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��������� Με την NIKON στη Νέα Υόρκη για το video press event της νέας NIKON D800 • Με την CANON στη 

Βαρσοβία για τον αγώνα Ελλάδα – Ρωσία / EURO 2012 • Με  την TIPA στο Cape Town της Ν. Αφρικής για το ετήσιο (21ο) 

Διεθνές Συνέδριο Φωτογραφικών Περιοδικών 	
�	��� TIPA Τα κορυφαία προϊόντα imaging της χρονιάς για να ξέρετε 

τι αγοράζετε ��� Προϊόντα, τεχνολογία, εκδηλώσεις και ειδήσεις σε 64 σελίδες OLYMPUS Νέος αντιπρόσωπος για την 

Ελλάδα η Ιntersys ΑΕ. Συνέντευξη με την Ελένη Παπανδρέου KMP IMAGING Κάντε το PC σας… kiosk! Συνέντευξη με 

τον Βασίλη Μπαλασόπουλο ����� ���� – 	������� Μεγάλη έρευνα - ρεπορτάζ ALBUMAKE / Ε. Κόννα & 

Μ. Δασκαλάκης • ART POINT / Σάββας Βαρδακτσόγλου • ΔΑΜΑΛΑΣ – PRESTIGE / Γιώργος Δαμαλάς • HAPPY BOX / Μίλτος 

Χριστουλάκης • ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ / Μαίρη Θεοδώρου • ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ / Αλέκος Θεοδώρου • ICONNET Α.Ε. / Σταύρος 

Ζάρας • MERKOURI / Ραούλ Μερκούρης •PHOTOSHOP DIGITAL/Ευάγγελος Καραλής • PROLAB / Αλέξανδρος Κελεκτσόγλου
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Στο επαγγελματικό μας περιοδικό 

PHOTOBUSINESS που θα κυκλοφορήσει 

εντός των ημερών δημοσιεύουμε αποκαλυπτική 

έρευνα που πραγματοποιήσαμε μεταξύ δέκα 

μεγάλων γνωστών επιχειρήσεων κατασκευής, 

εμπορίας και εισαγωγής άλμπουμ γάμου 

& βάπτισης. Όσο διαρκούσε η έρευνα όλοι 

μας στο περιοδικό – διεύθυνση, σύνταξη, 

διαφημιστικό, ατελιέ – ζήσαμε τον παλμό της 

αγοράς άλμπουμ, μίας αγοράς που αντιστέκεται 

ακόμα σθεναρά στην κρίση, που αγωνίζεται να 

προσφέρει ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές 

και δείχνει να έχει τα λιγότερα προβλήματα σε 

σχέση με άλλα κομμάτια της αγοράς imaging. 

Περισσότερα θα διαβάσετε στην σχετική 

πολυσέλιδη έρευνα του περιοδικού. 

Προσωπικά θα ήθελα απ’ αυτή τη στήλη να 

σχολιάσω ένα γενικότερο θέμα που ο καθένας 

με τον τρόπο τους έθιξαν οι κατασκευαστές 

άλμπουμ: ότι πολλοί φωτογράφοι τους 

στέλνουν μήνες μετά την τέλεση του μυστηρίου 

το υλικό, παζαρεύουν αφόρητα τις τιμές 

επικαλούμενοι τον ανταγωνισμό, θέλουν το (τα) 

άλμπουμ έτοιμο (α) σε δυο μέρες και από πάνω 

ζητούν και τρελή πίστωση!

Η εξήγηση που οι περισσότεροι δίνουν σε 

αυτό το φαινόμενο – που δεν έχει καμία σχέση 

με το φαινόμενο της πολύ καθυστερημένης 

παραλαβής του άλμπουμ από το ζευγάρι 

λόγω οικονομικών δυσκολιών – είναι απλή. 

Καταλογίζεται στους φωτογράφους που 

κλείνουν το μυστήριο ότι κάνουν ασαφείς 

και αόριστες συμφωνίες. Ότι αδυνατούν να 

πιέσουν τους μελλόνυμφους για μεγάλες 

προκαταβολές (και γιατί όχι προεξόφληση του 

μυστηρίου) με αποτέλεσμα όλη η αλυσίδα 

της φωτογραφικής κάλυψης του γάμου να 

έχει πρόβλημα. Φέρνουν ως παράδειγμα τις 

δεξιώσεις στα κτήματα, την ενοικίαση νυφικών, 

τους ανθοστολισμούς. Εκεί το ζευγάρι πληρώνει 

ντούκου, μετρητοίς ενώ την φωτογράφηση του 

γάμου την αφήνει για το μακρινό μέλλον. 

Αυτό το σημείο, δηλαδή την ξεκάθαρη 

BΡΑΒΕΙΑ ΑΞΙΑ
Σ

Π
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Θ

ΕΣΜΙΑ 14.07.2012

Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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συμφωνία και την άμεση εξόφληση της φωτογραφικής κάλυψης του γάμου το 

θεωρούν όλοι ως τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας που πρέπει άμεσα να εξυγιανθεί. 

Εάν αυτό συμβεί πιστεύουν ότι όλα θα αλλάξουν προς το καλύτερο. Αυτά κι άλλα 

πολλά ακούστηκαν για το θέμα του άλμπουμ, τόσα που πειστήκαμε απόλυτα να 

το ορίσουμε ως κεντρικό θέμα της επόμενης PHOTOVISION 2013.

Άλμπουμ Γάμου / Βάπτισης λοιπόν με ανοιχτές συζητήσεις, με επιδείξεις και 

εκθέσεις καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, με ομιλίες ειδικών του marketing για το εν 

λόγω θέμα κι άλλα πολλά στα οποία θα επανέλθουμε αμέσως μετά το καλοκαίρι 

με πολλές λεπτομέρειες.

http://www.tipa-photocontest.com/
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Το νέο τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
“αναδύεται” στα περίπτερα 

την Πέμπτη 5 Ιουλίου!
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E)$��>�: Τάκης Τζίμας, ��#%&%���� �'���@>�: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


���!%���)���: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �#���)� %�6!����@>: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���B>"/!#��: 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 βίντεο αλίευσε στο διαδίκτυο και μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο και ευχαριστούμε. 

��,���!

http://www.youtube.com/watch_popup?v=pkPNa4DBFHI
www.photo.gr
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή 
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps, 
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα 
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Η φωτογραφία που βλέπετε παραπάνω κάνει εδώ και 

μέρες τον γύρο του internet με τον τίτλο “Ο άντρας 

της φωτογραφίας έχασε τη μηχανή με 2.800 φωτο-

γραφίες μέσα στο Άμστερνταμ. Ποιος τον ξέρει;” Την 

φωτογραφία συνόδευε και ένα email επικοινωνίας. 

Την φωτογραφία ανέβασε ο Roland Van Gogh (δεν εί-

ναι περίεργο, στην Ολλανδία βρισκόμαστε) λέγοντας 

ότι ο πεθερός του βρήκε μια κόκκινη Nikon Coolpix 

στο σταθμό του Άμστερνταμ με το όνομα Amstel 

(και πάλι μιλάμε για την Ολλανδία) στις 20 Ιουνίου. 

Η μηχανή περιείχε φωτογραφίες από το ταξίδι του 

ιδιοκτήτη στην Ευρώπη που ξεκίνησε στις 7 Μαΐου. 

Από ότι φαίνεται από τις φωτογραφίες ο ιδιοκτήτης 

της μηχανής έφτασε στο Άμστερνταμ στις 15 Ιουνίου 

όπου και έχασε τη μηχανή του. To post του Van Gogh 

μαζί με τη φωτογραφία άγγιξε τα 24.000 shares μέσα 

σε 13 ώρες στο Facebook. Στη συνέχεια κυκλοφό-

ρησε σε πολλά social networks και sites. Ακόμα και 

ο επίσημος λογαριασμός της Nikon στο Facebook το 

μοιράστηκε μαζί με την τεράστια fan base του. Δεν 

ξέρουμε αν οι χρήστες συγκινήθηκαν σκεπτόμενοι 

το όγκο των φωτογραφιών που έχασε ο ιδιοκτήτης ή 

από την καλή πρόθεση του Van Gogh να αναζητήσει 

τον κάτοχο της και να επιστρέψει τη μηχανή αλλά η 

εκστρατεία είχε αποτέλεσμα και στις 26 Ιουνίου ο Van 

Gogh ανακοίνωσε ότι ο ιδιοκτήτης βρέθηκε και ότι 

είναι ένα τουρίστας από το Καναδά που ταξίδευε την 

Ευρώπη. 

Low Key
Internet, �>,*B��� )�� PC, 
&'"��� �>� )�/!>�
��
��� ���	 �����	�	�� ��� ��	 	�������

Και ειδικά στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Φωτογραφίας που δημοσιεύει η Καθημερινή 

(29/06/2012) η οικονομική κρίση έχει πλήξει την χρήση των 

τεχνολογιών της πληροφορικής και της τηλεπικοινωνίας. 

Αναδημοσιεύουμε  λοιπόν από την εφημερίδα: “Σύμφωνα με 

τα στοιχεία του νέου ευρωβαρόμετρου, η διείσδυση των Η/Υ 

στα ελληνικά νοικοκυριά υποχώρησε μέσα σε μερικούς μήνες 

κατά περίπου 8 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) και διαμορφώθηκε 

στο 47%. Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο η Ελλάδα είναι 

πλέον η 26η χώρα στην Ε.Ε. με βάση τον συγκεκριμένο δείκτη 

ξεπερνώντας μόνον τη Βουλγαρία. Αντίστοιχη είναι και η 

κατάσταση σε ό,τι αφορά τις συνδέσεις Internet. H χώρα για 

πρώτη φορά κατατάσσεται τελευταία (27η) με βάση το ποσοστό 

των νοικοκυριών που διαθέτει οποιαδήποτε -στενοζωνική ή 

ευρυζωνική- σύνδεση στην Ε.Ε. Το ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι 

μόνο το 42% των ελληνικών νοικοκυριών διαθέτει πρόσβαση 

στο Internet, έχοντας μπροστά της τη Βουλγαρία με ποσοστό 

44%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο, στην 

Ελλάδα ο συγκεκριμένος δείκτης υποχώρησε κατά πέντε π.μ…. 

Σε ό,τι αφορά τις τηλεφωνικές συνδέσεις, οι Ελληνες φαίνεται 

ότι διακόπτουν τόσο τις συνδέσεις κινητής όσο και τις συνδέσεις 

σταθερής τηλεφωνίας. Επίσης φαίνεται να τους απασχολεί 

ιδιαίτερα το κόστος χρήσης του κινητού τηλεφώνου, δεδομένου 

ότι το 84% των ερωτηθέντων, ανέφερε ότι περιορίζει τη 

διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας λόγω 

κόστους. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην Ε.Ε. των 

27, έχοντας δεύτερη τη Βουλγαρία (82%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωβαρόμετρου το ποσοστό 

των ελληνικών νοικοκυριών που χρησιμοποιεί τηλεφωνική 

σύνδεση τόσο σταθερού όσο και κινητού, διαμορφώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2011 στο 72% και εμφανίζεται κατά 10 π.μ. 

μικρότερο απ’ ό,τι εννέα μήνες πριν. Τα νοικοκυριά που κάνουν 

χρήση σταθερού τηλεφώνου μειώθηκαν κατά 3 ποσοστιαίες 

μονάδες (82%), ενώ τα νοικοκυριά που κάνουν χρήση κινητού 

υποχώρησαν κατά 4 π.μ. (89%). Επίσης, από τα ευρήματα του 

ευρωβαρόμετρου, είναι ορατή η στροφή των Ελλήνων στις 

φθηνές λύσεις καρτοκινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία δείχνουν 

ότι τα νοικοκυριά που βασίζονται αποκλειστικά σε λύσεις 

καρτοκινητής αυξήθηκαν κατά 7 π.μ. μέσα στο 2011 φτάνοντας 

στο 43%. Αντίστροφα το ποσοστό των νοικοκυριών που κάνει 

χρήση προγραμμάτων συμβολαίων την ίδια περίοδο μειώθηκε 

κατά 6 π.μ. και διαμορφώθηκε σε 18%.” 

Οι μετρήσεις έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ οι 

συγκρίσεις γίνονται με το προηγούμενο ευρωβαρόμετρο που 

περιέχει στοιχεία μεταξύ Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2011.

Μοναδικό σταθερό στοιχείο παραμένει η χρήση της 

τηλεόρασης στο 98% των νοικοκυριών. Αν σε αυτό το 

τελευταίο στοιχείο συνδυάσουμε τις διαρκώς πτωτικές 

πωλήσεις των βιβλίων, τις πωλήσεις των εφημερίδων και το 

κλείσιμο πολλών περιοδικών τότε μάλλον θα απελπιστούμε. 

Περαστικά μας!

Πηγή: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_

100072_29/06/2012_487205 Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100072_29/06/2012_487205
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www.kotsovolos.gr
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Spider Awards 2012
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Ο Νικόλας Λώτσος, τον οποίο είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε στο τεύχος 155, 

κατέκτησε τον τίτλο του Φωτογράφου της Χρονιάς στον διεθνή διαγωνισμό ασπρόμαυρης 

φωτογραφίας. Ο κορυφαίος διεθνής διαγωνισμός ασπρόμαυρης φωτογραφίας SPIDER 

AWARDS 2012 που πραγματοποιήθηκε φέτος για έβδομη χρονιά επιβραβεύει κάθε 

φορά τους καλύτερους φωτογράφους (ερασιτέχνες και επαγγελματίες) σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Παράλληλα, ο Νικόλας Λώτσος απέσπασε στον ίδιο διαγωνισμό το 1ο βραβείο 

ασπρόμαυρης φωτογραφίας SPIDER στην κατηγορία Άγρια Ζωή , ενώ είχε υποψηφιότητες 

και για άλλες κατηγορίες. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε ο τελικός και το web-gala του 

διεθνούς κύρους διαγωνισμού αυτού για την ανακήρυξη των νικητών, προσελκύοντας 

το ενδιαφέρον χιλιάδων ανθρώπων που ασχολούνται με τη φωτογραφία από 154 

χώρες. Σημειώνεται ότι την κριτική επιτροπή αποτελούν μεγάλα ονόματα στον κόσμο της 

φωτογραφίας και της τέχνης, αναγνωρισμένοι επαγγελματίες που συνεργάζονται με διάσημες 

γκαλερί (TATE, BONHAMS κ.ά..) με το National Geographic κ.λπ.

Η εντυπωσιακή φωτογραφία που κέρδισε το 

1ο βραβείο έχει τίτλο Το κυνήγι και απεικονίζει 

τη συναρπαστική στιγμή που όρνεα και άγρια 

θηρία (ύαινες, τσακάλια, λιοντάρια) έχουν 

συγκεντρωθεί και δίνουν μάχη γύρω από το 

κουφάρι ενός βουβαλιού. Το στιγμιότυπο έχει 

τραβηχτεί στο οικοσύστημα Μασάι Μάρα στην 

Κένυα της Ανατολικής Αφρικής. Ο 43χρονος 

Νικόλας Λώτσος μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα 

σε δύο καριέρες: του φωτογράφου και του 

εκπρόσωπου αθλητών basket. Ασχολείται 

από 16 ετών με την καλλιτεχνική φωτογραφία 

κυρίως με την μαυρόασπρη και αποτυπώνει 

θέματα μέσα από την άγρια ζωή, φύση, 

ανθρώπινη κουλτούρα. 

http://www.nicolaslotsos.com

http://www.nicolaslotsos.com
http://www.nicolaslotsos.com
http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_155.pdf
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http://www.stamos.com.gr/
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Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Σώμα» της 

Φωτογραφικής Ομάδας «Φ» θα πραγματοποιηθεί στον 

Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο, από τις 28 Ιουνίου ως τις 3 

Σεπτεμβρίου 2012. Η έκθεση αποτελείται από 86 φωτογραφίες 22 

μελών της Φωτογραφικής Ομάδας «Φ». Κάθε μέλος παρουσιάζει 

την προσωπική του άποψη για το θέμα με ένα portfolio 3-4 

φωτογραφιών. Η Φωτογραφική Ομάδα «Φ» προέκυψε κατά 

την διάρκεια των σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν στον 

Πολυχώρο Εικόνας Κούνιο από τον Τάσο Σχίζα από τον 

Οκτώβριο του 2011 ως τον Μάιο του 2012.

Συμμετεχουν: Θ. Αθανασιάδης, Ηλ. Γαλάνης, Κων.

Γιαννακόπουλος, Λουλουδία Γρέδη, Αλ. Δεσποινούδη, Χρ. 

Καζαντζίδου, Χ. Καραγιάννη, Α. Καρακίτσιου, Κ. Κλωναρίδου, 

Δ.Κόμναρη, Αλ. Λιτοπούλου, Δ. Σεφερίδη, Ε. Σεφερίδη, Ι. 

Σιδηρόπουλος , Π. Σιδηροπούλου, Δ. Κούτσος, Ι. Ξενίδου, 

Ε. Πεσιρίδου, Άν. Σαμάρα, Κ. Στριάκα, Ειρ. Τυροβούζη, Στ. 

Χατζηγιαννάκος. Με την έκθεση «Σώμα» κλείνει ο φετινός 

κύκλος εκθέσεων του Πολυχώρου Εικόνας Κούνιο, που ξεκίνησε 

πέρσι τον Ιούνιο και φιλοξένησε μέχρι σήμερα δέκα εκθέσεις.

Εγκαίνια: Πέμπτη 28 Ιουνίου στις 8:00 μ.μ.

Διάρκεια: 28 Ιουνίου – 3 Σεπτεμβρίου 2012

Ωράριο λειτουργίας: Δευτ. – Τετ. 9:00 – 18:00 

Τρ. – Πεμ. – Παρ. 9:00 – 21:00 Σαβ. 9:00 – 16:00 Κυρ. κλειστά

Πολυχώρος Εικόνας Κούνιο: Κομνηνών 24 (Λουλουδάδικα) 

τηλ. 2310 271003

http://www.papers.gr/
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Ελάτε σ’ ένα ονειρεμένο νησί 
και μάθετε πώς να δημιουργείτε 
τις ταινίες που ονειρεύεστε.

To Πανεπιστήμιο Αιγαίου To Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
διοργανώνει το 1ο Θερινό Σχολείο 
στις Οπτικοακουστικές Τέχνες & Επικοινωνία,στις Οπτικοακουστικές Τέχνες & Επικοινωνία,
κύκλος “H πραγματικότητα μέσα από το φακό”.κύκλος “H πραγματικότητα μέσα από το φακό”.

 2-6 Ιουλίου : ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΑΡΟΝΤΑΣ 
 9-13 Ιουλίου : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ 
 16-20 Ιουλίου : ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 
 16-20 Ιουλίου : CREATE A DOCUMENTARY FROM A TO Z IN 5 DAYS
 23-27 Ιουλίου : ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διαλέξεις και εργαστήρια οπτικοακουστικών τεχνών πραγματοποιούνταιΓια πρώτη φορά στην Ελλάδα, διαλέξεις και εργαστήρια οπτικοακουστικών τεχνών πραγματοποιούνται
 αποκλειστικά από καθηγητές Πανεπιστημίου από 5 διαφορετικά ελληνικά και βρετανικά ιδρύματα! αποκλειστικά από καθηγητές Πανεπιστημίου από 5 διαφορετικά ελληνικά και βρετανικά ιδρύματα!

Bεβαίωση παρακολούθησης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Μυτιλήνη
2 -28 Ιουλίου 20122 -28 Ιουλίου 2012

Εγγραφές   https://audiovisual2012.pns.aegean.gr/

https://audiovisual2012.pns.aegean.gr/el/audiovisual2012-home-el
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Stacked CMOS
)� �����	 ���%� ���$��
��

Η τεχνολογία στους αισθητήρες προχωράει με γρήγορα βήματα και η έρευνα μεταμορφώνεται σε παραγωγή 

με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Τo Stacked CMOS ως σχεδίαση φανταστείτε τα με τη μορφή σάντουιτς όπου η 

μία «φέτα» είναι το συνηθισμένο κομμάτι BSI sensor και το δεύτερο το κύκλωμα επεξεργασίας. Με τον τρόπο 

αυτό μειώνονται οι φυσικές διαστάσεις του αισθητήρα και του φακού, συνακόλουθα. 

H Sony είναι από τις πρώτες εταιρίες που θα επενδύσουν στη νέα τεχνολογία με βιομηχανική μονάδα κόστους 

1δις. δολ. στο Nagasaki Technology Center. H παραγωγική ικανότητα θα φθάνει τα 60.000wafer το μήνα.

4��6+��B�)*� ����#�
…����(��	��� ��%� ������

Στον απέραντο κόσμο του internet δεν κατοικούν μόνο άγγελοι. Ούτε τα πράγματα 

είναι ιδανικά πλασμένα. Ειδικότερα στο φωτογραφικό τομέα, σε αρκετές περιπτώσεις 

έχουν συλληφθεί φωτογράφοι να …παρεκτρέπονται. Να κοπιάρουν ιδέες άλλων ή 

χειρότερα και ξεδιάντροπα να κλέβουν υλικό που δεν τους ανήκει. Το χειρότερο είναι 

ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πρόκειται για επαγγελματίες… δηλ. για ανθρώπους που 

γνωρίζουν τη σοβαρότητα της πράξης. 

Επειδή όμως η δικαστική διεκδίκηση του δίκιου του φωτογράφου δεν είναι εύκολη 

υπόθεση, ειδικά αν ο …κλέφτης βρίσκεται ανώνυμος ή πίσω από ένα ψευδώνυμο 

χιλιάδες χλμ. μακριά, υπάρχει η εναλλακτική λύση της αποκάλυψης. Του δημόσιου 

διασυρμού και εξευτελισμού του ενόχου. Το νόμο παίρνει στα χέρια του το site stop 

stealing photos που αναλαμβάνει να …κράξει και να …ξεφωνίσει τους κλέφτες 

φωτογραφικού περιεχομένου, εκθέτοντάς τους ανεπανόρθωτα σε όλο τον πλανήτη. 

Μήπως να υιοθετήσουμε την ιδέα και στην Ελλάδα;

http://stopstealingphotos.tumblr.com/

DNP 
*���	����� �����������

Το κλείσιμο του οικονομικού έτους 

στο τέλος Μαρτίου 2012 βρήκε 

τη DNP Corporation με θετικά 

αποτελέσματα. Αναλύοντας τα 

στοιχεία, είναι προφανές ότι το 

εγχείρημα της εξαγοράς του τμήματος 

photofinishing της Sony εξελίχθηκε 

προς την επιθυμητή κατεύθυνση 

αφού μιλάμε σε αύξηση τζίρου κατά 

285%. «Ακόμη και με τα προβλήματα 

διαθεσιμότητας αναλώσιμων, λόγω 

των ελλείψεων οφειλόμενων στο 

μεγάλο σεισμό στη Fukushima, η 

χρονιά ήταν πολύ πετυχημένη» 

δήλωσε ο Μark Buelow, Εuropean 

Marketing Manager και συνέχισε 

«Προσανατολιζόμαστε σε ακόμη 

μεγαλύτερους στόχους και όπως λένε 

και οι συνεργάτες μας, μπορούμε να 

τους πετύχουμε. Θα ήθελα λοιπόν, να 

προσκαλέσω όλους τους πελάτες μας 

και τους επαγγελματίες φωτογράφους 

στο περίπτερό μας στη Photokina από 

18 ως 23 Σεπτεμβρίου για να δείξουμε 

τα νέα προϊόντα. Στην περίπτωση της 

Ελλάδας είμαστε υπερήφανοι για τη 

συνεργασία μας με την εταιρία Stamos 

S.A. που έχει κυρίαρχο μερίδιο 

στην αγορά παρά το ταραγμένο 

επιχειρηματικό περιβάλλον.»
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http://www.prestige-co.gr/
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Gigapixel camera
)���� ...����	�����(

Η φωτογραφία υπερβολικά μεγάλων αναλύσεων (Gigapixel photography) δεν αποτελεί 

πρόσφατη ιδέα. Από ουτοπία έγινε πραγματικότητα στην ψηφιακή εποχή, αφού τα τελευταία 

χρόνια έχουμε επανειλημμένα γίνει μάρτυρες παρόμοιων πειραμάτων, κυρίως με τεχνικές 

multishot. Όμως ένα καινούργιο 

εγχείρημα του Πανεπιστημίου 

Duke στις ΗΠΑ φρεσκάρει την 

ιδέα. Η Duke Gigapixel camera 

με κωδική ονομασία Aware-2, 

αναλύεται στο τρέχον τεύχος 

του αμερινακινού περιοδικού 

Nature και αποτελεί διάταξη με 

98 γεφυρωμένους αισθητήρες 

14Μegapixel ο καθένας, τη στιγμή 

που το φως διέρχεται από ένα και 

μοναδικό φακό 16mm. H λήψη 

γίνεται με ρυθμό 3καρέ το λεπτό 

(όχι το δευτ.) ενώ προς το παρόν 

κάνει μόνον ασπρόμαυρα καρέ. Οι 

φοιτητές του Duke ήδη σχεδιαζουν 

την επόμενη έκδοση που θα 

είναι 10Gigapixel και επιτέλους 

έγχρωμη.

Polaroid Z2300
+�� �	���� ��� ��������

Και λέμε ιστορία γιατί ποιος δεν θυμάται ή δεν έχει πιάσει στα χέρια του τις Polaroid 

που τύπωναν στη στιγμή τις φωτογραφίες. Η Polaroid προσπαθώντας να συνδυάσει το 

παρελθόν (αν και σταμάτησε να βγάζει τις instant cameras και το φιλμ τους) με το μέλλον 

ανακοίνωσε την Polaroid Ζ2300, μια ψηφιακή compact μηχανή με ενσωματωμένο 

εκτυπωτή. Πρόκειται για μια απλή compact μηχανή με 10 megapixel και οθόνη τριών 

ιντσών οθόνη LCD. Εκτυπώνει χωρίς μελάνι χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Zink. 

Πρόκειται για αδιάβροχο χαρτί που δεν μουτζουρώνει και έχει πάνω μικροσκοπικούς 

διάφανους κρυστάλλους που όταν ζεσταθούν παίρνουν χρώμα (κυανό, κίτρινο ή 

ματζέντα). Η φωτογραφία τυπώνεται σε περίπου ένα λεπτό. Η Z2300 κάμερα θα 

κυκλοφορήσει τον Αύγουστο στην τιμή των 159,99 δολαρίων και το χαρτί ZINK θα 

κοστίζει 24,99 δολάρια τα 50 φύλλα και τα 14,99 δολάρια τα 30 φύλλα.

Benro
��� ������������ ���	��

Η νέα σειρά “Pioneer” της Benro 

προτείνεται για να μεταφέρει έξι με οκτώ 

φακούς, δύο-τρία σώματα μηχανών, 

laptop με 17’’ οθόνη και πληθώρα 

αξεσουάρ (δύο φλας, φίλτρα, φορτιστές 

κ.λπ.).  Για το φωτογράφο που αναζητά 

το κατάλληλο φωτογραφικό σακίδιο 

σε συνδυασμό με πολύωρη πεζοπορία 

στη φύση έρχεται η σειρά  «Hummer» 

να καλύψει τη συγκεκριμένη ανάγκη.  

Είναι ελαφρώς μικρότερο σε διαστάσεις 

και βάρος και χρησιμοποιεί νέας 

τεχνολογίας υλικά που φροντίζουν για 

την προστασία του εξοπλισμού. Έχει 

δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εργονομία 

της συγκεκριμένης σειράς με ανατομική 

πλάτη με ελεύθερη ροή αέρα έτσι ώστε 

να έχουμε άνεση κατά την πεζοπορία. 

Η πληθώρα θηκών βρίσκει χώρους σε 

όλο το φωτογραφικό μας εξοπλισμό 

αλλά και σειρά μικροαντικειμένων 

όπως χάρτες, μεγάλη πλευρική θήκη 

για υδροδοχείο κτλ. H σειρά  «Koala», 

συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της 

σειρά Hummer και επιπρόσθετα μας 

δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουμε 

και το laptop (μέχρι 15,6’’). Η σειρά  

«Sunny»  περιλαμβάνει τσάντες ‘’ώμου’’ 

που μας προσφέρουν ευελιξία για 

τη μεταφορά των αξεσουάρ αλλά 

και του απαραίτητου φωτογραφικού 

εξοπλισμού (1 σώμα, 2-3 φακούς, φλάς 

κτλ). www.photozone.gr
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Ορέστου 32, 11853 Αθήνα. Τηλ.: 210 3463574 fax: 210 3463575
theobros@acci.gr  - info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com

www.theocharis-bros.com
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Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία συπμληρώνει τον Οκτώβριο τα 60 χρόνια της 

και τα μέλη, που παραμένουν εξαιρετικά δραστήρια αποφάσισαν να τα γιορτάσουν 

διοργανώνοντας εκθέσεις στις 5 ηπείρους, φυσικά πάντα αφιερωμένες στην ελληνική 

φωτογραφία. Έτσι στις 5-30 Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε η έκθεση “Hellas-

Hellines” στο Brisbane της Αυστραλίας με 50 έργα που διάλεξε η επιμελήτρια Άννα  

Ευσταθιάδου. Στις 2-21 Ιουνίου 2012 πραγματοποιήθηκε η έκθεση “A Glance at 

Greece” στο Port Elisabeth της Νότιου Αφρικής με 50 έργα που διάλεξε ο Ιωάννης 

Λυκούρης. Από τις 30 Ιουνίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου 50 ελληνικά έργα θα 

φιλοξενούνται στο Παρίσι (επιμέλεια Σπύρος Ιατρόπουλος) ενώ τον Αύγουστο θα τρέχει 

μια ελληνική έκθεση και στην Αργεντινή με έργα που επέλεξε ο Στάθης Ευσταθιάδης.. 

Τέλος στις 22 Σεπτεμβρίου θα εγκαινιαστεί μία έκθεση στη Σαγκάη υπό την επιμέλεια 

του Αριστείδη Κοντογεώργη.

http://www.efe.com.gr

Vassilios PAPAGEORGIOUEustathios EUSTATHIADIS

Andreas ZACHARATOSStavros PASIROGLOU

Custom firmware
������	��� ��	 compact

Ποιος είπε ότι custom ROMs βγαίνουν μόνον στον κόσμο των Android κινητών ή στις 

παιγνιδομηχανές. Να που κάποιοι 

χακεράδες βρήκαν το χρόνο και 

την έμπνευση να αλλάξουν τα 

μενού της φωτογραφικής σας 

μηχανής. Όπως π.χ. οι τύποι που 

έχουν βγάλει το CHDK (Canon 

Hack Development Kit). Το 

συγκεκριμένο hack δεν εκτελείται 

από το ίδιο το firmware που 

παραμένει απείραχτο αλλά 

από κάρτα μνήμης. Εμείς δεν 

το συνιστούμε αλλά όσοι 

θέλουν να πειραματιστούν ας 

εξασκήσουν την περιέργειά 

τους…


���
&����	�	��� ��	 /	������, 

&����	�	��� ��	 0����

Το Εργαστήριο του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Σπουδών “Ψηφιακές 

Μορφές Τέχνης” της ΑΣΚΤ διοργα-

νώνει το σεμινάριο “Επεκτείνοντας 

την Αντίληψη, Επεκτείνοντας την 

Δράση” με διδάσκοντες από τα το 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών, με συμμετοχή 

των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και 

Μακεδονίας, του Εθνικού Καποδιστρι-

ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 

ΤΕΙ Αθήνας. 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές, 

καλλιτέχνες, ερευνητές που ενδιαφέ-

ρονται να γνωρίσουν νέες τεχνικές και 

μεθόδους ανάπτυξης διαδραστικών 

έργων με ψηφιακά μέσα. Διδάσκονται 

τεχνικές προγραμματισμού ήχου, 

γραφικών και αισθητήρων καθώς και 

τεχνικές δημιουργίας και μοντάζ κινού-

μενης εικόνας. Τα εργαλεία που θα δι-

δαχθούν είναι τα Processing, Arduino, 

SuperCollider, openFrameworks και  

Cinder++ 

- Ημερομηνίες: Δευτέρα 2 Ιουλίου 

- Τρίτη 10 Ιουλίου (9 ημέρες) (βλ. 

http://extending.earlab.org/calendar.

html [πρόγραμμα]).

- Τόπος: Εργαστήριο του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” 

της ΑΣΚΤ, Πειραιώς 256, Τ.Κ. 18233 

Αγ. Ι. Ρέντης. 

- Κόστος: 120 Ευρώ. (Εξαιρούνται 

μέλη πολυτέκνων οικογενειών ή 

οικογενειών με εισόδημα κάτω των 

10000 Ευρώ ανά έτος). 

Το σεμινάριο αποτελείται από 

σειρά διαλέξεων και πρακτικών 

ασκήσεων (tutorials). Προβλέπει την 

ανάπτυξη πρωτοτύπων έργων από 

τους συμμετέχοντες με χρήση των 

παραπάνω εργαλείων. 

Οι συμμετέχοντες συνεργάζονται 

ανά ομάδες, και το κάθε άτομο 

αναλαμβάνει ρόλο ανάλογα με 

τα ενδιαφέροντα και το επίπεδο 

γνώσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες 

http://extending.earlab.org/index.

html

http://extending.earlab.org/index.html


������ 158 •  �����	
 2  IOY�IOY 2012 �����
 16

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

������� �	

���� ��� ����� ����������� ��������
� 2012 ��� ���� 
� ��
� “One World” 
(���� !��
��). " #������ 
�� �$��� 
�� ����$� �������� �#�	 ���� �� �����, ���� �� #������
�$ 
��� ���� �� %����#�� 
#���&� �&���� �� �#���������	� �$�� 
� �	���� ���#� ��'�*�&����� 
�$�� 
� �� ����������% 
��� #.�. �� Internet. �#�	�&��	
� ���#�� #�������� �� ���	� ��	� 
����������� ��� �#�����
��$�� ������%��	� �� �	

��%���	� ��� �� *���*����	� +��+�$� �'$�� 
4.000 ��� 6.000 �	�� ���$������, 	#�+%������� ��������$�� #�	 *�$���	� ��� #����� 
�� ��� 
����� ����� �#�	 � %����#�� #�%���� ��� �	
#���������� 
� ���
��� ��� ��������&� ��� �� 
�	������$�. -����������� #�������$�� ��� ��#��
������ ������% 
� �� �	

���� ��� 
#���$�� 
�� ���/������ ��� www.tipa.comA

Y
�

�
�

�
�

��
 C

am
er

a 
 �

�
�

�
��

 R
ep

o
ns

es
 P

ho
to

 �
	

�



�
�

��
 d

ig
it!

 •
 F

o
to

 H
its

 M
ag

az
in

 •
 In

p
ho

 Im
ag

in
g

 &
 B

us
in

es
s 

•
 P

ho
to

g
ra

p
hi

e 
•

 P
ho

to
 P

re
s-

se
 •

 P
ro

fiF
o

to
 	

�
�

�
�

�
 �

�
��

��
�

�
�

	 
•

 P
ho

to
 B

us
in

es
s 


�

�



	
�

	
�

 �
�

�
��

	
�	

�
 S

hu
tt

er
b

ug
  �

�
�

�
�

��
 	


�
�

��
�

��
 �

� 
C

am
er

a 
Jo

ur
na

l P
re

ss
 

C
lu

b
 �

�
�

�
�

��
 A

rt
e 

F
o

to
g

rá
fic

o
 •

 D
io

ra
m

a 
•

 F
V

/F
o

to
-V

id
eo

 A
ct

ua
lid

ad
 •

 L
a 

F
o

to
g

ra
fia

 A
ct

ua
l �

�
�

�
��

 F
o

to
g

ra
fia

 R
ef

le
x 

•
 F

o
to

G
ra

p
hi

a 
�

�
�

�
�

�
�

 
P

ho
to

 L
ife

 �
��

�
 C

hi
ne

se
 P

ho
to

g
ra

p
hy

 

	

�
�

�


 �
�

	
�

�
�

��
 D

ig
ita

l P
ho

to
 •

 P
ho

to
g

ra
p

hy
 M

o
nt

hl
y 

•
 P

ra
ct

ic
al

 P
ho

to
g

ra
p

hy
 •

 P
ro

fe
ss

io
na

l P
ho

to
-

g
ra

p
he

r 
�

�
�

��
�

 �
�

�
��


 P

iX
 M

ag
az

in
e 

�
�

�
�

�
�

��
  F

o
to

g
ra

fie
 F

+
D

 •
 F

o
to

V
is

ie
 •

 P
/F

 �
�

�
�
�

�
��

 D
ig

ita
lis

 F
o

to
 �

�
�

�
�

��
 F

o
to

BΡΑΒΕΙΑ ΑΞΙΑ
Σ

Π
ΡΟ

Θ

ΕΣΜΙΑ 14.07.2012

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

������	 �����������	 �������	��	

��	 
WORLD

http://www.tipa-photocontest.com/
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Πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, στην εκπόνηση της 

οποίας συμμετείχαν και ερευνητές των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, 

διαπίστωσε ότι όσοι καταφέρνουν να στρέψουν τα νώτα σε αυτό το σύγχρονο 

μέσο επικοινωνίας και δεν ελέγχουν σε τακτά διαστήματα το ηλεκτρονικό 

τους ταχυδρομείο τις ώρες της εργασίας είναι και λιγότερο αγχωμένοι και πιο 

παραγωγικοί. 

Η μελέτη, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από μερικές ημέρες, 

τιτλοφορείται «Ρυθμοί που δεν υπαγορεύονται από τα ηλεκτρόνια: Μια εμπειρική 

μελέτη της εργασίας χωρίς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο». Στη μελέτη συμμετείχαν 

13 εθελοντές υπάλληλοι γραφείου από τους οποίους ζητήθηκε να μη λάβουν, 

στείλουν ή διαβάσουν καμία ηλεκτρονική επιστολή επί πενθήμερο. Όπως 

διαπιστώθηκε, όσες ημέρες οι εθελοντές απείχαν αυτής της διαδεδομένης μορφής 

επικοινωνίας μπόρεσαν να επικεντρώσουν την προσοχή τους καλύτερα στα 

καθήκοντα που έπρεπε να επιτελέσουν για την εργασία τους. Επίσης σταμάτησαν 

να «παίζουν» με τα διαφορετικά «παράθυρα» του πλοηγού στην επιφάνεια 

εργασίας του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, σταμάτησαν, δηλαδή, να ανοίγουν 

και να κλείνουν διαδοχικά τα παράθυρα, στρέφοντας την προσοχή τους από 

τη μία ασχολία στην άλλη. 0ι ερευνητές κατάφεραν να υπολογίσουν το στρες 

που ένιωθε καθένας από τους συμμετέχοντες με τη βοήθεια συσκευών που 

τους επέτρεψαν να μετρήσουν τους καρδιακούς παλμούς κάθε εθελοντή. Έτσι, 

διαπίστωσαν ότι το στρες που ένιωθαν αυτοί που έλαβαν μέρος στη μελέτη 

περιοριζόταν σημαντικά όταν δεν έλεγχαν διαρκώς τη θυρίδα του ηλεκτρονικού 

τους ταχυδρομείου προκειμένου να διαπιστώσουν εάν είχαν λάβει mail, αλλά 

περιόριζαν τον έλεγχο σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές στη διάρκεια της 

ημέρας. «Το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί ένιωθαν λιγότερο στρες όταν δεν 

δέχονταν ηλεκτρονικές επιστολές σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε τη χρήση 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που κάνουμε σήμερα, ιδιαίτερα στον χώρο 

εργασίας», εξηγεί η καθηγήτρια πληροφορικής Γκλόρια Μαρκ, η οποία μελετά 

την επίδραση του νέου μέσου επικοινωνίας στους χώρους εργασίας από το 2004. 

«Εμείς προτείνουμε να γίνεται τακτική αποστολή ηλεκτρονικών επιστολών, ας 

πούμε δύο φορές ημερησίως. Έτσι, κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να αφιερώνεται 

στην εργασία του χωρίς να ανησυχεί ότι πρέπει ξανά και ξανά να ελέγξει το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κάθε δέκα λεπτά. Επίσης, η ερευνήτρια πιστεύει ότι οι 

εργαζόμενοι πρέπει να «κλείνουν» κυριολεκτικώς τον διακόπτη του ηλεκτρονικού 

τους ταχυδρομείου, δηλαδή να μην ελέγχουν καθόλου τα mails τους για αρκετές 

ημέρες. «Μπορέσαμε να μετρήσουμε τα επίπεδα 

στρες των εθελοντών κάθε δευτερόλεπτο 

που περνούσε, ενώ πραγματοποιήσαμε την 

έρευνα και διαπιστώσαμε ότι κατά τη διάρκεια 

των πέντε ημερών που διήρκεσε η έρευνα τα 

επίπεδα άγχους των εθελοντών που συμμετείχαν 

περιορίζονταν ανάλογα με τη χρήση του 

ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου’’ είπε η 

ερευνήτρια. Τα καλύτερα αποτελέσματα για την 

υγεία των εθελοντών καταγράφονταν όταν δεν 

έλεγχαν καθόλου το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η μελέτη, η οποία χρηματοδοτήθηκε από 

το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών και τις Ένοπλες 

Δυνάμεις των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι όποιοι 

χρησιμοποιούσαν το mail τους τακτικά άλλαζαν 

«παράθυρα» στην οθόνη του υπολογιστή 

περίπου 37 φορές την ώρα, καθώς αυτό τους 

διευκόλυνε στο να διαβάζουν και να απαντούν 

σε αυτά. Αντιθέτως, αυτοί που δεν ήταν 

αναγκασμένοι να διαβάσουν το ηλεκτρονικό 

τους ταχυδρομείο άλλαζαν παράθυρα περίπου 

18 φορές ανά ώρα. Όμως, αν και κατά τους 

ερευνητές η αποχή από την ανάγνωση και την 

αγωνία των ηλεκτρονικών επιστολών είναι θετική 

για την υγεία μας, έχει και μία αρνητική πλευρά. 

Αυτοί που επέλεξαν την πλήρη αποχή από αυτή 

τη μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνία υποστήριξαν 

ότι ένιωθαν απομονωμένοι. Βέβαια, πολλοί 

βρήκαν ικανοποιητική λύση, ζητώντας από τους 

συναδέλφους τους που είχαν πρόσβαση στο 

Ιντερνέτ και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να τους 

πληροφορούν για κάθε τι σημαντικό που είχε 

σχέση με την εργασία τους.

Αναδημοσίευση από την εφημερίδα 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτοτ 23 Ιουνίου

�6B� #�*�$%!>
/��� ��$
���� ����	�����

O καθηγητής Δρ Wassa Κατάρ με Νόμπελ Οικονομίας εξηγεί πώς να

σκεφτόμαστε για την τρέχουσα οικονομία:

1) Αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει 1000 ευρώ σε μετοχές της

Royal Bank of Scotland, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Βρετανία,

θα είχατε τώρα 29 ευρώ!

2) Αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει 1000 ευρώ σε μετοχές της

Lehman Brothers, θα είχατε τώρα 0 ευρώ!

3) Αλλά αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε ξοδέψει 1.000 ευρώ σε καλό

κόκκινο κρασί (όχι μετοχές) και είχατε καταναλώσει ήδη όλα αυτά, θα

είχατε 46 ευρώ σε άδεια μπουκάλια!

Συμπέρασμα:

Στο σημερινό οικονομικό σενάριο είναι 

προτιμότερο να κάθεστε και να

απολαμβάνετε πίνοντας ένα πολύ καλό κρασί.

Μην ξεχνάτε ότι ίσως το.... πιόμα σε κάνει να ζήσεις:

- Λιγότερο λυπημένος

- Λιγότερο αγχωμένος

- Πιο ευτυχισμένος

Σκεφτείτε το, επενδύστε στη χαρά της ζωής! 

ΓΙΑΤΙ  ....ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΑΠΙΘΑΝΕΣ

ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ!!! 
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147.697* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο            !         
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 29 Ιουνίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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Ξεκινούμε από αυτό το τεύχος την δημοσίευση ισολογισμών Ανωνύμων Εταιριών του κλάδου imaging που δραστηριοποιούνται 

στη χώρα μας. Παραθέτουμε τους ισολογισμούς χωρίς κάποια ιδιαίτερη σειρά παρά μόνον με τη σειρά που τους βρίσκουμε. Όπως 

θα διαπιστώσετε η επιλογή είναι εφέτος μεγάλη και δεν περιορίζεται αυστηρά στις παραδοσιακές φωτογραφικές επιχειρήσεις αλλά 

περιλαμβάνονται και τα μεγάλα δίκτυα πώλησης μαύρων και λευκών συσκευών όπως επίσης και πολυκαταστήματα τύπου PUBLIC 

κλπ. Σε συντομογραφία αναφέρουμε τους τζίρους κάθε επιχείρησης, τα κέρδη ή τις ζημίες σε σχέση με την χρήση του 2010 και τις 

μεταβολές σε %. Η δημοσίευση θα συνεχιστεί και στα επόμενα τεύχη του WEEKLY.

A/A ETΑΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011
ΜΕΤΑΒΟΛΗ%

1.
KODAK ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ & 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α.Ε.

1.014.058,35 680.504,93 -32,89 %

2.  I-SQUARE A.E. 1.271.390,00 1.798.110,00 41,43 %

3. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. 63.427,91 -73.860,36 -16,45 %

4. MEDIA SATURN ΕΛΛΑΣ 577.925,72 397.473,11 -31,22 %

5. MULTIRAMA A.E.B.E. -9.339,00 -16.558,00 -77,30 %

6. ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 881.000,00 732.000,00 -16,91 %

7. ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΤΕΚΝΑ Α.Β.Ε.Ε. -4.591,29 -6.095,28 -32,76 %

8. NEXT A.E. -158.363,54 -78.797,86 50,24 %

9.  IDEAL IMAGE A.E.E. 2.788,05 -110.457,73 -3.861,83 %

�!6,6+�!"6/ 2011 - R �*�6�
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�������	 
� ������ 
��� ����� ���  

����� €18
��� �� �� ������

�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

���� 
���	
���� 

30/9/2012
ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Nέα, μειωμένη τιμή! 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Swiss Camera Museum
Peter Olpe - Out of focus

To 2009, o Peter Olpe, ένας ταλαντούχος designer και καθηγητής σε αντίστοιχη σχολή στην πόλη Basle 

της Ελβετίας αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να αλλάξει κατεύθυνση στην επαγγελματική του ζωή. Θέλοντας 

να προχωρήσει λοιπόν στην καριέρα του δώρισε στο ελβετικό Swiss Camera Museum, του οποίου τις 

πρωτότυπες εκθέσεις δημοσιεύουμε συχνά, τις 80 pinhole μηχανές που σχεδίασε ως μέρος των πειραμάτων 

του. Οι μηχανές pinhole που κατασκεύασε είναι μοναδικές και φτιαγμένες περισσότερο ως ένα έργο τέχνης 

παρά ως ένα βιομηχανικό προϊόν. Αρκετά από αυτά τα κουτιά έχουμε περισσότερες από μία τρύπες και 

είναι πάντα φτιαγμένα με συγκεκριμένο σκοπό ή με γνώμονα τη διέλευση του φωτός από συγκεκριμένο 

σημείο. Όταν οι μηχανές αυτές δωρίστηκαν στο Μουσείο, αποφασίστηκε η έκθεση και η έκδοση ενός 

βιβλίου. Επιπλέον δόθηκαν σε περισσότερους από 30 διαφορετικούς φωτογράφους, οι οποίοι κλήθηκαν 

να συμβάλλουν με την δική τους φαντασία στο project. Το Swiss Camera Museum εκθέτει, πέρα από τις 

μοναδικές μηχανές του Peter Olpe, και τα έργα των φωτογράφων που δέχτηκαν την πρόκληση. 

� *)&#!> �>� #Q$6"�$��

8 Σεπτεμβρίου 2012-

15 Ιανουαρίου 2013 

Musée Suisse de l’ 

Appareil Photographique 

- Grande Place 99 - CH-

1800 Vevey

www.cameramuseum.ch  

cameramuseum@vevey.ch

Peter Olpe, Le Petit Nice
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Μερικές από τις pinhole του Peter Olpe
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Peter Olpe, Esztergom
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