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Όσοι είναι βουτηγμένοι μέχρι τα μπούνια, 

στα προβλήματα που προκάλεσε 

η κρίση στην επιχείρησή τους, θα κουνήσουν 

αδιάφορα το κεφάλι. Το ίδιο - μπορεί και 

χειρότερα - όσοι μετρούν τα πάντα στη ζωή 

τους με το χρήμα. 

Η εικόνα με τα κλειστά καταστήματα και 

τα ενοικιαστήρια στις τζαμαρίες αποτελεί 

δυστυχώς μία τραγική πραγματικότητα. Τη 

συναντάμε σ’ όλη τη χώρα και ιδιαίτερα σε 

κάποιες πόλεις της επαρχίας που η κρίση έχει 

χτυπήσει χειρότερα. 

Σε αυτήν την κατηγορία σίγουρα ανήκει η 

Κοζάνη όπου το θέαμα με τα κλειστά μαγαζιά 

-και μάλιστα το ένα δίπλα από το άλλο- σου 

κόβει στην κυριολεξία την διάθεση για κάθε 

αισιόδοξη σκέψη. 

Η ίδια απελπισία και απογοήτευση 

έχει καταλάβει και τους ιδιοκτήτες των 

καταστημάτων που μπορεί να κολλάνε με 

σελοτέϊπ το “ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ” στις τζαμαρίες 

αλλά δεν έχουν το σθένος να συμμαζέψουν 

ούτε τις αναποδογυρισμένες πλαστικές 

καρέκλες ούτε τις πεταγμένες εφημερίδες και 

τα σκουπίδια. 

Όλα πρέπει να τα κάνει ο μελλοντικός 

ενοικιαστής. Να ευπρεπίσει το χώρο, να 

προπληρώσει κάποια ενοίκια κλπ. 

Όμως όλα αυτά είναι μία άλλη ιστορία. “Όταν 

η κρίση χτυπάει από παντού χρειάζεται μία 

επίθεση πολιτισμού…” έλεγε και ξανάλεγε 

ο αείμνηστος σκηνοθέτης Θόδωρος 

Αγγελόπουλος και αυτό ακριβώς αποφάσισε 

να κάνει η “ΦΩΤΟΔΙΟΔΟΣ”, μία ομάδα 

φωτογράφων με έδρα την Κοζάνη. Τύπωσαν 

τις φωτογραφίες τους και αντί να τις εκθέσουν 

come il faut δηλαδή σε κάποιον εκθεσιακό 

χώρο με καταλόγους κλπ. επέλεξαν γι’ αυτό το 

σκοπό τις βιτρίνες των άδειων καταστημάτων. 

Προτίμησαν δηλαδή να τοποθετήσουν τα έργα 

τους όχι σ’ έναν λευκό και καλοφωτισμένο 
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Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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...Ανοιχτά παράθυρα”

τοίχο μιας γκαλερί αλλά πάνω σ’ ένα σκονισμένο τζάμι με φόντο ένα θλιβερό, 

άδειο μαγαζί. Έντεκα φωτογράφοι της ομάδας (www.photodiodos.gr) εξέθεσαν 

κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δουλειά τους. Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στα πλαίσια 

εκδηλώσεων της “εβδομάδας φωτογραφίας” που διοργάνωσε ο Δήμος Κοζάνης 

και ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουνίου. Ίσως πουν κάποιοι: “Εντάξει καλές αυτές 

οι πρωτοβουλίες αλλά δεν λύνουν το οικονομικό πρόβλημα...” Προφανώς 

συμφωνούμε: η τέχνη δεν λύνει προβλήματα ιδιαίτερα δε όταν αυτά είναι 

οικονομικού περιεχομένου. Μπορεί όμως να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας 

πάνω στα θέματα, να ευαισθητοποιήσει κάποιους, να προκαλέσει συζητήσεις, να 

αναστατώσει, να βγάλει τους βολεμένους έστω και για λίγο από τον εφησυχασμό 

τους. Είναι άραγε λίγα όλα αυτά;
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http://www.tipa-photocontest.com/
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=145


������ 159 •  �����	
 9  IOY�IOY 2012 �����
 3

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

 
��!&��� #��' %()'
∆εν θα γελάσετε αυτή τη φορά όμως σίγουρα θα συγκινηθείτε από την βραβευμένη τρίλεπτη ταινία 
του Αμερικανού σκηνοθέτη Κήγκαν Γουίλκοξ με τίτλο ‘‘Μονόκερως από Πορσελάνη’’.

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, ���,.,4!)' �64!�8+': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


����,4!"�!�': Κωνσταντίνα Γκιτάκου ���4��) ,�&�!)��8+: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���;+#����': Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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. 

�����"!

http://www.porcelainunicorn.com
www.photo.gr
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Aγαπητέ κ.Τζίμα,

Συγχαρητήρια για την πολύχρονη και σημαντική προσφορά σας στη τέχνη 

και στον επαγγελματικό χώρο της φωτογραφίας. Ονομάζομαι Άγης και είμαι 

στο χώρο της φωτογραφίας δεκάξι χρόνια. Τα τελευταία δώδεκα έτη είμαι 

επαγγελματίας, δηλωμένος στον ΟΑΕΕ και συνεπέστατος στις φορολογικές μου 

υποχρεώσεις. Ζω σε μια μικρή επαρχιακή πόλη όπου μέχρι πέρσι το χειμώνα 

έβγαζα το εισόδημά μου από το εμπόριο το χειμώνα διατηρώντας κατάστημα 

και από τις φωτογραφήσεις το καλοκαίρι. Όλα αυτά τα χρόνια δούλεψα σκληρά 

για να προσφέρω μια καλή ζωή σε μένα και στην οικογένειά μου. Δεν “έφαγα” 

χρήματα όπως αναφέρει ο ανεκδιήγητος Πάγκαλος. Ούτε σπίτια πήρα ούτε 

οικόπεδα ούτε έκανα ταξίδια στην Καραϊβική και άλλους εξωτικούς προορισμούς. 

Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Το εμπόριο μετά τις γνωστές ενέργειες των 

πολιτικών πέθανε. Η παροχή υπηρεσιών έχει μειωμένες απολαβές (λιγότερη 

δουλειά, φέσια, κλοπή εργασίας από ερασιτέχνες). Θα ήθελα τις συμβουλές σας 

για τα παρακάτω:

• Υπάρχει κάποια υπηρεσία που να ελέγχει μετά από καταγγελία του Συλλόγου 

Φωτογράφων ποιοι εργάζονται παράνομα στο χώρο μας; Αν για παράδειγμα 

στις Σέρρες υπάρχουν 10 νόμιμοι φωτογράφοι και 20 παράνομοι, αδήλωτοι 

που υποκλέπτουν την δουλειά από τον επαγγελματία, δεν δηλώνουν εισόδημα, 

δεν πληρώνουν φόρους κλπ. πώς θα επιβιώσουν οι επαγγελματίες και πώς το 

κράτος; Όπως καταλαβαίνετε σε μια μικρή πόλη δεν μπορεί να γίνει επώνυμη 

καταγγελία από τον επαγγελματία γιατί γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους, οπότε η 

λύση πρέπει να δοθεί συλλογικά.

• Θα ήθελα να μάθω κάποια πράγματα για τους freelancers. Αν δεν μπορέσω να 

τα βγάλω πέρα με την κατάσταση εδώ και αποφασίσω να φύγω σε άλλη πόλη 

της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να συνεργαστώ με κανάλια, εφημερίδες, 

περιοδικά κλπ που θα πρέπει να απευθυνθώ για να μάθω λεπτομέρειες της 

συγκεκριμένης δουλειάς (αμοιβές, συμβόλαια, εξοπλισμό κλπ); 

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

Με εκτίμηση, 

ΑΓΗΣ

th_ag12@yahoo.gr

�� �"4&,#� #� !&4 �.?#�!& �4!�$(4��#�;
Αγωνιώδης επιστολή από την περιφέρεια

Αγαπητέ Άγη,

Πρώτα απ’ όλα σε ευχαριστώ για τα 

καλά σου λόγια. Με το γράμμα σου 

φέρνεις στην επιφάνεια ένα πολύ 

σοβαρό πρόβλημα που ο κλάδος το 

έχει ονομάσει “παραεπαγγελματισμό”. 

Είναι παλιό το θέμα. Το γνωρίζουν καλά 

τα κατά τόπους σωματεία και πολύ 

περισσότερο η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Φωτογράφων (ΠΟΦ). Πιστεύω ότι πρέπει 

να γίνει οργανωμένα η αντιμετώπιση 

του προβλήματος μέσω του σωματείου 

φωτογράφων της πόλης σου που αν δεν 

υπάρχει πρέπει να το ιδρύσετε άμεσα. 

Επικοινωνήστε με την ΠΟΦ στο τηλέφωνο 

210 3610345. Για το δεύτερο θέμα που 

αναφέρεις δεν νομίζω ότι χρειάζεται να 

ξενιτευτείς. Από το σπίτι με το internet 

μπορείς κάλλιστα να δουλέψεις και 

να πουλήσεις φωτογραφίες από την 

περιφέρεια που ζεις. Η ματακόμιση στην 

Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη δεν σου 

εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση σε 

κανάλια και εφημερίδες. Αν δεν είσαι καλός 

στις... δημόσιες σχέσεις το μόνο διαβατήριο 

για πωλήσεις είναι η άριστη, πρωτότυπη 

και αψεγάδιαστη δουλειά. Πολλαπλασίασε 

αυτό επί χίλια αν αποφασίσεις να τα 

μαζέψεις και να εγκατασταθείς π.χ. στη Νέα 

Υόρκη... 

Καλή συνέχεια.

Τ.Τ.

�?4!�& �;�&6...
Το κτίριο της Fotomatic Α.Ε. 
Περνώντας εντελώς τυχαία έξω από τις (πρώην) 

εγκαταστάσεις της FOTOMATIC Α.Ε. επί της 

οδού Τσούντα στα Κάτω Πατήσια αντικρίσαμε 

με μεγάλη μας έκπληξη το επιβλητικό κτίριο 

να έχει αλλάξει χρήση. Η τράπεζα στην οποία 

ανήκε δεν έχασε καιρό. Αμέσως μετά την 

αποχώρηση της FOTOMATIC Α.Ε. (λόγω 

των γνωστών προβλημάτων) έσπευσε να 

το νοικιάσει σε ιατρική κλινική. Τονίζουμε 

ιδιαίτερα το γεγονός ότι όλο το κτίριο είχε 

σχεδιαστεί εξ αρχής με σκοπό να στεγάσει 

με πολύ λειτουργικό τρόπο μια μεγάλη και 

σύγχρονη επιχείρηση εισαγωγής και εμπορίας 

φωτογραφικών. Δεν νομίζουμε ότι άλλη 

αντίστοιχη εταιρεία του κλάδου σήμερα διαθέτει 

τέτοιον μεγάλο και -επαναλαμβάνουμε- 

λειτουργικό χώρο. Κρίμα…  
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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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Οι (Αμερικανοί) πελάτες βαθμολογούν τους κατασκευαστές

Πριν από μερικές μέρες η εταιρεία J.D. Power and Associates (που 

ασχολείται με αναλύσεις marketing) δημοσίευσε την ετήσια αναφορά 

σχετικά με την online αγορά των Reflex μηχανών, η οποία εκπονήθηκε 

με την συνεργασία της PowerReviews ανάμεσα σε 8.100 πραγματικούς 

αγοραστές DSLR. 

Στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να βαθμολογήσουν τις κατασκευάστριες 

εταιρείες  σε πέντε βασικά σημεία: στην ποιότητα εικόνας, στην 

ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία (συμπεριλαμβάνοντας της αντοχή σε 

ζημιά, διάρκεια μπαταρίας, ανθεκτικότητα κατασκευής), στην ποικιλία 

των χαρακτηριστικών, στην ευκολία χρήσης και στην ταχύτητα. Στη 

έρευνα λήφθηκε υπόψη και η τιμή των προϊόντων και οι εταιρείες 

βαθμολογήθηκαν με άριστα το 1000. Αν και η έρευνα έχει συμπεριλάβει 

αγοραστές μόνο από την Αμερική παραθέτουμε τα αποτελέσματα. Ο μέσος 

όρος ικανοποίησης κινήθηκε στα ίδια νούμερα με πέρυσι πιάνοντας τους 

887 πόντους σε σχέση με τους 888 που ήταν πέρυσι. Η μέση δαπάνη ανά 

χρήστη αυξήθηκε αρκετά φτάνοντας τα 1291 δολάρια σε σχέση με τα 

937 δολάρια του 2011. Η Canon που γενικά προπορεύεται στις πωλήσεις 

έπιασε ακριβώς τον μέσο όρο της ικανοποίησης, τερματίζοντας πίσω από 

την Nikon που έπιασε 891 βαθμούς. Και η Nikon όμως ήρθε δεύτερη 

πίσω από την Pentax που έπιασε 899 βαθμούς. Η Pentax πήρε πολύ καλά 

αποτελέσματα στο κομμάτι του της ανθεκτικότητα, στη διάρκεια μπαταρίας, 

στην ευχρηστία και την ταχύτητα. H Sony συγκέντρωσε 878 βαθμούς, η 

Olympus 872 και η Panasonic έμεινε πίσω με 801 πόντους.    

Low Key

Smartphones
Ροκανίζουν τις πωλήσεις των 
φωτογραφικών μηχανών

Μια ακόμη έρευνα που επιβεβαιώνει 

αυτό που όλοι ξέρουμε ήρθε στο φως 

από την εταιρεία Mintel και η οποία λέει 

αυτό που θεωρείται πλέον αυτονόητο: 

όσο αυξάνονται οι πωλήσεις smartphones 

μειώνονται οι πωλήσεις ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών. Η έρευνα αυτή 

τη φορά αφορά τους βρετανούς οι οποίοι 

φαίνεται πως φέτος δεν θα πάρουν μαζί 

στις διακοπές τους μια compact αλλά ένα 

iPhone. 

Οι πωλήσεις των ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών σημείωσαν 

δραματική πτώση στη Βρετανία από το 

2006, φτάνοντας την μείωση στο 29% 

με όγκο πωλήσεων τα 598 εκατομ. 

λίρες. Επιπλέον το 8% των ερωτηθέντων 

- που αντιστοιχούν σε 3 εκατομμύρια 

καταναλωτών - δήλωσαν ότι είναι 

πιθανότερο να χρησιμοποιήσουν το 

smartphone τους για να φωτογραφίσουν 

αν τους χαλάσει η μηχανή παρά να την 

αντικαταστήσουν. Σε χειρότερη θέση 

είναι τα camcorders που οι πωλήσεις 

τους μειώθηκαν κατά 21% τα τελευταία 

πέντε χρόνια.  Οι προβλέψεις για το 

μέλλον είναι δυσοίωνες καθώς ενώ 

το 2006 η αξία της αγοράς του digital 

imaging ήταν στα 843 εκατομμύρια λίρες 

Αγγλίας, το 2016 προβλέπεται να πέσει 

στα 523 εκατομμύρια. Περίπου το 21% 

των κατεχόντων μια συσκευή imaging 

δήλωσε ότι το smartphone μακροχρόνια 

αποτελέι καλύτερη επένδυση από μια 

φωτογραφική μηχανή - παρόλο που το 

71% θεωρεί ότι η ποιότητα της εικόνας 

είναι σαφώς καλύτερη στις ψηφιακές 

μηχανές. Τα στοιχεία της έρευνας δεν είναι 

πολύ ενθαρρυντικά για την εκτύπωση 

αφού μόλις το 23% επισκέπτεται πλέον 

τα φωτογραφεία για να εκτυπώσει τις 

φωτογραφίες του, ένα 27% δεν τυπώνει 

καθόλου φωτογραφίες και το 42% τις 

τυπώνει στο σπίτι. 

Τέλος, η έρευνα κατονόμασε τα πέντε 

δημοφιλέστερα πράγματα που κάνουν οι 

χρήστες με το υλικό τους: 1. Τις σώζουν 

σε υπολογιστή (78%) 2. Τις αποστέλλουν 

με email (53%) 3. Τις ανεβάζουν σε social 

network (50%) 4. Τις γράφουν σε CD 

και DVD (36%) 5. Τις αφήνουν μέσα στη 

συσκευή (35%) Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Η νέα μόδα concert photography 

rights στη Βρετανία 

Μποϊκοτάζ εναντίον του συγκροτήματος 

Stone Roses εξήγγειλε στη Βρετανία 

η Ένωση Τύπου National Union of 

Journalists με αφορμή απαράδεκτους 

όρους συμβολαίου για τη 

φωτογράφηση επικείμενης συναυλίας 

του rock συγκροτήματος. Σύμφωνα 

με δημοσίευμα του περιοδικού British 

Journal of Photography, η αναστάτωση 

προήλθε με βάση την απαίτηση των 

διοργανωτών να τους εκχωρήσουν  

δωρεάν και για απεριόριστο χρονικό 

διάστημα οι φωτογράφοι όλα (!!) τα 

δικαιώματα εκμετάλλευσης και μάλιστα 

να παραδώσουν όλα τα ψηφιακά 

αρχεία. Το μόνο που παιρνουν ως 

αντάλλαγμα είναι η «άδεια» για μία 

μόνον δημοσίευση σε ένα μέσον του 

τύπου… Και να ήταν μόνον αυτό. Όπως 

αποκαλύπτει το musicphotographers.

net η επαίσχυντη τακτική της 

καταλήστευσης των δικαιωμάτων των 

φωτογράφων συναυλιών στις δύο 

όχθες του Ατλαντικού, έχει βάθος… 

Μάνατζερ πολύ γνωστών ονομάτων και 

συγκροτημάτων (Αvril Lavigne, Beastie 

boys, Coldplay, Foo Fighters, Κaty 

Perry, Lady Gaga κ.ά.) στην υπερβολική 

προσπάθειά τους να προστατεύσουν 

τα συμφέροντα των πελατών τους, 

καταπατούν βάναυσα κάθε έννοια 

πνευματικής ιδιοκτησίας με τον εκβιασμό 

του στιλ: “δεν υπογράφεις, δεν 

μπαίνεις…”

Samsung EX2F
Η νέα compact γοήτρου

Όσοι παρακολουθούν με ενδιαφέρον την κατηγορία των prestige ή high end compact 

σίγουρα θα θυμούνται την πρώτη εμφάνιση της Samsung με την εξαιρετική EX1. Η μηχανή 

διακρινόταν για τον πολύ φωτεινό ευρυγώνιο zoom φακό 24-72mm f/1,8-2,4. Ε, λοιπόν οι 

κορεάτες ξανακτύπησαν. Με το νέο μοντέλο, που φοράει φακό 24-80mm f/1,4-2,7 τον πιο 

φωτεινό που έχει υπάρξει σε compact.

Aς πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η ΕΧ2F σχεδιάστηκε για να αποκτήσει μια 

ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις compact γοήτρου με γνώμονα την πραγματική απόδοση 

και όχι τον εύκολο εντυπωσιασμό (π.χ. πολλά Megapixel κλπ.) Έτσι φοράει αισθητήρα 

τελευταίας γενιάς BSI CMOS μεγέθους 1/1,7in. με 12Megapixel που αποτελούν απολύτως 

ικανοποιητική ανάλυση. Όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ο φακός με υπογραφή 

Schneider Kreuznach VarioPlan 24-80mm με το απίστευτο μέγιστο διάφραγμα f/1,4. Για 

να κατανοήσουμε την τάξη μεγέθους, ο φακός είναι τέσσερις φορές πιο φωτεινός από 

αντίστοιχο με f/2,8. αποτελείται από ένδεκα στοιχεία σε εννέα ομάδες, εκ των οποίων 

τέσσερα ασφαιρικά και δύο με υψηλό διαθλαστικό συντελεστή. Όλα αυτά, συνδυαστικά, 

καταλήγουν σε βελτίωση της φωτοαποδοτικότητας κατά 20% και της ποιότητας εικόνας 

κατά 20%. Περιλαμβάνεται επίσης ένα μετακινούμενο στοιχείο ουδέτερης πυκνότητας που 

δίνει ευελιξία στις περιπτώσεις που πρέπει να φωτογραφίσουμε μια καλοφωτισμένη σκηνή 

αλλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ανοικτό διάφραγμα. Για τη σταθεροποίηση φροντίζει 

το διπλό σύστημα Dual IS. Οι δημιουργικοί φωτογράφοι θα αισθανθούν απόλυτη άνεση 

αφού έχουν όλες τις λειτουργίες έκθεσης δηλ. aperture/shutter priority και manual και 

RAW format. Η αρθρωτή οθόνη 3in. ΑΜΟLED υπερέχει οφθαλμοφανώς από τις απλές 

LED σε φωτεινότητα και ζωντάνια χρωμάτων. Στο τομέα του video συναντάμε πολύ καλές 

προδιαγραφές με full HD video 1080/30p και δυνατότητα ταυτόχρονης λήψης τόσο video 

όσο και photo. H ΕΧ2F ανήκει στη σειρά Samsung Smart Camera με υποστήριξη WiFi που 

εξασφαλίζει την ασφαλή αποθήκευση στο PC μέσω AutoBackup ή στο σύννεφο (Cloud). 

Παραπέρα με το Mobile Link πραγματοποιείται εύκολα σύνδεση με smartphones χωρίς 

όμως να χρειάζεται να γίνεται αλλαγή διαστάσεων εικόνας. 

Bασικές προδιαγραφές

Αισθητήρας 12,4Megapixel bsi CMOS

Φακός 24-80mm f/1,4-2,4

Σταθεροποίηση dual IS

Video Full HD 1030p

Οθόνη αρθρωτή 3,0in. ΑΜΟLED

WiFi
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http://www.happybox.gr/
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Superslim #��!����'
Αλλάζουν τη μορφή των ηλεκτρονικών συσκευών

Ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο Rice του Texas έκανε παρουσίαση νέας τεχνολογίας 

επαναφορτιζόμενων στοιχείων λιθίου για μπαταρίες που μπορούν ακόμη και να είναι τόσο 

λεπτές όσο ένα επίχρισμα πάχους 0,5mm. Mάλιστα σε βιομηχανική παραγωγή οι μπαταρίες 

μπορούν να παραχθούν με απλά σπρέι βαφής! Οι επιστρώσεις ανόδου και καθόδου χωρίζο-

νται με πολυμερές μονωτικό. Επίσης οι εφευρέτες έχουν ήδη προτείνει ένα συνδυασμό ηλια-

κών φωτοκυττάρων και μπαταριών αυτού του τύπου που σχηματίζουν ένα υβριδικό αυτόνομο 

ενεργειακό σύστημα το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί πολλαπλά.

Η προτεινόμενη τεχνολογία εφόσον φθάσει σε βιομηχανική παραγωγή θα αλλάξει αρκετά 

πράγματα στις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές που ήδη κινούνται στη λογική της 

μη αποσπώμενης μπαταρίας (βλ. iPad). Προφανώς θα δώσει τη δυνατότητα να μειωθεί 

ο όγκος και οι διαστάσεις κάθε συσκευής, με το αρνητικό επακόλουθο, όμως ότι δεν 

αντικαθίσταται – εύκολα τουλάχιστον – η μπαταρία. Θα μπορούσαν βέβαια να αναπτυχθούν 

άλλες εναλλακτικές λύσεις π.χ. όπως μπαταρίες ενσωματωμένες σε πλαϊνά αφαιρούμενα ή 

αποσυναρμολογούμενα καπάκια κλπ.


4"��+�+ Canon
Aφορά την Powershot S100

Yπό ορισμένες συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών ή άλλων καταπονήσεων, ενδέχεται 

να παρατηρηθεί μπλοκάρισμα στο μηχανισμό του φακού της Canon Powershot S100. 

Οφείλεται σε κάποιο εξάρτημα που δεν στέκεται σωστά στη θέση του και προκαλεί ζημιά 

στα κινούμενα μέρη. Το πρόβλημα πλήττει τις S100 με σειριακό αριθμό που αρχίζει από 

29……. ως 41……. Αν η μηχανή σας ανήκει στην κατηγορία που περιγράφουμε και 

μπλοκάρει, η Canon αναλαμβάνει να την επισκευάσει δωρεάν ακόμη και αν έχει τεθεί εκτός 

εγγυήσεως.

	���� Epson
80 εκατομμύρια HTPS Panels 

H συνολική παραγωγή HTPS” 

TFT πάνελ υγρών κρυστάλλων 

για προβολείς 3LCD της Seiko 

Epson Corporation έφτασε τα 80 

εκατομμύρια, που αντιστοιχούν 

σε περισσότερους από 26.5 

εκατομμύρια προβολείς. Το 

ρεκόρ υποδηλώνει την ηγετική 

θέση της Epson ως ως No. 1 

κατασκευαστριας εταιρίας για  

HTPS panes, δηλ. του εξαρτήματος 

που βρίσκεται στο επίκεντρο των 

προβολικών 3LCD 

Σήμερα, οι προβολείς 3LCD 

χρησιμοποιούνται σε πολλές 

αγορές όπως home theater, 

εκπαιδευτικές εφαρμογές και 

εκδηλώσεις εμπορικού και 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Σημειώνουμε ότι η αγορά 

προβολέων αναμένεται να 

παρουσιάζει αύξηση σχεδόν 10% 

ετησίως.
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Athens Photo Festival
Πρόσκληση συμμετοχής 

Tο Athens Photo Festival, που διοργανώνεται από το Ελληνικό Kέντρο Φωτογραφίας, 

συμπληρώνει 25 χρόνια συνεπούς παρουσίας στα διεθνή εικαστικά δρώμενα. Το 

πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει εκθέσεις και προβολές με τη συμμετοχή 

καλλιτεχνών από την ελληνική και διεθνή καλλιτεχνική σκηνή καθώς και ένα σύνολο 

δράσεων και παράλληλων εκδηλώσεων. Το παράλληλο πρόγραμμα, θα διεξαχθεί κατά 

τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου σε διάφορους χώρους της πόλης, όπως 

μορφωτικά ινστιτούτα, αίθουσες τέχνης και πολιτιστικούς οργανισμούς. Το κεντρικό 

πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί, για δεύτερη συνεχή χρονιά, στην «Τεχνόπολις» του 

Δήμου Αθηναίων, με νέες ιδέες και προτάσεις να διευρύνουν τα όριά του. Tο Eλληνικό 

Kέντρο Φωτογραφίας με την αναγγελία της διοργάνωσης του Athens Photo Festival 2012 / 

19ος Διεθνής Μήνας Φωτογραφίας, που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο στην Αθήνα, 

απευθύνει πρόσκληση σε φωτογράφους και καλλιτέχνες, για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του κεντρικού και παράλληλου προγράμματος του Athens Photo Festival 2012.

Οι δύο βασικές κατηγορίες προτάσεων κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το μέσο 

έκφρασης ή τον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, δηλαδή φωτογραφία ή 

βίντεο. Κάθε χρόνο το φεστιβάλ επικεντρώνεται σε ένα θέμα, χωρίς όμως απαραίτητα όλα 

τα projects που παρουσιάζονται να σχετίζονται με τη θεματική της διοργάνωσης.

Ο βασικός κορμός του φετινού εκθεσιακού προγράμματος με τίτλο “Art/Doc 

Intersection” ενισχύει τον αισθητικό και κοινωνικό διάλογο, διασταυρώνοντας 

καλλιτεχνικές πρακτικές που ακροβατούν ανάμεσα στην καλλιτεχνική φωτογραφία και 

τη φωτογραφία ντοκουμέντου. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή 

31 Αυγούστου 2012. Ταυτόχρονα το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας προκηρύσσει την 

21η Πανελλήνια Έκθεση Φωτογραφίας Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2012 και απευθύνει 

πρόσκληση σε νέους δημιουργούς ηλικίας 18-35 ετών που επιθυμούν να λάβουν μέρος, 

να υποβάλουν την εργασία τους προς αξιολόγηση. Tο θέμα είναι ελεύθερο, αρκεί τα 

έργα να παρουσιάζουν το σύνολο ή μέρος ενός φωτογραφικού project και να έχουν 

ομοιογένεια στο περιεχόμενο και το ύφος.

Οι προτάσεις θα υποβάλλονται μέχρι τη Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012. 

www.photofestival.gr

Sony
Σειρά S καρτών μνήμης XQD

Η νέα σειρά S των καρτών XQD ξεπερνά 

σε ταχύτητες τα όρια των καρτών CF, 

με μεγάλη ταχύτητα διαμεταγωγής 

δεδομένων ανάγνωσης/εγγραφής 

168MB/s (πραγματική ταχύτητα) σε 

σχέση με το όριο των 167 MB/s που 

έχουν οι CF. Οι κάρτες μνήμης υψηλής 

ταχύτητας XQD προσφέρουν την 

απαραίτητη, για τους επαγγελματίες 

φωτορεπόρτερ αθλητικών γεγονότων 

και άλλων δύσκολων αποστολών, 

χωρητικότητα και αξιοπιστία. Σε 

συνδυασμό με την D4 της Nikon, οι 

κάρτες XQD σειράς S συλλαμβάνουν 

μία ασταμάτητη ριπή 108 RAW κάδρων 

(σε 12-bit συμπιεσμένων RAW, κατά 

προσέγγιση, ένα αρχείο μεγέθους 10,5 

MB). 

Η νέα σειρά S των καρτών μνήμης 

XQD™ θα είναι διαθέσιμη με 

χωρητικότητα 64GB από τον Ιούλιο 

του 2012. Αργότερα, μέσα στο 2012 

(Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο), θα είναι 

διαθέσιμες και κάρτες χωρητικότητας 

32GB.

SONY EUROPE 210 6782000 

Hasselblad
Μετακομίζει την παραγωγή

H Hasselblad σύμφωνα με το πλάνο που έβγαλε πέρυσι για την ανάπτυξη της εταιρείας ανακοίνωσε 

ότι θα μεταφέρει την παραγωγή της και τις υπηρεσίες του service σε ένα μόνο εργοστάσιο, σε αυτό που 

διατηρεί στο Gotenbοrg της Σουηδίας. Μέχρι σήμερα η εταιρεία είχε μοιρασμένες τις εγκαταστάσεις της 

σε Σουηδία και Δανία. Ο CEO της, Larry Hansen δήλωσε πως έτσι η Hasselblad θα μπορέσει να μειώσει 

τους χρόνους των παραδόσεων και να ικανοποιήσει καλύτερα τους πελάτες της. 
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150.288* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 6 Ιουλίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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Fujifilm
Oδικός χάρτης για νέους φακούς Fujinon XF

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της Χ-Pro1 στους κύκλους των φίλων της τηλεμετρικής 

αρχιτεκτονικής, η Fujifilm προχωρά στη.ν επέκταση του συστήματος με την κυκλοφορία 

καινούργιων φακών. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα θα γίνει ακόμη πιο χρηστικό αφού 

θα καλύπτει τις ανάγκες διαφορετικών χρηστών. Σύμφωνα λοιπόν με τον προγραμματισμό 

που μόλις ανακοινώθηκε, στο αμέσως προσεχές διάστημα θα κυκλοφορήσει ο ευρυγώνιος 

XF 14(21)mm f/2,8 και ο μοναδικός ως τώρα zoom ΧF 18-55(27-84)mm f/2,8-4. Αν 

και δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα τα τεχνικά χαρακτηριστικά η Fujifilm διέρρευσε ότι 

καθένας από τους δύο φακού ς είναι σχεδιασμένος με state of art χαρακτηριστικά όπως 

τελείως στρογγυλή ίριδα διαφράγματος με ειδικά διαμορφωμένα πτερύγια. Μέσα στο 

2013 θα κυκλοφορήσουν και άλλοι φακοί όπως ο κοντός και πολύ φωτεινός τηλεφακός 

πορτραίτου ΧF56(84)mm f/1,4, ο στάνταρ pancake ΧF 27(41)mm f/2,8 και ο ημιευρυγώνιος 

XF23(35)mm f/1,4. για αργότερα είναι προγραμματισμένοι άλλοι δύο zoom, ο τηλεφακός 

XF55-200(83-300)mm f/3,5-4,8 και ο ευρυγώνιος XF10-24(15-36)mm.

DNP DS-ID400
Νέο σύστημα φωτογραφιών ταυτότητας για τη βιομετρική εποχή

Σε μια ιστορική συγκυρία που οι απαιτήσεις για πιστοποιημένες φωτογραφίες σε επίσημα 

έγγραφα και αποδεικτικά όπως διαβατήρια, ταυτότητες, άδειες οδήγησης κλπ. αυξάνονται, η 

κληρονομιά της Sony στον ιδιαίτερο αυτό τομέα, ενσωματώνεται λειτουργικά στα νέα προϊόντα 

της DNP. To τελείως καινούργιο σύστημα φωτογραφιών ταυτότητας της DNP (της ιαπωνικής 

εταιρίας που εξαγόρασε και συνέχισε τον κλάδο θερμικής εκτύπωσης της Sony) DS-ID400 

υλοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία με αναγνώριση προσώπου, αυτόματη ευθυγράμμιση 

μετώπου, συμμόρφωση με τις βιομετρικές προδιαγραφές που ισχύουν σε κάθε χώρα (από 

προαποθηκευμένες ρυθμίσεις) στο printer, ακόμη και custom templates. Στο σύστημα 

περιλαμβάνεται μια φωτογραφική μηχανή Canon G12 με 10megapixel, γρήγορο επεξεργαστή 

Digic 4, οθόνη 2,8In. και οπτικό σκόπευτρο . Oι εικόνες με τις λήψεις 

πορτραίτου μεταφέρονται μέσω ασύρματου δικτύου με ειδική 

κάρτα και έτσι δεν υπάρχει ανάγκη να αφαιρείται 

κάθε φορά η κάρτα μνήμης. Το τρίπτυχο 

που προωθεί ως μήνυμα η DNP είναι 

“Capture-Review-Print”. Όπως και 

τα συστήματα Sony UPX-C200 και 

UPX-C300, το DNP DS-ID400 τυπώνει 

σε αναλώσιμα 10UPC-X34 και Χ46. 

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 2310 942000

Google Nexus 7
H επόμενη μέρα στα tablet

Ενώ η Apple επαναπαύεται στα 

ανυπολόγιστα κέρδη από τα iPhone 

και iPad, η Google δε μένει αργή. 

Έχοντας στην ιδιοκτησία της το 

λειτουργικό Android, αποφασίζει 

να δραστηριοποιηθεί και στα tablet, 

προσδοκώντας κάτι περισσότερο 

απ’ όσα πέτυχε με το κινητό Galaxy 

Nexus S. Το πρώτο μοντέλο θα 

λέγεται Nexus 7, θα είναι αρκετά 

μικρό στις 7in. (ανάλυση οθόνης 

1280x800pixel) και θα στηρίζεται 

σε τετραπύρηνο επεξεργαστή Tegra 

3.  Θα φοράει λειτουργικό Ice 

Cream Sandwich και θα βγαίνει σε 

δυο εκδόσεις με onboard μνήμη 

8 ή 16GB (απουσιάζει η θύρα 

MicroSD). To εντυπωσιακό στοιχείο 

θα είναι η τιμή (199 δολ. στις ΗΠΑ). 

Αναλυτές όπως η UBM Techinsights 

έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι η Google θα πουλάει με 

μεικτό κέρδος μόλις 10% που 

θεωρείται οριακό προφανώς για 

να ανταγωνιστεί το Kindle Fire της 

Amazon. 
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Camera Grand 
Prix 2012
Και το βραβείο παίρνει…

Τα βραβεία Camera Grand Prix 

απονεμήθηκαν την 1η Ιουνίου 

του 2012 στο Τόκιο. Τα βραβεία 

δίνονται κάθε χρόνο από το 

1984 και διοργανώνονται από 

το Camera Journal Press Club 

of Japan που απαρτίζεται από 

δημοσιογράφους, φωτογράφους, 

εκδότες και ακαδημαϊκούς. 

Από το 2010, η TIPA είναι 

ειδικό μέλος της ένωσης και 

φέτος εκπροσωπήθηκε από το 

αντιπρόεδρο της τον κ. Giulio 

Forti. Τα καλύτερα προϊόντα 

λοιπόν έτσι όπως ψηφίστηκαν από 

τους ειδικούς είναι:

Φωτογραφική Μηχανή της 

χρονιάς: Nikon D800

Φακός της χρονιάς: Canon EF 

8-15mm f/4L Fisheye USM

Βραβείο Αναγνωστών: Nikon 

D800

Βραβείο Συντακτών: Sony NEX-

7 και Olympus M.ZUIKO DIGITAL 

45mm f1.8

Φακός της χρονιάς (στην Ιαπωνία): Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye USM

Φωτογραφική Μηχανή της χρονιάς (στην Ιαπωνία): Nikon D800

Βραβείο Συντακτών: Sony NEX-7 
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Επιχειρήσεις imaging 

Ξεκινήσαμε την δημοσίευση των ισολογισμών στο προηγούμενο τεύχος και συνεχίζουμε σήμερα με τους ισολογισμούς άλλων 

δέκα επιχειρήσεων του κλάδου. Για να δείτε την προηγούμενες δημοσιεύσεις ανατρέξτε πολύ απλά στo προηγούμενο τεύχος. 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 στο επόμενο τεύχος του WEEKLY.

��&�&$��#&� 2011 - �’ �?�&'

������ �	�
���

��
�	���� 2010 2011 %

ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΑΦΟΙ Α.Ε. 637.921,99 429.857,12 -32,62

ATLAS DIGITAL A.E. 4.379.533,08 2.869.460,36 -34,48

∆ΑΜΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆. & Ι. Α.Ε. 20.400.413,05 19.134.310,67 -6,21

∆ΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. 1.554.473,83 1.285.768,11 -17,29

DYNAX ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.170.782,77 520.738,31 -55,52

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 4.189.975,41 3.574.179,52 -14,70

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. 1.099.918,85 696.681,87 -36,66

ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 15.863.897,08 11.219.539,14 -29,28

XEROX HELLAS A.E.E. 44.448.262,93 39.492.387,04 -11,15

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. 1.337.750,64 1.506.107,33 12,59

��	�� �	� ��	�

��
�	�
    (9/7) 2010 2011 %

ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆Η ΑΦΟΙ Α.Ε. -80.784,11 -202.532,58 -150,71

ATLAS DIGITAL A.E. -382.982,24 -443.980,61 -15,93

∆ΑΜΚΑΛΙ∆ΗΣ ∆. & Ι. Α.Ε. 1.624.183,87 1.389.137,20 -14,47

∆ΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. -43.004,07 -42.432,77 -1,33

DYNAX ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. -222.455,37 -652.706,81 -193,41

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 3.624,87 -41.052,49 -1.232,52

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. 102.795,43 -58.082,64 -156,50

ΦΟΥΤΖΙ ΦΙΛΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 1.389.706,67 -202.900,08 -114,60

XEROX HELLAS A.E.E. 4.687.151,19 2.749.437,17 -41,34

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. 4.632,46 1.859,97 -59,85
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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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Οι καλύτερες φωτογραφίες γάμου και πορτραίτου του 2011

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε ως Kodak Wedding and Portrait Awards. Τα τελευταία χρόνια όμως υποστηρίζεται από τη Fujifilm. 

Αναφερόμαστε προφανώς στα έγκυρα βραβεία της MPA (Master Photographer Association) που αναδεικνύουν την 

καλλιτεχνική δημιουργικότητα των επαγγελματιών φωτογράφων στους συγγενικούς τομείς του γάμου και του πορτραίτου! 

Τους φετεινούς νικητές με τα πολύ ενδιαφέροντα έργα τους μπορείτε να δείτε στο site http://www.thempa.com/

�(!&$��;�� $"#&, 
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Από τον πρώην Υπουργό Οικονομικών κ.Νίκο Χριστουλάκη

ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. Το συνολικό προϊόν που παράγεται εντός μιας επικράτειας, 

ασχέτως αν παράγεται από γηγενείς παραγωγικούς συντελεστές ή μετανάστες. Λέγεται 

«Ακαθάριστο» γιατί περιλαμβάνει τις δαπάνες αποσβέσεων με τις οποίες αναπληρώνεται 

η φθορά του εξοπλισμού. Αν οι αποσβέσεις δεν περιλαμβάνονται, λέγεται «Καθαρό». 

Τα εισοδήματα που παράγονται μόνο από γηγενείς συντελεστές, είτε εντός είτε εκτός της χώρας 

τους, συνιστούν το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ). Ένας έλληνας ναυτικός που δουλεύει 

στην Κίνα αυξάνει το ΑΕΠ της Κίνας και το ΑΕΕ της Ελλάδας. Ένα κινέζικο εστιατόριο στην 

Αθήνα αυξάνει το ΑΕΠ της Ελλάδας και το ΑΕΕ της Κίνας.

Άνθηση: Η φάση του οικονομικού κύκλου όταν το ΑΕΠ είναι πάνω από την Τάση του ΑΕΠ. 

Χρησιμοποιούνται και οι όροι «ζενίθ» ή «κορύφωση».

Αντικυκλική συμπεριφορά: Όταν ένα μέγεθος Χ κυμαίνεται αντιδιαμετρικά με το προϊόν 

Υ, δηλαδή στην οικονομική άνθηση κατέρχεται και στην ύφεση ανέρχεται. Παραδείγματα 

αντικυκλικής συμπεριφοράς είναι η ανεργία και το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Αποδόσεις κλίμακας: Η μεταβολή στο παραγόμενο προϊόν εάν μεταβληθούν όλοι οι 

παραγωγικοί συντελεστές με την ίδια αναλογία. Έστω ότι διπλασιάζεται η εργασία και 

διπλασιάζεται το κεφάλαιο που χρησιμοποιούν σε μια παραγωγική διαδικασία. Εάν το προϊόν 

διπλασιαστεί, τότε λέμε ότι έχουμε σταθερές οικονομίες κλίμακας. Εάν αυξηθεί πιο πολύ 

από το διπλάσιο, λέμε ότι έχουμε αύξουσες αποδόσεις κλίμακας, ενώ εάν η αύξηση είναι 

μικρότερη του διπλάσιου, λέμε ότι έχουμε φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας. (Προσοχή: Αλλο 

φθίνουσες αποδόσεις κλίμακας και άλλο φθίνουσα απόδοση του κάθε συντελεστή χωριστά.) 

Οι αποδόσεις κλίμακας είναι πολύ σημαντικές για την οργάνωση και τη συγκεντροποίηση 

της παραγωγής. Ας υποθέσουμε ότι σε μια οικονομία υπάρχουν 100 ίδιες επιχειρήσεις και 

θέλουμε να αυξηθεί το προϊόν κατά 20%. Εάν οι οικονομίες κλίμακας είναι σταθερές, τότε 

πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες 20 νέες επιχειρήσεις. Αν είναι αύξουσες, τότε η κάθε 

επιχείρηση πρέπει να επεκτείνει τον κύκλο εργασιών της και ίσως να συγχωνευτούν μερικές 

μεταξύ τους. Οι νέες θα είναι σαφώς λιγότερες των 20. Αν είναι φθίνουσες οικονομίες 

κλίμακας, τότε πρέπει να ελαττώσουν τον κύκλο εργασιών τους και να ανοίξουν πάνω από 20 

νέες επιχειρήσεις.

Απομόχλευση: Η διαδικασία μείωσης του βαθμού μόχλευσης. Η μείωση μπορεί να γίνει είτε 

με περιορισμό των δανείων που έχει συνάψει μια επιχείρηση είτε με αύξηση των ίδιων 

κεφαλαίων.

Δημοσιονομικό έλλειμμα: 

Η διαφορά μεταξύ δαπανών και 

εσόδων του Δημοσίου. Οι δαπάνες 

χωρίζονται σε δαπάνες τόκων και σε 

πρωτογενείς δαπάνες. Η διαφορά 

μεταξύ πρωτογενών δαπανών και 

εσόδων του Δημοσίου λέγεται 

πρωτογενές έλλειμμα.

Διαχρονικός εισοδηματικός 

περιορισμός: Η συνθήκη ότι η 

Παρούσα Αξία των διαχρονικών 

δαπανών είναι ίση με την Παρούσα 

Αξία των διαχρονικών εισοδημάτων. 

Υπάρχουν διάφορα αμφιλεγόμενα 

σημεία, με κυριότερο το ποσοστό 

προεξόφλησης που χρησιμοποιείται 

στον υπολογισμό της παρούσας αξίας. 

Έστω για παράδειγμα ότι ένα 

νοικοκυριό καταναλώνει 1.500 τη μία 

χρονιά και 1.050 την επόμενη. Τα 

εισοδήματα του είναι 1.300 και 1.260 

αντιστοίχως. Εάν το προεξοφλητικό 

επιτόκιο είναι R = 5%, τότε η Παρούσα 

Αξία και δαπανών και εισοδημάτων 

είναι ίση προς 2.500 και ο διαχρονικός 

περιορισμός ικανοποιείται ακριβώς. 

Με άλλα λόγια, το έλλειμμα της 

πρώτης περιόδου θα είναι -200 και με 

επιτόκιο 5% είναι πλήρως καλυμμένο 

με πλεόνασμα +210 την επόμενη 

περίοδο. Αν όμως R = 10%, τότε είναι 

ελλειμματικός και πρέπει να περιορίσει 

την κατανάλωση. Αν R = 2%, είναι 

πλεονασματικός και μπορεί να αυξήσει 

την κατανάλωση ή να αφήσει 

κληρονομιά.

Διμεταλλικό νομισματικό σύστημα: 

Είναι το σύστημα όπου υπάρχουν δύο 

μέταλλα αντιστοίχισης της αξίας, 

συνήθως χρυσός και άργυρος. 

Τα νομίσματα κόβονται και ανταλλάσ-

σονται ελεύθερα μεταξύ τους. Το 

διμεταλλικό σύστημα εφαρμόστηκε 

από τη Λατινική Νομισματική Ένωση 

κατά την περίοδο 1868-1878, μετά 

όμως αντικαταστάθηκε από τον 

λεγόμενο «ατελή διμεταλλισμό». 

Στον ατελή διμεταλλισμό κυκλο-

φορούν νομίσματα που αντιστοιχούν 

σε δύο μέταλλα, αλλά μόνο το ένα 

θεωρείται βάση του συστήματος και σε 

αυτό επιτρέπεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία νομισμάτων. Τα νομίσματα 

στο άλλο μέταλλο κυκλοφορούν σε 

προκαθορισμένο αριθμό.
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Εμπορικό ισοζύγιο: Η διαφορά αξίας μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών μιας χώρας. Αν είναι 

θετική, λέμε ότι η χώρα έχει εμπορικό πλεόνασμα. Αν είναι αρνητική, έχει εμπορικό έλλειμμα.

ISLM: Το διάγραμμα απεικόνισης των σημείων ισορροπίας στην αγορά αγαθών (όπου οι 

επενδύσεις I εξισώνονται με τις αποταμιεύσεις S, δηλαδή I = S) και στην αγορά χρήματος (όπου 

η ζήτηση ρευστών διαθεσίμων L εξισώνεται με την προσφορά χρήματος Μ, δηλαδή L = Μ). 

Το διάγραμμα θεωρείται η καρδιά της κεϋνσιανής θεωρίας, συχνά όμως διδάσκεται τόσο 

επιφανειακά, που οδηγεί σε υπεραπλουστεύσεις. Το παραδοσιακό ISLM έχει τροποποιηθεί με 

πολλούς τρόπους για να ενσωματώσει σταδιακές αλλαγές τιμών, αβεβαιότητα και τον κίνδυνο 

της παγίδας ρευστότητας. Σε ανοιχτές οικονομίες εμπλουτίζεται με άλλο ένα κριτήριο 

ισορροπίας για το εξωτερικό ισοζύγιο και το υπόδειγμα αποκαλείται Mundell-Fleming.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών: Είναι το εμπορικό ισοζύγιο με επιπλέον τα εισοδήματα 

που εισάγονται από το εξωτερικό μείον τα εισοδήματα που εξάγονται σε άλλες χώρες. Το 

εμπορικό ισοζύγιο είναι περίπου τα 3/4 του ισοζυγίου τρεχουσών. Τις περισσότερες φορές τα 

δύο ισοζύγια είναι ομόρροπα, δηλαδή και τα δύο πλεονασματικά ή και τα δύο ελλειμματικά. 

Υπάρχουν όμως αρκετές εξαιρέσεις. Ας υποθέσουμε ότι σε μια χώρα είναι εγκατεστημένες 

ξένες επενδύσεις και παράγουν πολλά ανταγωνιστικά προϊόντα. Η χώρα μπορεί τότε να έχει 

εμπορικό πλεόνασμα, αλλά αν εξάγουν τα κέρδη τους να έχει επίσης έλλειμμα τρεχουσών. 

Τέτοιο παράδειγμα ήταν η Ιρλανδία την περίοδο πριν από την κρίση του 2008.

Κανόνας μη μετατρεψιμότητας: Το νομισματικό σύστημα όπου δεν προβλέπεται ανταλλαγή 

χαρτονομισμάτων ούτε με χρυσά νομίσματα ούτε με ράβδους χρυσού. Το σύστημα αυτό 

καλείται επίσης «αμεταλλικό» σύστημα χαρτονομίσματος ή σύστημα χρηματικής πίστεως (flat 

money = νόμισμα βάσει διατάγματος).

Κανόνας Χρυσού (Gold Standard): Το νομισματικό σύστημα στο οποίο τα χαρτονομίσματα 

μπορούν να μετατρέπονται σε χρυσό. Υπάρχουν δύο παραλλαγές: 

(α) Κανόνας Χρυσού εξωτερικού συναλλάγματος (Gold Exchange Standard), όπου τα 

χαρτονομίσματα μπορούν να ανταλλάσσονται όχι με χρυσό, αλλά με χαρτονομίσματα άλλης 

χώρας που είναι μετατρέψιμα σε χρυσό. Τέτοιο νόμισμα ήταν το δολάριο την περίοδο του 

Μεσοπολέμου, (β) Κανόνας Ράβδων Χρυσού (Gold Bullion Standard), όπου ο χρυσός 

κυκλοφορεί μεν ελεύθερα, αλλά σε ράβδους και όχι σε νομίσματα. Τα χαρτονομίσματα 

μπορούν να ανταλλάσσονται με ράβδους χρυσού.

ΚΚΑΕΠ: Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Προκύπτει ως το πηλίκο του ΑΕΠ προς τον πληθυσμό που 

κατοικεί σε μια χώρα.

Κυκλικές διακυμάνσεις: Η μεταβαλλόμενη πορεία του ΑΕΠ άλλοτε πάνω και άλλοτε κάτω 

από την εξομαλυμένη Τάση του. Η κυκλική διακύμανση υπολογίζεται ως ποσοστό % της 

διαφοράς του ΑΕΠ επί της Τάσης. Η στατιστική τυπική απόκλιση της διαφοράς δίνει ένα μέτρο 

για την ένταση του οικονομικού κύκλου. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη μία κορύφωση στην 

άλλη ή από τη μία ύφεση στην επόμενη δείχνει την περιοδικότητα του κύκλου, δηλαδή κάθε 

πότε επαναλαμβάνεται.

Μονομεταλλικό νομισματικό σύστημα: Σύστημα όπου τα νομίσματα αντιστοιχούν σε 

συγκεκριμένη ποσότητα του μετάλλου που χρησιμοποιείται ως βάση. Συνήθως το μέταλλο 

αντιστοίχισης είναι χρυσός ή άργυρος. Τα κύρια μεταλλικά κέρματα κόβονται και 

κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ τα χαρτονομίσματα ανταλλάσσονται ελεύθερα με μεταλλικά.

Μόχλευση: Ο λόγος των δανείων που 

έχει συνάψει μια επιχείρηση προς τα 

ίδια κεφάλαια.

Οριακή παραγωγικότητα: Το επιπλέον 

προϊόν που παράγεται από μία 

επιπλέον μονάδα του 

απασχολούμενου συντελεστή. Για 

παράδειγμα, έστω ότι η αξία του 

προϊόντος είναι 300 και χρειάστηκαν 

100 ώρες εργασίας. Αν οι ώρες 

εργασίας αυξηθούν σε 110 και το 

προϊόν αυξηθεί σε 320, τότε η οριακή 

παραγωγικότητα είναι (320 - 300)/(110 

- 100) = 2. Η οριακή παραγωγικότητα 

διαφέρει από τη μέση παραγωγικότητα.

Παίγνιο μηδενικού αθροίσματος 

(Zero-Sum Game): Μια διαδικασία 

στην οποία το κέρδος του ενός από τη 

μεταβολή μιας κατάστασης γίνεται με 

ζημία του άλλου. Για παράδειγμα, αν 

δύο αγρότες καλλιεργούν δύο τμήματα 

μιας έκστασης και ο ένας θέλει να 

αυξήσει τη δική του παραγωγή 

καταπατώντας τη γη του άλλου. 

Προφανώς η αλλαγή αυτή παραβιάζει 

το κριτήριο Παρέτο. Εάν όμως 

εφαρμόσει άλλη τεχνολογία, τότε 

μπορεί να αυξήσει τη δική του χωρίς να 

βλάψει του άλλου. Εάν συνεργαστούν 

και οι δύο, μπορεί η αλλαγή 

τεχνολογίας να στοιχίσει φτηνότερα για 

τον καθένα (οικονομίες κλίμακας) και 

να αυξηθεί η παραγωγή και των δύο. 

Επειδή το άθροισμα μπορεί να μην 

είναι πάντα μηδέν, λέγεται και παίγνιο 

σταθερού αθροίσματος (Constant-Sum 

Game). Υπάρχουν επίσης παίγνια 

αμοιβαίας ζημιάς όπου καταλήγουν να 

χάνουν και οι δύο (loose-loose), όπως 

το περίφημο Δίλημμα των 

Φυλακισμένων (Prisoners’ Dilemma), 

και παίγνια αμοιβαίου οφέλους (win-

win), όπου ωφελούνται και οι δύο.

���&4&#��" .?#�!�

www.photo.gr
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Παραγωγικότητα: Το προϊόν που παράγεται ανά μονάδα απασχολούμενου συντελεστή 

(εργασίας ή κεφαλαίου). Για παράδειγμα, αν η αξία του προϊόντος είναι 300 και χρειάστηκαν 

100 ώρες εργασίας, τότε λέμε ότι η μέση ωριαία παραγωγικότητα εργασίας είναι 300/100 = 3. 

Η μέση παραγωγικότητα φθίνει σταδιακά, παραμένει όμως μεγαλύτερη της οριακής 

παραγωγικότητας λόγω των φθινουσών αποδόσεων.

Παρούσα αξία: Η αξία την οποία έχει σήμερα ένα μελλοντικό ποσό. Αν για παράδειγμα το 

επιτόκιο είναι R = 10%, ένα ποσό που θα είναι ίσο προς 605 έπειτα από δύο χρόνια σήμερα 

έχει αξία 605/(1 + 10/100)2 = 500. Αναλόγως εφαρμόζεται και η έννοια σε παρελθόντα ποσά. 

Ένα ποσό που δύο χρόνια πριν ήταν 500, σήμερα με επιτόκιο 10% έχει αξία 605. Οι τιμές 

θεωρούνται σταθερές. Η διαφορά μεταξύ παρούσας αξίας και μελλοντικής ή παρελθούσας δεν 

οφείλεται στον πληθωρισμό, αλλά στη διαφορετική αξία που έχει το χρήμα σε διαφορετικές 

περιόδους. Αν υπάρχει πληθωρισμός, τότε πρέπει να ληφθεί επιπλέον υπόψη, είτε παίρνοντας 

τις πραγματικές μελλοντικές τιμές είτε χρησιμοποιώντας ονομαστικό αντί για πραγματικό 

προεξοφλητικό επιτόκιο.

Πραγματικό επιτόκιο: Η απόδοση ενός χρηματικού τίτλου σε μια περίοδο, όταν αφαιρεθεί η 

μεταβολή των τιμών που συνέβη στη διάρκεια της. Κατά προσέγγιση, το πραγματικό επιτόκιο 

(R) είναι η διαφορά μεταξύ ονομαστικού επιτοκίου (i) και πληθωρισμού (π): R « i - π. Αυτό είναι 

το «εκ των υστέρων» πραγματικό επιτόκιο (ex post real rate of interest). Υπάρχει και το «εκ 

των προτέρων» πραγματικό επιτόκιο (Re, ex ante real rate of interest), που πάλι κατά 

προσέγγιση υπολογίζεται από τη διαφορά ονομαστικού επιτοκίου και προσδοκώμενου 

πληθωρισμού (πθ): Re « i - πβ. Είναι προφανές ότι αν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπάρξει 

αιφνίδια άνοδος του πληθωρισμού (π > πθ), το εκ των υστέρων πραγματικό επιτόκιο θα 

υπολείπεται από το εκ των προτέρων.

Προκυκλική συμπεριφορά: Όταν ένα μέγεθος Χ κυμαίνεται ομόρροπα με το προϊόν Υ, 

δηλαδή στην οικονομική άνθηση ανέρχεται και στην ύφεση κατέρχεται. Παραδείγματα 

προκυκλικής συμπεριφοράς είναι η κατανάλωση, οι επενδύσεις, ο πληθωρισμός και τα 

επιτόκια.

Προσφορά χρήματος: Η ποσότητα χρήματος που διατίθεται σε μια οικονομία. Υπάρχουν 

πολλοί δείκτες, ανάλογα με το είδος που περιλαμβάνουν. Ο δείκτης ΜΟ περιλαμβάνει μόνο 

τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, σε μερικές χώρες όμως περιλαμβάνει και τα υποχρεωτικά 

αποθεματικά των τραπεζών. Ο ΜΟ είναι χρήμα υπό τη «στενή έννοια» και λέγεται επίσης και 

«νομισματική βάση». Ο δείκτης Μ1 περιλαμβάνει τον ΜΟ και τις καταθέσεις όψεως. Ο Μ2 

τον Μ1 και τις προθεσμιακές καταθέσεις μέχρις ενός ύψους. Ο δείκτης Μ3 τον Μ2, τις μεγάλες 

προθεσμιακές και τις πράξεις repo στη διατραπεζική αγορά.

Τάση ΑΕΠ: Μια υποθετική πορεία του ΑΕΠ η οποία είναι εξομαλυμένη σε σχέση με τα 

πραγματικά επίπεδα. Η πιο απλή τάση είναι η ευθεία γραμμή που περνά ανάμεσα από την 

τροχιά του ΑΕΠ. Υπάρχουν όμως και πιο σύνθετες τεχνικές εξομάλυνσης. Η «Τάση» είναι 

μια κατάσταση που αντιστοιχεί σε μια «ομαλή» κατάσταση απασχόλησης. Το πώς ορίζεται 

αυτή η έννοια όμως είναι αμφιλεγόμενο. Άλλοι θεωρούν «ομαλή» κατάσταση την πλήρη 

απασχόληση με κανονικό ωράριο εργασίας, άλλοι θεωρούν ένα επίπεδο λίγο χαμηλότερο 

που ανέχεται μια ανεργία τριβής 2-3%.

Τρέχων περιορισμός προϋπολογισμού: Η συνθήκη ότι σε κάθε περίοδο οι πληρωμές των 

δαπανών είναι ακριβώς ίσες με τα εισοδήματα του εισπράττονται.

Ύφεση: Η φάση του οικονομικού κύκλου όταν το ΑΕΠ βρίσκεται κάτω από την Τάση ΑΕΠ. 

Χρησιμοποιούνται και οι όροι «ναδίρ» ή χάσμα παραγωγής (output gap). Ύφεση δεν υπάρχει 

μόνο όταν μια οικονομία συρρικνώνεται (δηλαδή έχει αρνητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης). 

Εάν η Τάση ΑΕΠ προβλεπόταν να αντιστοιχεί σε αύξηση 2% ετησίως, τότε μια οικονομία που 

αναπτύσσεται μόνο με 1% βρίσκεται σε ύφεση.

Χρυσός Κανόνας (Golden Rule): Να μη συγχέεται με τον Κανόνα Χρυσού που αφορά 

νομισματικά συστήματα. Στα προβλήματα βελτιστοποίησης της διαχρονικής ωφέλειας, 

Χρυσός Κανόνας λέγεται η συνθήκη μεγιστοποίησης της κατά κεφαλήν κατανάλωσης στο 

σημείο ισορροπίας. Αυτό επιτυγχάνεται όταν η οριακή παραγωγικότητα του κατά κεφαλήν 

κεφαλαίου ισούται με το ρυθμό καθαρής αύξησης του πληθυσμού. Υπάρχει και ο λεγόμενος 

���&4&#��" .?#�!�

«Τροποποιημένος Χρυσός 

Κανόνας», όπου η οριακή 

παραγωγικότητα ισούται με το 

άθροισμα του ρυθμού αύξησης 

πληθυσμού συν το επιτόκιο 

διαχρονικής υποκειμενικής 

προεξόφλησης. Επειδή η οριακή 

παραγωγικότητα είναι φθίνουσα 

συνάρτηση, συνάγεται ότι στον 

τροποποιημένο κανόνα το κατά 

κεφαλήν κεφάλαιο θα είναι 

μικρότερο από αυτό που θα 

έχει συσσωρευτεί στην πρώτη 

περίπτωση.

Μερικές συντομογραφίες

EE Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Κ.Κ. Κομμουνιστικό Κόμμα

κ.κ. Κατά κεφαλή

Κομεκόν   Συμβούλιο Αμοιβαίας 

Οικονομικής Στήριξης

OHE Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών

ΟΝΕ Οικονομική και Νομισματική 

Ένωση

ΠΟΕ Παγκόσμιος Οργανισμός 

Εμπορίου
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�"�����...
να την πιεις στο ποτήρι

Φωτογραφία: ∆ημήτρης 

Κίντζιος

Το θέμα στην Gallery αναγνωστών 

του περιοδικού είναι η θάλασσα. 

Βάζουμε λοιπόν αντηλιακό, την 

καλύτερη φωτογραφική μας διάθεση 

και πάμε παραλία... 

https://www.facebook.com/media/set/
?set=oa.10150944970129424&type=1&be
f=4142437321261

�� $��&,� !&, �����	
��� �!& facebook & Flickr

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151022782883217&set=oa.10150944970129424&type=1&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151022782883217&set=oa.10150944970129424&type=1&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10150944970129424&type=1
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/photographos.mag/
https://www.facebook.com/photographos.mag/
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Visa Pour l’Image
Τι συμβαίνει με τα πρακτορεία

Την προηγούμενη εβδομάδα το festival φωτοειδησεογραφίας Visa Pour l’Image 

ανακοίνωσε το φετινό του πρόγραμμα το οποίο, αν και δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα, 

περιλαμβάνει περισσότερες από 30 εκθέσεις, σεμινάρια και συζητήσεις στρογγυλής 

τραπέζης και φυσικά διάφορες βραβεύσεις. Θα πραγματοποιηθεί στις 17-20 Σεπτεμβρίου 

στη γαλλική πόλη του Perpignan. Στο φεστιβάλ θα παρουσιαστούν news stories από 

όλο τον κόσμο. Το 2011 στιγματίστηκε από τη αραβική άνοιξη, την οικονομική κρίση, 

σημαντικά γεγονότα στην πολιτική, την τεχνολογία, τον πολιτισμό, την επιστήμη κτλ. 

Όλα αυτά βρίσκουν τη θέση τους στο μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτοειδησεογραφίας. 

Φέτος ανάμεσα στις εκθέσεις συναντάμε και τρεις έλληνες ταλαντούχους φωτορεπόρτερ, 

τον Άγγελο Τζωρτζίνη, τον Άρη Μεσσήνη και την Λουίζα Γουλιαμάκη του γαλλικού 

πρακτορείου AFP (Agence France-Presse) με την έκθεση “The Shock Wave in Greece”. 

Φέτος όμως είναι μια περίεργη χρονιά και για το ίδιο το φεστιβάλ καθώς πολλά 

πρακτορεία αποσύρθηκαν από την διοργάνωσης με πιο πρόσφατο το Corbis. 

Πρακτορεία όπως το Magnum, το VII Photo και το Noor αποσύρθηκαν πριν χρόνια. 

Το British Journal of Photography μίλησε με τον Jean-Francois Leroy, τον βασικό 

διοργανωτή, ο οποίος είπε ότι βρίσκει αδιανόητο το γεγονός ότι ισχυρίζονται ότι δεν 

έχουν τα αναγκαία χρήματα αφού συμμετέχουν πολύ μικρότερα πρακτορεία και ότι 

είναι επίσης κατακριτέο το ότι δεν ενδιαφέρονται να έρθουν σε επαφή με τους νέους 

φωτορεπόρτερ.

� ?�.��+ !+' �H*&#"*�'

© Aris Messinis / AFP. THE SHOCK WAVE IN GREECE. Αθήνα Οκτώβριος 2011. ΟΙ διαδηλωτές προσπαθούν να ξεφύγουν από τα δακρύγονα. 

© Johann Rousselot / Signatures. “FREEDOM 
FIGHTER”. Λιβύη, Μάρτιος του 2011
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© Angelos Tzortzinis / AFP. THE SHOCK WAVE IN GREECE. Αθήνα, Φεβρουάριος 2011. 
Ένας αστυνομικός προσπαθεί να ξεφύγει, αφού του πέταξαν μια μολώτοφ σε επεισόδια μπροστά στη Βουλή 

© Jim Lo Scalzo / EPA. THESE AMERICAN STATES. Βαλτιμόρη, Αύγουστος 2011. 
Πιστοί βαπτίζονται με το νερό από ένα λάστιχο.

© Noël Quidu. REGGAE. 
Αιθιοπία 2012.
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© Justin Jin / Cosmos. ZONE OF ABSOLUTE DISCOMFORT. ADVANCE AND RETREAT IN RUSSIA’S ARCTIC. 
Ο ανθρακωρύχος Karp Belgayev περιφέρεται στο εγκαταλελειμμένο του χωρίο στην Αρκτική

© Noël Quidu. REGGAE. Αιθιοπία 2012.

© Mathias Braschler & Monika Fisher, 
Guantanamo

© Robin Hammond / Panos “Οι καταδικασμένοι. Η ψυχική υγεία στις αφρικανικές χώρες της κρίσης”.  
Κένυα 2011. 

© Massoud Hossaini
/ AFP. AFGHANISTAN, SEEN FROM THE INSIDE. 
Καμπούλ, Μάρτιος του 2010. 

© Doug Menuez
/ Contour by Getty Images / Stanford 
University Libraries FEARLESS GENIUS, THE 
DIGITAL REVOLUTION ( 1985-2000)

© Bénédicte Kurzen / Pulitzer Center. 
NIGERIA, A NATION LOST TO THE GODS, 
Νιγηρία Απρίλιος του 2011
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