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Tαξίδι

Τ. ΤζΙΜΑΣ

Φωτ.: Π. Χανδρινός

Με τη NIKON/ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ στην Ιορδανία
Press trip στη Νεκρά Θάλασσα και στη Πέτρα από 13 -18 Μαρτίου

Ένα δημοσιογραφικό ταξίδι πέντε ημερών στην Ιορδανία, διοργάνωσε η εταιρεία ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 

ΑΕ για να εγκαινιάσει σειρά εκδηλώσεων με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων 

αντιπροσώπευσης της ΝΙΚΟΝ στη χώρα μας. Το περιοδικό ΦΩΤΟγρΑΦΟΣ εκπροσωπήθηκε από 

τον υπογράφοντα στην αποστολή, στην οποία πρέπει να ειπωθεί ότι μετείχαν συνολικά δώδεκα 

διευθυντές και αρχισυντάκτες ελληνικών περιοδικών από τον ευρύτερο χώρο του imaging και 

του computing .       Τ.Τ.	 	
Φωτορεπορτάζ στις σελίδες που ακολουθούν

Αισιοδοξία
Λίγο τα γεγονότα των Χριστουγέννων, 

λίγο τα γνωστά κανόνια και η απο..

...Synthesis της Πρωτοχρονιάς, 

λίγο η τρομολαγνεία της κρίσης και 

η αγορά έκατσε. Εκτός όλων αυτών 

ακολουθούσε και η PHOTOVISION και 

με βάση την εμπειρία προηγούμενων 

χρόνων, οι περισσότεροι περίμεναν 

την έκθεση για να προχωρήσουν σε 

παραγγελίες και συνεργασίες. “Άσε, 

θα δω στη PHOTOVISION. Εκεί θα 

αποφασίσω…”. Με δυο λόγια: στους 

τρεις - τέσσερις τελευταίους μήνες η 

αγορά των φωτογραφικών γνώρισε 

στασιμότητα ή ύφεση. Με το άνοιγμα 

της έκθεσης όμως, τα χαμόγελα 

ξαναγύρισαν. 

Ναι, η PHOTOVISION έφερε αισιοδοξία 

στην αγορά imaging όχι επειδή απλά 

πραγματοποιήθηκε, αλλά γιατί οι εκθέτες 

στην συντριπτική τους πλειοψηφία, είδαν 

τα μπλοκ παραγγελιών να κινούνται. 

Ενδεχομένως από μετρημένες και 

προσεκτικές παραγγελίες, αλλά γέμισαν. 

Ακόμη συνομίλησαν με τους πελάτες 

τους, ανανέωσαν τις εμπορικές και 

κοινωνικές σχέσεις τους και το κυριότερο 

διαπίστωσαν ότι η φωτογραφική 

αγορά υπάρχει, είναι ζωντανή σε 

πείσμα της καταστροφολογίας. 

Όσοι δεν δούλεψαν στην έκθεση θα 

πρέπει να αναζητήσουν τα αίτια στην 

προετοιμασία και την εικόνα τους. 

Περίπτερα προχειροφτιαγμένα, με ψυχρά 

χρώματα και άδεια από εμπορεύματα 

δε προσελκύουν επισκέπτες και δεν 

δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα 

για να καρποφορήσει η επικοινωνία. 

Αυτά ίσχυαν απαρέκλιτα και κατά την 

περίοδο των παχέων αγελάδων. Ακόμη 

περισσότερο τώρα - που υποτίθεται 

ότι διανύουμε την εποχή των ισχνών 

αγελάδων. Και φυσικά το χαμόγελο και 

η αισιοδοξία ποτέ δεν έβλαψαν σε τίποτα 

και κανέναν. 

www.photo.gr

www.photo.gr
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Press trip στην Ιορδανία

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι στο διάρκειας πέντε ημερών 

ταξίδι η παρουσίαση των προϊόντων Νikon, - απ’ όπου και η 

φωτογραφία - κράτησε μόνον μία ώρα, γεγονός ασυνήθιστο 

γι’ αυτού του είδους τις εκδηλώσεις.

Στην έρημο Wadi Rum
Τα τελευταία δέκα χρόνια ο τουρισμός έχει αναπτυχθεί με γοργούς ρυθμούς 
στην Ιορδανία. Δημοφιλέστατος προορισμός, με ιδιαίτερες όμως απαιτήσεις, 
είναι η έρημος Wadi Rum. Εδώ γευθήκαμε εξαιρετικό τσάι μέντας σε 
σκηνές βεδουίνων, περπατήσαμε στην έρημο, φωτογραφήσαμε σε αντίξοες 
συνθήκες με τη NIKON D90 και απολαύσαμε νοστιμότατα παραδοσιακά 
φαγητά με θέα το πανέμορφο τοπίο. Σημειωτέον ότι σε αυτή την περιοχή 
γυρίστηκε η μνημειώδης ταινία “Λώρενς της Αραβίας”.
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Press trip στην Ιορδανία

Ο Ιορδάνης ποταμός στο σημείο όπου - κατά την παράδοση - βαπτίστηκε ο Ιησούς Χριστός

Πέτρα. Το δεύτερο-μετά το Σινικό τείχος- από τα 

σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Ένας ευφυέστατος επιχειρηματίας στη περιοχή της Πέτρας κάνει χρυσές δουλειές. Στο εστιατόριο του για να φας πρέπει να …μαγειρέψεις εσύ ο ίδιος!  

Στο restaurant “Petra Kitchen” με την επίβλεψη του μάγειρα λοιπόν, απλώσαμε φύλλο, καθαρίσαμε... κρεμμύδια, κάναμε σούπα, αραβική σαλάτα,  

ταμπουλέ. Όχι, πιάτα δεν πλύναμε!

Πόζα μπροστά από δύο γιγαντοαφίσες του προηγούμενου βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεΐν και του νυν, πρωτότοκου υιού του, Αμπντουλά του Β’.

Δεξιά τμήμα του πυκνοκατοικημένου Αμάν, πρωτεύουσας της Ιορδανίας.
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www.intersys.gr/CanonEOS
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PHOTOVISION 2009
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 8η äéïñãÜíùóç ôçò Ýêèåóçò / �-9 Máñôßïõ 
Ç 8ç στην σειρά PHOTOVISION öéëïîåíÞèçêå óôïõò οικείους - áðü ôην επιôõ÷çìÝíη 
äéïñãάíωóη ôïõ 2007 - ÷þñïõò ôùí ëõüìåíùí åãêáôáóôÜóåùí ðïõ âñßóêïíôáé óôï 
Åêèåóéáêü ÊÝíôñï Åëëçíéêïý óôï ðñþçí Áíáôïëéêü Áåñïäñüìéï. Παρά την διεθνή και 
εγχώρια οικονομική κρίση και ύφεση, κατάφερε να συγκεντρώσει 120 åêèÝôåò (έναντι 135 
του 2007) και 25.590 επισκέπτες (έναντι 27.020 του 2007). 
Ç	PHOTOVISION και áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ õðÞñîå ìåãάëη, ðëïύóéα óå εκθέματα, άñôéα óå 
ðáñïõóßáóç êáé åíäéáöÝñïõóá. Με το δικό της τρόπο, χάρισε ενημέρωση, ευκαιρίες για 
business και μια νότα ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Άλλωστε, σôïí áíôáãùíéóôéêü ìáò 
êüóìï ðåôõ÷çìÝíïò åðáããåëìáôßáò åßíáé ï åíçìåñùìÝíïò, áõôüò ðïõ ðñïçãåßôáé ôïõ 
áíôáãùíéóìïý. Αλλά και οι ερασιτέχνες, οι άνθρωποι που αγαπούν και στηρίζουν τη 
φωτογραφία, είχαν τη δυνατότητα να μιλήσουν με τα στελέχη των αντιπροσωπειών και 
επιχειρήσεων, να δοκιμάσουν προϊόντα και να λύσουν απορίες.
Και φέτος ç PHOTOVISION τÝèçêå ãéá Üëëç ìéá öïñÜ õðü ôçí áéãßäá ôïõ ÓÅÊÁÖ êáé 
ðñïâëÞèçêå äõíáìéêÜ áðü ôïí ¼ìéëï ôçò ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÇÓ, ενώ έóðáóå ñåêüñ ôçëåïðôéêÞò 
ðñïâïëÞò. Τα περίπτερα ήταν όπως πάντα φροντισμένα, σύγχρονα και με γνώμονα την 
αμφίδρομη επικοινωνία με τον επισκέπτη. 
ÔÝëïò και óçìáíôéêüôåñï: Η έκθεση κáôÜöåñå íá äþóåé ìéα íüôá áéóéïäïîßáò óôïí êëÜäï 
ðïõ äïêéìÜζεται áðü ôην οικονομική κρίση και να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των 
καταναλωτών και ευρύτερα της ελληνικής αγοράς του Imaging.

“Πέταξε” και η 8η διοργάνωση…Ραντεβού ξανά το 2011. Φωτ.: Μιχάλης Κυρζίδης

Η PHOTOVISION 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Ισχυρότατη υπήρξε η παρουσία 

της έκθεσης στο internet. Και δεν 

μπορούσε να γίνει διαφορετικά 

μιας και η PHOTOVISION παραμένει 

αυτή τη στιγμή η μοναδική μεγάλη 

έκθεση τεχνολογίας της χώρας μας. 

Εκτός λοιπόν από τον διαδικτυακό 

τόπο www.photovision.gr και 

www.photo.gr, banner της έκθεσης 

φιλοξενήθηκαν μεταξύ άλλων και 

στους ιστότοπους: www.iphost.gr, 

www.graphicarts.gr, 

www.techblog.gr, 

www.digital-camera.gr, 

www.coolimagebank.gr, 

www.teleiosgamos.gr κ.α..
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Χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την είσοδο της έκθεσης τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα.

Ç óÞìáíóç ðñïò êáé áðü ôçí Ýêèåóç καθïäçãïýóå 
áêüìç êáé …ôõöëïýò åíþ ôá äñïìïëüãéá 
ëåùöïñåßùí ðñïò êáé áðü ôï metro ¢ãéïò 
ÄçìÞôñéïò êáé ôçí Ëåùöüñï ÂïõëéáãìÝíçò 
åîõðçñÝôçóáí åêáôïíôÜäåò åðéóêÝðôåò.

Το έχουμε ξαναγράψει: Τα παλιά αεροπλάνα θα μπορούσαν να στεγάσουν bar και εστιατόρια, 
ακόμη και ξενοδοχεία, όπως έχουν κάνει οι Σουηδοί. 

Φωτογραφίες: Γιώργος Γρηγορόπουλος, Μιχάλης Κυρζίδης
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Καλλίγραμμα μοντέλα πόζαραν για τους φωτογράφους σε πολλά περίπτερα. 
Όσοι περιηγηθήκαν στην έκθεση, ειδικά το Σαββατοκύριακο, είχαν την ευκαιρία 
να το διαπιστώσουν. Δημοσιεύουμε παραπάνω χαρακτηριστικές φωτογραφίες 
για του λόγου το αληθές από τα περίπτερα των εκθετών Δαμκαλίδης, Γιαννάτος, 
Τσακναρίδης και Samsung.

ÐáíïñáìéêÞ Üðïøç ôïõ åêèåóéáêïý ÷þñïõ ìå ôá åêáôïíôÜäåò ðáñêáñéóìÝíá áõôïêßíçôá. 

ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε. 
Στιγμιότυπο από 
την κλήρωση 
ενός ταξιδιού στη 
ΡΩΜΗ. Τυχερός 
αναδείχτηκε ο 
Αναστάσιος Ντίνης.
Αριστερά: δοκιμή  
Minox από 
...τρυφερά χέρια!
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Φωτογραφικές εκθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα 
σημεία του εκθεσιακού χώρου προσελκύοντας το 
ενδιαφέρον όλων σχεδόν των επισκεπτών της PHOTOVISION.

Στιγμιότυπο από την ανοιχτή εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με θέμα 
«Το δικαίωμα φωτογράφισης στους δημόσιους χώρους»

Από το σεμινάριο Masterclass για τη φωτογραφία 
γάμου ìε με εισηγητή τον Τάσο Βασιλειάδη

Από το σεμινάριο για το video ìε εισηγητή τον Χρήστο Μόντε

KODAK 
Με αθρόα συμμετοχή ιδιοκτητών καταστημάτων από το 
πανελλαδικό δίκτυο Kodak Εxpress πραγματοποιήθηκε το 
συνέδριο της εταιρείας την Κυριακή 8 Μαρτίου, το οποίο 
έκλεισε με μπουφέ για καλεσμένους και μη!
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ΣΑΛΚΟΦΩΤ
Τρεις υπερτυχεροί κέρδισαν κατά τη 
διάρκεια της PHOTOVISION από μια λευκή 
έκδοση της Pentax K-m. Η κλήρωση 
έλαβε χώρα στο περίπτερο της Σαλκοφώτ 
παρουσία του κ. Σόλωνα Κούνιο, 
διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, 
Σαμουήλ Νεγρίν, διευθυντή πωλήσεων, 
εκπροσώπων της διοργάνωσης αλλά και 
πολλών επισκεπτών. Νικητές αναδείχθηκαν 
οι Κότση Ορνέλ και Καστοράκου Ελευθερία 
από την Αθήνα και ο Στέργιος Θεοδωρίδης 
από το Ξινό Νερό της Φλώρινας. 

Οικογένεια Δαμκαλίδη. πατήρ, υιοί και εγγόνια...

Το περίπτερο του Σ.Ε.Κ.Α.Φ. 

ζEYXIS: Η πιο δυναμική ομάδα νέων φωτογράφων της PHOTOVISION με συντονιστή  
τον καθηγητή στα Τ.Ε.Ι. Αθήνας & γνωστό φωτογράφο Νίκο Αποστολόπουλο

Στο περίπτερο της “CMC/ Χριστουλάκης” 
φωτογράφοι απ’ όλη την επικράτεια  

Χρώματα Φενγκ Σούι και οικολογική διάθεση 
στο περίπτερο “Μορφές Καλλονής” 

Εντυπωσιακά ντεκόρ και ιδέες για πόζες στο 
περίπτερο “Net Print / Kουτουμάνος”
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟγρΑΦΟΣ

Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400, fax: 210 8541485,  www.photo.gr
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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 
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Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

www.photo.gr

Epson EH-TW3000
Full High Definition βιντεοπροβολή
Η Epson παρουσίασε πρόσφατα τον EH-TW3000, ένα βιντεοπροβολέα LCD 
με δυνατότητα προβολής σε ανάλυση Full High Definition 1080p. Το μοντέλο 
ενσωματώνει την τεχνολογία 3LCD της Epson, με πάνελ επόμενης γενιάς D7 LCD, 
τα οποία προσφέρουν λόγο αντίθεσης 20.000:1. Το κοντράστ αυτό ωφελεί τόσο τις 
λεπτομέρειες στα σκοτεινά σημεία όσο και την ζωηρότερη απεικόνιση των χρωμάτων, 
χάρη στις περισσότερες διαβαθμίσεις στην κλίμακα του γκρίζου. Επίσης ο EH-TW3000 
ακολουθεί τα πρότυπα x.v.Colour, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη χρωματική γκάμα. 
Το τσιπ επεξεργασίας 10 bit Pixel Works βελτιώνει την ευκρίνεια και στις κινούμενες 
εικόνες. Τέλος, οι σχεδιαστές μας υπόσχονται λιγότερο θόρυβο για ξεκούραστη 
παρακολούθηση. 	EPSON 210 8099�99

Nikon
Firmware Update για την Coolpix P6000
Την αναβάθμιση v.1.2 για το Firmware της P6000 ανακοίνωσε η Nikon. Η νέα 
έκδοση διορθώνει ένα bug που οδηγούσε περιστασιακά στην καταστροφή 
των αρχείων εικόνας, όταν η λήψη γινόταν σε επιλογή RAW+JPEG με 
ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό “distortion correction”. Επιπλέον, το 
firmware 1.2 υπόσχεται να χαμηλώσει την ενεργειακή κατανάλωση της 
μηχανής, καθώς και να διορθώσει διάφορα άλλα μικροπροβλήματα. Τη νέα 
έκδοση του firmware καθώς και οδηγίες για την εγκατάστασή της θα βρείτε στη 
διεύθυνση 

http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_en.cfg/php/enduser/

std_adp.php?p_faqid=26980

Samsung
Η Samsung Electronics στη 
Photovision 2009
Δύο ήταν τα προϊόντα στα οποία έδωσε 
μεγαλύτερη έμφαση η Samsung στα 
πλαίσια της PHOTOVISION 2009: η ψηφιακή 
βιντεοκάμερα HMX-H104 και η compact 
φωτογραφική WB550. Η Samsung HMX-
H104 είναι η πρώτη βιντεοκάμερα στον 
κόσμο με τεχνολογία Solid State Disk (SSD). 
Ενσωματώνει 16GB μνήμης SSD, η οποία 
μπορεί να επεκταθεί με τη χρήση καρτών 
SD/SDHC. Η τεχνολογία SSD επιτρέπει την 
κατασκευή ελαφρύτερων και μικρότερων σε 
μέγεθος συσκευών, ανθεκτικών σε δονήσεις, 
με αθόρυβη λειτουργία και σημαντικά 
μειωμένη κατανάλωση ενέργειας έναντι 
των συμβατικών σκληρών δίσκων. H HMX-
H104 διαθέτει αισθητήρα CMOS 1/4.5’’, 2,2 
Megapixel, συμπιεστή βίντεο Η.264, οπτική 
σταθεροποίηση εικόνας, σύνδεση με θύρα 
HDMI και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών 
4.7 Megapixel. Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή WB550 ενσωματώνει αισθητήρα 
12 Megapixel και διαθέτει ευρυγώνιο φακό 
Schneider αντίστοιχο των 24-240mm με 
οπτικό zoom 10x. Η μηχανή διαθέτει διπλό 
σύστημα σταθεροποίησης της εικόνας - οπτικό 
και ψηφιακό - και προσφέρει τη δυνατότητα 
εγγραφής βίντεο υψηλής ευκρίνειας 720p με 
συμπίεση H.264.

FOURLIS TRADE Α.Ε. 210 6293000
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ζήτημα στατιστικής
Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο 
αποκαλύπτουν νέες τάσεις

Μπορεί το Ιnternet να προσφέρει	
ατομική ανωνυμία, αλλά σε 
συλλογικό επίπεδο η σύγχρονη 
τεχνολογία μπορεί μέσα σε 
δευτερόλεπτα να εντοπίσει τις 
τάσεις και τις προτιμήσεις μας. 
Δύο νέα εργαλεία της Google, τα 
Google Trends και Google Insights, 
εκμεταλλεύονται τη δύναμη της 
δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης και 
παρέχουν σε οποιονδήποτε, εντελώς 
δωρεάν, ομαδοποιημένα στατιστικά 
για τις αναζητήσεις στο διαδίκτυο. 
Η λειτουργία είναι απλή. Εισάγοντας 
οποιαδήποτε λέξη, λαμβάνουμε 
αναλυτικά στατιστικά για τις 
αναζητήσεις στο Google που 
περιλαμβάνουν το συγκεκριμένο 
νήμα. 
Τα στατιστικά ξεκινούν από τα 
μέσα του 2003 ως σήμερα και 
περιλαμβάνουν πληροφορίες 
τόσο σε παγκόσμιο όσο και τοπικό 
επίπεδο. Κι ενώ για το μέσο 
άνθρωπο οι πληροφορίες αυτές δεν 
είναι παρά άλλο ένα νούμερο με 
ενδιαφέρον αλλά μικρή πρακτική 
εφαρμογή - π.χ. πως η λέξη sex έχει 
αναζητηθεί στην Ινδία περισσότερο 
απ’ ότι σ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα 
στον κόσμο, με δεύτερη την Αίγυπτο 
- στον επιχειρηματικό κόσμο μπορεί 
να είναι ανεκτίμητες. 
για παράδειγμα, σε δελτίο τύπου 
γνωστή τουριστική επιχείρηση 
μπόρεσε με την κατάλληλη 
αναζήτηση να εξαγάγει 
συμπεράσματα σχετικά με το 
ποιοί θα είναι οι δημοφιλέστεροι 
προορισμοί για τις Πασχαλινές 
διακοπές των Ελλήνων το 2009, σε 
Ελλάδα και εξωτερικό. Η oρθολογική 
χρήση αυτών των εργαλείων και η 
σωστή ερμηνεία των στατιστικών 
μπορεί να βοηθήσει πολλές εταιρείες 
στην χάραξη επιχειρηματικής 
στρατηγικής και τον επιμερισμό των 
διαφημιστικών δαπανών, χωρίς το 
δυσβάστακτο κόστος που θα είχε η 
ανάθεση έρευνας ad-hoc.

Το Google Insights είναι διαθέσιμο 

στη διεύθυνση 

http://google.com/insights/search/ 

και το Google Trends στο 

http://www.google.com/trends.

Στασιμότητα μέσα στην κρίση
Iσχνοί ρυθμοί ανάπτυξης στην αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
Πολύ μικρή ανάπτυξη, λίγο πάνω από το 1%, παρουσίασε κατά τη διάρκεια του	
2008 η ελληνική αγορά ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων, ενώ πτώση των 
πωλήσεων που δεν θα ξεπεράσει το 10% προβλέπουν για φέτος διευθυντικά στελέχη των 
αλυσίδων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών.	
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που παρουσίασε για το 2008 η εταιρεία 
ερευνών GFK Hellas, η αξία των πωλήσεων των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων 
διαμορφώθηκε στα 3,12 δισ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 1,4% συγκριτικά με το 2007. 
Οι συνολικές πωλήσεις σταθεροποιούνται στο τέλος του 2008 μη δικαιώνοντας τους 
φόβους για κατάρρευση της αγοράς, τονίζεται στην εν λόγω έκθεση.Η ελληνική αγορά 
των ηλεκτρονικών καταναλωτικών προϊόντων παρέμεινε σταθερή για το τέταρτο τρίμηνο 
του 2008 ενώ η συνεχής αύξηση της αγοράς πληροφορικής (+4%) και η εκτόξευση της 
αγοράς προϊόντων τηλεπικοινωνιών για το 4ο τρίμηνο (+25%) κάλυψαν τις απώλειες των 
άλλων τομέων.	
Το άνοιγμα μεγάλων νέων καταστημάτων των διεθνών «παικτών» στο τέλος του 
Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, που συνοδεύθηκε από σημαντικές προωθητικές 
ενέργειες, έκαναν τους καταναλωτές να ξοδέψουν «προκαταβολικά» για το νέο έτος στις 
αγορές των Χριστουγέννων. 	

Κατηγορίες	
Φορητοί υπολογιστές και βιντεοπαιχνίδια κράτησαν την αγορά της πληροφορικής σε 
άνοδο. Οι φορητοί υπολογιστές και τα βιντεοπαιχνίδια ήταν οι μόνοι τομείς της αγοράς 
πληροφορικής (IT) που παρουσίασε αύξηση κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου. Το 
μερίδιο των φορητών υπολογιστών αυξήθηκε κατά 19,1% σε αξία και οι παιχνιδομηχανές 
αυξήθηκαν κατά 11,3%. Σύμφωνα με την εταιρία ερευνών IDC, το 2008 στην Ελλάδα 
πωλήθηκαν 1,1 εκατ. σταθεροί και φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές έναντι 908.324 
τεμαχίων το 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά 24,5%.	
Από το σύνολο αυτό τα 461.842 τεμάχια ήταν σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
τα 668.707 τεμάχια φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ειδικά οι φορητοί ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές για επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 48,1%, ενώ για τους τελικούς καταναλωτές 
κατά 69,2%. 	
για την αγορά των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριμένα των κινητών τηλεφώνων η GFK 
συνεχίζοντας την καταγραφή των τάσεων σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων στην 
έρευνά της, αναφέρει ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια όλο το χρόνο να φθάσει την 
αξιοσημείωτη απόδοση του 2007. 	
Οι μεγάλες χριστουγεννιάτικες προωθητικές δραστηριότητες και η είσοδος πάρα 
πολλών νέων μοντέλων, ειδικά εκείνων που είναι εξοπλισμένα με φωτογραφική 8MPX, 
μετέτρεψαν την αγορά θετικά από το τελευταίο τρίμηνο του 2008 που ήταν 25,5% σε αξία 
συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2007.	
Σε ό,τι αφορά τα φωτογραφικά είδη, Compact και SLR σημείωσαν μείωση των τάσεων -13,3% 

σε αξία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2008. Η μείωση του εσωτερικού τουρισμού κατά τη 

διάρκεια των Χριστουγέννων μαζί με το αρνητικό καταναλωτικό κλίμα επίσης επηρέασε 

αρνητικά τον τομέα των φωτογραφικών ειδών. Παρόλα αυτά, οι κάρτες μνήμης παρουσίασαν 

αύξηση σε αξία σε αντίθεση με τις χαμηλές τιμές του τομέα. 

Η αγορά της Flat TV μειώθηκε κατά -7,7% το τέταρτο τρίμηνο σε αξία, ενώ ολόκληρος ο 
τομέας παρουσίασε μειωμένη απόδοση. 	
Ο μόνος τομέας που συνέχισε να παρουσιάζει θετική ανάπτυξη ήταν τα Συστήματα 
Πλοήγησης (Car Navigation) (+20,9 σε αξία το 4ο τρίμηνο) που ήταν και ένας τομέας με 
εκρηκτική άνοδο.	

Τάσεις (σύμφωνα με τη GFK Hellas)	
Οι τάσεις για τη νέα χρονιά αναμένεται να είναι περίπου οι ίδιες, δηλαδή εκπρόσωποι 
των αλυσίδων προβλέπουν συνέχιση της ανόδου της πώλησης των προϊόντων 
πληροφορικής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές.	
Αυξημένη ζήτηση εμφανίζουν οι μικρές οικιακές συσκευές ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται 
με την κουζίνα και τη μαγειρική, ενώ αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα συστήματα 
πλοήγησης (GPS) των αυτοκινήτων.

Aπό τη ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, φύλλο 14 Μαρτίου 2009 
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Kayki Project
Παρουσίαση και έκθεση φωτογραφίας της ομάδας
Η Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στην οποία θα παρουσιάσει την ομάδα “KAYKI  PROJECT” την 
Δευτέρα 30/03/2009 στον εκθεσιακό χώρο της Φ.Ε.Μ. , Πιττακού 15, Μυτιλήνη. Τον Αύγουστο του 2008, ακαδημαϊκοί, ακτιβιστές 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές από Τουρκία, Ελλάδα, Αυστρία και γερμανία συναντήθηκαν στο νησί της Χίου και 
κατόπιν στο Δεκελί. Ο σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν να αναζητηθούν πιθανοί τρόποι να βελτιωθεί το επίπεδο επιβίωσης των 
προσφύγων στο ταξίδι ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα μέσω του Αιγαίου. Η ομάδα ονόμασε τον εαυτό της «Καΐκι». Η έναρξη της 
εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 30/03/2009 ώρα 19:30.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22�10 �1��� e-mail: photo@fem.gr, www.fem.gr 

Sony
17 βραβεία iF για σχεδίαση προϊόντων
Η Sony απέσπασε 17 βραβεία για τη σχεδίαση προϊόντων της, μεταξύ των οποίων 
και τρία χρυσά, από το International Forum Design (iF). Η απονομή έγινε σε τελετή 
που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της έκθεσης CeBit, στο Ανόβερο της γερμανίας. 
Τα τρία από τα 50 χρυσά βραβεία απενεμήθηκαν στις ψηφιακές φωτογραφικές 
μηχανές CyberShot DSC-T700 και DSC-T77, και στη σειρά ακουστικών Active 
Style. Τα υπόλοιπα 14 βραβεία iF κέρδισαν προϊόντα της Sony από διαφορετικές 
κατηγορίες, όπως η LCD τηλεόραση Bravia EX1 Picture Frame, η πρώτη παγκοσμίως 
τηλεόραση τεχνολογίας OLED XEL-1, το σύστημα Home Theater DAV-F500, η 
ψηφιακή κορνίζα VGF-CP1 και η σειρά S των Walkman MP3 player. 
Το iF είναι ένα αναγνωρισμένο ανεξάρτητο ίδρυμα για το industrial design. Τα 
έπαθλα “iF Αwards” απονέμονται εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια, καλύπτοντας 
τα πάντα γύρω από το design: σχεδιαστικό concept, συσκευασία και υλικά, μέχρι 
την τελική εμφάνιση των προϊόντων. Στην κατηγορία Product Design βραβεύονται 
μηχανήματα και συσκευές που προέρχονται από το χώρο των μεταφορών και των 
κατασκευών μέχρι τις επικοινωνίες, τους υπολογιστές και το Audio Video. Κριτήρια 
επιλογής για τη βράβευση είναι, μεταξύ άλλων, η ποιότητα, η επιλογή των υλικών, η 
εργονομία, η καινοτομία, η ασφάλεια και ο σεβασμός στο περιβάλλον. 
για το 2009 κρίθηκαν περίπου 3.000 υποψηφιότητες από 39 διαφορετικές χώρες. 

SONY HELLAS 210 6�82000

Hasselblad
Νέος εκτελεστικός πρόεδρος
Το διάσημο σκανδιναβικό εργοστάσιο  
High-End Imaging, ανακοίνωσε στις 12 
Μαρτίου την τοποθέτηση του Dr. Larry 
Hansen ως Executive Chairman στον όμιλο 
Hasselblad. Ο Dr. Hansen, ο οποίος κατέχει 
διδακτορικό, εργαζόταν τα τελευταία 26 
χρόνια στη γνωστή γερμανική εταιρεία 
οπτικών και οπτο-ηλεκτρονικών Carl Zeiss. 
Τα τελευταία 16 χρόνια κατείχε τη θέση του 
Chief Executive Officer της Carl Zeiss Asia 
Pacific, με έδρα την Ιαπωνία, από την οποία 
θέση οδήγησε σε κερδοφόρα ανάπτυξη 
την εταιρεία σε ολόκληρη την Ασία. 
Επίσης ο Dr. Hansen ξεκίνησε και ανέπτυξε 
επικερδείς επιχειρηματικές συνεργασίες 
με τις Ιαπωνικές εταιρείες Sony, Cosina 
και Kyocera. Από την περασμένη χρονιά 
ο Dr. Hansen ήταν μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου της Hasselblad.

PHOTOMETRON 2310 968686

Μ’ ένα τηλέφωνο στο γραφείο σας 

Τηλ.: 210 8��1�00

“ØÇÖÉÁÊEÓ SLR 
500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=market/booksOrder.htm
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Nikon F-mount
Μοντούρα ετών πενήντα
Μισό αιώνα παραγωγής έκλεισε 
η μοντούρα F-mount, η οποία 
εφαρμόζεται στις μηχανές SLR και τους 
φακούς Nikkor. Ενσωματώθηκε στην 
πρώτη SLR Nikon F, που κυκλοφόρησε 
το 1959. Στα επόμενα χρόνια ενώ 
άλλοι κατασκευαστές αναγκάζονταν να 
τροποποιήσουν τις μοντούρες για να 
προλάβουν τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
η Nikon κατάφερε να διατηρήσει τη 
μηχανική συμβατότητα, προσφέροντας 
συνεργασία με τους περισσότερους από 
τους παλιούς φακούς.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9�10888

Samsung NX
Yβριδικό ΑPS-C φορμά στον απόηχο του Micro 4/3
To χαμηλό προφίλ που μέχρι πρότινος διατηρούσε η Samsung στο Ιmaging, 
ανατρέπεται εντελώς. Η κίνηση της εταιρίας μοιάζει εντυπωσιακή, εκπλήττοντας 
τους παρατηρητές, αν σκεφθεί κανείς πως μέχρι πρότινος δεν είχε αναλάβει κάποια 
πρωτοβουλία. Mε την ευκαιρία του πρόσφατου PMA λοιπόν, η Samsung προέβη στην 
πιο συνταρακτική δήλωση του 2009, αναγγέλλοντας τo NX, την υβριδική εκδοχή του 
γνωστού σε όλους και πολύ πετυχημένου σε μερίδιο αγοράς, φορμά APS-C. Επί της 
ουσίας, μοιάζει με παραλλαγή του ίδιου concept που εφαρμόστηκε και στο Micro 
4/3 αλλά σε φορμά 15x23mm: κατάργηση μηχανισμού ανακλινόμενου καθρέπτη, 
μείωση της απόστασης πίσω οπτικού στοιχείου του φακού και εστιακού επιπέδου κατά 
60% και ελάφρυνση του βάρους. Όλα αυτά καταλήγουν σε πολύ μικρότερες φυσικές 
διαστάσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο και στο βάρος. Η κατάργηση του οπτικού 
σκοπεύτρου όπως και στο Micro 4/3 αναπληρώνεται από το EVF και το LiveView. 
Σύμφωνα με πηγές του κορεάτικου εργοστασίου, η άφιξη της πρώτης υβριδικής 
Samsung ΝΧ θα πραγματοποιηθεί το β’ εξάμηνο του 2009. 

FOURLIS TRADE Α.Ε. 210 6293000

Cool Image Bank
Δωρεάν φωτογραφική τράπεζα
Μια νέα αξιόλογη και ενδιαφέρουσα 
προσπάθεια έχει βρει το χώρο της στο 
διαδίκτυο. Πρόκειται για την Cool Image 
Bank, μια ελληνική δωρεάν φωτογραφική 
τράπεζα που προσφέρει φωτογραφίες 
ταξινομημένες σε κατηγόριες για να 
βρίσκετε εύκολα αυτό που ζητάτε (π.χ. 
ζώα, αρχιτεκτονική, πόλεις, κ.λπ.). Οι 
θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν όλα 
τα φτιαγμένα από τον άνθρωπο θαύματα 
αλλά και τα μεγαλειώδη έργα της φύσης 
που αιχμαλωτίζονται από το φακό της μη 
επαγγελματικής ομάδας που επιθυμεί να 
τα μοιραστεί με το ευρύτερο κοινό με μόνο 
οδηγό την καθαρή αγάπη για την τέχνη της 
φωτογραφίας.

www.coolimagebank.gr

Δύσκολοι καιροί για φωτορεπόρτερ
Ο πολυβραβευμένος Anthony Suau δυσκολεύεται να βρει δουλειές
Ο επί εικοσαετία freelance συνεργάτης του περιοδικού Time, Anthony Suau, ήταν 
ο πρώτος νικητής του διαγωνισμού World Press Photo για το 2008. Είναι η δεύτερη 
φορά που έχει κερδίσει το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ έχει κατακτήσει και άλλες 
σημαντικές διακρίσεις στο παρελθόν, μεταξύ των οποίων το βραβείο Pulitzer το 1984 
στην κατηγορία Feature Photography.
Όπως όμως δήλωσε σε συνέντευξή του, λίγο μετά την ανακοίνωση του διαγωνισμού 
World Press Photo, ο Suau φοβάται πως λόγω της οικονομικής κρίσης θα αναγκαστεί 
να βρει άλλη δουλειά, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να χάσει το σπίτι που μόλις 
αγόρασε για την οικογένειά του. Οι τελευταίοι μήνες, όπως είπε, ήταν ιδιαίτερα 
άσχημοι. Δεν του ανατέθηκε ούτε ένα project, εκτός από την κάλυψη της ορκωμοσίας 
του Barack Obama από έναν Ιαπωνικό εκδοτικό οίκο, γεγονός που αποδίδει στις 
παγκοσμίως μειωμένες πωλήσεις εφημερίδων και περιοδικών. Ακόμα και στο Time, 
τρεις συντάκτες με τους οποίους συνεργαζόταν αποχώρησαν, ορισμένοι με πακέτα 
εθελουσίας εξόδου. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί με τον ρυθμό του τελευταίου 
διμήνου, ο Anthony Suau εξετάζει το ενδεχόμενο να αναζητήσει εργασία εκτός του 
χώρου της φωτογραφίας.
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Νέοι Sigma
Φακοί με σταθεροποίηση και όχι μόνον
Η μεγαλύτερη ανεξάρτητη κατασκευάστρια εταιρία οπτικών, η 
ιαπωνική Sigma, επεφύλασσε εκπλήξεις για τη φετεινή άνοιξη. 
Ανάμεσά τους δύο φακοί με σύστημα ΟS (Optical Stabilizer), 
δηλ. ο 18-50mm f/2,8-4,5 DC OS HSM και ο «συμπληρωματικός» 
f/4.0-5,6, και οι δύο με κωδικό DC OS HSM που υποδηλώνει 
εκτός του φορμά APS-C και του ενσωματωμένου σταθεροποιητή 
την ύπαρξη υπερηχητικού μοτέρ για αθόρυβη εστίαση. Ο πρώτος 
είναι ένας αρκετά φωτεινός φακός μεταβλητού διαφράγματος με 
ασφαιρικά και χαμηλής διάχυσης (SLD) oπτικά στοιχεία (σύνολο 
16 στοιχεία σε 12 ομάδες) για διόρθωση των χρωματικών και 
γεωμετρικών εκτροπών. Επίσης περιλαμβάνεται ειδική επίστρωση 
Super Multi Layer για μείωση των φαινομένων θάμβωσης. Ο 
δεύτερος εφαρμόζει παρόμοια σχεδίαση αποτελούμενος από 14 
στοιχεία σε 10 ομάδες. Και οι δύο φακοί σχηματίζουν το δίδυμο 
που μπορεί να καλύψει σχεδόν το σύνολο των φωτογραφικών 
αναγκών. Σύμφωνα με το εργοστάσιο, το νέο OS δίνει 
πλεονέκτημα τουλάχιστον 4stop στη λήψη με αργές ταχύτητες 
κλείστρου.Κυκλοφορούν σε εκδόσεις για Canon, Nikon, Sony, 
Pentax και Sigma. 

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 92�0�93

Pentax
Εντυπωσιακή Χ70 Megazoom
Ξεφεύγοντας από τα slimline πρότυπα της σειράς Optio, η Pentax 
έκανε την έκπληξη μπαίνοντας σε μία τελείως διαφορετική 
κατηγορία compact που δεν μας συνήθιζε μέχρι στιγμής. Η Χ70 
ανήκει στις superzoom και έχει (σταθεροποιημένο με Sensor 
Shift) φακό με τεράστια γκάμα εστιακών αποστάσεων 26-624mm 
(24x) ενώ ο αισθητήρας αγγίζει και αυτός τα άκρα με τα 12Meg-
apixel. Mε την εμφάνιση σε στιλ DSLR ολοκληρώνει το αισθητικό 
αποτέλεσμα bridge camera. Eννοείται ότι δελεάζει τον υποψήφιο 
αγοραστή με ένα σωρό ευκολίες, δημιουργικές δυνατότητες 
έκθεσης (PSAM), λειτουργία ριπής με burst 11fps (μέγιστο 21 
διαδοχικά καρέ για να γεμίσει το buffer μνήμης), προχωρημένο 
video HD 720p με ρυθμό 15fps με υποστήριξη ψηφιακής 
σταθεροποίησης video SR (Shake Reduction) κλπ. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει το εξελιγμένο Autofocus με λειτουργία Auto 
Tracking και αναγνώριση ως 32 προσώπων, Smile Detection, 
Blink Detection. Eπιπλέον υποστηρίζεται πλειάδα διαφορετικών 
φορμά: εκτός από το στάνταρ για ψηφιακές  compact 4:3, 
υπάρχει 3:2, 16:9 ακόμη και τετράγωνο 1:1. 

ΣΑΛΚΟΦΩΤ 2310 2���63

Tamrac
Νέα αντιπροσωπεία για το μεγάλο όνομα
Η γκάμα προϊόντων του πολύ γνωστού αμερικανικού 
εργοστασίου Tamrac θα εκπροσωπείται πλέον στην Ελλάδα 
από την εταιρία γεραμάς. Οι πρώτες Tamrac ξεκίνησαν να 
παράγονται το 1977 με βασική ιδέα να σχεδιαστούν και να 
προωθηθούν στην αγορά ποιοτικές τσάντες για μεταφορά και 
προστασία φωτογραφικού εξοπλισμού από σύγχρονα και 
πολύ ανθεκτικά υλικά. Στα χρόνια που πέρασαν οι τσάντες και 
θήκες Tamrac πέρασαν στη συνείδηση των φωτογράφων σαν 
State of Art προϊόντα, που εγγυώνται την απροβλημάτιστη 
μεταφορά μηχανών, φακών και αξεσουάρ. Θα χρειάζονταν 
πολλές σελίδες για να αναλύσουμε την τεχνολογία πίσω 
από τα συνθετικά υλικά που χρησιμοποιούνται 
στην κατασκευή των εξωτερικών 
επιφανειών όπως PowerGrid™ 
Cordura® της Dupont , 
PowerGrid™ της Allied Signal 
Corporation, Βallistic nylon κλπ. Είναι 
τα ίδια ακριβώς που αξιοποιούνται σε 
αλεξίπτωτα, αλεξίσφαιρα γιλέκα, μέσα 
διάσωσης κλπ. Αξίζει να παραθέσουμε 
ότι στη βάση χρησιμοποιείται πλαστικό 
ABS γνωστό από εφαρμογές σε 
κράνη μοτοσυκλετιστών καθώς και 
ειδικά φερμουάρ Nylon Coil που 
δεν μπλοκάρουν ποτέ. Στη γκάμα 
θα βρείτε τεράστια ποικιλία με ειδικές 
σειρές για backpacks, θήκες, τσάντες ώμου, 
τσάντες με πρόβλεψη για laptop κλπ. όπως τις 
σειρές Aero, Express, Superlight, Velocity κλπ.

ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. 210 3303�11-3
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Samsung
Στην κορυφή των “μαύρων	

συσκευών” στην Ελλάδα 
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που 
πραγματοποίησε για το 2008 η GfK, 
η Samsung κατέκτησε την πρώτη θέση 
σε μερίδιο αγοράς στην κατηγορία των 
μαύρων συσκευών (:ηλεκτρονικά, κυρίως 
τηλεοράσεις) στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, 
το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ανήλθε 
συνολικά στο 26% από 24% το 2007, 
ξεπερνώντας τους δύο αμέσως επόμενους 
εμπορικούς ανταγωνιστές κατά 3% και 8% 
αντίστοιχα. 
Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της έρευνας, η εταιρεία 
πέτυχε παράλληλα μέσα σε ένα χρόνο να 
αυξήσει το μερίδιο αγοράς (σε τεμάχια) από 
12% σε 15%. 

FOURLIS TRADE Α.Ε.  210 6293000

Canon 
Yποβρύχια Powershot D10
Ξαφνικά άρχισαν να πληθαίνουν 
οι υποβρύχιες compact, με νέες 
κυκλοφορίες από διάφορες εταιρίες. 
Η Canon, που ανήγγειλε το μοντέλο 
D10, με πρωτότυπο στρογγυλεμένο 
σχήμα και ενισχυμένο σασί που αντέχει 
σε βάθη ως 10μέτρα και σε πτώσεις 
από ύψος 1,2μέτρα. Φοράει αισθητήρα 
12Megapixel, oπτικό zoom 3x με stabi-
lizer και εξοπλίζεται με οθόνη Purecolor 
LCD II 2,5” ειδικά σχεδιασμένη για 
εξωτερικούς χώρους. Παραπέρα, τα 18 
υποπρογράμματα σκηνής, μπορούν να 
επιλεγούν είτε ένα ένα, είτε μέσω του 
Scene Detection. 

INTERSYS 210 9���000 Nikon CoolPix L100
Οι καλύτερες προδιαγραφές όλων των εποχών στη σειρά L
Οι compact της L έχουν καθιερωθεί για την άριστη σχέση τιμής προς απόδοση. 
Όμως τα πράγματα αλλάζουν με την άφιξη της L100 που μοιάζει σαν να προήλθε 
από πολύ πιο ακριβή κατηγορία, αυτή των superzoom. Το βασικό ενδιαφέρον της 
επικεντρώνεται στο φακό (ευρυγώνιο zoom 15x με κάλυψη εστιακών αποστάσεων 
από 28mm ως 420mm) και στον αισθητήρα 10Megapixel. Στη νέα γκάμα Series L 
περιλαμβάνονται και τα μοντέλα L19 και L20, που μοιάζουν πολύ μεταξύ τους σε 
σώμα και φακό 3,6x, διαφέροντας μόνo στα Megapixel του αισθητήρα (8/10MP) 
και τη διαγώνιο της οθόνης (2,7/3in.). Superzoom σχεδίαση χωρίς σύστημα 
σταθεροποίησης σίγουρα δεν νοείται σήμερα και οι μηχανικοί φρόντισαν να 
ενσωματώσουν σύστημα Sensor Shift VR που επενεργεί στον αισθητήρα. H ευελιξία 
στην σταθεροποίηση αυξάνεται με το σύστημα Motion Detection, το οποίο εντοπίζει 
φαινόμενα κουνημένων λήψεων ή κινούμενα αντικείμενα και επιλέγει μεγαλύτερη 
ονομαστική ευαισθησία. Με παρόμοιους φακούς οι φωτογράφοι συνηθίζουν να 
καλύπτουν σπορ και αγώνες, γι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη η λειτουργία Sports 
Continuous που επιτυγχάνει ρυθμό ως 13fps.  

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9�10888

Hama
Θήκες Fancy Wave
Τέρμα οι θήκες φωτογραφικών μηχανών με τα βαρετά, τετριμμένα χρώματα και σχέδια. 
Η Hama ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μοντέρνων καταναλωτών και προσφέρει μια 
νέα σειρά χρωματιστών θηκών στα κατάλληλα μεγέθη. Η νέα σειρά έχει θήκες σε μπλε, 
πορτοκαλί, πράσινο και μαύρο/κόκκινο ενώ κάθε χρώμα είναι διαθέσιμο σε δύο μεγέθη. 
Κάθε θήκη μπορεί να μεταφερθεί άνετα, χρησιμοποιώντας λουράκι ή τοποθετώντας 
την στη ζώνη. Η εσωτερική επένδυση είναι κατασκευασμένη από μαλακό ύφασμα και 
περιλαμβάνεται εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος για κάρτες μνήμης.

HAMA DISTRIBUTION 210 9�10206

www.photo.gr
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2� Χρόνια Ηewlett 
Ρackard laserjet
Aργυρό ιωβηλαίο
Φέτος συμπληρώνονται 25 χρόνια από την 
παρουσίαση του πρώτου Laserjet εκτυπωτή 
που δημιούργησε σχολή με πωλήσεις οι 
οποίες σε παγκόσμιο επίπεδο ξεπέρασαν 
τα 132 εκατομμύρια τεμάχια. Ήδη στην 
τεχνολογία Laser ανήκουν όχι μόνον 
ασπρόμαυρα αλλά έγχρωμα εκτυπωτικά και 
πολυμηχανήματα. 

Ας δούμε μερικούς σταθμούς στην πορεία: 

• Μάιος 198�
   ΗΡ Laserjet Classic,
o πρώτος προσωπικός Laserjet 
εκτυπωτής στον κόσμο

• Νοέμβριος 198�	
   ΗΡ Laserjet �00 Plus,	
o πρώτος εκτυπωτής με διπλό 
τροφοδότη χαρτιού στον κόσμο

• Νοέμβριος 1998
   ΗΡ Laserjet IID, 
o πρώτος στον κόσμο laser εκτυπωτής
για το ευρύ κοινό με δυνατότητα 
εκτύπωσης διπλής όψης (duplexing)

• Σεπτέμβριος 1990
   ΗΡ Laserjet IIP,	
ο πρώτος προσωπικός laser εκτυπωτής 
(κόστος αγοράς χαμηλότερο των $1,000) 

• Μάρτιος 1991
   HP Laserjet IIISi,	
o πρώτος δικτυακός εκτυπωτής στον κόσμο

• Απρίλιος 1991
Ο συνολικός αριθμός Laser εκτυπωτών 
που παραδόθηκαν από την Ηρ έφτασε 
τα 10 εκατομμύρια

• Σεπτέμβριος 199�, 
   ΗΡ Color Laserjet, 
o πρώτος έγχρωμος laser εκτυπωτής 
στον κόσμο

• Μάιος 200�
   ΗΡ Color Laserjet 2��0, 
o πρώτος στον κόσμο έγχρωμος 
laser εκτυπωτής με κόστος αγοράς 
χαμηλότερο των $500

Dynax
Παρουσίαση μηχανημάτων TOSHIBA e-STUDIO 5520c/6520c/6530c PRO

Τα ήδη επιτυχημένα μοντέλα ψηφιακά εκτυπωτικά Τοshiba e-STUDIO 5520c/6520c/
6530c είναι πλέον διαθέσιμα και στην έκδοση PRO. Με το νέο EFI Controller GA-
1310E αυτά τα μοντέλα προσφέρουν μια σειρά λειτουργιών και πλεονεκτημάτων 
που στοχεύουν σε νέο μερίδιο αγοράς και νέους πελάτες. Δίνεται προτεραιότητα στην 
ποιότητα του χρώματος της εικόνας και στη χρωματική σταθερότητα καθώς και σε 
υψηλότερο επίπεδο ευελιξίας σε σχέση με τη διαχείριση χρώματος. Με τα e-STUDIO 
5520c/6520c/6530c PRO εκτός από την ποιότητα βελτιώνεται και η παραγωγικότητα. 
Με ταχύτητα 55/65/65 ppm (σελίδες το λεπτό) αντίστοιχα, ο συνδυασμός της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας καθιστά τα συστήματα της Toshiba την κατάλληλη 
επιλογή σε εργαστήρια και μεγάλες επιχειρήσεις.

DYNAX 210 666�6�1

TΕΝΒΑ Shootout Sling
Ένα βήμα μπροστά στις τσάντες μεταφοράς

Πρόκειται για ένα σακίδιο πλάτης από τη γνωστή 
εξειδικευμένη εταιρία, που συνδυάζει κατασκευαστική 
ποιότητα, ενδιαφέροντα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά 
και εργονομία. Έχει χωρητικότητα αρκετή για ένα δύο 
σώματα DSLR, 3-4 φακούς, φλας και αξεσουάρ. 
Επιπλέον μπορεί να χωρέσει DSLR με προσαρμοσμένο 
μεγάλο τηλεφακό 300mm f/2.8, χάρη στην ειδική 
εσωτερική διαμόρφωση για εύκολη πρόσβαση. 
Η Shootout Sling επίσης εξυπηρετεί με τη δυνατότητα 
ανοίγματος χωρίς να κατέβει από την πλάτη του 
φωτογράφου. Η αδιαβροχοποίηση επιτυγχάνεται από 
υψηλής ποιότητας ύφασμα Ballisticon Nylon. Oι πλαϊνοί 
ιμάντες χρησιμοποιούνται για μεταφορά μονόποδου. Σε 
περίπτωση καταρρακτώδους βροχής τη λύση δίνει το 
ενσωματωμένο προστατευτικό αδιάβροχο κάλυμμα.

TONNAGE 2310 610362
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Olympus
Καλοκαίρι το πρώτο μοντέλο του νέου συστήματος Micro 4/3
Ενώ η Lumix DMC-G1 της Panasonic έχει κυκλοφορήσει εδώ και μήνες, η προσοχή 
του φωτογραφικού κόσμου παραμένει στραμμένη στον άλλο συνεταίρο του 
συστήματος Micro Four Thirds, την Olympus. Όλοι αναρωτιώνται πότε η δεύτερη 
θα κάνει τη δική της κίνηση όσον αφορά 
το Micro 4/3. Φαίνεται όμως πως 
η αναμονή φτάνει στο τέλος: 
H Olympus επιβεβαίωσε στο 
πρόσφατο PMA πως το καλοκαίρι 
θα κυκλοφορήσει την πρώτη 
Micro Four Thirds με αποσπώμενο 
φακό. Πάντως, δεν διέθετε κάποιο 
λειτουργικό μοντέλο, παρά μόνο 
το mockup που είχε δείξει 
στη Photokina, ούτε 
ανακοίνωσε κάτι 
περισσότερο για τα 
χαρακτηριστικά της 
μηχανής.

FOTOMATIC

210 2111860

Canon PIXMA Pro9000 MkII, PIXMA Pro9�00 MkII
Νέοι ημι-επαγγελματικοί εκτυπωτές Α3+
Τη γκάμα των επαγγελματικών της εκτυπωτικών εμπλούτισε η Canon με δύο νέα 
μοντέλα. Ο PIXMA Pro9500 Mark II διαθέτει τα επαγγελματικά μελάνια Lucia της Canon, 
με χρωστικές τύπου pigment, σε δέκα χρώματα: “φωτογραφικό” μαύρο, ματ μαύρο, 
γκρι, κυανό, ματζέντα, κίτρινο, “φωτογραφικό” κυανό, “φωτογραφικό” ματζέντα, 
πράσινο και κόκκινο. Η 10χρωμη μηχανή εκτύπωσης δίνει εντυπωσιακό χρωματικό 
εύρος, ενώ οι τρεις παραλλαγές του μαύρου βελτιώνουν ακόμα περισσότερο την 
ποιότητα στην εκτύπωση ασπρόμαυου. Χάρη στις κεφαλές με 7.680 ακροφύσια, 
επιταχύνεται η διαδικασία της εκτύπωσης περίπου μιάμιση φορά σε σχέση με το 
προηγούμενο μοντέλο.
Ο PIXMA Pro9500 Mark II διαθέτει οχτώ μελάνια με χρωστικές τύπου dye: κυανό, 
ματζέντα, κίτρινο, “φωτογραφικό κίτρινο”, “φωτογραφικό” ματζέντα, “φωτογραφικό” 
μαύρο, κόκκινο και πράσινο. Οι κεφαλές έχουν 6.144 ακροφύσια. Αξιοσημείωτη είναι 
η ταχύτητα αφού ο PIXMA Pro9000 MkII είναι μέχρι και τρεις φορές γρηγορότερος από 
το προκάτοχο μοντέλο. Και τα δύο μοντέλα μπορούν να εκτυπώσουν σε διαστάσεις ως 
Α3+ (13x19in.) Συνοδεύονται από το software Canon Easy-PhotoPrint Pro και το Adobe 
Photoshop Elements.

INTERSYS 210 9���000

Η τέχνη ως ενέχυρο
Καλλιτέχνες και συλλέκτες 
καταφεύγουν σε ενεχυροδανειστήρια 
τέχνης” 

Το περασμένο φθινόπωρο, η διεθνούς 
φήμης φωτογράφος Annie Leibovitz 
δανείστηκε 5 εκ. δολάρια από την 
εταιρεία Art Capital. Το Δεκέμβριο, 
δανείστηκε επιπλέον 10.5 εκατομμύρια. 
Ως ενέχυρο, μεταξύ άλλων, 
χρησιμοποίησε ακίνητα στο Greenwich 
Village, μια εξοχική κατοικία και κάτι 
xειρότερο: τα πνευματικά δικαιώματα 
όλων της των φωτογραφιών. Με λίγα 
λόγια, μία από τις πλέον επιτυχημένες 
φωτογράφους στον κόσμο έβαλε 
ενέχυρο κάθε λήψη που τράβηξε 
ή που θα τραβήξει στο μέλλον, 
μέχρι να αποπληρωθεί το δάνειο. 
Με τον ανεξέλεγκτο δανεισμό από 
τις τράπεζες να είναι το κύριο αίτιο 
της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όσα 
πιστωτικά ιδρύματα επιβιώνουν μέχρι 
στιγμής είναι αρκετά… φειδωλά στη 
χορήγηση νέων δανείων, ιδιαίτερα όταν 
πρόκειται για μεγάλα ποσά. 
για όσους όμως δραστηριοποιούνται 
στο χώρο της τέχνης, εταιρείες όπως 
η Art Capital, η ArtLoan και η Art 
Finance έρχονται να προσφέρουν τη 
λύση. Η Art Capital παρέχει δάνεια 
500.000 δολ. ή και περισσότερα, με 
επιτόκιο από 6 μέχρι 16%, κρατώντας 
ως ενέχυρο αναγνωρισμένα έργα 
τέχνης. Πλούσιοι συλλέκτες, όπως η 
Veronica Hearst, γκαλερί τέχνης αλλά 
και καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων 
των Annie Leibovitz και Julian Schnabel 
έχουν χρησιμοποιήσει την υπηρεσία 
που παρέχει η Art Capital και οι 
ανταγωνιστές της. Μάλιστα η ArtLoan, 
παρά τα σαφώς υψηλότερα επιτόκια	
(18-24%), γνώρισε εκθετική ανάπτυξη 
την περασμένη χρονιά. Αρκετοί 
συλλέκτες με οικονομική δυσχέρεια 
επιλέγουν αυτές τις εταιρείες, αντί να 
αναγκαστούν να «σκοτώσουν» τις 
συλλογές τους, πουλώντας με χαμηλές 
τιμές εν μέσω κρίσης. Εντούτοις, η 
αδυναμία αποπληρωμής του δανείου 
σημαίνει πως το αντικείμενο τέχνης που 
τέθηκε ως ενέχυρο θα συντροφεύει 
τους δύο Warhol, τα δύο πορτρέτα 
του Rubens, τον ένα πίνακα του 
Victor Rodriguez, και το γλυπτό του 
Rembrandt Bugatti που απέκτησε η Art 
Capital ή η κάθε αντίστοιχη εταιρεία 
όταν οι πρώην ιδιοκτήτες δεν κατάφεραν 
να καλύψουν τις δόσεις…
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Sony World 
Photography Awards
Ανακοινώθηκαν οι επαγγελματίες 
φιναλίστ & οι ερασιτέχνες νικητές

Τους φιναλίστ της επαγγελματικής 
και τους νικητές της ερασιτεχνικής 
κατηγορίας των Sony World 
Photography Awards 2009 ανακοίνωσε 
η εταιρεία στις 17 Μαρτίου. 	
44 φωτογράφοι από 22 διαφορετικές 
χώρες κατάφεραν να διακριθούν 
ανάμεσα στους 186 επιλαχόντες που 
είχαν ανακοινωθεί τον προηγούμενο 
μήνα. Κάθε ένας από αυτούς θα 
τιμηθεί στην τελετή των Sony World 
Photography Awards, η οποία θα 
γίνει στις 16 Απριλίου στο Palais 
des Festivals στις Κάννες. Από τους 
νικητές των δώδεκα κατηγοριών 
του επαγγελματικού τμήματος του 
διαγωνισμού ένας θα λάβει το L ‘Iris 
D’ Or, το βραβείο του φωτογράφου 
της χρονιάς, μαζί με 25.000 δολάρια 
και φωτογραφικό εξοπλισμό Sony. Ο 
νικητής της ερασιτεχνικής κατηγορίας, 
που θα επιλεγεί από τους φιναλίστ 
των οχτώ ερασιτεχνικών κατηγοριών, 
θα λάβει 5.000 δολ. και φωτογραφικό 
εξοπλισμό. Το έργο όλων των φιναλίστ 
και στις δύο κατηγορίες θα εκτεθεί στην 
“Winners Exhibition” στην Rotonde 
Lerins, μια εβδομαδιαία φωτογραφική 
γιορτή που θα γίνεται παράλληλα με 
το φεστιβάλ. Στη συνέχεια η έκθεση θα 
παρουσιαστεί σε επιλεγμένες πόλεις και 
γκαλερί σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι φιναλίστ της επαγγελματικής κατηγορίας

Φωτοδημοσιογραφία 
• ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΟΣ

Wojciech Grzedzinski (Πολωνία) Νικητής

Dominic Nahr (Γαλλία) 2η θέση

Hui min Kuang (Κίνα) 3η θέση

• ΣΠΟΡ

Julian Abram Wainwright (Καναδάς) Νικητής

Salvi Danés Vernedas (Ισπανία) 2η θέση

Li Fan (Κίνα) 3η θέση

• ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

Giulio Di Sturco (Ιταλία) Νικητής

Kosuke Okahara (Ιαπωνία) 2η θέση

Massimo Mastrorillo (Ιταλία) 3η θέση

• ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Amit Madheshiya (Ινδία) Νικητής

Chiara Goia (Ιταλία) 2η θέση

Ohm Phanphiroj (Ταϊλάνδη) 3η θέση

Εμπορική φωτογραφία
• ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Dustin Humphrey (ΗΠΑ) Νικητής

Peter Franck (Γερμανία) 2η θέση

Dylan Collard (Αγγλία) 3η θέση

• ΜΟΔΑ

Piotr Fajfer (Πολωνία) Νικητής

Jessica Hilltout (Βέλγιο) 2η θέση

Takaki Hashimoto (Ιαπωνία) 3η θέση

• ΜΟΥΣΙΚΗ

Amiran White (Αγγλία) Νικητής

Gordon Welters (Γερμανία) 2η θέση

Elen Miroshkina (Ρωσία) 3η θέση

Καλλιτεχνική φωτογραφία
• ΠΟΡΤΑΙΤΟ

Roderik Henderson (Ολλαν.) Νικητής

Martin Bogren (Σουηδία) 2η θέση

Hans de Vries (Ολλανδία) 3η θέση

• ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Tamany Baker (Αγγλία) Νικητής

Branislav Kropilak (Σλοβακία) 2η θέση

Angelika Sher (Ισραήλ) 3η θέση

• ΦΥΣΗ 

Lisa Maree Williams (Αυστραλία) Νικητής

Steve Morenos (Αυστραλία) 2η θέση

Yannick Dixon (Αγγλία) 3η θέση

• ΤΟΠΙΟ

David Zimmerman (ΗΠΑ) Νικητής

Edgar Martins (Αγγλία) 2η θέση

Yvonne Seidel (Γερμανία) 3η θέση

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Michael van den Bogaard (Γερμ.) Νικητής

Joel Micah Miller (Γερμανία) 2η θέση

Daichi Ano (Ιαπωνία) 3η θέση

Διεθνής Φωτογραφικός  Διαγωνισμός 

Πρώτος στην κατηγορία ΜΟΔΑ, ο Πολωνός Piotr Fajfer 
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Οι νικητές της  
ερασιτεχνικής κατηγορίας
Φωτοδημοσιογραφία 
• ΣΠΟΡ

Lorenz Holder (Γερμανία)

Εμπορική φωτογραφία
• ΜΟΔΑ

Christo Stankulov (Γαλλία)

• MΟΥΣΙΚΗ

Josef Hinterleitner (Αυστρία)

Καλλιτεχνική φωτογραφία
• ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Claire Martin (Αυστραλία)

• ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Vladimir Melnik (Ρωσία)

• ΦΥΣΗ

Vincent Foong (Σιγκαπούρη)

• ΤΟΠΙΟ

Giuseppe Parisi (Ιταλία)

• ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

David Watts (Αγγλία) 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.worldphotograpyawards.org

Διεθνής Φωτογραφικός  Διαγωνισμός 

Πρώτος στην “αρχιτεκτονική φωτογραφία”, στην κατηγορία ερασιτεχνών, ο Άγγλος David Watts

Πρώτος στην “εννοιολογική φωτογραφία” στην κατηγορία των ερασιτε-

χνών, ο Ρώσος Vladimir Melnik
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Eπιχειρήσεις
Fotovision 
Στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο του ενδιαφέροντος 

Με τα 92 χρόνια εμπειρίας της οικογένειας Κούνιο στο χώρο της φωτογραφίας, 
το κατάστημα Fotovision στο κέντρο της Αθήνας έχει σαν πρώτο στόχο την 
ποιότητα, τόσο στις εκτυπώσεις όσο και στα high end επαγγελματικά φωτογραφικά, 
καθώς διαθέτει την αποκλειστική αντιπροσωπεία των προϊόντων Phase One στην 
Ελλάδα. Η εταιρεία Fotovision ανήκει στον όμιλο εταιρειών Κούνιο, τον οποίο 
ξεκίνησε πριν από 92 χρόνια ο παππούς της κας Κούνιο, Σαλβαντόρ. 

Η Fotovision ιδρύθηκε τη δεκαετία του ’70 με τη μορφή Ε.Π.Ε. και το κατάστημα 
που παρουσιάζουμε υπάρχει στη μορφή αυτή από το 1978, πρώτα στην οδό 
Βουκουρεστίου 3 και σήμερα στην Αμερικής 10. Aπασχολεί συνολικά 8 άτομα, 
και όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό έχει εκτεταμένη γνώση και αγάπη για τη 
φωτογραφία και το imaging. 

Η υψηλή ποιότητα αποτελεί βασική προτεραιότητα, σε συνδυασμό με τη 
γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και την υποστήριξη σε απλά 
ή σύνθετα φωτογραφικά προβλήματα. Στο κατάστημα υπάρχει εγκατεστημένο 
ένα minilab Noritsu 3212 και δύο φωτογραφικά κιόσκια, καθώς και τέσσερις 
σταθμοί εργασίας, όλα δικτυωμένα μεταξύ τους. Η επιχείρηση αναλαμβάνει την 
εκτύπωση photobook με laser μηχάνημα Ricoh, ενώ συνεργάζεται με εξειδικευμένα 
εργαστήρια για μεγάλες εκτυπώσεις (Κappa mount, Κappa fix) καθώς και για 
τη βιβλιοδεσία των photobook. Επίσης είναι διαθέσιμη υπηρεσία πρωτότυπων 
εκτυπώσεων σε είδη όπως κούπες, μπλουζάκια, mousepad. Όπως τονίστηκε στη 
συνέντευξη, αναζητούνται συνεχώς νέες εφαρμογές όσον αφορά τη φωτογραφία. 
Η φιλοσοφία της διαρκούς εξέλιξης και καινοτομίας διαπνέει όλη την ιστορία 
του ομίλου Κούνιο και είχε πρωτοδιατυπωθεί από τον Σαλβαντόρ Κούνιο με το 
σλόγκαν «Ό,τι βάζει ο νους σε φωτογραφικά». Στον τομέα professional, στον 
επάνω όροφο του καταστήματος έχει δημιουργηθεί ειδικό demo room, στο οποίο 
μπορεί ο επαγγελματίας να δοκιμάσει τον high-end ψηφιακό εξοπλισμό και να 
φωτογραφίσει με ψηφιακές πλάτες Phase One ως 60 megapixel, με όλους τους 
φακούς που είναι διαθέσιμοι στο κατάστημα, και να επεξεργαστεί τις φωτογραφίες 
σε επαγγελματικού επιπέδου οθόνες και εξοπλισμό. Επίσης παραδίδονται δωρεάν 
μαθήματα με ραντεβού σε όποιους ενδιαφέρονται για την αγορά του hardware. 
Τέλος, υπάρχει διαθέσιμος επαγγελματικός εξοπλισμός για ενοικίαση, από DSLR και 
ψηφιακές μηχανές μεσαίου και μεγάλου φορμά με όλο τους τον εξοπλισμό μέχρι 
φλας και data projectors. 

Η κεντρική θέση του καταστήματος στην Αθήνα είχε σαν αποτέλεσμα να πληγεί 
από τις λεηλασίες στα επεισόδια του Δεκεμβρίου. Οι ζημιές αποκαταστάθηκαν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως χάρη στις υπάρχουσες ασφάλειες. Από το κράτος 
η Fotovision έλαβε το βοήθημα των 10.000 ευρώ καθώς και τη διευκόλυνση του να 
πληρώνουν το ΙΚΑ τριμήνου σε 36 δόσεις. Δυστυχώς, οι συνεχείς πορείες μέχρι και 
σήμερα - την ημέρα της συνέντευξης ήταν προγραμματισμένες τρεις διαδηλώσεις, 
πρωί, μεσημέρι και βράδυ! - “σκοτώνουν” εμπορικά το κέντρο, οδηγώντας τελικά 
τους καταναλωτές σε πολυκαταστήματα της περιφέρειας. Η συμμετοχή της Fotovision 
στην πρόσφατη έκθεση Photovision κρίθηκε εποικοδομητική. Αρκετοί επισκέπτες 
στάθηκαν στο περίπτερο της εταιρείας και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για το ψηφιακό 
μεσαίο φορμά της Phase One, δείχνοντας τη στροφή του επαγγελματία προς την 
ποιότητα, σαν το μέσο για την επιβίωση στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες. Η κα 
Κούνιο υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις που θέτουν ως προτεραιότητα να κρατήσουν 
χαμηλά την τιμή εις βάρος της ποιότητας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αποτύχουν. 
Τέλος, για την εξέλιξη της αγοράς το 2009, ο κος Αμπαριάν υποστηρίζει πως η κρίση 
δεν έχει φτάσει ακόμα στην Ελλάδα και οι καταναλωτές είναι συγκρατημένοι κυρίως 
από το κλίμα φοβίας που καλλιεργούν τα ΜΜΕ. Μας είπε: “...Αν θα έλθει τελικά 
η κρίση θα φανεί μετά το καλοκαίρι, καθώς η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας είναι 
ο τουρισμός. Εάν όντως έλθει, θα επιβιώσουν οι επιχειρήσεις που είναι οικονομικά 
υγιείς και δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα...”

FOTOVISION Ε.Π.Ε. Αμερικής 10, Αθήνα, Τηλ.: 210 3390811, e-mail: info@fotovision.gr, http://www.fotovision.gr/
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Ο γιώργος Μιχαλάς είναι ένας από 

τους ανερχόμενους φωτογράφους 

γάμου στην Ελλάδα αλλά και σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Έλληνας του 

εξωτερικού, γεννημένος από το 

μακρινό γιοχάνεσμπουργκ της 

Νοτίου Αφρικής, δραστηριοποιείται 

στο χώρο της φωτογραφίας γάμου 

με πολύ διαφορετικό ύφος και 

τεχνοτροπία μακριά από την 

κατεστημένη εικόνα. Τα μελλοντικά 

σχέδιά του περιλαμβάνουν ένα 

στούντιο φωτογράφισης που όπως 

λέει θα φέρει το glamour στην 

αστική καθημερινότητά μας. 

Δουλειά του θα δείτε στο 

www.georgemichalas.gr

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Γιώργος Μιχαλάς 
“Άλλη” αισθητική και κοσμοπολίτικο ύφος στη φωτογραφία γάμου

• Μάθαμε ότι σπουδάσατε marketing, αρχικά. Πώς ασχοληθήκατε με τη φωτογραφία;

Μπήκα στη φωτογραφία σαν χόμπι αρχικά και στη συνέχεια το χόμπι έγινε επάγγελμα. 

Ασχολούμαι από τα 20 μου χρόνια, άρα έχουν κιόλας περάσει 22 χρόνια. Μπορεί να σπούδασα 

marketing αλλά η μεγάλη μου αγάπη ήταν πάντα η φωτογραφία όπως και της γυναίκας μου που 

έχουμε μαζί το στούντιο. Έχω παρακολουθήσει σεμινάρια κι έχω διαβάσει πολύ σχετικά με τη 

φωτογραφία αλλά αυτό που χρειάζεται είναι πάθος και ψυχή. Τη φωτογραφία πρέπει να τη ζεις.

• Η ενασχόλησή σας με το αντικείμενο του γάμου προέκυψε λόγω βιοπορισμού ή ήταν 

το είδος που θέλατε να κάνετε εξ αρχής;

Βρίσκω τα τοπία αρκετά τετριμμένα - προσωπικά δε μου λένε τίποτα. Μου αρέσει η επικοινωνία 

με τον κόσμο, να φωτογραφίζω κάτι ζωντανό. Θα μπορούσα να κάνω μόνο πορτρέτα. Πιστεύω 

όμως ότι ο γάμος είναι ένα μοναδικό γεγονός, ειδικά για τη γυναίκα που εκείνη την ημέρα ξοδεύει 

χρήματα για τον εαυτό της σε μακιγιάζ, μαλλιά και ντύσιμο και είναι μια ευκαιρία που γίνει πιο 

όμορφη από ποτέ. Αυτό αξίζει να το απαθανατίσουμε. Είναι ένα πολύ χαρούμενο event. Κάθε 

Σαββατοκύριακο νοιώθω πως πηγαίνω σε γλέντι, σε πάρτι. Είναι συναρπαστικό γιατί πέρα από τα 

επιβεβλημένες φωτογραφίες με το ζευγάρι, την οικογένεια τα στέφανα και τα λοιπά, γίνονται πάρα 

πολλά γύρω σου και ο φωτογράφος χρειάζεται να έχει απόλυτα συγκεντρωμένος. 

• Πως θα χαρακτηρίζατε το στυλ σας;

Το ύφος και το concept μας είναι μοντέρνο. Παραπέμπει λίγο σε φωτογραφία μόδας, λίγο 

σε glamour, αλλά επίσης είναι φυσικό, μακριά από το στημένο και παλιομοδίτικο στυλ που 

επικρατούσε. Στην ουσία όμως δεν θα έλεγα πως έχω κάποιο συγκεκριμένο στυλ ούτε θα ήθελα 

να το τυποποιήσεω σε βάρος του αυθορμητισμού. Στην ουσία είμαι φωτογράφος γάμου, όχι κάτι 

διαφορετικό. Άλλοι αυτοπροσδιορίζουν το στυλ τους ως photo journalism ή photo documen-

tary. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου απλό φωτογράφο και στόχος μου πάντα είναι να πιάσω λίγο απ’ 

όλα, την ομορφιά και το συναίσθημα της ημέρας.

www.georgemichalas.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

• Ποιες προκλήσεις παρουσιάζει σήμερα η φωτογραφία γάμου;

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι πως συχνά καλούμαστε να παραδώσουμε τα 

αρχεία μας. Όταν είχαμε φιλμάκι, δεν το συζητούσαμε ποτέ να παραδώσουμε 

τα αρνητικά. Έτσι είχαμε ένα σοβαρό εισόδημα από τις επανεκτυπώσεις. 

Τώρα με τα ψηφιακά μέσα, αρκετοί συνάδελφοι αρχίζουν και παραδίδουν τα 

αρχεία τους για να προσελκύουν πελάτες. Με αυτές τις συνθήκες χάνονται 

οριστικά οι επανεκτυπώσεις. Άρα στην ουσία πέφτει η αμοιβή. Αυτή είναι μια 

σημαντική αλλαγή στο χώρο μας και επηρεάζει τις δουλειές. Θεωρώ πως τα 

αρχεία θα πρέπει να παραδίδονται σε ένα διάστημα π.χ. μετά δύο χρόνια.

• Έχετε ζήσει και εργαστεί και στο εξωτερικό. Υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές στις δύο αγορές;

Στο εξωτερικό εκπαιδεύτηκα και απέκτησα αρκετή εμπειρία. Είχα εργαστεί 

μάλιστα ως βοηθός φωτογράφου σε δύο σπουδαίους φωτογράφους 

στο γιοχάνεσμπουργκ. Στο εξωτερικό ο φωτογράφος γάμων κάνει μόνο 

φωτογραφία ενώ στην Ελλάδα είναι συνήθως πακέτο και το βίντεο. Έτσι και 

εγώ, αναγκάστηκα κι εγώ να προσφέρω και τα δύο, επειδή έχανα δουλειές 

λέγοντας ότι δεν κάνω βίντεο. Νομίζω ότι λόγω της τρέλας της Αθήνας και 

του περιορισμένου χρόνου, στην αντίληψη του κόσμου photo και video 

γίνονται ένα. Παρατηρώ πάντως πως αρχίσει να αλλάζει η αγορά: ορισμένοι 

εξειδικεύονται στο βίντεο και κάποια στιγμή θα υπάρχει διαφορά και θα 

ψάχνουν έναν εξειδικευμένο φωτογράφο και έναν ξεχωριστό βιντεολήπτη. 

Προσωπικά δεν έχω τραβήξει ποτέ βίντεο στη ζωή μου.

• Θα επιθυμούσατε να ασχοληθείτε και κάποιο άλλο είδος φωτογραφίας; 

Τι σχέδια έχετε για το μέλλον;

Σκοπεύουμε να ασχοληθούμε πιο σοβαρά με το πορτρέτο. Αυτή τη στιγμή 

ετοιμάζουμε ένα μεγάλο στούντιο στη Βούλα στο οποίο θα κάνουμε 

φωτογραφίσεις που δεν θα σχετίζονται με το γάμο. Θέλουμε να μεταφέρουμε 

το glamour στην καθημερινότητα. Στόχος είναι μια απλή κοπέλα που 

δουλεύει 9-5 να κάνει ένα πορτρέτο και μάλιστα προσιτό οικονομικά. 

Στο εξωτερικό, το πορτρέτο είναι συνηθισμένο και συνδεδεμένο με τη 

φωτογραφία γάμου. Μας το ζητούσαν αρκετοί πελάτες και ήδη έχουμε 

μια βάση πελατών στην αγορά όπότε νομίζω ότι το όλο εγχείρημα θα πάει 

καλά. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά φωτογραφεία που κάνουν πορτρέτα, 

αλλά το αποτέλεσμα είναι σχεδόν πάντα στυλ ...ταυτότητας. Δεν νομίζω 

να προσφέρεται στην Αθήνα αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για το 

δημιουργικό, προσαρμοσμένο στην προσωπικότητα αυτού που ποζάρει, 

πορτρέτο που να εκφράζει το image και να δημιουργεί image.

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο γιώργος Μιχαλάς γεννήθηκε στο 

γιοχάνεσμπουργκ στη Νότιο Αφρική το 

1967. Απέκτησε την πρώτη του μηχανή 

σε ηλικία 15 ετών. Έκτοτε καλλιεργήθηκε 

η μεγάλη, “ισόβια” αγάπη του για τη 

φωτογραφία. Έχει πραγματοποιήσει 

σπουδές στον τομέα του market-

ing και μαθήτευσε δίπλα σε δύο από 

τους μεγαλύτερους φωτογράφους του 

γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική). Το 

1999 μετακόμισε μόνιμα στην Ελλάδα 

και από το 2003 διατηρεί φωτογραφικό 

στούντιο στην Άνω γλυφάδα μαζί με την 

σύζυγο του Κατρίνα. 
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...ΤελικΗ ΑποψΗ
Η φωτογραφία στην Αναγέννηση
Τεχνικές που θυμίζουν σύγχρονη φωτογραφία φέρεται ότι 
χρησιμοποιούσε ο Caravaggio

Ιταλοί ερευνητές ισχυρίζονται πως ο μεγάλος ζωγράφος του 16ου 
αιώνα Caravaggio χρησιμοποιούσε τεχνικές σκοτεινού θαλάμου 
για να δημιουργήσει τα αριστουργήματά του, περισσότερα από 
300 χρόνια πριν την εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής. 
Το πόρισμα αυτό εξηγεί γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι στους 
πίνακες του ζωγράφου φαίνονται να είναι αριστερόχειρες - η 
εικόνα που προβλήθηκε πάνω στον καμβά ήταν ανεστραμμένη. 
Η ιστορικός τέχνης Roberta Lapucci δήλωσε πως το δραματικό 
στυλ φωτισμού και σκιάς “chiaroscuro” του Caravaggio ήταν 
βασισμένο πάνω σε ένα ολόκληρο σετ τεχνικών που αποτελεί 
βάση της φωτογραφίας. 
Οι ιστορικοί τέχνης γνώριζαν εδώ και χρόνια πως ο Caravaggio 
εργαζόταν σε ένα είδος σκοτεινού θαλάμου, φωτίζοντας τα 
θέματά του με φως από μια τρύπα στο ταβάνι και προβάλλοντας 
την εικόνα πάνω στον καμβά, χρησιμοποιώντας ένα φακό 
κι ένα καθρέφτη. Αλλά η Lapucci είναι η πρώτη από τους 
ερευνητές που προτείνει πως ο ζωγράφος επικάλυπτε τον 
καμβά με φωτοευαίσθητες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας 
φωσφορίζουσας σκόνης προερχόμενης από πυγολαμπίδες, 
προκειμένου να “αποτυπώσει” την εικόνα όπως έκαναν αργότερα 
οι φωτογράφοι του 19ου αιώνα. Στη συνέχεια η Lapucci πιστεύει 
πως ο ζωγράφος χρησιμοποιούσε μόλυβδο αναμεμιγμένο 
με χημικά όπως ο υδράργυρος, για να τονίσει την εικόνα με 
μεγαλύτερη καθαρότητα.
 Η ιταλίδα ιστορικός, η οποία διδάσκει σε Ινστιτούτο Καλών 
Τεχνών στη Φλωρεντία, στο Studio Art Centers International, 
βάσισε την υπόθεσή της στις έρευνες του Βρεταννού David 
Hockney, ο οποίος στο βιβλίο του Secret Knowledge του 
2001 έγραψε πως πολλοί μεγάλοι ζωγράφοι του παρελθόντος 
χρησιμοποιούσαν οπτικά μέσα για να δημιουργήσουν τους 
πίνακές τους.
“Υπάρχουν πολλές σχετικές ενδείξεις. Το κυριότερο, πως ο 
Caravaggio ποτέ δεν έκανε προσχέδια”, είπε η Lapucci. Επίσης 
η χρήση υδραργύρου θα μπορούσε να εξηγήσει τη βίαιη 
συμπεριφορά του ζωγράφου - η έκθεση σε βαρέα τοξικά μέταλλα 
επηρεάζει το νευρικό σύστημα. Ο Caravaggio ήταν διαβόητος για 
τη συμμετοχή του σε καυγάδες, ένας εκ των οποίων οδήγησε το 
1606 στο θάνατο ενός νεαρού. Τότε ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε 
να φύγει από τη ρώμη και να εγκατασταθεί στη Μάλτα.
για να αποδειχτεί αυτή η υπόθεση, θα πρέπει τα έργα του 
Caravaggio να περάσουν από εργαστηριακό έλεγχο και να 
ληφθούν δείγματα, κάτι το οποίο φυσικά δεν είναι ιδανικό. 
Πάντως η ρώμη εκείνης της περιόδου ήταν το επιστημονικό κέντρο 
του κόσμου. Ακόμη, ο προστάτης του Caravaggio, Καρδινάλιος 
Del Monte, ήταν ταυτόχρονα υποστηρικτής του γαλιλαίου, και 
όλοι έβρισκαν συναρπαστικές τις ανακαλύψεις στη φυσική και την 
οπτική. Ο Leonardo da Vinci, που έζησε τον προηγούμενο αιώνα 
από τον Caravaggio, γνώριζε τις αρχές της “Camera Obscura”, 
αλλά η Roberta Lapucci πιστεύει πως ο Caravaggio ήταν ο πρώτος 
που χρησιμοποίησε φωτογραφικές τεχνικές υπηρετώντας τη 
ζωγραφική.
                                    A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

Αναλυτικά το πρόγραμμα	
στο www.photo.gr

Mamiya DL33
Ο μεγάλος αδερφός της DL28
Η επιτυχία που γνώρισε το μοντέλο DL28 της Mamiya 
μεταξύ των επαγγελματιών φωτογράφων ώθησε την 
εταιρεία να ανακοινώσει το επόμενο επίπεδο στα high-end 
ψηφιακά φωτογραφικά συστήματα μεσαίου φορμά: τη 
Mamiya DL33. Το μοντέλο DL33 συνδυάζει το σύστημα 
Mamiya 645AFD III με ψηφιακή πλάτη Leaf Aptus-II 7. 
Με διαστάσεις 36x48mm ο αισθητήρας της Leaf έχει 
διπλάσιο μέγεθος από τους αισθητήρες των full frame DSLR 
(24χ36mm). Η ανάλυσh είναι 33 Megapixel, ενώ κάθε pixel 
έχει μέγεθος (dot pitch) 7.2micron. Το μεγάλο μέγεθος των 
pixel ωφελεί σημαντικά την ποιότητα της εικόνας, όσον 
αφορά τον πλούτο και την ακρίβεια των χρωμάτων, την 
ομαλή τονική μετάβαση, τη λεπτομέρεια, και το χαμηλό 
επίπεδο θορύβου. Το σώμα Mamiya 645 AFD III διαθέτει 
απύρηνο μοτέρ για γρηγορότερο autofocus με μεγαλύτερη 
ακρίβεια. Ακόμη, έχει ενσωματωθεί βελτιωμένο interface 
για την επικοινωνία ανάμεσα στο σώμα, το φακό και 
την ψηφιακή πλάτη. για το χειρισμό της μηχανής έχει 
ενσωματωθεί επίσης οθόνη αφής 3.5 ιντσών, η μεγαλύτερη 
της αγοράς, με υψηλή φωτεινότητα και αντίθεση για χρήση 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιώντας 
τις ταχύτερες κάρτες CompactFlash της αγοράς, η πλάτη 
Aptus-II 7 επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών με ρυθμό ένα 
καρέ ανά δευτ.
Η Mamiya DL 33 θα είναι διαθέσιμη τον Απρίλιο του 2009.
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