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Η ερώτηση της εβδομάδαςΧρήμα με ταυτότητα

Ένα σημαντικό έσοδο θα εισρεύσει στα 

φωτογραφεία όλης της χώρας από τις 

φωτογραφίες ταυτοτήτων γιατί αλλάζουν 

όλα τα - λεγόμενα - έντυπα ασφαλείας.

• Νέες αστυνομικές ταυτότητες

Καταργούνται οι υπάρχουσες ταυτότητες 

και παίρνουν τη μορφή και το μέγεθος 

πιστωτικής κάρτας. Αυτός ο τύπος 

ονομάζεται ID-1. 

• Διπλώματα οδήγησης

Και αυτά αντικαθίστανται με τύπου ΙD-1.  

• Κάρτα υγείας

Όλοι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να 

εφοδιαστούν με κάρτα τύπου ID-1 στην 

οποία θα υπάρχει κρυπτογραφημένο το 

ιστορικό τους για ώρα ανάγκης...

• Άδειες εργασίας αλλοδαπών

Θα εμπεριέχουν δακτυλικό αποτύπωμα 

και άδεια διαμονής.

• Υπηρεσιακές ταυτότητες

Οι υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας 

και όλοι οι στρατιωτικοί θα υποχρεωθούν 

να αλλάξουν τις τωρινές τους ταυτότητες με 

άλλες, σύγχρονες.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες ατόμων, 

δηλαδή σχεδόν τα 4/5 του πληθυσμού 

της Ελλάδας, θα πρέπει να επισκεφθούν 

το εξειδικευμένο φωτογραφείο μία ή 

περισσότερες φορές τα επόμενα χρόνια 

για να βγάλουν νέες φωτογραφίες - τύπου 

διαβατηρίου - γιατί μόνον αυτές θα γίνονται 

δεκτές από τις αστυνομικές αρχές για όλες 

τις κατηγορίες εντύπων ασφαλείας. 

Αυτά ανακοινώθηκαν από τον κ. Θεόδωρο 

Τσιρδάνη, Αστυνόμο Β’ που υπηρετεί 

στην Διεύθυνση Διαβατηρίων της 

Ελληνικής Αστυνομίας, στις 30/11, κατά το 

Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Φωτογράφων. Αναμένουμε μ’ ενδιαφέρον 

να δούμε πότε θ’ αρχίσει η υλοποίηση 

αυτών των αποφάσεων γιατί σήμερα 

περισσότερο από ποτέ το φωτογραφικό 

κατάστημα χρειάζεται αυτά τα έσοδα.	 	

	 	 	 Τ.	ΤΖΙΜΑΣ

Ο κ. Γιάννης Κογχυλάκης στο εργαστήριο επισκευής πάσης φύσεως φωτογραφικών ειδών 

που στεγάζεται στο κεντρικό κατάστημα της επιχείρησης. Εκεί ηρεμεί, μας είπε...

Περνάει «κρίση» το φωτογραφείο;
Απάντηση: «Όχι βέβαια! Kρίση περνάνε όσοι δε θέλουν να δουλέψουν!»

Ανατρεπτικός, αντισυμβατικός και με απόψεις αντιδιαμετρικά αντίθετες από τις 

τετριμμένες, κοινότυπες τοποθετήσεις περί κρίσης, προβλημάτων και όλης αυτής της 

παραφιλολογίας περί της επερχόμενης οικονομικής καταστροφής, εμφανίστηκε  

ο κ. Γιάννης Κογχυλάκης σε σύντομη συνάντηση που είχαμε μαζί του πρόσφατα στη 

Θεσσαλονίκη. Η γνώμη του κ. Κογχυλάκη έχει την αξία της γιατί προέρχεται από έναν 

άνθρωπο που άφησε αδέκαρος το πατρικό του σπίτι στη Κρήτη, πριν περίπου 40 χρόνια 

για να δημιουργήσει σήμερα στο φωτογραφικό κλάδο μια ακμαία επιχειρηματική 

δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη με πέντε καταστήματα, με εξοπλισμένο εργαστήριο 

επισκευής φωτογραφικών μηχανών και πλειάδα αντιπροσωπειών φημισμένων 

εργοστασίων imaging. «Διαφωνώ κάθετα! Κακώς οι φωτογράφοι αφήνουν το εμπορικό 

κομμάτι και ασχολούνται μόνον με την παροχή υπηρεσιών. Υπάρχει ακόμη ψωμί εδώ!» 

Δηλαδή; Ρωτήσαμε… «Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Μόνον θέληση για δουλειά! 

Ο καταναλωτής θα προτιμήσει ν’ αγοράσει τη μηχανή του από ειδικευμένο 

φωτογραφείο για νά ‘χει το δικαίωμα να ρωτάει και να παίρνει απαντήσεις… Άρα 

κανόνας πρώτος: Πρέπει να είμαστε φιλικοί με τους καταναλωτές!» Φτάνει όμως αυτό 

κ. Γιάννη; Συνεχίσαμε... «Ασφαλώς όχι! Το σύγχρονο φωτογραφείο μπορεί να κερδίσει 

ακόμη από το κιόσκι, την επεξεργασία της παλιάς φωτογραφίας, τη μετατροπή ταινιών 

8, super 8 και βιντεοκασετών VHS σε DVD, το μικρό προσωποποιημένο digital album 

με φωτογραφίες από εκδρομές, party και με πολλούς άλλους τρόπους πέραν του 

γάμου και της βάπτισης…» …και συνέχισε «Σήμερα τα μηχανήματα εκτυπώσεων είναι 

πάμφθηνα. Πριν χρόνια στοίχιζαν μια περιουσία. Άρα κανόνας δεύτερος: Στρωνόμαστε 

στη δουλειά και αφήνουμε τις πολλές κουβέντες για τους μίζερους…»

www.photovision.gr
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http://www.photoshopdigital.blogspot.com/
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Pentax K20D GPS Tracker
Τώρα με δυνατότητα Geotagging

Το K20D GPS Tracker είναι μια νέα έκδοση της πετυχημένης K20D0. Yπενθυμίζουμε ότι 

διαθέτει αισθητήρα CMOS που ανέπτυξε η εταιρεία, με διαστάσεις APS-C 23,4x15,6mm 

και ανάλυση 15 megapixel. Οι τεχνικοί της Pentax κατόρθωσαν να μειώσει την 

επιφάνεια των κυκλωμάτων γύρω από κάθε pixel, αυξάνοντας έτσι την φωτοευαίσθητη 

επιφάνεια και μειώνοντας τον ψηφιακό θόρυβο. Επίσης έχει επεξεργαστή εικόνας 

PRIME (Pentax Real Image Engine), ειδικά σχεδιασμένο για digital SLR, που φροντίζει 

τη ζωντάνια των εικόνων και τη σωστή κατανομή χρωμάτων. H K20D διαθέτει πλήρεις 

επαγγελματικές ρυθμίσεις, βελτιωμένο σταθεροποιητή εικόνας και πλήρες σύστημα 

αφαίρεσης της σκόνης, ενώ το σώμα είναι στεγανοποιημένο σε 74 σημεία, για λήψεις 

ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες (βροχή, χιόνι, άμμος κλπ). Αξίζει να σταθούμε στην 

δυνατότητα GPS TRacker που διαφοροποιεί το νέο μοντέλο, αξιοποιώντας το δίκτυο 

δορυφόρων GPS. Ετσι έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τα γεωγραφικά στοιχεία στις 

φωτογραφίες μας, βοηθώντας έτσι στην ταξινόμησή τους στο φωτογραφικό αρχείο. 

Τέλος, με ειδικές εφαρμογές υπολογιστή (όπως το Lightroom της Adobe) μπορούμε να 

εντοπίσουμε στο χάρτη την τοποθεσία που τραβήχτηκε η φωτογραφία.

ΣΑΛΚΟΦΩΤ  2�0 �2�7506

Σχήμα
Πωλείται
Το γνωστό επαγγελματικό εργαστήριο έγχρωμης 

φωτογραφίας Σχήμα πωλείται. Η επιχείρηση 

διαθέτει πλήρη εξοπλισμό professional 

εκτυπώσεων τελευταίας τεχνολογίας (Durst Lamb-

da, Theta κ.λπ.) για μια πλειάδα εργασιών που αφορούν τη φωτογραφία, από εμφανίσεις 

και ψηφιακές εκτυπώσεις μέχρι scanning, επικολλήσεις και πλαστικοποιήσεις. 

ΣΧΗΜΑ Χαριλάου Τρικούπη 70, Αθήνα τηλ.: 2�0 �606606

Inobili
Η τέχνη του ψηφιακού άλμπουμ

Μετά την επιτυχημένη παρουσία του 
διάσημου ιταλικού Ιnobili στην έκθεση 
της Photokina στη Γερμανία, έρχεται να 
μας εντυπωσιάσει άλλη μια φορά με τις 
νέες σειρές πολυτελών άλμπουμ που 
διατίθενται πλέον στην ελληνική αγορά. 
Από την εταιρεία Photoshop Digital, που 
αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα τον ιταλικό 
οίκο θα βρείτε άλμπουμ από διάφορα 
υλικά και σε διαφορετικές ποιότητες ώστε 
να δένουν αρμονικά σε κάθε χώρο. Με 
έδρα την Λαμία και με ειδίκευση στο 
ψηφιακό άλμπουμ η εταιρία Photo Shop 
digital αναμένεται να κερδίσει σημαντικό 
μερίδιο της ελληνικής αγοράς digital 
almbum τα επόμενα χρόνια. Το ψηφιακό 
άλμπουμ σαν προϊόν δεν βρίσκει πλέον 
εφαρμογή μόνο στην παρουσίαση 
γάμου, αλλά σταδιακά καλύπτει ένα 
μεγάλο μέρος από σημαντικά γεγονότα 
όπως είναι η βάφτιση, τα γενέθλια ακόμη 
και οι καλοκαιρινές διακοπές. 
Η PhotoShop digital εγγυάται για 
την ποιότητα και την αξιοπιστία των 
προϊόντων της και υπόσχεται ακόμα 
μεγαλύτερη ποικιλία στο εγγύς μέλλον. 

PHOTOSHOP DIGITAL 22��0 4�040

Σειρά Elegante

http://www.photo.gr/main.php?main=yes
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Φωτογραφήστε με επαγγελματικό 
φωτισμό όπου και αν βρίσκεστε, με 

τροφοδοσία από ισχυρή πηγή 
μπαταρίας! 

Γεννήτριες υψηλών προδιαγραφών με 
συνεχή έλεγχο ενέργειας, απόλυτη 
σταθερότητα,  χαμηλή ισχύς συγχρονισμού 
για προστασία των ψηφιακών μηχανών, 
δυνατότητα ελέγχου μέσω υπολογιστή PC 
ή Mac και ταχύτατους χρόνους 
ανακύκλωσης λάμψης.   

Εύρος ελέγχου: έως 8,5f-stops/1100ws ως 6ws
Χρόνο επαναφόρτισης: 400Ws: 1.2sec,

600Ws: 1.9sec, full: 2.9sec
Αυτονομία 250 λάμψεις σε πλήρη δύναμη

Προστατευμένα από υγρασία

Ranger RX

Digital RX

To σετ περιλαμβάνει: Πακ μπαταρίας, 
κεφαλή, γρήγορος φορτιστής, 

μπαταρία, καλώδιο συγχρονισμού.

Διατίθενται 
3 πακ μπαταρίας:

RX, RX Speed, 
RX Speed AS 1950,00

από

1439,00
απόΠλήρης σειρά 

Power Packs
Ρωτήστε μας!

Αυτοκέφαλα φλας 
σχεδιασμένα για 
επαγγελματική χρήση σε 
νέα πολύ χαμηλή τιμή!

Τα πιο αξιόπιστα

της αγοράς!

Τιμή γεννήτριας 
με κεφαλή

http://www.salkofot.gr/
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Συνένετυξη 

Η ιαπωνική Sanyo, διάσημη για τα 
καταναλωτικά της ηλεκτρονικά, 
και μία από τις μεγαλύτερες ΟΕΜ 
κατασκευάστριες, πέρασε σε νέα χέρια 
στην Ελλάδα. Την αντιπροσώπευση 
ανέλαβε η εταιρία «Kαμπανάος ΑΕΕ» 
γνωστή σε όλο τον επαγγελματικό 
κόσμο της φωτογραφίας. Τις 
προοπτικές για τη νέα εποχή Sanyo 
στο digital imaging, συζήτησε μαζί 
μας ο διευθυντής Μάρκετινγκ 
κ. Δημήτρης Τιμοθεάτος.

Νέα αντιπροσωπεία Sanyo στην Ελλάδα
Aπό την Καμπανάος Α.Ε.

• Έχει άλλα περιθώρια ανάπτυξης ο κλάδος του digital imaging και άλλοι συναφείς 

κλάδοι καταναλωτικών ηλεκτρονικών;

Σε παγκόσμιο επίπεδο οι τάσεις δείχνουν ότι ο κλάδος του digital imaging διανύει μια 

εποχή επιβράδυνσης των πωλήσεων με τελευταία χρονιά ανάπτυξης το 2007. Το ίδιο 

ισχύει και για την Ευρώπη. Σε ότι αφορά στην Ελληνική αγορά ο κλάδος φαίνεται να περνά 

σε φάση ωριμότητας γεγονός το οποίο σημαίνει ότι στην αγορά θα παραμείνουν όσες 

εταιρείες στο παρελθόν είχαν επενδύσει στο branding. Αντίθετα, όσοι δεν κατόρθωσαν 

να δημιουργήσουν μια ισχυρή εικόνα στο καταναλωτικό κοινό θα υποχρεωθούν σε 

αποχώρηση, τόσο παγκόσμια όσο και στην Ελλάδα. 

• Πιστεύετε ότι το brand name Sanyo έχει επικοινωθεί επαρκώς στην Ελλάδα  ή πρέπει 

να το «ξανακτίσετε»;

Παρόλο που επικοινωνιακά η Sanyo υστερούσε στην Ελληνική αγορά συνεχίζει, ως 

brand, να είναι αναγνωρίσιμο. Ειδικά για τον τομέα του digital imaging η επικοινωνία 

θα επικεντρωθεί στο χτίσιμο της μάρκας και στην καθιέρωσή της και σε αυτό τον τομέα. 

Σύμμαχο σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε το ιδιαίτερα θετικό συναίσθημα που 

τρέφει ο μέσος καταναλωτής για το brand καθώς και τη Sanyo Ευρώπης με την οποία 

συνεργαζόμαστε στενά. 

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, σε επίπεδο ανταπόκρισης του καταναλωτικού κοινού, 

είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά καθώς το διάστημα αυτό πραγματοποιείται «test drive» στα 

καταστήματα Public όπου έχει τοποθετηθεί η γκάμα των προϊόντων της Sanyo.

• Σε ποια σημεία θα διαφοροποιηθείτε από τους ανταγωνιστές; Θα νοιώσει ο 

καταναλωτής μια διαφορετική προστιθέμενη αξία επιλέγοντας Sanyo;

Η προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για εμάς στην Ελλάδα 

όσο και για τη Sanyo παγκοσμίως. Αποτελεί έναν από τους βασικούς κατευθυντήριους 

άξονες στο σχεδιασμό ενώ παράλληλα είναι τόσο έντονη που αρκεί μία πρώτη επαφή με 

τα προϊόντα για να γίνει άμεσα αντιληπτή. Επιπλέον, θα μας διαφοροποιήσει και το στοιχείο 

της μοναδικότητας, ειδικά στον τομέα της βιντεοκάμερας όπου η Sanyo τα τελευταία χρόνια, 

από το 2003 έως και το 2008, έχει κυριολεκτικά σαρώσει τα βραβεία σχεδιασμού και 

καινοτομίας.  

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. 2�0 57�22�8

• Ποιά προϊόντα της Sanyo πρόκειται να 

εισάγετε μέσω της εταιρίας σας;

Αντιπροσωπεύουμε πλέον αποκλειστικά 

στην Ελλάδα το ψηφιακό κομμάτι της 

Sanyo δηλ. τον τομέα του digital imaging 

με τις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 

και τις βιντεοκάμερες
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• Α΄ κΑτΑστημΑ: σολωμού 19 & Βενιζέλου γωνία, τηλ.: 2310 269.129  
• Β΄ κΑτΑστημΑ: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, τηλ.: 2310 519.336
• Γ΄ κΑτΑστημΑ: Βενιζέλου 42 (Hμιόροφος), τηλ.: 2310 267.647, FAX: 2310 287709  
• Δ΄ κΑτΑστημΑ: Α. Παπανδρέου 21, Νεάπολη τηλ.: 2310 520.264
• ε΄ κΑτΑστημΑ: Δ. Γούναρη 41, καμάρα, τηλ.: 2310 227116  
  τηλεφωνικό. κέντρο: 2310 261.771,  2310 234.842, FAX: 2310 287.709, 
 SERVISE:  2310 287.893 λΟΓΙστ.: 2310 267.647 
 http: // www.konchilakis.gr     e-mail: info@konchilakis.gr

Go Digital 
μετατρέψτε ταινίες και Slides 

σε ψηφιακά αρχεία  

Η εταιρεία Κογχυλάκης αναλαμβάνει 

τη μετατροπή των παλιών 

κινηματογραφικών ταινιών  

8 & Super 8 σε DVD, χρησιμοποιώντας 

υπερσύγχρονο εξοπλισμό. 

Οι ταινίες πρέπει να αποστέλλονται 

με αριθμημένη σειρά. Για τις ταινίες 

με ήχο πρέπει να αναφέρεται αν θα 

διατηρηθεί ο αρχικός ήχος. 

Στις ταινίες χωρίς ήχο μπορεί να γίνει 

μουσική επένδυση με μουσική που 

εσείς μας αποστέλλετε σε CD. 

Κόστος μετατροπής 
Μέχρι 10 τρίλεπτα: 7 € + ΦΠΑ ανά τρίλεπτο

Από 10-15 τρίλεπτα: 6 € + ΦΠΑ ανά τρίλεπτο
Από 15 τρίλεπτα και άνω: 5 € + ΦΠΑ ανά τρίλεπτο
Χρέωση αντιγράφου (εφεδρικού) DVD 2 € + ΦΠΑ 

Μετατροπές SLIDES 
σε ψηφιακά αρχεία 
με ανάλυση μέχρι και 

2048x3090pixels

Μετατρέψτε τις ταινίες
8 & Super 8 σε DVD

Xαμηλό κόστος 
Άριστη ποιότητα

Ο χρόνος παράδοσης είναι 10 εργάσιμες 

ημέρες και αναπροσαρμόζεται ανάλογα  

με το φόρτο εργασίας.

http://www.kochelakis.gr/v2.0/index.rhtml


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4  •  ΔΕΥΤΕΡΑ 8  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΕΛΙΔΑ 7

Εγχώρια βραδυ-κινητικότητα
Είναι γεγονός ότι η ελληνική αγορά σε επίπεδο Βusiness to Business

παρουσιάζει - έντονα - μία διαρκή έλλειψη καινοτομίας και 

διαφοροποίησης. Η εύκολη υιοθέτηση ιδεών και κατευθυντήριων 

στρατηγικών από αντίστοιχες αλλοδαπές εταιρίες του κλάδου αποτελεί 

καθεστώς. Στις ταχύτερα ανεπτυγμένες τεχνολογικά Ευρωπαϊκές χώρες 

όπως στην Αγγλία και την Γερμανία οι επιχειρήσεις που επενδύουν 

σε καινοτόμα προϊόντα τείνουν να είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος, 

με υψηλότερη κερδοφορία και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Οι 

επιχειρήσεις αυτές με κατάλληλες ενέργειες και στρατηγικές marketing 

όπως η διαφημιστική καμπάνια, η αποδοχή και υποστήριξη από 

τα δίκτυα διανομής και η κατάλληλη τιμολόγηση που προσελκύει 

καταρχήν τους “υβριδικούς” καταναλωτές στοχεύουν σε παραγωγή 

και διάθεση προϊόντων με χαρακτηριστικά νεωτερισμού, επίπεδο 

ελκυστικής τιμής, δυνατότητα διασύνδεσης και φιλικότητα χρήσης.

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα πιο επιτυχημένα προϊόντα του 

φωτογραφικού κλάδου αναπτύσσονται σε διάστημα 6 μηνών ως 1 

έτους, αποτελούν βελτιώσεις υπαρχόντων προϊόντων, λανσάρονται 

σε μεγαλύτερη ποικιλία από τα ανταγωνιστικά με ρυθμό ανάπτυξης 

5% - 10%, δαπανούν για την διανομή τους περισσότερα από τον 

ανταγωνισμό και φυσικά χρησιμοποιούν έντυπη, ραδιοφωνική και 

τηλεοπτική διαφήμιση για να πετύχουν άμεση αναγνωρισιμότητα. Το 

πιο δύσκολο έργο για την πορεία ενός νεωτεριστικού προϊόντος είναι 

η γρήγορη υιοθέτηση από το target group για το οποίο προορίζεται. 

Η αρχική άγνοια, η ενημέρωση του πελάτη, το ενδιαφέρον που θα 

προκύψει, η αξιολόγηση, η δοκιμή και τέλος η επιθυμητή υιοθέτηση 

του από τον τελικό καταναλωτή είναι - συνοπτικά - τα στάδια από τα 

οποία “δοκιμάζεται” ένα νέο προϊόν . 

Δυστυχώς στην χώρα μας παρουσιάζεται μία επαναλαμβανόμενη 

βραδυ-κινητικότητα σε επίπεδο νέων προϊόντων παρόλο που το know 

- how βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Παρθενογένεση 

σίγουρα δεν υπάρχει. Ωστόσο η δημιουργική υιοθέτηση μίας 

επικρατούσας ιδέας πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από την 

αναβάθμιση, την εξέλιξη και την τροποποίηση της ώστε η τελευταία να 

καθιστά το προϊόν ως νέο και εμφανώς διαφοροποιημένο. 

        ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Σημείωση	σύνταξης.	Μαζί με την επικαιρότητα, στο Photobusiness 

Weekly υπάρχει χώρος και για τη δική σας άποψη πάνω στα θέματα 

που σας απασχολούν και αφορούν το χώρο της επαγγελματικής 

φωτογραφίας και του imaging. 

Γράψτε: photobusiness@photo.gr

H δικΗ σασ αποψΗ

Panodia
Το δικό μας ψηφιακό άλμπουμ σε δύο κινήσεις

Η νέα σειρά Photo Book της Panodia κάνει την τοποθέτηση των φωτογραφιών μας στο άλμπουμ 

ευκολότερη από ποτέ. Κάθε σελίδα είναι φτιαγμένη από ένα νέο τύπο αυτοκόλλητου χαρτιού, 

πάνω στο οποίο μπορούμε να κολλήσουμε τις φωτογραφίες μας, αλλά και να τις ξεκολλήσουμε 

όποτε θέλουμε. Τα άλμπουμ διατίθενται σε δύο διαστάσεις 30,5 x 30,5cm ή 30,5 x 20,3cm 

με χωρητικότητα είκοσι σελίδων. Στον τομέα του εξωφύλλου έχουμε τρεις επιλογές: τη σειρά 

Timea σε μαύρο χρώμα με ασημί λεπτομέρειες, το Iris σε λευκό με ανάγλυφα σχέδια και το Nao 

σε μαύρο χρώμα και γυαλιστερό φινίρισμα.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ 2��0 2�9�50

Roland
Βραβείο καινοτομίας

Το νέο ψηφιακό plotter LEC-300 της Roland 
κατέκτησε το βραβείο «VISCOM INNOVATION 2008» 
στην κατηγορία Ψηφιακή Εκτύπωση/Large Format. Σε 
σύγκριση με τα άλλα εκτυπωτικά η κριτική επιτροπή 
εκτίμησε την πρωτοποριακή δυνατότητα του LEC-300 
να πραγματοποιεί εργασίες, όπως π.χ. η εκτύπωση 
ανάγλυφων επιφανειών, που μέχρι πρότινος ήταν 
εφικτές μόνο με μεταξοτυπία. Μετά το βραβείο «DPI-
Προϊόν της Χρονιάς», το εν λόγω βραβείο είναι το 
δεύτερο που κατακτά το LEC-300 μέσα σε λίγους 
μόνο μήνες από την παρουσίασή του στη διεθνή 
αγορά. 
Το LEC-300 είναι το πρώτο UV Printer/Cutter που 
δίνει μορφή, υφή και διάσταση στα εκτυπωμένα 
γραφικά χάρη στη χρήση διάφανου βερνικιού. 
Τυπώνει CMYK, Άσπρο και Clear Coat (Διάφανο 
Βερνίκι), ένας συνδυασμός που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εντυπωσιακών 
ειδικών εφέ, ρεαλιστικών υφών όπως το δέρμα 
κροκοδείλου και ειδικών εφαρμογών όπως σημάνσεις 
Braille. Τυπώνει σε μία ευρεία σειρά υποστρωμάτων 
που εκτός των άλλων περιλαμβάνει χαρτί offset, 
μεταλλικά και συνθετικά χαρτιά, PET film, δέρμα κ.α. 
Με τη δυνατότητα εκτύπωσης και κοπής επεκτείνει 
ακόμα περισσότερα την γκάμα των εφαρμογών του 
με μικρού τιράζ ετικέτες, αυτοκόλλητα, γραφικά 
βιτρίνας και πολλά άλλα.   

ΑΤΛΑΣ DIGITAL 2�0 984577�
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Σύγχρονες επιλογές studio φωτισμών

Interfit EX 150MkII
• 	Πολύ	οικονομικό	αυτοκέφαλο	

flash	–	κυκλοφορεί	και	σε	κιτ	με	2	
ή	3	κεφαλές,	ομπρέλλες	σταντ	και	
softbox

•  Aνθεκτικό	περίβλημα	πολυκαρ-
μπονάτ

•  Πιλότος	100Watt
•  Διαβάθμιση	ισχύος	1-1/8
•  Ενσωματωμένο	υπέρυθρο	slave
•  Ισχύς	150Ws

Stellar XD
•  Eιδική	ψηφιακή	έκδοση	των	φλας	Stellar	

για	βαρειά	χρήση
•  Ψηφιακές	ενδείξεις	LCD
•  Yψηλής	ποιότητας	γερμανικές	λυχνίες	

(user	replaceable)
•  Αuto-power	dump	(αυτόματη	εκφόρτιση)	
•  Kύκλωμα	αυτόματης	θερμικής	προστασίας
•  Σύστημα	ψύξης
•  Μπαγιονέτ	S
•  Eνσωματωμένο	slave	με	on/off
•  Ισχύς	150-1000Ws

Stellar XTreme
• Αυτοκέφαλο	φλας	με	αυτόνομη	τροφοδοσία	

(μπαταρία)	
• Ειδικά	σχεδιασμένο	για	ψηφιακές	μηχανές
• Ρυθμιζόμενο	σε	εύρος	5f/stop
• Eνσωματωμένο	slave	με	on/off
• Aυτονομία	για	80-100	κύκλους
	 	εκφορτίσεων	σε	full	ισχύ
• Μπαγιονέτ	S
• Yψηλής	ποιότητας	γερμανικές
	 	λυχνίες	(user	replaceable)
• Ισχύς	150-300Ws

Stellar Halogen
•  Φωτιστικά	συνεχούς	φωτισμού	με	

λυχνία	αλογόνου
•  Χρωματική	θερμοκρασία	3200°	

Κelvin
•  Μπαγιονέτ	S
•  Aνθεκτική	λαβή
•  Συμβατότητα	με	softbox	Interfit	Pro

Stellar X
•  Αυτοκέφαλa	φλας	ψηφιακής	τεχνολογίας
•  Ειδικά	σχεδιασμένο	για	ψηφιακές	

μηχανές
•  Γερμανικές	λυχνίες	φλας	(user	

replaceable)
•  Aυτόματη	αποφόρτιση	(Auto	power	dump)
•  Kύκλωμα	αυτόματης	θερμικής	προστασίας
•  Μπαγιονέτ	S
•  Ισχύς	150-1000Ws

Super Cool-lite 9
•  Φωτιστικά	συνεχούς	φωτός	ειδικά	για	

ψηφιακή	φωτογραφία
•  Φωτιστική	πηγή	fluorescent	balanced
•  Χρωματική	θερμοκρασία	5200°	Κelvin
•  Kάθε	κεφαλή	αντιστοιχεί	σε	φωτιστική	

ισχύ	1000Watt
•  Διατίθεται	και	ως	κιτ

Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας

Δήμοσθένους	67,	Καλλιθέα.	τ.κ.	176	72,	Τηλ.:	210	9515353,	Fax:	2109515733,	e-mail:	zarofilm@otenet.gr

http://www.interfitphotographic.com/
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Adobe Camera RAW
Νέα έκδοση 5.2 για το CS4

Στις 24 Νοεμβρίου η Adobe 
κυκλοφόρησε τη νέα έκδοση του 
Adobe Camera RAW για την Creative 
Suite 4 και τον DNG Converter 5.2.  
Το Adobe Camera RAW 5.2 
αντικαθιστά την έκδοση που είναι 
ενσωματωμένη στη CS4 ή στο 
τελευταίο Photoshop Elements. 
Μεταξύ των βελτιώσεων της νέας 
έκδοσης είναι και οι εξής: Targeted 
Adjustment Tool για ρυθμίσεις απ’ 
ευθείας πάνω στην εικόνα. 
Output sharpening για εικόνα 
αυξημένης οξύτητας τόσο στην οθόνη 
όσο και στην εκτύπωση. Snapshots 
για την ταυτόχρονη αποθήκευση 
όλων των διαφορετικών ρυθμίσεων. 
Τέλος, το Calibration Panel διαθέτει 
Camera Profiles για βελτιωμένη 
υποστήριξη του αρχείου raw.
Η νέα έκδοση 5.2 υποστηρίζει επίσης 
επτά επιπλέον μηχανές, τις Canon 
EOS 5D Mark II, Canon PowerShot 
G10, Panasonic DMC-G1, Panasonic 
DMC-FX150, Panasonic DMC-FZ28, 
Panasonic DMC-LX3, και Leica D-LUX 
4. Σύμφωνα με την Adobe, με την 
κυκλοφορία του Camera RAW 5.2, 
μαζί με το επερχόμενο Photoshop 
Lightroom 2.2, τα ειδικά αρχεία RAW 
των νέων υποστηριζόμενων μοντέλων 
της Panasonic και της Leica μπορούν 
προς το παρόν να μετατραπούν μόνο 
σε αρχεία τύπου linear DNG, για την 
προβολή σε προγράμματα τρίτων 
κατασκευαστών. Η εταιρεία πρόσθεσε 
πως αυτή είναι μια προσωρινή λύση 
που θα διορθωθεί με τη μετέπειτα 
αναβάθμιση στις προδιαγραφές των 
αρχείων τύπου DNG.
Για να κατεβάσετε τις αναβαθμίσεις, 
επισκεφτείτε τις παρακάτω 
διευθύνσεις:
Camera RAW 5.2 (Windows) http://

www.adobe.com/support/downloads/

detail.jsp?ftpID=4220 (40,� MB)

DNG Converter 5.2 (Windows) http://

www.adobe.com/support/downloads/

detail.jsp?ftpID=42�4 (�5,� MB)

Camera RAW 5.2 (Macintosh) http://

www.adobe.com/support/downloads/

detail.jsp?ftpID=42�9 (40,8 MB)

DNG Converter 5.2 (Macintosh) http://

www.adobe.com/support/downloads/

detail.jsp?ftpID=42�� (4�,5 MB)

Έρχονται οι κάρτες WiFi 
Βroadband SecureDigital για φωτογραφικές μηχανές

Η ιδέα ξεκίνησε από τις κάρτες SDIO των PDA. Αν θυμάστε, 
ήταν οι καρτούλες που ταίριαζαν σε PocketPC και ήταν 
διαφορετικές από τις μνήμες flash, παίζοντας ρόλο κάρτας 
επέκτασης περίπου σαν να ήταν PCMCIA. Ανάμεσά τους 
κυκλοφόρησαν τότε και κάποιες WiFi που έδιναν αυτή τη 
δυνατότητα ευρυζωνικής ασύρματης σύνδεσης. Από τότε 
έχουν περάσει αρκετά χρόνια και το WiFi έχει εδραιωθεί. 
Παρά ταύτα, είδαμε ως τώρα πολύ λίγες εφαρμογές WiFi 
σε φωτογραφικές μηχανές. Η κατάσταση αυτή ανατρέπεται 
με τις καινοτομίες των εταιριών EyeFi και Lexar (η δεύτερη 
χρησιμοποιεί πατέντες της Eye Fi). Έτσι λοιπόν τα προϊόντα WiFiSD και Shoot ‘n’ Sync 
WiFi εκτός από την αποθηκευτική χωρητικότητα 2GB περιέχουν ένα ασύρματο τμήμα 
το οποίο μεταδίδει τις εικόνες μέσω router σε επιλεγμένα upload sites. Mάλιστα η 
EyeFi προχωράει ένα βήμα παραπέρα με τις υπηρεσίες Web Sharing, Geotagging και 
Hot Spot Access. Σημειωτέον ότι το Geotagging δεν γίνεται μέσω GPS αλλά μέσω των 
συνδεδεμένων routers.

Hensel
Nέα σειρά φλας παρουσιάστηκαν στην Photokina 

Oι φωτογράφοι που ταξιδεύουν συνεχώς και κάνουν location λήψεις θα 
εκτιμήσουν τη σειρά Hensel Porty 6/12 Lithium. Πρόκειται για ελαφριές λύσεις με 
δύο μοντέλα φορητών γεννητριών ισχύος 600/1200Ws αντίστοιχα. Ξεκινώντας 
από το ισχυρότερο μοντέλο, προσφέρει μέγιστη έξοδο 1200ws (joule) σε 
συμμετρική ή ασυμμετρική διάταξη στις δύο κεφαλές με διάρκεια λάμψης 
1/5100sec,(t0,5) στο 1/4 της ισχύος, διαβάθμιση ισχύος σε κλίμακα 7stop και 
βήματα 1/10stop και διαστάσεις μόλις 20x22,5x21,5cm). Στο βάρος των 5,9κιλών 
περιλαμβάνεται το αφαιρούμενο επαναφορτιζόμενο pack λιθίου χωρητικότητας 
αρκετής για 230 λάμψεις full power. H μικρότερη των δύο φορητή γεννήτρια 
Porty 6 Lithium διαφοροποιείται μόνον για το κατά 0,5kg. μικρότερο βάρος την 
κλιμάκωση σε εύρος 6 και όχι 7stop, την ακόμη μικρότερη διάρκεια λάμψης 
1/8100sec. στο 1/4 της ισχύος κλπ. Οι δύο φορητές γεννήτριες είναι συμβατές με 
τις κεφαλές ΕΗ Pro Mini 1200P/Speed και EH Pro Mini/Speed.

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ 2��0 269�29
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EììáíïõÞë ÌðåíÜêç 10 - ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3222626, 210 3231354-5, 
Fax: 210 3217500, ÷ïíäñéêÞ ðþëçóç ôçë.: 210 3420900 / 3417653, 
site: www.giannatos-foto.gr, e-mail: gianatos@otenet.gr, sales@giannatos-foto.gr

O νέος υπερευρυγώνιος �0-24mm  
διευρύνει τους ορίζοντες των ψηφιακών SLR
O νέος Tamron SP AF 10-24mm f/3,5-4,5 Di II LD Aspherical [IF] καινοτομεί με την νέα  
κλίμακα εστιακών αποστάσεων που αντιστοιχεί σε 16-37mm. Ιδανικός για πανοραμικά 
τοπία και εντυπωσιακή απόδοση της προοπτικής, αξιοποιώντας την πιο πρόσφατη οπτική 
τεχνολογία με έξι συνολικά ασφαιρικά στοιχεία ενώ διατηρεί σταθερή την ελάχιστη 
απόσταση εστίασης μόλις 24εκ. σε όλη την κλίμακα του zoom.

Μοντούρες για Canon, Nikon, Sony και Pentax

Φακοί ειδικά κατασκευασμένοι για DSLR 
  με αισθητήρες APS-C size

[ ισοδύναμος με 16-37mm*]
* Σε φορμά 35mm

http://www.giannatos-foto.gr/portal/
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AIPTEK
Βιντεοπροβολέας τσέπης

Μπορεί να έχει μέγεθος όσο ένα remote control, όμως ο Aiptek 

Pocket Cinema V10 είναι ένας φορητός, ψηφιακός προβολέας, με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία, μνήμη, card reader, media player 

και ηχεία. Με διαστάσεις 125x55x23 mm και βάρος 155gr.  

Ο λιλιπούτειος βιντεοπροβολέας διαθέτει λυχνία LED 

φωτεινότητας 10 Lumen και μπορεί να προβάλει από απόσταση 

21-180cm εικόνα με διαγώνιο 6-50 ιντσών σε ανάλυση 640x480. 

Εκτός από το card reader, διαθέτει είσοδο composite AV για 

σύνδεση με εξωτερικές συσκευές.

BSI 2�0 65��826

Kρήτη
Επίσημη πρεμιέρα για το 

βιβλίο του Γιάννη Σκουλά

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου στο 
πατάρι του βιβλιοπωλείου Ιανός, 
Σταδίου 24, έγινε η επίσημη 
παρουσίαση του βιβλίου του 
Γιάννη Σκουλά “Κρήτη, αιώνες 
χαραγμένοι στην πέτρα”. Το 
πόνημα κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Κασταλία και Μικρός 
Ναυτίλος ενώ μίλησαν οι Δ. 
Αποστολάκης, τέως Αρχηγός ΓΕΑ, 
Γ. Ρήγινος Διευθυντής ΛΓ. Εφορίας 
Αρχαιοτήτων, Ν. Ανδριώτης 
ιστορικός και Π.Καλδής, 
αρχισυντάκτης “ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ”.

Τέσσερα τρίτα
Ενιαία υπηρεσία αναβάθμισης firmware φακών

Μια νέα υπηρεσία δημιουργήθηκε από τη συνεργασία των Olympus, Panasonic και Sigma, για τους ιδιοκτήτες φακών DSLR με αισθητήρα φορμά 

4/3. Η νέα αυτή υπηρεσία επιτρέπει την εύκολη αναβάθμιση του firmware του φακού, ακόμα κι όταν κάμερα και φακός δεν προέρχονται από τον 

ίδιο κατασκευαστή. Παλαιότερα, η αναβάθμιση ήταν δυνατή μόνο αν π.χ. ένας φακός Olympus ήταν προσαρμοσμένος σε μηχανή Olympus. Με 

τη νέα υπηρεσία, είναι πλέον δυνατόν ένας φακός Olympus να αναβαθμιστεί σε μια DSLR της Panasonic ή της Sigma, ενώ το ίδιο ισχύει και για 

τους φακούς των άλλων δύο εταιρειών.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα ακόλουθα links: Olympus: http://www.olympus.co.jp/en/support/imsg/digicamera/download/

software/firm/e�/index.cfm

Panasonic: http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/download/fts/

Sigma: http://www.sigma-photo.co.jp/english/support/soft/firm/

Επέκταση εγγύησης Leica
Για τα μοντέλα C-LUX 3 και D-LUX 4

Σε άμεση επέκταση της εγγύησης από τα 2 στα 3 χρόνια προχώρησε η Leica Camera 
AG, Solms, για τα μοντέλα ψηφιακών φωτογραφικών C-LUX 3 και D-LUX 4.  
Η εκτεταμένη αυτή εγγύηση από την ημερομηνία της αγοράς παρέχεται σε παλιά 
και νέα μοντέλα χωρίς επιπλέον χρέωση. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, είναι οι 
ιδιοκτήτες των μηχανών να έχουν κάνει online registration στο site της εταιρείας 
www.leica-camera.com.

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 2�0 �8�8�0�

Μ’ ένα τηλέφωνο 

στο γραφείο σας 

Τηλ.: 2�0 854�400
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êáé ìõóôéêÜ”

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=seminars/sem_appl_form.php
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Kodak
Image processing plug-ins

Την Kodak την γνωρίζουμε για πολλά της προϊόντα, 
όχι όμως τόσο πολύ για το software. Παρά ταύτα, 
η αμερικάνικη εταιρία κυκλοφορεί στην αγορά μια 
σειρά από βοηθητικά εργαλεία τύπου plug-in που 
μπορούν ν’ αποδειχθούν θαυματουργά για τον 
επαγγελματία. Είναι συμβατά τόσο με το Photoshop 
όσο και με άλλα προγράμματα όπως το Adobe 
Elements και το PaintShop Pro και δουλεύουν 
σε περιβάλλοντα Windows και Μac OSX. Πιο 
αναλυτικά, πρόκειται για τα εξής εργαλεία:  
Τo ROC Pro αυτόματα διορθώνει και αποκαθιστά 
τη φωτεινότητα και το κοντράστ με ειδικούς 
αλγόριθμους, επεμβαίνοντας ξεχωριστά σε κάθε 
κανάλι χρώματος, προκειμένου να διορθωθούν 
χροιές από ρυθμίσεις χρωματικής θερμοκρασίας, 
μετατοπίσεις και ξεθωριάσματα. Το SHO Pro 
βελτιστοποιεί το κοντράστ και την εκφώτιση, 
ανασύροντας λεπτομέρειες από “καμμένα” 
Highlights ή «μπουκομένα» Shadows. To GEM 
Pro αποκαθιστά το θόρυβο που οφείλεται στον 
αισθητήρα, το χαμηλό φωτισμό κλπ. χωρίς να 
επηρεάζεται η απόδοση της λεπτομέρειας ενώ το 
GEM AirBrush είναι ειδικό για ρετους προσώπου 
χωρίς να επιδρά στην ευκρίνεια.

KODAK (NEAR EAST) 2�0 6�89200

Erno
Προβάλλετε τις φωτογραφίες σας με στυλ
Αν οι σκέτες κορνίζες σας φαίνονται πολύ… σκέτες και δεν σας εκλύει 
η ιδέα των ηλεκτρονικών, η Γερμανική Erno έχει δύο πρωτότυπες 
και εμφανίσιμες προτάσεις για την τοποθέτηση των αγαπημένων σας 
φωτογραφιών. Η πολυκορνίζα Talvik Galerie δέχεται ταυτόχρονα μέχρι 
εννέα φωτογραφίες 10x15 (πέντε οριζόντιες και τέσσερις κάθετες), 
αφήνοντας τη φαντασία μας να είναι το τελικό όριο για το μοτίβο των 
εικόνων που θα επιλέξουμε – από φωτογραφίες όλης της οικογένειας 
μέχρι τις 9 φωτογραφίες του παιδιού μας, από τη βρεφική ηλικία μέχρι 
την ενηλικίωση. Το διακοσμητικό Antalya Galerie έχει τη μορφή ενός 
δέντρου, ανάμεσα στα φύλλα και τα κλαδιά του οποίου μπορούμε να 
στερεώσουμε τις φωτογραφίες μας, ουσιαστικά ανεξαρτήτως μεγέθους 
και σχήματος. Ο αριθμός των φωτογραφιών εξαρτάται από τις διαστάσεις 
και την τοποθέτηση που θα επιλέξουμε. Ακόμα και χωρίς φωτογραφίες 
όμως, το Antalya Galerie αποτελεί ένα μοντέρνο στολίδι για το σπίτι μας.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ 2��0 2�9�50

http://www.cmcalbums.gr/
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Sony World Photography Awards 2009
Ανακοινώθηκαν οι κριτές του διαγωνισμού 

Η κριτική επιτροπή για τον κυρίως ετήσιο διαγωνισμό Sony World 
Photography Awards αποτελείται από 12 ειδικά επιλεγμένα μέλη της 
Παγκόσμιας Ακαδημίας Φωτογραφίας (World Photographic Academy). 
Για την απονομή των βραβείων στην κατηγορία των επαγγελματιών, αυτά 
τα 12 μέλη θα κρίνουν αρχικά τις συμμετοχές ξεχωριστά, στο πλαίσιο της 
ειδικότητας, της εμπειρίας και του στυλ του καθενός και στη συνέχεια θα 
συνέλθουν σε μια επιτροπή για να επιλέξουν συλλογικά τους τελικούς 
νικητές. Για τις κατηγορίες Φωτορεπορτάζ (Photojournalism) και Docu-
mentary: Sue Steward, κριτικός φωτογραφίας (Μεγάλη Βρετανία) • 
Jurgen Schadeberg, φωτογράφος (Γερμανία) • Adrian Evans, Διευθυντής 
πρακτορείου Panos Pictures (Μεγάλη Βρετανία) και Bruce Davidson, 
φωτογράφος (ΗΠΑ). Για την κατηγορία Εμπορικής φωτογραφίας (Com-
mercial): Mark George, πράκτορας φωτογραφίας (Μεγάλη Βρετανία) 
• Αrnaud Adida, Ιδρυτής Acte 2 Agence και Acte 2 Gallery (Γαλλία) • 
Gered Mankowitz, φωτογράφος (Μεγάλη Βρετανία), και Gracia Neri, 
Ιδρυτής και Πρόεδρος του πρακτορείου Grazia Neri Photo Agency (Ιταλία).
Για την κατηγορία καλλιτεχνικής φωτογραφίας (Fine Art): Zelda Cheatle, 
διαχειρίστρια portfolio και συλλογών (Μεγάλη Βρετανία) • Mary-Ellen 
Mark, φωτογράφος (ΗΠΑ) • Sarah Moon, φωτογράφος (Γαλλία), και 
Philippe Garner, Επικεφαλής του διεθνούς τμήματος φωτογραφίας του 
οίκου Christie’s (Μεγάλη Βρετανία). Η επίσημη επιτροπή για την επιλογή 
των ερασιτεχνών που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό (Amateur Selec-
tion committee) αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων του iStockphoto, 
ένα από τα γνωστότερα sites στο διαδίκτυο που ασχολείται με την αγορά 
εικόνας και βίντεο. Φέτος, την δεύτερη χρονιά του διαγωνισμού, μια νέα 
μεγάλη πρωτοβουλία ενσωματώνεται στη διοργάνωση με συνεργασία 
του ιδρύματος Prince’s Rainforests Project (PRP) και της Sony. Μια ειδική 
Περιβαλλοντική Χορηγία θα δοθεί σε έναν επαγγελματία φωτογράφο, ενώ 
παράλληλα είναι σε ισχύ και ένα πρόγραμμα για τους ερασιτέχνες, το οποίο 
αφορά την αφύπνιση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα μέλη της κριτική 
επιτροπής για το βραβείο PRP είναι:
Stuart Franklin, Φωτογράφος και Πρόεδρος του πρακτορείου Magnum 
(Μεγάλη Βρετανία) • John Sauven, Γενικός Διευθυντής της Greenpeace 
(Μεγάλη Βρετανία) • Cristina Goettsch Mittermeier, Εκτελεστικός 
Σύμβουλος, International League of Conversation Photographers (ΗΠΑ) • 
Helena Christensen, μοντέλο και φωτογράφος (Δανία) • Roberto Smeral-
di, Διευθυντής και ιδρυτής της οργάνωσης Friends of the Earth – Brazil-
ian Amazonia (Βραζιλία) • David de Rothschild, περιβαλλοντολόγος 
και εξερευνητής (Μεγάλη Βρετανία), και Kathy Moran, επικεφαλής 
επιμελήτρια εικόνας θεμάτων της φύσης στο περιοδικό National Geograph-
ic (ΗΠΑ). Στην επιτροπή θα προεδρεύει ο γνωστός Βρετανός φωτογράφος 
και συγγραφέας Tom Stoddart.
Τέλος, μία επιτροπή η οποία θα περιλαμβάνει τον Tom Ang, φωτογράφο 
ταξιδιωτικών θεμάτων και συγγραφέα βιβλίων σχετικά με την ψηφιακή 
φωτογραφία (Μεγάλη Βρετανία) και την Susan Welchman, επικεφαλής 
επιμελήτρια φωτογραφίας του National Geographic, θα κρίνει τις 
συμμετοχές του Student Focus, ενός διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 
φοιτητές από 60 επιλεγμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σκορπισμένα σε 
έξι ηπείρους. Στην επιτροπή συμμετέχουν ακόμη η Ruth Eichhorn, 
διευθύντρια φωτογραφίας στο περιοδικό GEO (Γερμανία)• ο Adrian Evans 
και η Mary-Ellen Mark.
Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό Sony World Photography Awards 2009 
γίνονται δεκτές μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Η επίσημη τελετή απονομής 
είναι προγραμματισμένη για τις 16 Απριλίου 2009.

www.worldphotographyawards.org

Energizer 
Ultimate Lithium
Όταν οι άλλες σταματάνε…

Η γνωστή εταιρεία Energizer δημιούργησε τη σειρά 

μπαταριών Ultimate Lithium. 

Οι νέες αυτές μπαταρίες, 

μεγέθους ΑΑ, σύμφωνα με την 

εταιρεία εξασφαλίζουν μέχρι 

και 5.5 φορές μεγαλύτερη 

διάρκεια λειτουργίας σε μια 

φωτογραφική μηχανή, ενώ 

ταυτόχρονα είναι κατά 33% 

ελαφρύτερες από τις κοινές 

αλκαλικές. Φυσικά, μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν σε κάθε 

είδους συσκευή που δέχεται 

μπαταρίες ΑΑ, όπως φορητά 

Mp3 Player, Φορητά DVD, 

ψηφιακές κάμερες και άλλες συσκευές με υψηλές 

ανάγκες σε ενέργεια. Τέλος, παρουσιάζουν αυξημένη 

διάρκεια ζωής έναντι των κοινών μπαταριών, που 

φτάνει τα 15 χρόνια.

ENERGIZER HELLAS A.E. 2�0 8774 �00

Adobe
Εκδηλώσεις και σεμινάρια.

Tο πρώτο ελληνικό Adobe D-Day 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 
στο Κέντρο Τεχνών Χαλανδρίου. Η εκδήλωση 
φιλοξενήθηκε στα πλαίσια του φετινού 
Panorama Design 2008 με την επιμέλεια του 
περιοδικού +Design και την υπογραφή της 
Άνοδος ΑΕ, Adobe Authorized Distributor. 
To Adobe D-Day αποτέλεσε πόλο έλξης για 
ένα σημαντικό αριθμό επαγγελματιών του 
χώρου της οπτικής επικοινωνίας που είχε 
την ευκαιρία να παρακολουθήσει, οκτώ στο 
σύνολο τους, Έλληνες και ξένους ομιλητές που 
μοιράστηκαν την τέχνη και τις εμπειρίες τους. 
Παράλληλα οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να περιηγηθούν στα περίπτερα των χορηγών 
της εκδήλωσης και να ενημερωθούν για τις 
τελευταίες τεχνολογίες.
Επίσης, στις 7 Νοεμβρίου η Άνοδος ΑΕ, 
πραγματοποίησε σεμινάριο με θέμα «Adobe 
Illustrator CS3 Workflow enhancement 
Techniques». Την εκπαιδευτική εκδήλωση 
παρουσίασε ο Σπύρος Παπαβασιλείου, Adobe 
Certified Instructor. Κατά τη διάρκεια του 
σεμιναρίου παρουσιάστηκαν σε βάθος μερικές 
από τις προχωρημένες τεχνικές για το Adobe  
Ιllustrator. Αν θέλετε να ενημερώνεστε για 
επερχόμενα σεμινάρια, μπορείτε να κάνετε 
εγγραφή στο Newsletter της Άνοδος ΑΕ στη 
διεύθυνση http://www.anodos.gr

ΑΝΟΔΟΣ 2�0 97�70�6
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I.C.P.
«Το 2009 θα είναι το έτος της μόδας»
Σύντομα μετά το τέλος της φθινοπωρινής εβδομάδας 

μόδας στη Νέα Υόρκη, το International Center of 

Photography ανακήρυξε το 2009 «Έτος της Μόδας». 

Για να το γιορτάσει, το ICP θα διοργανώσει έξι εκθέσεις 

φωτογράφων μόδας, ξεκινώντας με τη δουλειά του 

Edward Steichen από τις 16 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 

Μαΐου. Αντίστοιχες εκδηλώσεις θα είναι αφιερωμένες 

και για τους Richard Avedon και David Seidner. 

Οι υπόλοιπες τρεις εκθέσεις θα φιλοξενήσουν μια 

πλειάδα φωτογράφων. Το “Weird Beauty: Fashion 

Photography Now” θα περιλαμβάνει τη δουλειά των 

Steven Meisel, Cindy Sherman, Miles Aldridge, and 

Paolo Roversi μεταξύ άλλων. Στην έκθεση “This is Not 

a Fashion Photograph” θα δείτε φωτογραφίες των 

Gordon Parks, Bruce Davidson, Walker Evans, Marc 

Riboud, και Robert Mapplethorpe. Οι εκδηλώσεις για 

τη χρονιά θα κλείσουν με το Third ICP Triennial of 

Photography and Video, το οποίο θα διαρκέσει από τις 

18 Σεπτεμβρίου 2009 μέχρι τις 3 Ιανουαρίου 2010. 

www.icp.org

TurboX PC
Γρήγορο PC Core i7

Την τελευταία τεχνολογία επεξεργαστή 
Intel Core i7 920 (2,66GHz) αξιοποιεί το πιο 
πρόσφατο και ταχύτατο συνάμα μοντέλο 
desktop PC του Πλαισίου που κυκλοφορεί με 
το brandname TurboX. Yπενθυμίζουμε ότι η 
πλατφόρμα i7 βασίζεται σε αρχιτεκτονική Intel 
Nehalem 45nm έχοντας οnchip memory con-
troller και επικοινωνία με τη μνήμη σε τριπλό 
κανάλι DDR3, που ανεβάζει πολύ τις επιδόσεις. 
Για τους φωτογράφους, έχει πολύ ενδιαφέρον 
η βελτίωση των επιδόσεων εικόνας και ήχου 
κατά 40%. Ο υπολογιστής φοράει λειτουργικό 
Windows Vista Business και καλύπτεται από 
τριετή εγγύηση.

ΠΛΑΙΣΙΟ 800 �� �2�45

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
«Συλλογές Φωτογραφίας - Από τις Στρατηγικές στις Πολιτικές»

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει στις 12, 13 και 14 

Δεκεμβρίου Διεθνές Συμπόσιο με θέμα «Συλλογές Φωτογραφίας – Από τις 

Στρατηγικές στις Πολιτικές». Προσκεκλημένοι ομιλητές είναι διακεκριμένοι 

διευθυντές μουσείων, ακαδημαϊκοί και συλλέκτες από όλο τον κόσμο. Επίσης 

θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι φορέων όπως το George East-

man House, το Ίδρυμα Henri Cartier Bresson, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

(SFMoMA) του Σαν Φρανσίσκο και το Center for Creative Photography του 

Πανεπιστημίου της Αριζόνα. Φυσικά, το παρόν θα δώσουν εκπρόσωποι και 

διευθυντές αξιόλογων Ελληνικών μουσείων και ιδρυμάτων όπως το Μουσείο 

Μπενάκη, το ΕΛΙΑ, η Εθνική Πινακοθήκη, το Ίδρυμα Ν. Π. Γουλανδρή 

- Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Στις τρεις ημέρες του Διεθνούς 

Συμποσίου θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τη σπουδαιότητα και την 

κληρονομιά που αφήνουν οι φωτογραφικές συλλογές. Θα εξεταστούν οι 

στρατηγικές απόκτησης και συντήρησης που ακολουθούν τα μεγάλα μουσεία 

του κόσμου, οι τρόποι χρηματοδότησης καθώς και το πόσο σημαντικό είναι 

για ένα Μουσείο Φωτογραφίας να δρα ως ανεξάρτητος φορέας προωθώντας 

την τέχνη της Φωτογραφίας. Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο 

Συνεδριακό Κέντρο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη, Κατούνη 12-14, 

τηλ. 2310 551023. Παρασκευή και Σάββατο οι εκδηλώσεις ξεκινούν στις 10:00 

και Κυριακή στις 9:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, όμως λόγω 

περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Μ.Φ.Θ. 2��0 55�02�
Οι κορφές δεν κρατούν νερό... 

ΛΑϊΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ

ΦΩΤ.: Δ. Χαρισιάδης (Συλλογή περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ)
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Φωτορεπορτάζ

“Η φύση μας κάνει κλικ”

�. Η Μαρία Μάσσιου και ο Δημήτρης 

Μπότσιος της Epson με τους νικητές του 

διαγωνισμού.

2. Γενική άποψη της έκθεσης

�. Ένας εκ των νικητών ποζάρει χαρούμενος 

με το βραβείο του

1

2

3

Απονεμήθηκαν τα βραβεία στους νικητές του διαγωνισμού της EPSON

Στο Μουσείο Ηρακλειδών εγκαινιάστηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, η έκθεση 
φωτογραφίας με τα έργα των νικητών του διαγωνισμού της Epson «Η φύση μας κάνει 
κλικ». Στούς 12 νικητές του διαγωνισμού απονεμήθηκε ως βραβείο από ένα printer 
Α3 Εpson Stylus Photo R2880 με τεχνολογία Ultrachrome K3 και οι φωτογραφίες 
συμπεριλήφθηκαν στο ετήσιο ημερολόγιο Epson για το 2009. Ο διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και την εφημερίδα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ενώ η έκθεση θα διαρκέσει ως 14 Δεκεμβρίου 2008. Η είσοδος στην 
έκθεση είναι ελεύθερη.

EPSON 2�0 8099499

Οι δώδεκα νικητές
Με Α/Β σειρά, τα βραβεία είναι ισότιμα

  1. Ανδρόνης Χρήστος
  2. Αντωνίου Βαγγέλης
  3. Αποστολός Δημήτριος
  4. Βασιλικός Λουκάς
  5. Γκροζούδης Καρυοφύλλης
  6.  Coupe Emmanuel
  7.  Κατσάκος Ανδρεάς
  8.  Λαπατώνης Δημήτρης
  9.  Παπαδομανωλάκης Μάνος
  10. Σαββόπουλος Αχιλλέας
  11. Τσαντάκης Μανόλης
  12. Φουρνιώτης Γεράσιμος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: BAΓΓΕΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ

Προϊόντα CaseLogic
Έξυπνες λύσεις

Η εξειδικευμένη στα αξεσουάρ υπολογιστών,  βιντεοκαμερών και ψηφιακών 
φωτ. μηχανών Caselogic παρουσιάζει νέα προϊόντα για φορητούς υπολογιστές. 
Αν έχετε laptop, υπάρχει πάντα λόγος ν’ αγοράσετε ένα από τα ειδικά 
καλύμματα τύπου sleeve, σε μεγέθη 13,3in. ως 15,4in. κατασκευασμένα από 
ανθεκτικό και μαλακό νεοπρένιο με μεγάλη αντοχή στην κακομεταχείριση. 
Τοποθετώντας τον υπολογιστή σε παρόμοια θήκη, μπορεί κανείς να τον 
μεταφέρει με ασφάλεια μέσα σε οποιαδήποτε «μη ειδική» τσάντα. 
Τους κατόχους των δημοφιλών netbook 9in. όπως Asus EeePC 900, Acer As-
pire One κλπ. ενδιαφέρει η τσάντα CaseLogic  HDC-3 που επίσης εξυπηρετεί και 
εξωτερικούς σκληρούς δίσκους 3,5in.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 2�0 94�0888 
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Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

Το νέο διοικητικό της συμβούλιο κλήθηκε να εκλέξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Φωτογράφων την Κυριακή 30 Νοεμβρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Στη 

συνέλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 22 σωματεία, τόσο της Αθήνας όσο και της 

επαρχίας. Στις εκλογές για το Δ.Σ. πλειοψήφισαν οι Αλεβίζος Μιχάλης, Διαμαντόπουλος 

Σπύρος, Φλούρης Βαγγέλης, Αλεξίου Κώστας, Τσιάπας Ζήκος, Βεργάκης Κώστας, 

Λαγουδάκης Γιάννης, Μανιώρος Ιωάννης και Κωνταντινίδης Γιώργος. Το νέο διοικητικό 

συμβούλιο έχει κληθεί και θα συγκροτηθεί σε σώμα στις 14 Δεκεμβρίου. Εκτός όμως από 

τις εκλογές η συνέλευση των φωτογράφων έθιξε και αρκετά θέματα που αφορούν στην 

επαγγελματική ζωή των φωτογράφων όπως τη σύσταση νέων περιφερειακών σωματείων, 

τη διαρκή ενημέρωαη και εκπαίδευση των φωτογράφων αλλά και την ενημέρωση των 

μελών για το Επαγγελματικό Περίγραμμα του φωτογράφου, που προέκυψε ύστερα από 

αρκετές συσκέψεις.

Π.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α. τηλ.: 2�0 �6�0�45 

Φωτορεπορτάζ

Nikon D�X
Παγκόσμια πρεμιέρα για την 

δίδυμη έκδοση της D3

Ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, 

παρουσίασε η Nikon την κορυφαία D3X, 

δίδυμη αδελφή της εξαιρετικής D3. 

Φοράει αισθητήρα full frame 24,5

Megapixel ενώ διατηρείται και η 12άρα 

D3. Παρά τις επίμονες ερωτήσεις 

μας oι άνθρωποι της Nikon δεν μας 

αποκάλυψαν την ταυτότητα του 

αισθητήρα, αλλά μόνον την τιμή της νέας 

μηχανής που κυμαίνεται γύρω στις 7.000 

ευρώ, υπογραμμίζοντας έτσι ότι παίζει 

στις “παρυφές” των medium format 

digital backs. Η διάθεση στην ελληνική 

αγορά, αρχίζει στις 19 Δεκεμβρίου, ενώ 

ήδη η ελληνική αντιπροσωπεία δέχεται 

παραγγελίες.

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ. τηλ.: 2�0 94�0888

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

O κ. Θ. Τσιρδάνης από την Διεύθυνση 

Διαβατηρίων της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο κ. Ζήσης Αγγελόπουλος τ. Πρόεδρος της 

Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδος (Ε.Φ.Ε.)

‘Αποψη των συνέδρων και του απερχόμενου προεδρείου. Στο κέντρο ο απελθών λόγω συνταξιοδότησης 
πρόεδρος κ. Δ. Αντωναρόπουλος, αριστερά ο ταμίας της Π.Ο.Φ. κ. Σπ.Διαμαντόπουλος και δεξιά 
ο γραμματέας του Δ.Σ. κ. Κώστας Παππάς

Στο ξενοδοχείο Κing George στην πλ. Συντάγματος, δόθηκε η συνέντευξη τύπου για την D�X, με 

παρουσία δημοσιογράφων των ειδικών περιοδικών
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Φωτορεπορτάζ

Χαράλαμπος Αλεξάνδρου
Πρεμιέρα στο Βόλο για το ιστορικό βιβλίο του 

“Mεραρχία Πινερόλο”

To Σάββατο 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στο κτήριο 

Σπίρερ, η επίσημη παρουσίαση 

του βιβλίου του Μπάμπη 

Αλεξάνδρου «Mεραρχία 

Πινερόλο». Μαζί με τους 

επισήμους (πολιτικές, 

θρησκευτικές και στρατιωτικές 

αρχές, εκπροσώπους του 

ιταλικού στρατού) πάρα 

πολλοί κάτοικοι του Βόλου, 

προσήλθαν στην εκδήλωση. 

Με το ιστορικό πόνημά του 

ο συγγραφέας επεδίωξε με 

επιτυχία, να αποκαταστήσει 

την ιστορική μνήμη για 

μια σκοτεινή σελίδα του 

Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

που άγγιξε την ιδιαίτερη 

πατρίδα του την Κερασιά. 

Μάλιστα, ο παραπέρα 

στόχος είναι η καταχώρηση 

του ιστορικού υλικού που 

ήδη συγκεντρώθηκε στο 

υπό σύσταση Πολιτιστικό 

Ιστορικό Κέντρο Κερασιάς 

Πηλίου (Δήμου Κάρλας).

Μπορείτε να παραγγείλετε το βιβλίο στο τηλέφωνο 2�0 72�6847

Από αριστερά στο πάνελ των ομιλητών: Πολυμέρης Βόγλης, 

Καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νικόλαος 

Τσούκας Νομαρχιακός Σύμβουλος και ο Μπάμπης Αλεξάν-

δρου, ιδιοκτήτης της ομώνυμης εταιρίας επαγγελματικών 

φωτογραφικών.

Την τιμητική διάκριση στον Μπ. Αλεξάνδρου απένειμε ο συνταγ-

ματάρχης του ιταλικού στρατού Τζιάκομο Τριλιόνε, σημερινός 

υποδιοικητής της τεθωρακισμένης μεραρχίας Πινερόλο.

Πλήθος Βολιωτών κατέκλυσε το κτίριο Σπίρερ την ημέρα της εκδήλωσης (�8 Οκτ.)
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

• Είναι εφικτό στην Ελλάδα ως φωτορεπόρτερ να καλύπτεις αποκλειστικά ένα μόνο 

είδος φωτογραφίας όπως είναι η φωτογραφία μοτοσικλέτας και αγώνων;

Κατάφερα να επιβιώσω σ ένα χώρο που είναι αρκετά δύσκολος δουλεύοντας αποκλειστικά 

στο είδος αυτό. Βέβαια την τελευταία τριετία έχει αλλάξει ο τρόπος δουλειάς και η 

διακίνηση ρεπορταζιακού υλικού μέσω διαδικτύου έχει μειώσει αρκετά τη δουλειά μας 

όσον αφορά τα ταξίδια του εξωτερικού. 

• Ανεξάρτητος ή μισθωτός;

Η πεποίθηση μου είναι ότι τα περιοδικά έπρεπε να δουλεύουν με ανεξάρτητους (freelance) 

φωτογράφους. Για μένα δεν θάπρεπε να υπάρχει φωτογράφος - υπάλληλος, είναι το 

μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει ένα περιοδικό. Ο φωτογράφος δεν πρέπει να χάνει 

την δημιουργικότητα του και σαν υπάλληλος όση αυτοκυριαρχία και να έχεις, ρουτινιάζεις 

και δεν κινητοποιείσαι όσο πρέπει.

• Ποιά είναι η φωτογραφική ιδιαιτερότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού συγκριτκά 

με τ’ άλλα σπορ;

Η μοτοσικλέτα ήταν από τα πιο δύσκολα σπορ του μηχανοκίνητου αθλητισμού γιατί έχει 

μικρά σχήματα σε σχέση με τα αυτοκίνητα και λόγω ταχύτητας χάνεται πολύ γρήγορα από 

O Βασίλης Κωστάκος ξεκίνησε 

το φωτογραφικό του γκραν 

πρι από το �990 στο περιοδικό 

Moto. Ανήκει στους λίγους 

φωτορεπόρτερ που αφιερώθηκαν 

στη μοτοσυκλέτα, μια ειδικότητα 

που ζητάει αφοσίωση, ειδικές 

γνώσεις και πάθος για το 

μηχανοκίνητο αθλητισμό. Φίλος 

από παλιά, μας μίλησε με την 

ειλικρίνεια του ανθρώπου που έχει 

κατακτήσει το αντικείμενό του.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Π. ΚΑΛΔΗΣ

Βασίλης Κωστάκος
Μακρά θητεία στο φωτορεπορτάζ των μηχανοκίνητων σπορ
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Βασίλης Κωστάκος γεννήθηκε το 1964 

στην Αθήνα. Ξεκίνησε από το περιοδικό 

ΜΟΤΟ και έκτοτε εχει συνεργαστεί με 

αρκετά ελληνικά περιοδικά όπως 2ΤΡΟΧΟΙ, 

PLAYBOY, Car & Driver, Ταχυδρόμος, Ac-

tive κ.ά. ενώ αρκετά ταξιδιωτικά άρθρα του 

έχουν δημοσιευτεί και σε ιταλικά περιοδικά 

μοτοσικλέτας. Είναι επίσημος φωτογράφος 

της Piaggio Hellas και συνεργάζεται επίσης 

και με τις ελληνικές αντιπροσωπίες της 

Honda και της Yamaha. Επί σειρά ετών 

κάλυπτε τα παγκόσμια πρωταθλήματα Mo-

toGP και SBK. 

Η κηδεία του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου

το σκόπευτρο σου Είναι δύσκολο να καδράρεις 

εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να έχεις μελετήσει και 

προαπεικονίσει στο μυαλό σου την εικόνα με 

ακρίβεια. Ευτυχώς που τα σύγχρονα autofocus 

βοηθάνε πολύ.

• Η ψηφιακή τεχνολογία έχει ωφελήσει τη 

φωτογραφία του μηχανοκίνητου αθλητισμού;   

Το καλό με την ψηφιακή τεχνολογία είναι ότι 

δεν έχεις το άγχος να μην ξέρεις αν πέτυχες το 

επιθυμητό αποτέλεσμα αφού μια ματιά στην 

οθόνη με το playback αποκαλύπτει τα πάντα. 

Φυσικά έχει μειώσει και αρκετά το χρόνο εργασίας 

αφού δεν περιμένεις πλέον τη εκτύπωση του 

φιλμ. Έμενα με βοήθησε ώστε να πάω ένα βήμα 

παραπέρα. Όταν βλέπεις ότι το έχεις, μπορείς να 

προχωρήσεις και παρακάτω με περίεργες λήψεις 

που κανονικά δεν θα τολμούσες, ξεφεύγοντας από 

τα τετριμμένα..

• Επεξεργάζεσαι ψηφιακά τις φωτογραφίες σου;

Όχι, προτιμώ την παλιά σχολή: η φωτογραφία 

είναι κλικ και τέλος. Αν σκέφτεσαι ότι έχει και 

δεύτερη ευκαιρία στην επεξεργασία τότε το αρχικό 

σου κλικ δεν είναι τόσο δυνατό. Δεν πειράζω τα 

καρέ μου ούτε χρωματικά. 
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Ποιός μπορεί 
να λέγεται φωτογράφος;
Μια ερώτηση που ζητάει απάντηση. 
Η ερώτηση μπορεί να φαντάζει ρητορική, αλλά δεν είναι. 

Και η απάντηση που ψάχνω δεν είναι «Ένας άνθρωπος που 

βγάζει φωτογραφίες». Ούτε όμως και «ένας ιδιοκτήτης 

φωτογραφείου».

Καλώς ή κακώς, η φωτογραφία σήμερα είναι κάτι το πολύ 

εύκολο. Η ψηφιακή τεχνολογία εξάλειψε το μπελά του 

φιλμ. Η στόχευση από την οθόνη εξαφάνισε τα αρχάρια 

λάθη (καπάκι/δάχτυλο στο φακό, κομμένα πόδια-κεφάλια, 

λήψη κόντρα στον ήλιο κλπ). Οι compact είναι προσιτές 

και όλα τα σύγχρονα κινητά ενσωματώνουν αρκετά ως 

πολλά megapixel. Ποτέ, εδώ και σχεδόν δύο αιώνες 

από τις πρώτες δαγγεροτυπίες δεν ήταν τόσο εύκολη και 

τόσο απλή η φωτογραφία. Και επανέρχομαι στην αρχική 

ερώτηση. Σε αυτή τη φωτογραφική υπερπροσφορά, 

ποιός μπορεί να λέγεται φωτογράφος; Ο ιδιοκτήτης 

φωτογραφείου, που εξυπηρετεί για ταυτότητες, 

διαβατήρια, γάμους και βαπτίσεις; Ο οικογενειάρχης 

που θυμάται τη μηχανή του μόνο στις διακοπές; Ο 

φωτορεπόρτερ-παπαράτσι που κυνηγάει την εικόνα που 

θα σοκάρει - και θα πουλήσει; Ο καλλιτέχνης που θα δει 

τις φωτογραφίες του σε κάποιο μουσείο ή κάποια γκαλερί; 

Ο νεαρός που απαθανατίζει με το κινητό του τα οπίσθια 

μιας νεαράς στο κλαμπ; Η απάντηση μπορεί να είναι «όλοι 

οι παραπάνω». Αλλά μπορεί να είναι και «κανείς από 

τους παραπάνω». Η δική μου άποψη είναι πως αυτό που 

κάνει το φωτογράφο είναι η αγάπη για τη φωτογραφία. Η 

πιεστική ανάγκη να παγώσει το χρόνο σε αυτό που βλέπει. 

Δεν έχει σημασία αν φωτογραφίζει δέκα ώρες τη μέρα ή 

δέκα μέρες το χρόνο. Αν το κάνει για τη δουλειά του ή 

από χόμπι, για χρήματα ή χωρίς. Αν στο πορτ μπαγκάζ του 

αυτοκινήτου του έχει 100 κιλά σε εξοπλισμό ή αν τραβάει 

μόνο με ένα κινητό. Προσωπικά, δεν βάζω στην εξίσωση 

ούτε καν την ποιότητα της φωτογραφίας. Ένας άνθρωπος 

που αγαπάει τη φωτογραφία θα μάθει πώς να την κάνει 

και καλά. Θα διαβάσει βιβλία, θα παρακολουθήσει 

σεμινάρια, θα εξασκηθεί, γιατί είναι αυτό που του αρέσει 

να κάνει. Ναι, ίσως να μην δει ποτέ τις φωτογραφίες του 

στο International Center of Photography, αλλά αυτό 

δεν έχει καμία σημασία - φωτογραφίζει για τη δική του 

ανάγκη. Αντίστοιχα, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση ένας 

ιδιοκτήτης φωτογραφείου να μην είναι «φωτογράφος». Να 

άνοιξε το μαγαζί σαν επένδυση, να τον έβαλε στη δουλειά 

κάποιος συγγενής, να έτυχε να το διευθύνει. Αν όμως δεν 

αγαπάει τη φωτογραφία, αν δεν βάζει ένα κομμάτι απ’ την 

ψυχή του σε κάθε λήψη - ναι, ακόμα και στις φωτογραφίες 

του διαβατηρίου - τότε κατά τη γνώμη μου δεν αξίζει να 

λέγεται φωτογράφος. Όπως κάποιος που γράφει τους 

στημένους και πομπώδεις λόγους ενός πολιτικού δεν 

αξίζει να λέγεται συγγραφέας. Εκτός κι αν πραγματικά του 

αρέσει να το κάνει.     

    Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

...ΤελικΗ αποψΗ

Ιnterfit Ηalogen
Νέα σειρά Stellar 

Συνεχίζοντας την επιτυχία της σειράς φωτιστικών συνεχούς φωτός 
(αλογόνου) Stellar, η ανανεωμένη σειρά Stellar Halogen αποβλέπει 
σε μεγάλη διάρκεια ζωής (χάρη στη μεταλλική κατασκευή από  
κράμα αλουμινίου) και την αξιοπιστία στη λειτουργία. Οι λάμπες 
αλογόνου είναι εξισορροπημένες σε 3200° Kelvin (σε πλήρη ισχύ). 
Η μοντούρα τύπου bayonet S επιτρέπει την προσαρμογή soft-
box Ιnterfit Pro για πορτρέτα και still life. Διατίθενται διάφορα κιτ 
εξοπλισμού, με διάφορα light stand και τσάντες μεταφοράς.

ZARO 2�0 95�5�5�

Fujifilm Crystal Archive
Εξελιγμένα χαρτιά βασισμένα σε αργυρούχα τεχνολογία

Η παραλλαγή Supreme High Definition της καταξιωμένης 
σειράς φωτογραφικών αναλώσιμων της Fujifilm Crystal Archive, 
απευθύνεται στην Premium αγορά, όπου παίζει ρόλο η απόλυτη 
ποιότητα. Η νέα φωτογραφική ψηφιακή εμουλσιόν ξεχωρίζει 
από την παχύτερη βάση και τη γυαλιστερή/semimatte (Glossy/
Lustre) υφή ενώ φέρει χρυσό υδατογράφημα στην πίσω όψη. Τα 
χαρακτηριστικά εκτύπωσης είναι βελτιστοποιημένα για ψηφιακά 
minilab και μάλιστα Fujifilm Frontier. 
Άλλο ένα υλικό της νέας εποχής είναι το  Crystal Archive Writa-
ble με ειδικής επεξεργασίας επιφάνεια semimatte που επιδέχεται 
γράψιμο (με μολύβια, στυλό και μαρκαδόρους) 
κατάλληλη για photobook, ημερολόγια, 
κάρτες και καλλιτεχνικές εκτυπώσεις. 
Θα κυκλοφορεί σε μικρά και 
μεγάλα (Large Format) πλάτη.

FUJIFILM 

2�0 9404�00
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Βγάλτε	έγκαιρα	την	κάρτα	ΔΩΡΕΑΝ	εισόδου	στη	PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς 

αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την 

επιβεβαίωση της εγγραφής σας.  Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο. 

Αν  περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου, 

πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION 
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: .............................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:  Σημειώστε με û     ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ       

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ       ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ       ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ       ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ / 

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ       ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ       ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING       

 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ       ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ      ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ       ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ      

 POST PRODUCTION       PRE-PRESS      ΑΛΛΟ: ........................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό................................................. Κινητό  .......................................................

e-mail: .............................................................................................................................................. 

        Ημερομηνία          Υπογραφή

….………....................             ............................................  

5-9 MAΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ



 
Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:

1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr       

3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα

http://www.photovision.gr/onlineRegistration.php?lang=gr
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Πανευρωπαϊκή έρευνα αναγνωστών
Για τρίτη φορά σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, 

διεξάγεται η έρευνα της ΤΙΡΑ για την διαπίστωση των 
τάσεων και απόψεων των επαγγελματιών της εικόνας 

σχετικά με τα φωτογραφικά έντυπα αλλά και τη ενασχόληση 
με το Imaging. Η έρευνα πραγματοποιείται ταυτόχρονα 

ανάμεσα στο αναγνωστικό κοινό όλων των περιοδικών 
μελών της TIPA με δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια ένα για τα 

γενικά και ένα για τα επαγγελματικά φωτογραφικά περιοδικά. 
Την υποδομή και επεξεργασία της έρευνας έχει αναλάβει 
κεντρικά η åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforsc-
hung und Medienberatung ìå Ýäñá ôçí êïëùíßá. Απαντήστε 

και βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι, συμμετέχοντας 
ταυτόχρονα στην πανευρωπαϊκή κλήρωση για τα δώρα, 

προσφορά της ΤΙΡΑ.

T.I.P.A. ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ 

     ÓÅ 27 ÅÕÑÙÐÁÚÊÁ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ

ÁðáíôÞóôå 
   & êåñäßóôå!

ΣΤΗΝ ΥΠΟψΗΦΙOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΩΡΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΟΣΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΟΥΣ. Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΝΙΚΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ. 

Canon EOS 450D
Αξίας € 739

Nikon D3 
Αξίας € 4999

Nikon D300
Αξίας € 1399

Sony Alpha 200
Αξίας € 450
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είκοσι επτά (27) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìÝëç ôçò TIPA (Technical Image Press 
Association) áðü üëç ôçí Åõñþðç, äéåîÜãïõí ôáõôü÷ñïíá Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé 
ôçí ôáõôüôçôá ôïõ áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé ôáõôü÷ñïíá íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ. Ðåßôå 
ìáò ðåñéóóüôåñá ãéá ôç öùôïãñáößá êáé âïçèÞóôå ìáò íá ãßíïõìå êáëýôåñïé. 

*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá, 
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò προηγούμενης óåëßäáò. 

ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr

ÌÅÃÁëÇ ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÔÉÑÁ

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï

1)Öùôïãñáößæù 
 Ùò åðáããåëìáôßáò öùôïãñÜöïò
 Ùò åðáããåëìáôßáò ÷ñÞóôçò (ãñáößóôáò,   
    διαφημιστής)
 HìéåðáããåëìáôéêÜ

2) ÅñãÜæïìáé óôïí áêüëïõèï ôïìÝá/ôïìåßò 
(*åðéôñÝðïíôáé êáé ðåñéóóüôåñåò áðáíôÞóåéò)
	Φωτορεπορτάζ 
	Πορτρέτο
	Φωτογραφία μόδας/lifestyle
	Φωτογραφία τροφίμων
	Φωτογραφία αυτοκινήτου
	Βιομηχανική φωτογραφία
	Επιστημονική φωτογραφία 
	Καλλιτεχνική φωτογραφία 
	Καταγραφική φωτογραφία (π.χ. ασφαλιστές,
     πραγματογνώμονες)
	Άλλο 

3) Οι φωτογραφίες μου παράγονται σε:
                   
  ÐÜíôá  óõ÷íÜ  óðÜíéá  ðïôÝ
Digital Medium 
Format  	 	 	  
Full frame DSLR 	 	 	 
Mικρότερα μεγέθη 
DSLR 	 	  
Aρχεία RAW 	 	 	 
Aρχεία JPEG 	 	 	 

4) Εκτυπώνω η αναθέτω την εκτύπωση των 
εξής αριθμό φωτογραφιών
Για δικούς μου σκοπούς περίπου______εκτυπώσεις
Για πελάτες και εκθέσεις περίπου______εκτυπώσεις
Περίπου________τοις εκατό των εκτυπώσεων είναι 
μεγαλύτερες από το Α4
Για περίπου________τοις εκατό των εκτυπώσεων 
χρησιμοποιώ υπηρεσίες εργαστηρίου

5) Τρόποι εκτύπωσης των φωτογραφιών μου
              
 Íáé  Ï×é
Τις εκτυπώνω μόνος/η μου 	 
Έχω εκτυπωτή Α3 ή μεγαλύτερο 	 
Όταν εκτυπώνω χρησιμοποιώ 
κυρίως μελάνια με χρωστικές dye 	 
Όταν εκτυπώνω χρησιμοποιώ
κυρίως μελάνια με χρωστικές
pigmented  	 
Συχνά εκτυπώνω σε χαρτί baryta 	 
Συχνά εκτυπώνω σε άλλο χαρτί fine art 	 
Έχω στη διάθεση μου ένα Raster  
Image Processor (RIP) 	 

6) Πληροφορούμαι για φωτογραφικά 
προϊόντα (*επιτρέπονται περισσότερες 
απαντήσεις)
1. Αðü öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ 
2. Αðü ðåñéïäéêÜ ãéá õðïëïãéóôÝò 
3. Αðü ðïëõèåìáôéêÜ ðåñéïäéêÜ 
    (digital/photo/audio/video) 
4. Αðü åéäéêü êáôÜóôçìá 
5. Αðü åêèÝóåéò 
6. Αðü åíçìåñùôéêÜ öõëëÜäéá ôùí åôáéñéþí 
7. Αðü ôï Internet 
H ðçãÞ ðëçñïöüñçóçò ðïõ åìðéóôåýïìáé 
ðåñéóóüôåñï åßíáé______ (γράψτε τον áñιθμό)

7) Ôï Photobusiness êõêëïöïñåß 4 öïñÝò  
ôï ÷ñüíï
ÄéáâÜæù  .................. ôåý÷ç ôï ÷ñüíï
áõôÞ åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ äéáâÜæù ôï ðåñéïäéêü

Ïäçãßåò	ãéá	ôçí	áðïóôïëÞ	ôïõ	åñùôçìáôïëïãßïõ:	
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç óõììåôï÷Þ óáò! 
Ðáñáêáëïýìå íá áðïóôåßëåôå ôï åñùôçìáôïëüãéï 
ìÝ÷ñé 20	Äåêåìâñßïõ	2008: 
á. Ôá÷õäñïìéêÜ* óôá ãñáöåßá ìáò 
Ðåñéïäéêü	PHOTOBUSINESS	(“ÅÑÅÕÍÁ	ÔÉÑÁ”)	
ÔñïõðÜêç	1,	104	45	ÁèÞíá	
â. Ìå fax*	óôï	210	8541	485

*Ìðïñåßôå íá óôåßëåôå μόνο εκτύπωση áðü ôï PDF. 
ΠΡΟΣΟΧΗ δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις μέσω 
διαδικτύου παρά μόνον χειρόγραφες σε χαρτί. 
ευχαριστούμε.  
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8) Προμηθεύομαι το Photobusiness ως εξής:
Είμαι συνδρομητής   
Αγοράζω το περιοδικό από κατάστημα λιανικής 
Μου αποστέλλεται δωρεάν    
Το διαβάζω εφόσον κάποιος άλλος έχει 
τελειώσει την ανάγνωσή του   
Το διαβάζω σε φωτογραφικές λέσχες, στο 
πανεπιστήμιο, στη βιβλιοθήκη κ.ά.   

9) Διαβάζω ή ξεφυλλίζω περίπου ________
φορές κάθε τεύχος του Photobusiness  

10) Σε κάθε τεύχος του Photobusiness  
συνήθως διαβάζω
Όλες/σχεδόν όλες τις σελίδες   
Περίπου τα 3/4    
Περίπου το μισό   
Περίπου το 1/4    
Μερικές σελίδες μόνο    

11) Διαβάζω το τεύχος του Photobusiness μέσα 
σε χρονικό διάστημα της τάξης των ____λεπτών

12) Πέρα από  εμένα______ άτομα διαβάζουν 
το συγκεκριμένο αντίτυπο του Photobusiness   

13) Αξιολογώ το Photobusiness 
ως εξής*:                 
Είναι ένα σημαντικό 
περιοδικό φωτογραφίας 			
Είναι ένα περιοδικό που σε εμπνέει 			 
Έχει μεγάλη πρακτική αξία 			
Είναι πολύ αξιόπιστο και ικανό 					
Δίνει πολύτιμες συμβουλές για την 
αγορά φωτογραφικού εξοπλισμού   		
Δίνει χρήσιμες συμβουλές για την 
επιλογή των σωστών αξεσουάρ 			 
Συμβάλλει στη διαφάνεια της αγοράς 			
Εάν το Photobusiness σταματήσει 
να κυκλοφορεί, θα μου λείψει  			

14) Μέσα στους επόμενους 24 μήνες 
σκοπεύω να αγοράσω

15) Προσθέτοντας τα πάντα στην επένδυσή 
μου σε επαγγελματικό φωτογραφικό 
εξοπλισμό, την κατανάλωση σε αναλώσιμα 
και τις υπηρεσίες εργαστηρίου - ξόδεψα την 
περασμένη χρονιά περίπου __________ευρώ.

16) Διαβάζω τις διαφημίσεις και τα 
φυλλάδια στο Photobusiness 
Πάντα    συχνά    σπάνια    ποτέ 

17) Οι διαφημίσεις στον Photobusiness είναι*
 
                 
Έχουν ενημερωτική αξία για μένα   	 	
Με προέτρεψαν να κάνω μια αγορά 		 	

18) Eπισκέπτομαι το www.photo.gr 

- Για να ενημερώνομαι
  για τα φωτογραφικά νέα 				 
- Για να διαβάζω τις μικρές αγγελίες 				 
- Για να διαβάζω τεστ και να βλέπω
  τις φωτογραφίες των προϊόντων 				
- Για να μαθαίνω για εκδηλώσεις, 
  εκθέσεις, διαγωνισμούς 				
- Για να χρησιμοποιώ το forum 				 
- Για άλλες υπηρεσίες (λεξικό, 
  διευθύνσεις αντιπροσωπειών κλπ.) 				

19) Θεωρώ το περιεχόμενο του www.photo.gr* 

                                    
Επιτυχημένο  			 
Περιέχει πρόσθετο υλικό 			
Μπορώ να το ψάχνω εύκολα 			
Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου 			

20) Προσωπικές πληροφορίες
Είμαι άντρας    γυναίκα     
Είμαι _________χρόνων

Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå 

âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé Üëëá äþñá 

ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù 

óôïé÷åßá:  

Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................

Äéåýèõíóç:............................................................ 

Ðüëç:.............................................. Ô.ê.:..............

ÔçëÝöùíï:............................................................

Εναλλακτούς φακούς  
Σύστημα διαχείρισης 
χρώματος  
Colour Graphic 
Μόνιτορ  
Λογισμικό επεξεργασίας 
εικόνας/ γραφικών  
Προβολικό 
Μνήμες 
Φωτιστικά στούντιο  
Τρίποδο 

Ψηφιακή μηχανή SLR  
Μηχ. μεσαίου φορμά   
Ψηφιακό σύστημα 
μεγάλου φορμά 
Ψηφ. Πλάτη  
Scanner    
Εκτυπωτή Α4 
ή μικρότερο   
Εκτυπωτή Α3 ή Α3+   
Εκτυπωτή Α2 
ή μεγαλύτερο 
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* “Αληθές à ψευδες”: Διαβάθμιση από αριστερά προς δεξιά


