ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
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Ευρωπαϊκή καμπάνα
Στο προηγούμενο φύλλο γράφαμε εδώ για
την δικαστική περιπέτεια του φωτογράφου
Χ. Πασχούδη. Πριν λοιπόν στεγνώσει το
μελάνι, μία νέα υπόθεση, διαφορετική
αυτή τη φορά, ήρθε να αναστατώσει μία
κατηγορία φωτογράφων που κάνουν business
φωτογραφίζοντας νεογνά στα μαιευτήρια.
Ένα λοιπόν νεαρό ζευγάρι ζήτησε από γνωστή
μαιευτική κλινική των Αθηνών (Αύγουστος
του 1997) να τους παραδώσει τα αρνητικά
από τις φωτογραφίες του νεογέννητου παιδιού
τους γιατί όπως είπαν, έγινε χωρίς την άδειά
τους. Η κλινική αδιαφόρησε παντελώς και
οι γονείς προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Το
Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτησή τους
ως αβάσιμη. Τον Σεπτέμβριο του 1998 έκαναν
έφεση που επίσης απορρίφθηκε. Τον Αύγουστο
του 2002 προσέφυγαν στον Άρειο Πάγο
επικαλούμενοι παραβίαση του δικαιώματος
στην «αξιοπρέπεια» και στην προστασία
της ιδιωτικής ζωής τους για να εισπράξουν
δύο χρόνια μετά (2004) νέα απόρριψη
με την αιτιολογία ότι το αίτημά τους ήταν
...αόριστο. Απτόητοι οι γονείς κατέθεσαν στις
28/12/2004 αίτηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) το
οποίο πριν λίγες μέρες (2009) ούτε λίγο ούτε
πολύ καταδίκασε την Ελλάδα για κατάφωρη
παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτική
και οικογενειακή ζωή, επιδικάζοντας στους
ενάγοντες γονείς αποζημίωση 8.000 ευρώ.
Όμως η απόφαση του Ε.Δ.Α.Δ. δεν σταμάτησε
εδώ. Υπήρξε καταπέλτης και για την Ελληνική
Δικαιοσύνη επικρίνοντας αυστηρά τα ελληνικά
δικαστήρια και ιδιαίτερα τον Άρειο Πάγο διότι
«με την άρνησή τους να εξετάσουν το αίτημα
των γονιών του νεογέννητου λειτούργησαν
στα πλαίσια ενός υπερβολικού φορμαλισμού
αποστερώντας τους το δικαίωμα της εξέτασης
της ουσίας της υπόθεσης που ήταν η αυθαίρετη
φωτογράφιση του παιδιού τους χωρίς την
συγκατάθεσή τους…». Καιρός λοιπόν να
σοβαρευτούμε όλοι γιατί τα πράγματα
έχουν αλλάξει.
Τ. ΤζΙμας
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Η έκθεση του μήνα

Δ.Α. Χαρισιάδης (1911-1993)

Mπογιάτι, Οκτ.1950.
(Συλλογή περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ)

Μεγάλη αναδρομική έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη
Η έκθεση αυτή, με αντιπροσωπευτικά δείγματα από το σύνολο του έργου του
φωτογράφου, που εγκαινιάζεται στις 18 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι
19 Απριλίου, είμαστε σίγουροι ότι θ’ αλλάξει την κατάταξη στα top 5 της Ελληνικής
καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Κατά τη γνώμη μας πρόκειται για τον κορυφαίο Έλληνα
φωτογράφο του 20ου αιώνα-όπως θα διαπιστώσετε και μόνοι σας μόλις δείτε την έκθεση.
ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Πειραιώς 138, τηλ.: 210 3453111

ΟΓ∆ΟΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8η έκθεση
imaging
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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Το γεγονός της χρονιάς

Πρ. Ανατολικό Αεροδρόμιο / Ελληνικό

5 - 9 Μαρτίου

114 εταιρείες έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι σήμερα (7/2/2009)
Αναφορά με σειρά περιπτέρου,

KODAK (NEAR EAST) INC. Λεωφ. Ανθούσας 7, 153 49, Ανθούσα • Ερασιτεχνικά, επαγγελματικά & ψηφιακά φωτ/κά προϊόντα •
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φιλμ, μπαταρίες χαρτιά, χημικά • scanner, θερμικά printer, plotter, χαρτιά inkjet, αξεσουάρ •
Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας • Προϊόντα γραφικών τεχνών • Ακτινογραφικά προϊόντα • Κινηματογραφικά φιλμ• Συστήματα
μικροφωτογράφησης • Ψηφιακά minilab • Photo kiosk ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. Ζεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο • CASELOGIC
• HARMAN • ILFORD • ΜITSUBISHI • MULTIBLITZ • NIKON • SANDISK • VARTA • VELBON HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε. Χαρίτων
33, 175 64 Π. Φάληρο • HAMA • GE ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λήμνου 27-29, 172 37, Δάφνη • YASHICA • SIGMA • TDK
• Διανομείς φωτογραφικών ειδών XEROX HELLAS A.E.E. Λεωφ. Συγγρού 127, 117 45 Αθήνα • XEROX εκτυπωτές SYSTEM
GRAPH TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. Μεσογείων 269, 152 31, Χαλάνδρι • Εμπορία υπολογιστών FUJIFILM HELLAS Α.Ε. Ηχούς 1 &
Αγ.Αναργύρων,175 64, Π. Φάληρο • Φιλμ, Φωτογραφικές Μηχανές Compact, Quicksnap • INSTANT Μηχανές • ΑPS • Minilabs
• PICTROSTAT • PICTROGRAPHY • ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ • ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
• ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ • ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ • ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ • ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Φιλμ • SERVICE & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Μηχανών &
Μηχανημάτων ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Α. & Ε. Ο.Ε. Κολοκοτρώνη 5, 154 51, Ν. Ψυχικό • SAMSONITE • JEEP • CHIEMSEE • KOSS •
SANGEAN • MAJA • VCM • MPIO • GOLLA • BUN-J • MAGMA •TECHNICS ΑΜΥ Α.Ε. Τροίας 58 & Πριάμου, 152 35, Βριλήσσια
• PINNACLE SYSTEMS • DAZZLE • MATROX • WACOM • IBM-HITACHI COMART Α.Ε. Μενεμένης 16, 177 78, Ταύρος. ΓΕΜΙΣΤΟΣ
Κ. & ΣΙΑ Ο. Ε. Πλαταιών 10 & Δήμητρος 1, 185 40, Πειραιάς • Μελέτη, επίπλωση, σχεδιασμός & κατασκευή καταστημάτων
UNIFOT Α.Ε. Λ. Λαυρίου 228, 153 54, Γλυκά Νερά • ACE-ΑURORA • CHIMERA • LOWEL • FOBA • GEMA • QUANTUM
INSTRUMENTS • PLAUBEL/RODENSTOCK • TRE-D • FRAMERS CORNER • COLEX • GMP • GODARD • NESCHEN AG • SEAL EUROPE
• ALCAN KAPA • KEEN CUT • NEOLT SPA • FOREX PVC • ΕVERINK • DIGIREX • TOP IMAGE ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Λεωφ. Κ. Καραμανλή
25, 546 39, Θεσσαλονίκη • SONY • PRODISC CD-DVD • A-DATA • SILVER • HALLOA • EZ CHOICE • WINBEL ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Δημοσθένους 67, 176 72, Καλλιθέα • LOWEPRO • ΙΝΤΕRFIT • AGFAPHOTO • STORMCEIS • PATERSON • BENBO
• MEOPTA • PHOTAX • ROTATRIM • POWERMAN • LIBERTY DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 16ο χλμ Λ. Σπάτων, 153 51, Παλλήνη
Αττικής (Γέφυρα Μπαλάνας) • TOSHIBA • DNP • TETENAL • MONDI • DNP •SHANGHAI DOLI NORITSU HELLAS Πλαπούτα 12,
153 43, Αγ. Παρασκευή • NORITSU ψηφιακά μηχανήματα & kiosks, ανταλλακτικά, επίσημο service, υπηρεσίες εκτύπωσης
φωτογραφιών μέσω διαδικτύου “Photoprint.gr” χημικά ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα •
ΤΑΜRON • AP • GIOTTOS • ACCESSORY POWER • POINT • MARUMI • FOTOFLEX • SLS • MEDALIGHT • PHENIX • WF • TOWA •
DICAPAC • LAMIPACKER • LUMIQUEST • SAMYANG • MICROFLOW FΟURLIS TRADE S.A. – SAMSUNG Λεωφ. Κηφισίας 340, 154
51, Ν. Ψυχικό • SAMSUNG φωτ/κές μηχανές, οικιακές συσκευές - συστήματα πληροφορικής & τηλεπικοινωνιών ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
• Περιοδικό / εκδόσεις ATLAS DIGITAL A.E. Μ. Αντύπα 14, 174 55, Άλιμος • Laser χαρακτικά • Κρουστικοί φωτογραφικοί
εκτυπωτές μετάλλων ULS, laser χαρακτικά • MACDERMID • COLORSPAN • D.GEN • EFI-VUTEK Media Vis A.E. Σκιάθου 17, Αγ.
Ανάργυροι, 13561, Ανάκασα • ΕΙΖΟ monitors • ΕΙΖΟ Service and Support ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. Ο.Ε. Εμμ. Μπενάκη 34, 106 78,
Αθήνα • Μ. BILLINGHAM Co LTD • PELI PRODUCTS • TOKINA • HOYA • EWA MARINE • JOBY • LENSBABΙES • ΚΕΝΚΟ • TOKAR
ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. Βενιζέλου 17, 546 24, Θεσ/νίκη • PENTAX • COLENTA • AΒODIA • COKIN • ELINCHROM • ESECO • IF •
MANFROTTO • PHOTOFLEX • YELLOW MOON • VANGUARD • WHITECΗ • SUMMIT FOTOVISION Αμερικής 10, 106 71, Αθήνα •
PHASE ONE ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Χαρ. Τρικούπη 23, 106 81 Αθήνα • PRAKTICA • TAMAX STUDIO • MUST CASE •
HIKARI EPSON HELLAS Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι • EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album,
εξαρτήματα προβολής & αξεσουάρ ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. Σολωμού 47, 121 33, Περιστέρι • CHAMPION AGFA • CAMELION •
TECHNO TAPE • SANYO ELECTRIC CO JAPAN • TAKE MS • EPRO PHOTOSTATION Δημ. Γληνού 5Β’, 546 28 Θεσσαλονίκη •
Εμπόριο minilab & service • Φωτ/κα είδη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα • AVENGER • BOWENS •
CAMBO • CHROMATEC • FIDELITY • IANΙRO • LASTOLITE • ABC • GRUPPO MANFROTTO, NATIONAL GEOGRAPHIC • METZ •
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(συνέχεια από την σελίδα 3)

Το γεγονός της αγοράς

Photovision 2009. Οι εταιρείες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην έκθεση μέχρι σήμερα (7/2/2009)
PHOTONBEARD • POLARIS • RODENSTOCK • TOYO • WINDOWLIGHT • POCKET WIZARD • GAMMA HMI 575 W • GREEN CLEAN
• DIGI COVER • TECHNOLAB • TENBA • VISIO ΨΗΦΙΑΚΟ TΥΠΩΜΑ Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα • ψηφιακές εκτυπώσεις
PHOTOMETRON Δοϊράνης 42, 546 38, Θεσ/κη • Hasselblad • QUATO • IMACON • ZEISS • PLAUBEL ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Ορέστου 32, 118 53, Πετράλωνα • BVA • CIEFFE • ROAMAN • ALPHA • SCHLEIZER • FOMA • KENRO • PLAWA • VERKA • LERO
• BANDINELLI DIGITAL WAY - I. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σπηλιάδου 4, 104 45, Αθήνα • METTLE • BACH & BOSS • DIGI CAM •
SILKON POWER • GUARD • CAM LIGHTS • EASYPIX • VISICO PHOTO SHOP DIGITAL - INOBILI Πατρόκλου 2 & Λεωνίδου, 35100,
Λαμία • INOBILI • OFFICINA LIBRIS • PROLAB SPAIN ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε. Λ. Καραμανλή 50 & Νερατζούλας 1, 136 71, Αχαρναί •
Ψηφιακά Συστήματα Επεξ/σίας Εικόνας & Ψηφιακές Μηχανές • ECO • KONDA • KIS • DURST • Slappa “CHROMA” ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
- ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΟΕ Μαρκορά 55, 111 41, Αθήνα • ART LEATHER • ΗΕΝΖΟ • SARA • BELLWOOD • SERGIO PEREGO, DIMENSIONE,
INNOVA • GIEMME • CAMBAU • ACYDE IKONA LAB - MYIKONA - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.E. Λαέρτου 22, 546 41,
Θεσ/νίκη • Φωτογραφικά • Ψηφιακά άλμπουμ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε. Σολωμού 19 & Βενιζέλου, 546 24, Θεσσαλονίκη •
AΝSMANN • ARCA SWISS • BAUERLE • BERLEBACH • BIELLE • BRONICA • CONDOR • ELAMI • ELSE • GITZO • HEDLER • HENSEL
• LUPO • GIEMME • REX • SEKONIC • SUNPAK • INGRID FONDALI • ABODIA • RAYNOX • KOOD • RIDATA DOCUMENT Ε.Π.Ε. •
Εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41, Καμίνια • NCL • GOLDBUCH •
LS • BIELLE • Q-PAQ • E-BOX MERKOURI Αν. Ρωμυλίας 11, Κάτω Τούμπα, 544 54, Θεσσαλονίκη • Παραγωγή αναλογικού &
ψηφιακού άλμπουμ • ΗΛΙΟΣ • KRUSELL VIDEOPHOT K. ΣIΑΛΙΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Παπαδιαμάντη 11, Άνω Πατήσια 11141 Αθήνα
• UNOMAT • MICRODIA • OPIUMEX • RIME LITE • HAUF • MIKONA DIGITAL BOOK - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ Κολοκοτρώνη
19, 546 41 Θεσσαλονίκη • Ψηφιακό άλμπουμ Γ. & Ρ. ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Ο.Ε. Κ. Παλαμά 9, 54630, 546 24 Θεσ/νίκη • PANODIA •
CARTISSIMO • ERNO IKAROS MEDIA PACKAGING Αριστοτέλους 77, 152 32, Χαλάνδρι • Ειδικές συσκευασίες DVD- κατασκευή,
εμπορία EXPAND DIGITAL Γυφτοπούλου 3, 152 33, Χαλάνδρι • PRIMERA • WYTRON & VINPOWER M C MANIOS cine video
equipment center Αραχναίου 14, 115 22, Αθήνα • Εισαγωγείς αξεσουάρ για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές
ΤΡΙΓΩΝΟ Ο.Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΘ. & ΥΙΟΙ. 3ο ΧΛΜ Κατερίνης - Ν. Εφεσσού, 601 00 Κατερίνη • Κορνίζα, προφίλ καθρεφτών XLG
GRAPHIC DESIGN Παλληκαρίδη 31, 18345, Μοσχάτο • Ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους και επιγραφών KARTOMANIA
Ε.Π.Ε. Παλληκαρίδη 31, 183 45, Μοσχάτο • Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών ART POINT Ο. ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ - Σ.
ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Σίνδος Ο.Τ. 43, 570 22 Τ.Θ. 1319, Θεσσαλονίκη • ART POINT •
INNOVA • SIHL • PREMIER ART • EXPLORER • COUNTRY LIVING • GIRAUDI • SHOT2GO ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. Μεγ. Σπηλαίου 7
& Βαθέος, 115 22, Αθήνα • FUJITSU • RENATA • COMPIT CARTISSIMO Κουντουριώτου 23, 141 22, N. Ηράκλειο • Φωτογραφικά
άλμπουμ TONNAGE Αμυγδαλιές 5, 564 29, Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη • TENBA • SKOOBADESIGN • INDURO • ALPINE
INNOVATIONS www.limepress.gr 17ης Νοεμβρίου 92, 155 62, Χολαργός • Φωτογραφικές επιχειρήσεις • PHOTO BOOK
TECHNOTRADE – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π.Ε. Καστοριάς 8, 104 41, Αθήνα • Γενικό εμπόριο Η/Υ
• Canopus • Grass Valley BEST OFFICE SOLUTIONS Λ. Αργυρουπόλεως 83, 164 51, Αργυρούπολη • Εμπόριο ηλεκτρονικών
υπολογιστών ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα • Εμπορία χαρτιού - μελανιού,
εκτυπωτικά μηχανήματα, οθόνες Η/Υ, διαχείριση χρώματος ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3Μ Καλλιρόης 184-6 & Δημοφώντος 157-9,
118 52, Α. Πετράλωνα • Ψηφιακά μηχανήματα εκτύπωσης υλικά μεταξοτυπίας • Εισαγωγές και κατασκευές διαφημιστικών δώρων
ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – FISHEYE Αδριανοθύρων 23, 172 37, Υμηττός • Εισαγωγή φωτογραφικών ειδών FOTO TO
GO Πλάτωνος 124, 176 74, Καλλιθέα • Photokiosks • SHINCO • IDPHOTOS • Συστήματα παραγωγής photobook ΗΛΙΑΔΗΣ
ΣΑΒΒΑΣ - STAR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Δημ. Γούναρη 63, Τριανδρία, Θεσσαλονίκη • Χειροποίητα ψηφιακά άλμπουμ, χειροποίητα βιβλία
ευχών, βιβλιοδεσίες, ψηφιακές εκτυπώσεις, σχεδιασμός (δημιουργικό) ψηφιακών άλμπουμ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. Χ-RITE INC. 26ης
Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσσαλονίκη • Χ-RITE PAPERS. Α.Ε. Σπάρτης 13, 564 30, Σταυρούπολη •HAHNEMUELHE χαρτιά,
φωτογραφικά CMC Φωτογραφικά Software Εκτυπώσεις Επεξεργασία VIDEO Κύθνου 2, Καμίνια 185 41, Πειραιάς •DG FOTO
ART STUDIO ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Αιγαίου 23, 551 34, Θεσ/κη • Ψηφιακό άλμπουμ ΜορφEς καλλονHς Αρκαδίου 13, 13451 Καματερό
Αττικής • Σχεδιασμός επαγγελματικών χειροποίητων άλμπουμ, αυτοκόλλητα διακόσμησης ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε. Ε. Ήρας 6, 144 51,
Μεταμόρφωση • UNIBIND KONPOLI – Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε. Αχελώου 8, Σφαγεία, 546 27, Θεσσαλονίκη • Konpoli • Walther
MICRODIGITAL Ε.Π.Ε. Ύδρας 6, 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης • Εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών ENESSIS - ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ
Ο.Ε. Καλυψούς 3, 121 32, Περιστέρι • ENESSIS Album & Album Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Δ.ΜΠΟΥΡΑ Χρ. Τζαβέλα 2, 111 46,
Γαλάτσι • Φωτογραφικά άλμπουμ, κορνίζες HELLAS DIGITAL Λ. Αλ. Παναγούλη 39. 163 44, Ηλιούπολη • Ψηφιακές εκτυπώσεις
Α. & Κ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ο.Ε. Κλεοβούλου 5, 145 74, Ροδόπολη Αττικής • Εισαγωγή και το εμπόριο κορνιζών ICONNET - ΨΗΦΙΑΚΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε. Νιρβάνας και Ρεγκούκου 7Α, 111 45, Κάτω Πατήσια • PHOTO STORY • VALDAM • SPC-INTERNATIONAL ΣΔΡΑΛΗΣ
Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ύδρας 8Β, 182 33. Αγ. Ιωάννης Ρέντης • Κατασκευή κορνιζών ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Θωμά Χατζίκου 14, 546 28
Μενεμένη Θεσ/νίκης • Ψηφιακή χάραξη με laser σε γρανίτη & πορσελάνη ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΛΜΟΥ Ε. ΕΙΡΗΝΗ Πελασγίας 36
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Το γεγονός της αγοράς
(συνέχεια από την σελίδα 4)

Photovision 2009. Οι εταιρείες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην έκθεση μέχρι σήμερα (7/2/2009)
& Πάρου, 121 36, Περιστέρι • ACE/AURORA • LUXMEN • MY SLAVE • KAPAFIX • FOMA ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ.
Πανουργιά 2, Αθήνα • Φωτογραφικά πασπαρτού, θερμοτυπικές/ χρυσοτυπικές εκτυπώσεις GRAFICO - ΤΡΙΦΕΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
6o χλμ Χαριλάου Θέρμης, 57 001, Τ.Θ 60732, Θεσσαλονίκη • ΑCCO BRANDS GBC IBICO REXEL QUARTET • EBA IDEAL • OPUS
• VIVID • FASTBIND • NEOLT • WARRIOR • SPC DEEPOL • PEACH • UCHIDA • RHIN-O-TUFF • CYKLOS • FUJIPLA • ONGLEMATIC •
BOSSER • TURICAN KANGARO ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΪΡΑ –MAIRARTE Μιαούλη Πεζόδρομος, 190 16, Βραυρώνα Άρτεμις • Άλμπουμ
AVD PHOTOWORLD Τερψιθέας 24, Θεσ/κη • Ψηφιακό άλμπουμ DIGITAL SERVICE Αλεξάνδρας 25Α, 134 51, Καματερό •
Συντήρηση και επισκευή φωτογραφικού εξοπλισμού COMPUPRESS Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 304 & Λοχαγού Δεδούση 1,
Χολαργός • Εκδόσεις PHOTOSET - ΗΣΑΪΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Αιγαίου 29, 194 00, Κορωπί • Κατασκευή & εμπορία διαφημ/κών
album ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. – ΧΡΟΝΑΙΟΣ Α.Ε. • Εμπορία Η/Υ PHOTOFLEX STUDIO Αμφιτρίτης 7, 175 61, Παλαιό Φάληρο
• Φωτογραφική επιχείρηση YOPIX • PHOTO BOOK TECHNOBLOCK • ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - HELLENIC PHOTO FRAME Αγ.
Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ • Περιοδικό ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μακρυγιάννη 19, 173 42, Αγ.
Δημήτριος ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΜΜΗ Αρκαδίας 8, 153 44, Γέρακας Αττικής • Επίπλωση επαγγελματικών χώρων GR IPDOMAIN –
IPHOST Τερψιθέας 18, 12351, Αγία Βαρβάρα • Υπηρεσίες internet Π.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α. • Σωματείο Ενωση φωτορεπορτερ
ελλαδος • Σωματείο ΦΟΙΒΟΣ • Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων
Ελληνικη φωτογραφικη εταιρεια • Καλλιτεχνικό Σωματείο Ε.Φ.Ε. Ηρακλειου • Καλλιτεχνικό Σωματείο συνδεσμοσ
καλλιτεχνων ΦΩΤΟΓΡΑΦων ΠΕΙΡΑΙΑ • Σωματείο Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών. 902
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ FM. ΕΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ • Σωματείο ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΣΙΑ E.Ε. Κλεισθένους 15, 105 52,
Αθήνα • Άλμπουμ κορνίζα ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • Σωματείο ΣΥ.ΜΟ.ΦΕ. • Σωματείο
ΒAθος ΠεδIου • Σωματείο ΖΕΥΞΗ • Σωματείο ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ •Περιοδικό ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ • Περιοδικό φωτογραφιζοντας
• Περιοδικό 								

...και έπεται συνέχεια!

Σεμινάριο masterclass
“Φωτογραφία γάμου & ψηφιακό άλμπουμ”
Μόνο για επαγγελματίες φωτογράφους
Λεπτομέρειες θα ανκοινωθούν στο επόμενο τεύχος. Υπομονή μία βδομάδα!
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10%

η για
έκπτωσ ματίες
λ

επαγγε

H νέα LEICA D-LUX 4 τραβάει τα βλέμματα με την στιβαρή κατασκευή και το εντυπωσιακό μεταλλικό φινίρισμα
τιτανίου. Η μοναδικά σχεδιασμένη δερμάτινη θήκη, κατασκευάζεται από εξαιρετικής ποιότητας πραγματικό
δέρμα και ταιριάζει απόλυτα με τους χρωματικούς τόνους της μηχανής, αναδεικνύοντάς στην σε επίπεδα
πολύτιμου κοσμήματος. Πρόκειται για την περιορισμένης κυκλοφορίας έκδοση Leica D-Lux 4-Edition.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Leica.

Tæþñôæ 12, 106 77 ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3818301, 21038412 36, Fax: 210 3815908, www.skiadopoulos.gr
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H αλληλογραφία της εβδομάδας

Περί c(l)opyright
Aγαπητέ κ. Καλδή

Canon
Γιορτάζει 50 χρόνια στις
φωτογραφικές μηχανές SLR
Η Canon Inc και η Canon Marketing
Japan Inc γιόρτασαν την 50η επέτειο
από την πώληση της πρώτης singlelens reflex φωτογραφικής μηχανής
τις εταιρείας το 1959. Μέχρι
σήμερα η εταιρεία έχει πουλήσει
περισσότερα από 50 εκατομμύρια
τμχ. SLR. Η ιστορία των Canon
35mm SLR ξεκίνησε το Μάιο του
1959 με την κυκλοφορία της Canon
Flex. Το 1971 κυκλοφόρησε η F-1,
το πρώτο επαγγελματικό μοντέλο.
Το 1976 η μηχανή ΑΕ-1 έγινε
η πρώτη SLR που ενσωμάτωσε
κεντρικό επεξεργαστή. Το Μάρτιο
του 1987 η Canon κυκλοφόρησε
την EOS650, την πρώτη SLR με
Autofocus που επέτρεπε τον
ηλεκτρονικό έλεγχο ολόκληρου
του συστήματος. Το 2000 έκανε
η Canon το μεγάλο βήμα στην
ψηφιακή φωτογραφία, με την
EOS D30 (3Megapixel). Τέλος,
το 2008 η Canon παρουσίασε
την EOS 5D Mark II, την πρώτη
SLR φωτογραφική με πλήρεις
δυνατότητες κινηματογράφησης
βίντεο High Definition.
INTERSYS 210 9554000

Με μεγάλη λύπη διάβασα την δυσμενή εξέλιξη της υπόθεσης “Πασχούδη”, διότι
ήμουν και εγώ πολύ σίγουρος ότι θα την κέρδιζε αφού κέρδισα και εγώ μία παρόμοια
υπόθεση και ο κος Πασχούδης ήταν ενήμερος. Πίστευα πως η δική μου επιτυχία
δημιούργησε το πολυπόθητο δεδικασμένο στον κλάδο μας.
Για την ιστορία να υπενθυμίσω στους συναδέλφους την υπόθεσή μου:
Το 1992-93 για λογαριασμό τοπικού συλλόγου, έκανα την αποκλειστική
φωτογράφιση για την έκδοση ενός βιβλίου που εκδόθηκε το 1996. Το 1997 ο ίδιος
εκδότης, που είχε στη κατοχή του τα slides μου, εκδίδει για λογαριασμό γνωστής
φαρμακοβιομηχανίας ημερολόγιο με 17 δικές μου φωτογραφίες -οι περισσότερες
μερικώς επεξεργασμένες- και στο εξώφυλλο αναφέρει μόνο πως οι φωτογραφίες είναι
από το βιβλίο τάδε, εκδόσεις τάδε χωρίς καμία μνεία στο όνομά μου. Το ημερολόγιο
έπεσε στην αντίληψή μου το 1999, και ξεκίνησα τον δικαστικό μου αγώνα πρώτα
κατά του εκδότη αλλά επειδή στο διάστημα αυτό έκλεισε η επιχείρησή του και ήταν
άγνωστος η διεύθυνσή του, στράφηκα προς την ίδια την φαρμακοβιομηχανία που
όπως ισχυρίστηκε δεν είχε ιδέα για τις πράξεις του εκδότη της.
Εδώ έρχεται η καταλυτική συμβολή του δικηγόρου μου κου Σεραφείμ Τσούκου,
νομικού συμβούλου του “ΦΟΙΒΟΥ”, που εφαρμόζοντας πιστά τον νόμο 2121\93 και
μετά από δύο αναβολές, το 2006 αναγκάστηκε η εταιρεία να με αποζημιώσει όπως
ορίζει ο νόμος ανά φωτογραφία συν τους τόκους όλων αυτών των χρόνων.
Η υπόθεση του κου Πασχούδη δεν διαφέρει νομίζω και πολύ από την δική μου εκτός
του ότι στρεφόταν προς το Ελληνικό Δημόσιο. Λυπάμαι πολύ, εύχομαι να δικαιωθεί
διότι ο νόμος είναι με το μέρος του και να είναι η τελευταία υπόθεση με τέτοια
κατάληξη.
Δημήτρης Τσουρτσούλας

Καστοριά
photokastoria@yahoo.com

Σχετικά με την Synthesis
Αγαπητοί φίλοι
Επειδή είχα έρθει σε επαφή για άλλο λόγο με τους υπεύθυνους της Synthesis στα
γραφεία τους πριν τρία χρόνια μπορώ να σας πω ότι κάτι “βρόμαγε“ ήδη.
Η όλη τους συμπεριφορά ειδικά “το σας καλύπτουμε για όλα, μην ανησυχείς“ και τα
μεγαλεπήβολα σχέδιά τους, έδιναν στο έμπειρο μάτι την εικόνα του όλου σχεδίου:
Ευκολίες μεγάλες, ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με τις τιμές που αγόραζαν.
Αν υπολογίσει κανείς ότι τους κόστιζε κάτι π.χ. €10 και υπολογίζοντας το κόστος
χρήματος και κόστος διακίνησης, έφθαναν να το πουλάνε €8!! σε έκαναν να
καταλάβεις ότι κάτι ετοίμαζαν. Και φυσικά δεν πλήρωναν τους προμηθευτές τους
μετρητά, οπότε το είχαν σχεδιάσει καιρό. Τώρα πώς οι συνάδελφοι τους έδιναν
λευκή επιταγή δεν μπορώ να καταλάβω!!
Για το Digital Store
Χρήστος Βρύνας

mrv@digitalstore.gr

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
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Αρχισυντάκτης: Άγγελος Κυρίτσης

www.photo.gr

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Σύνταξη: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική
υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Epson TW5000
Full HD με τεχνολογία 3 panel LCD
Τη νέα ναυαρχίδα στους βιντεοπροβολείς
παρουσίασε η Epson. Ο προβολέας EHTW5000 Full HD 1080p ενσωματώνει 3
πάνελ LCD νέας τεχνολογίας D7 C²Fine της
EPSON. Τα νέα πάνελ, σε συνδυασμό με την
τεχνολογία DeepBlack και έναν βελτιωμένο
λαμπτήρα E-TORL (της σειράς που έχει
πολύ καλά χαρακτηριστικά έναρξης και
διακοπής λειτουργίας) επιτυγχάνουν
τον εξαιρετικά υψηλό λόγο αντίθεσης
75.000:1, ελαχιστοποιώντας τη διαρροή
φωτός και εξασφαλίζοντας βαθύτερο
μαύρο και ζωντανότερη απόδοση των
χρωμάτων. Σημειώνουμε ότι για τους video
projectors το contrast είναι η πιο σημαντική
παράμετρος που καθορίζει την απόδοση σε
πολύ μεγάλο βαθμό.
Η υψηλή φωτεινότητα 1600 ANSI Lumens
και το βελτιωμένο σύστημα Cinema
Filter επιτρέπουν στον EH-TW5000 να
αποδώσει ακόμα και σε χώρους με αρκετό
περιβαλλοντικό φωτισμό. Το οπτικό zoom
x2.1 και η εύκολη οριζόντια και κάθετη
μετατόπιση του φακού διευκολύνουν την
εγκατάσταση.
EPSON 210 8099499

Nikon
Νέα μοντέλα Coolpix
Οκτώ νέα μοντέλα Coolpix ανακοίνωσε η γνωστή εταιρεία, τα οποία συνδυάζουν
το design και τη λειτουργικότητα με τις υψηλές επιδόσεις. Τέσσερις από τις νέες
μηχανές ανήκουν στη σειρά Style, μία στη σειρά Performance, και τρεις στη σειρά
Life. Τα μοντέλα της σειράς Style ξεχωρίζουν για την εμφάνισή τους. Τα S630,
S620, S230 και S220 διαθέτουν μεταλλικό σώμα σε μια επιλογή χρωμάτων. Είναι
κομψά, ελαφριά, και παρ’ ότι ανήκουν στην οικονομική κατηγορία, ενσωματώνουν
ορισμένα χαρακτηριστικά που συναντάμε σε ακριβότερα μοντέλα, όπως η
προηγμένη οπτική σταθεροποίηση ή η δυνατότητα λήψης με ISO 6400 στην πλήρη
ανάλυση. H Coolpix Ρ90 είναι το κορυφαίο μοντέλο της σειράς Performance.
Πρόκειται για μια compact μηχανή με εντυπωσιακό οπτικό zoom 24x, που
καλύπτει το φάσμα από την ευρυγώνια λήψη μέχρι τον τηλεφακό (26-624mm, σε
ισοδυναμία μεγέθους αισθητήρα 35mm). Διαθέτει σένσορα 12.1 Megapixel και
τετραπλό σύστημα οπτικής σταθεροποίησης VR Image Stabilization, που συνδυάζει
την οπτική με την ψηφιακή τεχνολογία για καθαρότερες φωτογραφίες ακόμα και
υπό δύσκολες συνθήκες. Προσθήκες στη σειρά Life αποτελούν τα μοντέλα L100,
L20 και L19, που παρέχουν ανάλυση μέχρι 10 megapixel και οπτικό zoom μέχρι
15x. Και οι οχτώ νέες μηχανές της Nikon ενσωματώνουν οπτικά Nikkor καθώς και
τον επεξεργαστή εικόνας EXPEED. Επίσης διαθέτουν το σύστημα Smart Portrait,
που περιλαμβάνει γκάμα αυτοματισμών, όπως αφαίρεση red-eye από φωτογραφία
που έχει ήδη τραβηχτεί, ανίχνευση προσώπων, ανίχνευση χαμόγελου, το blinking
warning που προειδοποιεί αν οι φωτογραφιζόμενοι είχαν κλειστά τα μάτια και το
D-Lighting, που διορθώνει το κοντράστ σε κακοφωτισμένες φωτογραφίες.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Sony
Νέες ψηφιακές κορνίζες
Η νέα σειρά S-Frame της Sony αποτελεί σημαντική βελτίωση στις κορνίζες της εταιρείας.
Τα μοντέλα της σειράς X διαθέτουν LCD panel τύπου Super Photo, τα οποία έχουν υψηλό
λόγο αντίθεσης και μειώνουν τις φωτεινές ανακλάσεις. Στα μοντέλα X και V χρησιμοποιείται
επεξεργαστής εικόνας BIONZ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα γρήγορος ακόμα και σε μεγάλα
μεγέθη φωτογραφιών. Η λειτουργία Auto Touch-Up βελτιώνει αυτόματα ορισμένα από τα
πιο συνηθισμένα προβλήματα των ψηφιακών φωτογραφιών, όπως η μειωμένη οξύτητα,
οι ατέλειες στην επιδερμίδα και το φαινόμενο «κόκκινα μάτια». Τα μοντέλα διαθέτουν
ενσωματωμένη μνήμη 2 Gigabyte, ικανή να αποθηκεύσει μέχρι και 4.000 φωτογραφίες,
ενώ θα βρείτε και αναλυτικό σύστημα αναζήτησης για την γρήγορη εύρεση οποιασδήποτε
εικόνας. Τέλος, η αυτόματη ρύθμιση μειώνει τη φωτεινότητα του πάνελ όταν χαμηλώνει ο
περιβαλλοντικός, βελτιώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση.
SONY HELLAS 210 6782000
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Epson

Χορηγός και στη δεύτερη ενότητα
της έκθεσης του M.C. Escher
H Epson, στα πλαίσια της φιλοσοφίας της
για ενίσχυση πολιτιστικών πρωτοβουλιών
στον γενικότερο εικαστικό χώρο, συνεχίζει
να στηρίζει την πιο ολοκληρωμένη έκθεση
έργων του Maurits Cornelis Escher, που
διοργανώθηκε ποτέ σε διεθνές επίπεδο.
Το Μουσείο Herakleidon, από τις 17
Ιανουαρίου 2009 έως τις 18 Απριλίου
2009 θα φιλοξενήσει 80 από τα έργα
του σημαντικού αυτού καλλιτέχνη, αλλά
και τα προσχέδια που συνοδεύουν τα
χαρακτικά του. Μετά την «Περίοδο της
Ανακάλυψης», οι θεατές θα μπορούν να
θαυμάσουν και την «Ιταλική Περίοδο»
MΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 210 3461981

Kodak Zi6
Ταινίες… του χεριού σας!
Αν σκέφτεστε τη έννοια «βιντεοκάμερα» και σας έρχεται στο νου ένα ογκώδες
και ακαλαίσθητο μηχάνημα, καιρός να αναθεωρήσετε. Η Zi6 της Kodak μπορεί
εκ πρώτης όψεως να θυμίζει κινητό τηλέφωνο, όμως πρόκειται για βιντεοκάμερα
υψηλών προδιαγραφών, που συνδυάζει τις επιδόσεις με την ευκολία στη χρήση.
Με το πάτημα ενός κουμπιού κινηματογραφεί βίντεο 720p (ανάλυση 1280x720,
progressive rate, widescreen 16:9), το οποίο αποθηκεύεται σε κάρτα SD/SDHC
χωρητικότητας μέχρι 32GB. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε το βίντεο στην οθόνη
των 2.4 ιντσών, να συνδέσουμε τη Zi6 σε οποιαδήποτε τηλεόραση HD (τα καλώδια
παρέχονται στη συσκευασία), ή να μεταφέρουμε την ταινία σε οποιοδήποτε PC μέσω
του ενσωματωμένου καλωδίου USB. Το λογισμικό που περιλαμβάνεται δωρεάν
μαζί με την Zi6 επιτρέπει εύκολο και γρήγορο μοντάζ και προσθήκη μουσικής, ενώ
αυτοματοποιεί και τη διαδικασία για το ανέβασμα του βίντεο στο YouTube.
KODAK (NEAR EAST) INC. 210 6189200

Pentax P70
Υψηλές επιδόσεις και κομψή εμφάνιση
Με ελάχιστο πάχος μόλις 16,5mm στο μεταλλικό της σώμα, η
Pentax P70 είναι μια εξαιρετικά κομψή compact ψηφιακή, με
αρκετά προηγμένα χαρακτηριστικά και ανεβασμένες επιδόσεις.
Ενσωματώνει φακό SMC PENTAX με zoom 4x (από ευρυγώνια
θέση 27,5mm) και κρύσταλλα με πολλαπλή επίστρωση.
Ο αισθητήρας CCD έχει ανάλυση 12 megapixel. Στον τομέα της
λήψης βρίσκουμε πληθώρα χαρακτηριστικών, όπως tη λειτουργία
Vertical Snap που διευκολύνει τη λήψη σε κάθετη θέση, την
επιλογή Smile Detection που τραβάει αυτόματα τη φωτογραφία
μόλις ο φωτογραφιζόμενος χαμογελάσει και τη λειτουργία Auto
Picture, που διαλέγει αυτόματα το κατάλληλο mode για τη λήψη. Εκτός από φωτογραφίες, η P70 μπορεί να
τραβήξει και βίντεο ανάλυσης 1280x720 pixel. Tο τριπλό σύστημα anti-shake βοηθάει στις σταθερές λήψεις
τόσο στη στατική όσο και στην κινούμενη εικόνα.
ΣΑΛΚΟΦΩΤ 210 3217506, 2310 278600
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HP Designjet 510
Οικονομική λύση για εκτυπώσεις
μεγάλου μεγέθους
Η νέα σειρά Designjet 510 περιλαμβάνει
οικονομικά plotter της Hewlett Packard
τα οποία απευθύνονται σε μικρά στούντιο
για την εκτύπωση τεχνικών σχεδίων,
συμπεριλαμβανομένων σχεδίων AEC, MCAD,
GIS και GPP. Η σειρά Designjet 510 διαθέτει
ένα μοντέλο 24 ιντσών και ένα στις 42 ίντσες.
Έχει βασιστεί στα best selling μοντέλα της
σειράς Designjet 500 plus.
Η εκτύπωση γίνεται με τέσσερα χρώματα
σε ανάλυση που φτάνει τα 2.400x1.200
dpi. Ανάμεσα στα νέα χαρακτηριστικά της
σειράς 510 είναι η τεχνολογία HP-GL/2 inprinter processing, η οποία επιτρέπει μέχρι
και 4 φορές γρηγορότερη επεξεργασία των
αρχείων, χάρη στη δυνατότητα που έχει
το software του plotter να επεξεργάζεται
αρχεία CAD, απελευθερώνοντας έτσι πόρους
στον υπολογιστή και το δίκτυο. Επίσης το
πρόγραμμα HP Instant Printing Utility 1.0
επιτρέπει την εκτύπωση αρχείων HP-GL/2 με
το πάτημα ενός κουμπιού. Το πρόγραμμα
αυτό είναι συμβατό με όλους τους
παλαιότερους plotter Designjet της εταιρείας.
HEWLETT PACKARD 210 8091100

LG 53 Series
Μόνιτορ LCD επαγγελματικών προδιαγραφών
Επεκτείνοντας την παρουσία της στον χώρο των υπολογιστών, η LG παρουσίασε
στη CES τρεις νέες σειρές μόνιτορ LCD. Η σειρά 53 ξεχωρίζει περισσότερο για
επαγγελματική χρήση. Περιλαμβάνει μοντέλα στη διάσταση των 27, 24, 23 και 22 με
ανάλυση Full HD 1080p καθώς και δύο μικρότερα μοντέλα στις 20 και 19 ίντσες, όλα
τους με λόγο πλευρών 16:9.
Τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τον επαγγελματία που χειρίζεται
απαιτητικές εφαρμογές γραφικών όπως συστήματα CAD/AutoCAD ή για όσους
ασχολούνται με την επεξεργασία γραφικών και το βίντεο σε high-definition. Ο λόγος
αντίθεσης είναι 50.000:1 και ο χρόνος απόκρισης είναι 2ms. Επιπλέον τα μόνιτορ
ενσωματώνουν το σύστημα Intelligent Sensor, που μέσω αισθητήρα προσαρμόζει τα
χαρακτηριστικά της εικόνας ανάλογα με τον περιβάλλοντα φωτισμό.
LG ELECTRONICS 210 4800510

Multirama
Ήδη λειτουργούν πέντα καταστήματα στη Βουλγαρία
Με δίκτυο πέντε συνολικά καταστημάτων δραστηριοποιείται πλέον η αλυσίδα
καταστημάτων Multirama στην αγορά της Βουλγαρίας, αποκτώντας παρουσία
στη Σόφια, τη Φιλιππούπολη, το Μπουργκάς και το Πλέβεν. Η Multirama έκανε
την είσοδό της στην αγορά της Βουλγαρίας πριν τρία χρόνια με τα εγκαίνια του
πρώτου καταστήματος σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας Σόφια, συνολικού
εμβαδού 800 τμ. Η υψηλή επισκεψιμότητά του, που σύμφωνα με την εταιρεία
ξεπερνά τα 1000 άτομα την ημέρα, είχαν σαν επακόλουθο την λειτουργία
δεύτερουου καταστήματος Multirama ένα χρόνο μετά. Μέσα στο 2008 το
Multirama Βουλγαρίας εγκαινίασε 3 νέα καταστήματα σε Φιλιππούπολη,
Μπουργκάς και Πλέβεν αντίστοιχα. Για το 2009 η αλυσίδα καταστημάτων
Multirama προβλέπει την περαιτέρω ισχυροποίησή της στη γειτονική χώρα.
Multirama 801-11-15000
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Αξιόπιστες και Αναβαθμισμένες
Εκθεσιακές Εφαρμογές

• Τυποποιημένα εκθεσιακά περίπτερα
• Περίπτερα αναβαθμισμένου εξοπλισμού
• Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού
• Ειδικές κατασκευές υποστήριξης οργανωτών

ΑθHνα:
Ιβίσκου & Αδριανού, 136 73 Αχαρνές
τηλ (+30) 21 02476635, τηλ/fax (+30) 21 02406962
e-mail: info@octapus.com.gr
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τηλ/ fax (+30) 231 0796522
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Sony HXR-MC1P
Full HD POV για τον επαγγελματία
Το μοντέλο HXR-MC1P είναι μια full
HD compact βιντεοκάμερα τύπου POV
(point-of-view), η οποία διαχωρίζει την
κεφαλή της κάμερας από τη μονάδα
χειρισμού δίνοντας στους επαγγελματίες
χρήστες περισσότερη ευελιξία στο
να πραγματοποιήσουν λήψεις στις
οποίες απαιτούνται αυξημένα επίπεδα
κινητικότητας (extreme sports, reality TV,
λήψεις άγριας πανίδας κλπ). Η HXR-MC1P
διαθέτει πλήρη ανάλυση HD 1920x1080,
και χρησιμοποιεί το σύστημα αισθητήρα
ClearVid CMOS Sensor τεχνολογίας
Exmor, η οποία προσφέρει μια νέα τεχνική
μετατροπής σήματος από αναλογικό σε
ψηφιακό (column-parallel A/D conversion)
και διπλό στάδιο μείωσης θορύβου. Η
HXR-MC1P πραγματοποιεί εγγραφές μέχρι
και έξι ωρών σε ένα Memory Stick PRO
χωρητικότητας 16 GB, χρησιμοποιώντας
συμπίεση AVCHD. Πρόκειται για μια
κωδικοποίηση MPEG με “long GOP”
(Group-Of-Pictures), η οποία έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα βίντεο ευρείας
κατανάλωσης. Η HXR-MC1P θα είναι
διαθέσιμη από τον Φεβρουάριο.
SONY HELLAS 210 6782000

HPRC
Πολύ σκληρές για να πεθάνουν…
Οι heavy duty θήκες HPRC είναι διαφορετικές απ’ οτιδήποτε γνωρίζατε μέχρι τώρα.
Απευθύνονται σε διαφορετικές εφαρμογές: φωτογραφία, στρατό, αστυνομία,
βιομηχανία με κοινό παρονομαστή την απίστευτη αντοχή. Είναι αδιάβροχες και
ανθεκτικές στη σκόνη, τη διάβρωση από χημικές ουσίες κλπ.
Κατασκευάζονται με κύριο υλικό για το κέλυφος τις συνθετικές ρητίνες,
επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο χαμηλότερο βάρος αλλά και απεριόριστη αντοχή.
Το εργοστάσιο, πεπεισμένο για την αξιοπιστία των προϊόντων του, την εγγυάται για
όλη τη ζωή του προϊόντος (lifetime warranty).
Για παράδειγμα, η τσάντα ΗPRC κατά τον κατασκευαστή είναι τελείως
άθραυστη και πλήρως στεγανοποιημένη ενώ παρέχει προστασία από τις
πτώσεις και τους κραδασμούς.
Πιθανοί χρήστες είναι φωτογράφοι, μοτοσυκλετιστές, καταδύτες κλπ. Για την
μεταφορά διαθέτει ειδικούς ιμάντες πρόσδεσης με εργονομική κατανομή φορτίου.
Σε διαφορετικό σχήμα (attaché case) κυκλοφορεί το μοντέλο ΗΡRC 2580 η οποία
μπορεί να χωρέσει laptop, παρέχοντας εξίσου ισχυρή προστασία όπως αναφέραμε
αναλυτικά παραπάνω. Στη γκάμα της εταιρίας HPRC περιλαμβάνονται 18 μοντέλα σε
κάθε διάσταση και μέγεθος.
Photometron 2310 968686

Επαναστατική μπαταρία Toshiba SCiB
Tα πάνω κάτω στους ηλεκτρικούς συσσωρευτές φέρνει η
τεχνολογία Super Charge Ion Battery
Πολύ καλό για νάναι αληθινό; Κάπως έτσι ακούγονται οι υποσχέσεις της
Toshiba για τη τεχνολογία μεταλλικών οξειδίων SCiB που θα φορτίζει
μέσα σε 5 λεπτά ως το 90%, θα έχει πολλαπλάσια διάρκεια ζωής
(τουλάχιστον μια δεκαετία!!) και αντοχή στους κύκλους φορτίσεων/
αποφορτίσεων (τουλάχιστον 6.000 κύκλους). Μάλιστα μετά από 3.000
κύκλους η χωρητικότητα υποχωρεί ελάχιστα, γύρω στο 10%. Επίσης
υπερέχει ως προς την …αδιαφορία στην περιβαλλοντική θερμοκρασία,
αφού εξακολουθεί να αποδίδει και στους -30°C. Εκτός από τα
καταναλωτικά ηλεκτρονικά, η Toshiba ισχυρίζεται ότι μπορεί να βρει
εφαρμογές σε αυτοκίνητα, αεροπορία, βιομηχανία κλπ.
Ideal 210 5193900
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H ταυτότητα της αγοράς

Ισολογισμοί στο κόκκινο!
Η οικονομική κρίση χτυπάει τα αποτελέσματα των εταιριών τεχνολογίας
Μπορεί οι τράπεζες να σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής κρίσης
(άλλωστε οι ξένοι την ονομάζουν χρηματοπιστωτική κρίση - credit crunch) όμως
οι εταιρίες τεχνολογίας δεν μένουν αλώβητες. Κάθε άλλο μάλιστα. Η μία μετά την
άλλη ανακοίνωσαν αρνητικά ή δυσμενή αποτελέσματα, αντανακλώντας το ασταθές
και αβέβαιο κλίμα της αγοράς. Μειωμένη ζήτηση, πτώση πωλήσεων, στροφή σε πιο
οικονομικές επιλογές, διαπέρασαν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, κάνοντας τη
φετεινή χρονιά σκέτο …φαρμάκι για τα λογιστήρια των εταιριών.
Η κραταιά Philips ανήγγειλε ζημίες ρεκόρ ύψους 1,47 δισ. δολ. το τελευταίο τρίμηνο
του 2008 ενώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο είχε κέρδη 1.31 δισ. δολ. Η κορεάτικη
LG που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Philips σημείωσε με τη σειρά της ζημίες 495
εκ. δολ. ίσως όχι τόσο σοβαρές όσο άλλες εταιρίες του κλάδου των καταναλωτικών
ηλεκτρονικών αλλά πάντως ανησυχητικές για το μέλλον. Για παράδειγμα ενώ
κατάφερε να σημειώσει πωλήσεις πάνω από 100 εκ. τεμάχια κινητών τηλεφώνων τα
κέρδη στον τομέα αυτό έπεσαν κατά 8,8% - το ίδιο μειώθηκαν τα κέρδη στις οθόνες αν
και η LG εξήγαγε 40.4% παραπάνω τεμάχια τηλεοράσεων και monitor υπολογιστών.
Η Sony περιμένει απώλειες 1.75 δις. δολ. για το οικονομικό εξάμηνο που λήγει το
Μάρτιο 2009, σαν απόρροια της γενικότερης ύφεσης, του οξυμένου ανταγωνισμού και
της μείωσης των περιθωρίων κέρδους. Η Panasonic κλείνει εργοστάσια στη Μαλαισία
και τις Φιλιππίνες προκειμένου να αντισταθμίσει μέρος των απωλειών ύψους πάνω
από 1 δισ. δολ. που αναμένει για το κλείσιμο της οικονομικής χρονιάς η οποία τυπικά
λήγει το Μάρτιο του 2009. Η Motorola η οποία από πριν αντιμετώπιζε προβλήματα,
μπήκε βαθειά στο κόκκινο το τελευταίο τρίμηνο, με απώλειες 3,6 δισ. δολ. και μάλιστα
με πτώση τζίρου 30%. Στα κινητά τηλέφωνα τα αποτελέσματα της Motorola είναι
ακόμη πιο απογοητευτικά αφού σημείωσε πτώση 50% (!) παγκοσμίως σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Με τέτοιες αρνητικές επιδόσεις δεν αποτελεί έκπληξη η
πρόσφατη αποπομπή του CEO Paul Liska που αναζητά πλέον αλλού δουλειά…
Τα αποτελέσματα της Kodak είναι και αυτά πτωτικά με ζημίες της τάξης των 137εκ.
δολ. για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους αντικατοπτρίζοντας την κατά

Προβλέψεις CIPA
Σε ποιούς ρυθμους θα κινηθεί η αγορά κατά την περίοδο 2009-2011
Τις εκτιμήσεις της Camera and Imaging Product Association ανακοίνωσε ο πρόεδρός
της ένωσης και ταυτόχρονα πρόεδρος της Canon κος Tsuneji Uchida. Κατά την
περασμένη ημερολογιακή χρονιά, οι φορτώσεις DSLR και Digital Compact σημείωσαν
αύξηση (σε τεμάχια) 19.3%. Αναλύοντας αυτό το ποσοστό βλέπουμε ότι οι DSLR
αυξήθηκαν (αριθμητικά, σε ποσότητες και όχι αξία) κατά 29.7% ενώ οι compact κατά
18,5%. Πάντως, οι ειδικοί της CIPA προβλέπουν ότι η επίμονη και σοβαρή οικονομική
κριση θάχει σοβαρό αντίκτυπο στη ζήτηση με αποτέλεσμα οι αναμενόμενες φορτώσεις
του 2009 να πέσουν κατά 0,7% σε τεμάχια, και θα υποφέρουν περισσότερο οι
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25% πτώση των πωλήσεων λόγω
μείωσης ζήτησης για προϊόντα Imaging,
κακής συναλλαγματικής θέσης του
δολλαρίου καθώς και υποχώρησης των
εισπράξεων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
(πατέντες και ευρεσιτεχνίες). Η Kodak
επίσης ανακοίνωσε απολύσεις
προσωπικού κατά 3.500 ως 4.500 θέσεις
εργασίας, φθάνοντας τον αριθμό των
εργαζομένων στις 20.000 περίπου,
όταν το 1988 απασχολούσε 145.000
υπαλλήλους.
Μόνον η παραμυθένια Αpple
διασώθηκε από την κατηφόρα,
αντιστρέφοντας για τον εαυτό της το
κλίμα. Με τo μαγικό ραβδί του
S. Jobs ανέβασε τις πωλήσεις της (2,5εκ.
τεμάχια Mac, 22,7 εκ. τεμάχια iPod και
4,5εκ. τεμάχια iPhone) κατά 5.9% και τα
κέρδη κατά 1.9% κάνοντας το θαύμα.
O Jobs δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει
δηλώσεις που ακούστηκαν απίστευτες
στα αυτιά του ανταγωνισμού «Κάτω από
αυτές των απίστευτων προσκλήσεων
είμαστε περήφανοι που κάναμε τα
καλύτερα αποτελέσματα στην ιστορία
της Apple, ξεπερνώντας τζίρο 10 δισ.
δολ. κατά το τέταρτο τρίμηνο του
οικονομικού έτους.»

compact (-1,3%) ενώ θα ευνοηθούν
οι DSLR (+6,8%). Για την αμέσως
επόμενη περίοδο, δηλ. για τα έτη 2010
και 2011, οι προγνώσεις είναι μάλλον
καθησυχαστικές, αφού προβλέπουν
σταδιακή ανάκαμψη και έξοδο από
την χειρότερη εποχή της κρίσης. Έτσι
για κάθε μία από αυτές τις διαδοχικές
χρονιές, προβλέπεται αύξηση 2,9%
αντίστοιχα.
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Eιπιχειρήσεις

Αφοί Σχίζα

Το photobook πολύ σύντομα εντάσσεται στο φάσμα υπηρεσιών
εκτύπωσης που προσφέρουν οι αφοί Σχίζα
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Με ιστορία 55 χρόνων
Πρόκειται για ένα από τα παλιότερα φωτογραφεία της αθηναϊκής
περιφέρειας. Ιδρύθηκε πριν 55 χρόνια από τον Κωνσταντίνο
Σχίζα, γνωστό φωτογράφο της εποχής που μάλιστα διετέλεσε
επί σειρά ετών πρόεδρος της ΕΚΦΑ και του Συνεταιρισμού των
φωτογράφων. Το 1998 ο πατέρας Σχίζας αποσύρθηκε από την
ενεργό δράση παραδίδοντας τα ηνία στα παιδιά του Δημήτρη
και Νώντα. Η ιστορία του καταστήματος είναι συνυφασμένη
με την πρόοδο της τεχνολογίας που έφερε την μεγάλη ακμή
στη «χρυσή» δεκαετία του 1990 οπότε και εγκατεστάθηκαν σε
πάρα πολλά σημεία minilab. Πράγματι οι αφοί Σχίζα από το
1991 είχαν εξοπλιστεί με minilab με σκοπό την αυτοδυναμία
και την πλήρη εξυπηρέτηση των πελατών. Η τεχνολογία
βέβαια εξελίσσεται ραγδαία και έτσι ανταποκρινόμενη στα
σημεία των καιρών το 2003 η επιχείρηση απέκτησε ψηφιακό
minilab το οποίο παραμένει ενεργό ως σήμερα και μάλιστα
αναλαμβάνει εκτύπωση όλων των μεγεθών ως 30x90cm, κάτι
που το κάνει κατάλληλο για διεκπεραίωση παραγγελιών για
ψηφιακά άλμπουμ. Στην πράξη, η επιχείρηση καλύπτει πολύ
μεγαλύτερο φάσμα δραστηριότητας από το φωτογραφείο όπως
το αντιλαμβάνονται οι συνηθισμένοι άνθρωποι. Μπορούμε να
πούμε ότι το μόνο που λείπει είναι η διαφημιστική / εμπορική
φωτογραφία με την έννοια του στούντιο. Αντίθετα, προβλέπονται
όλοι οι τομείς του photofinishing με εκτυπώσεις σε όλες τις
δημοφιλείς διαστάσεις, ακόμη και σε αφίσσα πλάτους 60cm,
πρόσκληση, ημερολόγια κλπ. Mάλιστα πρέπει να σημειώσουμε
ότι εξυπηρετείται και ο κλάδος της χονδρικής με καταστήματα
της Αθήνας αλλά και περίπου 20 συνεργαζόμενα καταστήματα
από την επαρχία. Για το σκοπό αυτό έχει στηθεί ftp server που
εργάζεται σε 24ωρη βάση δεχόμενος ψηφιακά αρχεία εικόνας και
μάλιστα με πολύ γρήγορη διακίνηση, αφού οι ολοκληρωμένες
δουλειές αποστέλλονται άμεσα με courier που ανήκει στο
προσωπικό της Αφοί Σχίζα.
Το ψηφιακό album ανήκει στα πιο προβεβλημένα προϊόντα
στο οποίο υπάρχει σοβαρό know how αφού και τα layout
στήνονται in house σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη ή του
φωτογράφου, και οι εκτυπώσεις πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη
προσοχή, δοκίμια κλπ. Το μόνο σκέλος που εκτελείται με
outsourcing είναι η βιβλιοδεσία του ψηφιακού άλμπουμ.
Τώρα όσον αφορά το καταναλωτικού ενδιαφέροντος
photobook, εντός των ημερών (μέχρι τέλους Φεβρουαρίου) θα
εγκαινιαστεί η σχετική υπηρεσία εναρμονισμένη με το concept
που θα παίξει σε όλα τα PhotoExperts, αλυσίδα στην οποία
ανήκει και το κατάστημα των αφών Σχίζα. Η παραγωγή θα γίνεται
με εξοπλισμό μέσα στο κατάστημα για ταχύτατη παράδοση. Θα
υπάρξει μάλιστα και αντίστοιχη προωθητική ενέργεια με τιμή
γνωριμίας 9,90 ευρώ για photobook 10x15cm 30 φωτογραφιών.
Ας αναφέρουμε εδώ ότι για το photobook θα ισχύσουν ενιαίες
τιμές σε όλο το δίκτυο PhotoExperts.
Ως προς τη λιανική, το κατάστημα επικεντρώνεται σε αξεσουάρ
δηλ. άλμπουμ, κορνίζα, θήκες για φωτογραφικές μηχανές,
αναλώσιμα, μπαταρίες, κάρτες μνήμης κλπ. αφήνοντας κατά
μέρος τις φηφιακές compact και ρεφλέξ όπου η εισβολή των
μεγάλων αλυσίδων έχει εκμηδενίσει τα περιθώρια κέρδους.
ΑΦΟΙ ΣΧΙΖΑ. Δεκελείας 95, Ν. Φιλαδέλφεια, τηλ.: 210 2510828
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Ιάσωνας Παλιούγκας
Συνεχίζοντας την οικογενειακή παράδοση
Εγγονός του γνωστού φωτογράφου
Καλιγούλα Αγραφιώτη, βαδίζει στα
χνάρια του παππού και των γονιών
του στην τέχνη της φωτογραφίας.
Ο Ιάσονας Παλιούγκας διατηρεί
φωτογραφικό στούντιο στην πόλη
του Βόλου, απασχολούμενος κυρίως
με το πορτρέτο και τη φωτογραφία
γάμου και βάπτισης. Στον ελεύθερο
χρόνο του αναζητά την έμπνευση
σε διαφορετικούς δρόμους, πιο
νοσταλγικούς, όπως μαρτυρά και
η πρώτη του προσωπική έκθεση.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

• Η οικογένειά σας έχει μακρά ιστορία στην φωτογραφία. Θα μας πείτε μερικά
πράγματα;
Είμαι φωτογράφος τρίτης γενιάς. Η ιστορία ξεκίνησε με τον παππού μου, Καλιγούλα
Αγραφιώτη, όταν το 1918 ήρθε στο Βόλο από ένα χωριό του Πηλίου και μαθήτευσε σε
έναν συγγενή του, που ήταν ζωγράφος και φωτογράφος και διατηρούσε φωτογραφείο
στο κέντρο της πόλης. Στα 22 του χρόνια ανέλαβε το φωτογραφείο του φωτογράφου
και ζωγράφου Στέφανου Στουρνάρα. Το 1950 άνοιξε το δικό του φωτογραφείο με την
επωνυμία Καλιγούλας. Από το 1963 και μετά άρχισε να μαθητεύει εκεί και η μητέρα μου,
και από τα 16 της είχε ήδη αναλάβει το φωτογραφείο, λόγω ασθένειας του πατέρα της. Το
1978 μαζί με τον πατέρα μου ανοίγουν το φωτογραφείο στην Καρτάλη, πάλι στο κέντρο
του Βόλου. Μέχρι σήμερα το φωτογραφείο έχει την ίδια περίπου μορφή.
• Συνεχίζετε τη παράδοση; Τι σας ώθησε και εσάς στην φωτογραφία;
Ανέλαβα το φωτογραφείο το 2002. Μεγάλωσα κυριολεκτικά μέσα στη φωτογραφία. Από
την παιδική μου ηλικία φωτογραφίζαμε οικογενειακώς τα σαββατοκύριακα στο Πήλιο
και μετά το φαγητό, για το θέσουμε χαριτολογώντας, βλέπαμε τα contact και σχολιάζαμε
τη δουλειά. Και σιγά σιγά η τέχνη της φωτογραφίας με τράβηξε. Θυμάμαι ακόμα την
πρώτη μου καλλιτεχνική φωτογραφία στην ηλικία των 13. Όταν τελείωσα το λύκειο,
φοίτησα στην Focus και ύστερα πήγα στην Αγγλία για σεμινάρια πάνω στο Photoshop.
Με ποιο είδος φωτογραφίας ασχολείστε περισσότερο; Τι μορφή έχει σήμερα
το στούντιό σας;
Κυρίως βιοπορίζομαι μέσα από τη φωτογραφία γάμου και βάπτισης, το πορτρέτο και κάποιες
πιο καλλιτεχνικές φωτογραφίες. Παλιότερα διατηρούσαμε και εργαστήριο. Τώρα όλο μου το
βάρος είναι κυρίως στο ρετούς και στη δημιουργική δουλειά. Οι γονείς διατηρούσαν αυτό
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
το ύφος επειδή τότε τα φωτογραφεία ήταν πιο εμπορικά καταστήματα και
είχαμε και ένα μικρό εμπορικό τμήμα. Δηλαδή ανέκαθεν το φωτογραφείο
μας ήταν καλλιτεχνικό.
• Η φωτογραφία γάμου και βάπτισης προέκυψαν λόγω
βιοπορισμού ή υπήρχε και προσωπικό ενδιαφέρον;
Στην αρχή δεν είχα ανακαλύψει αυτήν την ομορφιά που έχω βρει
πλέον. Τώρα αντιμετωπίζω κάθε γάμο σαν ιδιαίτερο και ξεχωριστό.
Έχω καταλάβει πως κάθε πρόσωπο κρύβει έναν ολόκληρο μαγικό
κόσμο με τον χαρακτήρα και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά του. Αυτό
βέβαια σε κουράζει γιατί διαβάζεις συνεχώς πρόσωπα οπτικά αλλά
αυτή είναι η μαγεία. Ασχολούμαι και με την καλλιτεχνική φωτογραφία
αλλά κυρίως έχει να κάνει περισσότερο με τις προσωπικές μου
ανησυχίες. Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης
Βόλου, ανήκω στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης “Φοίβος”,
κάθε Νοέμβρη συμμετέχω σε ομαδικές εκθέσεις και φέτος έκανα την
πρώτη μου ατομική.
• Με την επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, το φωτογραφικό
επάγγελμα έγινε πιο ανοιχτό και πιο ελεύθερο. Πως αντιλαμβάνεστε
την αλλαγή αυτή;
Ο παππούς μου έλεγε ότι ο ήλιος φέγγει για όλους, υπάρχει χώρος
για όλους. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, το κάνεις και αισθάνεσαι καλά
θα επιτύχεις. Επειδή είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα χρειάζεται πλέον
περισσότερος κόπος και διάβασμα για να κατανοήσεις τη σημερινή
τεχνολογία και τις ανάγκες των πελατών σου. Είμαστε σε μια ελεύθερη
αγορά και δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την είσοδο των ερασιτεχνών.
Το κέρδος και η χασούρα σε σχέση με την αλλαγή αυτή θα φανεί μετά
από χρόνια.
• Φέτος κάνετε και την πρώτη ατομική σας έκθεση, που όμως έχει
να κάνει με ένα θέμα διαφορετικό. Μιλήστε μας για αυτήν.
Η έκθεση ονομάζεται Δρυανούβαινα που είναι το Βυζαντινό όνομα
της Πορταριάς, του χωριού που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. Είναι
ένα από τα κεφαλοχώρια του Πηλίου. Είναι το μέρος όπου έκανα τις
καλοκαιρινές μου διακοπές ως παιδί και έχω συνδέσει την Πορταριά με
την παιδική μου ξενοιασιά και ελευθερία.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Ιάσων Παλιούγκας

Από την πρώτη του ατομική έκθεση με τίτλο “Δρυανούβαινα“
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σπόυδασε φωτογραφία στη
σχολή Focus και μαθήτευσε
κοντά σε γνωστούς
φωτογράφους όπως ο
Στέφανος Πάσχος και ο
Ανδρόνικος Χατζηκωστής.
Έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια Photoshop στο
Λονδίνο και το Μάντσεστερ
και από 2002 διατηρεί
δικό του φωτογραφείο στο
Βόλο. Έχει λάβει μέρος σε
αρκετές ομαδικές εκθέσεις.
Είναι ιδρυτικό μέλος της
Φωτογραφικής Λέσχης Βόλου.
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Βγάλτε έγκαιρα την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ εισόδου στη PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς
αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την
επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο.
Αν περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου,
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!



ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................
ΕπωνυμΙα επιχεΙρησης:..............................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Δραστηριοτητα / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Σημειώστε με û

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ /
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING
 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
 POST PRODUCTION  PRE-Press ΑΛΛΟ:.........................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό................................................. Κινητό . ......................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................
Ημερομηνία						
						
….………....................

Υπογραφή
............................................		

Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:
1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr
3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα
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...ΤελικΗ Αποψη
Φυσική & φωτογραφία
Η αλληλεπίδραση φωτός και μετάλλου
υπόσχεται καλύτερες εικόνες.
Ο πλέον σημαντικός παράγοντας για την ποιότητα μιας
ψηφιακής φωτογραφίας είναι αυτός που αποτελεί την καρδιά
κάθε ψηφιακής μηχανής: ο αισθητήρας (CCD ή CMOS) ο
οποίος αναλαμβάνει τη μετατροπή του ορατού φωτός σε
ηλεκτρονική πληροφορία. Μέχρι σήμερα, οι σημαντικότερες
βελτιώσεις που αφορούσαν τους αισθητήρες είχαν να
κάνουν με την ανάλυση, ήτοι τα Megapixel. Όμως ένα
ερευνητικό πρόγραμμα στο πανεπιστήμιο της Γλασκόβης
έχει 500.000 λίρες στη διάθεσή του για να ερευνήσει πώς
μπορεί να βελτιώσει την εικόνα της ψηφιακής φωτογραφίας
αξιοποιώντας μία από τις ιδιαίτερες ιδιότητες του φωτός. Το
concept είναι απλό για το μέσο Stephen Hawking. Όταν τα
κύματα του φωτός προσκρούουν σε μια μεταλλική επιφάνεια,
δημιουργείται ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται Plasmon
Resonance - δυστυχώς, δεν κατάφερα να βρω την ελληνική
ορολογία. Κατά το φαινόμενο αυτό, τα ηλεκτρόνια στην
επιφάνεια του μετάλλου απορροφούν ενέργεια από το φως
και αρχίζουν να ταλαντώνονται σε ομάδες. Η ταλάντωση αυτή
δημιουργεί νέα κύματα που ονομάζονται plasmons, τα οποία
τροποποιούν τη διάχυση του φωτός γύρω από το μέταλλο.
Στην περίπτωση της ψηφιακής φωτογραφίας, η μεταλλική
επιφάνεια υπάρχει ήδη – πρόκειται για την επιφάνεια του
μικροτσίπ του αισθητήρα. Ο στόχος των ερευνητών είναι
τώρα να εκμεταλλευτούν το φαινόμενο που έτσι κι αλλιώς
συμβαίνει, επιτρέποντας στον αισθητήρα να μετρήσει τα
plasmons και την επίδρασή τους στο φως, και να τους δώσει
μια ψηφιακή τιμή, η οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί
για τη δημιουργία καλύτερης εικόνας. Η ομάδα σκοπεύει να
συνεργαστεί με τη Sharp και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
ώστε με τη χρήση νανοτεχνολογίας να διαχειριστούν τα
σωματίδια της μεταλλικής επιφάνειας των αισθητήρων CMOS
και CCD, προκειμένου να δημιουργήσουν νανοκατασκευές ή
μοτίβα. Αυτό θα αυξήσει την ευαισθησία του αισθητήρα και
θα οδηγήσει σε καλύτερες φωτογραφίες. Ένας άλλος στόχος
είναι η βελτίωση της χρωματικής διάκρισης στις εικόνες. Το
γεγονός πως η όλη διαδικασία δεν έχει ουσιαστικά να κάνει με
το μέγεθος και την ανάλυση του αισθητήρα σημαίνει πως σε
περίπτωση επιτυχίας θα ωφεληθεί κάθε είδος φωτογραφικής
μηχανής, από τις ακριβότερες DSLR μέχρι τις οικονομικότερες
compact και τις ενσωματωμένες κάμερες των κινητών.
Επιπλέον, όμως, οι ερευνητές υποστηρίζουν πως υπάρχει ένα
εκτεταμένο εύρος εφαρμογών, που περιλαμβάνει τηλεοράσεις,
φασματόμετρα και ιατρικούς αισθητήρες.
Πάντως, αν αγοράσατε πρόσφατα την πανάκριβη DSLR που
ονειρευόσαστε για καιρό, μην ανησυχείτε, η επανάσταση στους
αισθητήρες δεν θα έρθει αύριο. Το ερευνητικό πρόγραμμα
ξεκίνησε μόλις τον Ιανουάριο και ο καθηγητής David Cumming,
ένας από τους επικεφαλείς, προσδοκεί επιτυχή αποτελέσματα
σε ορίζοντα τριών περίπου χρόνων. Μέχρι τότε, λοιπόν,
μπορείτε να έχετε τραβήξει χιλιάδες φωτογραφίες με την
αγαπημένη σας μηχανή.
   
A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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Fujifilm EXR
Kαινοτομικός αισθητήρας SuperCCD EXR
Το νέο είχε συζητηθεί στην Photokina του περασμένου
Σεπτεμβρίου αλλά δεν είχε μέχρι πριν υλοποιηθεί σε κάποια
φωτογραφική μηχανή της Fujifilm. Αναφερόμαστε στον
αισθητήρα επόμενης γενιάς SuperCCD EXR που προχωράει
σε παραπέρα εξελικτική βαθμίδα. Το ΕΧR διατηρεί το
οκταγωνικό σχήμα των pixel (σήμα κατατεθέν του SuperCCD)
αλλάζοντας όμως την κατανομή των χρωμάτων. Δημιουργεί
δηλ. συστοιχίες (ευθείες) από πράσινα pixel εναλλάσσοντας
με κόκκινα και μπλε τα οποία κατανέμονται με τεχνική
Pixel binning, δηλ. παρατάσσοντας δυάδες ή τριάδες
oμοιόχρωμων pixel. Tελικά τα μισά Pixel διαβάζονται κατά
την διάρκεια της έκθεσης και τα υπόλοιπα στο τέλος. Η
πληφορορία συνδυάζεται και αναλύεται από τον επεξεργαστή,
καταλήγοντας σε πολύ βελτιωμένη δυναμική περιοχή. Η
ονομαστική ανάλυση στην FinePix 200EXR, την πρώτη Fujifilm
με τέτοιο chip, είναι 12Megapixel με τυπικό εύρος ευαισθησίας
ISO 100-3200. Μειώνοντας την ανάλυση κατά το ήμισυ
(5,9ΜΡ) η ευαισθησία ανεβαίνει σε επίπεδα ISO 3200 για να
κερδίσει άλλο ένα stop αν πέσει στα 3.1ΜΡ. Τα υπόλοιπα
τεχνικά χαρακτηριστικά μοιάζουν πολύ χρήσιμα: ευρυγώνιος
zoom φακός 5x, οθόνη 3in. διπλό slot μνήμης SDHC/xD κλπ.
Μοναδική είναι η επιλογή μεταξύ των λειτουργιών Pixel Fusion
(6Megapixel, υψηλή ευαισθησία, μείωση θορύβου) και Dual
Capture (6Μegapixel, υψηλή δυναμική περιοχή).
Fujifilm Hellas 210 9404100

Mountainsmith
Για τους λάτρεις των εκδρομών και του trekking
Πολύ καλή ποιότητα, εργονομική σχεδίαση και προστασία
του πολύτιμου φωτογραφικού εξοπλισμού, υπόσχεται η
κατασκευάστρια εταιρία Mountainsmith. Στη γκάμα θα βρούμε
μοντέλα κατάλληλα για κάθε ανάγκη και σε όλα τα μεγέθη, από
απλές θήκες για compact φωτογραφικές μηχανές και μικρές
τσάντες για ένα μικρό σύστημα ερασιτεχνικής SLR ως αρκετά
μεγαλύτερες σχεδιάσεις με χώρο για επαγγελματικά φωτογραφικά
σετ, φορητό υπολογιστή, τρίποδο κλπ.
Οι Mountainsmith κατασκευάζονται με
άριστης ποιότητας συνθετικά αδιάβροχα
υλικά Velocity/Ballistic nylon, Hypalon
κλπ., έχουν μαλακά ρυθμιζόμενα
διαχωριστικά, φερμουάρ YKK και
ιμάντες ασφαλείας.
Photometron
2310 968686
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