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Κάθε χρόνο στην πόλη Ντέβερ των Η.Π.Α. 

πραγματοποιείται δημοπρασία αυθεντικών 

αντικειμένων της Άγριας Δύσης. Έτσι στη φετινή 

δημοπρασία, στις 25 Ιουνίου, βγήκε στο σφυρί 

μεταξύ άλλων και η μοναδική αυθεντική 

φωτογραφία του θρυλικού πιστολέρο της Άγριας 

Δύσης Μπίλι δε Κιντ με τιμή εκκίνησης τα 150.000 

δολάρια. O Μπίλι δε Κιντ, 20 χρονών τότε, είχε 

πληρώσει μόνον 25 σεντς σ’ έναν πλανόδιο 

φωτογράφο για να τον φωτογραφήσει μπροστά 

από ένα σαλούν στο Νέο Μεξικό στα τέλη του 

1880 (κατά άλλους ειδικούς στις αρχές του 1881). 

Ο θρύλος θέλει τον διασημότερο παράνομο στην 

ιστορία των ΗΠΑ, του οποίου το πραγματικό 

όνομα ήταν Ουίλιαμ Μπόνεϊ και είχε πολλά 

ακόμη ψευδώνυμα όπως “Χένρι Άντριμ”, “Χένρι 

Μακάρθι” κ.α. να πέφτει νεκρός από τις σφαίρες 

του σερίφη Φόρτ Σάμερ στο Νέο Μεξικό αφού 

προηγουμένως και μόνο εκείνη τη μέρα, είχε 

σκοτώσει 21 άτομα! Ένα πορτραίτο λοιπόν με 

τέτοια ιστορία, όπως ήταν αναμενόμενο, άγγιξε 

γρήγορα το αστρονομικό ποσό των 2,3 εκ. 

δολαρίων και κατοχυρώθηκε στον Ουίλιαμ Κότς, 

αδελφό ενός από τους γνωστότερους χορηγούς 

του Ρεπουμπλικανικού κόμματος. 

Αυτά για την ιστορία του θέματος. Αφορμής 

δοθείσης θα συμφωνήσουμε όλοι ότι παρ’ όλο 

που η φωτογραφία υπάρχει μόλις 172 χρόνια 

(εφευρέθηκε το 1839) ενώ οι άλλες τέχνες 

υφίστανται για χιλιετίες, η αγορά της τέχνης της 

φωτογραφίας έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ 

ειδικά δε τα τελευταία 30 χρόνια. 

Πρώτη θέση στις προτιμήσεις των συλλεκτών 

κατέχουν οι φωτογραφίες με ειδικό ιστορικό 

ενδιαφέρον σαν π.χ. την φωτογραφία που 

προαναφέραμε ενώ τελευταία έχει παρατηρηθεί 

μεγάλη στροφή και στις γιγαντοφωτογραφίες 

ορισμένων σύγχρονων καλλιτεχνών (π.χ. 

Gursky, Avedon).  Είναι Ηλίου φαεινότερο ότι 

όλο αυτό το αλισβερίσι περί την φωτογραφία 

δείχνει ότι υπάρχουν μεγάλα διαθέσιμα κεφάλαια 

συλλεκτών που αναζητούν νέα απάνεμα 

επενδυτικά λιμάνια και η φωτογραφία είναι 

σίγουρα ένα τέτοιο.
      Τ. ΤΖΙΜΑΣ

� !"��#$�$ #%��&��#�� (“#"����'!��” &�� �$) �*���"��) ��' Billy the Kid !�' ,#.��" �� 

45�6 �"*:� �%) 2,3 "*. ���. �" �$��!�����. 

http://www.tipa.com/english/XXI_tipa_awards_2011.php
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E*�:�$6: Τάκης Τζίμας, ��"'.')�>6 �4)��?$6: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�@��')��*��6: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου �"@)�*> '!���>��?$: 

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  ���#$���"�6: 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 

������!

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 θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

www.photo.gr
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%"'()(' *+*/3# %)6'#(9$ ;%"'<3/�  
2009-2010

'/' 2009 2010 %

23. PAPERS '.%. 78.610,88 132.761,79 +68,88%

24. NORITSU %//'# %.D.%. -531.738,09 -321.752,63 -39,49%

25. XEROX HELLAS '.%.%. 3.848.779,27 4.687.151,19 +21,78%

26. 'F3( G%3�9)3+ '.%. 237.431,07 -62.001,85 -126,11%

27. *36J+/'*�# (. '.%. 12.762,34 4.805,37 -62,35%

27. ;D'K%<'$(��# '.%. 32.352,09 11.905,90 -63,20%

P�����?$ �" ���$ �� *,��$ 2010

%"'()(' *+*/3# %)6'#(9$ ;%"'<3/�  
2009-2010

'/' 2009 2010 %

23. PAPERS '.%. 1.420.195,04 1.166.862,32 -17,84%

24. NORITSU %//'# %.D.%. 1.845.133,52 658.299,53 -64,32%

25. XEROX HELLAS '.%.%. 41.186.533,65 44.448.262,93 +7,92%

26. 'F3( G%3�9)3+ '.%. 4.196.580,38 3.566.903,28 -15,00%

27. ;D'K%<'$(��# '.%. 3.153.634,63 2.308.504,55 -26,80%

28. *36J+/'*�# (. '.%. 2.185.633,63 1.710.375,01 -21,74%

P�����?$ �" ���$ ��'6 �Q���'6 2010

www.photo.gr
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Ι.ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΑΕ  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

16Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010  

ΜΑΕ 29669/62/Β/93/182  

                        

 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΤΕΛΙΚΟΣ  2010  

                        

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    Ποσά κλειόμενης χρήσεως    Ποσά προηγούμενης χρήσεως    ΠΑΘΗΤΙΚΟ   Ποσά χρήσ.    Ποσά χρήσ.  

  ΤΕΛΙΚΟΣ 2010  ΤΕΛΙΚΟΣ 2009      ΤΕΛ 2010    ΤΕΛ 2009  

  

Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπόσβ. 

αξία  

Αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  Αναπόσβ. 

αξία  
          

              

          

   

           Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ            

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

  

           Ι.Κεφάλαιο (μετοχικο, κλπ)            

    

           1.Καταβλημένο      750.000,00    750.000,00  

 ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις    

  

          

    

750.000,00  

  

750.000,00  

 3.Κτίρια και τεχνικά εργα    244.739,01 227.109,49  17.629,52  244.739,01  227.109,49  17.629,52  

  

        

 4. Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις και 

λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός    

566.794,63 434.103,39  132.691,24  598.660,65  434.103,39  164.557,26   ΙV.Αποθεματικά κεφαλαια            

 5. Μεταφορικά μέσα    54.909,60 44.167,49  10.742,11  44.985,46  44.167,51  817,95   1. Τακτικό αποθεματικό      2.037,98    2.037,98  

 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός    177.293,79 164.570,93  12.722,86  171.874,68  164.570,93  7.303,75   Τακτικό αποθεματικό    2.037,98    2.037,98    

  

1.043.737,03 869.951,30  173.785,73  1.060.259,80  869.951,32  190.308,48  

    

2.037,98  

  

2.037,98  

 Σύνολο Ακινητοποιήσεων   1.043.737,03 869.951,30  173.785,73  1.060.259,80  869.951,32  190.308,48   V.Αποτέλεσμα εις νέο            

 ΙΙΙ.Συμμετοχές και αλλες μακρ/σμες 

χρημ/κες απαιτήσεις    
  

           2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο      -9.091,92    -13.897,29  

 7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις    

  

  5.238,46      5.238,46  

    

-9.091,92  

  

-13.897,29  

      

5.238,46  

    

5.238,46  

  

        

 Σύνολο παγίου Ενεργητικού   

  

179.024,19  

    

195.546,94   Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   

  

742.946,06  

  

738.140,69  

 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

  

           Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΞΟΔΑ    

        

 Ι. Αποθεματα    

  

           2.Λοιπές προβλέψεις          15.975,07  

 1. Εμπορεύματα    

  

  1.067.717,91      1.309.907,74  

        

15.975,07  

 2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή - Υποπροϊόντα 

και υπολείμματα    
  

  2.492,80      2.150,30   Γ. ΥΠΟΧΕΩΣΕΙΣ            

 4. Πρώτες και βοηθητικές υλες Αναλώσιμα 

υλικα Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας    
  

  43.865,14      47.328,42   Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις            

      

1.114.075,85  

    

1.359.386,46   2. Δάνεια τραπεζών      58.333,34    175.000,00  

 ΙΙ.Απαιτησεις    

  

          

    

58.333,34  

  

175.000,00  

 1. Πελάτες    

  

  496.907,89      509.563,91   ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις            

 Πελάτες    496.907,89     509.563,91       1. Προμηθευτές      150.577,33    306.323,80  

 2. Γραμμάτια εισπρακτέα     

  

  59.130,00      133.748,24   2. Γραμμάτια πληρωτέα      496.638,49    487.082,45  

 Χαρτοφυλακίου    28.270,88     25.108,07       2α. Επιταγές πληρωτέες 

(μεταχρονολογημένες)    

496.638,49    487.082,45    

 Στις τράπεζες σε εγγύηση    30.859,12     94.527,35       3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων    

  343.633,50    441.168,75  

 Υποσχετικές επιστολές & λοιποί τίτλοι         14.112,82       5. Υποχρεώσεις από φόρους  τέλη      9.964,68    10.803,52  

 3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση    

  

  9.948,87         6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί      12.826,54    13.335,04  

 Γραμμάτια σε καθυστέρηση    6.554,80            7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρωτέες στην επόμενη χρήση    

  116.666,67    116.666,67  

 3α. Επιταγές εισπρακτέες 

(μεταχρονολογημένες)    

3.394,07            11. Πιστωτές διάφοροι      9.392,38    5.598,64  

 11. Χρεώστες διάφοροι    

  

  2.653,04      1.512,37  

    

1.139.699,59  

  

1.380.978,87  

 12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών 

και πιστώσεων    
  

  8.180,83      20.025,21   Σύνολο Υποχρεώσεων   

  

1.198.032,93  

  

1.555.978,87  

      

576.820,63  

    

664.849,73  

  

        

    

                    

 ΙV. Διαθέσιμα    

  

                    

 1.Ταμείο    

  

  25.115,28      61.766,58            

 3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας    

  

  43.189,98      25.994,04            

      

68.305,26  

    

87.760,62            

 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού   

  

1.759.201,74  

    

2.111.996,81            

 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    

  

                    

 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων    

  

  2.753,06      2.550,88            

      

2.753,06  

    

2.550,88  

          

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   1.940.978,99      2.310.094,63   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   1.940.978,99    2.310.094,63  

  

 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ    ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ   

  

 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως    

  

  304.206,63      304.206,63   4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως      304.206,63    304.206,63  

                        

 ΣΥΝΟΛΟ   304.206,63  304.206,63   ΣΥΝΟΛΟ   304.206,63  304.206,63  

  

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ    ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ   

  

 Ποσά κλειόμενης χρήσεως    Ποσά προηγούμενης χρήσεως   

    

Ποσά χρήσ.  

  

Ποσά χρήσ.  

  

ΤΕΛΙΚΟΣ 2100  ΤΕΛΙΚΟΣ 2099  

    

ΤΕΛ 2100  

  

ΤΕΛ 2099  

                        

 Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ    

  

           Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως      4.805,37    12.762,34  

 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)    

  

  1.710.375,01      2.185.683,63   (+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων 

προηγούμενων χρήσεων    

  -13.897,29    -23.397,04  

 Μείον: Κόστος πωλήσεων    

  

  1.446.037,32      1.740.640,42   Σύνολο   -9.091,92  

  

-10.634,70  

 Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης   264.337,69  

    

445.043,21   ΜΕΙΟΝ:            

 Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης    

  

  35.823,88      32.457,80   1. Φόρος εισοδήματος και εισφ. ΟΓΑ          3.262,59  

 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης    35.823,88     32.457,80      

        

3.262,59  

 Σύνολο   300.161,57  

    

477.501,01   ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ   -9.091,92  

  

-13.897,29  

 ΜΕΙΟΝ:    

  

           Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:            

 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    

  

170.942,98      235.392,09     8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο      -9.091,92    -13.897,29  

 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας    170.942,98     235.392,09        -9.091,92  

  

-13.897,29  

 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως    

  

90.472,90  261.415,88    182.416,50  417.808,59  

          

 Μερικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης   38.745,69  

    

59.692,42  

          

    

          

          

 Μείον:    

  

          

          

 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα    47.908,92     50.262,96      

          

      

-47.908,92  

    

-50.262,96  

          

 Ολικά αποτελάσματα εκμετέλλευσης   -9.163,23  

    

9.429,46  

          

 ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ    

  

          

          

 ΠΛΕΟΝ(ή μείον):    

  

          

          

 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα    

  

      3.784,26    

          

 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων    
  

15.975,07          

          

      

15.975,07  

    

3.784,26  

          

 Μείον:    

  

          

          

1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα    522,58     451,38     

          

4.Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους    1.483,89   2.006,47      451,38 

          

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα   4.805,37  

    

12.762,34 

          

ΜΕΙΟΝ:    

  

         

          

Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων    

  

      30.659,54   

          

Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο 

λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)    
  

      30.659,54   

          

                       

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ   4.805,37      12.762,34 

 

 

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ  ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΧΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΘΕΣ/ΚΗ 15/04/2011  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Σ  Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ  

      

             

ΑΕ713220  

      

             

ΑΡ.ΑΔ.7890 Α ΤΑΞΕΩΣ ΠΤΥΧ.ΑΒΣΘ  

      

 Ποσά σε  Ευρώ (€)  

�����&���:6 2010 P�����
P�� �. 
.�.
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�����&���:6 2010 PAPERS 
.�.



������ 118 •  �����	
 18 IOY�IOY 2011 �����
 8

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

�����&���:6 2010 NORITSU ���
� �.�.�.
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�����&���:6 2010 XEROX HELLAS 
.�.�.
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�����&���:6 2010 
[�� \����	�� 
.�.
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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

BON
US

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

30/8

http://www.picktureit.gr/
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 �"���*:!��
TOY ΠANΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΔΗ

10 �:&�� )’ �&�����'�" �!: ������
H ��
 �
 	��M��� � �� ��
��
���� 	������� �
�!

M,�� ��$) *����� �$6 *���$6, $ ��*�)���*> !�"�$ �'?�)"���. ^��� 
«*:��')» �!: !�)��4. �?��*�):�$�$, "?��.���&���:6, !"������> 
��!�)_), �"�%�$ *:���'6. 
!��4�%6 *���)�$�: *�� �����) 
�)�&*����*: �,��� "!���%�$6 �" @��"!�46 *����46. 

"
�������
, ���� 
�� ��� 
�
Q���	� ��� �M������� ���
��� ����� 	��� 

�����
 
����, 
����� «V������
�»  ���� �� W������. %����� 	��� 

��
�
 ����
Y�� 
����, �� ������ ������ ������. 3�� �����
, ��� 

�
	���, ��� ���
���� �
M�	���	�� 	��� �
����	� ��� ����������. 

G������� �
���
 �������
. 6�
�� �
 V���	� 
�� ��� �����
 
�������
, 


�
������
� � 
���
	���. 6�
�� �
 ���� 
�� �� �� �
��, �� plotter, ��� 

�M��� ��
 �� PC � �� ����� 
�
��	���, ��
� ��
 ������� �
 ������ ��	� 

�������� ��M��� esh�p � ��� eBay; To 	����� ����Q� ��
����. ;��� ��� 

���� ��
 �
 -�
��������- ����
 �����
�
, ��� ��� 
���
��� ���…

6�
 �
 ���� �
Q� �
 ��M
�� �������
�
 ��
� �
�
�������� 	�� W������:

1. 
)��#��"�� �!: �$) �!�:�%!$ �')����&>.. 
 #�� �
�
Q� ��� ����� �
�, ����� ������ 
	�
��	����� �������. 

6����Q��� �� ���������
 ��� ������, ����� 
���	� ��
 ��� 


W����	��
 ��� � 
� M�����, ����
 ������� �
 ��M���. K����� ��� 

M
 �
� �
�
��	� 	�	�� ������
, ������, ��
 �� ����� �����
� 

� ����� � �� ����� ���. '���M�
, 
����Q���
� 
�� ��
 ����	�� 

eshop, �
�
������� �� ��������. D���� 

����� �
�
�����M� � �
M�	���	�� 	�� 

��
����, 
��	���� �� 	��
��	����� 

� ex-demo ���Y����� ���. '���� �
� 
� 

M��	�� �
 ��
�
�����M�� ���� 
���
��� 

	�� ��
 email � 	��� �
�����, ��
 ���� � 

W���� ������� 	��� ���� ��� ���������� 

	���
���.

2. �$ �')��:�$�� 
���!��&���"'�$6 ���>6. 
%��	�� W��
����
� ��� �� ����� ��
� ��W, 

	�
M��� 	
� ������. �� ����������
� 

����	��, 	���������
�
 �
� ���
 
�
��-

�����
 … ����. �� M����� ��� �� 
��
-

��
������� ����� ��
� ���� �
��, 
��� 	�� 

��
���	����� 	��	�, ��� �
� ���� �
����� 

M
 �������.

3. �)�"@:�")� �!��$6.
 ;���� �������
 scam ����� 	��M� � 

�
������� ��
����	�� 	�� Google �
� ��
� 

��
	����� ����� 
��� 
���
���
 ���Y���
. 

� ��	������ �����
� �
������ 
��� � 

������ �� �
�
�
����� ����. D�����
� 

��
 
��
�
 ������	� 
��� ��� 
���
����.

4. ���`:) ���#��"��*_) !�����&��#_). 
*
� ��	
 	��� %% �
 V���	�, ����� �� 

��
	�
��Q� ��� �� 	
� 	
� �����V� «����» 

���Y�� �
�
�	
�����, � �
���� ��
��-

������ �����
��
���, ����� ��	������	� CE 

���. 

5. �!�@�"%��*> @�>�$ !���%��*>6.
"
 ������ �� �
�Q��� ���� ��. '� �� 

���� ��	������ ����
 ��
 �
 �
�
������, 


��� �� ������� �� ������.
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 �"���*:!��

9. �$ "#����&> "'�%!�`*>6 

)���."���6. 
# �����M�� ���� %����
Y��� ^��	�� 

�.�. �D' �� �
���Q�
� � ����
Y�� 

����M	�
 ���	�
	�
� �
�
�
����. D.�. 


���� �
�
	���
�
 	��� '����� ������ 

����	� ����� 90 �����.

10. �"�%)"�� + [�
. 
'� �� ���_�� �������
� ���� %% ��� 

�
�� ��� ���W� ��� 	��� %����
 ����� 


�� ������, ���� ����� �
 �
�
���-

M��� ���
���	�� ��
 �
	����, FD', 


����� ������	�� ���. `	�� 
��� ��
� 

�
� �� �	������� 
���������� 
��� � 

	������� �������	� ����� �
 ����� 

�� 40%. "�� �	�� 
�
M���	� ���V� 

��� �
������ ����� 	�� W������. 

$
� �� � '����� W
�����M� �
 ��
� 

�M������ 
��� ��� FD' 23% ����� �� 

����� �� ��� ����
������� ��
��-

���� �� ���
 �W��
 	��� ���� �
�
����� 

��� 
����� ����Q� ��
���
 �
� ����� 


��������
� �
�������.

6. �!����')�$ �"��#���*_)/��#����$6.
 <������
� ��� �
������� 
����� ���� �M��	�
Q��
	�. %��
� ����� 

�M���. �� 	������
����� ���� �
 ��
������ �
� ���
 �W��
 (�.�. 

	�	��
	�
) ��� �������
� W����	��. ^�
 ����� �
����� ����� 

����
 �
 ���
���M� � 20-30 ���, �	�� �
� �
�
����, ��
� 	��� 

%����
 �
�� ��	� M
 �
�
������ �� ���� ����-���� 	�� �
��	���
 � 

M
 �
� �� 	������ � ���� ����� �������	� �.�. 3 ���.

7. 
*:�$ *�� �) ��@4�"� $ "&&4$�$ ��' eshop, 

"!����'):����" �" ��@'�����*�. 
"� 
����
�� (�
����	�� �
� 	�����) e-shop M�����
� �
 �
��V� ��� �-

���� 	 ������	� ������, ��� ���� �� ���
�����
 �
 �� 	���� 	�� ���� 

��
 �
 �������	� 	 ��	��� ���� ����	��. "�� ���� ���
����
� 

�
 ��
������ �
� ������ ���	�
�
� ��� �������� �
M�	���	��.

8. �$ *��'5$ �" "'�%!�`*> "&&4$�$ *����*"'���>. 
 '� �� ���Y�� ��
� graymarket ��M�� �� �� �
����� � �
�����
Y�� 

����	�. ^�� 	���� ���� �
 ��� ����M� - �
��� - � �������	� 

����V�� ��
��� ���� ����	�� ��
 
����� 

���� %������ 
��� ���� %����
Y��� 

^��	�� 
�� ������ �������� 


������	����. # 
��� ��� ������	�, 

� 
���
	��� 
� �
� ��� �����, ���	��
� 

�
 �
�
����� ����	�� 	��� ����	� ��� 

�����
 
������	����.

www.facebook.com/photographos.mag https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag&

https://www.facebook.com/photographos.mag
https://www.facebook.com/photographos.mag
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag


������ 118 •  �����	
 18 IOY�IOY 2011 �����
 15

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

http://www.agopian.gr/


������ 118 •  �����	
 18 IOY�IOY 2011 �����
 16

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

Low Key

Google
'�
�
��� ��� �������


Και εκεί που νόμιζαν όλοι ότι το παιχνίδι 

κρίθηκε, έρχεται η ανατροπή. Αυτός 

είναι ο μαγικός κόσμος της τεχνολογίας και 

κυρίως του internet. To hype και οι εξελίξεις 

τρέχουν τόσο γρήγορα, που δεν προλαβαί-

νεις να πεις κύμινο. Και φυσικά όταν είσαι 

η Google θα μπορέσεις να βάλεις το χεράκι 

σου για να τρομοκρατήσεις τον ανταγωνι-

σμό. Σε δύο μόνο εβδομάδες λοιπόν από 

την αποκάλυψη του το Google+ αριθμεί 10 

εκατομμύρια χρήστες οι οποίοι μοιράζονται 

1 δις αντικείμενα την ημέρα. Για να αντι-

ληφθούμε τι σημαίνουν αυτά τα νούμερα 

να αναφέρουμε ότι το Facebook αυτή τη 

στιγμή έχει 750 εκατομμύρια. Άρα η Google 

μάζεψε το 1.3% των χρηστών του Facebook 

σε 2 εβδομάδες. Ο CEO Larry Page αποκά-

λυψε στο TechCrunch ότι το μεγάλο ατού 

του δικτύου είναι τα περίφημα circles, που 

επιτρέπουν στους χρήστες του να μοιράζο-

νται περιεχόμενο με διαφορετικές ομάδες 

χρηστών.H Google πριν μερικές μέρες και τα 

κέρδη του δεύτερου τριμήνου της χρονιάς τα 

οποία κινούνται ανοδικά χάρη στη δημοτικό-

τητα του Android. Συνολικά αυτή τη στιγμή 

130 εκ. συσκευές φοράνε Αndroid και έξι 

δισ. εφαρμογές έχουν εγκατασταθεί σε αυτά. 

Την προηγούμενη φορά που η Google ανα-

κοίνωσε νούμερα, οι συσκευές του Android 

ήταν στα 100 εκ. ενώ η Apple είχε 200 εκ. 

συσκευές IOS και Mac. Κάθε μέρα ενεργο-

ποιούνται 550 χιλιάδες συσκευές Android.

H Google λοιπόν φαίνεται να εντείνει τον 

ανταγωνισμό έναντι των μεγαλύτερων 

αντιπάλων της, του Facebook και της Apple. 

Ο ανταγωνισμός είναι όμως δεν κάθεται με 

σταυρωμένα χέρια αφού το Facebook έκανε 

συμφωνία με το Skype (Microsoft πλέον), 

ενώ οι χρήστες είναι σε αναμονή για το 

iCloud και το λειτουργικό Lion.    Συνολικά 

η Google ανακοίνωσε κέρδη 9.03 δισ. δολ. 

για το τρίμηνο που τελείωσε στις 30 Ιουνίου, 

σημειώνοντας αύξηση 32% σε σχέση με 

το προηγούμενο τρίμηνο. Τα κέρδη και η 

αύξηση των χρηςτών του δικτύου είναι σί-

γουρα κάτι πολύ θετικό για την εταιρεία που 

αντιμετωπίζει αρκετές μηνύσεις για παραβι-

άσεις ευρεσιτεχνίας από την Microsoft, την 

Apple, την Oracle κ.α. αλλά και βρίσκεται 

υπό έρευνα για παραβίαση της νομοθεσίας 

περί μονοπωλίων. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Nikon
;acro ��
� ��������
� 40mm f/2,8G
Οι macro φακοί της Nikon έχουν δικαιολογημένα κατακτήσει κορυφαία θέση στο 

φωτογραφικό κόσμο για την ευκρίνεια και την αξιοπιστία τους. Τώρα στην ώριμη 

ψηφιακή εποχή, οι σχεδιαστές της Nikon προσθέτουν στη γκάμα ένα macro σειράς 

G που σημαίνει ότι απουσιάζει το γνώριμο δακτυλίδι ρύθμισης των διαφραγμάτων. 

Ο νέος φακός Nikkor 40mm f/2,8G προορίζεται αποκλειστικά για σώματα ψηφιακών 

SLR με φορμά APS-C. Με τις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό βάρος γίνεται ιδανική 

επιλογή σαν εναλλακτικός απέναντι στους zoom φακός που μπορεί να αξιοποιηθεί 

και ως στάνταρ 60cm και για closeup. H μεγάλη φωτεινότητα εξυπηρετεί ιδιαίτερα σε 

χαμηλές φωτιστικές συνθήκες. Ο φακός περιλαμβάνει σύστημα πλεόντων στοιχείων, 

για διόρθωση των εκτροπών όταν εστιάζει κοντά (ως 15εκ.) διάφραγμα αποτελούμενο 

από 7 πτερύγια για ομαλό εφέ εστίασης/αποεστίασης και δακτυλίδι επιλογής M/A και 

Μ (αυτόματη/χειροκίνητη και καθαρά χειροκίνητη εστίαση).

�
�P
����� 210 9410888

�!"�"��*� Sekonic
X���
��	�� �������
 
��
  �
 60� ���M��
 ��� �
���
�
Με πολύχρωμες πινελιές γιορτάζει η 

Sekonic την επέτειο εξήντα χρόνων 

κατασκευής φωτομέτρων χειρός. Από τα 

παλιά εκείνα  φωτόμετρα σεληνίου με τις 

βελόνες, χωρίς στάδιο ενίσχυσης φθάσα-

με σε υπερμοντέρνα φωτοφλασόμετρα 

ακριβείας 1/10stop με ψηφιακές ενδεί-

ξεις. Ως επετειακό μοντέλο επιλέχθηκε 

το δημοφιλές και διαχρονικό, μικρού 

μεγέθους L308s Flashmate το οποίο θα 

κυκλοφορήσει σε τρία μεταλλικά 

χρώματα: κόκκινο, μπλε και 

πράσινο. Το όργανο διαβάζει 

προσπίπτον και ανακλώμε-

νο φως, από συνεχή ή φλας 

φωτιστική πηγή. 

P�����
P�� 2310 261771
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Είναι πάντα ευχάριστο να μιλάμε με παλιούς γνώριμους, εκπροσώπους εταιριών με 

παράδοση και όνομα στο φωτογραφικό χώρο. Η ευκαιρία για ανανέωση της συζήτησης με 

την εταιρία Αγκοπιάν, δόθηκε με την αλλαγή έδρας.

• Το όνομα Αγκοπιάν συγκαταλέγεται στα παλιότερα και γνωστότερα  στο φωτογραφικό 

χώρο. 

Η εταιρεία μας γιορτάζει φέτος την 75η της επέτειο. Στην πρώτη της μορφή, ιδρύθηκε το 1936 

από τον αείμνηστο Νερσές Αγκοπιάν, και σύντομα κατατάχθηκε ανάμεσα στις πρωτοπόρες στην 

Ελλάδα και ειδικά στον χώρο της επαγγελματικής φωτογραφίας με πολλές γνωστές αντιπροσω-

πείες. Μετά ήλθε η δεύτερη γενιά με τον πατέρα μου Γιώργο το 1962 ο οποίος επεξέτεινε το δί-

κτυο αντιπροσωπειών και πελατών και καθιέρωσε καινοτόμες παροχές τεχνικής υποστήριξης και 

εκπαίδευσης των φωτογράφων. Εγώ και ο αδερφός μου Γιώργος μπήκαμε στην εταιρεία το 1993 

και εκπαιδευτήκαμε στις σύγχρονες τεχνολογίες ψηφιακής λήψης, εκτύπωσης και επεξεργασίας. 

Το 1997 ιδρύθηκε και η ΠΡΟΦΩΤ ΕΠΕ που εξειδικευόταν στις υπηρεσίες για τους επαγγελματίες 

φωτογράφους και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

• Ποια είναι η σύγχρονη δραστηριότητα της εταιρίας σας;

Σήμερα ειδικευόμαστε σε επαγγελματικά είδη φωτισμού και λήψης για φωτογραφία και βίντεο. 

Παρακολουθώντας στενά τις ανάγκες της αγοράς καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις προσπα-

θούμε να προσφέρουμε ποιοτικές και σταθερές λύσεις από κορυφαία εργοστάσια παγκοσμίως, 

όπως αυτό της Profoto και της Mamiya. Αναγνωρίζοντας επίσης τις ιδιαιτερότητες της εποχής 

μας, εμπλουτίσαμε την γκάμα μας με αξιόπιστο και προσιτό εξοπλισμό όπως τα Creative Light 

καθώς και μία καινοτόμα σειρά προϊόντων.

• Πρόσφατα μετακομίσατε σε νέα έδρα. 

Πως προέκυψε αυτή η αλλαγή εν καιρώ 

κρίσης;

Ο βασικός λόγος μετακόμισης ήταν η 

τοποθεσία της παλιάς μας έδρας. Για 

χρόνια βρισκόμασταν στην Κολοκοτρώ-

νη, στο κέντρο της Αθήνας. Η πρόσβαση 

ήταν δύσκολη λόγω των συχνών ανα-

ταραχών που όλοι ξέρουμε. Αν και ήμα-

σταν συναισθηματικά δεμένοι με αυτό το 

χώρο, αποφασίσαμε να τον αφήσουμε. 

To σημείο που βρίσκονται οι νέες μας 

εγκαταστάσεις είναι εύκολα προσβάσιμο 

τόσο με μέσα συγκοινωνίας όσο και με 

ιδιωτικό αυτοκίνητο αφού βρίσκεται 

εκτός δακτυλίου. Επιπλέον διαθέτουμε 

μεγαλύτερο showroom όπου οι πελάτες 

μπορούν να δοκιμάζουν τα προϊόντα. 

b!�5$ �%) ),%) "&*�������"%) 
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• Η μετακόμιση αυτή συνδυάστη-

κε και με αλλαγές επιχειρηματικής 

μορφής;

Πέρα από την μετακόμιση, αναλάβα-

με την αντιπροσωπεία της Godox. Η 

Godox είναι κινεζικής κατασκευής με 

ποιοτικές λύσεις σε πολύ καλές τιμές 

κυρίως σε προϊόντα φωτισμού. Επιπλέ-

ον ειδικεύονται στις μπαταρίες για 

εξωτερικές λήψεις πχ γεννήτριες φλας 

με μπαταρία, μπαταρίες inverter και 

μπαταρίες για φορητά φλας. Η επιλογή 

αυτής της νέας αντιπροσωπείας έγινε 

μετά από πολλές δοκιμές και μεγάλη 

προσοχή. Όλα τα χρόνια οι λύσεις μας 

ήταν πάντα ποιοτικές και φροντίζουμε 

τις λύσεις που προσφέρουμε να μπο-

ρούμε να τις υποστηρίξουμε σε βάθος 

χρόνου.  

• Έχοντας εργαστεί αρκετά χρόνια 

στην φωτογραφική αγορά, πως βλέ-

πετε το μέλλον μετά την κρίση;

Ο χώρος ο δικός μας περνάει δυο 

διαφορετικές κρίσεις. Αρχικά έχουμε 

την οικονομική κρίση, που φυσικά 

βασανίζει όλους τους κλάδους και από 

την άλλη έχουμε την φωτογραφική 

κρίση που σχετίζεται με την αλλαγή της 

τεχνολογίας. Η ψηφιακή τεχνολογία 

έκανε μεν τη φωτογραφία προσιτή σε 

όλους αλλά από την άλλη δημιούρ-

γησε έναν έντονο ανταγωνισμό που 

συμπίεσε τις αμοιβές προς τα κάτω. Βέ-

βαια η οικονομική κρίση ενέτεινε αυτό 

το πρόβλημα. Εμείς για επιβιώσουμε 

οφείλουμε να αφουγκραζόμαστε τις 

ανάγκες του επαγγελματία και να 

βρίσκουμε οικονομικές και ποιοτικές 

λύσεις που τον διευκολύνουν στη 

δουλειά του. 


�P���
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115 26  
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�$�. 210 3250901

fax   210 3250902

www.agopian.gr

peter@agopian.gr

F� page: 

http://www.facebook.com/agonews

Skype : peter.agopian

Τα φωτιστικά Profoto πάντα στο hi end της τεχνολογίας

H ψηφιακή εκδοχή του 

μεσαίου φορμά 

Φορητά φωτιστικά Godox, έξυπνα και οικονομικά
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• Δικαίωμα συμμετοχής: Η συμμετοχή είναι ελεύθερη σε 

όλους, με εξαίρεση τους εργαζόμενους του περιοδικού 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ Α.Ε. καθώς και 
τους εργαζόμενους και σπουδαστές του εκπαιδευτικού 
ομίλου ΑΚΤΟ. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν 
στη κατηγορία “Φωτογραφία” με τρεις έως πέντε 
φωτογραφίες.

• Κάθε φωτογραφία θα πρέπει να σταλεί τυπωμένη σε 
χαρτί διαστάσεων τουλάχιστον από 13x18εκ. έως 
20x30εκ. Γίνονται δεκτές και φωτογραφίες σε ψηφιακή 
μορφή σε αρχεία TIFF ή JPΕG ανάλυσης 300dpi (και 
διαστάσεις Α5 ως Α4) συνοδευόμενες απαραιτήτως από 
αντίστοιχη έγχρωμη φωτορεαλιστική εκτύπωση. 

•  Δεν γίνονται δεκτές φωτογραφίες χαμηλής ανάλυσης.
•  Τα έργα δεν πρέπει να είναι κολλημένα σε χαρτόνι ή 

άλλο υλικό.
•  Κάθε τυπωμένη φωτογραφία που υποβάλλεται θα πρέπει 

να φέρει υποχρεωτικά τα στοιχεία του δημιουργού στην 
πίσω όψη της.

•  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην 
κατηγορία «3D ANIMATION » με ένα video μέγιστης 
διάρκειας 2 λεπτών αποθηκευμένο σε DVD. 

•  Η ταινία video θα πρέπει να είναι ανάλυσης 
576x720pixels ή μεγαλύτερη. 

•  Δεν γίνονται δεκτές ταινίες χαμηλότερης ανάλυσης. 
•  Όλες οι τεχνικές δημιουργίας 3D animation είναι 

αποδεκτές.
•  Όλα τα έργα, φωτογραφικά και ταινίες, θα πρέπει να 

είναι εξ ολοκλήρου πνευματική πρωτότυπη ιδιοκτησία 
του συμμετέχοντα στο διαγωνισμό. 

•  Τα φωτογραφικά έργα θα χρησιμοποιηθούν για τη 
ευρύτερη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των 
σκοπών του από το διοργανωτή και τους χορηγούς 
επικοινωνίας (ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ) σε 
οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, χωρίς να θεμελιώνεται δικαίωμα 
άλλης αμοιβής του συμμετέχοντος.

•  Τα έργα θα αποστέλλονται μόνο στη διεύθυνση: 
Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ, 
Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου, 104 45, Αθήνα, 

 με την ένδειξη: “Για το διαγωνισμό: ΑΚΤΟ”.
•  Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή των έργων 

ορίζεται η 23 Σεπτεμβρίου 2011. 
•  Η ημερομηνία αποδεικνύεται από την σφραγίδα 

του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση αυτοπρόσωπης 
προσέλευσης είναι ευνόητο ότι ισχύει η συγκεκριμένη 
ημερομηνία.

• ΕΠΑΘΛΑ. Τα έπαθλα δεν ανταλλάσσονται σε καμία 
περίπτωση με χρήματα (ειδικά στην περίπτωση των 
προγραμμάτων σπουδών ΑΚΤΟ όσοι επωφεληθούν 
πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου). Αν ο πρώτος νικητής 
(βραβείο ετήσια υποτροφία) δεν αποδεχθεί το βραβείο, 
τότε αυτό μεταφέρεται κατά σειρά στον δεύτερο νικητή 
κ.ο.κ.  

• Στην τελική φάση προκρίνονται οι 20 καλύτερες 
συμμετοχές.

•  Κριτική επιτροπή: Θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται 
από φωτογράφους και animators, εκπρόσωπο 
του ομίλου ΑΚΤΟ και εκπρόσωπο του περιοδικού 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Η κρίση της επιτροπής είναι οριστική 
και δεν επιτρέπεται ουδεμία ένσταση, αντίρρηση ή άλλη 
διεκδίκηση.

•  Τα έργα που θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή 
δύνανται ν’ αποτελέσουν το κορμό Μεγάλης  Έκθεσης 
που θα παρουσιαστεί στο Campus του AKTO.

•  Θα τιμηθούν τα καλύτερα έργα σε ειδική τελετή (η 
ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα) και με τα βραβεία 
που αναφέρονται αναλυτικά στη διπλανή στήλη.

•  Τα καλύτερα έργα καθώς και η πλήρης λίστα των 
συμμετεχόντων θα παρουσιαστούν σε ειδικό αφιέρωμα 
του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

•  Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΤΟ ως διοργανωτής του 
διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε 
χρονική στιγμή, να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τον 
παρατείνει ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες του.

•  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη 
αποδοχή όλων των ανωτέρω αναγραφόμενων όρων.
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N,�6 "*�'!%�>6 �!: �$) Roland 
Versa Studio Signmaker BN-20

H Roland είναι η εταιρία large format printer με μεγάλη τεχνογνωσία στα 

συστήματα εκτύπωσης, τα οποία βασίζονται σε τεχνολογία piezoelectric. 

Παράγει ορισμένα μοντέλα που είναι ταυτόχρονα και κοπτικά και έχουν 

πληθώρα εφαρμογών σε αυτοκόλλητα, είδη δώρων και συσκευασίας. Επίσης 

τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στα εκτυπωτικά 

με χρωστικές Eco-solvent.

Solvent, αυτός ο άγνωστος…

Στο φωτογραφικό τομέα μπορεί να είναι γνωστά τα μελάνια pigment και dye, 

όμως υπάρχει άγνοια σχετικά με τα solvent. Στον κόσμο των εκτυπωτών 

inkjet o όρος solvent είναι συνώνυμος με τις μη διαλυτές σε νερό χρωστικές. 

Οι διαλύτες των solvent μελανιών αρχικά είχαν ταυτιστεί με επικίνδυνες 

πτητικές χημικές ενώσεις με έντονη οσμή και ενδεχομένως τοξικά αποτελέσματα 

(πρόκληση δύσπνοιας και ερεθισμού του ανώτερου αναπνευστικού, ειδικά σε 

χώρους χωρίς επαρκή αερισμό). 

Τα EcoSolvent μελάνια με ήπιους διαλύτες χωρίς οσμές και τοξικότητα έφεραν τα 

αντίστοιχα μηχανήματα κοντά σε περισσότερους επαγγελματίες. 

Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι εκτυπώσεις για εξωτερικούς χώρους γίνονται 

σε μη απορροφητικές επιφάνειες με αναλώσιμα όπως βινύλια. Tο αποτέλεσμα 

πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο και ανθεκτικό σε παράγοντες όπως η 

ηλιοφάνεια, η απόξεση, η σκόνη κλπ. Προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτές 

τις απαιτήσεις οι κατασκευαστές έχουν εξελίξει μελάνια solvent που αποτελούνται 

από χρωστικές pigment (χρωματιστή πούδρα σε πολύ λεπτό διαμερισμό), ειδικές 

ρητίνες για τη συγκόλληση της χρωστικής με το αναλώσιμο εκτύπωσης και μη 

υδατικό υγρό διαλύτη. 

Ποια είναι λοιπόν η διαφορά των Solvent από τα Eco Solvent; Τα πρώτα έχουν 

«βαρείς» διαλύτες, στεγνώνουν πανεύκολα και διαποτίζουν καλύτερα τις 

θεωρητικά μη απορροφητικές επιφάνειες. Από την άλλη μεριά τα Eco Solvent 

στεγνώνουν πιο αργά, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κεφαλές 

υψηλής ανάλυσης και σε περιβάλλον γραφείου χωρίς ιδιαίτερο εξαερισμό, ενώ 

ταυτόχρονα δίνουν τρία χρόνια αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες.

Τα πέντε μελάνια, CMYK συν metallic

Υποστηρίζεται η βιβλιοθήκη χρωμάτων Roland Color
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Γνωριμία
Το Versa Studio BN-20 είναι το μοναδικό desktop εκτυπωτικό /κοπτικό στη σειρά της 

Roland και μάλιστα με μεταλλικό πέμπτο χρώμα.  

Όπως δήλωσε και ο κος Yohei Shinomura, Product Manager: “Eξελίξαμε το BN-20 

για μικρά τιράζ παραγωγής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως desktop στον πάγκο 

εργασίας, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να παράγουν εύκολα μεγάλη γκάμα 

εκτυπώσεων με μεταλλικά εφέ και να κατασκευάζουν αυτοκόλλητα, ετικέττες, 

ταμπέλες κλπ. σε οποιοδήποτε σχήμα και περίγραμμα αναγνωρίζοντας τα κοψίματα 

κατευθείαν χωρίς να χρειάζονται άλλο εξοπλισμό».  

Ο μηχανισμός δουλεύει είτε με μελάνια pigment όταν τυπώνουμε σε διάφορα 

χαρτιά είτε με μελάνια EcoSOL Μax. Στην πρώτη περίπτωση τυπώνει με 4 κασέττες 

CMYK και στη δεύτερη με CMYK συν πέμπτο μεταλλικό χρώμα, οπότε ο χειριστής 

μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από μια βιβλιοθήκη 512spot χρωμάτων στη γκάμα 

Roland Metallic Color System, μέρος του λογισμικού Versa Works (συμβατό με 

Windows XP, Vista και 7, 32/64bit) που συνεργάζεται με Photoshop, Illustrator 

και Corel. Πέραν αυτού, το BN-20 συνοδεύεται από το πρόγραμμα R-Works 

με δυνατότητα σχεδίασης περιγραμμάτων, προσθήκης κειμένο, εισαγωγής και 

τοποθέτησης bitmap εικόνων σε φορμά Jpeg και Bmp. 

Επιπλέον υποστηρίζει 12 έτοιμα μεταλλικά χρώματα με προφανείς εφαρμογές 

σε αφίσσες, αυτοκόλλητα κλπ.  Προκειμένου ο ιδιοκτήτης να παρακολουθεί 

καλύτερα τα στοιχεία κόστους (βλ. κατανάλωση μελανιών που σημειωτέον 

αφορούν κασέττες 220ml η καθεμία) το πρόγραμμα παρέχει σχετικά στοιχεία όπως 

και χρόνους για κάθε εκτύπωση. To Versa Studio Signmaker BN-20 τυπώνει από 

ρολό πλάτους 20in. (περίπου 51cm και καθαρό 48cm) και υλικά όπως χαρτιά σε 

διάφορες υφές, αυτοκόλλητα, βινύλια κλπ. Eννοείται ότι μπορεί να λειτουργήσει 

σαν τυπικό printer A2 ρολό, όμως το εντυπωσιακό του πλεονέκτημα είναι η 

εκτύπωση για εξωτερικούς χώρους π.χ. αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα, επιγραφές, 

ταμπέλες επαγγελματικών χώρων αλλά και transfer για μπλουζάκια και μάλιστα 

με μεταλλικά εφέ. Το δεύτερο εντυπωσιακό του σημείο είναι το κοπτικό που κάνει 

πανεύκολη τη σχεδίαση και παραγωγή μικρών κουτιών, παζλ, τράπουλας κλπ. 

δηλαδή ειδών που προσφέρονται για ιδέες δώρων. Με πολύ εύκολο τρόπο, 

αξιοποιώντας το χαρακτηριστικό Contour cut το οποίο μεταφράζει σε περίγραμμα 

κοπής οποιοδήποτε path από Photoshop ή παρεμφερές πρόγραμμα.  

Το μηχάνημα έχει δύο ταχύτητες ή αν θέλετε, δύο αναλύσεις εκτύπωσης και 

πριν εκτελέσει εκτύπωση/κοπή αυτοκόλλητου κάνει τεστ ώστε εύκολα να 

διαπιστώσουμε αν με το συγκεκριμένο αναλώσιμο είναι δυνατή η αποκόλληση 

χωρίς πρόβλημα. Μόλις τυπωθεί το αυτοκόλλητο ή το βινύλιο, η αποτύπωση είναι 

μεν σταθερή αλλά χρειάζεται κάποιο χρόνο μέχρι να στεγνώσει ολοκληρωτικά. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ
Mέγιστο πλάτος εκτύπωσης: 51,5cm (μεικτό) 

48cm (ωφέλιμο)

Μέγιστο πάχος αναλώσιμου: 1mm

Bάρος ρολού: ως 6kg.

Eκτύπωση: CMYK (μελάνια FPG pigment) 

CMYK+metallic (μελάνια EcoSOL Max)

Aνάλυση εκτύπωσης: 1440dpi

Koπίδι: Roland CAMM-1

Σύνδεση: USB 2.0

Ηλ. Κατανάλωση: 90W/5,5W 

Mέγιστο επίπεδο θορύβου: 62dB

Διαστάσεις: 99,5x58,5x29cm

Βάρος: 35kg.

Τιμή: 5.450 + ΦΠΑ

�L
S DIGITAL 
.�. 

����)�' 
)�4!� 14, 176 75 b����6, �$�.: 210 9845771, www.atlasdigital.gr
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Η φετεινή τελετή απονομής των βραβείων Technical 

Image Press Association πραγματοποιήθηκε στις 30 

Ιουνίου στο Royal Horseguard Hotel στο Λονδίνο. 

Παραβρέθηκαν πάνω από εβδομήντα στελέχη εταιριών 

του Imaging που εκπροσώπησαν τα 22 διακριθέντα ερ-

γοστάσια. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της 

TIPA Thomas Gewers “Η πρόσφατη διάσκεψη της ΤΙΡΑ 

στην Κωνσταντινούπολη ήταν μια από τις πιο σημαντι-

κές υπό την έννοια ότι για πρώτη φορά μετείχαν μέλη 

από την Ασία κάτι που συνέπεσε με τα 20ά γενέθλια 

της Ένωσης. Μιλάμε όμως για τα 21α βραβεία αφού τα 

πρώτα επιδόθηκαν στο Παρίσι το 1991 ταυτόχρονα με 

την ίδρυση της TIPA. Φέτος τα βραβεία σημαδεύτηκαν 

από μια αρνητική συγκυρία, το μεγάλο, καταστροφικό 

σεισμό στην Ιαπωνία, που είναι η χώρα-κοιτίδα της 

βιομηχανίας του Imaging. Tα τρομερά επακόλουθα του 

σεισμού συγκλόνισαν όλους τους φίλους της φωτο-

γραφίας και την ίδια την ΤΙΡΑ που συνεισέφερε 10.000 

ευρώ στον Ιαπωνικό Ερυθρό Σταυρό για την ανακούφιση των θυμάτων. Αξίζει ακόμη να 

τονιστεί η συνεργασία της TIPA με την ένωση των ιαπωνικών φωτογραφικών περιοδικών 

Camera Journal Press Club of Japan (CJPC).

Sony 
Ultra-zoom Handycam® SX21E
Το νέο μοντέλο βιντεοκάμερας 

Handycam Standard Definition από 

τη Sony φέρνει τα μακρινά αντικείμε-

να πιο κοντά από ποτέ με Extended 

Zoom, εύρους 67x. Ο φακός Sony 

με το οπτικό Zoom 57x δίνει λήψεις 

close-up που γεμίζουν όλο το κά-

δρο. H λειτουργία Extended Zoom 

εκτοξεύει τη μέγιστη μεγέθυνση στο 

απίστευτο 67x, χωρίς υποβάθμιση 

της εικόνας. Tο σύστημα σταθεροποί-

ησης εικόνας SteadyShot διατηρεί τα 

πάντα ευκρινή και καθαρά, μειώνο-

ντας τις επιπτώσεις από το κούνημα 

της βιντεοκάμερας όταν τραβάτε 

βίντεο εν κινήσει.  Στα πορτρέτα η 

λειτουργία Face Detection κάνει 

αυτόματα μικρο-διορθώσεις στην έκ-

θεση, ώστε να φαίνονται τα πρόσωπα 

πιο φυσικά. Για πρώτη φορά σε 

προσιτές βιντεοκάμερες Handycam®, 

η λειτουργία Intelligent AUTO 

αναγνωρίζει μέχρι 18 διαφορετικούς 

συνδυασμούς σκηνών, από πορτρέτα 

και τοπία, μέχρι νυχτερινές σκηνές. 

Η εστίαση, η έκθεση, τα χρώματα και 

οι άλλες ρυθμίσεις προσαρμόζονται 

αυτόματα, όποιες και αν είναι οι 

συνθήκες της λήψης. Με τη DCR-

SX21E είναι εύκολο να μοιραστείτε 

τα αγαπημένα σας βίντεο μέσω του 

διαδικτύου. Το ενσωματωμένο λο-

γισμικό PMB Portable απλοποιεί το 

διαμοιρασμό των αρχείων σε social 

networks όπως το YouTube™, από 

σχεδόν οποιοδήποτε PC με πρόσβα-

ση στο διαδίκτυο. 

Η λειτουργία Direct Copy επιτρέπει 

τη μεταφορά του βίντεο χωρίς την 

ανάγκη χρήσης κάποιου PC, απ’ 

ευθείας σε έναν εξωτερικό σκληρό 

δίσκο (διατίθεται ξεχωριστά – απαιτεί-

ται προαιρετικός αντάπτορας USB). 

SONY 8011192000 
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Openf
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 ������
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Μια νέα προσπάθεια από μια ομάδα αξιόλογων φωτογρά-

φων βρήκε τη θέση της τους τελευταίους μήνες στο δια-

δίκτυο. Πρόκειται για το forum Openf. Το Οpenf είναι μια 

online κοινότητα για τους επαγγελματίες φωτογράφους και 

κινηματογραφιστές που δραστηριοποιούνται στα αντικείμε-

να του γάμου, βάπτισης, πορτραίτων και γενικά κοινωνικών 

εκδηλώσεων. 

Τα μέλη του ΟpenF απολαμβάνουν τα εξής πλεονεκτήματα:

- Μπορούν να ξεκινήσουν συζητήσεις σχετικά με την αγορά, 

τεχνικά ή και επιχειρηματικά ζητήματα,  και να συμμετέχουν 

σε άλλες που έχουν ξεκινήσει από άλλα μέλη.

- Να μιλήσουν με συνάδελφους που μοιράζονται τα ίδια 

προβλήματα και ανησυχίες.

- Να βρουν λύσεις σε τεχνικά, επιχειρηματικά και άλλα 

θέματα που αφορούν την δουλειά τους.

-Πρόσβαση σε μια ολοένα αυξανόμενη πηγή πληροφοριών 

για το επάγγελμα του φωτογράφου και του εικονολήπτη σε 

τεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.

- Να γνωρίσουν συνάδελφους από διάφορα μέρη της 

Ελλάδας.

Η εγγραφή και συμμετοχή στο Openf είναι δωρεάν. Το μόνο 

που απαιτείται είναι η συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής 

και η αποστολή με email δικαιολογητικών που πιστοποιούν 

την επαγγελματική κατάσταση του ενδιαφερομένου. 

Το Openf είναι διαθέσιμο για τα μέλη του από τις 11 Ιου-

νίου και ήδη αριθμεί 70 ενεργά μέλη, φωτογράφους και 

εικονολήπτες απ’όλη την Ελλάδα. Η διαχειριστική ομάδα 

του Openf είναι οι φωτογράφοι Γιώργος Παχούντης, Θάνος 

Ασφής, Αντώνης Κεκιδάκης, Σπύρος Ζαχαράκης και Πέτρος 

Σορδίνας.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.openf.gr

http://www.esp.gr/
www.openf.gr
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Roland 
%�
	���� �����
 UV
Η Roland ανακοίνωσε τα νέα ελαστικά μελάνια UV που τεντώνουν έως 220% σε shrink 

films και θερμοδιαμορφωνόμενα υλικά συσκευασίας για μπουκάλια PET και άλλες 

ανάγλυφες επιφάνειες. Τα μελάνια ECO-UV S, η επόμενη γενιά των ECO-UV μελανιών, 

σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ελαστικότητα και ευελιξία στα γραφικά που παράγο-

νται από την σειρά εκτυπωτών Roland Versa UV. Τα νέα μελάνια διατίθενται σε 5 χρώμα-

τα: Cyan, Magenta, Black, Yellow and White. Είναι ειδικά κατασκευασμένα για τους UV 

Inkjet εκτυπωτές της Roland: 64in. LEJ-640 printer, 54-inch LEC-540 printer/cutter, και τα 

30-in. LEC-330 και LEC-300A printer/cutters.  Η μεγάλη ελαστικότητα επιτρέπει την τέλεια 

εφαρμογή στις καμπύλες των πλαστικών μπουκαλιών από PET, και άψογα αποτελέσματα 

σε θερμοδιαμορφωνόμενα πλαστικά (vacuum-formed) που χρησιμοποιούνται ευρέως σε 

πολλές αγορές όπως δισκάκια για τρόφιμα, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, και θήκες ηλε-

κτρονικών ειδών. Επίσης οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τρισδιάστατα γραφικά 

μεγάλου μεγέθους για σημεία πώλησης, ή επιγραφές ή για εσωτερική διακόσμηση. 

ATLAS DIGITAL A.E. 210-9845771

PhotoJOJO
Mo�����
 ��
 iPhone
Έχετε iPhone 4; Σας λείπει η δυνατότητα …εναλλαγής φακών που δεν έχει κανένα απολύτως κι-

νητό; Ίσως υπάρχει λύση… Το μαγικό ανταπτοράκι της PhotoJOJO δίνει δυνατότητα προσαρμο-

γής φακών από Canon ή Νikon, μετατρέποντας το κινητό σε …mirrorless 5 Μegapixel! Εφόσον 

δεν υπάρχει τρόπος άμεσης προσαρμογής φακών, η PhotoJOJO έχει εφεύρει ένα μεταλλικό 

περίβλημα που δέχεται ολόκληρο το κινητό και περιλαμβάνει τη μοντούρα Canon EOS ή Nikon 

F καθώς και μια οθόνη προβολής της εικόνας της οθόνης του κινητού (που αφαιρεί φωτεινό-

τητα περίπου αντίστοιχη με 2stop). Eπειδή η προσαρμογή φακού είναι καθαρά μηχανική χωρίς 

κανένα ηλεκτρονικό σύνδεσμο, η μεταβολή διαφράγματος ή ταχύτητας γίνεται μόνον χειρο-

κίνητα και ο υπολογισμός της εκφώτισης κατά προσέγγισης με τη λογική “by trial and error”. 

Κατά δεύτερο λόγο το είδωλο προβάλλεται ανεστραμμένο δεξιά/αριστερά, οπότε πρέπει μετά τη 

λήψη να διορθωθεί. Το εξάρτημα δεν είναι ιδιαίτερα φθηνό στα 250δολ. αλλά προκαλεί μεγάλη 

εντύπωση και θα προσελκύσει τους μανιώδεις των gadgets.

Toshiba 
'�	M����
� Backside Illuminated 
8;egapixel ��
 smartphones
Tα smartphones πληθαίνουν. Οι 

απαιτήσεις των χρηστών αυξάνονται 

και θέλουν καλύτερες ενσωματωμένες 

φωτογραφικές/video δυνατότητες. Για το 

αυριανό κινητό η Toshiba προορίζει το 

νέο αισθητήρα BSI 1/4in. 8Μegapixel με 

μέγεθος εικονοστοιχείου μόλις 1,12μm 

o οποίος χάρη στην ειδική αρχιτεκτονική 

του εξασφαλίζει πολύ βελτιωμένα χαρα-

κτηριστικά θορύβου. Με βάση το μεγάλο 

refresh (60fps) υποστηρίζει άνετα video 

1080p και 720p.

��������!
1. '��
����	��, 	��
��	���� 

������� Vanguard Auctus Plus 
323CT 
�� 
�M�
�����
�
 
� 	�	���
 %xtreme Support 
Height Positioning (ESHP) ��
 ��� 

��V�	� ��� �������� �����
�, 
��M��	� ���	�� 25°-80°, ���
��-
��
 'll terrain ���.  "��� €400

2. '��
����	��, 	��
��	���� ���-
���� Vanguard Alta Pro 283CT 
� ����
 
�� 
�M�
�����
�
 
� ������� �����
 ;ACC ��� 

�
	�����
�, ��M��	� ���	��  
25-80 	�
 ����
, ������� ��	��� 
� �
���	��, ���� €250.

3. A��
����	�� ����� �	���
 
Vanguard Uprise 48 � ���	��
 
�����������
, �
������� ��
 
trekking/adventure photography, 
���� 120 ���.    

���������	
 6907 777638

��*�> �&&"��� 
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��: 210 8541400, info@photo.gr
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€ 15

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

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Canon. Η Canon, κρατώντας για χρόνια 

την πρώτη θέση της φωτογραφικής αγοράς, 

μελετά το ενδεχόμενο να εισέλθει στην αγορά των 

mirrorless. Τα κέρδη της κατηγορίας και η απήχηση τους στο αγοραστικό κοινό δεν θα μπορού-

σαν να αφήσουν αδιάφορο τον ιαπωνικό κολοσσό. Τα έσοδα που έφεραν οι mirroless μηχανές 

και τα αξεσουάρ τους στους αντιπάλους, όπως η Sony, σίγουρα δεν ήταν ευκαταφρόνητα αφού 

ένα μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού αναζητά μια μηχανή με καλύτερα χαρακτηριστικά 

από μια compact αλλά αρνείται να κουβαλάει μια ογκώδη DSLR. Με την παραγωγή να έχει 

επανέλθει στα κανονικά της επίπεδα μετά τον σεισμό, οι φήμες για νέα μοντέλα εντάθηκαν. 

Ο κος Masaya Maeda, επικεφαλής του τμήματος των φωτογραφικών μηχανών της εταιρείας, 

δήλωσε πως η εταιρεία θα βγάλει ένα νέο ενδιαφέρον προϊόν την επόμενη χρονιά, χωρίς όμως 

να διευκρινίζει αν πρόκειται για mirrorless μηχανή.

Fujifilm. Ο ιάπωνας κατασκευαστής έχει 

βάλει στόχο την τέταρτη θέση ανάμεσα 

στους κατασκευαστές φωτογραφικών 

μηχανών μέχρι τον επόμενο Μάρτιο και την 

τρίτη θέση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, αφήνοντας πίσω τους δύο ανταγωνιστές, τη Samsung 

και τη Sony. Μέχρι πρόσφατα η Fujifilm ήταν περισσότερο γνωστή για τα προσιτά της μοντέλα. 

Τώρα προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της σκέφτεται να ξαναμπεί στην επικερδή αγορά 

των μεγαλύτερων μηχανών με φακούς που αλλάζουν. Η εταιρεία είχε σταματήσει την παρα-

γωγή της τελευταίας της DSLR, της Fujifilm S5pro, το 2004. Όπως δήλωσε στο Reuters ο κος 

Takeshi Higuchi, υπεύθυνος του τομέα imaging της εταιρείας, η εταιρεία σκοπεύει να παράγει 

μια μηχανή mirrorless, με ηλεκτρονικό viewfinder και ελαφρύ και compact design σε μια 

προσπάθεια να ανεβάσει τις πωλήσεις της και να ανταγωνιστεί ευθέως τη Sony. Μετά την επι-

τυχημένη πορεία της X100, η εταιρεία φιλοδοξεί να κατακτήσει μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς 

θεωρώντας ότι η παραγωγή mirroless μηχανής δεν θα αποτελέσει ρίσκο αφού το μεγαλύτερο 

μέρος της κατασκευής όλων των Fujifilm γίνεται in-house. 

Panasonic. Πτώση κερδών έως και 11% 

προβλέπει η Panasonic για το οικονομικό 

έτος που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 

2012. H πτώση οφείλεται κυρίως στις κατα-

στροφικές συνέπειες του σεισμού και του τσουνάμι στην Ιαπωνία που έπληξε την παραγωγή και 

τις πωλήσεις. Επιπλέον η εταιρεία είχε ανακοινώσει πως σκοπεύει να προχωρήσει στην παραπέ-

ρα μείωση των θέσεων εργασίας κατά 17.000 και να κλείσει 70 εργοστάσια μέσα στα επόμενα 

δύο χρόνια καθώς θέλει να μειώσει τα έξοδα. Βασικά πρόκειται να καταργηθούν παραγωγικές 

μονάδες που επικαλύπτονται μεταξύ τους λόγω της εξαγοράς των Sanyo Electric και Panasonic 

Electric Works. Οι εξαγορές αυτές έγιναν καθώς η Panasonic σκοπεύει να μπει στην αγορά της 

πράσινης τεχνολογίας με τις μπαταρίες και τα ηλιακά πάνελ.

Sony. Κορυφαίο brand στην κατηγορία 

«Προϊόντα Ήχου & Εικόνας», αναδείχθηκε η 

Sony στο πλαίσιο του θεσμού “Famous Brands 

2011”, που αναγνωρίζει τα εμπορικά σήματα 

που διαθέτουν την καλύτερη φήμη στην ελλη-

νική αγορά.  Η έρευνα “Famous Brands, οι μάρ-

κες με τη χρυσή φήμη”, που διεξήχθη για 6η συνεχή χρονιά από το Reputation Management 

Institute - RMI Athens στην Ελλάδα, βασίζεται αποκλειστικά στη γνώμη των καταναλωτών, 

καθώς οι νικητές αναδεικνύονται μέσα από μια διαδικασία ερωτήσεων και αυθόρμητων απα-

ντήσεων, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη αξία στα αποτελέσματα. Προτεραιότητα και αξία της Sony 

είναι η δημιουργία καινοτομικών προϊόντων που συνδυάζουν την τεχνική αρτιότητα, την υψηλή 

τεχνολογία και το καλαίσθητο design με ανταγωνιστικές τιμές, προσιτές στο μέσο καταναλωτή.  

Canon
#�� ��	�
 � ��� 15 ��� 
�
������� �
���� ���� 
��� �����

Στην λίστα με τις 15 πιο καινοτό-

μες εταιρείες όλων των εποχών 

συμπεριλήφθηκε η Canon από το 

Business Insider. H Canon, η οποία 

διαθέτει 41,268 κατοχυρωμένες 

πατέντες στις ΗΠΑ κατέλαβε την 

δεύτερη θέση της λίστας. Ανάμεσα 

στις καινοτομίες που εισήγαγε στην 

αγορά είναι το σύστημα αυτόματης 

έκθεσης και το πρώτο ηλεκτρονικό 

κομπιουτεράκι με 10 πλήκτρα.

��*�)���*� ),�
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Πάνω από το 1,1 δισ. ευρώ εκτινά-

χθηκαν τα «φέσια» της αγοράς το 

πρώτο εξάμηνο του 2011, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της Τειρεσίας Α.Ε. 

Μόνο τον μήνα Ιούνιο, κατά την 

Τειρεσίας, σφραγίστηκαν 15.679 ακά-

λυπτες επιταγές ύψους 168,14 εκατ. 

ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά 

7,75% σε ετήσια βάση. Συνολικά 

από την αρχή του χρόνου, τα ποσά 

των ακάλυπτων επιταγών διαμορ-

φώθηκαν στα 988,4 εκ ευρώ (95.692 

τεμάχια). Οι απλήρωτες συναλλαγ-

ματικές ήταν ποσού 15,95 εκατ. ευρώ 

(εμφανίζει μείωση 15% σε σχέση με 

τον Ιούνιο πέρυσι), και συνολικά στο 

εξάμηνο έμειναν απλήρωτες 74.883 

συναλλαγματικές ποσού 115,77 

εκατ. ευρώ.

www.kathimerini.gr
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

"��
	 ���� 	��!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/


������ 118 •  �����	
 18 IOY�IOY 2011 �����
 33

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

• Ξεκινώντας τις σπουδές σας από τον κινηματογράφο πως βρεθήκατε να ασχολείστε με τη 

φωτογραφία τελικά;

Πράγματι έτσι έχουν τα πράγματα. Αρχικά σπούδασα σκηνοθεσία στη σχολή Σταυράκου. 

Παρόλα αυτά πάντα αγαπούσα την ακίνητη εικόνα και έτσι αποφάσισα να συνεχίσω τις 

σπουδές μου στη σχολή Focus. Έτσι λοιπόν μπήκα στο χώρο της φωτογραφίας. Ξεκίνησα να 

κάνω εκθέσεις, συνεχίζοντας μέχρι και σήμερα να εκθέτω τη δουλειά μου και τα προσωπικά 

μου project σε χώρους τέχνης. Με αυτό τον τρόπο  ασχολήθηκα περισσότερο με την μεγάλη 

μου αγάπη. 

P%)���)��)� P�'�!�4�$
'�� �� ����� �M��� 	��� ������
���� �
��
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• Η επαγγελματική σας σταδιοδρομία πως άρχισε; 

Σε πρώτη φάση δούλεψα στην εφημερίδα Έθνος, κάνοντας κυρίως 

πολιτιστικό ρεπορτάζ. Φωτογράφιζα θεατρικές παραστάσεις και 

χοροθέατρα. Να αναφέρω όπως αρχικά ξεκίνησα να δουλεύω ως 

γραφίστρια, σε διαφημιστικές εταιρείες και αργότερα στην εφημερίδα. 

Όταν θεώρησα ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος πέρασα στη 

φωτογραφία. Αργότερα διάφοροι φίλοι και γνωστοί μου ζητούσαν 

να φωτογραφίσω το γάμο τους. Ξεκίνησα να ασχολούμαι με τη 

φωτογραφία γάμου, που μπορώ να πω ότι με κέρδισε και έτσι 

αποφάσισα να ασχοληθώ περισσότερο. 

• Έχετε εργαστεί δηλαδή και σε άλλα φωτογραφικά είδη;

Ναι, έχω ασχοληθεί αρκετά με το πορτραίτο - κυρίως με αρκετά 

portfolio ηθοποιών αλλά και τη φωτογραφία μόδας και τη 

διαφημιστική. Η ενασχόληση με άλλα είδη είναι πολύ χρήσιμη και 

καθοριστική για την φωτογραφία γάμου. Η φωτογραφία γάμου 

εμπεριέχει στοιχεία από πολλά είδη. Συνθέτει κομμάτια από το 

ρεπορτάζ,  τη φωτογραφία πορτραίτου, τη φωτογραφία μόδας. 

Συνδυάζει πολλές ειδικότητες. Οπότε όλα αυτά ενσωματώθηκαν και 

στο wedding photography. 

• Απ’ όλα αυτά τα είδη αν μπορούσατε να αφοσιωθείτε ποιο θα 

διαλέγατε;

Αυτή είναι δύσκολή ερώτηση γιατί όλα τα είδη της φωτογραφίας 

έχουν κάτι ενδιαφέρον. Και το ρεπορτάζ έχει πολύ ενδιαφέρον και η 

φωτογραφία γάμου, η οποία συνεχώς αναπτύσσεται στην Ελλάδα. Το 

επίπεδο μας βέβαια απέχει ακόμα από αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών 

ή της Ευρώπης. Πιστεύω όμως πως έχει ανοίξει ο δρόμος για μια πιο 

ποιοτική προσέγγιση σε αυτό τόσο από τους φωτογράφους όσο και 

από τους πελάτες. Οι πελάτες θέλουν πλέον να έχουν ένα άλμπουμ 

που όχι μόνο θα τους θυμίζει εκείνη την μέρα αλλά και κάτι ιδιαίτερο 

από τον εαυτό τους. Η φωτογραφία γάμου είναι πραγματικά πολύ 

ενδιαφέρουσα και έχει πολλές δυνατότητες. 

• Έχετε διακρίνει κάποιους Έλληνες συναδέλφους σας που έχουν 

επίπεδο αντάξιο με τους καλύτερους του εξωτερικού;

Ναι έχω ξεχωρίσει μερικούς πολύ καλούς συναδέλφους. Υπάρχουν 

άνθρωποι που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά τόσο στην Αθήνα 

όσο και στη Βόρεια Ελλάδα και τουλάχιστον προσπαθούν αρκετά. 

Για να είμαι ειλικρινής όμως θα πρέπει να πω πως το χαμηλό επίπεδο 

που συναντάμε σε διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλματα οφείλεται στην 

γενικότερη παιδεία μας που πάσχει. Και στον φωτογραφικό χώρο το 

συναντάμε αυτό.

• Λέγεται ότι οι σπουδές στην Ελλάδα κινούνται σε ένα πολύ 

θεωρητικό πλαίσιο και δεν ανταποκρίνονται στην εργασιακή 

πραγματικότητα...

Ναι. Η φωτογραφία, καθώς η παιδεία μας πάσχει, είναι θέμα πια 

εμπειρίας, του πόσο θα δουλέψεις και δίπλα σε ποιον. Η παιδεία της 

φωτογραφίας δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη  παρόλο που τα ΤΕΙ και οι 

ιδιωτικές σχολές έχουν ανεβάσει το επίπεδο. 

Δεν βγαίνουν άνθρωποι έτοιμοι να δουλέψουν. Επιπλέον είναι μικρή 

η αγορά της Ελλάδας. Δεν μπορείς, σε μία τόσο μικρή αγορά, να 

είσαι ειδικευμένος φωτογράφος και να κάνεις μόνο φωτογραφία 

γάμου ή μόνο διαφημιστική. Ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης το 

φαινόμενο έγινε ακόμα χειρότερο. 
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Παλιότερα υπήρχε εξειδίκευση στους διαφορετικούς τομείς του κλάδου. Λόγω 

της κρίσης έχουν μειωθεί οι φωτογραφίσεις και έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός. 

Στην Ελλάδα ο σπουδαστής δυστυχώς δε βγαίνει από μια σχολή ως έτοιμος 

επαγγελματίας με ειδικευμένο portfolio, το οποίο να του ανοίξει μετά τις 

επαγγελματικές πόρτες. Πιστεύω ότι έχει κορεστεί το επάγγελμα. 

• Πως θα χαρακτηρίζατε το ύφος σας;          

Προσπαθούμε, μαζί με βοηθό μου, Αιμίλια Χριστάκη, να δίνουμε στυλ 

ρεπορτάζ στην φωτογραφία γάμου. Επίσης γενικά προσπαθούμε να πείσουμε 

το ζευγάρι να φωτογραφηθεί και μια άλλη μέρα, πέρα από την εκκλησία, για να 

είμαστε αφοσιωμένοι αποκλειστικά στη φωτογράφηση. Αν αυτό δεν επιτευχθεί 

προσπαθούμε να κάνουμε ένα portfolio από τη διάρκεια της ετοιμασίας και μέχρι και 

το τέλος της βραδιάς. Πέρα από τις κλασσικές φωτογραφίες προσπαθώ αποτυπώσω 

την προσωπικότητα του ζευγαριού. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο γιατί η φωτογραφία 

γάμου τελεί υπό την πίεση του χρόνου. Ο φωτογράφος πρέπει να έχει το ταλέντο 

και τις δεξιότητες της επικοινωνίας ώστε να χειριστεί τόσο μεγάλο πλήθος ατόμων 

πέρα από το ζευγάρι. Είναι μια πάρα πολύ επίπονη φωτογράφιση, αλλά η εμπειρία, 

ο συγχρονισμός και η καλή διάθεση φέρνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

• Τι συμβουλές θα δίνατε σ’ ένα νέο φωτογράφο για το πώς να προσεγγίζει τα 

ζευγάρια του, για να είναι πιο δημιουργικός και να μην επαναλαμβάνει συνέχεια 

τις ίδιες φωτογραφίες;

Χρειάζεται αρκετή συζήτηση με το ζευγάρι, δηλαδή πρέπει να ανιχνεύσει ο 

φωτογράφος την προσωπικότητα του γαμπρού και της νύφης. Επίσης την ημέρα του 

γάμου πρέπει να έχουν διάθεση να συνεργαστούν για να βγει καλό αποτέλεσμα. Στο 

νέο φωτογράφο θα έλεγα ότι χρειάζεται αρκετή κουβέντα να καταλάβει κυρίως το 

ζευγάρι τι γίνεται εκείνη την ημέρα, γιατί εκείνοι δεν ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν. 

Έχουν να χειριστούν το άγχος τους και όλες τις καταστάσεις οι οποίες είναι 

καινούριες. Θέλουν σωστή καθοδήγηση και επίσης χρειάζεται προεργασία. Θέλουν 

πρόγραμμα για να βγει ένα “lay out” φωτογραφικό. Πρέπει να ξέρουν που να 

εστιάσουν, που πρέπει να δώσουν το χρόνο τους και την προσοχή τους. Βλέποντας 

τα portfolios που έχει κάνει ο φωτογράφος, πρέπει να καταλάβουν πως αυτές οι 

φωτογραφίες δεν βγαίνουν χωρίς συνεργασία και χωρίς χρόνο. Ο πελάτης πρέπει 

να μελετήσει τη δουλειά του φωτογράφου και να μπει στο πνεύμα γιατί ειδικά στο 

γάμο, λόγω της πίεσης και του άγχους πρέπει να δουλέψουν όλοι σαν ομάδα.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Κωνσταντίνα Κουμπούλη σπούδασε 

φωτογραφία στη σχολή «FOCUS» και 

σκηνοθεσία κινηματογράφου στη «Σχολή 

Σταυράκου». Το 1992 άρχισε να εργάζεται 

ως επαγγελματίας φωτογράφος και το 

1995 δημιούργησε το δικό της studio. 

Αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησε 

παρακολουθώντας ειδικά σεμινάρια 

wedding portrait στο Χιούστον του 

Τέξας, ειδικεύεται στη φωτογραφία γάμου 

και βάπτισης. Παράλληλα συνεχίζει να 

εργάζεται στον κινηματογράφο. Ανάμεσα 

στο κινηματογραφικό της portfolio 

περιλαμβάνονται και οι βραβευμένες 

ταινίες της Ιρίνα Μπόικο «Ο κλέφτης» 

(2005), «Δίπλα στην άκρη της μπλε-

μπλε θάλασσας» (2006) και «Καλή 

χρονιά μαμά» (2007) στις οποίες είχε την 

διεύθυνση παραγωγής.

Wedding
p h o t o . g r
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www.weddingphoto.gr
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