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      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

>�� + !�� = ).�
Δηλώνω ευθύς εξ αρχής ότι δεν έχω σπουδάσει 

οικονομικά. Όμως ως απλός έλληνας πολίτης αγωνιώ 

για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα 

και προσπαθώ να μαντέψω τι μας επιφυλάσσει το 

μέλλον ερμηνεύοντας με απλή λογική την οικονομική 

πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα. 

Καταλήγω λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται 

να κηρύξει πτώχευση το κράτος γιατί κάτι τέτοιο θα είχε 

τρομερές, τρομακτικές συνέπειες τις οποίες δεν μπορούν 

καν να διανοηθούν όσοι υποστηρίζουν το αντίθετο. 

Για να αιτιολογήσω την άποψή μου θα σας παραθέσω τα 

εξής τρία απλά παραδείγματα: 

1. Όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης έχουν δώσει τα 

ωραία τους μετρητά στο ελληνικό δημόσιο αγοράζοντας 

ομόλογα, τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ αυτή τη στιγμή 

έχουν ονομαστική αξία 10 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Δηλαδή το ΙΚΑ, το παλιό ΤΕΒΕ, ο ΟΓΑ κλπ. έχουν στα 

χρηματοκιβώτιά τους αντί για ευρώ από τις εισφορές 

μας, πακέτα χαρτιά με υπογραφές και σφραγίδες!

2. Όλες οι τράπεζές μας είχαν υποχρεωθεί από 

τις διάφορες κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, να 

ψωνίσουν επίσης ομόλογα του ελληνικού δημοσίου 

δίνοντας τα ωραία τους μετρητά (δηλαδή τις καταθέσεις 

μας) στο αχόρταγο ελληνικό δημόσιο για να πληρώσει 

τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Πόσα δις ευρώ είναι 

αυτά ούτε η τράπεζα της Ελλάδος γνωρίζει με ακρίβεια!   

3. Όλες μας οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ενεργήσει 

αναλόγως. Σύμφωνα λοιπόν με όσα γνωρίζουμε 

κατέχουν περίπου 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε ομόλογα 

του ελληνικού δημοσίου. Τι σημαίνει λοιπόν χρεοκοπία 

ή έστω ‘‘κούρεμα’’ του χρέους κατά 40%, 50%, 70% ; 

Πολύ απλά τέλος στις συντάξεις, τέλος στις καταθέσεις, 

τέλος στα ασφαλιστήρια κάθε είδους. Συνέπεια; Δεν 

θα μείνει τίποτα όρθιο. Θα καεί το πελεκούδι. Θα γίνει 

Βιετνάμ όπως λέγαμε παλιότερα. Τότε θα καταλάβουν 

όλοι τι σημαίνει πραγματικά ‘‘αγανακτισμένος’’ 

πολίτης. Ποιός λοιπόν θέλει να περιέλθει η χώρα μας 

σε αυτό το χάος; Κανείς λογικά σκεπτόμενος έλληνας. 

Ας προσγειωθούμε λοιπόν στην πραγματικότητα, ας 

σφίξουμε το ζωνάρι κι άλλο και ας δουλέψουμε σκληρά 

βγάζοντας και από τη μύγα ξίγκι. Προσωπικά δεν βλέπω 

άλλο δρόμο. Οι βαριές ευθύνες στους υπαίτιους της 

κατάστασης θα αποδοθούν αργά ή γρήγορα, γι’ αυτό 

δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. 

http://www.photo.gr/v2/index.php
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www.weddingphoto.gr
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http://www.weddingphoto.gr/


������ 113 •  �����	
 13 IOYNIOY 2011 �����
 3

ON L INE ����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� �

 

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, ��"����'�# �.�'�6�#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


������'C�'�#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου �"����� ����'���6�: 

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  ���F�,(�"�#: Άννα Μανουσάκη 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 

��&��C!

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. 

Το  παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Κανακάρης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

�)!"# /�� '�� �"�"�C
6!�... �!���������� �
���� #�! ! !�!��!#���� !�� �	 �!
����! �	�!

http://www.photo.gr/v2/index.php
http://www.youtube.com/watch?v=vJHokWxrPhc
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Για να μάθετε περισσότερα, δείτε:

www.epson.gr/coverplusoffer

*χωρίς ΦΠΑ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
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PHOTOVISION 2011
/! !!������ !��������!�! !�� �	 �
��! ��� �
!#�!�����	�� � �.�.�.�.�. !����! ��! ���	 ���

Q&�,�'��,*#
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17,65% 42,11%
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26,32%
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1 digital print 2 digital print�

���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������


���������������������������������������

����������������������������������������

����������������������������������������

1 handmade 2 back to back�


���������������������������������������

����������������������������������������

���������������������������������������

1 handmade 3 back to back�


���������������������������������������

����������������������������������������

1 handmade 2 digital print�


����������������������������������������

�����������������������������������������

1 digital print 3 digital print�

3 digital print�1 handmade

f
ix��
����
������
alb�m� �� �����	
�� 	���
����� ����	� 1�2 � 1�3

� !""#$%&'()*�$�
���+�����,�������,�-+.�����,�

�/0�1���1����������1�.�+	1��������.+���2���	����3.�4��56789:9;

<0.=*������������>������������,��F?��*���������
# )&#*�<0.=*������������@�ABCDEGHAIDB?=JK�@�LLL=GHAIDB?=JK�@�LLL=AIDB?M?N=ODG

http://myikona.gr/UsersFiles/ikonalab/pricelist.pdf
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                                                                                           ���!  10-06-2011                    

�� ����(4,� '�# �.&�/�# 
,��+�# �� �����'C «F*�� ��!� '�('4�»
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�� �����!,

6���	���� �� $���#
�$�� ���	 ��� �@3?@C, �	�!�� ��� @
#!����� �����#���� 

A�!���
��	� �� A��!������ ����#
�$�, ���0!�! �� ���!#�#��� ������ ��� 

«PhotoBusiness Weekly» F� 112, �	� 6-12 3����� 2011, �� ����� «F��� $�
�� 

���
 �
���;» �!� �	 !!$�
� ���� !���
����� �� ���!#�#�� #�! �	 �� ��� 

F���� 2121/93 ����
���� ���� ! �!�!0���� ������� 6% �� ����#	 !���0�/

!���	����	 �� �	����
#" �!� ��##���" ���!����� �
#� ��� �� �����" 

���� ���� �/�!� ����!�, ���� ��!� �� 0��������
�� �!� �! ��	�� �	��$�!. 

���� �! ���!, !�������#��!, ��!� �
��$�
! #�! �	 �������� !!�!
!#�#� �
�� 

�
��	 �
#� ����!����� ������	��!� (��	�!��#
!$���� �!����, ��!�
��� �
#!, 

�������� ��!�����, �
#! ���!����" ���", $���#
!$��� �!� ���!) �!� ����"� 

�������� ��	 !�������	 ����
���	.

'��� ���� �!�� #�
���� �� ��
� �! $���#
!$��� !���������� ����������, 

������� �� � #��� ������	 ��� «PhotoBusiness Weekly», 	 ��#���
���	 

����
���	 �$���!�!� ��	 �����! !�� �� 1993, !�� ���� �	�!�� ��� 

��$!����! �� ����!
!������ �� $���#
�$� �!� ����" �	����
#" 

#�! �	 *�$��	 ��� F���� ��
� 1���!����� 3�����	��!�. ��!� ������! #���� 

�� ����� ���, 	 ��#���
���	 ����!%	 ������ !�� ���!����� �� ��	 �	 ��
"�	 

�!� ������ �	 0��	 �	� �����#���� ��!���
��	� �� ���!������ ����!����� 

������	��!� �� �	����
#", ��##���" ���!����� �!� �!
!#�#". L ����#	 

!���0�/!���	����	 !��" �� ���!����� ���0�����!� ��������� ��#� �	� 

!��!��!� �
�����
����� �	� !!�!
!#�#�� �� �
#� ����!����� �	����
#�!� 

��� #���!� �
�� �������� �
��	 !�� �����������. ������ �����#��� ���!���! 

�!� ����
�����!� ����
������ !�� ���� !���������� @
#!������ �����#���� 

A�!���
��	�, �� ������ ��!���� ��! ���	 ���� (�	����
#���, ��##������ 

���!�������, �!
!#�#���).

@� ������ ��������� �!� �����#��� �� �
!�" – ���" �	� ��
��!M��� 6��	� 

�!�"� ����	� 	 �������! �!� 	 �����#�! �� A��!��	
�� �	�, %����!
! 

�
�0����� !��� �� ���!���! �	� ����#	� !���0�� ��� ������ !���	����	 ��� 

���� ���!������ �	����
#��, ��##������ �!� �!
!#�#�� �!� ���� �
� ������ 

�
���� ��� �� ������ $�
� ���
 �
���. 

Q������, �� �	 ���! ����!%	 ��� �
�
�� 18, F. 2121/93, ����
����!� 	 

!!�!
!#�#� ����!���" �
#� #�! �������� �
��	 ��
�� �	 ����! �� 

����!���" �	����
#". L �
�0������	 �� ��� F����, ����"�, «����#	 

!���0�» ������ !����������! ��� ��!� !�!
!��	�� #�! �	 ���0���	 ��� ���� 

���!������, �������� ��� 	 �!���
��	 �	� ������
	� (��
�� �	 ����! ��� 

�	����
#��) !!�!
!#�#�� �
#� #�! �������� �
��	 !�����
�� �� ���!����� 

�	����
#� !�� �! �	�!�����!�� ����� ��� �! ��� �!
���� ��!$�
����� �	 

��!���	�! ! �%!�$!����� �! �������"�	 #�! ���0���	 �!� �	����
#�!. ���� �� 

!����������! ��!� !������� !�!
!��	�� �� ����#� �� ��! ����� ��� � �!��!� 

���� �	 !��
��
���	 ��!���	�! !!�!
!#�#�� ���� ��� !!��#��� ���� ��� 

*	$�!�� ��
$�, ��
�� ! ���
��� !���������� 	 ��!���	�! �!
!������	�	�, 

���#��� �!� ����
!%	� �	� !���0�� �� �	����
#".

1
�$!"�, ���� ��$!����!� ��� �!
!��� ���!#�#��� �	�����! ��� 

«PhotoBusiness Weekly» �� !������� �
�� �	 ����#	 !���0�/!���	����	 

�� �	����
#", �� �! ���� !!��#����� �� �� �
#! ����!����� �	����
#�!� 

�! «�
�$�������!�» ��� ����� �� ���� ������ ���� ��������� !!�!
!#�#�� 

��� ����#�� �!� ��!����� ��	 �����! �!� ����� �! ��!� �� �������� ����, �� 

��
�����	 ��� �����*�� 	 ����!���� �	����
#�! �% !���!� �	� �� �� �
!#���� 

!�%���#��	� �!� !���
��	� ��������� !!�!
!#�#�� ��� �
#� ���� ��	 

�	����
#	��� �!� ��!�����!� ������
! �
�� �������� 

!!�!
!#�#�. 

/! �!��! ����! �� �	����
#" !�� �	 

�
�!!$�
���	 ������
	 �������� !!�!
!#�#� 

�� �
#� ���� ��!� ��
����! �!� ��!� �
�$!�� ��� 

��! �� �!�!0�����!� ���� 	 �������	 ������	��	 

����#	 !���0�, ���� �� �	����
#�� �� �! 

�������� ! �	����
#��, �� ����� !��������! 

�	 �#�!�����*	 �	� ����!����� �	����
#�!� !�� 

!����� ��� ���� �� ��
���! �	� �	����
#�!� �!� 

����"� �	 �����*	 ����!���" �	����
#	���� 

��� ������� �� !�!
!��	�� «��
�������» �� 

����	���� �� �� ������#�". 

��!� #����� �� ��0!
��!��� ������������ �!� 

�������� ��������, �$’��� ����
!��� �� �������� 

�!
�#���� �	� !�����!� �� �����" ���� 

������	� �� �
#� ����!����� �	����
#�!� ! 

�%!���*�� � ! ���0!������ �	 �������!, �	 

�����	�! �!� �� �*�� �	� ��!�������� ��!�����	�!� �	� 

�	����
#�!�, �
	�������"�!� ��� «���
��» �� � 

#"��� ���� !!�
�0" !!$�
" ��
� ���� «$�
�� 

���
 �
����» ��	 ��$!�� ��� «A��
����» (;)  <���� 

�!� ��!�!�"�!� !�� �	 ���	 ����
� �	 ��� !�� 

�
#! ����!����� �	����
#�!� ������ «�
!�����!» 

����. L 3���
�! �	� /��	� ���� �
�����
���� !���� ��� 

�������� �!� ��� �������� ��!�
����. Q
!#� ����� 

	 ���	 �!����	 ���� ����� ��
��� ! ����!���� ��� 

0��� �	� �
���!�
	� ��!$����	� �!� �	� ���0���	� 

��� ����� �!�� ��� ����!����� �	����
#��; 

��!� �
�#�!�� �������� �� �!�
�� #�! ���

�����, 

�!� #�’!��� $
����� ��� �! ��! �
����
� ! 

�!
!�����!� %����!
! �� ������ �!���� �!
� 

! �!������!� !�� �! !
!��R$!�� ����� 

���������	� ���

���!�, ����� ���� �	����
#�� �� 

!�!
!��	�� «��
�������» #�! �	 �
��	 �� �� 

�����" ���� ���� �/�!� ����!� �!�! ���$�
� 

�� ���� !�� ����!������ !��������������! 

������
�%	, �������� ������� ��� �� ���$�
� 

�� �	����
#" ��!� �!�� �����
�� �##���
!, ! 

��� �!����	��, �!� �
�� �� ���$�
� �	� �����!� 

�������.

   5��� /����
  �� �� '�� ��� R��8��
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&&�&�/��F(�

� ��C�'��� '�� PhotoBusiness Weekly
“����#	 !���0�” �!� ��
��� �
��	�!����...

5� ����	%	 !!#"�!�� �� ��
������� �	� ��������� ��� 
“���0��”. �%�����"�!� �� ���! �! ����! (���0!���� �!� 
	����
����) �	� ��!�
�!� �!�, ��!�
���� ��!���!�� !��	��##��� 
�!� ���
!������� �� ���!������ �� $���#
�$�, ��� ������� 
!������� �� $����� �!� �"
�. =! ��! ����� ��
���� ! 
��������� ���� !#"�� �� !�
"�� ��� ������"�� �	 ��!�
�! 
!��� #�! �	 ������	 ������� �������!� �
���!��!� �� ����!���" 
���!������ �� $���#
�$� ��! �	 �����! 1992-93 ��!��! �� 
�
��!
!����!����� ������ �����	� �!� ���0���� �
������ #�! �� 
$���#
!$��� copyright. �� ��!�...

'�! �! �!
!��� �!� 	 �!�
� �	���! �!� ��� �"
�, ���0����� �	 
!�����������	�! ��� ��!� ������� 0!���� �	�����#
!$��� �!� 
�!����. �� 0������ �! �
�#�!�! �� ��%	 �����. 

1. To �	�����! ��� �
�	#����� $���� ��� Photobusiness 
Weekly �!� ���� �� !��*��� ��� ��!���"��!�  ����, !$�
�� 
!����������� �� ���	�! �� ��� 0��������
�� �!� ��� �#��
����� 
!�!������� ��� @
#!����� �����#���� A�!���
��	� �� 
�	����
#" =�!�
��" �!� @�����!�������" «��	�».

2. A� ��!����� ��	 �����	�	 �	� «����#	� !���0��» ��� 
�
�
�� 18 ��� 2121/93 ���� �.�. ��� $�������", !!�"����, 
media player ���. ��� �!�� �	 #"�	 �!� ���!�! �!� 0����! 
�
�0�����!� �!� ����
�����!� �! �������.

3. /� ������ �!�, ���� ���
�� ! �!
!�	
���� ���� �!�������� 
!!#"��	�, �!������ ��� 0��������
��. ���!����� ! 
�!�!������� �	 ��#��� �� �	 ����! ��! 0��������
! ��!� 
�
��$�
� ���� #�! ������
	 !!�!
!#�#� �
���!�������� �� 
copyright ������, ���$�! �� ��! �
���� �� �
�
� 18 
��� 2121/93. 

4. 1!
!��
!, ��!!�!�0����� ��� ��� !
���� �!� ������ �� 
�
���
��!�� �� �����! �����	�	 �!� ��
���
� �����!��� �	� 
���!� ���0���� �!
����!� ����#	� !���0�� ��� ��	�".

5. A� #�
������ �� ���� �������� ��������!� �!� !�!�� ��! 
#
!$���� �!� � @
#!����� �����#���� A�!���
��	� �� 
����#
�$� “���0��” �!� ��� � @
#!����� �� =�!�
��" �!� 
@�����!�������" “A�	�”. 1������� o ���0�� ��� ���!����!� 
��
���� �	� ���������� ����#	� !���0�� ��� �	� 0��������
!� 
�	 ���#�� ��� ������ #�! ������	 ����!; X�!�� %������ �� 
������ ��� �� �� ��
�$	�� “���� �! ���!, !�������#��!, ��!� 
�
��$�
!...”;

6. �������� !����	�	 !�����! ��� �� 0��������
�� �
	������� 
!����������� #�! �!
!#�#� �
���#���� ������ ������	� 
����!� �� ���, ���� #�! �
��������� ���� #�! ��!##���!������ 
��#���. 

     �!��� ������� 0��������
!� ����
! �� 
���� ��!���	�! ! �!�!#
�*�� �
���#��� 
����� ���� ��	�!��#
!$��� �!��!, ��!�
��� 
�!
���!�	, ��!���! ��
�� ! …����	$��� 
�!� ! ��	#	��� ��� ���!##���!. Q
! 
���! �
��	 !$�
� 	 !�!��	�	 ��� � 
��#� @
#!����� �� ��#���
���� 
�	����
#"; /� editing (�����); A	�. 
�	 ���%�
#!��! %��� ������ (�.�. 
��	�!��#
!$���� �!��!�) �!� ��!���!#�#� 
������ ��	 ����
!; X�! ���� ��#�; ��!� 
�!$�� ��� 	 ��#���
���	 ���!���#����	 
!�� �������� �
#!��!, ��! #���!�, 
���������!�, ������ �!� ��
�� �%!�
�����, �� 
�����#���� �!� ��� �� 0��������
!. <��� �! 
���
���� ! ������� ���� ������, !������� 
�
�!�� �!� ��	 �$!�
! ��� ����������. 
� �!� ����
!��� 	 !!��#�!: ��!� �! ! 
�%������ 	 ��0�
	�	 �	 ���0��� ���" 
�����$�
�!� �� …�!���! #�!�� �!� !��� 
���� 
���� �!� ��� �
�Z�������� ���
�� 
! ������
#���� �� ���� ���!$�
��.

7. 1
�#�!��, 	 �!��
#	�	 �� ��� ��� 2002 
�	� ����#	� !���0�� ��� �����#���" 
�!� ��
�$�
��!�" �	����
#	�� ��
����� 
�
�0�	�! ��	 0�������	�! �� 
@
#!���" �����#���� A�!���
��	� ��� 
!�����
��	�! !�� ��! ���� �	�!���� 
�
�����. ����
! �� ��� !%����#� ��
�� 
�	� ������
	� !!�!
!#�#�� #���!� ���� 
internet �!� �����#���". 1��������� 
��� �� @
#!����� �� �	����
#" �! 
�$���! ��������! ! !#������ #�! 
�	 ��!!$�
� �	� !
����� ����!%	� ��� 
2121/93 #�! �� 2% ��� �� �����#���", 
��� ��!� ��#��� ��	 ����! �	�, ���� 
�
�����! �����������	�! �!� �� ���0����� 
���
0����� ���0�
��	.

8. L !��!��! ���	�	� �� ������	�" 
����� ���� �� !��������� �� L/C  !�� 
�	 ����#	 !���0�, �� �! �
���� ! ��	#�� 
�!�� �	 #"�	 �!�, �� ���������� �!� 
!�$�0��	� 0!�����	�!� ������������ ��� 
�� ��	
����!� ��	 �!�	��
�� �
!����� 
���� �� !����!�! ��� !�������� �	 ���� 
��#��� �!� !$!�
�� !�� ���� �����
��� 
�	����
#��� �	 ������� ��������!

                                                       
                                                        T. TZIΜΑΣ
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O νέος τρόπος για εύκολη και γρήγορη
επιλογή φωτογραφιών από τους πελάτες σας,

μετά από μία εκδήλωση.

Για πρώτη φορά μία υψηλής τεχνολογίας
εφαρμογή αυτοματισμού,

κατασκευάστηκε αποκλειστικά
για φωτογράφους.

w
w

w
.a

rt
e.

gr

EXTRA

BONUS

ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!

www.picktureit.gr

Ενδείκνυται για:

Γάμους, Βαφτίσεις, Ορκομωσίες,
Παρελάσεις, Συνέδρια, Εκθέσεις 
και πάσης φύσεως εκδηλώσεις.

by HOTECH

Τέρμα στον πονοκέφαλο
μετά τη φωτογράφηση!

Ισχύει έω
ς

30/6

http://www.picktureit.gr/
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  R4'��"���'C^

                ΦΩΤ.: ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας καθηγητής .Κωστής Αντωνιά-
δης επέδωσε τα πτυχία στους αποφοίτους. Στη παραπάνω φωτογραφία απόφοιτος που μαζί 
με το πτυχίο ευτύχησε να δημιουργήσει και οικογένεια!

27 �!�� )��&4,�'�.��� F4'�/�CF��
��� �� /���! ����#
!$�!� ��� /.�.3. ���!�

/� 1984, �� C���
#��� 1!����!� !��$����� �	 ��
��	 ��� (��!�����) 
/���!��� ����#
!$�!� (����
! ����#
!$�!� �!� @�����!�������" 
/��") ��	 ����� X
!$��" /��" �!� �!��������" �����" ��� 
/.�.3. ���!�. /� �
�#
!��! �����" ��!
���!� ���� �%!��� �!� ��� 
�%!���� �
!������ ���	�	�, �
���� ! �$!
�����!� !�� �� @��"0
�� 
��� 1985 �� �	 ���!#�#� �� �
"�� �����!��". ��� ���� ��
!�! 
25 �����	
! �
��! ��	 ���
���! �� ����� ��!0! �� ��!���� ��	 
�"
! �!� !!#�
����� �
!���� ������ $���#
�$�� �
���0����!� 
���!�����	�, ��!������� !��$����� ��� /���!��� �� ����� ��!�
���� 
����
! ��� ���##���! ���� �!� ����� �������. 5�! !���	 ����� 
‘‘$��
��’’ 27 $���#
�$� !��$���	�� �	 1 3����� !�� ���� �!� �� 
$���
���
��� ��� �	���������� �!�� �� ��� ��
��� ����� �!� #�! �!�� 
��!����
���!                       
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http://www.iconnet.gr/
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� F4'�/��F(� �'��# �"^*)��,��# '�# �.���
��� �	 ;���	 ����#
!$�!� ��� F	����

Το διήμερο 03-04/06 στους πεζόδρομους Θυμάτων Σπερχειού και Πρωτοπαπαδά-

κη πραγματοποιήθηκε Έκθεση Φωτογραφίας των βραβευμένων και διακριθέντων 

φωτογραφιών του 1ου Διαγωνισμού φωτογραφίας που διοργάνωσε η Λέσχη 

φωτογραφίας Σύρου. Ο διαγωνισμός διήρκεσε για τρεις μήνες (Μάρτιος-Μάιος) και 

είχε δύο σκέλη, το μαθητικό και των ενηλίκων. Στο πρώτο σκέλος είχαν δικαίωμα 

συμμετοχής μαθητές του δημοτικού ενώ στο δεύτερο η συμμετοχή ήταν ελεύθερη.

Να αναφέρουμε ότι χορηγός επικοινωνίας ήταν και το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.

Για τον μαθητικό διαγωνισμό οι νικητές αναδείχθηκαν μετά από συνεδρίαση των

 κ. Βλαστάρη Ειρήνη (Δ/ντρια Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων), κ. Ελισάβετ Αποστολί-

δου (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α’ θμιας Εκπαίδευσης), Στέφανο Μαμίδη 

(Φωτογράφο) και Αρβανίτη Θάνο (Πρόεδρο ΔΣ Λέσχης Φωτογραφίας Σύρου).

Η συμμετοχή των μικρών φωτογράφων ήταν αρκετά μεγάλη και με μεγάλη έκ-

πληξη των διοργανωτών οι φωτογραφίες τους πάρα πολύ καλές. Η αθώα παιδική 

ματιά έδωσε μια διαφορετική νότα στο σύνολο της έκθεσης και εξέπληξε όλους 

όσους την επισκέφθηκαν. 

R4'��"���'C^

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΜΙΔΗΣ
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Low Key

Association of Photographers 
6�!�� �	 ���#	 �	� ��� ;����

Η Ένωση των Φωτογράφων (Association of 

Photographers, AoP) του Λονδίνου θα σταματήσει 

τον Αύγουστο την λειτουργία της γκαλερί της μετά από 

εικοσιπέντε χρόνια. Τα τελευταία δεκατρία χρόνια βρι-

σκόταν στην οδό Leonard της βρετανικής πρωτεύουσας 

όπου στεγάζονται σήμερα και τα γραφεία της. 

Η Ένωση δήλωσε πως πλέον με τις online gelleries 

η ανάγκη των καλλιτεχνών να εκθέσουν την δουλειά 

τους σε μια φυσική γκαλερί μειώνεται συνεχώς. Κατά 

συνέπεια, οι πόροι που απαιτούνταν ως τώρα για την 

συντήρηση της θα διοχετευτούν σε άλλες δραστηριότητες 

που θα ωφελήσουν περισσότερο τα μέλη της. 

Ο managing director Kingsley Marten της AoP δήλωσε 

στο περιοδικό Amateur Photographer:

“Πριν την ψηφιακή επανάσταση αν ήθελες να δείξεις σε 

κάποιον τη δουλειά σου έπρεπε να τον καλέσεις να τη δει 

πάνω σε ένα τοίχο. Δέκα ή δεκαπέντε χρόνια μετά αυτή η 

ανάγκη δεν είναι και τόσο ισχυρή”. 

Πέρα όμως από τις onine galleries  η απόφαση σχετίζε-

ται και με την οικονομική κρίση αφού η AoP έχει χάσει 

περισσότερα από 300 μέλη και θα αναγκαστεί να ψάξει 

μικρότερο χώρο για να στεγάσει τις δραστηριότητες της. 

Κι ενώ η οικονομική ύφεση πλήττει όλους του κλάδους 

της οικονομίας μερικοί έχουν αν αντιμετωπίσουν κι άλλες 

δυσκολίες. H ψηφιακή επανάσταση στην φωτογραφία 

ανακάτεψε την τράπουλα και καλλιέργησε μι γενικό-

τερη εντύπωση, αίσθηση και νοοτροπία απέναντι στην 

εικόνα. Είναι πλέον για όλους μας πολύ φυσιολογικό να 

βλέπουμε τα πάντα στην οθόνη του υπολογιστή μας. Και 

φυσικά δεν είναι μόνο η AoP που αντιμετωπίζει αυτό το 

πρόβλημα. Στην περίπτωση της ΑοP μιλάμε για επαγγελ-

ματίες που η τεχνολογία δίνει αρκετές διεξόδους για να 

προβάλλουν τη δουλειά τους σε ευρύτερο κοινό. 

Σε δυσμενέστερη θέση βρίσκονται εκατοντάδες γκαλερί 

και οργανισμοί που φιλοξενούν σπάνιο αρχειακό υλικό 

καθώς τα κόστη της συντήρησης είναι υπέρογκα και τα 

έσοδα από τα εισιτήρια διαρκώς μειώνονται. Η ψηφιοποί-

ηση του υλικού και η προβολή του στον ψηφιακό κόσμο 

μπορεί να εξυπηρετεί την εκπαίδευση και την συλλογική 

μνήμη αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να φέρει τα έσοδα για 

να χρηματοδοτήσουν ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα. 

Και φυσικά δεν μιλάμε για τις κρατικές επιχορηγήσεις. 

Θα ήταν αστείο για την Ελλάδα τουλάχιστον. Αλλά και 

στις άλλες χώρες οι περικοπές καλά κρατούν. 

Τι θα γίνει τελικά με το πολύτιμο αρχειακό υλικό; 

Φτάνουν οι ψηφιακές εκδοχές; Χρειαζόμαστε τη φυσική 

τους παρουσία; Και για να μην καταλήξουμε σε απερα-

ντολογίες και φιλοσοφίες με το μέσο, τη σημειολογία, 

μήνυμα κτλ. θα τολμήσω να απαντήσω “Ναι τη χρειαζό-

μαστε”. Αν μη τι άλλο θα ήταν αστείο να έχουν επιβιώσει 

οι φωτογραφίες του Nicéphore Niépce δύο αιώνες και 

μερικούς πολέμους και να χαθούν εξαιτίας του Flickr!! 

Leica 
@�������� !��������!�!

Παρά τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες η Leica ανακοίνωσε τα οικονομικά 

της αποτελέσματα για το έτος με σημαντικές βελτιώσεις - ρεκόρ. Το οικονο-

μικό έτος Απριλίου 2010- Μαρτίου 201 έκλεισε με αύξηση 57,3%. Η άνοδος 

στις πωλήσεις μεταφράζεται σε 248,9 εκ. ευρώ έσοδα. Η θετική εξέλιξη 

οφείλεται κυρίως στην ζήτησα για το σύστημα M της Leica, το επαγγελματικό 

σύστημα S, τις compact μηχανές και τα προϊόντα παρατήρησης.

Apple
����#
!$��� �!
!��	
������ ��� iOS5

H Apple ανακοίνωσε την έλευση του νέου της λειτουργικού iOS5 για 

iPhone, iPod και iPad. Η Apple γνωρίζοντας την διείσδυση των προϊόντων 

στο κοινό των φωτογράφων, ερασιτεχνών και επαγγελματιών αποφάσισε 

να ενσωματώσει στο νέο λειτουργικό κάποια από τα χαρακτηριστικά που 

οι χρήστες ζητούσαν από καιρό. Μερικά από τα χαρακτηριστικά αυτά 

περιλαμβάνουν τον ασύρματο συγχρονισμό των φωτογραφιών μεταξύ 

iOS συσκευών μέσω της νέας υπηρεσίας iCloud και gridlines σύμφωνα με 

τον κανόνα των τρίτων. Στο Camera App πλέον οι χρήστες θα μπορούν να 

τραβούν φωτογραφίες χρησιμοποιώντας το κουμπί της έντασης στο πλάι 

για την απελευθέρωση του κλείστρου, zoom στη εικόνα με pinch, όπως 

και σε άλλες εφαρμογές των συσκευών, ρύθμιση της έκθεσης και κλείδω-

μα του AF με ένα άγγιγμα κ.α Στο Photo App οι χρήστες θα μπορούν να 

κροπάρουν, αλλάξουν το μέγεθος, να αφαιρέσουν τα κόκκινα μάτια και 

να οργανώσουν τις φωτογραφίες τους σε άλμπουμ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Samsung Apps 
Q##�%! �� �
��	��
�� 5 ��!�����
�� downloads 

Οι online βίντεο εφαρμογές βρίσκονται 

στην κορυφή της λίστας των πιο δημοφι-

λών εφαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδο 

σύμφωνα με τη Samsung Electronics. 

Η εταιρεία ανακοίνωσε πως το Samsung 

Apps, το πρώτο κατάστημα εφαρμο-

γών για τηλεοράσεις παγκοσμίως, έχει 

ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια downloads 

σε παγκόσμιο επίπεδο, με το YouTube™ 

να κατέχει την πρώτη θέση. Οι εφαρ-

μογές που προτρέπουν τους χρήστες 

να μοιράζονται κοινές εμπειρίες και να 

μεταφέρουν την καθημερινή πλευρά της 

ζωής στην τηλεόραση αναδείχθηκαν οι 

πιο δημοφιλείς. Ανάμεσα στις κορυφαίες 

εφαρμογές είναι οι Vimeo, Blockbuster 

και DAILYMOTION. Επίσης, οι ενημερω-

τικές εφαρμογές, όπως Google Maps, 

AccuWeather και USA Today, σημείωσαν 

σημαντικό αριθμό download σε παγκό-

σμιο επίπεδο. Πάνω από 550 εφαρμογές 

διατίθενται μέσα από το Samsung Apps 

και τις νέες σειρές προϊόντων Smart 

TV, Smart Bluray & συστημάτων home 

theater. Από αυτές τις εφαρμογές το 60% 

είναι gaming, βίντεο και ενημερωτικές 

εφαρμογές. Ο ρυθμός των downloads 

παρουσιάζει αξιοσημείωτη αύξηση, 

αγγίζοντας τα 5 εκατομμύρια downloads 

μέσα σε τέσσερις μήνες. Υπολογίζε-

ται πως πραγματοποιούνται 100.000 

downloads εφαρμογών κατά μέσο όρο 

κάθε τέσσερις ημέρες. Τα Samsung Apps 

είναι διαθέσιμα σε 120 χώρες.

R4# �'� ���(�
���!�������� $���#
!$��� �!%���! �� �� 5!"�	 �����-�!�����
	

Μια ενδιαφέρουσα σειρά εργαστηρίων με θέμα τη φωτογραφία τοπίου ξεκινά φέτος για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα κάτω από την καθοδήγηση του Μανώλη Κουπέ -Καλομοίρη. 

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος και βραβευμένος Ελληνογάλλος φωτογράφος θα μεταδώσει 

τα μυστικά της τέχνης της φωτογραφίας τοπίου σε ενδιαφερόμενους φωτογράφους (ερα-

σιτέχνες και επαγγελματίες), οργανώνοντας εκπαιδευτικά φωτογραφικά ταξίδια σε ειδικά 

επιλεγμένα μέρη εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς. Για την περίοδο από το φθινόπωρο του 

2011 μέχρι την άνοιξη του 2012 προγραμματίζονται εργαστήρια φωτογραφίας σε διάφορες 

περιοχές της Ελλάδας όπως στα Μετέωρα (23-25 Σεπτεμβρίου 2011), στη  Μάνη (Δεκέμβρι-

ος 2011) κ.ά. αλλά και στο εξωτερικό όπως στο Matterhorn στις Ελβετικές Άλπεις 

(7 - 9 ή10 Οκτωβρίου 2011)και στο Isle of Skye στη Σκωτία (23-24 και 26-29 Οκτωβρίου 

2011), συνδυάζοντας την εκπαίδευση με την απόλαυση της ταξιδιωτικής περιήγησης και 

θέασης της φύσης. Η επιλογή των περιοχών αυτών έγινε με βάση το ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

που παρουσιάζουν και την ευκαιρία που δίνουν για μεγαλύτερη διερεύνηση και εμβάθυν-

ση της φωτογραφικής πράξης, ρίχνοντας φως στο τοπίο. Κάθε εργαστήρι θα φιλοξενεί ένα 

περιορισμένο αριθμό ατόμων -μέχρι 6-  έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη κι αποτε-

λεσματική εκπαίδευση κάθε συμμετέχοντα. Λόγω των οικονομικών προβλημάτων στην 

Ελλάδα, προβλέπονται ειδικοί ευνοϊκοί οικονομικοί όροι συμμετοχής για τους  Έλληνες 

ενδιαφερόμενους. 

�&���F��("# ��� )�&7�"�# ��,,"'���# �'�� ��'��"&()�: www.emmanuelcoupe.com 

��� �'� '�&!F4��:  210-9843384 / Q��. 6936843080

Πωλείται κοπτικό 

μαχαίρι 48cm έως 55cm 

για ψηφιακά άλμπουμ. 

Ηλεκτρικό-υδραυλικό-ψηφιακή οθόνη, 

καινούργιο με εγγύηση, 

αμεταχείριστο. 

Πληρ.: 6932038035 κος Γιάννης 

massouros@otenet.gr
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Sony NEX-C3
Διαδέχεται τη ΝΕΧ-3

Eξαιρετική εμπορική πορεία σημείωσε η Mirrorless σειρά NEX 

της Sony με τη νέα μοντούρα και τις επαγγελματικού επιπέδου 

δυνατότητες video. H  ωριμότητα του προϊόντος έφερε την εξέλιξη. 

Καταργείται λοιπόν η ΝΕΧ-3 και στη θέση της έρχεται η NEX-C3 

με πιο γλυκές γραμμές και πολύ μικρές διαστάσεις. Λόγω της 

μικρότερης λαβής, μοιάζει ακόμη πιο λιλιπούτεια απόσο είναι στην 

πραγματικότητα. Φοράει το μεγαλύτερο αισθητήρα Exmor  APS HD 

CMOS 16,2Megapixel, τον ίδιο με της επίσης καινουργοφερμένης 

SLT Alpha 35. Παρότι μοιάζει, δεν είναι ταυτόσημος με αυτόν της 

ΝΕΧ-5.  Εχει όμως σύστημα απομάκρυνσης της σκόνης. Η μηχανή 

θα έχει πολλές εξελιγμένες λειτουργίες όπως το Handheld Twilight 

για σταθεροποιημένη λήψη σε χαμηλό περιβαλλοντικό φωτι-

σμό, το Sweep Panorama γνωστό από compact Cybershot και το 

καινοτομικό Picture Effects. Η  stereo καταγραφή ήχου, για το HD 

video περνάει μέσα από τα δύο μικρόφωνα που κοιτάζουν προς τα 

εμπρός και όχι προς τα επάνω, ενθεν και ένθεν του φακού. Η επά-

νω πλευρά μοιάζει σε διαταξη με τη ΝΕΧ-3 με τη διαφορά ότι έχει 

μετακινηθεί το shutter release σε άλλο σημείο. Η οθόνη παραμένει 

ίδια με την μεγάλη ανάλυση 921Κ pixel. Στο autofocus χρησιμο-

ποιείται μόνον το σύστημα contrast detect σε λειτουργίες AF-S και 

AF-C και περιοχές εστίασης Center, Multi και Flexible. 

Εν τω μεταξύ η Sony ανεκοίνωσε την πρόθεσή της να καταργήσει 

τη full frame A850 αφήνοντας μόνον την Alpha 900 στη συγκεκρι-

μένη κατηγορία. Ως αιτιολογία προβάλλεται η μικρή παραγωγή, 

η ελάχιστη απόκλιση τιμής και ο συσχετισμός των δύο μοντέλων 

που δεν επιτρέπει να διαφοροποιηθούν σημαντικά. Επίσης θα 

καταργηθούν οι Alpha 290 και 390 και οι δύο στην κατηγορία των 

14,2Μegapixel.

SONY 801192000

�'C,�# 
.�.
Manster Skater

Η ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης στην 

ελληνική αγορά του ελληνικής κατασκευής Manster Skater. 

Το Manster Skater είναι ένα αξεσουάρ για βιντεολήπτες που 

για πρώτη φορά παρουσιάστηκε από τη ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. κατά τη 

διάρκεια της Photovision 2011 και απέσπασε εξαιρετικές κριτι-

κές από έμπειρους βιντεογράφους. Το Manster Skater είναι ένα 

τροχήλατο dolly που επιρέπει στην κάμερά σας να καταγράψει 

πλάνα σε κορυφαίας ακρίβειας ευθείες και κυκλικές προκα-

θορισμένες τροχιές. Κατασκευαστικά, βασίζεται σε πλάκα αλου-

μίνιου πάχους 10mm, απολύτως άκαμπτη σε φορτία μέχρι και 

35 κιλά . Τα ζευγάρια των δακτυλίων που φέρουν τους άξονες 

των τροχών κατασκευάζονται σε σταθμό CNC για μέγιστη 

ακρίβεια κατασκευής και ο κάθε τροχός εδράζεται σε δύο 

ρουλεμάν με αποστάτες και ατσάλινο άξονα. Ο κάθε δακτύλιος 

διαθέτει ανεξάρτητο φρένο. Ο δίσκος των μοιρών εμφανίζει 

ενδείξεις σε βήματα 1 μοίρας και αριθμητική ένδειξη ανα 20 

μοίρες. Το skater συνοδεύεται από laserpointer σε βάση η 

οποία προσαρμοζόμενη σε κάθε τροχό ξεχωριστά, βοηθά στο 

να διαγραφεί περιστροφή γύρω από αντικείμενα, σε σταθερή 

τροχιά 360°. Στην πλάκα αλουμινίου υπάρχουν δύο υποδοχές 

με βίδα 3/8” όπου μπορούμε να προσαρμόσουμε οποιαδήπο-

τε κεφαλή video, όπως περιλαμβάνεται και αποστάτης ύψους 

10cm που μας δίνει την δυνατότητα να τοποθετήσουμε την 

κεφαλή μας ποιό ψηλά σε μεγαλύτερη απόσταση από την 

πλάκα δίνοντας μας την ευκαιρία να δώσουμε στην κάμερα 

μας μεγαλύτερη κλήση προς τα επάνω. Το συνολικό βάρος της 

κατασκευής είναι 3,85kg.

��
��� 2310 942000

Panasonic 3D
3D lens converter

Mε την HDC-SDT750 έγινε το πρώτο σοβαρό βήμα στα 3D consumer camcorder. Προ-

σαρμόζοντας το 3D converter VW-CLT1 βιδωτά στο φακό, μετατρέπεται η μηχανή σε 3D 

(αφορά τα μοντέλα Panasonic της τρέχουσας σειράς ΗDC-900, την HDC-SD90 και βεβαίως 

την πρώτη διδάξασα HDC-SDT750). Το converter αποτελείται από ζεύγος φακών και μόλις 

τοποθετηθεί αναγνωρίζεται αυτόματα από τη συσκευή και τότε ο χρήστης πρέπει να εκτε-

λέσει μια ρουτίνα καλιμπραρίσματος.  

INTERTECH 210 9692300
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Yf� G6g hi>ijh G�k l.m.n.h.o.

mghG6 ji�p>hgql6

Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

  !

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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Η τελευταία μόδα θέλει τις βιντε-

οκάμερες τσέπης ΄χοι μόνον Full 

High Definition αλλά ανθεκτικές 

στην κακομεταχείριση και τη 

σκόνη, σχεδόν …άθραυστες και 

βεβαίως αδιάβροχες. Ένα σωρό 

μοντέλα κατακλύζουν την αγορά 

και δελεάζουν τον υποψήφιο 

καταναλωτή. 

Η Full HD (1080i) Samsung WS200 

καταδύεται στα 3m και αντέχει 

σε πτώσεις από 2m. Φοράει BSI 

CMOS αισθητήρα 5MP και οθόνη 

2,3in. QVGA. Eνδιαφέρον πα-

ρουσιάζουν οι λειτουργίες: Aqua 

mode που αυτόματα προσαρ-

μόζει  τα πάντα σε υποβρύχιες 

λήψεις, Vignette & Fisheye για προ-

σομοίωση των αντίστοιχων εφέ.  

Η βραβευμένη από την TIPA JVC 

PICSIO GC-WP10 είναι κατάλληλη 

για λήψεις video Full HD 1080p σε 

φορμά MPEG-4 και Η.264 καθώς 

και φωτογραφιών 5Megapixel. 

Όμως το ισχυρό της σημείο είναι η 

οθόνη αφής μέσα από την οποία 

περνούν όλες οι ρυθμίσεις. Στην 

περίπτωση της Kodak Playsport Zx5 

η έμφαση είναι στην φιλικότητα 

των χειρισμών και την πολυχρωμία 

(αφού διατίθεται σε πολλά χρώμα-

τα). Επίσης με το κουμπάκι Share 

ανεβάζετε εύκολα περιεχόμενο σε 

ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης 

όπως Facebook, Flickr, YouTube, 

στην online gallery Kodak Pulse 

ή προς κάποιο αποδέκτη email. 

Η Panasonic υποδηλώνοντας 

την εξαγορά και ενσωμάτω-

ση της Sanyo, παρουσίασε 

το pocketcam ΗΧ-WA10 σε 

στιλ pistol grip και το «μονο-

μπλόκ» HM-TA2 που εκτός από 

αδιάβροχο είναι και shockproof 

αντικραδασμικό. Aπό το χορό 

δεν έλειψε η Olympus αναγ-

γέλλοντας ένα ακριβό μοντέλο, 

το «υβριδικό» LS-20M μια συ-

σκευή στο μεταίχμιο pocketcam 

και dictaphone: έχει full 1080p 

HD video, δύο οθόνες εκ των 

οποίων μία 2” color LC και μια 

δευτερεύουσα 1.46” greyscale 

LCD, δύο μικρόφωνα, PCM 

ήχο, Magic filter εφέ κλπ. 

����� ��!� 	 �
��� �� !���0
��� LD pocketcam

Video splash

Synology NAS
��0!
� !���	������� ���� �� 

�����	 Ethernet 

Αν υπάρχει κάποια εφαρμογή που ροκανί-

ζει και τις μεγαλύτερες αποθηκευτικές χω-

ρητικότητες, τότε μιλάμε για το ΗD video. 

Συστοιχίες δίσκων της τάξης των terrabytes 

γεμίζουν με κάποιες ώρες λήψεων ειδικά 

όταν τα bitrate ανεβαίνουν. Eυτυχώς 

που εταιρίες όπως η αξιόλογη Synology 

προσφέρουν πολύ καλές λύσεις –και για 

τον ερασιτέχνη του video - με χαμηλό 

κόστος. Για παράδειγμα, το NAS (Network 

Attached Storage) Diskstation DS211j 

είναι ένας μικρός download και backup 

server στηριγμένος σε Linux  δέχεται δύο 

δίσκους 2,5in. ή 3,5in. μέγιστης χωρητικό-

τητας ως 2x3TB σε διάταξη Secure RAID, 

στο download υποστηρίζει BitTorrent, FTP, 

HTTP κλπ. ανεξάρτητα χωρίς PC. Συνδέεται 

με Ethernet, USB 2.0.

Sony E 30mm F3.5 Macro
Μαζί με την NEX-C3 αναγγέλθηκε και ο 

E-mount (τέταρτος στην ομώνυμη σειρά) 

φακός σταθερής εστιακής απόστασης 30mm 

f3.5 macro που αντιστοιχεί περίπου σε τυπικό 

50άρη macro σε full frame. Η δημοτικότητα 

της mirrrorless σειράς NEX καθώς και της 

βιντεοκάμερας NEX-VG10, έχει εκτοξεύσει 

στα ύψη τη ζήτηση για παρόμοιους φακούς. 

Ο συγκεκριμένος macro δίνει λόγο αναπα-

ραγωγής 1:1. Το εξωτερικό ασημί μεταλλικό 

φινίρισμα παραπέμπει στο οικογενειακό look 

της υπόλοιπης σειράς. Από πλευράς εξωτερι-

κών διαστάσεων (μήκος 55mm και διάμετρος 

62mm) κερδίζει 

το στοίχημα 

του μικρού 

μεγέθους 

καθώς είναι 

μικρότερος και 

από τον 45mm 

f/2,8 της 

Panasonic 

SONY 

801192000
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Sony �DR-PJ50V
Videocamera  �� projector

Αν ζηλέψατε τη δυνατότητα προβολικού από κάποιες compact και laptop, η Sony έχει την 

απάντηση. Τρία νέα μοντέλα μεσαίας/ανώτερης κατηγορίας που δεν χρειάζονται τηλεόρα-

ση ούτε κάποιο video projector για να δείξουν τις ταινίες στο κοινό. Η κορυφαία της σειράς 

PJ50 έχει το ίδιο ακριβώς σύστημα προβολής με τα άλλα δύο μοντέλα ΗDR-PJ10 και PJ30 

δηλ. ισχύ 10Ansi Lumen που δίνει ικανοποιητική εικόνα πλάτους 1,2m σε συσκοτισμένο 

χώρο. Επιπλέον των άλλων μοντέλων διαθέτει σκληρό δίσκο 220GB, λειτουργία 24p και 

GPS. Aπό πλευράς video κάνει λήψεις 1920x1080 60/24p,

SONY 801192000

!�� F���( Samsung 
X�! !������� ����	 ������
#�!

Αθόρυβο μοτέρ τεχνολογίας Voice Coil Motor θα έχουν οι νέοι φακοί της Samsung. Aρχής 

γενομένης από τα τέλη Ιουλίου 2011 θα κυκλοφορήσουν τα εξής οπτικά: 16mm f/2,4 pancake 

ένας πολύ ενδιαφέρων υπερευρυγώνιος ισοδύναμος με 24mm και πολύ καλή φωτεινότητα, 

κατάλληλος για ταξειδιωτική φωτογραφία, ένας macro 60mm f/2,8ED με υπερηχητικό μοτέρ 

SSA και οπτκό σταθεροποιητή. Θα επακολουθήσουν, τον Οκτώβριο ένας τηλεφακός 85mm 

f/1,4 ED SS ειδικός για πορτρέτο και ένας μεσαίος zoom 18-80mm f/3,5-4,5 OIS SSA. Εξυπα-

κούεται ότι όλα αυτά τα οπτικά ενσωματώνουν τη λειτουργία i-Function. 

SAMSUNG 213 0163800


Q��
����	�� ����� ��� CUMULUS 

O AKTO είναι πλέον επίσημο μέλος 

του πιο σημαντικού συνδέσμου 

σχολών τέχνης 

και design στον κόσμο, του Cumulus 

International Association of 

Universities and 

Colleges of Art, Design and Media 

Χάρη στη σπουδαία αυτή διάκριση, 

ο ΑΚΤΟ είναι σήμερα το μοναδικό 

ελληνικό ιδιωτικό εκπαιδευτι-

κό ίδρυμα που συμμετέχει στο 

Cumulus, εκπροσωπώντας το ελλη-

νικό design διεθνώς. Τα μέλη του 

συνδέσμου περιλαμβάνουν μερικές 

από τις καλύτερες πανεπιστημιακές 

σχολές παγκοσμίως, όπως  Parsons, 

Royal College of Art και Central 

Saint Martins. Το Cumulus απαριθ-

μεί 176 εκπαιδευτικά ιδρύματα-μέλη 

και 200.000 φοιτητές από 43 χώρες. 

Εκπροσωπεί την ανώτερη εκπαί-

δευση στην τέχνη, το design και τα 

media, προωθεί την καινοτομία, και 

βοηθάει την ανταλλαγή ιδεών και 

τάσεων που διέπουν το design στις 

μέρες μας. 

www.cumulusassociation.org

Canon Firmware 
updates
X�! �! �����! EOS-1D Mark IV 
and EOS 5D Mark II

Νέα firmware με κωδικούς 1.1.0 και  

2.0.9 για τις επαγγελματικές ρεφλέξ 

EOS-1D Mark IV και EOS 5D Mark 

II αντίστοιχα, ανεκοίνωσε  η Canon. 

Στην πρώτη περίτπωση βελτιώνονται 

οι ταχύτητες εγγραφής/ανάγνωσης 

με κάρτες UDMA & Compactflash, 

διορθώνονται κάποια σφάλματα με 

υψηλής χωρητικότητας άνω των 32GB 

Compactflash και κάποια μεταφραστικά 

λάθη στα Αραβικά και Πορτογαλικά. 

Στη δεύτερη, επίσης βελτιώνονται οι 

επιδόσεις με τις CF UDMA C7, αποκαθί-

σταται μια δυσλειτουργία στο Custom 

Function III-2 στη θέση [5:ΙS start] και 

τακτοποιούνται μεταφραστικά λάθη στις 

εξής γλώσσες: Αραβικά, Πορτογαλικά, 

Ισπανικά και Ταύλανδέζικα.
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Sony Alpha 35
H �"��
	 SLT �	� ���
��

Ελαφριά, συμπαγής και εύκολη στη χρήση είναι η νέα SLT-A35 της Sony με ημιφωτο-

διαπερατό καθρέπτη. Η τεχνολογία καθρέπτη τύπου pellicle, που έχει τις ρίζες της στη 

δεκαετία του ‘60 και επανήλθε στο προσκήνιο  μετ τις φωτογραφικές μηχανές SLT α33 

και α55, επιτρέπει λήψεις σε υψηλές ταχύτητες drive και με συνεχή αυτόματη εστίαση 

– είτε σε φωτογραφίες είτε σε Full HD βίντεο. Στην α35 κάνει το ντεμπούτο της η λει-

τουργία Tele-zoom High Speed Shooting που μεγεθύνει ένα κεντρικό τμήμα της εικόνας 

για να δώσει μια πραγματική μεγέθυνση περίπου 1.4x, ενώ φωτογραφίζει μέχρι και με 

ταχύτητα 7 fps. H Alpha35 έχει και δυνατότητα continuous tracking autofocus σε σταθε-

ρά ή κινούμενα αντικείμενα, για να τραβάτε στιγμιότυπα σε απόσταση με λήψη υψηλής 

ταχύτητας. Υπάρχει επίσης και λειτουργία για λήψεις με ταχύτητα 5.5 fps. Με ανάλυση 

16.2 ενεργών ΜΡ, ο πρόσφατος αισθητήρας Exmor APS HD CMOS δίνει εικόνα με 

χαμηλά επίπεδα ψηφιακού θορύβου τόσο στις φωτογραφίες, όσο και στο HD βίντεο. 

Η ευαισθησία ISO φτάνει μέχρι τα 12800, η λειτουργία Advanced Quick AF Live View 

εμφανίζει συνεχώς στην οθόνη εικόνα από τον κύριο αισθητήρα σε πραγματικό χρόνο 

και ο on-screen οδηγός (Help Guide) εξηγεί με σαφήνεια κάθε λειτουργία της μηχανής 

και το σε ποια περίπτωση χρησιμοποιείται.

SONY 801192000

�anfrotto 
Modo series

Ξεκινώντας από το βραβευμένο, πανέξυπνο 

αναδιπλούμενο στήριγμα Modosteady, 

το καλοσχεδιασμένο video stabilizer που 

χρησιμεύει και ως τρίποδο tabletop, δημι-

ουργήθηκε ολόκληρη σειρά μοντέρνων και 

ευρηματικών αξεσουάρ video “ελαφρών 

βαρών”. Περιλαμβάνουν την τσάντα ώμου 

785ΒΑG με διαμερίσματα για ό,τι φανταστείτε, 

το ελαφρό τρίποδο Modomaxi βάρους μόλις 

ενός κιλού με την υβριδική εύχρηστη κεφαλή, 

το μονόποδο Modomono, ακόμη και το λιλι-

πούτειο Modomini μια πολύ απλή ελάχιστων 

διαστάσεων βάση για τοποθέτηση ελαφράς 

βιντεοκάμερας. 


��z
�	�� 210 7236847

�'���"(� CIPA
M����	 �!
!#�#�� 30% ��� ����! ��� Imaging

Επιβεβαιώνται ποσοτικά τα γραφόμενά μας σε προηγούμενο Photobusiness Weekly σχετικά με τα προβλήματα στην ιαπωνική βιομηχανική 

παραγωγή. Σύμφωνα με πηγές της Camera & Imaging Products Association (CIPA).το μήνα Απρίλιο 2011 σημειώθηκε πτώση παραγωγής 

29,2% σε τεμάχια και 29,6% σε αξία (στο σύνολο και όχι μόνον made σε in Japan προίόντα). Τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι ρεφλέξ 

αντιστοιχώντας σε πτώση 36,8% αντανακλώντας την εξάρθρωση της παραγωγικής μηχανής κυρίως στα πιο πολύπλοκα προϊόντα. 
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����$��� "	 ��%��	� 

��� ������(��� �� ��
� ���.  

,��, "���� €19
��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

��������	
 !

€ 15

256 ��	
��, 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2                              

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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��{"�# �'� �'�.�'��

R4'��,�(
K�'���7�'�# '� �*&� '��#
���� ���	 ���� �! ����� �	�. L ��#
!$��� �� �!�0� �!� ��� ���#���, 

	 #������� �	 ����	 �!� �� ��
�!
�, 	 $���#
!$�! ���� $��������. 

5��
�� �!��� ! ���� �� ��������
� �%������� �� !��������� �	�!��, 

$!����, !%�����
, ���� ��� �� ������� �� �! ������� ����� �
�#�!�!. 

M� �� ���� �
��� ��� �� ����� �	����
#�� �!����
#�� �	 ������ ���� 

�!� �%��������� ��� #"���� ���� �!� �� $���#
�$�� �!����!� ! ���*�� 

���!0��� ��� ��� $�� �!� ! �� �!�!�����. F! ����� ! #
�$�� 

�� �� $��, ! �����	��������� �	 ���������
$�! ���, ��� ������ �
����, 

�� �	�!��� �! $����� �!� ����
�, �� ���
���, 	 ������	�!. 

@ ���
����� �	� �	�!��, �! ��!$
�#�!�!, �� �!���	��� �!� �! ISO ��!� 

��#���
� �	�!���� !�� �� $��. ��� �� ������� $�� ���� !�� �	 ���$��, 

!�� �� �!#��� $�� ��� �������, !�� �	 �����	 �!����!�	 ���! ��� 

$���#
!$��� �������.

���*'�'� � ���*'�'�;
5� �$��� ��
�0!������� � ���	�� $��, ��! ������� �����!. 

5��
���� ! �� ����!��
����, ! �
	������������� �,�� ���$
!#�! 

�������, ! !�%����"����� �	 ��!���	��! ISO, ! �� ���"����� �� ���� 

�� �! $���
� ND. A���	 �� ! ������� ����$������, ���� �! �!���!�
�� 

!��������
� ���� ��	 !�
��!�!����, ������ ���$�
! �
#!���! ! �� 

«�!�!�"�����». 

'��� ���
��� �!� 	 ���	 ������. ;�#����, !����$!�
��� $�� �� 

������0��	 ������	 �!� �!���
!����. 5��� !�� 0
���, ���� !�� ����� 

$��������, �� ��
��
������ ��#� �!�
��" ���	�" ��! �! �
�#�!�! 

�������*��, ���
��� ����� ��
��"
�! �	����
#����	�!�.

��&��* F4#/,�&��* F4#
L !�"�! !���!���	�! ��� �
����
�� �	� $���#
!$�!� !��� ��$
���	�� 

���� !����. A� �
������!� ����� $�����$�! #�! ! �����	����������� ��� 

�� ���� �!��������� $�� ���� ��� 	���� ���� !�� ���	�� �	#� $������� 

�	����
#�� ��������� �!� !�$�0��� !���	���� !��������!. ���	
� 

���
���, 0!
���� ����� ��! �	���! � ����	���� Lighlights ��� �%!$!���� 

�	 �������
��!. �� ���� ��
�����	 �
���� ! #�
������ ���! ��!� 

	 ��#��� �!� 	 !���	���� �	� ��#���
���	� $���#
!$�!� ��� �����"����� 

! ������������: 

��� ���	��� �|�	�|�

1!�!��!���	 11,

Q� 1!����! 111 41, 

/	�.: 2102236690, Fax: 2102236698, 

e-mail: videopho@otenet.gr

www.videophot.gr �$�� ��!��!
��	 @.�.

Radio slave
����� !�� �� location 

photography �!� �� �"
� 

��� ������� �� radio slave 

!������� �%��	 ���	 

�$��� �!�!
#�� �! �!�"��! 

��� !��"��!� ��� ������ 

�!� !�������� �	 ������� ��� 

$���#
�$��.

� F����*'�'� '�� )�C��'�� F4'��,�.
Q�&C�� ," F��.'�
'�� ��� $����� �!� !���������� $!���!� �� $��, �! ! �	 ���� 

�!
��0�� ��
� !�
"��� �!� �!��� ! �	 �������� ��� 	 ��*	 

�
!#�!�������	�� �� �������, ���� �!����
! �����!�� �� ����� 

�!�. �� ��! �!
����!�	 ���� !���, �� �� �!���� �� $
���� ���� 

�
���
!���	�! 	 $������	�!, 	 !���	�	 ��� �#�� ����� �� $����� 

��
�0����. '�� !!�������!� 	 !��������	�! �� �
�M��� �	� 

�	��
!� $��	�. ���� �! ������� �����, ����� ����� �!� �
���, � 

���	
�� $������� ��� �
��!��� «�!*��!�!» �!� ������	 !�����	 �	� 

�������
��!� (0�. ��%��). X�! �� ����� !��� !%�������	�� �! ��!���� 

!�����$!�� �� ����� ���
��! �!� !��!�� ��� �!� !!���������� 


�$�����
!� ��� ����!����� ��!�%� �� 
��� �����
	� $��������� �	#��. 

T� �'���"(� '�# &�{�#
������: Canon EOS 1Ds MkII

R��*#: �F 24-70mm f/2,8 L

��CF��/,�/'��. f/5,6 1/200sec.

White balance: Auto (RAW file)

R4'��,�(: �! !�����$!��

��"�/���(��� F&�#: radio slave 

����'����"�#: �� ����� �� �!�����! 

��� $������� �
	���������	�� ���
���! 

�!� !!��!���
!� !����!���
��� "��� ! 

�!��*�� �	 �����*	 �����
�� $�!�

http://www.videophot.gr/details2.php?lang=1&wh=3&thepid=1829&page=1
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R�� ��
��
	��� �.�.
����)��,C�'� 11, 
�4 ��'���� 111 41 

��&.: 2103213691/2102236690, Fax: 2102236698

e-mail: videopho@otenet.gr www.videophot.gr

Bρείτε στο site μας www.videophot.gr 
απίθανες καλοκαιρινές προσφορές 

Αποκτήστε τον προσωπικό 

σας κωδικό πρόσβασης 

για τις τιμές χονδρικής!

http://www.videophot.gr/details2.php?lang=1&wh=3&thepid=1829&page=1
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Leadership & marketing

 

      �� ������� 	
� ��
� 

���  ��
	��
�� 

������
������ ��� 

       	
 �����
 

‘‘�� �������, �!!"#�� 

���$��%"&����� 

��� &�#�GER ’’ 

�
� �������� ��� 

����
'
�� ��� 	o� 

‘‘����
 	
� ������	(’’ 

Q7�'�# ���&�F�.'�#
0 6��	!� Mr Sony ���� «!���» ����� 3�����

Q�'�)��,��� "�!�/"�� ��,(^"� (��,"(4�� �.�'�6�#: '� �"(,"�� ��'* 
/�CF'��" '� 2007) � ��F��)���'��� ����('��� '�� �. Q7�'� ���&�F�.'� 
��* '� �!�� '�� )�"��.���'�# ��, +�.&�� '�# Sony Hellas, �F����'�# 
!��&��'� '�� �/��C, �&&C ��� '��# ����4�!^��# ���"�/C'"# '��... 

���� ��� ���� � �
�� �
�� �	� �!������ ��!�
��!� ��	 ���	��� !#�
� 
�
� !�� ���!���� �
��! !�������� �� ��	�
� #�! �	 �	����
#�! 

�	� Sony Hellas �� 1992, ��	 ����! � �. 5�!�!$���!� ��! !�� ���� 
�
���
#����, %���"�!� !�� �	 ���	 ��� ����� ����� ��������. L ��
��! 
��� �����, !��� �!� �	� ��!�
��!�, !�� ‘��� �!� ��
! �%�����	�� �������!��, 
��� !�� ��� !
 ����� �
��������. /� 1996 !��!0� �	 ���	 ��� ���������� 
���0����� ��	 ��!�
��!, !�� �	 ����! !����
��. 1
� !�� ��
���� ������ 
	��
�� �	��
��� � ����� �� �
������� �	� ��!�
��!� �!�, ���� ��#��!�, 
�! �!
!����� ��	 ���	 ��� �� �
� ! !!������� �!� ! �
������!���� 
� �������� ���.

�Q��	�� 
��
 ��Q
���
@ �. 5�!�!$���!� �
!�� ������� �! �!
��� ���, ���� #�! ���� ��#��� ��� 
�� ���#	�! ��	 �!
!��	�	 ��� �!� #�! ��� ������� ������� ���. L !#�
�, 
�����, ��������� ��� «���
%� �����!�	 !��*�� �� ���!�! ��
!�	#���� 
!����! ��	 	#���! �	� �!������ ��!�
��!� �!� ��� 6��	! �� !���
», 
� ������ ���� ��	 ����	 ��� �	 �����	�	 �� �� #!�
��" �	� Sony ��	 
�����!, �	 ���
�, �	 /��
��!, �	 ����
�! �!� �	 ��0���!. L �����#� ��� 
#�! �	 !� ���%	 �	� Sony ���� ��#���
����� !#�
�� ��! ��#��	 ��� ����! �!� 
�	�!���� ����
��	 #�! �	 ���	��� �����	�	.
@ �"��!� 5�!�!$���!�  #���	�� �� 1953 ��� �����!��
� ��
���!�, 
�������� �� #������ ��	 ���! �!� �����!�� ��������� ��	 A��
���, ��� 
1!��������� �	� 1����0��! �!� ��� 1!��������� ��� 5����#�!. ����	�� 
�	 �!
��
! ��� ��� ��#�
��	�! ��!�
�" ��!�����
	, !������	�� 	  �	���! 
��	 Chase Manhattan Bank �!� �!���� 0
��	�� ��	 ��!�
��! !�!� �!����" 
!��������� F. ;��
��� �.�. L �	����
#�! �	� Sony Hellas ��! �
���	�	 
#�! �� �. 5�!�!$���!, ��	 ����! !�!���
��	�� !�����. /!�
�!%� ���� 
�!�� �� ���� X�!�������. �%�����, ���� ���� ������� ������ $�
�� !�� 
�� ����, 	 Sony �� ��!� ������, !���	
�, #�!������	 ��!� 
��!. ��!� !�� ��� 
�
"��� !��!����� ��!�
���� ��� 0#��! ��� �%���
��� �!� �%�����	�� �� ����
� 
���������. «@ �
���� �����	�	� ��� �"��! 5�!�!$���! !�������� ������ 
$�
�� �
����� �!� #�! ������ ��!���
», ��� ���� ���� ���
#!���� �!�� 
���. �$��� ��
��"
�! �
���0�� ��!� ��! ������	 ���, !��� ��! �
���!� 
�� ��� !������ ��!���, �� ����� ��!� ���
����� �!� $!���!� ���� ��������� 
�	� ��!�
��!� ��	 !#�
�. ��!� !
����� ������ ��� ��� ��� �� ��!� 
��!���	�!����� ��	 �������, ��!� ���	
�� �!� !�!� �	�����, !��� ���!���. 
�
����� $�
�� �!�� �	 ���
���! �	� �	���!� ��� ��	 Sony ��#�
����	�� �� �� 
���	��� ��!���� 
�� �!� ����	� !
����� $�
�� ���!�"�	�� #�! ��� ���	
�� 
��� ��#�� ���. ��!� �%���
�$��, ��#����� �!� ��������!��� �!� �� ������ �! 
������#!. ��
�� ! ��!0���� �! ����
!, 
� ���
��, !���!�0���!� ��� !�#��� 
��� �!�!!���� �!� �� !� !�� ���� ��#��� ��� #�
���� ���� �!�� �	 
���
���, !��� �!� �	 ��!��� !#�
� �� 	����
��" �!� 	����
���" ���", 
��� ���� ���� �����*�� �!�� ���. @ ����� �����	
� ��� ���: 
«� ���	!� �!�!!����� ���� ��
$���� ��! 	�� ��
���� �!�!!������ 
�
�M��!. 1!
���	�!, ��#!�"�� 	 !�#�	 #�! ���
!�!������� !�� ��� 
��!�
����. �	�!���� 
��� �� !����� ���� ���
!�!������� ���� 	 �
��! �!� 
	 #"�	 �	� !#�
�� �!� ��� ��#���
���! �� ! #�
������ �� 0���� �� 
�!�!!����, �� �����	, �� !�!#�����, !��� �!� �� ��!���� - ����" �!� 
��� - ��� ����� ������
#����».

� �	��Q

��	 �!
���! $��	, �� !�!#����
��� 
��!�
���� �
�0�� �! ��
�! ���� �� �	 
!���"
	�	 ��� �. 5�!�!$���! !�� �! 
	�! �	� Sony ��	 �����!. 
L ���������! ���	 �	� ��!�
��!� ��	 
���	��� !#�
� �� ���� !����	��� ���
� 
�"
!, ������ ���
��� !�
������ 
������� ��� �
���!��� ! !!-
�
�*�� �! ���
� ���#��� ������!. 
/! ��
���! �	� Sony ��	 ���	��� !#�
� 
��!� �*	��, ����� �������! !�� �� 
���� �
� ��� �!�!#
�$�� 	 ��!�
��! ��	 
�������	 ��
"�	. ���� �� #����� �!�
�� 
�������� (�	���
�����, ������!�! ����, 
�� ��
��) 	 Sony Hellas ���� ��
���� 35%, 
���� �!������	�!�� #�
� ��� 75%, 
����� 	����
������ �����#����� ��
�-
��� 8% �!� 	 ���	 ��!� !�%	���� ��#� 
�� $�
	�" ��� ��#���" Vaio, �" 
����	� �!����� ��!����	���� ��
���� ��! 
��!##���!���� �
�M��! ���� 
�!� ����!�.
@ ���
�� �	� ��!�
��!� #�! �	 ��������� 
�
��	 ��� 2006, ��� �����	
"��!� 
���� 31/3/2007, �������!� ��� �! !����� 
��! 250 ��!�. ��
", �� �	�!���� 
��
��$�
�!. ��	 Sony Hellas 
�
 #����!� 75 ����!, �� �� ����� �! 
��� �
��! !�!�������!� ��� ����
��� 
����! �	� ��!�
��!�, �� �������� !� 
�
#!�� ��� �� �
�� ��� !�� 
3 ��. ��
", ��� !������� ������	-
���
 
#�! �	 Sony ��	 ��
"�	. 
/� �� ��#��� �����	�! �	� Sony Hellas 
��� ����� �! ��	��� ! !�!���
���� � 
��� �	� ������� ���0����� ��!� 	 
�
�"�	�	 ��� Playstation 3, ��� ����
! 
���� �������� ��	 ���	��� !#�
�. 
'��� �� #��!� !�� �	 ��!�
��!, 
	 ���	�	 !!����!� ! ���
�!�� *�� �	 
�
��$�
�.
                           Λ.ΚΑΛΑΜΑΡΑ 14/4/2007
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A���
��
	 
�� ����� �
� ��
��
��� ���!
@� ���!$�
����� ���
�� ! �	����� !$���� �/�!� !�������	�! !�� �� ����� 

(�. X�"�! /
�!�!$�����),  �	�. 210-9554298,  fax: 210-4816640, email: y.triantafillou@intersys.gr  
=! !���������!� ��
��.
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�� !��� �	 ����	 �� PhotoBusiness Weekly $���%��� ��� �!����
�� $���#
!$��� #���� �� $���#
�$� - !!#���" ���. 

������� �!� ��� email: photobusiness@photo.gr $���#
!$��� #���� �	� �����#�� �!� �!� �! ��� ����� ��" �	����������! 
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• Πως έγινε η πρώτη σας επαφή με τη φωτογραφία;

Νομίζω ότι το μικρόβιο υπήρχε πάντα μέσα μου. Πάντα μου άρεσε να φωτογραφίζω, 

απλά αρχικά ασχολήθηκα ερασιτεχνικά. Η αγάπη μου όμως για τη φωτογραφία 

με ώθησε να παρακολουθήσω μαθήματα φωτογραφίας και εδώ και δέκα περίπου 

χρόνια ασχολούμαι επαγγελματικά στο χώρο αυτό.

• Σε ποιά αντικείμενα έχετε εργαστεί;

Ασχολούμαι με τη φωτογραφία γάμου, πορτρέτων και μόδας. Το είδος όμως που με 

ελκύει και επιδίδομαι περισσότερο είναι ο γάμος.

• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας; Ποιες είναι οι επιρροές σας;

Επιρροές μπορείς να αντλήσεις από πολλά και διαφορετικά πράγματα. Εγώ κυρίως 

παρακολουθώ πολύ τη μόδα και τη φωτογραφία της. Παίρνω επιρροές από τη μόδα 

και τις μεταφέρω στο  γάμο, και αυτό πιστεύω είναι που δίνει ένα ιδιαίτερο στυλ στις 

φωτογραφίες μου.

• Σε ποιο είδος φωτογραφίας θα αφιερωνόσασταν αν είχατε την ευκαιρία και γιατί;

Νομίζω ότι ήδη έχω αφιερωθεί στο γάμο και θεωρώ ότι ο κάθε γάμος αποτελεί μια 

νέα πρόκληση για μένα και για κάθε φωτογράφο. Το να δουλεύω κάθε φορά με 

καινούργιο ζευγάρι, μου δίνει την ευκαιρία να εκφράζομαι τελείως διαφορετικά. 

Προσπαθώ να βελτιώνομαι συνεχώς και να προχωράω την τέχνη μου.
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• Πως θα κρίνατε το επίπεδο στην Ελλάδα στη φωτογραφία 

γάμου; Έχετε ξεχωρίσει δημιουργούς που ανταγωνίζονται επάξια 

αυτούς του εξωτερικού;

Το επίπεδο στη φωτογραφία γάμου τα τελευταία χρόνια έχει 

ανέβει αρκετά, και αυτό οφείλεται στην προσπάθεια αρκετών 

συναδέλφων, που ανταγωνίζονται επάξια φωτογράφους του 

εξωτερικού.

• Πολλοί συνάδελφοι σας πιστεύουν ότι η φωτογραφία γάμου 

δεν αφήνει πολλά περιθώρια για καλλιτεχνική έκφραση από την 

άποψη ότι υπάρχουν κάποιες σταθερές φωτογραφίες που πρέπει 

να γίνονται πάντα;.

Σίγουρα υπάρχουν πάντα οι σταθερές φωτογραφίες που πρέπει 

να πάρει το ζευγάρι, αλλά  πιστεύω ότι ακόμη και σε αυτές τις 

φωτογραφίες πάντα υπάρχει περιθώριο για καλλιτεχνική έκφραση. 

Αυτή είναι και η πρόκληση που ανέφερα πιο πριν. Σε αυτό 

βοηθάει και το γεγονός ότι έχει αλλάξει και η νοοτροπία των νέων 

ζευγαριών που είναι πιο δεκτικά σε καινούργιες ιδέες. Και βεβαίως 

υπάρχει πάντα και η φωτογράφιση της επόμενης μέρας, που όλο 

και πιο πολλά ζευγάρια επιλέγουν, όπου εκεί πλέον μπορείς να 

εκφράσεις ελεύθερα την καλλιτεχνική πτυχή της φωτογραφίας.

• Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φωτογράφοι;

Ξεχωρίζω αρκετούς ξένους και Έλληνες  φωτογράφους, τον καθένα 

για διαφορετικούς  λόγους γιατί πιστεύω ότι η ματιά του κάθε 

φωτογράφου είναι ξεχωριστή και αυτό δίνει στον κάθε ένα τη 

μοναδικότητά του. Δεν θα ήθελα να αναφέρω ονόματα για να μην 

αδικήσω κάποιον από τους συναδέλφους μου.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Δημήτρης Λυκουρέζος είναι 

ένας έμπειρος φωτογράφος 

με ειδίκευση στη φωτογραφία 

γάμου, πορτρέτων αλλά και 

καλλιτεχνικής φωτογράφησης. 

Ξεκίνησε την επαγγελματική 

του ενασχόληση με τη 

φωτογραφία πριν από αρκετά 

χρόνια. Δημιούργησε τη δική 

του προσωπική επιχείρηση στο 

χώρο της οποίας, μαζί με τους 

συνεργάτες του, εργάζονται με 

διάθεση, μεράκι, επαγγελματισμό 

και συνέπεια καταφέρνοντας 

έτσι να προσφέρουν ποιότητα και καλαισθησία σε κάθε 

φωτογράφηση. www.dimitrislykourezos.gr

• Για ένα ζευγάρι που παντρεύεται τώρα ποιος είναι ο 

καλύτερος τρόπος και ίσως ο πιο διαχρονικός για να 

κρατήσει τις φωτογραφίες του;

Σίγουρα η αναλογική φωτογραφία ήταν και είναι πάντα 

διαχρονική, αλλά πιστεύω ότι με τα σημερινά μέσα της 

τεχνολογίας μπορεί κάποιος να κρατήσει αναλλοίωτες τις 

φωτογραφίες του και με άλλους τρόπους. Η ποιότητα των 

ψηφιακών άλμπουμ διαρκώς βελτιώνεται και γίνονται πιο 

ανθεκτικά και φυσικά έχουμε πληθώρα ψηφιακών μέσων για 

να παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες μας.  
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