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Στις 29 Μαΐου έγιναν Δημοτικές εκλογές στην 

Ισλανδία, χώρα που πρώτη κατέρρευσε οικονομικά 

μετά το βροντερό κανόνι της τράπεζας Leaman 

Brothers στην Αμερική. Ξέρετε ποιον ψήφισαν 

οι Ισλανδοί για Δήμαρχο της πρωτεύουσάς τους 

Ρέκιαβικ; Τον ηθοποιό και κωμικό Jon Gnarr 

ο οποίος νίκησε κατά κράτος όλα τα παραδοσιακά 

κόμματα, κατεβαίνοντας στις εκλογές με τον ...θίασό 

του που περιελάμβανε άτομα τελείως άπειρα 

και άσχετα με την πολιτική. Η προεκλογική του 

καμπάνια κινήθηκε στο ίδιο ύφος. Όταν π.χ. του 

υπέβαλαν “σοβαρές’’ ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι 

ο Gnarr τους απαντούσε μόνιμα: “Δεν καταλαβαίνω 

τι μου λέτε...”. Κι όταν τον ρωτούσαν τι λύσεις θα 

δώσει στα προβλήματα της πόλης απαντούσε: 

“‘Ο,τι μου κατέβει στο κεφάλι. Θ’ αυτοσχεδιάσω...” 

Και εκεί που τους έστελνε όλους αδιάβαστους 

ήταν όταν με πολύ σοβαρό ύφος συμπλήρωνε 

τις απαντήσεις του λέγοντας ότι “...Θέλω να 

γίνω δήμαρχος για να βγάλω κανα φράγκο από 

καμιά προμήθεια, από κάποια καλή ανάθεση 

έργου!!!”. Ονόμασε την παράταξή  του που 

έστησε σε χρόνο ρεκόρ “Το Καλύτερο Κόμμα” 

και μ’ όλα αυτά τα τερτίπια του κατάφερε και 

κέρδισε όχι μόνον τις καρδιές αλλά και τις ψήφους 

των συμπατριωτών του. Οι Ισλανδοί χωμένοι 

βαθιά σε μια οικονομική κρίση που τους ήρθε ως 

κεραυνός εν αιθρία απέδειξαν με την ψήφο τους 

ότι όχι μόνον δεν πιστεύουν πλέον στις υποσχέσεις 

των παραδοσιακών τους κομμάτων αλλά και ότι 

τα θεωρούν υπαίτια για τα χάλια τους. Θα τους 

αδικούσαμε πολύ αν θεωρούσαμε ότι ψηφίζοντας 

τον κωμικό Gnarr ως δήμαρχο το έριξαν στην 

...τρελλή. Πολλοί διεθνείς αναλυτές ερμηνεύουν 

την ψήφο των Ισλανδών ως υγιή αντίδραση στην 

ζοφερή πραγματικότητα που βιώνουν. Γνώριζαν 

πολύ καλά ότι μιας και δεν υπάρχουν χρήματα 

για έργα, μόνον από κάποιους ευφάνταστους και 

εξωσυμβατικούς συνανθρώπους τους μπορεί να 

φανεί ξανά στον ορίζοντα η ελπίδα. Σήμερα ο νέος 

Δήμαρχος του Ρέκιαβικ είναι ο πανίσχυρος άνδρας 

της πόλης με πρωτότυπες ιδέες και ισχυρή βούληση 

να την αλλάξει ριζικά. 
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό! 
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), θα τα δημοσιεύουμε εδώ. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά. 
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1-Βρείτε το γράμμα C παρακαλώ. Μην χρησιμοποιήσετε τον κέρσορα για βοήθεια. 
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2-Αν βρήκατε το γράμμα C, τώρα βρείτε τον αριθμό 6. 
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3 - Τώρα βρείτε το γράμμα Ν. Είναι πιο δύσκολο. 
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Δεν είναι καθόλου αστείο! Αν περάσατε και τα 3 τεστ μπορείτε ν’... ακυρώσετε την επίσκεψή σας στο νευρολόγο. Το μυαλό σας 

λειτουργεί σωστά και δεν κινδυνεύετε από Alzheimer!

           

www.photo.gr


 78  •   13   2010  4

ON L INE O IMAGING -  E

,

×ÏÑÇÃ   Å ÉÊÏÉÍÙÍ Á

 & 
 &  

ASSOCIATION OF HELLENIC MANUFACTURERS
D I S T R I B U T O R S  &  D E A L E R S  O F
PHOTO EQUIPMENT & VISUAL SYSTEMS 

: « »

LIVE

 & 

PR
OF

ES
SIO

NA
L M

ED
IA

&

11-14  2011
Y . . . . .

&&

ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ   ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, ÔÇË.: 210 8541400 
FAX: 210 8541485, www.photovision.gr, e-mail: info@photovision.gr

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:

PHOTOFINISHING

DIGITAL IM
AGING

VID
EO

 11:00 - 21:00



 78  •   13   2010  5

ON L INE O IMAGING -  E

“ ”

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου αργά το απόγευμα στο πανέμορφο Μονοδένδρι του 

Ζαγορίου εγκαινιάσθηκε η έκθεση φωτογραφίας ‘‘Οδοιπορικό στα Ζαγοροχώρια, 

με το φακό 188 φωτογράφων’’. Όλες οι φωτογραφίες που εκτέθηκαν στο Ριζάρειο 

Χειροτεχνικό Κέντρο Μονοδενδρίου, συμμετείχαν 

στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε 

το Ριζάρειο Ίδρυμα σε συνεργασία με το περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και στον οποίο έλαβαν μέρος συνολικά 

188 φωτογράφοι απ’ όλη την Ελλάδα. Όλοι οι 

εισηγητές στους σύντομους χαιρετισμούς τους 

τόνισαν την ιδιαίτερη αξία αυτού του φωτογραφικού 

διαγωνισμού και εξέφρασαν την ελπίδα να 

επαναληφθεί σύντομα στο μέλλον. Η εκδήλωση 

συνεχίστηκε το βραδάκι στο μεσοχώρι με... τσίπουρο 

και πίτες στα πηγαδάκια που δημιούργησαν φίλοι 

και παρέες που συνέρρευσαν ειδικά για τα εγκαίνια 

απ’ όλη την Ελλάδα.

Πάνω αριστερά: Ο κ. Ν. Χούλης, Σύμβουλος 
και πρώην Πρόεδρος του Ριζαρείου Ιδρύματος 
απευθύνει χαιρετισμό στους καλεσμένους. 
Δίπλα του ο κ. Β.Καρκατσέλης από το Φωτογραφικό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης και η κόρη του κ. Άγγελου 
Καλογερίδη –Α’ Βραβείο- που τον εκπροσώπησε 
στην εκδήλωση. 

Πάνω δεξιά: Μερική άποψη του κοινού την ώρα των 
εγκαινίων. Διακρίνεται πρώτος από αριστερά ο κ. 
Σταμάτης Μωραϊτης, Γραμματέας Συμβουλίου του 
Ριζαρείου Ιδρύματος.

Διπλανή φωτογραφία, από δεξιά διακρίνονται: 
Τάκης Αναγνωστόπουλος συνεργάτης επί 
καλλιτεχνικών θεμάτων του Ριζαρείου Ιδρύματος, 
Νίκος Χούλης σύμβουλος του Ριζαρείου 
Ιδρύματος, Βασίλης Καρκατσέλης Φ.Κ.Θ., 
Γαβριήλ Παπαναστασίου Δήμαρχος Κεντρικού 
Ζαγορίου και υποψήφιος δήμαρχος του ενιαίου 
εφεξής Δήμου Ζαγορίου και Τάκης Τζίμας από το 
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ.

Κάτω: απόψεις από δυο διαφορετικές αίθουσες 
της έκθεσης φωτογραφίας.
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Seungsoo Park
Vice President, Sales and Marketing Team, Digital Imaging Business
Στο περιθώριο του Press Preview στην ΙFA (βλ. και ανταπόκριση στο προηγούμενο 

τεύχος του Photobusiness Weekly) αδράξαμε την ευκαιρία για μια δημιουργική και 

εφόλης της ύλης συζήτηση με το στέλεχος της Samsung κο Seungsoo Park. 

Η συνέντευξη αποκτά βαρύνουσα σημασία με δεδομένη την διακηρυγμένη πρόθεση 

του κορεατικού κολοσσού να πρωταγωνιστήσει και στο Imaging. 

• Η Samsung αποτελεί μεν κορυφαία εταιρία στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά αλλά από την 

άλλη στο φωτογραφικό τομέα έχει να ανταγωνιστεί τους καθιερωμένους παίκτες δηλ. την 

Canon, Νikon, Sony κ.α. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για την αγορά του imaging φέτος;

Ποιός μπορεί να είναι ένας στόχος; Δύσκολη ερώτηση. Πράγματι, θέλουμε να ηγηθούμε 

στην αγορά αυτή. Όχι  μόνο στους αριθμούς αλλά και στο μυαλό και την καρδιά των 

καταναλωτών. Μέχρι τώρα η βιομηχανία εστίαζε στην λήψη της εικόνας δίνοντας 

προτεραιότητα στην υψηλή ανάλυση. Με 

βάση τις έρευνες μας, οι καταναλωτές 

εκτός από την λήψη της εικόνας 

χρειάζονται συγχρόνως και τα εργαλεία 

για την επεξεργασία και τον διαμοιρασμό 

της. Μέχρι τώρα λοιπόν οι φωτογραφικές 

μηχανές κατασκευάζονταν με κριτήριο 

την ανάγκη της λήψης της φωτογραφίας. 

Ολοένα όμως και περισσότερο, αποκτούν 

μια πιο συναισθηματική πλευρά. 

Εμείς από την πλευρά φροντίζουμε να 

σχεδιάσουμε με βάση αυτή την οπτική τις 

φωτογραφικές μηχανές, δηλ. εκτός από τη 

λήψη να δίνουμε δυνατότητα διαχείρισης 

του περιεχομένου. Έχουμε δουλέψει 

πολύ προς αυτή τη κατεύθυνση και 

αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Όσον 

αφορά τους αριθμούς και το μερίδιο 

της αγοράς, τονίζω ότι πριν τρία χρόνια 

ήμασταν πέμπτοι ή έκτοι στην αγορά και 

την περασμένη χρονιά βρεθήκαμε τρίτοι. 

Πολύ σύντομα θα αυξήσουμε το μερίδιό 

μας στην αγορά, ειδικά στις “έξυπνες” και 

εύκολες compact μηχανές.

• Τα τελευταία χρόνια ενσωματώσατε 

στις φωτογραφικές μηχανές ορισμένες 

πανέξυπνες ιδέες όπως GPS, Bluetooth, 

WiFi, δεύτερη οθόνη στο εμπρόσθιο 

μέρος, AMOLED οθόνες… Υπάρχει 

περιθώριο για άλλες καινοτομίες από την 

Samsung;

Η ενσωμάτωση του GPS, Bluetooth και 

WiFi στην φωτογραφική μηχανή είναι 

μια καινοτομία μεν αλλά δεν έχει γίνει 

αποδεκτή από το μεγαλύτερο μέρος 

της αγοράς εξαιτίας του περιβάλλοντος 

και της έλλειψης της απαραίτητης 

υποδομής αλλά και της δυσκολίας που 

παρουσιάζει η χρήση τους. Γι αυτό αντί να 

ενσωματώσουμε νέα στοιχεία εστιάζουμε 

στη δημιουργία ενός πιο φιλικού 

περιβάλλοντος για τον χρήστη ώστε να 

είναι πιο εύκολο και πιο διασκεδαστικό 

για αυτόν να χρησιμοποιήσει το GPS, το 

Bluetooth ή το WiFi. Επίσης προσθέτουμε 

λειτουργίες για να διευκολύνουμε 

τον χρήστη όπως είναι το editing των 

φωτογραφιών.

• Επίσης προσπαθήσατε με την Samsung 

NEX να μπείτε σε άλλο τμήμα της αγοράς. 

Ωστόσο δεν έχετε παρουσιάσει ακομα 

μια πλήρη σειρά από σώματα και φακούς 

NEX. 
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Μέχρι τον Ιανουάριο θα έχουμε προωθήσει στην αγορά νέους φακούς. Επιπλέον στην 

Photokina θα παρουσιάσουμε νέα μοντέλα NEX τα οποία θα έχουν ιδιαίτερο τεχνολογικό 

ενδιαφέρον. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες μετά την 14η Σεπτεμβρίου. 

Μέχρι τότε δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε κάτι άλλο.

• Στην γκάμα της εταιρείας έχετε πολλά κινητά που τραβούν φωτογραφίες υψηλής 

ανάλυσης. Άραγε «κλέβουν» τις πωλήσεις των compact φωτογραφικών μηχανών; 

Όλα τα κινητά πλέον έχουν φωτογραφική λειτουργία και πολλοί ανησυχούν ότι κόβουν 

τα κέρδη από τις μηχανές. Είναι όμως κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχουν δύο ειδών 

γεγονότα στη ζωή των ανθρώπων, αυτά που οργανώνουμε και θέλουμε να θυμόμαστε και 

αυτά που συμβαίνουν αυθόρμητα. Στη μία περίπτωση θα χρησιμοποιήσεις την μηχανή σου 

και στην άλλη το κινητό σου. Αν και τα megapixel στα κινητά αυξάνονται για να φτάσουν 

τις φωτογραφικές μηχανές θα πρέπει να μεγαλώσει και ο αισθητήρας και οι διαστάσεις του 

φακού. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε ένα κινητό τηλέφωνο γιατί μεγαλώνει τον όγκο. Όλοι 

φοβούνται τα κινητά τηλέφωνα αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Το κινητό τηλέφωνο 

μεταφέρει την δύναμη της εικόνας στις νέες γενιές, Είναι κάτι που το μελετάμε ενδελεχώς. 

Η ηλικία των χρηστών αυτών γίνεται συνεχώς μικρότερη. Η γενιά αυτή εκπαιδεύεται στην 

εικόνα και στη συνέχεια προχωράει 

στην αγορά μιας φωτογραφικής 

μηχανής. Κατά συνέπεια τα κινητά με 

κάμερα δεν αποτελούν απειλή αλλά 

αντίθετα μια μεγάλη ευκαιρία για 

διεύρυνση της αγοράς του imaging.

• Υπάρχει πλέον μια εμμονή στην 

ενσωμάτωση δυνατότητας λήψης HD 

βίντεο στις φωτογραφικές μηχανές. 

Θεωρείτε ότι η τεχνολογική σύγκλιση 

είναι πλέον πραγματικότητα; Οι 

καταναλωτές θα χρειάζονται πλέον μία 

μόνο συσκευή για τη φωτογραφία και 

το βίντεο; 

Θεωρείτε ότι το HD βίντεο 

αναζωογόνησε την αγορά του βίντεο;

Σε ορισμένο βαθμό... Η αγορά και οι 

πωλήσεις μεγαλώνουν όταν πέφτουν 

οι τιμές. Φέτος που στην Ευρώπη η τιμή 

ενός HD camcorder έφτασε τα 399 ευρώ 

και οι πωλήσεις εκτοξεύτηκαν. Αλλά 

αυτό είναι αποθαρρυντικό γιατί με τις 

χαμηλές τιμές το HD αποσπά πωλήσει 

από το SD βίντεο. Αυτή τη στιγμή το 

δυνατό χαρτί της αγοράς δεν είναι 

ούτε οι HD ούτε οι SD κάμερες αλλά 

οι μικρές Point and Shoot. Η αγορά 

αυτή είναι πολύ μεγάλη στην Αμερική 

και στην Ασία και αναμένεται να γίνει 

το ίδιο και στην Ευρώπη. H Samsung 

έχει γκάμα από πολύ ενδιαφέροντα 

προϊόντα σε αυτή τη κατηγορία. 

Μπορείς να τραβήξεις, να τον συνδέσεις 

στο υπολογιστή και να το ανεβάσεις 

κατευθείαν στο YouTube χωρίς να 

χρειάζεται να εγκαταστήσεις το software 

αφού το έχει ενσωματωμένο.

ΠΩΛΗΤΗΣ(-TΡΙΑ) 
Zητείται για το διαφημιστικό τμήμα του περιοδικού 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Προσόντα: προϋπηρεσία, γνώσεις 

τεχνολογίας imaging, μέσο μετακίνησης, διάθεση για 
δουλειά. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά μόνον με mail στο: 

ttzimas@photo.gr

ÆÇÔÏÕÍÔÁÉ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ & ΕΙΚΟΝΟΛΗΠΤΕΣ 

με εμπειρία σε κάλυψη μυστηρίων 

(γάμου και βάπτισης) για συνεργασία 

με studio στο Βόλο καθώς και ΜΟΝΤΕΡ 

με εμπειρία σε Premier Pro και Final Cut 

επίσης για πλήρη απασχόληση με 

studio μοντάζ στον Βόλο.

Bιογραφικά και δείγματα εργασίας στο 

info@fotopanorama.gr

Περισσότερες πληροφορίες 

στο τηλέφωνο 2421 029717
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GfK@IFA
O

Mε την ευκαιρία της έκθεσης καταναλωτικών ηλεκτρονικών IFA στο Βερολίνο (3-8 

Σεπτεμβρίου) που μόλις έκλεισε τις πύλες της, η εταιρία ερευνών GfK ανακοίνωσε τα 

πορίσματα με βάση την επεξεργασία στοιχείων απόλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο, για το 

πρώτο εξάμηνο του 2010.

Η αγορά καταναλωτικών ηλεκτρονικών έχει πάρει την ανιούσα με αύξηση πωλήσεων 

κατά ποσοστό 4,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009, ωθούμενη από 

τεχνολογικές καινοτομίες. Ως αποτέλεσμα της τάσης διασύνδεσης των συσκευών και 

βελτιώσεων στην απεικόνιση, τον ήχο και τη σχεδίαση, οι καταναλωτές φαίνονται 

διατεθειμένοι να ξοδέψουν περισσότερα. Οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης 

είναι οι Σκανδιναυϊκές, η Γερμανία, η Ιταλία και Ισπανία ενώ χαμηλότερες είναι οι 

επιδόσεις στη Γαλλία και Βρετανία.  Σε επίπεδο ευρύτερης περιοχής οι ρυθμοί ήταν 

4,9% για τη Δυτ. Ευρώπη και 2,6% για την Ανατολική. 

Tηλεοράσεις Η τεχνολογική επανάσταση των επίπεδων οθονών έχει επηρεάσει καταλυτικά 

την αγορά και το τηλεοπτικό προϊον κυριαρχεί στις πωλήσεις, απορροφώντας το 73% 

της καταναλωτικής δαπάνης ολόκληρου του κλάδου. Αντίθετα παρελθόν φαίνεται να 

αποτελούν οι εποχές εκθετικής ανάπτυξης του φορητού ήχου (mp3 player) και των 

συσκευών πλοήγησης (PNA). Oι τρελές πωλήσεις ανήκουν στα περασμένα ξεχασμένα και η 

ωριμότητα της αγοράς μεταφράζεται σε ανελέητο ανταγωνισμό και πεσμένες τιμές.

Ειδικότερα για το 2010, προβλέπεται αύξηση +6% σε πωλήσεις και τζίρο διεθνώς. 

Αναμένεται να πωληθούν 252 εκ. τηλεοράσεις με κύκλο εργασιών 110 δις. εκ των οποίων 

86% TFT. Aπό το σύνολο αυτό, 59εκ. τεμάχια LCD TV και 4,5εκ. Plasma TV αφορούν 

τον ευρωπαίκό χώρο. Η διάσταση των 32in. παραμένει η δημοφιλέστερη αλλά 

παρατηρείται μετατόπιση προς τις 37in. όπως και προς τις τηλεοράσεις με 

προχωρημένα χαρακτηριστικά όπως ψηφιακό HDTV tuner, σύνδεση 

με Internet, ενσωματωμένο HDD recorder κλπ. Η μέση τιμή 

έφθασε τα 540 ευρώ, ακριβότερη από 

ένα χρόνο πριν, αντανακλά όμως τον 

αυξημένο εξοπλισμό. Η GfK εκτιμά ότι 

την επόμενη χρονιά, θα αποτυπωθεί 

για πρώτη φορά η εμπορική 

απήχηση του 3D. 

Camcorder Στην κατηγορία 

των Camcorder η αγορά 

έχασε έδαφος (-14%) στη Δυτ. 

:

Ευρώπη παρά την τεχνολογική πρόοδο 

και τις ελπίδες που εναποτέθηκαν 

στο High Definition η συνολική 

αγορά υπέφερε. Παρά ταύτα η 

αγορά HD αυξήθηκε θεαματικά κατά 

100% σε τεμάχια και 90% σε τζίρο, 

καταλαμβάνοντας το 1/3 του συνόλου.

Αποθηκευτικά μέσα. Η γενική τάση 

του τζίρου σε storage media (-7%) 

είναι πτωτική αλλά όχι απογοητευτική. 

Για διάφορους λόγους: βασικότερος 

των οποίων είναι η αξιοσημείωτη 

σταθερότητα στις τιμές ΝΑΝD flash 

memory, μπορεί να πωλούνται 

λιγότερα (-15%) τεμάχια αλλά έχουν 

μεγαλύτερες χωρητικότητες και 

ταχύτητες. Το ίδιο περίπου συμβαινει 

στα USB drives (-10%). Εκεί που 

παρατηρήθηκε ουσιαστική πτώση 

ήταν στα αναλώσιμα (CDR/DVDRW) 

τα οποια με την διαρκή επέκταση της 

χρήσης εξωτερικών σκληρών δίσκων 

μεγάλης χωρητικότητας, flash drives 

κλπ. γίνονται λιγότερο δημοφιλή. Στους 

οπτικούς δίσκους η μόνη υποκατηγορία 

που αναμένει σίγουρη άνοδο είναι το 

Blu-ray (+25%). 
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Photokina preview-2

H Photokina έχει και ένα πολύ ζωντανό και δραστήριο κομμάτι παράλληλων 

εκδηλώσεων που στο επίκαιρο χρονικό διάστημα διεξαγωγής της έκθεσης, στοχεύουν 

να αναδείξουν την Κολωνία στο παγκόσμιο επίκεντρο του Ιmaging. Ας αναφέρουμε 

μερικές πρωτοβουλίες:

Photoglobe. H ProPhoto, μαζί με άλλες δεκαπέντε γερμανικές εταιρίες μπήκαν στην 

διαδικασία να διεκδικήσουν ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ο στόχος είναι να μαζευτούν 

τουλάχιστον 100.000 ως 150.000 φωτογραφίες – συμμετοχές στο project PhotoGlobe 

μέσω του site www.photoglobus.prophoto-online.de Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι 

φωτογραφίες αυτές θα αναρτηθούν σε μορφή τεράστιας υδρογείου σφαίρας διαμέτρου 

6 μέτρων αναπαριστώντας τις πέντε ηπείρους. Όπως δήλωσε ο κος Cristoph Thomas 

πρόεδρος Photoindustrie Verband, «…με τη πρωτοβουλία αυτή, οραματιζόμαστε 

συναισθηματικά και με βιώσιμο τρόπο το κεντρκό θέμα της Photokina. Eπιπλέον το 

Photoglobe αντικαθρεφτίζει την παγκόσμια οπτική επικοινωνία μέσω κοινωνικής 

δικτύωσης και εκατομμύρια εικόνες που ανεβαίνουν στο web καθημερινά ξεπερνώντας τα 

εθνικά σύνορα…»

Επίσης η Photokina έχει ξεκινήσει το site www.photokina-pioneers.com που οριοθετεί 

την επόμενη φάση δραστηριοποίησης στο Web 2.0. Mε το σλόγκαν “People with passion 

for images” επιχειρείται η συνεργασία με πλατφόρμες επικοινωνίας όπως το Facebook και 

το Twitter κλπ. Άλλη μια έξυπνη ιδέα αφορά τις Live δοκιμές φωτογραιφκού εξοπλισμού 

με την φροντίδα της Image Engineering και υποστήριξη του περιοδικού CHIP Foto Video 

και της αλυσίδας φωτογραφικών Foto Gregor. Oι επισκέπτες θα φωτογραφίζουν ένα test 

chart με μοντέλο και διάφορα patterns, θα παραδίδουν τα αρχεία και θα παίρνουν τις 

πιστοποιημένες επιδόσεις από το ειδικό software IE-Analyser.

Το Mobile Imaging θα αποτελέσει ένα ακόμη κεντρικό σημείο της φετεινής Photokina 

εφόσον διαρκώς εξαπλώνεται η χρήση φωτοκινητών και μάλιστα αρκετοί τα αξιοποιούν 

για δημιουργική φωτογραφία. Με το project “My Photokina Diary” θα υπάρχει στη 

διάθεση των επισκεπτών της έκθεσης μια πλατφόρμα ηλεκτρονικού ημερολογίου με την 

οποία θα μπορούν να αποστέλλονται εικόνες από την Photokina προς όλο τον κόσμο ενώ 

θα πλαισιώνεται με καθημερινά κουίζ και βραβεία. 

P R E V I E W
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Pentax K-r

Στην entry level κατηγορία ψηφιακών ρεφλέξ έρχεται να διαγωνιστεί για την προτίμηση 

των υποψήφιων αγοραστών, η νέα Pentax K-r. H μικρή το δέμας DSLR θυμίζει την Κ-x 

ξεχωρίζει με τoν εξελιγμένο αισθητήρα 12Megapixel CMOS δεύτερης γενιάς και τα ηλε-

κτρονικά Prime II. Eτσι η ευαισθησία ISO ανεβαίνει στα ISO 12800 (ως ISO 25600 μέσω 

ρύθμισης custom function) ενώ το burst mode 6fps υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο 

της κατηγορίας. Το autofocus Safox IX (ένατης γενιάς) περιλαμβάνει ένδεκα σημεία εστία-

σης (με εννέα σταυροειδή σημεία στο κέντρο) υποβοηθούμενο από ειδική λυχνία όταν δεν 

είναι επαρκής ο περιβαλλοντικός φωτισμός. Πολύ βελτιωμένη συμπεριφορά υπόσχεται η 

Pentax για το σταθεροποιητικό σύστημα Shake Reduction που επιδρά στον αισθητήρα με 

κέρδος 4 stop στις ταχύτητες. Καινοτομία αποτελούν τα ψηφιακά φίλτρα (όπως Starburst, 

Sketch, Posterization κλπ.) εντύπωση προκαλεί η επαναφορά της θύρας infraRed (εδώ 

ονομάζεται IrSimple) που είχαμε να δούμε παρόμοια από τον καιρό που υπήρχε σε ορισμέ-

νες compact. Tέλος σημειώνουμε τις υπόλοιπες ενδιαφέρουσες προδιαγραφές όπως την 

υποστήριξη HDR, τα ένδεκα υποπρογράμματα σκηνών, το white balance με ειδική επιλογή 

CTE που αναδεικνύει τα επικρατέστερα χρώματα του κάδρου, την ευκρινή οθόνη 3in. 921K 

pixel κλπ.  210 9567810

Novoflex

Πολλοί είναι οι κάτοχοι ψηφιακών 

συστημάτων ρεφλέξ που έχουν στη κατοχή 

τους παλιότερους φακούς χειροκίνητης 

εστίασης και θα ήθελαν να τους 

αξιοποιήσουν. Επίσης, τα νέα συστήματα 

τύπου mirrorless ή CSC (Compact System 

Cameras) όπως έχουν επικρατήσει να 

λέγονται, δεν έχουν αναπτύξει ακόμη επαρκή 

υποστήριξη σε φακούς, οπότε οι χρήστες 

αναζητούν και άλλες λύσεις. 

Η γερμανική Novoflex (έτος ίδρυσης 1948) 

έγινε πολύ γνωστή από τα συστήματα 

οπτικών ινών, πανοραμικών κεφαλών, 

lens adaptors κλπ. Φέτος, στο περίπτερό 

της στη Photokina, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ειδικές συνθήκες που διαμορφώνονται 

στην αγορά, θα παρουσιάζει μεγάλη γκάμα 

από προσαρμογείς φακών. Για παράδειγμα 

θα υπάρχει πλήρης σειρά αντάπτορ 

προσαρμογής φακών Leica M και R, Canon 

FD, Minolta AF/Sony Alpha, Pentax PK, 

Nikon κλπ. για το σύστημα Micro 4/3. Επίσης 

θα υπάρχουν αντάπτορες προσαρμογής 

μεταξύ διαφορετικών συστημάτων SLR, όλα 

με τη γνωστή γερμανική μηχανική ακρίβεια. 

Canon Ixus 1000HS
M  CMOS 10 egapixel
Στροφή στη σχεδιαστική φιλοσοφία Ιxus επιχειρεί η Canon με τα 

μοντέλα σειράς HS. Όπως και στις Hi end Powershot S95 και G11, 

τίθεται οροφή 10Megapixel στην ανάλυση ώστε να αντιμετωπιστεί 

ριζικά το πρόβλημα του ηλεκτρονικού θορύβου. Από την άλλη 

μεριά οι μηχανικοί της Canon κατάφεραν να χωρέσουν φακό zoom 

10x στο slimline ανατρέποντας την εδραιωμένη αντίληψη ότι οι 

superzoom μηχανές είναι αδύνατον να χωρέσουν σε μία τσέπη. 

Επιστρέφοντας στον αισθητήρα, η CMOS σχεδίαση διευκολύνει το 

βίντεο που εδώ τα δίνει όλα: είναι full HD 1080p με στερεοφωνικό 

ήχο, επίδοση αδιανόητα καλή για superslim μηχανή. Σαν να 

μην έφθανε αυτό,το high refresh συνεπάγεται και πολύ καλή 

συμπεριφορά στη λειτουργία ριπής (3,7fps) Aν χρειαστεί κάτι 

παραπάνω σε ταχύτητα, τότε προσφέρεται πανγρήγορο HiSpeed 

8,8fps με περιορισμό ανάλυσης στα 2,5Megapixel!  

INTERSYS 210 9554000

P R E V I E W
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Nikon Coolpix P7000

Ήταν καιρός…. Mετά την αποτυχημένη προσπάθεια με την P6000, η Nikon επιστρέφει 

με αξιώσεις στην αγορά των prestige compact με πειστικό τρόπο. Μπαίνει δηλ. ξανά 

στο ολιγάριθμο club των μηχανών για λίγους, όπου ενδεικτικά τα μέλη είναι η Canon 

Powershot S95 και G11, η Panasonic LX5 και η Samsung ΕΧ1. 

Ευτυχώς που στην Ρ7000 οι σχεδιαστές άκουσαν τη φωνή της λογικής και προτίμησαν 

αισθητήρα μεγέθους 1/1,7in. με μεσαία ανάλυση 10.1 Megapixel και καλύτερες 

πραγματικές επιδόσεις από τους υπερβολικούς σένσορες 14Megapixel που κατακλύζουν 

τον κόσμο των compact. To σχήμα θυμίζει rangefinder και μοιάζει αρκετά με τη G11, την 

οποία και θα έχει ως κυριότερη ανταγωνίστρια. Επίσης έχει προσοφθάλμιο σκόπευτρο 

(ζήτω!) το οποίο πλαισιώνεται από οθόνη 3.0in. 921K pixel, δανεισμένη από καλές 

ρεφλέξ, ενώ κανένα παράπονο δεν μπορεί να διατυπωθεί για το φακό superzoom 7,1x 

28-200mm με φωτεινότητα f/2,8-5,6. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν όλα τα χειριστήρια 

και οι δυνατότητες για χειροκίνητες ρυθμίσεις στα πάντα ώστε ο χρήστης συνεχώς να 

διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο. Αποφασιστικό ρόλο παίζουν τα ηλεκτρονικά νεώτερης 

γενιάς Expeed C2 που επιτρέπουν διεύρυνση της κλίμακας ευαισθησίας ως ISO 3200 

με πλήρη ανάλυση - ενώ στην ειδική λειτουργία αποθορυβοποίησης Low Noise 

Night Μοde μπορεί να φθάσει ως ISO 12.800! Επίσης ενσωματώνεται νέας γενιάς 

σταθεροποίηση “5-way VR” όπως αποκαλείται από τη Nikon, που υποβοηθεί την 

απόδοση με πέντε τρόπους: οπτικό σταθεροποιητή στο φακό, ηλεκτρονικό VR στις 

ήδη τραβηγμένες εικόνες, σύστημα motion detection που αυξάνει την ευαισθησία, τη 

διευρυμένη ευαισθησία και το γνωστό από παλιότερες Coolpix BSS (Best Shot Selector). 

Aλλο ένα αξιομνημόνευτο χαρακτηριστικό είναι το ηλεκτρονικό αλφάδι(Virtual Horizon) 

που υπάρχει μόνον σε 

ορισμένες ακριβές ρεφλέξ. 

Eπειδή κινείται στη λογική 

της system camera, φοράει 

hot shoe που δέχεται τα 

προηγμένα flash Speedlight 

SB400/600/800/900 και 

προαιρετικά το εξάρτημα 

WideAngle Converter 0,7x 

WC-E75 που μετατρέπει 

την πιο ευρυγώνια εστιακή 

απόσταση από 28mm σε 

21mm. 

 210 9410888
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Pentax Optio RS 1000
A
Η Pentax RS 1000 έχει ως σύμβολο τον χαμαιλέοντα. Εύστοχη ιδέα, αφού αλλάζοντας 

προσόψεις, διαφοροποιεί την φυσιογνωμία και την προσωπικότητά της. Με την ίδια ευκο-

λία που αλλάζει προσόψεις σε κινητό, ο χρήστης μπορεί να δώσει την δική εμφανισιακή 

προτίμηση στη φωτογραφική του μηχανή. Η λεπτή μηχανή έχει μέγεθος πιστωτικής κάρ-

τας, αισθητήρα υψηλής ανάλυσης 14Megapixel, zoom 4x 27,5-110mm και μεγάλη οθόνη 

3in. H σχεδιαστική φιλοσοφία τείνει προς τον αυτοματισμό: για παράδειγμα, η λειτουργία 

Auto Picture παρέχει πρόσβαση σε 15 διαφορετικές σκηνές. Δεν λείπει το video 720p (με 

σταθεροποίηση0  210 9567810

Fujifilm Real 3D W3
o o

Η αρχή έγινε με τη W1. H W3 ακολουθεί ως η πρώτη τρισδιάστατη μηχανή με δυνατότητα 

High Definition 3D Video. Oι προδιαγραφές δεν αλλάζουν ιδιαίτερα, αφού φοράει τον 

ίδιο διπλό αισθητήρα CCD 2/3in.10Megapixel. Όμως έχει μεγαλώσει αισθητά η οθόνη στις 

3,5in. Tην αναπαραγωγή video Real 3D High Definition μπορούν να παρακολουθήσουν 

οι θεατές συνδέοντας τη συσκευή μέσω mini HDMI σε οποιαδήποτε τηλεόραση 3D. Εναλ-

λακτικά, η απεικόνιση 3D μπορεί να επιτευχθεί είτε στην ενσωματωμένη οθόνη είτε στην 

εξωτερική κορνίζα 8in. FUJIFILM 210 9404100

Pentax 
H -  SMC DA 35mm 
f/2,4 AL
Ο νέος ημιευρυγώνιος 35άρης της 

Pentax παίζει το ρόλο στάνταρ φακού 

σε DSLR με αισθητήρα APS-C format. 

Περιλαμβάνει ένα υβριδικό ασφαιρικό 

στοιχείο, και εξασφαλίζει ευκρίνεια 

και κοντράστ σε όλη την κλίμακα 

αποστάσεων εστίασης. Η μέγιστη 

φωτεινότητα f/2,4 αποτελεί επαρκή 

συμβιβασμό ανάμεσα στο μέγεθος και 

την αποδοτικότητα. Ζυγίζει μόλις 125γρ.

Coolpix S8100-
 backlit CMOS

H αντικαταστάτρια της S8000 

παρουσιάστηκε λίγες μέρες πριν 

τη Photokina και στις περισσότερες 

προδιαγραφές (φακός 30-300mm, 

oθόνη 3in.) μοιάζει απόλυτα με το 

προηγούμενο μοντέλο. Διαφοροποιείται 

μονάχα στον αισθητήρα 12Megapixel 

backlit CMOS ο οποιος υπόσχεται 

καλύτερη συνολική ποιότητα ιδιαίτερα 

στην ευαισθησία παρότι υστερεί σε 

ανάλυση κατά 2 Megapixel. Mε το 

πολύ γρήγορο frame rate του CMOS 

μπορούμε να έχουμε ταχύτατο burst 

mode 10φπς και εξαιρετικό video 

1080p.

 210 9410888

P R E V I E W
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Sony NEX-VG10E

 2010,  “ ”

 Sony,  NEX-VG10E, 

 APS-C .

,

 NEX-VG10E.  NEX-VG10E 

SEL-18200 & SEL-16F28,  Varizoom  Manfrotto, 

editing Sony Vegas Pro 9. 

 http://www.vimeo.com/13933025.

 NEX-VG10E  Full HD  Exmor APS 

HD CMOS 14,2  MegaPixel 

E-mount.  Full HD 1920x1080 AVCHD  24Mbps 

,  “ ”

. ,  VG10 

 A, .

,  VG10  E18-200mm F3.5-6.3 OSS 

,

.

,  Sony 

 VG10.  XLR ,

 VG10  Quad Capsule Spatial Array 

.

, .

,

.  921k dot Xtra Fine LCD 

 default ,  hot-shoe 

 LED ,  minimal 

 menu. 

 jpeg  14,2 MegaPixel, 

 flash .

,  18-200mm, 

.

.

 autofocus 

.

H A

HD-DSLR  NEX-VG10E;

 HD Video 

 NEX-

VG10E

 DSLR 

 HD Video 

(  Sony 

A33  A55). 

NEX-VG10E

DSLR ,

HD  monitor 

,

.

 autofocus 

 Optical Steadyshot 

 E-mount, 

 VG10 

.

 NEX-VG10E 

 HD-DSLR, 

.  2000€, 

,

o  video.
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14

 (14) 

 1,823 .

.

 - ,

,  668  70 . ,

 22.581 .

 e-Security ( ),  30 .

,  3.000 .

,

70 . ,  1.800 .

 23/7/2010 

,  30 .

 1.000 .  15/9/2010 

,  200 . ,

4.500 .

 23/7/2010 

:

:

:

:

:

: ,  & .

- ,  15 

. .

,

,

 1,5 . ,

,

.

’ -

.

 15 

2010

. 3833/2010 

.

 30% 

 60% 

.

15  2010.

 13 

.
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Leadership & marketing

‘‘

’’  James A. 

Belasco & Ralph C. Stayer

, .
, ...

 Peter Drucker ,

.

 Drucker . ,

.

 ‘‘ ’’,

. ,

 ( ),

.

,

.

, - .

, -

, . .

, , - ,

. ,

,

-

.

 « » ,

. -

,

.

,
.

. ,

,

; .

.

-

’ , .

, .

.

.

, , .

. .

.

,

 « ». , :

« ».

,

. . ,

. .

, ’ .

, -

, . -

, ,

, .

. ,

. . ,

. , .

,

.

: .

, 25 % 

, .

.

.

.

. ,

.

.

,

.

. ,

.

,

.

. ,

,

.

.

.

. ,

.

:

;

:

 - ,

‘‘ ’’ ...
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 PhotoBusiness Weekly  - .

 email: photobusiness@photo.gr !
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• Πως ξεκίνησε η σχέση σας με την φωτογραφία και πόσα χρόνια διαρκεί;
,  - 

. .

.

• Η προηγούμενη θητεία σας στη γραφιστική και την εικονογράφηση σας 
επηρεάζει όταν δημιουργείτε μια εικόνα;

. .

,

.

• Η επεξεργασία της φωτογραφίας είναι κάτι που χρησιμοποιείτε ή θεωρείτε 
ότι η φωτογραφία πρέπει να δημιουργείται αποκλειστικά την ώρα της λήψης; 

.

.

. :

.

 “ ”

.

,

.

,

,

.

: .
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,

.

• Ασχολείστε αποκλειστικά με την φωτογραφία μόδας;
. ,

.

.

. ,

.

• Πρόκειται όμως για δύο είδη φωτογραφίας που δεν 
σχετίζονται μεταξύ τους...

.

.

.

,

.

...

.

• Αν δεν υπήρχε το θέμα του βιοπορισμού σε πιο είδος 
θα είχατε αφιερωθεί;

...

,

.

.

.

.

.

 . 

• Πόσο δύσκολο είναι για έναν φωτογράφο να μπει στα 
περιοδικά και στον χώρο της μόδας;

,

.

.

.

 • Πολλοί νομίζουν ότι η φωτογραφία μόδας είναι 
εύκολη γιατί έχεις ωραίες γυναίκες, ωραία ρούχα κλπ. 
άρα στήνεις και βγάζεις μια ωραία φωτογραφία.

 50% .

 50% ,

 make up .

.

,

.

 location 

 concept. 
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B

O

.

 +effex 

 Vogue  Esquire 

.

• Τα ελληνικά περιοδικά είναι ανοιχτά στο να αποφασίζει 
μόνος του ο φωτογράφος τι θα κάνει;

.

,

.

. ’ ,

.

, .

:

.

• Οι Έλληνες φωτογράφοι έχουν την ευκαιρία να 
δουλέψουν με ισάξιους συνεργάτες όπως οι Ευρωπαίοι; 
Έχουμε καλό ανθρώπινο δυναμικό σε αυτόν τον τομέα;

.

.

,

, .

.

• Το να δουλέψεις στο εξωτερικό είναι κάτι που το 
συζητάς;

, .

. .

:

, , .

.

,

, . .

,

,  location, 

, .
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