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Σημεία των καιρών

Ζει το παραδοσιακό άλμπουμ;
Απάντηση: “Ζει και βασιλεύει και την Ελλάδα κυριεύει!” 
Οι αδελφοί Αλέκος και Θανάσης ΘΕΟΧΑΡΗΣ που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά 

πάνω από είκοσι χρόνια στο άλμπουμ είναι κατηγορηματικοί: «Το παραδοσιακό, 

χειροποίητο άλμπουμ δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από την αγορά για πολλούς και 

διαφόρους λόγους» και συμπληρώνουν: «Προς Θεού! Δεν είμαστε εναντίον του 

ψηφιακού άλμπουμ. Στην επιχείρησή μας το έχουμε εντάξει εδώ και πολλά χρόνια και 

μάλιστα το πουλάμε πολύ καλά. Αλλά είναι άλλο πράγμα το κλασσικό άλμπουμ…» 

Γιατί; ρωτήσαμε… «Γιατί φανερώνει αρχοντιά και διαθέτει τη γοητεία του μοναδικού, 

του χειροποίητου, του κλασικού. Σε ένα παραδοσιακό άλμπουμ με καλαίσθητα 

τοποθετημένες πάνω τις φωτογραφίες μπορεί κάποιος π.χ. να το στολίσει και με άλλα 

πρόσθετα υλικά και αναμνηστικά του γάμου. Όμως πρέπει να είναι τόσο ο πελάτης όσο 

και ο φωτογράφος μερακλήδες! Εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Το ψηφιακό άλμπουμ 

στήνεται τυποποιημένα, στα γρήγορα και μάλιστα από εξωτερικό συνεργάτη. Για την 

ευκολία αυτή οι φωτογράφοι το προτιμούν έστω κι αν τους στοιχίζει πανάκριβα…» 

Δηλαδή είναι πιο φθηνό ένα δερμάτινο παραδοσιακό άλμπουμ; «Βεβαίως! Απαιτεί 

μόνο χρόνο για να τοποθετηθούν πάνω οι φωτογραφίες. Τίποτα άλλο». Και γιατί όλοι 

προωθούν το ψηφιακό; «Γιατί κινείται στη ψηφιακή εποχή της εικόνας και σαν νέο 

προϊόν πουλιέται πιο εύκολα στον πελάτη». Και τα ποσοστά πωλήσεων τι λένε; 	

«Οι φωτογράφοι είναι πολύ σκεπτικοί και θα λέγαμε διχασμένοι. Πολλοί δεν 

εγκαταλείπουν το παραδοσιακό  άλμπουμ γιατί δεν τα πάνε καλά με την τεχνολογία. 

Άλλοι μπαίνουν στο ψηφιακό χωρίς γνώσεις και τα κάνουν θάλασσα. Γενικά 

βρισκόμαστε σε μία μεταβατική περίοδο. Πάντως πιστεύουμε ότι μόλις κατασταλάξουν 

τα πράματα το καλό χειροποίητο παραδοσιακό άλμπουμ θα συνεχίσει να κρατά ένα 

πολύ καλό ποσοστό στην αγορά...»

ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ Ο.Ε. Τηλ. 210 3463574, e-mail: theobros@acci.gr
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Χρυσές δημοπρασίες
Την περασμένη Τρίτη (31 Μαρτίου 

2009), ο γνωστός οίκος δημοπρασιών 

Christie’s της Νέας Υόρκης έβγαλε στο 

σφυρί συνολικά 116 φωτογραφίες 

γνωστών φωτογράφων του 20ου αιώνα 

με τιμή εκκίνησης, στη συντριπτική 

πλειοψηφία των έργων, πενταψήφιο 

αριθμό δολλαρίων. Η δημοπρασία 

πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

και οι φωτογραφίες μοσχοπoυλήθηκαν, 

με πρώτη και καλύτερη ένα έργο του 

Danny Lyon (περ. 1942) στο καθόλου 

ευκαταφρόνητο ποσό των 56.250 

δολαρίων. Ο οίκος Christie’s δεν 

είναι η πρώτη φορά που δημοπρατεί 

φωτογραφίες. Το έχει ξανακάνει τα 

τελευταία δέκα χρόνια πολλές φορές 

καταφέρνοντας όχι απλά να πιάσει τους 

στόχους του αλλά να τους ξεπεράσει 

κατά πολύ. Το ίδιο έχει παρατηρηθεί 

και στους Sothby’s του Λονδίνου και σε 

άλλες αντίστοιχες σοβαρές δημοπρασίες 

φωτογραφιών του εξωτερικού. 

Αντίθετα, όσο κι αν προσπάθησα να 

θυμηθώ, κάποια σοβαρή δημοπρασία 

με έργα Ελλήνων φωτογράφων στη 

χώρα μας τα τελευταία χρόνια δεν 

το κατάφερα. Ερωτώ λοιπόν: Με 

δεδομένο την πολύ καλή οργάνωση 

μιας δημοπρασίας από ένα φερέγγυο 

οίκο στη χώρα μας, πόσο θα έπιανε 

μια αυθεντική εκτύπωση εποχής με την 

υπογραφή του καλλιτέχνη;

Πόσο θα έπιανε π.χ. ένας Χαρισιάδης, 

ένας Μελετζής, ένας Τλούπας 

ή μία Βούλα Παπαϊωάννου; Νεώτεροι 

και εν ζωή Έλληνες φωτογράφοι θα 

είχαν κάποια τύχη; Με άλλα λόγια: 

Υπάρχουν συλλέκτες στη χώρα μας 

που θα επένδυαν σε έργα Ελλήνων 

φωτογράφων και μέχρι ποιό ποσό; 

Υπάρχει άραγε στη χώρα μας αντίστοιχη 

αγορά φωτογραφικών έργων και πόσα 

λεφτά μπορεί να επενδύσει;

Το ερώτημα μέλλει να απαντηθεί...

www.photo.gr
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Προκειμένου να παρουσιάσει σε επιλεγμένους retailers και στον 
ειδικό τύπο τα νέα προϊόντα Canon, η ελληνική αντιπροσωπεία 
Intersys SA διοργάνωσε εκδήλωση το Σάββατο 4 και την 
Κυριακή 5 Απριλίου στο ξενοδοχείο Athens Classical Imperial 
αίθουσα Miami.  Tους προσκεκλημένους καλωσόρισε ο 
διευθυντής Τομέα Καταναλωτικών προϊόντων κος Διονύσης 
Ζήβας. Όπως είπε: «Μέσα από τις κρίσεις οι εταιρείες 
ανακαλύπτουν ξανά τον εαυτό τους και ανακατανέμονται τα 
μερίδια. Το 2009 θα είναι η δυνατότερη χρονιά της Canon 
με την EOS 5D MkII  να έχει ξεπεράσει κάθε στατιστικό 
προηγούμενο και την EOS 500D να αναμένεται να γίνει το 
απόλυτο best seller της χρονιάς.  Τρία στοιχεία που διέπουν 
τη νέα παραγωγή Canon είναι φρένο στα Megapixel-
καλύτερη ποιότητα κατασκευής και-έμφαση στο design…»
Την παρουσίαση ανέλαβε η Senior Product Manager κα 
Νατάσσα Βελεσιώτη. Με εξαιρετικό ενδιαφέρον έγινε δεκτή 
από το ακροατήριο η ανάλυση έρευνας αγοράς της εταιρίας 
μελετών GfK με εκπρόσωπο τον General Manager GfK 
Hellas κο Σπύρο Καμιλέρη. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε 
χρόνος touch and try, για να μπορέσουν οι παριστάμενοι 
να δοκιμάσουν τα νέα προϊόντα.  Ανάμεσα στα πάμπολλα 
προϊόντα που παρουσιάστηκαν και κέντρισαν το ενδιαφέρον 
των παρισταμένων την κεντρική θέση είχε η μόλις αναγγελθείσα 
EOS 500D, η πρώτη στον κόσμο «βασική» ρεφλέξ με 
αισθητήρα 15Megapixel και HD video που αναμένεται να κάνει 
πάταγο στην αγορά με τη χαμηλή τιμή και τα τόσα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα. Η 500D πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο της 
το Μάιο, οπότε θα αρχίσει να γεμίζει με κομμάτια τα ράφια των 
καταστημάτων. 

Εξίσου σημαντική είναι και η νέα σειρά βιντεοκαμερών Legria 
που εμπεδώνει την πρωτοκαθεδρία του AVCHD φορμά ακόμη 
και στον καταναλωτικό τομέα. Για παράδειγμα, η βιντεοκάμερα 
Legria HFS10 ένα από τα καλύτερα μοντέλα της νέας σειράς 
High Definition υιοθετεί τη σωστή αποθηκευτική προσέγγιση 
ενσωματώνοντας και 32GB flash memory onboard και θύρα 
SDHC (ως 32GB) CMOS αισθητήρα 8 Megapixel, φακό 10x 
με διάμετρο φίλτρου 58mm και πληθώρα χαρακτηριστικών 
δανεισμένων από τον κόσμο των επαγγελματικών βιντεοκαμερών 
όπως Zebra pattern, Colour Peak και Colour Bar/Test Tone.

ΙΝΤΕRSYS 210 9554000

Νέα προϊόντα Canon 
Eκδήλωση Intersys στο ξενοδοχείο Athens Classical Imperial
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http://www.avbphotoworld.com/


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 18 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 6  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 5

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

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

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

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Σύνταξη: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική 

υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.  

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

www.photo.gr

Κάποιες ελπίδες για την Polaroid
Aπόφαση δικαστηρίου για την πώληση
Ο δικαστής Gregory Kishel, που είχε αναλάβει την υπόθεση χρεωκοπίας της Polaroid Corp, θεώρησε 
πως είναι πολύ αργά για τους πιστωτές της εταιρείας να ερευνήσουν την οικονομική κατάσταση των 
στελεχών της εταιρείας όσον αφορά την επικείμενη πώληση. Ο Kishel ενέκρινε την αίτηση των 
δικηγόρων της Polaroid να αποσυρθούν πρόσφατες νομικές κλητεύσεις όσον αφορά το άνοιγμα 
των λογαριασμών της CEO Mary Jeffries και του πρώην επιχειρηματικού συμβούλου David 
Baer. «Ο χρόνος είναι χρήμα» δήλωσε ο δικαστής, απορρίπτοντας την αίτηση. «Υπάρχει 
συνεχιζόμενη οικονομική ζημία η οποία υπαγορεύει η πώληση να γίνει γρήγορα». 
Παράλληλα ενεργή παραμένει η πρωτοβουλία για την επανακυκλοφορία του φιλμ άμεσης 
εμφάνισης Polaroid. Ο David Bias, συνιδρυτής της ιστοσελίδας SavePolaroid.com, σε 
συνεργασία με τον Dr. Florian Kaps, του site unsaleable.com, ίδρυσαν δύο εταιρείες, 
την «PolaPremium» και την «The Impossible Project». 
Η PolaPremium, σε συνεργασία με την Polaroid, θα γιορτάσει την ιστορία της 
εταιρείας και θα παρέχει στο κοινό τις τελευταίες ποσότητες από φιλμ Polaroid, 
φωτογραφικές μηχανές και άλλα σχετικά αντικείμενα. Η δεύτερη εταιρεία, «The Impossible 
Project» θα ξεκινήσει να παράγει νέα αναλώσιμα άμεσης εμφάνισης φιλμ συμβατά με 
Polaroid το 2010. Ο Kaps αγόρασε το τελευταίο εργοστάσιο Polaroid στην πόλη Enschede 
της Ολλανδίας, διατηρώντας τους 11 καλύτερους εργάτες, και πειραματίζεται με τεχνικές 
και υλικά για να φτιάξει φιλμ συμβατά με τις μηχανές Polaroid 600, SX-70 και Spectra.

Tamron SP AF60mm F/2.0 DI II Macro 1:1
Νέος φακός life-size macro
H Ιαπωνική Tamron ανακοίνωσε το φακό SP AF60mm F/2.0 Di II 
LD (IF) MACRO 1:1 (Model G005), ένα life-size macro σχεδιασμένο 
αποκλειστικά για ψηφιακές φωτογραφικές SLR με αισθητήρα σε φορμά 
APS-C. Η εστιακή απόσταση είναι 93mm (αντίστοιχη 35mm) και το 

μέγιστο διάφραγμα f/2.0, είναι κατά ένα stop 
πιο γρήγορο από τους φακούς με f/2.8 που 
συνηθίζεται σε αυτή την κατηγορία. Σύμφωνα 
με την εταιρεία, ο συγκεκριμένος μεσαίας 
εστιακής απόστασης φακός επιτυγχάνει 
λεπτή ισορροπία μεταξύ του φαινομένου 
εστίασης/αποεστίασης και οξύτητας της 
εικόνας. Στα οπτικά του στοιχεία περιλαμβάνει 
δύο κρύσταλλα χαμηλής διάχυσης για 
μείωση οπτικών εκτροπών και νέα πολλαπλή 
επίστρωση BBAR (Broad-Band Anti-
Reflection) για τη μείωση φαντασματωδών 
ειδώλων και ανακλάσεων (ghosting/flare). Θα 
κυκλοφορήσει σε εκδόσεις για ρεφλέξ Canon, 
Nikon (με ενσωματωμένο μοτέρ autofocus) 
και Sony.

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. 210 3222626

Leica
Αναβάθμιση firmware για την D-Lux 4
Η Leica ανακοίνωσε την αναβάθμιση του firmware για την 
compact ψηφιακή D-Lux 4. Η νέα έκδοση 1.20 βελτιώνει 
την απόδοση για τη λειτουργία του αυτόματου white 
balance και της αυτόματης εστίασης. Η αναβάθμιση είναι 
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Leica, μαζί με αναλυτικές 
οδηγίες 

http://en.leica-camera.com/service/downloads/compact_

cameras/d-lux_4/index.html

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

www.photo.gr


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 18 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 6  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 6

http://www.photographer-studio.com


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 18 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 6  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 7

Carl Zeiss Distagon T* 3.5/18 
Τώρα έκδοση και για Canon
Ο υπερευρυγώνιος φακός Distagon T* 3.5/18, με 
εστιακή απόσταση 18mm (ισοδυναμία στα 35mm) 
ήταν μέχρι πρότινος διαθέσιμος για μοντούρες Nikon 
και Pentax αντίστοιχα. 
Στην έκθεση Photo Imaging Expo 2009 η Carl Zeiss 
ανακοίνωσε μία έκδοσημοντέλο για μοντούρες 
Canon, που θα είναι διαθέσιμο προς το τέλος της 
χρονιάς. Ο Distagon T* 3.5/18 διαθέτει εντυπωσιακό 
οπτικό πεδίο 99°. Έχει σχεδιαστεί με ένα πλέον 
οπτικό στοιχείο στο πίσω μέρος, που βελτιώνει την 
ποιότητα της εστίασης από το άπειρο μέχρι τα 30 
εκατοστά που είναι η ελάχιστη απόσταση εστίασης. 
Διαθέτει ειδική πολλαπλή επίστρωση Zeiss T* για την 
αποφυγή εσωτερικών ανακλάσεων και βελτίωση της 
διακριτικής ικανότητας. Όπως όλοι οι φακοί της Carl 
Zeiss για ρεφλέξ, ο Distagon T* 3.5/18 χρησιμοποιεί 
την τεχνολογία Zeiss color matching που προσφέρει 
ομαλή τονικότητα και πιστή χρωματική απόδοση 
ανεξάρτητα από εστιακή απόσταση.

Phase One
Σημαντική επένδυση στη Mamiya
Μεγάλο μέρος των μετοχών της Mamiya Digital Imaging απέκτησε 
η σκανδιναυϊκή Phase One, χωρίς να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες 
σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη. Στόχος της σημαντικής επένδυσης από 
πλευράς της Phase One είναι να επιταχύνει την ανάπτυξη προηγμένων 
φωτογραφικών συστημάτων μεσαίου φορμά, αυξάνοντας την εμπειρία 
στο σχεδιασμό και τις οικονομίες κλίμακας στην ανάπτυξη προϊόντος, το 
μάρκετινγκ και τις πωλήσεις. 
Προκειμένου να διατηρηθεί η καθαρότητα όσον αφορά το brand 
positioning και να ελαχιστοποιηθεί η προϊόντική επικάλυψη, η Phase One 
θα αναλάβει τη στρατηγική ηγεσία για το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, 
μάρκετινγκ και διανομής των εταιρειών, σε στενή συνεργασία με το 
management της Mamiya. Όπως και το κορυφαίο φωτογραφικό σύστημα 
645 που ανακοινώθηκε πέρσι, οι μελλοντικές ψηφιακές πλάτες που 
βασίζονται στην τεχνογνωσία της Phase One θα κυκλοφορούν στην αγορά 
και με τις δύο επωνυμίες, Phase One και Mamiya.

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Έκθεση φωτογραφίας και Masterclass με τον Renaud Monfourny
Στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου 
της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη το πάντα δραστήριο Μουσείο 
Φωτογραφίας οργανώνει έκθεση του Renaud Monfourny στο 
Φουαγιέ του Ολύμπιον με τίτλο «Πορτρέτα του κινηματογράφου»  
με, όπως μαρτυρεί και το όνομα της, πορτρέτα δημοφιλών  
ηθοποιών, σκηνοθετών και ανθρώπων του κινηματογράφου.  
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 6 Απριλίου στις  
20:00, παρουσία του δημιουργού. 
Την ίδια μέρα στις 12:00, ο καταξιωμένος Γάλλος δημιουργός 
θα πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο στο Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης όπου θα παρουσιάσει τη δουλειά του, ενώ θα 
συζητήσει με τους ενδιαφερόμενους για τη φωτογραφία και το 
πορτρέτο. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Γαλλικό Προξενείο 
Θεσσαλονίκης, το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και το Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
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http://www.damaskinos.gr/usb/
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Αφοί Θεοδώρου
Δηλώσεις περί PHOTOVISION 
Στο κείμενο που ακολουθεί 
παραθέτουμε σύντομη δήλωση που 
μας έστειλε η εταιρεία Αφοί Θεοδώρου 
σχετικά με την έκθεση. 
“Από τις επαφές μας με τους 
επαγγελματίες του χώρου κυρίαρχη 
αίσθηση ήταν η απουσία καινοτομιών 
και νέων εξελιγμένων προϊόντων  
που ήταν πάντα το σήμα κατατεθέν 
αυτής της έκθεσης. Κατά την άποψη 
των επισκεπτών μας μεγάλη ήταν και 
η συμμετοχή εταιριών με προϊόν το 
ψηφιακό album που επιδίδονταν σε 
έντονο ανταγωνισμό τιμών.
Με τις δεδομένες οικονομικές συγκυρίες 
καθώς και με την κακή ψυχολογία που 
έχει κυριαρχήσει λόγο του συνεχή 
βομβαρδισμού από το μέσα μαζικής 
ενημέρωσης θα ήταν δύσκολο να 
περιμένει κανείς κάτι καλύτερο από 
αυτό που μας έδωσε η Photovision  ’09.
Παρά τις οποιεσδήποτε συνθήκες όμως 
η Ρhotovision δεν παύει να αποτελεί τον 
χώρο που η κάθε εταιρία που ειδικεύεται 
στο φωτογραφικό κλάδο μπορεί να 
παρουσιάσει τα νέα της προϊόντα και 
να έρθει σε επαφή με πελάτες της απ 
όλη την Ελλάδα. Επίσης αποτελεί  το 
χώρο που ο επαγγελματίας φωτογράφος 
μπορεί να ενημερωθεί για όλες τις νέες  
εξελίξεις στο φωτογραφικό κλάδο. 
Με βάση τα παραπάνω νομίζουμε 
ότι η Ρhotovision για άλλη μια φορά 
εκπλήρωσε με επιτυχία τον σκοπό της.”

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 9270492

Αλληλογραφία

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 9410888
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http://www.inowines.gr
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PHOTOVISION 2009
Φωτογραφικό οδοιπορικό  
Ολοκληρώνουμε σήμερα την αναφορά μας στην κλαδική έκθεση PHOTOVISION με φωτορεπορτάζ από περίπτερα που ξεχώρισαν για 
την σχεδίαση και την λειτουργική κατασκευή τους (η παρουσίαση γίνεται με σειρά περιπτέρου). Αναλυτική και πλήρης παράθεση όλων 
των περιπτέρων θα γίνει από τις σελίδες του περιοδικού μας PHOTOBUSINESS που θα κυκλοφορήσει τον Μάιο. 

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ  ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Το μοντέλο της εταιρίας ξεπέρασε σε “σεξ απήλ” και τη γρήγορη μοτοσυκλέττα

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ & Ι Α.Ε.
Το μεγαλύτερο σε τετραγωνικά μέτρα περίπτερο 
της έκθεσης με την διατομή ενός τεράστιου 
φακού Νikon να δεσπόζει.

KODAK (NEAR EAST) INC.
Πρώτο στην είσοδο, το περίπτερο της Kodak ξεχώρισε με τη φιλικότητα 
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FUJIFILM HELLAS Α.Ε.
Η πράσινη “ήρεμη και διαχρονική δύναμη“ 

DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Πολυμηχανήματα, εκτυπωτές και προπάντων φιλικό περιβάλλον

ATLAS DIGITAL
Λύσεις και 
προτάσεις  
εκτυπώσεων.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Α. & Ε. Ο.Ε.
Τσάντες, θήκες και αξεσουάρ σε ένα μεγάλο και ευρύχωρο  περίπτερο

XEROX HELLAS A.E.E.
Πρώτη εντυπωσιακή παρουσία στη PHOTOVISION.

NORITSU 

HELLAS
Ψηφιακά 
minilab με 
το κύρος του 
Ιαπωνικού 
εργοστασίου.

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. 
Εκλεψε τις εντυπώσεις με την άρτια οργάνωση
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ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
Καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και live φωτογραφήσεις.

FΟURLIS TRADE S.A. - SAMSUNG
Σταθερές αξίες στο περίπτερο του κορεάτικου κολοσσού 

ΣΑΛΚΟΦΩΤ ΑΕ
Μια ζεστή και φιλόξενη παρουσία στη PHOTOVISION

EPSON HELLAS
Εκτυπώσεις για όλα τα γούστα και σε όλα τα μεγέθη.

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
Όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα με την Sanyo να κλέβει την παράσταση

ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε.
Πρώτη και εντυπωσιακή παρουσίαση της Ricoh, Minox και Rollei.

PHOTO SHOP  DIGITAL  
Ιταλική φινέτσα και πλούσια σειρά ψηφιακών άλμπουμ από την 
ανερχόμενη εταιρεία που έχει την έδρα της στην Λαμία.
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ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. Ο.Ε. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

DIGITAL WAY IKONA LAB - MYIKONA           

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.

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

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

XLG ART POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS

PAPERS Α.Ε. CMC - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ

STUDIO ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

ICONNET -ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε KONPOLI - Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ

ENESSIS - ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. 

HELLAS DIGITAL DIGITAL BOOK - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
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Eπιχειρήσεις

Φωτόγραμμα - Β.Στάμος
Ψηφιακό Εργαστήρι φωτογραφίας και εικόνας

Το “Φωτόγραμμα” είναι ένα φωτογραφικό εργαστήρι στη καρδιά της 

πολυπολιτισμικής πλέον Κυψέλης, φτιαγμένο με μεράκι και αγάπη από 

έναν άνθρωπο που άφησε μια πολυταξιδεμένη ζωή για να ακολουθήσει το 

πάθος του, τη φωτογραφία. 

Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το πάθος ο Βασίλης Στάμος, εγκαταλείπει τη 

ζωή του ναυτικού και εγγράφεται στη σχολή της ΑΚΤΟ και στη συνέχεια 

στο ΤΕΙ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Ίδρυσε το κατάστημα 

του στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Έκτοτε εξυπηρετεί αρκετούς πελάτες 

του κέντρου αλλά και της επαρχίας όπως μας διευκρίνισε ο ίδιος.

Βασικός του στόχος και συνάμα φιλοσοφία της επιχείρησης είναι να 

εξυπηρετεί τους πελάτες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: είτε πρόκειται για 

μια απλή υπηρεσία με ελάχιστο κέρδος είτε για την φωτογράφηση γάμων 

και βαπτίσεων. 

Οι υπηρεσίες της επιχείρησης περιλαμβάνουν εκτυπώσεις φωτογραφιών 

από κάθε αναλογικό και ψηφιακό μέσο ακόμα και κινητό τηλέφωνο, 

αντιγραφή και ηλεκτρονική επεξεργασία και αποκατάσταση παλαιών 

φωτογραφιών, φωτογραφίες διαβατηρίων και ταυτοτήτων αλλά και για 

όλους τους τύπους εγγράφων. 

Βέβαια όπως μας δήλωσε ο ίδιος “το μεγαλύτερο κομμάτι του τζίρου 

προέρχεται από τις φωτογραφίες γάμου και βαπτίσεων. Αναλαμβάνουμε 

φωτογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις με σύγχρονο ψηφιακό εξοπλισμό 

για γάμους, βαπτίσεις, αρραβώνες και ποικίλες εκδηλώσεις αλλά και 

διαφημιστική και βιομηχανική φωτογραφία και αρκετές φωτογραφήσεις 

πορτραίτου. Προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο και θέλουμε να είμαστε 

έντιμοι και ειλικρινείς με τους πελάτες μας. Τα καλά νέα ταξιδεύουν 

γρήγορα και έτσι έχουμε καταφέρει να έχουμε πελάτες όχι μόνο από την 

Αττική αλλά και από όλη την Ελλάδα”. 

Θεωρώντας ότι η επιβίωση του ελληνικού φωτογραφικού καταστήματος 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την τεχνολογική εξέλιξη και την 

παρακολούθηση των τάσεων στην παγκόσμια αγορά, τα τελευταία χρόνια 

το “Φωτόγραμμα” έχει προχωρήσει και στην δημιουργία ψηφιακών 

άλμπουμ. Στα μυστήρια που αναλαμβάνει το εργαστήριο Ο Βασίλης Στάμος 

κατασκευάζει και το δημιουργικό μέρος των άλμπουμ και στη συνέχεια τα 

προωθεί για εκτύπωση σε ειδικευμένους συνεργάτες. 

“Η μετάβαση στην ψηφιακή τεχνολογία και ο σημαντικός περιορισμός 

των κερδών από το φιλμ και τις εκτυπώσεις έχουν ωθήσει τα ελληνικά 

φωτογραφικά καταστήματα να βρουν νέες διεξόδους και προϊόντα για 

να επιβιώσουν. Με την άφιξη των ψηφιακών μηχανών οι εκτυπώσεις 

μειώθηκαν. Βέβαια οι κάρτες των μηχανών είναι πραγματικά απρόβλεπτες. 

Μπορεί τη μία μέρα να μην έχουμε καθόλου εκτυπώσεις και την επόμενη 

να φέρει ένας πελάτης μια κάρτα με 300 φωτογραφίες και να τις θέλει 

τυπωμένες. Δυστυχώς είναι όμως ένας απρόβλεπτος παράγοντας κέρδους”. 

Τι γίνεται όμως με όσους επιμένουν αναλογικά; Ο Βασίλης Στάμος 

προσπαθώντας να δώσει ότι καλύτερο στους πελάτες, μας απάντησε: 

“Υπάρχουν αρκετοί πελάτες που δεν θέλουν να αλλάξουν την παλιά 

μηχανή με ψηφιακή. Για αυτούς, ακόμα και αν είναι λίγοι, διατηρούμε 

πάντα στοκ σε συμβατικά αναλώσιμα και αναλαμβάνουμε τις εκτυπώσεις. 

Προτεραιότητα μας είναι να ευχαριστούμε όλους τους πελάτες και ειδικά 

αυτούς παραμένουν πιστοί σε εμάς όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας 

μας.”

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΑ, Βασίλης Στάμος Αγ. Ζώνης 50, Κυψέλη 

Τηλ.: 210 8670685 Κιν.: 6944303464 Fax: 210 8676168

info@photograma.gr, www.photograma.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Με σπουδές στο εξωτερικό 

και πολύχρονη εμπειρία στον 

επαγγελματικό στίβο, ο Χρήστος 

Λιάτσης θεωρείται ένας από 

τους καλύτερους φωτογράφους 

ντοκουμέντου και πορτραίτου. 

Ο φακός του έχει απαθανατίσει 

διάσημους, πολιτικούς, ηθοποιούς 

ακόμη και τα μοναστήρια του 

Αγίου Όρους. 

Σε όλες τις εκφάνσεις της δουλειάς 

ο πρωταρχικός και μοναδικός του 

στόχος- όπως μας εξομολογείται 

ο ίδιος - είναι η αναζήτηση της 

πραγματικότητας, απαλλαγμένης 

από στιλιζαρίσματα και 

ωραιοποιήσεις. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Χρήστος Λιάτσης  
Φωτορεπορτάζ με προσωπικό ύφος και ιδέες

• Πως ξεκίνησε η σχέση σας με τη φωτογραφία;

Η φωτογραφία ήταν ένα πάθος το οποίο το είχα από μικρή ηλικία. Το σημαντικότερο είναι ότι 

με υποστήριξε σε αυτό η οικογένεια και ειδικά ο πατέρας μου, γιατί είναι σχετικά εύκολο να 

βρει ο καθένας αυτό που του αρέσει αλλά είναι δύσκολο καμιά φορά να το υλοποιήσεις. Έτσι 

σπούδασα φωτογραφία και γραφικές τέχνες στο Wolverhampton University στην Αγγλία. 

• Ποιο είδος φωτογραφίας σας έχει κερδίσει;

Ασχολούμαι περισσότερο με το ντοκουμέντο και τα πορτραίτα. Ξεκίνησα να δουλεύω 

το1991. Αυτό που αρχικά με ενδιέφερε ήταν η διαφήμιση αλλά είναι ένας πολύ δύσκολος και 

απαιτητικός κλάδος. Μετέπειτα αποφάσισα ν’ ασχοληθώ με το ντοκουμέντο, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και ειδικότερα τα έντυπα. Όταν ασχολείσαι με τη φωτογραφία ντοκουμέντου έχεις 

σταθερή συνεργασία με ορισμένα έντυπα και δεν είναι αναγκαίο να έχεις στούντιο, κάτι που 

είναι ιδιαίτερα δαπανηρό. Ενώ στη φωτογραφία ντοκουμέντου μεταφέρεις όσα χρειάζεσαι 

στο χώρο που θα γίνει η φωτογράφηση. Πλέον συνεργάζομαι κυρίως με την “Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία”, με το περιοδικό “Εφοπλιστής”, με ξένα έντυπα, ιδιωτικές εταιρείες, και ένα 

αμερικάνικο πρακτορείο. 

• Στο είδος αυτό συνήθως ο φωτογράφος καλείται να φωτογραφίσει συγκεκριμένα 

θέματα τα οποία ανατίθενται κυρίως από κάποιον εργοδότη. Υπάρχουν περιθώρια 

δημιουργικότητας σε αυτόν το τομέα;

Τα περιθώρια του να είσαι δημιουργικός σε αυτό το είδος ορίζονται δυστυχώς από το πελάτη. 

Για να είμαστε ειλικρινής, στην Ελλάδα τα περιθώρια αυτά είναι στενά. Καλώς ή κακώς υπάρχει 

συγκεκριμένη αισθητική στα ελληνικά έντυπα. Έχει να κάνει με τον πελάτη. Για παράδειγμα με 

το περιοδικό “Εφοπλιστής” έχω δημιουργική ελευθερία γιατί ο εκδότης βλέπει πιο πέρα από το 

καθιερωμένο.  

Γ. Μπαμπινιώτης/ΕΨΙΛΟΝ
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Χ.Λ. σπούδασε φωτογραφία 

και γραφικές τέχνες στο Wolver-

hampton University και ασχολείται 

επαγγελματικά με τη φωτογραφία 

από το 1991. Έχει συνεργαστεί με 

τις μεγαλύτερες εφημερίδες και 

περιοδικά της χώρας αλλά και με 

αρκετά ξένα έντυπα. Οι συνεργασίες 

του περιλαμβάνουν το Έψιλον, τη 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, τον 

Ταχυδρόμο,  το ΓΕΩ αλλά και τα γαλλικά 

International Courrier και Le Figaro.

W.Lassaly/ΕΨΙΛΟΝ

Έλληνας δημοσιογράφος στη Κίνα/ ΕΨΙΛΟΝ

Πλωτό Νοσοκομείο/ ΤΟ ΒΗΜΑ

• Τι σας ελκύει περισσότερο στα είδη με τα οποία ασχολείστε; 

Ποιες είναι οι δυσκολίες του να είσαι φωτορεπόρτερ στην 

Ελλάδα;

Στο ντοκουμέντο, όπως και στο πορτραίτο, το βασικό στοιχείο είναι 

ο άνθρωπος. Είτε πας σε μια φτωχογειτονιά είτε στο πλουσιότερο 

προάστιο, αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Αποτελεί πρόκληση 

γιατί πρέπει να δώσεις το καλύτερο σου εαυτό. Ο φωτογράφος 

όταν του αναθέτουν μια δουλειά οφείλει ακόμα και αν το θέμα του 

αξίζει για 2 σε μια κλίμακα 1-10 να το ανεβάσει στην κορυφή. 

Η βασική δυσκολία του να δουλεύεις στην Ελλάδα είναι η έλλειψη 

χρόνου. Στις ελληνικές αποστολές πρέπει μέσα σε 12-24 ώρες να 

γυρίσεις έχοντας στα χέρια σου καλό υλικό. Δεν προλαβαίνεις να 

έχεις την απαραίτητη τριβή με το θέμα σου. Στα διεθνή έντυπα δεν 

ισχύει αυτό. 

• Είναι δύσκολο για κάποιον νέο φωτογράφο να εισέλθει στο 

χώρο και βιοποριστεί από αυτόν; Τι συμβουλές θα δίνατε σε 

ένα νέο επαγγελματία;

Δυσκολίες  συναντάει ο καινούργιος σε όλα τα επαγγέλματα. 

Αν υπάρχει όμως αγάπη για το αντικείμενο και υποστήριξη από 

το άμεσο προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον, δεν είναι 

ακατόρθωτο. Θα συμβούλευα τους νέους φωτογράφους να 

ξεφεύγουν από την απλή καταγραφή. Αυτό είναι το δυσκολότερο 

και απαιτείται μελέτη φωτογραφικών βιβλίων, σεμινάρια και πολλή 

άσκηση. Πλέον με τη ψηφιακή τεχνολογία έχουμε γίνει υπερόπτες. 

Κάνουμε ένα κλικ και δεν μας ενδιαφέρει η σύνθεση, η φυσική ή 

η τεχνητή πηγή φωτός κλπ. σκεπτόμενοι ότι θα διορθωθούν όλα 

ψηφιακά. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι φωτογραφία, είναι μια 

ψηφιακή εικόνα. Κάποτε πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός. 

• Βρίσκετε θετικά σημεία στην ψηφιακή τεχνολογία;

Το μόνο θετικό είναι ότι βλέπεις άμεσα το αποτέλεσμα και δεν 

φοβάσαι όπως στους παλιούς καιρούς μήπως δεν έχει φωτιστεί 

αρκετά το slide. Δυστυχώς, σήμερα τη ποιότητα δεν τη κοιτάει 

κανείς. Και από κινητό τηλέφωνο να έχεις φωτογραφίσει τη 

Μαντόνα θα την πουλήσεις. Δεν πουλάει η ποιότητα πλέον, 

πουλάει το θέμα. Έχω δει εξώφυλλο σε γαλλικό περιοδικό γεμάτο 

ανεστίαστα pixel. Και όμως δημοσιεύτηκ, γιατί απεικόνιζε τον 

Μπους. Για εμένα αυτό σημαίνει παραμόρφωση της αλήθειας γιατί 

δεν μπορείς να διακρίνεις ξεκάθαρα εάν είναι πραγματικό γεγονός. 

Η ατέλεια σε παραπληροφορεί. Δεν πρόκειται για ένα φωτομοντάζ 

τύπου Rejlander ή των ντανταϊστών. 
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...ΤελικΗ ΑποψΗ
Αχ, αυτή η ενοχλητική σκόνη
Εντονότερο το πρόβλημα της σκόνης στους full frame 
αισθητήρες με HD Video?

Για όποιον φωτογράφο 
χρησιμοποιεί μηχανή 
DSLR, η σκόνη και τα 
σωματίδια που μπορεί 
να επικολληθούν στον 
αισθητήρα (ή καλύτερα 
στο low pass φίλτρο) 
κατά την εναλλαγή  
φακών αποτελούν  
σημαντικό πρόβλημα, 
που αν φτάσει σε προχωρημένο βαθμό υποβαθμίζει την ποιότητα 
των φωτογραφιών. Εντονότερο είναι το πρόβλημα στις full frame 
μηχανές, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους του αισθητήρα. 
Οι περισσότερες DSLR διαθέτουν κάποιο ενσωματωμένο σύστημα 
καθαρισμού, του οποίου όμως η αποτελεσματικότητα συνήθως δεν 
είναι 100%. Γι αυτό, στην αγορά συναντάμε διάφορα είδη για το 
χειροκίνητο καθαρισμό. Επίσης τα εργαστήρια και τα επίσημα service  
αναλαμβάνουν με τη σειρά τους τον καθαρισμό.
Ο διαρκής καθαρισμός του αισθητήρα ανάμεσα στην κάθε αλλαγή 
φακών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τον επαγγελματία που 
μπορεί να χρειαστεί δεκάδες αλλαγές φακών σε μία φωτογράφιση. 
Αρκετοί φωτογράφοι, λοιπόν, έχουν μάθει να ζουν με μια ποσότητα 
σκόνης, τα αποτελέσματα της οποίας είτε είναι ελάχιστα ορατά 
είτε μπορούν να αφαιρεθούν εκ των υστέρων στην ψηφιακή 
επεξεργασία. Αυτοί αναβάλλουν τον καθαρισμό του αισθητήρα 
μέχρις ότου η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο.
Στην εποχή του High Definition video, όμως, το πρόβλημα των 
σωματιδίων μπαίνει σε άλλη διάσταση - ιδιαίτερα από τη στιγμή που 
έχουν ήδη κυκλοφορήσει στην αγορά μηχανές όπως η Canon 5D 
MkII με full frame αισθητήρα και HD video. 
Βλέπετε, η υψηλή ευκρίνεια στην εικόνα συνεπάγεται και υψηλή 
ευκρίνεια στην “αποκάλυψη” κάθε ενοχλητικής λεπτομέρειας όπως 
η σκόνη στον αισθητήρα. Σε αντίθεση με τη στατική φωτογραφία, 
θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατον να αφαιρεθούν τα ίχνη 
σωματιδίων από τα δεκάδες/εκατοντάδες/εκατομμύρια ψηφιακά 
καρέ από τα οποία αποτελείται ένα video clip.
Σχετική συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα ανακαλύψαμε στο forum 
του Flickr (http://www.flickr.com/groups/photographyforrealestate/
discuss/72157613612195418/). Επαγγελματίες φωτογράφοι μιλούν 
για διάφορα προϊόντα που χρησιμοποιούν για τον καθαρισμό, 
καθώς και κάποιες τεχνικές για να μειωθεί η πιθανότητα να 
επικολληθούν σωματίδια στον αισθητήρα. Επίσης τονίζεται πως το 
μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως δεν είναι η σκόνη (την οποία λίγο 
πολύ αφαιρούν τα ενσωματωμένα συστήματα καθαρισμού) αλλά 
σωματίδια όπως είναι μικροσκοπικές ίνες και χνούδι από ρούχα, 
καθώς και η γύρη τους ανοιξιάτικους μήνες.
Ευελπιστούμε πως, καθώς θα αρχίσουν να αυξάνονται οι full 
frame μηχανές με δυνατότητα HD video στην αγορά, οι εταιρείες 
παραγωγής τους να επινοήσουν τρόπους καλύτερης προστασίας 
του αισθητήρα, ή έστω αποτελεσματικότερου καθαρισμού.	
																																		 	 																																															
     A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

Epson 
Βραβείο για τους εκτυπωτές Epson από την EDP
Ο Οργανισμός European Digital Press (EDP) Association 
κατέταξε δύο εκτυπωτές Epson, τους Stylus Pro 7900 και 
Stylus Pro 9900, στην πρώτη θέση πανευρωπαϊκά ως 
προς την εκτύπωση δοκιμίων. Η επιτροπή αξιολόγησης, 
που αποτελείται από ειδικούς της εκτύπωσης, ξεχώρισε 
τα βελτιωμένα μελάνια UltraChrome HDR (High Dynamic 
Range), την καινοτόμα τεχνολογία κεφαλής Epson 
MicroPiezo TFP (Thin Film Piezo) και το προαιρετικό σύστημα 
καλιμπραρίσματος, Epson SpectroProofer. Οι εκτυπωτές 
Epson Stylus Pro 7900 και Stylus Pro 9900 αξιοποιούν τα 
μελάνια Epson UltraChrome HDR  για να προσφέρουν 
τη μεγαλύτερη γκάμα χρωμάτων που είναι διαθέσιμη 
στην αγορά και σε συνδυασμό με την κεφαλή εκτύπωσης 
MicroPiezo TFP δημιουργεί σφαιρικά μικροσταγονίδια σε 
αυξημένη ταχύτητα για να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη 
δυνατή ποιότητα εικόνας. Επιπλέον, το προαιρετικό 
σύστημα Epson SpectroProofer προσφέρει αξιόπιστο και 
επαναλαμβανόμενο έλεγχο των δοκιμίων και καλιμπράρισμα 
για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Epson 210 8099499

Rainbow & System Graph 
Technologies 
Σύμβαση συνεργασίας
 Η Rainbow ανακοινώσε την υπογραφή σύμβασης 
συνεργασίας με την εταιρία System Graph Technologies. 
Πλέον, η εταιρία System Graph Technologies αποτελεί 
επίσημο μέλος του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων 
Μεταπωλητών της Rainbow για τα προϊόντα της Apple. 
H System Graph Technologies δραστηριοποιείται στον χώρο 
των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών, 
με εξειδίκευση στη διάθεση και την υποστήριξη Apple 
προϊόντων. Η Rainbow με αυτή τη συνεργασία προσβλέπει 
στην περαιτέρω ανάπτυξη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων 
Μεταπωλητών Αpple στην Ελλάδα και στην διεκδίκηση 
μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς στο τομέα των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών.


