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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Ένα σοβαρό πείραμα

Θυμόμαστε το Polaroid; Αν όχι θα το ξαναθυμηθείτε 
σύντομα. Mάλλον θα βγει πάλι στα ράφια αλλά με 
άλλη ονομασία. Η υπόθεση έχει ως εξής: 
Τον Ιούνιο του 2008 η Polaroid αποφασίζει να 
σταματήσει οριστικά την παραγωγή του γνωστού φιλμ 
-οι λόγοι κατανοητοί- κλείνοντας τα εναπομείναντα 
δυο εργοστάσια στο Μεξικό και στην Ολλανδία. 
Τη στιγμή λοιπόν που άρχισε η διαδικασία διάλυσης 
του εργοστασίου στην Ολλανδία, κάνει την εμφάνισή 
του ένας …κουζουλός Αυστριακός ονόματι Florian 
Kaps, 39 ετών και με κεφάλαιο 1,2 εκ. ευρώ. 
Στόχος του; Να ...νεκραναστήσει το στιγμιαίο 
αναλογικό φιλμ. Προσλαμβάνει αμέσως τον τελευταίο 
τεχνικό διευθυντή του εργοστασίου της Polaroid 
Andre Bosman και όλους τους παλιόλυκους του 
εργοστασίου, άριστους γνώστες της διαδικασίας 
παραγωγής του φιλμ. Επιπλέον πολύ εύκολα - και 
πολύ φθηνά - όλα τα προοριζόμενα για διάλυση 
μηχανήματα του εργοστασίου μένουν στη θέση τους. 
Μοναδικό εμπόδιο: Τα συστατικά του φιλμ τα οποία 
σήμερα δεν παράγονται και πρέπει να βρεθούν τα 
υποκατάστατά τους. Υπ’ όψιν ότι από το 1972 
η παραγωγή του Polaroid βασιζόταν στην ίδια  χημική 
σύσταση που είχε κατοχυρώσει ο εφευρέτης 
Edwin H. Land το 1929 και βελτίωσε το 1932 
(Η πρώτη μηχανή Polaroid βγήκε στην αγορά το 1947). 
Όμως ο κ. Florian Kaps δεν θεωρεί αυτό το τεχνικό 
εμπόδιο ως σοβαρό, λέγοντας ότι η λύση του είναι 
θέμα χρόνου. 
Το project περιλαμβάνει το λανσάρισμα στην αγορά 
του νέου φιλμ μέχρι τέλος του 2009 με στόχο 
παραγωγής 1 εκ. φιλμ το 2010 και 3 εκ. φιλμ το 
2011. Όλα τα φιλμ θα πωλούνται αρχικά μέσω 
internet και στη συνέχεια από μικρές εξειδικευμένες 
boutique και από γνωστά δίκτυα καταστημάτων. 
Ο κ. Kaps πιστεύει απόλυτα ότι η επένδυσή του θα 
αποδώσει καρπούς σύντομα γιατί υπάρχουν ήδη 
εκατομμύρια μηχανές Polaroid σ’ όλο τον κόσμο, 
πολλοί και διάσημοι καλλιτέχνες το ζητούν επίμονα 
και άρα θα το διαφημίσουν δωρεάν και το κυριότερο: 
επενδύει πολύ στη μετα-ψηφιακή εποχή. ∆ηλαδή 
στη μεταστροφή μεγάλης μερίδας καταναλωτών σε 
παλιές και δοκιμασμένες φωτογραφικές αξίες ως 
αντίδραση στη «λαίλαπα» -όπως λέει- της ψηφιακής 
τεχνολογίας…
    

Aποστολή

Mε την Hasselblad στις εγκαταστάσεις της NASA 
Λαμπρή εορτή για τα 40 χρόνια συνεργασίας

Οι πρώτοι αστροναύτες που περπάτησαν στο Φεγγάρι φωτογράφησαν με Hasselblad  

μιας και αυτή τη φωτογραφική μηχανή επέλεξε τότε η NASA ως την καταλληλότερη 

για λήψεις στο διάστημα. Από το 1969 που συνέβη το κοσμοϊστορικό γεγονός 

πέρασαν ήδη 40 χρόνια και η Hasselblad το γιόρτασε με μια λαμπρή τελετή. 

Ο συνεργάτης μας Σαράντος Σακελλάκος ήταν εκεί!                                        
                          Φωτορεπορτάζ και περισσότερες πληροφορίες στις επόμενες σελίδες

Στον εκθεσιακό χώρο « APOLLO/SATURN V» center της NASA .

www.photo.gr
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Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
Γράψτε την ιστορία σας.

Ιστορίες με πάθος.
Η φωτογραφική μηχανή EOS 5D Mark II αποτελεί 
το ιδανικό εργαλείο για επαγγελματίες φωτογρά-
φους με πάθος για τη δουλειά τους. Ενσωματώνει 
αισθητήρα πλήρους καρέ με ανάλυση 21.1 
megapixel, δυνατότητα λήψης βίντεο σε Full HD 
και ταχύτητες ISO έως 25.600, παρέχοντας 
εξαιρετικές δυνατότητες για δημιουργική έκφραση.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon.co.uk/
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε να 
συνδυάσετε στατικές εικόνες με βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας για να προσθέσετε πάθος και στη δική 
σας ιστορία.

w w w. intersys .gr

http://www.intersys.gr
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 Αποστολή στη ΝΑSA

«Meet the man behind the camera»
Μια αξέχαστη εμπειρία!
Η εικόνα αυτή κυριαρχούσε σαν αίνιγμα χρόνια μέσα μου. Και όμως, 

η συνάντηση με τον άντρα που ήταν πίσω από την κάμερα, δηλαδή την 

Hasselblad, τον αστροναύτη Buzz Αldrin,πραγματοποιήθηκε.

Ήταν η 40ή επέτειος από τότε που ο “man behind the camera” Buzz 

Aldrin πάτησε παρέα με τον Νηλ Άρμστρονγκ το φεγγάρι. 

Το ημερολόγιο έγραφε τότε 21 Ιουλίου 1969, κι ήταν εκείνη η στιγμή 

που με τη Hasselblad άρχισε να φωτογραφίζει το σκονισμένο τοπίο 

της σελήνης…Σαράντα (40) χρόνια μετά λοιπόν, στις 23 Σεπτεμβρίου 

2009, βρέθηκα στο Ορλάντο της Φλόριντα και συγκεκριμένα στο 

Kennedy Space Center της NASA μαζί με άλλους 34 διαπιστευμένους 

φωτογράφους και δεκάδες άλλους καλεσμένους απ’ όλον τον κόσμο, 

για τη μεγάλη επέτειο των 40 χρόνων από την ιστορική εκείνη μέρα. 

Την εκδήλωση οργάνωσε η Hasselblad σε συνεργασία με την NASA. 

Επίτιμος καλεσμένος της εκδήλωσης ήταν ο αστροναύτης Buzz 

Aldrin - χωρίς την κάμερά του αυτή τη φορά - ενώ έλαβαν μέρος ως 

ομιλητές επιστήμονες της NASA αλλά και η επιστημονική ομάδα της 

Hasselblad, που σχεδιάζει και αναπτύσσει τις νέες εφαρμογές για της 

φωτογραφικές μηχανές “νέας γενιάς” της εταιρείας. Το πρόγραμμα 

για τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους προέβλεπε τη μεταφορά 

από το συνεδριακό κέντρο Kurt Debus προς τη NASA, και εκεί την 

ενημέρωσή τους για τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες , για εφαρμογές επί 

φωτογραφικών μηχανών  και για τις τελευταίες εξελίξεις στα προϊόντα 

της SanDisk. Έπειτα επισκέψεις σε χώρους της NASA και ξενάγηση στο 

Kennedy Space Center. Η ξεχωριστή αυτή ημέρα έκλεισε με το, κατά 

γενική ομολογία,  highlight της εκδήλωσης: μια δεξίωση υπό τη… 

σκιά του μεγαλύτερου πυραύλου που κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος, 

στις εγκαστάσεις του APOLLO SATURN V Center. Και ήταν όλοι εκεί. 

Κυρίως ο... “man behind the camera” Buzz Aldrin. Όρθιος πίσω από 

το πόντιουμ, άνετος, ευγενής, επικοινωνιακός, βρέθηκε εκεί για να 

ξαναθυμηθεί μαζί μας μια παλιά, “προσωπική” του εμπειρία: ό, τι έζησε 

40 χρόνια πριν, εκεί πάνω στο φεγγάρι…

               ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΚΟΣ

APOLLO/SATURN V. H πιο δυνατή γενιά των πυραύλων του 
διαστήματος.

VAB , Vehicle Assembly Building. Μέσα στο τεράστιο αυτό 
κτίριο συναρμολογούνται κάθετα οι πύραυλοι και κάθετα 
μεταφέρονται στις εξέδρες εκτόξευσης.

O αστροναύτης Εdwin “Buzz” Aldrin Jr. Αριστερά με την Hasselblad μπροστά του να ...ίπταται στο κενό αέρος πάνω στο Φεγγάρι!
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Αποστολή στη ΝΑSA

Το μπροστινό μέρος του γιγαντιαίου πυραύλου με τα λογότυπα πέριξ των διαστημικών 
πτήσεων. Χρώματα παντού γύρω και δυνατές μεταλλικές συσκευές. 

Η σεληνάκατος που ταξίζεψε 1,000,000 μίλια μέχρι τη σελήνη και επέστρεψε!

Το κέντρο ελέγχου των πτήσεων προς το φεγγάρι. Το 1969, εδώ βρίσκονταν οι επιστήμονες 
που καθοδηγούσαν το διαστημόπλοιο ΑPOLLO 11 να προσεγγίσει τη σελήνη. Πλέον εκτός 
λειτουργίας, αλλά εξαιρετικά καλοσυντηρημένο, ως αξιοθέατο στους χώρους της NASA. 

Ο Έλληνας αντιπρόσωπος της Hasselblad, 
Θανάσης Μυλωνάς, εμπρός από τη σεληνάκατο.

Ο υπογράφων ( Σαράντος Σακελλάκος) … 
στο φωτογραφικό παράδεισο της NASA.

Lunar roving vehicle. Ηλεκτροκινούμενο όχημα, 
το οποίο μεταφέρθηκε στη σελήνη κατά τις τρεις 
προηγούμενες αποστολές APOLLO. Με αυτό 
πραγματοποιήθηκαν δεκάδες χιλιόμετρα στην 
επιφάνεια στης σελήνης. 

Meet the man behind the camera! Η συνάντηση 
με τον Buzz Aldrin μπροστά από τη σεληνάκατο.
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Tο επίσημο δείπνο έγινε κάτω από τον μεγαλύτερο πύραυλο που έχει κατασκευάσει η NASA. 
Ήταν ένα υπέροχο gala dinner.

Γιγαντιαίες κατασκευές πυραύλων. Παλιοί αληθινοί πύραυλοι και δίπλα σιντριβάνι 
για παιδιά. 

Αποστολή στη ΝΑSA

Ο αστρονάυτης  Buzz Aldrin διηγείται τις στιγμές που έζησε στο Φεγγάρι.

Σαράντα χρόνια μετά…
Φέτος η ετήσια Παγκόσμια ∆ιάσκεψη της 

Hasselblad (24-26 Σεπτ.) συνέπεσε με την 

40η επέτειο από την κατάκτηση της σελήνης. 

Τι πιο αρμόζον λοιπόν, από τον εορτασμό 

στο επίκεντρο της διαστημικής τεχνολογίας 

στο ∆ιαστημικό Κέντρο Κένεντι, κοντά στο 

Orlando της Φλώριδας; 

Την πρωτοβουλία είχε ο πρόεδρος και 

CEO της Hasselblad Christian Poulsen, που 

προσκάλεσε διαπρεπείς φωτογράφους, 

δημοσιογράφους και αντιπροσώπους  για 

ένα μοναδικό γεγονός. Η ιδέα ήταν να 

αναφερθούν οι πιο πρόσφατες τεχνολογικές 

εξελίξεις στο digital imaging εκεί ακριβώς 

που πριν τόσα χρόνια, η Hasselblad 

εκτοξευόταν στο διάστημα μαζί με το ηρωϊκό 

πλήρωμα του διαστημοπλοίου Aπόλλων 11. 

Τιμώμενο πρόσωπο ήταν ο αστροναύτης 

Buzz Aldrin, ο δεύτερος άνθρωπος που 

πάτησε τη σελήνη μετά τον Neil Armstrong. 

O Buzz παραβρέθηκε στην εκδήλωση μαζί 

με τη σύζυγό του Lois. Πολύ πρόθυμα, 

με την γνωστή αμερικανική άνεση και 

προσήνεια, απάντησε στις ερωτήσεις και 

συναναστράφηκε με τους επισκέπτες. Μια 

λεπτομέρεια που πολλοί αγνοούν, είναι ότι 

οι ειδικές Ηasselblad που είχαν σχεδιαστεί 

και κατασκευαστεί για την αποστολή, 

παρέμειναν μαζί με άλλα πράγματα όπως 

το σεληνιακό ηλεκτρικό όχημα κλπ. στην 

επιφάνεια του φεγγαριού, εφόσον έπρεπε 

να μειωθεί το βάρος της σεληνακάτου για 

να μπορέσει να ξεφύγει από την έλξη του 

δορυφόρου μας. 

Σε ανάμνηση λοιπόν αυτής της Hasselblad 

που παραμένει για πολλά χρόνια στο 

φεγγάρι ο C. Poulsen δώρισε στο Β.Αdlrin 

μια ολοκαίνουργια 503CW σειράς V αλλά … 

με ψηφιακή πλάτη CFV-39, υπογραμμίζοντας 

έτσι την αδιάσπαστη ενότητα της τότε και 

της νυν τεχνολογίας. Το πιο ενδιαφέρον 

μέρος για τους προσκεκλημένους ήταν 

προφανώς η δυνατότητα να διεισδύσουν 

στα άδυτα των διαστημικών εγκαταστάσεων 

του Ακρωτηρίου Canaveral. Μηχανικοί της 

NASA ήταν πάντα διαθέσιμοι να εξηγήσουν 

απορίες, ιστορικά στοιχεία κλπ. και να 

ξεναγήσουν στον κόσμο των διαπλανητικών 

πυραύλων, των εκθεμάτων από πραγματικές 

διαστημικές αποστολές, σε ένα ζωντανό 

μουσείο της τεχνολογίας. Ως μέρος της 

εμπειρίας, στους φωτογράφους δόθηκε 

η ευκαιρία να αξιοποιήσουν 100% τον 

εξοπλισμό τους για μοναδικές φωτογραφίες-

ντοκουμέντα που κόβουν την ανάσα.



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ  40  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  19  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2009 ΣΕΛΙ∆Α  6

http://www.mitsubishi-evs.de/en/products/categories/photo.html
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Canon
Easy-PhotoPrint app 
για το iPhone

Στην πλημμύρα των εφαρμογών 

(apps) για το δημοφιλές iPhone, 

έρχεται να προστεθεί το Canon 

Easy-PhotoPrint app προοριζόμενο 

για χρήστες που θέλουν να 

τυπώσουν υλικό από το κινητό 

τους σε εκτυπωτή Canon. Eπιτρέπει 

την εκτύπωση φωτογραφιών 

μεγέθους ως Α4 σε έξι διαφορετικά 

είδη χαρτιού. Συμβατά είναι τα 

ασύρματα (Wifi) πολυμηχανήματα 

Pixma MP 560, 990 και 640.

ΙNTERSYS-RAINBOW

Gestetner
Τώρα για το κατάστημα και τον τελικό χρήστη

H εταιρεία Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ με την ενεργό 

συμμετοχή της στον τομέα της ψηφιακής 

εκτύπωσης εδώ και 30 χρόνια, 

έχει αποδείξει την αξιοπιστία 

και την υποστήριξη 

των επαγγελματικών 

εφαρμογών. Μια 

από τις σημαντικές 

συνεργασίες της σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι 

η αντιπροσώπευση 

και διανομή 

προϊόντων Aficio 

Gestetner, η 

οποία έγινε ακόμη 

πιο ενδιαφέρουσα 

αφού το κομμάτι 

του Digital 

Business Printing 

συμπληρώθηκε με προϊόντα Personal 

Office.H σειρά εκτυπωτών GX βασίζεται σε χρωστικές 

Gel υψηλής αντοχής και ασυναγώνιστης οικονομίας.

Ο Α4 εκτυπωτής Aficio GX e3300n, διαθέτει μονάδα αυτόματης διπλής όψης που 

δέχεται ειδικό χαρτί 160γρ. κατάλληλο και για photobook, μελάνια Gel μη τοξικά 

και εκτύπωση φωτογραφικής ποιότητας- Business Printing [έγχρωμη εκτύπωση 

όλων των τύπων]. Mε τη χρήση του by pass εκτυπώνονται βαριά χαρτιά 250 έως 

300γρ. αλλά και χαρτόνια με ειδική υφή όπως ευχετήριες κάρτες, επαγγελματικές 

κάρτες κλπ. Στη σειρά GX περιλαμβάνεται και ο εκτυπωτής Α3 GX 7000 που 

στηρίζεται και αυτός σε τεχνολογία Gel.Οι τιμές τόσο του Hardware όσο και 

των αναλώσιμων είναι όχι απλά χαμηλές αλλά υπερέχουν ακόμη και από laser 

printer, αποτελώντας τρόπο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Η εταιρεία διαθέτει εκθεσιακό χώρο με όλα τα μηχανήματα σε live demo όπου οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν δοκιμαστικά από δικά τους ψηφιακά 

αρχεία.

AΡΒΑΝΊΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. 210 2854000-4

Κοdak Solar Power
Oικολογικός φορτιστής KS100 

Θα εισαχθεί και θα διατίθεται και στην ελληνική αγορά ο φορτιστής με solar panel ΚS100 που 

χρησιμοποιεί ηλιακή ενέργεια για να φορτίζει συνδεδεμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Παράγει 

αρκετή ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να φορτίσει για μιάμιση φορά ένα κινητό τηλέφωνο ή να 

τροφοδοτήσει ένα mp3 επί 33 ώρες ή μια φωτογραφική μηχανή αρκετά για να γίνουν 200 λήψεις. 

Η συσκευή φορτίζει τις μπαταρίες της πλήρως σε 28 ώρες με τα φωτοβολταϊκά πάνελ και μέσα σε 

14 ώρες μέσω USB θύρας. Eπίσης θα κυκλοφορήσουν φορητοί φορτιστές με μπαταρίες ΑΑ. Όπως 

δήλωσε ο John Blake γενικός διευθυντής Kodak Digital Capture Devices και αντιπρόεδρος Eastman 

Kodak Co. “Eκατομμύρια καταναλωτών βασίζονται σε ηλεκτρονικές συσκευές για εργασία και 

αναψυχή και χρειάζονται αξιόπιστες πηγές ενέργειας κάθε στιγμή. Οι καινούργιοι φορτιστές Kodak 

παρέχουν αξιόπιστες πηγές ενέργειας για οποιαδήποτε USB-συμβατή συσκευή.” 

ΚΟDAK/DIVITEC 210 6189200
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Praktica LM 12-03
Φωτογραφίστε με Domiplan φακό !!!

H Luxmedia 12-03 αποτελεί την πιο 

πρόσφατη άφιξη στη σειρά. Ξεχωρίζει με 

το μεταλλικό σώμα, τον αισθητήρα 1/2,5in. 

12 Mega pixel, τη μεγάλη οθόνη 3,0’’ 

και λειτουργίες όπως παρακολούθηση 

προσώπου και αναγνώριση χαμόγελου.

Για τη σταθερότητα φροντίζει το digital 

stabilizer. Ακόμη βρίσκουμε δυνατότητα 

χειροκίνητης επιλογής διαφράγματος και 

ταχύτητας, όχι λιγότερες από εικοσιδύο 

σκηνές λήψης και αναλογίες λήψης 4:3 και 

3:2.  (ώστε να μην χάνεται θέμα στην εκτύπωση 10x15). ∆εν 

λείπει το video με ήχο. Η μηχανή είναι εφοδιασμένη με πολύ καλό φακό Pentacon 

Domiplan. Mε το σύστημα πανοραμικών λήψεων οι πανοραμικές φωτογραφίες δεν έχουν 

καθόλου παραμόρφωση. ∆έχεται κάρτες SD/SDHC και τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων 

λιθίου. Και όλα αυτά σε ιδιαίτερα ελκυστική τιμή.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 210 3841772

Samsung press conference
Για πρώτη φορά φορητοί υπολογιστές στην ελληνική αγορά

Επισημοποιήθηκε η διάθεση των notebooks και netbooks Samsungστην ελληνική 

αγορά. H πρωτοβουλία επιβεβαιώθηκε σε Συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε η εταιρία 

την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Divani Apollon στη Βουλιαγμένη. Τα 

R519 και R522 και τα Samsung N310 και Ν130, θα είναι τα πρώτα που θα εγκαινιάσουν 

την δραστηριοποίηση της Samsung και στην αγορά των φορητών.   Συγκεκριμένα, το 

Samsung R519 διακρίνεται για την υψηλής ευκρίνειας 16:9 LCD οθόνη 15,6 ιντσών. 

∆ιαθέτει επεξεργαστή Intel GMA 4500M, μνήμη DDR2 3GB, 0.3M Web Cam και 

υποδοχή 3 θυρών USB. Το Samsung R522 διαθέτει επίσης υψηλής ευκρίνειας οθόνη 

LCD16:9, επεξεργαστή Intel Core2 Duo, ενώ περιλαμβάνει και μία τέταρτη θύρα USB 

κατάλληλη για φόρτιση συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και MP3, ανεξάρτητα αν το 

notebook βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι. Χαρακτηρίζεται από την μεγάλη αυτονομία της 

μπαταρίας. Στο μέτωπο των δημοφιλών στη νεολαία netbook το Ν310 κυκλοφορεί σε 

στρογγυλεμένες γραμμές και τρία χρώματα ενώ το Ν130 είναι η ιδανική επιλογή για τον 

χρήστη που αναζητά βασικές λειτουργίες και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, ως και 7 ώρες 

Η διάθεση των Samsung notebook και netbook θα γίνει μέσω του δικτύου διανομής 

της Prime Telecom, επίσημου διανομέα των προϊόντων πληροφορικής Samsung στην 

ελληνική αγορά. 

FOURLIS TRADE/PRIME TELECOM 210 6293000

Bραβείο Εconomist
Στο στέλεχος της Eastman 

Kodak, Steven Sasson

Bραβείο καινοτομίας πρόκειται

ν’ απονεμηθεί σε ειδική τελετή στις 

29 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, στο 

(συνταξιοδοτημένο πλέον) στέλεχος 

της Kodak, κο Steven Sasson, 

διότι συνέβαλε αποφασιστικά στην 

εφεύρεση της πρώτης ψηφιακής 

φωτογραφικής μηχανής, το 1975. 

Άλλα σημαίνοντα πρόσωπα που 

έχουν αποδεχθεί την ίδια διάκριση 

υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, 

οι ιδρυτές του YouTube Steve Chen 

και Chad Hurley, o εφευρέτης του 

Nintendo Shigeru Miyamoto, 

η ομάδα που σχεδίασε το iPod κλπ. 

Όπως είπε ο αποδέκτης του έγκυρου 

βραβείου: “Αισθάνομαι μεγάλη 

τιμή που έλαβα αυτή τη διάκριση. 

Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που 

συνέβαλα στο μετασχηματισμό της 

τεχνολογίας του imaging.” H κρίσιμη 

στιγμή για το ψηφιακό μέλλον της 

εικόνας επήλθε το 1975 σε μια 

συζήτηση 30 δευτ. ανάμεσα στον 

Sasson και τον προϊστάμενό του, 

που αναρωτήθηκε αν μπορούσε να 

επινοηθεί μια συσκευή καταγραφής 

εικόνας βασισμένη στο CCD. To 

αρχικό πρωτότυπο ζύγιζε 4 κιλά και 

κατέγραφε εικόνες 0.01Μegapixel 

σε μαγνητοταινία, ενώ χρειαζόταν 23 

δευτ. για την αποθήκευση ενός μόνον 

αρχείου. Το 1978 εκδόθηκε η πρώτη 

σχετική ευρεσιτεχνία βασισμένη στην 

ιδέα του Sasson. H Κοdak έβγαλε 

στην αγορά την πρώτη μηχανή 1 

Megapixel το 1986.
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Aνακοίνωση 
Η εταιρεία μας επιθυμεί να ενημερώσει τόσο τους απανταχού 
ανά την Ελλάδα φωτογράφους όσο και τα συνεργαζόμενα 

μ’ αυτήν φωτογραφικά καταστήματα και δίκτυα, ότι η φημολογία περί 
της διακοπής της συνεργασίας μας με τον κ. Γιώργο Φράγκο είναι 
παντελώς αβάσιμη και ανυπόστατη. Όπως και πριν, έτσι και τώρα 
συνεχίζουμε κανονικά και απρόσκοπτα τη διάθεση στην ελληνική 
φωτογραφική αγορά όλων των προϊόντων που εισάγουμε και 

αντιπροσωπεύουμε στη χώρα μας, με την ίδια συνέπεια και αξιοπιστία 
που μας αναγνωρίζουν για περισσότερο από 20 χρόνια 

όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες μας.

Για την PHOTOMEDICAL SOLUTION ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Κώστας Μαρνέρος 
    

Αναπάυσεως 6, 144 51 Μεταμόρφωση, Τηλ.: 210 2833181, Fax: 210 2833901,  www.photomedical.gr

Ψηφιακά συστήματα επεξεργασίας εικόνας 

• KIS συστήματα  εμφανίσεως - εκτυπώσεως, • DURST συστήματα εμφανίσεως - εκτυπώσεως,

Ψηφιακές Μηχανές

Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης

• TakeMS • Intergal

www.photomedical.gr
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Νikon D3s
State of art full frame, τώρα και με video

Θυμάστε την πανηγυρική παρουσίαση των δύο νέων μοντέλων Nikon, D300 και 

D3, τον Αύγουστο του 2007, στο Τόκιο; Mετά παρέλευση διετίας αναβαθμίστηκαν, 

και ανακοινώθηκαν τα νέα μοντέλα: στα τέλη του καλοκαιριού η D300s και 

πρόσφατα στη Σκωτία (6 Οκτωβρίου στο St. Andrews) η D3s. 

Πώς να κάνεις το άριστο ακόμη καλύτερο; ∆ύσκολο ερώτημα, στο οποίο οι μηχανικοί 

της Nikon απήντησαν με δύο τρόπους: Αρχικά διατήρησαν τη ίδια ανάλυση 12 

Megapixel (4.256x2.832pixel) με «χορταστικό» βήμα εικονοστοιχείου 8,45μm. Έτσι 

απέδειξαν ότι η Nikon είναι μια εταιρία που δεν πιστεύει στον εύκολο εντυπωσιασμό 

αλλά γνωρίζει πως η πραγματική ποιότητα είναι συνάρτηση πολλών παραμέτρων. 

Ο full frame 36x23,9mm αισθητήρας τεχνολογίας CMOS άλλαξε ώστε να περιέχει και 

video δυνατότητες (HD video 720p 24fps). Με σκοπό την ηχητική υποστήριξη του video 

προστέθηκε στερεοφωνικό jack για εξωτερικό μικρόφωνο, όταν δεν αρκεί το εσωτερικό 

μικρόφωνο. Επίσης, σημαντική καινοτομία έναντι της D3 αποτελεί η ενσωμάτωση 

συστήματος απομάκρυνσης της σκόνης που η απουσία του είχε γίνει αισθητή στο 

προηγούμενο μοντέλο.

 Με τον τρόπο αυτό εισακούστηκαν οι φωνές των επαγγελματιών φωτογράφων που 

είχαν ζητήσει τη συγκεκριμένη ευκολία κατά την παρουσίαση της D3 (τότε, ανεπισήμως, 

οι μηχανικοί της Nikon είχαν πει ότι το μέγεθος του αισθητήρα full frame ήταν 

αποτρεπτικό για την ενσωμάτωση του συστήματος απομάκρυνσης της σκόνης).

Η D3s αποτελεί ισχυρή δήλωση της Nikon πως τα Megapixel δεν ισοδυναμούν με την 

βασική προτεραιότητα για την πραγματική απόδοση. Υπάρχουν και άλλες σημαντικές 

παράμετροι, όπως για παράδειγμα η ευαισθησία που στην περίπτωση της D3S εκτείνεται 

από ISO 200 ως 12800(σε High Sensitivity mode αγγίζει το απίστευτο επίπεδο ISO 

102.400!) Σε επίπεδο ηλεκτρονικών, οι 

πληροφορίες μας αναφέρουν αρχιτεκτονική 

16bit για την επικοινωνία με τον επεξεργαστή 

και αναλογικο/ψηφιακή μετατροπή 12/14bit. 

Ο πυρήνας της γνώριμης σχεδίασης της 

D3 δεν έχει αλλάξει. Όλα τα στοιχεία που 

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη διεθνή Press 

Conference παρουσίασης της D3s στη Σκωτία.

Επίσημη πρεμιέρα
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Βοwens Gemini R
Νέα σειρά αυτοκέφαλων

Έκανε την πρεμιέρα της ένα χρόνο πριν στην γερμανική 

Photokina και ήδη κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο 

λόγος για τη σειρά μονομπλόκ στούντιο φλας της βρετανικής 

Bowens με τη μεγάλη παράδοση στους επαγγελματικούς 

φωτισμούς. Η σειρά διαδέχεται την «απλή» Gemini και έχει τρια 

μοντέλα σε ισχείς 250, 500 και 750Watt/sec. Tα highlights των 

προηγούμενων Gemini και μάλιστα ο τηλεχειρισμός, διαβάθμιση 

ισχύος με ακρίβεια 1/10stop καθώς και η συμβατότητα με 

ανάρτηση από ράγες παραμένουν, και προστίθεται η συνεργασία 

με αυτόνομη πηγή ισχύος (μπαταρία) Travelpak. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 210 7236847

μας άρεσαν λάμπουν δια της παρουσίας τους. Aναφερόμαστε 

προφανώς στη λειτουργία ριπής 9fps (11fps στο DX φορμά), τη 

δυνατότητα να δουλεύει σε διαφορετικά φορμά εκτός από το full 

frame δηλ. DX (5Μegapixel), 5:4 και 1.2x crop (8,4Μegapixel), το 

πέραν κριτικής σύστημα autofocus MultiCAM 3500FX με 51 σημεία 

εστίασης, ο ενισχυμένος φωτοφράκτης εστιακού επιπέδου από 

Kevlar πιστοποιημένος για τουλάχιστον 300.000 καρέ κλπ. Ειδική 

αναφορά αξίζει ο τριπλασιασμός της μνήμης buffer από 512ΜΒ σε 

1,5GB: είχε ζητηθεί από ενδιαφερόμενους χρήστες την εποχή της 

D3. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παραγωγής του προηγούμενου 

μοντέλου D3, γινόταν με εξτρά χρέωση κατά παραγγελία.

Yπενθυμίζουμε με την ευκαιρία ότι η τοποθέτηση φακού DX 

αυτόματα προσαρμόζει τον αισθητήρα στο αντίστοιχο φορμά, κάτι 

που λύνει τα χέρια των φωτογράφων που έχουν στοκ οπτικών. 

To live view έχει κληροδοτηθεί ως λειτουργία από την D3 χωρίς 

μετατροπές. Ενεργοποιείται με δικό του πλήκτρο αντί να αποτελεί 

μια θέση στo περιστροφικό επιλογέα Release Mode. 

Η νέα λειτουργία Quiet Release αφορά επιλογή χαμηλού θορύβου, 

χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπως θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες 

κλπ. και επιτυγχάνεται με την αποσύνδεση των κινήσεων όπλισης 

και απελευθέρωσης του κλείστρου.Μπορεί το HD video να έχει 

ενσωματωθεί πλέον σε πολλές DSLR, όμως στην D3S προχωράει 

ένα βήμα παραπέρα αφού ισχύει το autofocus με ανίχνευση 

διαφοράς κοντράστ, με δυνατότητα επιλογής ταχύτητας και 

διαφράγματος αλλά και αλλαγής διαφράγματος κατά τη διάρκεια 

της λήψης. Για την βιντεοσκόπηση προσφέρονται δύο κλίμακες 

ευαισθησίας είτε 200-12800 ή 6400-102.400 ISO.

Οι αλλαγές της D3s σε σχέση με τη D3

• Νέος αισθητήρας CMOS full frame (36x24mm) με video δυνατότητα 

• Eνσωματωμένο στον αισθητήρα σύστημα αυτοκαθαρισμού 

 από τη σκόνη

• HD Video 720p / 24 fps 

• Eυαισθησία ISO 200-12800 (ISO 100-102.400 στη λειτουργία Boost)

• Μνήμη buffer τριπλάσια από την D3 επαρκής για 48 καρέ 

 RAW format

• Ειδική λειτουργία Quiet Release

• Eιδικό πλήκτρο για το Live View

Επίσημη πρεμιέρα

Off road στα Highlands με τη συνοδεία της τελευταίας D3s

Canon Pixma MP990
Hitech multifunction, έχει μέχρι WiFi

Ο  MP990 είναι το τελευταίο και πιο προηγμένο πολυμηχάνημα 

της Canon. Με πέντε βασικά μελάνια και ένα grayscale, ο 

Pixma προσφέρει πρωτόγνωρη ποιότητα σε έγχρωμες αλλά 

και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις φωτογραφιών. Η αντοχή των 

εκτυπώσεων σε κατάλληλα φωτογραφικά χαρτιά είναι αυξημένη, 

αν και με εξαίρεση το μαύρο, τα υπόλοιπα μελάνια είναι dye 

Chromalife 100+ και όχι pigment. Οι χρόνοι είναι βελτιωμένοι 

σε σχέση με τα μικρότερα πολυμηχανήματα Canon MP, τόσο 

στις απλές εκτυπώσεις όσο και στους χρόνους σάρωσης και 

αντιγραφής. Αυτό οφείλεται στον πιο προηγμένο επεξεργαστή του 

πολυμηχανήματος και αποδεικνύεται στους χρόνους απόκρισης σε 

αρχεία από κάρτες μνήμης ή USB, όταν δηλαδή δε χρησιμοποιούμε 

τον υπολογιστή μας. Σημαντικές είναι και οι δυνατότητες σάρωσης, 

μιας και ο Pixma ενσωματώνει αξιόλογο scanner, στα 4800ppi με 

ικανότητα να διεκπεραιώνει διαφάνειες και αρνητικά 35mm. ∆ιαθέτει 

ισχυρές δυνατότητες συνδεσιμότητας (USB, Lan, Wi-Fi κλπ) αλλά 

και μεγάλη οθόνη 3,8’’ (ή 9,5cm), σάρωση φιλμ και ένα επιπλέον 

μελάνι. Αν λοιπόν αναζητάτε το απόλυτο πολυμηχάνημα αλλά με 

φωτογραφικές αρετές και αξιοπρεπές υποσύστημα scanner τότε ο 

MP990 είναι κορυφαία επιλογή. 

INTERSYS A.E. 210 9554000
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Nori tsu Ελλάς  Μον.  Ε .Π .Ε . ,  Πλαπούτα  12 ,  153 43 Αγ.  Παρασκευή ,  Τηλ .  Επικοινωνίας :  210 6019506

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο πωλήσεων της Noritsu Ελλάς 

κ.Κων/νο Τεκτονίδη στο τηλ 210 6019506 - 6977 356565, e-mail:dinos.tektonidis@noritsu.de

Πρόσκληση 
Η NORITSU ΕΛΛΑΣ σας προσκαλεί στο 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ MARKETING 2009 

ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 
ΕΝΑΡΞΗ:5 μ.μ 

στο HOTEL KING GEORGE (Πλ. Συντάγματος) Αιθ. Ballroom 2 

AGENDA 

• Ανάλυση του τζίρου της εκτύπωσης στο φωτογραφικό κατάστημα 
 τα έτη 2007-2008.   
• Πρόβλεψη τζίρου της εκτύπωσης στο φωτογραφικό κατάστημα 
 τα έτη 2009-2013.
• Νέα τεχνολογία εκτύπωσης / νέα προϊόντα εκτύπωσης. 
• Η υπηρεσία του Photobook οδηγεί στην διαφυγή από την κρίση; 
• Η ιδανική οικονομική λύση για την ασφάλεια του service.
• Λύσεις χρηματοδοτήσεων για νέες επενδύσεις κατά τη διάρκεια 
 της κρίσης.

Η Νoritsu Ελλάς θα χαρεί να συναντήσει στο συμπόσιο όλους 

τους φωτογράφους ή κατόχους φωτογραφικών καταστημάτων 

που επιθυμούν να παραβρεθούν.

http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?changelang=8
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Know How

∆ιαχείριση χρώματος 
Το color management στην εκτύπωση inkjet

Η διαχείριση χρώματος (color management) είναι ένα σύνολο από διαδικασίες 

και πρότυπα, που έχουν σκοπό την εξασφάλιση της χρωματικής ακρίβειας μεταξύ 

συσκευών που αναπαράγουν ή απεικονίζουν εικόνες. Οι συσκευές αυτές είναι κυρίως 

οι οθόνες, οι εκτυπωτές, οι σαρωτές και οι φωτογραφικές μηχανές.

Η ανάγκη για χρωματική ακρίβεια είναι παλιά στους επαγγελματικούς κλάδους που 

σχετίζονται με τις εκτυπώσεις. Μετά την έκρηξη της ψηφιακής φωτογραφίας και την 

άνοδο των νέων τάσεων στην εκτύπωση, η διαχείριση χρώματος είναι πλέον θέμα που 

αφορά όλους τους επαγγελματίες, και όχι μόνο. Επίσης η πρόοδος της τεχνολογίας στις 

καταναλωτικές κατηγορίες έφερε κοντά σε όλους την δυνατότητα για πολύ ποιοτικά 

αποτελέσματα. Από το 1993 έχει δημιουργηθεί το ICC (International Color Consortium, 

www.color.org), o οργανισμός που καθιέρωσε σημαντικά πρότυπα. Γνωστά στους 

περισσότερους είναι τα ICC profile, που περιγράφουν τις χρωματικές ικανότητες  μιας 

συσκευής. Τα πρότυπα ICC τα υποστηρίζουν όλοι οι μεγάλοι κατασκευαστές hardware και 

software. Σήμερα είναι το defacto στάνταρ για προτυποποίηση αναφορικά με το χρώμα. 

Η ανάγκη για διαχείριση χρώματος προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε συσκευή έχει 

διαφορετικές ικανότητες και χαρακτηριστικά και τα διάφορα format αρχείων μπορούν να 

μεταφέρουν χρωματικές πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι, μια φωτογραφία 

θα φαίνεται διαφορετική ανάμεσα σε οθόνες διαφορετικών ικανοτήτων, αλλά και ανάμεσα 

σε εκτυπώσεις διαφόρων εκτυπωτών, ή ακόμα και σε εκτυπώσεις του ίδιου εκτυπωτή σε 

διαφορετικά χαρτιά. Ένα αρχείο φωτογραφίας επίσης μπορεί να είναι διαφόρων τύπων (π.χ. 

RGB, CMYK) ή να αναφέρεται σε διαφορετικούς χρωματικούς χώρους (π.χ. sRGB, Ado-

beRGB, ProPhotoRGB). 

Έτσι η μεταφορά φωτογραφικής πληροφορίας από μια συσκευή σε συσκευή (είτε ανάμεσα 

σε οθόνες είτε από την οθόνη στο χαρτί), είναι δυνατόν να περιέχει μικρά ή μεγάλα 

σφάλματα. Αυτό το θέμα έρχεται να καλύψει η προτυποποίηση του ICC.

Στον τομέα της ποιοτικής φωτογραφικής εκτύπωσης η διαχείριση χρώματος είναι πάντα 

αναγκαία. Το πόσο αυστηρά θα την τηρήσει ένας επαγγελματίας εξαρτάται από το επίπεδο 

της εργασίας που θέλει να προσφέρει. Ας δούμε την συνηθέστερη περίπτωση, την 

εκτύπωση ενός αρχείου. Τα ζητούμενα είναι δύο: Το πρώτο είναι ότι θέλουμε να βλέπουμε 

στην οθόνη μας αυτό ακριβώς που βλέπει ο πελάτης στην δική του. Το δεύτερο είναι να 

έχουμε μια εκτύπωση που θα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό που βλέπουμε στη δική μας 

οθόνη. Το δεύτερο είναι και το σπουδαίοτερο, μιας και ο πελάτης είτε δεν ασχολείται με 

διαχείριση χρώματος και απλά επεξεργάζεται τα αρχεία του σε μια οθόνη, είτε θα κάτσει 

μαζί με τον τυπωτή (στον Η/Υ του δεύτερου) να εξετάσουν το αρχείο πριν εκτυπωθεί. 

Η ΟΘΟΝΗ 

Οι επιλογές είναι πάρα πολλές, 

και συνήθως η ποιότητα στοιχίζει. 

Μια οθόνη wide gamut είναι 

σίγουρα η καλύτερη επιλογή, 

αλλά ακριβότερη. Επίσης αυτές οι 

οθόνες πρέπει σχεδόν πάντα να 

χρησιμοποιούνται με προγράμματα 

διαχείρισης χρώματος. O όρος 

gamut αναφέρεται στο σύνολο 

των χρωμάτων που μπορεί να 

απεικονίσει μια οθόνη σε έναν 

συγκεκριμένο χρωματικό χώρο. Μια 

απλή οθόνη χρωματικού χώρου 

sRGB μπορεί επίσης να καλύψει 

αρκετές ανάγκες, αλλά πρέπει να 

της κάνουμε πρώτα calibration. 

Το calibration γίνεται με ειδική 

συσκευή η οποία είτε δημιουργεί 

ένα ICC profile της οθόνης για 

δεδομένο χρωματικό χώρο το οποίο 

θα ορίσουμε στο λειτουργικό μας 

σύστημα, είτε μας βοηθά να την 

ρυθμίσουμε από τα χειριστήρια 

ώστε να μπορεί να απεικονίζει τον 

δεδομένο χρωματικό χώρο με τον 

καλυτερο δυνατό τρόπο. 

Calibration χρειάζονται σχεδόν όλες 

οι οθόνες. Κάποιες έρχονται από τον 

κατασκευαστή προρυθμισμένες με 

ακρίβεια, αλλά όλες ανεξαρτήτως 

χρειάζονται τακτικό calibration ώστε 

να διατηρούν τα χαρακτηριστικά 

που θέλουμε. 

 Εκτός από τις οθόνες, και οι 

συσκευές calibration υπάρχουν σε 

πολλές τιμές και είδη. 
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Ο ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ 
Οι πολυάριθμες τεχνολογίες εκτυπωτών και plotter σε συνδυασμό με την ύπαρξη πάρα 

πολλών ειδών χαρτιών και υλικών φωτογραφικής εκτύπωσης, συνθέτουν ένα τοπίο 

κυριολεκτικά αμέτρητων συνδυασμών, όπου καθένας από αυτούς έχει διαφορετικές 

χρωματικές ικανότητες. Οι εκτυπωτές inkjet συνθέτουν τα χρώματα συνδυάζοντας 

τα μελάνια που διαθέτουν, τα οποία μπορεί να είναι από 4 έως 12! Τα χαρτιά με τη 

σειρά τους έχουν πολύ διαφορετικές ιδιότητες, και ο τρόπος με τον οποίο αποδίδουν 

μια απόχρωση διαφέρει, ακόμα κι αν πάνω τους έχει πέσει το ίδιο ακριβώς μελάνι. Οι 

περισσότεροι από εμάς έχουν βρεθεί στη θέση να εκτυπώσουν μια φωτογραφία σε 

έναν μικρό εκτυπωτή, και το αποτέλεσμα όχι απλά να μην είναι ικανοποιητικό, αλλά 

τελείως διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε στην οθόνη. Αλλά με την εξάπλωση των 

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, ωρίμασε και η τεχνολογία των εκτυπωτών. Οι 

μεγάλοι κατασκευαστές εκτυπώτών αλλά και υλικών δίνουν ICC profile ελεύθερα στο 

Internet για κάθε μοντέλο ή χαρτί. Τα προφίλ αυτά μπορεί να είναι γενικής χρήσης, 

ή μπορεί να είναι πολύ εξειδικευμένα για επαγγελματική χρήση. Ένας κατασκευαστής 

επαγγελματικού χαρτιού για παράδειγμα, δίνει προφίλ για κάθε υλικό του και για κάθε 

εκτυπωτή ξεχωριστά. 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Ο σημαντικότερος παράγοντας. 

Ξεκινώντας από το γεγονός ότι κάθε 

άνθρωπος έχει διαφορετική αντίληψη 

των χρωμάτων, ήδη είναι σαφές ότι το 

ζητούμενο της “τέλειας” εκτύπωσης 

δεν υπάρχει. Αν κάτι υπάρχει, είναι η 

ικανοποιητική εκτύπωση για αυτούς που 

ενδιαφέρονται. Άλλωστε, η εκτύπωση 

δεν τελειώνει μόλις το χαρτί βγει από τον 

εκτυπωτή --τελειώνει όταν εκτεθεί. Και 

έτσι προστίθενται κι άλλοι παράγοντες 

που δεν ανήκουν τυπικά στις έννοιες 

διαχείρισης χρώματος, αλλά επηρεάζουν 

άμεσα το αποτέλεσμα. Ο χρωματισμός 

του χώρου έκθεσης, το φως του χώρου ή 

ο φωτισμός που πέφτει στην εκτύπωση, 

η απόσταση των θεμάτων από τον θεατή 

κ.α. Ιδίως ο φωτισμός είναι ένα θέμα 

που ξεκινά ήδη από την επεξεργασία 

πάνω σε μια οθόνη. Ο ανθρώπινο μάτι 

θα κάνει white balance ανάλογα με 

τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ η οθόνη 

θα ‘δείχνει’ άλλα χρώματα το πρωί 

(εφόσον είνα κοντά σε παράθυρο) και 

άλλα το απόγευμα. Αντίστοιχα και για 

την επιθεώρηση μιας εκτύπωσης, η 

οποία πρέπει να γίνεταi αφού στεγνώσει 

το μελάνι και σε χώρο με ουδέτερα 

χρώματα με φωτισμό daylight. Kάτι απλό 

αλλά και ίσως από τα σημαντικότερα 

είναι ...το χρώμα της επιφάνειας εργασίας 

του υπολογιστή μας! Εκεί δηλαδή που 

πέφτει πολύ συχνά το μάτι, και άρα 

κάνει συχνά white balance. Το ιδανικό 

είναι ουδέτερο χρώμα, δηλαδή το 

λεγόμενο “18% gray”.Ο ανθρώπινος 

παράγοντας παίζει τέλος και τον ρόλο 

που ούτε μετράται σε τεχνικά μεγέθη 

αλλά -δυστυχώς ή ευτυχώς- δεν μπορεί 

να καταγραφεί και σε αναφορές ή βιβλία. 

Ο τυπωτής συγκεντρώνει και εκτιμά την 

εμπειρία της εκτύπωσης μέσα από τους 

άπειρους συνδυασμούς μηχανημάτων, 

χαρτιών και ρυθμίσεων, και μαθαίνει 

τις ιδιαίτερότητες του εξοπλισμου που 

χρησιμοποιεί. Είναι ευνόητο ότι όλες οι 

διαδικασίες διαχείρισης χρώματος είναι 

μια σοβαρή προσπάθεια των εταιρειών 

να εξασφαλίσουν καλή ‘επικοινωνία’ 

μεταξύ πελατών και επαγγελματιών. 

Όμως απόλυτη ακρίβεια είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να επιτευχθεί. Ουσιαστικά 

αδύνατο, γιατί στο τέλος πάντα αξιολογεί 

ο πελάτης, και ως άλλος άνθρωπος 

έχει και διαφορετική αντίληψη των 

χρωμάτων.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Είναι προφανές ότι το πρόγραμμα με το 

οποίο επεξεργαζόμαστε στην οθόνη και 

τυπώνουμε στον εκτυπωτή, πρέπει να 

έχει πλήρη υποστήριξη των τεχνολογιών 

διαχείρισης χρώματος, και κυρίως των ICC 

profile που είναι και το σημείο αναφοράς 

της βιομηχανίας. Η συζήτηση πάνω στις 

δυνατότητες των προγραμμάτων, και στα 

θέματα που υπάρχουν αναφορικά με τη 

αλλαγή χρωματικού χώρου ή μοντέλου σε 

συνδυασμό με την αναζήτηση ακρίβειας 

στην εκτύπωση, είναι δύσκολο θέμα για το 

οποίο υπάρχει βιβλιογραφία. Επιγραμματικά 

μόνο θα αναφέρουμε τις βασικές παροχές 

ενός προγράμματος: Η δυνατότητα soft 

proof, δηλαδή “θεωρητική” επιθεώρηση της 

εκτύπωσης στην οθόνη, και η δυνατότητα 

color management από το πρόγραμμα (και 

όχι τον εκτυπωτή) βάσει του προφίλ του 

χαρτιού που χρησιμοποιούμε. 
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Ο λόγος στoυς φορείς

Γιάννης Μαραζιώτης
Πρόεδρος Συνδέσμου Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νομού Αχαΐας 

• Πότε ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος και πόσα μέλη αριθμεί σήμερα;
Εμείς λειτουργούμε με ένα τροποποιημένο καταστατικό του 1967. O σύνδεσμος 

στην ουσία δημιουργήθηκε την δεκαετία του ’30, είναι από τους παλαιότερους 

στην xώρα. Έχω στα χέρια μου πρακτικά της δεκαετίας του ’30 που μου 

εμπιστεύθηκαν παλιοί συνάδελφοι. Αριθμούμε σήμερα γύρω στα 70 μέλη. Τα 

μέλη μας ασχολούνται με όλα τα είδη της φωτογραφίας και με ό,τι περιστρέφεται 

γύρω από αυτήν όπως τα φωτογραφικά καταστήματα. ∆εν μιλάμε μόνο για 

τους καθαρόαιμους φωτογράφους εννοώντας τους ανθρώπους που κάνουν 

φωτογραφία και πουλάνε τη δουλειά τους. Είναι και άνθρωποι μέσα που έχουν 

φωτογραφικά καταστήματα που παίρνουν έναν όγκο εργασιών και το δίνουν σε 

διάφορους. 

• Που επικεντρώνονται κυρίως οι δραστηριότητες του συνδέσμου;
 Βρίσκομαι στη δεύτερη τριετή θητεία μου. Προσπαθούμε εδώ και καιρό να 

βγάλουμε εκτός τους παραεπαγγελματίες από τους χώρους που κανονικά 

θα έπρεπε να εργάζονται μόνο οι φωτογράφοι το οποίο δυστυχώς δεν 

αντιμετωπίστηκε γιατί οι ίδιοι οι συνάδελφοι φωτογράφοι, ή τουλάχιστον 

ένα μέρος αυτών υποθάλπουν αυτή τη κατάσταση γιατί βολεύει τους 

καταστηματάρχες. Καταφέραμε εδώ και χρόνια και πήραμε τα σεμινάρια ΛΑΕΚ 

για τους εργαζόμενους σε φωτογραφικά καταστήματα. οι εργαζόμενοι πήραν 

κάποια χρήματα και διδάχτηκαν αρκετά πράγματα πάνω στις νέες τεχνολογίες 

και δεύτερη ξένη γλώσσα ενώ πήρε και κάποια χρήματα ο σύνδεσμος που πλέον 

διαθέτει ένα πολύ σοβαρό ποσό για τις 

δράσεις του. Παλιότερα είχαν γίνει και 

κάποια σεμινάρια σε συνεργασία με την 

ΠΟΦ. Άλλη μια σημαντική δράση είναι 

και η φωτογραφική έκθεση στο Porto 

Rio κάθε δυο χρόνια που προσελκύει 

συναδέλφους και από άλλες περιοχές.

• Ποια είναι σήμερα η συσπείρωση 
των μελών;
Ο συνδικαλισμός υποφέρει πολύ στην 

Ελλάδα. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται και 

δεν έχει αγκαλιάσει τα σωματεία. Αυτό 

το παράπονο το ακούω και από την 

ΠΟΦ, από προέδρους άλλων περιοχών 

που καλούν τους συναδέλφους τους να 

έρθουν κοντά στο σωματείο. Καλούν 

τους επαγγελματίες να αγκαλιάσουν το 

σωματείο για να μπορούν να λύσουν 

τα προβλήματα. ∆εν μπορούν να 

καταλάβουν ότι είμαστε ανταγωνιστές 

αλλά και συνάδελφοι. Άρα έχουμε 

κοινή πορεία και κοινά προβλήματα. 

Κατά καιρούς που χρειάστηκε βέβαια 

ο σύλλογος να μπει μπροστά για 

κάποια προβλήματα οι περισσότεροι 

ήταν παρόντες. Εμείς ως ∆.Σ. έχουμε 

πάει μέχρι και τα δικαστήρια για να 

υπερασπιστούμε τους συναδέλφους μας. 

• Ποια είναι τα σημαντικότερα 
προβλήματα του κλάδου σας;
Ο φωτογράφος βάλλεται σήμερα 

από την οικονομική κρίση. Επιπλέον 

ο φωτογράφος ήταν επάγγελμα 

πολυτελείας και πλέον έχει χάσει 

αρκετά πράγματα από αυτά που 

είχε, όπως π.χ. τις εκτυπώσεις. Έγινε 

πολύ μεγάλοι προσπάθεια από την 

Ομοσπονδία στην οποία τυγχάνει 

να είμαι μέλος: όλοι χρωστάμε 

στον ∆ημήτρη Αντωναρόπουλο τις 

φωτογραφίες διαβατηρίου. Αυτό 

τόνωσε λίγο την αγορά. Πιστεύω όμως 

πως ο φωτογράφος θα βρει το δρόμο 

του φτάνει να καταλάβει ότι είναι μια 

οντότητα και ένας δημιουργός που 

πρέπει να πουλάει το έργο του και όχι να 

είναι μεταπράτης. Πρέπει να σταματήσει 

να είναι μαζική κουλτούρα γιατί αποτελεί 

υψηλή τέχνη. Η τεχνολογία λειτούργησε 

σαν δίκοπο μαχαίρι. Τα ίδια προβλήματα 

αντιμετωπίζουν τόσο οι φωτογράφοι της 

Αθήνας και της επαρχίας.  
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    O προϋπολογισμός
...και η διαχείρισή του. Μια δύσκολη υπόθεση.

Προϋπολογιστική διαδικασία είναι ο κύκλος προετοιμασίας, σύνταξης και 

παρακολούθησης ενός συνόλου οικονομικών μεγεθών. Είναι ένα διαχει ριστικό 

εργαλείο-κλειδί για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της λειτουργίας ενός τμήματος 

μέσα σε έναν οργανισμό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜOΣ;
Προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο για μελλοντικές δραστηριότητες, που συνήθως 

περιγράφει τη συνολική εικόνα μιας επιχείρη σης από οικονομική άποψη και με 

οικονομι κούς όρους, και αποτελεί το σημείο αναφο ράς για την απόδοσή της.

Ο ΟΡΙΣΜOΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός είναι μια έκθεση χρηματοοικονομικών σχεδίων που εκπονείται 

εκ των προτέρων για μια χρονική περίοδο, ετήσιας συνήθως διάρκειας. 

Οι προϋπολογι σμοί δεν περιλαμβάνουν μόνο προγραμματισμένα έσοδα και 

έξοδα (υπολογισμός κέρδους και ζημίας), τα οποία δείχνουν το αναμενόμενο 

εισόδημα κάθε τμήματος ενός οργανισμού καθώς και το συνολικό κόστος των 

εγκεκρι μένων δαπανών στις οποίες μπορεί να προβεί, αλλά και τα σχέδια ενός 

οργανισμού από άποψη διαχείρισης στοι χείων ενεργητικού και παθητικού 

(προϋπολογιζόμενος κύκλος εργασιών) καθώς και τους υπολογισμούς εισπρά-

ξεων και πληρωμών (προϋπολογιζόμενη ταμειακή ροή).

ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι προϋπολογισμοί έχουν ζωτική σημασία για το σχεδια σμό και τον έλεγχο της 

απόδοσης κάθε οργανισμού. Βοηθούν στο συντονισμό των ενεργειών μάνατζερ 

και τμημάτων και διασφαλίζουν την αφοσίωση στην επίτευξη των επιδιωκόμενων 

αποτελεσμάτων. Επίσης, καθορίζουν στους μάνατζερ τμημάτων τις εγκεκριμένες 

δαπάνες και τα προσδοκώμενα έσοδα. Παρέχοντας σημεία αναφο ράς για την 

εποπτεία των πραγματικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι προϋπολογισμοί 

είναι ένα αξιόπιστο μέσο για έναν οργανισμό, βοηθώντας τον με τα πληρο φοριακά 

στοιχεία που παρέχουν να καταμετρά την πρόο δό του και να προσαρμόζεται από 

άποψη πραγματικής απόδοσης σε ένα συμφωνημένο επιχειρησιακό πλάνο.

ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ;
Οι προϋπολογισμοί βοηθούν τα άτομα, τα τμήματα και τους οργανισμούς να πετύ-

χουν τους προγραμματισμένους στόχους τους και απεικονίζουν τις οικονομικές 

ευθύνες του οργανισμού απέναντι σε τρίτους: δανειστές, προμηθευτές, 

εργαζόμενους, πελάτες.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ
Σε μεγάλους οργανισμούς, όπου είναι θεσμοθετημένες πιο πολύπλο κες τεχνικές 

μάνατζμεντ και οικονο μικής διαχείρισης, τα προϋπολογι στικά συστήματα είναι 

πιο συνήθη. Ωστόσο και σε μικρότερους, η κα τάρτιση προϋπολογισμών είναι 

εξί σου σημαντική. Πρέπει να αναγνω ρίσετε τις ατομικές και τις ευθύνες του 

τμήματός σας και να καταρτίσετε τον κατάλληλο προϋπολογισμό. Η αξιοπιστία 

και η χρησιμότητα ενός προϋπολογισμού εξαρτώνται από τα άτομα που τον 

καταρτίζουν.

Tip: Προσδιορίστε το ρόλο και την ευθύ νη του προϋπολο γισμού σας ώστε να 

εξυπηρε τεί το σύ νολο του οργανι σμού.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ο προϋπολογισμός δημιουργεί το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο άτομα, τμήματα 

και ολόκληρος ο οργανισμός μπορούν να δουλέψουν και ενθαρρύνει άτομα και 

τμή ματα να προγραμματίσουν το μέλλον, χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη 

ατζέντα που βοηθά στην αποτελεσμα τική επικοινωνία των επιμέρους στόχων 

τους. Η κατάρτιση και ενοποίηση προϋπολογιστικών σχεδίων συντονίζει και 

κινητοποιεί τους εργαζόμενους, ενώ οι προϋπολογισμοί παρέχουν συγχρόνως τη 

δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων μιας επι χείρησης.

Leadership & marketing

 Τα κείμενα του άρθρου μας  

αποτελούν αναδημοσίευση 

από το  βιβλίο του 

 STEPHEN BROOKSON

  “H διαχείρηση των 

προϋπολογισμών ” 

 των εκδόσεων 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΟΙ ΕΞΙ ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Σχεδιασμός

Να βοηθήσει στο σχεδιασμό ενός οργανισμού 

με συστηματικό και λογι κό τρόπο, που να 

εναρμονίζεται με τη μακροπρόθεσμη επιχειρηματι-

κή στρατηγική του.

Συντονισμός

Να βοηθήσει στο συντονισμό των δραστηριοτήτων 

των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού και να 

διασφαλίσει τη μεταξύ τους συνέπεια.

Επικοινωνία

Να γνωστοποιήσει ευκολότερα τους στόχους, 

τις ευκαιρίες και τα επιχειρηματικά σχέδια του 

οργανισμού στους μάνατζερ των διαφό ρων 

ομάδων του.

Κινητοποίηση

Να κινητοποιήσει τους μάνατζερ ώστε να 

προσπαθήσουν να πετύ χουν τους στόχους του 

οργανισμού και τις ατομικές τους επιδιώξεις.

Ελεγχος

Να βοηθήσει στον έλεγχο των δραστηριοτήτων, 

μετρώντας την επιτε λούμενη πρόοδο σε σχέση 

με το αρχικό πλάνο και αναπροσαρμόζο ντάς το 

όποτε χρειάζεται.

Αξιολόγηση

Να παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο αξιολόγησης 

της απόδοσης των μά νατζερ σε ό, τι αφορά την 

επίτευξη των ατομικών τους επιδιώξεων και των 

στόχων των τμημάτων τους. Ο σχεδιασμός και ο 

έλεγχος της εκτέ λεσης του προϋπο λογισμού είναι 

ανα πόσπαστες διαδικασίες.

ΑΞΙΟΛOΓΗΣΗ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜAΤΩΝ
Ένας σωστά καταρτισμένος και αποτελεσματικός 

προϋ πολογισμός αποφέρει πλείστα οφέλη σε έναν 

οργανι σμό, ωστόσο η κατάρτισή του μπορεί να 

είναι κουραστι κή. Αξιολογήστε τα μειονεκτήματα 

αυτά υπό το φως των πολλών πλεονεκτημάτων.

Οι προϋπολογισμοί αυξάνουν το “χαρτοβασίλειο” 

και μπορούν να σπαταλήσουν πολύτιμο χρόνο 

του μάνα τζμεντ, ιδίως στα αρχικά στάδια.
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

Παναγιώτης Κατερτζιάδης
Σελίδες 258, διαστάσεις 17x24 cm. 
Με 160 α/μ φωτογραφίες & σκίτσα. 

Τιμή τιμοκαταλόγου : € 15,07

Βασικά Μαθήματα Φωτογραφίας / € 15,07
Μία Φωτογραφία... 1000 Λέξεις... / € 9,04
Φωτογραφία και Κοινωνία / € 9,04
Περί Φωτογραφίας / € 9,04
Φωτογραφία - Συνοπτική ιστορία / € 15,07
Φίλιππος Μαργαρίτης / €  5,03
Βούλα Παπαϊωάννου / €  5,03
Φωτογραφία Glamour / € 15,07  € 10,00
Το Μεγάλο Φορμά / € 12,06





 





100 Χρόνια Φωτογραφία / € 15,07
Ασπρόμαυρη φωτογραφία / € 21,10 Εξαντλήθηκε
EΠEKINA /  € 10,04
Κούβα / € 6,03
Ετήσια συνδρομή στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ / € 70,00 (Εξωτερικό € 120)
Πρόσωπα της Κρήτης. Nelly's / € 30,00  Εξαντλήθηκε
Ψηφιακή φωτογραφία. 500 συμβουλές / € 20,00
Ψηφιακές SLR. 500 συμβουλές / € 20,00 
Η Ειδική Προσφορά μας / € 15,00 











Ονοματεπώνυμο ............................................................................

...................................................................................................
∆ιεύθυνση .....................................................................................

Πόλη...........................................................Τ.Κ.: ...........................

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα εξής τηλέφωνα : 

Εργασίας: ..................................Οικίας: .........................................  

Κινητό: ..........................................................................................  

 .................................................

∆ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Προς το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου, 104 45 Αθήνα • τηλ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485

Ενδιαφέρομαι για τα παρακάτω βιβλία (σημειώνω με Χ). Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου, για να συνεννοηθούμε για τον τρόπο πληρωμής και αποστολής τους

*Τιμές με Φ.Π.Α. ∆εν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που κυμαίνονται από  € 6,00 έως € 10,00 αναλόγως του βάρους.
Εξαιρείται η παραπάνω προσφορά μας στην τιμή της οποίας περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής.

Όλα 15 ευρώ!

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ www.photo.gr

Super προσφορά!

Το κόστος
αντικαταβολής με 
courier (ACS)
Τιμή τιμοκαταλόγου : € 7,00 

Το βιβλίο 
"Βασικά Μαθήματα Φωτογραφίας"

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΕΚ∆ΟΣΗ

Λήξη προσφοράς 20 Νοεμβρίου '09
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του stock

1
Το βιβλίο 
"Φωτογραφία Glamour"2
&

3
&

Σελίδες 176, διαστάσεις 19x26 cm. 
Με 130 έγχρωμες φωτογραφίες & σκίτσα. 

Τιμή τιμοκαταλόγου : € 10,00

 

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Φοροτεχνικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα 

ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός  

κ. Θρασύβουλος Μίαρης σχολιάζει, 

ενημερώνει  και συμβουλεύει για επίκαιρα 

οικονομο-λογιστικά θέματα. 

e-mail: miaris.thrasivoulos@gmail.com

TOY ΘΡΑΣYΒΟΥΛΟY ΜIΑΡΗ

Λούκα Κατσέλη
Το CV της νέας Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Η Λούκα Τ. Κατσέλη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 20 Απριλίου 1952 από δύο  

καταξιωμένους ανθρώπους στο  χώρο της τέχνης τον Πέλο και την  Αλέκα Κατσέλη. 

Σε ηλικία 20 ετών (1972) απέκτησε με διάκριση τον πρώτο πανεπιστημιακό της τίτλο 

στις Οικονομικές Επιστήμες από το Smith College. Ακολούθησαν δύο Μεταπτυχιακά 

∆ιπλώματα Ειδίκευσης στην Οικονομική Πολιτική (Princeton, ΜΡΑ, 1974) και στη 

∆ιεθνή Οικονομική (Princeton, ΜΑ, 1976) και η απόκτηση διδακτορικού διπλώματος 

στην Οικονομική Επιστήμη (Princeton, 1978).  

ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕIΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟYΣ  ΚΑΙ ΦΟΡΕIΣ:

* Πρόεδρος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1997-2001).

* Μέλος, Εθνικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας, 1997-2000.

* Μέλος, Συντονιστική Ομάδα για την Αναμόρφωση των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων   

 Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΟΕΕΚ, 1998-2000.

* Μέλος και Αντιπρόεδρος, ΟΗΕ, Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, 1998-1999.

* Μέλος και Εισηγήτρια, ΟΗΕ, Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, 1996-1997.

* Μέλος, “Comite des Stages”, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG V, 1995-1997.

* Μέλος, Board, International Journal of Finance and Economics, 1995 - 1997

* Μέλος, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,   

 Αθήνα, Ελλάδα, Οκτώβριος 1993 - Σεπτέμβριος 1996.

* Μέλος, Center for European Policies Studies, The CEPS Economic Policy Group, 1990-92.

* Research Affiliate, National Bureau of Economic Research, 1990- 1992

* Μέλος του ∆. Σ. Ελληνικό Ινστιτούτο για ∆ιεθνές και Στρατηγικές Σπουδές, 1990 -1992.

* Μέλος, European Commission’Αs Advisory Panel on “ Science, Technology Community  

 Cohesion in a Wider Continental Europe», CEC, Monitor/Fast/Program Theme B, 1991-92.

* Μέλος, Αd Hoc Συμβουλευτική Ομάδα για Υποστήριξη της Οικονομικής Επιστήμης στην   

 Ευρώπη, Οκτώβριος 1987.

* Μέλος, Economic Policy Panel, Ιαν. 1, 1985 - Ιαν. 1, 1987.

* Μέλος, European Community’Αs (EC) Monetary Committee, 1983 - 1985.

* Μέλος Συμβούλιο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Ελλάδα, 1984 - 1985.

* Μέλος, Economic Policy Committee, 1982 -1984.

* Μέλος, EC Group of Experts on Medium – Term Macroeconomic Projections, 1982 - 1984

* Μέλος, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,   

 Αθήνα, Ελλάδα 1982 - 1984.

* Technical Coordinator of the Greek Delegation, UNCTAD, Βελιγράδι, June 1983.

* Επίσημη Εκπρόσωπος σε ∆ιμερείς και Πολυμερείς ∆ιαπραγματεύσεις, Ελλάδα, 1982 - 84.

* Επισκέπτρια, Ινστιτούτο ∆ιεθνών Οικονομικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης,   

 Αύγουστος 1978.

* Επισκέπτρια, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1979, Αύγουστος 1980.

* Intern, United Nations, New York City, Καλοκαίρι 1973.

* ΜέλοςWestern European Council, Πανεπιστήμιο του Υale.

* Fellow, Saybrook College, Πανεπιστήμιο του Υale, 1979 - 1985. Συμβουλευτική Εμπειρία.

    * Σύμβουλος σε ∆ιευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (DGII, DGV, DGXVI,DGXVII).

* ∆ιευθύνουσα Σύμβουλος, ORCO Analytica, Α.Ε. Αθήνα, Ελλάδα, 1988 - 1992.

* Σύμβουλος στο Κέντρο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, Ηνωμένα   

 Έθνη, Ανοιξη 1991, Συγγραφέας δυο εκθέσεων: «Foreign Direct Investment&Trade   

 Interlinkages in the 1990s: Experience and Prospects of Developing Countries», και   

 «Globalization and Development in the 1990s»

* UNCTAD, Μαδαγασκάρη, Ιούνιος / Σεπτέμβριος 1981; Συγγραφέας της έκθεσης (70 σελ.)   

 για «Balance of Payments Adjustment and Exchange Rate Policy for the Central Bank of  

 Madagascary”

* Ίδρυμα Ford, Νότιο-Ανατολική Ασία, Ιανουάριος 1980; Σύμβουλος, Κεντρική Τράπεζα της  

 Ινδίας, Ταϊλανδής και Σιγκαπούρης για θέματα Συναλλαγματικής Πολιτικής.

AKA∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΑΡΙΕΡΑ

Ως  Επίκουρη αρχικά και στη συνέχεια 

ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 

Yale University (1977-1985), έλαβε, 

το 1980, τιμητική διάκριση ως η 

καλύτερη νέα διδάσκουσα, καθώς και 

υποτροφία από το German Marshall 

Fund (1982-1984). ∆ίδαξε επίσης, 

ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο Birkbeck του Λονδίνου 

(1986) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών (1986-1987). Από το 1987 

είναι καθηγήτρια του Τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, στο οποίο διετέλεσε και 

Πρόεδρος την περίοδο 1997 – 2001. 

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 

40 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά 

περιοδικά και βιβλία, ιδιαίτερα δε σε 

θέματα αναπτυξιακής συνεργασίας και 

μεταναστευτικής πολιτικής.

Το 2003 επιλέχθηκε, μεταξύ 100 

διακεκριμένων οικονομιλόγων απΚ 

όλο τον κόσμο, για τη θέση της 

επικεφαλής του Κέντρου Ανάπτυξης του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπου παρέμεινε 

μέχρι τον Ιούλιο του 2007.  

Εκλέχθηκε Βουλευτής Επικρατείας 

με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2007. Είναι πολιτική 

εκπρόσωπος του Κινήματος 

σε θέματα Οικονομίας και μέλος 

του Πολιτικού Συμβουλίου.

Είναι παντρεμένη με τον Γεράσιμο 

Αρσένη και μητέρα δύο παιδιών, 

του ∆ημήτρη και της Αμαλίας. 
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Το κατάστημα της εβδομάδας

PHOTO AGORA 
Ανδρίτσος - Ελευθεράκης
Η επιχείρηση άνοιξε το 2000 από τον Σπύρο Ανδρίτσο και τον 

Σταύρο Ελευθεράκη. Βρίσκεται στην καρδιά της Αθήνας και 

σε ένα από τους πιο πολυσύχναστους αλλά και πολυπαθείς 

δρόμους του κέντρου. Το κατάστημα είναι πλέον αρκετά 

γνωστό τόσο στους κύκλους των επαγγελματιών όσο και των 

ένθερμων ερασιτεχνών. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα σημεία 

φωτογραφικής πώλησης της Αθήνας που αναβάθμισαν τον 

εξοπλισμό τους με ψηφιακό minilab κατά τη μεταβατική εποχή. 

Πλέον με την επικράτηση των ψηφιακών φωτογραφικών 

μηχανών και των εναλλακτικών τρόπων απεικόνισης και 

αποθήκευσης φωτογραφιών, οι εκτυπώσεις έχουν μειωθεί 

σημαντικά όπως συμφώνησε και ο ένας εκ των συνιδιοκτητών 

κ. Σταύρος Ελευθεράκης: “Οι εκτυπώσεις έχουν μειωθεί στο 

1/4 σε σχέση με το παρελθόν. Με τη μείωση της εκτύπωσης 

από το 2003 και λόγω του δρόμου στον οποίο βρισκόμαστε, 

σταδιακά έχουμε εξελιχτεί κυρίως σε εμπορικό κατάστημα 

προσανατολισμένο τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους 

ερασιτέχνες. Εξακολουθούμε να τυπώνουμε φωτογραφίες αλλά 

δεν είναι βασικό μας αντικείμενο.” 

Σήμερα το κατάστημα διαθέτει ευρεία γκάμα προϊόντων γύρω 

από την φωτογραφία και το βίντεο: μηχανές, είδη φωτισμού, 

μπαταρίες, φίλτρα, φακούς κ.α. Από το 2005 διατηρεί και online 

κατάστημα με πιστούς πελάτες από όλη την Ελλάδα. Μάλιστα 

στο site υπάρχει ξεχωριστός χώρος όπου ερασιτέχνες και 

επαγγελματίες μπορούν να αναρτούν τις αγγελίες τους και να 

κάνουν αγορές μεταχειρισμένου εξοπλισμού.   

“Είναι μία κίνηση με στόχο να εξυπηρετηθούν οι πελάτες που 

ήθελαν να αλλάξουν τον εξοπλισμό τους καθώς τα ψηφιακά 

απαξιώνονται γρήγορα. Προσπαθήσαμε να δώσουμε μια λύση 

η οποία πλέον λειτουργεί αρκετά καλά.”

Πως επιβιώνει όμως ένα κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας 

που βασανίζεται συχνά από διαδηλώσεις, ταραχές και φυσικά 

δέχεται τον εκτεταμένο ανταγωνισμό των μεγάλων αλυσίδων;

“Θα έλεγα ότι το κέντρο συνολικά υποφέρει. ∆εν υπάρχει 

επισκεψιμότητα που υπήρχε παλιά. Με τα περυσινά 

γεγονότα του ∆εκεμβρίου, σταματήσαμε να δουλεύουμε 

από 8 ∆εκεμβρίου και ουσιαστικά λειτουργήσαμε ξανά με 

πλήρες ωράριο μετά τις 15 Ιανουαρίου. Σήμερα από την οδό 

Στουρνάρη λείπει το Πλαίσιο, λείπει και ο Παπασωτηρίου. 

Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της εμπορικής 

κίνησης. Επιπλέον έχουν ανοίξει αρκετά εμπορικά κέντρα 

περιφερειακά. Όσο αφορά στα πολυκαταστήματα δεν τα θεωρώ 

μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω πως έτσι όπως έχει μεταλλαχτεί η 

δουλειά, εμείς αναφερόμαστε σε ένα πιο εξειδικευμένο κοινό το 

οποίο δεν μπορεί εύκολα να εξυπηρετηθεί από τέτοιου είδους 

καταστήματα. Πλέον με το διαδίκτυο μπαίνουμε στα σπίτια των 

πελατών και μας επιτρέπει να έχουμε αρκετά καλή διείσδυση”.

PHOTO AGORA ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ

Στουρνάρη 14, 106 83, Αθήνα,

Τηλ./Fax: 210 3303445,

e-mail: info@photoagora.gr

www.photoagora.gr
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Βιντεοσκόπηση & μοντάζ
Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και 
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο 
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ. 

Σάββατο 5/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή 
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Σάββατο 28/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματι-
σμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer, layer mask.

Τρίτη 1/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτο-
γραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περι-
οχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, 
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Τετάρτη 2/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο, χειμερινό πρόγραμμα 



Ôçë.: 210 8541400

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου. 
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές 
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Τετάρτη 25/11, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή, 
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά 
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το 
γυμνό...

Πέμπτη 26/11, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών. 
Απλοί κανόνες αισθητικής

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help) www.anodos.gr

ÊáÍÔÅ	ÊËÉÊ	ÅÄÙ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Σε αυτή τη στήλη το PhotoBusiness Weekly φιλοξενεί τις καλύτερες φωτογραφίες γάμου των φωτογράφων - αναγνωστών του. 

Στείλτε μας στο email: photobusiness@photo.gr φωτογραφίες γάμου της επιλογής σας και θα τις δείτε εδώ δημοσιευμένες! 

Φωτογραφία: Παπακυριάκη Σπυριδούλα / Lollas Studio 

Φωτογραφία γάμου 
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Οι νέοι φωτογράφοι, με 

οργανωμένες σπουδές και πιο 

κατασταλαγμένες απόψεις σε σχέση 

με το παρελθόν, βάζουν τα θεμέλια 

για βελτίωση του επιπέδου της 

επαγγελματικής φωτογραφίας. 

Στέκονται απέναντι στις προκλήσεις 

των δύσκολων καιρών με 

σοβαρότητα και ευαισθησία και 

μας κάνουν να πιστεύουμε ότι κάτι 

αλλάζει. Σε αυτό το μήκος κύματος, 

συζητήσαμε με τον Αλέξανδρο 

Ιωαννίδη. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κ. Γκιτάκου

Αλέξανδρος Ιωαννίδης
Η νέα γενιά κοιτάει μπροστά!

• Πoιές ήταν οι πρώτες σας εμπειρίες από τη φωτογραφία;
Κυρίως μέσα από κάποια περιοδικά στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και ειδικά μέσω των τότε 

φωτογραφικών περιοδικών όπως η Φωτογραφία και ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Άρχισα να ασχολούμαι 

τότε με τα πρώτα μου φιλμ, να τραβάω και να εμφανίζω, και σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι πιο 

σοβαρά με τη φωτογραφία. Έτσι αποφάσισα να σπουδάσω την ενασχόληση μου κι ενώ φοιτούσα 

σε ένα άλλο τμήμα στα ΤΕΙ, ξαναέδωσα εξετάσεις και πέρασα στο ΤΕΙ Φωτογραφίας.

• Επαγγελματικά πως έχεις εξελιχθεί μετά την αποφοίτηση σου, με ποια είδη ασχολείσαι και 
ποια είναι αυτά που προτιμάς άσχετα με το βιοποριστικό παράγοντα;
Ασχολούμαι με φωτογραφίσεις για περιοδικά κυρίως κάνοντας πορτρέτα και φωτογραφία μόδας. 

Ένα άλλο κομμάτι που ασχολούμαι επίσης είναι η φωτογράφιση ξενοδοχείων. Επειδή η χώρα 

μας ζει από τον τουρισμό και γενικά τα ξενοδοχεία είναι ένα κομμάτι προσοδοφόρο έχει αρκετή 

δουλειά. Όσον αφορά στο κομμάτι με τα περιοδικά και τη μόδα, τον τελευταίο καιρό τα πράγματα 

είναι αρκετά δύσκολα αλλά νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε γρήγορα.

• Τα είδη στα οποία έχεις καταλήξει έχουν σχέση με τα προσωπικά σου ενδιαφέροντα;
Είναι καθαρά επιλογή μου η μόδα και το πάθος μου θα μπορούσα να πω, όσο για τα ξενοδοχεία 

είναι μία ενδιαφέρουσα δουλειά αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι είναι το βιοποριστικό. Αν όμως ο 

βιοπορισμός δεν ήταν θέμα, θα αφοσιωνόμουν στη μόδα και στο πορτρέτο.

• Πιστεύεις ότι η εκπαίδευση που παρέχει σήμερα το ΤΕΙ πάνω στη φωτογραφία ή οι 
ιδιωτικές σχολές είναι αρκετή; Αρκούν για να βοηθήσουν ένα νέο φωτογράφο να ξεκινήσει 
να δουλεύει επαγγελματικά;
Οι σπουδές δεν είναι ποτέ αρκετές. Το κυριότερο είναι η διαρκής ενασχόληση. Έτσι παίρνεις 

τα εφόδια για να μπορέσεις να συνεχίσεις επαγγελματικά. ∆υστυχώς προσωπικά πιστεύω ότι 

βγαίνοντας από την σχολή δεν έχεις φτιάξει ένα επαγγελματικό πορτφόλιο που να λειτουργεί ως 

O φωτογράφος της εβδομάδας
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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Αλέξανδρος Ιωαννίδης γεννήθηκε 

στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία 

στο Τμήμα Φωτογραφίας και 

Οπτικοακουστικών Τεχνών του ΤΕΙ 

Αθήνας. Προσανατολίζεται περισσότερο 

στη φωτογραφία μόδας και στο στυλ 

του κυριαρχεί η αυθορμητικότητα και το 

στοιχείο του voyeurism. Εργάζεται από το 

2006 και έχει συνεργαστεί με μεγάλους 

εκδοτικούς οργανισμούς.

ένα εφόδιο για να βγεις στον επαγγελματικό στίβο. ∆εν ξέρω γιατί γίνεται 

αυτό, εφόσον οι καθηγητές που διδάσκουν και στα ΤΕΙ και στις ιδιωτικές 

σχολές είναι επαγγελματίες... Παρόλα αυτά δεν υπάρχει αυτή η κατεύθυνση 

ώστε να συνειδητοποιήσουν οι φοιτητές ότι βγαίνοντας από τη σχολή 

πρέπει να έχουν portfolio, ώστε όταν χτυπήσουν μια πόρτα στην αγορά 

και να αποδεικνύουν τις ικανότητες τους ανάλογα με τις φωτογραφίες που 

διαθέτουν.  

• Πιστεύεις ότι αυτό θέμα χρονικού περιορισμού στις σπουδές ή 
έλλειψης πόρων;
Νομίζω ότι δεν είναι θέμα πόρων, αλλά θέμα βούλησης για το πώς 

θα διαμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών. Το ΤΕΙ βέβαια προσπαθεί 

να δώσει μία γενική παιδεία, αλλά πιστεύω ότι δεν έχει μία ξεκάθαρη 

ταυτότητα: μερικές φορές προσπαθεί να είναι μία καλλιτεχνική σχολή 

χωρίς να το καταφέρνει απόλυτα και άλλες φορές προσπαθεί να φτιάξει 

επαγγελματίες που σε πολλές περιπτώσεις ούτε αυτό το καταφέρνει με 

επιτυχία.

• Τι συμβουλή θα έδινες σε ένα παιδί που πλησιάζει τώρα στην 
αποφοίτηση και θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την 
φωτογραφία; 
Θεωρώ πως το πιο σημαντικό βήμα αρχικά είναι να δουλέψει με ένα 

άνθρωπο που να είναι καταξιωμένος επαγγελματίας στο είδος με το οποίο 

θέλει να ασχοληθεί ο σπουδαστής έτσι ώστε να αφομοιώσει πιο γρήγορα 

αυτό που θα πρέπει να κάνει στην αγορά. Αυτό νομίζω ότι είναι το 

σημαντικότερο και κατά τα άλλα να αφοσιωθεί σε αυτό που θέλει να κάνει.

• Εσύ κάνεις και στούντιο και σε location. Οι τεχνικές γνώσεις που 
θα πρέπει να έχεις και οι δεξιότητες διαφέρουν σε αυτά τα είδη ή 
ταυτίζονται;
∆ιαφέρουν αλλά προσπαθώ όσο το δυνατόν και στη μία περίπτωση 

και στην άλλη να χρησιμοποιώ φυσικό φωτισμό γιατί είμαστε στην 

Ελλάδα, το φως είναι πάρα πολύ και είναι καταπληκτικό. Ακόμα και στις 

φωτογραφήσεις μόδας συχνά είναι η μοναδική πηγή φωτισμού είναι το 

φυσικό φως. 

• Από πού αντλείς τις επιρροές σου;
Επαγγελματικά και γενικότερα οι τάσεις που με επηρεάζουν είναι κάποια 

περιοδικά του εξωτερικού. Τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα της 

τάσεις τις μόδας προσπαθούν να τις κατευθύνουν οι Άγγλοι. Είναι αρκετά 

πρωτοποριακοί. Ένας από τους φωτογράφους που μου κέντρισε το 

ενδιαφέρον στη μόδα ήταν ο Avedon, από τους πρώτους που παρατήρησα. 

Ειδικά η δουλεία του “In the American West” που γύριζε όλη την Αμερική 

και φωτογράφιζε τους Αμερικάνους με λευκό φόντο.

O φωτογράφος της εβδομάδας
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