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Η ερώτηση της εβδομάδαςΌλα στη φόρα
Μία είδηση που διάβασα πρόσφατα με 
έβαλε σε σκέψεις τις οποίες θα ήθελα να 
μοιραστώ μαζί σας. Πληροφορήθηκα 
λοιπόν ότι όλο το φωτογραφικό αρχείο με 
10.000.000 φωτογραφίες του πάλαι ποτέ 
κραταιού περιοδικού LIFE, από τις αρχές 
του νέου έτους θα είναι προσβάσιμο από 
οποιονδήποτε. Όλες οι φωτογραφίες 
θα πωλούνται ασφαλώς, από 70-109 
δολάρια αρκεί κάποιος να εκδηλώσει 
ενδιαφέρον και να  πληρώσει. Δεν θα 
σταθώ στη συγκεκριμένη εμπορική 
εκμετάλλευση του φωτογραφικού 
αρχείου ούτε στις γνωστές γενικεύσεις 
για τη κατεύθυνση που παίρνουν τα 
πράγματα την εποχή της ψηφιακής 
επανάστασης κλπ. Σκέφτομαι απλά πόσα 
φωτογραφικά αρχεία στη χώρα μας έχουν 
ολοσχερώς καταστραφεί τα τελευταία 
150 χρόνια είτε από την εγκληματική 
αδιαφορία των κληρονόμων, είτε από 
απρόβλεπτες φυσικές καταστροφές, 
πολέμους, συρράξεις κτλ. Φανταστείτε 
λοιπόν σήμερα την- ας την πούμε - 
Υπηρεσία Ελληνικής Φωτογραφικής 
Κληρονομιάς η οποία απλά θα σκάναρε 
και θα ταξινομούσε καθημερινά 
εκατοντάδες φωτογραφίες αρχής 
γενομένης από το έργο παλαιότερων 
φωτογράφων που κινδυνεύει το αρχείο 
τους με εξαφάνιση. Δεν θα χρειάζονταν 
ούτε απέραντοι χώροι για τη φύλαξη 
των αρχείων, ούτε στρατιές ειδικευμένων 
υπαλλήλων για τη συντήρησή τους. 
Επιπλέον, κατά τα πρότυπα του LIFE, το 
όλο εγχείρημα θα έφερνε χρήματα στα 
ταμεία από την εμπορική εκμετάλλευση 
των φωτογραφιών κτλ κτλ. Λέτε όμως 
να… ονειρεύομαι χρονιάρες μέρες;  
Μου συμβαίνει πολλές φορές τελευταία!
Καλά Χριστούγεννα 
& Ευτυχισμένο το 2009!
Μαζί ξανά τη Δευτέρα �2 Ιανουαρίου.
	 	 	 Τ.	ΤΖΙΜΑΣ Ο κ. Χριστόφορος Γιαννάτος

Πως πάνε τα πράγματα στο κέντρο;
Απάντηση: “Χάλια! Δεν μας έφτανε η εισαγόμενη οικονομική κρίση, μας 

προέκυψαν και οι ληστείες…”

Σας παραθέτουμε αυτούσια την άποψη του κ. Χριστόφορου Γιαννάτου που διατηρεί 

φωτογραφικό κατάστημα στην οδό Εμμ. Μπενάκη 10, δηλαδή στην πρώτη γραμμή 

του πυρός... “Επεισόδια και διαδηλώσεις είχαμε και στο παρελθόν αλλά όχι με αυτή 

την έκταση. Από τότε που ξεκίνησε και «διαφημίστηκε» από τα μέσα η οικονομική 

κρίση σταμάτησε να κινείται η αγορά και δεν ξέρουμε πόσο θα συνεχιστεί το ίδιο 

κλίμα. Όσον αφορά τα γεγονότα όντως υπήρξε τεράστιο πρόβλημα τη συγκεκριμένη 

εβδομάδα. Τα γεγονότα χαρακτηρίστηκαν από δύο φαινόμενα. Πρώτον τη δολοφονία 

ενός παιδιού και δεύτερον την παντελή απουσία του κράτους τις συγκεκριμένες 

κρίσιμες ημέρες: είδαμε δηλ. σπασίματα, ληστείες και λεηλασίες από οργανωμένες 

ομάδες που δεν είχαν σχέση με τις διαδηλώσεις. Αυτό δεν το είχαμε ξαναδεί και δεν 

ξέρουμε αν είναι η αρχή μιας νέας κατάστασης. Από εκεί και πέρα η αγορά πάγωσε: 

δεν κινείται ο κόσμος, υπάρχει ένας τεράστιος φόβος και στους πελάτες και στους 

καταστηματάρχες... Βλέπετε, τα φωτογραφικά είναι ένα είδος πολυτελείας και χόμπι, 

τη στιγμή που για τον καταναλωτή προτεραιότητα παίρνουν τα είδη διατροφής και 

ένδυσης. Στα μαγαζιά του κέντρου σίγουρα δεν είναι ομοιόμορφη η κατάσταση 

ανάμεσα σε αυτούς που τα μαγαζιά τους κάηκαν ή λεηλατήθηκαν και σε αυτούς που 

απλά νιώθουν τις επιπτώσεις. Οι πρώτοι έχουν σίγουρα πολύ μεγαλύτερο, τεράστιο 

πρόβλημα. Οι ζημιές όμως μπορούν να αποκατασταθούν είτε με αποζημίωση που 

θεωρώ επιβεβλημένη στην παρούσα συγκυρία, είτε με δάνεια με κρατική εγγύηση 

που θεωρώ ότι πρέπει να δοθούν σε όλους τους επαγγελματίες και ειδικά του 

κέντρου. Όμως το πρωταρχικό πρόβλημα παραμένει η κρίση και κατ’ επέκταση η μη 

προσέλευση πελατών στο κέντρο της Αθήνας όλη αυτή τη περίοδο...”

www.photovision.gr
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Καλέστε τώρα στο +30 210 6189200 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε www.kodak.com

Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες ξανοίγονται για το φωτογραφικό κατάστημα 
και το εργαστήριο με τον έγχρωμο διπλής όψης εκτυπωτής Kodak DL2100, 
διαστάσεων Α4. Με τον νέο εκτυπωτή η παραγωγή photobook, 
ημερολογίων, προσκλήσεων και καρτών γίνεται παιγνιδάκι. 

Αξιοπιστία: οι εκτυπώσεις με τα ειδικά χαρτιά και τα αναλώσιμα της Kodak, αντέχουν 
για μια ζωή.  Και μάλιστα με την γνωστή υψηλή φωτογραφική ποιότητα, τη ζωντάνια των 
χρωμάτων και τη σταθερότητα που μόνον η Kodak μπορεί να εγγυηθεί.

Ευχρηστία: αν διαθέτουμε κιόσκι Kodak, συνδέοντας τον DL 2100 και μέσα από το 
πρόγραμμα Picture Kiosk, μπορούμε να δώσουμε μια πλήρη, αυτόνομη λύση υπηρεσιών 
εκτύπωσης σε οποιοδήποτε φωτογραφικό κατάστημα, με ελάχιστο κόστος

Ταχύτητα: σε μερικά λεπτά, μπορούμε να παραδώσουμε photobook στον πελάτη, 
εφόσον προσθέσουμε στον εξοπλισμό μας ένα απλό σύστημα βιβλιοδεσίας

Αντοχή: σε αντίθεση με το Laser, το σύστημα εκτύπωσης με LED είναι πιο αξιόπιστο και 
πρακτικά δεν θέλει ποτέ αλλαγή φωτιστικής πηγής.

Πολυτάλαντος έγχρωμος φωτογραφικός εκτυπωτής διπλής όψης
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To θέμα της εβδομάδας

Κάθετη πτώση του τζίρου των καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας

Παναγιώτης Παπαδάκης
Ιδιοκτήτης φωτογραφικού καταστήματος, 

Εμμανουήλ Μπενάκη 5

“...Η κατάσταση δεν έχει λογική. Τα τελευταία γεγονότα ήταν 

καταστροφικά. Κινδυνέψαμε να μας κάψουν και μόνον  επειδή 

αυτοπροστατευθήκαμε πιστεύω ότι σωθήκαμε. Ο κόσμος όμως 

αισθάνεται ανασφάλεια και φόβο. Πως θα κατέβει στο κέντρο; 

Παρά ταύτα μερικοί το τολμούν γιατί έτσι έχουν συνηθίσει. 

Η ανασφάλεια είναι και οικονομική και λόγω της πολιτικής 

αστάθειας και των γεγονότων. 

Όλα μαζί αυτά τα προβλήματα  ταλαιπωρούν τον κόσμο.

Μετά τα γεγονότα επήλθε πτώση περίπου στο 50% σε όλα τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες. Ο κόσμος φοβάται...  Κάθε μέρα έχει απεργίες, 

διαδηλώσεις και συνεχώς το κέντρο είναι κλειστό. Πρέπει να αφήσουν 

το κέντρο μακριά από αυτές τις καταστάσεις, να αφήσουν το κέντρο 

να αναπνεύσει. Σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις προστατεύουν 

και αναδεικνύουν το ιστορικό κέντρο των πόλεων, εδώ το αφήνουν 

να αργοπεθάνει. Ακόμη δεν υπάρχει κάποια συνεννόηση στο 

φωτογραφικό κλάδο για να προβληθούν τα αιτήματα. Και δεν είναι 

μόνο η συγκεκριμένη αναδουλειά αλλά και ένα σωρό αιτήματα. Ένα 

είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει από τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τις 

αλυσίδες ηλεκτρικών. Δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο που να μας 

προστατεύει από το παραεμπόριο ούτε από τα μονοπώλια των ξένων 

συγκροτημάτων. Μας καταστρέφουν δίνοντας έμφαση σε προϊόντα 

- κράχτες, ξεγελώντας τον κόσμο για το επίπεδο των τιμών, δεν δίνουν 

βάρος σε εξυπηρέτηση, ούτε στο service κ.α Με όλα αυτά τα προβλήματα 

ο κλάδος μας οδηγείται στον αφανισμό...”

Σαμουήλ Νεγρίν
Διευθυντής υποκαταστήματος Αθήνας ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. 
Σταδίου 57

“...Εμείς είχαμε μικρές μόνον ζημιές διότι εδρεύουμε στον ημιόροφο 

του κτιρίου στην Σταδίου, δρόμου που κάηκαν αρκετά μαγαζιά. Μας 

έσπασαν κάποια τζάμια. Το κατάστημά μας είναι βασικά χονδρικής αν και 

έχουμε και λιανική σε φίλτρα, προϊόντα της Vanguard ή της Elinchrom, τα 

επαγγελματικά κυρίως.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίσαμε με τους πελάτες χονδρικής 

στο κέντρο όπου η ψυχολογία τους δύσκολα τους ωθούσε σε νέες 

αγορές. Το βασικό μας πρόβλημα ήταν ότι εδώ, στην μικρή αποθήκη 

που διατηρούμε για τους πελάτες του κέντρου, δεν μπορούσαμε να 

παραλάβουμε εμπόρευμα ή να στείλουμε εμπόρευμα στην επαρχία 

γιατί κανένας μεταφορέας δεν μπορούσε να έρθει να παραλάβει με 

αποτέλεσμα να έχουμε τρομερές καθυστερήσεις εν μέσω κιόλας 

εορταστικής περιόδου. 

Η τελευταία εβδομάδα ήταν αρκετά πεσμένη σύμφωνα με τους 

καταστηματάρχες συγκριτικά με πέρυσι και πάντα σύμφωνα με 

τις προβλέψεις. Την προηγούμενη εβδομάδα επί τρεις μέρες τα 

καταστήματα ήταν κλειστά, με καθεστώς ψυχολογικής βίας, εξαιτίας των 

επεισοδίων. Αναλύοντας τις απόψεις των συνεργατών μας πιστεύουμε 

ότι οι πωλήσεις που αντιστοιχούν στις «χαμένες ημέρες» τελικά δεν θα 

οριστικοποιηθούν αλλά θα μεταφερθούν στις τελευταίες μέρες του 

χρόνου. Αυτό είναι το αισιόδοξη σενάριο...”

Μας μιλούν εκπρόσωποι καταστημάτων που βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα των αναταραχών

Στον απόηχο των διαδηλώσεων, πορειών, ταραχών, επεισοδίων και καταστροφών που ταλάνισαν το εμπορικό 

κέντρο της Αθήνας, το Photobusiness Weekly βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης. 

Μιλήσαμε με τους ανθρώπους που βίωσαν τα προβλήματα, τους καταστηματάρχες του κλάδου του Imaging που 

έχουν άμεση άποψη για τις επιπτώσεις.
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To θέμα της εβδομάδας

Αλέξανδρος Χαλκίδης 
Διευθυντής καταστήματος PUBLIC Πλ. Συντάγματος

“...Το Public είναι ένα διαφορετικό κατάστημα και έχει διαφορετική 

φιλοσοφία. Αποτελεί μάλιστα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητας και 

της ζωής πολλών που εργάζονται στο κέντρο. Επειδή οι άνθρωποι αυτοί 

συνέχισαν να έρχονται στο κέντρο εκτός να δεν λειτουργούσαν τα μέσα 

μαζικής μεταφοράς, δεν επηρεάστηκαν. Τις ώρες που αναγκαστήκαμε να 

κλείσουμε για να μην εισπνεύσουμε τα δακρυγόνα, το Public φιλοξένησε 

κόσμο που κατέφυγε εδώ μέχρι να ησυχάσουν τα πράγματα. 

Στην πράξη οι ψυχολογικές επιπτώσεις στους κατοίκους της πόλης μας 

ήταν πιο σοβαρές και επηρέασαν τις αποφάσεις τους και την καταναλωτική 

τους συμπεριφορά..Υπήρξαν μέρες που αναγκαστήκαμε να κλείσουμε 

ακόμη και για ένα μόνον δεκάλεπτο αλλά η υπόλοιπη μέρα πήγε χαμένη 

εμπορικά επειδή οι τηλεοράσεις έδειχναν τα προηγούμενα επεισόδια 

μονταρισμένα χειρότερα από την πραγματικότητα. 

Η ζημιά έγινε στο κλίμα ήταν σοβαρή. Νομίζω ότι η τηλεόραση 

δημιούργησε ένα κλίμα υπερβολικής ανησυχίας, στα όρια του πανικού. 

Από πλευράς τζίρου, η πρώτη εβδομάδα με τις αναταραχές έδειξε κίνηση 

κάτω από το 50% του συνηθισμένου ενώ μπήκαν 25% λιγότεροι άνθρωποι 

στο κατάστημα. Και όλα αυτά σε μας, σε ένα κατάστημα που ξεκίνησε μόλις 

πέρυσι τον προηγούμενο Δεκέμβρη και έχει περάσει στην συνείδηση των 

πελατών σαν διαφορετικό σε αντίληψη και ιδέα, πιο φιλικό και συνάμα 

ένας χώρος συνάντησης όχι μόνον με την τεχνολογία, τη φωτογραφία, το 

video, τους υπολογιστές αλλά με την τέχνη, το βιβλίο κλπ. ...”

Ρεγγίνα Κούνιο & Σταύρος Αμπαριάν
Φωτογραφικό κατάστημα FOTOVISION, Aμερικής 10

“...Την νύχτα των μεγάλων ταραχών στο κέντρο, το κατάστημά μας υπέστη 

μεγάλες ζημιές κυρίως στα εμπορεύματα αλλά και τις εγκαταστάσεις. 

Αρχικά καταστράφηκαν τα ρολά και τα κρύσταλλα της βιτρίνας, δίνοντας 

έτσι πρόσβαση στο εσωτερικό που δυστυχώς λεηλατήθηκε. Η εικόνα 

που αντικρύσαμε ήταν τραγική με σπασμένες και τις εσωτερικές βιτρίνες, 

διαλυμένα πατώματα, φακέλλους με εκτυπώσεις, κουτιά  

από εμπορεύματα διασκορπισμένα στα δάπεδα και το δρόμο έξω 

κλπ. Το χειρότερο ήταν ότι έλειπαν τα εμπορεύματα και μάλιστα τα πιο 

ακριβά λες και ανάμεσα στους κουκουλοφόρους υπήρχαν ειδικοί που 

ήξεραν τι αξία είχε το καθετί. Πήραν φωτογραφικές μηχανές, κυάλια, 

κάρτες μνήμης, ακόμη και τσάντες. Όπως μάθαμε ήταν 15-20 άτομα που 

έκαναν συστηματικό πλιάτσικο και δεν έμοιαζαν νάχουν σχέση με τους 

διαδηλωτές. Δεν άγγιξαν τα μηχανήματα του εργαστηρίου, τα φωτιστικά και 

τα επαγγελματικά και γενικά ότι δεν μπορούσε να μεταπωληθεί εύκολα. 

Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι άνοιξαν τα κουτιά και άφησαν πίσω τους 

μπαταρίες, φορτιστές, καλώδια κλπ. Φαντάζομαι λοιπόν ότι τις επόμενες 

μέρες θα υπάρξει μια «ύποπτη» ζήτηση για τέτοια είδη. 

Προσπαθώντας να αποτιμήσουμε τις ζημιές τις εκτιμήσαμε σε περίπου 

10.000 ευρώ για τζάμια κλπ. πάγια και πάνω από 60.000 ευρώ σε 

εμπορεύματα. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού 

το κατάστημα λειτούργησε στοιχειωδώς ακόμη και την επόμενη μέρα 

καθαρίζοντας και εξυπηρετώντας τους ανθρώπους που μας είχαν 

εμπιστευθεί τις εκτυπώσεις τους. Ξαναφτιάξαμε τις βιτρίνες αλλά 

αισθανόμαστε ότι κινδυνεύουμε πλέον κάθε μέρα. Κάθε διαδήλωση και 

πορεία σπέρνει τον πανικό. Αδειάζει η Αθήνα από κόσμο και μένουμε 

μόνοι. Ακόμη και πολύ πρόσφατα, χθες Πέμπτη 18 του μηνός, με τη γνωστή 

πορεία, έγιναν επεισόδια στο δρόμο μας και κινδυνέψαμε με ασφυξία από 

τα δακρυγόνα, εγκλωβισμένοι εμείς και μερικοί πελάτες μέσα στο μαγαζί. 

Το καλό είναι ότι κινήθηκε μάλλον γρήγορα η διαδικασία των 

αποζημιώσεων από μεριάς κρατικής μηχανής όπως και από πλευράς 

ασφαλιστικών εταιριών. Όμως μένει τελείως άδηλο το μέλλον και οι 

επιπτώσεις στην εμπορική κίνηση των Χριστουγέννων, περίοδο απόλυτα 

κρίσιμη για την επιβίωση των επιχειρήσεων στο κέντρο. ..”
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www.yopix.gr
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Fujifilm
Ο Πρόεδρος Shigetaka Komori 

Πρόσωπο της Χρονιάς 2009  

Η ένωση Κατασκευαστών και Διανομέων 

PhotoImaging (Photo Imaging Manu-

facturers and Distributors Association, 

PMDA) ανακοίνωσε την 1η Δεκεμβρίου ότι 

απονέμει το βραβείο του “Προσώπου της 

Χρονιάς 2009” στον Πρόεδρο και CEO της 

Fujifilm Holdings Corporation, Shigetaka 

Komori. Το βραβείο αυτό αποδίδεται 

ετησίως σε πρόσωπα ή οργανισμούς που 

έχουν αξιόλογη προσφορά στη βιομηχανία 

του Ιmaging κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

ή στην πορεία της καριέρας τους, και που 

είχαν θετικό και ουσιαστικό αντίκτυπο στο 

χώρο της φωτογραφίας.

Το βραβείο θα επιδοθεί στον κ. Komori στο 

ετήσιο δείπνο του PMDA που θα γίνει στις 

2 Μαρτίου 2009 στο ξενοδοχείο Caesars 

Palace του Las Vegas. Ταυτόχρονα, στην 

ίδια εκδήλωση θα απονεμηθούν δοθούν 

τρεις ακόμα διακρίσεις: 

Ι. Βραβείο Technical Achievement θα 

παραλάβει ο Michael Deng, ιδρυτής και 

CEO της ArcSoft. 

ΙΙ. Βραβείο Lifetime Achievement θα 

επιδοθεί στον David Willard, επί πολλά 

έτη στέλεχος της Olympus και παλαιού 

Προέδρου του PMDA. 

ΙΙΙ. Βραβείο του Φωτογράφου της 

Χρονιάς, θα δοθεί στον διεθνούς φήμης 

φωτορεπόρτερ Bill Eppridge.

www.pmda.com

Σωματείο Φωτογράφων Νομού Λαρίσης
Επιστολή-καταγγελία για μη επαγγελματίες με υπέρογκες χρεώσεις

Το φαινόμενο εταιρειών που αναλαμβάνουν αναμνηστικές φωτογραφίσεις σε 

σχολεία χωρίς να έχουν εκείνες ή οι υπάλληλοί τους σχέση με το επάγγελμα 

του φωτογράφου, καταγγέλλει με επιστολή του, το Σωματείο Φωτογράφων 

του Νομού Λαρίσης. 

Με δέλεαρ διάφορα δώρα ευτελούς αξίας, οι εταιρείες αυτές χρεώνουν μέχρι 

και 50% περισσότερο τις φωτογραφίες, σε βάρος των γονέων των παιδιών. 

Χαρακτηριστικά, η επιστολή αναφέρει τα εξής:

«Συνηθίζεται κάθε σχολική χρονιά, κάθε τάξη να φωτογραφίζεται με όλους τους 

συμμαθητές και κάθε παιδί χωριστά, για να υπάρχει ένα ενθύμιο της τάξης. Τις 

φωτογραφίες αυτές συνηθίζεται να τις βγάζουν τοπικοί φωτογράφοι, που ο καθένας 

σαν γονιός έχει ένα ή περισσότερα παιδιά στα σχολεία της πόλης μας. 

Τα τελευταία χρόνια όμως έχουν δημιουργηθεί διάφορες εταιρίες που απασχολούνται 

με το συγκεκριμένο αντικείμενο της δουλειάς μας. Αυτές απασχολούν προσωπικό που 

δεν είναι φωτογράφοι με συνέπεια να μην είναι ασφαλισμένοι και να μην πληρώνουν 

τους φόρους που τους αναλογούν για τη δουλειά που κάνουν, αφού δεν εκδίδουν 

παραστατικά. Δίνουν όμως δώρα όπως ποδήλατα, συστήματα ήχου, DVD, ΜΡ3 και 

πολλά άλλα. 

Τα δώρα αυτά ποιός θα τα πληρώσει; Ενώ ο τοπικός Σύλλογος και οι συνάδελφοι 

ζητούν για τις φωτογραφίες 5-7 ευρώ ανάλογα με την ποιότητα των φωτογραφιών, 

αυτές οι εταιρίες για την ίδια ποσότητα και σε κατώτερη ποιότητα ζητούν από τους γονείς 

15-18 ευρώ, δίνοντας αυτά τα δώρα. Για παράδειγμα σε ένα σχολείο με 300 παιδιά για 

να πάρει από εμάς τις φωτογραφίες θα πληρώσει από 1.500 έως 2.100 ευρώ ενώ για 

να πάρει από μια εταιρία 4.500-5.400 ευρώ. Μιλάμε για μια διαφορά της τάξεως του 

50%. Ένα ποδήλατο κοστίζει 75-120 ευρώ, ένα ηχοσύστημα 100-150 ευρώ και ένα DVD 

20-60 ευρώ. Επομένως που πάει το υπόλοιπο του ποσού; Πιστεύουμε ότι μπορούν όλα 

τα παιδιά να πάρουν την αναμνηστική φωτογραφία στη σωστή πoιότητα και τιμή και όχι 

σε διπλάσια και μερικά να μην πάρουν καθόλου. Γιατί έτσι χάνεται η ουσία που είναι η 

ανάμνηση της τάξης και η χαρά των παιδιών».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣHΣ 2410 534710

Καταγγελία 

Το νέο Δ.Σ. της ΠΟΦ
Συγκροτήθηκε σε σώμα 
Οριστικοποιήθηκε η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας  
Ομοσπονδίας Φωτογράφων μετά τις  αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την 

διάρκεια του πρόσφατου συνεδρίου (30/11/2008)

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι η εξής:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Αλεξίου

Α/Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Φλουρής

Β/Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Βεργάκης

Γενικός Γραμματέας: Ζήκος Τσιάπας

Ειδικός Γραμματέας: Ιωάννης Μανιώρος

Ταμίας: Σπύρος Διαμαντόπουλος

Σύμβουλος: Μιχάλης Αλεβίζος

Σύμβουλος: Ιωάννης Λαγουδάκης

Σύμβουλος: Γιώργος Κωνσταντινίδης

Αναπληρωματικοί: Ιωάννης Μαραζιώτης, Ιωάννης Αργυροκαστρίτης

Για την εξελεγκτική επιτροπή: Μάγδα Σλούκα Πεσκετζή, Παναγιώτης Γκασιαλής, 

Χρήστος Χουλιάρας

Αντιπρόσωπος στη ΓΣΕΒΕΕ: Μιχάλης Αλεβίζος

Ευχόμαστε σε όλο το νέο Δ.Σ. καλή και δημιουργική θητεία.

Π.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α. τηλ.: 210 3610345
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Η πρόταση της εβδομάδας

Σώστε εργαλεία και αναμνήσεις!
Μία ενδιαφέρουσα πρόταση του Στέλιου Μωραΐτη

Φίλοι και φίλες,

Στην εποχή που ζούμε και όλα είναι ψηφιακά, και μπορούμε να την λέμε 

ψηφιακή εποχή, πολλοί από εμάς έχουν εγκαταλείψει τον παραδοσιακό 

τρόπο φωτογραφίας και ασχολούνται με τα pixels τα Megabytes και τα JPEG ή 

ΤΙFF εδώ και αρκετόν καιρό. Αυτό δεν σημαίνει και την εγκατάλειψη από εμάς 

των κλασσικών μηχανών, που με αυτές βγάζαμε το ψωμί μας επί σειρά ετών 

και εξακολουθούμε μέχρι και σήμερα. Μια πλειάδα Ελλήνων φωτογράφων 

εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μηχανές που έχουν μια νοσταλγική 

- και όχι μόνο, σημασία για αυτούς ... Μια παρέα από νοσταλγούς της 

παραδοσιακής φωτογραφίας, αποφάσισε να διατηρήσει αυτή την ανάμνηση, 

δημιουργώντας μια εταιρεία που να διαφυλάσσει αυτή την κληρονομιά 

που σιγά - σιγά θα γίνει ένα αρχείο, μία «έκθεση» των εργαλείων πού μας 

έκανε πολλούς περήφανους να φέρουμε τον τίτλο του φωτογράφου. Και 

μιλάμε για εργαλεία που άρχισαν εδώ και αρκετό καιρό να λείπουν από την 

δική μας αγορά, όπως, το χαρτί 118 ή 119 , το Matoleine και αργά ή γρήγορα 

και τα φιλμ 127, 620, 720, 220 ή τα ορθοχρωματικά φιλμ και τα χημικά 

επεξεργασίας των χαρτιών και φιλμ. Ποιος μπορεί να θυμηθεί τα Kodak DISK 

ή τα APS, τις instamatic και τα 126 τα 110 και τις RAPID. Το ξέρετε ότι η Ducati 

είναι και φωτογραφική μηχανή και όχι μόνο μοτοσικλέτα;

Δεν παριστάνω τον έξυπνο, αλλά πως να το κάνουμε; ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ !!!

Αν έχεις κάτι που σου θυμίζει τις παλιές αυτές ωραίες εποχές, έλα σε 

επαφή μαζί μας να εμπλουτίσουμε μαζί αυτή την συλλογική προσπάθεια 

ανανέωσης μίας εποχής που σιγά αλλά σταθερά χάνεται και φεύγει χωρίς 

επιστροφή. Ποιος θυμάται πια τα παραπάνω υλικά;

Πολλοί λίγοι δυστυχώς. Γι’ αυτό ακολούθησε την προσπάθεια που κάνουμε, 

συμμετέχοντας σε αυτήν την προσπάθεια δημιουργίας αυτής της εταιρείας 

που είναι σημειωτέον ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ! Μπορείτε να 

συμμετάσχετε σε αυτή την προσπάθεια και να συνεισφέρετε με την παρουσία 

σας ή με τα υλικά που θα διαθέσετε για αυτό το σκοπό. Ήδη υπάρχει η 

«μαγιά» για ένα τέτοιο επιχείρημα, αποτελούμενο από 150 και πλέον 

φωτογραφικές μηχανές, και άλλα τόσα αντικείμενα, όπως, κόφτες, ψαλίδια, 

κασέτες, φιλμ κινηματογραφικών μηχανών, φλασάκια, παλαιές ταυτότητες 

της Ε.Κ.Φ.Α. ρετουσέρες, ντεκλανσέρ, φίλτρα, σφραγίδες ακόμα και 

φωτογραφικά αρχεία, βιβλία και πολλά είδη εργαλείων του φωτογράφου. 

Για αυτό το σκοπό, και με την υποστήριξη της Ε.ΚΦ.Α., αν έχετε όρεξη για 

δουλειά εποικοδομητική, ελάτε σε επαφή μαζί μου ή με τα γραφεία του 

σωματείου και θα σας δοθεί το καταστατικό ίδρυσης της εταιρίας αυτής ώστε 

να κάνουμε την πρώτη συνάντηση σε ένα χώρο, μέσα στο 2009 ακριβώς 90 

χρόνια από την ίδρυση του Σωματείου Ε.Κ.Φ.Α.

Σημειωτέων, ότι πρέπει να συνεισφέρουν με χρηματικές εισφορές όλοι, 

ακόμη και το Σωματείο της Ε.Κ.Φ.Α., προς υλοποίηση των σκοπών αυτών.

Τα ποσά της εισφοράς του καθενός, θα επιστραφούν, άμα τη ιδρύσει 

και στέγαση της εταιρείας αυτής, από τα τυχόν έσοδα της λειτουργίας της 

έκθεσης αυτής σε περίπτωση που ιδρυθεί μουσείο. Για τον σκοπό αυτό, 

αν έχετε κάποιο χώρο να μας προτείνετε, είναι δεκτή κάθε πρόταση πού θα 

εξυπηρετεί τους σκοπούς μας.

Με χαρά και ελπίδα, 

Στέλιος Μωραΐτης

Τέως Πρόεδρος του Δ/Σ της Ε.Κ.Φ.Α και νυν ονειροπόλος.

Τηλ. 210 80 25 929 e-mail. photol@in.gr
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Polaroid
Oριστικά τέλος εποχής για το γνωστό φιλμ
Ποιος δεν γνωρίζει τις φωτογραφίες με φιλμ 
Polaroid, που μας έδωσαν τη δυνατότητα να δούμε 
τις εικόνες μας στη στιγμή ολόκληρες δεκαετίες 
πριν από τις ψηφιακές μηχανές; Αυτοί όμως που 
είναι αμφίβολο είναι αν θα τις γνωρίζουν είναι τα 
παιδιά των παιδιών μας. Eξήντα χρόνια μετά την 
κυκλοφορία της πρώτης μηχανής Polaroid στην 
αγορά, η εταιρεία ανακοίνωσε την οριστική παύση 
της παραγωγής του φιλμ. Ενώ θα εξακολουθήσει 
να είναι διαθέσιμο και το 2009, όσο ακόμα 
υπάρχει στοκ, ο Δεκέμβριος του 2008 θα είναι ο 
τελευταίος μήνας της παραγωγής του. Όπως είναι 
λογικό, η ανακοίνωση αυτή έδωσε την αφορμή 
σε χιλιάδες φίλους της Polaroid να εκδηλώσουν 
τη θλίψη τους. Η είδηση αναφέρθηκε σε blog 
παγκοσμίως και αντίστοιχα γκρουπ από Polaroid 
fans σχηματίστηκαν στο Facebook. Μεγαλύτερο 
είναι το πλήγμα για ορισμένους καλλιτέχνες, που 
χρησιμοποιούσαν τις ορθογώνιες φωτογραφίες 
με το λευκό πλαίσιο για να εκφράσουν τις 
καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Μάλιστα ένας 
αμερικανός γραφίστας δημιούργησε το site 
SavePolaroid.com μαζί με φίλους με τους οποίους 
γνωρίστηκαν στο γκρουπ της Polaroid στο Flirk. 
Αν αισθάνεστε κι εσείς το ίδιο, μπορείτε να 
επισκεφτείτε το site, να διαβάσετε τα ιστορικά 
στοιχεία για την Polaroid και ιστορίες μελών, ενώ 
μπορείτε να δημοσιεύσετε και τη δική σας ιστορία 
- στέλνοντας μια εικόνα σας σε Polaroid 
και γράφοντας γιατί θα έπρεπε να συνεχιστεί 
η παραγωγή του Polaroid film.
www.savepolaroid.com

Εμφάνιση slide Kodachrome
Ένα και μοναδικό εργαστήριο απέμεινε σε όλο τον κόσμο...
Το 1935 οι Leopold Mannes και Leopold Godowsky Jr. δημιούργησαν ένα φιλμ 

16mm που ονόμασαν Kodachrome. Την επόμενη χρονιά η Eastman Kodak 

κυκλοφόρησε το φιλμ στην αγορά, στα 

35mm και άλλαξε τον κόσμο 

της φωτογραφίας. Για σχεδόν 

75 χρόνια το Kodachrome 

ήταν - και για πολλούς ακόμα 

είναι - το μέτρο σύγκρισης 

στην έγχρωμη φωτογραφία. 

Πολλοί υποστηρίζουν πως 

το χρωματικό εύρος που 

καταγράφεται στο Ko-

dachrome δεν μπορεί να 

επιτευχθεί από κανένα άλλο 

film διαφανειών και δεν πρόκειται 

ποτέ να αναπαραχθεί ψηφιακά. 

Το Kodachrome υπήρξε για χρόνια η αποκλειστική επιλογή 

του περιοδικού National Geographic και άλλων φωτογραφικών εκδόσεων. 

Με την πάροδο του χρόνου, όμως, εξ αιτίας του ανταγωνισμού και, κυρίως, 

με την άνοδο της ψηφιακής τεχνολογίας, η χρήση του Kodachrome 

περιορίστηκε πολύ. 

Το Dwayne’s Photo στο νοτιοανατολικό Kansas απέμεινε πλέον το μοναδικό 

εργαστήριο στον κόσμο που εμφανίζει Kodachrome το οποίο σημειωτέον είναι 

το μοναδικό slide στο οποίο οι έγχρωμες χρωστικές προστίθενται στο στάδιο 

της εμφάνισης (Κ-14) και έχει πολύ μεγαλύτερη χημική σταθερότητα στο χρόνο. 

Ενώ η Kodak είχε αποκλειστικότητα στην εμφάνιση Κ-14 στις ΗΠΑ και την 

Ευρώπη, βλέποντας την άνοδο της ψηφιακής τεχνολογίας  κατέληξε πως ήταν 

οικονομικά συμφέρον το αναθέσει την εμφάνιση σε τρίτες εταιρίες. 

Η συνεργασία της Kodak με το Dwayne’s Photo ξεκίνησε στα μέσα της 

δεκαετίας του ‘90. Σήμερα το εργαστήριο συνεργάζεται με ορισμένες από 

τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημάτων στις ΗΠΑ, όπως Wal-Mart, Wal-

greens, Osco, και Eckert Drug, ενώ η Kodak και η Fujifilm είναι δύο από 

τους μεγαλύτερούς τους πελάτες. «Δεν πιστεύω πως το Kodachrome θα 

υπάρχει στην αγορά για πάντα» δήλωσε ο Grant Steinle, γιός του Dwayne 

Steinle που ίδρυσε το Dwayne’s Photo. «Οι δίσκοι βινυλίου εξαφανίστηκαν, 

αλλά υπάρχουν κατασκευαστές που τους παράγουν σε πολύ περιορισμένες 

ποσότητες. Ίσως το film να καταλήξει έτσι μια μέρα». 

Αν και το Kodachrome αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του τζίρου, το Dwayne’s 

Photo έχει επεκταθεί όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες, στην περίπτωση 

που το φιλμ πάψει να είναι κερδοφόρο. Η εκπρόσωπος της Kodak, κα Audrey 

Jonckheer, δήλωσε πως η εταιρεία θα συνεχίσει να παράγει το φιλμ όσο 

υπάρχει επαρκής ζήτηση. Σύμφωνα με την Kodak οι βασικοί καταναλωτές του 

Kodachrome σήμερα είναι προχωρημένοι ερασιτέχνες φωτογράφοι και φίλοι 

της φωτογραφίας που δεν φωτογραφίζουν επαγγελματικά.

http://www.photo.gr/main.php?main=yes
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AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ 
Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές, Ευτυχισμένο και Δημιουργικό το 2009 

και σας περιμένουμε να σχεδιάσουμε μαζί τη συμμετοχή σας στην 

www.amsfairs.gr  Τηλ. +30 210 2754938 - 9, Fax +30 210 2754947, e-mail: amsfairs@otenet.gr

www.amsfairs.gr
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Sony VAIO AW
Τα πάντα για το HD
Αξιοποιώντας την εμπειρία σχεδίασης και 
εξέλιξης οθονών η Sony δημιούργησε τη 
σειρά Vaio AW. Τα μοντέλα της σειράς 
ενσωματώνουν οθόνη τεχνολογίας 
3LED, με εντυπωσιακή διαγώνιο 18,4 
ιντσών και ανάλυση Full HD 1920x1200. 
Η τεχνολογία 3LED, η οποία συναντάται 
και στα High End μοντέλα τηλεοράσεων 
LCD της σειράς BRAVIA, χρησιμοποιεί 
φωτοδιόδους LED για να δημιουργήσει 
ένα χρωματικό φάσμα σαφώς πιο 
εκτεταμένο από των απλών οθονών LCD. 
Σύμφωνα με την εταιρεία, η χρωματική 
απόδοση καλύπτει το χρωματικό εύρος 
του προτύπου Adobe RGB, παρέχοντας 
ακρίβεια και πιστότητα στο χρώμα στην 
επεξεργασία εικόνων και βίντεο HD. 
Δίνοντας σημασία στο Imaging, η σειρά 
AW συνοδεύεται από το λογισμικό Adobe 
Photoshop Lightroom καθώς και το 
Adobe Photoshop Elements. Το αυθεντικό 
λογισμικό της Sony περιλαμβάνει τα 
προγράμματα Image Data Converter, 
Picture Motion Browser και ένα plug-in 
για ρυθμίσεις στο Adobe Photoshop Light-
room, τα οποία κάνουν τη σειρά ακόμη πιο 
ελκυστική για όλους όσους ασχολούνται 
σοβαρά με τη φωτογραφία. Μάλιστα, 
τα φινιρίσματα των νέων Vaio έχουν 
σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν αισθητικά 
με τη σειρά DSLR Αlpha της Sony. 
Ο επεξεργαστής Intel Core 2 Duo 
T9600, τα 4GB μνήμης RAM, η κάρτα 
γραφικών GeForce® 9600M GT της 
NVIDIA, ο μεγάλος δίσκος SATA 500GB, ο 
γρήγορος δίσκος Solid State τεχνολογίας 
Flash 128GB και ο οδηγός Blu-ray 
συμπληρώνουν ένα laptop που μπορεί 
να σταθεί επάξια δίπλα στα καλύτερα 
desktop PC.

SONY HELLAS 2�0 6782000

Erno
Στυλ στην προβολή των φωτογραφιών
H γερμανική Erno είναι μια εταιρεία 
η οποία εξειδικεύεται εδώ και 40 χρόνια σε 
Table Top κορνίζες. Τα μοντέλα της Erno 
χαρακτηρίζονται από τον μοντέρνο σχεδιασμό, 
την ποικιλία υλικών (μέταλλο, γυαλί, ξύλο, 
ακρυλικό) και τη διάθεση πολλών μεγεθών 
(10x15, 13x18, 15x21, 20x25). Η εικονιζόμενη 
κορνίζα-ρολόι Metz, εκτός από το να μας 
δείχνει την ώρα, στο αλουμινένιο της σώμα 
μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις φωτογραφίες 
10x15. Η κορνίζα Mars μπορεί να φιλοξενήσει 
έξι μικρές φωτογραφίες ή τρεις μεγαλύτερες 
σε ένα ευχάριστο και μοντέρνο πλαίσιο με 
διαστάσεις 60x25cm.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ 2��0 2����0

Mettle φωτισμοί στούντιο
Στην Ελλάδα από την Digital Way
O oίκος Mettle είναι γνωστός για τα στούντιο 

φωτιστικά flash και Quartz καθώς και για 

επαγγελματικά εξαρτήματα όπως trigger με 

ραδιοσυχνότητες κλπ. Ενδεικτικά από τη σειρά 

απαριθμούμε τα monoblock φλας Professional 

Studio Systems 300w και 600w που απευθύνονται σε 

φωτογράφους πορτρέτου, διαφήμισης και εμπορικής 

φωτογραφίας. Διαθέτουν κύκλωμα σταθεροποίησης 

ώστε η ισχύς της λάμψης να παραμένει ανεπηρέαστη 

από προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενσωματωμένο 

ανεμιστήρα ψύξης, συνεχή ροοστατική διαβάθμιση ισχύος, 

αυτόματη εκφόρτιση πυκνωτή και ισχύ 300Ws/600Ws αντιστοίχως. Εξαιρετικό 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα quartz φωτιστικά συνεχούς φωτισμού της Met-

tle από τα οποία δοκιμάσαμε για λίγο τα μοντέλα QL1000 και 150D. Tα βασικά 

τους χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν χρωματική θερμοκρασία 3200°Κelvin, ισχείς 

1000Watt και 1500Watt αντίστοιχα, και σύστημα ψύξης. 

DIGITAL WAY 2�� 70����7
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www.globalprosec.com
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Μ’ ένα τηλέφωνο στο γραφείο σας 

Τηλ.: 2�0 8����00

“ØçÖéáêEó SLR 
500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”

Photogenic
Τρείς φωτογραφίες σε μία κορνίζα 
Έναν άκρως πρωτότυπο τρόπο για την προβολή 
των φωτογραφιών μας προτείνει η εταιρεία 
Photogenic. Πρόκειται για μία κορνίζα η οποία 
μπορεί να φιλοξενήσει δύο ή τρεις διαφορετικές 
φωτογραφίες, και ανάλογα από τη γωνία που την 
κοιτάζουμε, να δείχνει διαφορετική φωτογραφία. 
Το flip effect, όπως ονομάζεται ο τρόπος 
εναλλαγής, δημιουργείται με τη χρήση ειδικού 
μικροφακού και απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία 
και τεχνογνωσία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να αποστείλουν ηλεκτρονικά τις δύο ή τρεις 
φωτογραφίες που θέλουν να ενσωματώσουν 
στην κορνίζα, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, 
και τα εργαστήρια της εταιρείας αναλαμβάνουν 
μέσω ειδικού λογισμικού την ενσωμάτωσή τους 
στην πρωτότυπη αυτή κορνίζα. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά με την 
εταιρεία.

PHOTOGENIC 2�0 68�82�8. 

Novoflex
Αντάπτορας για φακούς Leica M > Micro 4/3
Το πρότυπο MicroFourThirds μπορεί προς το παρόν να έχει εφαρμοστεί μόνο στη 
Lumix G1 της Panasonic, όμως μέσα στο 2009 θα κυκλοφορήσει ένα αντίστοιχο 
μοντέλο της Olympus, ενώ και άλλες εταιρείες του ανταγωνισμού έχουν ανακοινώσει 
πως θα δημιουργήσουν μηχανές βασισμένες στη συγκεκριμένη μοντούρα. 
Λόγω της διαφορετικής μπαγιονέτ μοντούρας και και της απόστασης back plane, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ήδη υπάρχοντες φακοί χρειάζoνται μετατροπείς 
(adapters). Η πρόταση της Novoflex είναι ένας μηχανικός αντάπτορας που επιτρέπει 
στους rangefinder φακούς σειράς Leica M να λειτουργήσουν σε μηχανές με το 
πρότυπο MicroFourThirds – αν και μόνο σε  manual mode, χωρίς τις αυτόματες 
λειτουργίες. 
Ήδη η Novoflex σχεδιάζει για μελλοντική παραγωγή τον ίδιο τύπο αντάπτορα για 
φακούς Leica R, Nikon, Contax/Yashica, Olympus OM, Pentax και Minolta MD. 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2�0 �8�8�0�

Eizo
Τεχνολογία και Τέχνη
Μια περιορισμένη και άκρως 

συλλεκτική προσφορά κάνει ο γνωστός 

κατασκευαστής οθονών EIZO στους 

επαγγελματίες πελάτες του. Με κάθε 

αγορά ενός από τα κορυφαία μοντέλα 

της εταιρείας ColorEdge, Creative Edition 

και SX προσφέρεται μια λιθογραφία του 

γνωστού ζωγράφου Ριχάρδου, αξίας 400 

ευρώ. Η λιθογραφία ‘Madonna of the 

Rose’ έχει διαστάσεις 65x65cm και είναι 

τυπωμένη σε 200 αριθμημένα αντίτυπα 

υπογεγραμμένα από τον καλλιτέχνη.

MEDIAVIS 2�0 2�2��00-�

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=market/booksOrder.htm
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Βγάλτε	έγκαιρα	την	κάρτα	ΔΩΡΕΑΝ	εισόδου	στη	PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς 

αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την 

επιβεβαίωση της εγγραφής σας.  Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο. 

Αν  περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου, 

πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION 
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: .............................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................

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

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  Σημειώστε με û     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ       

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ       ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ       ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ       ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ       ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING       

 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ       ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ      ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ       ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ      
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        Ημερομηνία          Υπογραφή
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5-9 MAΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ



 
Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:

1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr       

3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα
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Metropolitan Hotel Αθηνών 
Χριστουγεννιάτικη δεξίωση σε ατμόσφαιρα Ανατολής!

Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου το βράδυ το γνωστό ξενοδοχείο 

5 αστέρων Metropolitan Αθήνας του Ομίλου Χανδρής 

πραγματοποίησε την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη δεξίωσή 

του προς τιμήν των πολυπληθών φίλων και συνεργατών του. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πολλοί καλεσμένοι 

στους οποίους η διεύθυνση του ξενοδοχείου επεφύλαξε μία 

ευχάριστη έκπληξη: ‘Όλα τα εδέσματα της δεξίωσης ήταν 

αυθεντικές εκτελέσεις συνταγών της κουζίνας του Μαρόκου 

και ευρύτερα της Ανατολής! Από κους-κους και μοσχαράκι 

a la marocaine μέχρι χουρμάδες και εξαιρετικά ανατολίτικα 

πιλάφια (…χωρίς να απαριθμήσουμε τα γλυκά!). Εκτός αυτού 

κληρώθηκαν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία του Ομίλου σε τρεις 

τυχερούς της βραδιάς. 

Τέλος ανακοινώθηκε η λειτουργία στη Θεσσαλονίκη τον 

ερχόμενο Ιούνιο (2009) ενός νέου υπερπολυτελέστατου 

ξενοδοχείου. Πρόκειται για το MET HOTEL δυναμικότητας 

212 δωματίων με spa, αίθουσες συνεδρίων, εστιατόρια και 

το κυριότερο μόλις σε απόσταση 1,5 Κm από την πλατεία 

Αριστοτέλους, στην πύλη Αξιού, δίπλα σχεδόν από τον Μύλο.

Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους: Πλούσιοι μπουφέδες με ανατολίτικες λιχουδιές έδωσαν μία ευχάριστη και... νόστιμη νότα στη βραδιά!

Φωτορεπορτάζ

Το team επί της υποδοχής. Από αριστερά: Έλενα Παπαφράγκου, 

Λένα Μαζαράκου, Μαρία Τομάζου, Μανώλης Χαμηλοθώρης, 

Βικτώρια Λυγίζου, Σταυρινή Φιλίππου.

Στιγμιότυπο από την κλήρωση των δώρων και τις ανακοινώσεις της 

διεύθυνσης. Στο βήμα ο κ. Μιχάλης Μεταξάς, Γενικός Διευθυντής 

του Ηotel Metropolitan

Χορηγός Φιλοξενίας 
Της PHOTOVISION 2009
Ενώ κατά την εκθεσιακή περίοδο π.χ. στη Γερμανία τα 

ξενοδοχεία διπλασιάζουν και τριπλασιάζουν τις τιμές 

τους, το Metropolitan Hotel Αθηνών κατά την διάρκεια 

λειτουργίας της PHOTOVISION θα υποδεχτεί τους 

επισκέπτες της έκθεσης από την επαρχία και το εξωτερικό 

με εξαιρετικά μειωμένες τιμές: Μόνον 118 € το δίκλινο 

δωμάτιο με πρωινό - μπουφέ και επιπλέον έκπτωση 10% 

σε όλους τους τιμοκαταλόγους φαγητού! 

Κάντε από τώρα κράτηση λέγοντας μόνον ότι είστε 

επισκέπτες της PHOTOVISION.

Διάρκεια προσφοράς: 4 ως 10 Μαρτίου 2009.

HOTEL METrOPOLITAN

Λεωφόρος Συγγρού �8� Αθήνα

Τηλέφωνο: 2�0 ��7�000

e-mail: metropolitan@chandris.gr, www.chandris.gr

“…Mια ομάδα κουνελιών με αρχηγό ένα λιοντάρι είναι προτιμότερη 
από μια ομάδα λιονταριών με αρχηγό ένα κουνέλι...” ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Φωτορεπορτάζ

Hewlett Packard 
Xριστουγεννιάτικο γεύμα προς τιμήν των δημοσιογράφων του Ειδικού τύπυ

Tην Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου η Hewlett Packard Hellas παρέθεσε το καθιερωμένο πλέον 

Χριστουγεννιάτικο γεύμα, φιλοξενώντας τους δημοσιογράφους των ειδικών περιοδικών 

στο εστιατόριο Cibus στην Αίγλη Ζαππείου. Η εκδήλωση στάθηκε συνάμα ευκαιρία 

να ανταλλαγούν απόψεις για τη δύσκολη επικαιρότητα που βιώνει αυτό τον καιρό το 

εμπορικό κέντρο της Αθήνας αλλά για τις γενικότερες προοπτικές της τεχνολογίας το 

2009 εν μέσω της οικονομικής ύφεσης. Πάντως αυτή καθαυτή η Hewlett Packard δεν έχει 

πληγεί, αφού ανεκοίνωσε αξιοζήλευτα αποτελέσματα. Αναφέρουμε ορισμένες από τις 

επιδόσεις της ελληνικής HP που απασχολεί 285 εργαζόμενους (στην Ελλάδα και Κύπρο) 

στα τρία τμήματά της (TSG Technology Solutions Group, IPG Imaging & Printing Group και 

PSG (Personal Systems Group). Κατέγραψε λοιπόν κύκλο εργασιών 486εκ. δολ. (κατά το 

οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2008) και ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 28,6%. 

ΗP HELLAS 2�0 80���00

Η ΗP με αριθμούς 
Ενδεικτικά κάθε μέρα της περασμένης 

χρονιάς η ΗΡ διέθετε κατά προϊόν: 

911 PC, 1506 εκτυπωτές, 43 server και 

13.000 κασέττες μελανιών. 

Με την ΗP συνεργάζονται έξι μεγάλοι 

διανομείς και 2300 σημεία πώλησης.

Η φετεινή χρονιά ήταν η πρώτη που 

εγκαινιάστηκε επίσημα και λειτούργησε 

το υποκατάστημα της Κύπρου. 

Δύο κομψές και ευχάριστες παρουσίες από το team 

της HP: Αναστασία Παπαγιάννη και Έλενα Παντελή

Praktica
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 

διαγωνισμού/κλήρωσης της PRAKTICA 

Γερμανίας. Η κλήρωση έγινε την Τρίτη 16 

Δεκεμβρίου στις 21:00 στα γραφεία της 

εταιρείας. Το έπαθλο του διαγωνισμού 

ήταν μια κάμερα PRAKTICA Luxmedia 

8403 με φακό DOMIPLAN. Σύμφωνα με 

την εταιρεία, η επιλογή του συγκεκριμένου 

μοντέλου έγινε για να γνωρίσουν και οι 

νεότερες γενιές τον 50χρονο 

VARIO DOMIPLAN φακό.

Οι πέντε τυχεροί νικητές είναι οι εξής:

• Χαρίσης Κώστας από την Κοζάνη

• Μαρινάκη Ελένη από τον Πειραιά

• Κόνσουλας Γιώργος από την  

Ιαλυσό Ρόδου

• Δραγώνας Νίκος από το 

Μαρούσι Αττικής

• Μυλωνάς Γιώργος από το Δοξάτο Δράμας

Τα βραβεία έχουν ήδη αποσταλεί με 

κούριερ στους δικαιούχους.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
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Kodak
Ψηφιακή κορνίζα… από σπίτι

Η Kodak, με την τεχνογνωσία 

και την εμπειρία που τη 

διακατέχει στην ψηφιακή 

κορνίζα παρουσίασε στην 

ελληνική αγορά πλήρη γκάμα 

προϊόντων που καλύπτουν τις 

ανάγκες και του πιο απαιτητικού 

καταναλωτή. Έτσι είδαμε την 

σειρά P, χωρίς multimedia 

επεκτάσεις, ενώ το design 

κινείται στο νέο ομοιόμορφο 

μοτίβο των οθονών νέας γενιάς 

Kodak με φωτιζόμενο Quick Τοuch Border αλλά και τη σειρά Εasyshare M που 

υποστηρίζει πέρα από τις φωτογραφίες, την αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο. 

Τη προσοχή μας όμως τράβηξε η σειρά W η οποία εκτός από τις Μultimedia 

προδιαγραφές της ενσωματώνει και WiFi. To τελευταίο σε συνεργασία με router, 

διευκολύνει το ανέβασμα εικόνων σε sites όπως Flickr, FrameChannel and Kodak 

Gallery. Όλη η σειρά W της Kodak υποστηρίζει κάρτες SD, SDHC, MMC, MS, χD 

αλλά και Compact Flash ενώ διαθέτει θύρα USB, mini USB καθώς και audio in/

out. Ενδιαφέρουσα είναι η δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και εκτυπωτή όπως και η 

αναπαραγωγή βίντεο και ήχου. 

KODAK 2�0 6�8�200
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

• Πείτε μας λίγα λόγια για το ιστορικό της ενασχόλησής σας με τη φωτογραφία.

Μετά την επιστροφή μου (1988) από τις σπουδές στο Παρίσι στράφηκα στη διαφημιστική 

φωτογραφία, ένα αντικείμενο που ήταν απαιτητικό αλλά και πολύ δημοφιλές τότε. Στο 

συγκεκριμένο είδος έμεινα μέχρι σχετικά πρόσφατα, το 2000. Παράλληλα από το 1995 

άρχισα ν’ αναπτύσσω ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία ντοκουμέντο και μάλιστα 

με λαογραφικές αναφορές. Ξεκίνησα λοιπόν για αρκετά χρόνια να μαζεύω υλικό για 

τα επαγγέλματα που χάνονται, για πατροπαράδοτα έθιμα κλπ. Εννοείται ότι όλα αυτά 

γίνονταν τη στιγμή που ήμουν περίπου για μια δεκαετία καθηγητής στη Leica Academy του 

Σπύρου Σκιαδόπουλου. Τώρα τελευταία έχω σταματήσει την εκπαιδευτική δουλειά αλλά 

έχω ανοίξει μια άλλη, εξίσου σημαντική: την τηλεοπτική εκπομπή «Φωτογραφές» στο 

κανάλι 902ΤV. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη στην ελληνική τηλεόραση που να ασχολείται 

αποκλειστικά με την φωτογραφία και τους συντελεστές της. 

• Συγκεντρώνεστε αυτή την εποχή σε ορισμένο project;

Οργανώνω, ταξινομώ και ολοκληρώνω το υλικό για ένα φωτογραφικό λεύκωμα με 

λαογραφικό περιεχόμενο. Δεν του έχω δώσει ακόμη τελικό τίτλο αλλά για να καταλάβεις 

περιλαμβάνει επαγγέλματα που αλλάζουν και χάνονται μέσα στο χρόνο, παραδοσιακούς 

τρόπους παραγωγής κλπ. Κει μέσα θα δει κανείς υλικό από παλιούς τσαγκάρηδες, 

ψαράδες, πως φτιάχνεται το τσίπουρο στον αποστακτήρα κλπ. Μάλιστα είμαι σε σκέψεις να 

συνοδευτεί από αντίστοιχο βίντεο υλικό, να φτιαχτεί δηλ. ένα ντοκυμαντέρ για το θέμα.

• Οι «Φωτογραφές» μοιάζουν μοναδική περίπτωση. Πώς προέκυψε;

Η εκπομπή μεταδιδόταν στο κανάλι Seven TV και ήταν ένα όνειρο της σκηνοθέτιδας 

Βρισηΐδας Δανάλη. Όταν την συχνότητα του Seven την αγόρασε ο Sky, η εκπομπή 

μεταφέρθηκε στον 902TV. Το περασμένο καλοκαίρι, η σκηνοθέτιδα Βρισηΐδα Δανάλη μου 

Ο Τάκης Δεβελίδης ανήκει στο 

είδος του πολυπράγμονος 

φωτογράφου που υπηρετεί με 

επιτυχία διαφορετικούς τομείς 

δημιουργίας έχοντας διανύσει 

μια μακρά προσωπική διαδρομή 

μέχρι σήμερα. Ασχολήθηκε 

με τη διαφημιστική/εμπορική 

φωτογραφία κατά την ακμή 

του είδους αλλά προχώρησε 

και σε άλλα αντικείμενα όπως 

στην εκπαίδευση, τη λαογραφία 

και τελικά την τηλεόραση (!) 

αποδεικνύοντας την πολυσύνθετη 

προσωπικότητά του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Π. ΚΑΛΔΗΣ

Τάκης Δεβελίδης
Από το φωτογραφικό στούντιο στο τηλεοπτικό πλατώ

Σμυριδορυχεία Νάξου 



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 6  •  ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΕΛΙΔΑ ��

Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Τάκης Δεβελίδης γεννήθηκε και εργάζεται 

στην Αθήνα. Σπούδασε κινηματογράφο και 

φωτογραφία στο Sorbone Paris III και στο 

Saint Denis Paris VIII. Συνέχισε τις σπουδές 

του στο Τμήμα Πολιτισμού- Πολιτική και 

Πολιτιστική Διαχείριση στο Dauphine Paris IX. 

Δίδασκε φωτογραφία στη Leica Academy επί 

10 χρόνια. Είναι παραγωγός και παρουσιαστής 

της εκπομπής “Φωτογραφές” στον τηλεπτικό 

σταθμό 902. Έχει οργανώσει αρκετές 

εκθέσεις και σεμινάρια ενώ άρθρα του έχουν 

δημοσιευτεί σε εξειδικευμένα περιοδικά.

πρότεινε να την συνεχίσω και ανταποκρίθηκα 

βρίσκοντας ενδιαφέρουσα την πρόκληση.  

Η ιδέα είναι ότι δίνουμε βήμα στους δημιουργούς, 

συζητάμε μαζί τους και δείχνουμε φωτογραφικό 

υλικό. Καλύπτουμε τα περισσότερα είδη 

φωτογραφίας αν και μέχρι στιγμής δεν 

καταφέραμε να ασχοληθούμε με τη μόδα ή τη 

διαφημιστική φερ’ ειπείν. Είναι και θέματα όπως 

νομικά κωλύματα λόγω προσωπικών δεδομένων. 

Για να το πω ξεκάθαρα, ένας φωτογράφος γάμων 

δεν μπορεί να δείξει σε τηλεοπτική μετάδοση 

δείγματα δουλειάς του που περιλαμβάνουν 

πορτρέτα από γαμπρούς και νύφες χωρίς 

προηγούμενη άδειά τους. Όμως η σφαιρικότερη 

κάλυψη της φωτογραφίας είναι μέσα στις 

μελλοντικές προοπτικές. 

• Πως βλέπετε το επίπεδο της ελληνικής 

φωτογραφίας;

Με χαρά παρατηρώ ότι οι έλληνες φωτογράφοι, 

έχουν κατακτήσει πολύ ψηλά στάνταρ δουλειάς. 

Έχοντας πρόσφατα παρουσιάσει από την εκπομπή 

και αναλύσει το έργο φωτογράφων όπως η Μάρω 

Κουρή, η Τίτα Μπονάτσου, η Σμάρα Αγιακάτσικα 

κλπ. αισιοδοξώ ότι η ελληνική φωτογραφία 

στέκεται σε γερές βάσεις και έχει σημαντικούς 

δημιουργούς. Επίσης ότι υπάρχουν ελληνικά 

φωτογραφικά περιοδικά, μεγάλα και μικρότερα, 

θεωρώ ότι αποτελεί ένδειξη του ενδιαφέροντος 

που περιβάλλεται η τέχνη της φωτογραφίας από 

την κοινωνία.

Ψάρεμα με ανεμότρατα
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Σκοτώνουν τα φιλμ όταν γεράσουν;
Πρέπει πάντα το καινούριο να εξαφανίζει το παλιό;
Στη μικρή φωτογραφική μου πορεία, ομολογώ πως δεν είχα την 
ευκαιρία να ασχοληθώ με την αναλογική φωτογραφία. Βλέπετε, λόγω 
ηλικίας, η πρώτη φωτογραφική μηχανή που αγόρασα για τον εαυτό 
μου, στην τελευταία τάξη του Λυκείου, ήταν μια ψηφιακή Nikon 2.1 
Megapixel (ντρέπομαι που το ομολογώ, αλλά δεν θυμάμαι καν ποιό 
μοντέλο ήταν). Έκτοτε, αθεράπευτος κομπιουτεράκιας γαρ, παρέμεινα 
πιστός στο ψηφιακό φορμά, ασχολούμενος με τα pixel, τα Megabytes 
και τα JPEG ή TIFF για να δανειστώ την έκφραση του κ. Στέλιου 
Μωραΐτη. Διαβάζοντας τόσο τη δική του πρόταση (που θα βρείτε στη 
σελίδα 8) όσο και τις ειδήσεις για την διακοπή παραγωγής του Polaroid 
και την (σχεδόν) εξαφάνιση του Kodachrome, μπήκα σε σκέψεις. Βέβαια, 
η εξαφάνιση ενός μέσου και η αντικατάστασή του από ένα άλλο είναι 
κάτι κάθε άλλο παρά σπάνιο στην ραγδαίως εξελισσόμενη εποχή μας. 
Όταν βγήκαν τα CD εξαφανίστηκαν οι κασέτες και οι δίσκοι βινυλίου. 
Το DVD έστειλε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας τα VHS. Η εξέλιξη 
είναι κάτι το απόλυτα επιθυμητό και η εξαφάνιση του παλιού μέσου 
είναι σχεδόν πάντοτε αποτέλεσμα χαμηλής ζήτησης παρά συνειδητής 
επιλογής εκ μέρους των εταιρειών.
Όμως, στο δικό μου μυαλό, το φιλμ δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε 
με το βινύλιο ούτε με το VHS. Και ο λόγος είναι πως το φιλμ, μεταξύ 
άλλων, απευθύνεται και σε καλλιτέχνες. Ένας μουσικός ή ένας 
κινηματογραφιστής, είτε το έργο του καταλήξει σε βινύλιο/VHS ή σε 
CD/DVD, ο ίδιος θα κάνει την ίδια δουλειά, ουσιαστικά ανεπηρέαστος 
από την επιλογή του μέσου - η τελική εγγραφή είναι μια καθαρά τεχνική 
διαδικασία, την οποία αναλαμβάνει η εταιρεία παραγωγής. Όμως όσον 
αφορά τον καλλιτέχνη φωτογράφο, το αν θα χρησιμοποιήσει φιλμ ή 
ψηφιακό, αλλάζει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη 
φωτογραφία, τη λήψη, τον φωτισμό του, την αίσθηση και την αντίληψη 
που έχει για το θέμα του. Υπάρχουν καλλιτέχνες φωτογράφοι οι οποίοι 
εκφράζονται καλύτερα με τα μικρά, τετράγωνα χαρτάκια της Polaroid 
παρά με τα δεκάδες Megapixel μιας full frame DSLR. Υπάρχουν πολλοί που 
υποστηρίζουν πως η χρωματική ακρίβεια του Kodachrome δεν πρόκειται 
ποτέ να εξομοιωθεί από το ψηφιακό. Για αυτούς τους ανθρώπους, ο 
θάνατος του φιλμ ισοδυναμεί ουσιαστικά με ένα πλήγμα στην ίδια τους την 
τέχνη.
Ναι, είναι γεγονός πως οι άνθρωποι αυτοί ανήκουν σε μια μειοψηφία. 
Οι περισσότεροι από εμάς, καλλιτέχνες και μη, επαγγελματίες και 
μη, προσαρμοστήκαμε στην ψηφιακή εποχή και είδαμε τα πολλά και 
σημαντικά πλεονεκτήματά της. Όμως ακόμα και για αυτούς τους λίγους, 
πιστεύω πως το φιλμ πρέπει να παραμείνει ζωντανό. Δεν ζητάω φυσικά 
από καμία εταιρεία να αφιερώσει ένα ολόκληρο εργοστάσιο για να 
παράγει μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες κομμάτια το χρόνο. Όμως θα 
μπορούσε να κρατήσει, πιθανώς, μια γωνίτσα σε ένα από τα εργοστάσιά 
της, για να ικανοποιήσει την ανάγκη αυτών των ανθρώπων που βρήκαν 
στο φιλμ τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να εκφραστούν. Στο κάτω-
κάτω, ακόμα και σήμερα υπάρχουν λίγες μικρές μονάδες παραγωγής 
που φτιάχνουν δίσκους βινυλίου για τους αθεράπευτα ρομαντικούς. 
Είναι πραγματικά ασύμφορο να συνεχίσει να ζει το όνειρο των 
φωτογραφικά ρομαντικών;

Καλά Χριστούγεννα & Ευτυχισμένο το 200�!

     Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

...ΤελικΗ ΑποψΗ

Γεραμάς
Νέα Αντιπροσωπεία: Dust Aid
Η σκόνη και τα σωματίδια είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους εχθρούς των ψηφιακών ρεφλέξ 
μηχανών - η επικόλλησή τους στο CCD 
κατά την αλλαγή φακών μειώνει ορατά την 
ποιότητα των φωτογραφιών μας. Τα προϊόντα 
της Dust-aid είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
εύκολο και γρήγορο «στεγνό» ή «υγρό» 
καθάρισμα που μπορεί να κάνει μόνος του ο 
φωτογράφος οπουδήποτε, χωρίς να χρειαστεί 
να επισκεφτεί εξειδικευμένο εργαστήριο ή 
εξουσιοδοτημένο service. Τη διάθεση και 
διανομή των προϊόντων της Dust-Aid στην 
Ελλάδα ανέλαβε η εταιρεία Ι. & Β. Γεραμάς. 
Στο site τους www.geramas.gr μπορείτε 
να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα 
προϊόντα, καθώς και ένα μικρό βίντεο για τη 
χρήση των προϊόντων.

ΓΕΡΑΜΑΣ 2�0 ��0����-���

Internet ή Sex;
Και όμως ...internet!  

H μεγάλη κατασκευαάστρια εταιρία επεξεργαστών και 

μικροτσίπ Intel μελέτησε τη συμπεριφορά 2119 ενήλικων 

Αμερικανών, καταλήγοντας πως ένα μεγάλο ποσοστό αν-

δρών και γυναικών θα προτιμούσαν να ...απαρνηθούν το 

σεξ παρά να αποσυνδεθούν από το Internet! Σύμφωνα 

με την έρευνα, 49% των γυναικών και 30% των ανδρών 

θα επέλεγαν να απέχουν από τη σεξουαλική δραστηριό-

τητα για δύο εβδομάδες παρά να μείνουν μακριά από το 

web για τo ίδιο διάστημα. Αναλύοντας παραπέρα τα πορί-

σματα της έρευνας, το 49% των γυναικών ηλικίας μεταξύ 

18 και 34 ετών θα επέλεγαν να είναι συνδεδεμένες στο 

internet παρά να ασχοληθούν με τους συντρόφους τους. 

Στις ηλικίες μεταξύ 35 και 44, το ποσοστό που προτιμάει 

τις δύο εβδομάδες στο διαδίκτυο παρά στην κρεβατοκά-

μαρα ξεπερνάει το 52%. 

Η τάση αντιστρέφεται στους άντρες. Ενώ το 39% των αν-

δρών μεταξύ 18 και 34 θα εγκατέλειπαν τις ερωτοτροπίες 

για χάρη του internet, στις ηλικίες 35 με 44 το αντίστοιχο 

ποσοστό πέφτει στο 23%.


