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Μπορεί τα χαμόγελα και η αισιοδοξία να έκαναν την εμφάνισή τους στην 

φωτογραφική αγορά της χώρας μας κατά τη διάρκεια της PHOTOVISION 

- απ’ όπου η παραπάνω φωτογραφία - αλλά το τσουνάμι στην Ιαπωνία που έσκασε 

ακριβώς τότε (11 Μαρτίου), χτύπησε την παγκόσμια αγορά imaging μόλις τώρα. 

Η κατάσταση δυστυχώς δεν είναι η αναμενόμενη: Η πρoσφορά φωτογραφικών 

ειδών και άλλων προϊόντων imaging είναι πλέον μικρότερη της ζήτησης και αυτό 

δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στη διεθνή αγορά και φυσικά στη χώρα μας. 

Το αναφέρουμε γιατί συγκαταλέγεται στα θέματα που σίγουρα θα συζητηθούν κατά 

την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων Κατασκευαστών 

& Αντιπροσώπων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας)  την Τετάρτη 1η 

Ιουνίου στο ξενοδοχείο “CROWN PLAZA” (πρώην HOLIDAY INN) επί της οδού 

Μιχαλακοπούλου 50, στην Αθήνα. H ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 

περιλαμβάνει απολογισμό πεπραγμένων για το 2010/2011, το πρόγραμμα 

προβολής «ΤΥΠΩΣΤΕ», οικονομική ενημέρωση και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 

2011/2012 κ.λπ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα ταμειακώς ενήμερα μέλη. Λόγω της 

κρισιμότητας των περιστάσεων ο ΣΕΚΑΦ παρακαλεί τα μέλη για την παρουσία τους 

και την έγκαιρη προσέλευσή τους. 

� ��!"#� �$%�
Η δική μου εξήγηση για την κακοδαιμονία που 

βολοδέρνει δεκαετίες τώρα το σύγχρονο ελληνικό 

κράτος είναι απλή. Πιστεύω ότι ένα μεγάλο μέρος 

από τα κακά κι’ ανάποδα που βιώνουμε στη χώρα 

μας οφείλεται στο ότι ποτέ δεν είχαμε αυτή τη 

μεγάλη, ήρεμη δύναμη που λέγεται Αστική Τάξη. 

Και ως εκ τούτου δεν ζήσαμε την ασφάλεια, την 

αξιοκρατία, την ευπρέπεια και όλα γενικά τα καλά 

της ευνομούμενης αστικής δημοκρατίας, όπως 

συνέβη π.χ. στα αναπτυγμένα κράτη της Δυτικής 

Ευρώπης τα  τελευταία 200 - 300 χρόνια.

Σε αυτούς που πήραν ήδη φόρα να με… 

κατασπαράξουν εξηγώ ότι με τον όρο «αστική 

τάξη» δεν εννοώ τους νεόπλουτους, τους 

μεταπράτες, τους αεριτζήδες, τους αρπακολλατζήδες 

και όλα αυτά  τα μπουμπούκια που ανθίζουν στην 

Ελλάδα από την εποχή του Μακρυγιάννη. 

Ούτε εννοώ ότι αυτά τα μπουμπούκια ανθίζουν 

μόνον στους κομματικούς σχηματισμούς. 

Αναφέρομαι και εννοώ τους άλλους, τους λίγους 

δυστυχώς. Όλους αυτούς που διαθέτουν παιδεία 

και μόρφωση, όσους δούλεψαν σκληρά σ’ όλη 

τους τη ζωή και δημιούργησαν την - όποια - 

περιουσία τους με πολύ κόπο, που πιστεύουν στις 

αξίες του δυτικού πολιτισμού, που έχουν αρχές και 

ιδανικά, που είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους 

με όσους συναλλάσσονται, που είναι ειλικρινείς, 

φιλάνθρωποι, πράοι και ήρεμοι, που ξέρουν μέχρι 

που φτάνει ο ίσκιος τους και ανάλογα ενεργούν. 

Που δεν διαθέτουν εύκαμπτη συνείδηση αλλά 

στιβαρή άποψη για τη ζωή, την εργασία, τις 

ανθρώπινες σχέσεις. Τετρακόσια χρόνια τουρκικού 

ζυγού διέλυσαν ότι είχε μείνει όρθιο στην βυζαντινή 

ελληνική επικράτεια γεννώντας στη συνέχεια τη 

νόθα, ιδιόμορφη τάξη των κοτσαμπάσηδων που 

με περισσή οξυδέρκεια αναλύει ο Σκαρίμπας στην 

‘’Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821’’. 

Αυτή η τάξη ζει και επιβιώνει ως σήμερα και 

μάλιστα μας κυβερνά δεκαετίες τώρα με διάφορες 

παραλλαγές. Όπως λέει και ο Νίκος Δήμου στο 

θαυμάσιο βιβλίο του «Η χαμένη αστική τάξη», στο 

σχολείο της ζωής στην Ελλάδα δεν χάσαμε μία τάξη 

αλλά... πηδήξαμε μία τάξη και αυτή ήταν η αστική 

τάξη με ότι αυτό συνεπάγεται. 

� ���&'�() �(* ���
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www.photo.gr


������ 111 •  �����	
 30 �
��� 2011 ����
 2

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

��������	
! 
����	 � �� �	����� �	�
�	�� ���� �� �����

www.weddingphoto.gr
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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

E�'���): Τάκης Τζίμας, ��&*;*#�,) �<#��%�): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


���=*#�$���): Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου �&�#��, *�(=�,��%�: 

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  ���>�!8=&�): Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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

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

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

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

��6��$!

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.), και θα δημοσιευθούν εδώ. 

� %*6(*�@�) ��) �&#&�8�)
� �������� ��� � �������������� �
 ��� ��� �� �
���
��!

www.photobusiness.gr/xalara/lecharpentier_de_Venise.pp.pps
www.photo.gr
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.500 €ΕΓΓΥΗΣΗ COVERPLUS 
ΣΤΗ ΜΙΣΗ ΤΙΜΗ

Με την αγορά του Stylus Pro GS6000 της Epson

Για να μάθετε περισσότερα, δείτε:

www.epson.gr/gs6000promo

H
 π

ρο
σφ

ορ
ά 

είν
αι δ

ιαθέσιμη από 01/05/2011 έως 30/09/2011. Ισχύουν όροι και π
ροϋπ

οθέσ
εις.

www.epson.gr
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Γράφοντας πριν μερικές εβδομάδες, για τις επιπτώσεις του τρομερού σεισμού της 

11ης Μαρτίου, στην Βόρεια Ιαπωνία, παραθέσαμε τα προβλήματα σε συγκεκριμένες 

παραγωγικές εγκαταστάσεις. Όμως οι Ιάπωνες είναι μυστικοπαθείς ως λαός: δύσκολα 

αποκαλύπτουν τις παρενέργειες από την δυσλειτουργία της παραγωγής, στον 

εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς. 

Αλλά μέχρι πότε θα συγκαλύπτονταν οι ελλείψεις; Όλο αυτό τον καιρό, καλλιεργήθηκε 

ένα κλίμα τεχνητής αισιοδοξίας ότι οι ελλείψεις επρόκειτο να είναι αποσπασματικές και 

περιστασιακές, χωρίς γενικότερο χαρακτήρα. Αλλά δεν είναι έτσι.. Πρόσφατο άρθρο του 

αμερικανικού PDN φέρνει στο προσκήνιο την κρίση προσφοράς: μια κατάσταση ανήκουστη 

στην σημερινή πραγματικότητα όπου ο ευτυχισμένος καταναλωτής της κοινωνίας της 

αφθονίας έχει θεωρήσει τα πάντα δεδομένα.

Γράφουν λοιπόν στο PDN: “…όταν ο φωτογράφος Βill Fitzpatrick άρχισε να κάνει έρευνα 

αγοράς για ένα Nikkor 70-200mm f/2,8 VR II πίστευε ότι δεν θα δυσκολευόταν. Ο φακός 

προσφερόταν κανονικά στην αγορά για δύο χρόνια και σίγουρα θα μπορούσε να βρει ένα 

κομμάτι σε μεγάλο φωτογραφικό κατάστημα, ίσως και με έκπτωση. Όχι όμως. Στο Β&Η 

Photo ο φακός ήταν σε έλλειψη. Προς μεγάλη του έκπληξη ούτε αλλού έβρισκε.” 

H περίπτωση δεν είναι μοναδική. Η αναζήτηση με “ψαχτήρια” όπως Nowinstock.net που 

αναζητά δημοφιλή προϊόντα βγάζει απογοητευτικά αποτελέσματα. Μηχανές αναφοράς 

όπως η Canon EOS 5D MkII ή η Nikon D700, δεν εμφανίζονται στη διαθεσιμότητα γνωστών 

και προβεβλημένων σημείων πώλησης 

όπως Β&Η Photo, Adorama, Calumet 

κλπ. Παραπέρα, θα έχετε παρατηρήσει 

τη στασιμότητα στις παρουσιάσεις νέων 

προϊόντων. Με το σταγονόμετρο και 

πολύ επιφυλακτικά… Σε πλήρη αντίθεση 

με τον καταιγισμό νέων μοντέλων που 

βιώναμε προ σεισμού και τσουνάμι. 

Όλα αυτά συνηγορούν για ένα έτος 

ισχνών αγελάδων στο Imaging αφού 

η βιομηχανία του είδους είναι σχεδόν 

ολοκληρωτικά ιαπωνικών συμφερόντων. 

Με την εξαίρεση της Samsung που ναι 

μεν έχει εξαπολύσει ισχυρή επίθεση, 

αλλά δεν μοιάζει να επεκτείνει τα μερίδιά 

της εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα των 

ιαπώνων, τουλάχιστον στο Imaging. 

Aν και κάποιοι πρόβλεψαν ότι η Sony 

λόγω μεγαλύτερου οικονομικού 

μεγέθους θα ήταν σε καλύτερη θέση να 

αντιμετωπίσει την κρίση, διαψεύστηκαν: 

Στις 22 του μηνός η Sony ανεκοίνωσε ότι 

φέτος θα χάσει 3,2 δις.δολ. λόγω πτώσης 

παραγωγής στο imaging.

To χειρότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η Ιαπωνία αυτή τη στιγμή 

είναι οι διακοπές παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας που δυναμιτίζουν την 

παραγωγική διαδικασία σε συνδυασμό με 

τα μειωμένα στοκ εξαρτημάτων.

 Ίσως δεν το γνωρίζουν όλοι, αλλά 

την τελευταία δεκαετία στην Ιαπωνία 

έχει επικρατήσει η φιλοσοφία της 

ελαχιστοποίησης των αποθεμάτων. 

Επεκράτησε το “Just in time 

production” δηλ. τα ανταλλακτικά/

εξαρτήματα καταφθάνουν τελευταία 

στιγμή με στόχο την εξοικονόμηση 

πόρων από αποθηκευτικούς χώρους, 

επενδεδυμένα κεφάλαια σε στοκ, 

ευελιξία στους προμηθευτές κλπ. Αυτή 

η λογική με το σεισμό επέστρεψε ως 

μπούμερανγκ, εφόσον έλλειψη σε ένα 

και μόνον εξάρτημα για οποιονδήποτε 

λόγο, ακυρώνει τη συναρμολόγηση 

ολόκληρου προϊόντος και την καθυστερεί 

υπερβολικά. Kαι σα να μην έφθαναν 

όλα αυτά, όσο οι δυνητικοί πελάτες 

συνειδητοποιούν τα παρελκόμενα του 

σεισμού, τόσο τείνουν να παραγγέλνουν 

περισσότερα προϊόντα, πιστεύοντας ότι οι 

ελλείψεις ίσως ενταθούν στο μέλλον…

Kάθε ομοιότητα με τα καθ’ ημάς δεν είναι 

συμπτωματική….

         Π. ΚΑΛΔΗΣ

�&��=����(
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BONUS

ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ!

www.picktureit.gr

O νέος τρόπος για εύκολη και γρήγορη
επιλογή φωτογραφιών από τους πελάτες σας,

μετά από μία εκδήλωση.

Για πρώτη φορά μία υψηλής τεχνολογίας
εφαρμογή αυτοματισμού,

κατασκευάστηκε αποκλειστικά
για φωτογράφους.

YOUR PARTNER

AFTER SHOOTING

by HOTECH

http://www.picktureit.gr/
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 Η HOTech – Ελληνική Οργανωτική, ελληνική εταιρία παρα-

γωγής και διάθεσης λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων 

συστημάτων, παρουσίασε στις 25 Μαΐου στους εκπροσώ-

πους του Τύπου τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία, Picktureit. Το 

Picktureit απευθύνεται στους φωτογράφους και τους πελάτες 

τους και προσφέρει για πρώτη φορά ένα νέο τρόπο επιλογής 

και εκτύπωσης φωτογραφιών από κοινωνικές και επαγγελμα-

τικές εκδηλώσεις. Με την υπηρεσία Picktureit, ο φωτογράφος 

«ανεβάζει» αυτόματα τις φωτογραφίες της εκδήλωσής του στο 

www.picktureit.gr και ο πελάτης ενημερώνεται μέσω SMS και 

e-mail, ώστε να συνδεθεί με τον προσωπικό του κωδικό και 

να επιλέξει τις φωτογραφίες που επιθυμεί. Μόλις επιβεβαιώσει 

τις επιλογές του, ο φωτογράφος ενημερώνεται με τη σειρά του 

και δίνει την εντολή να διαχωριστούν αυτόματα τα αρχεία των 

φωτογραφιών που επιλέχθηκαν σε διαστάσεις εκτύπωσης και 

αριθμό αντιτύπων. 

Το Picktureit καταργεί τη χρήση δειγματολογίου και βοηθάει το 

φωτογράφο να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα, χωρίς συνδρο-

μή και με μηδενική αρχική επένδυση. Παράλληλα, προσφέρει 

μια βελτιωμένη εμπειρία επιλογής φωτογραφιών στον πελάτη, 

καθώς του επιτρέπει να βλέπει τις φωτογραφίες του σε μεγα-

λύτερο μέγεθος και από οποιονδήποτε υπολογιστή, ενώ αυτές 

παραμένουν προστατευμένες. 

www.picktureit.gr

�F�(�&�(��$K
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Η Λέσχη Φωτογραφίας – Κινηματογράφου 

Σύρου, ιδρύθηκε το 2008 από ερασιτέχνες 

και επαγγελματίες φωτογράφους της Σύρου. 

Η  αγάπη τους για την φωτογραφία η θέληση 

για εμπλουτισμό των γνώσεών και ανταλλαγή 

απόψεων τους ωθείσαι να κάνουν κάτι πιό 

οργανωμένο.

Με επίκεντρο την φωτογραφία οργανώνουν 

δραστηριότητες όπως εκπαιδευτικά σεμινάρια 

και ομιλίες Ελλήνων και ξένων φωτογράφων, 

ταξίδια και φωτογραφικές εκθέσεις. Με 

αρκετές όμορφες δραστηριότητες λοιπόν και 

έδρα ένα ανακαινισμένο παλαιό εργοστάσιο 

Κορνηλάκη τις Κυριακές τα μέλη της Λέσχης 

κάνουν φωτογραφικές εξορμήσεις στην 

Σύρο και σε κοντινά νησιά και κάθε Τετάρτη 

συγκεντρώνονται στην έδρα της, όπου 

σχολιάζουν τις φωτογραφίες, ανταλλάσσουν 

απόψεις και σχόλια. Ενώ έχουν αποκτήσει 

και σκοτεινό θάλαμο με τον οποίο 

πειραματίζονται συστηματικά. 

Για επικοινωνία:

syros.photo@gmail.com ή στο facebook: 

https://www.facebook.com/group.

php?gid=24143368226

���# �!(�>� ��� >�6�%&#� �<�(
	�� ��� 1� ���������� ����������� ��� "��#� �����������

Λίγο πριν την αρχή του καλοκαιριού, χωρίς η σκέψη για διακοπές να έχει γίνει έμμονη 

ιδέα, θα ήταν ένα απολύτως συνηθισμένο Σαββατοκύριακο αν δεν υπήρχε η πρόσκληση 

από τη Λέσχη Φωτογραφίας Σύρου για συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού 

με θέμα τις “Γειτονιές της καρδιάς μας”.  Έτσι απλά, και ξαφνικά βρεθήκαμε να κολυμπάμε 

στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου αλλά και ...σε φωτογραφίες συμμετεχόντων!

Η γραφική και ζωντανή πρωτεύουσα των Κυκλάδων 

και η δημιουργική και φιλόξενη παρέα από την 

Λέσχη του νησιού έκαναν τα πάντα για να μας μείνει 

αξέχαστο το “φωτογραφικό” διήμερο. Με συζητήσεις 

περί φωτογραφίας στην αυλή της Λέσχης αλλά και ουζάκι 

δίπλα στο κύμα. Απόδειξη ότι η αγάπη για τη φωτογραφία 

δεν έχει σύνορα, δεν σκέφτεται “λιμάνια και καημούς”, και 

μπορεί να φωλιάσει και να ανθίσει σε όλα τα μήκη και τα 

πλάτη της Ελλάδας.

         Μ. ΚΥΡΖΙΔΗΣ

Πάνω: το νεοκλασικό κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο και κάτω η κριτική επιτροπή επί τω έργω.
Από αριστερά Πλ. Ριβέλλης, Γ. Κανελλόπουλος, Θ. Αρβανίτης, Μ Κυρζίδης, Γ. Ανδρειωμένος.

Εξωτερική και εσωτερική άποψη της Λέσχης

https://www.facebook.com/group.php?gid=24143368226
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$% ������� ��� �&� ���������'� �
 (��� “� �
������ ��� ������� ���”

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 1ος Διαγωνισμός φωτογραφίας που διοργάνωσε η Λέσχη 

Φωτογραφίας Σύρου. Ο διαγωνισμός διήρκεσε για τρεις μήνες και είχε δύο διαφορετικά 

διαγωνιστικά τμήματα, το μαθητικό και των ενηλίκων. 

Στον διαγωνισμό των ενηλίκων οι συμμετοχές ήταν αρκετές δεκάδες από όλη την Ελλάδα. 

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 13 Μαΐου και η κριτική επιτροπή, 

αποτελούμενη από τους Πλάτωνα Ριβέλλη (Φωτογράφο, Συγγραφέα και Καθηγητή 

Φωτογραφίας), Γιάννη Κανελλόπουλο (Φωτογράφο, Φωτορεπόρτερ), Γιάννη Ανδρειωμένο 

(Ζωγράφο), Μιχάλη Κυρζίδη (Αrt Director - Περιοδικό Φωτογράφος) και Θάνο Αρβανίτη 

(Πρόεδρο ΔΣ Λέσχης Φωτογραφίας Σύρου), συνεδρίασε το Σάββατο 21/05 στην έδρα της 

Λέσχης στην Σύρο για την ανάδειξη των καλύτερων φωτογραφιών. 

Νικητές αναδείχθηκαν με σειρά κατάταξης οι Χρήστος Καπλάνης, Νίκος Σταυλάς, Θανάσης 

Δαζάνης, Σπύρος Ζερβουδάκης, Δημήτρης Μπαρούνης και Βαγγέλης Κουσιώρας. Στο σκέλος 

με συμμετέχοντες μαθητές του δημοτικού δόθηκε ως πρώτο βραβείο μια φωτογραφική 

μηχανή compact και βιβλία για τους υπόλοιπους διακριθέντες. Για τον μαθητικό διαγωνισμό 

οι νικητές αναδείχθηκαν μετά από επιλογής επιτροπής με μέλη: Ειρήνη Βλαστάρη (Δ/ντρια 

Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων), Ελισάβετ Αποστολίδου (Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Α’ 

θμιας Εκπαίδευσης), Στέφανο Μαμίδη (Φωτογράφο) και Θάνο Αρβανίτη (Πρόεδρο ΔΣ Λέσχης 

Φωτογραφίας Σύρου). Όλες οι βραβευμένες φωτογραφίες, μαζί με όσες διακρίθηκαν - και 

στα δύο σκέλη του διαγωνισμού - θα αναρτηθούν σε υπαίθρια έκθεση στους πεζόδρομους 

Θυμάτων Σπερχειού και Πρωτοπαπαδάκη στην Ερμούπολη της Σύρου την Παρασκευή 03 

Ιουνίου 2011, ενώ παράλληλα θα γίνει και η απονομή των βραβείων στους νικητές. 

Α’ βραβείο. Καπλάνης Χρήστος

Β’ βραβείο.  Σταυλάς Νίκος

Γ’ βραβείο. Δαζάνης Αθανάσιος

1ο βραβειο Παιδικου διαγωνισμου 

Σταύρος Δρόσσος   (6ο δημοτικό Ερμούπολης)
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Low Key

TwitPic
)
���� �
 ����� ����
� � ����������;

Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο των The New York 

Times η υπηρεσία TwitPic, την οποία χρησιμο-

ποιούν εκατομμύρια χρηστών σε όλο τον κόσμο για 

να ανεβάζουν φωτογραφίες στο κοινωνικό δίκτυο 

Twitter, υπέγραψε συμφωνία με πρακτορείο που 

ονο-μάζεται World Entertainment News Network 

για να μεταβιβάσει (!) τα δικαιώματα των φωτογρα-

φιών αυτών. Με βάση τη συμφωνία το πρακτορείο 

WENN θα μπορεί να χρησιμοποιεί χωρίς να καταβάλει 

αμοιβές τις φωτογραφίες των χρηστών και να κινείται 

δικαστικά εναντίον σε όποιον άλλο τις χρησιμοποιεί 

και να παρακρατεί όλα τα κέρδη! 

Πως γίνεται αυτό; Οι χρήστες Twitter όταν εγγρά-

φονται καλούνται να συμφωνήσουν με τους όρους 

χρήσης της υπηρεσίας. Πρόκειται για τα περιβόητα 

“ψιλά γράμματα” σε εκτείνονται σε αρκετές σελίδες 

και φυσικά δεν διαβάζει σχεδόν κανείς. Εν συντομία 

ο κάθε χρήστης έχει συμφωνήσει (προφανώς χωρίς 

να κατανοεί τις νομικές λεπτομέρειες) ότι εκχωρεί την 

άδεια να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες του από 

το Twitter και τους συνεργάτες του, χωρίς να ερωτηθεί 

ή να δικαιούται κάποια αμοιβή. Δηλ. απλά τις δίνει 

τζάμπα και εν λευκώ! 

Τώρα το TwitPic αποφάσισε να τις παραχωρήσει στο 

WENN, το οποίο ισχυρίζεται ότι ενδιαφέρεται κυρίως 

για τις φωτογραφίες celebrities, λες και θα είχε κάποια 

διαφορά για την παραβίαση των δικαιωμάτων αν ο 

χρήστης ήταν διάσημος ή όχι. Οι δημοσιογράφοι και 

των δύο μέσων προσπάθησαν να επικοινωνήσουν και 

με τα δύο μέρη της συμφωνίας. Και ενώ οι υπεύθυ-

νοι του TwitPic δεν εμφανίζονται (παρά μόνο για να 

χαρακτηρίσουν το άρθρο παραπλανητικό), από τις δη-

λώσεις του WENN προέκυψε ότι δεν υπάρχει καμμία 

πρόθεση ή υποχρέωση καταβολής αμοιβής στους δη-

μιουργούς. Να θυμίσουμε ότι το TwitPic βρίσκεται στο 

επίκεντρο και της διαμάχης του φωτογράφου David 

Morel εναντίον του AFP και Getty Images για τις φωτο-

γραφίες του από τη Χιλή αφού από εκεί εκλάπησαν. 

Σε ποιον όμως ανήκει τελικά η φωτογραφία, αφού 

ανέβει στο διαδίκτυο; Και φυσικά φτάσαμε πάλι στο 

σημείο 0 όπου η έλλειψη ρυθμιστικού πλαισίου 

αφήνει απροστάτευτο τον χρήστη. Πρωτογενώς, το 

έργο ανήκει στο χρήστη. Όμως αυτός αν προσχωρήσει 

σε μια σύμβαση υπογράφοντας τα ψιλά γράμματα τότε 

εύκολα χάνει τα δικαιώματά του. Η έλλειψη κάποιου 

νόμου που να υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρίες να 

αναφέρουν ρητά το νομικό πλαίσιο και να μην το με-

ταμφιέζουν σκόπιμα πίσω από δυσνόητους ακόμη και 

για ειδικούς, νομκούς όρους, αποθρασύνει όσους κά-

νουν την κακή σκέψη. Οπότε οι χρήστες ας εξετάζουν 

πολύ προσεκτικά τους όρους χρήσης κάθε site όπου 

ανεβάζουν φωτογραφικό υλικό. Για να μην βρίσκονται 

απροστάτευτοι και κάποιοι άλλοι να πλουτίζουν από 

τα έργα τους.      
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Canon
��
������ ����'� Oscar

Η Canon ξεκίνησε μια ξεχωριστή συνεργασία με ένα από τους μεγαλύτερους 

σκηνοθέτες του Χόλυγουντ, το Ron Howard, για την καμπάνια “Long Live 

Imagination”. Ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης κάλεσε φωτογράφους, 

ανεξαρτήτως επιπέδου, να δώσουν τις πιο δημιουργικές φωτογραφίες τους, βασι-

σμένες σε κινηματογραφικά θέματα με το σκοπό να δημιουργηθεί η πρώτη ταινία 

μικρού μήκους με έμπνευση από τους διαγωνιζόμενους. Στη διεύθυνση www.

youtube.com/imagination στήθηκε η διαδραστική κοινότητα με ανοιχτή γραμμή 

προς Canon. Η προθεσμία λήγει στις 14 Ιουνίου και τα οι οκτώ θεματικές είναι: το-

ποθεσία, χρόνος, χαρακτήρας, διάθεση, σχέση, σκοπός, εμπόδιο και το άγνωστο.    

World Press Photo
*��
��
 � ��(
�� ��� +�����

Οι οργανωτές του World Press Photo αποφάσισαν να κλείσουν την έκθεση των 

βραβευμένων φωτογραφιών του διαγωνισμού την Παρασκευή 20 Μαΐου στη 

Βυρηττό όταν οι αρχές του Λιβάνου τους ζήτησαν να κατεβάσουν τις φωτογρα-

φίες του ισραηληνού φωτογράφου Sha’al. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι δεν 

προτίθεται να προβούν σε ενέργειες που ενισχύουν οποιαδήποτε μορφή λο-

γοκρισίας έναντι των καλλιτεχνών και προτίμησαν να κλείσουν ολόκληρη την 

έκθεση. Παραδόξως η δουλειά του φωτορεπόρτερ Amit Sha’al δεν ήταν υπέρ 

του ισραηλινού καθεστώτος. Φωτογράφιζε σκηνές από την καθημερινότητα 

του Ισραήλ με τους φωτογραφιζόμενους να κρατούν παλιές φωτογραφίες μέσα 

στο κάδρο, που πολλές από αυτές χρονολογούνται πριν από την δημιουργία 

του ισραηλινού κράτους. 
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Sony  
+��
�� �
 �#
�� ��� iPod & iPhone 

Οι νέες βάσεις ηχείων από τη Sony 

θα σας επιτρέψουν να απολαμβάνετε 

μουσική και βίντεο από το iPod ή το 

iPhone, με ήχο υψηλής ποιότητας στο 

χώρο. Απλά τοποθετήστε το player 

στη βάση και μοιραστείτε με όλους τη 

μουσική και τα βίντεο από τη βιβλιοθή-

κη που έχετε δημιουργήσει στο iTunes, 

ενώ η μπαταρία του iPod ή του iPhone 

επαναφορτίζεται. Η βάση ηχείων iPod 

RDP-X60iP είναι η πρώτη βάση ηχείων 

Sony «φτιαγμένη για iPod/iPhone» η 

οποία διαθέτει Bluetooth για άνετη, 

ασύρματη λειτουργία. Η βάση ηχείων 

RDP-X60iP μπορεί επίσης, να αναπαρά-

γει audio από κινητά τηλέφωνα Sony 

Ericsson, όπως τα Xperia X10, X10 mini 

και X8 τα οποία έχουν δυνατότητα σύν-

δεσης Bluetooth. Η βάση RDP-M15iP 

είναι ιδανική για ταξίδια ή για ακροάσεις 

στο σπίτι,  αποδίδει δυνατό, ευκρινή 

στερεοφωνικό ήχο 10W+10W. Η 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία της βάσης 

ηχείων κρατάει μέχρι και για έξι ώρες 

για αναπαραγωγή μουσικής, αν βρίσκε-

στε μακριά από πρίζα ηλεκτρικού ρεύ-

ματος. Η βάση RDP-M15iP συνοδεύεται 

από μαλακή θήκη μεταφοράς για να τη 

μεταφέρετε με ασφάλεια  στις διακοπές 

σας ή το επαγγελματικό σας ταξίδι. 

SONY 801 1192000

��������!
1. ��
��#
������, ����������� ������� Vanguard Auctus Plus 323CT ��� ��(���������� �
 �&����� �xtreme Support 

Height Positioning (ESHP) ��� ��� ��&6��� ��� �
������� ���'���, �&(���� ������ 25°-80°, ��������� �ll terrain ���. 
)��� €400

2. ��
��#
������, ����������� ������� Vanguard Alta Pro 283CT �
 ����� ��� ��(���������� �
 �
������ ���'�� :ACC 
�� ��������
���, �&(���� ������  25-80 ��� �����, �
������ ������ �
 ��������, ���� €250.

3. A�
��#
������ �
���� ������ Vanguard Uprise 48 �
 �
������ #�����������, ��������� ��� trekking/adventure 
photography, ���� 120 
�'.

       ���������	
 6907 777638

����, �@@&68� 

Nikon
T���
�� ����
�� red dot ��� �� 2011

Η Nikon κέρδισε τέσσερις διακρίσεις για το σχεδιασμό προϊόντος στα βραβεία red dot 

του 2011. Η D-SLR φωτογραφική μηχανή Nikon D7000, οι ψηφιακές compact φωτο-

γραφικές μηχανές Coolpix P7000 και S1100pj και τα κιάλια EDG 8x42 τιμήθηκαν με τη 

σφραγίδα σχεδίασης «red dot» για την έμπνευση και εκτέλεση.

Το «βραβείο red dot: σχεδιασμός προϊόντος» έχει καταξιωθεί ως ένα από τα σημαντικό-

τερα και πιο αναγνωρισμένα βραβεία σχεδιασμού παγκοσμίως. Φέτος, σχεδιαστές και 

εταιρείες από 60 χώρες υπέβαλαν υποψηφιότητα για 4.433 προϊόντα.

Τα βραβευμένα προϊόντα θα εκτεθούν από τις 5 Ιουλίου 2011 έως την 1η Αυγούστου 

2011 στην έκθεση «Design on stage 

– winners red dot award: product 

design 2011» στο μουσείο σχεδι-

ασμού red dot, στις εγκαταστάσεις 

του Zeche Zollverein World Cultural 

Heritage Site στο Έσσεν της Γερμανίας.

�
��
���� 210 9410888
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�������� �	 �����	� 
�� ��
� ���  

����� €20
��� ����
� + "�� ����!

+ ���� � "#��� �������� & �����������!  

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

������ 
�	�
�
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€80 

€70

��������	
�� ����� �
	��� 

��������	 36, ��
���
� 

���.: 2105713652 & 210 5710716

www.palmosshop.gr                           irenepalmou@yahoo.gr

�������	
�����
Compact ��������� radio slave 
��� ����������� �������������
��������� ��� ��
��� ��� studio flash

T��������	 ����������	 �� ������ ���������� & �������

�� �� ������ Flashwave III ���
���� ����� �� ������ �������
���� 

�� ���. ������ ��� ������� �� ���
�������� ��� autofocus

��������	: 433MHz

K	�
��	: 10

������	: 90m (max.)

�	�. ������������: 1/200sec.

��	�	����: �� (23Ax1) ��� RX (AAAx3)

�����	�� ��������������� ��	 Nikon 
K	�
��	: 16������	: 180m (max.)��	�	��	: ���������� ��� ���. �	�
�

Flashwave III

��������	: 2,4GHz

K	�
��	: 4

������	: 180m (max.)

�	�. ������������: 1/250sec.

��	�	����: �� (CR 2450x1) ��� RX (AAx2)

��������	: 433MHz
K	�
��	: 10������	: 90m (max.)�	�. ������������: 1/200sec.��	�	����: �� (23Ax1) ��� RX (AAx2)

Flashwave 2

MySlave 100 Quick

RFN4s 

A����!�"� �#$%�%&�&��"�

O� �
����
	 ���!��� �	 10/7/11 � �	 �"��������	 ��� ����������. 

O� ����� ������������� ��.

€350 
€300

2+1 �������

€300 
€250

2+1 �������

Kingston Digital
�=��
� � #����������� �� DTR500 ��� ��� microSDHC 

Η Kingston Digital ανακοίνωσε ότι αυξάνει την χωρητικότητα του 

USB flash drive DataTraveller R500 και της microSDHC Class 10. 

Η χωρητικότητα του DataTraveller αυξάνεται στα 128GB ενώ έχει 

ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων 30ΜΒ/sec read και 20MB/sec write. 

Aποτελεί ιδανική λύση για φωτογράφους και designers για τη μετα-

φορά μεγάλων σε όγκο αρχείων και καλύπτεται από πενταετή εγγύ-

ηση. Η χωρητικότητα της microSDHC Class 10 αυξάνεται στα 32GB, 

είναι συμβατή με τα πρότυπα του SD Association Specification 3.0 

και με συσκευές SD και miniSD (με τη χρήση αντάπτορα που παρέ-

χεται από την Kingston). Έχει ισόβια εγγύηση. 

2+1 �������

€300 
€250

�66�#��, �F�(@��>��, �����&8�
>�� ?��������� ����&���

Έπειτα από την πρόσφατη συνεδρίαση των μελών της ελληνικής 

φωτογραφικής εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο με διετή θητεία το οποίο έχει  ως εξής:

Πρόεδρος: Σ. Ιατρόπουλος  • Αντιπρόεδρος: Ι. Λυκούδης 

• Γ. Γραμματέας: Φ. Καζάζης • Ειδ. Γραμματέας: Σ. Πασίρογλου

• Διαχειριστής: Γ. Καζάζης • Ταμίας: Δ. Μαστοράκος 

• Έφορος: Μ.Σακάτης • Μέλη: Α. Θανάσουλας, Α. Ζαχαράτος, 

Δ. Κιοσέογλου, Σ. Κοκκινάκη, Β. Κουτρουμάνος, Α. Ξουρή, 

Β. Παπαγεωργίου, Η. Σακαλάκ, Π. Σκουρκέας και Δ. Τουσίμης    

Nikon vs. Sigma
����� 
����������

Όπως ανακοινώθηκε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Nikon, 

η ιαπωνική εταιρεία προχώρησε σε αγωγή κατά της Sigma για την 

παραβίαση ευρεσιτεχνίας σχετικής με την οπτική σταθεροποίηση 

στους φακούς της. Σύμφωνα με τη Nikon, είχε διατεθεί ένα μεγάλο 

μέρος πόρων για την ανάπτυξη του συστήματος και πρόκειται για 

στοιχείο βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ίδιας της εταιρείας, το οποίο 

και δεν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί από τη Sigma. Ο εξωδικαστικός 

συμβιβασμός δεν κατέστη δυνατός οπότε και η Nikon αποφάσισε 

να κινηθεί δικαστικά...

www.palmosshop.gr
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Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.

���� 
���	�����

Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Για να την απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

www.photovision.gr

http://exponet.gr/2011/photovision2011/


������ 111 •  �����	
 30 �
��� 2011 ����
 18

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Datacolor
"&�� ���������������� ��� iPad

Η εταιρεία Datacolor έδωσε μια πρωτοπορια-

κή λύση για το καλιμπράρισμα των iPad μέσω 

μιας απλής εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας την 

εφαρμογή Spyder οι χρήστες  μπορούν να 

κάνουν χρωματικές διορθώσεις, να δημι-

ουργήσουν προφίλ και να τα εφαρμόσουν 

σε όλες τις εικόνες που εμφανίζονται στην 

SpyderGallery.

�asselblad H4D-200MS
������-����� 200megapixel

Αν αναζητάτε τις κορυφαίες αναλύσεις και τις τεράστιες μεγεθύνσεις, ίσως η Hasselblad 

έχει την απόλυτη απάντηση. Η Η4D-200ΜS αποτελεί την πιο πρόσφατη παραλλαγή στην 

γνωστή σειρά 4 και βασίζεται σε μηχανισμό sensor shift (μικρομετρικής μετακίνησης του 

αισθητήρα) προκειμένου να επαυξήσει την εγγενή ανάλυση. Ο χρήστης έχει δυνατότη-

τα είτε για «νορμάλ» λήψη 50ΜP είτε αυξημένης ευκρίνειας 4shot 50MP είτε για 4shot 

200MP με μικρομετρική κίνηση μέσω πιεζοηλεκτρικού μηχανισμού υπερυψηλής ακριβείας 

ο οποίος μετακινεί τον αισθητήρα κατά 1/2pixel.Kατά τα λοιπά, το μοντέλο βασίζεται στο 

Η4D-50MS και διατηρεί όλα τα τεχνικά πλεονεκτήματα όπως True focus, Ultra focus, 

Digital lens correction κλπ. Οι κάτοχοι “απλών” H4D-50MS μπορούν να αναβαθμιστούν 

με κόστος 7.000 ευρώ. Σημειώνουμε ότι πρόγονος του σημερινού πιο εξελιγμένου μοντέ-

λου υπήρξε η H3DII-39MS του 2008. 

PHOTOMETRON 210 600639

Sigma SD1
@������
� 
������� ���� �
 

…���#�
�� ����

Με την αναγγελία της τιμολόγησης που θα 

κυμαίνεται γύρω στα 7000δολ. όσο δηλ. οι 

ακριβότερες full frame DSLR, μπαίνει ξανά 

στο προσκήνιο η SD1. H ναυαρχίδα της 

Sigma είχε αναγγελθεί στη Photokina και 

ανεπισήμως διέρρεαν τιμές λίγο παραπάνω 

από 2000 ευρώ. Τελικά το κοστος θα είναι 

πολύ παραπάνω και θα μπορεί να δικαιο-

λογηθεί μόνον από επαγγελματίες φωτο-

γράφους. Τι αγοράζει κανείς όμως με τόσα 

λεφτά; Μα τον πολυσυζητημένο τριστρωμα-

τικό αισθητήρα Foveon X3 16Megapixelx3 

ισοδύναμο με 48,1Megapixel και με 

ωφέλιμη βασική ανάλυση 4800x3200 pixel. 

H SD1 εστιάζει αυστηρά στο photo και όχι 

το video,και έχει εξαιρετικά ηλεκτρονικά με 

διπλό επεξεργαστή TrueII. Όμως η επιφάνεια 

αισθητήρα την κατατάσσει πιο πολύ στις 

APS-C παρά στις full frame, όσο για την τιμή, 

αποτελεί το βασικό ανασχετικό εμπόδιο. 

��
��
	���� 210 9270492

Leica V-Lux 30
Superzoom �
 ����� �����
���

Καρπός της συνεργασίας με την Panasonic 

(μοιάζει υπερβολικά με την Panasonic TZ-20) 

είναι η Leica V-Lux 30. Οι μικρές διαφορές 

αφορούν κυρίως το styling και ελάχιστα στο 

firmware. Η μηχανή φοράει φακό superzoom 

16x 24-384mm με μεσαία φωτεινότητα 

f/3,3-5,9 και στηρίζεται σε αισθητήρα CMOS 

14,1ΜP (4320x2432pixel). Οι θιασώτες του video θα μείνουν απόλυτα ευχαριστημένοι με 

AVCHD 1080i και ακόμη περισσότερο με το 3D ένα είδος προσομοίωσης τρισδιάστατου 

όπου η μηχανή κάνει λήψεις δύο καρέ στη σειρά δημιουργώντας 3D photos σε φορμά 

ΜΡΟ. Ο έλεγχος γίνεται μέσω επαφικής οθόνης 3in. 

���
������� 210 3818301
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�������� �	 �����	� 

��� ���������� �� ��
� ���.  

$��, ����� €19
��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

��������	
 !

€ 15

256 ��	
��, 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2                              

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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�$;&�& #� ��(<�& �(# $66(
����� ���& ��������� �� ���&�
 �
 �����#�

��6, &���(�#F#8� '& =�!�8#&� ���’ �#$@�� ��� ��6, (�;( @��>8�, =F=�, 

=<#��%�, ��"�!(#&) =*=�"C&�), !���(=�&6, �&8!&#�. ^6� �*�$ 4(�;(<#, 

���# ���=�!(�(�(<#��� !& !"��(. ��6, &���(�#F#8� �!F) &8#��, ���&%(�,#, 

� ��� !"�� =& !"��, ���=F�( !& ���=F�( &��>,, �(* "�&� F) =���( #� 

����6$4(*!& �(*) $66(*) ��� #� @8#(*!& �#��6���(8 ��’ �*�(<). B��=>��&) 

"�&*#&) ���"'&�%�# �F), ���$ !"=( ��(, �( 70% �(* ���#(* &�@�=8�) !�) 

���=�!(�(�&8��� =& �$�(�� !(�>, ����������
� �(* �(# ����#"!(*!& F) &%,):

9% @�$>(*!&, 16% '��4$K(*!&, 30% !�6$!&, 45% ��(<!&!

)� ������� ��� ����� �� ����� ����
�
������������ ��� ����
��� ���. 

$������� �#
��� �� �#����� �&����� 
���� ���
������ ��� ����#� ��������� 

��� ������, �� #���� ������&�
 �����
��. � �����=� ��� ���������� �� ���&�
, 

�� �����#��
, �� ��
�������
, �� ������
 - ��� ����� #����������&�
 �, 

����#�����, ����
� �� #����������&�
 �
������
�� - �
� ��� ����#��
� �#
��� 

��(���. @�� ��������� ��� � ������(
�� �� 
�����
����& ��� ��������� ��� 

�� «����=��
» �� ������, ���� - ���� (� ‘��
�
 - �� �� ���(����
 �� ��(��. 

�� ����&#
� � ����������� �� �
���
� �� ����� ��� �� ���F�� �� ����(
� 
���� 

�� ���&�
��, ��� ����&��
. �� ����&#
� � ��������, ��������
��� � ��(����.

*�� 
���� ������: �
 ��� �
����� ��� ��(�'����� �������� ���� ��� ����� 

���
�'�
��� ��� ���������� ����=� ��� ������'� ��� ��'�
��, ���� � �
#������� 

����I
� �
 ��#& �(�� ��� � �������� ���
��� ��� ���&�����, �
� ����&� �� 

������������ ��(���� 
�����������. J�
��I����� �&�#���� ��������� ��� �&�#���� 

����. @�� ��� ���� ��� ����� ����
� �� ��(
� ��
�� ����
�������� 
���� 

� ��������� �� ���&�
 ��� ����� �
 �����#�, �� 
�������
 �������, �� ������
 

��� ����. ?��#'�, �#��
 ��� ���� �� �����
 ���& �
������
�� ��� �,�� 

���&�
. $ K
�� ��� ����
 �� �����, �� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ����.

*�
�� �� B��
�������� "������ ������=
 ��� ��������� ��� «� ��������� �� 

���&
� �� ��
���� ����
#�� �
 �����#� 
���� �� ����������
�� ������ ��. @� ����, 


���� � ��� �����
������ ���������� �
�������...

�� �
� ���������
 �� ���������
 �#� ����#� �,�� ��� ��
� � ���������� 

���, ���� ��� �,�� �
 ��� ��
� - �� ��� ������
� ��� ����
� �� ���&�
 ���� 

6#��&�(
�� �� ��� ���� 6#������� �� ��������� �� ���
������� ������ -, 

���#
� ����� �� ����� ��� �
�� �� ���&���� �� ������(�&�
 �� �
�����
.

	�� �� �� �
�&#��
 ���, ����
� �� �������
 ��� ��� ������� ��� �� ��������� 

(
����& �������� ���� ��� ����� �� ����� �� 
����I����� 
�
&(
��, ����#�� ��� �
 

��
��. +����� �’ ��� 
���� �� �
���
� � ���������� ��� ��� 
�������� ��� ������, 


�����
������
 ��� �,�� �#
� �� ��� �
� ��� ��� �� ��������
 ������ ��6�.

� ������(
�� ��� �’ ���&�
 ����
����� ��� ���������� ��� ����
� �� 
���#(
� 

��������� �� �����(�&�
 ��� 
=�� ������&� �����
�:

�) � ���6� ������#
� ��� ��'����, ���� �� �#
���� �������. ����� ����
��� ����� 

��� �������. J�
��I
��� �����#� ��� #���� �� #���� �� �
����
&
� ���� 

������� ����, ��� �� ��� ��������������I
��� � ���6� ���.

�) ��
��� �� ����#
� 
���� �� ����� �� (��
� �� ��� �
���'�
� � ���������� 

���, �#� �� �
����� �� #���������
�. �� �.#. ������� ��� ����=
�: «)� #�I
&
��, 

�
 �..., ���#� �=�, �� ����� �#
� ����=
� �����», �����'� �
 (� �� I������
 �� 


�������
� �� ����� �� ��� 
�
����. K� ���=��
 �=� ��� �� ��(�&�
. �’ ��� 

��� �
�������, � ����&���� 
���� �
�
�
&���� ��������.

�) �� �� ���I�����
 �� ���
�����
 - �
��������� ��� �� ������ - ��� �� 

=�����&���
 ��� ��� ��� �� ��
����
 ������ �� �������� ��� �����#�� ���. 

����� ���������� �� �
�������
 '��� �� 
=������
� �� ����&���� �� � �����.

�) J�
��I
��� �����#� ��� �� �����
 �������� ����
�� ���� ��(��� 

������������ #�������� ��� �I������, �� ������
��� �
 �
������ ��� ���� 

�����(�������� ��������
�� �� 
����
�
� �� ��������� ���, �� ����
� �� ��� 

�����&��� �
 ���(������ ���
�������.

Leadership & marketing


) >� �� ��
��&�
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��������� ���, 
�
��� �#���
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���� 

�&����� � ����
���.
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 ��� ��(
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�����#��
, 
�' �� ���� ��� ��=��
&
� ����&.

I) >� ��� 
��������
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� ���
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���� ���& 

������.
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��������
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 ��=
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�
 ��������� ������
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http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=160&Itemid=1
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Σ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí   

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ2

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ3 4

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ5 ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ6

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

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

Σάββατο 11/6, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι

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

Σάββατο 4/6, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

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

Δευτέρα 6/6, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

Τετάρτη 8/6, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop ΙΙΙ

Νέο εαρινό πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

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

Δευτέρα 30/5, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή,
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το
γυμνό...

Τετάρτη 1/6, ώρα 18:00-22:00 
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

    

    

ø ç ö é á ê Þ  å ð ï ÷ Þ  ô ç ò  å é ê ü í á ò

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

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

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

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................

ÅðÜããåëìá: ............................................................................................................................

Ôçë. ïéêßáò: .....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................

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

 

  ÓåìéíÜñéï:  1 2 3 4 5                6                    

       
Çìåñïìçíßá: ................................................

                                                                                          ÕðïãñáöÞ..............................

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ 
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

    ×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ 
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector ê.ëð. 
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí: 

ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ, 
 ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 
 (Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò 

ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”, 

áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

Ταχύρρυѳμα τετράωρα μαѳήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύѳερο!

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1  Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax  (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï 
 info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. 
 Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr 
 üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí. 

2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí  
 õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)  

3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé   
 ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï  
 ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.   
   Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò      
 åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485 
 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ

Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: 
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

Ãéá äýï óåìéíÜñéá: 
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: 
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: 
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)

Ãéá üëá ôá óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Ôçë.: 210 8541400  info@photo.gr 

Οι Ελληνικές Εκδόσεις Adobe Creative Suite CS3 (GRK) περιλαμβάνουν:
Ελληνικό Περιβάλλον Εργασίας, Ελληνικό Οδηγό Χρήσης &
Ελληνική Βοήθεια (Help)        www.anodos.gr

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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• Πως ξεκίνησε η σχέση σου με τη φωτογραφία;

Προέρχομαι από καλλιτεχνική οικογένεια. Η μητέρα μου είναι ζωγράφος και καθηγήτρια στη 

Σχολή  Καλών Τεχνών. Πάντα ασχολιόμουν με την τέχνη και ιδιαίτερα με την εικόνα. Όταν 

έδωσα πανελλήνιες εξετάσεις επέλεξα το ΤΕΙ Φωτογραφίας, Μπορώ να ομολογήσω ότι δεν 

ήξερα ακριβώς τι θα μπορούσα να μάθω εκεί και που θα με έβγαζε αυτό το ταξίδι. Με κέρδισε 

όμως και ερωτεύτηκα τη φωτογραφία. Δεν μπορώ πλέον να φανταστώ ότι θα ασχοληθώ με κάτι 

άλλο.

 

• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείσαι; 

Επαγγελματικά κυρίως με τη μόδα και το πορτραίτο. Όσον αφορά την καλλιτεχνική φωτογραφία 

έχω κάνει πέντε ατομικές εκθέσεις και πολλές ομαδικές. Συνεργάζομαι με την γκαλερί 

“Αστρολάβος” στο Κολωνάκι και είμαι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου. 

Αρχικά δεν πίστευα ποτέ ότι θα ασχοληθώ με τη μόδα επαγγελματικά. Στη σχολή μας έλεγαν ότι 

είναι ένας πολύ δύσκολος χώρος και έτσι προσανατολιζόμουν περισσότερο στην διαφημιστική. 

Βγαίνοντας από τη σχολή γνώρισα τη φωτογράφο Ρούλα Ρέβη και έγινα βοηθός της για τρία 

χρόνια. Με κέρδισε αμέσως η φωτογραφία μόδας και η Ρούλα ήταν μια δεύτερη σχολή για 

εμένα. Έμαθα πώς να χειρίζομαι τις επαγγελματικές μου υποθέσεις, τους ανθρώπους, το χώρο 

και αποφάσισα ότι αυτό είναι το είδος στο οποίο θέλω να δουλέψω. Μπήκα στο πρακτορείο στο 

effex+, έκανα το book μου, με έμαθε ο χώρος και συνεχίζω.

 • Τα ελληνικά περιοδικά αφήνουν στους φωτογράφους εκφραστικά περιθώρια ή προτιμούν 

την «πεπατημένη”;

Τα ελληνικά περιοδικά προτιμούν την πιο ασφαλή οδό και ίσως περιορίζεται λίγο η 

καλλιτεχνική ματιά που μπορεί να έχει ένας φωτογράφος. Πιστεύω  όμως ότι ούτως ή άλλως ο 

κάθε φωτογράφος έχει την προσωπική του ματιά και έτσι δημιουργεί το στίγμα του στον χώρο. 

Μέσα από αυτό επιλέγεται  για μια δουλειά ένας φωτογράφος, για το προσωπικό του στυλ και 

την δική του καλλιτεχνική πνοή που θα δώσει στην εικόνα του. 
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• Πως προσεγγίζεις ένα νέο project;

Όταν είναι πορτραίτο σημασία έχει η σχέση με τον 

άνθρωπο. Η προετοιμασία που μπορείς να κάνεις είναι 

να ψυχολογήσεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. 

Να μπορέσεις να του βγάλεις την θετική του ενέργεια, για 

να έχεις καλό φωτογραφικό αποτέλεσμα. Αν έχει σχέση 

με τη μόδα υπάρχει άλλη προεργασία. Πρέπει να βρεις 

ένα ωραίο location, να σκεφτείς τα φώτα σου, ένα ωραίο 

feeling, να μιλήσεις με το στυλίστα για τα ρούχα για να 

φτιάξεις την γενικότερη ατμόσφαιρα.

• Η φωτογραφία μόδας είναι ατομικό ή ομαδικό 

“σπορ”;

Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ομαδικό πνεύμα την 

ώρα της δουλειάς. Δεν πιστεύω σε αυτό που λένε ότι ο 

φωτογράφος είναι ο αρχηγός. Σίγουρα έχει την τελευταία 

λέξη γιατί αυτός κάνει την εικόνα και πρέπει να ελέγξει 

τα πάντα, αλλά η δουλειά είναι ομαδική. Αν εγώ δεν έχω 

συνεννόηση με τον make up artist ή το στυλίστα και τον 

κομμωτή, δεν μπορούμε να βγάλουμε ωραία εικόνα. 

Άρα πάω στη φωτογράφιση με πολύ καλή ενέργεια και 

πολύ καλό feeling για να κάνουμε δουλειά όλοι μαζί. 

Γιατί όλους μας ενδιαφέρει να γραφτεί το όνομά μας και 

να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα.

 

• Είναι εύκολο να μπει ένας νέος φωτογράφος στο 

χώρο;

Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που αξίζει τον 

βρίσκει τον τρόπο κάποια στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι 

δουλεύουμε σε μία πολύ μικρή αγορά. Όταν ξεκίνησα 

το 2000 σαν βοηθός της Ρούλας, ήταν ακόμα αρκετά 

κλειστό το κύκλωμα: δηλ. ήταν πολύ συγκεκριμένοι 

οι άνθρωποι που δούλευαν. Ήμουν τυχερή όμως γιατί 

ήμουν βοηθός μιας πολύ γνωστής φωτογράφου στην 

αγορά. Έκανα γνωριμίες και άνοιξαν κάποιες πόρτες. 

Σίγουρα δεν φτάνει αυτό, πρέπει να αποδείξεις την αξία 

σου με τη δουλειά σου. Όταν σταμάτησα να δουλεύω 

σαν βοηθός είχα μια εικόνα στο μυαλό μου ότι όλα θα 

πάνε καλά, αλλά τελικά αισθάνθηκα ότι έπεσα στον 

ωκεανό χωρίς σωσίβιο. Γιατί δεν φτάνει να είσαι μόνο 

καλός στη δουλειά σου. Χρειάζονται δημόσιες σχέσεις, 

διπλωματία, ισορροπία και να μην δείχνεις καθόλου 

τα συναισθήματά σου. Δεν πρέπει να δείχνεις την 

παραμικρή ανασφάλεια. Η δουλειά κρίνεται τη στιγμή 

της φωτογράφισης: Εκεί πρέπει να βγάλεις ένα καλό 

αποτέλεσμα αμέσως και δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία. Άρα 

και το άγχος που μπορεί να έχεις δεν πρέπει να το δείξεις 

ποτέ. Για να μπορέσεις να έχεις μία καλή εικόνα, ένα 

καλό αποτέλεσμα, μία καλή συνεργασία με το περιοδικό, 

με το στυλίστα, με τον φωτογραφιζόμενο θέλει δουλειά. 

Τα πρώτα δύο χρόνια δυσκολεύτηκα αρκετά. Τώρα 

πλέον είναι πιο εύκολο για μένα.

 

• Αν είχες την επιλογή θα αφιερωνόσουν στην 

εικαστική φωτογραφία;

Όχι αποκλειστικά, μου αρέσει η μόδα και τα περιοδικά. 
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H Ναταλία Δοκουμετζίδη  

γεννήθηκε στην Αθήνα το 

1975. Αποφοίτησε από το 

Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο 

Αθηνών, με βαθμό άριστα, στον 

κλάδο Γραφικών τεχνών. Το 

1993-94 φοίτησε στα ιδιωτικά 

εκπαιδευτήρια ΠΛΑΚΑ και πήρε 

πτυχίο στην ειδικότητα Συντήρηση 

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 

με βαθμό άριστα. Το 2000 

αποφοιτά από το τμήμα Φωτογραφίας της Σχολής 

Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών των ΤΕΙ 

Αθήνας. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα στη Σχολή 

Καλών Τεχνών στο Urbino της Ιταλίας. Από το 2000 

έως σήμερα εργάζεται ως φωτογράφος για περιοδικά 

του χώρου της μόδας ενώ έχει και προϋπηρεσία στη 

διαφημιστική και καλλιτεχνική φωτογραφία.

Με εξιτάρει κάθε φορά που πηγαίνω σε μία καινούρια δουλειά και έχω απέναντί 

μου έναν άνθρωπο, ένα team. Η καλλιτεχνική φωτογραφία είναι καθαρά 

προσωπική υπόθεση. Την κάνεις εντελώς μόνος και είναι καθαρά δική σου 

φιλοδοξία. Αισθάνεσαι συγκλονιστικά όταν έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. 

Όταν έκανα την έκθεση μου, μπορεί η απολαβή των χρημάτων να μην ήταν 

ιδιαίτερη γιατί τα έξοδα της παρουσίασης ήταν μεγάλα αλλά το αίσθημα της 

ικανοποίησης ήταν τρομερό. Σου βγάζει δικά σου συναισθήματα, έχεις το χρόνο 

να κάνεις ότι θέλεις. Δεν υπάρχει λάθος στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Είναι η 

ψυχή σου.

 

• Πως θα χαρακτήριζες το στυλ σου;

Νομίζω ότι  η προσέγγιση μου είναι απλή και ρομαντική. Δεν κάνω σκληρές 

εικόνες.

 

• Χρησιμοποιείς το Photoshop; Θεωρείς ότι η εικόνα είναι ένας συνδυασμός 

τόσο της λήψης όσο και της επεξεργασίας ή η εικόνα φτιάχνεται την ώρα που 

πατάς το κουμπί της μηχανής σου;

Εγώ είμαι της παλιάς σχολής, αφού σπούδασα αναλογική φωτογραφία. Θεωρώ 

ότι η εικόνα κατά κύριο λόγο δημιουργείται όταν πατάς το κουμπί. Δηλαδή 

θα πρέπει να έχεις άρτια τεχνικά χαρακτηριστικά για να μπορείς να έχεις ένα 

υπόβαθρο για να δουλέψεις ψηφιακά. Στην εποχή που ζούμε αυτή τη στιγμή 

δεν υπάρχει εικόνα που να μην δουλευτεί ψηφιακά. Είμαι υπέρ της τεχνολογίας, 

το δουλεύω κι εγώ πολύ και το χρησιμοποιώ. Δεν υπάρχει εικόνα που να 

παραδίδω και να μην την πειράξω έστω και λίγο. Είμαι υπέρ της ψηφιακής 

επεξεργασίας αλλά για να μπορείς να το κάνεις όλο αυτό πρέπει να έχεις μία 

άρτια εικόνα. Δεν μπορείς να φωτογραφίσεις έτσι τυχαία και μετά να πας να τα 

φτιάξεις όλα στον υπολογιστή.

H >F�(@�$>() ��) &4'(!$'�)
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Katehis Video Art Studio
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Συχνά θεωρούμε ότι το κέντρο όλων των υπηρεσιών και των καλύτερων επαγγελμα-

τιών είναι η πρωτεύουσα αποκλείοντας εσφαλμένα την περιφέρεια. Ο Σπύρος Κατέ-

χης είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε ένα σπουδαίο παράδειγμα ενός εικονολήπτης 

και ενός επαγγελματία που διαπρέπει στο χώρο του βίντεο έχοντας την έδρα του στην 

περιφέρεια, και συγκεκριμένα στο νησί της Κέρκυρας. Ασχολείται με το βίντεο από το 

1993 οπότε και ίδρυσε το studio το οποίο εξειδικεύεται στο βίντεο. 

Αναλαμβάνει τη βιντεοσκόπηση τηλεοπτικών παραγωγών, εκδηλώσεων, διαφημι-

στικών, κυρίως ξενοδοχείων και τουριστικών υπηρεσιών που όπως μας εξομολογή-

θηκε και ο ίδιος τα τελευταία χρόνια είναι μια υπηρεσία που η ζήτηση της αυξάνεται. 

Επιπλέον ο Σπύρος Κατέχης και το συνεργείο του αναλαμβάνει το μοντάζ όλων 

το format video για επαγγελματίες που δεν εξειδικεύονται στο post production. 

Κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας του Katehis Video Art Studio είναι η διαρκής 

αναζήτηση και η εξέλιξη τόσο καλλιτεχνικά όσο και τεχνολογικά. “Πριν πέντε χρόνια 

η βιντεοσκόπηση ήταν one man show. Σκηνοθετούσε, τραβούσε και μόνταρε ο ίδιος 

άνθρωπος. Τώρα τα πράγματα έχουν εξειδικευτεί. Πολλές εκδηλώσεις γυρίζονται 

δικάμερο ή τρικάμερο και το μοντάζ είναι πλέον πιο εκλεπτυσμένο. Το βίντεο βρήκε 

τη θέση του στην τέχνη δίπλα στη φωτογραφία.” Η αναγνώριση έχει έρθει και έξω 

από τα όρια του νησιού, αφού συχνά καλούνται να καλύψουν εκδηλώσεις και γάμου 

στην Αθήνα, στο υπόλοιπο Ιόνιο, στις Κυκλάδες κ.α. Όπως μας είπε και ο ίδιος πάντα 

συμβουλεύει τους πελάτες του ψάχνουν και να επιλέγουν προσεκτικά που θα αναθέ-

σουν την κάλυψη και να βλέπουν όσα περισσότερα δείγματα δουλειάς μπορούν.

KATEHIS VIDEO ART STUDIO

��<�() ���"��) 

www.katehisvideoart.gr, email: katehisvideoart@hotmail.com

��6.: 26617-71010 ������6(< ��#$6�� �"��*�� 49100
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(Σ.Σ. Aναφέρεται στο έτος 1955)


