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Θα το πω καθαρά και χωρίς περιστροφές: 

Ο φωτογραφικός κλάδος ευτύχησε να 

ζήσει τον παλμό και την επιτυχία μιας άριστα 

οργανωμένης εμπορικής έκθεσης εν μέσω 

της πιο κακής οικονομικής συγκυρίας που 

γνώρισε ο τόπος. Για όσους έχουν βραχεία 

μνήμη θυμίζω επιγραμματικά τα γεγονότα.

• Πριν τα Χριστούγεννα

Κανείς δεν ήθελε να ακούσει κουβέντα για την 

έκθεση. Θα πάρουμε... την δόση; Θα βγούμε 

από το ευρώ; Έχει άραγε λεφτά να ψωνίσει 

ο κόσμος; Επιπλέον, στους υποψήφιους 

εκθέτες επέτεινε την αναποφασιστικότητα

η αναγγελία διοργάνωσης κι άλλης έκθεσης, 

τις ίδιες ημερομηνίες, που τελικά ανέστειλε 

την διοργάνωσή της. Με άλλα λόγια: Όλα 

στήθηκαν και οργανώθηκαν μέσα σε δυο 

μήνες. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν 

τουλάχιστον τα μεγάλα περίπτερα έκλειναν 

οκτώ μήνες πριν. 

• Κόστολόγια 

Παρά το μεγάλο κόστος διαφήμισης και 

προβολής, που αυτό πρώτα απ’ όλα 

επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος της 

διοργάνωσης καταφέραμε να συμπιέσουμε 

τα κόστη συμμετοχής των εκθετών στο 

ελάχιστο εφικτό επίπεδο, συμμεριζόμενοι 

έμπρακτα τις δυσκολίες ρευστότητας όλων 

των επιχειρήσεων. Παράπονα για ...ακριβές 

τιμές δεν διατυπώθηκαν από κανένα, οπότε 

πιστεύουμε ότι είμαστε αντικειμενικοί στα 

λεγόμενά μας.

• Σήμανση – Parking

Το Στάδιο Ξιφασκίας στο Ελληνικό 

προορίζεται για πώληση. Ενδεχομένως και να 

κατεδαφιστεί. Δεν υπάρχει δε καμία σήμανση 

που να οδηγεί σε αυτό τους επισκέπτες. 

Το κενό αυτό αναπλήρωσε με υψηλό κόστος 

η διοργάνωση. Επίσης η αχανής έκταση 

του πρώην αεροδρομίου οριοθετήθηκε: οι 

χιλιάδες επισκέπτες καθοδηγήθηκαν όλες τις 

ημέρες λειτουργίας της έκθεσης από δώδεκα 

έμπειρους παρκαδόρους σε προκαθορισμένες 

θέσεις. Για λόγους περιορισμού του κόστους 

θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς ότι 

κάνουν όλοι οι άλλοι διοργανωτές εκθέσων 

σε αυτό τον χώρο: παρκάρετε όπου θέλετε... 

Μία ολόκληρη πίστα αεροδρομίου έχετε 

μπροστά σας... Κι όμως δεν προτιμήσαμε την 

φθηνή λύση αλλά την τάξη στο parking.  

• Σύλλογοι και Σωματεία

Σχεδόν 600 τ.μ. προσφέρθηκαν δωρεάν σε Συλλόγους και Σωματεία 

επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων και μάλιστα επιπλωμένα! 

Είχε η διοργάνωση αναλάβει κάποια τέτοια υποχρέωση; Ασφαλώς και όχι. 

Η κίνηση έγινε απλά και μόνον από φωτογραφικό - πατριωτικό καθήκον προς τον 

κλάδο.  Επίσης για πρώτη φορά η έκθεση φιλοξένησε τόσα πολλά - εκατοντάδες 

- φωτογραφικά έργα που κόσμησαν όλες τις γωνιές της έκθεσης.

• Δεξίωση εγκαινίων

Όταν λέμε ότι γιορτάζουμε τα είκοσι χρόνια της έκθεσης το εννοούμε! 

Παρά την κρίση και τα προβλήματα, αμέσως μετά το τελετουργικό των εγκαινίων, 

την Παρασκευή 5/4 στις 8 η ώρα, άνοιξε  μπουφές για 300 άτομα με άφθονη 

μπύρα AMSTEL, κρασιά και τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ και πλούσια εδέσματα. Μέχρι 

γαλακτομπούρεκα... είχε ο μπουφές! Ακόμη, με ώρα έναρξης τα εγκαίνια της 

έκθεσης στα όρια των περιπτέρων ΦΩΤΟγράφου και εστιατορίου εγκαταστάθηκε 

συγκρότημα που έπαιζε ζωντανή λαϊκή μουσική όλες τις μέρες της έκθεσης, κάτι 

που δεν ξαναματάγινε ουδέποτε μέχρι σήμερα! Είχαμε κάποια υποχρέωση να 

υποστούμε όλη την παραπάνω δαπάνη; Ασφαλώς και όχι. Το κάναμε για να 

δώσουμε μία νότα χαράς και αισιοδοξίας στους επισκέπτες γεγονός που θεωρώ 

ότι το πετύχαμε. (Aποδέχομαι οποιονδήποτε χαρακτηρισμό...)

• Διαφήμιση και προβολή της έκθεσης

Ήταν έντονη, στοχευμένη και έγινε από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Από σχεδόν 

όλα τα περιοδικά τεχνολογίας, από το διαδίκτυο, την τηλεόραση, από 40 

ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, από εφημερίδες (με κορωνίδα την 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ), με διανομή πολλών χιλιάδων προσκλήσεων, με αυτοκόλλητα, 

αφίσες, με δελτία τύπου κλπ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να 

ενδιαφέρεται έστω για λίγο για την φωτογραφία και την ψηφιακή τεχνολογία που 

να μην πληροφορήθηκε για τη διοργάνωση της PHOTOVISION. 

Όμως κάπου εδώ θα πρέπει να σταματήσω για σήμερα απευθύνοντας ένα 

μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εκθέτες - και ιδιαίτερα στον ΣΕΚΑΦ - για 

την  εμπιστοσύνη τους στη PHOTOVISION και ασφαλώς στον μεγάλο χορηγό 

επικοινωνίας της PHOTOVISION, στον Όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. 

Editorial 

Συνηθισμένη εικόνα από την είσοδο της έκθεσης το κατώφλι της οποίας πέρασαν 
σχεδόν 22.000 επισκέπτες
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Σε μία συμβολική κίνηση την κορδέλα έκοψαν από κοινού Σ.Ε.Κ.Α.Φ, Π.Ο.Φ. & διοργάνωση της έκθεσης

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
Διευθυντής PHOTOVISION

“... Είκοσι χρόνια PHOTOVISION. 
Ο κλάδος έζησε συναρπακτικές 
αλλαγές...”

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΗΒΑΣ
Πρόεδρος Συνδέσμου Ελλήνων 
Κατασκευαστών Αντιπροσώπων & 
Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & 
Συστημάτων Εικόνας
 
“...Αισιοδοξία και εξωστρέφεια ως 
αντίδοτο στην κρίση...”

ΚΩΣΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Φωτογράφων 

“...Το φωτογραφικό κατάστημα 
πιέζεται αφόρητα. Αν η κατάσταση 
συνεχισθεί έτσι, δεν θα αντέξει...”

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής 
Ελληνο - Ιταλικού
Επιμελητηρίου Αθήνας

“...Η συμμετοχή στην έκθεση 
αποδεικνύει ότι ο κλάδος 
αντιστέκεται στην κρίση...”

Εκατοντάδες παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον αχανή χώρο του πρώην Δυτικού αεροδρομίου με τον εκθεσιακό χώρο να δεσπόζει στο κέντρο.

Συνηθισμένη εικόνα από τους διαδρόμους της έκθεσης

Από αριστερά: Σπύρος Διαμαντόπουλος /Πρόεδρος ΕΚΦΑ, Αν. Ανδρεόπουλος/Αντιπρόεδρος ΕΚΦΑ & Γραμματέας ΠΟΦ, Γιώργος Παπαθανασίου/Πρόεδρος 
ΦΟΙΒΟΥ, Β. Κουτρουμάνος/Ταμίας ΕΦΕ, Κώστας Αλεξίου/Πρόεδρος ΠΟΦ, Τ. Τζίμας /Διευθυντής Photovision, Nicolas Nanev / Φωτογραφος - φωτορεπόρτερ, 
Δ.Παπαϊωάννου / Πρόεδρος ΦΩΤΑΚΤΙΣ Ν.Ηλείας, Γιάννης Μανιώρος / Α’Αντιπρόεδρος ΠΟΦ & Σ.Ε.Φ. Ν. Ηρακλείου Κρήτης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. Γρηγορόπουλος, Γ. Κανελλόπουλος, D. M. Quan, Μ. Κυρζίδης
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I AM THE BIG PICTURE

I AM THE 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 ένα έργο τέχνης. iamnikon.gr
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Πλούσιο μπουφέ στη βραδιά των εγκαινίων απόλαυσαν όλοι οι 
προσκεκλημένοι

Το “Γαλακτομπουρεκάκι” μας γλύκανε με το πεντανόστιμο και 
“πατενταρισμένο” γλυκό!

 Γιορτή χωρίς μπουζουκάκι και κιθάρα δεν γίνεται!

Απόψεις του χώρου των εγκαινίων από διαφορετική οπτική γωνία

� $#%�&'� #!"����&� 
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Η νέα μπύρα 
RADLER της 
AMSTEL 
αναμένεται να 
κάνει θραύση 
στις ελληνικές 
παραλίες. Είναι 
δροσερή, περιέχει 
ελάχιστο αλκοόλ 
και ξεδιψάει 
αμέσως! 

�� �()�!(� �&� #!"����&�

Το Bar σέρβιρε παγωμένη 
μπύρα Radler της AMSTEL με 
γεύση λεμονιού
και 2% αλκοόλ, 
ΑΣΚΗΤΙΚΟ κόκκινο
και δροσερό λευκό
κρασί, αφρώδες 
BIANCO NERO και 
παλαιωμένο τσίπου-
ρο DARK CAVE
 της οινοποιίας
 ΤΣΙΛΙΛΗ.
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Live φωτογράφηση στο μεγαλύτερο περίπτερο της έκθεσης, στο περίπτερο της Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.

Μερική άποψη 
από το μεγάλο 
Cafe – Bar 
– Restaurant 
της έκθεσης που 
ήταν πάντοτε 
γεμάτο από 
κόσμο!
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Εορταστικός 
διάκοσμος και...
μόνιμη ζωντανή 
μουσική στο 
περίπτερο του 
ΦΩΤΟγράφου. 
Αργά το βράδυ 
πολλοί επισκέπτες 
αυθόρμητα έπαιρναν 
το μικρόφωνο, η 
παρέα και το κέφι 
μεγάλωναν και η 
υπηρεσία ασφαλείας 
υποχρεωνόταν να 
...φυγαδεύσει τους 
τελευταίους!

Η αθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής της SONY έκλεψε την παράσταση! Καλοστημένο και καλοσχεδιασμένο το show φωτογραφήθηκε σχεδόν από όλους 
τους επισκέπτες!

Weekly teuxos191.indd   11 12/4/2013   9:02:03 ��



������ 191 •  �����	
 15 
�	���� 2013 ����
 12

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

Weekly teuxos191.indd   12 12/4/2013   9:02:06 ��

http://www.theobros.gr/


������ 191 •  �����	
 15 
�	���� 2013 ����
 13

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

 �"$��*'#�+ #",#�*�

I LOVE PHOTOGRAPHY. Kαλέσαμε τους φίλους του περιοδικού να μας βάλουν στην μαγεία της σχέσης τους με την φωτογραφία. Οι συμμετοχές 
που λάβαμε ήταν πάρα πολλές και το επίπεδο oμολογουμένως υψηλό. Το Ψηφιακό Τύπωμα - χορηγός της έκθεσης ανέλαβε τις εκτυπώσεις. 

Defile στο περίπτερο της PhotoShop Digital. Μοντέλα φωτογραφήθηκαν στη πασαρέλα με καλοσχεδιασμένα και υψηλής αισθητικής ψηφιακά 
άλμπουμ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6/4, το απόγευμα. 

Weekly teuxos191.indd   13 12/4/2013   9:02:07 ��
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Απόστολος Κανάκης: Κέρδισε μία JVC ActionCam GC-XA1 αξίας €290 
προσφορά της εταιρείας BLK Οπτικοακουστικά Μέσα ΕΠΕ

158 λάτρεις του ποδηλάτου και της φωτογραφίας δήλωσαν συμμετοχή στην πρώτη ποδηλατοδρομία της PHOTOVISION. 
Η βόλτα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 7 Απριλίου. Με εκκίνηση από τον εκθεσιακό χώρο έφθασαν έως το Καβούρι και επέστρεψαν και 
πάλι στο στάδιο Ξιφασκίας στην PHOTOVISION, δηλαδή συνολική απόσταση 25χλμ. Οι τέσσερις τυχεροί νικητές, που κέρδισαν από μια Action Cam, 
αναδείχτηκαν μετά από κλήρωση η οποία πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της ποδηλατοβόλτας και παρέλαβαν τα δώρα τους απ’ τα περίπτερα των 
χορηγών στον εκθεσιακό χώρο της PHOTOVISION.   

Βασίλειος Παρούσης: Κέρδισε μία GoPro Hero 3 Silver αξίας €349 
προσφορά της εταιρείας Drakos Digital

 Σοφία Λιώρη: Κέρδισε μία AEE Technology Magicam SD21
αξίας €259 προσφορά της εταιρείας Photozone

Γρηγόρης Ιωσηφέλλης: Κέρδισε μία Sony ActionCam HDR-AS15 αξίας €320 
προσφορά της εταιρείας Sony Hellas

Αναμνηστική φωτογραφία των νικητών στο stand του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος λίγο μετά την κλήρωση

������ 191 •  ������� 15 ��
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Σεμινάριο Στράτου Αγιάνογλου με θέμα: “Καλύτερες φωτογραφίες, τώρα!” Σεμινάριο Ν. Μπακογιάννη με θέμα: “Πως να 
αξιοποιήσετε τα social media & τις ιστοσελίδες’’ 

Μερική άποψη από την ενημερωτική συνάντηση του ΦΟΙΒΟΥ (αριστερά) και δεξιά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων

Το σεμινάριο για την φωτογραφία Glamour από το Athens Art Studio συγκέντρωσε τον περισσότερο κόσμο!

Σεμινάριο Β. Βασαλάκη με θέμα: “Μάθετε τα 
μυστικά της ψηφιακής μηχανής”

Weekly teuxos191.indd   17 12/4/2013   9:02:15 ��
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Ορέστου 32, 11853 Αθήνα. Τηλ.: 210 3463574 fax: 210 3463575
theobros@acci.gr  - info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com
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Epson Ink Tank System
������	�� �	� ���	�
 ��	����
 inkjet

Μέχρι στιγμής η inkjet εκτύπωση υστερούσε απέναντι στα αντίστοιχα laser ως 

προς την παράμετρο του κόστους εκτύπωσης. Ειδικά τα μικρά οικιακού τύπου 

εκτυπωτικά μηχανήματα είναι μάλλον ασύμφορα για μεγάλο αριθμό αντιτύπων. 

Μέχρι στιγμής η μόνη λύση ήταν τα συστήματα συνεχούς τροφοδοσίας τύπου 

CIS (continuous ink supply) με σωληνάκια και εξωτερικές δεξαμενές μελανιών 

τα οποία προέρχονταν από τρίτους προμηθευτές. Όμως το πρόβλημα ήταν α. η 

…ρετσινιά του DIY και η προχειρότητα της κατασκευής β. τα μελάνια συνήθως 

χαμηλής ποιότητας που δεν ταίριαζαν με τις εργοστασιακές προδιαγραφές και έβαζαν 

σε κίνδυνο την κεφαλή του printer. Πόσοι και πόσοι δεν έχουν καταστρέψει inkjet 

printer με ακατάλληλα μελάνια…

Η Epson όλο αυτό τον καιρό άκουσε προσεκτικά τα προβλήματα των χρηστών και τις 

ανάγκες τους για οικονομική εκτύπωση. Την απάντηση την έδωσε (για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα) την Παρασκευή 5 Απριλίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο 

περίπτερο της εταιρίας στη Photovision. Όπως προκύπτει από Μπορούμε να πούμε 

με βεβαιότητα ότι η απάντηση είναι καταλυτική και αλλάζει 100% τον χάρτη της 

αγοράς στην εκτύπωση για οικιακή χρήση ή ακόμη και για τον επαγγελματία που δεν 

τυπώνει τεράστιο αριθμό σελίδων.

Τη νέα σειρά μονόχρωμων, τετράχρωμων και φωτογραφικών printer Ιnk Tank 

System παρουσίασε στους δημοσιογράφους του ειδικού τύπου ο Δημήτρης 

Μπότσιος τεχνικός διευθυντής Εpson. Όλοι έχουν το γνωστό πιεζοηλεκτρικό 

σύστημα έκχυσης της Epson και στηρίζονται στη λογική των δοχείων μελάνης 

υψηλής χωρητικότητας που ξαναγεμίζουν με γνήσια μελάνια Epson από ειδικά 

μπουκάλια. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία απλά βήματα: γέμισμα δοχείων μελάνης, άνοιγμα 

του εκτυπωτή και ενεργοποίηση του συστήματος πλήρωσης της μελάνης. 

Στη γκάμα τετράχρωμων περιλαμβάνονται ο εκτυπωτής L110 (€150), το 

πολυμηχάνημα L210 (€200), ο πιο heavy duty L300 (€180), το πολυμηχάνημα L355 

(€230) και το πολυμηχάνημα με fax L550 (€345) - τα δύο τελευταία με δυνατότητα 

iPrint δηλ. απευθείας εκτύπωση μεσω WiFi από smartphones και tablets. Όλοι 

δέχονται τροφοδοσία μελάνης από φιαλίδια 70ml που αντιστοιχούν σε εκτύπωση 

4.000 α/μ σελίδων και 6500 έγχρωμων σελίδων. Έτσι το κόστος κατεβαίνει 

σε απίστευτα επίπεδα μόλις 2.5 ευρώ για 

εκτύπωση μιας ολόκληρης δεσμίδας χαρτιού 

Α4 500 φύλλων (βάσει της προδιαγραφής 

ISO/IEC24712). 

Για τους απαιτητικούς φωτογράφους 

που θέλουν καλύτερη τονικότητα και 

χρωματική ακρίβεια προτείνεται το 

“φωτορεαλιστικό”μοντέλο L800 που τυπώνει 

με εξαχρωμία δηλ. προσθέτει μελάνια Light 

Cyan, Light Magenta στα κλασικά CMYK. Έχει 

υπολογιστεί ότι το κόστος μελανιών του L800 

για φωτογραφία 10x15cm είναι μόλις 3 λεπτά, 

κάνοντας τον εκτυπωτή τον οικονομικότερο που 

υπάρχει ανεξαρτήτως τεχνολογίας έστω και αν 

συνυπολογιστεί το κόστος του χαρτιού. 

Tέλος προσφέρεται και μια σειρά αποκλειστικά 

μονόχρωμων μοντέλων Μ100, Μ105, Μ200.  

Σημειώνουμε τις πολύ χαμηλές τιμές των 

αναλώσιμων. Kάθε φιαλίδιο μελάνης 70ml 

στοιχίζει μόλις €6 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Xαρακτηριστικά Εpson L800 
� Ενσωματωμένο σύστημα δοχείων μελάνης 

υψηλής  χωρητικότητας � Micro Piezo 

τεχνολογία � Εκτύπωση 10 x 15 εκ. φωτογραφία 

σε 12sec. � Εκτύπωση υψηλής ποιότητας 

φωτογραφίες χωρίς περιθώρια σε μέγεθος έως 

Α4  � Εκτύπωση σε CDs/DVDs  � Γνήσια Epson 

μελάνη  Έξι χρωμάτων φιαλίδια 70 ml Epson 

μελάνης (περιλαμβάνονται) � 12 μήνες εγγύηση 

� ENERGY STAR
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� ��'�)�(: ;�&+ $#� ��� ��#�# %���"(:'#�!
� ������� – �������	�� ����	� �	� Harlem Shake

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 

X���).!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E"$;��+: Τάκης Τζίμας, ��#�,���>+ �:���%�+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


)��'���."��+: Κωνσταντίνα Γκιτάκου �#���"> ��('�>)�%�: 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 
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�	�	�������: 210 8541400 &  info@photo.gr

� ���� ��������	���:
• �� ������ ��� 
��������� (244 �������, ���� �����������!)

• �� ������ ������	��	� & 	
������� �� courier (ACS)! 

• �� ������ 	���	�	����� & 	���� �	 ����:

• �������� 	��	����� �
	�	���� "" Varta (	#�	� € 4,5)!

...�	� �	$� ���� 4 	��	����� �
	�	���� ""

�������! % 
������� ������ ����� �#	������� ��� stock

9,90

'	� �� �������
�
��� �	�!

...*��

Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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Intersys 
Leader ������� 	
� Canon Loyalty survey 

Η Intersys AE, επίσημη αντιπρόσωπος της Canon στην Ελληνική αγορά, ανακοίνωσε 

τα αποτελέσματα του Customer Loyalty Survey 2012. Η γενική βαθμολογία που 

επιτεύχθηκε για το 2012 είναι 83% (έναντι 78% το 2011 και 76% του φετινού 

ευρωπαϊκού μέσου όρου), αποτελώντας διαχρονικό ρεκόρ για την Intersys. Σε 

όλους σχεδόν τους επιμέρους τομείς, η Intersys, επιτυγχάνει καλύτερες αξιολογήσεις 

συγκριτικά με τον μέσο όρο των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών και αποτελεί 

μία από τις τρεις χώρες που βρίσκονται στο τεταρτημόριο των «ηγετών» βάσει των 

φετινών αποτελεσμάτων. Σημαντικά ευρήματα της έρευνας αποτελούν η συνολική 

ικανοποίηση των πελατών που ανήλθε στο 85% το 2012 (από 81% το 2011),  η 

βαθμολογία για την Ποιότητα των Προϊόντων (88% από 84% ), ενώ ποσοστό 80% 

των ερωτηθέντων (σε σύγκριση με 78% πέρυσι) θεωρούν την Intersys-Canon 

έναν αξιόπιστο συνεργάτη. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι 95% των πελατών θα 

πρότειναν την Canon σε άλλους και 91% των πελατών είναι ικανοποιημένοι από 

τις περιβαλλοντικές πρακτικές που ακολουθεί η Canon ως εταιρία. Ένα σημαντικό 

μέρος του Customer Loyalty Survey της Canon, είναι αφιερωμένο στην μελέτη του 

ανταγωνισμού, όπου επετεύχθησαν εξίσου θετικά αποτελέσματα για την Intersys. Η 

συνολική ικανοποίηση των πελατών από την Canon, ανέρχεται στο 85% έναντι 68% 

του βασικού ανταγωνιστή, ενώ η ποιότητα των προϊόντων της Canon βαθμολογείται 

με 88% έναντι 71%, υπερτερώντας του ανταγωνισμού κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες 

και στις δύο περιπτώσεις. Το ‘Canon Loyalty Survey’, αποτελεί την ετήσια έρευνα 

- θεσμό για τον ιαπωνικό κολοσσό, διεξάγεται σε 21 χώρες της Ευρώπης και αποτελεί 

τον δείκτη ικανοποίησης των πελατών της σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η αξία της έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι απευθύνεται σε πελάτες, οι οποίοι 

αποτελούν τους τελικούς χρήστες των επαγγελματικών προϊόντων γραφείου και είναι 

οι καταλληλότεροι να εκφέρουν αμερόληπτη γνώμη για την ποιότητα των υπηρεσιών 

που λαμβάνουν. Πάνω σε αυτούς τους ποιοτικούς άξονες, η Intersys τοποθετείται στις 

πρώτες θέσεις των συνεργατών της Canon Europe σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Jorgensen Albums 
of Australia
�� 	���� album

H εταιρεία Jorgensen Albums of Australia 

παρουσιάζει τη νέα σειρά για το 2013, 

με το όνομα Linen Collection. Πρόκειται 

για μια πρωτότυπη σειρά σε ύφασμα με 

4 διαφορετικές γήινες αποχρώσεις. Η 

σειρά εμπλουτίζεται με θήκες για dvd/cd, 

άλμπουμ με αυτοκόλλητο, άλμπουμ με 

πασπαρτού, θήκες για usb, όλα με την 

υπογραφή και την ποιότητα Jorgensen.

Photoflex Jorgensen Albums of Australia 

210 9814438

Manfrotto 
�� 	���� StilePlus 

Η Manfrotto, γνωστή για τις ανθεκτικές της τσάντες, 

κυκλοφόρησε μια νέα σειρά για όσους θέλουν να 

συνδυάζουν την προστασία του φωτογραφικού τους 

εξοπλισμού με το στυλ. Η σειρά αποτελείται από τρία νέα 

μοντέλα, των οποίων η τιμή θα κινηθεί αρκετά χαμηλά. 

Αρχικά έχουμε την Manfrotto Diva 15 σε στυλ tote 

αποκλειστικά για γυναίκες η οποία χωράει CSC μηχανή μαζί 

με δύο φακούς, tablet 10” ιντσών και φυσικά smartphone, 

κλειδιά,, πορτοφόλι κτλ. To backpack Manfrotto Bravo 

50 είναι πολυχρηστικό με έξτρα προστασία που χωράει 

DSLR με τον standard zoom φακό συν ένα επιπλέον φακό 

και 15” laptop. Τέλος η Manfrotto Amica για καθημερινή 

χρήση χωράει CSC μηχανή με τον zoom φακό μαζί με τον 

pancake και βγαίνει σε διάφορα μεγέθη με περισσότερες 

τσέπες.
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photographos.mag

�	
��� � Photoshop;

�	�	�������: 210 8541400 &  info@photo.gr
�������! % 
������� ������ ����� �#	������� ��� stock

9,90
��� �
�������

���� 
��!

� ����� ����
��������	���:��������	���:

• �� ������ ��� 
���������
 (164 �������, ����

�����������!)
• �� ������ ������	��	� &

	
������� �� courier 
(ACS)!

• �� ������ 	���	�	�����

...*��

Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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Ο Κωνσταντίνος Π. Καλύβας, π. Αναπλ. 

Πρόεδρος του ΕΤΑΠ-Μ.Μ.Ε., είναι ο νέος 

Πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων 

Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (Ε.Δ.Ι.Π.Τ.), 

μετά την παραίτηση του Βάιου Σελλούντου. Το 

υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 

ανασυγκροτήθηκε ως εξής: 

Α’ Αντιπρόεδρος Ελευθέριος Κακαβούλης,

Β΄ Αντιπρόεδρος- Έφορος Ιωάννης 

Λευκοφρύδης, Γεν. Γραμματέας Μιχαήλ 

Σαββάκης, Ταμίας Νικόλαος Χατζηγεωργίου, 

Αναπλ. Γραμματέας & Αναπλ. Ταμίας 

Κωνσταντίνος Ουζούνης, Υπεύθυνος 

Δημοσίων Σχέσεων Κωνσταντίνος Σπύρου και 

μέλη: Ευάγγελος Σπύρου, Ελένη Κατσίγρα, 

Μιχαήλ Ζυγορονίκος και Ηλίας Ζαπαντιώτης. 

Σημειώνεται ότι η Ε.Δ.Ι.Π.Τ. είναι η δεύτερη 

μετά την Ε.Σ.Η.Ε.Α. αρχαιότερη επαγγελματική 

δημοσιογραφική οργάνωση της χώρας 

(1939), με μέλη που εκδίδουν πάνω από 300 

εφημερίδες και περιοδικά και με 3.000.000 

περίπου αναγνώστες πανελλαδικά.

SWPA 2013
)��(�'� �	�� William Eggleston ��� 	� �������� 	��

Ο αμερικάνος William Eggleston θα τιμηθεί στα φετινά Sony World Photography 

Awards για την συνολική προσφορά του στη φωτογραφία. Προς τιμήν του θα 

διοργανωθεί ένα gala στο Λονδίνο στις 25 Απριλίου. Παράλληλα επιλεγμένα έργα 

του θα εκτεθούν στο Somerset House σαν μέρος των εκθέσεων και των εκδηλώσεων 

της φετινής διοργάνωσης. Σπάνιες φωτογραφίες του θα συμπεριληφθούν στο 

βιβλίο με τους νικητές του φετινού διαγωνισμού. Ο William Eggleston ξεκίνησε να 

φωτογραφίζει το 1957. Η πρωτοποριακή του έκθεση στο MOMA της Νέας Υόρκης 

το 1976, προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο της τέχνης και έδωσε νέα ώθηση στην 

έγχρωμη φωτογραφία που μέχρι τότε ήταν παγιδευμένη στον κόσμο της διαφήμισης. 

Πέρα από τις διακρίσεις για τον Eggleston, ήρθε μια ακόμα δικαίωση. Αυτή τη φορά 

από τα αμερικάνικα δικαστήρια. Ο William Eggleston είχε μηνυθεί από τον συλλέκτη 

Jonathan Sobel, ο οποίος κατέχει 190 εκτυπώσεις από έργα του Eggleston και το 2008 

είχε βοηθήσει στην χρηματοδότηση της έκθεσης του Eggleston στο μουσείο Whitney. 

O Sobel είχε αγοράσει μια εκτύπωση που είχε παραχθεί με την μέθοδο μεταφοράς 

χρωστικών από τη διάσημη φωτογραφία του Eggleston με το τρίκυκλο, διαστάσεων 

30x45cm έναντι 250.000 δολαρίων. Η εκτύπωση αυτή ήταν μέρος μια συλλογής 20 

αντιτύπων που παρήχθησαν τη δεκαετία του 1980. Πέρυσι ο φωτογράφος έφτιαξε μια 

νέα εκδοχή αυτής της φωτογραφίας σε διαστάσεις 100x150cm με τη μέθοδο της inkjet 

εκτύπωσης τυπωμένη από την ψηφιακή εκδοχή του σκαναρισμένου φιλμ. Η εκτύπωση 

αυτή πουλήθηκε για 578.500 δολάρια σε πλειστηριασμό του Chistie’s. Ο Sobel τότε 

αποφάσισε να μηνύσει τον φωτογράφο. Όπως δήλωσε η εμπορική αξία της τέχνης 

βασίζεται στην σπανιότητα και συνεπώς αφού ο καλλιτέχνης έφτιαξε νέες κόπιες μείωσε 

την αξία της δικής του. Το δικαστήριο απέρριψε την υπόθεση λέγοντας πως παρόλο 

που και οι δύο εκτυπώσεις προέρχονται από την ίδια φωτογραφία δεν είναι ίδιες λόγω 

της διαφορετικής εκτύπωσης και ο Eggleston θα είχε μειώσει την αξία της κόπιας του 

Sobel αν είχε φτιάξει νέα σειρά με την μέθοδο της μεταφοράς χρωστικών. Σύμφωνα με 

τον δικηγόρο του Eggleston, η νίκη αυτή ήταν σημαντική για όλους τους καλλιτέχνες 

καθώς σημαίνει ότι συνεχίζουν να διατηρούν τα δικαιώματα των έργων τους και θα 

μπορούν να εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες για να παρουσιάζουν τα έργα τους 

με νέους τρόπους. 
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�	�����, �� ����	 ��� ������ ��	�������	 ���	������� studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

1

���"#"$��: �� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����
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�� �����!� �������)
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�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 
��� DSLR

M'+'+ 20 (��/'��) 3�����: $� 
������ ����� ���
�����
�
��

/O�$'�: %
� �������
�� �������� �� ���� ��	������ ('�	* 	� +,� 23%)
&�A4/��5 ��*�+54�'6: /#� (2) �0����� �����
*����

X4'+'�: %��� ���!���
�� �������� ��� ��� 9:30 - 16:00

784'�: �thens Art Studio, A���� ��������� 20, ��. /�	*
����, 173 42, ��*�� 
(�������: www.athensartstudio.gr/#/contacts/)  M�
��: >�. /�	*
����. 6944 474024

�+'$"$�� ��*�+54�'6: $����� (4 ����), �*?��� (6 ����), ���
��* (2����)

%�4�)5*95+'+$5�: ���
!��, styling/hair/ make-up artist, ��!� & ����, 
@�@����� ��		�
�"*�

�NFO - �##45;E�: 210 9703980, 210 9939995

2

�������	
�
 
� 	���
Χρησιμοποιείστε δημιουργικά τα μικρά φλασακια μηχανής
σε εξωτερικό χώρο έχοντας επαγγελματικά αποτελέσματα

13 & 14 �������	 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

�������	
�
 
������
Φωτογράφηση γυμνού στο στούντιο. Μάθετε φωτισμούς, 
τεχνικές και φωτογραφίστε το πιο ωραίο θέμα στην τέχνη.

27 & 28 �������	 2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€
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Samsung Galaxy S4
Press preview

Τις νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες περιεχομένου, που περιλαμβάνονται στο 

Galaxy S4, παρουσίασε η Samsung Electronics Hellas, σε σειρά εκδηλώσεων που 

παρέθεσε ειδικά για τους εκπροσώπους των μέσων. Στις 10 Απριλίου στο Free 

Thinking Zone στο κέντρο της Αθήνας είχαμε τη δυνατότητα να δούμε από κοντά το  

νέο smartphone με την εντυπωσιακή 5 ιντσών Full HD (1920x1080) Super AMOLED 

5in. oθόνη που χαρίζει εκπληκτική ποιότητα εικόνας και ευκολία στην ανάγνωση. Η 

13 megapixel κάμερα περιλαμβάνει πρωτοποριακές λειτουργίες, όπως:

- Dual Camera, που επιτρέπει στον «φωτογράφο» να γίνει μέρος της φωτογραφίας

- Drama Shot, για να μη χάνεται ούτε στιγμή από τις σκηνές δράσης

- Sound and Shot, λειτουργία που δίνει ήχο στις φωτογραφίες 

- Story Album, για τη δημιουργία φωτογραφικών άλμπουμ, τα οποία ο χρήστης 

έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει και να παραλάβει στον χώρο του, μέσω της 

συνεργασίας της Samsung με την Blurb. 

Μας εντυπωσίασαν τα χαρακτηριστικά που ανιχνεύουν το πρόσωπο, τη φωνή και 

τις κινήσεις. Η λειτουργία Smart Pause επιτρέπει τον έλεγχο της οθόνης σύμφωνα με 

το βλέμμα. Παρακολουθώντας βίντεο, αυτό διακόπτεται όταν ο χρήστης μεταφέρει 

το βλέμμα του από την οθόνη του κινητού, ενώ ξεκινά αμέσως, όταν το βλέμμα 

επιστρέψει στην οθόνη. Επίσης, η λειτουργία Smart Scroll προσφέρει τη δυνατότητα 

μετακίνησης του περιεχομένου της οθόνης προς τα πάνω ή κάτω, χωρίς ο χρήστης 

να αγγίξει την οθόνη. Οι λειτουργίες Air View και Air Gesture παρέχουν στον 

χρήστη μια σειρά από ευκολίες, όπως πρόσβαση στο περιεχόμενο ενός βίντεο με 

το πέρασμα του δαχτύλου πάνω από το αρχείο ή την αλλαγή σελίδων με μια απλή 

κίνηση του χεριού, ενώ η υπηρεσία WatchON μετατρέπει το κινητό τηλέφωνο σε 

τηλεχειριστήριο. Τέλος, η υπηρεσία S Health βοηθάει τον χρήστη να βελτιώσει την 

ποιότητα της ζωής του και να διατηρείται σε φόρμα, προσφέροντας μια σειρά από 

λειτουργίες, όπως ημερολόγιο διατροφής, άσκησης και παρακολούθησης ύπνου 

(ορισμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται σε συνδυασμό με ειδικά αξεσουάρ.) 

Το Samsung Galaxy S4 θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά στην έκδοση των 

16GB, σε δύο χρώματα: λευκό και μαύρο. 

Δείτε εδώ τι γράφαμε σε παλιότερο PB Weekly για τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά 

του Galaxy S4. http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/

Photobusiness_weekly_188.pdf

Blackmagic
#�� ��� *��	���

Μετά την ανακοίνωση της Blackmagic 

Design πέφτει το ...κατεστημένο στην 

κινηματογράφηση υψηλών απαιτήσεων. 

Βλέπετε, η νέα Black Magic Production 

Camera 4K σε φορμά Super 35mm με 

τεχνολογία global shutter για ομαλότερο 

panning, αναμένεται να κοστίζει μόλις 4000 

δολάρια. 

Η τεχνολογία global shutter σημαίνει ότι η 

μηχανή καταγράφει στιγμιαία όλο το καρέ 

σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μηχανές 

στις οποίες ο αισθητήρας “διαβάζει” το καρέ  

μια γραμμή τη φορά. Με τον τρόπο αυτό 

αποφεύγονται οι κάθετες παραμορφώσεις 

όταν έχουμε κινούμενα αντικείμενα στο 

κάδρο. Μπορεί να γράψει σε Apple ProRes 

422 HQ ή σε μη απωλεστικό CinemaDNG 

RAW υποσχόμενη 12 στοπ δυναμικού εύρους. 

Έχει μοντούρα Canon EF και ενσωματωμένο 

SSD recorder για απρόσκοπτη εγγραφή. 

Διαθέτει τον πιο πρόσφατο 6G-SDI connector 

για μεταφορά αρχείων με ένα μόνο καλώδιο 

αλλά και Thunderbolt υποδοχή. 

Μαζί παρουσιάστηκε μια compact εκδοχή 

της μηχανής - φετίχ με δυνατότητα λήψης 

1080p σε 422 ProRes και με την υπόσχεση 

να προστεθεί το μη απωλεστικό CinemaDNG 

μέσω firmware. H Blackmagic Pocket Cinema 

Camera χρησιμοποιεί μια Super 16 imaging 

area μεγέθους 12.5x7.4mm (στην πραγματι-

κότητα πρόκειται για 16:9 crop του αισθητήρα 

μιας ίντσας). Έχει μοντούρα ‘active’ Micro Four 

Thirds που δίνει πλήρης manual χειρισμό 

διαφράγματος σε όλους τους native φακούς. 

Θα κοστίζει $995 και αναμένεται μαζί με την 

μεγάλη της αδερφή τον Ιούλιο 2013.
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Εργαστήρια 
Φωτογραφίας

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

www.photofestival.gr

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας παρουσιάζει ένα νέο 
κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων από 
ακαδημαϊκούς και καταξιωμένους επαγγελματίες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Workshop Φωτορεπορτάζ
Εισηγητής: Γιάννης Μπεχράκης

19-22 Απριλίου

Εισαγωγή στη Φωτογραφική Πράξη
Εισηγητής: Στέργιος Καράβατος

15, 19, 22, 26 
Μαΐου

Διαχείριση Χρώματος [Color Management]

Εισηγητής: Αντώνης Γράνης

16, 18, 23, 25 
Μαΐου

Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία & Πρακτική
Εισηγητές: Θανάσης Μουτσόπουλος,
Φώτης Καγγελάρης, Πηνελόπη Πετσίνη, 
Νίκος Παναγιωτόπουλος

1 & 2 Ιουνίου

Προετοιμασία & Παρουσίαση Portfoilio
Εισηγητής: Κωστής Αντωνιάδης

29 Μαΐου
& 6 Ιουνίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
contact@hcp.gr · 210 9211 750
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Panasonic Lumix GF6
+������	��� Micro 4/3 *� WiFi ��� NFC

Στις ηλεκτρονικές ευκολίες επικεντρώνεται ο ανταγωνισμός στις φωτογραφικές 

μηχανές και μάλιστα στις DSLR και CSC. Έτσι η καινούργια μικρών διαστάσεων Micro 

4/3 της Panasonic αντικαθιστά την CF5 έχοντας ανεβασμένη ανάλυση 16Megapixel 

όπως οι ακριβότερες της κατηγορίας, παρά τον entry level χαρακτήρα. 

Η ποιότητα εικόνας στηρίζεται από το νεώτερης σχεδίασης LiveMOS αισθητήρα 

και επεξεργαστή Venus και το καινούργιας γενιάς Light Speed AF. Nέα στοιχεία 

αποτελούν τα 19 εφέ φίλτρων, η ειδική λειτουργία Stop Motion Animation, η 

συνδεσιμότητα WiFi και το σύστημα επικοινωνίας Near Field Comms. Eπίσης το 

video (full HD 1920x1080/50i) επωφελείται από το ειδικό πλήκτρο ενεργοποίησης 

της βιντεοσκόπησης. Στις WiFi δυνατότητες αναφέρουμε 1. Remote Shooting σε 

συνεργασία/σύνδεση με tablet ή smartphone και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο με 

ανανέωση 30fps και διαθέσιμες λειτουργίες όχι μόνο τη λήψη αλλά και ζουμάρισμα, 

εστίαση, ρύθμιση διαφράγματος/ταχύτητας και διόρθωσης έκθεσης. 2. Ιnstant 

Transfer με δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς μόλις πατηθεί το κουμπί του κλείστρου 

ή μεταφοράς στο tablet/smartphone πατώντας απλά στην επαφική οθόνη της 

μηχανής τη στιγμή του playback 3. Cloud service μεταφόρτωση σε Twitter, Facebook, 

Flickr, Picasa κλπ. και 4. WiFi Direct με άμεση απεικόνιση σε οθόνες με DLNA (Digital 

Living Network Alliance). 

Canon 
Cinema 35mm

Mε την εστιακή απόσταση των 35mm η 

Canon συμπληρώνει τη σειρά των φακών 

14mm, 24mm, 50mm, 85mm και  135mm 

ΕF Cinema prime για φορμά Super 35mm 

και APS-C. Oι φακοί αυτοί προορίζονται 

για τη γνωστή σειρά EOS C100, C300 

και C500 καθώς και την EOS 1D C. 

Όλοι εφοδιάζονται με μηχσνισμό ίριδας 

διαφράγματος 11 πτερυγίων, εσωτερική 

εστίαση, διαδρομή 300° για το δακτυλίδι 

εστίασης κλπ.

Panasonic
Ultra High Definition TV

Tώρα που το 4Κ είναι συνώνυμο 

της τεχνολογικής πρωτοπορίας στην 

κινούμενη εικόνα, οι εταιρίες σπεύδουν να 

ευθυγραμμιστούν με την τάση. Η Panasonic 

στην έκθεση Νational Association of 

Broadcasters έφερε στο προσκήνιο την 

τηλεόραση BT-4LH310 31in. με οπτική 

ανάλυση 4096x2160pixel και δυνατότητα 

2Κ και 4Κ αναπαραγωγή. Η οθόνη 

ανταποκρίνεται στο χρωματικό χώρο DCI-P3 

απεικονίζοντας 1.07δις. χρώματα. Άλλα 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν zebra και Υ-

map, 10-bit επεξεργαστή κλπ. Στα Interfaces 

συμπεριλαμβάνονται HDMI 1.4, HD-SDI και 

3G-SDI. 

The New York Times
1�	�����'� ��� 	� Instagram �	� �6������

Οι New York Times για άλλη μια φορά ξεπέρασαν τις προκαταλήψεις! Δημοσίευσαν 

λοιπόν στο πρωτοσέλιδο φωτογραφία τραβηγμένη με iPhone και επεξεργασμένη με 

το Instagram. Η φωτογραφία ανήκει στον φωτογράφο Nick Laham και απεικονίζει 

τον αθλητή Alex Rogriguez. Όπως δήλωσε ο 

φωτογράφος, η λήψη έγινε κάτω από δύσκολες 

συνθήκες σε περιορισμένο χώρο και χρειάστηκε να 

αυτοσχεδιάσει. Έτσι αποφάσισε να χρησιμοποιήσει 

smartphone. Να αναφέρουμε ότι ο Laham 

χρησιμοποίησε και την DSLR αλλά το Instagram 

πορτραίτο ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή 

του Getty Images και των NYT. Οι New York Times 

ξεσήκωσαν αντιδράσεις για άλλη μια φορά καθώς 

διάφορα ειδησεογραφικοί οργανισμοί θεώρησαν 

ότι το πρωτοσέλιδο σημαίνει την παρακμή της 

φωτογραφίας. Θυμίζουμε ότι οι NYT τον Νοέμβριο 

του 2010 πρωτοπόρησαν δημοσιεύοντας  

φωτογραφία Hipstamatic του φωτογράφου Damon 

Winter τραβηγμένη στο Αφγανιστάν. 
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��: 210 8541400, info@photo.gr
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ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Super προσφορά! 
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Μπορεί να είναι και η αρχαία Θούλη, που επισκέφθηκε ο εξερευνητής Πυθέας 

τον 4ο π.Χ αιώνα κι έγραψε γι’ αυτήν στο «Περί Ωκεανού και Γns». Το πιστεύουν 

πολλοί ιστορικοί για την Ισλανδία. Το βέβαιον όμως είναι πως έχει το αρχαιότερο 

Κοινοβούλιο του κόσμου, το Αλθίνγκι, από το 930 μ.Χ. Και σίγουρα το πιο ηρωικό. 

Το δράμα της Ελλάδας και της Κύπρου μας υποχρεώνει να υποκλιθούμε με σεβασμό 

στην ιστορική λύση που επέλεξε για να αντιμετωπίσει την κρίση ο λαός της Ισλανδίας. 

Έκαναν κάτι που ισοδυναμεί με την εξέγερση των δούλων.

Να θυμίσω: Στους Βρετανούς και Ολλανδούς τραπεζίτες, που απαίτησαν να πληρώσει ο 

ισλανδικός λαός τα δανεικά και αγύριστα που είχαν δώσει σε Ισλανδούς τραπεζίτες, το 

Αλθίνγκι έθεσε όρους που διασφαλίζουν τη λαϊκή και την εθνική κυριαρχία: 

‘‘1. Να ληφθούν υπόψη οι εξαιρετικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτό 

σημαίνει πως τα αντισυμβαλλόμενα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν στο λογικό αίτημα 

της Ισλανδίας να αναθεωρηθούν οι συμφωνίες. 2. Η θέση τns Ισλανδίας ως κυρίαρχου 

κράτους αποκλείει οποιαδήποτε νομική αξίωση επί των περιουσιακών της στοιχείων, τα 

οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ως κυρίαρχου κράτους’’.

Αντί δηλαδή να υποταχθεί στην επιβολή μέτρων λιτότητας σαν και αυτά που 

προσπαθούν ματαίως να εξυπηρετήσουν οι χώρες των Μνημονίων και να αποφύγουν 

η Ιταλία και η Ισπανία, το ισλανδικό Κοινοβούλιο άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Εξάρτησε τις πληρωμές πρos τη Βρετανία και την Ολλανδία από την ικανότητα της 

ισλανδικής οικονομίας να κάνει αυτές τις πληρωμές, «από την οικονομική ανάπτυξη και 

τις μεταβολές του ακαθάριστου εγχώριου πρoϊόvτos, καθώς και από τις μεταβολές του 

πληθυσμού και τη συμμετοχή του στην αγορά εργασίας».

Για πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα, η Ισλανδία έθεσε την αρχή της ικανότητας 

πληρωμής ως νομική βάση για την εξυπηρέτηση του χρέους. Δεν είναι να απορεί 

κανείς, λοιπόν, που σύσσωμο το ευρωπαϊκό κατεστημένο αντέδρασε με οργή. Το 

ποσόν της οφειλής που αποφάσισε να καταβάλει η Ισλανδία θα είναι ανάλογο με την 

ανάπτυξη της οικονομίας της. Κι ωστόσο είναι εντελώς φυσικό να αντιδρά έτσι μια 

χώρα που, ενώ οι πολίτες της είχαν πριν από την κρίση το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο 

στον δυτικό κόσμο, έγιναν οι πιο χρεωμένοι. Οι όροι του Αλθίνγκι έδειξαν ότι οι 

χρεωμένες χώρες δεν είναι καταδικασμένες.

Και στη σύγκρισή τους με την Ισλανδία, 

αυτές οι χώρες σήμερα ωχριούν μπροστά 

της. Η χώρα που συνετρίβη από το 

τραπεζικό κραχ του 2008, έχει ανακάμψει 

ζωηρά. Αφού πρώτα έκανε αυτό που πρέπει 

να κάνει κάθε ανεξάρτητη και κυρίαρχη 

χώρα. Υποτίμησε 40% το νόμισμά της, 

για να γίνει πιο ανταγωνιστική και για 

να αποτρέψει τις περιττές εισαγωγές. Και 

κήρυξε στάση πληρωμών στο τραπεζικό 

χρέος της. Υποτίμηση και στάση πληρωμών. 

Και έστειλε στη φυλακή τον πρώην 

πρωθυπουργό Γκέιρ Χάαρντε και τον 

τραπεζίτη Χρέινταρ Μαρ Σίγκουρντσον, 

πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της άλλοτε 

μεγαλύτερα τράπεζας της Ισλανδίας, 

Kaupthing. Την τιμώρησαν οι αγορές; Οχι. 

Η Ισλανδία μπορεί και δανείζεται ξανά, η 

οικονομία της αναπτύσσεται, ο πληθωρισμός 

πέφτει και ένα μεγάλο τμήμα του 

πληθυσμού απαλλάχτηκε από τα στεγαστικά 

του δάνεια. Οι Ισλανδοί πήραν τη χώρα 

τους στα χέρια τους. Και ανταμείφθηκαν. 

Δε τους πέρασε ούτε στιγμή από το νου 

να παραστήσουν τις καλές μαθητριούλες. 

Έθεσαν ορθά-κοφτά την κατάσταση στους 

πιστωτές τους. Έχασαν; Οχι.
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Είναι μια παρέα από τέσσερις φοιτητές, που σπουδάζουν Πληροφορική. Τα παιδιά 

είναι καλοί φοιτητές και τα έχουν πάει άριστα όλη τη χρονιά. Μια Παρασκευή πρωί, 

αφού έδωσαν τις εξετάσεις τους σε ένα μάθημα και έγραψαν πολύ καλά, μαζεύτηκαν 

στη συνέχεια στο σπίτι του ενός, προκειμένου να οργανωθούν για το Σαββατοκύριακο 

που πλησίαζε. Τη Δευτέρα το πρωί έδιναν εξετάσεις σε ένα εύκολο μάθημα, που ήθελε 

μόνο 2-3 ώρες διάβασμα. Έτσι, έπεσε η ιδέα: «Ρε παιδιά, δεν πάμε στη Γλασκώβη το 

Σαββατοκύριακο να βρούμε εκείνη την κοπέλα που γνωρίσαμε προχθές στην pub; 

Θα είναι και άλλες φίλες της στην παρέα, καλά θα περάσουμε».

Δεν το σκέφτηκαν και πολύ και σε μία ώρα είχανε γίνει κιόλας όλες οι αναγκαίες 

κινήσεις και η τετράδα ταξίδευε με νοικιασμένο αμάξι για τη Γλασκώβη. Στη Γλασκώβη 

όντως πέρασαν πολύ καλά. Για κακή τους τύχη, όμως, αντί να ξυπνήσουν πρωί πρωί 

τη Δευτέρα και να επιστρέψουν, για να είναι στην ώρα τους στις εξετάσεις, ξύπνησαν 

αργά το μεσημέρι. Τι θα έκαναν τώρα με το μάθημα; Στο δρόμο για το Εδιμβούργο 

προσπαθούσαν να σκεφτούν τι να πουν στον καθηγητή. Αποφάσισαν, λοιπόν, αν πουν 

ένα ψέμα αλλά με αρκετή δόση αλήθειας για να γίνουν πιστευτοί. 

Και οι τέσσερις συμφώνησαν να πουν ότι πήγανε στη Γλασκώβη σε συγγενείς και ενώ 

ξεκίνησαν τη Δευτέρα πρωί πρωί για το Πανεπιστήμιο, τους έπιασε λάστιχο στο δρόμο 

και δεν είχανε ρεζέρβα. κ.λπ. κ.λπ. Έτσι κι έγινε!

Ο καθηγητής τούς άκουσε με προσοχή και επειδή ήταν καλοί φοιτητές, δέχτηκε να 
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δώσουν μόνοι τους την Τρίτη το πρωί το 

μάθημα. Χαράς ευαγγέλια στην ομάδα. 

Κάθισαν, διάβασαν καλά και την άλλη μέρα 

στις 9:00 πήγαν στο Πανεπιστήμιο να δώσουν 

τις εξετάσεις. Δεν υπήρχε, όμως, διαθέσιμη 

αίθουσα και έτσι ο καθηγητής τούς έβαλε σε 

τέσσερα ξεχωριστά γραφεία, τον καθένα μόνο 

του. Βέβαια, αυτό καθόλου δεν τους ένοιαζε, 

αφού και οι τέσσερις ήταν καλά διαβασμένοι.

 Σε λίγο μοίρασε και τα θέματα. Ήταν μόνο 

δύο. Το πρώτο, που έπιανε 5 μονάδες στις 

100, ήταν ένα πανεύκολο θέμα θεωρίας από 

την εισαγωγή, που το ήξεραν νεράκι και κανείς 

τους δεν δυσκολεύτηκε και το απαντήσει.

Το δεύτερο όμως θέμα, που θα έπιανε τα 

υπόλοιπα 95 στα 100, ήταν μία ερώτηση μόνο:

 

Ποιο λάστιχο;
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