μας είπε ότι είχαμε μία καλή ανταπόκριση αλλά εγώ θα ήθελα 

να ήταν καθολική. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι πρώτα για μας. Δηλ. το ότι δεν 

μπορούσαν κάποια μέλη να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια ενώ εμείς τα ορίσαμε 

σε ημέρες που ήταν κλειστά τα καταστήματα δεν είναι ευχάριστο. Αλλά ακόμα και 

τις υπόλοιπες μέρες που τα κάνουμε, τους μήνες που δεν έχει ιδιαίτερη δουλειά, το 

να κλείσεις κάποια απογεύματα για δικό σου καλό νομίζω ότι είναι θεμιτό.

• Πού επικεντρώνετε τη δράση του συλλόγου σας και ποιά είναι τα βασικά σας 

προβλήματα; 

Σίγουρα η επιμόρφωση είναι πρωταρχικός στόχος. Επιπλέον θα ήθελα να έχουμε 

λίγο καλύτερη συνεννόηση: να μη λέμε άλλα στις συναντήσεις και μετά ο καθένας 

να κάνει το δικό του... Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο είναι κοινό για όλο 

το κλάδο είναι ο παρεπαγγελματισμός. Ένα από τα πράγματα που συζητάμε στο 

σωματείο αυτή την εποχή είναι πως θα διορθώσουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουν 

γίνει περισσότεροι οι παρεπαγγελματίες από τους επαγγελματίες. Το πρόβλημα είναι 

όμως ότι πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμείς και βλέπω ότι δυσκολευόμαστε. 

Πολλοί δεν θέλουν να αλλάξουν. Γιατί όλοι αυτοί που έμαθαν να φωτογραφίζουν 

και να μαγνητοσκοπούν  εκπαιδεύτηκαν από μας. Όταν έχουμε ένα μαγαζί 

και προσπαθούμε να βγάλουμε δύο και τρία συνεργεία για να έχουμε το 

Σαββατοκύριακο δουλειά ενώ άλλοι συνάδελφοι έχουν δουλειά κάθε δεύτερο 

και τρίτο Σαββατοκύριακο τότε φταίμε εμείς. Εγώ σαν πρόεδρος θέλω να έχουν 

όλα τα μέλη κάθε Σαββατοκύριακο δουλειά. Όχι κάποιοι που νομίζουν ότι είναι 

επιχειρηματίες και όχι φωτογράφοι πληρώνοντας ένα ΤΕΒΕ δηλ. να βγάζουν δέκα 

άτομα σε άτομα συνεργεία... 
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Το κόστος
αντικαταβολής µε
courier (ACS)

: € 7,00

Το βιβλίο
"Βασικά Μαθήµατα Φωτογραφίας"

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

1
Το βιβλίο
"Φωτογραφία
Glamour"

2
&

3
&

 176,  19x26 cm. 
 130  & .

: € 10,00
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	 		 	Η διοίκηση της ομάδας 
Βασικές έννοιες και αρχές

Μια ομάδα μπορεί να περιγραφεί ως ένα σύνολο ανθρώπων που συνέρχεται 

προκειμένου να εργαστεί από κοινού ή ως ένα σύνολο το οποίο κάνει παραπλήσια 

εργασία ή αναφέρεται στο ίδιο πρόσωπο. Ωστόσο, η ομάδα που πρόκειται να 

καθοδηγήσεις ενδέχεται να είναι πιο περίπλοκη από όσο υποδηλώνουν οι σύντομοι 

αυτοί ορισμοί.

ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ «ΟΜΑΔΩΝ»
Δεν είναι όλες οι ομάδες ίδιες σε ότι αφορά το σχεδιασμό τους ή τις απαιτήσεις 

που έχουν από τα μέλη τους. Τα πράγματα περιπλέκονται από το γεγονός ότι κάθε 

σύνολο ανθρώπων δεν συνιστά πραγματική ομάδα. Από την άλλη, μερικές φορές 

κάποια σύνολα που δεν αποκαλούνται «ομάδες» κάνουν υποδειγματική ομαδική 

εργασία. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει ορισμένους από τους πολλούς 

τύπους ομάδων που συναντάμε στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την κατάταξη, 

μια λειτουργική ομάδα μπορεί να απαρτίζεται από συγκεκριμένα μέλη που 

συνέρχονται σε τακτά διαστήματα αλλά δεν έχουν συγκροτηθεί σε δομημένο 

σύνολο. Από την άλλη πλευρά, μια ομάδα “τίγρεων” ή μια ειδική ομάδα εργασίας 

ανταποκρίνεται στον ορισμό της ομάδας υψηλών επιδόσεων με συλλογικές 

δραστηριότητες και κοινό στόχο.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Ο Ρούσβελτ είχε διαπιστώσει με οξυδέρκεια ότι οι ομάδες είναι συνήθως πιο 

αποδοτικές από τα μεμονωμένα άτομα. Όταν λειτουργούν απρόσκοπτα, τα 

αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Συνδυάζοντας τις επιμέρους δεξιότητες, τις εμπειρίες 

και τα κίνητρα των μελών τους, οι ομάδες έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν 

ταχύτερα στις τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές που σημειώνονται στην αγορά 

στον όλο και πιο περίπλοκο κόσμο μας. Μια αποδοτική ομάδα μπορεί να παίρνει 

σωστότερες αποφάσεις, να κινείται πιο ευέλικτα και να λύνει τα προβλήματα 

αποτελεσματικότερα από οποιοδήποτε σύνολο ταλαντούχων ανθρώπων οι οποίοι 

εργάζονται μεμονωμένα. Και φυσικά, πολλοί άνθρωποι αντλούν ευχαρίστηση και 

κίνητρα από τη συμμετοχή τους στις ομάδες - με αποτέλεσμα η απόδοση τους να 

είναι εξαιρετική. Συνεπώς, τα πλεονεκτήματα του σχηματισμού μιας ομάδας είναι 

πολλά και περιλαμβάνουν:

• Καλύτερη απόδοση μέσω των διευρυμένων γνώσεων και εμπειριών

• Δημιουργικότερη προσέγγιση, ευρύτερη προοπτική και μεγαλύτερη

   αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων

• Θετική ανταπόκριση στις αλλαγές και στην ανάληψη ρίσκου

• Συλλογική ευθύνη για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις και κοινή προσήλωση 

   στους στόχους

• Αποδοτικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων

• Περιβάλλον που κεντρίζει το ενδιαφέρον και παρακινεί τα μέλη της ομάδας

ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Μολονότι η συγκεκριμένη αποστολή και οι στόχοι της ομάδας θα καθοδηγούν τις 

δραστηριότητές της, ο τρόπος λειτουργίας κάθε ομάδας τείνει να ακολουθεί ένα 

σταθερό πρότυπο. Σύμφωνα με αυτό, η ομάδα:

• θα διευκρινίσει και θα δεσμευτεί να υλοποιήσει τους στόχους

• θα συμφωνήσει σε συγκεκριμένη προσέγγιση του έργου

• θα αναπτύξει διαδικασία για την ολοκλήρωση των εργασιών

• θα εκπαιδεύσει εσωτερικά τα μέλη της

• θα εφαρμόσει τη διαδικασία εκτέλεσης εργασιών

• θα αξιολογήσει και θα διορθώσει τη διαδικασία, ανάλογα με τα αποτελέσματα

   των μετρήσεων και την ανάλυση τους

• θα επικοινωνήσει με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Leadership & marketing

	 Τα	κείμενα	του	άρθρου	

μας		αποτελούν	

αναδημοσίευση	από	τη	

σειρά	βιβλίων	

 Μικρή σειρά του 

μάνατζερ

	 	“ΟΔΗΓΗΣΕ	ΤΗΝ	ΟΜΑΔΑ	

ΣΟΥ	ΣΤΗΝ	ΕΠΙΤΥΧΙΑ”	

	 των	εκδόσεων	 

ΚΡΙΤΙΚΗ

«Οι άνθρωποι που δρουν μαζί ως ομάδα 

μπορούν να κάνουν πράγματα που κανένα 

άτομο δεν θα μπορούσε να επιτύχει 

δρώντας μεμονωμένα»    

     Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Για ορισμένα προβλήματα ή ζητήματα η 

δημιουργία μιας ομάδας μπορεί να μην 

είναι η ιδανικότερη λύση. Γιατί; Επειδή οι 

ομάδες δεν λειτουργούν πάντοτε ομαλά. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι καλύτερο 

να εργάζεσαι μόνος σου. Ως υπεύθυνος, 

πρέπει να συνειδητοποιείς τους κινδύνους 

που ενδεχομένως κρύβει η καθοδήγηση 

της ομάδας. Τα πιο συνηθισμένα 

προβλήματα είναι: (1) οι στόχοι της ομάδας 

είναι ασαφείς ή αντιφατικοί, (2) τα μέλη 

δεν συνεργάζονται αρμονικά και (3) η 

καθοδήγηση της ομάδας απαιτεί χρόνο.

Όταν σχεδιάζεις τη συγκρότηση μιας 

ομάδας, πέρα από τα πλεονεκτήματα της 

λάβε υπόψη και κάποιες πιθανές δυσκολίες:

• Συγκρούσεις μεταξύ των μελών, οι 

οποίες προκαλούνται από ποικίλα 

ανθρώπινα συναισθήματα και διαφορετικές 

αντιδράσεις.

• Παρεμβάσεις στην εξειδικευμένη γνώση 

ενός ατόμου. Η ομαδική διαδικασία μπορεί 

τελικά να περιορίσει την παραγωγική 

δυνατότητα κάποιου μέλους της ομάδας.

• Ο χρόνος και η ενέργεια που απαιτούνται 

για την καλλιέργεια συλλογικού πνεύματος.

• Ενδεχόμενη επιβράδυνση στη λήψη των 

αποφάσεων.

• Η κυριαρχία μιας φατρίας ή μιας «κλίκας» 

μέσα στην ομάδα σε βάρος των υπολοίπων 

μελών, γεγονός που υποβαθμίζει τη 

συνεισφορά ολόκληρης της ομάδας.

Ως ηγέτης της ομάδας πρέπει να προβλέψεις 

τα παραπάνω αρνητικά ενδεχόμενα, ώστε 

να εξασφαλίσεις την αποτελεσματικότητα 

της ομαδικής προσπάθειας.
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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

Φορολογική αστυνομία
Με αντικείμενο την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. 
 

Φορολογική αστυνομία με 100 «φρουρούς» συστήνει άμεσα η κυβέρνηση για να 

«συλλάβει» τη φοροδιαφυγή, να αντιμετωπίσει τη διαφθορά στο Δημόσιο και να 

διεισδύσει στα κυκλώματα που ξεπλένουν «μαύρο» χρήμα από φοροδιαφυγή, 

λαθρεμπόριο και εγκληματικές ενέργειες. Tαυτόχρονα, δημιουργεί μηχανισμό για 

τον αποτελεσματικό έλεγχο του «πόθεν έσχες» όλων των φορολογούμενων.
 

Bασικό εργαλείο αναμένεται να αποτελέσει το έντυπο της φορολογικής 

δήλωσης, το οποίο θα αναμορφωθεί και θα ζητά από τους φορολογούμενους 

να δηλώσουν περισσότερα στοιχεία για τα εισοδήματά τους και την περιουσιακή 

τους κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο οι 

φορολογούμενοι να δηλώνουν υποχρεωτικά στην εφορία τυχόν μεγάλες 

καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση 

του οικονομικού εγκλήματος θα γίνει με τη δημιουργία ανεξάρτητου Σώματος 

αδιάφθορων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Oι 100 αστυνομικοί που θα 

προσληφθούν για να στελεχώσουν την νέα υπηρεσία θα αποτελούν την «ελίτ» 

της Aστυνομίας. Θα είναι υπάλληλοι υψηλών προσόντων και προδιαγραφών, 

όλοι με μεταπτυχιακές σπουδές και γνώσεις στην αντιμετώπιση του οικονομικού 

εγκλήματος. Tο νέο σώμα που ρίχνει η κυβέρνηση στον πόλεμο κατά της 

φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος, θα έχει μεγάλες εξουσίες 

αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, χωρίς να 

δεσμεύεται από το φορολογικό απόρρητο. 

Πιο συγκεκριμένα, οι 100 αστυνομικοί: 

  • Θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, 

περιουσιακά και φορολογικά στοιχεία των πολιτών. 

  •  Θα ελέγχουν ανά πάσα στιγμή το «πόθεν έσχες» όλων των φορολογουμένων. 

Aπό «κόσκινο» θα περνούν οι φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που 

ενώ εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα «φτώχειας» έχουν στην κατοχή τους 

μεγάλες κατοικίες, ακριβά αυτοκίνητα ή και σκάφος αναψυχής. Για το λόγο 

αυτό, το υπουργείο Oικονομικών «απενεργοποιεί» το μηχανισμό των τεκμηρίων 

διαβίωσης. Όπως αναφέρει κορυφαίο στέλεχος ελάχιστα έχει αποδώσει μέχρι 

σήμερα καθώς οι φορολογούμενοι βρίσκουν τρόπους να καλύπτουν τα τεκμήρια 

και να ξεγλιστρούν από την «απόχη» της Eφορίας. Θα ελέγχουν την περιουσιακή 

κατάσταση και το «πόθεν έσχες» όλων των φορο-ελεγκτών, διευθυντών, 

προϊσταμένων και υπαλλήλων εφοριών, τελωνείων, κτηματικών υπηρεσιών 

και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι υπάλληλοι του 

υπουργείου Oικονομικών σε πρώτη φάση θα υποχρεωθούν να υποβάλουν στην 

υπηρεσία, δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 

  • Θα διενεργούν προκαταρτικές έρευνες, ένορκες διοικητικές εξετάσεις και 

ανακρίσεις για πειθαρχικά παραπτώματα που αφορούν απάτες, κακοδιοίκηση, 

διαφθορά, χρηματισμό, εκβιασμούς. 

  • Θα διενεργούν επιτόπιους ελέγχους σε υπηρεσίες του Δημοσίου όπου έχουν 

αναπτυχθεί εστίες διαφθοράς (νοσοκομεία, πολεοδομίες, δήμοι κ.λ.π.) 

  • Θα διερευνούν υποθέσεις εκβιασμών μέσω του διαδικτύου. Στο στόχαστρο 

θα βρεθούν και οι υψηλού κινδύνου επαγγελματικές δραστηριότητες, που 

περιλαμβάνουν κάθε είδους εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες που 

ασχολούνται με φορολογικές, κτηματομεσιτικές και επενδυτικές υπηρεσίες και 

συμβουλές. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τα 

τυχερά παιχνίδια, όπου κατά τεκμήριο χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση 

παράνομων εισοδημάτων. 

ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ 

ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Στην αναζήτηση πρόσθετων εσόδων 

τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ το 2010 για τον 

έλεγχο του ελλείμματος, η κυβέρνηση ρίχνει 

όλο το βάρος στον εντοπισμό των «κρυφών» 

συναλλαγών και των αδήλωτων εισοδημάτων 

αλλά και στην αντιμετώπιση της διαφθοράς 

στο Δημόσιο, η οποία έχει λάβει εκρηκτικές 

διαστάσεις. Tεράστια ποσά που προέρχονται από 

εγκληματικές δραστηριότητες διακινούνται στην 

«μαύρη» οικονομία σημειώνει χαρακτηριστικά 

κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος προσθέτοντας 

ότι τα κυκλώματα καταφέρνουν ακόμη και με 

νόμιμες διαδικασίες να ξεπλένουν χρήμα. 

 

POINT SySTEM ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης: 

1. Eφαρμογή αντικειμενικού συστήματος 

επιλογής των υποθέσεων που ελέγχονται 

(point system), ώστε να εντοπίζονται και να 

ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή. 

Mε το νέο σύστημα θεσπίζονται μόρια για 

κάθε φορολογική παράβαση, το άθροισμα των 

οποίων θα καθορίζει: α) ποιές επιχειρήσεις θα 

ελέγχονται αλλά και β) πόσο θα προσαυξάνονται 

τα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που 

εντοπίζονται παραβάσεις. 

2. Άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών 

κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων. 

3. Όλες οι επαγγελματικές συναλλαγές καθώς 

και οι συναλλαγές με offshore εταιρίες θα 

περνούν μέσω τραπεζικών λογαριασμών. 

4. Yποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών 

λογαριασμών στις τράπεζες και διασύνδεσή 

τους. 

5. Eφαρμογή του καθολικού πόθεν έσχες στον 

έλεγχο. 

6. Διασύνδεση του Taxis με τα πληροφορικά 

συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης 

και άλλων υπηρεσιών. 
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Photostudio “Stampoulis”
Και η παράδοση συνεχίζεται…

Το φωτογραφικό κάταστημα Stamboulis, που βρίσκεται σε 

έναν από τους κεντρικότερους δρόμους της Νέας Σμύρνης, 

δημιουργήθηκε από τον Σταύρο Σταμπουλή το 1973. Ο ίδιος, 

έχοντας πάθος με τη φωτογραφία ξεκίνησε να φωτογραφίζει 

το 1962. Έκτοτε δεν σταμάτησε ποτέ. Μάλιστα μετέδωσε 

την ίδια αγάπη στα παιδιά του, Βαγγέλη και Κασσάνδρα, 

οι οποίοι ανέλαβαν την εξέλιξη και τον εκμοντερνισμό του 

καταστήματος και την εναρμόνιση του με τις ανάγκες της 

ψηφιακής εποχής.

Σήμερα πλέον, πέρα από την νέα οπτική που φέρνουν οι 

συνεχιστές της οικογενειακής παράδοσης, το κατάστημα 

διαθέτει άρτιο σύνολο εξοπλισμού αλλά και την κατάλληλη 

τεχνογνωσία ώστε να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου 

πελάτη διαθέτοντας μια μεγάλη γκάμα φωτογραφικών 

υπηρεσιών. 

Έτσι λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα φωτογράφισης και 

βιντεοσκόπησης γάμου και βάπτισης με την επεξεργασίας 

του υλικού να γίνεται in house και φυσικά οποιαδήποτε 

φωτογράφιση και εκτύπωση αφορά τις φωτογραφίες 

διαβατηρίου και λοιπών πιστοποιητικών. 

Επιπλέον γίνεται στο κατάστημα ψηφιακή εκτύπωση από 

minilab αλλά και κάποιες λιανικές πωλήσεις σε προϊόντα όπως 

κορνίζες, άλμπουμ, μπαταρίες, κασέτες αλλά και μηχανές 

κατόπιν παραγγελίας. Ρωτήσαμε τον κ. Βαγγέλη Σταμπουλή, ο 

οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στο φωτογραφικό κατάστημα, για 

το πώς οι μεγάλες αλυσίδες αλλά και η μετάβαση στα ψηφιακά 

μέσα έχει επηρεάσει το σημερινό φωτογραφικό κατάστημα. “H 

δουλειά και η κερδοφορία σίγουρα έχει πέσει σε ένα μεγάλο 

ποσοστό όσον αφορά στις εκτυπώσεις των ερασιτεχνών. 

Παρόλα αυτά κινείται ακόμα το φιλμ, σε μικρό ποσοστό μεν, 

αλλά κινείται. Ο φωτογράφος πιστεύω ότι οφείλει να βρίσκει 

εναλλακτικές λύσεις για να αυξηθεί η δουλειά του. Όπως για 

παράδειγμα τα photobook. Ακόμα και οι γάμοι περνούν μια 

μικρή κρίση αλλά παραμένουν. Τα φωτογραφεία κρατιούνται 

λόγω των πιστοποιητικών, διαβατηρίων, ταυτοτήτων κτλ. 

Πιστεύω πως ένα μεγάλο πρόβλημα ως προς την πώληση 

φωτογραφικών μηχανών ή εξαρτημάτων είναι ότι οι μεγάλες 

εταιρίες έχουν πολύ καλύτερες προσφορές από τους 

αντιπροσώπους και μπορούν να πουλήσουν πιο φθηνά.”  

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει το σύγχρονο φωτογραφείο για 

να εξασφαλίσει την επιβίωση του; Ο Βαγγέλης Σταμπουλής 

με νηφαλιότητα και ειλικρίνεια απαντά. “Στο θέμα των 

εξαρτημάτων, του λιανικού εμπορίου και του εξοπλισμού δεν 

νομίζω ότι μπορεί να γίνει πιο ελκυστικό για τον πελάτη. Στις 

υπηρεσίες όμως μπορεί να γίνει ελκυστικό με μείωση τιμών, 

κάποιες προσφορές με προσεγμένη ποιότητα και υπευθυνότητα. 

Αλλά ας είμαστε λογικοί, στη λιανική δεν νομίζω ότι μπορεί να 

γίνει πιο ελκυστικό απ’ ότι είναι μια μεγάλη εταιρία.”

STAbOULIS

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 14, Νέα Σμύρνη

210 9�44476, 210 9�50679

www.stampoulis.com, e-mail: info@stampoulis.com
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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: Μαρία Ξανθοπούλου

Φωτογραφία γάμου 
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Πάντα έχει ενδιαφέρον να συ-

ζητάμε με κατασταλαγμένους 

εκπροσώπους της νεότερης γενιάς 

ελλήνων φωτογράφων που έχουν 

αρκετή εμπειρία για να αποτιμούν 

ψύχραιμα την κατάσταση του επαγ-

γέλματος. 

Μιλώντας με τον Γιώργο Παχούντη 

συνειδητοποιήσαμε πως η ελλη-

νική σύγχρονη φωτογραφία έχει 

κάνει πολλά βήματα και οι νεότερη 

εκπρόσωποί της, με καλύτερα εχέγ-

γυα κατάρτισης από τους παλιούς 

μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκο-

λίες με την πραγματικότητα της 

αγοράς μας αλλά έχουν τα φόντα 

να επιβιώσουν. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κ. ΓΚΙΤάΚΟΥ

Γιώργος Παχούντης
Κλικ στη φωτογραφία με αφομοιωμένη μοντέρνα αισθητική 

• Πως ξεκινήσατε την καριέρα σας;
Η σχέση ξεκίνησε ουσιαστικά από τον μεγαλύτερο αδερφό μου ο οποίος είναι επίσης 

φωτογράφος, οπότε κατέληξα να σπουδάσω φωτογραφία στο εξωτερικό. Γύρισα στην 

Ελλάδα το 1996. Από τότε έχω κάνει αρκετά είδη φωτογραφίας μέχρι να καταλήξω εδώ. 

Γενικά προτιμώ την επαφή με τον κόσμο και μία σχετική ελευθερία στο δημιουργικό 

κομμάτι σε αντίθεση με την διαφημιστική φωτογραφία που είναι τα πράγματα δεδομένα και 

καλείσαι να εκτελέσεις ή και να αντιγράψεις πολλές φορές πράγματα που έχουν γίνει στο 

εξωτερικό και μάλιστα να περιοριστείς σε πολύ χαμηλό budget.

• Με ποια είδη ασχοληθήκατε δηλαδή;
Έχω συνεργαστεί με μεγάλες διαφημιστικές εταιρίες όπως Thomson αλλά και περιοδικά 

όπως το Ευ Ζην, Αθηνόραμα, Status όπου έκανα πορτραίτα αλλά και φαγητά. Όπως 

καταλαβαίνετε ένας φωτογράφος στην Ελλάδα για να ζήσει πρέπει να κάνει πολλά 

πράγματα. Έχω κάνει φωτογραφίες φαγητών, εσωτερικούς χώρους, αλλά αυτό που μου 

άρεσε περισσότερο είναι τα πορτρέτα, κάτι που στην Ελλάδα είναι ένα δύσκολο είδος για 

να ζεις από αυτό. Απαιτείται να είσαι καλός στις δημόσιες σχέσεις στον αντίστοιχο χώρο, 

δηλαδή να είσαι αρεστός από τους σωστούς ανθρώπους μέσα στα περιοδικά αλλά και να 

μπορείς να ελίσσεσαι ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Εγώ δεν ήμουν πολύ καλός σε αυτό. 

Έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ με το γάμο, γιατί βρίσκω την επαφή με τους ανθρώπους πιο 

ενδιαφέρουσα και άμεση.

• Δηλαδή αυτό που σας ώθησε μακριά από τη διαφημιστική και προς την φωτογραφία 
γάμου είναι ότι δεν υπήρχε δημιουργική ελευθερία και τα λεγόμενα “κυκλώματα”;
Αρχικά νόμιζα πως με την διαφημιστική φωτογραφία θα ήμουν ευτυχισμένος. Φανταστείτε 

ένα παιδί που έχει σπουδάσει φωτογραφία και έχει επενδύσει για τις σπουδές του: δεν 

O φωτογράφος της εβδομάδας
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φαντάζεται ότι θα καταλήξει να φωτογραφίζει γάμους και βαφτίσεις. 

Επίσης έχω συνεργαστεί με την εταιρία “Πλαίσιο”, για οχτώ χρόνια, 

οπότε από καταλόγους έχω μεγάλη εμπειρία. Έχω δει δικές μου 

δουλειές να γίνονται μέχρι και αφίσες στους δρόμους. Το πρόβλημα 

δεν ήταν τα “κυκλώματα”, απλά εγώ δεν ήμουν το σωστό άτομο γι’ 

αυτά. Έχω αγαπημένους συναδέλφους που είναι πάρα πολύ καλοί 

στη διαφημιστική φωτογραφία και μέσω της δικιάς του επιτυχίας 

συνειδητοποίησα ότι εγώ δεν είχα αυτό που χρειαζόταν, ένα πακέτο 

προσόντων, για να επιζήσω σε αυτό τον χώρο. Δεν βλέπω καλούς, 

κακούς και δαίμονες, απλά πιστεύω ότι ο καθένας είναι φτιαγμένος 

για άλλα πράγματα. Στο εξωτερικό μπορεί τα πράγματα να είναι 

διαφορετικά γιατί μπορεί να έχεις έναν ατζέντη και να κλείνει αυτός 

τις δουλειές και να κάνεις εσύ αυτό που κάνεις καλύτερα. Εδώ 

πρέπει να είσαι μεταξύ επιχειρηματιών και διαφόρων πραγμάτων 

που δεν έχουν απαραίτητα να κάνουν με την φωτογραφία.

• Πως πήρατε την μεγάλη απόφαση όμως;
Το πρόβλημα που είχα με τους γάμους ήταν ότι από τη μια έκανα 

για αρκετό καιρό γάμους κυρίως νεότερος αλλά ποτέ δεν το 

είδα σοβαρά αυτό το θέμα. Το έβλεπα σαν δεύτερη δουλειά και 

είχα μάλιστα πολλές ενοχές για αυτό. Στην Photovision 2007 κι 

ενώ ήδη ήμουν σε φάση αναζήτησης έτυχε να δω δουλειά του 

συνάδελφου φωτογράφου, του Νίκου Γώγα Παπαδόπουλου και 

έπαθα σοκ. Οι Έλληνες πάντα έχουμε μία τάση να λέμε ότι έξω 

κάνουν καλή δουλειά και ότι εδώ δεν μπορούμε να τα κάνουμε 

O φωτογράφος της εβδομάδας

αυτά τα πράγματα. Ο Νίκος ήταν ο πρώτος που είδα και το έκανε. 

Χωρίς να το ξέρει με επηρέασε πάρα πολύ ώστε να δω πιο σοβαρά 

τη δουλειά που έκανα με τους γάμους. Και πλέον χαίρομαι που τον 

γνωρίζω και προσωπικά.

• Πως θα χαρακτηρίζατε το ύφος σας;
Για εμένα είναι μία ανάμιξη ρεπορτάζ και editorial. Στήνεις κάποιες 

καταστάσεις μέσα από τις οποίες μπορεί κάτι να δείξει αληθινό. Είναι 

δίκοπο μαχαίρι να το πει αυτό κάποιος. Κατά κύριο λόγο η δουλειά 

μου δεν είναι επηρεασμένη από την Ελλάδα. Έχω ζήσει 8 χρόνια 

στην Αμερική και από εκεί είχα αρκετές εικόνες μέσα στο κεφάλι 

μου και έχω μία αρκετά καλή επαφή και με την γλώσσα και με την 

κουλτούρα. Μπόρεσα να δω και πράγματα μέσω internet, όχι μόνο 

από φωτογράφους αλλά και από άλλου είδους καλλιτέχνες που 

πιστεύω ότι μπορώ να αφομοιώσω. 

• Στην Ελλάδα η φωτογραφία γάμου όμως για τους θεατές 
μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Είναι αποδεκτό αυτό το στυλ;
Πάντα είναι σε συνάρτηση με ποιους ανθρώπους μιλάς και πως 

εσύ τους μαθαίνεις να βλέπουν. Εμείς πρέπει να διαλέγουμε το 

κοινό μας και να τους μάθουμε τι είναι αυτό το διαφορετικό στυλ 

που προτείνουμε. Αν το δείξουμε στον κόσμο νομίζω ότι μπορεί 

να το δει, και πιστεύω επίσης ότι δεν έχουν όλοι το επίπεδο να 

καταλάβουν κάποια πράγματα. Ο καθένας έχει την φωτογραφία 

στο κεφάλι του με διαφορετικό τρόπο. Δεν είμαστε εδώ για να 
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bΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Γιώργος Παχούντης 

ζει και εργάζεται στην 

Ελλάδα. Εξειδικεύεται 

στη φωτογραφία γάμου, 

στην διαφημιστική και 

editorial φωτογραφία. 

Σπούδασε στο Τμήμα 

Καλών Τεχνών του 

Paterson State University 

από όπου και αποφοίτησε 

το 1996 με εξειδίκευση 

στην φωτογραφία. Κατά 

την τελευταία δεκαετία έχει 

συνεργαστεί με μεγάλες 

διαφημιστές εταιρείες και 

εκδοτικούς οργανισμούς. 

Η δουλειά του έχει 

δημοσιευτεί σε περιοδικά και εμπορικούς καταλόγους  

σε όλη την Ελλάδα.

ανατρέψουμε την παράδοση, ο γάμος πάνω την παράδοση βασίζεται 

αλλά νομίζω ότι ο κόσμος έχει αλλάξει. 

• Ποια είδη φωτογραφίας σας τραβούν περισσότερο αν 
εξαιρέσουμε το βιοποριστικό κομμάτι; 
Το πορτρέτα. Θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι πορτρετίστας. Ο 

βιοπορισμός ναι μεν προέρχεται από τη φωτογραφία γάμου 

αλλά τα πορτρέτα είναι αυτό μου αρέσει να κάνω. Το ανθρώπινο 

στοιχείο είναι αυτό που με τραβάει περισσότερο. Πίσω από κάθε 

πορτρέτο κρύβεται μια γνωριμία, ένας άνθρωπος που έμεινες για 

λίγο μαζί του. Άσχετα αν ήταν κάποιος γνωστός ή όχι, την ώρα 

που τον φωτογραφίζεις πρέπει να είσαι ίσος με αυτόν. Την ώρα της 

φωτογράφισης πρέπει να είσαι κυρίαρχος και να πάρεις τις εικόνες 

που θέλεις. Εφόσον είναι για περιοδικό πρέπει να μιλήσεις με τον 

άλλον και να του βγάλεις πράγματα. Πολλές φορές πρέπει να το 

κάνεις μέσα σε 5 λεπτά. Πρέπει να δουλέψεις με χαρακτήρες, να 

χειριστείς ανθρώπους και ταυτόχρονα να είσαι πολύ δημιουργικός. 

• Γιατί ενταχθήκατε στην ομάδα Wedpro;
Γιατί είναι αντίθετο σε ότ,ι έχουμε συνηθίσει και στον τρόπο που 

όλοι ακόμα και εγώ μεγαλώσαμε όπου ο  φωτογράφος δεν έλεγε 

ποτέ κάτι καλό για ένα συνάδελφο του. Είχαν όλοι τη νοοτροπία ότι 

παίρνω ένα γάμο το Σαββατοκύριακο αλλά θα πάρω και δεύτερο 

και τρίτο και πέμπτο και θα φέρω οποιοδήποτε να τραβήξει. Ο 

κόσμος πλέον θέλει κάτι αληθινό, θέλει τον Παπαδόπουλο και 

τον Παχούντη να πάνε να φωτογραφίσουν και όχι τα τσιράκια 

μας, θέλει προσωπικότητα. Το ότι εγώ δεν φοβήθηκα να έρθω σε 

επαφή με τον Παπαδόπουλο, τον Ντούρο, τον Αλεφάντου και να 

μοιραστούμε τις ανησυχίες μας και τα μυστικά της δουλειάς μας δεν 

έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Ο ένας φοβάται τον άλλον εδώ, γι’ αυτό 

το θεωρώ σημαντικό. Μέσα από αυτό αποκτώ τη συνολική γνώση 

και την συλλογική εμπειρία γιατί μαθαίνω από τους γύρω μου 

και γίνομαι καλύτερος. Γίνομαι καλύτερος και αυτό το χρωστώ σε 

άλλους συναδέλφους. Από έναν καλό επαγγελματία εγώ δεν έχω να 

φοβηθώ.

O φωτογράφος της εβδομάδας
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Πριν 5� χρόνια... 


