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8η έκθεση

imaging

Η ερώτηση της εβδομάδας

Ο κ. Νίκος Σταθογιαννόπουλος στο studio του

Check up για την αγορά
Η μεγάλη έκθεση του κλάδου imaging,  

η PHOTOVISION, που θα ανοίξει τις πύλες  

της στο κοινό σε λιγότερο από δύο μήνες  

(5-9 Μαρτίου 2009) δικαιολογημένα 

θεωρείται ως το πρώτο σοβαρό «check 

up» για την κατάσταση της αγοράς μας 

το δύσκολο 2009. Γιατί μπορεί η καθεμία 

επιχείρηση ξεχωριστά να γνωρίζει τα 

του οίκου της, όμως η συνολική εικόνα 

της αγοράς στα μάτια του κοινού θα 

αποτυπωθεί εκεί, στο παλιό αεροδρόμιο 

των Αθηνών. Εκεί θα μετρηθεί το μέγεθος 

και το εκτόπισμα κάθε εταιρίας, με μονάδα 

μέτρησης τα τετραγωνικά, την εμφάνιση 

και την πληρότητα του περιπτέρου της. 

Εκεί θα φανεί η οικονομική ευρωστία, 

εκεί θα καταγραφεί η διάθεση της κάθε 

εταιρείας να «παίξει» στην αγορά μέσα 

στις δύσκολες συνθήκες του 2009. Γιατί 

στο μεγάλο διετές ραντεβού της αγοράς 

imaging της χώρας μας οι επιχειρήσεις 

ανοίγονται στο κοινό, βάζουν τα καλά 

τους, στρώνουν το τραπέζι με τα καλύτερα 

προϊόντα τους και περιμένουν τους 

μουσαφιραίους να τους φιλέψουν με ό,τι 

καλύτερο έχουν. Και είναι σίγουρο ότι 

οι μουσαφιραίοι, δηλαδή οι εμπορικοί 

επισκέπτες της έκθεσης, ψάχνουν σήμερα 

περισσότερο από ποτέ νοικοκυραίους 

για να εμπιστευθούν τον οβολό τους. 

Επιχειρήσεις που δείχνουν να πατούν 

καλά στα πόδια τους, που ξέρουν να 

προσφέρουν σιγουριά και προοπτική στους 

πελάτες τους. 

Ναι. Φέτος περισσότερο από κάθε άλλη 

φορά η PHOTOVISION θ’ αποκαλύψει 

πολλά για την υγεία της αγοράς μας. 

Το check up βρίσκεται σε εξέλιξη και 

αντίθετα απ’ ότι πιστεύουν πολλοί, τα μέχρι 

τώρα ευρήματα, δηλαδή οι ενοικιάσεις 

περιπτέρων στην έκθεση, δείχνουν 

περισσότερο άγχος και ανασφάλεια παρά 

ανήκεστο οικονομική βλάβη! 

       Τ. ΤζΙΜΑΣ
 

Υπάρχουν κρυμμένοι θησαυροί στη χώρα μας;
Απάντηση: “Ναι! Βρίσκονται στα ξεχασμένα φιλμ 8mm και Super 8!” 
Την άποψη αυτή υποστηρίζει με πάθος ο Νίκος Σταθογιαννόπουλος που διευθύνει την 

επιχείρηση AYLON PRODUCTIONS. «Διευκρινίζω ευθύς εξ αρχής ότι ασχολούμαστε με 

την κινούμενη και όχι με την σταθερή εικόνα» μας είπε. Kαι συνέχισε: «Δεν μπορείτε να 

φαντασθείτε τι καταπληκτικό υλικό για την καθημερινή ζωή της χώρας μας και γενικά 

την ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, υπάρχει καταγεγραμμένο στα φιλμάκια αυτά» 

Και πώς το ξέρετε, αγαπητέ Νίκο; ...Ρωτήσαμε με απορία. «Στην AYLON ασχολούμαστε 

τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια με την παραγωγή ντοκιμαντέρ - για την ΕΡΤ βασικά-  με 

θέματα φύσης, περιβάλλοντος και αρχαιολογίας. Είμαστε κινηματογραφιστές. Πριν δύο 

χρόνια χρειάστηκε να εντάξουμε σε μια ταινία μας υλικό 8mm. Μετά από σχετική έρευνα 

αποφασίσαμε να προμηθευτούμε από τις ΗΠΑ μία υπερσύγχρονη μονάδα telecine 8mm 

frame by frame scanning (σάρωση καρέ - καρέ) μιας και στην Ελλάδα δεν υπήρχε κάτι 

ανάλογο. Το σύστημα αυτό μετατρέπει (σκανάρει) το φιλμ με την ταχύτητα των 6 καρέ το 

δευτερόλεπτο.» Και λοιπόν; ξαναρωτήσαμε... «Σκεφτήκαμε λοιπόν το πανάκριβο αυτό 

μηχάνημα αντί να κάθεται όταν δεν το χρησιμοποιούμε, να μετατρέπει παλιά ταινιάκια 

σε DVD για το κοινό…» Και τί ακριβώς κάνατε; «Βάλαμε κάποιες διαφημίσεις κα η 

ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση. Όλοι θέλουν με μικρό κόστος να δουν στην τηλε-

όρασή τους παλιές ταινίες που γύρισαν πριν 30 ή 40 χρόνια. Νιώθουν σαν να γεύονται 

ένα παλιό καλό κρασί…» Μετατρέπετε και βιντεοκασέτες VHS σε DVD; «Βεβαίως. Αλλά 

ξαναλέω ότι η ειδίκευσή μας βρίσκεται στο φιλμ. Σπουδάσαμε κινηματογράφο στην Αθήνα 

και στο Παρίσι. Για τις ανάγκες των ντοκιμαντέρ η AYLON PRODUCTIONS έχει όλο τον απα-

ραίτητο εξοπλισμό για την επεξεργασία ήχου και εικόνας (3 σουίτες μοντάζ, στούντιο επε-

ξεργασίας ήχου κλπ.) Μετά την ψηφιοποίηση των ταινιών 8mm και Super 8, ο παραπάνω 

εξοπλισμός μας δίνει την δυνατότητα να κάνουμε διάφορες διορθώσεις και βελτιώσεις στην 

εικόνα αλλά και στον ήχο. Υπάρχει η δυνατότητα παράδοσης του τελικού υλικού σε DVD 

με μενού επιλογής και σε AVI files ασυμπίεστο με δυνατότητα επεξεργασίας. Δουλεύουμε 

με courier με όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό ακόμη…»

AYLON PRODUCTIONS Τηλ. 210 2621648,2628854 www.aylonproductions.gr

http://www.photovision.gr/
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5- 9 MαρτΙου 
Σας περιμένουμε στο περίπτερό μας 
για να σας παρουσιάσουμε όλη την 

γκάμα των νέων προϊόντων μας! 

www.artpoint.gr
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Kodak ZX1
H …διαφορετική ψηφιακή 

videocamera
Στο σύγχρονο δυναμικό lifestyle και την 

απόλυτη φορητότητα στηρίχθηκαν οι 

σχεδιαστές της Kodak για να εκπονήσουν 

το προφίλ της ZX1. Εξωτερικά, θυμίζει 

πιο πολύ κινητό τηλέφωνο ή media 

player. Kαι όμως! Πρόκειται για μια High 

Definition κάμερα που τραβάει βίντεο 

720p (1280x720pixels, progressive rate) 

με ρυθμό ως 60fps, δηλ. με απόλυτη 

ομαλότητα στην κίνηση. Με frame rate 

30fps, ένα Gigabyte αποθηκευτικού 

χώρου αρκεί για 20 λεπτά video - πάντα 

στο 720p. Επιλέγοντας ανάλυση VGA 

(640x480pixel) και 30fps, κατεβαίνουν 

αρκετά οι απαιτήσεις σε αποθηκευτικό 

χώρο δηλ. ένα Gigabyte μπορεί να 

χωρέσει 80 λεπτά «ταινίας». Η εγγενής 

ανάλυση του αισθητήρα CMOS 1/4,5” 

είναι 1,6Megapixel, αλλά με interpola-

tion (τεχνικές παρεμβολής) ανεβαίνει στα 

3megapixel για τις στατικές φωτογραφικές 

εικόνες. Το μοντέλο ΖΧ1 διαφοροποιείται 

από το αντίστοιχο Ζ16 κατά το μέγεθος της 

οθόνης που είναι ελαφρώς μικρότερο 2in. 

αντί για 2,5in. και το αδιαβροχοποιημένο, 

προστατευμένο από τη σκόνη σώμα (η 

προστασία ανταποκρίνεται στα στάνταρ 

IP43). H καταχώρηση των αρχείων (H.264 

.MOV format με codec AAC/LC) γίνεται σε 

κάρτες SDHC ως 32GB.  

KODAK 210 6189200

Όταν το ΤΙΜΕ γνώρισε το Flickr
Φωτογραφίες χρηστών από το δημοφιλές site διάλεξε το αμερικανικό 

εβδομαδιαίο περιοδικό για το αφιέρωμα στον Barack Obama
Η επιλογή του νέου Αμερικανού πρόεδρου ως το Πρόσωπο της χρονιάς από το περιοδικό 

ΤΙΜΕ δεν μας προξένησε ιδιαίτερη έκπληξη. Αυτό όμως που μας εξέπληξε είναι η 

είδηση πως για την ολοκλήρωση του 14σέλιδου αφιερώματος στον Obama, ο photo 

editor του περιοδικού επισκέφτηκε και το γνωστό site δημοσίευσης φωτογραφιών 

Flickr. Μελετώντας περισσότερες από 100.000 φωτογραφίες χρηστών σχετικές με τον 

Barack Obama, το TIME επέλεξε τις δουλειές των Anne Savage και Jenny Murray για να 

συμπεριληφθούν στο αφιέρωμα. Η εικόνα της Anne Savage, η οποία μάλιστα κατέλαβε 

δύο σελίδες του περιοδικού, είναι ένα μωσαϊκό που απεικονίζει τον Obama με φόντο την 

Αμερικανική σημαία. Για τη σύνθεση χρησιμοποιήθηκαν τα πρόσωπα 5.700 ανθρώπων 

τους οποίους η Savage τράβηξε στις προεκλογικές συγκεντρώσεις του Obama τις οποίες 

κάλυπτε φωτογραφικά. Η φωτογραφία της Jenny Murray απεικονίζει μια γέφυρα πάνω 

από τον ποταμό Huron, η οποία είχε στο πλάι γραμμένο το όνομα του Obama. Αξίζει να 

σημειωθεί πως το ΤΙΜΕ δεν πλήρωσε τους φωτογράφους για καμία από τις δύο εικόνες, 

αλλά φρόντισε να επικοινωνήσει με το Flickr, οι υπεύθυνοι του οποίου με τη σειρά τους, 

ζήτησαν από τους δύο -διάσημους πλέον- χρήστες την άδεια αναδημοσίευσης.

Xerox Wide Format
Λύσεις για κάθε ανάγκη εκτύπωσης μεγάλου φορμά
Την προσθήκη δύο νέων plotter στη γκάμα των εκτυπωτικών της ανακοίνωσε η Xerox. 

Το μοντέλο 8264E Colour Wide Format είναι ένας wide format εκτυπωτής υψηλών 

επιδόσεων που απευθύνεται σε επαγγελματίες με μεγάλη παραγωγή για τους οποίους 

η υψηλή ταχύτητα είναι ζωτικής σημασίας. Το plotter έχει δυνατότητα εκτύπωσης 

σε διάσταση μέχρι και 1,615m σε μεγάλη ποικιλία υλικών. Διαθέτει προαιρετικό 

μηχανισμό τυλίγματος/ξετυλίγματος και η ταχύτητά του φτάνει τα 16 τετραγωνικά 

μέτρα την ώρα. Το μοντέλο Xerox 8254E Colour Wide Format είναι ένα plotter 

ευέλικτο και προσιτό. Με μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης 13,54 τετραγωνικών μέτρων 

την ώρα, μπορεί να παράγει posters με αντοχή στους εξωτερικούς χώρους, banners, 

ταμπέλες, διαφημιστικά, πινακίδες, επιγραφές και λοιπές εκτυπωτικές εφαρμογές 

μεγάλης διάστασης σε διάφορα υλικά, κρατώντας σε χαμηλά επίπεδα το κόστος.

ΧEROX HELLAS A.E.E.  210 9�07000
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www.globalprosec.com
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

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

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη 

Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη
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Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

www.photo.gr

Polaroid: Δεύτερη χρεοκοπία...
Νέες οικονομικές δυσκολίες  

και προβλήματα για το γνωστό brandname
Δύσκολες ώρες περνάει η εταιρεία που συνέδεσε 

άρρηκτα το όνομά της με τη φωτογραφία άμεσης 

εμφάνισης. Στα τέλη Δεκεμβρίου η Polaroid 

αναγκάστηκε να κηρύξει πτώχευση για δεύτερη φορά, 

καθώς ο ιδρυτής του ομίλου που τυγχάνει δικαιούχος 

της εμπορικής επωνυμίας αντιμετωπίζει πολλαπλές 

κατηγορίες για απάτη.

Η Polaroid αρχικά κατέρρευσε υπό την πίεση της νέας 

ψηφιακής τεχνολογίας που κατάργησε “σε μια νύχτα”,

όλα τα πλεονεκτήματα της άμεσης εμφάνισης. Μετά 

την παύση παραγωγής συμβατικών φωτ. μηχανών και 

αναλώσιμων, στη νέα της φάση, η Polaroid δάνεισε την 

εμπορική επωνυμία της σε μια σειρά LCD, ψηφιακών 

φωτογραφικών μηχανών και άλλων προϊόντων.

Τον περασμένο Οκτώβριο ο Tom Petters, ιδρυτής του 

ομίλου Petters Group Worldwide στον οποίο ανήκει το 

brandname Polaroid, κατηγορήθηκε για απάτες μέσω 

τηλεφώνου και ταχυδρομείου, ξέπλυμα χρήματος και 

για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Η διερεύνηση της 

υπόθεσης από τις αρχές προκάλεσε την χρεωκοπία 

της Polaroid καθώς και άλλων εταιρειών του Pet-

ters, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου Petters 

Group Worldwide. H διαδικασία που ακολουθήθηκε 

(προστασία από τους πιστωτές με βάση το Κεφ. 11) 

επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει να λειτουργεί υπό 

την επίβλεψη του δικαστηρίου και προς όφελος των 

πιστωτών της. Η εκτελεστική διευθύντρια της εταιρείας, 

Mary Jeffries, δήλωσε πως η Polaroid θα λειτουργήσει 

κανονικά καθ’ όλη τη διαδικασία και πως σκοπεύει να 

παρουσιάσει νέα προϊόντα εντός του 2009.

Αποκτήστε το Roland GX-24 Δωρεάν
Προσφορά για τους πελάτες της εταιρείας Atlas Digital
Τη δυνατότητα να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν το κοπτικό βινυλίου Camm-1 

Servo GX-24 της Roland, αξίας 1750 ευρώ, δίνει στους πελάτες της η Atlas Dig-

ital. Το επιτραπέζιο GX-24 διαθέτει κινητήρα Servo, υποστηρίζει μέγιστο πλάτος 

κοπής 58,4 cm, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα 500mm/sec και δέχεται υλικά 

από 5 έως 70 cm. Για κοπές ακριβείας αναγνωρίζει τα σημεία (crop marks) από 

εκτυπωτικές μηχανές και ευθυγραμμίζει αυτόματα το υλικό.

Για τη δωρεάν απόκτηση του Roland GX-24 αρκεί οι πελάτες της Atlas Digital 

να επιλέξουν για τις εφαρμογές τους τα αυτοκόλλητα βινύλια κοπής 3M. Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά μπορείτε να απευθυνθείτε 

στο τμήμα αναλωσίμων της εταιρείας.

ATLAS DIGITAL 210 9845771

Εκτυπώνοντας από το 
iPhone και το iPod touch
Δωρεάν πρόγραμμα HP για 

προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης
Η δωρεάν εφαρμογή iPrint Photo της 

Hewlett Packard, δίνει τη δυνατότητα 

στους κατόχους iPod Touch και iPhone να 

εκτυπώνουν εύκολα, γρήγορα και ασύρματα 

τις φωτογραφίες τους στους περισσότερους 

εκτυπωτές inkjet Hewlett Packard που είναι 

συνδεδεμένοι σε ασύρματο τοπικό δίκτυο 

Wi-Fi. Η εφαρμογή είναι απόλυτα συμβατή 

με την τεχνολογία Bonjour της Apple και 

εκμεταλλεύεται το multi-touch interface των 

συσκευών για το χειρισμό της. Η εφαρμογή 

διατίθεται δωρεάν μέσω του App Store της 

Apple.

www.photo.gr
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

Βασικά μαθήματα 
φωτογραφίας

Παναγιώτης Κατερτζιάδης
Σελίδες 258, διαστάσεις 17x24 cm. 

Με 160 α/μ φωτογραφίες & σκίτσα. Τιμή: € 15,07

500 Συμβουλές, μυστικά & τεχνικές 
για τις ψηφιακές SLR

500 Συμβουλές, μυστικά & τεχνικές 
για τη ψηφιακή φωτογραφία

ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130 ÔéìÞ: € 20 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130 ÔéìÞ: € 20

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ www.photo.gr

ΝΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΕΚΔΟΣΗ

Óåëßäåò 112, äéáóôÜóåéò 23,5x30,5 cm.
ÅëëçíéêÜ, ÁããëéêÜ & ÃåñìáíéêÜ  

Ìå 100 á/ì öùôïãñáößåò. ÔéìÞ: € 30

Íelly’s 
Ðñüóùðá ôçò ÊñÞôçò

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΑΝΤΙΤΥΠΑ!

Βασικά Μαθήματα Φωτογραφίας / € 15,07
Μία Φωτογραφία... 1000 Λέξεις... / € 9,04
Φωτογραφία και Κοινωνία / € 9,04
Περί Φωτογραφίας / € 9,04
Φωτογραφία - Συνοπτική ιστορία / € 15,07
Φίλιππος Μαργαρίτης / €  5,03
Βούλα Παπαϊωάννου / €  5,03
Φωτογραφία Glamour / € 15,07  € 10,00
Το Μεγάλο Φορμά / € 12,06





 





100 Χρόνια Φωτογραφία / € 15,07
Ασπρόμαυρη φωτογραφία / € 21,10   € 10,00
EΠEKINA /  € 10,04
Κούβα / € 6,03
Ετήσια συνδρομή στο ΦΩΤΟγραφο / € 70,00 (Εξωτερικό € 120)
Πρόσωπα της Κρήτης. Nelly's / € 30,00
Ψηφιακή φωτογραφία. 500 συμβουλές / € 20,00
Ψηφιακές SLR. 500 συμβουλές / € 20,00










Ονοματεπώνυμο ............................................................................

...................................................................................................
Διεύθυνση .....................................................................................

Πόλη...........................................................Τ.Κ.: ...........................

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου στα εξής τηλέφωνα : 

Εργασίας: ..................................Οικίας: .........................................  

Κινητό: ..........................................................................................

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Προς το περιοδικό ΦΩΤΟγραφος Τρουπάκη 1 & Κουρτίδου, 104 45 Αθήνα • τηλ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485

Ενδιαφέρομαι για τα παρακάτω βιβλία (σημειώνω με Χ). Παρακαλώ να μου τα αποστείλλετε με courier και αντικαταβολή στη διεύθυνση που σημειώνω:

*Τιμές με φ.Π.α. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής που κυμαίνονται από  € 6,00 έως € 10,00 αναλόγως του βάρους
.

&

http://www.photo.gr/main.php?showpage1=market/booksOrder.htm
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Pentax K-m White
Συλλεκτική, λευκή έκδοση!
Το μοντέλο Κ-m της Pentax (Κ2000 στις 

ΗΠΑ), το οποίο παρουσιάστηκε την 

περασμένη Photokina (Σεπτ. 2008), θα 

παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό σε κιτ 

άσπρου χρώματος με έναν ή δύο φακούς 

zoom. Οι (επίσης λευκοί) φακοί που θα 

συνοδεύουν τα κιτ είναι οι SMC PENTAX-DA 

L 18-55mm F3.5-5.6AL White και SMC PEN-

TAX-DA L 50-200mm F4-5.6ED White.  

Τα κιτ θα είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή 

αγορά από τον προσεχή Φεβρουάριο 2009.

ΣΑΛΚΟΦΩΤ  210 �217506, 2�10 278600

Σχολή Φωτογραφίας E.S. P.
Σεμινάριο Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη

Epson EB 1700 Series
Νέα σειρά φορητών projectors
Οι βιντεοπροβολείς της νέας σειράς 

EB 1700 της Epson έχουν σχεδιαστεί 

για να μεταφέρονται εύκολα και να 

στήνονται γρήγορα, για τις ανάγκες των 

επαγγελματικών μας παρουσιάσεων. 

Όλα τα μοντέλα της σειράς ζυγίζουν 

έως 1.8 kg και διαθέτουν σύνδεση USB 

3 σε 1, που συνδυάζει εικόνα, ήχο και 

λειτουργίες ελέγχου μέσω ενός μόνο 

καλωδίου. Τα μοντέλα EB-1720 και 

EB-1725 έχουν εγγενή ανάλυση XGA 

(1024x768), ενώ τα EB-1730W και EB-

1735W προσφέρουν ανάλυση WXGA 

(1280x800) με δυνατότητα Widescreen. 

Η φωτεινότητα τους φτάνει τα 3.000 ANSI 

Lumen.

EPSON 210 8099499

Η Σχολή Φωτογραφίας E.S.P. 

διοργανώνει σεμινάριο φωτογραφίας 

40 ωρών στις ενότητες Οπτική 

Αντίληψη (12 ώρες), Θεωρία 

Φωτογραφίας (12 ώρες) και Work-

shop (16 ώρες). Θα διαρκέσει από 

τις 7/2 μέχρι τις 14/3, Σάββατο 

10:00-14:00 και 15:00-19:00. Καθώς 

οι θέσεις είναι περιορισμένες, οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν 

μέσω e-mail ή ταχυδρομικά δείγμα 

της φωτογραφικής τους δουλειάς, 

ως 10 φωτογραφίες σε ψηφιακή 

μορφή (20x25εκ. στα 72dpi) ή σε 

αναλογική (από 13x18 εκ. έως 20x25 

εκ.) και τα στοιχεία επικοινωνίας έως 

τις 28 Ιανουαρίου. Οι επιλεγόμενοι 

θα ενημερωθούν τηλεφωνικά στις 

2 Φεβρουαρίου. Το σεμινάριο θα 

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις 

τις σχολής E.S.P. Ναυμαχίας Έλλης 

3-5, στη Θεσσαλονίκη. Τα δίδακτρα 

ανέρχονται σε 500 €.

Ι.Ι.Ε.Κ. E.S.P. 2�10 541148

Κοdak Z980
Compact με λειτουργία Smart Capture
Kαινούργια μοντέλα ανήγγειλε η Kodak εν όψει της έκθεσης καταναλωτικών 

ηλεκτρονικών CES στις ΗΠΑ. Η Ζ980 ανήκει στην σειρά superzoom και έχει 

εντυπωσιακό φακό 24x που ξεκινάει από ευρυγώνια κάλυψη ισοδύναμη με 26mm. 

Ξεχωρίζει για την δυνατότητα HD video που συναντάμε σταδιακά σε περισσότερα 

μοντέλα δίνοντας την τάση για το μέλλον με τις υβριδικές μηχανές που παίζουν δύο 

ρόλους. Τον ημιεπαγγελματικό της χαρακτήρα τονίζει η προσθήκη hot shoe στο οποίο 

προσαρμόζεται η μονάδα φλας P20. Δέχεται και κάρτες WiFi enabled. 
KODAK 210 6189200
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Canon Weekends
Η Ιntersys και η Canon μας ταξιδεύουν στην Ελλάδα!
Η Intersys Α.Ε., επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων της Canon στην Ελλάδα, 

προσφέρει με κάθε αγορά βιντεοκάμερας High Definition τη δυνατότητα δωρεάν 

διαμονής σε πολυτελείς ξενώνες σε όλη την Ελλάδα. Η προσφορά που ισχύει από τις 

15/12/2008 έως και τις 31/01/2009 αφορά κάθε αγορά βιντεοκάμερας της Canon της 

σειράς H (Canon HG 20, Canon HG 21, Canon HG 10, Canon HR 10, Canon HF 10, 

Canon HF 11, Canon HF 100, Canon HV 30, Canon HV 20, Canon ΧΗG 1, Canon XHA 1, 

Canon XLH 1s και Canon XLH 1a) από επιλεγμένο δίκτυο καταστημάτων. Περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τους προορισμούς, τα συνεργαζόμενα καταστήματα και τους 

όρους της προσφοράς θα βρείτε στο www.intersys.gr

INTERSYS 2109554000

Leica D-Lux 4
Τώρα και συλλεκτική 

έκδοση Titanium!

H γερμανική δίδυμη αδελφή 

της Panasonic LX3, έκανε το 

ντεμπούτο της στη Photokina 

και πλέον διατίθεται κανονικά 

στην ευρωπαϊκή αγορά, 

απευθυνόμενη στο απαιτητικό 

κοινό για το οποίο η υπογραφή 

Leica υποδηλώνει εγκυρότητα 

και γόητρο. Ενσωματώνει τον εντυπωσιακό φακό DC Vario Summicron 24-60mm f/2,0-

2,8 και έχει χαρακτηριστικά όπως αισθητήρα 10Megapixel 1/1,63, συμβατότητα με όλες 

τις αναλογίες κάδρων (4:3/3:2/16:9), πανοραμική οθόνη 3in. 460K pixel κλπ. Η ειδική 

έκδοση Titanium ξεχωρίζει με το μοναδικό φινίρισμα ανοδιωμένου τιτανίου.   

ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 �818�01

Xerox
Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής 

εκτύπωσης στον τομέα της ασφάλειας

Στα πλαίσια του 5ου ετήσιου Security Printing 

Conference στη Βαλτιμόρη, εκδήλωση του 

Information Management Institute, o Dr. 

Peter Crean της Xerox ενημέρωσε το κοινό 

πως «όσον αφορά την προστασία απέναντι 

σε πλαστά έγγραφα, δεν υπάρχει καλύτερο 

εργαλείο από την ψηφιακή εκτύπωση».

Ο Dr. Crean μίλησε για την παραγωγή 

προστατευμένων εγγράφων από έγχρωμους 

και ασπρόμαυρους εκτυπωτές οι οποίοι 

εκτυπώνουν χαρακτηριστικά ασφαλείας χωρίς 

ειδικά μελάνια ή υλικά. Ειδικό λογισμικό 

Imaging επιτρέπει σε εκτυπωτές Xerox, χωρίς 

καμία επιπλέον μετατροπή, να παράγουν 

αρχεία με προγραμματισμένα χαρακτηριστικά 

gloss, infrared, ultra violet και MicroText.  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ποιό ή 

ποιά από αυτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας 

θέλουν να ενσωματώσουν στα έγγραφά τους, 

δημιουργώντας πολλαπλές ασφαλιστικές 

δικλείδες.«Η ψηφιακή εκτύπωση παρέχει 

επίπεδο προστασίας το οποίο δεν συναντάμε 

στην συμβατική εκτύπωση ασφαλείας, 

καθιστώντας δυνατή την παραγωγή 

χαρακτηριστικών που κάνουν κάθε έγγραφο 

μοναδικό. Αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολη 

και ακριβή την πλαστογραφία σε μεγάλη 

κλίμακα» δήλωσε ο Crean. Στο τριήμερο 

συνέδριο ηγέτες της βιομηχανίας συζήτησαν 

τις τακτικές και τις τεχνολογίες που είναι 

διαθέσιμες για εφαρμογές στις οποίες 

είναι ζωτικής σημασίας η ασφάλεια, όπως 

σε επαγγελματικά έγγραφα, ταυτότητες, 

χαρτονομίσματα, εισιτήρια, συσκευασία 

προϊόντων και διαβατήρια.

«Η δική μου πόλη»
Διαγωνισμός φωτογραφίας

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει 

φωτογραφικό διαγωνισμό με τίτλο «Η δική 

μου πόλη». Η συλλογή φωτογραφιών 

από κατοίκους της Αθήνας, Έλληνες και 

μετανάστες, έχει σκοπό την αποτύπωση 

της ζωής στην πόλη από διαφορετικές 

οπτικές γωνίες. Οι φωτογραφίες που θα 

επιλεγούν θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ 

2G–Multicultural Festival, 7-8 Μαρτίου 2009 

στην «Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων» 

(Πειραιώς 100). οι φωτογραφίες θα πρέπει να 

σταλούν μέχρι τις 20/2/2009.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και 

για την αίτηση συμμετοχής, επισκεφτείτε τη 

σελίδα http://medsos.gr/medsos/index.php
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Books on Demand: Το μέλλον των εκδόσεων
Η ψηφιακή τεχνολογία εκτύπωσης θα αλλάξει τον κόσμο του βιβλίου.

Ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι εκδοτικοί οίκοι όσον 

αφορά την προσφορά και τη ζήτηση είναι μάλλον αναχρονιστικός. Ουσιαστικά, κάθε 

εκδότης καλείται να μαντέψει πόσα αντίτυπα ενός τίτλου θα πρέπει να τυπώσει και 

στη συνέχεια ελπίζει να πουληθούν όλα.

 Όμως οι νέες τεχνολογίες ψηφιακής εκτύπωσης υπόσχονται τη μετατόπιση από αυτό 

το μοντέλο σε μια ιδέα πολύ πιο αποτελεσματική, σύμφωνα με την οποία τα βιβλία 

θα μπορούν ουσιαστικά να εκτυπώνονται κατά παραγγελία.

Σύμφωνα με την PrintCom Consulting, εταιρεία που μελετάει τις τάσεις στην αγορά 

της εκτύπωσης, ο τομέας του βιβλίου θα είναι ο πρώτος τομέας στη βιομηχανία 

εκτύπωσης στον οποίο το 51% θα παράγεται ψηφιακά. Αρχικά, η PrintCom 

είχε προβλέψει πως αυτό θα συνέβαινε μεταξύ του 2012 και του 2015, όμως η 

ανακοίνωση νέων, πιο οικονομικών και παραγωγικών λύσεων εκτύπωσης inkjet 

αναμένεται να αλλάξει την πρόβλεψη. Την μετατόπιση από το toner στο inkjet στις 

επαγγελματικές πρέσες προβλέπει επίσης και η εταιρεία Océ, που δραστηριοποιείται 

παγκοσμίως στις επαγγελματικές εκτυπώσεις.

Εταιρείες ψηφιακής εκτύπωσης, όπως η Muller Martini, επιχειρούν να ενημερώσουν 

τους εκδοτικούς οίκους για τα πλεονεκτήματα της εκτύπωσης on demand ήδη από 

την αρχή του αιώνα. Ενώ το 2001 ήταν δύσκολο ακόμα και να συναντηθούν με τους 

εκδότες, τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια ορισμένοι από τους μεγαλύτερους 

εκδότες απευθύνονται οι ίδιοι στην εταιρεία, γνωρίζοντας πως η ψηφιακή εκτύπωση 

είναι ένας τρόπος να μειώσουν το ρίσκο της πρόβλεψης και το απούλητο στοκ.

Εν τούτοις, ο John Conley, αντιπρόεδρος του τμήματος εκδόσεων της Xerox, τονίζει 

πως η συζήτηση για το «βιβλίο κατά παραγγελία» πρέπει να είναι ξεχωριστή από τη 

συζήτηση για την τεχνολογία. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο. 

Το μειωμένο κόστος και η υψηλή ταχύτητα της εκτύπωσης inkjet θα πρέπει να 

συνδυαστούν με εξ ίσου αποτελεσματικούς τρόπους διανομής και πώλησης, σε όλο 

το εύρος της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης. Σύμφωνα όμως με τις προβλέψεις 

είναι πολύ πιθανόν στο μέλλον να μπορεί ο πελάτης να επιλέγει ένα βιβλίο σε 

ένα τερματικό, π.χ. σε μια βιβλιοθήκη ή ένα βιβλιοπωλείο, και ένα σύστημα να 

αναλαμβάνει εκείνη τη στιγμή να εκτυπώσει το βιβλίο και να το αποστείλει στη 

διεύθυνσή του. 

Αν το δούμε ένα βήμα παραπέρα, με τις εξελίξεις στον αυτοματισμό της 

βιβλιοδεσίας, δεν είναι καν εξωπραγματικό το σενάριο στο οποίο ένα σύστημα 

εκτυπωτή-βιβλιοδετείου στην ίδια τη βιβλιοθήκη ή το βιβλιοπωλείο θα εκτυπώνει 

με ρυθμό εκατό σελίδων το λεπτό, παραδίδοντας εντελώς αυτόματα ένα πλήρες, 

φρεσκοτυπωμένο βιβλίο μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Epson EH-TW420
Προσιτή HD Ready βιντεοπροβολή

Τους δημοφιλείς μύθους πως οι 

βιντεοπροβολείς είναι ογκώδεις,  

θορυβώδεις και χρειάζονται  

σκοτάδι για να αποδώσουν επιχειρεί να 

καταρρίψει ο προτζέκτορας EH-TW420 

της Epson. Βασισμένος στη νέα 3LCD 

τεχνολογία της Epson, ο EH-TW420 υπόσχεται 

φωτεινότερες εικόνες, με ακριβέστερη 

αναπαραγωγή χρώματος και καλύτερη 

διαβάθμιση του γκρίζου, ένα σημείο το 

οποίο συνήθως είναι αδύναμο στους LCD 

βιντεοπροβολείς. Η υψηλή φωτεινότητα των 

2000 lm επιτρέπει την προβολή ακόμα και 

στο φως της ημέρας με αξιοπρεπή ποιότητα. 

Εκτός από σύνδεση με laptop, ο προβολέας 

μπορεί να απεικονίσει απ’ ευθείας εικόνες από 

μνήμη USB flash ή κάρτα SD. 

Τέλος, ενσωματώνει ηχεία ισχύος 7watt, 

για να συνοδεύουν ηχητικά τις 

παρουσιάσεις.

EPSON 210 8099499

Επεκτείνεται η Dynax 
Film Hellas S.A.
Τηλεπικοινωνιακά συστήματα Toshiba

Μετά τα επαγγελματικά εκτυπωτικά 

συστήματα της Toshiba, η γνωστή εταιρία 

αναλαμβάνει για την ελληνική αγορά και τις 

τηλεπικοινωνιακές λύσεις της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, η Dynax Film Hellas SA, 

επίσημος αντιπρόσωπος της Toshiba 

για τα έγχρωμα εκτυπωτικά συστήματα, 

αναλαμβάνει ως επίσημος και αποκλειστικός 

διανομέας τη διάθεση των επιχειρηματικών 

τηλεπικοινωνιακών λύσεων της TOSHIBA 

στην Ελλάδα. Μερικά από τα προϊόντα που 

ανήκουν στο τηλεπικοινωνιακό portfo-

lio της Toshiba είναι Ψηφιακά και Pure 

IP τηλεφωνικά κέντρα, ψηφιακές και IP 

συσκευές, λύσεις Voice Mails, Call Manage-

ment, Call Centers καθώς και διασύνδεσης 

με υφιστάμενα συστήματα ERP & CRM.  

Η Dynax ήδη έχει ξεκινήσει να διανέμει 

όλη τη γκάμα των προϊοντικών λύσεων της 

Toshiba προσαρμόζοντας τις στις σύγχρονες 

ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων. Για 

το σκοπό δημιουργήθηκε ξεχωριστό τμήμα 

επιχειρηματικών λύσεων με εξειδικευμένους 

συμβούλους και πιστοποιημένους τεχνικούς. 

Περισσότερες Πληροφορίες θα βρείτε στο 

http://www.dynax.gr

DYNAX FILM HELLAS SA 210 6664671
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Βγάλτε έγκαιρα την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ εισόδου στη PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς 

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

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

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

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

πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

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

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: .............................................................................................................
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Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:

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

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

www.photovision.gr/onlineRegistration.php
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

• Πως αποφάσισες να γίνεις φωτογράφος;

Πάντα με ενδιέφερε η τέχνη. Από την παιδική μου ηλικία ασχολούμουν με τη ζωγραφική 

και το σχέδιο. Όταν στο Λύκειο ήρθε η στιγμή να διαλέξω σχολή, ανάμεσα στα τμήματα 

που επέλεξα ήταν και το Τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας. Όταν πήγα στη σχολή, 

κατάλαβα ότι καλώς τη διάλεξα και ότι αυτό ήταν που ήθελα να κάνω. Παρακολούθησα και 

κάποια μαθήματα στο New York College σχετικά με την κινούμενη εικόνα, τη φωτογραφία 

κινηματογράφου, σκηνοθεσία, σενάριο κ.α. Εδώ και ενάμισι χρόνο περίπου έχω ανοίξει το 

δικό μου στούντιο και προσπαθώ να σταθώ βιώσιμα στην δουλειά μου.

• Πόσο εύκολο είναι να μπει ένας νέος φωτογράφος στο χώρο; 

Αν σου αρέσει και αγαπάς αυτό που κάνεις, όπως ισχύει και για όλα τα επαγγέλματα, 

θα βρεις τρόπο να μπεις στο επάγγελμα και να ζήσεις από αυτό. Βέβαια στην αρχή είναι 

δύσκολα. Όταν πρωτοάνοιξα το στούντιο οι αναθέσεις δεν μου έφταναν για να κερδίσω 

τα προς το ζην. Αλλά πλέον έχει μπει σε μια καλή τροχιά και έτσι έχω σταματήσει να 

ασχολούμαι με ετερόκλιτες δουλειές. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες ειδικά μέχρι να σε 

γνωρίσει και να σε εμπιστευτεί ο κόσμος. Εγώ δεν έχω κατάστημα ώστε να είναι εμφανές 

και να μπει ο πελάτης να δει τη δουλειά σου. Δουλεύω ως ελεύθερος επαγγελματίες και 

η σημαντικότερη προβολή μου είναι μέσω Internet. Οπότε υπάρχουν δυσκολίες μέχρι να 

γίνουν οι πρώτες δουλειές και ν’ αποκτήσεις παραπέρα πελάτες. Αν το προσπαθήσεις πολύ 

και είσαι και ειλικρινής απέναντι στους πελάτες σου, δεν είναι ακατόρθωτο. 

• Μπορεί ο φωτογράφος κάνοντας ένα μόνο είδος φωτογραφίας να επιβιώσει στην 

ελληνική αγορά;

Προσωπικά, βρίσκομαι ακόμα στην αρχή και ψάχνω όλα τα είδη: φωτογραφία γάμου, 

πορτρέτο, αρχιτεκτονική φωτογραφία, για να βρω τι μου ταιριάζει καλύτερα. Αλλά από 

Η Πένυ Καφύρα εκπροσωπεί 

τη νέα γενιά στο φωτογραφικό 

χώρο, και μάλιστα εδώ και 

μερικούς μήνες άνοιξε το δικό της 

στούντιο. Το έργο της ενδιαφέρον 

και διαφορετικό, προσπαθεί με 

αρκετή επιτυχία να βρει το δικό της 

ύφος. Μιλήσαμε μαζί της για τις 

δυσκολίες των νέων να εισέλθουν 

στο δύσκολο, πολύ ανταγωνιστικό 

χώρο της επαγγελματικής 

φωτογραφίας και να βιοποριστούν 

από αυτόν.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κ.ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Πένυ Καφύρα
Με τη ματιά της νέας γενιάς
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑφΙκΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Πένυ Καφύρα γεννήθηκε το 1981. Ζει και εργάζεται στο 

Νέο Φάληρο. Είναι απόφοιτη του τμήματος Φωτογραφίας 

και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Γραφικών Τεχνών 

και Καλλιτεχνικών Σπουδών των Τ.Ε.Ι Αθήνας. Συνέχισε τις 

σπουδές της στο New York College, στο τμήμα των Film 

Studies, στη σκηνοθεσία και φωτογραφία κινηματογράφου 

και τηλεόρασης.Ασχολείται με τη φωτογραφία γάμου και 

βάφτισης, με τη διαφημιστική, θεατρική, το πορτρέτο, την 

τουριστική και την καλλιτεχνική φωτογραφία. Έχει κάνει 

διεύθυνση φωτογραφίας σε ταινίες μικρού μήκους.

http://www.81studio.gr

ότι μαθαίνω και από συναδέλφους μου είναι εφικτό. Υπάρχουν 

πολλοί που περιορίζονται σε ένα μονάχα αντικείμενο, το γάμο, 

το πορτρέτο ή τη διαφημιστική φωτογραφία. Το βασικό είναι 

να αγαπάς αυτό που κάνεις, να ενημερώνεσαι συνέχεια για τις 

εξελίξεις, να το κυνηγάς, να μαθαίνεις νέα πράγματα, να διαβάζεις. 

Η “δια βίου” παιδεία δεν τελειώνει ποτέ. 

• Τα εφόδια που πήρες από το Τμήμα φωτογραφίας του ΤΕΙ 

Αθήνας σε βοήθησαν στην επαγγελματική σου αποκατάσταση;

Στο ΤΕΙ μάθαμε “λίγο από όλα”. Αλλά και εκεί αν δεν υπήρχε 

προσωπικό ενδιαφέρον για να εξελίξεις τις γνώσεις σου δεν 

αρκούσαν όσα διδασκόσουν. Δόθηκε όμως το έναυσμα. Δεν 

μπορεί ο απόφοιτος ΤΕΙ να ισχυριστεί ότι ξέρει τα πάντα γύρω 

από τη διαφημιστική φωτογραφία επειδή απλά και μόνον 

παρακολούθησε το μάθημα του στούντιο. Παραπέρα οφείλει να 

βρει τι τον ενδιαφέρει, να το ψάξει, να διαβάσει, να κάνει λήψεις, 

να συμβουλευτεί τους ειδικούς. Το ΤΕΙ για μένα ήταν καλή σχολή. 

Είχε και αρκετούς καλούς καθηγητές με διάθεση να μεταδώσουν 

τη γνώση. Όμως, ένας σύγχρονος επαγγελματίας φωτογράφος δεν 

μπορεί να επαναπαυτεί σ’ αυτά.

• Το διαδίκτυο βοηθάει;

Το διαδίκτυο είναι πλέον βασικό μέρος της δουλειάς μας. Όταν 

ανέβασα στο internet το προσωπικό μου site είχα αμφιβολίες 

κατά πόσο θα έχει αποτέλεσμα. Αλλά αποδείχτηκε μεγάλο 

πλεονέκτημα: ο πελάτης μπορεί να ψάξει αρκετούς από την 

ευκολία του γραφείου ή του σπιτιού του, να κάνει σύγκριση και 

στο τέλος να αποφασίσει ποιόν φωτογράφο θα προσεγγίσει. Έχω 

πελάτες από διάφορα μέρη της Ελλάδας που με βρήκαν από την 

ιστοσελίδα. 
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Αλλαγή ισορροπιών στην διαδικτυακή 
αγορά της φωτογραφίας
Μήπως έχει αρχίσει να πλησιάζει το τέλος των φωτοθηκών;
Στην εποχή της ψηφιακής εικόνας, η διάδοση της δουλειάς ενός 
φωτογράφου είναι ευκολότερη παρά ποτέ. 
Κάποτε, κάθε αντίγραφο της φωτογραφίας κόστιζε σε χρόνο και σε 
χρήματα, για όλη τη διαδικασία της ανατύπωσης, και η διάδοση 
περιοριζόταν στα άτομα που ο φωτογράφος γνώριζε προσωπικά. 
Στην ψηφιακή εποχή έχουν αλλάξει εκ βάθρων τα δεδομένα. Πλέον 
είναι θέμα λίγων λεπτών ένας φωτογράφος με στοιχειώδες γνώσεις 
ηλεκτρονικού υπολογιστή να αναρτήσει μέρος της δουλειάς του στο 
Internet, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτή άτομα από 
ολόκληρη την υφήλιο.
Η πρώτη εμπορική εκμετάλλευση αυτής της ιδέας έγινε με τη 
δημιουργία ιστοσελίδων που ανήκουν σε Image Banks (φωτοθήκες). 
Οι σελίδες αυτές φιλοξενούν τη δουλειά από χιλιάδες φωτογράφους, 
απεικονίζοντας εικόνες συνήθως σε χαμηλή ανάλυση ή με κάποιο 
υδατογράφημα. Όποιος ενδιαφέρεται για ορισμένη φωτογραφία, 
πληρώνοντας ένα ποσό μπορεί να την αποκτήσει σε υψηλή ανάλυση, 
ενώ το κέρδος μοιράζεται ανάμεσα στη φωτοθήκη και τον φωτογράφο.
Ενώ η λειτουργία των φωτοθηκών είναι σαφώς συμφέρουσα για 
όλους, την εταιρία, το φωτογράφο και τον υποψήφιο πελάτη, όπως 
συχνά συμβαίνει στο internet μια νέα τάση έρχεται να αλλάξει για άλλη 
μια φορά τα δεδομένα. 
Φυσικά αναφερόμαστε σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 
που εστιάζονται στη φωτογραφία, όπως το δημοφιλές Flickr 
που δημιούργησε η Yahoo. Σε αντίθεση με τις αμιγώς εμπορικές 
φωτοθήκες, σελίδες όπως το Flickr ξεκίνησαν με «χομπίστικους» 
σκοπούς, έτσι ώστε οποιοσδήποτε εκφράζεται μέσω της φωτογραφίας 
να μπορεί να μοιραστεί εύκολα και γρήγορα τις εικόνες του με τους 
φίλους του. Όμως, όσο η δημοτικότητά τους αυξάνεται κατακόρυφα, 
τόσο αυτές οι σελίδες τραβούν την προσοχή των επαγγελματιών 
που, υπό άλλες συνθήκες, θα απευθύνονταν στις φωτοθήκες. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό του διεθνώς γνωστού 
εντύπου ΤΙΜΕ, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο αντίστοιχο 
άρθρο του παρόντος Photobusiness Weekly.
Τι σημαίνει μια τέτοια κίνηση για την αγορά της φωτογραφίας; Το 
σημαντικότερο είναι πως από τη στιγμή που ένα τόσο μεγάλο έντυπο 
έκανε την αρχή, είναι βέβαιο πως έντυπα σε ολόκληρο τον κόσμο 
θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του. Εξ άλλου, η συγκεκριμένη 
συναλλαγή υπήρξε συμφέρουσα για όλους. Το περιοδικό δεν 
χρειάστηκε να πληρώσει για τις φωτογραφίες, ενώ οι φωτογράφοι 
είχαν την ευκαιρία να διαφημίσουν τη δουλειά τους εντελώς δωρεάν σε 
ένα από τα σημαντικότερα έντυπα του πλανήτη.
Φυσικά, είναι νωρίς για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως έφτασε 
το τέλος των φωτοθηκών προς όφελος ιστοσελίδων όπως το Flickr. 
Όπως όμως μας έχει διδάξει η σύντομη ιστορία του παγκόσμιου ιστού, 
μη-εμπορικές εφαρμογές μπορούν να αποκτήσουν δυναμική μακράν 
μεγαλύτερη του εμπορικού ανταγωνισμού. Ας ελπίσουμε μόνο πως 
αυτοί που θα επιλέξουν να καταχραστούν σελίδες όπως το Flickr - π.χ. 
αναδημοσιεύοντας φωτογραφίες χωρίς την άδεια των δημιουργών τους 
- θα παραμείνουν περιορισμένοι, και δεν θα δημιουργήσουν δυσπιστία 
για το internet στον κόσμο της φωτογραφίας.

     Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

...ΤελικΗ ΑποψΗ

Χριστουγεννιάτικος 
μπουναμάς της Panasonic 
στη Sanyo
Επιθετική εξαγορά
Λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα η Panasonic 
ανακοίνωσε ότι διατίθεται να ξοδέψει 9 δις. 
δολάρια για να αποκτήσει το πλειοψηφικό 
πακέτο της μικρότερης αλλά ανταγωνιστικής 
Sanyo Electric. Ο πρόεδρος της Panasonic 
δήλωσε στον έκπληκτο επιχειρηματικό 
κόσμο πως η ανάπτυξη απαιτεί τολμηρά 
βήματα ειδικά σε αυτούς τους καιρούς των 
δραστικών αλλαγών. Η Panasonic σκοπεύει 
να ανακοινώσει περισσότερα σχετικά με την 
πρόταση της στα τέλη Φεβρουαρίου. Με την 
απόκτηση της Sanyo η Panasonic θα ενισχύσει 
τη σειρά της από πράσινα ενεργειακά προϊόντα 
καθώς η Sanyo είναι πρώτη στην παραγωγή 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών και έβδομη 
στην παραγωγή ηλιακών panel. Επίσης 
είναι ένας από τους σημαντικότερους ΟΕΜ 
κατασκευαστές.

Epson Stylus PX800FW
Κομψό πολυμηχάνημα Wi-fi

Το νέο πολυμηχάνημα της Epson, με το μαύρο 
φινίρισμα και την κομψή σχεδιαστική του γραμμή 
ξεχωρίζει ανάμεσα στις άχαρες προτάσεις του 
ανταγωνισμού. Εκτός από τις δυνατότητες 
εκτύπωσης και scanning, διαθέτει ενσωματωμένο 
fax και Wi-Fi. Οι χειρισμοί γίνονται μέσω LCD 
επαφικής οθόνης, 9.8 εκατοστών, ενώ μπορεί 
να δεχτεί προαιρετικά duplexer για αυτόματη 
εκτύπωση διπλής όψεως ή booklet. Η εκτύπωση 
των φωτογραφιών μπορεί να γίνει απ’ ευθείας 
από την κάρτα μνήμης, χάρη στον ενσωματωμένο 
card reader, ή από θύρα USB για συσκευές που 
υποστηρίζουν PictBridge. Χρησιμοποιούνται 
μελάνια Claria Photographic σε εξαχρωμία με 
μεγάλη διάρκεια ζωής στις φωτογραφίες: μέχρι 
200 χρόνια μέσα σε άλμπουμ ή 98 χρόνια σε 
κορνίζα. Καθεμία από τις 6 κασέττες μελανιών 
μπορεί να αντικατασταθεί ξεχωριστά. Τέλος, η νέα 
κεφαλή υψηλής ταχύτητας Micro Piezo μπορεί να 
εκτυπώσει με μέγιστο ρυθμό 40 σελίδες ανά λεπτό 
σε έγχρωμο ή ασπρόμαυρο, ή μία φωτογραφία 
10x15 σε περίπου 10 δευτερόλεπτα.

EPSON 210 8099499


