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Στο μεγάλο αδελφάκι του PB Weekly, το 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ, γινόμαστε συχνά αποδέκτες 

παραπόνων από… νιόπαντρους αναγνώστες γιατί 

δεν καταλαβαίνουν για ποιο λόγο ο φωτογράφος 

στον οποίον ανέθεσαν την κάλυψη του γάμου τους 

καθυστερεί μήνες ολόκληρους να τους παραδώσει 

άλμπουμ και φωτογραφίες. Γιατί υπάρχει και αυτό 

το φαινόμενο - δυστυχώς. Οι φωτογράφοι απ’ τη 

μία παραπονιούνται ότι τα νιόπαντρα ζευγάρια 

καθυστερούν να παραλάβουν τη δουλειά, 

προφανώς λόγω οικονομικών δυσχερειών και από 

την άλλη οι συνεπείς και νοικοκυρεμένοι νιόπαντροι 

παραπονιούνται ότι οι φωτογράφοι αθετούν τους 

χρόνους παράδοσης της δουλειάς που έχουν 

συμφωνήσει με αποτέλεσμα να έχουν περάσει 

6 και 8 μήνες από το γάμο τους και να μην έχουν 

παραλάβει τις φωτογραφίες. Πιστεύω ότι η ρίζα 

του κακού βρίσκεται στην… ψηφιακή τεχνολογία! 

Εξηγούμαι. Κάθε καλός επαγγελματίας φωτογράφος 

που σέβεται τη δουλειά του καλύπτει έναν 

καλοπληρωμένο γάμο με λήψεις που κάνει ο ίδιος 

και ένας βοηθός, χώρια το βίντεο που τραβάει 

ο εικονολήπτης. Αποτέλεσμα; Συσσωρεύονται 

εκατοντάδες για να μην πω χιλιάδες φωτογραφίες 

(αντί για κάποια φιλμ...) το ξεσκαρτάρισμα των 

οποίων απαιτεί ώρες ολόκληρες για να μην πω 

μέρες. Εάν αυτό πολλαπλασιαστεί επί πέντε γάμους 

το μήνα φαντασθείτε την δουλειά που απαιτεί όλη 

η επεξεργασία του υλικού. Εάν δε ο φωτογράφος 

μας  είναι “ψείρας” δηλαδή θέλει να τα κάνει όλα 

μόνος του – επιλογή φωτογραφιών για το άλμπουμ, 

επεξεργασία στο Ρhotoshop, ανέβασμα του υλικού 

στο FTP του εργαστηρίου ή φόρτωμα σε DVD για 

αποστολή με κούριερ στο εργαστήριο - τότε… 

καληνύχτα. Αναγκαστικά λοιπόν ο φωτογράφος 

(τον οποίον βοηθάει συνήθως η γυναίκα και τα 

παιδιά του) υποχρεωτικά στοκάρει το υλικό απ’ 

όλους τους γάμους και την περίοδο που δεν έχει 

δουλειά ασχολείται με την επεξεργασία και όλα όσα 

προαναφέραμε. Ερωτώ λοιπόν: Είναι τόσο δύσκολο 

να προσληφθεί ένας νεαρός γραφίστας ο οποίος θα 

εκπαιδευθεί στις ειδικές απαιτήσεις της επεξεργασίας 

Κaλές διακοπέςΚaλές διακοπές
Ξανά μαζί την Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

φωτογραφιών γάμου/βάπτισης και παράλληλα να απλοποιηθεί και τυποποιηθεί 

η συνεργασία του φωτογραφείου μ’ ένα καλό εργοστάσιο παραγωγής άλμπουμ κι 

όλα να τελειώνουν γρήγορα; Γιατί όσο δίκαιο έχει ο φωτογράφος που διαμαρτύρεται 

γιατί το ζευγάρι δεν παραλαμβάνει έγκαιρα τη δουλειά, άλλο τόσο δίκαιο έχει και 

το συνεπές ζευγάρι που ενώ έχει σχεδόν ξοφλήσει τον γάμο του υποχρεούται να 

περιμένει ένα χρόνο για να παραλάβει τις φωτογραφίες. Όμως αυτά για σήμερα. 

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου. 

Καλή ξεκούραση, καλές διακοπές.                                                Τ.ΤΖΙΜΑΣ

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�,: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


����"&�5���,: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �%�&��) "�(��)��4�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���8�'��%�,: 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. 

�����5!

Www.photobusiness.gr/xalara/prot.pdf
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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Αγαπητέ κ. Τζίμα,

Με το email μου αυτό θέλω να ευχαριστήσω τόσον εσάς προσωπικά όσο και όλο το επιτελείο του 

Photo Business, για όλα τα τεύχη με την πολύ ενημερωτική ύλη που έχω λάβει. Είναι πραγματικά 

μια πολύ μεγάλη και καλή ενημέρωση που βρίσκουμε όλοι εμείς οι επαγγελματίες  φωτογράφοι 

μέσα στις σελίδες του. Όμως ο χρόνος δεν σταματάει... Τώρα πλέον σαν συνταξιούχος έχω αρχίσει 

να τα παρατάω και απλά να συμμετέχω σε κάποιες φιλικές υποχρεώσεις. Πιστεύω μου όλα τα χρόνια 

ήταν ότι  η φωτογραφία δεν είναι... πανεπιστήμιο, ούτε 5 διπλώματα στον τοίχο. Η φωτογραφία 

είναι αγκάθι, είναι τέχνη και αν δεν το έχεις όσα βιβλία και να διαβάσεις θα είσαι ένας θεωρητικός 

φωτογράφος ( για να το διευκρινίσω: μιλάω για τον ενεργό φωτογράφο, για αυτόν που κάνει τις 

λήψεις). Βέβαια τα βιβλία θα σε κάνουν να μάθεις την τεχνική της φωτογραφίας, αλλά χωρίς το 

αγκάθι μέσα σου όλα είναι μηδέν. 

Δε θέλω να προσβάλω κανένα συνάδελφο, αλλά το επάγγελμα γέμισε με αλεξιπτωτιστές που αν 

κοιτάξουμε κάποια εφημερίδα αγγελιών τους βρίσκουμε μέσα από της τιμές που αναγράφουν για 

την κάλυψη των γάμων και βαπτίσεων. Από το 1998 είχα στο ιντερνέτ δυο site, το ένα ήταν για τους 

γάμους και το άλλο για της βαπτίσεις. Στην πρώτη σελίδα (index) είχα γραμμένο το εξής: ‘‘Αν θέλετε 

να παντρευτείτε ή να δώσετε όνομα στο παιδί σας, δεν είμαστε αυτό που ζητάτε, αν όμως θέλετε να 

κάνετε τον γάμο σας η την βάπτιση του παιδιού σας τότε είμαστε οι ειδικοί!’’. 

Κύριε Τζίμα, θα πρέπει να έχω σερφάρει στο διαδίκτυο σε πάνω από 40 φωτογραφικά site, κανένας 

δεν τόλμησε να γράψει κάτι τέτοιο! Διότι ο πελάτης που μπαίνει στο φωτογραφείο και σου λέει ευθύς 

αμέσως πόσο πάει ένας γάμος για τις φωτογραφίες και το βίντεο, χωρίς να ζητήσει να δει δουλειά, 

αυτός ο πελάτης για τον σωστό φωτογράφο δεν κάνει! Διότι οι 70% όσων παντρεύονται, χωρίς να 

το σκεφτούν δίνουν 3.000 για νυφικό, 1.000 για λουλούδια, 1.500 μπομπονιέρες και πάνω από 

10.000 για δεξίωση. Όταν όμως πάνε στον φωτογράφο, επειδή κάποιοι ξεφτίλισαν της τιμές, θέλουν 

να κάνουν τέλεια την δουλειά τους αλλά να δώσουν ψίχουλα. Δηλ. το κορόιδο σε όλη την υπόθεση 

είναι ο φωτογράφος; Κλείνοντας το e-mail μου, θέλω να σας παρακαλέσω - λόγω συνταξιοδότησης 

- να μην μου στείλετε άλλα τεύχη. Νομίζω ότι θα είναι καλύτερα το δικό μου τεύχος να πάει σε ένα 

νέο φωτογράφο, που είμαι σίγουρος ότι θα του είναι πολύ χρήσιμο.

Φιλικότατα,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

��� ��� �. ��!���"�

Κύριε Τζίμα, 

Μετά από σαραντάχρονη 

ενασχόλησή μου με τα 

φωτογραφικά, είτε ως 

υπεύθυνος και ιδιοκτήτης 

εργαστηρίου είτε ως 

καταστηματάρχης - 

φωτογράφος, λόγω γήρατος 

παραχωρώ την θέση μου 

στους νεότερους συναδέλφους 

και τους εύχομαι καλή 

σταδιοδρομία. Και βεβαίως θα 

ήταν παράλειψή μας να μην 

ευχαριστήσω και σας οι οποίοι 

είχατε την καλοσύνη δια των 

όντως καλοσχεδιασμένων 

εντύπων σας να μας φέρνετε 

σε επαφή με όλο τον 

φωτογραφικό κόσμο. Σας 

εύχομαι καλή δύναμη στην 

συνέχιση της προσφοράς 

σας προς τους φωτογράφους 

και θέλω να πιστεύω ότι θα 

αντεπεξέλθετε στα δύσκολα 

των καιρών μας, καθώς η 

εποχή του ασώτου υιού 

παρήλθε ανεπιστρεπτί.

Με εκτίμηση,

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ  

�"�#,
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Αγαπητοί φίλοι,

Αισθάνομαι την ανάγκη μετά από τόσα χρόνια στο χώρο να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεχή 

προσφορά σας στον φωτογραφικό κλάδο της χώρας μας. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα πρώτα τεύχη 

του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ τότε που ήμουν συνδρομητής και φανατικός αναγνώστης. Με πόση λαχτάρα 

περίμενα κάθε νέο τεύχος... Είχα μιλήσει τότε και με τον κύριο Τ. Τζίμα. Μου είχε ζητήσει μάλιστα 

και κάποιες διαφάνειες από τις οποίες δημοσίευσε μάλιστα μία με θέμα κάποιο ερειπωμένο σπίτι 

στο βάλτο. Σας ευχαριστώ επίσης για την αποστολή του PhotoBusiness ανά τετράμηνο. Πολλούς 

χαιρετισμούς και ένα μεγάλο ακόμη ευχαριστώ για την πολυετή προσφορά σας.

Τους ξεχωριστούς χαιρετισμούς μου στον κύριο Τζίμα (...Πείτε του ότι αν κατέβει προς Ναύπλιο 

μεριά να περάσει να πιούμε ένα κρασάκι!)

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ 

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ευχαριστώ όλους 

για τα καλά σας λόγια. 

Μας γεμίζουν χαρά 

και ικανοποίηση τόσον 

εμένα προσωπικά όσο 

και τους συνεργάτες μου 

στο περιοδικό για να 

συνεχίσουμε την έγκυρη 

και σοβαρή ενημέρωση 

του κλάδου στους πολύ 

δύσκολους καιρούς που 

περνάει η πατρίδα μας. 

Να είστε όλοι καλά!

Τ.Τ.

http://www.tipa.com/english/XXII_tipa_awards_2012_13042012103433.php?iExpand1=70
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Αγαπητέ κ. Τζίμα,

Σας παρακολουθώ και σας διαβάζω ανελλιπώς. Μου αρέσει ο τρόπος που 

παρουσιάζετε κάποιο θέμα. Φυσικά δεν συμμερίζομαι όλες τις απόψεις σας αλλά αυτό 

είναι υγιές και δημοκρατικό.

Με αφορμή την επιστολή του φίλου από την επαρχιακή πόλη (προηγούμενο φύλλο 

PΒWeekly) και την απάντηση που του δώσατε απάντηση – άποψη την οποία έχετε 

εκφράσει πολλές φορές στο παρελθόν, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να κάνω μερικές 

παρατηρήσεις γιατί θεωρώ ότι «αλλού κτυπούν τα όργανα και αλλού κοιτά η νύφη».

Οι αγαπητοί επαγγελματίες - επιχειρηματίες λοιπόν, παίρνουν έναν απλό σπουδαστή 

φωτογραφίας ή έναν γνώστη της φωτογραφίας, χωρίς πρόσληψη, σταθερή αμοιβή, 

Ι.Κ.Α. κλπ, και του πουλάνε ακριβό εξοπλισμό (Βιντεοκάμερα, μηχανές, φακούς, 

φλας κλπ. €4, 5, 6.000) με την υπόσχεση ότι θα του δίνουν δουλειές 5-7 μυστήρια το 

μήνα. Παράλληλα τον συστήνουν και σε άλλους συναδέλφους τους με μεροκάματο 

«τραβηχτικά» €60-80. Την δουλειά, ο επαγγελματίας την πουλά €600-1500. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο ελεύθερος φωτογράφος είναι καλός γιατί μας εξυπηρετεί. 

Όταν έρχονται 2-3 μυστήρια την ίδια ημέρα τότε ψάχνουν αυτοί οι συνάδελφοι 

απεγνωσμένα από γνωστό σε γνωστό για κάποιον ελεύθερο φωτογράφο – 

«τραβηχτή», τότε μας σώζει και δεν χάνουμε τον πελάτη. ΕΕΕ!! Τώρα εάν αυτός 

ο μπαγάσας καταλάβει ότι η δουλειά του δεν διαφέρει σε τίποτα από την δουλειά 

του επαγγελματία ή αξίζει €600-1500 και αυτός παίρνει μόνο μόνον €80 και του 

τύχει καμιά ανάθεση από κάποιον γνωστό, χαζός είναι να την αφήσει και να μην την 

αναλάβει μόνος του;  Ούτως ή άλλως αυτός θα την τράβαγε. Διαφέρει λοιπόν μόνον 

το ποιος θα πάρει τα χρήματα του πελάτη... Πολύ κακός λοιπόν ο «τραβηχτής όταν 

μας παίρνει τη δουλειά, να τον κυνηγήσουμε... Και πως θα κυνηγήσεις τον «φίλο» 

του ζευγαριού ή του κουμπάρου; Θα ζητάμε ληξιαρχικές πράξεις, οικογενειακές 

καταστάσεις και γενεαλογικά δέντρα ή αξιόπιστες μαρτυρίες – ρουφιάνους, για να 

αποδείξουμε εάν είναι φίλος ή γνωστός του ζευγαριού ή όχι;

Βλέπουμε σε μυστήρια, φωτογραφικά συνεργεία με 3-4 άτομα φορώντας μπλούζες με 

την φίρμα του καταστήματος στην πλάτη. Είναι άραγε όλοι αυτοί έμμισθοι υπάλληλοι 

του καταστήματος; Ποιος κοροϊδεύει ποιόν; Ο ελεύθερος “τραβηχτής” πού τυπώνει 

τις φωτογραφίες του; Από πού αγοράζει τα άλμπουμ; Από που αγοράζει μηχανές; 

Εξαρτήματα; Πού κάνει service; Πόσοι φωτογράφοι της επαρχίας για να καλύψουν 

μυστήριο πελάτη που γίνεται στην Αθήνα (και αντίστροφα), ψάχνουν απεγνωσμένα 

φτηνό “τραβηχτή” για να μειώσουν τα έξοδά τους; Ουφ! Ευτυχώς που υπάρχουν και 

αυτοί τότε. Είπαμε όταν δουλεύει για μας είναι καλός. Όταν δουλεύει μόνος του είναι 

κακός και επικίνδυνος και πρέπει να εξαφανιστεί. 

Μα άμα εξαφανιστεί ΤΟΤΕ με ποιους θα δουλεύουν; Ο υπάλληλος κοστίζει περίπου 

(14χ 1.000=14.000 μισθός + ασφάλεια) έχει - δεν έχει δουλειά, ενώ ο «τραβηχτής» 

30 μυστήρια χ 80€=2.400 το χρόνο εφόσον έχει δουλειά. 

Θα προτιμούσε ο φίλος, που συμμερίζομαι την αγωνία του αλλά…, εάν κυνηγούσε 

τον «ενοχλητικό» που κατά πάσα πιθανότητα του «έφαγε» 1-2 δουλειές θα άνοιγε ένα 

φωτογραφείο στην απέναντι γωνιά; Τότε θα κέρδιζε περισσότερα; Όταν ο «τραβηχτής» 

είναι η κόρη ή η γυναίκα μας κανένα πρόβλημα! Αλήθεια στα νυχτερινά κέντρα ο 

επαγγελματίας στέλνει την κόρη, την γυναίκα του ή μήπως τον «κακό» ‘‘τραβηχτή’’;. 

Μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε την ποιότητα, τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια 

με τον πελάτη μας; Κανένας «τραβηχτής» δεν μπορεί να δώσει ένα πολύ ωραίο 

ολοκληρωμένο πακέτο όσο ένας σοβαρός καταστηματάρχης φωτογράφος.

Ποιος κάνει την μεγαλύτερη ζημιά στον επαγγελματία, ο ελεύθερος φωτογράφος 

ή ο επαγγελματίας που τραβάει γάμο / βάπτιση - βίντεο & φωτογραφία με160€; 

Γνωστός μου πήγε σε έναν από δαύτους, έδωσε €50 προκαταβολή και δεν 

παρουσιάστηκε ο φτηνιάρης. Δικαιολογήθηκε ότι το ξέχασε. Η κοινωνία μας είναι 

μικρή και γνωριζόμαστε. Ο τυπάκος τράβαγε την ιδία ώρα αλλού... 

Τώρα τελευταία φοριέται πολύ: Δίνουν 

προσφορά χαμηλή για να πάρουν την 

δουλειά και να βγάλουν τα έξοδα. Αν έρθει 

καλύτερη ξεχνάνε την πρώτη δουλειά 

ή στέλνουν τον πιο φθηνό «τραβηχτή». 

Είδα δουλειά επαγγελματία από μεγάλη 

επαρχιακή πόλη που τα κάνει όλα μόνος 

του, βίντεο πάνω σε τρίποδο και αυτός 

φωτογράφος. Για κακή του τύχη ο νεωκόρος 

μπήκε μπροστά στα «στέφανα» και το ζευγάρι 

έβλεπε συνεχώς την πλάτη του νεωκόρου!!! 

Ε! λοιπόν στα βαφτίσια το ζευγάρι πήρε 

«σοβαρό» «τραβηχτή» από την Αθήνα και 

έκανε ωραία την δουλειά του.

Κύριε Τζίμα,

Εάν υπάρχει σοβαρότης, σοβαρότης και 

πάλι σοβαρότης δεν κινδυνεύει κανένας από 

κανέναν.

Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία της ταπεινής 

μου γνώμης και την υπομονή σας.

 

Με εκτίμηση,                                   

ΧΡ. ΑΔ.

Αθήνα  

Αγαπητή μας φίλη,

Πρώτα απ΄ όλα σε ευχαριστώ για τα καλά 

σου λόγια και το κυριότερο γιατί εκτιμάς 

την δουλειά που κάνουμε. 

Το θέμα νομίζω ότι το πιάνεις σφαιρικά και 

αποκαλύπτεις με πολύ γλαφυρό τρόπο 

όλες τις παθογένειές του. Δεν διαφωνώ σε 

όσα γράφεις. Έχω μόνον μια παρατήρηση: 

όλες οι επιχειρήσεις σήμερα αναζητούν 

εναγωνίως τρόπους μείωσης των εξόδων 

τους γιατί η πολιτεία έχει χώσει βαθιά 

το χέρι στο ταμείο τους (μας) κάνοντας 

σε ένα χρόνο ότι δεν έκανε σε τριάντα. 

Άρα καταλαβαίνω κάποιες κινήσεις που 

αποσκοπούν στη μείωση των εξόδων. 

Και κάτι ακόμη: δεν υπάρχει επιχείρηση 

στον κόσμο που τα ίδια τα στελέχη της να 

μην την ανταγωνίζονται μόλις φύγουν από 

την επιχείρηση είτε δουλεύουν για άλλη 

εταιρία είτε για πάρτι τους. Έτσι δουλεύει η 

ελεύθερη αγορά και όποιος αντέξει άντεξε. 

Επίσης θυμίζω ότι τα κλειστά επαγγέλματα 

απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

σήμερα (για να θυμηθούμε και τους 

παλιούς φωτογράφους που δεν έδειχναν 

τίποτα και σε κανέναν...). Καλή συνέχεια.

Τ.Τ.
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Προς Υπουργείο  Οικονομικών 

Διεύθυνση Εισοδήματος

Fax 210 3375001

Αθήνα 5/6/2012

Θέμα: φορολογική μεταχείριση αμοιβής μη επαγγελματία φωτογράφου 

από φωτοθήκες εξωτερικού

Αγαπητοί κύριοι,

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει αποδέκτες του εξής ερωτήματος 

προερχομένου από αναγνώστες μας και παρακαλούμε για την 

ολοκληρωμένη απάντησή σας ώστε να δημοσιευθεί στο περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ το οποίο εκδίδουμε.

Πως πρέπει να δηλώνονται μικρές αμοιβές που προέρχονται από 

πνευματικά δικαιώματα εκχώρησης φωτογραφικού υλικού σε 

φωτοθήκες (photo stock agencies) του εξωτερικού όταν ο δικαιούχος 

δεν είναι επαγγελματίας φωτογράφος αλλά ασχολείται περιστασιακά. 

Η πρακτική είναι ότι ο φωτογράφος εκχωρεί ορισμένες φωτογραφίες 

σε εταιρία του εξωτερικού που διαχειρίζεται φωτ. υλικό royalty 

free, υπογράφοντας ένα τυποποιημένο συμβόλαιο και στη συνέχεια 

εισπράττει ποσοστά ανάλογα με τις πωλήσεις σε τακτική εκκαθάριση 

που γίνεται σε μηνιαία ή άλλη χρονική βάση. 

Επειδή τα δικαιώματα είναι αρκετά μικρά π.χ. η χρήση μιας φωτογραφί-

ας μπορεί να κοστολογείται ακόμη και 2-3 ευρώ στον πελάτη, το μόνο 

ενδιαφέρον είναι αθροιστικό. Συμβαίνει συχνά μερικοί να εισπράττουν 

ακόμη και αμελητέα ποσά της τάξης των 50 – 100 ευρώ ετησίως. Πα-

λαιότερα γνωρίζαμε ότι τουλάχιστον για το εσωτερικό και για τους μη 

επαγγελματίες φωτογράφους (συνήθως μισθωτούς) που περιστασιακά 

εισέπρατταν παρόμοιες (χαμηλές) αμοιβές, η φορολογική τακτοποίηση 

γινόταν με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.

Εν όψει όμως των μεγάλων αλλαγών που πρόσφατα και αλλεπάλληλα 

έχουν επέλθει στη φορολογική νομοθεσία παρακαλούμε να μας 

γνωρίσετε τι ισχύει και μάλιστα:

· Αν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3842/2010 Αρθρο 

19 Παρ. 1 περί απαλλαγής από υποχρέωση τήρησης βιβλίων 

και έκδοσης αποδείξεων …. μέχρι 5.000 ευρώ από παροχή 

υπηρεσιών….

· Τι γίνεται με την παρακράτηση φόρου 20% όταν το παραστατικό 

αμοιβής εκδίδεται από εταιρία εντός ΕΕ και τι όταν εκδίδεται από 

εταιρία εκτός ΕΕ

· Τι ισχύει με την αποφυγή διπλής φορολόγησης αν η εταιρία του 

εξωτερικού βεβαιώνει ότι παρακρατήθηκε ο φόρος στην πηγή.

· Σε ποιόν κωδικό της δήλωσης πρέπει να καταχωρηθεί παρόμοια 

αμοιβή και τι παραστατικά πρέπει να επισυνάπτονται

· Οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση που κατά την κρίση σας θα 

διευκόλυνε τους αναγνώστες μας επ’ αυτού του ερωτήματος.

Παράκληση για απάντηση κατά το δυνατόν ταχύτερα ώστε να 

ενημερώσουμε τους αναγνώστες μας

Παναγιώτης Καλδής 

Αρχισυντάκτης Περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Με αφορμή τη σχετική επιστολή του 

(ανώνυμου) αναγνώστη μας που δημοσιεύθηκε 

στο προηγούμενο τεύχος του Weekly και μετά 

από αντικρουόμενες απόψεις από λογιστές, 

θεωρήσαμε σκόπιμο να διερευνήσουμε το θέμα 

περισσότερο. 

Έτσι απευθυνθήκαμε στην καθ ύλη 

αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΟΙΚ με το με αρ. 

πρωτοκόλλου 1087072/7-06-2012 έγγραφό μας, 

το οποίο παραθέτουμε. 

Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα υπεύθυνη 

απάντηση για ένα θέμα που καίει αρκετούς 

φωτογράφους.

C(�(�(?�� �'(�FH& ��� shutterstock
� �'(��)	 ��� 
�$ � ��*��)� ��� !���'+���� �$
�*��$
(* 
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�( �����( '�,
�* �/�$)�	
��� �)��� ��� ��* ��*��)� ��� �'��0$�� 0$�#1�*)�� ��� !���2 *� ��� �� �����. 

����� 1�/'�#�� ��$ 0�* �	'��� 
���� ��*��)� ��� ���	 ��* *�� ��)��� )�''��	 0$��3�/* ��� 

0$��3�/* 
��. �'���*(� � )�*�
��� ��� ��*��)�� 0�* ���4��)� �'�)�
�$
 �� �'(���� ��� 

���' �*�����$
 0$
�$(���� �� ���++�����$(* �/��+'�/* ��� �� �
5/'�#* )� �/��1	
�� 

�3/��'$
�# �#��� Shutterstock 
�$ �� ��'���+$
	 ���� ����5��'$)�. ���. ��� )��* ��5	 *� 0��()�$ 

)�� ��'���+$
	 ��� 0	�/)� � � ��� ��*�$ �$)1/��� ��� 45�$ 5 
������
�$
4� �/�� �*�7�)�4*�� 

)�� microstock site, ��* )�*	1/� �$
'	 ���$7	 ���. ��)� 0#)
��� ��*�$;

2�� �� ��$�, � ����*$
	 ��'���+$
	 �'5	 �3�
����1�� *� )�+54�$ ��� )�$' ��(* �� ����5��'$)� 

��� �/��+'������-
���)�	����� �� �� �/��+'�� - �*�����$
� 0��$��'+�. �� �'�7���� 

��'$��4
���$ +$��� ��'$
 �/��+'����� �)
�#* ���	 ����'�� �/��+'��$
(* �$0(*, ��� �)
�#* 

7$���5*$
� ��++���� (�
�#�/)�) 
�$ ��� ��+�:$ �.5.)���*$� �/��+'�/* +��� ��'45��* 

��* ���'�)�� ��� ��/� ��*�$ �*�����$
� 4'+� 
�$ '� 
��#�����$ ��� �� �.2121/93. �*�� *� �� 

�3�+	)�$� ��� )���� ��'�$
�#*��� ��* 2�'�+$('+� ��'7���, �$0$
 ���* �� ���$ 4���$'� )���45� 

45��* )�*��3$�0���1�� 
�
	*-
�
(� 1#���� ��� �*���*��� 
�$ �$ �*������*�*��� 
���#*��$ *� 


*��* )�7�'	 0����$ )�� 0���)$� ���$7���*�$ /� �*�$0�
����$ �'+���.  

                                                                                                                                             �.J.
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155.094* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

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

weddingphoto
������� ������ 2012

*Έως 20 Ιουλίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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 Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

�(&+�&( 2012
�)����� �
��� �$ �'�$ +$� ���� �/��+'����

Λίγες μέρες μόνο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 

του Λονδίνου και η Ολυμπιακή Επιτροπή ακόμα δεν έχει 

ξεκαθαρίσει τους κανόνες που ισχύουν για τους ερασιτέχνες 

φωτογράφους που θα θελήσουν να φωτογραφήσουν μέσα στους 

αθλητικούς χώρους. Διάφορα βρετανικά έντυπα και online μέσα, 

προσπαθούν να ανακινήσουν τη συζήτηση ώστε να ενημερωθούν 

οι θεατές με φωτογραφικό εξοπλισμό. 

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση κάποια από τα στάδια θα 

είναι πιο ελαστικά σε σχέση με τον εξοπλισμό που θα φέρουν 

οι φωτογράφοι αλλά δεν δόθηκε ποτέ στη δημοσιότητα λίστα 

που θα εξηγεί ποιοι χώροι θα ήταν αυτοί. Σύμφωνα όμως με 

πρόσφατα δημοσιεύματα του British Journal of Photography και 

ComputerActive, στο Wembley, στο οποίο θα πραγματοποιηθούν 

οι αγώνες ποδοσφαίρου, θα απαγορεύονται εν γένει οι μηχανές 

με εναλλασσόμενους φακούς ακόμα κι αν είναι mirrorless ή 

CSC. Μάλιστα ο εκπρόσωπος της επιτροπής δεν δέχτηκε να 

αποκαλύψει ποιες μηχανές θα απαγορεύονται αλλά ζήτησε από 

τους αναγνώστες να χρησιμοποιήσουν την κοινή λογική τους και 

να αποφασίσουν αυτοί για το αν η μηχανή τους είναι μέσα στις 

απαγορευμένες (!!). Να θυμίσουμε ότι εταιρίες όπως η Canon, 

η Panasonic και η Samsung, που παράγουν φωτ. μηχανές που 

δυνητικά απαγορεύονται σχετίζονται με τις χορηγίες των αγώνων. 

Φαίνεται όμως ότι οι υπεύθυνοι αποφάσισαν να εξαντλήσουν την 

αυστηρότητα τους στους φωτογράφους αλλά όχι σε αυτούς που 

έχουν πληρωθεί για να φροντίσουν για την ασφάλεια. Σύμφωνα 

με δημοσίευμα του Guardian, την ασφάλεια των αγώνων θα 

κληθεί να ενισχύσει ο στρατός και η αστυνομία γιατί η ιδιωτική 

εταιρεία ασφαλείας που έχει συμβόλαιο για 13.700 φρουρούς 

έναντι 284 εκατομμυρίων, μερικές μέρες πριν την έναρξη 

έχει καταφέρει να στρατολογήσει μόνο 4.000. Και φυσικά οι 

υπόλοιποι 9000 που όπως η εταιρεία είπε ότι έρχονται, δεν έχουν 

εξοπλισμό, ειδικά γυαλιά και πιθανόν εκπαίδευση. Σκούρα τα 

πράγματα… και όχι μόνο για τους φωτογράφους. 

Associated Press
�$ )5�0$:�$ +$� ��* 
��%� 

�/* �����$�
(* �+(*/*

Προσωπικό με 85 φωτογράφους και photo 

editors, 91 κειμενογράφους, 18 εικονολήπτες-

δημοσιογράφους, 3 ραδιοφωνικούς 

παραγωγούς και 21 άτομα τεχνικό προσωπικό 

θα απασχολήσει το πρακτορείο Associated Press 

για να καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 

Λονδίνου που ξεκινούν σε μόλις λίγες μέρες. 

Το πολυπληθές προσωπικό θα πλαισιώσει 

μια στρατιά ρομποτικών φωτογραφικών 

μηχανών που θα ελέγχονται από απόσταση 

και θα τοποθετηθούν στους χώρους που 

πραγματοποιούνται τα αγωνίσματα της 

κολύμβησης, της άρσης βαρών και της 

κατάδυσης. Με αυτό τον τρόπο το πρακτορείο 

θα μπορεί να δώσει στους θεατές υλικό από 

εναλλακτικές γωνίες και σημεία όπου δεν μπορεί 

να προσεγγίσει ο φωτογράφος. Μερικές ακόμα 

μηχανές που θα ελέγχονται από απόσταση έχουν 

τοποθετηθεί και στα γήπεδα του στίβου και της 

γυμναστικής για να βοηθήσουν το έργο των 

φωτογράφων. 

Οι φωτογράφοι του πρακτορείου θα 

χρησιμοποιήσουν την Canon EOS 1 DΧ για να 

επωφεληθούν από το βελτιωμένο workflow που 

παρέχει η μηχανή και τις τεχνολογίες που τους 

επιτρέπουν να διακινούν ακόμα πιο γρήγορα τις 

φωτογραφίες προς τους τελικούς αποδέκτες. 

Ο Λευτέρης Πιταράκης, έλληνας φωτορεπόρτερ 

που εργάζεται στο Λονδίνο και είναι μέλος του 

Associated Press, γύρισε ένα πολύ ενδιαφέρον 

βίντεο για τις ρομποτικές μηχανές που θα 

χρησιμοποιήσει το AP.

http://www.youtube.com/watch?v=xAIgiOORxLY&feature=youtu.be
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• Τι σημαίνει για την 

Intersys η ανάληψη της 

αντιπροσώπευσης της 

Οlympus, ειδικά σε μια 

δύσκολη οικονομική 

συγκυρία; 

Η Olympus αποτελεί ένα από 

τα μεγαλύτερα  ονόματα στον 

χώρο των φωτογραφικών 

μηχανών και η συνεργασία 

με την Intersys, θα βοηθήσει 

και τις δύο πλευρές σε 

ένα δυσμενές οικονομικό 

περιβάλλον. Για να είμαι λίγο 

επίκαιρη, η Intersys «έχει 

πολλά παιχνίδια στα πόδια» 

και πολλά «πρωταθλήματα» 

στην αντιπροσώπευση 

Α-brands. Αυτό ήταν το 

σημαντικότερο σημείο που 

μέτρησε στην επίτευξη της 

συμφωνίας μας. Ο δικός 

μας σεβασμός δε για το 

brand πολλαπλασιάζεται 

εκθετικά αν προσθέσουμε 

στην εικόνα την κυρίαρχη 

θέση της Olympus στον χώρο 

της ιατρικής επεμβατικής 

τεχνολογίας.

• Η γκάμα φωτογραφικών 

Olympus έχει τα φόντα 

να είναι ανταγωνιστική σε 

ποιότητα και τιμές απέναντι 

στις άλλες μεγάλες εταιρίες 

του είδους;

Olympus παγκοσμίως 

σημαίνει «ανταγωνιστικές 

τιμές για τις πραγματικές 

ανάγκες του καταναλωτή». 

Μέγιστο οπτικό ζουμ 

με τη σειρά TRAVELLER, 

δημιουργικές «ευκολίες» 

με τη σειρά CREATOR, 

απλότητα στη χρήση με την 

SMART, και φυσικά την σειρά 

υποβρυχίων και ανθεκτικών 

μηχανών TOUGH, που είναι 

σχεδιασμένες να αντέχουν τις 

πιο αντίξοες συνθήκες, βάθη 

μέχρι 12 μέτρα και αποτελούν 

το σημείο αναφοράς για τους 

λάτρεις της περιπέτειας και 

της κατάδυσης. Σε επίπεδο 

δυνατοτήτων, οι μηχανές της 

Η Intersys Α.E, είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο των Συστημάτων 

Αυτοματισμού Γραφείου και των Ηλεκτρονικών Καταναλωτικών Προϊόντων. Η αφοσίωση 

της Intersys στην καινοτομία κατόρθωσε να μεταμορφώσει το γραφείο παροχής υπηρεσιών 

που ιδρύθηκε το 1962 σε μία μεγάλη, αλλά και ταυτόχρονα, ευέλικτη εταιρεία, με πίστη στις 

ανθρώπινες αξίες και την δύναμη της πρωτοτυπίας. Η σημαντική εμπειρία της Intersys στην 

διάθεση φωτογραφικού εξοπλισμού και οι στρατηγικές συνεργασίες της με κορυφαία brands 

στον κόσμο, την καθιστούν ηγετική εταιρεία στην ελληνική αγορά προϊόντων απεικόνισης.

H αλλαγή της αντιπροσώπευσης μιας μεγάλης εταιρίας του Imaging όπως η Olympus 

αποτελεί per se σπουδαία είδηση. Ιδιαίτερα αν την αναλαμβάνει μια προβεβλημένη εταιρία 

όπως η Intersys. Στα εύλογα ερωτήματά μας απήντησε η κ. Ελένη Παπανδρέου.
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σειράς PEN και η νεοφερμένη OM-D, προσφέροντας καινοτομίες όπως οι μεγαλύτερου 

μεγέθους αισθητήρες Micro Four-Thirds, δυνατότητα αλλαγής φακού και με απίστευτες 

τεχνικές δυνατότητες, αποτελούν ισχυρό εργαλείο όχι μόνο για τον ερασιτέχνη αλλά 

και για έναν επαγγελματία φωτογράφο!

• Επηρεάζει την ευρωπαϊκή πορεία της Olympus η “ιαπωνική περιπέτεια” της 

εταιρίας με την κακοδιαχείριση της προηγούμενης διοίκησης, την αντιδικία με τον 

πρώην CEO M. Woodford και την πρόσφατη περικοπή θέσεων εργασίας;

Σίγουρα, όσο και αν έχει συνηθίσει δυστυχώς το αυτί μας, δεν είναι ευχάριστο να 

συνδέεται ένα brand με ιστορίες σκανδάλων. Αλλά όλα αυτά ουδόλως επηρέασαν ή 

επηρεάζουν τη θέση της στην αγορά, για να μην πω ότι τα μερίδιά της στην Ευρώπη 

βρίσκονται σε ραγδαία ανοδική πορεία μετά και το νέο λανσάρισμα. Όλα δείχνουν 

ότι η υπόθεση που ταλαιπώρησε την εταιρία, αλλά και το Ιαπωνικό χρηματιστήριο 

ολόκληρο, στα τέλη του περασμένου έτους τείνει προς εξομάλυνση. Όσο για το 

μέγεθος των απολύσεων, η Olympus απέχει από το να είναι πρωταθλήτρια σε 

επιδόσεις ανάμεσα στους ανταγωνιστές της. Μάλλον θα έλεγα άργησε περισσότερο 

από εκείνους. Σε ότι αφορά την Ελλάδα και με την τολμηρή αλλαγή που επέβαλε, η 

επένδυσή της μάλλον αυξάνεται παρά μειώνεται.

INTERSYS A.E. 

Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Θέση Ντοροβάτεζα. ΒΙ.ΠΑ. Μαρκοπούλου  Τ.Θ. 8, Τ.Κ. 190 03, Τηλ.: 210 9554000, Fax.: 210 4816640

e-mail: intersys@intersys.gr, www.intersys.gr

• Πείτε μας μερικά λόγια για το 

service. Πως θα καλύψετε τους 

αγοραστές;

Θέλω να είναι απόλυτα 

συνυφασμένη με το brand της 

Olympus 

η άψογη τεχνική υποστήριξη. 

DOA 28 ημερών στα προϊόντα, 

τεχνική κάλυψη σε οποιοδήποτε 

σημείο της Ελλάδος και διετής 

εγγύηση. 

Ο καταναλωτής εντός εγγύησης 

μπορεί να αποστείλει το 

προϊόν μέσω courier και να το 

παραλάβει χωρίς να μετακινηθεί 

από το σπίτι του και μάλιστα 

δωρεάν.

Mε τo πρόσφατo μοντέλο mirrorless Micro 
4/3 ΟΜ-D η Οlympus αναβιώνει μέσω της 
retro σχεδίασης το ιστορικό πρότυπο των 
αναλογικών ρεφλέξ ΟΜ που τόση επιτυχία 
είχαν στη δεκαετία του 1980. 
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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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��(�(?��'(� 2011 - �’ �#�(,

J��5��4� '% F5�� �(", �Q��(", 2011
� 
����3� ���' )��* 5'	)� ��� 2011

����"�� 2!2��� �"����B� ����C���  
2010-2011

2010 2011 %

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

ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 32.036.000,00 39.080.000,00 21,99%

INTERTECH A.E. -PANASONIC 38.875.259,00 32.425.935,00 -16,59%

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. 20.400.413,05 19.134.310,67 -6,21%

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

ΕΛΜΗ SYSTEMS A.E. 13.593.447,58 10.297.039,20 -24,25%

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

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. 5.297.344,04 4.432.204,22 -16,33%

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

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

NEXT A.E. 2.843.719,25 2.486.795,99 -12,55%

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

KODAK  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

& ΚΙΝΗ/ΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Α.Ε.
1.320.549,55 1.605.308,30 21,56%

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

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

ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. 1.554.473,83 1.285.768,11 -17,29%

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

 ΒΕΚΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ & ΤΕΚΝΑ 

Α.Β.Ε.Ε.
672.135,09 552.359,84 -17,82%

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

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

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. 637.921,99 429.857,12 -32,62%

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

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

��(�(?��'(� 8*�(?��8��H& %�����H& 2011 - �"?������(� ��&��%, 
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��(�(?��'(� 8*�(?��8��H& %�����H& 2011 - �"?������(� ��&��%, 

����"�� 2�D�"� ������������ (2�"��) 
�"���B� �"� F�"B�

����C��� 
20010-2011

2010  2011  %

���2������ �. & �. �.�. 1.624.183,87  1.389.137,20  -14,47%

KODAK  ���P�"������ Q�F��-

2B� & 2���/2B� ��2��B� �.�.
1.014.058,35  680.504,93  -32,89%

UNIFOT A.E. / ������� 417.299,38  416.375,85  -0,22%

������ ���2�"���2� �.C.�.�. -586.000,00  388.000,00  -166,21%

�����"����� �.�. -44.691,23  35.716,58  179,92%

��������� FB���"�F�2� �.�. 15.473,06  13.929,74  -9,97%

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

Q�F��2� ������� �.�. 4.632,46  1.859,97  -59,85%

��F� 2���" �.�. 3.963,00  -13,19  -100,33%

 C�2"�� ���B��� & ��2�� 

�.C.�.�.
-4.591,29  -6.095,28  -32,76%

FB����2�!� �.�.�. -47.869,92  -11.365,71  -76,26%

2�������� �.�.�. 3.624,87  -41.052,49  -1232,52%

������ �"����� �.�. -43.004,07  -42.432,77  -1,33%

������ �.�. 102.795,43  -58.082,64  -156,50%

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

�"C������ �. �.�.�. 63.427,91  -73.860,36  -16,45%

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

���������� �F�� �.�. -80.784,11  -202.532,58  -150,71%

F�!�]� F��� ����� �.�.C.�. 1.389.706,67  -202.900,08  -114,60%

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

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

DYNAX F��� ����� �.�.C.�. -222.455,37  -652.706,81  -193,41%

INTERTECH A.E. -PANASONIC -2.612.339,00  -1.492.254,00  -42,88%

      J��5��4� '% F5�� �� �#�+� 
� 
����3� ���' )��* 5'	)� ��� 2011
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C�� ��( facebook & Flickr

� ��� ��, ��'(!�5��, ��( �(.F�( 
F/��+'����: ���	�'�� 2�����*
��

Όταν η πέτρα αρχίζει να μιλάει, λέει τόσα που δεν ακούγεται. Για τον ίδιο λόγο που τα συναισθήματα δεν 

έχουν φωνή. Τα νιώθουμε όμως. Κλαίμε, γελάμε, ερωτευόμαστε... Άλλωστε, αυτά μας διακατέχουν, μας 

κυριεύουν. Το σώμα έρχεται, ζει και φεύγει... Οι ψυχές όμως, οι φορείς των αισθημάτων, μένουν και η 

“Νίκη” μένει και μένει για πάντα.

http://www.flickr.com/groups/photographosmag

http://www.flickr.com/photos/dimitris_kapetanakis/7216250428/sizes/h/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/dimitris_kapetanakis/7216250428/sizes/h/in/photostream/
http://www.flickr.com/groups/photographos_mag
https://www.facebook.com/photographos.mag
https://www.facebook.com/photographos.mag
https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
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Carmignac Gestion
Robin Hammond � *$
��	� ��� Photojournalism Award

To βραβείο Φωτοειδησεογραφίας θεσπίστηκε το 2009 από το ίδρυμα Carmignac Gestion 

με σκοπό να χρηματοδοτεί ένα project το χρόνο πάνω σε ένα προτεινόμενο θέμα και 

διαρκεί μερικούς μήνες. Το θέμα που προτάθηκε για τον τρίτο χρόνο ζωής του βραβείου 

ήταν η Ζιμπάμπουε που υποφέρει από τις συνέπειες της δικτατορίας του Mugabe. Ο 

Robin Hammond, ο νικητής του βραβείου και μέλος του πρακτορείου Panos, κλήθηκε 

να απεικονίσει την κρίση που περνάει σήμερα η χώρα αυτή, βυθισμένη στην φτώχεια 

και χάος. Ο δημιουργός διέμεινε στη Ζιμπάμπουε για πέντε μήνες, ρισκάροντας συχνά τη 

ζωή του. Το βραβείο αυτό θεσπίστηκε από το Ίδρυμα με σκοπό να δώσει την ευχέρεια σε 

φωτορεπόρτερ να δουλέψουν πάνω σε ένα από τα καίρια θέματα χωρίς την πίεση ή την 

επιβολή των παραδοσιακών μέσων. Έτσι οι φωτορεπόρτερ μπορούν να παρουσιάσουν ένα 

project φτιαγμένο εξ ολοκλήρου με βάση τη δική τους ματιά και προσέγγιση. Ο Hammond 

επέλεξε να προσεγγίσει το project τόσο από κοινωνιολογική όσο και από οικονομική 

πλευρά. Απεικονίζει τον πληθυσμό της χώρας που υποφέρει από υποσιτισμό και του 

οποίου η διαβίωση τις περισσότερες φορές εξαρτάται από τα χρήματα που στέλνουν 

συγγενείς που ζουν στο εξωτερικό. Ο Hammond, που έχει βραβευτεί και με το Amnesty 

International Media Award για τα ανθρώπινα δικαιώματα, φυλακίστηκε για 25 μέρες όσο 

βρισκόταν στη Ζιμπάμπουε. Οι φωτογραφίες του θα εκτεθούν το Νοέμβριο στο Chapelle de 

l’Ecole des Beaux-Αrts στο Παρίσι.  

���F%�(

Ο 56χρονος Zacharia πάσχει από Aids. Περνάει τις τελευταίες του μέρες σε ένα πρόχειρο νοσοκομείο της εκκλησίας

Ένα πεντάχρονο αγόρι ψάχνει για 
ανακυκλώσιμα υλικά στα σκουπίδια, για να 
μαζέψει χρήματα για την οικογένεια του.

O 76χρονος περπάτησε από την Μοζαμβίκη 
μέχρι τη ΖΙμπαμπουε όταν ήταν 14 χρονών. 
Σήμερα είναι άρρωστος και μένει με την 
εγγονή του.  © Robin Hammond, Panos photo agency, for the Carmignac  Gestion Photojournalism Award
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�$�+/*$)��� F/��+'�����

Το Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. διοργανώνει διαγωνισμό 

φωτογραφίας με θέμα:

“διαδρομές”, Ο μεγάλος νικητής θα 

κερδίσει δωρεάν παρακολούθηση του 

Α΄ έτους του Ι.Ι.ΕΚ. E.S.P. (αξίας 3000 

€). Ο δεύτερος νικητής θα έχει έκπτωση 

50% των διδάκτρων του Α΄ έτους του 

Ι.Ι.ΕΚ. E.S.P. (αξίας1500 €)*. Το 3ο 

βραβείο είναι ένα Apple iPhone 4S 64GB  

(αξίας 900 €) και το 4ο βραβείο είναι 

η έκπτωση 50% των διδάκτρων του 

προγράμματος e-Learning (αξίας1000 €). 

Ο αριθμός των φωτογραφιών του κάθε 

συμμετέχοντα δεν πρέπει να ξεπερνά 

τις 3 φωτογραφίες, Α/Μ ή έγχρωμες, 

διαστάσεων 10x15 εκ. έως 24x30 εκ.  Η 

παράδοση μπορεί να γίνει με ένα από 

τους τρεις τρόπους : α) συμβατική μορφή  

ή  β) ψηφιακή μορφή CD (ανάλυση 

300dpi, φορμά JPEG) ή γ) με e-mail στη 

διεύθυνση phoesp@gmail.com  

Στείλτε τις φωτογραφίες και ένα 

βιογραφικό σας από 16/08/12 έως 

16/09/12 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην 

παρακάτω διεύθυνση:

Ι.Ι.Ε.Κ E.S.P.

Ναυμαχίας Έλλης 3-5, Λαδάδικα ,Τ.Κ 

54625, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 541148       Fax: 2310 541709

url: www.esp.gr          

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 

20/09/12 στην ιστοσελίδα της σχολής. Οι 

καλύτερες συμμετοχές θα πάρουν μέρος 

στην ομαδική έκθεση φωτογραφίας 

“διαδρομές” στη Gallery E.S.P στις 

16/11/12. 

Permajet
F1�*���'�� �#)�$� �*��()$�/*

Και στο παρελθόν η εταιρία Permajet είχε προωθήσει στην 

αγορά λύσεις μείωσης κόστους των μελανιών για φωτογραφικής 

ποιότητας εκτυπωτές inkjet. Κάτι πολύ σημαντικό με δεδομένο 

ότι το αναλώσιμο αποτελεί στο σημαντικότερο κόστος για το 

φωτογραφείο και τον επαγγελματία. Τώρα η εταιρία ανήγγειλε 

ένα καινούργιο σύστημα με μελάνια EcoFlo που συνεργάζεται με 

τον εκτυπωτή Epson R3000. Στην κανονική θέση των κασεττών 

κουμπώνει μια ειδική πολλαπλή κασέττα που με σωληνάκια 

καταλήγει σε 9 φιαλίδια με τα  μελάνια pigment. Περιλαμβάνεται 

σετ 9 φιαλιδίων Permajet ImageLife των 125ml έκαστο.

Panasonic DMC-G5
����'5�0� )�� )���� Panasonic Micro 4/3

Εκεί που καλά καλά δεν έχει προλάβει να έλθει στην Ελλάδα η από πέρυσι αναμενόμενη 

G3 και το ιαπωνικό εργοστάσιο προχώρησε στην παρουσίαση νέου μοντέλου. Στο 

επίκεντρο της σχεδίασης βρίσκεται ο αισθητήρας 16Megapixel LiveMOS νέας εσοδείας 

μαζί με ηλεκτρονικά Venus Engine και σύστημα 3DNR για την αποθορυβοποίηση και 

τα περιγράμματα και MultiNR που ανιχνεύει τη φωτεινότητα σε διαφορετικά σημεία της 

εικόνας και αναλόγως εφαρμόζεται μείωση θορύβου. Στο τομέα της εστίασης υιοθετείται 

σύστημα με ανίχνευση του κοντράστ  και έχει καλύτερη ακρίβεια σε επαρκή φωτισμό και 

με φωτεινό φακό. Η εστίαση γίνεται και με Touch AF ακουμπώντας στην επαφική οθόνη. 

Η σκόπευση γίνεται είτε μέσω του ψηφιακού προσοφθαλμίου LVF (Live View Finder) με 

ανάλυση 1,44Megapixel και 100% κάλυψη είτε μέσω της αρθρωτής οθόνης αφής LCD 

ανάλυσης 920.000 pixel. Επίσης η νέα λειτουργία TouchPad επιτρέπει την ταυτόχρονη 

λειτουργία και οθονης και προσοφθαλμίου ταυτοχρόνως. Οσοι ενδιαφέρονται για ειδικές 

λειτουργίες θα μείνουν ευχαριστημένοι από χαρακτηριστικά όπως AF Tracking, Intelligent 

ISO Control, Intelligent D-range Control, Face Recognition και Intelligent Scene Selector.

Πέρα από μηχανές Micro 4/3 και compact, βρήκε την ευκαιρία να παρουσιαστεί και ένας 

φακός zoom, o Lumix Vario G 45-150mm Asph. Mega OIS. Mε φυσικό μήκος μόνον 

73mm ανήκει στους μικρότερους της κατηγορίας  και ζυγίζει μόλις 200γρ. Περιλαμβάνει 

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης και την ειδική επίστρωση με νανοκρυστάλλους της 

Panasonic.  INTERTECH 210 9692300
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F4��� virtual reality!

Οι Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων κλείνουν φέτος τον Σεπτέμβριο ένδεκα 

χρόνια ζωής, και μαζί τους το Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, 

μοναδικό φόρουμ της χώρας μας για τους σοβαρούς μελετητές του μέσου. Από την 

πρώτη στιγμή, ο ανεξάρτητος αυτός θεσμός έγινε γνωστός ως τόπος συνάντησης 

παλαιών και νέων φωτογράφων, αποκτώντας γρήγορα εθνική εμβέλεια. Δυστυχώς, 

το τίμημα της ανεξαρτησίας υπήρξε η μόνιμη οικονομική αβεβαιότητα, αφού ουδέποτε 

χρηματοδοτήθηκε τακτικά από δημόσιο ή εμπορικό φορέα. Ο προϋπολογισμός 

των Συναντήσεων μπορεί να φαινόταν αστείος σε σύγκριση με εκείνους αντίστοιχων 

πολιτισμικών δρώμενων, εντούτοις έπρεπε με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Τα ελάχιστα 

ταμειακά αποθέματα εξαντλήθηκαν με την οργάνωση των περσινών ΦΣΚ, ενώ μέχρις 

στιγμής και εν μέσω γενικότερης οικονομικής κρίσης, δεν έχει βρεθεί εναλλακτική  

χρηματοδότηση. Επειδή όμως η ακύρωση του θεσμού αλλά και η αναστολή για ένα 

χρόνο είναι εντελώς αδιανόητη, οι ΦΣΚ 2012 θα πετάξουν, προσωρινά ελπίζουμε, 

από τα Κύθηρα στο διαδίκτυο. Έτσι, η εκθεσιακή πλευρά των ΦΣΚ θα φιλοξενηθεί 

φέτος από την καινούργια διαδικτυακή γκαλερί Αριάδνη (www.ariadnephotogallery.

com), όπου θα παρουσιαστεί αφενός ομαδική έκθεση με έργα των βραβευμένων 

κατά το παρελθών συμμετεχόντων στην ετήσια έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων, 

και αφ ετέρου ατομική έκθεση του βραβευμένου το 2011 φωτογράφου Ανδρέα 

Σκρέλη. Το Φωτογραφικό Συνέδριο, τον συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει φέτος 

η Πηνελόπη Πετσίνη, έχει θέμα «Φωτογραφία & Ντοκουμέντο». Το θέμα καλύπτει την 

χρήση της φωτογραφίας στα πλαίσια της καταγραφής και τεκμηρίωσης γεγονότων, 

της εξερεύνησης και ταξινόμησης τόπων και λαών, της διατύπωσης επιστημονικών 

παρατηρήσεων καθώς και το ντοκουμέντο ως είδος, παράδοση, ύφος και πρακτική 

που περιλαμβάνει πτυχές της κοινωνιολογίας, της ιστορίας, της δημοσιογραφίας 

και της τέχνης. Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν σχετικό κείμενο ή ανακοίνωση 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τις ΦΣΚ. Τέλος, θα δημοσιευθεί διαδικτυακά (με 

την πιθανή δυνατότητα παραγγελίας έντυπου αντίγραφου) αναμνηστικό λεύκωμα που 

θα εξιστορεί με κείμενα, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό τα πρώτα δέκα χρόνια των 

Φωτογραφικών Συναντήσεων Κυθήρων. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα των ΦΣΚ καθώς και στο Facebook. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε να 

γραφτείτε στη λίστα παραληπτών πληροφοριών των Συναντήσεων.

info@photokythera.com

http://www.photokythera.com

http://www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters/

http://www.ariadnephotogallery.com

Samsung Electronics 
Hellas 
Y��)��'�:�$ ���� {���*�� 

�1���4� )��* ��'��� ���� �'�� 

���� �����$�
�#� �+(*��

Η Samsung Electronics Hellas, επίσημος 

χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής 

Επιτροπής, στηρίζει τους Έλληνες 

αθλητές στη δύσκολη προετοιμασία 

τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 

«Λονδίνο 2012». Με πρεσβευτές της 

στην υποστήριξη αυτή τους αθλητές 

Βούλα Παπαχρήστου (τριπλούν), 

Βασιλική Βουγιούκα (ξιφασκία), 

Βλάσση Μάρα (ενόργανη γυμναστική), 

Σπύρο Γιαννιώτη (κολύμβηση ανοιχτής 

θαλάσσης) και Χρήστο Αφρουδάκη 

(υδατοσφαίριση), η εταιρεία στέκεται 

αρωγός στο πλευρό των Ελλήνων 

αθλητών, στηρίζει τη δύσκολη και 

αληθινή προσπάθειά τους  και δηλώνει 

δύο πράγματα: πρώτον, πως δεν είναι 

μόνοι τους σε αυτόν το δύσκολο δρόμο 

προς τη νίκη. Η Samsung έγινε ο εθνικός 

χορηγός των Ολυμπιακών Αγώνων της 

Σεούλ το 1988. Από τους χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Nagano το 

1998, η Samsung έγινε “Παγκόσμιος 

Ολυμπιακός Χορηγός” στην κατηγορία 

της Ασύρματης Επικοινωνίας 

(εξοπλισμός) με σταθερή δέσμευση 

προς το θεσμό. Επιπλέον, η εταιρεία 

είναι υποστηρικτής της Ολυμπιακής 

Λαμπαδηδρομίας, έχοντας συμμετάσχει 

στις Λαμπαδηδρομίες των Ολυμπιακών 

Αγώνων «Αθήνα 2004», «Τορίνο 2006», 

«Πεκίνο 2008» και «Λονδίνο 2012».
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Μετά από φημολογίες και διαδόσεις επιβεβαιώθηκε από τη Nikon η εξέλιξη ενός ειδικού 

super telephoto φακού σειράς AF-S με κύκλο κάλυψης full frame κατάλληλου για 

όλα τα FX format σώματα. Ο φακός θα έχει φωτεινότητα f/5,6 και θα εφοδιάζεται με 

σύστημα οπτικής σταθεροποίησης που θα ενεργεί με ειδικό διορθωτικό γκρουπ στοιχείων 

αντισταθμίζοντας τους όποιους κραδασμούς. Όπως δήλωσε σχετικά α κος Robert Cristina, 

διευθυντής Professional Services Nikon Europe, «…αισθανόμαστε καταπληκτικά που 

ανακοινώνουμε ένα παρόμοιο ορόσημο στην εξέλιξη των οπτικών Nikkor και μάλιστα σε 

σχέση με τις  φετεινές αθλητικές εκδηλώσεις. Αντανακλά τη φιλοσοφία μας που υλοποιεί 

διάφορες ιδέες και μετουσιώνει σε πραγματικά προϊόντα προτάσεις από χρήστες όπως 

φωτογράφοι σπορ, άγριας φύσης και ρεπορτάζ>» ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Panasonic LX7
H 0$0�5�� ��� LX5 �� CMOS 10.1�egapixel

Aπό καιρό κυκλοφορούσαν φήμες για την αντικατάσταση της LX5 με δεδομένο ότι το παλιό στοκ 

είχε σχεδόν εξαντληθεί. Οι διαφορές από την LX5 ανάγονται κυρίως στο διαφορετικό αισθητήρα 

που πλέον είναι CMOS 1/1,7in. 10.1Megapixel αντί για CCD 1/1,63in. και στον φακό Leica 

Vario-Summilux 24-90mm με εκπληκτική φωτεινότητα f/1,4-2,3. O σχεδιαστικά πολύπλοκος όσο 

και εξελιγμένος αυτός φακός αποτελείται από 11 στοιχεία σε 10 γκρουπ εκ των οποίων τα πέντε 

ασφαιρικά με εννέα ασφαιρικές επιφάνειες καθώς και ένα οπτικό κρύσταλλο χαμηλής διάχυσης 

ED (Extra low Dispersion) για πρώτη φορά σε compact ψηφιακή φωτογραφική μηχανή της 

Panasonic. Και μάλιστα με την εγγύηση καλύτερης απόδοσης χάρη στην τελευταίας τεχνολογίας 

πολλαπλή επίστρωση Nano Surface Coating που ελαχιστοποιεί τη θάμβωση ειδικά σε μήκος 

κύματος 380-780nm. Mέσα στις δυνατότητες του νέου αισθητήρα και των ηλεκτρονικών Venun 

Engine, είναι και η λειτουργία Intelligent Noise Reduction που εφαρμόζει με έξυπνο αλγόριθμο 

αποθορυβοποίηση κατά περιοχές. Πολύ εξελιγμένο είναι και το burst mode με 11fps σε φουλ 

ανάλυση και μηχανικό κλείστρο ή 5fps με Continuous AF. H λειτουργία Creative Controla 

περιλαμβάνει 16 ψηφιακά εφέ στο όπως Soft Focus*4, Dynamic Monochrome, Impressive Art, 

One Point Color, Cross Process, Low Key, Toy Effect, Star Filter, Expressive, Retro, High Key, 

Sepia, Hi Dynamic, Miniature Effect*καθώς και τα νέα αποκλειστικά εφέ Radial Defocus και 

Smooth Defocus για ρυθμιζόμενη προσομοίωση αποεστίασης.

Η φωτεινότητα της οθόνης 3in. 920K LCD 

ρυθμίζεται αυτόματα σε 11 επίπεδα. 

Η εργονομία έχει αναβαθμιστεί 

με εξωτερικό δακτυλίδι επιλογής 

διαφράγματος, εσωτερικό φίλτρο 

Neutral Density και χειροκίνητη εστίαση. 

Το video είναι βεβαίως full HD σε 

format ΑVCHD (MPEG.4/H.264) σε 

προχωρημένη έκδοση με διατήρηση 

του autofocus και της οπτικής 

σταθεροποίησης και κλιμακωτό zoom 

καθώς και υψηλής ποιότητας καταγραφή 

ήχου INTERTECH 210 9692300

LG Electronics Hellas 
�*�71�$)� 0$��1�*�$
(* 

)����5(* 

Αναβάθμιση για διευθυντικά 

στελέχη, σε κομβικά Business 

Units πραγματοποιήθηκε στην LG 

Electronics Hellas. Πιο συγκεκριμένα, 

καθήκοντα Consumer Electronics 

Director για την Ελλάδα και την 

Κύπρο αναλαμβάνει ο κ. Άρης 

Κουτελός, μέχρι πρότινος Home 

Entertainment Senior Sales 

Manager της LG Electronics Hellas. 

Ο κ. Κουτελός είναι από τα πλέον 

καταξιωμένα στελέχη στον χώρο 

των καταναλωτικών προϊόντων. 

Συνολικά επί 8 χρόνια, από το 2004 

έως σήμερα, ανήκει στο ανθρώπινο 

δυναμικό της LG. Το νέο του 

πορτοφόλιο συμπεριλαμβάνει τα 

προϊόντα οικιακής ψυχαγωγίας, τις 

οικιακές συσκευές καθώς και τον 

οικιακό κλιματισμό. Είναι πτυχιούχος 

του τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Πατρών. Ταυτόχρονα, 

ο κ. Γιάννης Μαντάς, B2B Senior 

Sales Manager μέχρι πρότινος, 

αναλαμβάνει τη θέση του Air 

Conditioning and Energy Solutions 

& B2B Director για την Ελλάδα και 

την Κύπρο. 

Έχει αναλάβει θέσεις κλειδιά στην 

LG Electronics Hellas, κατά τα 

προηγούμενα 8 χρόνια, ενώ με 

το νέο ρόλο που αναλαμβάνει 

θα είναι υπεύθυνος για τους 

κλάδους θέρμανσης, εξαερισμού, 

κλιματισμού (HVAC) και ενεργειακών 

λύσεων, καθώς και για το σύνολο 

της B2B εμπορικής δραστηριότητας 

της LG Electronics Hellas. Είναι 

διπλωματούχος απόφοιτος 

της Πολυτεχνικής Σχολής και 

Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος 

πτυχίου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

Ο κ. Ζαφείρης Ψαραδέλλης 

εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα 

του Mobile Communications (MC) 

& ISP Director για την Ελλάδα 

και την Κύπρο. Ο κ. Ψαραδέλλης 

διαχειρίζεται μία γκάμα προϊόντων, 

όπως smartphones και οθόνες Η/Υ, 

η οποία είναι συνυφασμένη με την 

καινοτομία και την τεχνολογία αιχμής 

που προάγει η LG Electronics.
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Το Σάββατο 4 Αυγούστου 2012, λίγο μετά την πανσέληνο του Αυγούστου, θα απλωθεί 

στον αμμουδερό πυθμένα της θάλασσας του Ποσειδίου, στην Καλάνδρα Χαλκιδικής 

(πρώτο πόδι), η έκθεση φωτογραφίας του Βασίλη Καρκατσέλη, με τίτλο “Νομίζεις ότι 

ξέρεις την ιστορία”. 40 έγχρωμες φωτογραφίες αθέατων λεπτομερειών της ζωής στην 

πόλη, κατάλληλα προετοιμασμένες για να αντέχουν στην μακροχρόνια παραμονή τους στο 

νερό, θα βυθιστούν σε βάθος περίπου 2,5 μέτρων στη θάλασσα, ώστε να είναι και εύκολα 

ορατές από τους κολυμβητές, και να μην τους ενοχλούν. Ένα μηχανισμός θα τις κρατά 

σε απόσταση από την άμμο, ώστε να μη βυθίζονται σε αυτήν. Η καθαρότητα των νερών 

στη συγκεκριμένη περιοχή, σε συνδυασμό με την ποιότητα και σύσταση της άμμου που 

προσφέρει διαύγεια, θα επιτρέπουν στον κολυμβητή να τις βλέπει ακόμη και έξω από το 

νερό και δίχως εξοπλισμό. Από τον δημιουργό τους, όμως, για να τις απολαύσει κάποιος, 

και για τη σωστή αξιολόγησή τους, προτείνεται μάσκα θαλάσσης και αναπνευστήρας.

Pentax
�4��� +$� �$� compact;

Μια δήλωση του προέδρου 

της Ricoh Pentax, Noboru 

Akahane, σύμφωνα με την 

οποία δεν θα δούμε άλλες 

compact φωτογραφικές 

μηχανές με το όνομα Pentax 

στο μέλλον, έχει προκαλέσει 

διεθνή αίσθηση. Ο πρόεδρος 

δήλωσε ότι δεν είναι στα 

σχέδια του να ασχοληθεί 

η Pentax με τις compact 

μηχανές αλλά να αφοσιωθεί 

στις μηχανές με εναλλάξιμους 

φακούς, είτε αυτές είναι DSLR 

είτε mirrorless. 

Παρά τις αντιδράσεις αυτό 

μάλλον δεν σημαίνει ότι 

τελείωσαν οι compact για 

την εταιρία αλλά ότι η εταιρία 

σκοπεύει να ξεχωρίσει τα brand 

names της ώστε να επεκταθεί το 

καθένα στο κομμάτι της αγοράς 

που μπορεί να αποδώσει. 

Samsung
MV900F flip-screen �� Wi-Fi

Ακόμα μια προσθήκη στην σειρά των “έξυπνων” compact μηχανών της με την 

αγαπημένη οθόνη που γυρίζει παράλληλα με το φακό και ευνοεί τα αυτοπορτραίτα. 

Φυσικά γνωρίζοντας τις ανάγκες της κατηγορίας των καταναλωτών στην οποία 

απευθύνεται έχει εφοδιάσει την MV900F και με Wi-Fi. Διαθέτει φακό 16.3 MP αισθητήρα 

CMOS, 5x zoom και φακό 25-125mm, f/2.5-6.3. Η αρθρωτή οθόνη είναι στις 3.3 ίντσες. 

Στα πλεονεκτήματα της είναι φυσικά η σύνδεση με δίκτυα όπως το Facebook, το Picasa, 

το Photobucket και το YouTube χωρίς την μεσολάβηση υπολογιστή και καλωδίων. 

SAMSUNG 2130163800  

�++����

Πωλείται φακός Canon EF 17-40/4 L με 

φίλτρο UV, σε άριστη κατάσταση, 440€. 

kostas@pixelonpaper.gr
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Θεοδόση Γεωργιάδης σπούδασε φωτογραφία στην E.S.P της Αθήνας.  

Σήμερα διατηρεί τα studio “theodosis georgiadis photography” και 

“anotherstudio” που ασχολούνται με την διαφημιστική φωτογραφία και τη 

φωτογραφία γάμου. Έχει συνεργαστεί με διάφορους εκδοτικούς οίκους και 

εταιρείες για την επεξεργασία και την εκτύπωση των εικόνων τους, ανάμεσα 

στους και οι Netprint και το δίκτυο των Photo Experts.

http://www.anotherstudio.gr/  www.theodosisgeorgiadis.com
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