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Όλα έτοιμα
Την ερχόμενη Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 

16:00 ανοίγει τις πύλες της για το κοινό η 

PHOTOVISION και στις 19:00 πραγματο-

ποιούνται τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης. 

Ιδού κάποιες χρήσιμες πληροφορίες:

• Όλη η δομή και η σχεδίαση και της φετινής 

διοργάνωσης βασίζεται στο πετυχημένο 

πρότυπο της έκθεσης του 2007. Τα περισσότερα 

περίπτερα των εκθετών είναι στην ίδια 

περίπου θέση, με διαφορετική όμως παρουσία 

και - σημειώστε το αυτό - καλύτερη και 

λειτουργικότερη σχεδίαση, όπως προκύπτει 

από τα σχέδια που έχουμε δει.

• Τις εντυπώσεις θα κερδίσουν σίγουρα 

τα μεγάλα και καλαίσθητα περίπτερα των 

εταιρειών που ειδικεύονται στην εκτύπωση 

και παραγωγή ψηφιακών άλμπουμ, 

καταλαμβάνοντας εμβαδόν συνολικά άνω των 

2500 τετραγωνικών μέτρων!!!

• Εντυπωσιακά show προετοιμάζονται 

με… μυστικότητα. Απ’ ότι καταφέραμε και 

πληροφορηθήκαμε σε δώδεκα (12) περίπτερα 

θα πραγματοποιούνται live φωτογραφήσεις 

με καλλίγραμμα μοντέλα, ιδιαίτερα το 

Σαββατοκύριακο.

• Τα σεμινάρια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 

ενδιαφέροντος, κυρίως από τους επαγγελματίες. 

Κάποια απ’ αυτά λόγω πληρότητας αναμένεται 

να επαναληφθούν την Δευτέρα 9 Μαρτίου, 

τελευταία μέρα της έκθεσης.

• Η διαδικασία των εγγραφών των επισκεπτών 

έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Πρώτα απ’ 

όλα oι συνεχείς παρακλήσεις μας για online 

registration έχουν πιάσει τόπο. Περίπου 4.000 

ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη κάνει εγγραφή 

μέσω διαδικτύου, γεγονός που σίγουρα 

θ’ αποτρέψει τις αναμονές και τις ουρές που 

είχαν παρατηρηθεί την προηγούμενη φορά.

Αυτά για σήμερα. Περισσότερες πληροφορίες 

στο site της έκθεσης www.photovision.gr και 

σύντομα από κοντά.

Ραντεβού στη PHOTOVISION.

Τ. ΤζΙΜΑΣ

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη ...PHOTOVISION!
Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ελληνικού και σε όλους τους δρόμους που 

οδηγούν στην έκθεση, έχει ολοκληρωθεί  η σήμανση. Η είσοδος στη PHOTOVISION 

θα είναι δυνατή τόσο απο την πλευρά του “Γκολφ” της Γλυφάδας όσο και από την 

Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του super market Α/Β Βασιλόπουλος.

www.photovision.gr
www.photovision.gr
www.photo.gr
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www.salkofot.gr
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Πρ. Ανατολικό Αεροδρόμιο / Ελληνικό 5 - 9 Μαρτίου 

www.photovision.gr
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Α01	 KODAK	(NEAR	EAST)	INC.

Α02-04	 ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ	Δ	&	Ι	Α.Ε.

Α05	 HAMA	DISTRIBUTION	E.Π.Ε.

Α06	 ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ	ΧΡ.	&	ΣΙΑ	Ο.Ε.

Α07	 SYSTEM	GRAPH	TECHNOLOGIES	Ε.Π.Ε.

Α08	 XEROX	HELLAS	A.E.E.

Α09-10	 FUJIFILM	HELLAS	Α.Ε.

Α11	 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ	Α.	&	Ε.	Ο.Ε.

Α12-14	 ΣΤΑΜΟΣ	Α.Ε.	
Α15	 Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

Α16	 Α.Μ.Υ.	Α.Ε.

Α17	 ΓΕΜΙΣΤΟΣ	Κ.	&	ΣΙΑ	Ο.Ε.

Α18	 DIGITAL	MEDIA	APPLICATIONS	HELLAS	

Α19	 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ	ΧΡ.	&	ΣΙΑ	Ο.Ε.

Α20α	 PHOTOSET	-	ΗΣΑΪΑΔΗΣ	ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Α20β	 ΔΗΣΙΟΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ	Α.Ε.	

Α21	 DYNAX	FILM	HELLAS	Α.Ε.Β.Ε.

Α22-23	 NORITSU	HELLAS

Α24	 ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ	ΑΕ

Α25	 FΟURLIS	TRADE	S.A.	-	SAMSUNG

Α26	 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	

Α27	 ATLAS	DIGITAL	A.E.

Α28	 Α.Κ.Τ.Ο.	ART	&	DESIGN

Α29-30	 ΓΕΡΑΜΑΣ	Ι.	&	Β.	Ο.Ε.

Α31	 ΣΑΛΚΟΦΩΤ	Α.Ε.
Α32	 FOTOVISION

Α33-34	 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ	-	PRAKTICA

Α35-36	 EPSON	HELLAS

Α37-38	 ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ	Α.Ε.Ε.
Α39-40	 PHOTOSTATION

Α41	 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ	Χ.	&	ΣΙΑ	Ε.	Ε.

Α42	 ΨΗΦΙΑΚΟ	TΥΠΩΜΑ	
Β01	 PHOTOMETRON

Β02	 ΘΕΟΧΑΡΗ	K.	ΑΦΟΙ	Ο.Ε.

Β03		 DIGITAL	WAY	

Β04		 PHOTO	SHOP	DIGITAL	-	INOBILI

Β05	 ΜΑΡΝΕΡΟΣ	Α.Ε.

Β06	 "CHROMA"	ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ	-	ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ	Ο.Ε.

Β07	 IKONA	LAB	-	MYIKONA	

Β08	 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ	ΙΩΑΝΝΗΣ	Α.Ε.

Β09	 DOCUMENT	

Β10-11	 ΑΓΚΟΠΙΑΝ	-	ΠΡΟΦΩΤ	Ε.Π.Ε.

Β12-14	 ΘΕΟΔΩΡΟΥ	ΑΦΟΙ	Α.Ε.
Β15	 MERKOURI

Β16	 ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ	Κ.	&	ΥΙΟΙ	Ο.Ε.	-	VIDEOPHOT

Β17	 ΒΑΤΤΗΣ	Δ.	&	Φ.	Ο.Ε.

Β17	 DIGITAL	BOOK	-	ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	&	ΣΙΑ	Ε.Ε.

Β18	 ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ	Γ.	&	Ρ.	Ο.Ε.	-	PANODIA

Β19	 IKAROS	MEDIA	PACKAGING

Β20	 EXPAND	DIGITAL

Β21	 MC	ΜΑΝΙΟS	CINE	VIDEO	EQUIPMENT	CENTER

Β22	 ΤΡΙΓΩΝΟ	Ο.Ε.	-	A.	&	K.	ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ
Β23	 XLG

Β24	 KARTOMANIA	Ε.Π.Ε.

Β25-26	 ART	POINT	HANDMADE	PHOTO	ALBUMS

Β27	 Ε.Φ.Ε.	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΚΡΗΤΗΣ
Β28	 CARTISSIMO

Β29	 TONNAGE

Β30	 www.limepress.gr

Β31	 TECHNO	-	TRADE.GR

ÏÉ 120 ÅÊÈÅÔÅÓ ÌÅ ÓÅÉÑÁ ÐÅÑÉÐÔÅÑÏÕ
Β32	 BEST	OFFICE	SOLUTIONS	Ε.Π.Ε.

Β33	 ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ	Ι.	&	ΣΙΑ	Ε.Ε.	-	JΜ	SOLUTIONS

Β34	 ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ	Α.Ε.	-	3Μ

Β35	 FotoToGo	

Β36	 FISH	EYE	-	Κ.	ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ	&	ΣΙΑ	Ο.Ε.

Β37	 ΗΛΙΑΔΗΣ	ΣΑΒΒΑΣ	-	STAR	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ	

Β38	 NORITSU	HELLAS

Β39	 ΑΝΑΠΤΥΞΗ	ΕΠΕ	Χ-rite	-	Pantone

Β40-41	 PAPERS	Α.Ε.

Β42-44	 CMC	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ		-	ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ	ΜΙΛΤΟΣ
Γ01	 www.myAlbums.gr

Γ02	 ΜΟΡΦΕΣ	ΚΑΛΛΟΝΗΣ

Γ03	 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ	Π.	Α.Ε.Ε.	

Γ04-05	 KONPOLI	-	Ι.	ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ	O.E.
Γ06	 MICRODIGITAL

Γ07-09	 NET	PRINT

Γ10-11	 ENESSIS	-	ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ	Κ.	&	ΣΙΑ	Ο.	Ε.

Γ12	 C3D	Crystal	Design
Γ13	 www.gamosorganosi.gr

Γ14	 album	&	album

Γ15	 HELLAS	DIGITAL

Γ16	 ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ	A.&	K.	Ο.Ε

Γ17-19	 ICONNET	ΨΗΦΙΑΚΗ	ΕΠΙΛΟΓΗ	Α.Ε.

Γ20	 NORITSU	HELLAS
Γ21	 ΣΥ.ΜΟ.ΦΕ

Γ22	 ΣΔΡΑΛΗΣ	Δ.	ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ23	 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ	ΧΑΡΑΞΕΙΣ

Γ24	 ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ	ΠΑΛΜΟΥ
Γ25	 MAIRARTΕ

Γ26	 www.technoblog.gr

Γ27	 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΕΤΑ	Γ.	

Γ28	 GRAFICO	-	ΤΡΙΦΕΡΗΣ	Α.	&	ΣΙΑ	Ο.Ε.

Γ29	 GR	IpDomain	-	IpHost

Γ30	 ΓΚΑΤΖΙΑΣ	ΜΙΧΑΗΛ	-	HELLENIC	PHOTO	FRAME

Γ31	 Avb	PHOTOWORLD

Γ32	 PPI	-	PROFESSIONAL	PHOTO	IMAGING

Γ33	 DIGITAL	SERVICE	-	Δ.	ΡΗΓΑΣ	&	ΣΙΑ	Ο.Ε.

Γ34-35	 NEW	DIGITAL	WORLD	Ε.Π.Ε.

Γ36	 DIGITAL	CAMERA	ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ	-	COMPUPRESS	A.E.
Γ37	 ΦΩΤΟΕΡΕΥΝΗΤΕΣ

Γ38	 ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ	Α.Ε.Β.Ε	

Γ39	 YOPIX	Ε.Π.Ε.

Γ40	 JORGENSEN	ALBUMS	-	PHOTOFLEX	STUDIO

Γ41,43		 COPY	EXPRESS	ΑΦΟΙ	-	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΙ	Ο.Ε.

Γ42	 DIGITAL	LAB	SERVICE

Γ44	 ΒΑΘΟΣ	ΠΕΔΙΟΥ

Γ45	 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ	ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Γ46	 ΒΙΒΛΙΟ	ΓΡΑΦΙΚΩΝ	ΤΕΧΝΩΝ	

Γ47	 ΚΑΛΗΘΕΑ	-	ΓΙΩΡΓΟΣ	Φ.	ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ

Γ48	 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ	ΕΙΔΩΛΟ

Γ49	 ΕΛΛΗΝΙΚΟ	ΚΕΝΤΡΟ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γ50	 ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΜΜΗ

Γ51	 ZEUXIS

Γ52	 ΦΟΙΒΟΣ	Ο.Σ.Δ.Π.Π.Δ.Φ.

Γ53-54	 ΠΟΦ	-	ΕΚΦΑ	

Γ55	 ESENCIAL	HELLAS	-	TOSKAS	SPYROS

Γ56	 ΡΙΖΟΣ	Α.Ε.

Γ57	 ΕΝΩΣΗ	ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ	ΕΛΛΑΔΟΣ
Γ58	 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ

Γ59	 Ε.Φ.Ε.	(ΕΛΛΗΝΙΚΗ	ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
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ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Color management
Ποιές οθόνες είναι κατάλληλες για επεξεργασία εικόνας,  
Συστήµατα (hardware/software) δηµιουργίας προφίλ, 
Εφαρµογές 
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ  ( τιµή µε Φ.Π.Α.)

14:30-16:00
• RΑW format
Workflow RAW αρχείων µέσω του Bridge και του 
Photoshop. Μεταφορά και αποθήκευση, τακτικές και 
κακοτοπιές. Ρυθµίσεις και ιδιότητες RAW αρχείων, 
επεξεργασία και διορθώσεις. 
Εναλλακτικές µορφές και προγράµµατα επεξεργασίας.
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.)

17:00-18:30
• Photoshop Ι  
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραµµα, είδη αρχείων 
- διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωµατική 
διόρθωση, εισαγωγή στα Layers. 
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector. 
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ  
Προχωρηµένες τεχνικές µε Layers, κανάλια 
(χρωµατικά -Alpha channels), αυτοµατισµοί (Actions), 
ρετουσάρισµα.Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
17:00-18:30
• Photoshop Ι 
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραµµα, είδη αρχείων - 
διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. 
Χρωµατική διόρθωση, εισαγωγή στα Layers. 
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector. 
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ  
Προχωρηµένες τεχνικές µε Layers, κανάλια (χρωµατικά 
-Alpha channels), αυτοµατισµοί (Actions), ρετουσάρισµα. 
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 2� ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.)

Σεμινάρια για όλους

Oι εγγραφές στα σεμινάρια
Μπορείτε να γραφτείτε στα σεµινάρια µε τρεις τρόπους:

1) Στα γραφεία του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ µέχρι 03/03/09 
Υπεύθυνη κ.Τσάµη, Τηλ.: 210 8541400

2) Οnline στο www.photovision.gr µέχρι 03/03/09 
(Kaταβάλλοντας το αντίτιμο την Πέμπτη 05/03/09 επιτόπου,

 στoν χώρο της έκθεσης ) 

3) Στη reception της έκθεσης 
(Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις) 

Ειδική παροχή σε όλους
Η εγγραφή σε σεµινάριο σας παρέχει δωρεάν είσοδο στην έκθεση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Σύνθεση και αισθητική
Τα µυστικά για καλύτερες φωτογραφίες µέσα από απλές 
συµβουλές. Μάθετε για τον κανόνα των τρίτων, τη 
λειτουργία της προοπτικής, τα σχήµατα και τα µοτίβα. 
Κατακτήστε τους κανόνες της σύνθεσης και κατανοήστε τις 
βασικές έννοιες της αισθητικής και της οπτικής αντίληψης. 
Εισηγητής: Τάκης Δεβελίδης 
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.) 

14:30-16:00
• Αστροφωτογραφία
Τι είναι η αστροφωτογράφιση; Πως αυτή επιτυγχάνεται; 
Πότε πραγµατοποιείται; Που ακριβώς λειτουργεί 
καλύτερα; Σε τι µπορεί να βοηθήσει η εφαρµογή της; 
Αναλυτική περιγραφή οπτικών διατάξεων 
αστροφωτογράφισης και παρουσίαση παραδειγµάτων.
Εισηγητής: Δρ. Θανάσης Αραβαντινός
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.) 
 
17:00-18:30
• Photoshop Ι 
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραµµα, είδη αρχείων - 
διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωµατική
διόρθωση, εισαγωγή στα Layers. 
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector. 
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ  
Προχωρηµένες τεχνικές µε Layers, κανάλια (χρωµατικά 
-Alpha channels), αυτοµατισµοί (Actions), ρετουσάρισµα. 
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιµή µε Φ.Π.Α.)
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ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ PHOTOVISION ”ΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ” 

Ανοιχτή Εκδήλωση/Συζήτηση

Το party του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ώρα 21:30 έως ότου αντέξουμε!
Χώρος: Πριν την έξοδο της έκθεσης 
Κλείνουμε είκοσι χρόνια και το γιορτάζουμε με ζωντανή μουσική, 

μεζέδες και κρασάκι. Είσoδος ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

Μπαγλαμαδάκι & μπουζούκι

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
 11:00-14:00
• Η βιντεοσκόπηση κοινωνικών εκδηλώσεων 
Δουλεύοντας επαγγελματικά σε ανταγωνιστικούς 
καιρούς. Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. 
Τεχνικά και αισθητικά θέματα. Πρακτικές 
συμβουλές, για επαγγελματίες.
Εισηγητής: Χρήστος Μόντες
Κόστος: 60 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.) 

15:00-18:00

• Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες 
MASTERCLASS Α’ 
Αξιολόγηση εξοπλισμού, πλάνο γάμου. 
Τεχνικές λήψεων προσαρμοσμένες στις 
σύγχρονες απαιτήσεις. Διαχείριση αρχείων.
Εισηγητής: Τάσος Βασιλειάδης 
Κόστος: 60 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Το δεύτερο αυτοτελές μέρος του σεμιναρίου θα γίνει 
την Κυριακή. Τα δύο σεμινάρια είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο 
και η παρακολούθηση του ενός δεν προϋποθέτει την παρακολού-
θηση του άλλου

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
19:00-21:00

“Το δικαίωμα φωτογράφησης 
σε δημόσιους χώρους και άλλα προβλήματα 

copyright” 
Τα νομοθετικά κενά. Κρατική και ιδιωτική αυθαιρεσία εναντίον 

του συνταγματικά κατοχυρωμένου 
δικαιώματος της έκφρασης.

Διοργάνωση: Περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Είσοδος ελεύθερη

Σεμινάρια μόνον για επαγγελματίες

Φώτ: Τ. Βασιλειάδης / σεμινάριο “Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες”   
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Oι εκδηλώσεις των εταιριών
Θα υπάρξει πληθώρα επιδείξεων νέων προϊόντων και show που θα πραγματοποιηθούν εντός των περιπτέρων των 

εκθετών αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της PHOTOVISION. 
Το πρόγραμμα θ’ ανακοινωθεί με λεπτομέρειες στον κατάλογο της έκθεσης και στο www.photovision.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
10:00-14:00
• Πανελλήνιο συνέδριο καταστημάτων
Kodak Εxpress
Ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς, το νέο 
φωτογραφικό κατάστημα, προωθητικές ενέργειες,
νέες υπηρεσίες εκτύπωσης κ.ά. 
Διοργάνωση: Kodak 
Είσοδος: Αυστηρά με ειδική προσωπική πρόσκληση

15:00-18:00
• Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες / 
MASTERCLASS Β’  
Τελικό προϊόν και νέες τάσεις. Προγράμματα σχεδιασμού 
ψηφιακού album. Τελική επεξεργασία (retouche φίλτρα). 
Οδηγίες εκτύπωσης & βιβλιοδεσίας.
Εισηγητής: Τάσος Βασιλειάδης 
Κόστος: 60 ευρώ (τιμή με Φ.Π.Α.) 
 

Eνημερωτική εκδήλωση 
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

19:00-21:00

“Βιομετρική φωτογραφία. Από τα διαβατήρια 
στις αστυνομικές ταυτότητες και στα διπλώματα”
Οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα και ακόμη διάφορα άλλα 

συνδικαλιστικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. 
Διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων

Είσοδος: Ελεύθερη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Σας περιμένουμε με super προσφορές 
σε όλες μας τις εκδόσεις δώρα και πολλές 
εκπλήξεις. Ελάτε να γνωρίσετε τους συντάκτες, 
να μας πείτε την γνώμη  σας για το 
περιοδικό, να μας δείξετε φωτογραφίες σας.
Ραντεβού στη PhOTOvISION!

Stand Νο 

Α26

 5-9 Μαρτίου • Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών/Ελληνικό
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 5-9 Μαρτίου • Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών/Ελληνικό

Π.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α 
Ομαδική έκθεση μελών

...Άλλες Εκθέσεις:
• Πειραϊκός Σύνδεσμος 
/ Φωτοερευνητές
 Ομαδική έκθεση των μελών
• Στέφανος Αλεξάνδρου
 Αρχιτεκτονική Φωτογραφία, 
 Πορτραίτο, Φωτογραφία Τοπίου
• Κώστας Θωμόπουλος 
 Ατομική έκθεση
• Στέκι ΚΕΘΕΑ  / Διάβαση 

     ... και πολλοί άλλοι!

«Άνθρωπος & Μοτοσυκλέτα»  
Οι βραβευμένες φωτογραφίες του διαγωνισμού του ΣΥ.ΜΟ.Φ.Ε 

«Χαρακτήρες» 
Ομαδική έκθεση από τα μέλη του σωματείου 
ΒΑΘΟΣ ΠΕΔΙΟΥ

«Graffiti»
Ομαδική έκθεση του Κέντρου Εκπαίδευσης  
& Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Εφήβων
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Αφιέρωμα στον Κώστα Μπαλάφα 
Στο περίπτερο του Φοίβου 

«Από τον 20ο στον 21ο αιώνα» 
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της ΕΝΩΣΗΣ 
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρία
Ομαδική έκθεση των μελών
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Ομάδα «Ζεύξις»
Πρώτη ομαδική έκθεση φωτογραφίας
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www.intersys.gr/CanonEOS
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Θωμάς Δ. Δαμκαλίδης 

Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε. 

Αssistant General Manager

Είναι γεγονός ότι οι τιμές κάποιων φακών αυξήθηκαν 
και αυτό οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε 
αύξηση των εργοστασιακών τιμών δηλαδή των τιμών 
εξαγωγής. Για την πληρέστερη όμως ενημέρωσή σας, 
θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Η αύξηση αφορά 
πολύ μικρό αριθμό φακών σε σχέση με τη συνολική 
γκάμα των φακών του εργοστασίου. Η ποσότητα των 
προϊόντων που αυξήθηκαν είναι μικρή. Θα πρότεινα 
να ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία 3-4 χρόνια οι 
τιμές των φωτογραφικών προϊόντων (φωτογραφικές 
μηχανές, φακοί, εξαρτήματα, κάρτες μνήμης, κλπ) 
έχουν μειωθεί σημαντικά.
 

Διονύσης Ζήβας 

INTErsYs A.E. 

Διευθυντής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων

Πράγματι παρατηρούνται κάποιες εργοστασιακές 
αυξήσεις τιμών σε διάφορους κωδικούς. Η εξήγηση 
του φαινομένου αυτού είναι απλή και αφορά την 
δραστική αλλαγή των ισοτιμιών ανάμεσα στα 
κυρίαρχα νομίσματα τους τελευταίους 5 μήνες.  
Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα Canon, αυτό που 
ενδιαφέρει είναι η σχέση του Yen με το Ευρώ. 
Το Ιαπωνικό νόμισμα έχει υπερτιμηθεί βίαια τους 
τελευταίους μήνες σε ποσοστό που ξεπερνά το 
25%. Φυσικά, η δημιουργία του φαινομένου είναι 
άμεσα συνυφασμένη με την γενικότερη οικονομική 
κρίση που πλήττει ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν 
εντυπωσιάζει μόνο η δραστική αλλαγή των ισοτιμιών 
αλλά και το ελάχιστο χρονικό διάστημα μέσα στο 
οποίο αυτή συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι καμία 
εταιρεία δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε μια τέτοια 
εξέλιξη χωρίς να πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες 
είναι δυσάρεστες μεν, απολύτως αναγκαίες δε.

Σόλων Κούνιο, 

ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. / Γενικός Διευθυντής 

Οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν ενσωματώθηκαν 
στις τιμές για καθαρά συναλλαγματικούς λόγους. 
Ίσως ορισμένοι δεν είναι ενήμεροι για την ραγδαία 
ανατίμηση του γιεν που διογκώνει πολύ το 
εισαγωγικό κόστος των προϊόντων. Στα προϊόντα 
Pentax που εκπροσωπούμε εμείς, οι αυξήσεις 
περιορίστηκαν σε ορισμένους φακούς hi end και 
σε φλας. Καθόλου σε μηχανές ρεφλέξ ή compact 
οι οποίες μένουν ανεπηρέαστες. Όσον αφορά τις 
τελευταίες η λογική λέει ότι φυσιολογικά, η διαφορά 
ισοτιμίας θα ληφθεί υπόψη στην τιμολογιακή 
πολιτική για την επόμενη γενιά μοντέλων, όταν αυτά 
ανανεωθούν.

Μέσα στην κρίση το τελευταίο 
πράγμα που θα περίμενε 
κανείς είναι …αυξήσεις. Και 
όμως έγινε και αυτό. Από τις 
αρχές της χρονιάς σταδιακά 
περνάνε στους τιμοκαταλόγους 
αναπροσαρμοσμένες τιμές 
κυρίως σε φακούς αλλά και 
αξεσουάρ. Προς το παρόν 
δεν έχουν επηρεάσει τη 
διαμόρφωση τιμών στις 
ψηφιακές compact, κάτι που 
εξηγείται μάλλον από την λίαν 
βραχύβια παραμονή στην 
αγορά των μοντέλων αυτών. 
Μην παραξενευτείτε λοιπόν 
αν το καλοκαίρι σταματήσει 
η «υποτιμητική» τάση στις 
compact κάτι που αγάπησαν οι 
καταναλωτές αλλά μίσησαν οι 
κατασκευαστές.
Με κάποια αμηχανία 
διερευνήσαμε την αγορά 
προσπαθώντας να 
αποτυπώσουμε τις επίσημες 
εξηγήσεις των αντιπροσωπειών 
που - μάλλον εξαναγκάζονται 
παρά χαίρονται να - αυξάνουν 
τις τιμές σε μια ιδιαίτερα 
δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Αγορά 
Aυξήσεις τιμών
Ακρίβηναν οι φωτογραφικοί φακοί!!

Ερώτηση:
Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης 

και αβεβαιότητας, είδαμε με 

έκπληξη να αυξάνονται οι τιμές 

ορισμένων φωτογραφικών, 

κυρίως φακών από τις μεγάλες 

εταιρίες. Πως μπορεί να προκύπτει 

κάτι τέτοιο και κατά πόσον 

συμφέρει τις εταιρίες;

Ρεπορτάζ: 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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www.myikona.gr
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Mνηστήρας για την αντιπροσωπεία Apple
Ο όμιλος Info-Quest ήδη υπέβαλε προσφορά
Παρά τη διεθνή οικονομική δυσχέρεια των τελευταίων μηνών, ο επιχειρηματίας Θ. Φέσσας, 

ιδιοκτήτης της Info-Quest, αποδεικνύει πως υπάρχει διάθεση για σημαντικές επενδύσεις στον 

τομέα της πληροφορικής. Στο στόχαστρο του κ. Φέσσα έχει μπει η Rainbow, αποκλειστική 

αντιπροσωπεία (και μονοπώλιο) της Apple στην Ελλάδα. 

Η Info-Quest υπέβαλε στις 25/2/09 μη δεσμευτική προσφορά προς το 

βασικό μέτοχο της Rainbow, κ. Γ. Βάμιαλη, για την αγορά 5.967.386 

μετοχών που κατέχει στην εταιρεία, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν το 79,6% του μετοχικού της 

κεφαλαίου. Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται 

σε 1,46 ευρώ ανά μετοχή κι ενδέχεται να μειωθεί 

μόνο αν υπάρχουν «σοβαρά ευρήματα στο 

διενεργούμενο νομικό και οικονομικό έλεγχο», 

ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 

τέλος Μαρτίου 2009. Η Info-Quest αναφέρει 

στην ανακοίνωσή της ότι η μη δεσμευτική της 

προσφορά ισχύει μέχρι τις 15 Μαΐου 2009.

Η Info-Quest διαθέτει ισχυρά πλεονεκτήματα. 

Αφ’ ενός η πτώση των δύο μεγαλύτερων 

ανταγωνιστών της, της Altec και της «Πουλιάδης 

και συνεργάτες», έφερε την εταιρεία στο 

νούμερο 1 στη χονδρική πώληση ειδών 

πληροφορικής. Αφ’ ετέρου, άντλησε 

σημαντικά κεφάλαια από την πώληση 

της Q στη Wind. 

INFO-QUEST 211 999 1400

RAINBOW 210 9012892

Sony
Νέα μοντέλα CyberShot
Οκτώ νέα μοντέλα ψηφιακών μηχανών 
εμπλουτίζουν την οικογένεια των 
φωτογραφικών της Sony. Τα W290 
και W270 είναι τα δύο νέα κορυφαία 
μοντέλα στη σειρά Cyber-shot W. 
Διαθέτουν ευρυγώνιο zoom Carl 
Zeiss 5x, ανάλυση αισθητήρα 12,1 
Megapixel και οθόνες Clear Photo LCD 
Plus 3” και LCD 2,7” αντίστοιχα, ενώ 
εκτός από φωτογραφίες τραβούν movie 
clips υψηλής ευκρίνειας 720p HD. 
Στην ίδια οικογένεια ανήκει και η 
πιο οικονομική W230, με ανάλυση 
επίσης 12,1 megapixel, 4x οπτικό 
zoom αλλά χωρίς τη δυνατότητα 
video HD. H Cybershot H20 συνδυάζει 
ισχυρό οπτικό zoom 10x, ανάλυση 
10,1 megapixel και video 720p HD 
σε μια μηχανή με compact μέγεθος. 
Τα μοντέλα S980 και S930 είναι 
πιο βασικά στην οικογένεια των 
Cybershot και ξεχωρίζουν για τον 
εύκολο χειρισμό τους. Διαθέτουν CCD 
ανάλυσης 12,1 Megapixel και φακό 
με οπτικό zoom 4x και 3x αντίστοιχα. 
Οι μηχανές T900 και T90 ανήκουν στη 
σειρά T και ξεχωρίζουν για το slimline 
σχεδιασμό τους. Είναι εξαιρετικά λεπτές 
(15,1mm η Τ900 και 13,9mm η Τ90 
στο λεπτότερό τους σημείο), έχουν 
ανάλυση αισθητήρα 12,1 megapixel, 
φακό Carl Zeiss με οπτικό zoom 4x και 
μεγάλες widescreen οθόνες αφής: έτσι 
βρίσκουμε οθόνη Xtra Fine LCD 3,5 
ιντσών στην T900 και αντίστοιχα Clear 
Photo LCD 3 ιντσών στο μοντέλο Τ90. 
Και τα δύο ενσωματώνουν video 720p 
HD. Αξίζει να σημειωθεί πως oι νέες  
Cybershot είναι διαθέσιμες σε πολλά 
μοντέρνα χρώματα, ενώ συναντάμε σε 
όλες τη λειτουργία σταθεροποίησης 
Optic Steadyshot, σε οπτική ή ψηφιακή 
μορφή. 

SONY HELLAS 210 6782000

Προβλήματα και καταγγελίες 
Αμφιβολίες για το τρίτο βραβείο φωτορεπορτάζ του WPP
Στις 15 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν τα βραβεία 
του World Press Photo. Ανάμεσά τους την τρίτη 
κατά σειρά διάκριση απέσπασε ο Πολωνός Wojciech 
Grzedzinski, Poland, Napo Images για την κάλυψη 
της σύντομης πολεμικής αναμέτρησης Ρωσίας 
- Γεωργίας στο Γκόρι, τον περασμένο Αύγουστο. Και 
ως εδώ καλά αν δεν κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο 
ενδείξεις που φέρουν την φωτογραφία πειραγμένη 
και στημένη, κατά παράβαση της αυστηρής 
ρεπορταζιακής δεοντολογίας.
Προφανώς πιστεύουμε ότι οι καταγγελίες θα τύχουν 
διερεύνησης από τους ιθύνοντες στο ίδρυμα WPP 
το οποίο έχει κάθε συμφέρον να διασφαλίσει το 
αδιάβλητο των συμμετοχών και την αξιοπιστία των 
κρίσεων. 
Τη σχετική πληροφόρηση πήραμε από τον 
πάντα δραστήριο Mανόλη Κασιμάτη, τον οποίο 
ευχαριστούμε. Παραπέρα υλικό σχετικά με την 
επίμαχη βράβευση μπορείτε να αναζητήσετε εδώ:

http://www.worldpressphoto.org/index.

php?option=com_photogallery&task=view&id=1411&I

temid=223&type=&selectedIndex=6&bandwidth=high

http://fotografizontasmagazine.blogspot.com/
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 Ο Bill Gates 
επενδύει στην 
Kodak!
Αύξησε τη συμμετοχή του στην 

εταιρεία, παρά τα οικονομικά 

της προβλήματα
Η εταιρεία επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου Cascade Investment 

LLC που ίδρυσε ο Bill Gates απέκτησε 

στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς 

σχεδόν 8 εκατομμύρια μετοχές της 

Kodak. Η κίνηση αυτή ανέβασε το 

συνολικό ποσοστό των μετοχών του 

Bill Gates στην εταιρεία στο 5,2% και 

τον καθιστά τον τέταρτο μεγαλύτερο 

επενδυτή της. Η Kodak αποτελεί 

αυτή τη στιγμή την ένατη μεγαλύτερη 

επένδυση της Cascade Investment. 

Οι μεγαλύτερες επενδύσεις της 

εταιρείας περιλαμβάνουν τους 

Καναδικούς Σιδηροδρόμους, μία 

εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων 

στη Βόρειο Αμερική και μία εταιρεία 

αναψυκτικών στη Λατινική Αμερική.

Χρεοκοπία καταστημάτων Ritz Camera
Κήρυξε πτώχευση η μεγαλύτερη αλυσίδα φωτογραφικών ειδών των ΗΠΑ
Ο όμιλος Ritz Camera, ο οποίος διαθέτει 800 καταστήματα τις ΗΠΑ με διάφορες επωνυμίες, 

συμπεριλαμβανομένων Ritz Camera, Wolf Camera, Kits Cameras, Inkley’s και Camera Shops, 

έκανε αίτηση χρεοκοπίας με βάση το άρθρο 11 του πτωχευτικού νόμου. Σύμφωνα με την 

αμερικανική νομοθεσία περί πτωχεύσεων, οι διατάξεις του άρθρου 11 προστατεύουν την 

εταιρεία από τους πιστωτές, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία να ορθοποδήσει. Η Ritz Camera έχει 

ήδη καταθέσει σχέδιο αναδιοργάνωσης το οποίο θα της επιτρέψει να συνεχίσει τη λειτουργία 

της με κάποια μορφή. Εντούτοις, η αλυσίδα Circuit City, η οποία κήρυξε επίσης πτώχευση το 

Νοέμβριο, ανακοίνωσε στις 16 Ιανουαρίου το οριστικό κλείσιμο όλων των καταστημάτων και την 

ρευστοποίηση των περιουσιακών της στοιχείων.

Le Sony-Ericsson Idou
Κινητό τηλέφωνο με φωτογραφική 12.1 Megapixel
Σε μια απόπειρα περαιτέρω σύγκλισης των τεχνολογιών η Sony-Ericsson ανακοίνωσε ένα 

κινητό τηλέφωνο με ενσωματωμένη φωτογραφική μηχανή υψηλότερης ανάλυσης από 

τη μέση compact αυτή τη στιγμή στην αγορά. Η κωδική ονομασία αυτού του προϊόντος 

είναι προς το παρόν Idou, η οποία όμως θα αλλάξει μέχρι την κυκλοφορία του κινητού 

στην αγορά. Εκτός από τον υπερμεγέθη αισθητήρα των 12.1 megapixel και το flash με 

λυχνία xenon, το Idou θα διαθέτει οθόνη αφής 3.5 ιντσών ανάλυσης 640x320 με λόγο 

πλευρών 16:9, θυμίζοντας αρκετά το iPhone. Με τις προδιαγραφές του να μην έχουν 

ακόμα οριστικοποιηθεί – πρόκειται ακόμα για πρωτότυπο - προς το παρόν αρκούμαστε 

στις ανακοινώσεις της εταιρείας πως θα ενσωματώνει τα καλύτερα στοιχεία από τις σειρές 

κινητών τηλεφώνων CyberShot και Walkman της εταιρείας, μαζί με χαρακτηριστικά Java 

gaming. Επίσης λειτουργικό του σύστημα θα είναι Symbian. Πρόκειται για τον απόγονο 

της πέμπτης έκδοσης του δημοφιλούς Symbian S60 και θα είναι πιστοποιημένα συμβατό 

σε επίπεδο εφαρμογών με τα λειτουργικά κινητών από τη Samsung, τη Nokia και άλλων 

εταιρειών που αξιοποιούν το Symbian Foundation. Το Idou, με την οριστική του ονομασία, 

αναμένεται να κυκλοφορήσει ανάμεσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2009 και τις αρχές του 

2010. Ο χρόνος πάντως θα δείξει αν χρειαζόμαστε 12 megapixel στο κινητό μας.

SONY ERICSSON 801 11 810 810

Μ’ ένα τηλέφωνο
στο γραφείο σας 

Τηλ.: 210 8541400

“ØçÖéáêEó SLR 
500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=market/booksOrder.htm
www.photo.gr
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S.W.P.P 2008 
International 
Photographer of the 
Year Awards
Σημαντική επιβράβευση για τη 

Μαρία Τσόλη
Την πρώτη θέση διεθνώς στην 
κατηγορία Contemporary Portraiture 
(σύγχρονο πορτρέτο) απέσπασε η 
φωτογράφος Μαρία Τσόλη από την 
Καστοριά, στα πλαίσια του διαγωνισμού 
2008 International Photographer of 
the Year, που διοργανώνεται από 
τον οργανισμό Society of Wedding 
& Portrait Photographers. Οι κριτές 
του διαγωνισμού ένιωσαν πως 
η ασπρόμαυρη προσέγγιση στη 
φωτογραφία, σε συνδυασμό με 
την ψηφιακή επεξεργασία και τον 
δραματικό φωτισμό δημιούργησαν 
μια γοητευτική εικόνα. Εκτός από την 
κορυφή της κατηγορίας, η φωτογραφία 
της Μαρίας Τσόλη ανακηρύχθηκε 
ως δεύτερη καλύτερη σε όλο το 
διαγωνισμό, επικρατώντας έναντι 
χιλιάδων ανταγωνιστών.
Αυτή δεν είναι η μόνη επιβράβευση  
της φωτογράφου για το 2008. Ακόμη 
23 φωτογραφίες της Μαρίας Τσόλη 
διακρίθηκαν με GOLD MERIT AWARDS 
εντός του 2008, σε κατηγορίες όπως 
πορτραίτο νύφης, παραδοσιακός γάμος, 
παραδοσιακό πορτραίτο, πορτραίτο 
παιδιών, περιβαλλοντολογικό 
πορτραίτο, σύγχρονο πορτραίτο, 
ασπρόμαυρο, ψηφιακή επεξεργασία, 
μόδα και ομορφιά, και οικογενειακά 
πορτραίτα. Τις βραβευμένες 
φωτογραφίες μπορείτε να θαυμάσετε 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
studiotsolis.gr.

Studio Tsolis 24670 28891

Canon CanoScan LiDE 700F
Νέο επίπεδο scanner
Η Canon παρουσίασε τον CanoScan LiDE 

700F, τον πρώτο scanner της εταιρείας 

που παρέχει οπτική ανάλυση 

9600x9600dpi στη σάρωση 

φιλμ 35m. H μέγιστη 

ανάλυση στις τυπωμένες 

φωτογραφίες είναι 

4800dpi. Αντικαθιστά το μοντέλο 

CanoScan 4400F και απευθύνεται 

τόσο σε οικιακούς καταναλωτές όσο και σε 

επαγγελματίες χρήστες. Η τεχνολογία LiDE (LED 

inDirect Exposure) επιτρέπει την κατασκευή αισθητήρα με περιορισμένες διαστάσει, μειώνοντας 

τις φυσικές διαστάσεις ολόκληρου του scanner όσο και την ενεργειακή του κατανάλωση. 

Αν ο χώρος στο γραφείο μας είναι περιορισμένος, ο CanoScan LiDE 700F μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ακόμα και σε όρθια θέση. Για τον ευκολότερο χειρισμό, στην πρόσοψη 

βρίσκονται τέσσερα κουμπιά EZ τα οποία είναι πλήρως προγραμματιζόμενα για τις προσωπικές 

μας ανάγκες. Με ένα πάτημα αυτών των κουμπιών ο scanner μπορεί να σαρώσει, να 

φωτοτυπήσει, να τοποθετήσει μια εικόνα σε e-mail ή να τη μετατρέψει σε PDF. Τέλος, η επιλογή 

Auto Scan αναγνωρίζει αυτόματα το υλικό προς σάρωση (φωτογραφία, κείμενο κλπ.) και 

ρυθμίζει αυτόματα όλες τις παραμέτρους.

INTERSYS 210 9554000

Ricoh CX1
Compact με αισθητήρα CMOS
H Ricoh ανακοίνωσε τη CX1, μια compact zoom με αισθητήρα CMOS. Ο 
αισθητήρας των 9 megapixel περιέχεται σε σώμα παρόμοιο με της R10. Ο φακός 
διαθέτει εστιακή απόσταση 28-200mm (αντίστοιχη 35mm). Εξαιρετικά αναλυτική 
για τα μέτρα των compact μηχανών είναι η οθόνη με τα 920.000 pixel. Ο νέος 
αισθητήρας, σε συνδυασμό με τη “μηχανή” γραφικών Smooth Imaging Engine 
IV επιτρέπει την ιδιαίτερα γρήγορη λήψη φωτογραφιών, με ρυθμούς που 
φτάνουν μέχρι και τα 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο σε ανάλυση 640x480. Τέλος, 
ενσωματώνεται μια σειρά τεχνολογιών με σκοπό την αύξηση του δυναμικού 
εύρους. Η πρώτη είναι μια λειτουργία πολλαπλής έκθεσης που ουσιαστικά παράγει 
εντός της μηχανής εικόνες High Dynamic Range (HDR). Η δεύτερη τεχνολογία 
είναι ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τη χρωματική πληροφορία για το κόκκινο 
και το μπλε προκειμένου να υπολογίζει το πράσινο, όταν στην εικόνα υπάρχει 
υπερβολικός κορεσμός στο πράσινο.

ΜΑΡΝΕΡΟΣ 210 2404072
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Fujifilm Sericol 
Advance X2:στον κόσμο της μεταξοτυπίας και των 

ειδικών εκτυπώσεων
Όπως πληροφορούμαστε από την εταιρία του κ. Τσεκμερέ 
που δραστηριοποιείται στον τομέα των ειδικών εκτυπώσεων 
μεγάλων διαστάσεων, μεταξοτυπιών κλπ. διακινούν 
τα προϊόντα της Fujfilm Sericol. Όπως είναι γνωστό, 
η κατασκευάστρια εταιρία προήλθε από την εξαγορά 
και συγχώνευση το 2005 όταν η Fujifilm αγόρασε την 
πλειοψηφία των μετοχών της Sericol της μεγαλύτερες 
κατασκευάστριας εταιρίας μελανιών μεταξοτυπίας αλλά 
και μηχανημάτων εκτύπωσης του είδους. Την τελευταία 
υλοποίηση μηχανημάτων Fujifilm Sericol αποτελούν τα 
γιγάντια επίπεδα εκτυπωτικά UV Αquity Advance HD 
2545/2545W X2 που τυπώνουν σε σχεδόν οποιαδήποτε 
επιφάνεια με μέγιστες διαστάσεις 3.05x2.5m πάχους ως 
48mm με παραγωγικότητα 22m2 την ώρα. Eκτός από 
επίπεδα άκαμπτα υλικά με ειδικό εξάρτημα roll to roll 
μπορούν να τυπωθούν και εύκαμπτες επιφάνειες.

V. Tsekmeres S.A. Λεωφόρος Αθηνών 352, Περιστέρι 12136 

τηλ. 00302105782400 

Fax:+30 210 578 0010 www.tsekmeres.gr

Jorgensen Albums 
στο Photoflex Studio
Αποκλειστική αντιπροσωπεία 
για Ελλάδα και Κύπρο

Μετά από δύο χρόνια συνεργασίας με την Αυστραλιανή 
Jorgensen Albums το Photoflex Studio ανέλαβε την 
αποκλειστική αντιπροσώπευση των ξεχωριστών προϊόντων της 
εταιρείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Το κάθε άλμπουμ γίνεται ειδική 
παραγγελία και αφήνει μεγάλη δημιουργική ελευθερία στον 
φωτογράφο, όσον αφορά την επιλογή μεγέθους, το εξώφυλλο, 
και την επιλογή από μία ποικιλία υλικών για το εσωτερικό 
και το εξώφυλλο, όπως δέρμα, μέταλλο, φύλλα ή ύφασμα, 
που μπορούν και να συνδυαστούν. Οι διαθέσιμες διαστάσεις 
είναι από 15x21 μέχρι 41x41. Το άλμπουμ βιβλιοδετείται στην 
Αυστραλία και στη συνέχεια εισάγεται στη χώρα μας, όπου 
τοποθετούνται οι φωτογραφίες. Επίσης, στην ιστοσελίδα της 
Jorgensen Albums υπάρχει διαθέσιμο ως demo το πρόγραμμα 
JA Designer, με το οποίο μπορεί ο κάθε φωτογράφος να 
δοκιμάσει πως λειτουργεί η σχεδίαση του άλμπουμ.

PHOTOFLEX STUDIO 210 9814438

www.photoflex.gr 

www.salkofot.gr
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Olympus E-620
Κομψή και πλούσια σε δυνατότητες
Η E-620 της Olympus μπορεί να θεωρηθεί ως οικονομικότερη εκδοχή της E-30 
ή αλλιώς ανώτερη από την γνωστή E-520. Ξεφεύγοντας από την αυστηρότητα 
των επαγγελματικών μοντέλων, η E-620 ενσωματώνει μια σειρά Art Filters 
και τη δυνατότητα Multiple Exposures, επιτρέποντας την εύκολη και γρήγορη 
και… διασκεδαστική δημιουργία καλλιτεχνικών φωτογραφιών. Η μηχανή 
ενσωματώνει αισθητήρα 12,3 Megapixel τύπου Live MOS και περιλαμβάνει 
πολλά από τα στοιχεία της  E-30 σε ένα σώμα που πλησιάζει σε μέγεθος την 
Ε-420. Χαρακτηρίζεται από την εταιρεία ως η μικρότερη DSLR στον κόσμο 
με ενσωματωμένο σύστημα Image Stabilization, για σταθερότερες εικόνες 
ανεξαρτήτως του φακού. Στα χαρακτηριστικά που δανείζεται από την E-30 
περιλαμβάνονται τα art filters: Pop Art, Soft Focus, Pale & Light Color, Light 
Tone, Grainy Film και pin hole. Για την επιλογή του φίλτρου χρησιμοποιείται 
το mode dial, ενώ το αποτέλεσμα κάθε φίλτρου είναι άμεσα ορατό στην οθόνη 
HyperCrystal III LCD των 2.7 ιντσών όταν χρησιμοποιείται σε live view ή όταν 
γίνεται επεξεργασία φωτογραφίας.

FOTOMATIC 210 2111860

Web Science 
Conference 2009: 
“Society On-Line”
Το 1o Παγκόσμιο Συνέδριο για την 

Επιστήμη του Web 18-20 Μαρτίου
To Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, στο 

πλαίσιο του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου 

«Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή 

Τεχνολογία», διοργανώνει σε συνεργασία 

με το Web Science Research Initiative 

(WSRI) το 1ο Διεθνές Συνέδριο Web 

Science Conference 2009: “Society 

On-Line”, 18-20 Μαρτίου 2009, στο 

«ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού 

«Ελληνικός Κόσμος». Πρόκειται για το 1ο 

Παγκόσμιο Συνέδριο αφιερωμένο στην 

επιστημονική μελέτη των κοινωνικών 

και τεχνολογικών διαστάσεων του 

Διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, στο 

Συνέδριο θα μιλήσουν οι: 

-Καθηγητής Sir Tim Berners-Lee, 

εφευρέτης του World Wide Web

-Καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης, ο πρώτος 

Έλληνας που τιμήθηκε με το Βραβείο 

Turing

-Καθηγήτρια Dame Wendy Hall, Μέλος 

του Ιδρυτικού Συμβουλίου του WSRI και 

Πρόεδρος της ACM

-κ. Jacques Bus, Προϊστάμενος της 

Διεύθυνσης για την Αξιοπιστία στις 

Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για δηλώσεις συμμετοχής:

http://www.websci09.org/registration/

Tηλ.: 211 100 1781 

Fax: 210 66 42 116

E-mail: websci09@zita-congress.gr

Χ-Rite colormunki
Απεριόριστος αριθμός ρυθμίσεων 
Όσοι είχαν διαβάσει τα τεστ στον ειδικό τύπο για το σύστημα 
καλιμπραρίσματος οθονών και εκτυπώσεων colormunki, το 
πιο φθηνό του είδους που στηρίζεται σε φασματοφωτόμετρο, 
σίγουρα είχαν αντιληφθεί το «προβληματικό» σημείο αναφορικά 
με τον αριθμό ρυθμίσεων σε monitor. Ουσιαστικά, μέχρι στιγμής 
το Colormunki μπορούσε να εγκατασταθεί σε τρεις υπολογιστές 
καλιμπράροντας αντίστοιχα monitor. Aυτό βέβαια αποτελούσε 
αντίφαση σε σχέση με το στάδιο εξόδου όπου μπορούσε να φτιάξει 
προφίλ για ανεξάντλητο αριθμό αναλώσιμων. Το σημείο αυτό 
αποτέλεσε αφορμή για άσκηση έντονης κριτικής από αγοραστές 
που δεν είχαν συνειδητοποιήσει τον περιορισμό και βρέθηκαν με 
μειωμένες δυνατότητες σε σχέση με αυτές που προσδοκούσαν. 
Ευτυχώς η X-Rite αντιλαμβανόμενη το δίκαιο των πελατών 
αποφάσισε να άρει το εμπόδιο και να δώσει απεριόριστο αριθμό 
«αδειών» για κάθε συσκευή colormunki, πρόβλεψη που ισχύει 
αναδρομικά και όσους είχαν ήδη αγοράσει μέχρι τώρα.
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Κώστας Μάντζιαρης, courtesy of Sony World 

Photography Awards 2009.

Sony World Photography 
Awards 2009
Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες
186 φωτογράφους από 43 διαφορετικές χώρες επέλεξε 
η κριτική επιτροπή σαν υποψήφιους για βράβευση 
σε κάποια από τις πολλαπλές κατηγορίες των Sony 
World Photography Awards 2009. Η επιλογή των 186 
έγινε από τις 36.546 συμμετοχές επαγγελματιών και 
τις 25.370 συμμετοχές ερασιτεχνών φωτογράφων. Στο 
επαγγελματικό τμήμα του διαγωνισμού, 10 φωτογράφοι 
έχουν επιλεγεί για καθεμία από τις 12 κατηγορίες σε 
τρεις θεματικές ενότητες: Φωτορεπορτάζ και Ντοκιμαντέρ 
(Επίκαιρα θέματα, Αθλητισμός, Σύγχρονα Ζητήματα, 
και Τέχνες και Πολιτισμός), Εμπορική φωτογραφία 
(Διαφήμιση, Μόδα, και Μουσική), και Καλλιτεχνία 
(Πορτρέτο, Δομημένη Θεματική φωτογραφία, Φυσική 
Ιστορία, Τοπίο, και Αρχιτεκτονική φωτογραφία). Στην 
ερασιτεχνική κατηγορία επιλέχθηκαν 10 φωτογράφοι 
για καθεμία από τις 8 ενότητες: Αρχιτεκτονική, Δομημένη 
Θεματική φωτογραφία, Μόδα, Τοπίο, Μουσική, 
Φυσική Ιστορία, Πορτραίτο και Αθλητισμός. Αξίζει 
να σημειωθεί πως στην επαγγελματική κατηγορία, 
στην ενότητα «Τέχνες και Πολιτισμός» ένας από τους 
υποψήφιους για βράβευση είναι ο συμπατριώτης μας 
Κώστας Μάντζιαρης. Οι τελικοί νικητές σε καθεμία από 
τις κατηγορίες θα ανακοινωθούν την Τρίτη 17 Μαρτίου 
και θα τιμηθούν στην τελετή βράβευσης των Sony 
World Photography Awards και στο Gala Dinner που 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου στο Palais 
De Festivals των Καννών. Ο επαγγελματίας φωτογράφος 
που θα κερδίσει το L’Iris D’Or για τον Sony World 
Photographer of the Υear θα λάβει αμοιβή 25.000 δολ. 
και επαγγελματικό φωτογραφικό εξοπλισμό της Sony. 
Το αντίστοιχο βραβείο για την ερασιτεχνική κατηγορία 
είναι 5.000 δολ. και φωτογραφικός εξοπλισμός, τί άλλο, 
Sony.

SONY HELLAS 210 6782000

www.fotovision.gr


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 14 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 2  MAΡTIOY 2009 ΣΕΛΙΔΑ 22

Σας π
ροσέ

χουμε
!

www.globalprosec.com
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Eπιχειρήσεις
Prolab - 
Γιάννης Λασκάρογλου και Αλέξης Κελεκτσόγλου 
Ένα νέο επαγγελματικό εργαστήριο αλλά με την τεχνογνωσία του 

πεπειραμένου και τη εμπιστοσύνη του παλιού, είχαμε την ευκαιρία να 

επισκεφτούμε σε πρόσφατη δημοσιογραφική εξόρμηση στη συμπρωτεύουσα. 

Πρόκειται για το Prolab των Γιάννη Λασκάρογλου και Αλέξη Κελεκτσόγλου. 

Αποτελεί εξέλιξη του παλιού εργαστηρίου Phototech, το οποίο εξαγόρασαν 

και εκσυγχρόνισαν σημαντικά. Μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας, πέρα 

από την σημαντική ανανέωση του εξοπλισμού, οι δύο επιχειρηματίες του 

χώρου των εκτυπώσεων προσέθεσαν αρκετές νέες υπηρεσίες. Πλέον το Prolab 

στηρίζει τους επαγγελματίες φωτογράφους όχι μόνο στις εκτυπώσεις αλλά και 

στα ψηφιακά και χειροποίητα άλμπουμ, στο photofinishing παντός είδους, σε 

διαφορετικά προϊόντα που στηρίζονται στη φωτογραφία όπως προσκλητήρια, 

κούπες, T-Shirt, μαξιλάρια κλπ. που απευθύνονται στην αγορά του δώρου. 

Σύμφωνα με τον ένα εκ των ιδιοκτητών κ. Αλέξη Κελεκτσόγλου “βασικό 

άξονα των υπηρεσιών μας αποτελούν οι φωτογραφικές εκτυπώσεις, από 

μικρά μεγέθη μέχρι και μεγεθύνσεις σε οποιαδήποτε διάσταση. Δουλεύουμε 

κυρίως σε φωτογραφικό και όχι θερμικό ή inkjet χαρτί ακόμα και τα άλμπουμ. 

Στο ψηφιακό άλμπουμ, λειτουργούμε ως κάθετη, ολοκληρωμένη μονάδα, 

προσφέροντας στον πελάτη δημιουργικό, εκτύπωση και βιβλιοδεσία ή και 

μέρη αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του καθένα.” Το εργαστήριο επίσης 

περιλαμβάνει τμήμα το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με το αναλογικό 

άλμπουμ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα ώστε το κάθε ένα να 

είναι μοναδικό. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Prolab είναι η υποστήριξη 

που παρέχει στους πελάτες. Η λογική της εταιρίας δεν είναι η απόκτηση 

υπερβολικά πολλών πελατών και η αριθμητική διεύρυνση του πελατολογίου 

αλλά η ανάπτυξη σταθερής μακροχρόνιας σχέσης με βάση την επιτυχημένη 

συνεργασία. Για να διασφαλιστούν τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα το 

Prolab διατηρεί σταθερή συνεργασία με τη CCG (Colour Consulting Group) μια 

από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο της χρωματικής διαχείρισης, η οποία 

ρυθμίζει τις οθόνες, τους εκτυπωτές,  τα icc profiles ελέγχει την ροή εργασίας 

και παρέχει συμβουλές για τα κατάλληλα αναλώσιμα. 

Με τη σειρά του το Prolab παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες 

αναφορικά με την κρίσιμη παράμετρο του καλιμπραρίσματος ώστε να είναι σε 

θέση να διαχειρίζονται με σωστό τρόπο τις χρωματικές ρυθμίσεις στα αρχεία 

εικόνας τους και να εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρωματική πιστότητα.

Στην επιχείρηση σήμερα απασχολούνται συνολικά 17 άτομα, με αξιόλογη 

εξειδίκευση στον τομέα τους είτε πρόκειται για το κομμάτι της εκτύπωσης 

είτε της βιβλιοδεσίας, είτε των υπόλοιπων υπηρεσιών. Επιπλέον πέρα από το 

κλασσικό τρόπο παραγγελιοληψίας και συναλλαγών, το Prolab χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες, επιτρέποντας στο εργαστήριο να 

διευρύνει το πελατολόγιό του πέρα από τα όρια της συμπρωτεύουσας. Είναι 

ένα από τα ελάχιστα εργαστήρια που έχουν “στήσει” ανεξάρτητο δικό τους, 

FTP server στον οποίο οι πελάτες ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους από 

οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Όσον αφορά την οικονομική κρίση που αναπόφευκτα επηρεάζει και 

τη φωτογραφική αγορά ο Αλέξης Κελεκτσόγλου μας εξέπληξε με τη 

διορατικότητα και το ρεαλισμό του “Κρίση υπάρχει και αυτό το γνωρίζουν 

όλοι. Η κατάσταση όμως δεν είναι τόσο τραγική όσο την παρουσιάζουν. Εγώ 

βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και πιστεύω ότι η κρίση πέρα των αρνητικών 

θα κάνει ένα πολύ καλό ξεσκαρτάρισμα. Όσοι δουλεύουν, έχουν οργάνωση, 

μέθοδο και μια στρατηγική θα αντέξουν. Αυτοί που δουλεύουν με κριτήριο 

πως θα ανταγωνιστούν αθέμιτα τους συναδέλφους και πως θα αυξήσουν το 

πελατολόγιό τους σε βάρος τους, θα έχουν πρόβλημα.»

PROLAB Σόλωνος 48 - Ηλιούπολη 56431 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 600 508

Fax: 2310 587 205 e-mail: info@prolab.gr 



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 14 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 2  MAΡTIOY 2009 ΣΕΛΙΔΑ 24

Eπιχειρήσεις

CMC Χριστουλάκης
Η εταιρεία μας έχει ιστορία 15 ετών στην κατασκευή και εμπορία επαγγελματικών 

φωτογραφικών άλμπουμ  και παρελκόμενων ειδών (πασπαρτού, γωνίες, ειδικές 

κόλλες, θήκες DVD κλπ.) Η φιλοσοφία μας επικεντρώνεται στην καλύτερη 

δυνατή προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και στις απαιτήσεις 

των επαγγελματιών φωτογράφων, έχοντας ως γνώμονα την καλαισθησία, τη 

λειτουργικότητα και προβολή της δουλειάς του κάθε καλλιτέχνη.

Ήμασταν οι πρώτοι που παρουσιάσαμε εξώφυλλα με οικολογικά υλικά, που είχαν 

τεράστια απήχηση στο καταναλωτικό κοινό. Γενικά οι πρωτότυπες και καινοτόμες 

ιδέες εντάσσονται απόλυτα στις προτεραιότητες της εταιρείας μας. 

Υπήρξαμε μια από τις πρώτες εταιρείες, που ξεκινήσαμε την υπόθεση των ψηφιακών 

άλμπουμ, όταν οι περισσότεροι δυσπιστούσαν στην ιδέα και τους φαινόταν 

υπερβολικά ακριβή και προχωρημένη. Σήμερα προσφέρουμε στους επαγγελματίες 

το σύνολο των λύσεων για ψηφιακό άλμπουμ, είτε αναλαμβάνοντας σχεδίαση, 

εκτύπωση και βιβλιοδεσία «πακέτο» είτε μεμονωμένα κάποια από τις παραπάνω 

εργασίες, διασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση τη βέλτιστη ποιότητα. Οι παραγωγικές 

και σχεδιαστικές  δυνατότητές μας είναι συνεχώς βελτιούμενες και η μεγάλη 

ποικιλία υλικών και τεχνικών μέσων μας καθιστούν ικανούς να προκαλέσουμε τον 

οιονδήποτε ανταγωνιστή.

Αντιμετωπίζοντας την  αυξανόμενη δημοτικότητα του photobook, ως καινούργιο 

καταναλωτικό προϊόν και έχοντας ήδη την υποδομή, την τεχνογνωσία και τη λύση, 

εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα για τον τρόπο που θα το προωθήσουμε στην αγορά.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι εκτός από την κατασκευή ψηφιακών άλμπουμ 

αντιπροσωπεύουμε για την ελληνική αγορά και ένα πιο δημοφιλή και γνωστά 

παγκοσμίως προγράμματα authoring για άλμπουμ, το Dg Foto Art.που οφείλεται 

στην εταιρεία λογισμικού PXL-Soft. Πρόκειται για ένα πανίσχυρο εργαλείο, ειδικά 

στην έκδοση Gold, που προτιμούν οι επαγγελματίες. Η αναβαθμισμένη παραλλαγή 

Gold συμπληρώνει με πολλές πρόσθετες λειτουργίες τη βασική έκδοση Classic, 

με δυνατότητες που θυμίζουν και ενίοτε υπερβαίνουν το στάνταρ εργαλείο 

επεξεργασίας εικόνας, το Photoshop. Ενδεικτικά, αναφέρω ότι ενσωματώνει 

κανονικά, εργαλεία όπως Tools, Curves, Histograms, Cloning, Magic Wand, Lasso, 

Auto Feather κλπ.  Έτσι το ρετούς κάθε εικόνας διευκολύνεται και μπορεί να γίνεται 

μέσα στο πρόγραμμα μειώνοντας σημαντικά τις χρονικές καθυστερήσεις.  

Η παραγωγικότητα, επίσης, βελτιώνεται από χαρακτηριστικά όπως το drag and 

drop για την διαχείριση των αρχείων, τα 1700 έτοιμα templates, τις βιβλιοθήκες 

έτοιμων περιθωρίων, clipart κλπ. Επιπλέον ενδιαφέρον έχουν μοναδικά στοιχεία, 

όπως o xειρισμός ολόκληρης της δουλειάς ενός άλμπουμ, με την έννοια του project 

(μπορούμε για παράδειγμα  να κάνουμε συνολική αναθεώρηση του μεγέθους 

Project auto Resize) και να έχουμε γενική εποπτεία του project στο Story Board).

Ολοκληρώνοντας για το software τονίζουμε ότι συμφέρει τον επαγγελματία 

να κινείται στα πλαίσια της νομιμότητας και να μην χρησιμοποιεί ‘’σπασμένα’’  

αντίγραφα. Προσπαθώντας σε αυτό, η εταιρεία μας για να προστατεύσει τα νόμιμα 

συμφέροντά της, κινήθηκε και θα κινείται ενάντια στην πειρατεία, με νόμιμα μέσα. 

Ταυτόχρονα, σε συνεννόηση με την PXL SOFT θα μειώσουμε σημαντικά το κόστος 

του συγκεκριμένου προγράμματος, η τιμή του οποίου θα είναι η έκπληξη για τη 

PHOTOVISION. 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται η τάση κάποιοι φωτογράφοι να πείθονται από 

εταιρείες να προμηθευτούν μηχανήματα βιβλιοδεσίας, με το δέλεαρ να γίνουν 

αυτοδύναμοι στο ψηφιακό άλμπουμ. Όμως αυτή η υποδομή χαμηλού κόστους δεν 

ανταποκρίνεται στα επιθυμητά ποιοτικά στάνταρ, που αυτονόητα, είναι πολύ υψηλά 

σε αυτό το είδος. Έτσι συμβαίνει ναι μεν να προωθείται το ψηφιακό άλμπουμ σε 

χαμηλές τιμές αλλά η ποιότητα να υποβαθμίζεται. Μαζί με αυτό δυσφημίζεται και 

το σύνολο της δουλειάς του φωτογράφου. Το 50% των ψηφιακών άλμπουμ, που 

διοχετεύονται στην αγορά είναι χαμηλής ποιότητας, είτε λόγω κακής σύνθεσης, 

είτε Inkjet εκτυπώσεων, που υστερούν σε ποιότητα και διάρκεια, συγκριτικά με  το 

φωτογραφικό χαρτί είτε τέλος εξ αιτίας κακής βιβλιοδεσίας. Εμείς, μετά από 15 

χρόνια παρουσίας στο χώρο είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την άριστη  ποιότητα.

CMC ΦΩΤ0ΓΡΑΦΙΚΑ - Χριστουλάκης 

Κύθνου 2, Καμίνια, Πειραιάς τηλ. 2104818600

info@cmcalbums.gr www.cmcalbums.gr
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www.gamostime.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Ο Βαγγέλης Ευθυμίου είναι παλιός 

γνώριμος από την “ηρωϊκή” εποχή 

του περιοδικού ΓΑΙΟΡΑΜΑ με την 

επιμονή του στα δύσκολα πανοραμικά 

κάδρα από ανέγγιχτες γωνιές της 

ελληνικής φύσης. Παραμένει οπαδός 

των λιτών εκφραστικών μέσων 

και της απλής αφήγησης και στις 

δύο δημιουργικές του φάσεις, της 

στατικής και της κινούμενης εικόνας. 

Η κουβέντα μαζί του έχει πάντα 

ζωηρό ενδιαφέρον για τη σύγχρονη 

φωτογραφική πραγματικότητα.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Βαγγέλης Ευθυμίου

Πως άρχισε η ενασχόλησή σου με τη φωτογραφία; Γιατί επικεντρώθηκες στη 

φωτογραφία φύσης;

Κατά την παιδική μου ηλικία, στην περιοχή του Γράμμου, μία από τις βασικές ενασχολήσεις 

μου ήταν η ζωγραφική. Ήταν μία προσπάθεια αποτύπωσης του καταπληκτικού τοπίου όπου 

ζούσα - χωρίς βέβαια να ξέρω το γιατί. Τώρα μπορώ να πω με βεβαιότητα πως ο τόπος 

όπου έζησα τα παιδικά μου χρόνια, μου δημιούργησε ένα αστείρευτο πάθος για την άγρια 

φύση και τα ορεινά οικοσυστήματα.  Αργότερα στην εφηβεία απέκτησα μία φωτογραφική 

μηχανή που άρχισε να με συνοδεύει στις εξορμήσεις στα βουνά. Είναι ένα κοινό γνώρισμα 

των ορειβατών να κουβαλούν μια μηχανή μαζί τους... Σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι 

πιο εντατικά. Στα τέλη της δεκαετίας του 80 σπούδασα προγραμματιστής  και άρχισα να 

δουλεύω. Γρήγορα συνειδητοποίησα πως η πληροφορική μου ήταν αδιάφορη ενώ η  

φωτογραφία είχε εξελιχθεί σε έμμονη ιδέα. Ακολουθώντας διάφορους «μαιάνδρους», 

βρέθηκα να ασχολούμαι με τη διαφημιστική φωτογραφία. Όμως παρέμενε το ενδιαφέρον 

για τη φύση και πολύ συχνά βρισκόμουν στα βουνά φωτογραφίζοντας με view camera, 

συνήθως για τον εαυτό μου. Αργότερα εμφανίστηκε το περιοδικό Experiment - Γαιόραμα 

που συνεργαστήκαμε σε πολλά θέματα και είχα έναν «καλύτερο» λόγο να βρίσκομαι στα 

βουνά και να φωτογραφίζω. Η ύπαρξη του συγκεκριμένου περιοδικού βοήθησε στο να 

δημιουργηθούν και άλλα έντυπα παρόμοιου ενδιαφέροντος και σιγά σιγά άνοιξε και η 

αγορά για τους outdoor photographers. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον μου για τη 

φωτογραφία έχει περιοριστεί και αφορά κυρίως την συμμετοχή μου σε εκθέσεις. Το βασικό 

μου αντικείμενο πλέον  είναι η σκηνοθεσία και παραγωγή ντοκιμαντέρ.

Εικόνες της φύσης
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Πλέον βιοπορίζεστε από την παραγωγή ντοκιμαντέρ; Πως 

προέκυψε αυτή η αλλαγή; 

Tο 1998 έκανα το πρώτο μου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στα ίχνη του 

Ε4». Πρόκειται για τη διάσχιση του ορειβατικού μονοπατιού Ε4 από 

δύο ποδηλάτες, που για 20 συνεχόμενες μέρες ποδηλατούσαν σε 

ολόκληρο το ελληνικό τμήμα. Τα γυρίσματα έγιναν ταυτόχρονα με 

μια φωτογράφηση για το Γαιόραμα με ένα μικρό συνεργείο. Έστειλα 

το ντοκιμαντέρ σε ένα διεθνές φεστιβάλ που γινόταν στην Καλαμάτα. 

Η ανταπόκριση του κόσμου στην προβολή ήταν αυτή που μου έδωσε 

το θάρρος να συνεχίσω. Έκτοτε έχω κάνει αρκετά ντοκιμαντέρ και 

συνεχίζω… 

Ποια είναι η διαφορά της φωτογραφίας και της κινούμενης 

εικόνας από άποψη τεχνικής και αισθητικής;

Μία βασική διαφορά είναι πως η φωτογραφία είναι μοναχική 

δουλειά (ακόμη και με δεκάδες συνεργάτες και βοηθούς) ενώ η 

κινηματογραφία είναι καθαρά συλλογική (ακόμη και με ελάχιστους 

συνεργάτες). Η επιλογή των συνεργατών, ο συντονισμός και 

η καθοδήγηση  παίζει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της  

κινούμενης εικόνας. Στο θέμα της εικαστικής αναζήτησης εκεί τα 

πράγματα είναι ίδια  παντού. Το μέσο αλλάζει. Προσωπικά το 

εικαστικό αποτέλεσμα με ενδιαφέρει πρωτίστως σε ότι και αν κάνω. 

Δεν είναι πάντα εφικτό αλλά προσπαθώ πάντα το οπτικό αποτέλεσμα 

να μην είναι αυτονόητο και να μπορεί να ανοίξει ένα διάλογο 

συναισθημάτων με τον θεατή. Είναι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα 

για το θέμα που έχεις να παρουσιάσεις. Πιστεύω πως σε όλες τις 

τέχνες το εικαστικό αποτέλεσμα και η αισθητική αποτελούν τη βάση 

για να ξεκινήσει ένας διάλογος. 

Θεωρείς ότι η ψηφιακή τεχνολογία βοήθησε την τέχνη;

Σε κάποια πράγματα την βοήθησε και σε κάποια όχι. Σίγουρα πάντως 

την άλλαξε και άλλαξε και τον τρόπο που αντιδρούν οι αποδέκτες 

των εικόνων. Και λέω εικόνων γιατί με την ψηφιακή τεχνολογία 

σπάνια βλέπουμε φωτογραφίες. Κυρίως βλέπουμε εικόνες που 

κάποιος έχει επέμβει καταργώντας έτσι το στοιχείο της έκπληξης που 

είχαν στο παρελθόν οι φωτογραφίες. Στο θέμα αυτό αδικούνται οι 

φωτογράφοι που συνεχίζουν να κινούνται με τον κλασικό τρόπο, 

ο θεατής όμως έχοντας δει απίστευτα πράγματα με τις ψηφιακές 

δημιουργίες χάνει τον ενθουσιασμό του και πιστεύει πως όλοι 

επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους. Όταν λοιπόν βρίσκεται 

μπροστά σε μία εκπληκτική φωτογραφία αναρωτιέται για το  πόσο 

είναι «πειραγμένη». Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα 

σίγουρα είναι διαφορετικά.

Πως βλέπεις το παρόν της σύγχρονης φωτογραφίας, καθώς η 

ψηφιακή τεχνολογία βοηθάει αρκετούς να μπουν σε αυτό το χώρο;
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑφΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βαγγέλης Ευθυμίου 
γεννήθηκε το 1967 
στη Κόνιτσα των 
Ιωαννίνων και σπούδασε 
Πληροφορική στο 
ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Από το 1993 
ασχολείται επαγγελματικά 
με τη φωτογραφία. 
Συνεργάστηκε με 
αρκετά περιοδικά, έχει 
πραγματοποιήσει αρκετές φωτογραφικές καμπάνιες 
για  δημόσιους φορείς. Έχει διατελέσει καθηγητής 
φωτογραφίας στη σχολή “ΙΕΚ LEICA ACADEMY”. 

Η φωτογραφία πάντα ήταν ένας δελεαστικός χώρος για πολλούς. 

Για ένα ανήσυχο πνεύμα είναι πολύ εύκολο να εξελιχθεί σε πάθος 

και τρόπος ζωής. Στον επαγγελματικό τομέα όμως τα πράγματα 

είναι δύσκολα και πολύ ανταγωνιστικά. Εκεί εύκολα χάνει κανείς 

τον ενθουσιασμό του όταν συνειδητοποιεί πόσο δύσκολο είναι 

να δουλέψει και να επιβιώσει. Και στο παρελθόν έτσι ήταν αλλά 

τώρα νομίζω πως είναι χειρότερα. Τα ψηφιακά μέσα έδωσαν τη 

φωτογραφία και σε χέρια μη φωτογράφων (γραφίστες, διαχωριστές, 

διαφημιστές κτλ αλλά και αργόσχολοι καλλιτέχνες…). Φαινομενικά 

έχουν μία ευκολία αλλά συνήθως τα εύκολα αποτελέσματα 

παράγουν ένα σύνολο από σκουπίδια που δυστυχώς τα βλέπουμε 

καθημερινά. Οι προσπάθειες ανθρώπων που έχουν ταλέντο, 

ικανότητες και αυτοσεβασμό πάντα θα ξεχωρίζουν με οποιαδήποτε 

τεχνολογία και αν υπάρχει.  

Για ποιο λόγο ασχολείσαι περισσότερο με την κινούμενη εικόνα;

Το σημαντικό είναι ότι η φωτογραφία έκανε τον κύκλο της και 

άρχισα να βλέπω μία επανάληψη στα πράγματα που έκανα. Με την 

κινούμενη εικόνα μπορείς να περάσεις  πιο σύνθετα  μηνύματα. 

Ειδικά για το περιβάλλον, που ήταν και είναι από τις βασικές μου 

ενασχολήσεις, έχω καλύτερα αποτελέσματα με τα ντοκιμαντέρ. Είναι 

πολυεπίπεδη  δουλειά και μπορεί να μεταφέρει πολλαπλά μηνύματα 

και συναισθήματα. Ταυτόχρονα για μένα ήταν μία σημαντική 

αλλαγή να αναζητήσω νέους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας,  

μέσα από την κινηματογραφία, που έχει απεριόριστες δυνατότητες. 

Ταυτόχρονα έχει και μεγάλες δυσκολίες  στο να υλοποιήσεις κάτι 

που να έχει λόγο ύπαρξης και απήχηση... 
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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: .............................................................................................................
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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

www.photovision.gr/onlineRegistation.php
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...ΤελικΗ ΑποψΗ
The Scanner Photography Project
Όταν ο παλιός εξοπλισμός συναντάει τη φαντασία.
Σε αυτή τη στήλη (τεύχος 12 του Photobusiness 
Weekly), επ’ ευκαιρία της παρουσίασης της 
μηχανής Seitz 6x17, είχα αναφερθεί στις 
ψηφιακές πλάτες τύπου Digital Scan Back, ο 
γραμμικός αισθητήρας των οποίων ουσιαστικά 
σαρώνει την εικόνα όπως ένα scanner. Όταν 
κανείς πρωτομαθαίνει για αυτό το σύστημα 
– και ιδιαίτερα όταν ενημερώνεται για τις 
τιμές των ψηφιακών πλατών, που μπορεί να 
ξεπεράσουν τις μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ 
– μία λογική ερώτηση είναι η εξής: άραγε είναι 
δυνατόν ένας απλός scanner των 80-100 ευρώ 
να χρησιμοποιηθεί σαν αισθητήρας σε μηχανή;
Όπως θα έχετε ήδη καταλάβει από τον τίτλο 
του άρθρου, η ερώτηση είναι καθαρά ρητορική. 
Και αυτό γιατί ο καλλιτέχνης Michael Golembewski, χρησιμοποιώντας χαρτόνι, κολλητική 
ταινία, ένα φθηνό scanner και μια μηχανή μεγάλου φορμά κατάφερε να δημιουργήσει 
μια λειτουργική ψηφιακή μηχανή, η οποία μάλιστα έβγαζε μοναδικές φωτογραφίες. Όταν 
ο Golembewski ξεκίνησε αυτό το πρότζεκτ, περίμενε πως θα τον απασχολούσε μία-δυο 
εβδομάδες το πολύ. Πως θα έφτιαχνε τη μηχανή, θα τράβαγε μερικές δοκιμαστικές λήψεις 
και μετά θα την άφηνε παραπεταμένη σε ένα ντουλάπι – εξ άλλου, μια μηχανή η οποία 
έχει ένα ολόκληρο scanner προσαρμοσμένο πάνω της είναι κάθε άλλο παρά πρακτική. 
Όταν όμως ολοκλήρωσε την κατασκευή και έκανε τις πρώτες λήψεις, διαπίστωσε κάποιες 
θαυμαστές ιδιότητες στις φωτογραφίες. Συγκεκριμένα, ενώ τα στατικά αντικείμενα σε μία 
σκηνή απεικονίζονταν κανονικά, τα κινούμενα αντικείμενα εμφανίζονταν παραμορφωμένα 
με ένα ιδιαίτερο σουρεαλισμό. Αρχικά νόμιζε πως ήταν κάποιο λάθος στην κατασκευή, 
σύντομα όμως διαπίστωσε πως το εφέ οφειλόταν στη διαδικασία της σάρωσης από το 
scanner, η οποία παραμόρφωνε τα κινούμενα αντικείμενα και στις τρεις τους διαστάσεις. 
Η εξέλιξη αυτή ενθουσίασε τον Golembewski. Εκεί που προσπαθούσε απλά να φτιάξει 
μια μηχανή που να μιμείται τη λειτουργία των ψηφιακών, ουσιαστικά είχε δημιουργήσει 

ένα εργαλείο οι φωτογραφίες του οποίου ήταν 
μια μελέτη πάνω στο χρόνο, την κίνηση, και 
την εικόνα. Το πρότζεκτ με το οποίο περίμενε 
πως θα ασχολούταν δύο εβδομάδες, τελικά 
κράτησε για περισσότερα από τρία χρόνια, με 
τον Michael Golembewski να βελτιώνει συνεχώς 
την παράδοξη εφεύρεσή του, φτιάχνοντας 
περισσότερες από 10 εκδόσεις της, ενώ μια 
βόλτα σε site όπως το Flickr δείχνει πως και 
άλλοι έχουν μιμηθεί το παράδειγμά του. 
Εικονιζόμενη βλέπετε την τελευταία υλοποίηση 
του Golembewski, η οποία χρησιμοποιεί μια 
παλιά μηχανή Horseman 450l monorail 4x5” 
ένα scanner Canon Lide 20, άφθονη κολλητική 
ταινία και μαύρη μπογιά. Η μέγιστη ανάλυση 
είναι περίπου 115 megapixel, ενώ ο χρόνος 
λήψης κυμαίνεται από 15 δευτ. μέχρι πέντε 
λεπτά, αναλόγως της ανάλυσης. 
Για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες 
μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα http://
golembewski.awardspace.com/index.html
        

A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
 

        

Προσφορά 
Photoflex
Οικονομικό Σετ ΦΩΤΙΣΜΟΥ για 
φωτογραφίες διαβατηρίου 

Το Photoflex Starlite + XS 
Silverdome κιτ είναι το πιο compact 
kit σταθερού φωτισμού! Με 
μικροσκοπικό σώμα αλουμινίου 
(Starlite QL 3200) και μικρό 
ασημί φωτιστικό κουτί χονδρού 
υφάσματος (για να αντέχει τις 
υψηλές θερμοκρασίες) φτιάχνει ένα 
πολύ βολικό σε μέγεθος φωτιστικό 
σταθερού φωτισμού!
Η ειδική του σχεδίαση κρατά όλο το 
σώμα εκτός soft box με αποτέλεσμα 
να μην θερμαίνεται καθόλου, και με 
χρήση 1,5 ώρας να μπορούμε να το 
αγγίξουμε με γυμνό χέρι!
Τέλος, το μεγάλο μήκος της λάμπας 
500Watt (διατίθεται και σε 1000W 
αλλά για χρήση με μεγαλύτερο 
soft box) διαχέει το φως με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο διότι η 
φωτιστική πηγή - λάμπα βρίσκεται 
ακριβώς στον πυρήνα του soft box.
Σαν αποτέλεσμα έχουμε τον 
σωστότερο και ιδανικότερο φωτισμό 
του θέματος!
Το κιτ περιλαμβάνει: 
• Photoflex Starlite body, πολύ 
μικρό και ελαφρύ, χωρίς να 
θερμαίνεται!
• Photoflex connector Υποδοχέας 
γα το soft box
• Photoflex lamp 500W Μακριά 
λάμπα 500W. Με πολύ καλή 
κατανομή του φωτός στο soft box
• Σταντ & Photoflex Photoflex Silver 
dome ΧS, το πιο μικρό soft box με 
χοντρό και ανθεκτικό ασημί ύφασμα
Τιμή προσφοράς:399+ΦΠΑ + 
Δώρο για παραγγελίες κατά τη 
Photovision 2009 Βαλίτσα TP-
Gigbag αξίας 100 Ευρώ!
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