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Διάβασα πριν λίγο καιρό ένα ενδιαφέρον άρθρο 

στον Economist, απόσπασμα του οποίου σας 

μεταφέρω αυτούσιο: “Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ότι οι άνθρωποι της τεχνολογίας συνειδητοποιούν 

ξαφνικά τα πλεονεκτήματα του μινιμαλισμού, 

κυρίως εξαιτίας δύο πραγμάτων: την κόπωση 

των καταναλωτών από τα άπειρα κουμπάκια και 

τις διάφορες -περιττές συνήθως- λειτουργίες που 

ενσωματώνουν τα νέα προϊόντα και αφετέρου 

την υψηλή ζήτηση από λιγότερο ευκατάστατους 

καταναλωτές στον υπό ανάπτυξη κόσμο. 

Για παράδειγμα η αξία της Apple που έχει 

συνδέσει το όνομά της με πιο απλά και 

καλαίσθητα προϊόντα τεχνολογίας, ξεπέρασε 

πρόσφατα την Microsoft, την εταιρία με τα πιο 

πολύπλοκα προϊόντα...”. Εξαιρετικά εύστοχες 

οι παρατηρήσεις που περιγράφουν γλαφυρά όχι 

απλά την δυσφορία αλλά την αγανάκτηση θα έλεγα 

των καταναλωτών για τα πάμπολλα αξεσουάρ, τα 

ατελείωτα προγράμματα και τις χίλιες δυο άχρηστες 

και περιττές εν πολλοίς τεχνολογικές “καινοτομίες” 

με τις οποίες έρχονται στον εφήμερο κόσμο της 

αγοράς, τα νέα προϊόντα. Για παράδειγμα ψάχνεις 

ένα -ελαφρύ & λεπτό- κινητό τηλέφωνο που να 

διαθέτει αποκλειστικά και μόνον μεγάλη μνήμη 

για τα τηλέφωνα, μεγάλα φωτεινά νούμερα και 

γράμματα για να τα διαβάζεις εύκολα -χωρίς 

γυαλιά - και δυνατό ήχο για να ακούς το τηλέφωνο 

όταν χτυπάει στο αυτοκίνητο. Τίποτα άλλο. 

Ποιός κατασκευαστής σου προσφέρει μόνον αυτά τα 

χαρακτηριστικά σε λογική τιμή; Κανείς! 

Σου χώνουν με το ζόρι στη συσκευή χίλιες δυο 

άλλες λειτουργίες που σπάνια έως ποτέ ως 

πολυάσχολος, ελεύθερος επαγγελματίας θα 

χρησιμοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω 

αναλυτικά τι εννοώ. Ρίξτε μια ματιά στο κινητό 

σας και θα καταλάβετε. Συμπέρασμα: ο κόσμος 

βαρέθηκε την πολυπλοκότητα, τα περιττά εφέ, 

τις παραπανίσιες λειτουργίες. Απαιτεί προϊόντα 

τεχνολογίας με μινιμαλιστική σχεδίαση, στιβαρή 

κατασκευή και προπάντων λειτουργικότητα. 

Όσον αφορά τώρα την κοστολόγηση του προϊόντος 

και πως αυτή συνδέεται με το marketing είναι μία 

άλλη πονεμένη ιστορία...
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T
‘‘25 ...’’

 Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου και ώρα 20:00 εγκαινιάζεται ομαδική έκθεση 

φωτογραφίας δέκα αποφοίτων του Τμήματος Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας στο Μουσείο Μπενάκη (κτίριο οδού 

Πειραιώς). Η μοναδική σχολή φωτογραφίας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της 

χώρας μας - που παρέχει ανεγνωρισμένο δίπλωμα φωτογράφου - γιορτάζει 

μ’ αυτόν τον σεμνό τρόπο την συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυσή της.

Περισσότερα στη σελίδα 3

.:

www.photo.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

E : Τάκης Τζίμας, : Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò 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.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), να δημοσιευθούν εδώ. 

Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Βασίλης Γιαννούλης τον οποίο ευχαριστούμε. 

http://www.photobusiness.gr/xalara/PhotographyVsPainting.pdf
www.photo.gr
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Είκοσι, δέκα ή πέντε χρόνια μετά τις σπουδές τους, ζουν στην Ελλάδα, στο εξωτερικό 

ή ταξιδεύουν. Ανήκουν στην πρώτη γενιά ελλήνων φωτογράφων που σπούδασαν 

φωτογραφία και έζησαν σε μια χρονική περίοδο όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις φάνηκε 

πως θα ανέτρεπαν τις εγγενείς αξίες του φωτογραφικού μέσου. Έζησαν την εποχή όπου 

η ευκολία της ψηφιακής τεχνολογίας και ο πληθωρισμός των φωτογραφικών εικόνων 

φάνηκε πως θα οδηγούσαν στην ευτέλεια και την απαξίωση της φωτογραφίας. Με τα 

έργα τους καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης δημιουργικής φωτογραφίας 

αναδεικνύουν ποιότητες που καμιά τεχνολογική ανατροπή δεν μπορεί στερήσει από 

την καλή φωτογραφία. Η τέχνη της φωτογραφίας γι αυτούς, δεν περιορίζεται σε κάποιο 

καθιερωμένο είδος, αλλά αντίθετα δείχνει τις κατευθύνσεις που το ίδιο το φωτογραφικό 

μέσο ορίζει. Το τοπίο, το πορτραίτο και η νεκρή φύση, η μόδα και το φωτογραφικό 

ρεπορτάζ εμπλέκονται σε ένα διάλογο όπου η αισθητική και η τεχνική αρτιότητα 

μαρτυρούν την ωριμότητα των δημιουργών τους. Επιμέλεια: Κωστής Αντωνιάδης. 

Συμμετέχουν: Χαρά Βαρσαμίδου, Γιώργης Γερόλυμπος, Θωμάς Γερασόπουλος, Αγγελική 

Δούβερη, Γιάννης Κόντος, Χρήστος Κουκέλης, Γιάννης Κουκουράκης, Νατάσσα 

Μαρκίδου, Νίκος Παπαδόπουλος, Ανδρονίκη Χριστοδούλου

 138 & , : 210 345 3111
:  4/11, 20:00 : 4/11  5/12/2010

.:

... 

Σε ηλικία 38 ετών έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Πανταζάτος, χάνοντας την μάχη με την επάρα-

το νόσο. Ο εκλιπών ήταν ένας από τους καλύτερους φωτογράφους στο αθλητικό ρεπορτάζ, 

τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο Σπύρος Πανταζάτος κάλυψε Ολυμπιακούς 

Αγώνες, Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, προετοιμασίες ομάδων, αγώνες του Τσάμπιονς Λιγκ 

και της Ευρωλίγκας, ενώ για πολλά χρόνια ήταν ο επίσημος φωτορεπόρτερ της ομάδας 

ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Ήταν μέλος της Ε.Φ.Ε και διευθυντής του πρακτορείου 

IN TIME SPORTS PHOTO AGENCY του Αργύρη Μακρή. Το Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε. αλλά και όλοι οι 

συνάδελφοι του εξέφρασαν την οδύνη τους για το χαμό του άξιου φωτογράφου.

,
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.: 210 3223395-6
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National Media Museum & Getty Institute

Ένα διήμερο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από το New Media Museum και το 

Getty Conservation Institute στο Bradford της Αγγλίας για τον Joseph Nicephore Niepce 

έφερε στο φως νέες αποκαλύψεις τόσο για την ιστορία της φωτογραφίας όσο και για την 

συμβολή του ίδιου, συμπεριλαμβανομένου και μιας άγνωστης τεχνικής δημιουργίας 

εικόνας που χρονολογείται κοντά στο 1820. Οι επιστήμονες του GCI, Dusan Stulik και 

Art Kaplan έφεραν στο Μουσείο τρεις πλάκες που 

όχι μόνο αποτελούν τα καλύτερα έργα του αλλά 

υποδεικνύουν μια πειραματική τεχνική που μέχρι 

σήμερα ήταν άγνωστη. Οι τρεις πλάκες δείχνουν το 

ταλέντο του Niepce στην αντιγραφή εκτυπώσεων 

και δείχνουν μάλιστα τρεις διαφορετικές τεχνικές 

αντιγραφής που περιελάμβαναν γκραβούρες και 

χαλκογραφίες που ενίσχυαν την αρχική φωτογραφία. 

Η τρίτη πλάκα αποτέλεσε και την πιο αξιοπερίεργη 

περίπτωση σύμφωνα με τους ειδικούς. 

Πρόκειται για μια πλάκα από κράμα κασσίτερου με 

επένδυση από ένα φωτοευαίσθητο υλικό το οποίο 

βοηθάει τη πλάκα να δεχτεί την εικόνα. 

Η εικόνα που είχε επιλέξει ο Niepce να αναπαραγάγει 

ήταν του Louis Daguerre με τίτλο Un Clair de Lune.  

    Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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 32 & .  43, .  121 32 . T : 210 57 11 650, 
Fax 210 57 13 977 www.kabanaos.gr   e-mail: kabanaos@hol.gr 

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ...ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ...
ÁÐÏÄÏÓÇÁÐÏÄÏÓÇ

.
,

minilab Fuji Frontier & Agfa D-Lab. .

http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=GR&vmcchk=1&Itemid=31
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Άλλη μια έκθεση από τη PhotoBiennale 2010 με θέμα «Τόπος» ταξιδεύει στην 

Ελλάδα. Πρόκειται για την έκθεση του υπότροφου για του 2010 του Ιδρύματος 

Fulbright, Καμίλο Νόλλα με τίτλο «Καπνομάγαζα» που θα παρουσιαστεί στο νέο 

Μουσείο Καπνού Πεντάπολης του Δήμου Εμμανουήλ Παππά στο νομό Σερρών. 

Η έκθεση είναι παραγωγή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και της 

diadrasi.org με έργα από τη συλλογή του ΜΦΘ και παρουσιάζεται, σε συνεργασία 

με το Δήμο Εμμανουήλ Παππά. Μέρος της έκθεσης παρουσιάζεται επίσης στο κτίριο 

της Φιλαρμονικής στην Πεντάπολη. Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από πα-

λιές αποθήκες καπνού στο Αγρίνιο, το Βόλο, την Καβάλα, τη Δράμα και την Ξάνθη. 

Ο Καμίλο Νόλλας φωτογράφισε τα εσωτερικά κτιρίων που στέγαζαν στο παρελθόν 

καπνεργοστάσια, τα καπνομάγαζα όπως λέγονται στη Βόρεια Ελλάδα. Η έκθεση 

«Καπνομάγαζα» παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα στη Θεσσαλονίκη, τη Δράμα, την 

Αθήνα, το Αγρίνιο, την Καβάλα, την Ξάνθη, το Παρίσι, την Πάτρα, την Κωνσταντι-

νούπολη και τη Λάρισα. 

, . 2321352610, 2321352611
:  31/10, 11.00, : 01/11-30/12

Association of 
Photographers

 Kodachrome 

Η AOP (Association of Photographers) 

σχεδιάζει μια μεγάλη έκθεση με σκοπό να 

αποτίσει φόρο τιμής στο αγαπημένο φιλμ των 

φωτογράφων Kodachrome, του οποίου η 

κυκλοφορία σταμάτησε μετά από 74 χρόνια. 

Για το σκοπό αυτό καλεί όλους τους φωτο-

γράφους που διαθέτουν φωτογραφίες τρα-

βηγμένες με το φιλμ αυτό να τις καταθέσουν 

ώστε να ληφθούν υπόψη για την έκθεση. Δεν 

υπάρχει περιορισμός στην θεματολογία και 

απευθύνεται σε επαγγελματίες και μη ανε-

ξάρτητα αν είναι μέλη της ένωσης. Η έκθεση 

θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου- 10 

Φεβρουαρίου και η προθεσμία κατάθεσης 

είναι μέχρι τις 12 Νοεμβρίου. 

http://home.the-aop.org/

JVC 
.

Την επίσημη διάθεση των προϊόντων του Ιαπωνι-

κού Οίκου JVC ανέλαβε για την Ελλάδα η εταιρία 

FOTOMATIC Α.Ε. Επί σειρά ετών η JVC εστιάζει σε 

τεχνολογίες υψηλών προδιαγραφών προϊόντων 

εικόνας και ήχου που καλύπτουν σημαντικές 

κατηγορίες, όπως βιντεοκάμερες, βιντεοπροβολείς 

D-ILA, ηχοσυστήματα και συστήματα πλοήγησης 

αυτοκινήτου, Micro στερεοφωνικά, συστήματα 

Home Cinema, ακουστικά και άλλα. Τα προϊόντα 

JVC θα είναι διαθέσιμα στην ελληνική αγορά 

από τον Οκτώβριο του 2010 και θα διανέμονται 

επίσημα από την εταιρία FOTOMATIC A.E. Θα 

πωλούνται πανελλαδικά μέσω των καταστημάτων 

των αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

ειδών, από εξειδικευμένα καταστήματα εικόνας και 

ήχου καθώς και εγκαταστατών ηχοσυστημάτων 

αυτοκινήτου. 

FOTOMATIC A.E. 210 2111860
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Veritek Hellas 

 66, 14122 . . : 2106086282 – 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu 

,
 Veritek 

 Noritsu .

 Veritek :

•
 Noritsu  Veritek Global

• To  service  Noritsu 
  (

 team .

.  & . ).

•
 Noritsu

• T
ritsu, Fujifilm, Konica.

 Noritsu ellas  Veritek Hellas 

,
.,

.

08/11/2010

http://www.veritekglobal.com/
www.photo.gr
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Canon
 camcorder

Οι νέες βιντεοκάμερες XF105 και XF100 της Canon φιλοδο-

ξούν να γίνουν οι ναυαρχίδες της επαγγελματικής γκάμας 

της εταιρείας με Full HD ανάλυση στα 50Mbps, μικροσκο-

πικό σώμα, εγγραφή σε CompactFlash, αισθητήρα CMOS 

και 10x zoom HD Video φακό. Η εταιρεία φιλοδοξεί να 

απευθυνθεί σε επαγγελματίες κινηματογραφιστές από 

όλους τους χώρους, του ντοκιμαντέρ, των σπορ ακόμα 

και σε όσους δουλεύουν σε στούντιο. Το μικρό τους 

μέγεθος τις καθιστά ιδανικές για παραγωγές 

που απαιτούν φορητότητα, μικρό 

κόστος και υψηλή ποιότητα εικόνας. 

Παρόλες όμως τις compact διαστά-

σεις δίνουν αρκετές επιλογές στο 

χρήστη από λήψη 3D εικόνας μέχρι και 

infrared mode για βραδινά γυρίσματα. 

Διαθέτουν δύο Θύρες  Compactflash 

για ταυτόχρονη ή διαδοχική εγγραφή, 

ευρυγώνιο 30,4mm 10x με φωτεινότητα 

f/1.8, οπτικό σταθεροποιητή εικόνας 

(Standard, Powered ή Dynamic), αισθη-

τήρα CMOS 1/3in. Single 2.07Mpixel με 

Bayer filter και επεξεργαστή DIGIC DV III.

INTERSYS 210 955400

Lowepro  
 S&F

Aνακοινώθηκε η ανανεωμένη σειρά 

Street and  Field για πρώτη φορά είχε 

εμφανιστεί το 1998. Περιλαμβάνονται 

δεκαεπτά διαφορετικά τεμά;χια, 

backpack, θήκες, γιλέκα, μπανάνες κλπ. 

Ξεχωρίζει το Laptop Ulitity Backpack 

100ΑW που σχεδιάστηκε με τη βοήθεια 

του καναδού φωτογράφου Todd Korol 

και εξυπηρετεί τους φωτορεπόρτερ που 

χρησιμοποιούν απευθείας ασύρματη μετ-

άδοση υλικού μέσω μικρού υπολογιστή.

Z  210 9515353

Scout with Fisheye
H  Lensbabies

H ιδέα των lensbabies αποδείχθηκε στο πέρασμα των τελευταίων χρόνων ιδιαίτερα δη-

μοφιλής στους φωτογράφους. Το Scout είναι το πρώτο «άκαμπτο» σύστημα της σειράς, 

ένας φακός fisheye με εστιακή απόσταση 12mm και οπτική γωνία 160°. Το καταγρα-

φόμενο είδωλο είναι κυκλικό στις μηχανές full frame και με κάποιο βινιετάρισμα στα 

άκρα αν πρόκειται για φορμά APS-C. Χάρη στην superwide εστιακή απόσταση το βάθος 

πεδίου μεγιστοποιείται και τα πάντα νετάρουν από μισή ίντσα πέρα από την επιφάνεια 

του κρυστάλλου ως το άπειρο. Επίσης στη σχεδίαση των οπτικών ενσωματώνεται ένα 

ειδικό εφέ flare που κάνει το βινιετάρισμα αντί να γκριζάρει προς το μαύρο να «λάμπει» 

εφόσον υπάρχουν ισχυρές φωτιστικές πηγές μέσα στην εικόνα. H βασική φωτεινότητα 

είναι f/4 και μπορεί να μεταβληθεί ως f/22 με ένθετους διαφραγματικούς δίσκους. Κατα-

σκευαστικά, αποτελείται από έξι οπτικά στοιχεία και σώμα από αλουμίνιο. Θα διατίθεται 

για Canon, Nikon, Pentax, Sony και Olympus 4/3.

 210 3303411
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http://www.stamos.com.gr/
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Sony World 
Photography Awards

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε και οι ενδια-

φερόμενοι έχουν μέχρι τις 5 Ιανου-

ρίου του 2011 για να καταθέσουν 

τις φωτογραφίες τους. Ο μεγάλος 

νικήτης κερδίζει το πόσο των 25.000 

δολαρίων και η απονομή θα γίνει στο 

Λονδίνο τον Απρίλιο. Οι φωτογραφί-

ες που θα διακριθούν θα ταξιδέψουν 

στην Σαγκάη, Σαν Φρανσίσκο και 

στο Σάο Πάολο ως μέρος του World 

Photography Festial. Επίσης όπως 

ήδη αναφέραμε έχουν ανακοινω-

θεί και οι κριτές του διαγωνισμού 

στους οποίους περιλαμβάνονται οι 

Stephen Mayes του VII Photo, Mike 

Trow της βρετανικής Vogue και 

φωτογράφοι όπως οι Pedro Meyer, 

Elizabeth Zeschin, Julia Fullerton-

Batten και Rena Effendi. Πρόεδρος 

της επιτροπής είναι ο Francis Hodgson 

φωτοκριτικός των Financial Times. Οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι μπορούν 

να υποβάλλουν τις φωτογραφίες τους 

σε 15 κατηγορίες και οι ερασιτέχνες 

σε 10. Ο νικητής κάθε κατηγορίας 

κερδίζει 5.000 δολάρια. 

Fujifilm
 (... !!!)

Δύο χρόνια πριν η Fujifilm έβγαλε στην αγορά την GF670. Η μηχανή μας κατέπληξε γιατί 

έκανε την κίνηση dejavu να χρησιμοποιεί φιλμ 120 (!) καλύπτοντας τα φορμά 6x7cm και 

6x6cm. Ισχυρό της πλεονέκτημα αποτελεί ο φακός Fujinon EBC 80mm f/3.5 σταθερής 

εστιακής απόστασης (χωρίς zoom βεβαίως...) 

Αν και αρχικά κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία, η επιτυχία της GF 670 ανάγκασε της εταιρεία 

να την διαθέσει και στις υπόλοιπες αγορές. To νέο τώρα είναι ότι θα κυκλοφορήσει και 

ευρυγώνια παραλλαγή GF670W, αυτή τη φορά με φακό 55mm. Αν θυμάστε την ιστορική 

GA 645i  που κυκλοφορούσε με δύο φακούς 60mm και 45mm, οι αναλογίες είναι 

εντυπωσιακές. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, ακόμη και ως ρετρό έκπληξη στην ψηφιακή 

εποχή. Θα είναι διαθέσιμη μέσα στο 2011.  

FUJIFILM 2109404100

Φωτ: Tommaso Ausili.
Ένας από τους νικητές του 
περσινού διαγωνισμού

o /

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου η Γενική Συνέλευση και αμέσως μετά 

οι εκλογές της Ένωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Βορείου Ελλάδος σε αίθουσα 

του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Παραβρέθηκαν οι Σπύρος Διαμαντό-

πουλος -εκπροσωπώντας την ΠΟΦ- και ο Γιάννης Παπαδόπουλος - 

εκπροσωπώντας την ΟΒΣΘ-.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα εκλέχτηκαν:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο: Φέκας Γιάννης, Γαροφαλλίδης Τηλέμαχος, Σφυρι-

δάκης Μηνάς, Πασχούδης Χρήστος, Σεμιτσόγλου Γιάννης, Μπόνιος Αναστάσιος, 

Δελενίκας Γιώργος.

Για την εξελεγκτική επιτροπή: Πεϊτσίδης Ηλίας, Τράκας Στέλιος, Κων/δης Αρτέμιος.

Αντιπρόσωποι για την ΠΟΦ: Σφυριδάκης Μηνάς, Θαμνίδου Μαρία.

Αντιπρόσωπος για την ΟΒΣΘ: Φέκας Γιάννης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνέλθει σε πρώτη συνεδρίαση για να συγκροτηθεί σε 

σώμα τις προσεχείς ημέρες.
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Το μοντέλο Explorer 1500 εκπροσωπεί το state of art της βρετανικής εταιρίας σε 

portable generator με ελαχιστοποιημένες διαστάσεις μόλις 27x18x28εκ. και βάρος μόλις 

10kg. H κατανομή ισχύος γίνεται ασυμμετρικά σε δύο κανάλια με απεικόνιση ενδείξεων 

σε οθόνη LCD. H ενσωματωμένη 12V μπαταρία δίνει ενέργεια επαρκή για 150 λάμψεις 

πλήρους ισχύος και χρόνο ανακύκλωσης 3,8sec. Προσαρμόζονται όλες οι κεφαλές 

συστήματος Quad.  Αν θέλετε συνεχή πηγή φωτισμού θα βρείτε λύσεις με τη μορφή των 

Streamlite 330/530. Tα φωτιστικά είναι τύπου Fluorescent balanced και περιλαμβάνουν 

3 ή 5 ειδικές λάμπες με ηλεκτρική κατανάλωση μόλι2 30Watt η καθεμία με χρωματική 

θερμοκρασία 5600°K και ωφέλιμη διάρκεια ζωής 10.000 ώρες. Συνοδεύονται από 

αποσπώμενο ανακλαστήρα.

 210 7236847

lford 

Wilhelm Research

H σειρά Galerie της Ilford είναι μια από τις πιο 

καταξιωμένες λύσεις εκτύπωσης art/archival 

quality με σταθερή απήχηση στους επαγ-

γελματίες. Πρόσφατα η εταιρία υπέβαλε για 

πιστοποίηση «μακροβιότητας» στην ειδική 

(και μοναδική στο είδος) εταιρία πιστοποί-

ησης Wilhelm Research  τα χαρτιά Galerie 

Smooth Gloss, Smooth Pearl και Gold Fibre 

Silk. Επειδή παρόμοια test είναι χρονοβόρα, 

τα πορίσματα θα οριστικοποιηθούν μετά 

μερικούς μήνες. Σύμφωνα όμως με τις πρώτες 

ενδείξεις, θα πάρουν πιστοποίηση 200 ετών 

για τα προστατευμένα με γυαλί χαρτιά και 100 

χρόνων για τα «γυμνά». 

Εν τω μεταξύ η Ilford παρουσίασε το νέο 

χαρτί Smooth Heavyweight Matte 200gr. με 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά λευκότητας και 

σταθερότητας στο χρόνο.

 210 9410888

Hama
 Playstation Move 

Η εταιρία Hama έχει ήδη δημιουργήσει μια πληθώρα προϊό-

ντων ώστε  να εξασφαλίσει μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ 

για τους οπαδούς του Playstation Move που μόλις ήρθε 

στην αγορά. Οι θήκες σιλικόνης της εταιρίας Hama για 

το κύριο χειριστήριο Playstation Move καθώς και για το 

πρόσθετο χειριστήριο πλοήγησης διατίθενται σε τέσσερα 

διαφορετικά χρώματα (μπλε, μοβ, μαύρο, λευκό). Προ-

στατεύουν τα χειριστήρια του Playstation Move από σκόνη και 

γρατσουνιές ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν τέλειο κράτημα στο χέρι σας κάνοντας 

τον έλεγχο του παιχνιδιού ακόμη πιο ακριβή.

Και αν τα χειριστήριά σας ξεμείνουν από μπαταρία, μπορείτε εύκολα να 

τα επαναφορτίσετε με τους φορτιστές της εταιρίας Hama για φόρτιση δυο ή 

και τεσσάρων χειριστηρίων ταυτόχρονα. 

HAMA 210 9410206
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Φίλε συνάδελφε φωτογράφε,

Στην τόσο δύσκολη για τον τόπο και την κοινωνία μας συγκυρία, δεν μπορούμε να 

μένουμε άλλο απαθείς.  Οφείλουμε να δώσουμε ένα βροντερό “παρών” στην μάχη 

για ένα καλύτερο μέλλον και στα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη!

Φίλε συνάδελφε φωτογράφε ίσως δεν γνωρίζεις ότι... είμαι επιστήμων Βιολόγος, 

με ειδίκευση στην Βιολογική και Ιατρική Φωτογραφία στην Μεγ.Βρετανία, αυτο-

δημιούργητος ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος και φωτορεπόρτερ από το 

1981, ιδρυτικό μέλος στην Ένωση Νέων Ελλήνων Φωτορεπόρτερ και αργότερα στην 

Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. 

Αγωνίστηκα για την ενότητα του κλάδου και με τον κ. Ζήση Αγγελόπουλο πετύχαμε 

την ενοποίηση των Ενώσεων το 1991. 

Όντας ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Πυραμίδας Ελλήνων Φωτογράφων (1991), 

υπήρξα εκπρόσωπος όλων των φωτογράφων στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή 

του Νόμου 2121/93 περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, και ιδιαίτερα για την δημιουργία 

ειδικών διατάξεων για τους φωτογράφους (άρθρο 38), πράγμα που πετύχαμε με 

την πολύτιμη συμβολή των φορέων που συνέβαλαν στην ίδρυση της «Πυραμίδας» 

(ΕΦΕ, ΕΚΦΑ και ΕΦΕΔΗΦ) 

Με την σημαντική συμβολή ανθρώπων που οι περισσότεροι δεν είναι πλέον μέλη 

των διοικήσεων φωτογραφικών φορέων αλλά που δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε 

το έργο τους (Ζ. Αγγελόπουλος, Μ. Αλεβίζος, Δ. Αντωναρόπουλος, Μ. Γεωργιάδης, 

Δ. Καλοπίσης, Γ. Κούκος, Μ. Μελετζής, Στ. Μωραϊτης, Ν. Παναγιωτόπουλος,   

Α. Σμαραγδής, Ν. Τσαρουχάς, Ζ. Τσιάπας κ.ά. - η σειρά είναι αλφαβητική) επιτύχαμε 

την ίδρυση του Οργανισμού Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων των φωτογρά-

φων Δημιουργών «ΦΟΙΒΟΣ», του οποίου υπήρξα  ο  πρώτος Γενικός Διευθυντής 

για διάστημα εξήμισι ετών (1998-2004).

Από το 1992 έχω την βαριά ευθύνη της εκπαίδευσης των μελλοντικών νέων φω-

τογράφων που παρακολουθούν τα μαθήματα μου στο Τμήμα Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. της Αθήνας.  Συμβασιούχος εκπαιδευτικός για 

16 συναπτά έτη (1992-2008), αγωνίστηκα για τα δικαιώματα των συμβασιούχων ως  

Γεν. Γραμματέας  του Συλλόγου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας αλλά και από την θέση του Αντι-

προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Συμβασιούχων Εκπαιδευτικών 

Τ.Ε.Ι. Μόνιμος πλέον Καθηγητής Εφαρμογών, εξακολουθώ να υποστηρίζω με κάθε 

τρόπο τις ίδιες θέσεις, παλεύοντας για την οριστική εξάλειψη αυτού του απαράδε-

κτου καθεστώτος.

Είμαι ακόμη μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας και ιδρυτής 

της καλλιτεχνικής ομάδας «Zeuxis Art Group» που αριθμεί 190 περίπου μέλη, 

νέους φωτογράφους, σπουδαστές και τελειόφοιτους του Τμήματος Φωτογραφίας 

με σημαντική παρουσία σε εκθέσεις και φεστιβάλ φωτογραφίας.

Διετέλεσα μέλος της Εφορείας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και 

μέλος της Ομάδας Εργασίας του ΥΠ.ΠΟ για το Εθνικό Κέντρο Φωτογραφίας. Ως 

μέλος της επιτροπής για τις τιμητικές συντάξεις των εικαστικών καλλιτεχνών, συ-

νέβαλα να εξασφαλιστεί ισόβια τιμητική σύνταξη σε αρκετούς φωτογράφους και 

φωτορεπόρτερ - ένα θεσμό που δυστυχώς το ΥΠ.ΠΟ τροποποίησε «επί τα χείρω» 

τα τελευταία χρόνια.

Το πρώτο μου γραφείο, που στέγασε τις φωτο-δημοσιογραφικές μου (και όχι 

μόνο…) ανησυχίες και δραστηριότητες, ήταν σε ένα μικρό στενό του κέντρου 

της Αθήνας, στα Εξάρχεια. Το κέντρο της Αθήνας παραμένει η «έδρα» όλων των 

δραστηριοτήτων μου επί 28 συναπτά έτη.  Σήμερα στο γνωστό σε πολλούς από 

εσάς «στέκι» της οδού Χαριλάου Τρικούπη, ο καφές είναι πάντα σχεδόν τόσο 

ζεστός όσο και οι καρδιές μας. Στο «στέκι» αυτό σας περιμένω κάθε απόγευμα να 

συζητήσουμε για τα προβλήματα και  τις ανησυχίες μας, αλλά κυρίως τα όνειρα, 

τις ελπίδες και τις ιδέες μας, για το πώς θα βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής και 

της δημιουργίας μας. 

E  2010

Φίλε συνάδελφε φωτογράφε, 

Ίσως δεν γνωρίζεις ακόμη ότι... 

Μεγάλωσα σε μια γειτονιά της Αθήνας, την 

Κυψέλη. Εκεί έβγαλα το Δημοτικό, το εξατάξιο 

Γυμνάσιο και το Πανεπιστήμιο. Εκεί  γλέντη-

σα, ονειρεύτηκα, αγωνίστηκα, ερωτεύτηκα, 

παντρεύτηκα και έκανα δύο υπέροχα παιδιά. 

Για τα παιδιά αυτά και για ΟΛΑ τα παιδιά των 

συμπολιτών μας οφείλω και οφείλουμε ΟΛΟΙ 

να δώσουμε το πιο βροντερό «παρών» στην 

εκλογική μάχη της 7ης Νοεμβρίου! 

Στις 7 Νοεμβρίου…

Eφόσον αξιολογείτε θετικά τα παραπάνω και 

ψηφίζετε συνδυασμό “ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ” του 

Γιάννη Δημαρά στην Αττική και μάλιστα στους 

δήμους: Αθηναίων, Βύρωνα, Γαλατσίυ, Δάφ-

νης-Υμηττού, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαρι-

ανής και Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 

Δίνετε τον 1 από τους 4 σταυρούς προτίμησης 

στο ΝΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ!!!

.  129-131, 
 114 73 

: 210-3306203 fax: 210-3306209 
: 697-3213900 

email nick@photopress.gr
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Marco van Niekerk
Serior Product Manager Epson LFP EMEA

To stand  Epson  Photokina .

, ,

demo  fine art .

.

• Eίναι μόλις το πρώτο πρωινό της φετεινής Photokina και είναι αρκετά νωρίς να 

ζητήσει κανείς ενδείξεις για την επιτυχία του show. Όμως, πως βλέπετε το περίπτερο 

της Epson που μάλιστα, μοιάζει μεγαλύτερο από πέρυσι; 

Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια για την παρουσία της Epson στη Photokina. Tην 

ίδια εντύπωση είχαν και άλλοι, όμως στην πραγματικότητα η έκταση του περιπτέρου 

της Epson είναι ελαφρώς μικρότερη. Παρόλα αυτά χάρη στην έξυπνη διαμόρφωση 

του χώρου και την αφιέρωση μεγαλύτερης επιφάνειας στη διάθεση των επισκεπτών, 

δημιουργήσαμε αυτή την αίσθηση. Έτσι, αποδείξαμε την σωστή μας επιλογή να δώσουμε 

προτεραιότητα στον κόσμο, παρά σε μεγάλες αίθουσες για business. Mάλιστα δώσαμε 

έμφαση στα έργα που μπορούν να υλοποιήσουν οι εκτυπωτές μας, στα εξαιρετικά 

τυπώματα που εκφράζουν με το καλύτερο τρόπο την έμπνευση και δημιουργικότητα των 

φωτογράφων. Έτσι αποδεικνύουμε πόσο καλή ποιότητα δίνουν τα μηχανήματα Epson 

και είμαστε υπερήφανοι γι αυτό.

• Κατά γενική παραδοχή, παρατηρείται πτώση στον κλάδο της εκτύπωσης. Την 

ίδια στιγμή υπάρχει ζήτηση για εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας. Πως μπορείτε να 

εκμεταλλευτεί η Epson την τρέχουσα συγκυρία προς όφελός της;

Πράγματι υπάρχουν στον κόσμο πολλοί ενθουσιώδεις ερασιτέχνες με επαγγελματικές 

απαιτήσεις για τις εκτυπώσεις τους. Είτε θέλουν τυπώματα σε μέγεθος αφίσσας είτε 

εκθεσιακού επιπέδου για καδράρισμα και πασπαρτού, έχοντας πάντα τη σοβαρότητα του 

επαγγελματία. Τα printers που προορίζονται γι αυτούς τους καταναλωτές είναι κατά βάση 

τα Α3 αν και μερικοί αγοράζουν Α2+, αποζητώντας τη μέγιστη ποιότητα και ευελιξία στα 

μεγέθη, να μπορούν δηλ. να τυπώσουν όποια διάσταση χρειαστούν. 

• Στα επαγγελματικά ποιος είναι ο 

συνήθης προορισμός των εκτυπώσεων; 

Εκθεσιακή δουλειά, πορτρέτα, άλμπουμ 

γάμου, τι ακριβώς;

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε 

και μιλώντας ποσοστιαία περίπου 70% 

των πωλήσεων αφορά εργαστήρια και 

γενικά εγκαταστάσεις όπου αναπαράγονται 

φωτογραφίες με σκοπό την εμπορική 

μεταπώληση, δηλ. τον κλάδο των 

υπηρεσιών. Βέβαια υπάρχει κι ένα σεβαστό 

ποσοστό περίπου 30% που αντιστοιχεί 

σε άλλες εγκαταστάσεις π.χ. μουσεία 

που τυπώνουν για δική τους χρήση, 

λέσχες φωτογραφίας που εξυπηρετούν 

τα μέλη τους, εκτυπώσεις σε κρατικούς ή 

ιδιωτικούς οργανισμούς κλπ.

• Ποιά καινούργια προϊόντα 

παρουσιάσατε στην έκθεση;

Εδώ θα δείτε τα πάντα: από Α4 

πολυμηχανήματα και digital projector 

ως τους μεγάλους large format inkjet 

εκτυπωτές. Σας αναφέρω ξεχωριστά δύο 

νέες παρουσίες στα επαγγελματικά: τα 

δύο 8χρωμα μοντέλα Stylus Pro 7890 και 

9890 με πλάτος εκτύπωσης 62 και 110cm 

αντιστοίχως, και τεχνολογία μελανιών 



 85  •   1   2010  20

ON L INE O IMAGING -  E

• Σχετικά με τη μάχη xρωστικών pigment 

και dye, πιστεύετε ότι έχει τελειώσει;

Οριστικά. Η αντιπαλότητα αυτή κράτησε 

όσο δεν είχαμε ολοκληρώσει την έρευνα 

για τη μακροχρόνια και αποτελεσματική 

εφαρμογή της τεχνολογίας pigment. Tα 

μελάνια Pigment μας χαρίζουν πλέον 

τόσα παραπάνω πλεονεκτήματα όπως 

σταθερότητα, χρωματική ακρίβεια, διάρκεια 

στο χρόνο κλπ. Η μόνη υπεροχή της 

τεχνολογίας dye αφορά την πιο hi gloss όψη 

που πράγματι είναι εντυπωσιακή. 

Πώς κατανέμεται η απήχηση της εταιρίας 

σας στην Ευρώπη, με τα μερίδια αγοράς 

κλπ.

Με βάση τα στοιχεία μας, η Γερμανία και 

η Βρετανία αποδεικνύονται οι καλύτερες 

χώρες για την Epson. Φυσικά υπάρχουν 

μικροδιαφορές, αλλά λόγω της ευρωπαϊκής 

ενοποίησης παρατηρούμε μικρότερες 

διακυμάνσεις από το παρελθόν είτε 

αφορά στους επαγγελματίες είτε στους 

δημιουργικούς χρήστες.

Ποιες είναι οι προσδοκίες της εταιρίας σας 

για το άμεσο μέλλον;

Παρά το κλίμα που δημιούργησε η κρίση 

του 2009, αισιοδοξούμε για ανάκαμψη 

που στηρίζεται κυρίως στις χώρες του 

ευρωπαϊκού βορρά. Παρόλο που πρόκειται 

ακόμη για την πρώτη μέρα της έκθεση, 

πιστεύουμε ότι η Photokina 2010 είναι ένα 

πολύ παραγωγικό βήμα προς τη σωστή 

κατεύθυνση, τη διεύρυνση των επαφών μας 

με τον τελικό καταναλωτή, το πέρασμα του 

μηνύματος για την εταιρική μας ταυτότητα 

και την επιτευξη των στόχων μας.

EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE 

.  274, 152 32, .:

210 8099499

Ultrachrome K3 Vivid Magenta σε συνδυασμό με κεφαλές ΤFP ώστε να επιτυγχάνεται 

η βέλτιστη απόδοση λεπτομέρειας. Το ασπρόμαυρο αναπαράγεται με τρία διαφορετικά 

μαύρα μελάνια (standard/matte black, light black, light light black). Ο αγοραστής 

μπορεί να παραγγείλει το προαιρετικό σπεκτροφωτόμετρο (Spectroproofer) που 

διασφαλίζει χρωματική πιστότητα και ομοιογένεια όταν χρησιμοποιούνται διαφορετικά 

χαρτιά δημιουργώντας προφίλ για καθένα από αυτά. 

• Πείτε μερικά πράγματα για την απήχηση του φορμά Α2+ που εισαγάγατε με τις 

σειρές Stylus Pro 38xx και 48xx;

Παρά τα όσα γράφονται και διαδίδονται για το πόσοι και πόσοι φωτογράφοι έχουν 

τέτοια printer, η αλήθεια είναι διαφορετική. Η πλειοψηφία των εφαρμογών αφορά τα 

…δοκίμια και όχι τη φωτογραφία. Στο πρόσωπο αυτών των εκτυπωτών και χάρη στη 

συμβατότητά τους με διάφορα RIP οι τυπογράφοι έχουν βρει ένα φθηνό και οικονομικό 

τρόπο να παράγουν δοκίμια. Μόνο το 20% των εφαρμογών είναι φωτογραφικές σε 

αυτής της κατηγορίας τα μηχανήματα.

• Tα inkjet μηχανήματα μεγάλου φορμά έφεραν την επανάσταση στη φωτορεαλιστική 

εκτύπωση μεγεθύνσεων όταν πρωτοεμφανίστηκαν. Όμως, υπάρχει η άποψη ότι η 

αγορά έχει πλέον κορεστεί…

Μπορεί να μην έχουμε πλέον εκρηκτικούς ρυθμούς, όμως η αγορά έχει περιθώρια 

ανάπτυξης. Έναπόκειται σε μας και να ενημερώσουμε παλιότερους αγοραστές για 

την πολύ καλύτερη ποιότητα που προσφέρουν τα σύγχρονα LFP και να βρούμε νέες 

εφαρμογές. Ετσι μπορούμε να πούμε ότι έχουμε απέναντί μας μια «σταθερή» και 

στοχευμένη αγορά που δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει πείσει για την ωριμότητα 

της τεχνολογίας.

! !

... ;

Wedding
p h o t o . g r

www.photo.gr/v2/weddingphoto/weddingphoto.pdf
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Copyright  Social Networks
; 

Mεγάλα ερωτήματα προκύπτουν για τα τεράστια κενά “ασφάλειας και νομιμότητας” 

ως προς την ανάρτηση και διακίνηση φωτογραφικού υλικού στο Internet. 

H άναρχη δομή, η παγκοσμιότητα, η ανωνυμία και ο τεράστιος αριθμός χρηστών, 

κάνει τον έλεγχο να μοιάζει ευχολόγιο παρά ρεαλιστική δυνατότητα. Παρά τις 

αυστηρές διατάξεις στους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικών 

δικαιωμάτων, οι αυθαιρεσίες σε βάρος των φωτογράφων δίνουν και παίρνουν. 

Το εκπληκτικό δε είναι ότι συμβαίνει να πρωτοστατούν σε παρανομίες μεγάλες 

εταιρίες και πρακτορεία!

Πρόσφατα γράψαμε (τόσο στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ όσο και στο Photobusiness Weekly), για 

την υπόθεση του φωτογράφου Daniel Morel, που έφθασε να ...κατηγορείται από το  

μεγάλο πρακτορείο AFP (Agence France Presse) για “εσφαλμένη” διεκδίκηση των πνευ-

ματικών δικαιωμάτων των δικών του (!!) φωτογραφιών. Προηγουμένως, είχε διαμαρτυ-

ρηθεί ο ίδιος για την παράνομη και χωρίς άδεια χρήση φωτογραφιών του τις οποίες είχε 

ποστάρει μέσω της υπηρεσίας TwitPic στο διάσημο site microblogging Twitter. 

Η απόφαση αναμένεται με αγωνία καθώς θα αποτελέσει προηγούμενο για τα online 

πνευματικά δικαιώματα. Έτσι ένας γίγαντας των media τα έβαλε με ένα μικρό φωτογρά-

φο ο οποίος ζητάει το αυτονόητο, δηλαδή να σταματήσει το πρακτορείο να εκμεταλλεύ-

εται παράνομα το περιουσιακό και ηθικό του δικαίωμα επί του έργου του. Η πρωτοφα-

νής επιχειρηματολογία του AFP στο δικαστήριο στηρίζεται στο εξής επιχείρημα: από τη 

στιγμή που οι φωτογραφίες ανέβηκαν σε social network χωρίς watermark που να δη-

λώνει τον ιδιοκτήτη τους τότε οποιοσδήποτε μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για κέρδος! 

SOCIAL NETWORKS 

Όταν ένας χρήστης εγγράφεται σε μια τέτοια υπηρεσία και δημιουργεί ένα προφίλ 

καλείται να συμφωνήσει με τους όρους της υπηρεσίας πριν προχωρήσει στη χρήση της. 

Πρόκειται για τα γνωστά Terms of Service, τα “ψιλά γράμματα” που κανείς δεν αφιε-

ρώνει 10 λεπτά για να τα διαβάσει. Πρόκειται για συμβάσεις προσχώρησης όμως που 

συχνά περιέχουν καταχρηστικούς όρους... 

Στη συνέχεια οι χρήστες καλόπιστα ανεβάζουν προσωπικές τους φωτογραφίες ή ακόμα 

την δουλειά τους για να βρεθούν μια μέρα αντιμέτωποι με κάποιου είδους κλοπή πνευ-

ματικής ιδιοκτησίας ή παραβίασης των προσωπικών τους δεδομένων. Τι λένε όμως τα 

“ψιλά γράμματα”; Μελετήσαμε τους όρους χρήσης των μεγαλύτερων social networks 

και υπηρεσιών και δυστυχώς δεν λείπουν οι “περίεργοι και θολοί” κανονισμοί. 

 internet 
,

,

! ’

. ,  social networking  

.
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.
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Morel, 

.

Οι περισσότερες υπηρεσίες (Facebook, 

Twitter, Flicr, TwitPic) διατηρούν μέσα στη 

σύμβαση έναν όρο υπερβολικά αόριστο, 

ανοίγοντας παράθυρο στην κατάχρηση. Στην 

ουσία λένε είναι ότι ο χρήστης διατηρεί τα 

δικαιώματά του αλλά ανεβάζοντας το περι-

εχόμενο εκχωρεί στην υπηρεσία την άδεια 

να το χρησιμοποιήσει, να το αναπαράγει, 

να το εκχωρήσει σε τρίτους, να το μοιράσει 

σε οποιοδήποτε φορμά μέσω οποιοδήποτε 

καναλιού και για σκοπό που σχετίζεται πάντα 

με την ίδια την υπηρεσία ακόμα και όταν 

πρόκειται για την προώθηση της. Ο άλλος 

όρος όμως που πραγματικά χτυπάει καμπα-

νάκι είναι αυτός που λέει πως ο χρήστης 

ανεβάζοντας μια φωτογραφία παραχωρεί σε 

όλους τους χρήστες μη αποκλειστική άδεια 

να χρησιμοποιήσουν, να αναπαράγουν, να 

διανέμουν, να προβάλουν το περιεχόμενο 

στο βαθμό που το επιτρέπει η λειτουργι-

κότητα της υπηρεσίας και οι όροι χρήσης. 

Φυσικά αυτός ο όρος όταν παρουσιαστεί η 

ανάγκη μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρό-

πως. Σε κάπως καλύτερη μοίρα βρίσκεται το 

DeviantArt το οποίο καθώς πρόκειται για ένα 

site με μοναδικό σκοπό να φιλοξενεί το έργο 

των χρηστών σε μια προσπάθεια να εξηγήσει 

απλά τους όρου χρήσης δηλώνει “Σχεδόν 

τα πάντα που βλέπετε στο site αποτελούν 

πνευματική ιδιοκτησία κάποιου άλλου”.
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Leadership & marketing
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 Robert T. Kiyosaki & 

Sharon L. Lechter C.P.A. 

,
...

Αν δεν μπορείτε να επιβληθείτε στον εαυτό σας, δεν έχει νόημα να προσπαθείτε 

να πλουτίσετε. Ίσως χρειαστεί πρώτα να καταταχθείτε στο Σώμα των Πεζοναυτών 

ή κάποιο θρησκευτικό Τάγμα ώστε να μάθετε να επιβάλλεστε στον εαυτό σας. 

Δεν έχει κανένα νόημα να επενδύετε, να κερδίζετε χρήματα και να τα σκορπάτε 

στους πέντε ανέμους. Ακριβώς αυτή η έλλειψη αυτοπειθαρχίας ευθύνεται για τις 

περιπτώσεις όλων αυτών που ενώ κερδίζουν εκατομμύρια π.χ. στο λαχείο 

σύντομα καταλήγουν απένταροι. Ακριβώς αυτή η έλλειψη αυτοπειθαρχίας ωθεί 

τους ανθρώπους να αγοράζουν καινούργιο αυτοκίνητο ή να κάνουν κρουαζιέρες 

την επομένη της ανακοίνωσης ότι πήραν αύξηση...

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

Τολμώ να πω πως και να επαναλάβω ότι η έλλειψη αυτοπειθαρχίας αποτελεί τον 

υπ’ αρ. 1 παράγοντα διαφοροποίησης ανάμεσα στους πλούσιους, τους φτωχούς και 

τη μεσαία τάξη. Για να το θέσω απλά, οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση 

και δεν ανέχονται την οικονομική πίεση δεν μπορούν ποτέ, μα ποτέ, να γίνουν 

πλούσιοι. Όπως προείπα, ένα μάθημα που πήρα από τον πλούσιο πατέρα μου ήταν 

ότι “ο κόσμος θα θελήσει να σου φερθεί άσχημα”. Ο κόσμος φέρεται άσχημα σε 

μερικούς ανθρώπους όχι επειδή όλοι εκεί έξω είναι αλήτες αλλά επειδή υπάρχουν 

άνθρωποι που δεν διαθέτουν αυτοέλεγχο και πειθαρχία. Όσοι έχουν έλλειμμα 

εσωτερικής θωράκισης γίνονται συχνά θύματα εκείνων που διαθέτουν αυτοπειθαρχία.

Στα επιχειρηματικά σεμινάρια που παραδίδω, υπενθυμίζω διαρκώς στους 

παρευρισκόμενους να μην επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο προϊόν ή την 

υπηρεσία, αλλά στην ανάπτυξη των διαχειριστικών τους ικανοτήτων. 

Οι τρεις σημαντικότεροι τομείς διαχείρισης που απαιτείται να γνωρίζετε για να 

ξεκινήσετε τη δική σας επιχείρηση είναι:

1. Διαχείριση της ροής χρηματοδότησης.

2. Διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.

3. Διαχείριση του προσωπικού χρόνου.

Θέλω να τονίσω ότι η ικανότητα διαχείρισης των τριών παραπάνω βρίσκει εφαρμογή 

στα πάντα και όχι μόνο στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα τρία αυτά φέρουν 

βαρύτητα όσο αφορά τον τρόπο ζωής του κάθε ατόμου ως ιδιώτη, ή ως μέλος μιας 

οικογένειας, μιας επιχείρησης, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού, μιας πόλης, ή ενός 

κράτους. 

ΑΝΤΑΜΕΙΨΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

‘‘Ο Πλουσιότερος άνθρωπος της Βαβυλώνας’’, του George Classen, αποτελεί την 

πηγή τού “ανταμείψτε πρώτα τον εαυτό σας”. Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει πουλήσει 

εκατομμύρια αντίτυπα. Όμως, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι επαναλαμβάνουν με ευκο-

λία τη δυναμική αυτή παραίνεση, ελάχιστοι την τηρούν. Όπως προανέφερα, 

η οικονομική μόρφωση επιτρέπει στους κατόχους της να κατανοούν τους αριθμούς 

και οι αριθμοί αποκαλύπτουν την αλήθεια. Ο λόγος για τον οποίο δεν έχω σημαντικά 

χρέη, στην πιστωτική κάρτα μου ή οπουδήποτε αλλού, είναι ότι πληρώνω πρώτα τον 

εαυτό μου. Ο λόγος για τον οποίο προσπαθώ να μειώνω τα έσοδα μου είναι επειδή 

δεν θέλω να μου τα παίρνει το κράτος. Αυτός είναι ο λόγος, για όσους από σας έχετε 

παρακολουθήσει το βίντεο ‘‘Τα μυστικά των πλουσίων’’, που το εισόδημα μου 

προέρχεται από τη στήλη του ενεργητικού μου, μέσω μιας εταιρείας με έδρα τη 

Νεβάδα. Αν εργαζόμουν με αμοιβή, θα την καρπωνόταν το κράτος.

Παρότι εξοφλώ τους λογαριασμούς μου τελευταία, είμαι επαρκώς οξυδερκής σε οικο-

νομικά θέματα ώστε να μη βρεθώ σε οικονομικά δυσάρεστη κατάσταση. 

Δεν συμπαθώ τα καταναλωτικά χρέη. Στην πραγματικότητα έχω οικονομικές υπο-

χρεώσεις μεγαλύτερες από εκείνες του 99 τοις εκατό του πληθυσμού, αλλά δεν τις 

πληρώνω. Τις πληρώνουν άλλοι. Ονομάζονται μισθωτές. Έτσι λοιπόν, ο κανόνας Νο  

στην τακτική τού να αμείβετε τον εαυτό σας είναι καταρχήν να μην αποκτήσετε ποτέ 

χρέη. Παρότι εξοφλώ τους λογαριασμούς μου τελευταίους, κανονίζω ώστε οι 

λογαριασμοί που πληρώνω εγώ προσωπικά να είναι μικροί και ασήμαντοι.

Δεύτερον, όταν καμιά φορά βρεθώ σε οικο-

νομική στενότητα, και πάλι πληρώνω πρώτα 

τον εαυτό μου. Αφήνω τους πιστωτές μου 

και ακόμη και το κράτος να ωρύονται. Μου 

αρέσει όταν μου κάνουν τους σκληρούς. Γιατί; 

Επειδή οι τύποι αυτοί μου κάνουν χάρη. Με 

εμπνέουν να επινοήσω τρόπους για να κερδί-

σω περισσότερα χρήματα. Έτσι λοιπόν αμείβω 

πρώτα τον εαυτό μου, επενδύω τα χρήματα 

και αφήνω τους πιστωτές μου να φωνάζουν. 

Συνήθως βέβαια τους εξοφλώ αμέσως. Η 

σύζυγός μου και εγώ έχουμε άριστη πίστω-

ση. Απλώς δεν υποχωρούμε στις πιέσεις στο 

βαθμό να ξοδέψουμε τις οικονομίες μας ή να 

ρευστοποιήσουμε μετοχές για να εξοφλή-

σουμε καταναλωτικά χρέη. Αυτό δεν δείχνει 

οικονομική ευφυΐα.

Η λύση λοιπόν είναι η εξής:

1. Μην επωμίζεστε μεγάλα χρέη τα οποία θα 

κληθείτε να εξοφλήσετε. Φροντίστε να περιο-

ρίζετε τα έξοδα σας. Πρωταρχικό μέλημα σας 

πρέπει να είναι το ενεργητικό σας. Κατόπιν 

μπορείτε να αγοράσετε το μεγάλο σπίτι ή 

το ακριβό αυτοκίνητο των ονείρων σας. Ο 

εγκλωβισμός σας στο φαύλο κύκλο δεν είναι 

έξυπνη κίνηση.

2. Όταν βρεθείτε σε οικονομική στενότητα, 

επιδιώξτε να πιεστείτε και μην εκποιήσετε τις 

οικονομίες και τις επενδύσεις σας. Χρησιμο-

ποιήστε την πίεση σαν εφαλτήριο που θα 

κινητοποιήσει την οικονομική ιδιοφυΐα σας να 

επινοήσει νέες μεθόδους ώστε να κερδίσετε 

περισσότερα χρήματα και να πληρώσετε τις 

οφειλές σας. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχύ-

σετε την ικανότητα σας να βγάζετε χρήματα 

αλλά και την οικονομική ευφυΐα σας. Είναι 

πολλές οι φορές που βρέθηκα να κολυμπάω 

στα βαθιά νερά των οικονομικών προβλη-

μάτων και χρησιμοποίησα το μυαλό μου για 

να δημιουργήσω μεγαλύτερο εισόδημα, ενώ 

ταυτόχρονα υπερασπιζόμουν σθεναρά τα 

περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού μου. 

Ο λογιστής μου έτρεξε να κρυφτεί, όμως εγώ 

αντιστάθηκα σαν άξιος στρατιώτης! 
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24  2010.

ο κ. Σταθακόπουλος απαντά στο αρχικό 

ερώτημα μας. «Οι επιτυχημένοι πωλητές 

δεν γεννιούνται, γίνονται», μας λέει. Αυτό 

σημαίνει ότι ο επαγγελματίας πωλητής 

φροντίζει να αποκτήσει, αναπτύξει και 

καλλιεργήσει όλες εκείνες τις απαραίτητες 

ικανότητες για να ανταποκριθεί με επιτυχία 

στις απαιτήσεις και στα καθήκοντα του 

επαγγέλματος. ‘Εστω και αν κάποιες από 

αυτές υπάρχουν σε πρωτόλεια μορφή, αν 

δεν καλλιεργηθούν, θα αποδειχθούν άνευ 

ουσίας και άχρηστες. Αναφέρεται δε στις 

γνωστές δεξιότητες της αποτελεσματικής 

επικοινωνίας, των ερωτήσεων, της 

ακοής, τns επιχειρηματολογίας και 

της διαπραγμάτευσης τις οποίες ο 

επαγγελματίας πωλητής θα φροντίσει να 

μην τις αφήσει στην τύχη. Αντίθετα, θα 

επιδιώξει να εφοδιαστεί και να εξοπλιστεί 

με αυτές. Μόνο έτσι ο επαγγελματίας 

πωλητήε δηλώνει ότι “μπορώ να 

ανταποκριθώ με επιτυχία” στις προκλήσεις 

και δυσκολίες του επαγγέλματος».

Η «γνώση» διασφαλίζει στον επαγγελματία 

πωλητή το ότι γνωρίζει άριστα τα προϊόντα 

του, τον ανταγωνισμό και τον κλάδο. 

Επιπλέον, σε κάθε επαφή με τους πελάτες 

επισημαίνει ότι «ξέρω» πώς να σας 

βοηθήσω να λύσετε τα προβλήματα σας.

Η «ειλικρίνεια» είναι η βάση για το 

χτίσιμο διαχρονικών σχέσεων με τους 

πελάτες και προϋποθέτουν αμεροληψία 

και ευθύτητα. Πρακτικά, ωστόσο, είναι 

πιθανόν να υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου τα προσφερόμενα προϊόντα 

του πωλητή να μην είναι σε θέση να 

ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες 

του πελάτη. «Στην περίπτωση αυτή ο 

επαγγελματίας πωλητής οφείλει να είναι 

ειλικρινής και να κατευθύνει τον πελάτη 

σε άλλες περισσότερο αποτελεσματικές 

λύσεις. Αυτή η “υπέρβαση”, όμως, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να γίνει αποδεκτή 

από τον πωλητή. Είναι όμως ο μόνος 

τρόπος που προσφέρει μακροχρόνια 

οφέλη στον επαγγελματία πωλητή». Για το 

χαρακτηριστικό «εμπιστοσύνη» ο έμπειρος 

καθηγητής επισημαίνει ότι «πριν καν 

μπει στη διαδικασία της πώλησης, είναι 

επιτακτικό για τον επαγγελματία πωλητή 

να προσπαθεί να χτίζει την εμπιστοσύνη με 

τον πελάτη του». 

,

Μπορεί μεν ο χώρος των πωλήσεων να αποτελεί ένα από τα πλέον δυναμικά και 

«ζωτικά όργανα» ενός οργανισμού -ανεξαρτήτως μεγέθους και πλαισίου του- 

ωστόσο το επάγγελμα του πωλητή στην ελληνική αγορά εργασίας «νοσεί» από 

πολύ συγκεκριμένες αιτίες και νοοτροπίες, όπως σταθερά τα τελευταία χρόνια τις 

καταγράφουν έγκυρες σχετικές έρευνες. Συγκεκριμένα: καταγράφεται έλλειψη 

ταλέντων. Τα στελέχη πωλήσεων αναδεικνύονται σε μια από τις πλέον δυσεύρετες 

ειδικότητες στη χώρα μας. Οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων δείχνουν 

απροθυμία να ασχοληθούν με τις πωλήσεις. Και, επιπλέον, την ελληνική κοινωνία 

τη διακατέχει μια έντονα αρνητική εικόνα για το επάγγελμα του πωλητή...

 

Αυτό που, κυρίως, καταλογίζουν στους πωλητές είναι ότι ο κλάδος κυριαρχείται 

από άτομα χωρίς τον σωστό επαγγελματισμό και νοοτροπία κάτι που δημιουργεί 

την επιφυλακτικότητα με την οποία οι πελάτες το αντιμετωπίζουν. Ο αναπληρωτής 

καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Βλάσης 

Σταθακόπουλος στο ερώτημα: ‘‘Ενας επιτυχημένος πωλητής γεννιέται ή γίνεται;’’

με τη σαφήνεια που εγγυάται η μεταφορά μαθηματικών όρων σε μια ζωντανή 

συζήτηση, μας επιβεβαίωσε ως τις «συνιστώσες» του αποτελέσματος τα παρακάτω 

συμπεράσματα των ερευνών. «Δυστυχώς για τον χώρο των πωλήσεων κυριαρχεί η 

εσφαλμένη αντίληψη ότι στο αντικείμενο των πωλήσεων υπάρχει σοβαρό έλλειμμα 

επαγγελματισμού, απουσία επαγγελματικής υπερηφάνειας, λάθος νοοτροπία 

και έντονη αμφισβήτηση για τις επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες που 

προσφέρει το επάγγελμα του πωλητή». Υπογραμμίζει την καθυστέρηση που σημειώνει 

η χώρα μας έναντι των περισσότερων ανεπτυγμένων οικονομιών στη διαμόρφωση 

μιας θετικής εικόνας στην ελληνική κοινωνία. «Στη σημερινή κρίση οι σωστοί 

επαγγελματίες πωλητές μπορεί να αποδειχθούν καταλύτες στην επιτυχημένη πορεία 

των επιχειρήσεων. Διαφαίνεται, συνεπώς, μια χρυσή ευκαιρία για το επάγγελμα του 

πωλητή, ώστε να αποκτήσει τη θέση που του αρμόζει δίπλα στις άλλες ειδικότητες 

στον χώρο των επιχειρήσεων». Στη συζήτηση μας ο κ. Σταθακόπουλος εισάγει τον όρο 

«salesmanship» και εξηγεί ότι για να γίνουν πραγματικότητα τα 

προλεχθέντα του, «απαιτείται να χτιστεί και να αναπτυχθεί μια παιδεία salesmanship».

Και μας περιγράφει τα επτά ποιοτικά χαρακτηριστικά: χαρακτήρας, θετική στάση, 

δεξιότητες, γνώση, ειλικρίνεια, εμπιστοσύνη, αέναη μάθηση, που «πρέπει να συνθέτουν 

την καρδιά της παιδείας salesmanship για τον επαγγελματία πωλητή ως στέρεα 

σκαλοπάτια μιας πυραμίδας που οδηγούν στην επιτυχία». Για το πρώτο ποιοτικό 

χαρακτηριστικό -τον χαρακτήρα- εξηγεί ότι «ο επαγγελματίας πωλητής πρέπει να 

επιδεικνύει διαχρονικά το απαραίτητο πραγματικό ενδιαφέρον για το πεδίο των 

πωλήσεων».

ΤΟ ‘‘ΜΙΚΡΟΒΙΟ’’
Αυτό σημαίνει ότι στο DNA του πρέπει να υπάρχει το «μικρόβιο» της πώλησης. 

Η ύπαρξη αυτού του «μικροβίου» θα εφοδιάσει τον πωλητή με τα απαραίτητα 

αποθέματα δέσμευσης για το επάγγελμα, όταν οι πρώτες δυσκολίες θα δημιουργήσουν 

τις αναπόφευκτες αμφιβολίες, προβληματισμούς και εσωτερικές ανησυχίες για 

το κατά πόσον αυτός μπορεί να πετύχει επαγγελματικά στο αντικείμενο. Ο χώρος 

των πωλήσεων κατακλύζεται από τεράστια ποσοστά απόρριψης που οδηγούν σε 

εξίσου μεγάλες απογοητεύσεις. Έτσι, μόνο οι «θαρραλέοι» επιβιώνουν σε αυτόν τον 

αμείλικτο χώρο. Η έλλειψη χαρακτήρα έχει οδηγήσει στρατιές αυριανών στελεχών να 

αντιμετωπίζουν το επάγγελμα ως κάτι πρόσκαιρο και προσωρινό.

Άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι η «θετική στάση». Οι πωλητές με θετική στάση 

αναζητούν πάντα εναλλακτικές και λύσεις που θα οδηγήσουν στην αριστεία. 

Και δηλώνουν εμφατικά με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία «θέλω να πετύχω». Μέσα 

από το τρίτο ποιοτικό χαρακτηριστικό που είναι οι «δεξιότητες», 
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ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí  

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

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

Σάββατο 11/12, 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.

Σάββατο 4/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

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

Tετάρτη 8/12, 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.)

Δευτέρα 13/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων 

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 την ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Δευτέρα 29/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

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

Τετάρτη 1/12, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ
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Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

  
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 

ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector 

ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 

(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 

Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς 
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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 PhotoBusiness Weekly  - .

 email: photobusiness@photo.gr !

http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=102&Itemid=1
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• Πόσα χρόνια ασχολείστε με την φωτογραφία;

Ασχολούμαι εδώ και 20 χρόνια. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ Αθήνας. Ήταν μια συνειδητή επιλογή και ήμουν 

τυχερός που κατάφερα να εισαχθώ με το σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων όπου 

ένας βαθμός πάνω ή κάτω καθορίζει τη σχολή που θα περάσεις και το μέλλον σου. 

Από παιδί μου άρεσε η φωτογραφία και αισθάνομαι τυχερός που τα κατάφερα.

• Τι είναι αυτό που σας ελκύει στην εικόνα και την χρησιμοποιείται ως τρόπο 

έκφρασης;

Κυρίως είναι η αμεσότητα της και μου αρέσει να βλέπω φωτογραφημένα τα πράγματα 

πιο όμορφα, να βλέπω την δική μου πραγματικότητα, το δικό μου κόσμο μέσα από αυτό 

το παράθυρο που μου προσφέρει ο φακός.

• Την φωτογραφία την χρησιμοποιείτε δηλαδή ως μέσο ωραιοποίησης της 

πραγματικότητας;

Όχι απαραίτητα. Χρησιμοποιώ την φωτογραφία με βάση την συναισθηματική μου 

κατάσταση. Άλλες φορές μπορεί να θέλω να τα δω πιο ωραία από ό,τι είναι και άλλες 

φορές τα πράγματα μπορεί να φαίνονται μέσα από τον φακό χειρότερα. Η φωτογραφία 

ως μέσο δεν απεικονίζει αναγκαστικά την πραγματικότητα με ρεαλισμό αλλά σε 

κάθε περίπτωση, είναι φιλτραρισμένη μέσα από μάτια του δημιουργού της εικόνας. 

,

,

.

.

: .
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Χρησιμοποιώ την φωτογραφία ως μέσο έκφρασης των 

συναισθημάτων εκείνης της στιγμής, όποια και να είναι 

αυτά.

• Με ποια είδη φωτογραφίας έχετε ασχοληθεί;

Ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ταξιδιωτική 

φωτογραφία, Συνέχισα με την φωτογραφία σε στούντιο, 

όπως διαφημιστική, still life, πορτραίτο και μόδα. Πλέον 

όμως με έχει κερδίσει η διδασκαλία. Θέλω είναι να μάθω 

τους άλλους να βλέπουν τη φωτογραφία όπως εγώ. Να 

βλέπουν τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπει μόνο ένας 

φωτογράφος, με έναν διαφορετικό τρόπο. Πλέον έχω 

επικεντρωθεί στη σχολή ΟΡΑΜΑ που ιδρύσαμε με τον 

συνεργάτη μου, τον Φραγκίσκο Καραγιαννόπουλο.

• Η ελληνική αγορά μπορεί να συντηρήσει το είδος που 

κάνετε εσείς σήμερα;

Θεωρώ πως είναι περιορισμένος ο αριθμός των 

φωτογράφων που μπορούν να συντηρηθούν από την 

αγορά γιατί η αγορά δεν μπορεί να συντηρήσει τον 

εαυτό της, πως θα συντηρήσει τόσο κόσμο που θέλει να 

δουλέψει ως φωτογράφος. Και τώρα ο οποιοσδήποτε 

μπορεί να δουλέψει σαν φωτογράφος, δεν είναι 

κατοχυρωμένο το επάγγελμα. Αυτό έχει δημιουργήσει 

πρόβλημα στους επαγγελματίες φωτογράφους που 

έχουν σπουδάσει και κόβουν τιμολόγια. Η αγορά 

δεν μπορεί να τους καλύψει και αυτό φαίνεται από 

το γεγονός ότι έχουν κλείσει τόσα περιοδικά, τόσες 

εφημερίδες τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει πέσει πάρα 

πολύ η αμοιβή του φωτογράφου και σε αυτό είναι 

υπαίτιοι και οι ίδιοι οι φωτογράφοι. Άφησαν να μπουν 

και άλλοι στον χώρο τους, έριξαν τις τιμές, έπεσε και 

η ποιότητα μαζί με τις τιμές και δημιουργήθηκε όλο 

αυτό το πρόβλημα που βιώνουμε οι επαγγελματίες του 

χώρου. 

• Η σχολή ΟΡΑΜΑ πότε ιδρύθηκε; 

Το 2006. Αυτό που θέλει να προσφέρει η σχολή είναι 

κατάρτιση, καλλιτεχνική και εικαστική, και αυτός είναι 

και ο στόχος της σχολής. Θέλουμε οι σπουδαστές 

της σχολής να διερευνούν και να προσδιορίσουν 

την αισθητική τους, να ανακαλύψουν τις πτυχές της 

φωτογραφίας. Ο στόχος είναι αυτοί οι σπουδαστές 

μετά την ολοκλήρωση των εικαστικών μαθημάτων να 

αναπτύξουν ολοκληρωμένη εικαστική γλώσσα και ματιά 

τόσο στην φωτογραφία όσο και στην τέχνη γενικότερα.

• Εξειδικεύεται η σχολή σε κάποια είδη φωτογραφίας;

Το βασικό κομμάτι της διδασκαλίας εδώ είναι η 

καλλιτεχνική φωτογραφία. Αυτός είναι ο κορμός αλλά 

μέσα στα πλαίσια της σχολής γίνονται κάποια σεμινάρια 

σε μορφή workshop που αφορούν πιο εξειδικευμένα. 

Κάνουμε workshop για φωτισμό στο στούντιο είτε για 

πορτραίτο είτε για still life, κάνουμε μόδα, δείχνουμε 

φωτισμό, πως γίνεται όλη η παραγωγική διαδικασία, 

μέσα και έξω από το στούντιο κ.α. 
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• Πόσο διαρκούν οι σπουδές;

Ο κύκλος σπουδών είναι τριετής. Ολοκληρώνουμε μέσα 

σε τρία χρόνια δηλαδή το πρόγραμμά μας. Ο πρώτο 

χρόνος απευθύνεται στους αρχάριους, στο δεύτερο γίνεται 

ουσιαστική κατάρτιση πάνω στην φωτογραφία και στον τρίτο 

ολοκληρώνοντας την χρονιά, ο σπουδαστής έχει φτιάξει το 

portfolio του. Δηλαδή δουλεύει πάνω σε δύο ή τρία θέματα 

όλη την χρονιά έτσι ώστε στο τέλος της να έχει ολοκληρώσει το 

project σαν να είναι μία δουλειά που του έχει ανατεθεί και είναι 

έτοιμος να την παραδώσει.

• Ένας έμπειρος φωτογράφος τι κερδίζει μέσα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία;

Αυτό που κερδίζεις δεν είναι ότι θα κάνεις μία δουλειά 

και θα πάρεις κάποια χρήματα, είναι ένα συναίσθημα που 

δεν πληρώνεται. Είναι ωραίο καταρχάς ότι στο τέλος της 

χρονιάς έχεις πάρει έναν μαθητή από αρχάριο και βλέπεις ότι 

στην έκθεση που κάνει η σχολή έχει μία πάρα πολύ ωραία 

φωτογραφία κι εσύ συνέβαλες για να την υλοποιήσει.

Κερδίζω μέσα από την ματιά κάθε μαθητή γιατί είναι πολύ 

σημαντικό να βλέπεις πως αντιλαμβάνεται κάποιος τα πράγματα 

χωρίς καμία παιδεία, αυθόρμητα, μέσα από τον φακό του. Δεν 

έχει δηλαδή μέσα στο μυαλό του την έννοια της φωτογραφίας, 

τους κανόνες σύνθεσης και ισορροπίας που καταρτίζουν ένα 

φωτογραφικό έργο. Είναι λίγο αυθαίρετη η φωτογραφία 

του αλλά μέσα σε αυτή την φωτογραφία είναι που βλέπεις 

αληθινά πράγματα και συναισθήματα και όλα αυτά εμείς 

προσπαθούμε να τα μαζέψουμε λίγο και να τα βάλουμε σε 

μια σειρά ώστε να γίνουν συνειδητά. Δηλαδή γίνεται μία μη 

συνειδητή φωτογραφία που εγώ πλέον δεν μπορώ να την κάνω 

γιατί όταν σηκώνω την μηχανή μου πάω πολύ συνειδητά να 

κάνω κάποια πράγματα γιατί έτσι έχω μάθει και έτσι με έχουν 

διδάξει. Και βλέπεις τώρα έναν μαθητή που δεν ξέρει έννοια της 

φωτογραφίας και κανόνες σύνθεσης και μπορεί να υστερεί σε 

κάποια σημεία αλλά σε κάποια άλλα είναι πολύ δυνατός, όπως 

είναι ο αυθορμητισμός εκείνης της στιγμής, οπότε αυτό είναι 

κέρδος για τον δάσκαλο.
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