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Union de Photographes 
Professionnels – Auteurs

To κακό έχει παραγίνει… 

Τα φαινόμενα είναι παντού: 

παράνομη χρήση, κλοπή, μη 

εξουσιοδοτημένη επέμβαση στο 

περιεχόμενο, «απαλλοτρίωση» 

μέσω Internet, περιφρόνηση, 

άρνηση της νομιμότητας… 

Οι φωτογράφοι βλέπουν τη 

δουλειά τους να υποτιμάται, να 

μην αμείβεται, να διασκορπίζεται… 

Κόντρα σε νόμους, σε διεθνείς 

συμβάσεις, σε χαρτιά και 

σφραγίδες. Τι να την κάνουμε 

την έννομη προστασία όταν 

η καθημερινή πρακτική είναι 

η ανομία; 

Οι γάλλοι φωτογράφοι δεν 

άντεξαν. Δε θέλησαν να 

υποταχθούν περισσότερο σε αυτή 

την επαίσχυντη πραγματικότητα 

που τους υποβαθμίζει και ως 

δημιουργούς και ως ανθρώπους. 

Και αντέδρασαν ίσως ακραία. 

Aλλά σύμμετρα με το μέγεθος και 

τη σοβαρότητα του προβλήματος. 

Έτσι σκέφθηκαν το concept να 

είναι όσο πιο προκλητικό γίνεται. 

Να αντιπροσωπεύει την ένταση 

που συνεπάγεται ο - κυριολεκτικός 

και μεταφορικός - βιασμός της 

αξίας και του περιεχομένου των 

φωτογραφικών έργων. 

Γράφει η λεζάντα της UPP, λιτά και επιγραμματικά: «Κάθε μέρα, φωτογραφικά έργα 

χρησιμοποιούνται χωρίς την άδεια των δημιουργών» αφήνοντας τη φωτογραφία να 

επιδράσει στο θυμικό των παρατηρητών και να προκαλέσει τα συναισθήματα του 

αποτροπιασμού και της απόρριψης για όσους παραβαίνουν το νόμο και τα συναλλακτικά 

ήθη. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της UPP στο ξεκίνημα της καμπάνιας διαμαρτυρίας: 

«… Eίναι φανερό ότι κανένας δεν ακούει τους φωτογράφους. Έτσι αναγκαζόμαστε να 

μιλήσουμε και να αντιδράσουμε μέσω μιας φωτογραφίας. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε 

να αυξήσουμε τηγ ευαισθησία του κοινού και κυρίως της κυβέρνησης και των μέσων, 

ως προς τα προβλήματα των φωτογράφων. Κάθε μέρα, οι επαγγελματίες φωτογράφοι 

έρχονται αντιμέτωποι με μείωση των αμοιβών τους. Τους εξαναγκάζουν ν’ ανταγωνιστούν 

φωτοθήκες που χρεώνουν …σχεδόν τίποτε. Αυτές οι πρακτικές προφανώς δυναμιτίζουν τα 

δικαιώματα των φωτογράφων και από ηθικής πλευράς. Κάθε μέρα, υπάρχουν φωτογράφοι 

που ρισκάρουν τη ζωή τους για την ενημέρωσή μας. Και κάθε μέρα τους αντιμετωπίζουν 

σαν να μην παράγουν τίποτε. Η δουλειά τους χάνει την αξία της. Κάθε μέρα, οι εικόνες 

χρησιμοποιούνται από photo editors και διαφημιστές σαν να βρίσκονταν στο δρόμο, 

αδέσποτες. Με την εικόνα αυτή θέλουμε να υποδηλώσουμε τη βία και την έλλειψη 

σεβασμού στην οποία υποβάλλονται καθημερινά οι επαγγελματίες φωτογράφοι...»

http://www.upp-auteurs.fr

www.photo.gr
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=145
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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, ��$,4,.#)! �+.#�5�!: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


����,.#"�#�!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �$�.��) ,�'�#)��5�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���%����$�!: 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. 

�����"!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=Eo61t5fH6Qw#t
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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ICT Market Report

�+�%&.� �$ #� �'�����#� ?�$,.�! #', o�(�.���'+ European Information 
Technology Observatory (�,�&��B�� ����#���#)��' ����'%'���)! 
�$�.'�'(��!) ' ��"*'! #�! >�%���)! #$�.'�'(��! �.#��#?�$#�� �#�. 
+%$�� ��'#$�F.#�! ��.�#)��' *+.��� #�! ��(������! '��'.'���!. 
���" #�! ��.�#��?! $5$��5$�! ��� #�. ����� �#�. $,�&HF.�, ���" ��� 
#�. ,�'#'.��) �."�#,5� �#�! ��
, �.��?.$#�� .� ���',��"�$� ($.��) 
�+5��� 5,1% #' 2012 �$ ��?�� �$ #' 2011. � �5�� #�! �('�"! 
����'%'���)! �.��?.$#�� .� �.?�4$� �#� 1.08 #��! $,�F ��� 
#', #��$���'�.&.���'+ #'�?� �#� 1.497 #��! $,�F. 

Μετά από πολλές διακυμάνσεις στο χρονικό διάστημα 2009 ως 

2011, η αγορά πληροφορικής αρχίζει να επωφελείται από την 

αυξημένη διείσδυση του mobility τόσο σε οικιακές/ατομικές όσο και 

επαγγελματικές εφαρμογές. Φορητές συσκευές, smartphones, tablets 

και υπολογιστές αντισταθμίζουν τις απώλειες σε άλλους τομείς. 

Παρά το γενικότερο θετικό πρόσημο στην πρόβλεψη, οι ιδιομορφίες 

κάθε γεωγραφικής και οικονομικής περιοχής παραμένουν και 

επηρεάζουν τις πωλήσεις προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών 

πληροφορικής. Για παράδειγμα η ζήτηση για υποδομές στις 

ανεπτυγμένες περιοχές όπως Ευρώπη, ΗΠΑ και Ιαπωνία παραμένει 

υποτονική λόγω κορεσμού από επενδύσεις προηγούμενων ετών. Αλλά 

και το 2012 οι προσδοκίες είναι χαμηλές για τις δαπάνες επενδύσεων. 

Εξίσου περιορισμένη θα είναι η δημόσια δαπάνη υπό την πίεση των 

δημοσιονομικών προβλημάτων. 

Στην Ευρώπη για το 2012 ο κλάδος της πληροφορικής θα παραμείνει 

στάσιμος με μέγιστο όριο το +1,2%. Οι επιχειρήσεις περικόπτουν τις 

επενδύσεις προκειμένου να διατηρήσουν στοιχειώδη κερδοφορία 

και οι κυβερνήσεις αξιολογούν εκ νέου τα προγράμματα δημοσίων 

δαπανών. Λίγο καλύτερες είναι οι ενδείξεις στην Κεντρική και 

Ανατολική Ευρώπη όπου διαπιστώνεται τάση για κάλυψη πραγματικών 

αναγκών λόγω ελλείψεων του παρελθόντος. Στις ΗΠΑ οι ενδείξεις 

μιλάνε για ισχυρή ανάκαμψη της τάξης του 6% οδηγούμενη από 

το mobile computing και τα smartphones. H Iαπωνία μετά τον 

καταστρεπτικό σεισμό του 2011 στην Fukushima βρίσκεται σε πορεία 

βραδείας ανάκαμψης με προσδοκώμενη επάνοδο σε θετικό πρόσημο 

+2%. Όσο για τις αναδυόμενες οικονομίες, είναι αυτές που επενδύουν 

μαζικά και πλέον αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τέταρτο του 

παγκόσμιου τζίρου. Για παράδειγμα η συγκεκριμένη αγορά κινείται 

στην Κίνα με αυξητικό ρυθμό +12% ενώ 

έχει την τάση να ξεπεράσει φέτος την 

κραταιά Ιαπωνία! Αξιοθαύμαστοι είναι 

και οι ρυθμοί στην Βραζιλία (+9,8%) στην 

Ρωσία (+8,7%)  και στην Ινδία (+11%) 

Η ελληνική πραγματικότητα υφίσταται τη 

δοκιμασία της παρατεταμένης οικονο-

μικής ύφεσης ως απότοκη της δημοσι-

ονομικής κρίσης και των μνημονίων. Η 

δραστική μείωση των ιδιωτικών εισοδη-

μάτων, η πτώση της εγχώριας ζήτησης 

και η συρρίκνωση της κατανάλωσης 

είναι τα χαρακτηριστικά της κρίσης που 

μεταφράστηκε σε μείωση του ΑΕΠ πάνω 

από 7 μονάδες το 2011 ενώ η πτώση δεν 

θα είναι αισθητά μικρότερη το 2012. Έτσι 

η ανάπτυξη δεν θα έλθει πριν το 2014 

στην καλύτερη των περιπτώσεων. Επί 

μέρους το σύνολο της αξίας της αγοράς 

πληροφορικής θα θα μειωθεί κατά 5,45 

φθάνοντας το 1,51δις ευρώ  ενώ αρκετά 

πιο μεγάλη είναι η αξία της αγοράς τηλε-

πικοινωνιών που θα φθάσει τα 4,98δις 

(μείωση κατά 6,6%).

Διάγραμμα 1. Ανάλυση αξίας παγκόσμιας αγοράς ΤΠΕ, σε εκατ. €, Πηγή: EITO σε συνεργασία με IDC, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 7/2012. Τα δεδομένα 
και οι προβλέψεις βασίζονται σε πληροφορίες που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο 2012. Επιπλεόν ανάλυση είναι διαθέσιμη στο www.eito.com

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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H προσιτή λύση 
για κάθε φωτογράφο

�������� 	
��
�� �����
����
����	����� �� photo kiosks
• x�������� menu �	�
 ����� ���� • �������� ���������� ����

���������� ��� ����� • ���������� �
�������� ����������� ��
���������� �������������� • ���������� ���������
 �
�����-
��� ���������� ����������

• ���������� �����
��� 10x15, 13x18, 15x20, 15x23, 
20x25, 20x30 

• �������� �
�������� �� CD � DVD• ��������
�����
�� �� auto levels • ���������� 
� ��� (2) 
�����
�� 10�15 
� 15�23cm ��� 	� �����
-
�� 20�25 � 20�30cm ��� 	� �/� �����
��

��� �����������!���� �����������:
• "����������� �������#��
• $��������� videobook
• $��������� photobook 

����/���#�� �%�
�
• $��������� contact

ΚΜΠ Μηχανογραφικές Λύσεις ΕΠΕ
Γ.Παπανδρέου 22 & Σάρδεων ΤΚ 143 41, Νέα Φιλαδέλφεια
τηλ. κέντρο 210 25 32 662 email: info@techservices.gr

Ballasopoulos_Business.indd 1 28/6/2012 2:20:38 ��

http://www.techservices.gr/
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Reuters
DSLR 
�	�#�

Ο φωτογράφος Fabrizio Bensch αναρωτήθηκε αν μπορεί να χωρέσει 11 φωτογράφους 

σε ένα κουτί και τους τοποθετήσει σε ένα δύσκολο σημείο όπου υπό κανονικές 

συνθήκες δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ένας φωτογράφος. Η απάντηση ήταν 

ναι. Πως; Μετατρέποντας τις μηχανές του σε ρομπότ. Ο Fabrizio Bensch μαζί με τον 

Pawel Kopczynski, και οι δύο φωτογράφοι του Reuters, εφαρμόζουν την τεχνολογία 

αυτή από το 2009, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βερολίνου. Οι μηχανές 

τοποθετούνται σε πλήρως αρθρωτές βάσεις οι οποίες ελέγχονται ρομποτικά. Οι 

δύο φωτογράφοι μπορούν να ελέγχουν τις μηχανές με joystick μέσω υπολογιστή. 

Εκτός από την κατεύθυνση των μηχανών μπορούν να ελέγχουν το ζουμ του φακού 

και φυσικά να ενεργοποιούν το κλείστρο. Με αυτή τη διαμόρφωση καταφέρνουν 

να έχουν λήψεις από ασυνήθιστες γωνίες. Η τεχνολογία έχει ήδη τεσταριστεί στο 

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Κορέα. Οι μηχανές θα τοποθετηθούν στο ταβάνι και 

σε σημεία τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από φωτογράφους. Όλες οι εικόνες 

θα μεταφέρονται άμεσα και αυτόματα σε ένα κεντρικό σύστημα και από εκεί στους 

διάφορους αποδέκτες.  

Low Key

US Olympic Team
$
� �� � ����
��;

Ο φωτογράφος Joe Klamar έχει μπει στο 

στόχαστρο της κριτικής και έχει προκαλέσει 

έντονες συζητήσεις, κυρίως από τους 

συναδέλφους του, για τα πορτραίτα των 

αθλητών των ΗΠΑ που συμμετέχουν στους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. 

Κατά τους επικριτές πρόκειται για 

προχειροδουλειά, που δεν εκφράζει στο 

ελάχιστο τη δυναμική των αμερικανών 

αθλητών που συγκαταλέγονται στους 

καλύτερους του κόσμου. Έπρεπε λοιπόν και οι 

φωτογραφίες τους να είναι οι καλύτερες. 

Φυσικά όσοι διαμαρτύρονται πιστεύουν 

ότι θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τον 

Klamar, ο οποίος κατηγορείται και για έλλειψη 

...πατριωτισμού! Από την άλλη, υπήρξαν 

και αυτοί που τον υπερασπίστηκαν λέγοντας 

ότι οι φωτογραφίες είναι εξαιρετικές γιατί 

προσπαθούν να σπάσουν τις συμβάσεις του 

κλασσικού πορτραίτου. Και η (ιντερνετική) 

κουβέντα καλά κρατεί.... 

Ο Joe Klamar αφού άκουσε όλη την κριτική 

απήντησε. Και είπε το εξής απλό: ήταν απλά 

απροετοίμαστος. Ο άνθρωπος  δεν είναι πορ-

τραιτίστας αλλά action photographer. Κλήθηκε 

λοιπόν τον προηγούμενο μήνα στο Ντάλας 

να φωτογραφίσει τους αθλητές στη διάρκεια 

ενός media event, χωρίς ειδική συνεννόηση. 

Νόμιζε ότι τον κάλεσαν να φωτογραφίζει τους 

αθλητές στη σκηνή ή να τραβήξει headshots για 

τα επίσημα αρχεία. Δεν είχε στηθεί στούντιο με 

φώτα ούτε είχε γίνει ειδική προετοιμασία.  Τε-

λικά, προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μέσα 

στο λίγο χρόνο που του διέθεσαν. Δυστυχώς 

όμως οι φωτογραφίες του χρησιμοποιήθηκαν 

ως επίσημες της Αμερικανικής αντιπροσωπείας 

προκαλώντας τον εκνευρισμό των συναδέλφων 

του αλλά και πολλών άλλων που συνέκριναν 

τις φωτογραφίες αυτές με το υλικό από τις 

ολυμπιακές ομάδες άλλων χωρών. 

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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�'saic Daylight
%� ��� �������
� LED panel �� Bowens ��� �������	���� 

Τα φωτιστικά LED της Bowens θα διατίθενται μέσω της θυγατρικής της LimeLite που 

απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους επαγγελματίες του video. Το μοντέλο Mosaic 

Daylight είναι ένα πανίσχυρο φωτιστικό LED με χρωματική θερμοκρασία μετρημένη 

στους 5600°Kelvin που παρέχει φωτιστική ισχύ 4200Lux, από 576LED κατανεμημένα 

σε επιφάνεια panel 30x30cm δηλ. ισχύς τριπλάσια του ανταγωνισμού. Η χρωματική 

θερμοκρασία είναι σταθεροποιημένη σε εύρος ±200°Kelvin H τροφοδοσία εκτός 

του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται και μέσω μπαταρίας ενώ προαιρετικά παρέχεται 

αντάπτορας Anton Bauer. Mάλιστα μπορούν να συνενωθούν δύο ή τέσσερα panel 

προκειμένου να σχηματίσουν μεγαλύτερες επιφάνειες. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847

�'�'(��%��� 
%��� 110
& 	���� 	� �� ��������# 

�����������…

Εκεί που όλοι διεκτραγωδούν το θάνατο 

του συμβατικού φιλμ, οι λομογράφοι, 

κόντρα στο ρεύμα επιμένουν. Στηρίζουν 

τα πιο στοιχειώδη αναλογικά μέσα, 

το φιλμ, το χαρτί, τις απλές ρετρό 

μηχανές. Και κάπου εκεί θυμήθηκαν 

την κασέττα 110, το «χειρότερο» φιλμ 

όλων των εποχών. Για όσους δεν 

θυμούνται ή δεν είναι τόσο …γέροι, 

το 110 παρουσιάστηκε από την Kodak 

το 1972. Η κασέττα έμοιαζε στην 

σύλληψή της με την αντίστοιχη του 

φορμά 126, μόνο που εδώ κάθε καρέ 

ήταν αρκετά μικρότερο 13x17mm και 

παραλληλόγραμμο αντί για τετράγωνο. 

Έτσι το φιλμ έμενε προστατευμένο 

στην κασέττα και δεν υπήρχε κίνδυνος 

να το φωτίσει κάποιος κατά λάθος. Το 

110 χρησιμοποιήθηκε στις Instamatic 

Pocket, σε μοντέλα της Minolta και 

Pentax κλπ. Τώρα οι λομογράφοι το 

επαναφέρουν μαζί με την «βασική» 

Fisheye Baby μηχανή που έχει πλαστικό 

fisheye φακό και είναι φορτωμένη με 

200 ISO έγχρωμο αρνητικό. 

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Fotomatic
"�#
����

Σε συνέχεια του 

δημοσιεύματος στο 

προηγούμενο Weekly 

για το κτήριο της εταιρίας 

Fotomatic, θα πρέπει 

να διευκρινίσουμε ότι 

τελικά ανήκει στην εταιρία 

και έχει μισθωθεί στο 

Κέντρο Νεφρού που το 

χρησιμοποιεί τώρα.
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http://www.stamos.com.gr/
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Sony
���	��� ��� “Famous Brands 2012” 

Ψήφο εμπιστοσύνης από τους καταναλωτές απέσπασε για μια ακόμα 

φορά η Sony στο πλαίσιο του θεσμού “Famous Brands 2012” και 

ειδικότερα, στην κατηγορία «Ηλεκτρονικές Συσκευές». Παράλληλα, 

η  εταιρεία απέσπασε, σε διεθνές επίπεδο, τη 2η θέση σε έρευνα 

του Reputation Institute που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Forbes 

και αφορά στην κατάταξη των 100 πιο αξιόπιστων πολυεθνικών 

εταιριών με διεθνή παρουσία. Η έρευνα “Famous Brands 2012” που 

πραγματοποιήθηκε φέτος για έβδομη χρονιά υλοποιείται από την 

WIZZARD – From wisdom to magic και το Reputation Management 

Institute (RMI Athens) στην Ελλάδα, αναδεικνύει τις μάρκες που 

έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε 34 διαφορετικές 

προϊοντικές κατηγορίες. Οι καταναλωτές καλούνται να απαντήσουν και 

να αναφέρουν αυθόρμητα - χωρίς λίστα - τις πιο «διάσημες» μάρκες 

στην Ελλάδα για το 2012 σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων και 

υπηρεσιών.

SONY EUROPE 210 6782000

��&#'X',��� �.$�(F. �'��#F. �����.�! 
"�������	# '����
���� 

Διοργανώνεται  για 5η συνεχή χρονιά από την Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης 

ο καθιερωμένος πια διαγωνισμός ερασιτεχνικής φωτογραφίας. Το φετινό θέμα του 

διαγωνισμού είναι ελεύθερο. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους ερασιτέχνες 

φωτογράφους και η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ελεύθερη με έως και 3 έγχρωμες η 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μετά τις 5/8/2012, τελευταία ημέρα αποδοχής συμμετοχών, 

θα ακολουθήσει έκθεση των φωτογραφιών και βράβευση των τριών πρώτων 

διαγωνιζόμενων από 10 έως και 13 Αυγούστου 2012. Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται 

από  προσωπικότητες με γνώση της φωτογραφίας και της τέχνης και το κοινό συμμετέχει 

στη διαμόρφωση του  τελικού αποτελέσματος  με την ψήφο του. 

Τηλέφωνα  επικοινωνίας  2754031103-6937080639-

6972425920-6977255437 E-mail   protoenpoermionis@gmail.com

Για τους όρους του διαγωνισμού ανατρέξτε στο http://enpoermionis.blogspot.com

Οργάνωση: Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Ερμιόνης

Golla bags
()���� ��� 	����� ���� 

��� �� ��� �
���
�	��� 

smartphones

Nέα συλλογή θηκών και 

προστατευτικών μέσων (hardcovers, 

mobile wallets και mobile pockets) 

για smartphones κυκλοφόρησε 

η Golla γνωστή στον κόσμο των 

φωτογραφικών για τις μοντέρνες 

τσάντες και θήκες για compact μηχανές. 

Με έμφαση στο νεανικό και έξυπνο 

design τα προϊόντα Golla προστατεύουν 

τα smartphones τελευταίας γενιάς 

όπως το Samsung Galaxy SIII αλλά και 

αναδειικνύουν το στιλ του κατόχου. 



������ 160 •  �����	
 16 IOY�IOY 2012 �����
 12

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

Leica Oskar Barnack Award
������������ �� *
�*���

Ο Αυστραλιανός φωτογράφος Michael Goldberg είναι ο φετινός αποδέκτης του 

βραβείου που δίνει η Leica εδώ και 33 χρόνια στη μνήμη του Oskar Barnack, του 

πατέρα της 35mm φωτογραφίας. Φέτος οι συμμετοχές έφτασαν τις 2.800 από 101 

χώρες. Η σειρά του Goldberg που κέρδισε αποτελείται από διάφορα πορτραίτα που 

τραβήχτηκαν σε Μαδρίτη, Νέα Υόρκη, Μπανγκόκ και στο Σίδνεϋ και συνδυάζουν 

μια ντοκουμενταρίστικη προσέγγιση με το σκηνοθετημένο στήσιμο ενός πορτραίτου. 

Ο ίδιος ο φωτογράφος δήλωσε πως με τη σειρά αυτή ήθελε να θολώσει τα όρια 

ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Οι λήψεις ήταν μεν αυθόρμητες και 

μη στημένε αλλά τα φώτα των δρόμων δημιουργούσαν μια δραματική ατμόσφαιρα. 

“2%[”
«+�� �������� ��� ��� �����» 

(��# ��� 3	�
� 	��
� ��� 

��	�
�)

Την διοργάνωση μια πολύ 

ενδιαφέρουσας έκθεσης προετοιμάζει ο 

Δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου με 

τίτλο «Μια πολιτεία ανά τους αιώνες» 

(από τον Όμηρο μέχρι και σήμερα). Όσοι  

επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες 

φωτογράφοι, επιθυμούν να λάβουν 

μέρος στην έκθεση που οργανώνει το 

ετήσιο τοπικό φωτογραφικό φεστιβάλ 

2φΦ του Δήμου Μώλου - Αγίου 

Κωνσταντίνου, με έδρα τα Καμμένα 

Βούρλα, μπορούν να υποβάλουν την 

φωτογραφική τους άποψη για την 

περιοχή του Δήμου όλη την θερινή 

περίοδο έως και 14 Σεπτεμβρίου 2012. Οι 

τριάντα (30) εκ των συμμετεχόντων, των 

οποίων οι φωτογραφίες θα επιλεγούν 

για την έκθεση προπομπό το Φθινόπωρο 

του 2012, θα παρακολουθήσουν 

δωρεάν μονοήμερο σεμινάριο με 

θέμα «Ανακαλύπτοντας το βλέμμα» 

του φωτογράφου Χάρη Κακαρούχα 

(Βραβευμένος με το  European Publishers 

Award of Photography). Η κατάθεση ή  

ταχυδρομική αποστολή των συμμετοχών 

γίνεται αποκλειστικά προς την έδρα του 

Δήμου.

Πληροφορίες στο http://www.mwlos.

gr  και στο τηλ. 22353-50026 (Γραφείο 

Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου) τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες.

\ingston
'������ ��������

Με έμφαση στην ασφάλεια των δεδομένων που αποθηκεύει έρχεται στην ελληνική αγορά το 

νέο DataTraveler Locker+G2, ένα προσιτό αλλά «ασφαλές» usb flash drive με χωρητικότητα 

ως 32GB. Το φλασάκι διαθέτει κρυπτογράφηση σε επίπεδο Hardware και password 

manager που επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν ονόματα και κωδικούς μέχρι και 20 

λογαριασμών. Εκτός από τη θήκη περιλαμβάνει και μπρελόκ για τα κλειδιά. Συνοδεύεται από 

πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας.
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152.662* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 13 Ιουλίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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IST College
6
�*���� ��� ������� ��� ��������	�� ������
�	����#���� ��� 

�������	�� “Crazy Business Ideas” 

Το IST College, σε μία ανοιχτή προς το κοινό εκδήλωση βράβευσε την Πέμπτη, 28 

Ιουνίου 2012 τις 3 καλύτερες ιδέες του διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας 

“Crazy Business Ideas” που διοργάνωσε το Κολλέγιο για 2η συνεχή χρονιά με στόχο 

να παροτρύνει νέους ανθρώπους από όλη την Ελλάδα να αναδείξουν τις ιδέες τους για 

ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά και να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη. O 

Διαγωνισμός τελεί υπό την Αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Εμπορικού 

και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.). 

Ανάμεσα στους νικητές ήταν και ο υιός του φωτογράφου και καθηγητή φωτογραφίας, 

Γιάννη Κανελλόπουλου, Ιάσων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, ζητήθηκε από τους 

ενδιαφερόμενους να στείλουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή επιχείρηση, καθώς και 

να μετουσιώσουν την ιδέα τους σε επιχειρηματική πράξη συντάσσοντας ένα επιχειρηματικό 

πλάνο. Η κατάθεση των ιδεών έγινε μέσω της ειδικά σχεδιασμένης ιστοσελίδας www.

crazybusinessideas.gr όπου οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να υποβάλλουν ένα μικρό 

κείμενο με την περιγραφή της ιδέας τους. Στη συνέχεια και έπειτα από ψηφοφορία του 

κοινού, οι 50 υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους «προκρίθηκαν» 

στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, όπου και σχεδίασαν ένα επιχειρηματικό πλάνο. Ο 

Ιάσων Κανελλόπουλος και η Κωνσταντίνα Βουρνάζου κατέκτησαν τη δεύτερη θέση με το 

“Τουριστικό Γραφείο για Α.Μ.Ε.Α.”. Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ο αριθμός των ατόμων 

με αναπηρία ανέρχεται σε 50.000.000 άτομα. Το 54% αυτών, ταξιδεύουν ανελλιπώς για 

τουρισμό κάθε χρόνο και δαπανούν για τις διακοπές τους 15% περισσότερα χρήματα από 

τους μη Α.Μ.Ε.Α. 

Αναλύοντας 

επίσημα στοιχεία και 

διακρίνοντας ένα 

κενό στην αγορά, 

προέκυψε η ιδέα 

ενός τουριστικού 

γραφείου το οποίο 

θα απευθύνεται 

σε Α.Μ.Ε.Α., όπως 

άτομα με κώφωση, 

με προβλήματα 

όρασης, με κινητικές 

δυσκολίες, κλπ.

Lexar
!�
�� XQD 	��
� �� 2012

Ένας από τους μεγαλύτερους 

κατασκευαστές καρτών στον κόσμο, η 

Lexar ανακοίνωσε πως μέχρι το τέλος 

του χρόνου θα κυκλοφορήσει XQD 

κάρτες. Οι κάρτες θα χρησιμοποιούνται 

από την Nikon D4 και μελλοντικά 

μοντέλα που θα ενσωματώσουν το 

νέο φορμάτ που κυκλοφόρησε από τη 

Sony. Προς το παρόν μόνο η Nikon με 

την D4 χρησιμοποιεί αυτό το format 

αλλά η φετινή Photokina θα δείξει με 

τις νέες ανακοινώσεις κατά πόσο οι 

υπόλοιπες εταιρείες είναι διατεθειμένες 

να το στηρίξουν. 

Samsung Galaxy S3
%
��� �������!

Σαρώνει τα charts των πωλήσεων το νέο 

super Android κινητό της Samsung. Ξέρετε 

αυτό με την τεράστια οθόνη 4,8in. ΑΜΟLED, 

τον τετραπύρηνο επεξεργαστή  και τη μεγάλη 

διάρκεια μπαταρίας. Ήδη έχουν πουληθεί 

διεθνώς 6,5εκ. τεμάχια ενώ οι παραγγελίες 

μιλάνε για 15εκ. τεμάχια ως το τέλος του 

τρίτου τριμήνου του 2012. Πάντως τα 

πράγματα αναμένεται να δυσκολέψουν όταν 

κυκλοφορήσουν τα επερχόμενα μοντέλα του 

ανταγωνισμού όπως το LG Optimus 4x HD, to 

Ηuawei Ascend και το iPhone 5.

�������

Πωλείται φακός Canon EF 17-40/4 L με 

φίλτρο UV, σε άριστη κατάσταση, 440€. 

kostas@pixelonpaper.gr
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9�����
���� imaging 

Ολοκληρώνοντας την δημοσίευση των ισολογισμών επιχειρήσεων του φωτογραφικού κλάδου παραθέτουμε τους τελευταίους 

δώδεκα. Για να δείτε την προηγούμενες δημοσιεύσεις ανατρέξτε πολύ απλά στα δύο προηγούμενα τεύχη. Σε συντομογραφία 

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

��'�'(���'� 2011 - �’ �?�'!

\�\��� �	�
���

ΕΤΑΙΡΙΑ 2010 2011 %

ΑΛΦΑ ΚΟΛΟΡ Α.Ε. 188.386,58 116.486,96 -38,17

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. 1.913.645,85 1.599.198,91 -16,43

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. 581.078,53 549.532,78 -5,43

DIVITEC A.E.E. 7.450.608,94 5.846.904,97 -21,52

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 13.593.447,58 10.297.039,2 -24,25

ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.Ε. 121.301,92 45.329,09 -62,63

INTERSYS A.E. 51.719.385,06 45.171.926,89 -12,66

ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. 19.895.390,88 16.854.751,87 -15,28

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 354.231,00 308.020,00 -13,05

ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 420.899,72 300.597,56 -28,58

STAMOS 4.039.915,81 3.509.221,86 -13,14

UNIFOT A.E. 2.467.750,75 1.973.425,27 -20,03

\�	�� �	� [�	�

ΕΤΑΙΡΙΑ 2010 2011 %

ΑΛΦΑ ΚΟΛΟΡ Α.Ε. 3.963,00 -13,19 -100,33

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. 15.473,06 13.929,74 -9,97

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. -44.691,23 35.716,58 179,92

DIVITEC A.E.E. 595.830,70 9.690,15 -98,37

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 208.041,65 -61.264,57 -129,45

ΦΩΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.Ε. -47.869,92 -11.365,71 -76,26

INTERSYS A.E. 151.689,89 -438.602,31 -389,14

ΚΟΛΟΜΒΟΥΝΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Ε. 504.189,66 52.336,34 -89,62

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. 5.244,00 8.802,00 67,85

ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 7.508,30 -15.347,34 -304,40

STAMOS -140.396,33 -33.801,73 -75,92

UNIFOT A.E. 417.299,38 416.375,85 -0,22
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��'�'(���'� 2011 - �’ �?�'!

���� �� ��	
 ( €)
��������� ��������

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

��&��'# �����*��!# ���� ��&��'# �����*��!# ���� +	&��'# 2011 +	&��'# 2010
,. �-�/� �����3��3�43 �. �/�� ��5�6���

       4. ����� ���	
 ��
�
������� 464.908,15 28.051,80 436.856,35 25.795,74 21.855,13 3.940,61      �. ������� �����
��
464.908,15 28.051,80 436.856,35 25.795,74 21.855,13 3.940,61     (800.000 ������� ��� 1€. �����)

. ���� ���������       1. �
�
������� 800.000,00 800.000,00
��. �����
��� 
�������������

     3.��!"�
 
� ������ �"�
 352.545,73 202.820,63 149.725,10 352.545,73 185.215,84 167.329,89 ���.#�
��"�� 
�
�"��
"����� – �����"������� ����	$����

     4.���
���
�
-����. ��/���� & ������ ���. ���������� 4.150,27 3.755,62 394,65 4.150,27 3.602,88 547,39       2. #�
��"�� 
�� 
�
�"��
"���� 
�!
� ������ ��"��%�.������!�� - -
     5.���
��"�� ���
 120.156,83 78.581,41 41.575,42 120.156,83 63.261,68 56.895,15 - -
     6.'����
 & ������ ���������� 157.778,23 139.803,23 17.975,00 155.759,84 132.185,56 23.574,28 IV. *��+��
��� ����
�

     7.*������������� %�� ������� & �"�
�
����� 31.258,73 - 31.258,73 18.992,25 - 18.992,25       1. :
��� *��+��
��� 95.486,70 95.486,70

;$���� 
������������� (<��) 665.889,79 424.960,89 240.928,90 651.604,92 384.265,96 267.338,96       5. *��"������
 
��+��
��� ��	��� 	�
������ ����� 50.000,00 50.000,00

���.;%�������� 
� ����� �
"��"�+����� 145.486,70 145.486,70

�"��
����������� 
�
�������   V. *��������
�
 ��� ���.

     7.������ �
"��"�+����� 
�
������� 4.590,54 4.590,54       1. =������� �"	�� �"����� ��� ��� 103.733,86 137.535,59

3%���� ��$!�� ���	$��!��% (��+���) 245.519,44 271.929,50 3%���� !A�'� ��B����'� (��+����+��V+AV) 1.049.220,56 1.083.022,29
/.�D�6�5���D� ���������
�. *��+��
�


     1.����"�$�
�
 881.102,54 951.462,36
     5.>"�
�
����� ��
 
��"�� 
��+������ 4.698,56 69.749,50

885.801,10 1.021.211,86 . D��+��43��3
��.*�
������� � .�
"��"�+����� %���"������

     1.>������ 852.156,75 833.807,27        1.?������
� 	����
 - 146.415,34
��!��: >"����A��� 17.454,01 834.702,74 - 833.807,27   II.B"
�%�"�+����� %���"������

     2.<"
�����
 ����"
��
        1.>"���+�%��� 700.900,18 935.375,08
     - C
"���%�
!�% 2.980,49 19.975,70        2
.����
��� ���"����� 57.659,79 -
     - ;��� :"���D�� ��
 �!��"
�� - 2.980,49 - 19.975,70        3.:"���D�� ���/���! �"
�%�"�+��. %���"������ 1.474.938,89 602.719,72
     3
.����
��� ����"
���� (���
�"������������)        5.=���"������ 
�� ��"�%�-���� 43.145,83 50.740,78
     - C
"���%�
!�% 630.674,20 630.999,40        6.*��
������! ?"�
�����! 14.996,53 19.624,34
    3� ����
��� �� 
+%���"��� 32.761,07 32.761,07       7. �
"��"�+����� %���"������ ���"����� ���� ������� �"��� 145.426,81 312.000,36
     10.�����
��!�-��!	��� ������� 
� �"������ 26.367,10 26.367,10       11.>������� 	����"�� 75.253,20 75.253,20
     11.C"������ 	����"�� 383.910,32 32.895,46          ;$���� %���"������ (<��) 2.512.321,23 1.995.713,48

3%���� ���E	�
��'� (�+��) 2.512.321,23 2.142.128,82
1.911.395,92 1.576.806,00

  IV.#�
+����

     1.:
��!� 11.443,91 20.158,96
     3.�
�
+����� �A��� 
� �"�+���!
� 105.807,90 326.812,76 /.F���,������ 6�/3F�� ��������D

117.251,81 346.971,72       3.�����! ���
�
���! ���/���! �
+����$ 48.008,49 -
3%���� �����B�	�%���# ���	$��!��% (/�+/��+/�V) 2.914.448,83 2.944.989,58 E
�. F���,������ 6�/3F�� ���������D

      1.E���	
 �������� �"����� 12.725,66 4.291,42

����� 3D��6� ���������D (,++/+�) 3.609.550,28 3.225.151,11 ����� 3D��6� ��������D (�++/) 3.609.550,28 3.225.151,11

���� ���!�"���# E	&��'# 2011 ���� �	��$�%"���# E	&��'# 2010

������3 /����3�43 �����6�3F��4�
���� ����

���!�"���# �	��$�%"���#
+	&��'# 2011 +	&��'# 2010

�. ������*�"��� ��"������%��'#
�$��� �"�
���� (��������) 3.509.221,86 4.039.915,81 �
+
"� 
��������
�
 �"����� -33.801,73 -140.396,33
F����: ������ �������� 2.796.613,49 3.085.253,95 (+): =������� 
������������ �"���. �"����� 137.535,59 277.931,92
���� 
��������
�
 (�"	�) ����
���$���� 712.608,37 954.661,86 (- ): #�
��"�� ��"������$ ������% �"����$����� �"����� - -

>����: *��� ���	
 ����
���$���� 50.764,17 33.497,58                                                                        ;=G?�? 103.733,86 137.535,59
3%���� 763.372,54 988.159,44

F����:     1.'��	
 	�������� �����%"�!
� 532.411,70 847.535,38 ���?G:
                       3.'��	
 �����%"�!
� 	�
+����� 179.653,18 712.064,88 241.737,40 1.089.272,78                 1.H�"�� ����	��
��� -

��"�� 
��������
�
 (�"	�) ����
���$���� 51.307,66 -101.113,34                 2. �����! �� �����
������� ��� �����%"���
��*�� ����� ��"�� -

                   4.>�������! ���� & �%�
�� ���	
 270,13 120,66 �*	A� �	�# A!�H���: 103.733,86 137.535,59
F����:

                   3.C"������! ���� & �%�
�� ���	
 83.019,90 82.749,77 37.924,46 -37.803,80 � A!�H��� �'� ��	A
� $�����! '# ��&#:
?��� 
��������
�
 (D��!��) ����
���$����� -31.442,11 -138.917,14                 1.  :
��� 
��+��
��� -

��. ��*��/F����)J������� ������*�"���                 2. ��"!��
�
 -
��*��:                 8. =������� �"	�� ��� ��� 103.733,86 137.535,59

                   1. E��
�
 & 
��"�
�
 ���	
 751,89 1.750,93 103.733,86 137.535,59
                   3. '��	
 �"����$����� �"����� 4.345,66 5.097,55 - 1.750,93

F����: �����������,  30/04/2012
                   1.'�
�
 
� 
��"�
�
 ���	
 6.865,69 1.538,65
                   2.'�
��� D��!�� - -
                   3.'��	
 �"���. C"����� 591,48 7.457,17 -2.359,62 1.691,47 3.230,12 -1.479,19

?"�
��� & ��
�
 
��������
�
 (D��!��) -33.801,73 -140.396,33
F����:

;$���� 
��������� ������ ������!�� 46.891,60 44.642,53
F���� : ?� 
�� 
%��� �����
�������

��� �����%"��� ����� 46.891,60 44.642,53
������ �����6�3F��� (K�"��#) +��3�43 -33.801,73 -140.396,33

� ��������/��3 ��D /.3. �� �� 6��3�����

�D��6�3 3��F�3 ���3��3�� 3��F�D �D3����� ��6�D��
�./.� : �,-701007 �./.� : ��-237633                   �./.� : X-739926

� ����/��3 ��D /.3.

����3��3� 6�����3F�D �����6�3F��4� +��3�43
31 /���F,���D 2011  ( 1 ����D��L�D 2011 - 31 /���F,���D 2011)

���� ���!�"���# E	&��'# 2011 ���� �	��$�%"���# E	&��'# 2010

��.F.�.�.: 21577/62/,/90/0126

3��F�3 �.� 54����5���-�6���������
�3�6��3F�3 ��3 31�# /���F,���D 2011

                                                        21� �������� +��3� (1 ������	��� 2011-31 /���F,���D 2011)
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 �&"..�! ����"��! - ���#' 	"%#�

[&#'(��%�� ("�', 
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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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� %&#'(�"%'! #�! $X*'�"*�!

��"..�! 
4,����#�!
:���� �����
���� �<��� ���#����

� %&#'(��%��) $��$���� '����?.&. $��(($���#�F. ��'�$� .� $�.�� ��' ...'�$�#��) ��� 
#&. ,���'��&. '�'#?�.&. #',!. ^�&! #', �. 
4,����#� �', $�� ���$#" ���.�� $5$�$,." 
#' %&#'(��%��� ��?�'! #�! ��($����)! ��� H����'����#��)! �$#',��F.'.#�! �$ ��F��#� 
��� %&! #�. ��.*����� #&. ($,�#��F. ,�'��?�$&.. 
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� %&#'(�"%'! #�! $X*'�"*�!

“�#�. �('�" ��'�$� ��.$�! .� X�$� $5$�*��$,�?.',! %&#'(�"%',! �$ ����*'����'+! ���" ��� .?',! #'�$�! 
��&! $�.�� �.�. #� '��'($.$���" �'�#���#�, ��� "���. ���#$+& ��&! �&! ��'�$� �"4$ %&#'(�"%'! .� 
*'���"H$� *��%'�$#��" $�*� $%��'. #', ��'���'+. #' $.*��%?�'.. 
��'�'+��� �.#&! �$ *��%'�$#��" $�*� 
%&#'(��%��!. \'�.�! ����.'���#)! $�.�� ' %&#����! ��� � �'��#�#� #�! $���.�!. \"4$ $�*'! %&#'(��%��!, 
�. $�X�4+.$�! ��� ���'��4$�! ��'�$� .� �', ��'�%?�$� ����.#��?! (.F�$�! ��� $��$����. � %&#'(��%�� 
%�(�#'+ ?�$� (�� �?.� �*���#$�' �����#$�.��� $.*��%?�'., X�?�& �"4$ ��"#' ��. ��� $����#��) *���',�(��. 


�'���X".& ��&! $5��', .� *',�$+& �$ ���*�" %&#'(��%�H'.#�! ���*��?! ��*$! ��4F! ��� �'�#���#�.”
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� %&#'(�"%'! #�! $X*'�"*�!

“��� .� *����?>$� ��.$�! �$ *��%'�$#��" $�*� %&#'(��%��! ��$�"H$#�� .� $�$.*+�$� ���.' ��� ��)�� �#�. $5$�*��$,�� 
���" ��� �#'. $5'������ #', studio ��� �#�. �,.?�$�� .� ������F�$� #�. ��'��"4$�" #', �$ #',! ��#"����',! 
�,.$�("#$!.  \"4$ $�*'! %&#'(��%��! ����#$� '����?.$! ��'_�'4?�$�! (�� .� ��'�?�$� .� X("�$� ' %&#'(�"%'! 
��'#?�$��� ,>��)! �'��#�#�!. �#�. %&#'(�"%��� %�(�#'+ ���H$� ���#��' ���' �$ #' %&#'(�"%' ��� ' food stylist, 
$.F ��$�"H$#�� '�&�*)�'#$ .� ,�"��$� ��)�&! $5'�����?.� �',H�.� �?�� �#' studio. �' studio �', $�.�� ?.�! �F�'! 
�', �', *�.$� #� *,.�#�#�#� .� ���(��#'�'�)�& �"4$ $�*',! project �$ ��',! #',! #'�$�! �', *���#���'�'�'+���.”
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“^�' $�("H'��� ��� %&#'(��%�H& &! $��(($���#��! %&#'(�"%'!, �".#� 4� �', ��?�$� .� *',�$+& �$ 
',#�*)�'#$ ��'�$� .� �', ��'�%?�$� &���$! $���.$!. 
. ��&! ��?�$� (�� �"�'�',! ��(',! .� *���?5& ?.� 
$�*'! �,#� 4� ��'�'+�$ .� $�.�� � %&#'(�"%��� %�(�#'+. � ��('! $�.�� (��#� �$ $.*��%?�$� � �$�#'�?�$�� 
��� ' %&#����! �#� *',�$�" �',.” 

 “�$ #� %&#'(��%�� �.4�F�&., � $��#,��� X����$#�� �,.)4&! �#�. ?�%���� #', 4?��#'! ��� ��(�#$�' 
�#�. #$�.��).  �#� ��'B'.#��) %&#'(��%�� ?�$� �$("�� ������� � �'��#�#� �� � #��+#�#�. �#� 
%&#'(�"%��� %�(�#'+ ��&!  '� �,4�'� $�.�� ������#$�'� ��� *�.$#�� �$(��+#$�� ?�%��� �#� �$�#'�?�$�� 

��� �*���#$�� �#',! %&#���'+!.” 

� %&#'(�"%'! #�! $X*'�"*�!
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Γιάννης Αθυμαρίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Κατάγεται από τη Σύρο και την Τήνο. Σπούδασε 

φωτογραφία σε ιδιωτική σχολή και το 1990 αγόρασε την πρώτη του μηχανή. Από τότε φωτογραφίζει 

συνέχεια. Συνεργάζεται με  περιοδικά μόδας, γαστρονομίας, παιδικά, free press και με διαφημιστικές 

εταιρείες, δημιουργικά γραφεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Φωτογραφίες του έχουν δημοσιευθεί σε 

έντυπα και βιβλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στον ελεύθερό του χρόνο του αρέσει να ταξιδεύει και 

να καταγράφει με τη μηχανή του τις τέσσερις εποχές, τις ιδιαίτερες στιγμές, τα πρόσωπα και τα τοπία. 

Τα χρώματα από την παλέτα της φύσης, το φως της ημέρας αλλά και το φως της νύχτας, το φεγγάρι και 

ο ήλιος, τα καιρικά φαινόμενα και η μαγεία του ταξιδιού οπλίζουν την μηχανή του. Το Studio Αthimaritis 

βρίσκεται στη περιοχή του Κεραμεικού: είναι πλήρως εξοπλισμένο και κατάλληλο για φωτογραφήσεις 

φαγητού αλλά και πορτρέτων, παιδικές μόδες και still life.  

www.studioathimaritis.gr

� %&#'(�"%'! #�! $X*'�"*�!



������ 160 •  �����	
 16 IOY�IOY 2012 �����
 35

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

���. 130 ���.��... 


