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Δυο λόγια για τα γενέθλια
Μάλλον μετά τα… πενήντα ο χρόνος περνάει πιο 
γρήγορα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Μου φαίνεται 
σαν χθες! Κι όμως πέρασε ένας χρόνος και βάλε 
από τη στιγμή που έπεσε η ιδέα του newsletter που 
δεν ήταν άλλη από την δημιουργία ενός τακτικού 
καναλιού επικοινωνίας με τα στελέχη της αγοράς 
imaging, μιας και πέρυσι τέτοιο καιρό προετοιμάζαμε 
εντατικά τη PHOTOVISION. Σύντομα ξεκινήσαμε 
τη σύνταξη μίας εβδομαδιαίας ολιγοσέλιδης 
ενημερωτικής εγκυκλίου με νέα και ειδήσεις τόσο 
δικά μας, δηλαδή ως διοργανωτών της έκθεσης, όσο 
και των εταιρειών που συμμετείχαν. Όμως χωρίς να 
το πολυκαταλάβουμε, το  newsletter εξελίχθηκε 
σε …κανονικό περιοδικό με 25-30 σελίδες κάθε 
εβδομάδα και πλούσια ύλη - γεγονός που μπορείτε 
να επαληθεύσετε ρίχνοντας μια ματιά στην διπλανή 
στήλη. Και το κυριότερο: επειδή κυκλοφορεί κάθε 
εβδομάδα και η ύλη κλείνει λίγο πριν το ανέβασμα 
του περιοδικού στο διαδίκτυο, προσφέρει το 
πλεονέκτημα της επικαιρότητας: ότι γίνεται στον κλάδο 
και ότι καινούριο παρουσιάζεται, η αγορά το διαβάζει 
άμεσα στις σελίδες του Photobusiness Weekly. 
Θυμίζω το “κανόνι” της SYNTHESIS Α.Ε. 
Όλα βγήκαν στη φόρα ακαριαία και ζωντανά, σχεδόν 
σε πραγματικό χρόνο. Στο μέλλον σχεδιάζουμε να 
εμπλουτίσουμε την ύλη  με (σοβαρά) ενημερωτικά 
και εκπαιδευτικά βίντεο, περισσότερες ειδήσεις από τα 
εργοστάσια imaging, ανταποκρίσεις από το εξωτερικό 
και γενικά να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες 
διαδραστικής επικοινωνίας που προσφέρει το 
διαδίκτυο. Και όλα αυτά πάντοτε σε ελάχιστο χώρο, 
σύντομα, περιεκτικά, λακωνικά γιατί σε κανέναν  
ο χρόνος δεν περισσεύει. Σας ευχαριστούμε θερμά 
όλες και όλους για το ενδιαφέρον σας και τα καλά  
σας λόγια.
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Τ. ΤζΙΜΑΣ

Το πρώτο τεύχος του Photobusiness Weekly κυκλοφόρησε στις �7 Νοεμβρίου  2008
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Eνας χρόνος Weekly

ΔΗΜHΤΡΗΣ ΔΑΜΚΑΛIΔΗΣ 
Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Κ.Α.Φ. 
Διευθύνων Σύμβουλος  Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.

Η γενέθλια επέτειος του PHOTOBUSINESS WEEKLY, μου δίνει την 

ευκαιρία αφενός μεν να σας ευχηθώ για χρόνια πολλά-πολλά και 

καλά αφετέρου δε να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή που 

συμβάλλει στην ύπαρξη και ενδυνάμωση της αυτόνομης παρουσίας 

του κλάδου στο χώρο των εντύπων.

BΑΣΙΛΗΣ ΖΗΒΑΣ
Πρόεδρος Σ.Ε.Κ.Α.Φ. 
Αντιπρόεδρος INTERSYS A.E.

To περιμένω κάθε Δευτέρα πρωί μαζί με τον καφέ μου! 

Ορισμένα πράγματα γίνονται συνήθεια. Συνήθεια έγινε και σε μένα το 

PHOTOBUSINESS WEEKLY. 

Μπράβο στους συντελεστές και τους … γονείς του!

Με την ευκαιρία των πρώτων του γενεθλίων, εύχομαι μακροημέρευση, 

επιτυχίες και περισσότερο … κουτσομπολιό της αγοράς!

Αγαπητέ κ. Τζίμα, εύχομαι και σε σένα προσωπικά να’ σαι καλά για 

πολλά χρόνια και να μας το στέλνεις να το χαιρόμαστε!
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ΠΡΟΣΩΠΑ
συνέντευξη

Δημήτρης Δαμκαλίδης
Διευθύνων σύμβουλος “Δ. & Ι. Δαμκαλίδης Α.Ε.” αντιπρόεδρος Σ.Ε.Κ.Α.Φ

Σ.Ε.Κ.Α.Φ. που απετέλεσε έκπληξη. Ποιο 
είναι το όραμά σας;
Έπειτα από μια οκταετία που απείχα από 
αυτές τις δραστηριότητες θεώρησα ότι 
είχε έρθει η στιγμή να δραστηριοποιηθώ 
ξανά. Ο χώρος και η αγορά είναι σε μια 
φάση που πολλά θέματα χρήζουν άμεσης 
αντιμετώπισης. Η ενεργότερη συμμετοχή 
μας στην επίλυση αυτών των θεμάτων 
πιστεύω ότι θα αποδειχθεί χρήσιμη. Τα 
κυριότερα προβλήματα που απασχολούν 
τον χώρο είναι οι παράλληλες εισαγωγές 
και ο αθέμιτος ανταγωνισμός.
Στο Σ.Ε.Κ.ΑΦ. δεν υπάρχει παραταξιακή 
λογική. Ο καθένας εκφράζει τις ανησυχίες 
του και τις προτάσεις του. Η δική μου 
προσωπική θέση είναι ότι ο χώρος της 
φωτογραφίας πρέπει να μείνει αυτόνομος 

και ανεξάρτητος, με ότι αυτό σημαίνει.  
Με τα δικά του περιοδικά, τις δικές του 
εκθέσεις, το δικό του κανάλι διανομής.

• Η επιχείρησή σας είναι συνυφασμένη 
με το ιστορικό και αναγνωρίσιμο 
διεθνώς όνομα της Nikon.  Ποιες άλλες 
δραστηριότητες αναπτύσσετε; 
Ο χώρος αυτός που λέγεται εικόνα και 
φωτογραφία, δεν εξαντλείται στη λήψη.  
Προφανώς η δική μας δραστηριότητα 
αφορά όχι μόνον το παγκόσμια 
αναγνωρισμένο brandname Nikon 
στις φωτογραφικές μηχανές, φακούς, 
εξαρτήματα, scanner, κλπ. αλλά και της 
Mitsubishi στην εκτύπωση καθώς και 
της SanDisk για τις κάρτες μνήμης, τα 
USB και τα MP3. Το κύριο αντικείμενό 

H Δ. & Ι. Δαμκαλίδης Α.Ε. αποτελεί 
τον εγχειρηματικό ορισμό της 
παραδοσιακής εταιρίας του Imaging 
που ξεκίνησε σε καιρούς δύσκολους 
και ανδρώθηκε στην πορεία του 
χρόνου. Σήμερα, είναι μια από 
τις πλέον οικονομικά εύρωστες 
και πετυχημένες παρουσίες στον 
κλάδο, με βασική συνιστώσα 
την αντιπροσώπευση της Νikon. 
Στελεχώνεται πλέον με δεύτερης και 
τρίτης γενιάς μέλη της οικογένειας 
Δαμκαλίδη, και εκπροσωπήθηκε στη 
συζήτησή μας από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κο Δημήτρη Δαμκαλίδη.

• Ας αρχίσουμε από την πρόσφατη 
υποψηφιότητα και εκλογή σας στο 

Οι ευχές για τα πρώτα γενέθλια 

ΠΑYΛΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡEΟΥ 

FUJIFILM HELLAS A.E.
Διευθύνων Σύμβουλος 

Ένας χρόνος περασε... Ο χώρος του Imaging έχει φέρει στην πρώτη 

γραμμή τον άνθρωπο και την τεχνολογία εδώ και πολλά χρόνια δίνοντας 

του την αποτύπωση κάθε στιγμής που επιθυμεί σε  εξαιρετική ποιότητα. 

Είμαστε χαρούμενοι που μπορεί πλέον να διαδοθεί τόσο γρήγορα 

αφού το Internet  αποτελεί πλέον ένα ταχύτατα ανεπτυσσόμένο μέσο 

ενημέρωσης. Είναι πραγματικά ευχάριστο που το PHOTOBUSINESS 

WEEKLY συμπληρώνει ένα χρόνο ενημέρωσης και ταυτόχρονα σημαντικής 

παρουσίας στο χώρο μας. Εύχομαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.

Κούνιο Σόλων
ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε.
Διευθύνων Σύμβουλος

Αυτό που ξεχωρίζει την εκδοτική ομάδα του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ είναι η 

διορατικότητα και η προσαρμοστικότητα στις εξελίξεις. Οι πολύ σπουδαίοι 

αυτοί παράγοντες στην επιτυχία και περαιτέρω εξέλιξη κάθε επιχειρηματικής 

προσπάθειας, ήταν και το βασικό μας κίνητρο να αγκαλιάσουμε από 

την πρώτη ημέρα έκδοσης το Photo Business Weekly, να πιστέψουμε 

στη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα αυτού του νέου μέσου και να 

επενδύσουμε στις πωλήσεις μας μέσα από αυτό. Δεν διαψευστήκαμε. Και το 

διαπιστώσαμε τόσο από την αύξηση του ενδιαφέροντος των πελατών μας 

στα είδη που προβάλουμε όσο και από την προσδοκία λήψης και ανάγνωσης 

κάθε εβδομαδιαίας έκδοσης. Συγχαρητήρια για τις πρωτοποριακές σας ιδέες 

και όλες μας τις ευχές να είναι πάντα επιτυχημένες!
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Ένας χρόνος Weekly

ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΜΠΑΝAΟΣ
Μέλος Δ.Σ. Σ.Ε.Κ.Α.Φ. 
Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
Σου εύχομαι ολόψυχα οι έγκυρες, αποκαλυπτικές και ενδιαφέρουσες 

on line ενημερώσεις σου να τα εκατοστίσουν!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ PHOTO BUSINESS WEEKLY!

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ 
NORITSU ΗELLAS

Ο απαιτούμενος υψηλός βαθμός εξειδίκευσης και η διαρκής αυξανομένη 

τεχνολογία επιτάσσει την ανάγκη για άμεση ενημέρωση και συνεχή ροή 

πληροφοριών χωρίς τα εμπόδια του χρόνου και της απόστασης. Σημείο 

αναφοράς όμως αποτελεί το σωστό φιλτράρισμα των πληροφοριών 

ώστε να οδηγήσουν στην εξέλιξη του επαγγελματία και την βελτίωση 

των υπηρεσιών του. Ευχή της Noritsu Ελλάς είναι η δυναμική και 

πρωτοποριακή προσπάθεια του πρώτου ηλεκτρονικού περιοδικού εικόνας 

να αποτελέσει το εφαλτήριο για την επικέντρωση όλων από την πλευρά 

μας στην σωστή προώθηση των υπηρεσιών της φωτογραφίας κυρίως, 

ακολουθώντας την εξέλιξη και τις ανάγκες της εποχής, αποστασιοποιημένοι 

από την προοπτική και την παροχή υπηρεσιών ενός καταστήματος  

νοοτροπίας και εικόνας περασμένων δεκαετιών. Το ταξίδι σας στον 

κόσμο της διαδικτυακής ενημέρωσης να είναι όμορφο και αποδοτικό με 

ενδιαφέρουσα θεματολογία και ξεχωριστές αποκλειστικότητες.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΣΙΟΥ 

Branch Office Manager, Epson Italia s.p.a., 
Greek Branch Office 

Το Photobusiness Weekly κατάφερε σε ένα μόλις χρόνο να γίνει μια 

αγαπημένη συνήθεια! Μας ενημερώνει για όλες τις εξελίξεις του 

κλάδου της φωτογραφίας με αμεσότητα και μας μιλά στη γλώσσας μας! 

Σας εύχομαι να τα εκατοστήσετε και να συνεχίσετε την καλή δουλειά 

για να είμαστε πάντα κι εμείς που διαβάζουμε το Photobusiness Weekly 

μέσα στις εξελίξεις του κλάδου!

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΛΙΤΑΣ
SONY HELLAS A.E.E.
Product Manager φωτογραφικών προϊόντων 
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Photobusiness Weekly είναι ότι κατάφερε 

να γίνει θεσμός στην ενημέρωση της επαγγελματικής φωτογραφικής 

αγοράς μέσα σε μόλις ένα χρόνο κυκλοφορίας. Αποτελεί μία αξιόπιστη 

και ταχύτατη πηγή πληροφοριών για τα τεκταινόμενα στην Ελληνική 

αγορά και ένα πολύτιμο και άμεσο μέσο προβολής νέων τεχνολογιών, 

προϊόντων, υπηρεσιών και τάσεων όπως καταγράφονται στην παγκόσμια 

φωτογραφική κοινότητα. Είναι πανεύκολο στην πρόσβαση και την 

περιήγηση και αισθητικά άρτιο. Σας εύχομαι ολόψυχα «Χρόνια Πολλά» 

και να συνεχίσετε με την ίδια διάθεση να μας ενημερώνετε και να μας 

«κρατάτε σε επαφή». Καλή συνέχεια!
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Ένας χρόνος Weekly

ΗΛIΑΣ ΠΑΠΑΔOΠΟΥΛΟΣ 
IKONA LAB

Η εικόνα από μόνη της είναι μία πρόκληση. Δεν είναι καθόλου 

τυχαία η έκφραση «μία εικόνα ίσον χίλιες λέξεις». Για όλους εμάς 

που εργαζόμαστε στο χώρο της φωτογραφίας και ευρύτερα του 

επαγγελματικού imaging, καθημερινά οι απαιτήσεις είναι πολλές και 

ο πήχυς για την ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα ανεβασμένος 

ήδη πολύ ψηλά. Εδώ και ένα χρόνο όμως, υπάρχει ένας πραγματικός 

φίλος, ένας υποστηρικτής σε όλη τη διαδρομή που μας τροφοδοτεί με 

ενημέρωση, έγκυρη και γρήγορη πληροφόρηση και ανοιχτή επικοινωνία.  

Από εμένα προσωπικά και τους συνεργάτες μου, Χρόνια Πολλά με 

ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και σταθερή επιτυχία. Σας χρειαζόμαστε. Να 

συνεχίσετε!

XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
Το Photo Business υπήρξε μία καινοτομία στο χώρο της ενημέρωσης 

για τη φωτογραφία. Η κάθε είδους ενημέρωση σε εβδομαδιαία βάση, 

αποτελεί σημαντική πληροφόρηση για τους φωτογράφους στην εποχή 

μας, που ο ηλεκτρονικός τύπος τείνει να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι 

του έντυπου. Καλή συνέχεια, πάντα με επιτυχίες.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΑΡΑΣ
ΙCONNET- ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. 
Διευθύνων Σύμβουλος

To internet αποτελεί σήμερα το ταχύτερο, το φθηνότερο και το πιο 

αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών. Βοηθά 

σε σημαντικούς τομείς της καθημερινότητάς μας εφόσον χρησιμοποιείται 

κατάλληλα. Ένας από αυτούς είναι και η ενημέρωση. Η γνώμη μου 

είναι ότι πολύ σύντομα και στην Ελλάδα θα αντικαταστήσει την έντυπη 

πληροφόρηση σε πολύ μεγάλο ποσοστό αφού με αυτό τον τρόπο 

μειώνεται πολύ και η κατανάλωση χαρτιού (οικολογική αναβάθμιση 

από μέρους των εκδοτών). Ο τρόπος ενημέρωσης που αντιπροσωπεύει 

το Photobusiness Weekly, μας αρέσει. Aπλά φροντίστε η ύλη του 

περιοδικού να γίνει πιο ουσιαστική…

ΙΟΡΔAΝΗΣ ΑΝΤΙΦAΤΟΓΛΟΥ 
FOTOMATIC A.E.
Διευθυντής marketing

Το διαδυκτιακό περιοδικό Photobusiness Weekly ακολουθεί τις εξελίξεις της 

τεχνολογίας, τις νέες τάσεις στην αγορά της εικόνας και στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα. Μας προσφέρει ουσιαστική και εξειδικευμένη ενημέρωση 

σε εβδομαδιαία συχνότητα και καλύπτει ένα εύρος θεμάτων που 

προσελκύουν το ενδιαφέρον μας. Η κυρίαρχη τάση που επικρατεί είναι ότι 

τα διαδυκτιακά μέσα θα μας κερδίζουν όλο και περισσότερο. 
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http://www.sony.gr/hub/cyber-shot
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Ένας χρόνος Weekly

ΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ACTION STUDIO

Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Το newsletter σας είναι ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο στον κλάδο μας και μας συνδέει με κάθε 

εξέλιξη που αφορά την δουλειά μας. Προσωπικά θεωρώ πολύ χρήσιμα 

τα τεχνικά άρθρα που δημοσιεύετε. Επίσης αρκετό ενδιαφέρον έχει 

και η παρουσίαση των ίδιων των επαγγελματιών, γιατί με αυτόν τον 

τρόπο σχηματίζουμε μια ανάγλυφη εικόνα του χώρου μας και του 

ανταγωνισμού. Καλή συνέχεια! 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ
Φωτογράφος 

Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό που υπάρχει ένα τέτοιο ελληνικό περιοδικό 

στον ηλεκτρονικό τύπο. Πιστεύω ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι και όχι 

μόνο, το διαβάζουν. Ενημερώνονται πάρα πολύ οι επαγγελματίες μέσω 

αυτού του ηλεκτρονικού περιοδικού και μαθαίνουν πράγματα και νέα 

για τη φωτογραφία με πιο άμεσο τρόπο. Το καλό που έχει σε σχέση με 

τα υπόλοιπα και τον ανταγωνισμό του είναι ότι έχει άμεση επαφή με τους 

επαγγελματίες και μπορούμε κι εμείς να πούμε την γνώμη μας. Νιώθουμε 

ότι ανά πάσα στιγμή μας δίνετε βήμα και είστε δίπλα μας. Όπως το 

βλέπω στο στήσιμό του και στον τρόπο που βγαίνει, δεν έχω επισημάνει 

κάτι αρνητικό ή που δεν μου άρεσε. Εύχομαι να είστε πάντα το ίδιο 

δημιουργικοί και ακούραστοι. Να τα εκατοστήσει το Weekly! 

 

ΓΙAΝΝΗΣ ΜΑΝΙΩΡΟΣ
Φωτογράφος 
Αντιπρόεδρος Σωματείου Επαγγελματιών Φωτογράφων Ν. Ηρακλείου 
Κατ αρχήν θα ήθελα να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας 

ευχαριστήσω, που μας δίνετε την δυνατότητα να ενημερωνόμαστε και να 

ενημερώνουμε από τον χώρο αυτό. Πολλές φόρες ήθελα να αγοράσω 

ένα περιοδικό, και όταν τα κατάφερνα όταν το ήθελα δεν ήξερα που 

το είχα. Τώρα ανά πάσα στιγμή έχω όλα τα τεύχη του  Photobusiness 

Weekly μέσα στον υπολογιστή μου. Χωρίς να χρειάζεται να ψάχνω ούτε 

να τυπώνω, η πρόσβαση στην  ενημέρωση έγινε πιο εύκολη τώρα και 

ένα χρόνο. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε και στα 100 

χρόνια. Με το καλό …

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
Φωτορεπόρτερ
Ταμίας της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος 

Δεν κρύβω πως είμαι φανατικός αναγνώστης του Weekly. Κάθε 

εβδομάδα περιμένω μπροστά στην οθόνη μου το νέο τεύχος του Pho-

tobusiness Weekly. Νιώθω πως είναι ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας και 

ενημέρωσης αφού εκτός από την πλούσια ύλη που προσφέρει ξέρω 

ότι όλοι οι συνάδελφοί μου το διαβάζουν την ίδια ώρα με μένα και 

αυτό μας ενώνει. Κυκλοφορεί πάντα στην ώρα και μια μέρα που όλη 

βρισκόμαστε στον υπολογιστή μας και προσπαθούμε να ενημερωθούμε 

για την δουλειά μας και τον κλάδο μας. Η ιδέα σας ήταν πρωτότυπη και 

αξιέπαινη. Εύχομαι να 1000σετε τα τεύχη σας!
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http://www.sony.gr/product/dss-digital-slr/dslr-a550?cid=15007945


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 45 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 11

Eνας χρόνος Weekly

ΜΑΡIΑ ΔΗΜΟΠΟYΛΟΥ 
Account Manager
Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων The PR Team Α.Ε

Από τη The PR Team σας στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας και τα 

πιο θερμά συγχαρητήρια για τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του 

Photo Business Weekly! Ευχόμαστε οι επόμενες χρονιές να είναι 

εξίσου δημιουργικές και είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσετε να μας 

εκπλήσσετε ευχάριστα σε κάθε σας τεύχος!

Και στο επόμενο τεύχος 
Απόψεις, παρατηρήσεις (και ευχές!) με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός χρόνου απο την κυκλοφορία του PB Weekly  

θα δημοσιευτούν και την επόμενη εβδομάδα. Όσοι πιστοί...

Νίκος Πεκρίδης
Φωτογράφος
ISPWP, SWPP, LSWPP, WPPI, Συνιδρυτής PWS 

Ήταν ξαφνικό όταν πριν ένα χρόνο εμφανίστηκε ένα email στον 

υπολογιστή μου από το Photobusiness σε ηλεκτρονική μορφή. Σίγουρα 

πιο άμεσο και πιο ενημερωμένο από την έντυπή του έκδοση, σίγουρα πιο 

οικολογικό και πιο σύγχρονο. Εύχομαι ακόμη περισσότερη ενημέρωση, 

περισσότερα άρθρα, περισσότερη επικοινωνία. Χρόνια Πολλά!

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ
Mindart Photography 

Το Weekly σταθερά κάθε εβδομάδα για όλο αυτόν τον χρόνο ήταν για 

μένα, τους συνεταίρους και όλη την ομάδα των συνεργατών της Mindart 

photography, ένα παράθυρο ουσιαστικής ενημέρωσης και επικοινωνίας 

για τον χώρο μας. Ο προσανατολισμός του στις τόσες διαστάσεις που, με 

την συνδρομή του Internet και των ψηφιακών εφαρμογών, έχει πλέον 

αποκτήσει ο κλάδος της φωτογραφίας και ηλεκτρονικής παραγωγής- 

επικοινωνίας είναι καίριος και επιβεβλημένος. Δεν έχω παρά να σας 

συγχαρώ για τις τόσες νέες “εικόνες” που αποκτήσαμε διαβάζοντας το 

Weekly και ασφαλώς για τις τόσες πραγματικές εικόνες συναδέλφων που 

είδα. Η Mindart photography είναι περήφανη που ανήκει σε αυτόν τον 

χώρο και προσβλέπει και σε άλλες τέτοιες εικόνες που θα συνδράμουν 

στην περαιτέρω ανάπτυξη και δημιουργικότητα όλων.

 

ΝΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΕ

Θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές του Photobusiness Weekly για 

την σημαντική και πρωτοποριακή τους προσπάθεια να υπάρχει έγκαιρη και 

συνεχής πληροφόρηση στον χώρο της Φωτογραφίας. Κάθε εβδομάδα, ως 

επαγγελματίας, ενημερώνομαι άμεσα και γρήγορα για τα τεκταινόμενα στον 

χώρο της φωτογραφίας με ένα πολύ καλά δομημένο σε ύλη και μορφή 

ηλεκτρονικό περιοδικό. Εύχομαι αυτή η επιτυχημένη προσπάθεια να 

συμπληρώσει πολλά ακόμα χρόνια κυκλοφορίας.
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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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50 χρόνια Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Αυλαία στις 22 Νοεμβρίου

Oυζερί και τσιπουράδικα, φαγάδικα και gourmet restaurant, cafe bar και άλλα στέκια της 

Θεσσαλονίκης πριν, κατά και μετά τις προβολές έσφυζαν από ζωή, από έντονες συζητήσεις 

και αψιμαχίες με αφορμή τις προβαλλόμενες ταινίες. Αυτή είναι η γοητευτική πλευρά του 

φεστιβάλ κινηματογράφου γιατί η τέχνη - και η οικονομική κρίση για να περάσει ομαλά λέμε 

εμείς - θέλει καλοπέραση. Ναι! Το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης τα είχε 

όλα: καλές ταινίες, αποχές και παράπονα, σημαντικούς καλεσμένους και πολλή μα πολλή 

νοσταλγία για τον παλιό καλό καιρό... Και του χρόνου.

Όλα έδειχναν κι όλα μιλούσαν για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Φωτορεπορτάζ

Ντ. Χριστιανόπουλος & Διον. Φωτόπουλος. Κάτω: 

ο Υπ. Πολιτισμού κ.  Π. Γερουλάνος με την κόρη του.

Θερμή υποδοχή στην guest star Jane Birkin.

Παντού φωτογραφίες... Δεξιά ο Διευθυντής του Μ.Φ.Θ. κ. Β. Ιωακειμίδης συνομιλεί με επισκέπτη έκθεσης.



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 45 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 14

http://www.mitsubishi-evs.de/en/products/categories/photo.html


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 45 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 15

	 Φωτορεπορτάζ

Εpson show room
Eπίσημα εγκαίνια στα γραφεία της Epson Ελλάδος

Σε εκδήλωση για τους εκπροσώπους του τύπου, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, το ελληνικό 

γραφείο της Epson εγκαινίασε το Demo Room. Πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένο χώρο 

στα γραφεία της Epson, στη Λεωφόρο Κηφισίας 274, στο ύψος του Χαλανδρίου, στον 

οποίο φιλοξενούνται όλα τα προϊόντα της εταιρείας στις κατηγορίες επαγγελματικών και 

οικιακών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών υψηλής ευκρίνειας και μεγάλου 

format, βιντεοπροβολέων και POS. Επιπλέον, ο χώρος είναι διαθέσιμος προς τους 

συνεργάτες, διανομείς και μεταπωλητές της Epson για εκπαιδεύσεις και ενημέρωση. Τα 

προϊόντα που φιλοξενούνται είναι: εκτυπωτές και πολυμηχανήματα για οικιακή χρήση,  

εκτυπωτές και πολυμηχανήματα business inkjet και ασπρόμαυροι και έγχρωμοι εκτυπωτές 

laser για επαγγελματική χρήση. Επίσης, η πλήρης σειρά βιντεοπροβολέων Home Cinema 

και επαγγελματικής χρήσης. Το Demo Room λειτουργεί για κάθε ενδιαφερόμενο αρκεί 

να καλέσει στο 210-8099499 και να ορίσει ραντεβού.

Mπουφές στα χρώματα της Epson, προφανώς...

Από αριστερά: Μαρία Μάσσιου (Οffice manager 

Εpson), Στάθης Ασπιώτης (περιοδικό HiTech) και η 

δική μας Άννα Μανουσάκη.

Αρσιτερά.: δημοσιογραφικός κόσμος στο show room της Epson Δεξιά: ο θηριώδης προβολέας μόνιμης εγκατάστασης EB-Z8000



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 45 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 16

Παρελθόν στη συµβατική τεχνολογία, παρόν στο PC.
Στο µέλλον όµως… σε όλα ΕΣΥ!

Από σήµερα, οι φωτογραφίες αλλάζουν τον κόσµο. Η τεχνολογία ανεβάζει τη δουλειά, τη ζωή και τη φήµη σου.

ΒΓΕΣ ΠΡΩΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

ΓΙΝΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες, µπες αµέσως στο www.myikona.gr ή επικοινώνησε απευθείας 

στο τηλέφωνο 2310 383169-2105622700 για ζωντανή συνάντηση µε εκπρόσωπό µας. 

Σήµερα οι πελάτες γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες και απαιτούν την 
τελειότητα. 
Επικοινώνησε µαζί µας και εντάξου στην οµάδα των ισχυρότερων στο χώρο 
της ψηφιακής φωτογραφίας και των εφαρµογών τεχνολογίας.
Μπες στον κόσµο των άπειρων δυνατοτήτων που υιοθετούνται από τους 
επαγγελµατίες σε όλη την Ευρώπη. 
∆ες το πελατολόγιό σου να αυξάνεται και τη δηµιουργικότητά σου να 
απογειώνεται. Τόλµησε µια νέα ώθηση στην επιχείρησή σου. 
Γίνε σήµερα… το µέλλον!

www.myikona.gr
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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 

Nikon 
Superwide zoom Nikkor DX 10-24mm f/3,5-4,5 G

Η Nikon πετυχαίνει εξαιρετικές πωλήσεις στις ψηφιακές ρεφλέξ, ειδικά στο 

φορμά DX (ΑPS-C size). Αυτό συνεπάγεται και αυξημένη ζήτηση για οπτικά, 

ιδιαίτερα στην κατηγορία των ευρυγώνιων φακών (λόγω του ότι ισχύει 

συντελεστής μεγέθυνσης της εστιακής απόστασης 1,5x). O φακός αυτός 

ισοδυναμεί με 15-36mm, και είναι ιδανικός για αρχιτεκτονικά θέματα, μεγάλα 

εσωτερικά, θέατρα, πανοραμικά τοπία κλπ. Η ποιότητα κατασκευής είναι τυπική 

άψογη Nikon, όπως μας συνηθίζει στους μεσαίους/ακριβούς φακούς της 

γκάμας με πλαστικό περίβλημα εξαιρετικής ποιότητας και μεταλλικο εσωτερικό 

μηχανισμό. Το σπείρωμα υποδοχής φίλτρων διαμέτρου 77mm υποδηλώνει 

ότι ο αγοραστής θα χρειαστεί ακριβά φίλτρα για την προστασία του εμπρός 

οπτικού στοιχείου. Εσωτερικά περιλαμβάνει 14 οπτικά στοιχεία κατανεμημένα σε 

9 ομάδες, μεταξύ των οποίων 3 ασφαιρικά στοιχεία και δύο χαμηλής διάχυσης, 

με σκοπό την πληρέστερη διόρθωση των γεωμετρικών και χρωματικών 

εκτροπών. Ο φακός ανήκει στη σειρά G που σημαίνει ότι δεν υπάρχει δακτυλίδι 

διαφραγμάτων παρά μόνον η αντίστοιχη ρύθμιση πραγματοποιείται από το 

σώμα της ρεφλέξ. Πρόκειται για σχεδίαση two touch με ξεχωριστά δακτυλίδια 

για την εστίαση και το ζουμάρισμα ενώ για την προφύλαξη από πρόσπτωση 

πλάγιων ακτίνων φωτός φροντίζει το παρασολέιγ σχήματος πεταλούδας. 

Δ. & Ι. ΔΑΜκΑΛΙΔΗΣ ΤΗΛ. 210 9410888

Cinema 4D R11.5
Εκφραστείτε τρισδιάστατα
Τις πόρτες στους επαγγελματίες της οπτικής 

επικοινωνίας που θέλουν να εντάξουν τα 

τρισδιάστατα γραφικά στη δουλειά τους άνοιξε 

η ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε. την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. 

Παρουσίασε τη νέα έκδοση του CINEMA 4D 

R11.5, του πιο ολοκληρωμένου επαγγελματικού 

3D Animation λογισμικού. Μερικά από τα νέα 

χαρακτηριστικά που διαθέτει το αναβαθμισμένο 

CINEMA 4D R11.5 είναι: βελτιωμένη μηχανή render 

για ταχύτερη επεξεργασία των ειδικών εφέ με 

χρήση λιγότερης μνήμης, συστήματα πολυπύρηνων 

επεξεργαστών (multi-core) για ενοποιημένη ροή 

εργασιών, ανώτερη απόδοση εικόνας, ανανεωμένος 

Picture Viewer με νέες λειτουργίες filter και layer 

για επεξεργασία της εικόνας. Επιπλέον, στην 

βασική έκδοση του Cinema 4D, ο χρήστης μπορεί 

να προσθέσει το module MoGraph το οποίο έχει 

αναβαθμιστεί σημαντικά. Περιλαμβάνει τώρα  

μοναδική μηχανή Dynamics, ειδικά σχεδιασμένη για  

κινούμενα γραφικά. Η ευκολία της χρήσης και οι 

δημιουργικές δυνατότητες του Cinema 4D ανέδειξαν 

μια «νέα διάσταση» στη χρήση του για τους 

επαγγελματίες στους κλάδους της ραδιοτηλεόρασης 

και των νέων Μέσων, της αρχιτεκτονικής και του 

σχεδιασμού, του web και graphic design και σε 

άλλους που χρειάζονται τη 3D απεικόνιση. 

ΑΝΟΔΟΣ 210 9717016

www.photo.gr
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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 €

439 €
379 €

249 € 117 €
99 €

2.210 €

139 €
45,50 €

1.569 €

23 €

469 €

785 €

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

1.645 €

http://cptpapadakisphoto.gr
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Epson
Υψηλή φωτεινότητα

Η Epson παρουσίασε τη νέα σειρά προβολέων μονιμης εγκατάστασης, EB-Z8000WU και 

EB-Z8050W. Και οι δύο λόγω της υψηλής φωτεινότητας που φτάνει τα 7000 lumens, 

προορίζονται για μεγάλους χώρους. Διαθέτουν διπλές λάμπες σε συνδυασμό με πολύ 

υψηλές αναλύσεις WUXGA και WXGA και full HD ποιότητα. Ετσι προσφέρονται ακόμα 

για απαιτητικές εφαρμογές όπως χώρους διαλέξεων και συνεδριάσεων ή αμφιθέατρα. 

Συγκεκιμένα, ο EB-Z8000WU είναι ο πρώτος προβολέας WUXGA 3LCD στην αγορά 

παγκοσμίως με 6000 lumens Colour Light Output. Ο EB-Z8050W πρσφέρει Light 

Output 7000 lumens. Η ανάλυση του EB-Z8000WU είναι 1920x1200, ενώ ο EB-Z8050W 

με βάση την WXGA προδιαγραφή προβάλλει σε ανάλυση 1280x800. Οι EB-Z8000WU 

και EB-Z8050W ενσωματώνουν κι άλλες καινοτομίες της Epson, όπως την τεχνολογία 

ψύξης που μειώνει άμεσα τη θερμοκρασία των LCD panels. 

Ο EB-Z8000WU είναι ήδη διαθέσιμος στην αγορά από το Σεπτέμβριο 2009. Ο EB-

Z8050W θα φτάσει στη χώρα μας τον Ιανουάριο 2010. 

EpsON 210 8099499

public & ΔΟΛ
Νέα εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου

Όπως ανακοινώθηκε η εταιρεία 

PUBLICWORLD A.E. (των καταστημάτων 

Public) και ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός 

Λαμπράκη συστήνουν εταιρεία στον τομέα 

του ηλεκτρονικού εμπορίου για την ανάπτυξη 

κοινής επιχειρηματικής δράσης. Η νέα 

εταιρία θα δραστηριοποιείται στην πώληση 

προϊόντων μέσω του διαδικτύου. 

Η Publicworld A.E. θα συμμετέχει 

πλειοψηφικά με ποσοστό 60%  και ο ΔΟΛ με 

ποσοστό 40%. Στόχος της συνεργασίας είναι 

να δημιουργηθεί το μεγαλύτερο online shop 

στην Ελλάδα στην παροχή υπηρεσιών και 

προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η λειτουργία του online shop αναμένεται 

να ξεκινήσει στις αρχές του Ιανουαρίου. Το 

αρχικό κεφάλαιο επένδυσης ανέρχεται στο 1 

εκατ. ευρώ.

HTC Hero
Σε πλατφόρμα Android

Οι λάτρες των smartphones και των 

gadgets περιμένουν με ανυπομονησία κάθε 

νέα προσθήκη στις γκάμες των μεγάλων 

εταιρειών - ειδικά αν πρόκειται για κινητά 

που χρησιμοποιούν τη νέα πλατφόρμα 

Android. Η HTC ανακοίνωσε την κυκλοφορία 

του HTC Hero για τις αρχές Δεκεμβρίου 

με την υπόσχεση να αναγάγει την χρήση 

της πλατφόρμας Android σε διαφορετική 

εμπειρία από ότι γνωρίζαμε μέχρι τώρα. 

Το Hero κατασκευάστηκε με γνώμονα την 

αντοχή: για παράδειγμα, διαθέτει ειδική 

αντιχαρακτική επίστρωση στην οθόνη 

που αποτρέπει την εμφάνιση δαχτυλικών 

αποτυπωμάτων. Έχει οθόνη με διαγώνιο 3,2 

ίντσες και ανάλυσης HVGA. Σημειώνουμε την 

ευκολία πρόσβασης στο διαδίκτυο, αλλά και 

για την προβολή πολυμεσικών ή κάθε είδους 

αρχείων, χωρίς να επιβαρύνει το μέγεθος 

της συσκευής. Η λίστα με τις δυνατότητες 

του εμπλουτίζεται με δέκτη GPS, ψηφιακή 

πυξίδα, αισθητήρα επιτάχυνσης, είσοδος 

ήχου, κάμερα 5 megapixels και ειδική 

υποδοχή για κάρτες μνήμης microSD.

Αce Hellas  τηλ. 210 6068600

Σύλλογος “Πολιτιστικό 
Προξενείο”
Μαθήματα φωτογραφίας

Με μεγάλη συμμετοχή ξεκίνησαν 

την Τρίτη 3 Νοεμβρίου τα μαθήματα 

φωτογραφία που διοργανώνει ο 

σύλλογος “Πολιτιστικό Προξενείο” 

στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Ελασσόνας με θέμα “Ψηφιακή 

φωτογραφία και επεξεργασία 

εικόνας”. Στο εισαγωγικό σεμινάριο 

συμμετείχαν περισσότεροι από 40 

συμμετέχοντες και τα μαθήματα 

πραγματοποιούνται αφιλοκερδώς από 

το φωτογράφο Ανδρέα Γκανάτσιο. 

Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα 

πραγματοποιηθούν εισηγήσεις που 

αφορούν τις τεχνικές φωτογράφησης, 

την αισθητική της φωτογραφίας και 

τη λειτουργία των φωτογραφικών 

μηχανών. Ο πρώτος κύκλος 

μαθημάτων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 

Δεκεμβρίου.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙκΟ ΠΡΟξΕΝΕΙΟ 

2493022579
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Φωτιστικό LED 

LEDPANELS 
CN-126

Νέο!
Ισχυρό: παράγει φωτισμό 

αντίστοιχο με λάμπας αλογόνου 

60watt.

Πολυσύνθετο: εκπέμπει σε 

χρωματική θερμοκρασία 5600K 

και διαθέτει dimmer για ρύθμιση 

έντασης, φίλτρο 3200K και 

διαχυτή.

Ευέλικτο: Τροφοδοσία από 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία 

ιόντων λιθίου της Sony ή της 

Panasonic ή και από κοινές 

μπαταρίες ΑΑ.

Λειτουργικό: Φωτίζει τον χώρο με 

γωνία 65 μοιρών.Διαστάσεις: 9x13x5 εκ.
Βάρος: 150γρ. (χωρίς μπαταρίες)

€ 149,00
+ ΦΠΑ

Προσφορά!

Ι. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
Σπηλιάδου 4 (Σταθμός ΗΣΑΠ Αγ. Νικολάου Αχαρνών)

Τηλ.: 211 70 53 547, 213 03 15 149

Λειτουργεί πλήρης έκθεση των προϊόντων μας στην έδρα μας

Επισκεφθείτε και εγγραφείτε στο site μας για online ενημέρωση και παραγγελίες!

w w w . d i g i t a l w a y . g r

www.digitalway.gr


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 45 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 21

Athens Photo Festival 09
Διάλεξη Φώτη Καγκελάρη 

Οι εκδηλώσεις του Athens Photo Festival 

2009 συνεχίζονται καθ’όλη τη διάρκεια του 

Νοεμβρίου. Τη Δευτέρα 23/11, ώρα 19:30,  

o Φώτης Καγγελάρης θα πραγματοποιήσει 

διάλεξη με τίτλο “Λίγο πιο δω... εκεί”.  

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο 

των παράλληλων εκδηλώσεων του Athens 

Photo Festival 09, στον κεντρικό χώρο της 

διοργάνωσης, κτίριο Πεζογέφυρας-Εσπλανάδας 

(δίπλα στο γήπεδο του Taek Kwon Do), ενώ 

η ομαδική έκθεση των σπουδαστών του 

φωτογραφικού εργαστηρίου της Α.Σ.Κ.Τ. πήρε 

παράταση μέχρι τις 27 Νοεμβρίου.  

EU-OSHA
Η εργατική μέλισσα επιλέγεται για την 

προώθηση καλύτερων συνθηκών 

εργασίας στην Ευρώπη
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια 

και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) 

ανακοίνωσε το νικητή του διαγωνισμού 

φωτογραφίας που είχε ως θέμα την 

ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Tο 

1ο βραβείο απονεμήθηκε στον Christopher 

Azzopardi από τη Μάλτα για τη φωτογραφία 

του με τίτλο «Μελισσοκόμος». Η απονομή 

έγινε στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για την 

Εκτίμηση Κινδύνου και τις Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις στο Μπιλμπάο. 

Το δεύτερο και το τρίτο βραβείο 

απονεμήθηκαν στον Eric Despujols από τη 

Γαλλία («Συγκολλητής») και τον Rodrigo 

Cabrita από την Πορτογαλία («Μια σκληρή 

και περίπλοκη ζωή»). Ο πανευρωπαϊκός 

διαγωνισμός έδωσε κίνητρο στη φαντασία 

φίλων της φωτογραφίας από ολόκληρη 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 51 συμμετοχές 

από την Ελλάδα σε σύνολο περισσότερων 

από 1.670 συμμετοχών. Κάθε φωτογραφία 

συνέβαλε με το δικό της τρόπο στην 

ερμηνεία του τι σημαίνει “ασφάλεια και 

υγεία” για τους πολίτες της Ευρώπης.

Fred Boissonnas
Οδοιπορικό στον Άθω, 1928-1930
Στην πόλη Βελίκο Τίρνοβο, παλιά πρωτεύουσα της Βουλγαρίας και μεγάλο πολιτιστικό 

κέντρο, ταξιδεύει μετά τη Σόφια η έκθεση του Ελβετού Fred Boissonnas, με έργα από τα 

δύο ταξίδια του στο Άγιο Όρος.  Η έκθεση αποτελεί συνδιοργάνωση της Αγιορείτικης 

Εστίας, του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, του ΟΠΕΠ και του Ελληνικού 

Ιδρύματος Πολιτισμού και πραγματοποιείται σε συνεργασία τον Δήμο του Βελίκο Τίρνοβο 

και το Πανεπιστήμιο της πόλης «Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου». 

O Ελβετός Fred Boissonnas είναι ο πρώτος ξένος φωτογράφος που περιηγήθηκε τόσο 

πολύ στον ελληνικό χώρο, από το 1903 και για περίπου τρεις δεκαετίες. Ταξίδεψε από την 

Κρήτη ως τον Όλυμπο και από την Ιθάκη ως το Άγιο Όρος. Περιηγήθηκε, φωτογράφισε, 

έγραψε. Οι φωτογραφίες του που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση προέρχονται 

από δύο ταξίδια του Άγιο Όρος, το 1928 και το 1930. Αποτελούν μοναδική μαρτυρία της 

ζωής της αγιορείτικης κοινότητας στα χρόνια του μεσοπολέμου. 

ΧΩΡΟΣ: ΓκΑΛΕΡΙ «RAFAEL MIHAILOv»  

του Δήμου του Βελίκο Τίρνοβο (R. Mihaylov 1)

Ώρες λειτουργίας: ΔΕ-ΠΑ 09.00-17.30
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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/

Lowepro
Nέα τσάντα PhotoRunner 

H μεγαλύτερη εταιρία φωτογραφικών 

τσαντών και συστημάτων μεταφοράς 

εξοπλισμού για trekking διαθέτει 

τεράστια γκάμα, ικανή να προβληματίσει 

και τον πιο ενημερωμένο καταναλωτή. 

Στις επιλογές τώρα προστίθεται και το 

μοντέλο Lowepro Photo Runner 100. Mε 

τη λεπτή, επιμήκη γραμμή δεν μοιάζει 

με φωτογραφική τσάντα: έτσι μπορεί να 

κουβαλάει κανείς τον πολύτιμο εξοπλισμό 

του με την απαραίτητη …διακριτικότητα. 

Το ρυθμιζόμενο εσωτερικό δίνει 

δυνατότητες πολλαπλών διαμορφώσεων 

σε συνάρτηση με το περιεχόμενο. Μπορεί 

να χωρέσει ακόμη και επαγγελματική 

ρεφλέξ με ογκώδη φακό 80-200mm 

f/2,8. Aναλόγως μπορεί να αναρτηθεί 

σαν beltpack ή κλασσική τσάντα ώμου 

με ιμάντα στον οποίο έχει προστεθεί 

εσωτερική αντιολισθητική επένδυση (για 

να μην γλυστράει από τη θέση της). σαν 

συνεπές μέλος της οικογένειας Lowepro 

έχει όλα τα κατασκευαστικά «καλούδια»: 

ειδικά φερμουάρ Overlap Zipper, ιμάντες 

συγκράτησης ελαφρού τριπόδου, τσέπες 

για κάρτες κλπ. Κυκλοφορεί σε δύο 

χρώματα, μαύρο και mica.

ΖΑΡΟ 210 9515353

Canon LFR
ImagePROGRAF iPF6200

Τα μεγάλου φορμά εκτυπωτικά της Canon γνωρίζουν δημοτικότητα προσφάτως όντας 

εξελιγμένα και σε λογικές τιμές. Το μοντέλο iPF6200 παίζει στη διάσταση Α1 (24in. πλάτος) 

και προορίζεται για τους κλάδους των φωτογράφων, γραφιστών και εκδόσεων. Ο σκληρός 

δίσκος 80GΒ που αναλαμβάνει την ουρά εκτυπώσεων (print queue) κάνει τη διαφορά. 

Βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα του μηχανήματος είναι το 12μέλανο σύστημα εκτύπωσης 

βασισμένο σε μελάνια Lucia II με χρωστικές pigment. Έτσι είναι σε θέση να αναπαράγει 

με ακρίβεια τεράστια χρωματική γκάμα, μειώνοντας την ανάγκη για μείξη χρωμάτων, 

τεχνική (dithering) που εφαρμόζεται σε πολλές περιπτώσεις. Τα μελάνια Lucia τυπώνουν 

με ομαλότερη τονικότητα, λιγότερο εμφανή κόκκο ενώ δεν υποφέρουν από φαινόμενο 

μεταμερισμού. Επίσης έχει δύο κεφαλές μεγάλης ακρίβειας με 30.720 ακροφύσια η καθεμία 

και μέγεθος μικροσταγονιδίου 4picolitre. Το iPF6200 έρχεται με ενσωματωμένο σύστημα 

καλιμπραρίσματος ώστε να υπάρχει σταθερό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από το είδος του 

αναλώσιμου (χαρτιά κάθε είδους και υφής πάχους 0,07-1,5mm). 

Xαρακτηριστικά

• Εκτύπωση Α1 γυαλιστερό σε μόλις 4 λεπτά • 12μέλανη εκτύπωση • Ενσωματωμένος 

σκληρός δίσκος 80GB • Eνσωματωμένο καλιμπράρισμα • Eιδικό software PosterArt Lite  

ΙΝΤΕrsys s.A. 210 9554000

http://gr.photoflexlightingschool.com/
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Hama AHA
Στιλ και γοητεία

Στην τεράστια σειρά προϊόντων και αξεσουάρ 

της γερμανικής Ηama, μπορεί να βρει κανείς 

απίστευτα πράγματα: από ένα απλό πανάκι 

μικροϊνών για τον καθαρισμό των φακών 

ως ειδικά macro εξαρτήματα, φόντα για το 

στούντιο, κάρτες μνήμης, φωτιστικά κλπ. 

Αλλά για την ασφαλή και απρόσκοπτη 

μεταφορά του φωτογραφικού εξοπλισμού 

και των φορητών υπολογιστών φροντίζει 

η καλή εταιρία: και μάλιστα με εξαιρετικής 

ποιότητας κατασκευής και προσεγμένης 

σχεδίασης τσάντες όπως η νέα σειρά Aha. 

Είναι μια μοδάτη και μεγάλη σε ποικιλία 

γκάμα προϊόντων, για τη δουλειά, το 

γραφείο, τη βόλτα, το ταξείδι. Περιλαμβάνει 

θήκες και τσάντες laptop, τσάντες για μικρές 

και μεγάλες φωτογραφικές μηχανές και 

βιντεοκάμερες, απλές θήκες για compact, για 

κινητά και πορτοφόλια. Τα χρώματα θα σας 

κατακτήσουν και η ποιότητα θα σας κερδίσει.

HAMA dIstrIbutION 210 9410206

Intersys Α.Ε. & Όμιλος Εταιρειών 
ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Managed Print Services για μείωση κόστους

Η Intersys A.E. ανακοίνωσε την επιτυχή υλοποίηση έργου Managed Print 

Services (MPS) στον Όμιλο Εταιρειών Παζαρόπουλος. Οι υπηρεσίες της Intersys 

εφαρμόστηκαν στο σύνολο των γραφείων του Ομίλου με σκοπό τον εξορθολογισμό 

των διαδικασιών εκτύπωσης και κατ’ επέκταση τη μείωση του εκτυπωτικού κόστους 

με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας. Έπειτα από το στάδιο καταγραφής των 

αναγκών του Ομίλου και της υφιστάμενης κατάστασης από την  εξειδικευμένη ομάδα 

MPS της Intersys, η πρόταση που κατατέθηκε και η τελική υλοποίηση διατήρησε 

σημαντικό μέρος του εκτυπωτικού εξοπλισμού του Ομίλου, ενώ ταυτόχρονα 

αντικαταστάθηκε ο πεπαλαιωμένος εξοπλισμός με μηχανές εκτύπωσης νέας 

τεχνολογίας Canon. Η Intersys διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία αλλά και την 

τεχνογνωσία για την υλοποίηση της προτεινόμενης λύσης ενώ με την αποκλειστική 

χρήση των πολυμηχανημάτων της Canon πραγματοποιείται μείωση του συνολικού 

κόστους κτήσης – χρήσης μέχρι 30%-35%.

INtErsys 210 955400

tamron sP AF 10-24mm 
Σπάνιος υπερευρυγώνιος zoom

Το φορμά APS-C στις ψηφιακές ρεφλέξ, θέτει συγκεκριμένους περιορισμούς στις εστιακές 

αποστάσεις των φακών, λόγω του συντελεστή μεγέθυνσης (1,5-1,6x). Γι αυτό είναι 

δύσκολο να βρει κανείς τους επιθυμητούς υπερευρυγώνιους φακούς, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις. Μια από αυτές είναι ο SP AF 10-24mm F3.5-4.5 Di II LD Aspherical (IF)  φακός 

της Tamron, εταιρίας που ήδη έχει προσφέρει λύσεις στο θέμα των υπερευρυγωνίων 

με τον 11-18mm f/4,5-5,6. To νέο μοντέλο είναι αρκετά πιο ευρυγώνιο και πιο 

φωτεινό χάρη στο διάφραγμα f/3,5-4,5. Η ισοδυναμία εστιακών αποστάσεων φθάνει 

τα 15-36mm πάνω σε Nikon και τα 16-38mm σε Canon. Aπό σχεδιαστικής πλευράς ο 

φακός περιλαμβάνει 12 στοιχεία σε 9 ομάδες, από τα οποία ένα ειδικά κατεργασμένο 

ασφαιρικό, τρία υβριδικά ασφαιρικά γυάλινα, δύο χαμηλής διάχυσης LD Low Dispersion 

και ένα HID (υψηλού διαθλαστικού δείκτη) κρύσταλλο. Το βελτιωμένο επίπεδο 

πολλαπλής επίστρωση εγγυάται καλύτερη συμπεριφορά σε φαινόμενα θάμβωσης.  

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ 210 3222626

Multirama 
1η σε πωλήσεις μαθητικών laptops 

Η εταιρεία Multirama αναδείχτηκε πρώτη 

στις πωλήσεις των μαθητικών laptops 

και netbooks των οποίων η διάθεση 

έγινε μέσω του προγράμματος «Ψηφιακή 

τάξη» του Υπουργείου Παιδείας. Από το 

συνολικό αριθμό των 126.000 laptop 

που διανεμήθηκαν στους μαθητές της 

Α’ Γυμνασίου στο πλαίσιο της Ψηφιακής 

Στρατηγικής της 

Κυβέρνησης και 

του προγράμματος 

«Ψηφιακή Σύγκλιση» 

(ΕΣΠΑ 2007-2013), 

η Multirama ήταν η 

εταιρία που διέθεσε 

περισσότερα από 

35.000 netbooks.



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 45 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 24

www.photo.gr
www.kathimerini.gr


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 45 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 25

Leica M7 Edition Hermes
Τηλεμετρική γοήτρου σε συσκευασία πολυτελείας

Η δεύτερη μετά την ΜΡ (2003) Leica που υλοποιεί τη συνεργασία με την Hermes των 

καταναλωτικών ονείρων υψηλής κλάσης, βασίζεται στην αναλογική Μ7 (ναι, κατασκευάζεται 

ακόμη σε πείσμα των καιρών). Θα κυκλοφορήσει σε λίαν περιορισμένο αριθμό, μόλις 200 

τεμάχια με σειριακούς αριθμούς 001200 ως 200200. Η πάνω πλευρά φέρει ανάγλυφο το 

λογότυπο ενώ τα μεταλλικά μέρη είναι σε ανοδιωμένο ασημί φινίρισμα αντί για το κλασσικό 

χρώμιο. Τα δερμάτινα μέρη θα είναι σε δύο αποχρώσεις πορτοκαλί και ανοικτό γκρι Hermes. 

Το κιτ θα περιλαμβάνει φακό Summilux-M 35mm f/1,4.

Περισκόπιο
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Hahnemuehle 
Νέο χαρτί Baryta

To νέο χαρτί με ινώδη βάση βαρυτίνης 

Baryta FB της Hahnemuehle είναι 

βασισμένο σε σύσταση 100% 

alpha-cellulose που δίνει πιο ομαλή 

τονικότητα και λευκότητα σε σύγκριση 

με ανταγωνιστικές εμουλσιόν. 

Πρόκειται για αναλώσιμο αρχειακής 

ποιότητας (archival quality) κατάλληλο 

για εκτύπωση υψηλής ποιότητας 

που προσομοιώνει τις καλύτερες 

συμβατικές εκτυπώσεις χαρτιού baryta 

με την παλιά καλή αλογονούχα 

τεχνολογία στο σκοτεινό θάλαμο. Το 

χαρτί έχει βάρος 350 gsm, πληροί την 

προδιαγραφή ISO 9706 και έχει μεγάλη 

μακροζωία.

Cranberry DiamonDisc
Αιώνια ναι, φθηνά όχι!`

Συνεχίζοντας την πληροφόρηση από το προηγούμενο newsletter, συμπληρώνουμε 

μερικές λεπτομέρειες για το DiamonDisc την εξέλιξη στους οπτικούς δίσκους, που κατά 

τα λεγόμενα των ιδιοκτητών, βάζουν τέλος στη φθορά των data λόγω περιορισμών 

διάρκειας ζωής στα συνηθισμένα εγγράψιμα 

CD/DVD. Tα DiamonDiscs της 

Ηumanicity (παρακλάδι της μητρικής 

Milieniata) θα διαβάζονται από τα 

συνηθισμένα drive αλλά θα γράφονται 

μόνο σε ειδική συσκευή κόστους 

γύρω στα $1500 ενώ έγιναν γνωστές 

και οι τιμές των αναλώσιμων: σε bulk 

συσκευασία των 50 και 100 τεμαχίων 

θα στοιχίζουν γύρω στα $17,50.

Kodak
Ανακυκλώστε και υποστηρίξτε ένα καλό σκοπό

Αρχικά στις ΗΠΑ ξεκινάει ένα πρόγραμμα - πιλότος 

της Kodak, για ανακύκλωση παλιών φωτογραφικών 

μηχανών. Όσοι καταναλωτές αγοράσουν την Easyshare 

M320 από τα καταστήματα Wal-Mart και Sam’s Club 

αυτόματα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Recycling for 

Charities. Aκολουθώντας τρία απλά βήματα, μπορούν να 

ξεφορτωθούν άχρηστες φωτ. μηχανές τη στιγμή που η 

Κοdak συνεισφέρει ένα ποσό για κοινωφελείς σκοπούς.
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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.

Πέμπτη 3/12, 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...

Παρασκευή 4/12, 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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	 		 	Διαχείριση κρίσεων 
Πρόβλεψη και αντιμετώπιση

Η κρίση είναι μια αλλαγή -αιφνίδια ή εν εξελίξει- που προκαλεί ένα πιεστικό 

πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Οι κρίσεις δεν είναι οι 

συνήθεις διακυμάνσεις του επιχειρηματικού κύκλου - εκείνα τα επαναλαμβανόμενα 

προβλήματα - που αντιμετωπίζονται με την ανάληψη κινδύνων και τη διερεύνηση 

νέων ευκαιριών. Αντιθέτως, οι κρίσεις είναι θλιβερά, οδυνηρά γεγονότα. Εντούτοις, 

από αυτές τις δυσάρεστες εμπειρίες μπορεί να προκύψει κάτι θετικό. Η εμπειρία 

που αποκομίζεται από τη διαχείριση μιας κρίσης εμπεριέχει τα σπέρματα για τη 

μελλοντική επιτυχία στην αποτροπή ή στη διαχείριση άλλων κρίσεων και, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ακόμα και για νέες ευκαιρίες. 

«Η κρίση αποτελεί ένα γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ή να καταστρέψει μια 
ολόκληρη επιχείρηση». Ian Mitroff

ΦΥΣΙκΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ή ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙζΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν δύο είδη κρίσεων: ανεξέλεγκτα φυσικά 

φαινόμενα και καταστροφές που αφορούν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον και 

σχετίζονται με την εταιρεία. Ένα ανεξέλεγκτο φυσικό φαινόμενο με καταστροφικές 

διαστάσεις μπορεί να προκύψει αναπάντεχα. Ίσως έχει τη μορφή σεισμού, τυφώνα, 

ανεμοστρόβιλου, κυκλώνα, χιονοθύελλας, πλημμύρας, πυρκαγιάς ή κάποιου άλλου 

είδους φυσικής καταστροφής που ισοπεδώνει κτίρια, καταστρέφει υποδομές και 

προκαλεί διακοπή των επικοινωνιών. Μια καταστροφή που σχετίζεται με τη δημόσια 

υγεία και το περιβάλλον και πλήττει την εταιρεία αποτελεί ένα ολέθριο γεγονός το 

οποίο, αν και δεν προκαλείται απαραίτητα από αυτήν, συνδέεται απευθείας μαζί της. 

Η εταιρεία είτε είναι είτε θεωρείται υπεύθυνη για την αντιμετώπιση του.

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ κΑΙ ΤΗΣ ΟΙκΟΝΟΜΙΑΣ
Με δεδομένη την παγκοσμιοποιημένη οικονομία και την ταχύτατη διάδοση των 

πληροφοριών, οι αγορές και οι οικονομίες αλλάζουν πιο γρήγορα σε σχέση με τα 

προηγούμενα είκοσι χρόνια. Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να αλλάξουν -ή φαίνο-

νται πως αλλάζουν- ξαφνικά.

Απότομες αλλαγές της αγοράς. Μια απρόσμενη αύξηση ή απότομη πτώση της 

ζήτησης επιφέρει αλλαγές στις προβλεπόμενες πωλήσεις, στην παραγωγή νέων 

προϊόντων και στο σχεδιασμό. Αν και οι συνηθισμένες απότομες αλλαγές στην αγορά 

μπορούν να προκαλέσουν δυσκολίες, μια σοβαρή αναστάτωση καταλήγει σε κρίσεις.

Τάσεις. Μια συνολική μεταβολή στις προτιμήσεις των πελατών οδηγεί στο μαρασμό 

όσες εταιρείες δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς.

Επενδυτικές “φούσκες”. Οι περίοδοι αχαλίνωτης κερδοσκοπίας και επενδυτικής 

φρενίτιδας προκαλούν μια “έκρηξη” δυσανάλογων επιχειρηματικών ευκαιριών, 

ώσπου η οικονομική πραγματικότητα να κάνει τις “φούσκες” να σκάσουν. 

Η στιγμιαία απαξίωση των χαρτοφυλακίων, των προσωπικών αποταμιεύσεων, των 

εισοδημάτων των συνταξιούχων και των ευκαιριών στην αγορά εργασίας προκαλεί 

κρίσεις που θίγουν πολλούς.

κΡIΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟYΝ ΠΡOΣΩΠΑ ΤΑ ΟΠΟIΑ ΣΧΕΤIζΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕIΡΗΣΗ
Ολόκληρη η επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάται από πρόσωπα μέσα και έξω 

από την εταιρεία, που περιλαμβάνουν τους συνεταίρους, τους αντιπροσώπους 

και τους πελάτες. Τι κάνει η εταιρεία σας όταν κάποιο σημαντικό στέλεχος πεθάνει 

αιφνίδια; Όταν ένας υπεργολάβος που έχει αναλάβει την ασφάλεια αφήνει ένα 

τεράστιο κενό στα μέτρα ασφάλειας σε ένα μεγάλο αεροδρόμιο; Όταν ένας 

αντιπρόσωπος δεν καταφέρνει να παραδώσει προμήθειες μεγάλης σημασίας; 

Όταν ένας συνεργάτης συλλαμβάνεται να καταχράται χρήματα από τον τραπεζικό 

λογαριασμό ενός πελάτη; Όταν ένας συνέταιρος σας βρίσκεται αντιμέτωπος με τη 

δικαιοσύνη; Όταν ένας μεγάλος πελάτης πτωχεύει; Όταν δύο διευθυντές της εταιρείας 

σας εμπλέκονται σε μια ολέθρια προσωπική διαμάχη;

Leadership & marketing

	 Τα	κείμενα	του	άρθρου	μας		

αποτελούν	αναδημοσίευση	

από	τη	σειρά	βιβλίων	

	 Μικρή σειρά του μάνατζερ

	 	“ΠΩΣ	ΝΑ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΑΙ	

									ΤΙΣ	ΚΡΙΣΕΙΣ”	

	 των	εκδόσεων		

ΚΡΙΤΙΚΗ

ΤΑ 4 ΣΗΜΑΝΤΙκΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ κΡΙΣΕΩΝ
Η πρόβλεψη κάθε δυνατού είδους κρίσης ίσως 

φαίνεται αδύνατη. Ας δούμε με μεγαλύτερη 

λεπτομέρεια πώς μπορείς να εστιάσεις στα τέσσερα 

σημαντικότερα πεδία κινδύνων:  

καταστροφές που αφορούν τη δημόσια υγεία 

και το περιβάλλον. Η υγεία και η ασφάλεια των 

εργαζομένων, των καταναλωτών, του ευρύτερου 

κοινού και η προστασία του περιβάλλοντος είναι 

υψίστης προτεραιότητας. Αυτός ο τύπος κρίσης 

μπορεί πολύ γρήγορα να κλιμακωθεί από ένα 

μικρό πρόβλημα σε μια σοβαρή κατάσταση, 

ιδιαίτερα αν ορισμένοι μέσα στον οργανισμό 

προσπαθήσουν να το καλύψουν, να μεταθέσουν 

την ευθύνη ή να ελαχιστοποιήσουν 

τη σημασία του.

κατάρρευση των τεχνολογικών συστημάτων. 

Πιθανότατα έχεις ήδη σχηματίσει μια ικανοποιητική 

εικόνα μερικών από τις μεγαλύτερες αδυναμίες 

στον τεχνολογικό εξοπλισμό της εταιρείας ή του 

τμήματός σου. Ίσως αφορούν το τηλεφωνικό 

σύστημα, τον κεντρικό υπολογιστή ή τη σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Αδυναμίες τεχνολογικής φύσης 

μπορούν να επισπεύσουν κρίσεις που θα 

παραλύσουν την εταιρεία αν μείνουν χωρίς 

αντιμετώπιση.

Μεταβολές στην οικονομία και την αγορά. 

Οι απότομες μεταβολές στην οικονομία και την 

αγορά μπορούν να κρύβουν τις μεγαλύτερες 

ευκαιρίες - αλλά μόνο αν είσαι προετοιμασμένος. 

Διαφορετικά, μια ξαφνική αναταραχή στην αγορά 

μπορεί να αποδειχτεί επιζήμια ή ακόμα και 

ολέθρια.

Σχέσεις. Οι άνθρωποι είναι απρόβλεπτοι. Μπορεί 

να κάνουν απίθανα πράγματα, ιδιαίτερα όταν 

εμπλέκονται χρήματα ή προαγωγή. Εταιρείες με 

τις οποίες έχεις συνεργαστεί για μεγάλο διάστημα 

ίσως σε εκπλήξουν. Ως μάνατζερ πρέπει να 

ασχοληθείς με πολλές και διαφορετικές σχέσεις. 

Εξέτασε ποιές από αυτές είναι ευάλωτες. Ιδιαίτερα 

πρέπει να έχεις επίγνωση ποιος προμηθευτής, 

πελάτης ή ειδικός στους υπολογιστές μπορεί με 

την ξαφνική του αποχώρηση να καταστρέψει  

την εταιρεία σου...
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Super !

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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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

Φορολογία a la carte
Οι δαπάνες θα προδίδουν στην Εφορία το πραγματικό εισόδημα... 
 

Ακόμα και την πρώτη κατοικία αγγίζει το σύστημα των τεκμηρίων νέας 

φιλοσοφίας που προωθεί η κυβέρνηση προκειμένου να στήσει δίχτυ στη 

φοροδιαφυγή και να αυξήσει τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος. 

 

 Με το νέο σύστημα, το οποίο σχεδιάζεται να τεθεί σε ισχύ για τα εισοδήματα 

που θα αποκτηθούν το 2010, η Εφορία θα περνά από  κόσκινο τις δαπάνες των 

φορολογουμένων για αγορά περιουσιακών στοιχείων αλλά και για τη χρήση τους 

(ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη κ.ά.), τα ποσά των καταθέσεών τους στις τράπεζες, 

όπως και τις αγορές με πιστωτικές κάρτες. Το άθροισμά τους θα συγκρίνεται 

με το δηλωθέν εισόδημα και, όπου υπάρχουν διαφορές, θα επεμβαίνει με 

έλεγχο η Εφορία για να προσδιορίσει τον φόρο. Από τη λίστα των δαπανών 

που θα τσεκάρει η Εφορία δεν θα λείπουν οι δαπάνες για αγορά και συντήρηση 

πρώτης κατοικίας, για αγορά και χρήση αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής, 

αεροσκαφών, καθώς και για πισίνες και οικιακούς βοηθούς. Παράλληλα θα 

προσμετράται η αύξηση των καταθέσεων των φορολογουμένων στις τράπεζες, 

τις οποίες θα δηλώνουν όπως και τις επενδύσεις τους σε ομόλογα, αμοιβαία 

κεφάλαια, παράγωγα και ρέπος. Η Εφορία θα ζητά ακόμη τις δαπάνες για αγορές 

περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας, όπως έργα τέχνης ή χαλιά μεγάλης αξίας.  

«Αυτό που θα προτείνουμε στον κοινωνικό διάλογο είναι ένα σύστημα 

καλύτερης αποτύπωσης όλων αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ώστε μετά 

να μπορούν να ελέγχονται οι φορολογούμενοι εκείνοι και ειδικά εκείνες οι 

κοινωνικές ομάδες για τις οποίες υπάρχει μεγάλη υποψία φοροδιαφυγής και 

μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο δηλωθέν εισόδημα και στον τρόπο διαβίωσης», 

δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου.  

 

ΔΙΑΛΟΓΟΣ …..ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ; 

Επί του παρόντος, δεν είναι στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου της 

κυβέρνησης η συλλογή αποδείξεων από κάθε δαπάνη, παρ’ ότι μεταξύ των 

προτάσεων που έχουν υποβληθεί στην πολιτική ηγεσία περιλαμβάνεται και 

η συλλογή αποδείξεων ακόμα και από το... περίπτερο, ώστε με το κίνητρο 

της μείωσης του φόρου να παταχθεί ριζικά η φοροδιαφυγή. Τίποτα, όμως, 

δεν μπορεί να αποκλειστεί στο πλαίσιο του διαλόγου που θα αρχίσει εντός 

του Νοεμβρίου για να προκύψει το νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή 

τον Μάρτιο. Η κυβέρνηση αρχικά θα θέσει ως περίγραμμα αλλαγών μόνο τις 

προγραμματικές της θέσεις, θέλοντας να αναδείξει το στοιχείο της διαβούλευσης 

με τους κοινωνικούς εταίρους. «Δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε το 

αποτέλεσμα της διαβούλευσης» λένε τόσο ο υπουργός Οικονομικών 

Γ. Παπακωνσταντίνου όσο και ο υφυπουργός Φ. Σαχινίδης δηλώνοντας ανοιχτοί 

σε κάθε πρόταση που θα υποβληθεί. Για το θέμα των νέων τεκμηρίων ή του 

«πόθεν έσχες για όλους», όπως το χαρακτήρισε ο υπ. Οικονομικών, οι βασικές 

κατευθύνσεις έχουν τεθεί και απομένει να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες. 

ΤΕκΜήΡΙΟ ΓΙΑ κΑΘΕ... ΠΑΤΙΝΙ  

Το νέο σύστημα θα σημάνει το τέλος των τεκμηρίων με τη σημερινή τους 

μορφή, καταργώντας τους διαχωρισμούς ανάμεσα σε κύρια και εξοχική 

κατοικία ή υπερπολυτελή και μικρά αυτοκίνητα. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία 

θα έχουν αφενός ένα κόστος αγοράς που θα πιστοποιείται από την απόδειξη ή 

το συμβόλαιο και αφετέρου ένα κόστος χρήσης, αφού ληφθούν υπόψη και οι 

προτάσεις των κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων. 

ΟΛΑ ΤΑ Ι.Χ. ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ  

Δραστικές αλλαγές προωθούνται και για τα 

τεκμήρια των Ι.Χ. Σήμερα το τεκμήριο διαβίωσης 

πιάνει μόνο τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που έχουν 

εργοστασιακή τιμολογιακή αξία μεγαλύτερη 

των 50.000 ευρώ. Με βάση το νέο σύστημα, η 

δαπάνη αγοράς Ι.Χ. θα αποτελεί τη μία πλευρά 

του τεκμηρίου (όπως και σήμερα). 

Η άλλη θα αφορά το κόστος χρήσης, το οποίο 

θα προσδιορίζεται με βάση το άθροισμα των 

δαπανών για καύσιμα, τέλη κυκλοφορίας, 

ασφάλισης και συντήρησης. Το τελευταίο θα 

αφορά όλα τα αυτοκίνητα χωρίς τις σημερινές 

εξαιρέσεις. «Δεν μπορεί ένας επιτηδευματίας με 

δηλωθέν εισόδημα 10.500 ευρώ, αφορολόγητος 

δηλαδή, να αγοράζει και να συντηρεί ένα 

πολυτελές αυτοκίνητο και δύο σκάφη αναψυχής 

και να μην τον ελέγχει η Εφορία», λέει αρμόδιο 

στέλεχος του οικονομικού επιτελείου. Αυτή 

ακριβώς θα είναι και η φιλοσοφία των νέου 

τύπου τεκμηρίων. Η πλήρης καταγραφή των 

δαπανών (τεκμαρτών και μη) και η διασταύρωση 

με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ώστε το 

αποτέλεσμα να υποδεικνύει τους στόχους 

ελέγχων και, εν τέλει, τους φοροφυγάδες. 

Στη νέα λίστα των τεκμηρίων περίοπτη θέση 

καταλαμβάνουν ακόμη σκάφη, αεροσκάφη και 

οικιακές βοηθοί, όπως άλλωστε και οι πισίνες 

που υποδεικνύουν κατά την Εφορία πολυτελή 

διαβίωση και δεν συμβαδίζουν με εισοδήματα 

φτώχειας. Τα τεκμήρια με τη σημερινή τους 

μορφή εξαιρούν ένα σκάφος μέχρι 10 μέτρα 

που δεν έχει ναυτολογημένο πλήρωμα. Αν ο 

φορολογούμενος ή η σύζυγός του έχουν στην 

κατοχή τους περισσότερα του ενός τέτοια σκάφη, 

το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται για το σκάφος 

εκείνο που βαρύνεται με τη μεγαλύτερη δαπάνη 

διαβίωσης. Με το νέο σύστημα, όλα τα σκάφη 

θα έχουν ένα ετήσιο κόστος συντήρησης, το 

οποίο θα υπολογίζεται με βάση τα μέτρα και 

θα προσδιορίζεται με γνώμονα καύσιμα, τέλη 

ελλιμενισμού, συντήρηση, ασφάλιση. 
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Το κατάστημα της εβδομάδας

Nίκος Ιωάννου
Αίγιο

Το φωτογραφείο του Νίκου Ιωάννου στο Αίγιο αποτελεί επιχείρηση 

δεύτερης γενιάς. Ο πατέρας του, κλασσικός φωτογράφος, 

είχε ιδρύσει το κατάστημα στην πόλη από το 1968, στο οποίο 

συνεργάστηκε ο γιός ως το 2000 οπότε αποφάσισε να επεκτείνει 

τις δραστηριότητες με δεύτερο μαγαζί. Καλύπτει όλα τα 

αντιπροσωπευτικά αντικείμενα ενός φωτογραφείου δηλ. λιανική 

πώληση, ψηφιακή εκτύπωση, επεξεργασία στο Photoshop, 

αποκατάσταση παλιών φωτογραφιών και οπωσδήποτε παροχή 

υπηρεσιών στον τομέα των γάμων και βαπτίσεων.

Eπεξηγώντας, ο κος Ιωάννου μας είπε ότι η ψηφιακή εκτύπωση τα 

τελευταία χρόνια σταθερά αποτελεί ισχυρό χαρτί του καταστήματος 

με κεντρικό άξονα το ψηφιακό minilab Fujifilm Frontier 350, το οποίο 

συνεχίζει να λειτουργεί αξιόπιστα και με ποιοτική αναπαραγωγή 

φωτογραφιών. Η πτώση της εκτύπωσης που πολλοί επαγγελματίες 

του κλάδου συζητούν δεν είναι στην περίπτωσή μας τόσο εμφανής 

υπό την εξής έννοια: Εκεί που στο παρελθόν οι πελάτες της 

επαρχίας έφερναν ένα-ένα φιλμάκι για εμφάνιση/εκτύπωση, τώρα  

συγκεντρώνουν ένα σεβαστό αριθμό ψηφιακών εικόνων, π.χ. εκατό- 

εκατό. Το σημαντικό είναι δε ότι οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα 

να παραλάβουν το υλικό τους σε μισή ώρα το πολύ, πράγμα που 

τους εντυπωσιάζει. Επίσης τα τελευταία δύο χρόνια, παρατηρεί μια 

ενθουσιώδη στροφή στο ψηφιακό άλμπουμ και το photobook, και 

τα δύο προϊόντα νέας γενιάς που δίνουν ώθηση στην εκτύπωση. 

Όπως λέει χαρακτηριστικά: «Τα ψηφιακά άλμπουμ στους γάμους 

έχουν ανοδική πορεία: κάθε χρόνο και πιο πολλά! Μπορεί οι γάμοι 

αριθμητικά να είναι ίδιοι, αλλά τα άλμπουμ αυξάνονται γεωμετρικά…»

Στην Αθηνοκεντρική πραγματικότητά μας, αρκετοί στέκονται με 

επιφύλαξη απέναντι στην τεχνολογική ενημέρωση της επαρχίας. 

Είναι αλήθεια; Τελικά όχι, αν συμμεριστούμε την άποψη του κου 

Ιωάννου: «Οι πελάτες μου έχουν αφομοιώσει τη νέα τεχνολογία. Για 

παράδειγμα, ενώ ήμουν επιφυλακτικός όταν εγκατέστησα το Order it

 (το κιόσκι) που είναι συνδεδεμένο με το minilab, αυτοί το έμαθαν και 

το δούλεψαν μια χαρά. Μια φορά μόνον το δείχνω στον καθένα και 

μετά αυτός κάθεται, βάζει την κάρτα μνήμης, επιλέγει φωτογραφίες, 

κάνει κάποιες επεμβάσεις π.χ. κροπαρίσματα κλπ. Ουσιαστικά με την 

προσέγγιση αυτή ο πελάτης αναλαμβάνει ένα μέρος της δουλειάς και 

μειώνει πολύ την απασχόληση του ιδιοκτήτη. Από το Internet δεν 

διαπιστώνω υπαρκτό ανταγωνισμό, τουλάχιστον προς το παρόν.»

Τα φωτογραφεία σε μεγάλο βαθμό επιζούν χάρη στις υπηρεσίες. 

Τι γίνεται όμως με το πρόβλημα του παραεπαγγελματισμού στην 

περιφέρεια; «Στη μικρή πόλη μας όμως δεν είναι τόσο εμφανές. 

Υπάρχουν κάποιοι παραεπαγγελματίες που βασίζονται κυρίως στις 

προσωπικές σχέσεις. Όμως οι περισσότεροι πελάτες εμπιστεύονται τον 

επαγγελματία, που τον ξέρουν χρόνια και είναι σίγουροι ότι θα κάνει 

καλή και άρτια δουλειά. Στην Πάτρα που είναι μεγαλύτερο αστικό 

κέντρο, το πρόβλημα είναι πιο έντονο.» Ολοκληρώνοντας, ο κος 

Ιωάννου μας δήλωσε ότι τελικά η κρίση δεν έφερε τόσο δυσάρεστες 

επιπτώσεις όσο θα περίμενε κανείς ακούγοντας όλη τη φιλολογία 

στον τύπο και τα μέσα ενημέρωσης, και θεωρεί ότι θα μπορέσει να 

ξεπεραστεί με σκληρή δουλειά.

STudIO ΙΩΑΝΝΟΥ 

Οδός κ. Οικονόμου & Ανδρονοπούλου, Αίγιο 

τηλ. 26910 27570

To Frontier 350 αποτελεί βασικό εξοπλισμό 

του καταστήματος
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Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly φιλοξενεί τις καλύτερες φωτογραφίες γάμου των φωτογράφων - αναγνωστών του. 

Στείλτε μας στο email: photobusiness@photo.gr φωτογραφίες γάμου της επιλογής σας και θα τις δείτε εδώ δημοσιευμένες! 

Φωτογραφία: Δημήτρης Λυκουρέζος

Φωτογραφία γάμου 
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Στο επετειακό τεύχος του 

Photobusiness Weekly έχουμε τη 

χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε 

τη Βάνια Τλούπα, την κόρη ενός 

μεγάλου δημιουργού η Ελλάδα 

του οποίου ζει πάντα μέσα στην 

καρδιά μας. Με την φωτογραφία 

γραμμένη στα γονίδια και δάσκαλο 

σαν τον Τάκη Τλούπα, δεν θα 

μπορούσε πάρα να είναι και η ίδια 

μια αξιόλογη νέα δημιουργός.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: κ. ΓκΙΤάκΟΥ

Βάνια Τλούπα
Συνεχίζοντας ένα όνομα μεγάλο σαν την αυθεντική εικόνα της Ελλάδας

• Είστε κόρη του Τάκη Τλούπα, μιας μεγάλης προσωπικότητας της ελληνικής 
φωτογραφίας. Ακολουθήσατε τα χνάρια του πατέρα σας. Πόσο εύκολη ή δύσκολη 
ήταν η απόφαση να μπείτε στο περιβάλλον της φωτογραφίας;
Ζούσα σε περιβάλλον όπου ο πατέρας μου ήταν πάντα με μία μηχανή στο χέρι. Πρέπει να 

υπήρχε κάποιο γονίδιο και στην πορεία ενεργοποιήθηκε. Δεν με άφησε ανεπηρέαστη η 

όλη φωτογραφική ατμόσφαιρα γύρω μου. 

Από μικρή περιεργαζόμουν τις φωτογραφικές μηχανές και ήθελα να βγάζω φωτογραφίες 

τις οποίες μου τις τύπωνε φυσικά ο πατέρας μου και τις έδινα στα παιδάκια. Τα μέσα τότε 

ήταν λίγα και όχι εύκολα. Έπρεπε το φιλμ να εμφανιστεί στο χέρι και οι φωτογραφίες να 

τυπωθούν επίσης στο χέρι. Οπότε από μικρή έμπαινα και στο θάλαμο με τον μπαμπά μου. 

Σιγά σιγά μυήθηκα στα μυστικά του σκοτεινού θαλάμου που είναι πολύ μεγάλη ιστορία και 

μεγάλο κεφάλαιο στην τέχνη της φωτογραφίας. Έτσι άρχισα να ολοκληρώνω τις γνώσεις 

μου με την φωτογραφία και να καταλαβαίνω στο πως λειτουργεί το όλο σύστημα. 

Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος που δεν έλεγε πολλά λόγια: ένα νεύμα, ένα χαμόγελό 

του μέσα στο θάλαμο ήταν αρκετό για να καταλάβεις ότι είσαι σε καλό δρόμο. 

Όταν τελείωσα την σχολή στην Αθήνα, γύρισα, πήρα τα ηνία και άρχισα πλέον να 

μπαίνω μόνη μου στον θάλαμο για να τυπώνω. Το χαμόγελό του αποτελούσε μεγάλη 

επιβράβευση. ‘Όπως και το ότι τύπωνα δικές του φωτογραφίες,  γιατί στις δικές μου πολλές 

φορές διαφωνούσαμε. Ήταν μία εποχή που στα πορτρέτα τα πρόσωπα τα θέλαμε πιο 

άσπρα, όπως τραβούσε ο Διαμαντόπουλος, ενώ ο πατέρας μου ήταν της παλιάς σχολής, 

ήθελε να φαίνεται και η τελευταία ρυτίδα στο πρόσωπο. 

Όμως δε χρειάζεται να συμφωνείς πάντα με έναν άνθρωπο αλλά να ακούς τις συμβουλές 

που έχει να σου δώσει και να καταλαβαίνεις την ματιά του. Αυτό είναι που πιστεύω ότι 

με έχει επηρεάσει δουλεύοντας εδώ και 18 χρόνια το αρχείο. Πιστεύω ότι έχει επηρεάσει 

την ματιά μου. Πολλές φορές μπαίνεις στην τεχνική του πολύ συνειδητά και όχι γιατί είσαι 

επηρεασμένος αλλά γιατί αυτό θες, κρατώντας το δικό σου στυλ. 

Η φωτογράφος της εβδομάδας
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Η φωτογράφος της εβδομάδας

Οποιοσδήποτε παρακολουθεί φωτογραφικά λευκώματα κι έχει 

κάποιο αγαπημένο καλλιτέχνη θα επηρεαστεί από αυτόν. Πιστεύω 

ότι η ματιά είναι κάτι πολύ σημαντικό, όχι τόσο για να σου τη 

μεταδώσει κάποιος όσο το να την έχεις δικό σου βίωμα. 

• Το γεγονός ότι ο πατέρας σας ήταν μεγάλος φωτογράφος δεν 
σας αποθάρρυνε  όσον αφορά την πιθανή σύγκριση;
Όσον αφορά στο να ακολουθήσω την φωτογραφία, όχι. Απεναντίας 

αισθανόμουν ότι θα τον έχω δίπλα μου. Το έκανα πολύ συνειδητά, 

ήθελα να γίνω φωτογράφος. 

Τώρα βέβαια πιστεύω ότι με τα χρόνια με επηρέασε. Τότε δεν είχε 

κάποια άποψη ούτε με προσανατόλισε προς τη φωτογραφία. Η 

ροή ήταν τόσο γλυκιά και ήρθε τόσο όμορφα όλο αυτό... Ήταν το 

επιστέγασμα για όλα τα χρόνια που τον είχα δίπλα μου. Για μένα 

είναι πάντα ο πατέρας μου. Όταν ζεις με έναν άνθρωπο δεν μπορείς 

να καταλάβεις το εύρος της τέχνης του ή το πόσο σημαντικός μπορεί 

να είναι στον επαγγελματικό του τομέα. Για μένα πρώτα από όλα 

ήταν ο πατέρας μου. 

Παρατηρούσα πως τύπωνε στον σκοτεινό θάλαμο, αλλά και πως 

σκάλιζε το ξύλο (ήταν και ξυλόγλυπτης), πως πελεκούσε την πέτρα, 

ή πως έφτιαχνε παλιά τις φωτογραφίες που τις κολλούσε παλιά σε 

ένα χαρτονέξ που ήταν μία τεχνική πολύ ωραία για τον τοίχο. Δεν 

με ενθάρρυνε να ασχοληθώ με το τοπίο. Νομίζω ότι βλέποντας και 

ταξινομώντας αυτό το μεγάλο υλικό, κάποια στιγμή κάτι με φρέναρε 

στο να κάνω τοπίο. Ίσως και να μην με τραβάει το είδος. Από την 

αρχή που είχα πάει στη σχολή, αυτό που με ενδιέφερε ήταν το 

πορτρέτο και η ανθρώπινη μορφή. Γενικά ο άνθρωπος, είτε λέγεται 

γυμνό, είτε λέγεται πορτρέτο. 

• Σήμερα ζείτε από την φωτογραφία;
Ναι, αποκλειστικά από την φωτογραφία και από ό,τι κάνει με ένα 

φωτογραφείο. Σίγουρα απλά προσέχω ό,τι γίνεται να βγαίνει από 

το χέρι μου. Δεν έχω υπαλλήλους και οτιδήποτε αναλαμβάνω, 

το ολοκληρώνω η ίδια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό, 

γιατί χωρίς να υποτιμήσω κανένα, σε αυτές τις δουλειές ψάχνουν 

εσένα, όταν θα έρθουν δηλαδή θέλουν τη δική σου δουλειά. Δεν 

κλείνουμε κάποιες δουλειές για να στείλουμε κάποιον άλλον. 

Πέρασαν πια οι εποχές που κορόιδευαν τον κόσμο: έχω μάθει να 

είμαι υπεύθυνη για τη δουλειά που δίνω.

• Πως βλέπετε την σύγχρονη Ελληνική φωτογραφία;
Περνάει δύσκολες μέρες. Πιστεύω ότι πλέον και με την τεχνολογία 

είναι εύκολο να δεις και να θαυμάσεις δουλειές πολλών 

ανθρώπων. Επίσης είναι πολύ εύκολο με αυτή τη τεχνολογία 

να έχουν πρόσβαση πολλοί περισσότεροι άνθρωποι και να 

εξασκήσουν ακόμα πιο πολλοί το επάγγελμα του φωτογράφου. 

Τώρα, ως επάγγελμα, λίγο δύσκολο μου φαίνεται:  υπάρχουν 

πάντα άτομα που δεν έχουν νόμιμα μαγαζί, και υπάρχουν σε όλα τα 

επαγγέλματα αυτοί οι άνθρωποι. Η φωτογραφία πιστεύω είναι πολύ 

πιο ωραία όταν την έχεις σαν χόμπι παρά ως μέσο επιβίωσης. Τώρα 

αν μέσα από το επάγγελμα σου μπορείς να δραστηριοποιείσαι και 

να μπορείς να πραγματοποιείς πάρα πολλά πράγματα από αυτά που 

σε γεμίζουν, τότε είσαι στο καλύτερο δρόμο.

• Αυτές τις μέρες πραγματοποιείται αναδρομική έκθεση με 
τίτλο “Η Ελλάδα του Τάκη Τλούπα” στη Δημοτική Πινακοθήκη 
Λάρισας. ήταν ένα όνειρο που πραγματοποιήθηκε; 
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BΙΟΓΡΑΦΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Βάνια Τλούπα ζει μόνιμα στη Λάρισα και εργάζεται 

στο φωτογραφείο που άφησε ο πατέρας της, όταν 

πέθανε σε ηλικία 83 χρόνων, το 2003. Αν και έχει 

μαθητεύσει για πολλά χρόνια δίπλα στον πατέρα 

της, Τάκη Τλούπα η ίδια προτιμά την φωτογραφία 

πορτρέτου και ιδιάιτεςρα την ασπρόμαυρη με την οποία 

και ασχολείται για περισσότερα από 18 χρόνια.

Αυτή η έκθεση ξεκίνησε από το Μουσείο Μπενάκη το 

2005> Εν συνεχεία, με ενδιάμεσο σταθμό το Μουσείο 

Φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, φτάνει πια στη γενέθλια 

πόλη του πατέρα μου. Αποτελεί πολύ σημαντικό σταθμό 

για μένα γιατί ξέρω τι αγώνα έχω κάνει για να φτάσει 

μέχρι εδώ η έκθεση και να παρουσιαστεί όπως ακριβώς 

είχε παρουσιαστεί στο Μπενάκη. Είναι μια μεγάλη 

παραγωγή με υψηλό κόστος. Καθυστέρησε λίγο καιρό 

αλλά πραγματοποιήθηκε και πραγματικά γνωρίζει πολύ 

μεγάλη απήχηση.  

• Έχετε στα χέρια σας το αρχείο του πατέρα σας. 
Υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάδειξή του και την 
συντήρησή του, ίσως από την πολιτεία ή από άλλους 
καλλιτέχνες και φορείς; 
Το έχω στην κατοχή μου και ήδη ολοκληρώνεται η 

ψηφιοποίηση 30.000 αρνητικών. Σύντομα θα γίνει και ένα 

επίσημο site πέρα από το αναρτημένο σε άλλες σελίδες 

υλικό, από ανθρώπους που αγαπάνε τη δουλειά του. 

Συνεργάζομαι και με Μουσεία αλλά και με το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς που έχει υπό την 

αιγίδα του διάφορα μουσεία και το οποίο υποστηρίζει 

πολύ τη δουλειά του πατέρα μου. Υποστηρίζει από μόνο 

του μία έκθεση, που έχει ταξιδέψει σε όλα τα μουσεία που 

είναι στο πολιτιστικό ίδρυμα του ομίλου Πειραιώς όπως 

στο μουσείο του Βόλου, στη Δημητσάνα, στην Σπάρτη.  

Η έκθεση βρίσκεται τώρα στο μουσείο Μετάξι στο Σουφλί. 

Συνεργάζομαι γενικά με μουσεία αλλά και όποιον 

αγαπάει το έργο του πατέρα μου και θέλει να βάλει στο 

σπίτι του ή στη δουλειά του μία φωτογραφία. 

Η φωτογράφος της εβδομάδας
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Πριν 53 χρόνια... 


