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Òæòà ìðäðëòêôàâó
Διάφορα γεγονότα που συνέβησαν εντός και εκτός
Ελλάδος έφεραν στο φως της δημοσιότητας
γι’ άλλη μια φορά το πρόβλημα της λογοκρισίας
επί των (φωτογραφικών) έργων τέχνης.
(Σημ: Δεν βάζω εισαγωγικά στη λέξη ‘‘τέχνης΄΄ για
να μην θεωρηθεί ότι συντάσσομαι με την πλευρά
των λογοκριτών). Ας δούμε τα γεγονότα.
Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης των Παρισίων
φιλοξενεί αυτό το διάστημα (μέχρι 2/01/2011)
μεγάλη αναδρομική έκθεση φωτογραφίας του
γνωστού αμερικανού φωτογράφου και σκηνοθέτη
Λάρι Κλάρκ, που εστιάζει τον φακό του στην
σεξουαλικότητα των εφήβων, στο πρόβλημα
των ναρκωτικών, στη βαρεμάρα και την ανία
της εφηβικής ηλικίας κ.λ.π. Η Δημοτική Αρχή
της πόλης του φωτός λοιπόν - και ΄δω είναι η
είδηση - έκρινε προκλητικές, πορνογραφικές και
άσεμνες τις φωτογραφίες του Κλαρκ και επέλεξε
τη - σολομώντεια - λύση της απαγόρευσης
εισόδου στην έκθεση σε νέους κάτω των 18 ετών.
Θυμίζω, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, ότι η έκθεση
αναρτήθηκε στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
της γαλλικής πρωτεύουσας και όχι στην
Θεσσαλονίκη όπου και ‘κει πριν λίγες μέρες είχαμε
βανδαλισμούς έκθεσης φωτογραφίας από τη μανία
κάποιων θρησκόληπτων μουζαχεντίν. Όταν λοιπόν
σ’ αυτόν τον ύψιστο Ναό της Τέχνης των Παρισίων,
που λατρεύεται - κυριολεκτικά και μεταφορικά - η
ελευθερία της έκφρασης, παρατηρούνται τέτοια
φαινόμενα τότε είναι επακόλουθο στην Ελλάδα να
βλέπουμε πολύ χειρότερα. Βεβαίως υπάρχει και
αντίλογος: Αποτελεί άραγε έργο υψηλής τέχνης
η φωτογραφία π.χ. ζεύγους εφήβων που κάνουν
σεξ ψυχροί και ανέκφραστοι με δυο - τρεις άλλους
της παρέας να τους παρακολουθούν βαριεστημένα
και έναν τρίτο ν’ αυνανίζεται απροκάλυπτα
μπροστά σε όλους (και στο φωτογράφο);
Ο επιμελητής του Μουσείου έκρινε ότι αυτό
κι άλλα πολλά έργα αναλόγου ύφους και
θεματολογίας του Λάρι Κλάρκ υπηρετούν την
Tέχνη, δηλ. θέτουν ερωτήματα αφυπνίζοντας
το εφησυχασμένο κοινό, άποψη με την οποία
προσωπικά συμφωνώ. Εσείς άραγε τί γνώμη έχετε;
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Æþð øòýîêâ Photobusiness Weekly
Õð ñòÿõð õæþøðó ëöëìð÷ýòèôæ ôõêó 17/11/2008
Τελικά γίναμε μια μεγάλη παρέα. Το μικρό εγχείρημα που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2008, στάθηκε στα πόδια του, ωρίμασε, απέκτησε ταυτότητα και το
κυριότερο …κοινό. Εσάς. Τους χθεσινούς - εν πολλοίς - αγνώστους.
Σήμερα, εμείς, οι συντελεστές του εβδομαδιαίου αυτού ηλεκτρονικού περιοδικού ήδη γνωριζόμαστε με εκατοντάδες φωτογράφους κι άλλους επαγγελματίες
του κλάδου, έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς, έχουμε δεχθεί άπειρα email
και τηλέφωνα, έχουμε σφυρηλατήσει δεσμούς. Και μάλιστα στους δύσκολους
καιρούς μας. Όταν ξεκινάγαμε μόλις που υποψιαζόμασταν την κρίση. Δεν είχαμε
αντιληφθεί ούτε συνειδητοποιήσει τις πραγματικές διαστάσεις που απειλούν το
επαγγελματικό μέλλον όχι μόνο των φωτογράφων αλλά όλο τον παραγωγικό
ιστό της ελληνικής κοινωνίας. Μερικά μαγαζιά δεν άντεξαν, άλλοι τα βγάζουν
πέρα δύσκολα, κάποιοι μετασχηματίζουν τις δραστηριότητές τους, και όλοι δουλεύουμε περισσότερο για να διατηρήσουμε ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης.
Το εβδομαδιαίο περιοδικάκι είναι ομολογουμένως το πιο γρήγορο, αποτελεσματικό, διαδεδομένο και αναγνωρίσιμο στον κλάδο του professional imaging μέσο.
Με το Weekly πληροφορούνται όλοι τα νέα του κλάδου, περνάνε τα μηνύματα,
οι προσφορές, γνωρίζουν οι συνάδελφοι ο ένας τον άλλον, μαθαίνουμε για
τα στελέχη, για την τεχνολογία, για το ένα και το άλλο. Μέσα στα δύο χρόνια,
γίναμε κάτι καλύτερο από γνωστοί. Φίλοι. Και δεν υπάρχει τίποτε πιο φιλικό
από το τηλέφωνο που κτυπάει Σάββατο μεσημέρι και ακούς στην άλλη άκρη το
συνάδελφο να παραπονιέται… «Άργησε κάτι ώρες να φθάσει στο email μου το
Weekly… Tρέχει τίποτε, παιδιά;”

êòçøì îôöéçò÷ì

11-14 æßîïäíð 2011
Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.
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Çôæàó éâ øÝôæõæ õð õòÞîð;
Æèìÿôõæ õÿòâ ôöííæõðøß ôõè íæäâìþõæòè Þëåðôè & site - æöòæõßòêð ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö!
ÕèìÞ÷úîð æñêëðêîúîàâó: 210 8541400.
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ØâìâòÝ!

Test ðòÝôæúó
Åêâ íþúñæó, ñòæôãþúñæó ëâê ...ëâîðîêëðþó!

Όσοι δεν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας στη φωτογραφία βλέπετε τον Αϊνστάιν.
Όσοι έχετε μυωπία βλέπετε την... Marilyn Monroe.
Αν βλέπετε τον Αϊνστάιν, απομακρυνθείτε από την οθόνη, πηγαίνετε μερικά μέτρα πίσω και
θα δείτε την Marilyn Monroe.

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 Ιωάννης Κ. τον οποίο ευχαριστούμε.

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
Eëåýõèó: Τάκης Τζίμας, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Õæøîêëß öñðôõßòêïè:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Æêâ÷èíàôæêó: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò 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.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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ÑÌÕÚÄÓËÑÔ 2010 • ÔÅÕ×ÏÓ 202

Çñêëâêòýõèõâ
Mία από τις επίμαχες φωτογραφίες του
Κυριάκου Κατσαρέα που προκάλεσαν τις
αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη

ÃÒÑÆÓÃÔÇËÔ

Ôõðî Ôíýìêëâ
Îæ õð ÷âëý õðö ÍðöëÝ Øâùß

PREVIEW

Photokina
Íàäð ñòêî âîðàïæê
è íæäâìþõæòè Þëéæôè imaging

AÒÑÔÕÑÍÉ

ËFA 2010
Ñ ñâòÝåæêôðó õúî
ëâõâîâìúõêëÿî èìæëõòðîêëÿî

PORTFOLIO

ÊÇÔÔÃÍÑÏËÌÉ

×æôõêãÝì
×úõðäòâ÷àâó
¼îâó îÞðó éæôíýó äæîîêÞõâê

Æ. ÎÝòëðäìðö
Õòö÷æòß íâõêÝ ôõèî õòàõè èìêëàâ

DIGITAL TEST

Betternet/T.I.P.A.
EòäâôõèòêâëÝ õæôõ äêâ õòæêó
ëâêîðþòäêæó compact

ÔÏ ÔÅÕ×ÏÓ ÄÉÁÍEÌÅÔÁÉ
ÌÅ ÔÇÍ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇ ÔÏÕ
ÓÁÂÂAÔÏÕ 18 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ 2010
ÔÉÌH ÐÅÑIÐÔÅÑÏY €4

Äâîåâìêôíðà ôæ Þëéæôè ÷úõðäòâ÷àâó
Åêâ Ýììè íêâ ÷ðòÝ è õÞøîè ôðëÝòæê ëâê ñòðëâìæà!
Επίθεση δέχτηκαν οι φωτογραφίες του Κυριάκου Κατσαρέα, που φιλοξενούνταν σε
αίθουσα του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του Φεστιβάλ
Contrast/Αντιθέσεις, που διοργανώνεται αυτή την περίοδο. Δύο άντρες με φαλτσέτες
έσκισαν κάποιες από τις φωτογραφίες και ανέγραψαν τη λέξη αίσχος, θεωρώντας προκλητικό το θέμα τις έκθεσης. Οι φωτογραφίες απεικόνιζαν την Παναγία και το Χριστό
σε διάφορες μυθοπλασίες αλλά και ιερείς να χρηματίζονται. Μία μάλιστα
από τις φωτογραφίες που έπεσαν στα χέρια των βανδάλων είχε φιλοξενηθεί στο
εξώφυλλο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Νο 202. Το θέμα της “προκλητικής” έκθεσης έφτασε και στη Βουλή με επερώτηση του βουλευτή Κ. Βελόπουλου για την στάση του
Υπουργείου σε σχέση με τις καταγγελίες που θέλουν την έκθεση να θίγει το θρησκευτικό αίσθημα. Μιλήσαμε με το διοργανωτή του φεστιβάλ, Τάσο Σχίζα για το συμβάν.
• Κατ’ αρχήν πως εξελίσσεται το φεστιβάλ; Έχει ανταπόκριση από το κοινό;
Το φεστιβάλ «Contrast/Aντίθεση» ξεκίνησε δυναμικά και συνεχίζει με πολλές και
καλές εκθέσεις και με μεγάλη ανταπόκριση του κοινού. Το μεγάλο κέρδος βρίσκεται
στην επικοινωνία και στην σύμπραξη ομάδων, αλλά και μεμονωμένων φωτογράφων.
Επαφές, γνωριμίες και ανταλλαγές απόψεων μέσα από ένα μπαράζ εγκαινίων. Φωτογράφοι από διαφορετικά μέρη της χώρας μας ενώνουν τις δυνάμεις τους και συνπαρουσιάζουν τις δουλειές τους, μια καταπληκτική φωτογραφική επικοινωνία. Τα σχόλια
του κοινού ήταν πολύ θετικά, ιδιαίτερα για τις μεγάλες, ομαδικές εκθέσεις. Αυτή την
στιγμή βρισκόμαστε στην κορύφωση, όπου συνυπάρχουν οι περισσότερες εκθέσεις.
• Πιστεύατε ποτέ ξεκινώντας τις εκθέσεις του φεστιβάλ “Contrast/Aντίθεση” πως θα
συνέβαινε μια τέτοια σκοταδιστική επίθεση;
Δεν φαντάστηκα ποτέ, πως θα μπορούσε να υπάρξει τέτοια αντίδραση. Σ’ ένα κόσμο
πλημμυρισμένο και μπουχτισμένο από κάθε λογής προκλήσεις, δεν φαντάστηκα ότι
υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, που μπορεί να ενοχλούνται από καλλιτεχνικές εικόνες.
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Ούτε πως θα βρεθούν “ήρωες” που “θα
βάλουν τα πράγματα στην θέση τους“ καταστρέφοντάς τις. Η καταστροφή των έργων του
Κατσαρέα, ο συνολικός ντόρος και η δημοσιότητα που πήρε η συγκεκριμένη έκθεση
επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη θλιβερή
διαπίστωση πως η τέχνη δεν εξετάζεται για
την αξία της, αλλά για το περιεχόμενό της.
Οι φωτογραφίες της έκθεσης πρεσβεύουν
κυρίως την αισθητική άποψη ενός καλλιτέχνη (στην οποία κανείς δεν αναφέρεται), ο
οποίος διατηρεί κοινό προσωπικό ύφος, τόσο
στην καλλιτεχνική δουλειά του, όσο και στην
επαγγελματική. Παρουσιάζεται μια μυθοπλασία του, μια εικαστική προσέγγιση προβληματισμών και σκέψεων του. Δεν βρίσκω πως
προκαλεί, ούτε ότι θίγει κανέναν. Φιλοξενείται
στην γκαλερί του Κέντρου Ιστορίας, που είναι
ένας κλειστός χώρος και τον οποίον επισκέπτεται όποιος επιθυμεί να δει την έκθεση. Δεν
κατανοώ πως μπορεί να ενοχληθεί κάποιος,
για μια έκθεση, που την βλέπουν μόνο όσοι
θέλουν να την δουν.
• Είναι η άρνηση της ελευθερίας της τέχνης
σημάδι των καιρών;
Δεν νομίζω. Πιστεύω το ακριβώς αντίθετο.
Ο καθένας μπορεί να δείξει ότι θέλει, ακόμα
και να είναι εξαιρετικά προκλητικός, χωρίς
να υπάρχει καμία αντίδραση και αυτό όχι
λόγω της παιδείας ή της ανωτερότητας του
κοινού, αλλά λόγω της γενικής αδιαφορίας
και αποχαύνωσης που επικρατεί. Η έκθεση
του Κατσαρέα αποτελεί μια σπάνια εξαίρεση,
που οφείλεται στην πολύ μεγάλη προώθηση
που είχε από τα ΜΜΕ. Η φωτογραφία του
ως εξώφυλλο στο περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
πέρασε χωρίς καμία αντίδραση, ενώ η παρουσία της ίδιας εικόνας στην τηλεόραση είχε την
συνέπεια αυτής της αντίδρασης.
• Πως αισθάνεστε που το θέμα έφθασε (έστω
και αρνητικά) μέσα στη Βουλή;
Θλίψη. Δεν με ενδιαφέρει η προβολή του
φεστιβάλ μ’ αυτόν τον τρόπο. Δεν μας αξίζει.
Έχουμε κάνει μια προσπάθεια ν’ αναπτύξουμε
την φωτογραφία, δουλεύοντας αφιλοκερδώς
και προσφέροντας στο κοινό ποιότητα και όχι
πρόκληση. Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση ούτε να ενοχλήσουμε, ούτε να θίξουμε
κανέναν, πράγμα το οποίο είναι φανερό από
το σύνολο του Φεστιβάλ (49 εκθέσεις), αλλά
και από το παρελθόν μας σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις.
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ÃäðòÝ

Pierre Melleuc
Hewlett Packard, Indigo Product Manager
To õíßíâ æñâääæìíâõêëßó æëõþñúôèó õèó Hewlett Packard âñðõæìæà íêâ
õæìæàúó åêâ÷ðòæõêëß ñæòàñõúôè âñý õð âîõàôõðêøð íæ õâ æòâôêõæøîêëÝ
ñòðûýîõâ. Çåÿ ëöòêâòøðþî Ýììâ brandnames íæ âñðëðòþ÷úíâ õð
Ýäîúôõð ôõð æöòþ ëðêîý âììÝ íöéêëý ôõðöó æñâääæìíâõàæó Indigo.
• Είστε ειδικός στο Indigo;
Ναι και έχω να σας πως πολλά για τις φωτογραφικές εφαρμογές του, οι οποίες είναι
πολύ σημαντικές για εμάς. Αρκετοί εκτυπωτές Ιndigo αναλαμβάνουν καταλόγους,
μπροσούρες, κάρτες, είδη συσκευασίας, ετικέτες κ.α. Οι φωτογραφικές εκτυπώσεις
αντιπροσωπεύουν μερίδιο περίπου το 20% των εκτυπώσεων σε Indigo. Σκεφθείτε ότι 8
στα 10 photobook που τυπώνονται στην Ευρώπη φτιάχνονται σε indigo.
• Αυτή η επιτυχία οφείλεται στην τεχνολογία ή στο χαμηλό κόστος;
Από τους 20 μεγάλους παίκτες στην Δυτική Ευρώπη οι 19 μας προτιμούν. Και
μας διάλεξαν εξαιτίας της ποιότητας της εκτύπωσης, δηλ. της τεχνολογίας liquid
electrophotography, σε αντίθεση με τα ξηρογραφικά συστήματα που μπορεί να έχουν
τα ίδια επίπεδα παραγωγικότητας αλλά η ποιότητα δεν είναι ίδια. Εμείς προσφέρουμε
ποιότητα offset όπως τα βιβλία που αγοράζετε στα βιβλιοπωλεία.
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• Μπορείτε να μας πείτε μερικά
πράγματα για την γκάμα Indigo;
Έχουμε δύο βασικές οικογένειες. Η
πρώτη τυπώνει σε φύλλα χαρτιού
με μέγιστο μέγεθος 22x43cm και
χρησιμοποιείται από το 90% όσων
ασχολούνται με φωτογραφικές
εφαρμογές. Φέτος είναι η πρώτη φορά
που βγάλαμε μηχανήματα με χαρτί
ρολό. Έτσι μπορούμε να τυπώσουμε
μέχρι 32x93cm, σχεδόν ένα μέτρο,
καλύπτοντας περιπτώσεις όπως μεγάλους
καταλόγους και βιβλία.
• Πως έχει κινηθεί η αγορά του Ιndigo
τον τελευταίο καιρό;
Έχει βελτιωθεί αισθητά ίσως επειδή
αυξήθηκε η ζήτηση photobook,
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ÃäðòÝ

ημερολογίων, καρτών κλπ. Και αυτό ισχύει τόσο για την επαγγελματική όσο και
την ερασιτεχνική αγορά. Υπάρχουν μερικά εργαστήρια που ξεκίνησαν να κάνουν
επαγγελματική δουλειά σε Ιndigo, όχι πολλά βέβαια γιατί τα μηχανήματα αυτά είναι
πολύ πιο ακριβά από minilab σαν επένδυση. Για παράδειγμα, έχουμε δύο εργαστήρια
που τυπώνουν αποκλειστικά σε Indigo σχολικές φωτογραφίες από σχολεία, ένα στη
Γαλλία και ένα στη Νορβηγία. Αντί να δίνουν μεμονωμένες φωτογραφίες που είναι
βαρετές πλέον και να τις κολλάνε σε άλμπουμ με παραδοσιακό τρόπο, τυπώνουν
μικρά άλμπουμ με πορτρέτα, σχολικά στιγμιότυπα κλπ. ή επετηρίδες σε διπλή όψη και
προσφέρουν ένα πιο ραφιναρισμένο προϊόν. Τα εργαστήρια αυτά συνάντησαν τόση
επιτυχία ώστε παράγγειλαν εξτρά εξοπλισμό για να αυξήσουν την παραγωγικότητα.
• Οι πωλήσεις των εκτυπωτών μεγάλου φορμά θα δικαιολογούσαν την σχεδίαση ενός
μεγαλύτερου Indigo;
Oι αφίσσες και οι μεγάλες μεγεθύνσεις γενικά, μολονότι αποτελούν επικερδές
αντικείμενο δεν αντιπροσωπεύουν τόσο όγκο δουλειάς για ένα μηχάνημα πολύ
υψηλής παραγωγής. Οπότε πιστεύω ότι οι large format printers με τεχνολογία inkjet

και τη δεδομένη φιλοσοφία λειτουργίας έχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια ζωής και θα μας
συντροφεύουν για αρκετό καιρό ακόμη...
• Ποιά είναι η διάρκεια ζωής των χρωμάτων που παράγονται από το indigo;
Τα εργαστήρια Wilhelm Research της Νέας Υόρκης πρόσφατα πιστοποίησαν τις
εκτυπώσεις Ιndigo για 45 χρόνια. Θεωρητικά αυτό εξαρτάται από την επίστρωση και το
χαρτί. Αυτή τη στιγμή γίνονται δοκιμές με διάφορα χαρτιά. Η πρώτη πιστοποίηση που
έγινε το Μάρτιο δίνει 45 χρόνια αλλά ευελπιστούμε να εξελίξουμε τις επιδόσεις μας σε
color fastness (σταθερότητα χρωμάτων).

αγορές όπως Ρωσία, Τουρκία μέχρι και
την Αφρική...
• Ποιές είναι εφαρμογές του Ιndigo
πέρα από τις φωτογραφικές;
Στην Ευρώπη η φωτογραφική δουλειά
αναλαμβάνεται κατά 85% από τους
ειδικούς, από τα μεγάλα φωτογραφικά
εργαστήρια που έχουν χρόνια στο
χώρο, έχουν επενδύσει και διαθέτουν
όλη την τεχνογνωσία αλλά και το
πελατολόγιο, δηλ. από απόλυτα
οργανωμένες και εξειδικευμένες
εταιρίες. Αυτοί είναι που εγκαθιστούν
παραγωγικά μεγάλα μηχανήματα και
εξοπλισμό.
Οπότε αυτοί που προέρχονται από
τον τομέα του prepress και του
press είναι δύσκολο να διεισδύσουν
στη φωτογραφική αγορά και να
αποσπάσουν μερίδιο παρόλο που και

• Πώς σας φάνηκε η φετινή έκθεση από άποψη επισκεψιμότητας;
Επειδή ασχολούμαι με το κομμάτι του Β2Β δεν μπορώ να σας πω για τους ερασιτέχνες
και τα καταναλωτικά προϊόντα. Όσον αφορά τα φωτογραφικά εργαστήρια η κίνηση είναι
πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη Photokina. Έρχονται νέοι συνεργάτες

οι δύο δουλεύουν τα ίδια μηχανήματα
(στο προκείμενο Indigo) .
Έξω από τη Δυτική Ευρώπη, ειδικά
στις αναδυόμενες αγορές που τώρα
εκσυγχρονίζονται και βαδίζουν στην
τεχνολογία, υπάρχουν πιο πολλές
ευκαιρίες για όλους να κάνουν κινήσεις
και να κερδίσουν απροσδόκητα μερίδια.
Πρέπει βέβαια να κατανοήσουν τη

ή και άνθρωποι που ενδιαφέρονται για το προϊόν πράγμα που αποδεικνύει την ηγετική
μας θέση στην αγορά. Πολλοί άνθρωποι πλέον έρχονται και από τις αναπτυσσόμενες

σύγχρονη αγορά, το Photobook, το
online printing κλπ.
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Çñêëâêòýõèõâ

Ææþõæòð Äòâãæàð ôõðî Òâîâäêÿõè ÍÝíñòðö
MæäÝìè åêÝëòêôè äêâ õð ñâòâñÝîú âí÷êìæäýíæîð ñðòõòÞõð õðö
Όπως είχαμε γράψει και σε πρόσφατο φύλλο του Weekly, στο μάτι του κυκλώνα
βρέθηκε τον τελευταίο μήνα ο συμπατριώτης μας φωτογράφος Παναγιώτης Λάμπρου με το
επίμαχο έργο του “Μy British wife portrait” με το οπoίο συμμετείχε στο διαγωνισμό Taylor
Wessing της National Portrait Gallery του Λονδίνου διεκδικώντας το έπαθλο των 12.000
λιρών. Η συμμετοχή είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, λόγω του ενοχλητικού για τους
σεμνότυφους περιεχομένου της, το οποίο από ορισμένους είχε χαρακτηριστεί από προκλητικό ως χυδαίο. Τελικά οι κριτές απένειμαν στον Λάμπρου το 2ο βραβείο με χρηματικό έπαθλο
3.000 λιρών. Όπως δήλωσε ο δημιουργός: “Eίναι πολύ σημαντικό για ένα φωτογράφο να
επιλέγεται το έργο του ανάμεσα στα καλύτερα ενός τόσο σπουδαίου διεθνούς διαγωνισμού.
Κάποιοι προσπάθησαν να προσβάλουν όχι μόνο το έργο μου αλλά και μένα ως δημιουργό.
Τελικά, αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος, αφού οι ειδικοί είχαν άλλη γνώμη…”
Δείτε με την ευκαιρία όσα γράφει επί του θέματος ο αρχισυντάκτης της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ
Ν. Ξυδάκης (φύλλο 21/9/2010)

Õð ãìÞííâ õðö ëâììêõÞøîè
Η «Βρετανή σύζυγος» κάθεται χαλαρή, στο πρωινό φως της Σχοινούσας, στο προαύλιο
κυκλαδίτικου σπιτιού. Εχει μόλις τελειώσει το πρόγευμα, ο ήλιος ριγώνει το πρόσωπο και
το σώμα της νέας γυναίκας με τα ξέμπλεκα μαλλιά και το μακό φανελάκι.
Είναι καλοκαίρι και είναι Κυκλάδες, συμπύκνωση μακαριότητας και ανάλαφρου
υλισμού. Η γυναίκα κοιτάει κατευθείαν τον φακό, με ένα υπομειδίαμα, που γράφεται
περισσότερο στο βλέμμα, σαν αρχαιοελληνική κόρη. Κάτω από το φανελάκι, δεν
φοράει τίποτε, είναι γυμνή. Η φωτογραφία του Παναγιώτη Λάμπρου, υπό τον τίτλο «My
British Wife» (http://bit.ly/cqBiLh), φιναλίστ στον διαγωνισμό φωτογραφικού πορτρέτου
Taylor Wessing στη Μ. Βρετανία, έχει κερδίσει ήδη τη δημοσιότητα και πυροδοτεί, μάλλον
γόνιμα, τη συζήτηση για το γυμνό, το άσεμνο, το ερωτικό και το ιδιωτικό στην τέχνη.
Η φωτογραφία του Λάμπρου δεν γέρνει με κανένα τρόπο προς την πορνογραφία ή την
ηδονοβλεψία. Είναι μάλλον μια κομψή, ανεπιτήδευτη ελεγεία για τη θηλύτητα, μια υπόμνηση για την αυτοπεποίθηση του γυμνού σώματος προ πτώσεως και προ αμαρτήματος, αλλά
και υπόμνηση για τον θαυμασμό του άρρενος προς το θήλυ· τέλος, υπόμνηση για τον
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κλασικό πίνακα του Γκυστάβ Κουρμπέ, «Η
καταγωγή του κόσμου» (1866), ο οποίος
ευρίσκετο στην κατοχή του μεγάλου ψυχαναλυτή και στοχαστή Ζακ Λακάν (σήμερα,
στη συλλογή του Musée d’Orsay).
Είναι λοιπόν ηδονοβλεπτική ή άσεμνη η
«Βρετανή σύζυγος» του Λάμπρου; Η απάντηση μπορεί να δοθεί μόνο εντός ιστορίας: Οσο είναι ηδονοβλεπτική ή άσεμνη
«Η καταγωγή του κόσμου», που εκτίθεται
στο Μουσείο του Ορσέ· όσο μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε ηδονοβλεψία τον Λακάν,
τον άνθρωπο που άλλαξε τον ρουν της
ψυχανάλυσης και της σύγχρονης σκέψης.
Αλλη είναι η συζήτηση που εγείρεται:
Πόσο έχει διαβρωθεί η αντίληψη που
έχουμε για το γυμνό, για το φυσικό, το
αδιαμεσολάβητο; Πόσο έχει ελαττωθεί η
ανοχή μας για τα επιτρεπτά όρια απεικόνισης της τέχνης, εξαιτίας του κύματος
πολιτικής ορθοφροσύνης και νεοσυντηρητισμού που σαρώνει τα τελευταία χρόνια
τα μίντια, τον ακαδημαϊκό χώρο, την
κομφορμιστική «προοδευτική» διανόηση,
την φορμαλιστική Αριστερά; Την ελευθεριότητα και τον πανερωτισμό του ’60
- ’70 ακολούθησαν ο φονταμενταλισμός
μερίδας του φεμινιστικού κινήματος, τα
έμφοβα ’80s του AIDS, που ενοχοποίησε
το σεξ και το σώμα, το pοlitical correct της
εποχής Κλίντον, θύμα του οποίου έπεσε
και ο ίδιος ο Κλίντον. Με λίγα λόγια: φαρισαϊσμός και υποκρισία, τυπολατρία, που
διόλου δεν μείωσαν τις διακρίσεις φύλου
και φυλής. Αντιθέτως, η μεν τέχνη του ’80
και του ’90 έγινε σκληρή και κυνική,
ψυχρή, είδε το σώμα σαν φόρμα, σχεδόν
με σαδομαζοχιστική διάθεση.
Στα δε χρόνια του ’90 και του 2000 είδαμε
παγκοσμίως, παραληρωματικά με την
επιβαλλόμενη σεμνοτυφία, να φουντώνει
η πορνογραφία και η πορνεία.
Η συζήτηση άρα για την «Βρετανή σύζυγο» θα έπρεπε να αφορά το βλέμμα του
καλλιτέχνη, δηλαδή του ανθρώπου, για
το γυμνό θήλυ· ένα βλέμμα που διατρέχει την ιστορία του πολιτισμού, από την
προϊστορική Αφροδίτη του Βίλεντορφ και
την κλασική Αφροδίτη της Μήλου, έως
τον Τισιανό, τον Ρέμπραντ, τον Κουρμπέ,
τον Πικάσο, τον Λούσιαν Φρόιντ, τον Ντ.
Χόκνεϊ, τη Μαρλέν Ντιμάς. Kαι τον Παν.
Λάμπρου.
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_21/09/2010_415683
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T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ
ÓÅ 30 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ
Åêâ õÞõâòõè ÷ðòÝ, åêæïÝäæõâê
è (ñâäëýôíêâ ñìÞðî) åêæõßó Þòæöîâ
õèó Õ.Ë.Ó.Ã. äêâ õèî âñðõþñúôè õúî õÝôæúî
ëâê âñýùæúî ôøæõêëÝ íæ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ Þîõöñâ
âììÝ ëâê õèî æîâôøýìèôè íæ õð Imaging. É Þòæöîâ
ñòâäíâõðñðêæàõâê õâöõýøòðîâ âîÝíæôâ ôõð âîâäîúôõêëý
ëðêîý ýìúî õúî ñæòêðåêëÿî - íæìÿî õèó T.I.P.A. Õèî
ðòäÝîúôè ëâê æñæïæòäâôàâ õèó Þòæöîâó Þøæê âîâìÝãæê è
åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und
Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá. ¿ôðê éæìßôæõæ îâ
âñâîõßôæõæ, ñâòâëâìæàôõæ îâ åêâãÝôæõæ ñòðôæëõêëÝ
õðöó ýòðöó ôöííæõðøßó. Ìâê ñðö ïÞòæõæ; ¼îâ âñý
õâ ñâòâëÝõú åÿòâ íñðòæà îâ äàîæê åêëý
ôâó!

Õöñÿôõæ õêó åþð
æñýíæîæó ôæìàåæó,
ôöíñìèòÿôõæ õð
æòúõèíâõðìýäêð ëâê
ôõæàìõæ íâó
ëâê õêó åþð ôæìàåæó
ôõð fax: 210 8541485

ÁðáíôÞóôå
& êåñäßóôå!

Nikon D3S
Panasonic DMC-G2
Pentax Kx

Olympus PEN E-PL1
Canon EOS 550D
Canon EOS 7D
Ôõèî ëìßòúôè äêâ õâ åÿòâ ôöííæõÞøðöî âöõðåàëâêâ ýôðê âñâîõßôðöî ôõð æòúõèíâõðìýäêð ëâê ôöíñìèòÿôðöî õâ ôõðêøæàâ õðöó.
É âîÝåæêïè õúî îêëèõÿî éâ äàîæê íæõÝ âñý ëæîõòêëß ëìßòúôè õèó ÕËÓÃ.
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ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ Ô.É.Ñ.Á.

ÕòêÝîõâ (30) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, áðü üëð ôð ëýôíð, 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

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï
5) Åêâ îâ ñâòðöôêÝôú õêó ÷úõðäòâ÷àæó
íðö, øòèôêíðñðêÿ

 

 

3) Ñê ÷úõðäòâ÷àæó íðö ñâòÝäðîõâê ôæ
•
•
•
•

ôæ ùè÷êâëß íèøâîß íæôâàðö ÷ðòíÝ
ôæ full frame DSLR
ôæ RAW ÷ðòíÝ
ôæ JPEG ÷ðòíÝ





















4) Õòâãÿ ñæòàñðö _____ ÷úõðäòâ÷àæó õð íßîâ
(aòêéíýó)
Åêâ õð ôëðñý âöõý øòèôêíðñðêÿ íêâ íèøâîß / _____
íèøâîÞó
Çëõöñÿîú ñæòàñðö ___________ íýîðó íðö
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
ÒâòâääÞìîú ñæòàñðö ____ æëõöñÿôæêó ôæ ëâõÝôõèíâ/
æòäâôõßòêð
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
Ñåèäàæó äêâ õèî âñðôõðìß õðö æòúõèíâõðìðäàðö:
Ôâó æöøâòêôõðþíæ äêâ õè ôöííæõðøß ôâó!
Òâòâëâìðþíæ îâ âñðôõæàìæõæ õð æòúõèíâõðìýäêð
íÞøòê 31 Ææëæíãòàðö 2010:
â. ÕâøöåòðíêëÝ* ôõâ äòâ÷æàâ íâó
Òæòêðåêëý PHOTOBUSINESS (“ÇÓÇÖÏÃ ÕËÓÃ”)
ÕòðöñÝëè 1, 104 45 Ãéßîâ
ã. Îæ fax* ôõð 210 8541 485
*Îñðòæàõæ îâ ôõæàìæõæ õð âñýëðííâ ß ÷úõðõöñàâ
âöõðþ ß æëõþñúôè âñý õð PDF õð ðñðàð öñÝòøæê ôõèî
èìæëõòðîêëß åêæþéöîôè: www.photo.gr
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ÆúòæÝî ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÒìèòúíÞîæó ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÇéîêëÞó ×úõð-ëðêîýõèõæó
Æêæéîæàó ×úõð-ëðêîýõèõæó
»ììæó ôæìàåæó ôõð åêâåàëõöð

























6) ÌÝéæ øòýîð õöñÿîú ñæòàñðö _____ photo
book
7) É ìæêõðöòäàâ video ôõêó ùè÷êâëÞó
÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó
• Îðö ÷âàîæõâê íêâ øòßôêíè ñòðôéßëè
• Õèî øòèôêíðñðêÿ ôöøîÝ
• Çàîâê âîæñâòëßó ôæ ñðêýõèõâ

   
   
   

Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

•
•
•
•
•

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó
Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

Ôö
øî
Òæ Ý
òê
Ôñ ôõâô
Ýî
êâë
Ý
Òð êâ
õÞ

2) Õâ ëÝõúéê êôøþðöî äêâ íÞîâ
• ÔöííæõÞøú ôöøîÝ ôæ ÷úõðäòâ÷êëðþó
åêâäúîêôíðþó
• Ñ æïðñìêôíýó íðö âëðìðöéæà õèî
õæìæöõâàâ ìÞïè õèó õæøîðìðäàâó
• Ððåæþú õýôâ äêâ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ
âïæôðöÝò ýôâ ëâê õè íèøâîß íðö
• Ôöíãðöìæþú ôöøîÝ Ýììðöó
äêâ õèî âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ
æïðñìêôíðþ

Ôö
øî
Ý
Òæ
òêô
Ôñ õâôê
âë
Ýî
Ý
Òð êâ
õÞ

1) ×úõðäòâ÷àçú
 Åêâ ñòðôúñêëß øòßôè
 Éíê- æñâääæìíâõêëÝ
 Úó æñâääæìíâõàâó øòßôõèó (ñ.ø. graphic design,
media production ëìñ)
 Úó æñâääæìíâõàâó ÷úõðäòÝ÷ðó

8) Çîèíæòÿîðíâê äêâ ÷úõðäòâ÷êëÝ ñòðûýîõâ
(*æñêõòÞñðîõâê ëâê ñæòêôôýõæòæó âñâîõßôæêó)
1. Ãñý ÷úõðäòâ÷êëÝ ñæòêðåêëÝ

2. Ãñý ñæòêðåêëÝ äêâ öñðìðäêôõÞó

3. Ãñý ñðìöéæíâõêëÝ ñæòêðåêëÝ
(digital/photo/audio/video)

4. Ãñý æêåêëý ëâõÝôõèíâ

5. Ãñý æëéÞôæêó

6. Ãñý æîèíæòúõêëÝ ÷öììÝåêâ
õúî æõâêòêÿî

7. Ãñý õð Internet

H ñèäß ñìèòð÷ýòèôèó ñðö æíñêôõæþðíâê
ñæòêôôýõæòð æàîâê è öñ’ âò. .........
9) To Photobusiness ëöëìð÷ðòæà 4 ÷ðòÞó õð
øòýîð
ÆêâãÝçú .................. õæþøè õð øòýîð
 Ãöõß æàîâê è ñòÿõè ÷ðòÝ ñðö åêâãÝçú õð
ñæòêðåêëý
10) Òòðíèéæþðíâê õð Photobusiness úó æïßó:
• Çàíâê ôöîåòðíèõßó
• ÃäðòÝçú õð ñæòêðåêëý âñý ëâõÝôõèíâõâ
• ìêâîêëßó
• Îðö âñðôõÞììæõâê åúòæÝî
• Õð åêâãÝçú âñý Ýììðî
• Ãììðó õòýñðó
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11) Ãñâôøðìðþíâê ñæòàñðö .......... ÷ðòÞó äêâ
îâ åêâãÝôú ß îâ ïæ÷öììàôú ëÝéæ õæþøðó õðö

18) ÆêâãÝçú õêó åêâ÷èíàôæêó ëâê õâ ÷öììÝåêâ ôõð

Photobusiness

ÒÝîõâ  ôöøîÝ  ôñÝîêâ  ñðõÞ 
19) Ñê åêâ÷èíàôæêó ôõð Photobusiness:
Ëôøþæê
ñìßòúó







14) ÒÞòâ âñý æíÞîâ ...................... Ýõðíâ åêâãÝçðöî
õð ôöäëæëòêíÞîð âîõàõöñð õðö Photobusiness

Ææî
êôøþæê











 
 
 
 

16) Îêâ èìæëõòðîêëß Þëåðôè
Ëôøþæê
Ææî
êôøþæê
õðö Photobusiness
ñìßòúó
• Ãëðþäæõâê äæîêëÝ æìëöôõêëß
  
• Êâ âäýòâçâ âöõß âîõà õðö õöñúíÞîðö
ñæòêðåêëðþ
  
• Êâ æääòâ÷ýíðöî æñêñìÞðî ôæ âöõßî, íæ
extra øòÞúôè äêâ æñêñìÞðî øâòâëõèòêôõêëÝ    
17) ÎÞôâ ôõðöó æñýíæîðöó 24 íßîæó ôëðñæþú îâ
âäðòÝôú
• Ùè÷êâëß SLR íèøâîß

• Ùè÷êâëß Îèøâîß Îæôâàðö ×ðòíÝ

• Ùè÷êâëß íèøâîß ÎæäÝìðö ÷ðòíÝ

• Compact System Camera íæ æîâììâëõðþó ÷âëðþó 
• Compact ÷úõ. íèøâîß

• Çîâììâëõðþó ÷âëðþó

• Ôþôõèíâ øòúíâõêëßó åêâøæàòêôèó

• Íðäêôíêëý æñæïæòäâôàâó

• Ôõðþîõêð ÷úõêôõêëÝ

• Scanner

• ×úõðäòâ÷êëý æëõöñúõß

• Õòàñðåð

• Òòðãðìêëý

• ÃïæôðöÝò
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• Åêâ îâ æîèíæòÿîðíâê äêâ õâ
÷úõðäòâ÷êëÝ éÞíâõâ
• Åêâ îâ åêâãÝçú õêó íêëòÞó âääæìàæó
• Åêâ îâ åêâãÝçú õæôõ ëâê îâ ãòàôëú
÷úõðäòâ÷àæó ñòðûýîõúî
• Åêâ îâ íâéâàîú äêâ æëåèìÿôæêó,
æëéÞôæêó, åêâäúîêôíðþó
• Åêâ îâ øòèôêíðñðêÿ õð forum
• Åêâ Ýììæó öñèòæôàæó (ìæïêëý,
åêæöéþîôæêó âîõêñòðôúñæêÿî ëìñ.)

äý

20) EñêôëÞñõðíâê õð www.photo.gr
13) ÆêâãÝçú õð õæþøðó õðö Photobusiness íÞôâ ôæ
øòðîêëý åêÝôõèíâ õèó õÝïèó õúî ........ìæñõÿî

15) Ãïêðìðäÿ õðî Photobusiness úó æïßó*:
Ëôøþæê
• Çàîâê Þîâ ôèíâîõêëý ñæòêðåêëý
ñìßòúó
÷úõðäòâ÷àâó
 
• Çàîâê Þîâ ñæòêðåêëý ñðö ôæ æíñîÞæê
 
• ¼øæê íæäÝìè ñòâëõêëß âïàâ
 
• Çàîâê ñðìþ âïêýñêôõð ëâê êëâîý
 
• Æàîæê ñðìþõêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ æïðñìêôíðþ
 
• Æàîæê øòßôêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
æñêìðäß õúî ôúôõÿî âïæôðöÝò
 
• ÔöíãÝììæê ôõè åêâ÷Ýîæêâ õèó âäðòÝó  
• ÇÝî õð Photobusiness ôõâíâõßôæê
îâ ëöëìð÷ðòæà, éâ íðö ìæàùæê
 

Ææî
êôøþæê

• ¼øðöî æîèíæòúõêëß âïàâ äêâ íÞîâ

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ íâçÞùú ñæòêôôýõæòæó
ñìèòð÷ðòàæó

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ ëÝîú íêâ âäðòÝ


ñÜ

12) Ôæ ëÝéæ õæþøðó õðö Photobusiness
ôöîßéúó åêâãÝçú
• ¿ìæó/ôøæåýî ýìæó õêó ôæìàåæó
• Òæòàñðö õâ 3/4
• Òæòàñðö õð íêôý
• Òæòàñðö õð 1/4
• ÎæòêëÞó ôæìàåæó íýîð

Photobusiness

   
   
   
   
   
   

21) ÒòðôúñêëÞó ñìèòð÷ðòàæó
Çàíâê
Ýîõòâó 
äöîâàëâ  ............øòýîúî
22) Õð íèîêâàð æêôýåèíâ ýìúî õúî íæìÿî õðö
îðêëðëöòêðþ íðö âîÞòøæõâê ôæ
• Íêäýõæòâ âñý 1000 æöòÿ
• 1000 íæ 1499 æöòÿ
• 1500 íæ 1999 æöòÿ
• 2000 íæ 2499 æöòÿ
• 2500 íæ 2999 æöòÿ
• 3000 íæ 3499 æöòÿ
• 3500 íæ 3999 æöòÿ
• 4000 íæ 4499 æöòÿ
• ñæòêôôýõæòâ











* “Iôøþæê ñìßòúó Æ Ææî êôøþæê”:
ÆêâãÝéíêôè âñý âòêôõæòÝ ñòðó åæïêÝ

Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå
âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé Üëëá äþñá
ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù
óôïé÷åßá:
Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................
Äéåýèõíóç:............................................................
Ðüëç:.............................................. Ô.Ê.:..............
ÔçëÝöùíï:............................................................

ÔÇÍËÆÃ 13

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Long Room
ÏÞðó øÿòðó äêâ õè ÷úõðäòâ÷àâ
Ένας χώρος με ιστορία που ξεπερνάει πλέον
τους 5 αιώνες αναδιαμορφώνεται και αφιερώνεται από εδώ και πέρα στη φωτογραφία.
Πρόκειται για το Long Room της ομάδας
Fotograficus, η οποία ιδρύθηκε από τους
Ιωάννα Βασδέκη & Jeff Vanderpool, και βρήκε στέγη σε ένα μεσαιωνικό μοναστήρι στο
Πικέρμι. Η νεοσύστατη ομάδα Fotograficus
στοχεύει στην ανάδειξη, προβολή και
προώθηση της τέχνης της φωτογραφίας
στην Ελλάδα καθώς κι Ελλήνων δημιουργών εκτός συνόρων, μέσα από εκθέσεις,
διαλέξεις, workshops, artist residencies και
πολλές ακόμη δράσεις. Η Fotograficus θα
παρουσιάζει ειδικά σχεδιασμένες πολιτιστικές
δράσεις στο “Long Room” του Πικερμίου,
μία περιοχή που βρίσκεται στα ευρύτερα περίχωρα της πρωτεύουσας. Το “Long Room”,
ένας χώρος ιδιαίτερα φορτισμένος ιστορικά,
αποτελεί μέρος ενός μοναστηρίου του 16ου
αιώνα (πιστεύεται ότι ήταν η τράπεζα για
τα γεύματα) το οποίο περιήλθε σε ιδιωτικά
χέρια στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα εγκαίνια
του νέου αυτού χώρου θα γίνουν στις 26
Νοεμβρίου με μια έκθεση του Αβραάμ
Παυλίδη με τίτλο το “Τελευταίο Βλέμμα”
που περιλαμβάνει εικόνες που καταγράφουν
τα απομεινάρια της ελληνικής υπαίθρου και
παράδοσης.
ÆêÝòëæêâ Þëéæôèó ÃãòâÝí Òâöìàåè
26/11/10-19/12/10
The Long Room,
Ãåâíðñðþìðö & Ææïâíæîßó, ÒêëÞòíê,
õèì.: 6974162550. www.fotograficus.gr

×úõ.: Ïàëðó Ìúîôõâîõàîðö

«Õâ åêëÝ íðö ÅêÝîîæîâ»
¼ëéæôè ÷ðêõèõÿî õðö Õíßíâõðó Òìâôõêëÿî Õæøîÿî
Τα «δικά μου Γιάννενα» είναι ένα θέμα που δίνεται στα πρώτα μαθήματα
διδασκαλίας της φωτογραφίας στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Είναι μια πρό(σ)κληση εξερεύνησης και αποτύπωσης της πόλης, στην
οποία οι φοιτητές θα περάσουν μερικά χρόνια, ίσως τα πιο δημιουργικά και ανέμελα
της ζωής τους, και συνάμα ένα κάλεσμα αυτογνωσίας με κύριο εργαλείο και οδηγό
τη φωτογραφική εικόνα. Το θέμα εμπεριέχει μια “δυσκολία”,
η οποία εντοπίζεται στον όρο “δικά μου” που είναι και το πρόβλημα με την μαθηματική έννοια του όρου - που καλείται να επιλύσει
ο φοιτητής. Πρέπει να συνδυάσει σε μια σειρά εικόνων, αφ’ ενός μεν τα Γιάννενα, κι
αφ’ ετέρου τα “δικά του”. Πρόκειται λοιπόν για μια προσπάθεια συγκερασμού του
αντικειμενικού και του υποκειμενικού, του Έξω και του Μέσα. Το Εξω, τα Γιάννενα,
λίγο πολύ μας δίνεται πιο εύκολα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το γνωρίζουμε
απόλυτα. Είναι μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση στο χάρτη, με συγκεκριμένο
αριθμό κατοίκων, με τα τοπικά κοινωνικο-πολιτι(στι)κά προβλήματα και την
ιδιαίτερη τοπογεωγραφία της περιοχής. Το Μέσα, από την άλλη, είναι ένα αόρατο
μάγμα φαντασιακών εικόνων, φωνών, εντυπώσεων, συναισθημάτων, σκέψεων,
που υπάρχουν σε λανθάνουσα κατάσταση στα υποστρώματα της προσωπικότητας.
Όσον αφορά την εικαστική προσέγγιση, το Μέσα είναι ο τρόπος που “φιλτράρει”
το υποκείμενο τον έξω κόσμο. Βέβαια ο όρος “δικά μου” επιτρέπει κάθε είδους
απόκλιση από την κοινότυπη φωτογραφική ερμηνεία, η οποία αποτυπώνεται
εύστοχα στα έργα των φοιτητών που εκθέτουν ομαδικά.
Την έκθεση επιμελήθηκε προσωπικά ο καθηγητής του Τμήματος Παναγιώτης
Παπαδημητρόπουλος.
ÆêÝòëæêâ: ¼úó 24 Ïðæíãòàðö
Íâðäòâ÷êëý Î. “Ìÿôõâó ×òýîõçðó”, Îêø. ÃääÞìðö 42, ËúÝîîêîâ.
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Bâôàìèó ÌâòëâõôÞìèó
“ÎèõÞòâ Êæôôâìðîàëè”
Το ανοικτό εργαστήριο του Βασίλη
Καρκατσέλη με τίτλο : Μητέρα Θεσσαλονίκη, πέρασε στη δεύτερη φάση
του, με αναδιάρθρωση υλικών, νέα
επεξεργασία της προβολής και προσθήκη νέων έργων, που κατασκευάστηκαν
επί τόπου, κατά τη διάρκεια της έως τα
σήμερα λειτουργίας του. Στο εργαστήριο
/ έκθεση, που θα είναι ανοικτό ως προς
τις θέσεις του και υπό συνεχή διαμόρφωση, παρουσιάζονται (και εμπλουτίζονται συνεχώς) 4 διαφορετικά δείγματα
της δουλειάς του καλλιτέχνη με θέμα
την Πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζονται 4 διαφορετικοί αλλά βασικοί
άξονες έρευνας στο έργο του, με τις
υποκατηγορίες τους, οι οποίοι, κατά τη
διάρκεια των δύο και μηνών που θα
διαρκέσει το εργαστήριο, εμπλουτίζονται συνεχώς με υλικά από το αρχείο
του καλλιτέχνη. Στους τοίχους, στην
αρχή και σαν αρχή, παρουσιάστηκαν
4 διαφορετικές πειραματικές ενότητες
έργων και τεχνικών, από το παρελθόν,
που παρέμειναν σε αυτό το στάδιο
από έλλειψη χρόνου. Κατά τη διάρκεια
αυτού του project, οι ενότητες αυτές,
με όλα τα υλικά που περιλαμβάνουν
οι φάκελοί τους, αλλά και τα αρχικά
δοκίμια και προσχέδια, ξαναδουλεύονται. Παρουσία κοινού ο καλλιτέχνης,
(υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Καρκατσέλης είναι και ο καλλιτεχνικός διευθυντής
του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης), παρουσιάζει όλα τα υπάρχοντα
δείγματα εργασίας του, ενώ στην οθόνη
του υπολογιστή του συνεχίζει τις απαραίτητες διορθώσεις. Το κοινό τον βοηθά να τα συνεχίσει. Πληρώνοντας μόνο
το κόστος της εκτύπωσης σαν προαγορά
έργου, τον βοηθά να δει, να τσεκάρει
το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει το έργο
και να συνεχίσει περαιτέρω
ÆêÝòëæêâ: ÕæõÝòõè 20 Ñëõúãòàðö Þúó
30 Ææëæíãòàðö 2010.
Øÿòðó: THE X-ART-I GALLERY,
ÒâñâíÝòëðö 25, (Òì. »éúîðó),
Êæôôâìðîàëè õèì 6942 860 890.
Áòæó ìæêõðöòäàâó: ÆæöõÞòâ Þúó
Òâòâôëæöß 18,15 – 21,00.
É Þëéæôè ñòâäíâõðñðêæàõâê
ôõâ ñìâàôêâ õðö:Contrast /
Ãîõàéæôè: ×æôõêãÝì ×úõðäòâ÷àâó
Êæôôâìðîàëèó
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3 îÞæó æëéÞôæêó æäëâêîêÝçðîõâê
Contrast / Ãîõàéæôè: ×æôõêãÝì ×úõðäòâ÷àâó Êæôôâìðîàëèó
• Βασίλης Γιαγκόπουλος, φωτογραφική ομάδα Φωτοπόροι
Εγκαίνια: Παρασκευή 19 Νοεμβρίου στις 20:00, Διάρκεια: 19 /11 – 19 /12
Stretto, Κ. Ντήλ 18, τηλ. 2310 275159, Δευτέρα – Κυριακή 18:30 – 03:00
http://www.fotoporoi.gr/CONTRAST/photographers/giagkopoulos.htm
• Όνειρα και εφιάλτες - Stereosis fwd (ομαδική έκθεση)
Εγκαίνια: Σάββατο 20 Νοεμβρίου στις 19:00, Διάρκεια: 20/11 – 11/12
Stereosis, Ζεύξιδος 3, τηλ. 2310 250223, Δευτέρα - Σάββατο 10:00 – 19:00 (Κυρ. κλειστά)
http://www.fotoporoi.gr/CONTRAST/photographers/stereosis.htm
• Κυριάκος Πίσσαρης, ανεξάρτητος φωτογράφος, με την συνεργασία της ActionAid
Εγκαίνια: Δευτέρα 22 Νοεμβρίου στις 21:00, Διάρκεια: 22/11 – 3/12
Partizan, Βαλαωρίτου 29, τηλ. 2310 543461
Δευτέρα – Κυριακή 20:00 – 04:00
http://www.fotoporoi.gr/CONTRAST/photographers/pissaris.htm

stray.gr
ØòêôõðöäæîîêÝõêëð Bazaar
Η εταιρεία Photoflex Studio - Jorgensen Albums
of Australia & D. Ioannou Photography θα
είναι ένας από τους χορηγούς του Bazaar που
διοργανώνεται από το Σωματείο εθελοντών
‘Stray.Gr’ με σκοπό την βοήθεια των αδέσποτων
ζώων στην Ελλάδα. Βοηθήστε κι εσείς με την
παρουσία σας ή ακόμα και με τη συμμετοχή σας
στο Bazaar. Στο bazaar θα βρείτε πολλά δώρα
για φίλους και αγαπημένους και με τις αγορές
σας θα βοηθήσετε τους τετράποδους φίλους
μας. Ρίξτε μια ματιά στην ιστοσελίδα του Stray.
gr και δείτε το σημαντικό έργο που γίνεται από
εθελοντές.
ÉíÞòâ: 05 Ææëæíãòàðö, ÎÞòðó: Êèôæàðî Lofts
Áòâ: 10:00 - 20:00, Îæõòý: Ìæòâíæêëýó
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Epson
Ãôþòíâõð inkjet printer íæ Wi-Fi
Ο Epson Stylus Photo PX720WD είναι
ένας κομψός inkjet εκτυπωτής όλασε-ένα που συνδέεται μέσω Wi-Fi και
Ethernet ενώ έχει δυνατότητες σάρωσης
και αντιγραφής και αυτόματης εκτύπωσης
διπλής όψης. Με την οθόνη LCD 6.3cm
και το πάνελ αφής για εύκολη πλοήγηση,
η χρήση του PX720WD είναι πανεύκολη.
Οι φωτογραφίες μπορούν να προβάλλονται και να τυγχάνουν επεξεργασίας
απευθείας στον εκτυπωτή από κάρτες
μνήμης, USB και κάμερες με PictBridge
χωρίς τη χρήση Η/Υ. Οι χρήστες μπορούν
επίσης να τυπώνουν απευθείας σε ειδικά
CD και DVD. Τα μελάνια Epson Claria
Photographic προορίζονται για την παραγωγή φωτογραφιών υψηλής ευκρίνειας
ανθεκτικών στο ξεθώριασμα, τις μουτζούρες και το νερό.
EPSON 210 8099499

Photometron
Çãåðíâåêâàæó ñòðô÷ðòÞó
Η εταιρεία Photometron ανέλαβε μια πρωτότυπη δράση στηριζόμενη από τους οίκους
του εξωτερικού που συνεργάζεται και αντιπροσωπεύει. Για μία εβδομάδα τον χρόνο θα
διατίθεται αποκλειστικά στην Ελληνική αγορά ένα προϊόν στην χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης, και σε περιορισμένα τεμάχια. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται κάθε βδομάδα
για την τρέχουσα προσφορά μέσω ηλεκτρονικών δελτίων (newsletter) ή από τα τηλέφωνα της εταιρείας (210 6006239). Για την τρέχουσα εβδομάδα και μέχρι τις 22/11/2010
η εταιρεία θα διαθέτει την οθόνη NΕC P221W 22” μέγιστης ανάλυσης 1680x1050 σε
προνομιακή τιμή (€390+ΦΠΑ). Η προσφορά ισχύει αυστηρά μέχρι τις 22/11/2010 για
περιορισμένο αριθμό τεμαχίων.
PHOTOMETRON 210 6006239

Nikon CoolPix S5100
Superslim wideangle
Tην είχαν αναγγείλει λίγο πριν τη Photokina, τώρα κυκλοφορεί στην
Ευρώπη. Η slimline S5100 με τo CCD 12,2Μegapixel 1/2,3in. είναι μια από
τις πιο μοντέρνες σχεδιάσεις στη γκάμα Coolpix. Παρά το ελάχιστο πάχος
(μόλις 21,6mm) ενσωματώνει ευρυγώνιο zoom φακό 5x αποτελούμενο
από 7 στοιχεία σε 6 γκρουπ με κάλυψη 28-140mm. Κυκλοφορεί σε έξι
μεταλλικά χρώματα που θα ταιριάξουν σε όλες τις απαιτήσεις: κόκκινο,
μαύρο, μπλε, ροζ, βυσσινί και ασημί. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της είναι
σίγουρα το εξελιγμένο σύστημα οπτικής σταθεροποίησης VR (Vibration
Reduction) με διορθωτικό γκρουπ οπτικών στοιχείων εντός φακού,
το οποίο έχει αποδειχθεί πιο αποδοτικό από τα συστήματα που
επιδρούν στον αισθητήρα (sensor shift). Σε συνεργασία με το
σύστημα Motion Detection, τα ηλεκτρονικά Expeed C2 της
Coolpix S5100 «καταλαβαίνουν» αν ο χρήστης κρατάει στο χέρι
τη μηχανή ή χρησιμοποιεί τρίποδο, και επιλέγουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις αυτόματα. Για την ευκολία του χρήστη εκτός από
το συνηθισμένο αυτόματο πρόγραμμα υπάρχουν 18 ρυθμίσεις
σκηνών (πορτρέτο, τοπίο, σπορ, νυκτερινό πορτρέτο, πάρτι,
παραλία, ηλιοβασίλεμμα, χιόνι, αυγή και δειλινό, νυκτερινό
τοπίο, closeup, τρόφιμα, μουσείο, πυροτεχνήματα, αντιγραφή
κειμένων, κόντρα φως, panorama assist).
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888
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Grass Valley
Òòðô÷ðòÞó íÞøòê õð õÞìðó õðö 2010!
Η εταιρεία Grass Valley φέρνει το πνεύμα
των εορτών νωρίτερα, μέσα από μοναδικές
προσφορές που ισχύουν από τις 8 Νοεμβρίου του 2010 και μέχρι τέλος του χρόνου.
Αποκτήστε την ολοκληρωμένη λύση επεξεργασίας βίντεο HDstorm Plus, στο κόστος
της HDstorm. Το επιπλέον HDstorm Bay
που παρέχεται στην συσκευασία, προσφέρει
ένα επιπλέον ζεύγος HMDI εισόδου/εξόδου
καθώς και όλες τις αναλογικές εισόδους και
εξόδους (Composite, S-Video & Component
I/O). Με την αγορά της STORM 3G παίρνετε
δωρεάν και την γεννήτρια χαρακτήρων και
animation Vistitle. Τέλος μπορείτε να προμηθευτείτε μόνο την Vistitle σε τιμή γνωριμίας
μέχρι το τέλος του χρόνου.
TECHNO-TRADE 210 5222309

Canon imageFORMULA P-105M
EöÞìêëõðó ÷ðòèõýó æëõöñúõßó äêâ øòßôõæó Macintosh
Ο imageFORMULA P-150M, είναι ένας μικρός και γρήγορος φορητός σαρωτής
διπλής όψης που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών Apple
Macintosh. Ο imageFORMULA P-150 απέσπασε ευνοϊκές κριτικές του τύπου και
διακρίθηκε για το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά του με το iF Design Award.
Ο imageFORMULA P-150M εμφανίζεται βελτιωμένος σε σημεία, αυξάνοντας την
παραγωγικότητα στο γραφείο, το σπίτι ή ακόμα και όταν ο χρήστης βρίσκεται εν
κινήσει. Συνοδεύεται από το λογισμικό CaptureOnTouch της Canon, το οποίο επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των αρχείων μέσω Cloud και Evernote, προσφέροντας
της δυνατότητα για άμεση σάρωση, αμέσως μετά τη σύνδεση, χωρίς να απαιτείται
χρόνος εγκατάστασης κάποιας εφαρμογής ή οδηγού. Το CaptureOnTouch παρέχει
εύκολη και πρακτική σάρωση με προρυθμισμένες εργασίες, όπως την απευθείας
σάρωση σε εφαρμογή iPhoto της Mac. Προσφέρει επίσης δυνατότητα σάρωσης
δεσμίδας 15 σελίδων ανά λεπτό, διευκολύνοντας έτσι τους χρήστες Macintosh.
ËNTERSYS 210 9554000

ÄÎW Paris Photo 2010
Ãîâëðêîÿéèëæ ð îêëèõßó õðö åêâäúîêôíðþ
Ο Ούγγρος φωτογράφος Gábor Ösz κέρδισε το φετινό βραβείο του
διαγωνισμό που διοργανώνει το Paris Photo και η BMW. Ο φωτογράφος έλαβε το ποσό των 12.000 ευρώ για την φωτογραφία του με τίτλο
Permanent Daylight. Εμπνευσμένος από το ηλεκτρικό αυτοκίνητο
της BMW Concept ActiveE που θα κυκλοφορήσει στους δρόμους το
2011, ο φετινός διαγωνισμός ΒΜW Paris Photo 2010 είχε θέμα το ηλεκτρικό ρεύμα (!). Με τίτλο “Electric Vision” ο διαγωνισμός είχε σκοπό
να τονίσει το πώς το ηλεκτρισμός επηρεάζει το τεχνολογικό ρεύμα της
κοινωνίας μας και πως παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του
βλέμματος με το οποίο αντιμετωπίζουμε τον κόσμο. Το Paris Photo
είναι μια ετήσια φωτογραφική “γιορτή” που ενώνει περισσότερες από
100 γκαλερί και φωτογραφικές εκδόσεις με σκοπό να παρουσιάσει
μερικά από τα πιο αξιόλογα παραδείγματα φωτογραφικής έκφρασης
από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.

© Gábor Ösz , Permanent Daylight N°6, 12.1.2004 -16.1.2004, 2004
Courtesy Galerie Loevenbruck, Paris
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Sony
ÏÞð concept äêâ high-defInition ãêîõæðëÝíæòâ
Ένα νέο concept για βιντεοκάμερες
επεξεργάζεται η Sony. H NXCAM
(προσωρινό όνομα) θα έλθει στην
αγορά στα μέσα του 2011 και θα
φοράει αισθητήρα από τον κόσμο
των 35mm, εμπνευσμένο από τους
τυπικούς αισθητήρες των DSLR. Η
Sony θεωρεί ότι μια τέτοια βιντεοκάμερα θα φέρει καλύτερη εικόνα
και καλλιτεχνική ματιά στο βίντεο.
Φυσικά η NXCAM θα είναι συμβατή
με τους φακούς της εταιρείας αφού
διαθέτει το σύστημα Ε-Μοunt ίδιο με
αυτό της σειράς NEX και της βιντεοκάμερας ΝΕΧ-VG10.

Leica S2

SONY 801 1192000

Ôöíãâõýõèõâ íæ ÷âëðþó Hasselblad, Mamiya ëâê Pentax
Ένας σημαντικός ανασχετικός παράγοντας στην αποδοχή του ψηφιακού συστήματος
μεσαίου φορμά S2 της Leica ήταν η μικρή γκάμα φακών (μόνον τέσσερις, οι εξής: Leica
Summarit-S 35mm f/2.5, Summarit-S 70mm f/2.5, APO Macro Summarit-S 120mm f/2.5
και APO Elmar-S 180mm f/3.5. Το σκηνικό αυτό ανατρέπει η απόφαση της γερμανικής
εταιρίας να φέρει στην αγορά ειδικούς αντάπτορες προσαρμογής φακών για τα εξής
συστήματα: Pentax 67, Hasselblad V-system και Mamiya 645. Όπως δήλωσε και ο κος
Christian Erhardt, αντιπρόεδρος της εταιρίας: «η αξία αυτής της κίνησης είναι διπλή. Από
τη μια μεριά έχουμε ήδη τη γκάμα των τεσσάρων φακών μας καθώς και των υπόλοιπων
που είναι στο στάδιο της εξέλιξης. Από την άλλη με τους αντάπτορες αυξάνουμε τα περιθώρια επιλογής ενώ έτσι αφήνουμε τους φωτογράφους να κατανοήσουν την υψηλότερη
απόδοση με οπτικά Leica.”
ÔÌËÃÆÑÒÑÖÍÑÔ ×ÚÕÑÅÓÃ×ËÌÃ 210 3818301

Canon Legria
NÞâ æòâôêõæøîêëß ãêîõæðëÝíæòâ ÉF M32
Η επικράτηση του High definition μας φέρνει συνεχώς νέα μοντέλα βιντεοκαμερών
για όσους θέλουν να συνταξιοδοτήσουν
την παλιά miniDV ή προγενέστερη κάμερά
τους. Η Canon, από τους κυριότερους
παίκτες στη μικρή σκακιέρα του ανταγωνισμού, προτείνει στη μεσαία κατηγορία τη
νέα HF M32 από τη σειρά Legria. Ενσωματώνει αρκετά από τα χαρακτηριστικά των
υπόλοιπων της σειράς, όπως οθόνη αφής.
Έχει αισθητήρα HD CMOS 3,3Μegapixel,
zoom 18x και επεξεργαστή Digic III. Χάρη
στην τεχνολογία Advanced Face Detection,
αναγνωρίζει ως 35 πρόσωπα σε κάθε καρέ.
Διαθέτει οπτικό σταθεροποιητή εικόνας
Super Range Optical Image Stabilizer με
α. λειτουργία Dynamic που ελαχιστοποιεί
τις κουνημένες λήψεις όταν γίνονται με τον
εικονολήπτη να περπατάει ή να κινείται
γενικώς και β. τη λειτουργία Powered
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που ταιριάζει σε μεγάλο zoom και παγώνει την εικόνα με το πάτημα ενός κουμπιού. Για
την αποθήκευση των video clip δεν χρειάζεται ν’ ανησυχείτε καθόλου εφόσον υπάρχει
διαθέσιμη εσωτερική μνήμη 64GB και υποστηρίζονται (για πρώτη φορά στη σειρά Legria)
κάρτες μνήμης Extended Capacity SDXC με θεωρητικό όριο τα 2Terra.
ËÏÕÇRSYS 210 9554000
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ČĄĕĂċĈĕĄČ čĄČ ĔĈ ĘĒğĄ ĄďċĒĄčĂ!

NEW: LEICA M9
The freedom to capture the decisive moment.
²Æ»¿¬±, ®³«´»³¾³´¨, compact ¯º³¾»§º¯³ ½¾¹· ÀÃ¾¹»¦À¹ ·« µ¦¬¯³ ¶§»¹¼ ½¾± ®»¦½±!
 M9 ¯©·«³ ± ¶³´»Æ¾¯»± ¶±Á«·¨ ½¾¹· ´Æ½¶¹ ¶¯ 24x36 full format «³½²±¾¨»«,
º»¹½À§»¯³ ¿Â±µ¨ º¹³Æ¾±¾« ¯³´Æ·«¼ ´«³ ®³«²§¾¯³ ¶³« ¯¸«³»¯¾³´¨ ´¦¶« À«´È·.
 M9, ¯©·«³ ± ³®«·³´¨ ¶±Á«·¨ ³« ·« «º¹²«·«¾©½¯³¼ ¾±· ´¦²¯ ½¾³¶¨!
³« º¯»³½½Æ¾¯»¯¼ ºµ±»¹À¹»©¯¼ ¯º³½´¯À¾¯©¾¯: www.skiadopoulos.gr

12 George Str. 10677 Athens Greece tel +302103841236 fax +302103815908
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Leadership & marketing

Eàíâôõæ ýìðê ñúìèõÞó!
¿ñðêâ ëê âî æàîâê è åðöìæêÝ ôðö, åæó õðî æâöõý ôðö úó ñúìèõß

Πιθανόν να εργάζεσαι σ’ ένα κουβούκλιο και

Αν βρίσκεσαι στον επιχειρηματικό κόσμο, είσαι ένας πωλητής. Δεν υπάρχει θέμα
επιλογής. Δεν έχει σημασία αν σε προσφωνούν στέλεχος, μηχανικό, διευθυντή
εργοστασίου, γραμματέα, ξυλουργό, χημικό, σχεδιαστή, αντιπρόεδρο. Δεν είσαι
παρά ένας πωλητής. Κάθε μέρα, όλο το χρόνο πουλάς στους ανθρώπους τις
ιδέες σου, την εταιρία σου και το πιο σπουδαίο, τους πουλάς τον εαυτό σου...

να μην είσαι σε θέση να έχεις κάτι καλύτερο
από ένα μεταχειρισμένο Volkswagen. Ωστόσο,
μπορείς να χρησιμοποιείς όλα αυτά ως έμμεσο
βοήθημα στην πώληση του εαυτού σου. Το ίδιο
ισχύει και για το σπίτι σου, τα άλλα περιουσιακά
σου στοιχεία και για τις προσωπικές σου συνήθειες. Και ας μην αναφέρουμε τη γυναίκα και τα
παιδιά σου...

Μπορεί να το κάνεις με επιδεξιότητα ή ανεπαρκώς, ενσυνείδητα ή χωρίς να το γνωρίζεις, επιτυχημένα ή αποτυχημένα. Πάντως πουλάς. Συνέχεια. Μπορεί να ισχυριστείς
πως δεν έχεις ταλέντο για πωλητής. Αυτό δεν είναι το σημείο που συζητάμε. Εξάλλου
οι περισσότεροι άνθρωποι που ονομάζονται πωλητές έχουν λίγο ή και καθόλου
ταλέντο για πωλήσεις. Όμως, έτσι κι αλλιώς, πολλοί από αυτούς επιτυγχάνουν.
Το είδος της πώλησης για το οποίο συζητάμε εδώ είναι περισσότερο θέμα στάσης
παρά ταλέντου.
Αν μπορείς να δημιουργήσεις στο μυαλό σου και μετά να τελειοποιήσεις και να
διατηρήσεις τη σωστή νοοτροπία των πωλήσεων, τότε θα αυξηθεί ο βαθμός της
επιτυχίας σε ό,τι κάνεις. Θα φανεί στην ποιότητα της δουλειάς σου, στη στάση σου
απέναντι στη δουλειά σου και απέναντι στους συνεργάτες σου. Ακόμα, θα επηρεάσει
τη σαφήνεια και το περιεχόμενο των ιδεών σου.
Αν δείξεις τον ενθουσιασμό ενός καλού πωλητή, σύντομα θ’ ανακαλύψεις ότι τουλάχιστον ένα μέρος του ενθουσιασμού αυτού γίνεται πραγματικότητα. Θα φανεί στο
προϊόν που δημιουργείς, στην υπηρεσία που εκτελείς, στην αναφορά που γράφεις,
στα τηλεφωνήματα που κάνεις, στα γράμματα που υπαγορεύεις. Ακόμα θα φανεί από
το τι θα πεις στον υποψήφιο για μια θέση που δίνει συνέντευξη, ή στον προϊστάμενο
σου που θα σε προσκαλέσει σε γεύμα.
Πολλοί από τους τρόπους με τους οποίους πουλάς τον εαυτό σου, είναι έμμεσοι.
Δεν υπάρχει λόγος να διατυμπανίζεις αυτό που κάνεις. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν
κάνεις, καθιστός ή όρθιος, αν οι άλλοι μπορούν να σε δουν, αποτελείς εμπόρευμα
στη βιτρίνα. Μπορείς να εμπορευματοποιήσεις τον εαυτό σου σωστά ή λανθασμένα,
επιδεικνύοντας τα πιο θετικά ή τα λιγότερο θετικά στοιχεία του εαυτού σου. Υπάρχει λόγος για τον οποίο οι πρώτες εντυπώσεις διαρκούν τόσο πολύ. Όταν κάποιος
πρωτοέρχεται σ’ επαφή μαζί σου, παίρνει σε μικρό χρονικό διάστημα ένα μεγάλο
όγκο πληροφοριών για σένα. Ίσως δεν είναι σε θέση να καταγράψει συνειδητά όλες
τις εντυπώσεις που του άφησες, αλλά τις παίρνει και τις αποθηκεύει.
Παρατηρεί την προσωπικότητά σου, ακούει αν η φωνή σου εκδηλώνει σιγουριά,
νιώθει τη θέρμη της χειραψίας σου. Του δίνεις ακόμα περισσότερες πληροφορίες
από τον τρόπο με τον οποίο «συσκευάζεις» τον εαυτό σου. Από τα ρούχα και την
εμφάνισή σου θα κρίνει αν είσαι ένας σχολαστικός άνθρωπος ή όχι, αν είσαι άνετος ή
νευρικός, προσεκτικός ή απρόσεχτος, συντηρητικός ή προοδευτικός.
Είναι εκπληκτικό το πόσες πληροφορίες δίνει για ένα άτομο το γραφείο του και
ο χώρος όπου αυτός εργάζεται. Μπαίνοντας στο γραφείο κάποιου, ακόμα και όταν
αυτός απουσιάζει, μπορείς ν’ ανακαλύψεις συχνά ένα ολόκληρο κόσμο γύρω απ’
αυτόν. Είναι σχεδιασμένος ο χώρος αυτός για χώρο εργασίας ή για βιτρίνα;
Ή μήπως και τα δύο; Είναι διακοσμημένος με γούστο ώστε ν’ αντανακλά την προσωπικότητά του, ή μήπως είναι ένα γυαλιστερό, ακριβό γραφείο που αντανακλά το
γούστο του διακοσμητή του; Η εμφάνιση ενός γραφείου μπορεί να σου φανερώσει
αν αυτό ανήκει σ’ έναν πολυάσχολο άνθρωπο ο οποίος ελέγχει πλήρως τη δουλειά
του, ή σε κάποιον που συσσωρεύει απλώς χαρτιά, σε κάποιον που αγαπά τη
δουλειά του ή τη μισεί, σ’ έναν εικονοκλάστη ή έναν κομφορμιστή, σε κάποιον που
έχει δικές του ιδέες ή σε κάποιον που νιώθει πιο άνετα με τις ιδέες των άλλων.
Ό,τι ισχύει για το γραφείο ενός ανθρώπου το ίδιο ισχύει και για το αυτοκίνητο του.
Αυτό σου φανερώνει τι πιστεύει ο ίδιος για τον εαυτό του. Σου έτυχε ποτέ να βγεις με
κάποιον για φαγητό, ν’ ανοίξεις την πόρτα του αυτοκινήτου του και να το βρεις γεμάτο αποτσίγαρα, τσαλακωμένους χάρτες, παιδικά παιχνίδια και τσαλακωμένα χάρτινα
πιάτα; Σίγουρα αυτό κάτι σου λέει για το φίλο σού. Έτσι δεν είναι;
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Ο επιχειρηματικός κόσμος αποτελείται από
αγοραστές και πωλητές. Ένας καλός βασικός
κανόνας που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι πως
οι πωλητές κερδίζουν περισσότερα από τους
αγοραστές. Σε κάθε σχέση πωλητή - αγοραστή,
ο πωλητής είναι αυτός που έχει την πρωτοβουλία. Είναι ο επιθετικός, αυτός που ελέγχει την
κατάσταση. Αν το επιτύχει, κατορθώνει να κάνει
τον αγοραστή να δει τα πράγματα από τη δική
του πλευρά, να υποκύψει στη θέλησή του και
να κάνει τελικά αυτό που θέλει.
Ένα σημείο κλειδί: οι άνθρωποι τρελαίνονται
να τους πουλούν πράγματα. Τους αρέσει πολύ
να βλέπουν έναν καλό πωλητή σε δράση. Τους
αρέσει να αγοράζουν από έναν πωλητή, ο οποίος τους έχει πουλήσει κάτι με την αξία του.
Οι περισσότεροι άνθρωποι περιμένουν από
έναν πωλητή να πουλάει εντυπωσιακά και
απογοητεύονται αν δεν το κάνει. Θέλουν την
προσπάθεια για την πώληση εξίσου μετά την
αγορά όσο και πριν. Αν ο πωλητής σταματήσει
την προσπάθεια του μετά την πώληση, ο αγοραστής δε νιώθει μόνο απογοητευμένος αλλά και
εξαπατημένος.
Αν βρίσκεσαι στις επιχειρήσεις για να τονώνεται
το εγώ σου, να σου λένε καλά λόγια και να σε
διασκεδάζουν, αν σου αρέσει, με λίγα λόγια,
να σου πουλούν, τότε βρες μια δουλειά όπου
θα έχεις το ρόλο του αγοραστή. Αν όμως είσαι
στις επιχειρήσεις για να δημιουργείς και να σου
δίνουν υψηλή ανταμοιβή σε αντιστάθμισμα των
αξιών που δημιουργείς, τότε διάλεξε το ρόλο
του πωλητή.

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìðþî âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð: ‘‘32 øòöôðà
ëâîýîæó äêâ ëÝéæ
åöîâíêëý ôõÞìæøðó’’
õðö Richard R. Canarroe.
Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ
âñý õêó ÃäòðõêëÞó
ÔöîæõâêòêôõêëÞó Çëåýôæêó/
BIBÍËÑÊÉÌÉ MANATZMENT
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

€ 20 ąûă Čû ČĊ÷û üăüĆ÷û!
ÓĎĊÿçć Čû õĄĈþû ûxĈċČĈĆöď ąûă ûćČăąûČûüĈĆöď!

Òăû ČĂĆÿĀĎćăąõď xûĊûāāÿĆ÷ÿď ČĂĆ.: 210 8541400 (ąûčĂwÿĊăćç10:00 - 18:00)
ÕùĈåĊùĉĀ vĈĆĉþĆĈåč uóĎĈā 15 æĆýuúĈõĆď 2010

÷ĈĎĂćĈē 192
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 9,04

÷ĈĎĂćĈē 320
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

÷ĈĎĂćĈē 208
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

±«À± À ®µ®·« ¸¾ ¿À» www.photo.gr
êðøîô õçöçééêðîç÷
õĒđē ĕđ ĈĒČđćČčĝ úøôéöçúô÷ øĒđĖÿčĊ 1 & ïđĖĒĕĂćđĖ, 104 45 çċāďĄ • ĕĊĎ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485
êďćČĄėĀĒđĄČ ĆČĄ ĕĄ ĄĒĄčÿĕĚ ąČąĎĂĄ (ĔĊĈČğďĚ Ĉ û). õĄĒĄčĄĎğ ĈČčđČďĚďāĔĕĈ ĄĉĂ đĖ, ĆČĄ ďĄ ĔĖďĈďďđĊċđĞĈ ĆČĄ ĕđď ĕĒĝđ ĎĊĒĚāē čĄČ ĄđĔĕđĎāē ĕđĖē
ôďđĄĕĈğďĖđ ............................................................................
...................................................................................................
ČĈĞċĖďĔĊ .....................................................................................
õĝĎĊ...........................................................ø.ï.: ...........................
ñđĒĈĂĕĈ ďĄ ĈČčđČďĚďāĔĈĕĈ ĄĉĂ đĖ ĔĕĄ ĈĐāē ĕĊĎĀėĚďĄ :
êĒĆĄĔĂĄē: ..................................ôČčĂĄē: .........................................
ïČďĊĕĝ: ..........................................................................................
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 èĄĔČčÿ ñĄċāĄĕĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 15,07
 ñĂĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ... 1000 ðĀĐĈČē... / € 9,04
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ čĄČ ïđČďĚďĂĄ / € 9,04
 õĈĒĂ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 9,04
úĚĕđĆĒĄėĂĄ - ÷ĖďđĕČčā ČĔĕđĒĂĄ / € 15,07

 úĂĎČđē ñĄĒĆĄĒĂĕĊē / € 5,03
 èđĞĎĄ õĄĄěĚÿďďđĖ / € 5,03
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ Glamour / € 15,07 € 10,00
 øđ ñĈĆÿĎđ úđĒÿ / € 12,06

 100 ûĒĝďČĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ / € 15,07
 EõEKINA / € 10,04
 ïđĞąĄ / € 6,03
 êĕāĔČĄ ĔĖďćĒđā Ĕĕđ úøôéöçúô / € 70,00 (êĐĚĕĈĒČčĝ € 120)
 õĒĝĔĚĄ ĕĊē ïĒāĕĊē. Nelly's / € 30,00 ÷Ĉ ĄďĄĕĞĚĔĊ
 üĊėČĄčā ėĚĕđĆĒĄėĂĄ. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 üĊėČĄčĀē SLR. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 ì úċČďđĚĒČďā ĒđĔėđĒÿ/ € 20,00 ñĈ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē

*øČĀē Ĉ ú.õ.ç. Ĉď ĔĖĈĒČĎĄąÿďđďĕĄČ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē đĖ čĖĄĂďđďĕĄČ Ąĝ € 6,00 ĀĚē € 10,00 ĄďĄĎĝĆĚē ĕđĖ ąÿĒđĖē

ÔÇÍËÆÃ 25

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÎÝììðî íâó æíñâàçðöî, äêâ ñðììðôõß ÷ðòÝ
Îàâ åêâ÷ðòæõêëß ñòðôÞääêôè ôõâ ðêëðîðíêëÝ õèó øÿòâó íâó
Μετά από μια περίοδο ανακωχής, επανήλθαν στο εξωτερικό τα αρνητικά σενάρια
για την Ελληνική οικονομία, τα οποία προβλέπουν μεταξύ των άλλων την αναδιαπραγμάτευση του χρέους με χρονική επιμήκυνσή του. Το σημαντικότερο επιχείρημα αυτών που υποστηρίζουν αυτή την άποψη είναι, ότι η χώρα μας με το πρόγραμμα της ΕΕ του ΔΝΤ και της ΕΚΤ εισήλθε σε μια ύφεση διαρκείας, από την οποία θα
είναι δύσκολο να εξέλθει . Ήδη, γίνεται λόγος για παραμονή στο πρόγραμμα και
μετά το 2013.
Εύλογο είναι το ερώτημα: γιατί όλα αυτά τα αρνητικά σενάρια αφού τα μακροοικονομικά στοιχεία που δίδονται στη δημοσιότητα είναι πολύ ικανοποιητικά και μέσα στους
στόχους, μερικά δε, όπως αυτό της ύφεσης, είναι και καλύτερα του αναμενόμενου;
Παραδόξως, το μόνο στοιχείο που είναι αρνητικό, είναι αυτό της υστέρησης των εσόδων
παρά την αύξηση του ΦΠΑ κατά τέσσερις μονάδες και του γεγονότος ότι η ύφεση θα είναι μικρότερη του -4%, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα. Εδώ βρίσκεται ακριβώς
βρίσκεται και ο πυρήνας του όλου ζητήματος.
Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το αρχικό πρόγραμμα που εκπονήθηκε με την
προσχώρηση της Ελλάδος στο μηχανισμό στήριξης, προέβλεπε για το 2010 ύφεση 4%,
πληθωρισμό 1,9%, μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ -2.8% και ανεργία 11,8%. Η ύφεση
στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο ήταν 2,5% και 3,5% ,αντίστοιχα με τα τρίμηνα του
2009. Ο μέσος όρος είναι λοιπόν 3%. Για να ανέλθει η ύφεση στο 4% - που προέβλεπε
το πρόγραμμα - θα πρέπει στα επόμενα δύο τρίμηνα να παρουσιάσει άνοδο της τάξεως
του 5% ανά τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2009 οπότε να φτάσει συνολικά στο
16, το οποίο διαιρούμενο δια του 4 να παρουσιάσει μέσον όρο 4%. Πράγμα απίθανο, γιατί τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2009 παρουσίασαν την μεγαλύτεροι ύφεση για το
2009. Σημειωτέον, το ΑΕΠ και η ύφεση υπολογίζονται σε πραγματικές τιμές λαμβάνουν
δηλ. υπόψιν και τον πληθωρισμό με την χρήση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ (βλέπε
υποσημείωση). Άρα λογικό συμπέρασμα είναι ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας
παρουσιάζουν, η ύφεση θα ανέλθει στο 3% με 3,5%. Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι το
προβλεπόμενο ονομαστικό ΑΕΠ θα μειωθεί μόλις στο -0,6%!. Επιπλέον ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,5% με 4% έναντι του αρχικά εκτιμημένου 1,9%.
Το ΔΝΤ πάντως σε μια έκθεση προ δύο εβδομάδων, επιμένει στη αρχική της πρόβλεψη
για ύφεση της τάξεως του -4%.

ÑêëðîðíêëÝ éÞíâõâ
TOY ΜΠAΜΠΗ ΑΛΕΞAΝΔΡΟΥ
ρισσότερα έσοδα ΦΠΑ, δηλ 3 δις, αντί των
2,6 δις που ανέμενε από την αύξηση κατά
20% και πλέον των συντελεστών του ΦΠΑ από 19% στο 23%- και που είχαν προϋπολογιστεί - τα 2,6δις - στη βάση μείωσης του
ονομαστικού ΑΕΠ για το 2010, -2,8%.
Η δικαιολογία που δίνουν κυβερνητικοί
παράγοντες είναι, ότι η υστέρηση των
εσόδων οφείλεται στη μη απόδοση του
ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις. Η δικαιολογία
αυτή, είναι λίαν επιεικώς αστεία. Είναι γνωστό, σε όσους γνωρίζουν, ότι η μη απόδοση
του ΦΠΑ ισοδυναμεί με αδυναμία της επιχείρησης να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε
δραστηριότητα, γιατί ανά πάσα στιγμή της
ζητείται φορολογική ενημερότητα. Επομένως, ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται ενδεχόμενα από
κάποιες επιχειρήσεις, που βρίσκονται μεταξύ
φθοράς και αφθαρσίας έτοιμες δηλαδή να
κλείσουν.
Ένα άλλο επιχείρημα του υπουργείου
Οικονομικών είναι ότι η έλλειψη εσόδων
οφείλεται σε αδυναμίες των Εφοριών,
οι διευθυντές των οποίων όμως απαντούν
με το αυτονόητο: «ουκ αν λάβεις παρά του
μη έχοντος»…

Ας σταθούμε λίγο σε αυτό το -0,6 % το ύψος δηλαδή της μείωσης του ονομαστικού

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια
εσκεμμένη παραποίηση μακροοικονομικών
στοιχείων της οικονομίας, στην οποία φυσικά συμμετέχει και η τρόικα.
Ο λόγος είναι προφανής.
Η ανακοίνωση των πραγματικών στοιχείων
της Ελληνικής οικονομίας θα σήμαινε την

ΑΕΠ. Ανατρέχοντας κάποιος στις ειδήσεις θα διαπιστώσει ότι σε κανένα κλάδο της οικονομίας η υποχώρηση του κύκλου εργασιών του, δεν είναι μικρότερη του 10%,
σε σχέση με το 2009. Όπως στο τουρισμό, στις κατασκευές, στη βιομηχανική παραγωγή,
στις μεταφορές, στο χρηματοπιστωτικό τομέα (που σημειωτέον συμβάλλει στη διαμόρφωση του ΑΕΠ κατά 15 έως 20%), κλπ. Ο μόνος τομέας που έχει μικρότερη υποχώρηση είναι αυτός της κατανάλωσης που υπολογίζεται στο -4%. Σημειωτέον ότι μείωση της
τάξεως του 10% των εσόδων από τον τουρισμό ισοδυναμεί με μια υποχώρηση άνω του

αποδοχή της αποτυχίας του προγράμματος
πολύ σύντομα, κάτι το οποίο είναι έξω
από τους σχεδιασμούς της. Η ένταξη της
Ελλάδος στο μηχανισμό στήριξης ήταν μια
«αγορά χρόνου» για την Ευρώπη και τη
χώρα μας, ώστε να ληφθούν μέτρα για τη
Ελληνική οικονομία και να καταφέρει η

1% του συνολικού ΑΕΠ ετησίως .Πέραν όμως των στοιχείων που δημοσιοποιούνται,
αρκεί να απευθυνθεί κανείς σε κάποιον επιχειρηματία η άνθρωπο της αγοράς για να

νότια Ευρώπη εν τω μεταξύ να συμμαζέψει,
όσο μπορεί, τα οικονομικά της. Όλοι έχουν

διαπιστώσει, ότι η υποχώρηση του κύκλου εργασιών τους, στη καλύτερη των περιπτώσεων είναι μικρότερη του 10%. Πως λοιπόν η μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ για το
2010 προβλέπεται μόλις λιγότερο από μηδενική;
Kάτι δεν μας λένε καλά εδώ. Η καταχώρηση στη οικονομία ενός μέρους της, με το
αποκαλούμενο «κίνημα των αποδείξεων», δεν μπορεί να δικαιολογήσει την σχεδόν
μηδενική ονομαστική ύφεση. Επιπλέον, πως δικαιολογείται η σημαντική υστέρηση στα
έσοδα του ΦΠΑ, που οδηγεί την κυβέρνηση στη άρον - άρον περαίωση των εκκρεμών
φορολογικών υποθέσεων, αφού η μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ προβλέπεται δυο
ποσοστιαίες μονάδες λιγότερη; Αυτό δε, μεταφραζόμενο σε αριθμούς, ισοδυναμεί με
4,8 δις. ευρώ περισσότερη φορολογητέα ύλη , κάτι το οποίο με τη σειρά του θα σήμαινε περισσότερα έσοδα από το ΦΠΑ, αντί λιγότερα όπως μας πληροφορούν.
Με πρόχειρους υπολογισμούς, θα έπρεπε να αναμένει η κυβέρνηση 400 εκ. ευρώ πε-

επίγνωση ότι
η Ελλάδα αδυνατεί να φέρει σε πέρας το
πρόγραμμα - το χρέος της είναι τεράστιο
- και η προσπάθεια που γίνεται να μετατεθεί
χρονικά η αναδιαπραγμάτευσή του,
ή η ελεγχόμενη πτώχευση όπως πεισματικά την αποκαλούν Γερμανοί ιθύνοντες, η
αλλιώς της «πειθαρχημένης αναδιάρθρωσης», όπως έγραψε στους Φαινάνσιαλ Τάιμς
στις 28/9 ο Tommaso Padoa -Schioppa
σύμβουλος του πρωθυπουργού και πρώην
υπουργός οικονομικών της Ιταλίας.
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Ποτέ στην ιστορία δεν έχει πραγματοποιηθεί διάσωση τέτοιου μεγέθους μιας οικονομίας. Το ποσό των 110 δις Ευρώ σε τρία χρόνια, ισοδυναμεί με δανεισμό 100 εκατ Ευρώ
ημερησίως, χωρίς να λαμβάνεται υπ όψιν και ο δανεισμός της κυβέρνησης με ομόλογα
βραχείας λήξης ανά τακτά διαστήματα! Μια αποδοχή της αποτυχίας τόσο σύντομα, θα
ήταν καταστροφική για όλους. Για την Ευρώπη, γιατί θα παρέσυρε άμεσα και συνολικά
το οικοδόμημά της, για τη κυβέρνηση Παπανδρέου γιατί θα την οδηγούσε σε πρόωρη
αποτυχία και σε παραίτησή της σύντομα και το για ΔΝΤ για λόγους γοήτρου. Έτσι λοιπόν
βρέθηκε η «λύση» κοινής αποδοχής της παραποίησης των στοιχείων. Η μη δημοσιοποίηση του πραγματικού ύψους της ύφεσης δίνει την δυνατότητα της παραποίησης και
άλλων σημαντικών μακροοικονομικών στοιχείων όπως του λόγου ελλείμματος /ΑΕΠ,
συνολικού χρέους/ΑΕΠ και της ανεργίας. Εάν σε αυτά προστεθεί και το γεγονός ότι το
αναμενόμενο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών για το 2010 θα είναι πάνω του 10% του
ΑΕΠ, έλλειμμα που δεν υφίσταται για οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΟΑΣΑ - οι ΗΠΑ που
βρίσκονται σε μια από τις χειρότερες καταστάσεις έχουν μόλις 3 με 4% - και το οποίο
αναγκάζει την Ελλάδα σε ένα επιπλέον δανεισμό, αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος της
κατάστασης και της κρισιμότητας.
Όλα αυτά φυσικά είναι γνωστά στις αποκαλούμενες «αγορές» και στους οίκους αξιολόγησης, για αυτό άλλωστε τα spreads είναι πεισματικά κολλημένα σε δυσθεώρητες τιμές
γύρω στις 900 μονάδες βάσης, κάτι που μεταφράζεται με πιθανότητα χρεωκοπίας 90%
στα επόμενα δέκα χρόνια όπως έγραψε χθες η Φαϊνάνσιαλ Ταϊμς. Ουδέν κρυπτόν υπό
τον ήλιον, άλλωστε…
ÑÏÑÎÃÔÕËÌÑ –ÒÓÃÅÎÃÕËÌÑ ÃÇÒ. ÇÏÃ ÒÃÓÃÆÇËÅÎÃ
Στο παράδειγμα προς απλοποίηση, υποθέτουμε την οικονομία μιας χώρας που παράγει
μόνο σουβλάκια και γύρους - κάθε ομοιότητα με την πραγματικότητα οποιαδήποτε
χώρας ας ληφθεί ως συμπτωματική.
Έτος

Τιμή σουβλακίου

Ποσότης

Τιμή γύρου

Ποσότης

2002

€1

100

€2

50

2004

€2

150

€3

100

2006

€3

200

€4

150

Με βάση το παραπάνω παράδειγμα το ονομαστικό ΑΕΠ διαμορφώνεται ως εξής:
2002

(1Χ100) + (2Χ50) = 200 ευρώ

2004

(2χ150)+ (3χ100) = 600 ευρώ

2006

(3χ200) + (4χ150) = 1200 ευρώ

ÑêëðîðíêëÝ éÞíâõâ
ÃÌÃÊAÓËÔÕÑ ÇÅØÚÓËÑ ÒÓÑÛÑÏ (ÃÇÒ):
Είναι το σύνολο όλων των τελικών
προϊόντων και υπηρεσιών, που παράγονται σε μια οικονομία σε περίοδο
ενός χρόνου, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Για να προσδιοριστεί
η πραγματική ανάπτυξη, δηλαδή
αυτή που δεν οφείλεται στην αύξηση
των τιμών, το ΑΕΠ υπολογίζεται σε
σταθερές τιμές, δηλαδή χωρίς να
λαμβάνεται
υπόψιν ο πληθωρισμός.
Το ΑΕΠ διακρίνεται σε ονομαστικό, αυτό που αποτιμά την αξία των
αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες
τιμές και σε πραγματικό το οποίο
αποτιμά την αξία των παραπάνω σε
σταθερές τιμές του έτους βάσης. Η
προσαρμογή του ονομαστικού σε
πραγματικό πραγματοποιείται με την
χρήση του λεγόμενου αποπληθωριστή του ΑΕΠ.
Οι συγκρίσεις ονομαστικών ΑΕΠ
διαφορετικών χρόνων είναι παραπλανητικές, αφού ενδεχόμενες διαφορές
που προκύπτουν από αυξήσεις μπορεί
να οφείλονται σε αύξηση των τιμών
και όχι στην αύξηση προϊόντων και
υπηρεσιών της οικονομίας. Για αυτό
όπου απαιτούνται αξιόπιστες συγκρίσεις, το ονομαστικό ΑΕΠ μετατρέπεται σε πραγματικό με
την βοήθεια του αποκαλούμενου
αποπληθωριστή ΑΕΠ.

Το πραγματικό ΑΕΠ (δεν λαμβάνει υπ όψιν την αύξηση των τιμών) έχει ως εξής:
2002

(1Χ100) + (2Χ50) = 200 ευρώ

2004

(1χ150)+ (2χ100) = 350 ευρώ

2006

(1χ200) + (2χ150)= 500 ευρώ

Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ προσδιορίζεται από τον μαθηματικό τύπο:
Αποπληθωριστής ΑΕΠ= (Ονομαστικό ΑΕΠ/Πραγματικό ΑΕΠ)Χ100
Με βάση αυτόν, ο αποπληθωριστής ΑΕΠ του παράδειγμά μας έχει ως έξης:
2002

(200/200)X100 =100, έτος βάσης

2004

(600/350)Χ100 =171

2006

(1200/500)Χ100 =240

Συνεπώς η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ της συγκεκριμένης χώρας από το 2002 - έτος
βάσης - έως το 2006 είναι 240% και όχι 400%, όπως εκ πρώτης όψεως δηλώνει
η ονομαστική αύξηση του ΑΕΠ.
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Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Νέο πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

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.

2

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

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

Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

3

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

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

4

Photoshop ΙΙ

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

Tετάρτη 8/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

5

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

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

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”.

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

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Σάββατο 11/12, ώρα 10:00-14:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

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

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Δευτέρα 29/11, ώρα 18:00-22:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

øçöéáêÞ åðï÷Þ ôçò åéêüíáò

6

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Photoshop ΙΙΙ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιοχή 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

 !"#!$%&'#  
(')*+,- ./ 
 !%0'),-. )1*&2*# !%$1%3)4&#
 !45.46'* 
;;;79:78

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

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

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

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

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

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

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

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

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................
ÅðÜããåëìá:............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:.....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................
Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

3

4

5

6

Çìåñïìçíßá: ................................................
ÕðïãñáöÞ..............................
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ÑêëðîðíêëÝ éÞíâõâ

Çöëâêòàæó æñêøðòßäèôèó
Òòýäòâííâ «Îæõâñðàèôè ôõêó îÞæó ôöîéßëæó»
Το πρόγραμμα «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες» αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό
και στην αναβάθμιση επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα, στην αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών, στην εξασφάλιση λειτουργίας με μεθόδους φιλικότερες προς το
περιβάλλον, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στην εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής
και στη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Υφιστάμενες, Νέες και υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται:
Α) στους τομείς της μεταποίησης-παραγωγής &
Β) στην παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικά της μεταποίησης (π.χ. επιχειρήσεις
επεξεργασίας λυμάτων και νερού, αποθήκευσης, εκδοτικών δραστηριοτήτων,
προγραμματισμού Η/Υ και εγκατάστασης λογισμικών) κ.α.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ενισχύονται έργα προϋπολογισμού:
- 30.000 έως 400.000 € για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 2εκ τζίρο και
50 άτομα προσωπικό)
- 100.000 έως 800.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 50εκ τζίρο και 250 άτομα
προσωπικό)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, ανέρχεται
από 25% μέχρι 40% για μεσαίες επιχειρήσεις και από 35% έως 50% για μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις.
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
• Ανέγερση/Επέκταση/Διαμόρφωση κτιρίων & χώρων - Προμήθεια μηχανημάτων και
εξοπλισμού
• Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού - Δαπάνες μετεγκατάστασης
επιχειρήσεων σε BE.ΠΕ.
• Άυλες δαπάνες (Δαπάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων, Αγορά
τεχνογνωσίας, Αμοιβές συμβούλων κ.λ.π.)
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ΙΡΛΑΝΔΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- Τι μου συμβαίνει;
Βλέπω παντού Έλληνες (Σ.Σ. G από τα αρχικά της
Ιρλανδέζικης μπύρας Guinness)
Γελοιογραφία από την εφημερίδα LE MONDE 17-11

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
• Δίνεται η δυνατότητα να επιδοτηθούν και
υπό σύσταση επιχειρήσεις. Δηλαδή, είναι
αποδεκτό να καταθέσει την αίτηση μία υπό
σύσταση εταιρία, όπου μόνο θα περιγραφεί
η μετοχική της σύνθεση.
Η εταιρία μπορεί να συσταθεί και μετά την
έγκριση από το πρόγραμμα.
• Μία εμπορική ή εταιρία υπηρεσιών ή
τουριστική που θέλει να ξεκινήσει μία
παραγωγική δραστηριότητα μπορεί να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αρκεί να έχει
προσθέσει τον σχετικό ΚΑΔ στην εφορία.
• Δεν απαιτείται κάλυψη της ίδιας
συμμετοχής με αύξηση κεφαλαίου.
• Δεν χρειάζεται η επιχείρηση να αυξήσει το
προσωπικό τους, ούτε το τζίρο της.
• Αν η επιχείρηση θέλει να καλύψει μέρος
της επένδυσης με τραπεζικό δανεισμό, αρκεί
να το αναφέρει. Δεν χρειάζεται επιστολή
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τράπεζα.
• Δεν απαιτείται προσκόμιση άδειας
λειτουργίας. Για τις υφιστάμενες
μεταποιητικές επιχειρήσεις και μόνο, θα
χρειαστεί εναλλακτικά βεβαίωση από
τη Νομαρχία ότι έχει υποβληθεί πλήρης
φάκελος για την ανανέωση της.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Οι προτάσεις υποβάλλονται έως 20/12/2010.
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

AìÞïèó Ôð÷êâîýñðöìðó
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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ÒÝòèó Ãîâäîúôõýñðöìðó
H íýåâ æàîâê ëâê âîéòúñðëæîõòêëß ÷úõðäòâ÷àâ
É îÞâ äæîêÝ ÷úõðäòÝ÷úî Þøæê
àôúó ñæòêôôýõæòè æöâêôéèôàâ ëâê
åæëõêëýõèõâ ôõâ åêæéîß òæþíâõâ,
õêó õÝôæêó âììÝ ëâê õêó æñêòòðÞó âñý
ôñðöåâàðöó åèíêðöòäðþó. ¿ôðê
â÷ðíðêÿîðöî éæõêëÝ õâ ôõðêøæàâ
âöõÝ, Þøðöî õè åöîâõýõèõâ îâ
ãÝìðöî õð åêëý õðöó ìêéâòÝëê
ôõèî æïÞìêïè õèó õÞøîèó âììÝ
ëâê ôõèî ëâéèíæòêîß ñòâëõêëß
âïêðñðàèôè õèó æêëýîâó. Ôæ âöõý õð
íßëðó ëþíâõðó ëêîæàõâê ëâê ð îÞðó
÷úõðäòÝ÷ðó ñðö ôöçèõßôâíæ íâçà
õðö âöõß õèî æãåðíÝåâ.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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• Πώς γίνατε φωτογράφος;
Η σχέση μου με την φωτογραφία ξεκίνησε μέσα από μια φωτογραφική
ομάδα το 2002, καθαρά για λόγους έκφρασης. Είχα την τύχη να διδαχτώ από
πολύ αξιόλογους φωτογράφους (Γιάννης Βασταρδής, Παύλος Φυσσάκης,
Παναγιώτης Διαμαντής) την μαγεία της φωτογραφίας, στην εποχή του
φιλμ που ακόμα και σήμερα για συναισθηματικά καθαρά λόγους διατηρώ.
Ακολούθησε μια υποτροφία από την σχολή φωτογραφίας Focus στην οποία
και σπούδασα. Συνεργάστηκα για περίπου δύο χρόνια με τον μεγάλο Έλληνα
φωτογράφο Τάσο Βρεττό. Μέχρι σήμερα έχω συνεργαστεί με τον περιοδικό
τύπο (πορτραίτο, μόδα, ρεπορτάζ) και με διαφημιστικές εταιρείες. Έχω πάρει
μέρος σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και έχω διδάξει στην σχολή Focus.
• Η επεξεργασία της φωτογραφίας είναι κάτι που χρησιμοποιείτε ή είστε της
σχολής της ανόθευτης, πρωτότυπης εικόνας;
Η επεξεργασία είναι κάτι που χρησιμοποιώ στον επαγγελματικό τομέα
σίγουρα. Στην προσωπική μου δουλειά δεν κάνω τίποτα πέρα από τα βασικά.
Θεωρώ σημαντικό η φωτογραφία να δημιουργείται την ώρα της λήψης,
διατηρώντας τα αρχικά στοιχεία της (κάδρο, φως). Αυτό νομίζω σημαίνει
φωτογράφος...
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• Ποια είδη φωτογραφίας υπηρετείτε;
Τα είδη φωτογραφίας που ασχολούμαι κυρίως
σε επαγγελματικό επίπεδο είναι το πορτραίτο και
η διαφημιστική φωτογραφία. Γενικά προτιμώ την
φωτογραφία που εμπεριέχει με οποιοδήποτε τρόπο
το ανθρώπινο στοιχείο. Θεωρώ πολύ σημαντική την
σχέση που δημιουργείται μεταξύ φωτογράφου και
φωτογραφιζόμενου άσχετα με το πόσο χρόνο διαρκεί!
Την στιγμή που καταφέρνεις να πάρεις από κάποιον
αυτό ακριβώς που θες και η ικανοποίηση του ότι στο
δίνει!
• Αν δεν υπήρχε το θέμα του βιοπορισμού σε ποιό
είδος θα είχατε αφοσιωθεί;
Θα αφιερωνόμουν αποκλειστικά σε προσωπικά
project και σε πορτραίτα ανθρώπων. Λίγο πιο βαθιά,
σε εικόνες πιο πραγματικές, κάτι που κάθε φορά που
καταφέρνω να κάνω μου θυμίζει για ποιο λόγο έγινα
φωτογράφος...
• Πόσο δύσκολο είναι για έναν φωτογράφο να μπει
στα περιοδικά και στον χώρο της μόδας;
Νομίζω ότι το να μπει κάποιος φωτογράφος στα
περιοδικά έχει γίνει δύσκολο λόγω του μεγάλου
ανταγωνισμού και της κακής εποχής που διανύουμε.
Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι. Ένας καλός και με όρεξη
για δουλειά φωτογράφος μπορεί να μπει στο χώρο.
Είμαι της άποψης ότι η καλή δουλειά αμείβεται! Ίσως
λίγο καθυστερημένα...
Κανείς καλός δεν χάνεται... ‘Ετσι δεν λένε?

• Τα ελληνικά περιοδικά είναι ανοιχτά στο να
αποφασίζει μόνος του ο φωτογράφος τι θα κάνει;
Από την εμπειρία μου στο παρελθόν μπορώ να πω
ότι συνήθως τα περιοδικά έχουν για οδηγό κάποιο
άλλο περιοδικό. Κάποιες φορές απλά για επιρροή
και κάποιες για πιστή αντιγραφή. Είναι και θέμα
φωτογράφου από την άποψη του τι έχει να προτείνει.
Ο φωτογράφος δεν έχει πάντα την ελευθερία να
δημιουργήσει. Θεωρώ τον εαυτό μου σχετικά τυχερό
σε σχέση με τις συνεργασίες που διατηρώ έως σήμερα.
• Οι Έλληνες φωτογράφοι έχουν την ευκαιρία
να δουλέψουν με ισάξιους συνεργάτες όπως οι
Ευρωπαίοι; Έχουμε καλό ανθρώπινο δυναμικό σε
αυτόν τον τομέα;
Και ναι και όχι. Συνήθως εδώ στην Ελλάδα τα
πράγματα γίνονται τελευταία στιγμή και με χαμηλό
budget. Έχουμε πολλούς καλούς καλλιτέχνες
στην χώρα μας σε όλους τους κλάδους, απλά είναι
πολλοί περισσότεροι από τις υπάρχουσες ευκαιρίες.
Το θέμα είναι να τυχαίνουν καλές συνεργασίες με
ανοιχτόμυαλους ανθρώπους, να αφήσουμε τους
εαυτούς μας να μπουν σε ένα πιο ομαδικό πνεύμα και
να δημιουργούμε πάνω απ όλα για εμάς.
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• Πως “βαθμολογείτε” το επίπεδο της σύγχρονης ελληνικής
φωτογραφίας;
Το επίπεδο είναι αρκετά υψηλό και άνετα ανταγωνίζεται το
εξωτερικό. Σίγουρα η ψηφιακή μετάβαση δημιούργησε πληθώρα
φωτογράφων λόγω της ευκολίας. Γι αυτό και βλέπουμε και πολύ
κακά αισθητικά πράγματα γύρω μας αλλά νομίζω ότι είναι κάτι που
ισχύει παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα.
• Από πού αντλείτε επιρροές; Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας
φωτογράφοι;
Επιρροές αντλώ από οποιαδήποτε εικόνα ή άνθρωπο γύρω μου.
Ζούμε σε μια εποχή που τα περισσότερα απ αυτά που σκέφτεσαι
να κάνεις έχουν ήδη γίνει. Αγαπημένοι μου φωτογράφοι είναι οι
Jeanloup Sieff, Helmut Newton, Diane Arbus.
ÄËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ:
Ο Πάρης Αναγνωστόπουλος
γεννήθηκε το 1979 και
σπούδασε φωτογραφία στη
σχολή Focus. Μαθήτευσε
δίπλα στον Τάσο Βρεττό. Έχει
συνεργαστεί με μεγάλα έντυπα
του ελληνικού τύπο και με
διαφημιστικές εταιρείες. Έχει
πάρει μέρος σε ατομικές και
ομαδικές εκθέσεις και έχει
διδάξει στην σχολή focus.
www.parisphotography.gr
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Òòêî 55 øòýîêâ...
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