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 EPSON

Εδώ και 4 χρόνια η Epson σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

διοργανώνει μεγάλο ετήσιο, ανοιχτό φωτογραφικό διαγωνισμό με διαφορετικό 

θέμα κάθε χρονιά. Φέτος, το θέμα ήταν «Authenti-City», τουτέστιν πρωτότυπες 

φωτογραφίες με σκέρτσο και φαντασία από την καθημερινή ζωή της πόλης. 

Η φετινή διοργάνωση έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνοντας 

150 συμμετοχές φωτογράφων απ’ όλη την Eλλάδα. 

Έτσι, πριν λίγο καιρό στα γραφεία μας, μετά από πολύωρη συνεδρίαση 

της Κριτικής Επιτροπής επιλέχθηκαν οι 12 καλύτερες φωτογραφίες που 

θα εικονογραφήσουν το ετήσιο ημερολόγιο (2011) της EPSON  και θα 

αποτελέσουν τον κορμό Έκθεσης Φωτογραφίας στο Μουσείο Ηρακλειδών, 

που εγκαινιάζεται στις 30 Νοεμβρίου.Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 

αποκλειστικά από τις σελίδες του εορταστικού τεύχους του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου. 

Στο στιγμιότυπο απεικονίζονται τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Από αριστερά 

οι κ.κ. φωτογράφοι Ηλίας Ηλιάδης, Τάκης Ζερδεβάς & Γιώργος Δεπόλλας, 

ο κ. Δημήτρης Μπότσιος από την EPSON (όρθιος) και ο κ. Τάκης Τζίμας από το 

περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ .

 & 
Διαβάζω δεξιά κι αριστερά ότι οι μεγάλες αλυσίδες 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών είναι στα 

πρόθυρα χρεωκοπίας, ότι αδυνατούν να καλύψουν 

τα λειτουργικά τους έξοδα, ότι όπου νάναι οι μισές 

θα κλείσουν κι άλλα τέτοια φοβερά και τρομερά. 

Μία πολύ πιο προσεκτική ματιά στα πεπραγμένα 

τους αφήνει να διαφανεί άλλη εικόνα. Ο όμιλος 

Dixon’s (Κωτσόβολος /Electroworld) ηγέτιδα 

δύναμη στο χώρο με 101 σημεία πώλησης και 

430 εκ. ευρώ τζίρο, προχωράει στην υλοποίηση του 

πλάνου επέκτασης που προβλέπει την δημιουργία 

30 καταστημάτων (franchise) και τεσσάρων νέων 

μεγάλων καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ. 

Η Ηλεκτρονική Αθηνών έκλεισε τρία προβληματικά 

καταστήματα στη Σερβία και δεν αλλάζει στο 

παραμικρό το ελληνικό της δίκτυο. 

Ο όμιλος Media Saturn ολοκληρώνει το 

επενδυτικό  πλάνο του (60 εκ. ευρώ) για φέτος 

με την εγκαινίαση νέων καταστημάτων. Διαθέτει 

ήδη οκτώ καταστήματα Media Markt και τέσσερα 

Saturn με συνολικό τζίρο 270εκ. ευρώ. Οι Experts 

νοικοκυρεύονται. Έκλεισαν ένα κατάστημα από τα 

δύο που είχαν στη Λάρισα και τίποτα παραπάνω. 

Η αλυσίδα Κορασίδης μετά την αποχώρηση της MIG 

και παρά τα πολλά χρέη που είχαν  συσσωρευθεί 

από το παρελθόν δείχνει να επιβιώνει χωρίς να 

κλείνει ούτε ένα από τα 28 καταστήματα που 

διαθέτει. Τα Public επεκτείνονται εντυπωσιακά. Μετά 

το μεγάλο κατάστημα της Θεσσαλονίκης (οδός Χιρς) 

σκοπεύουν μέχρι το 2012 να λειτουργήσουν άλλα 

εννέα καταστήματα διπλασιάζοντας σε μέγεθος την 

αλυσίδα. Το Πλαίσιο με μία έξυπνη κίνηση μείωσε 

το περιθώριο κέρδους κατά 2,2 μονάδες αύξησε 

όμως σημαντικά το μερίδιο αγοράς που κατέχει και 

συνεχίζει να επεκτείνεται. Ένας νέος παίκτης, 

ο όμιλος Info-Quest λειτούργησε ήδη το πρώτο 

κατάστημα Apple Store στο Κολωνάκι και 

πρόσφατα το δεύτερο στο Golden Hall. Σίγουρα 

η χρυσή περίοδος 1993-2008 όπου κάθε χρόνο 

(στοιχεία ICAP) οι πωλήσεις ανέβαιναν και μάλιστα 

μερικές χρονιές θεαματικά, ήταν λογικό κάποτε 

να υπερθερμανθεί και να ισορροπήσει για κάποιο 

διάστημα ενδεχομένως και λίγο προς τα κάτω. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Y . . . . .

11-14  2011
,

www.photovision.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.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Μ. τον οποίο ευχαριστούμε. 

http://www.youtube.com/watch?v=7YDKTLQSs8M&feature=player_embedded
www.photo.gr
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ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ   ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400 
FAX: 210 8541485, www.photovision.gr, e-mail: info@photovision.gr
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http://www.nikon.gr/el_GR/
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http://www.kabanaos.gr/index.php?option=com_virtuemart&lang=GR&vmcchk=1&Itemid=31
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. Poul Husum 
.  Phase One 

 Photokina. Poul Husum
Phase One, Area Sales Manager

 PhaseOne 
.

 Mamiya  Leaf 
.

• Σχετικά με τις ψηφιακές μεσαίου φορμά, οι επαγγελματίες είχαν την ελπίδα ότι οι 

τιμές κάποια στιγμή θα έπεφταν...

Οι φαινομενικά ακριβές τιμές οφείλονται σε συνδυασμό δεδομένων, δηλ. τα υψηλά 

κόστη σχεδίασης και παραγωγής μεγάλων αισθητήρων CCD που στην κατηγορία αυτή 

αποτελούν το μακράν ακριβότερο εξάρτημα αλλά και στην μικρή παραγωγή (αριθμός 

τεμαχίων). Τα υλικά και τα κρύσταλλα των φακών επίσης είναι ακριβότερα στο μεσαίο 

φορμά σε σχέση με τις DSLR. Κατά συνέπεια το κόστος κατασκευής ανεβαίνει και δεν εί-

ναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο των full frame DSLR 35mm. Αυτό βέβαια είναι κάτι που 

το αντιλαμβανόμαστε στην Phase One συνειδητοποιώντας ότι πράγματι πρόκειται για πολύ 

ακριβή επένδυση. Για αυτό λοιπόν καθιερώσαμε ένα πρόγραμμα εξασφάλισης επένδυσης 

για το οποίο κάθε αντιπρόσωπος θα χαρεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους.

• Η εταιρεία σας προσφέρει τόσο ξεχωριστές ψηφιακές πλάτες όσο και πλήρη συστή-

ματα.

Περίπου 70 με 75% των πωλήσεων αφορούν κιτ μηχανών, κάτι που σημαίνει ότι οι 

επαγγελματίες στρέφονται όλο και περισσότερο στο ολοκληρωμένο σύστημά μας 645DF 

αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ό,τι πιο εξελιγμένο σύστημα διατίθεται στην αγορά. 

Άλλωστε δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα “ανοιχτά” συστήματα μηχανών μεσαίου φορ-

μά πέρα από την Phase One, την Mamiya και την Leaf. 

• Μιλήστε μας για τις εξελίξεις στο 

hardware της PhaseOne...

Πολύ ενδιαφέρον είναι το πρόσφατο 

V-Grip Air, μια λαβή που επιτρέπει τον 

φωτογράφο να χρησιμοποιεί επανα-

φορτιζόμενες μπαταρίες και δίνει και 

τη δυνατότητα κάθετων κάδρων με 

περισσότερη άνεση. Αυτό βέβαια ήταν 

ανέκαθεν οικείο στις 35mm SLR μηχανές, 

ωστόσο η εταιρεία μας είναι η πρώτη 

που προσφέρει αυτό το χαρακτηριστικό 

στο μεσαίο φορμά. Παραπέρα, ενσω-

ματώνεται ασύρματο flash trigger που 

βασίζεται στο Air Sync της Profoto, χωρίς 

να σημαίνει βέβαια ότι συνεργάζεται 

αποκλειστικά με τα στούντιο φλας της 

Profotο. Αντίθετα, έχει πλήρη συμβατό-

τητα με Broncolor, Bowens, Multiblitz. Ο 

πομπός είναι πλήρως ενσωματωμένος στο 

grip, χωρίς εμφανή κεραία. Η συσκευή 

επιτρέπει το συγχρονισμό με φλας σε όλες 

τις ταχύτητες κλείστρου ως 1/1600sec 

κατάλληλο δηλ. για φακούς leaf shutter. 

H εμβέλεια φθάνει τα 300 μέτρα. 
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• Σχετικά με την συμφωνία PhaseOne και Schneider;
Συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες είναι οι καλύτερες στον τομέα τους. Στον τομέα των 

οπτικών συνεργαζόμαστε με την Schneider η οποία σχεδιάζει τους φακούς για μας. Αυτή τη 

στιγμή έχουμε φακούς Schneider Kreuznach LS 55mm f/2,8, LS80mm f/2,8 και LS110mm 

f/2,8. Mάλιστα στη διάρκεια της έκθεσης ανακοινώσαμε ότι το 2011 θα κυκλοφορήσει ένας 

ακόμη με εστιακή απόσταση 50mm. Επιπλέον έχουμε φακό Tilt/Shift 120mm της Schneider 

- Kreuznach. 

• Πέρα από τη σχεδίαση που έχει αναλάβει η Schneider, σε ποιό εργοστάσιο γίνεται η 

συναρμολόγηση των φακών;

Η κατασκευή των φακών ολοκληρώνεται στο εργοστάσιό μας (Mamiya) στην Ιαπωνία 

πάντα υπό την επίβλεψη της Schneider.

• Ποιό είναι το target group για τις ψηφιακές μεσαίου φορμά;

Φωτογράφοι από όλους τους τομείς (editorial, πορτρέτο, εμπορική και διαφημιστική 

εικόνα, αλλά και από πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως αεροφωτογραφήσεις, μικροφωτο-

γραφία, ινστιτούτα επιστημονικών ερευνών κλπ.) προμηθεύονται προϊόντα μας, Ωστόσο 

υπάρχουν και αρκετοί ερασιτέχνες φωτογράφοι!

• Το Capture One σημειώνει μεγάλη επιτυχία διεθνώς ως αυτόνομο πρόγραμμα RAW file 

Workflow. 

Πράγματι το λογισμικό μας είναι σημείο-κλειδί του συστήματός μας και πάντα εστιάζουμε 

τις προσπάθειές μας στο να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του. Στη Photokina παρουσιάσα-

με την έκδοση 5.2 με κάποιες παραπέρα βελτιώσεις. Έχουμε περισσότερους από 15 προ-

γραμματιστές αυτήν την στιγμή που εργάζονται αποκλειστικά για την εξέλιξη του προγράμ-

ματος. Περίπου 1,5 εκατομμύριο χρήστες χρησιμοποιούν το CaptureOne, εν μέρει χάρη και 

στις συνέργειες με εταιρείες όπως Sandisk, Leica, Sigma και Epson.

• Κάποιο σχόλιο όσον αφορά την εξαγορά της Leaf...

Η PhaseOne αρχικά ήταν εστιασμένη στην κατασκευή ψηφιακών πλατών, ενώ τώρα με 

τις εξαγορές Mamiya και Leaf έχου-

με επενδύσει σε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα. Έχουμε εκλογικεύσει τη γκάμα 

(π.χ. καταργώντας κάποιες φθηνές 

πλάτες PhaseOne για να μείνει χώρος 

για αντίστοιχα μοντέλα Leaf). Κάποιοι 

πιστεύουν ότι ίσως υπάρξει διαφορο-

ποίηση στην πολιτική μας μελλοντικά, 

όμως η δικής μας φιλοσοφία είναι 

η προσφορά λύσεων και η απόλυ-

τη ελευθερία στον φωτογράφο. Δεν 

επιθυμούμε να κατευθύνουμε αυστηρά 

των φωτογράφους υποχρεώνοντάς τους 

να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο 

σύστημα. Η εταιρεία μας παρέχει μια 

ανοιχτή πλατφόρμα και κατά συνέπεια 

ο φωτογράφος είναι ελεύθερος να 

διαλέξει. Κάτι που μπορούμε να αναφέ-

ρουμε είναι ότι πρόσφατα πήραμε από 

την Microsoft ένα νέο λογισμικό που 

ονομάζεται Express Media, που είναι 

στην ουσία μια βάση δεδομένων, μια 

λύση που είναι χρήσιμη στην μετέπειτα 

διαχείριση των αρχείων που σίγουρα 

αποτελεί έναν σύγχρονο πρόβλημα 

για τους φωτογράφους. Πρόκειται για 

μια προσπάθεια που κάνουμε ώστε να 

δώσουμε στον φωτογράφο μια όσο το 

δυνατόν πιο ολοκληρωμένη λύση. Θα 

συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μεσαί-

ου φορμά, αφού παρατηρούμε ανοδική 

πορεία και ένας από τους στόχους μας 

είναι να είμαστε στην κορυφή αυτής της 

κατηγορίας.

• Θα υπάρξει μια κατηγοριοποίηση 

στην αγορά στην οποία η Leaf θα έχει 

το δικό της κομμάτι;

Από τη στιγμή που η Leaf ανήκει στον 

όμιλό μας, αυτό είναι κάτι που μπορεί 

να συμβαίνει. Πέρσι κάποια βασικά 

entry level μοντέλα μας στην Phase One 

σταματήσαμε να τα παράγουμε, θεωρώ-

ντας  ότι αφού  η Leaf στοχεύει επίσης 

σε αυτήν την κατηγορία δεν υπάρχει 

λόγος να επαναλαμβανόμαστε. Βέβαια 

η Leaf είναι μια εταιρεία με δικό της 

ξεχωριστό χαρακτήρα και τα μοντέλα 

της έχουν κάποια ξεχωριστά χαρακτηρι-

στικά. Γι αυτό θελήσαμε να κρατήσουμε 

και τα ακριβότερα μοντέλα της εταιρείας 

σε παραγωγή, αφού έχουν την ικανό-

τητα να εξυπηρετούν κάποιες ιδιαίτερες 

απαιτήσεις για αρκετούς φωτογράφους.

 

FOTOVISION 210 3390811

 V-Grip Air, 
 PhaseOne
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 (30) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, áðü üë  ô , ìÝëç ôçò T.I.P.A. (Technical 
Image Press Association), äéåîÜãïõí Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé ôçí ôáõôüôçôá ôïõ 
áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ. 
*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá, 
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò äéðëáíÞò óåëßäáò. 

ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr
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http://www.theobros.gr/
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Veritek Hellas 

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

hype  3D. 

 3D ,

. ,
.  Sony 

 PlayMemories 
3D  Playstation 3, 

3D.  download 
 PlaystationStore 

 3D Sweep Panorama 
 Sony.

SONY 801 0092000

Samsung Electronics 

5

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Samsung 

Electronics ήταν ο επίσημος χορηγός 

του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου 

της Ρώμης, ενός από τα σημαντικότερα 

φεστιβάλ της Ευρώπης. Το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Ρώμης, πραγμα-

τοποιήθηκε από 28 Οκτωβρίου έως 

5 Νοεμβρίου στο Parco della Musica, 

σε έναν από τους εντυπωσιακότερους 

χώρους τέχνης της Ιταλίας. Στο πλαίσιο 

του Φεστιβάλ, η Samsung παρουσίασε 

την πρωτοποριακή τεχνολογία της το-

ποθετώντας στην είσοδο της αίθουσας 

προβολών, στο λόμπι καθώς και στην 

αίθουσα Τύπου 25 LED τηλεοράσεις, 

μεταξύ των οποίων δύο μοντέλα Full 

HD 3D LED TV 9000 series και 100 

φορητούς υπολογιστές. Στο χώρο του 

λόμπι τοποθετήθηκαν επίσης δέκα 

«έξυπνες» συσκευές Samsung Galaxy 

Tab, όπου το κοινό μπορούσε να ψη-

φίσει την ταινία της προτίμησής του. 

Samsung Electronics 2106293100 

 “ ”
 & 

 ( ),  11 

( )
.

, ,
,
. . ,

 « »,

. ’
,

.
,
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http://www.leadertronix.gr/
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LG Electronics 
 3

 2010
 LG Electronics, 

30  2010, 
.

,

.
,  2010, 

 LG 
 13,4  won (11,3 

 USD), 
 2,0% (  3% 

USD),
.

 2010 
8  won (6,4 
USD).  2010, 

 LG Electronics 

.
 smartphones ,

 Nano Full LED 

,

,

.

Photozone
Flash Nissin &  Samyang 

Δυο σημαντικές αντιπροσωπείες, της Nissin και της Samyang, έρχονται να προστεθούν 

στις υπάρχουσες συνεργασίες (Benro, Lenspen, Silicon Power) της εταιρείας Photozone 

(www.photozone.gr). 

H Ιαπωνική Nissin είναι από τις κορυφαίες παγκοσμίως στην κατασκευή φλας. Για πάνω 

από 50 χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του επαγγελματία φωτογράφου και του ενθουσι-

ώδη ερασιτέχνη με καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα. Στόχος της είναι η ανάπτυξη και 

εξέλιξη σύγχρονων προϊόντων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου φω-

τογράφου, προσφέροντας μοναδικά χαρακτηριστικά όπως η διαρκής αναβάθμιση των 

προϊόντων της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξελιγμένων λογισμικών. Μερικά από τα νέα 

μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην τελευταία Photokina είναι η νέα έκδοση του δημο-

φιλούς μοντέλου Di 622 Mk II με την ενσωμάτωση νέων μοναδικών χαρακτηριστικών 

όπως: 44GN, Firmware update, τρεις λειτουργίες  slave, μοναδική λειτουργία My TTL, 

X-contact socket, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κτλ. Το Di 866 Mark II για Sony 

έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά για μηχανές Canon, Nikon, Sony με χαρακτηριστικά: 

Μοναδική ισχύ 60 G.N, έγχρωμη προσαρμοζόμενη οθόνη, μοναδικό και εύχρηστο 

μενού λειτουργιών, Firmware update, τρεις λειτουργίες slave κτλ. Τέλος υπάρχει και το 

νέο μοντέλο ring flash MF 18. Τη γκάμα συμπληρώνουν το οικονομικό αλλά αξιόπιστο 

466, το Power Pack PS 300 και πληθώρα άλλων αξεσουάρ. 

Η Samyang αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές χειροκίνητων 

(στην παρούσα φάση) φακών για όλες τις σύγχρονες DSLR. Η γκάμα τους περιλαμβά-

νει υψηλής ποιότητας κατασκευής φακούς με μοναδικά χαρακτηριστικά. Αναφέρονται 

ενδεικτικά οι φακοί 8mm f/3.5, 14mm f/2.8, 85mm f/1.4, οι σταθεροί και κατοπτρικοί 

τηλεφακοί 500mm, 800mm καθώς και ο μοναδικός zoom τηλεφακός 650-1300mm. 

Τέλος στη Photokina παρουσιάστηκε ο νέος prime 35mm f/1.4 o οποίος διαθέτει ειδικό 

chip για την επιβεβαίωση εστίασης. info@photozone.gr . 

Earth is calling Lomography 

H Ελληνική Λομογραφική Κοινότητα διοργανώνει την ομαδική έκθεση φωτογραφίας 

«Earth is calling Lomography », με θέμα –φυσικά– την Γη. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην 

Gallery M55  (Μαυρομιχάλη 55, Αθήνα ) και θα διαρκέσει από τις 24 έως τις  27 Νοεμβρί-

ου  2010. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τέταρτη 24 Νοεμβρίου , στις 20.00’. 

Χώρος: Μ55 Gallery , Μαυρομιχάλη 55, Αθήνα 

Εγκαίνια: Τέταρτη 24 Νοέμβριου  , στις 20.00’.

Διάρκεια: 24-27 Νοεμβρίου  2010

Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη –Παρασκευή : 19:00-22:00,  Σάββατο: 14:00-19:00

 (denise@skiadopoulos.gr),  210-3841236 & 210-3841979 

 site: http://www.lomographicsociety.gr  
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http://divitec.gr/
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Kodak 

Με δύο βραβεία για την καινοτομική τους σχεδίαση τιμήθηκαν προϊόντα της Kodak 

από την CEA (Consumer Electronics Association) και ένα επιλεγμένο πάνελ ανε-

ξάρτητων σχεδιαστών, μηχανικών και δημοσιογράφων. Πρόκειται για την ψηφιακή 

κορνίζα Kodak Pulse και την βιντεοκάμερα Kodak Playsport. H μεγέθους pocket 

βιντεοκάμερα Playsport είναι φτιαγμένη για κακοτράχηλες αποστολές με σχεδίαση 

που αντέχει στις κακουχίες. Για αυτήν την αδιάβροχη  σχεδίαση βραβεύτηκε στην 

κατηγορία του Digital Imaging. Στην ίδια κατηγορία βραβεύτηκε και η κορνίζα 

Kodak Pulse 10 ιντσών με δυνατότητα σύνδεση WiFi. Εφόσον έχετε ένα λογα-

ριασμό email μπορείτε να στέλνετε τις φωτογραφίες σας απευθείας στην κορνίζα. 

Φυσικά διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης στο Facebook και στην Kodak Gallery.   

DIVITEC 210 2855080 

Sigma
 85mm f/1,4 EX DG HSM

Στην αγορά των full frame DSLR στοχεύει ο 
νέος κοντός τηλεφακός της Sigma, κατάλλη-
λος για πορτρέτα και γενική χρήση, ειδικά 
όταν ο περιβαλλοντικός  φωτισμός είναι 
λιγοστός. Στη σχεδίαση είναι φανερή η high 
end τάση. Στα οπτικά στοιχεία περιλαμβάνε-
ται ένα ειδικό κρύσταλλο SLD (Special Low 
Dispersion) και ένα χυτό κρύσταλλο σύν-
θετης καμπυλότητας που συνδυάζονται για 
διόρθωση των εκτροπών και την βελτιστο-
ποίηση της οπτικής απόδοσης. Το σύστημα 
οπίσθιας εστίασης με τη σειρά του ελαχιστο-
ποιεί τη διακύμανση των εκτροπών ανάλογα 
με τη απόσταση εστίασης. Χρησιμοποιούνται 
οπτικά στοιχεία με μεγάλη φωτοσυλλεκτι-
κότητα που δίνουν πάρα πολύ φωτεινό 
μέγιστο διάφραγμα f/1,4, από τα καλύτερα 
στην κατηγορία. Αξίζει ακόμη να σημειώ-
σουμε το υπερηχητικό μοτέρ οδήγησης του 
Autofocus με την τελείως αθόρυβη συμπερι-

φορά. I  210 9270492

Jorgensen Albums of Australia
 iPad

Η αυστραλιανή εταιρεία Jorgensen, που ξεχωρίζει για τα 
ψηφιακά άλμπουμ της, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς 
και της τεχνολογίας λανσάρει ένα προϊόν που απευθύνεται 
σε όσους ενδιαφέρονται να προστατεύσουν το iPad σε μια 
ιδιαιτέρως καλαίσθητη θήκη. Η θήκη θα διατίθενται σε 3 
χρώματα: κόκκινη θήκη με μαύρο πλαίσιο, γκρι θήκη με 
γκρι πλαίσιο και μαύρη θήκη με μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο 
και φυσικά θα διακρίνεται για την σχεδιαστική ποιότητα που 
συνοδεύει όλα τα προϊόντα της Jorgensen. Για όσους ενδια-
φέρονται, μπορούν να απευθύνονται στο Photoflex Studio, 
επίσημο αντιπρόσωπο της Jorgensen για Ελλάδα και Κύπρο.

PHOTOFLEX STUDIO - Jorgensen Albums of Australia 

210 9814438
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Hasselblad 

Για το σύστημα Hasselblad H4D προορίζονται οι δύο φακοί HC 50mm-II και ΗC-Macro 
120mm-II, καλύπτοντας όλη τη σειρά πλατών συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας 
multishot H4D-50MS. Και οι δύο φακοί έχουν βελτιστοποιηθεί για τις απαιτήσεις των 
υψηλών αναλύσεων των digital medium format. O πρώτος είναι ένας ευρυγώνιος όπου 
τα 50mm της εστιακής απόστασης ισοδυναμούν με 31.4mm στο φορμά 135. Η βελτιωμένη 
σχεδίαση των οπτικών συνεπάγεται καλύτερη ευκρίνεια και ομοιόμορφη απόδοση. Εξίσου 
αναβαθμισμένη είναι και η απόδοση στο closeup (ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,6m). 
O φακός αποτελείται από 11 στοιχεία κατανεμημένα σε 7 ομάδες, μηχανισμό οπίσθιας 
εστίασης και κλίμακα διαφραγμάτων από f/3,5 ως f/32. O HC Macro 120mm-II διακρίνεται 
για την ευχρηστία του, αφού συνδυάζει macro με λόγο αναπαραγωγής 1:1 με εστιακή από-
σταση αντίστοιχη κοντού τηλεφακού (73,5mm στο φορμά 135). Και εδώ οι μετρήσεις δίνουν 
καλύτερη αναλυτική ικανότητα σε σχέση με το προκάτοχο μοντέλο, όπως και βελτιωμένη 
χρωματική διόρθωση απηλλαγμένη από χρωματικές χροιές. Αποτελείται από 9 στοιχεία σε 9 

ομάδες με κλίμακα διαφραγμάτων f/4 ως f/45. PHOTOMETRON 210 6006239

Kodak

interline transfer
Το μεγαλύτερο αισθητήρα με τεχνολο-
γία Interline Transfer CCD με κωδικό 
KAI-29050 ανήγγειλε η Kodak. To chip 
έχει ανάλυση 29Μegapixel και βήμα 
εικονοστοιχείου 5,5micron ενώ το frame 
rate (ρυθμός ανανέωσης) φθάνει τα 
4fps. Παραδίδεται σε συσκευασία PGA 
(Pin Grid Array). To chip ανήκει στην ίδια 
οικογένεια με τα ΚΑΙ-01150 720p και 
ΚΑΙ-02150, τα πρώτα που χρησιμοποίη-
σαν διάταξη φίλτρων Κοdak Truesense 
Color, xάρη στην οποία διπλασιάζεται ως 
τετραπλασιάζεται η ευαισθησία στο φως 
σε σύγκριση με την τυπική διάταξη Bayer 
pattern. To μυστικό είναι η προσθήκη 
πανχρωματικών μικροφίλτρων στα 
αντίστοιχα Red Green Blue. H έναρξη 
παραγωγής του αισθητήρα αναμένεται 
για το δεύτερο εξάμηνο του 2011. 

Nikon 
 site 

Η Nikon ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου 

site που εντάσσεται στο δίκτυο Nikon Professional 

Services (NPS). Το site ανήκει στο κύκλο πρω-

τοβουλιών της Nikon προκειμένου να ενισχύσει 

τους επαγγελματίες φωτογράφους. Πέρα από τις 

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που προσφέ-

ρει περισσότερα από 50 χρόνια, τώρα μέσω του 

site του δικτύου NPS το οποίο θα είναι παραμετρο-

ποιημένο ανάλογα την περιοχή, οι φωτογράφοι θα 

μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες 

του δικτύου, για τις περιοχές στις οποίες αναλαμβά-

νουν αποστολές αλλά και να βρίσκουν γενικότερες 

πληροφορίες γύρω από τη φωτογραφία. 
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Leadership & marketing

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την 

αλήθεια. Κάθε διαφήμιση πρέπει να δημιουργείται με πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και 

να είναι σύμφωνη με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, όπως είναι γενικά 

παραδεκτός στο εμπόριο. Καμιά διαφήμιση δεν πρέπει να κλονίζει την εμπιστοσύνη 

του κοινού στη διαφημιστική λειτουργία.

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις που 

προσβάλλουν τα ήθη και τις επικρατούσες αντιλήψεις ευπρέπειας.

ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ

Η διατύπωση των διαφημίσεων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην κάνει κατάχρηση 

της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και να μην εκμεταλλεύεται την έλλειψη πείρας ή 

γνώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 3

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει, χωρίς λόγο, να εκμεταλλεύονται τους φόβους του 

κοινού.

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες 

των ανθρώπων.

•  Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία, που μπορεί να οδηγήσουν 

άμεσα ή έμμεσα σε πράξεις βίας.

• Η διαφήμιση δεν πρέπει να καπηλεύεται εθνικά θέματα, ιερά κείμενα, την εθνική 

πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά, εθνικά μειονεκτήματα, θρησκευτικές 

δοξασίες κλπ.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις, που 

είτε   άμεσα είτε έμμεσα, με υπονοούμενα, με παραλείψεις, με διφορούμενα ή με 

υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή, 

ειδικότερα σε ό,τι αφορά:

• τις ιδιότητες του προϊόντος, όπως: είδος, σύνθεση, μέθοδος και χρόνος κατασκευ-

ής, καταλληλότητα για τον σκοπό που προορίζεται, ποικιλία χρήσεων, ποσότητα, 

εμπορική ή γεωγραφική προέλευση,

•  την αξία του προϊόντος και την πραγματική συνολική τιμή του,

     τους άλλους όρους αγοράς, όπως: πληρωμή με δόσεις, πώληση ‘‘επι πιστώσει”, 

εκπτώσεις κλπ, την παράδοση, ανταλλαγή, επιστροφή, επισκευή και συντήρηση,

•  στους όρους εγγύησης,

•  την πνευματική ιδιοκτησία (copyright) και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 

όπως: πατέντες, κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, σχέδια και πρότυπα, εμπορικές 

επωνυμίες,

•  την επίσημη αναγνώριση ή έγκριση του προϊόντος, τις διακρίσεις με μετάλλια, 

διπλώματα ή άλλα βραβεία.

•  Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν κακή χρήση αποτελεσμάτων ερευνών 

ή περικοπών από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα. Δεν πρέπει να γίνεται 

κακή χρήση επιστημονικών όρων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιστημονικοί 

ιδιωματισμοί και στοιχεία άσχετα με το θέμα, με σκοπό να παρουσιάσουν τους 

διαφημιστικούς ισχυρισμούς πάνω σε μια επιστημονική βάση, την οποία στην 

πραγματικότητα στερούνται.

ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

Οι διαφημίσεις που περιέχουν συγκρίσεις 

πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε 

η σύγκριση αυτή να μην παραπλανά και να 

υπόκειται στις αρχές του θεμιτού ανταγω-

νισμού. Τα στοιχεία σύγκρισης πρέπει να 

βασίζονται σε δεδομένα που μπορούν να 

αποδειχθούν και δεν πρέπει να επιλέγονται 

κακόπιστα και μεροληπτικά.

ΑΡΘΡΟ 6

ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (TESTIMONIALS)

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν ή να 

αναφέρονται σε ενυπόγραφες μαρτυρίες ή επι-

δοκιμαστικές βεβαιώσεις, εκτός αν αυτές είναι 

γνήσιες και αυθεντικές και βασίζονται στην 

προσωπική εμπειρία του μάρτυρα. Μαρτυρίες 

και βεβαιώσεις που έχουν εκ των πραγμάτων 

ξεπεραστεί, ή που δεν ισχύουν πια, δεν πρέπει 

να χρησιμοποιούνται.

ΑΡΘΡΟ 7 ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να δυσφημούν 

άλλες εταιρίες ή προϊόντα, ούτε άμεσα ούτε 

έμμεσα.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να απεικονίζουν ή 

να αναφέρονται σε οποιοδήποτε άτομο, είτε 

ιδιώτη είτε δημόσιο πρόσωπο, χωρίς να 

προηγείται άδειά του, ούτε να απεικονίζουν ή 

να αναφέρονται, χωρίς προηγούμενη άδεια, 

σε οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προ-

σώπου την ιδιοκτησία, με τρόπο που μπορεί 

να δημιουργήσει την εντύπωση προσωπικής 

επιδοκιμασίας.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΗΜΗΣ

•  Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν 

αδικαιολόγητα χρήση του ονόματος ή των 

αρχικών οποιασδήποτε εταιρίας, επιχείρη-

σης, οίκου, οργανισμού ή ιδρύματος.

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να επωφελού-

νται καταχρηστικά από την καλή φήμη του 

ονόματος και του συμβόλου μιας άλλης 

εταιρίας ή άλλου προϊόντος, ή από τις 

ευνοϊκές εντυπώσεις που δημιούργησε μια 

άλλη διαφημιστική εκστρατεία.

ΑΡΘΡΟ 10 ΜΙΜΗΣΗ

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να μιμούνται τη 

γενική εμφάνιση, το κείμενο, τα συνθήμα-

τα, τις οπτικές παραστάσεις, τη μουσική, 

τους ήχους κλπ. άλλων διαφημίσεων, 
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 με τρόπο που να μπορεί να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση.

•  Όταν ένας διαφημιζόμενος, με πολυεθνή δραστηριότητα, έχει καθιερώσει ένα 

προϊόν του με μια ορισμένη διαφήμιση σε μια χώρα, δεν επιτρέπεται άλλοι διαφη-

μιζόμενοι να μιμούνται αθέμιτα τις διαφημίσεις του στις υπόλοιπες χώρες, όπου ο 

πρώτος εμπορεύεται, εμποδίζοντας τον έτσι να χρησιμοποιήσει τη διαφήμιση του 

στις χώρες αυτές.

ΑΡΘΡΟ 11

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

• Οι διαφημίσεις πρέπει να διακρίνονται ως διαφημίσεις, οποιαδήποτε μορφή κι αν 

έχουν και οποιοδήποτε μέσο κι αν χρησιμοποιούν. Κάθε καταχώριση σε έντυπο 

που περιέχει ειδήσεις ή άλλη αρθρογραφία,

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν κακή χρήση αποτελεσμάτων ερευνών ή 

περικοπών από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα. Δεν πρέπει να γίνεται 

κακή χρήση επιστημονικών όρων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιστημονικοί 

ιδιωματισμοί και στοιχεία άσχετα με το θέμα, με σκοπό να παρουσιάσουν τους 

διαφημιστικούς ισχυρισμούς πάνω σε μια επιστημονική βάση, την οποία στην 

πραγματικότητα στερούνται.

ΑΡΘΡΟ 12

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι διαφημίσεις δεν πρέπει, χωρίς να συντρέχουν λόγοι εκπαιδευτικής ή κοινωνικής 

ωφέλειας, να περιέχουν οπτικές παραστάσεις 

ή περιγραφές επικίνδυνων δραστηριοτήτων ή 

καταστάσεις που δείχνουν αδιαφορία για την 

ασφάλεια. Ειδική προσοχή απαιτούν οι διαφημί-

σεις που απεικονίζουν ή απευθύνονται σε παιδιά 

ή νέους.

ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται 

τη φυσική ευπιστία των παιδιών ή την έλλειψη 

πείρας των νέων.

• Οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά ή 

νέους ή που είναι πιθανό να επηρεάσουν παι-

διά ή νέους, δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία 

ή οπτικές παραστάσεις, που θα μπορούσαν να 

τους βλάψουν πνευματικά, ηθικά ή σωματικά.

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να επωφελούνται 

καταχρηστικά από την καλή φήμη του ονόμα-

τος και του συμβόλου μιας άλλης εταιρίας ή 

άλλου προϊόντος, ή από τις ευνοϊκές εντυπώ-

σεις που δημιούργησε μια άλλη διαφημιστική 

εκστρατεία.

Slogan
“ ”.

προϊόντος ή την κεντρική ιδέα της ίδιας της 

διαφήμισης. Με άλλα λόγια δηλαδή, σε 

πολλές διαφημίσεις το σλόγκαν έρχεται απλώς 

σαν ένα έξυπνο “κλείσιμο” της ταινίας ή της 

καταχώρισης. Άλλες φορές όμως, μπορεί να 

προκύψει πρώτο, να είναι ειδικά γραμμένο για 

τις συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος πριν 

από οποιαδήποτε διαφημιστική προσπάθεια 

και πάνω σε αυτό, να στηριχτεί η επικοινωνία.

Ιδανικά το σλόγκαν πρέπει να είναι τόσο 

μοναδικό που να μην ταιριάζει σε κανένα άλλο 

προϊόν και να το συνοδεύει για πάντα. Γι’ αυτό 

ένα σλόγκαν είναι τόσο σημαντικό και τόσο 

δύσκολο να είναι πραγματικά επιτυχημένο.

SLOGAN 

O ίδιος ορισμός ισχύει τόσο για το κείμενο όσο και για τον τίτλο μιας διαφή-

μισης. Τελικά λοιπόν, τι είναι σλόγκαν; Χωρίς καμία διάθεση για μια επιστη-

μονική διατύπωση του όρου θα λέγαμε ότι σλόγκαν είναι το σημαντικότερο 

μήνυμα που θέλει να περάσει μια διαφήμιση. 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΙΔΕΑ

Μια φράση που προσθέτει το κύριο επιχείρημα σε ολόκληρο το διαφημιστι-

κό λόγο. Ένα σύνθημα. Μια προτροπή. Η προσπάθεια του δημιουργικού να 

μεγιστοποιήσει τη νοηματική πυκνότητα με την ελαχιστοποίηση της έκτασης 

του λόγου. Είναι αυτό που ίσως θυμούνται οι περισσότεροι. Θα το δείτε στην 

τηλεόραση. Γραμμένο σε περιοδικά. Αν είναι επιτυχημένο μπορεί να το συνα-

ντήσετε σαν τίτλο θεατρικού έργου. Ή και σαν πρωτοσέλιδο τίτλο απογευματι-

νής εφημερίδας. Μπορείτε να το απολαύσετε παντού. Όπου κι αν γυρίσετε το 

βλέμμα σας. 

ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΕ;

Είναι πολύ εύκολο. Συνήθως “κρύβεται” κάτω από το λογότυπο της εταιρίας 

ή του προϊόντος που διαφημίζεται. Αν μιλάμε για τηλεοπτική διαφήμιση, τότε 

σίγουρα είναι η φράση που ακούγεται ή τραγουδιέται τελευταία με τη μεγαλύ-

τερη δυνατή έμφαση. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στο ραδιόφωνο.

Οι κανόνες λένε ότι αυτό γίνεται για να μένει το μήνυμα στον καταναλωτή. 

Βέβαια τι θα καταλάβει ο μέσος καταναλωτής από μια φράση γραμμένη στα 

γαλλικά ή τα αγγλικά, εκφωνημένη με άπταιστη αμερικάνικη προφορά, είναι 

άλλη υπόθεση. Ή τι θα μείνει στο μυαλό κάποιου όταν καθημερινά δέχεται 

χιλιάδες διαφημιστικά μηνύματα. Τέλος πάντων... 

Το σλόγκαν μπορεί να είναι εμπνευσμένο από την “κεντρική ιδέα” του 
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Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται η έναρξη του προγράμματος επιδότησης Digi-

Retail το οποίο επιδοτεί επιχειρήσεις Λιανεμπορίου από 40% έως 60%. 

Η δράση digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του Επιχειρη-

σιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση 

ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και τις 

συνέργειες ενίσχυσης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών.

Σκοπός της δράσης Digi-retail είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις 

ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

- Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, με 

αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 

- Δυνατότητα διαφοροποίησης  του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού 

ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας 

προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες

- Ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιημένης, σταθερής και 

ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών &

- Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληρο-

φορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, 

αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών. 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας 

δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων (digi-retail), 

ανέρχεται στα 100.000.000€, ήτοι θα ενισχυθούν επενδύσεις συνολικού προϋπολογι-

σμού περίπου 200.000.000€ (το επιπρόσθετο από τα 100.000.000 θα πρέπει να καλύ-

πτεται από Ιδιωτική Συμμετοχή).

 – 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις  

επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται 

νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους  και  για τις οποίες 

συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση. 

- Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασί-

ας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/

ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων. 

- Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα 

μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου. 

- H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν 

έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που 

εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορή-

γηση υπερβαίνουν τα 200.000€. 

- Η Επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008.         

 

Κάθε δικαιούχος που θα συμμετάσχει στη δράση digi-retail μπορεί να υποβάλει 

επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων ενεργειών: 

E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφο-

ρικής και επικοινωνιών

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

-   Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθε-

μάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών 

(ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).

- Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και 

έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

- Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών 

(e-payments)

- Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφο-

ριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα 

προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω 

online επικοινωνίας

- Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σή-

μανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση 

προϊόντων

- Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic 

shelf tags)

- Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊ-

όντων κλπ)

- Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης 

λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτομα-

τοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδε-

ση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)

- Εφαρμογές Business Intelligence για τη 

βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη  

εσωτερική οργάνωση.

Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση 

κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τε-

χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

Ενδεικτικά Παραδείγματα:

-   Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών 

(loyalty schemes και smart loyalty cards) για 

προσωποποιημένο marketing

-   Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊ-

όντων (Digital signage)

-   Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες 

(smart tagging)

-   Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής 

επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν 

νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες 

(διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing 

που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινω-

νίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης 

και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε 

μηχανές αναζήτησης κλπ.)

-   Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και 

Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων 

εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη 

διεύρυνση του πελατολογίου

-   Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση 

προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα

-   Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμέ-

νων προτάσεων προς τους καταναλωτές, 

αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές 
προτιμήσεις
-   Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με 
γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location) 
-   Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω 

συσκευών κιν. επικοινωνίας (e & m-coupons).
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Ο Γιάννης είναι ιδιοκτήτης ενός μπαρ στο Σύνταγμα. Για να αυξήσει τις πωλήσεις του, 

αποφάσισε να επιτρέψει στους πιστούς πελάτες του, οι περισσότεροι των οποίων είναι 

άνεργοι, να πίνουν τώρα και να πληρώνουν αργότερα... Σημειώνει και καταγράφει σε ένα 

τεφτέρι τα ποτά που καταναλώνονται από κάθε πελάτη και με τον τρόπο αυτό δανείζει 

τους πελάτες του κάθε βράδυ σοβαρά ποσά. Τα νέα διαδίδονται γρήγορα. 

Σαν αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι άνεργοι συρρέουν στο μπαρ του Γιάννη. 

Ο Γιάννης βρίσκει ευκαιρία και με πλεονέκτημα την απελευθέρωση των πελατών από τη 

δυσκολία της άμεσης πληρωμής, αυξάνει τις τιμές της μπύρας και του κρασιού, που είναι 

τα πλέον δημοφιλή ποτά. Ο όγκος των πωλήσεων αυξάνεται εκθετικά.

Ένας νεαρός και δυναμικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος από μια γειτονική τράπεζα, 

αναγνωρίζει ότι τα υπόλοιπα που χρωστάνε οι πελάτες, είναι αξιόλογα μελλοντικά 

περιουσιακά στοιχεία. Έτσι αυξάνει το όριο πιστοδότησης του Γιάννη. Δεν βλέπει κανένα 

λόγο να ανησυχεί η τράπεζα, καθόσον έχει τα χρωστούμενα από τους άνεργους, ως 

εγγυήσεις εκ μέρους του Γιάννη προς την τράπεζα.

Στα κεντρικά της τράπεζας, εξειδικευμένοι υψηλόβαθμοι τραπεζικοί υπάλληλοι, 

μετασχηματίζουν αυτά τα εισπρακτέα ποσά σε ομόλογα με τίτλο Drink-bonds και 

Alcoolbonds. Αυτά τα ομόλογα, βγαίνουν στη διαπραγμάτευση στις παγκόσμιες αγορές. 

Κανένας δεν καταλαβαίνει ακριβώς τα ακρωνύμια και με ποιον τρόπο τα ομόλογα είναι 

(και πόσο) καλυμμένα με εγγυήσεις. Παρά ταύτα, οι τιμές τους αυξάνονται αλματωδώς και 

συνεχώς. Τα ομόλογα γίνονται ανάρπαστα διότι ο / η (βάλτε εδώ το όνομα από

έναν οικονομικό σύμβουλο της αρεσκείας σας) τα συνιστούσε στο ευρύ κοινό ως μια 

πολύ καλή επένδυση.

Μια μέρα, αν και οι τιμές των ομολόγων αυτών συνέχιζαν να αυξάνονται, ένας manager 

της τράπεζας από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων (ο οποίος βέβαια στη συνέχεια 

απολύθηκε επειδή ήταν αρνητικός στις προτάσεις του), αποφάσισε ότι ήλθε η ώρα 

να ζητήσει την είσπραξη των χρωστούμενων από τους πελάτες του μπαρ του Γιάννη. 

Ασφαλώς αυτοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν δεκάρα από τα χρέη τους.

Ο Γιάννης δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του και καταλήγει σε χρεωκοπία. Τα 

ομόλογα Drinkbonds και Alcool-bonds χάνουν την αξία τους κατά 95%. Οι προμηθευτές 

του Γιάννη, που του είχαν προηγουμένως 

δώσει απλόχερα πίστωση και οι οποίοι 

έχουν οι ίδιοι επενδύσει σε Drinkbonds 

και Alcoolbonds, αντιμετωπίζουν πλέον 

μια νέα κατάσταση. Ο προμηθευτής 

κρασιού πτωχεύει. Ο προμηθευτής μπύρας 

εξαγοράζεται από άλλον προμηθευτή. 

Η τράπεζα σώζεται με παρέμβαση του 

κράτους, μετά από ατέλειωτες πολιτικές 

διαπραγματεύσεις.

Η κυβέρνηση ονόμασε τα Drinkbonds και 

Alcoolbonds ως «τοξικά» προϊόντα και τα 

αγόρασε, σε ονομαστικές τιμές και όχι τιμές 

αγοράς (δηλαδή όσο γράφει το τεφτέρι 

των χρεών του Γιάννη), για να εξυγιάνει 

τον ισολογισμό της τράπεζας. Έτσι τώρα 

τα χρέη των πελατών του Γιάννη, έχουν 

περάσει στα περιουσιακά στοιχεία της 

κυβέρνησης. Προφανώς αν δεν εισπράξει 

τα χρέη αυτά από τους άνεργους πότες, 

θα τα διαγράψει, οπότε όλοι εμείς οι 

φορολογούμενοι θα τα πληρώσουμε. Έτσι 

οι πελάτες του μπαρ του Γιάννη, οι άνεργοι 

πότες, έχασαν την ευκαιρία να πίνουν και 

να πληρώνουν αργότερα, δηλαδή ποτέ...

www.photo.gr/v2/weddingphoto/weddingphoto.pdf
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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
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• Με ποιά είδη της φωτογραφίας έχετε ασχοληθεί;

Από το 1996 μέχρι το 2004 ασχολήθηκα με πάρα πολλά είδη μεταξύ των οποίων το 

πορτραίτο και το φωτορεπορτάζ. Ωστόσο τα τελευταία 6 χρόνια έδωσα μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη διαφημιστική φωτογραφία και όλους τους τομείς σχεδόν που αυτή 

περικλείει, φωτογραφήσεις για καταλόγους έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, εταιρικές 

παρουσιάσεις προϊόντων στο διαδίκτυο, e-shop κλπ.

• Ποιά είναι η κατάσταση στην διαφημιστική φωτογραφία στην Ελλάδα σήμερα;

Σίγουρα κερδισμένοι είναι οι φωτογράφοι που κατάφεραν να αποκομίσουν κάποιο 

κέρδος στην καλή περίοδο της διαφημιστικής φωτογραφίας, δηλαδή τη δεκαετία του 

1990 κυρίως. Πλέον οι φωτογραφίες γίνονται με άλλους ρυθμούς και δεδομένα, οι 

αμοιβές αναπόφευκτα έχουν διαφοροποιηθεί. Είναι λογικό ο πελάτης που δεν γνωρίζει 

να μην μπορεί εύκολα να καταλάβει τις αντικειμενικές δυσκολίες συντήρησης ενός 

εξειδικευμένου φωτογραφικού στούντιο στην Ελλάδα σήμερα. Επιπλέον, τα pack shots 

που κάποτε συντελούσαν στη συντήρηση των περισσότερων φωτογραφικών στούντιο 

έχουν μειωθεί δραστικά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα ίσως από 

την μεταποίηση και επεξεργασία τροφίμων, η δευτερογενής παραγωγή στην Ελλάδα έχει 

σημειώσει κατακόρυφη πτώση. Ένα ακόμη αρνητικό είναι και η πτώση των περιοδικών.

• Η εφαρμογή της ψηφιακής εικόνας τι επίπτωση είχε στην διαφημιστική 

φωτογραφία την τελευταία δεκαετία;

. .
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Ως προς το θέμα των τιμών έφερε τεράστια αλλαγή σε 

ορισμένα είδη, κυρίως σε απλούστερα θέματα λιγότερο 

conceptual. Όμως το πραγματικά δυσάρεστο ήταν ότι 

κάποιες ειδικότητες γραφικών τεχνών σήμερα αποτελούν 

παρελθόν. Αυτή όμως είναι η εξέλιξη της ιστορίας, παλιά 

επαγγέλματα δίνουν την θέση τους σε νεότερα. Από 

την άλλη πλευρά, το θετικό είναι ότι άλλαξε τη δουλειά 

του φωτογράφου προς το καλύτερο, βοηθώντας τον να 

αποκτήσει ακόμη περισσότερο έλεγχο στη δουλειά του.

• Ποιό είδος της φωτογραφίας σας αρέσει περισσότερο;

Μου άρεσαν όλα τα είδη που ασχολήθηκα ως τώρα, αρκεί 

να με ευχαριστεί το αποτέλεσμα βλέποντας τις φωτογραφίες 

μου μετά από καιρό. Σίγουρα προτιμώ τα είδη που μου 

δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσω υψηλή αισθητική 

και κάποια ιδέα ή ενδιαφέρουσα τεχνική. Αν θέλετε να 

μιλήσουμε γενικότερα μπορώ να σας πω. Κατά τη γνώμη 

μου το έργο των φωτογράφων που ασχολήθηκαν με 

φυσικό και αστικό τοπίο, ιδιαίτερα όσων επικεντρώθηκαν 

στην αποτύπωση της κουλτούρας της εποχής τους, αποτελεί 

ίσως το σημαντικότερο φωτογραφικό έργο και αναμφίβολα 

τεράστια πολιτιστική κληρονομιά για κάθε λαό.

• Πως κρίνετε το επίπεδο της φωτογραφίας στην Ελλάδα, 

καθώς και την αγορά φωτογραφίας στην Ελλάδα;

Γενικά το επίπεδο των επαγγελματιών φωτογράφων στην 

Ελλάδα είναι καλό και μάλιστα σήμερα επιτέλους σε 

όλα είδη της φωτογραφίας. Στον τομέα της εκπαίδευσης 

τα πράγματα εξελίσσονται προς το καλύτερο απ’ όσο 

μπορώ να γνωρίζω. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις που 

μπορούν να κοστίσουν επαγγελματικά σε κάποιους νέους. 

Πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις νέες τεχνολογίες και όχι σε 

απολιθωμένες τεχνικές του παρελθόντος. Από συζητήσεις 

μου πάντως διαπιστώνω ότι ανάλογες καθυστερήσεις 

υπάρχουν και στο εξωτερικό. Μια άλλη διαπίστωση που 

έχω κάνει είναι ότι πέρα ίσως των φωτορεπόρτερ, η φωνή 

των υπόλοιπων επαγγελματιών είναι πολύ αδύναμη για να 

ακουστεί από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας. Ίσως 

είναι καιρός να γίνει μια πιο καλά οργανωμένη προσπάθεια 

να ενώσουμε τις φωνές μας κάτω από ένα ισχυρό όργανο, 

έτσι ώστε να λυθούν τα όποια προβλήματα ταλαιπωρούν 

τους επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια.
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