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Ταξίδι

Με την Τ.I.P.A. στη Βουδαπέστη
Για το ετήσιο συνέδριο των φωτογραφικών περιοδικών 
Μεγαλεπήβολο και άκρως επιβλητικό χτισμένο σε κεντρικό λόφο της Βουδαπέστης 

δεσπόζει το Άγαλμα της Ελευθερίας (Szabadsag-szobor). Τοποθετήθηκε εκεί 

το 1947 από το κομμουνιστικό καθεστώς για να θυμίζει την απελευθέρωση της 

Ουγγαρίας - με τη βοήθεια των Σοβιετικών- από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής.

Ο σοσιαλιστικός ρεαλισμός σε όλο του το μεγαλείο. Περισσότερες πληροφορίες και 

φωτογραφικό υλικό για το ταξίδι στη Βουδαπέστη θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.
Τ. ΤζΙΜΑΣ

www.photo.gr

Ουγγαρέζικες σκέψεις
Εκτός από τις χώρες της Μέσης και Άπω 

Ανατολής που αξιοποιώ κάθε ευκαιρία που μου 

προσφέρεται  να τις επισκεφθώ, ένας άλλος 

ταξιδιωτικός προορισμός με έλκει ιδιαίτερα. 

Οι πρώην «σοσιαλιστικές» χώρες. Και αυτό 

γιατί διακατέχομαι από μία έντονη περιέργεια 

να διαπιστώσω ιδίοις όμμασι πως είναι η ζωή 

σήμερα σε αυτά τα μέρη. Πώς οι λαοί τους μετά 

από σχεδόν δύο και τρεις γενιές κομμουνιστικής 

παιδείας και γαλούχησης με τις σοσιαλιστικές 

ιδέες έχουν αφομοιώσει την απότομη μετάβαση 

στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς που 

συντελέστηκε τα τελευταία 20 χρόνια. Αρχές 

Απριλίου λοιπόν, βρέθηκα στη Βουδαπέστη. 

Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει φτώχεια ή ότι στο... 

DNA των Μαγυάρων υπάρχει κάτι ακόμη από το 

κομμουνιστικό παρελθόν. Πάντως η κατανάλωση 

είναι μετρημένη και προσαρμοσμένη στα τελείως 

απαραίτητα.Οι βιτρίνες στις συνοικίες είναι λιτές 

και καθόλου προκλητικές. Διακρίνει κανείς μία 

δωρικότητα, μία απλότητα παντού. Ο κόσμος 

δε βιάζεται. Ούτε διακατέχεται από κατοχικά 

σύνδρομα. Είδα στους δρόμους, στα πάρκα πολλά 

νεαρά ζευγάρια ντυμένα απλά να απολαμβάνουν 

τον έρωτά τους χωρίς να προκαλούν, διακριτικά 

και κομψά. Πολλά εργοτάξια σε διάφορα 

σημεία της πόλης αναμορφώνουν πλατείες και 

κοινόχρηστους χώρους. Σοκαρίστηκα δε όταν 

σε ένα jazz club δίπλα από το ξενοδοχείο που 

μέναμε, η μπάντα σταμάτησε να παίζει ακριβώς 

τα μεσάνυχτα, όπως έγραφε σχετική ανακοίνωση 

στην είσοδο (η παρέμβαση για … παράταση  

ωραρίου από την ελληνο-ισπανική παρέα μας δε 

καρποφόρησε!) Δεν ξέρω αν μπορούσα να ζήσω 

σε τέτοιο περιβάλλον. Ενδεχομένως μετά από 

πολύμηνη περίοδο προσαρμογής. Ενδεχομένως 

όχι. Πάντως προβληματίστηκα. Αξίζει άραγε να 

τρέχει κανείς από τα άγρια χαράματα μέχρι αργά 

το βράδυ παγιδευμένος στις ποικίλες υποχρεώσεις 

του; Κάποιος φίλος, μου συνέστησε να μελετήσω 

τώρα στα γεράματα … Αριστοτέλη για να βρω τις 

απαντήσεις. Εσείς έχετε καμία άλλη πρόταση;  

Ίσως ξεκούραση… 

Καλό Πάσχα. 

Θα τα ξαναπούμε σε 15 μέρες.

 

www.photo.gr
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Ταξίδι

 Άποψη της Πέστης από το Κάστρο

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την ίδρυσή 
της η TIPA (Τechnical Image 
Press Association), η ένωση των 
ευρωπαϊκών φωτογραφικών 
περιοδικών είναι πιο δραστήρια 
παρά ποτέ. Φέτος το τακτικό 
ετήσιο συνέδριο του ειδικού 
φωτογραφικού τύπου (στο οποίο 
περιλαμβάνεται και η βράβευση 
των προϊόντων της χρονιάς) 
φιλοξενήθηκε στη χώρα των 
Μαγυάρων, τη γραφική και πάντα 
φιλική Βουδαπέστη. 

Με τη TIPA στη Βουδαπέστη
Για το ετήσιο συνέδριο των φωτογραφικών περιοδικών (2-5 Απριλίου 2009)

Η ιστορία της πόλης ανάγεται στον 1ο αιώνα μ.Χ. στο λόφο Gellert εκεί που τώρα 
βρίσκονται τα διάσημα λουτρά. Από το γεωγραφικό αυτό σημείο, επίκαιρα τοποθετημένο 
πάνω στο Δούναβη πέρασαν Ρωμαίοι, Γότθοι, Ούνοι, Λογγοβάρδοι, Άβαροι και Τούρκοι 
(η Ουγγαρία έζησε κάτω από τον τουρκικό ζυγό για 150 χρόνια). Πέρα όμως από τα 
δεινά που σώρευσαν τόσοι βάρβαροι επιδρομείς, η γειτνίαση με την Αυστρία και οι 
ισχυρές γερμανικές επιρροές, όπως και η ένταξη στην Αυστροουγγαρία, είχαν θετική 
επίδραση που αποτυπώθηκε σε πολλά σημεία, από την αρχιτεκτονική ως τη μουσική, την 
κουλτούρα και τον καθημερινό τρόπο ζωής.
H Boυδαπέστη είναι μια δίδυμη πόλη αποτελούμενη από τη Βούδα και την Πέστη, 
στις δύο αντικρυστές όχθες του Δούναβη. Ο επισκέπτης πρέπει να έχει αρκετό καιρό 
στη διάθεσή του προκειμένου να βρει χρόνο για να δει τα πιο σημαντικά μνημεία: 
Για παράδειγμα το παλάτι τελειωμένο στην τρέχουσα εξωτερική μορφή του, το 
1912 από τον μεγάλο αρχιτέκτονα Ηauszmann, στέκεται επιβλητικό στις όχθες του 
ποταμού. Κατά τη διάρκεια της αυστροουγγρικής ηγεμονίας, ήταν η δεύτερη έδρα του 
αυτοκράτορα και σύμβολο της κρατικής εξουσίας. Δυστυχώς, το μεγαλύτερο μέρος 
των περίτεχνων εσωτερικών του χώρων όπως η μεγάλη αίθουσα χορού, η αίθουσα 
των Αψβούργων κλπ. κατεδαφίστηκαν στην δεκαετία του ’50 από την κομμουνιστική 
κυβέρνηση που θεώρησε το παλάτι σύμβολο της μοναρχίας. Έτσι μόνον τα εξωτερικά 
παραμένουν αναλλοίωτα - κατά ένα μέρος το παλάτι στεγάζει υπηρεσίες όπως την Εθνική 
Πινακοθήκη, τη Δημόσια βιβλιοθήκη, το Ιστορικό Μουσείο της Βουδαπέστης κλπ. Άλλα 
αξιοθέατα και μνημεία που επιβάλλεται να δει κανείς περιλαμβάνουν το τεράστιο κτήριο 
του Κοινοβουλίου (Δίαιτας) όπου εκτίθεται τα κοσμήματα του στέμματος, τη Βασιλική 
του Αγίου Στεφάνου όπου βρισκεται το λείψανο του ιδρυτή της χώρας, την εκκλησία του 
Αγίου Ματία όπου γίνονταν οι στέψεις των αυτοκρατόρων, τη λεωφόρο Αndrassy Ut  
που αποτελεί ολόκληρη προστατευόμενο μνημείο της Unesco και καταλήγει στην 
πλατεία Ηρώων κλπ. Περπατώντας στην πανέμορφη πόλη δεν αισθάνεσαι ποτέ 
απειλημένος παρά την διακριτική …απουσία αστυνομίας.  ΤΙΡΑ: Συνεδρίαση για τα βραβεία της χρονιάς



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 19 •  Μ.  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 4

Η ζωή κυλά με πιο αργούς ρυθμούς από τους αγχωτικούς και πιο τριτοκοσμικούς 
της Αθήνας: βλέπεις ζευγάρια να φιλιούνται, τα τραμ και τα τρένα ανήκουν στην 
σοβιετική κληρονομιά, τα λεωφορεία Ιkarus έρχονται από τη δεκαετία του ‘70,  
αλλά κανείς δεν μοιάζει ν’ αποζητά κάτι πιο μοντέρνο. 
Γενικά δεν φαίνεται να ενοχλεί τους Ούγγρους το όντως χαμηλότερο 
εισοδηματικό επίπεδο. Είναι πιο συγκρατημένοι σε κατανάλωση και υπερβολές. 
Όλα μοιάζουν μετρημένα και νοικοκυρεμένα περίπου με τον ίδιο τρόπο 
που ίσχυε στη χώρα μας το ’70 και το ’80 χωρίς να λέω ότι είναι τόσο πίσω. 
Αντίθετα, όλα είναι πιο καθαρά, πιο ανθρώπινα και οι ευγενείς Ούγγροι κάνουν 
….χειροφιλήματα στις κυρίες (πολιτισμός!).

TIPA GOES GLOBAL
Όσον αφορά τη διάσκεψη της TIPA, το φετεινό σπουδαίο νέο είναι η διεύρυνση. 
H ιδέα είχε καλλιεργηθεί εδώ και αρκετό καιρό, αφού στο ενιαίο περιβάλλον 
πληροφόρησης που ζούμε τα έντυπα του ειδικού τύπου έχουν κοινά 
ενδιαφέροντα, συμφέροντα και προσανατολισμό. Πολλές φορές είχε συμβεί να 
προσεγγίσουν την ΤΙΡΑ ξένα περιοδικά, εκφράζοντας την επιθυμία να ενταχθούν 
στην ένωση και να εγγραφούν ως νέα μέλη. Αυτό προφανώς αντανακλά το 
κύρος που απολαμβάνει η TIPA (έτσι για ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, 
όντας μέλη από το δεύτερο κιόλας χρόνo ίδρυσης της ΤΙΡΑ). Υπενθυμίζουμε 
ότι η ένωση των φωτογραφικών περιοδικών Τechnical Image Press Associa-
tion ξεκίνησε το 1991 και o ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ έγινε σχεδόν αμέσως μέλος ενώ 
ακολούθησε το Photobusiness το 1997).
Η κορυφαία δραστηριότητα της TIPA είναι σίγουρα η βράβευση των προϊόντων 
της χρονιάς, χάρη στην αντιπροσωπευτικότητα και την αντικειμενικότητα της 
διαδικασίας. Η διεθνής απήχηση των βραβείων φαίνεται από τη σημασία που 
αποδίδουν τα εργοστάσια τα οποία συχνά αναφέρουν τη βράβευση της ΤΙΡΑ ως 
ισχυρό ανταγωνιστικό όπλο marketing. Φέτος ήταν η τελευταία χρονιά που η 
ΤΙΡΑ βραβεύει ως ευρωπαϊκός φορέας αφού από του χρόνου προστίθενται τα 
νέα μέλη που έγιναν δεκτά κατά τη διάσκεψη της Βουδαπέστης δηλ. τα περιοδικά 
Shutterbug (HΠΑ), Photography Monthly (Αγγλία), Photo Life (Kαναδάς) και PIX 
(Νότιος Αφρική) που δίνουν παγκόσμιο πλέον χαρακτήρα στην ένωση.

Η ΚΟΥζΙΝΑ ΤΩΝ ΜΑΓΥΑΡΩΝ

Η ουγγρική κουζίνα αποτελεί βαρύτερη εκδοχή 

της γερμανικής με σήμα κατατεθέν το κοκκινο-

πίπερο σε διάφορες “εντάσεις”. Προσοχή, καίει!

Ταξίδι

Στο γραφικό χωριό Szentendre στις όχθες του Δούναβη ο τουρισμός αυτή την εποχή είναι λίγος και οι ρυθμοί της ζωής χαλαρή.
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Η φωτογραφική μηχανή CX1 πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό εύρος δυναμικής περιοχής έως 12EV και σε 
συνδυασμό με τον υψηλής ταχύτητας sensor CMOS εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα χρωμάτων. Εντυπωσιακή 
είναι η οθόνη 3.0 inch με ανάλυση 920.000 dot και με ευρεία γωνία θέασης. 

www.ricoh.com
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http://www.photomedical.gr/


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 19 •  Μ.  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ �

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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Wacom Intuos IV
Νέα γενιά ψηφιοπινακίδων
Oι επαγγελματίες αλλά και ενθουσιώδεις ερασιτέχνες, που 
ασχολούνται σοβαρά με την επεξεργασία εικόνας και το 
digital retouching, είναι εξοικειωμένοι με τα digitizer δηλ. 
τις ψηφιοπινακίδες που υποκαθιστούν με πανέξυπνο τρόπο 
και προσομοίωση φυσικών κινήσεων το ποντίκι. Από την πλέον 
εξειδικευμένη εταιρία digitizer, την Wacom, ανακοινώθηκε καινούργια 
σειρά προϊόντων και μάλιστα η Ιntuos IV, στην ανώτερη κατηγορία. 
Θα κυκλοφορήσουν τέσσερα διαφορετικά μοντέλα σε διαστάσεις Small, 
Medium, Large και XtraLarge όλα με wide format διαστάσεων από 
157.5x98.4 mm ως 487.7x304.8 mm, αυξημένη ευαισθησία (2048 επίπεδα 
πίεσης) τυπική ανάλυση 5,080 lpi, καινούργια τεχνολογία Grip Pen με κατώφλι 
πίεσης μόλις 1γρ. κλπ. Τα χειριστήρια Εxpress Keys και Τοuch Ring έχουν 
μεταφερθεί στη μία πλευρά ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι φωτεινές ενδείξεις 
με OLED (Organic LED) για πρώτη φορά σε συσκευή του είδους.  

PROGRAM A 210 �133000

Designer’s Νetbook HP  
Μόνον για κυρίες
Η διάσημη σχεδιαστρια μόδας Vivienne Tam ντύνει με γυναικεία 
φανταιζί ρούχα μία ειδική έκδοση netbook. Κυριαρχεί το 
κόκκινο χρώμα και τα μοντέρνα σχέδια εμπνευσμένα από την 
κινέζικη χρωματική παλέττα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 
ένα netbook που ακολουθεί τις προδιαγραφές 
της σειράς 700/1000 με 
CPU Intel Atom N270, 
oθόνη 1024x576 pixel 
16:9, δίσκο 60GB και 
προαιρετική θύρα 
HSDPA.

ΗP 210 8091100 Olympus E-4�0
Στην κλάση της E-420
Στο ίδιο «οικογενειακό» στυλ με την E-420 και με γνώμονα 
τις πολύ μαζεμένες διαστάσεις, η νέα Ε-450 (αισθητήρας 
LiveMOS 10Megapixel) αναβαθμίζεται με μικρές βελτιώσεις  
όπως τρία παραπάνω φίλτρα (Pop Art, Soft Focus και 
Pinhole), καινούργιος επεξεργαστής TruePic III+ μεγαλύτερη 
ενσωματωμένη μνήμη buffer που επαρκεί για 8 αρχεία 
RAW και καλύτερη φωτεινότητα της οθόνης Hypercrystal 
II (υπενθυμίζουμε ότι έχει διαγώνιο 2,7in. και γωνία 
ανάγνωσης 176°). 

FOTOMATIC  210 21118�0

www.photo.gr
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Vanguard Alta Pro
Professional προσανατολισμός
Το πολυμορφικό τρίποδο Alta Pro είναι ο 
ορισμός της ευελιξίας. Χάρη στην έξυπνη 
σχεδίαση της κεντρικής κολώνας Multi Angle, 
είναι εφικτή η αλλαγή θέσης σε γωνία 130° και 
μάλιστα οριζόντια θέση. Επίσης με το σύστημα  
Swivel Stop and Lock η κεντρική κολώνα 
επανέρχεται στην αρχικη θέση της με μια 
μόνον κίνηση. Κυκλοφορεί σε τρεις εκδόσεις 
283ΑT και 284ΑΤ (από κράμα αλουμινίου 
και ενισχυμένου αλουμινίου, αντίστοιχα) και 
283CT (από ελαφρό υλικό - ανθρακονήματα) 
ενώ το κεντρικό στέλεχος κατασκευάζεται 
από μαγνήσιο.. Eκτός από το Alta Pro στην 
ίδια σειρά περιλαμβάνεται και το uπερελαφρό 
τρίποδο Alta Plus ειδικά μελετημένο για όσους 
ταξειδεύουν πολύ και βάζουν στην πρώτη 
θέση των προτεραιοτήτων τη φορητότητα. 
Πέρα από τα τρίποδα, η σειρά φωτογραφικών 
αξεσουάρ της Vanguard εμπλουτίστηκε με 
κεφαλές σφαιρικού τύπου Ball and Socket 
κατασκευασμένων από ελαφρό κράμα 
μαγνησίου, τσάντες Kenline i-Pro και Pampas 
καθώς και κυάλια 
Endeavor, Spirit και 
Sereno. 

ΣΑΛΚΟΦΩΤ 

210 321��0�

General Imaging
Έρχονται οι νέες GE

Η ανοιξιάτικη κολεξιόν της GE περιλαμβάνει εννέα διαφορετικά μοντέλα. 
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουμε την upmarket σειρά E με τρία διαφορετικά μοντέλα. 
Η σχεδίαση της Ε1250TW βασίζεται σε αισθητήρα 12Megapixel και φακό 
wideangle zoom 5x ενώ εντυπωσιάζει η επαφική οθόνη 3.0in. To μοντέλο 
E1255W μοιάζει πολύ κοντινό σε προδιαγραφές, μόνον που απουσιάζει το 
touch screen. Για τις κορυφαίες προδιαγραφές υπερηφανεύεται το μοντέλο 
Ε1276W που διαφοροποιείται στο φακό (φοράει wideangle zoom 7x). Kατά 
τ’ άλλα τα 12Megapixel παραμένουν, ενώ η 3.0in. οθόνη είναι απλή και όχι 
touch type. Στη νέα γκάμα ανήκει και η αρκετά φθηνότερη σειρά A με τέσσερα 
διαφορετικά, πάντα προσιτά στην τιμή μοντέλα: Α950, Α1035, Α1050, Α1235 
και Α1250 τα οποία χρησιμοποιούν αισθητήρες από 9 ως 12Megapixel.

HAMA DISTRIBUSION E.Π.Ε. 210 941020�

Franke & Heidecke
Xρεωκοπία;

Σε δεινή οικονομική θέση ένα βήμα πριν την 
επίσημη στάση πληρωμών, βρίσκεται η γερμανική 
Franke & Heidecke το πατροπαράδοτο όνομα της 
γερμανικής φωτογραφικής βιομηχανίας από τις 
αρχές του 20ου αιώνα, συνώνυμη με τις μηχανές 
μεσαίου φορμά Rollei. Τα τελευταία δύο χρόνια η 
εταιρία πούλησε το brandname και την απέκτησε 
η επενδυτική Hans R. Schmid Beteiligungs GmbH, 
ενώ άρχισε η συνεργασία με την ελβετική Sinar 
(Hy6) και την Leaf (Afi) και τα δύο ψηφιακές πλάτες 
μεσαίου φορμά. Η εταιρία εδρεύει στο Braunweig 
και έχει 130 εργαζόμενους με αβέβαιο μέλλον, 
αφού ακόμη αναζητούνται επενδυτές που θα 
σώσουν το ιστορικό εργοστάσιο.

Σεμινάριο φωτογραφίας γάμου
Στη Θεσσαλονίκη 28 & 29  Aπριλίου απο τον διάσημο
Αρμένιο φωτογράφο Yervant

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στις 28-29 Απριλίου ο πολυβραβευμένος 
Αρμένιος φωτογράφος Yervant, που συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε 
κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου παγκοσμίως, στον τομέα της 
φωτογραφίας γάμου και πορτρέτου. Τον Αρμένιο φωτογράφο θα φέρει στη 
Θεσσαλονίκη το σχήμα PhotoWeddingStories (PWS), που συγκρότησαν οι 
νέοι Θεσσαλονικείς φωτογράφοι Νίκος Πεκρίδης, Αθανάσιος Τσεχελίδης και 
Τάσος Βασιλειάδης.Στις 28-29 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου 
«Ηλέκτρα Παλάς», ο Yervant θα παραδώσει ένα διήμερο σεμινάριο με θέματα 
τόσο τη φωτογράφηση γάμου τις τεχνικές του Photoshop και το μάρκετινγκ 
της φωτογραφίας. Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να τον θαυμάσουν επί το έργον, καθώς θα ακολουθήσουν φωτογραφίσεις 
μοντέλων. Είναι ισόβιο μέλος του Αυστραλιανού Ινστιτούτου Επαγγελματιών 
Φωτογράφων (AIPP),  επίτιμο μέλος του βρετανικού Master Photographers’ 
Association και κάτοχος σειράς βραβείων αριστείας. Έχει καταχωρηθεί ως 
ο νεότερος φωτογράφος  που αναγορεύτηκε ποτέ μέλος του AIPP, για την 
σημαντική συμβολή του στη βιομηχανία της επαγγελματικής φωτογραφίας και 
τις καινοτομίες που εισήγαγε στον χώρο. 
Για περισσότερες πληροφορίες και για αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 

2310 822321 και 2310 ��19�4.
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HPRC
Επαγγελματικές θήκες 
μεταφοράς από την Ιταλία 

H PHOTOMETRON επεκτείνει 
ακόμα περισσότερο την γκάμα των 
προϊόντων της που απευθύνονται 
σε επαγγελματίες και συνεργάζεται 
πλέον με την συνεργασία με την 
Ιταλική εταιρία HPRC η οποία 
κατασκευάζει μια μεγάλη σειρά από 
θήκες μεταφοράς εξοπλισμού. Με 
βασικό συστατικό την συνθετική 
ρητίνη ως προς το εξωτερικό 
κέλυφος και διαμορφωμένο 
ανάλογα με τα σχέδια και τις ανάγκες 
εσωτερικό αφρό για την καλύτερη 
τοποθέτηση και σταθερότητα του 
εξοπλισμού, οι θήκες HPRC κατασκευάζονται σε μια σειρά από μεγέθη και διαφορετικές 
γραμμές ώστε να εξυπηρετούν τον κάθε επαγγελματία με τον εξοπλισμό του και να 
εγγυώνται την ασφαλή μεταφορά του ακόμη και στα πιο ακραία περιβάλλοντα. Χάρη 
στην στεγανή κατασκευή των HPRC και την κατά περίπτωση δημιουργία των θηκών 
του αφρού στο εσωτερικό, κάθε τύπου και ευαισθησίας εξοπλισμός προστατεύεται από 
ακραίες θερμοκρασίες, σκόνη, υγρασία, πτώσεις, χτυπήματα και άσκηση πίεσης. 

PHOTOMETRON210-�00�239  / 2310-9�8�8�

Jobo
Νέα σειρά προσιτών κορνιζών

Η Jobo συνεχίζει την προσπάθεια σας 
στην αγορά της ψηφιακής κορνίζας. Η 
γκάμα μεγαλώνει με τρεις νέες κορνίζες, 
με κωδική ονομασία Plano οι οποίες θα 
παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς. Σύντομα θα κάνει την άφιξη της 
στα ράφια η Jobo Plano 8 που ξεχωρίζει 
από τις κορνίζες που έχουμε συνηθίσει 
όλα αυτά τα χρόνια από την Jobo αφού 
έχει πάχος μόλις 25mm. 
H Plano 8 όπως προδίδει το όνομα της 
έχει ωφέλιμη επιφάνεια προβολής με 
διαγώνιο 8 ιντσών, ανάλυση 800x600 
pixel και λόγο πλευρών 4:3. Για να δείτε 
τις εικόνες σας απλά τοποθετείστε την 
κάρτα σας: δέχεται SD,SDHC, MMC, MS 
και xD, αλλά διαθέτει και σύνδεση USB 
high speed. Σύμφωνα με τον Johannes 
Bockemuehl-Simon, γενικό διευθυντή της 
Jobo, η σειρά Plano δημιουργήθηκε  για 
τους καταναλωτές που ψάχνουν καλή 
ψηφιακή απεικόνιση σε οικονομική τιμή.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Epson
Στη κορυφή της αγοράς
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από το Futuresource Consulting, του οποίου οι 
τρίμηνες αναφορές για την αγορά (Quarterly Market Insight Reports) καθορίζουν 
παγκοσμίως τους δείκτες της αγοράς η Epson παραμένει στην κορυφή της αγοράς 
προβολέων για όγδοη συνεχή χρονιά και μάλιστα με περαιτέρω αύξηση του 
μεριδίου αγοράς της. Η Epson λοιπόν ανακοινώσε πως για όγδοη συνεχή χρονιά 
παραμένει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας αγοράς βιντεοπροβολέων και για έκτη 
συνεχή χρονιά διατηρεί την πρωτιά στην ευρωπαϊκή αγορά.  Η Epson ενίσχυσε 
την ηγετική της θέση στην αγορά κατασκευαστών προβολέων με αύξηση του 
μεριδίου της στην κατηγορία 5000 lumen κατά 3% παγκοσμίως, από 17.61% το 
2007 σε 20.62% το 2008, και κατά 1% στις αγορές της Ευρώπης και της Μέσης 
Ανατολής από 15.67% σε 16.72%. Συγκεκριμένα, το τέταρτο τρίμηνο του 2008, 
η Epson Ευρώπης και Μέσης Ανατολής έφτασε στο ποσοστό πωλήσεων ρεκόρ 
του 20.57%. Η Epson παράγει μια ευρεία γκάμα προβολέων για πολλούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων του εταιρικού, του εκπαιδευτικού ή του home cinema ενώ 
η τεχνολογία Epson 3LCD συμπληρώνει φέτος δύο δεκαετίες καινοτομίας από τη 
δημιουργία του πρώτου 3LCD προβολέα το 1989. 

EPSON HELLAS 210 8099499

ΣΕΚΑΦ 
Αλλαγές στο Δ.Σ.
Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΦ έκανε δεκτή 
την παραίτηση του κ. Νίκου 
Μπακογιάννη ο οποίος εκτελούσε 
χρέη Γραμματέως. Σύμφωνα με 
την εκλογή κατά τις τελευταίες 
αρχιαιρεσίες και το καταστατικό 
λειτουργίας του Συνδέσμου την θέση 
του στο Δ.Σ. κατέλαβε ο κ. Σπύρος 
Ευαγγελίδης (CHROMA O.E.). 
Συγχαρητήρια από το περιοδικό μας 
και καλή συνέχεια.

ΣΕΚΑΦ 210 9��4298
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Sony 
Κοντά στον ιαπωνικό πολιτισμό
Η Sony, που συνεχίζει να στηρίζει 
ενεργά πολιτιστικά και καλλιτεχνικά 
δρώμενα, ενισχύει με τη χορηγία 
την έκθεση «Ζωγραφίζοντας για 
τη χαρά: Νέα Ιαπωνική Ζωγραφική 
στη δεκαετία του 1990 και Ιάπωνες 
Καλλιτέχνες που εργάζονται στην 
Ελλάδα». Μέσα από την έκθεση, 
που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του εορτασμού των 110 χρόνων 
Ελληνο-Ιαπωνικής φιλίας, η Sony ως 
ιαπωνική εταιρεία γίνεται μέτοχος στην 
ανάδειξη της σημασίας ανταλλαγής 
πολιτιστικών, και όχι μόνο, στοιχείων 
ανάμεσα στις δύο χώρες. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν στο 
Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του 
Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου του 
Δήμου Ζωγράφου την Τετάρτη 1η 
Απριλίου παρουσία εκπροσώπων 
του καλλιτεχνικού, πολιτικού και 
επιχειρηματικού κόσμου. Μεταξύ 
άλλων στα εγκαίνια της έκθεσης 
παρευρέθησαν οι: Makoto Ito, 
Σύμβουλος, Πρεσβεία Ιαπωνίας, 
Αλέξανδρος Χριστόπουλος, Πρέσβης, 
Υπουργείο Εξωτερικών, Ιωάννης 
Καζάκος, Δήμαρχος Ζωγράφου. 
Η έκθεση θα διαρκέσει έως και τις 
30 Απριλίου 2009 και αποτελεί 
πρωτοβουλία της Πρεσβείας της 
Ιαπωνίας σε συνεργασία με το Japan 
Foundation και το Ελληνο-Ιαπωνικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο. 

SONY HELLAS 801 11 92000

“Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το περιμένεις. Όλα ανατρέπονται και ο φοβερός 
όρκος και οι σωστές αποφάσεις” 

 Σοφοκλής (Αίας �48-449)

Καινοτομία Tetenal   
Προστατευτική επίστρωση για inkjet εκτυπώσεις σε καμβά
Οι καθημερινοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εκτυπώσεις σε καμβά αφορούν 
δυνητικά φθορά από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία ή την υπεριώδη 
ακτινοβολία. Η εταιρεία Tetenal προτείνει την ειδική επίστρωση Protenal, ένα 
διάφανο και άοσμο προστατευτικό βερνίκι που δεν περιέχει διαλυτικό υγρό και 
διαλύεται με ευκολία στο νερό. 
Η τελευταία λεπτομέρεια μας δίνει την δυνατότητα να εργαστούμε εύκολα και 
ασφαλώς χωρίς την ανάγκη ειδικού εξαερισμού. Ανάλογα με το μέγεθος των 
εκτυπώσεων μας, μπορούμε να απλώσουμε το Protenal χρησιμοποιώντας ένα απλό 
βουρτσάκι, έναν κύλινδρο για βερνίκι ή ένα όπλο ψεκασμού αντίστοιχο εκείνων 
που χρησιμοποιούνται στην βαφή σπιτιών. Ολοκληρώνοντας την επίστρωση του με 
το Protenal, η εκτύπωση μπορεί να τοποθετηθεί και σε εξωτερικό περιβάλλον. Ένα 
λίτρο Protenal καλύπτει 18 τετραγωνικά μέτρα.

CIPA  

Πτώση βιομηχανικής παραγωγής στον τομέα “digital camera”
Σύμφωνα με στοιχεία της εδρεύουσας στην Ιαπωνία CIPA (Camera and Imagingn 
Products Association) η παραγωγή στον κλάδο σημείωσε υποχώρηση 28,8% σε 
τεμάχια και 41.5% σε αξία. Πρόκειται για τον τρίτο συνεχή μήνα με έντονες πτωτικές 
τάσεις, όπως αναφέρει η έγκυρη οικονομική εφημερίδα JPEA International PEN News 
Weekly. Παρόλα αυτά η εσωτερική ιαπωνική αγορά ανέκαμψε ελαφρά κατά 1.9%. 
Ανάγοντας μόνον στις εξαγωγές, τότε τα πράγματα μοιάζουν επίσης απαισιόδοξα, 
με τώση 26,2% σε τεμάχια και 47.2% σε αξία. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά για την 
παγκόσμια οικονομία του Imaging.... 
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Μία Canon EOS 1Ds Mark ΙΙΙ για τον M. Guidetti
Ο «γκουρού» φωτογράφος του MotoGP προετοιμάζεται για την νέα σεζόν
Αν ανήκετε στους ανθρώπους που οι μεγάλες τους αγάπες συμπεριλαμβάνουν 
τη φωτογραφία και τα δίτροχα-σφαίρες τότε έχετε πολλά κοινά σημεία με τον 
ιταλό φωτογράφο Marco Guidetti. Αναφερόμαστε στον επίσημο φωτογράφο του 
υπ’αριθμόν ένα πρωταθλήματος μοτοσυκλέτας στον κόσμο, το περίφημο MotoGP. 
Σε λίγες μέρες το πρωτάθλημα MotoGP του 2009 θα ανοίξει τις πόρτες του στο Qatar 
και ο Guidetti θα είναι εκεί, απαθανατίζοντας τις συναρπαστικότερες στιγμές της κάθε 
κούρσας και φωτογραφίζοντας τους μεγάλους πρωταγωνιστές. 
Ο φωτογράφος από την Bologna γεννήθηκε το 1962 και είναι γιός του Vinicio Guidetti, 
παθιασμένου φωτογράφου και λάτρη των αγώνων μοτοσυκλέτας. Ακολουθώντας 
τον πατέρα του στα ταξίδια που έκανε, ο Marco ανέπτυξε και αυτός το πάθος της 
φωτογραφίας λατρεύοντας ταυτόχρονα και τις δίτροχες μηχανές. 
Ξεκίνησε την καριέρα του σε στούντιο, μαθαίνοντας να χρησιμοποιεί σωστά τον 
φωτισμό στην σύνθεση φωτογραφιών ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με την οδήγηση 
μοτοσυκλέτας, ένα πάθος που εγκατέλειψε για χάρη των δύο γιών του λόγω της 
επικινδυνότητας του αθλήματος. 
¨Οταν τον ρώτησαν για την τεχνική που χρησιμοποιεί, ο Marco ξεκαθάρισε ότι 
η κάλυψη ενός πολύπλευρου αθλητικού event σαν το MotoGP δεν μπορεί να 
διεκπεραιωθεί με μόνο μια τεχνική μιάς και μιλάμε για την 360° κάλυψη των πάντων. 
Το όπλο του για τους δίτροχους αγώνες  είναι η φωτογραφική ψηφιακή ρεφλέξ Canon 
EOS1Ds Mk ΙΙΙ με full frame αισθητήρα με την οποία καλύπτει όχι μόνο τον αγωνιστικό 
χώρο αλλά και όλα όσα συμβαίνουν στο περιθώριο των αγώνων.  

Hasselblad 

Tilt & Shift adapter
Η Photometron και η Hasselblad 
παρουσίασαν στην ελληνική αγορά 
το νέο αξεσουάρ για τη σειρά φακών 
σειράς H. Πρόκειται για το tilt και 
shift adapter HTS 1.5, ένα εύκαμπτο 
πλαίσιο μετατόπισης και στροφής των 
επιπέδων εστίασης και προοπτικής, 
επιτρέποντας κινήσεις σε όλους τους 
άξονες με τους ευρυγώνιους φακούς 
του συστήματος H. Το σύστημα 
παρεμβάλλεται του φακού και του 
σώματος της Ηasselblad series Η και 
προσφέρει δυνατότητες επεμβάσεων 
τύπου studio camera στο μεσαίο, 
ψηφιακό πλέον, φορμά. Συνδυάζεται 
με τους φακούς HCD 28mm, HC 
35mm, HC 50mm, HC 80mm και HC 
100mm ουσιαστικά προσθέτοντας 
5 διαφορετικούς tilt & shift φακούς 
στην σειρά HC/HCD της Hasselblad. 
Το HTS 1.5 είναι συμβατό με όλες τις 
φωτογραφικές μηχανές Hasselblad 
σειράς H: Η1, Η2, H2D, H2F, H3D, 
H3DII22-31-39-50.

PHOTOMETRON 210-�00�239 

Phase One
Νέο format RAW για το Capture One
Μια νέα αναβάθμιση κυκλοφόρησε  η Phase One για τα δημοφιλές πρόγραμμα 
Capture One η οποία προσθέτει ένα καινούριο φορμά αρχείων RAW. Το Enhanced 
Image Package έχει πλέον την δυνατότητα να δημιουργεί πλέον αρχεία τα οποία 
αποθηκεύουν το αρχείο RAW μαζί με όλες τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει από το 
Capture One χωρίς να γίνουν αλλαγές στο αρχικό αρχείο RAW. Η αναβάθμιση αυτή 
θα βοηθήσει τους επαγγελματίες φωτογράφους που πραγματοποιούν ρετουσαρίσματα 
στις φωτογραφίες ή δημιουργούν διαφορετικές επεξεργασμένες εκδοχές της ίδιας 
εικόνας αλλά χρειάζονται να διατηρήσουν τα αρχικά αρχεία. Σημαντική βελτίωση 
επίσης είναι ότι το Capture One 4.7 δέχεται πλέον αρχεία TIFF και JPEG στα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα εργαλεία επεξεργασίας εκτός από τη διόρθωση 
του φακού. Οι κάτοχοι προηγούμενης έκδοσης του Capture One μπορούν να 
αναβαθμιστούν δωρεάν στην ακόλουθη ιστοσελίδα

http://www.phaseone.com/Content/Downloads/CO4.aspx

Μ’ ένα τηλέφωνο στο γραφείο σας 

Τηλ.: 210 8�41400

“ØçÖéáêEó SLR 
500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=market/booksOrder.htm
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Μάθετε τα μυστικά της φωτογραφίας
γυμνού, απελευθερώστε τις δημιουργικές 
σας ανησυχίες, υπερβείτε ταμπού και 
προκαταλήψεις! Δηλώστε τώρα συμμετοχή 
στο μοναδικό σεμινάριο αισθησιακής
και glamour φωτογράφησης στη χώρα μας!

MΟΝΟΝ 12 (ΔΩΔΕΚΑ) ΘΕΣΕΙΣ 
ΚOΣΤΟΣ: (για 20 ώρες): 
•  650 ευρώ + ΦΠΑ 19% (€ 773,5)
ΔΙAΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:  
•  4 πεντάωρες συναντήσεις 
XΡΟΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:
• Παρασκευή 29 Mαϊου: 
 Συνάντηση γνωριμίας 19:00-23:00
• Σάββατο 30 Mαϊου 10:00-14:00 
 & 16:00-20:00
• Κυριακή 31 Mαϊου 16:00-20:00
• Δευτέρα 1 Ιουνίου 16:00-20:00

ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 
Studio Paschos / Bύρωνας, Αθήνα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 
• Θεωρία (2ώρες)  
•  Λήψεις (10ώρες) 
• Κριτική φωτογραφιών (4ώρες) 
ΠΕΡΙΛΑΜβΑΝΟΝΤΑΙ 
• Τρία μοντέλα 
• Styling/hair/make-up artist 
• Catering (5/4/2008)
• Επιτόπου εκτυπώσεις 
 φωτογραφιών σε 
 μέγεθος A3 & A4 
•  βεβαίωση συμμετοχής  
•  Δημοσίευση φωτογραφιών 
στο περιοδικό  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
   

Glamour & Nude 
Photography
Με ôïí ÓôÝöáíï ÐÜó÷ï
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ΠληροΦορIεΣ - εγγρΑΦEΣ: 
210 8541400 
Περιοδικο ΦωτογρΑΦοΣ

ÍÝï óåìéíÜñéï 29/5 - 1/6/2009
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iSteam
Το ελληνικό ταπεραμέντο στο iPhone
Το iSteam είναι μια από τις δημοφιλέστερες εφαρμογές αυτή τη στιγμή 
εφαρμογές για τα iPhone, με την εξής ενδιαφέρον στοιχείο για εμάς: είναι 
κατασκευασμένη από τρεις Έλληνες. Το iSteam είναι μία εφαρμογή που 
δίνει στην οθόνη του iPhone την όψη θαμπωμένοτ τζαμιού: ο χρήστης 
μπορεί να σχεδιάσει πάνω στην οθόνη αφής και να παίξει με τους ατμούς. 
Η ρεαλιστικότητα των ατμών που ρέουν στην οθόνη και τα παιχνίδια με 
τις σταγόνες έφερεαν την εφαρμογή στη κορυφή των προτιμήσεων των 
χρηστών του AppStore. Η Rainbow, επίσημος διανομέας των προϊόντων 
της Apple στην Ελλάδα διοργάνωσε ένα press event την Τετάρτη 8 
Απριλίου στο gazARTE με τους νεαρούς προγραμματιστές, οι οποίοι 
διηγήθηκαν την ιστορία τους στους δημοσιογράφους. 
Η Rainbow με την ευκαιρία παρουσίασε το νέο iPod Τouch, δεύτερης 
γενιάς το οποίο ενσωματώνει πολλές από τις δυνατότητες του iPhone.To 
iPod touch διαθέτει ευρυγώνια οθόνη 3,5 ιντσών, δυνατότητα ασύρματης 
δικτύωσης Wi-Fi και περιβάλλον χρήστη Multi Touch.

RAINBOW 210 9012892

Sony TG�VE 
Nέα βιντεοκάμερα χειρός 
Η τελευταία προσθήκη στην μακρά σειρά 
ποιοτικών camcorders της Sony  ακούει στην 
κωδική ονομασία TG7VE και πρόκειται για 
μια φινετσάτη handycam ή κάμερα χειρός αν 
προτιμάτε, με τεράστια χωρητικότητα, άψογο 
design, φορητότητα κ.τ.λ. Είναι λεπτότερη 
και ελαφρύτερη από την προκάτοχο της 
συνεπώς μιλάμε για την κομψότερη camcorder 
με δυνατότητα full HD στον κόσμο. Για τους 
«ατζαμήδες» επίδοξους κινηματογραφιστές 
και φωτογράφους, η Sony περιέβαλλε το νέο 
της προιόν με περίβλημα από τιτάνιο που 
χρησιμοποιεί ειδική επίστρωση εν ονόματι 
Premium Head η οποία προστατεύει την 
κάμερα από γρατζουνιές και πιθανές πτώσεις. 
Σε επίπεδο χωρητικότητας η TG7VE προσφέρει 
16 GB τα οποία μεταφράζονται σε 6 ώρες full 
high definition video και στερεοφωνικό ήχο. Σε 
περίπτωση που δεν σας φθάσει η χωρητικότητα, 
μπορείτε να την αυξήσετε με την προσθήκη 
ενός Memory Stick 16 GB, διπλασιάζοντας έτσι 
την χωρητικότητα σας. H TG7VE είναι ιδανική 
και για «πολυεθνικές» διακοπές χάρη στο 
ενσωματωμένο σύστημα GPS που ανιχνεύει 
αυτόματα την περιοχή στην οποία τραβήξατε τις 
φωτογραφίες και τα video σας με συνέπεια όχι 
μόνο να γνωρίζετε επακριβώς τις τοποθεσίες που 
απαθανατίσατε αλλά να διαθέτετε ολόκληρη 
την πορεία του ταξιδιού σας σε διαδικτυακούς 
χάρτες χρησιμοποιώντας το λογισμικό Picture 
Motion Browser που περικλείεται στην 
συσκευασία. Ο χειρισμός της κάμερας είναι 
παιχνιδάκι: με το πάτημα ενός κουμπιού ξεκινά η 
διαδικασία εγγραφής video ή η «αιχμαλώτιση» 
της ποθούμενης εικόνας σε μια φωτογραφία 
ανάλυσης 4ων megapixel. Η κάμερα της Sony 
διαθέτει επίσης 2 χρήσιμες λειτουργίες, τις 
Intelligent Face Detection – τράβηγμα τέλειων 
πορτρέτων σε video ή φωτογραφία – και Smile 
Shutter – η άρτια αιχμαλώτιση από τον φακό 
χαμογελαστών προσώπων.   
              
SONY HELLAS 801 11 92000

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Αναλυτικά το πρόγραμμα στο www.photo.gr

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση 

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=seminars/seminars.php
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Eπιχειρήσεις

Δημήτρης Στιακάκης
Η βιτρίνα ενός καταστήματος μερικές φορές γίνεται τέχνη... Αν αλλάζει 

συχνά και πετυχημένα, έχει τα φόντα να εντυπωσιάζει τους περαστικούς με 

την ευρηματικότητα και την προβολή των υπηρεσιών του καταστήματος. 

Αυτός ήταν ο λόγος που μας κέντρισε την προσοχή και μιλήσαμε με τον 

Δημήτρη Στιακάκη ο οποίος πάντα χαμογελαστός, επικοινωνιακός και 

πολύ οργανωμένος, μας ανέλυσε τους τομείς της επιχειρηματικότητας του 

καταστήματός του.

Ο Δημήτρης ξεκίνησε την ενασχόληση του με την φωτογραφία πριν 17 περίπου 

χρόνια στην χρυσή εποχή του φιλμ, αλλά και της ...νύχτας, ανοίγοντας με την 

πρώην γυναίκα του Παυλίνα Φυρογένη ένα μικρό μαγαζί στα Κ. Πατήσια. Στις 

αρχές του 2000 μετέφερε την έδρα του στο Παλαιό Ηράκλειο ανοίγοντας το μαγαζί 

όπου τον συναντήσαμε. Έζησε όλες τις αλλαγές στο πέρασμα από το αναλογικό 

στο ψηφιακό. Mας σχολιάζει σχετικά “χάσαμε της σκόνες στα φίλμ, τις γρατζουνιές, 

τους χρόνους εμφάνισης, την γενικότερη “βρόμικη δουλειά” και αυτό είναι καλό, 

αλλά το κακό είναι ότι χάσαμε ...το φιλμ!. Το ψηφιακό έχει κάνει την ζωή μας πιο 

εύκολη την δουλειά μας πιό ξεκάθαρη.” Είναι ευχαριστημένος από την τεχνολογική 

μετάβαση και ατενίζει το μέλλον με θετικές βλέψεις, αναφέροντας “Έχουμε γίνει 

πλήρως ψηφιακοί και όσοι δεν έχουν κάνει ακόμα το βήμα θεωρώ ότι έχουν 

μείνει πολύ πίσω και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την ροή 

των πραγμάτων.”  Tη στιγμή που βασικό κορμό των εσόδων του καταστήματος  

αποτελούν οι υπηρεσίες και μάλιστα ο γάμος και η βάπτιση,  ο ίδιος συνιστά 

“...Να μην κοιτάνε τον πελάτη αποκλειστικά σα χρήμα. Να φτιάχνουμε πιό 

προσωπική και ειλικρινή σχέση, διαθέτοντας πακέτα για όλα τα γούστα αλλά και 

βαλάντια... Εξ άλλου πρέπει να εξυπηρετηθεί όλο το εύρος της ζήτησης. Από πολύ 

οικονομικά πακέτα για ανθρώπους που δυσκολεύονται, αλλά και προτάσεις για πιο 

“εξεζητημένες” υπηρεσίες οι οποίες όμως χρεώνονται ανάλογα...” 

Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι η παρουσίαση του προϊόντος. Μας ξενάγησε 

στο show room το οποίο διαθέτει οθόνη για προβολές και ολόκληρη έκθεση 

με άλμπουμ παραδοσιακά και ψηφιακά. Όπως μας δήλωσε “έχουμε άπειρα 

δείγματα δουλειάς ώστε οποιαδήποτε στιγμή να μπορούμε να εκθέσουμε στους 

υποψήφιους πελάτες την δουλειά μας.”  

Όσο για την εντυπωσιακή βιτρίνα του καταστήματος, είπε “Η βιτρίνα είναι κάτι σαν 

πρώτη κουβέντα με τους περαστικούς. Προσωπικά εγώ με πολύ μεράκι ασχο-

λούμαι και “επενδύω” στην βιτρίνα. Θεωρώ ότι επενδύοντας στη βιτρίνα κάποια 

στιγμή με τη σειρά της θα σε αποζημιώσει. Απλά το θέμα είναι ...ποιός αποζη-

μιώνει τα 2-3 μικροτρακαρίσματα που κατά καιρούς έχουν γίνει από άτομα που 

εντυπωσιάζονται από την βιτρίνα, όπως με μια φίλη του αδελφού μου που χάζευε 

την βιτρίνα και μισοτρακάρισε το αυτοκίνητό της.”

Ως προς το αναλογικό και ψηφιακό άλμπουμ “Υπάρχουν πολλοί ακόμα που 

δεν μπορούν να αποχωριστούν τις τυπωμένες φωτογραφίες και τα παραδοσιακά 

άλμπουμ ... ακόμα και κεί λοιπόν κάνουμε υπερβολικές αγορές σε μαρκαδό-

ρους, αυτοκόλλητα κοπτικά αλλά και μεράκι από το προσωπικό ζωγραφίζοντας 

τα άλμπουμ ... ώστε να μείνει ικανοποιημένος ο πελάτης.” Όσο για το ψηφιακό 

άλμπουμ “ Από το 2004 έχουμε εντάξει στις υπηρεσίες μας το ψηφιακό άλμπουμ, 

τότε ήταν πολύ πρώιμα και ακριβότερα τα πράγματα στην Ελλάδα ... τώρα πλέον 

έχει γίνει μόδα! Για την οικονομική κρίση “...θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχουμε δεί 

την είδηση και όχι τόσο τις αληθινές επιπτώσεις. Δεν ξέρω πόσο ένταση και διάρ-

κεια θα έχει, αλλά παραμένω αισιόδοξος.

Στέκεται θετικός στις υπηρεσίες του internet αλλά το θεωρεί απρόσωπο αφού έτσι 

χάνεται η αμεσότητα της προσωπικής σχέσης με τον πελάτη, γι αυτό αποφεύγει να 

ανεβάζει σε online galleries ή να στέλνει στους πελάτες του με email τα δείγματα ή 

τις μακέτες για τα ψηφιακά άλμπουμ και θεωρεί ευχαρίστηση να τα βλέπει και να 

κάνει διορθώσεις μαζί με το ζευγάρι. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΙΑΚΑΚΗΣ Λεωφ. Ηρακλείου 491, 141 22, Π. Ηράκλειο,

Τηλ.: 210 2810042 e-mail:photostiakakis@hotmail.com

“Βιτρίνα αλλά και 
περιεχόμενο” και 
όχι απλά βιτρίνα 
με περιεχόμενο... 
το σύνθημα   

Πάνω το studio και κάτω το showroom του καταστήματος
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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.

Δευτέρα 4 /5  18:00-22:00, Σάββατο 30 /5 10:00-14:00
Εισηγητής: ΤΆΚΗΣ ΔΕΒΕΛIΔΗΣ

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

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

Τετάρτη 6/5 18:00-22:00, Δευτέρα 1/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

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.

Πέμπτη 7 /5 18:00-22:00, Τετάρτη 3/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΖΏΡΤΖΗΣ

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

Σάββατο 13/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΏ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

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

Δευτέρα 11/5 18:00-22:00, Σάββατο 6/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

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

Τετάρτη 13 /5 18:00-22:00, Δευτέρα 8/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

Σάββατο 16/5 10:00-14:00, Τετάρτη 10/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο, ανανεωμένο εαρινό πρόγραμμα

Ãéá on-line åããñáöÞ êÜíôå êëßê åäþ

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=seminars/seminars.php
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Ο Νίκος Πεκρίδης συνεχίζοντας 

της οικογενειακή παράδοση 

ακολούθησε την τέχνη της 

φωτογραφίας. Σήμερα έχει 

εξελιχθεί σε έναν από τους πιο 

ταλαντούχους φωτογράφους 

γάμου της Βόρειας Ελλάδας 

που η φήμη του απλώνεται 

πανελλαδικά. Η αγάπη του 

για τη φωτογραφία τον ώθησε 

στην ενασχόληση με τα 

συλλογικά όργανα. Έχει επίσης 

αποσπάσει διακρίσεις σε διεθνείς 

διαγωνισμούς.  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Νίκος Πεκρίδης  
Με νέα ματιά από το Βορρά

• Το είδος της επαγγελματικής φωτογραφίας που επιδίδεται κάποιος μπορεί να είναι 

και επαγγελματική επιβίωση και δημιουργία; 

Νομίζω και τα δύο. Ένας φίλος και συνάδελφος φωτογράφος, μου είπε ένα ρητό του 

Κομφούκιου. “Αν καταφέρεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει δουλειά τότε δεν θα χρειαστεί 

να ξαναδουλέψεις ποτέ στη ζωή σου”. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων μας νομίζω.

• Η ανανέωση του στιλ και της προσέγγισης στη φωτογραφία γάμου, αποτελεί 

εξαίρεση ή κανόνα στην Ελλάδα; 

Τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι όλο και περισσότεροι φωτογράφοι 

(συμπεριλαμβανομένου και εμού), επηρεασμένοι από την διαφορετική προσέγγιση στο 

θέμα γάμου που είχαν οι φωτογράφοι του εξωτερικού και επειδή η φωτογραφία είχε 

καταντήσει εκνευριστικά επίπεδη, βαρετή και αδιάφορη, έψαξαν διαφορετικούς τρόπους 

ώστε να ξεχωρίσουν και να αποτυπώσουν τον γάμο. Θέλησαν η “ματιά” του φωτογράφου 

να διαφοροποιεί το αποτέλεσμα. Οπότε ναι, νομίζω ότι αρκετοί φωτογράφοι στην Ελλάδα 

έχουν ή προσπαθούν να διαφοροποιήσουν το στυλ τους.

• Πόσο κοντά ή μακριά είμαστε από τις ευρωπαϊκές επιρροές; 

Πριν από 4-5 χρόνια θα σας έλεγα πολύ μακριά... Σήμερα, νομίζω ότι οι επιτυχίες που 

έχουν σημειώσει αρκετοί Έλληνες φωτογράφοι σε διεθνείς διαγωνισμούς αποδεικνύουν ότι 

η ψαλίδα έχει μικρύνει πάρα πολύ. Η φίλη Μαρία Τσόλη αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη 

διεθνής φωτογράφος της χρονιάς και καλύτερη στο σύγχρονο πορτραίτο στο σωματείο 

SWPP που αριθμεί 6500 μέλη από όλο τον κόσμο. Στο ίδιο συνέδριο στο Λονδίνο τον 

Ιανουάριο που μας πέρασε ο Τάσος Βασιλειάδης κέρδισε 4 χρυσά βραβεία στα album ενώ 
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εγώ και ο Τάσος Φρασιάς αποσπάσαμε χρυσές διακρίσεις στον 

διαγωνισμό φωτογραφίας 30χ45. Ο Νίκος Παπαδόπουλος πήρε 

χρυσό στο αμερικάνικο WPJA, ενώ ο Υervant έκανε ειδική μνεία 

στον συνάδελφο Αντώνη Σεφερίδη στο Las Vegas σε ειδική 

εκδήλωση μπροστά σε 2500 επαγγελματίες αναφέροντάς των ως 

πολλά υποσχόμενο νέο φωτογράφο. Δεν νομίζω ότι τίποτα είναι 

τυχαίο. Πάμε καλά!

• Έχετε επικοινωνία με ξένους συναδέλφους φωτογράφους;  

Με ποιούς τρόπους; 

Συνομιλώ σχεδόν καθημερινά μέσω Skype και Facebook.  

H τεχνολογία και το διαδίκτυο μας έχει φέρει πολύ κοντά.

• Σε ποιές χώρες πιστεύετε ότι είναι πιο εξελιγμένο το είδος 

wedding and portrait; 

Νομίζω ότι οι Αυστραλοί είναι ακόμη καλύτεροι. Ίσως δέχονται 

περισσότερες επιρροές και είναι πιο έτοιμοι για καινοτομίες. Οι 

Αμερικάνοι είναι λίγο πιο κλασικοί, χωρίς αυτό απαραίτητα να 

είναι κακό, απλώς μου φαίνονται πιο βαρετοί. Το αποτέλεσμα 

βέβαια αντανακλάται και στους διαγωνισμούς. Jerry Ghionnis και 

Yervant μονοπωλούν ενώ παρακολουθώ την πορεία των Mercury 

Megaloudis, Georgio Karagiannis, Martin και Ryan Schembri, Nick 

Ghionnis, Roca Ancora.

Από την άλλη πλευρά David Beckstead, Kevin Kubota, Doug Gor-

don, Jim Garner, Joephoto, Joe Buisnik, Bambi Cantrel και Denis 

Regie κρατούν τις ισορροπίες ή τέλος πάντων προσπαθούν. 

• Πιστεύετε ότι ήταν θετική η καθολική επικράτηση της 

ψηφιακής λήψης, επεξεργασίας και εκτύπωσης 

Ναι πραγματικά το πιστεύω. Ίσως έγινε πιο δύσκολη, ίσως 

χάσαμε τις εκτυπώσεις του απλού χρήστη και έσοδα, όμως όταν 

καταλαγιάσει αυτό που ζούμε τώρα και “αναγκαστούμε” να 

θυμηθούμε ότι είμαστε φωτογράφοι θα “βγούμε” πιο δυνατοί και 

καλύτεροι.

  

 • Πως αποφασίσατε να γίνετε φωτογράφος; 

Φωτογράφος έγινα μάλλον από οικογενειακή παράδοση. Ο θείος 

του πατέρα μου κάπου στο 1940 ήταν πλανόδιος φωτογράφος. 

Κατόπιν ο πατέρας μου Βασίλης με τον αδερφό του Τάκη κάπου 

στο 1960 άνοιξαν φωτογραφικό studio στο Ζαγκλιβέρι και 

κατόπιν όλοι μου οι θείοι και τα ξαδέρφια μου ασχολήθηκαν 

με την φωτογραφία γενικότερα. Εγώ στα δώδεκα χρόνια μου 

φωτογράφισα τον πρώτο γάμο πλάι στον πατέρα μου και μόνος 

μου στα δεκαπέντε!

 

 • Τί προσωπικό και συλλογικό αντίκρισμα έχει η ενασχόληση 

σας με το σωματείο των φωτογράφων;  

Μέλος στο σωματείο φωτογράφων έγινα αν δεν κάνω λάθος το 

1984. Από τότε είμαι αδιάλειπτα ενεργό μέλος. Πρόσφατα και 

συγκεκριμένα το 2008 βοήθησα στην διοργάνωση του σεμιναρίου 

του Kenin Kubota στην Λεπτοκαρυά. Επειδή όμως τα σωματεία 

λειτουργούν κατά την  γνώμη μου υπό συνθήκες της δεκαετίας του 

1980 και δεν φαίνεται να ξεπερνούν τις “παιδικές” τους αδυναμίες 

αποφασίσαμε εγώ και δύο ακόμη φωτογράφοι,  

ο Τάσος Βασιλειάδης και ο Σάκης Τσεχελίδης να δημιουργήσουμε 

ένα,  νέας μορφής βασισμένο στα παγκόσμια πρότυπα, που θα έχει 

μοναδικό μέλημα την διοργάνωση σεμιναρίων, την προώθηση των 
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BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Ν.Π. γεννήθηκε στο Σταυρό 

Θεσσαλονίκης το 1969 και είναι 

η τρίτη γενιά που ασχολείται 

με την φωτογραφία. Είναι ο 

πρώτος Έλληνας φωτογράφος 

γάμου που κατέκτησε την υψηλή 

διάκριση LSWPP του διεθνούς 

αναγνωρισμένης φήμης οργανισμού 

SWPP. Είναι μέλος του Σωματείου 

Φωτογράφων Θεσσαλονίκης από το 

1987 & του SWPP(Social Wedding 

Portrait Photographer) από το 2007. 

μελών του με διαφημιστικά μέσα και την συνεχή εκπαίδευση από 

τους κορυφαίους του κόσμου. Όταν γίνουμε τόσο καλοί δεν θα μας 

απασχολεί αν ο φωτογράφος ή ο βιντεολήπτης στην εκκλησία δεν 

είναι “επαγγελματίας” γιατί πολύ απλά η δική μας δουλειά θα είναι 

τόσο πολύ καλύτερη που δεν θα συγκρίνεται. Αυτή είναι η γνώμη 

μου για το πως θα απαλλαγούμε από τους παραεπαγγελματίες.  

Θα είμαστε πολύ καλύτεροι.

• Ποια είναι τα προσόντα που πρέπει να έχει ο σύγχρονος 

φωτογράφος; 

Νομίζω ότι ο φωτογράφος σήμερα χρειάζεται ότι και ο φωτογράφος 

του χθες. Να “βλέπει” το φως και να γράφει με αυτό. Ακόμη και 

σήμερα στην απόλυτη ψηφιακή εποχή με τα plugins, το Ρhotoshop 

και τα megapixel η εικόνα που παραπέμπει σε καλλιτέχνες όπως  

ο Ρέμπραντ ή ακόμη και οι πιο “σύγχρονοι” φωτογράφοι όπως  

ο Henry-Cartier Bresson και o Koudelka μας αναγκάζουν γυρίσουμε 

πίσω γιατί τελικά χωρίς “παιδεία” δεν θα μπορέσουμε  

να ξαναβρεθούμε στην θέση που μας αρμόζει.




