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ριν λίγες μέρες είχα την φαεινή ιδέα να πάω

να δω την «Άννα Καρένινα» σε συνοικιακό
κινηματογράφο. Και αυτό γιατί ήθελα να θυμηθώ
τον παλιό καλό καιρό, τότε που οι θέσεις δεν είχαν
αρίθμηση, που δεν χρειαζόταν κράτηση ούτε πληρωμή
με ...πιστωτική κάρτα και μπορούσες να καθίσεις όπου
ήθελες. Τότε που έπρεπε συνήθως να φωνάξεις στον

 E  

 

μπροστινό σου να... σκύψει και άκουγες τον ήχο της
καμπάνας - προειδοποίηση ότι σε λίγο το έργο αρχίζει.
Θέλετε να το πούμε και ως μία μικρή αντίδραση στα
μεγάλα κινηματογραφικά multiplex; Ας το πούμε κι έτσι.

5 - 8  2013

Μπήκα στην ουρά για το εισιτήριο, περίμενα
υπομονετικά να φύγουν οι προηγούμενοι και έμπλεος
με αυτή τη γλυκιά νοσταλγία των πρώτων φοιτητικών
χρόνων, όρμησα να βρω θέση στο κέντρο της αίθουσας,





  

κάτι που κατάφερα σχετικά εύκολα.
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Και από αυτό το σημείο άρχισε η ανώμαλη προσγείωση
στην σημερινή, οδυνηρή πραγματικότητα. Τα καθίσματα
ήταν ξεχαρβαλωμένα, ασυντήρητα από χρόνια. Έτριζαν.
Αν άπλωνες τα πόδια συναντούσες αμέσως τα πόδια του
μπροστινού. Αν ακουμπούσες τα πόδια στην πλάτη του
καθίσματος, ο μπροστινός ένιωθε αμέσως την ...πίεση.
Όμως αυτά δεν με πείραξαν τόσο όσο η άθλια προβολή
της θαυμάσιας κατά τα άλλα ταινίας: Η κόπια ήταν
μισοδιαλυμένη, όλο αμυχές και ξυσίματα. Η μηχανή
προβολής σχεδόν κατεστραμμένη, με φακό για πέταγμα
δηλαδή έτοιμη για κάποιο κινηματογραφικό μουσείο.
Κρίμα... Στεναχωρήθηκα πολύ και δεν σας κρύβω ότι
μετάνιωσα για την απόφασή μου. Όμως, παράλληλα
σκέφθηκα ότι σίγουρα κι άλλοι σαν εμένα θα ήθελαν
να ζήσουν την εμπειρία της προβολής όπως τον παλιό
καιρό αλλά χωρίς έκπτωση στις ανέσεις της αίθουσας
και στην ποιότητα προβολής της ταινίας.
Με άλλα λόγια αίθουσα ρετρό, άνετες πολυθρόνες,
ευρύχωροι διάδρομοι, τέλειος ήχος και άριστη εικόνα
και -γιατί όχι;- παλιά τραγούδια στο διάλειμμα.
Δεν ξέρω πόσα χρήματα απαιτεί η επένδυση αυτή και αν
συμφέρει. Ίσως βρεθεί κάποιος τολμηρός επιχειρηματίας
να την κάνει. Αυτό, όμως, που σίγουρα ξέρω είναι
ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάπου εκεί στην
ώριμη ηλικία τους αναζητούν μια καλή αφορμή για
να σηκωθούν από τον καναπέ της τηλεόρασης για να
ζήσουν την μαγεία του κινηματογράφου με ατμόσφαιρα
του ’70 αλλά με ανέσεις, ποιότητα ήχου και εικόνας
του 2020.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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PHOTOVISION!
  







Η

ενέργεια αυτή έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν
για την προβολή της PHOTOVISION. Είναι πολύ απλή στην
υλοποίησή της και γι’ αυτό αποτελεσματική.
Όλοι οι εκθέτες αμέσως με την υπογραφή του συμφωνητικού
συμμετοχής τους στην έκθεση παραλαμβάνουν εκατοντάδες - όσα
επιθυμούν, δεν υπάρχει όριο - αυτοκόλλητα σαν το απεικονιζόμενο
παραπάνω. Οφείλουν απλά και μόνο να τα προωθήσουν στο
λογιστήριο και στην αποθήκη της επιχείρησής τους με την σαφή
οδηγία να επικολληθεί για όλο το επόμενο διάστημα και μέχρι
την έκθεση στα παραστατικά (δελτία αποστολής και τιμολόγια)
και στις συσκευασίες των εμπορευμάτων που αποστέλλονται
στους πελάτες τους. Η ενέργεια αυτή έχει ελάχιστο κόστος και
φέρνει αποδεδειγμένα πολύ κόσμο στην έκθεση. Απαιτεί μια
μικρή κινητοποίηση και συμμετοχή των εκθετών γεγονός που
οι προηγούμενες διοργανώσεις της PHOTOVISION απέδειξαν ότι
υπάρχει. Γιατί μπορεί τα διαφημιστικά φυλλάδια κάποιος να τα
πετάξει, τα τιμολόγια όμως και τα δελτία αποστολής, ποτέ!

PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη λίστα που ακολουθεί
 181 • 

2 8 I A N O YA

 2013





1

ON LINE    

 181 • 

O IMAGING - E 

2 8 I A N O YA

 2013







2

ON LINE    

O IMAGING - E 

 E  



 


 

5-8

2013

 
    

Y





   .....

   !" ##$ $%" &'(% & 25/01/2013
T 

   .     

PB Weekly           

 .

• ALBUMAKE. ΕΥΑ ΚΟΝΝΑ - ΜΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

NEA
ΣYMMETOXH

Άλμπουμ με πασπαρτού, Ψηφιακά άλμπουμ, Plexiglass mount, Crystal mount, εκτυπώσεις.lab & fine art
www.albumake.com
22940 46931, 6944634003 promo@albumake.com

• ΑΝΑΓΝOΣ - UNIFOT ΑΕ
• ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET • μηχανήματα και υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων • KEEN • EVOLUTION • STEEL TRAK •
κοπτικά • BANNER • MESH • BLOCK OUT • WALLAPAPER • CANVAS • υλικά eco solvet • SEAL • NEOLAM • FM • πλαστικοποιητές
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους • KAPA • FOREX • DIBOND • SEAL • NESCHEN • υλικά επικόλλησης και πλαστικοποίησης •
Πλαστικοποιητικές μηχανές και υλικά για ψηφιακά album
Λ. Λαυρίου 228, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, τηλ.: 210 6040024 e-mail: unifot@otenet.gr www.unifot.gr

• ART POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ O. - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε.
Eισαγωγή - Εμπορία & Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ ART POINT, VERKA EXPLORER Θήκες & τσάντες, INNOVA Ιnkjet χαρτιά
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 508515, 2310 508516,
email: info@artpoint.gr, web: www.artpoint.gr

• ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε.
ACCESSORY POWER μπαταρίες, φορτιστές AP αξεσουάρ σκοτεινού θαλάμου & αρχειοθέτ. slides DICAPAC υποβρύχιες θήκες
φωτογραφικών μηχανών FOTOFLEX υλικά minilab εργαστηρίου GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα φωτογραφικά & video, light stand,
προστατευτικά οθόνης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS υλικά καθαρισμού αισθητήρων
ψηφιακών μηχανών & φακών LAMIPACKER μηχ. ψυχρής & θερμής πλαστικοποίησης LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες για φορητά
φλας MARUMI φίλτρα & αξεσ. φωτ. μηχ., τηλεσκόπια, λούπες MEDALIGHT viewers slide, φωτεινές επιφάνειες, Digital φώτα ψυχρού
φωτισμού MICROFLO οικολογικά φίλτρα minilab PHENIX φωτογρ. μηχανές, κυάλια & τηλεσκόπια, φώτα βίντεο POINT τσάντες & θήκες
για φωτ/κές μηχανές & βιντεοκάμερες, θήκες εξοπλισμού, φωτ/κά γιλέκα SLS studio flash, συστ. οροφής, αξεσουάρ studio, φορητά
φλας, φόντα TAMRON φακοί TOWA τηλεσκόπια & μικροσκόπια WF επαγγ. τρίποδα, κεφαλές & μονόποδα, άλμπουμ, κορνίζες,
μεγεθυντικοί φακοί, υλικά καθαρισμού φωτογραφικών μηχανών • Εμφανίσεις, εκτυπώσεις C-41, ψηφιακές εκτυπώσεις σε minilab,
επισκευές φωτ/κών μηχανών και φακών
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 3231354-5, 210 3222626, 210 3210000, Fax: 210 3217500
email: sales@giannatos-foto.gr, web: www.giannatos-foto.gr

• CHROMA ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε.
ART LEATHER άλμπουμ ΗΕΝΖΟ άλμπουμ, κορνίζες BELLWOOD software για ψηφιακά άλμπουμ GIEMME, SERGIO PEREGO,
DIMENSIONE, CAMBAU κορνίζες. SARA Αναλογικά & ψηφιακά άλμπουμ
Μαρκορά 55, Πλ. Παπαδιαμάντη, 111 41 Άνω Πατήσια, Τηλ.: 210 2112125, Fax: 210 2112129
email: info@chroma.gr, web: www.chroma.gr

• ΔΑΜΑΛΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Άλμπουμ χειροποίητο, άλμπουμ ψηφιακό, κορνίζες
Μαρίας Κιουρί 167 & Σαμουήλ, 188 63 Νέο Ικόνιο - Πέραμα, Τηλ.: 210 4631971, 210 4621793
Fax: 210 4082641, email: damala@damalasbros.gr, web: www.damalasbros.gr

• ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& Ι. ΑΕ.
NIKON Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players
MITSUBISHI Επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κ.λπ.
VARTA Μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές CASELOGIC Τσάντες φωτογραφικών μηχανών, video
cameras, laptop, θήκες CDs/DVDs, ILFORD Χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, Ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά REMINGTON
Ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης RUSSELL HOBBS Ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
Zεφύρου 44, 17564 Π. Φάληρο, Τηλ.: 2109410888, Fax: 2109427058, email: desk@damkalidis.gr, site: www.damkalidis.gr
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• DIGITAL TV INFO / LIBRA PRESS
Εκδόσεις – Γραφικές Τέχνες Περιοδικό για Satellite, επίγεια, HD & IP TV
Δελβίνου 54, 11363 Αθήνα, Τηλ: 210 8815417 www.digitaltvinfo.gr, info@digitaltvinfo.gr

• DIGITAL WAY
Aputure: ραδιοσυχνότητες Bach & Boss: μπαταρίες, φορτιστές COMMLITE: συστήματα στήριξης GODOX: φωτιστικά
Mettle: studio flash, φωτιστικά, αξεσουάρ TRAVOR: φωτιστικά VISICO: studio flash, φωτιστικά, αξεσουάρ
Σπηλιάδου 4, ΗΣΑΠ Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Τηλ.: 2111824050, 2111821210, 2130315149,
www.digitalway.gr digitalway@digitalway.gr

• EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE
EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα προβολής & αξεσουάρ
Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, Fax: 210 8099501, email: info@epson.gr web: www.epson.gr

• E-PHOTOSHOP.GR / SMART TECHNOLOGY
Fototogo
Πλάτωνος 124, 174 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9536522, Fax: 210 9417110
e-mail: sales@fototogo.gr, www.e-photoshop.gr www.smarttechnology.gr

• EX PAND
PRIMERA αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματαCD, DVD
και Blu Ray TEAC αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματα
CD, DVD και Blu Ray ALL PRO SOLUTIONS αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές
αντιγραφικά συστήματα CD, DVD και Blu Ray VINPOWER αντιγραφικά συστήματα FARGO εκτυπωτές καρτών KODAK Photo
Scanning System
Χαλκηδόνος 18, Αθήνα, Τ.Κ. 11527. Τηλ.: 210 6833358 - FAX: 211 8001173, e-mail: info@expand.gr www.expand.gr

• FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΕ
Bilora τσάντες τρίποδα αξεσουάρ Διανομέας: Epson Surelab
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 18345 Μοσχάτο Τηλ.: 210 9020664 e-mail: sales@fisheye.gr

• ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο. Ε.
ΙΝΤΕRFIT φλας-φώτα LOWEPRO τσάντες, αξεσουάρ LIQUID IMAGE: υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός, TRAVOR: LED
battery grib, μπαταρίες λιθίου
Δημοσθένους 67, 176 72 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9515353, Fax: 210 9515733, email: zarofilm@otenet.gr

• GR IPDOMAIN - IΡ Host
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Υπηρεσίες data center, CDN, Κατοχυρώσεις domain name, Φιλοξενία ιστοσελίδων
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727, email: info@iphost.gr, ww.iphost.gr

• HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε.
HAMA Καλώδια και οργανωτές καλωδίων. Αξεσουάρ για Τηλεοράσεις, Επιτοίχιες Βάσεις Τηλεοράσεων (CRT, LCD, TFT, LED),
Έπιπλα, Καθαριστικά, Δορυφορικά αξεσουάρ, Εσωτερικές / Εξωτερικές κεραίες, Ενισχυτές σήματος. Θήκες και Αξεσουάρ για
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές / Φωτογραφικές Μηχανές και Bιντεοκάμερες / Κινητά Τηλέφωνα / MP3 Players / GPS / Κονσόλες
Βιντεοπαιχνιδιών. Αξεσουάρ Αυτοκινήτου. Ψηφιακές κορνίζες, Κορνίζες, Άλμπουμ, Επιτοίχιες Βάσεις για Ηχεία, Επιτραπέζιοι
Μετεωρολογικοί Σταθμοί, Θερμόμετρα, Πολύπριζα, Φακοί AHA Θήκες και τσάντες μεταφοράς για: Κινητά τηλέφωνα,
Φωτογραφικές μηχανές, Φορητούς υπολογιστές, Mp3 Players, USB sticks, Φορητούς σκληρούς δίσκους. XAVAX Λάμπες
οικονομίας, Ζυγαριές, Σακούλες για ηλεκτρικές σκούπες, Αξεσουάρ για τον καφέ και την καφετιέρα LEXAR Κάρτες Μνήμης, USB
Sticks, Card Readers.\
Χαρίτων 33, 175 64 Π. Φάληρο, Tηλ. / Fax: 2109410206, e-mail: desk@hama-distribution.gr, maria.delli@hama-distribution.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• HAPPY BOX AE
Ψηφιακά και κλασικά φωτογραφικά άλμπουμ, Εκτυπώσεις
Κύθνου 2, 18541 Περιστέρι, Τηλ.: 210 4819600, Fax: 210 4819614.
www.happybox.gr info@happybox.gr

• HELLENIC PHOTO FRAME - ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑΣ
Αγ. Αθανασίου 16, 480 60 Πάργα Πρεβέζης, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, email: gatsias@otenet.gr, www.gatsiasart.gr
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• ΗΕΧΑΤΕΑΜ - GIATRAKOS
VULCAN MULTICOPTERS τηλεχειριζόμενα συστήματα αεροφωτογράφισης και βιντεοσκόπησης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4002220, www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam info@hexateam.gr

• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.
NCL album (Ιαπων. ), GOLDBUCH album (Γερμανίας), BIELLE Ιταλίας, DIVINE MOMENTS χειροποίητα άλμπουμ, E-BOX θήκες CD/DVD
και ψηφιακών μέσων, WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41 Καμίνια, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844
email: info@theobros.gr, www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou

• ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο. Ε.
ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης
φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ DΕCOR-DΕCOR κορνίζες
KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου ROAMAN πασπαρτού
Ορέστου 32, 118 53 Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, Fax: 210 3463575, email: theobros@acci.gr

• IKAROS MEDIA PACKAGING
Cd, Dvd, Blu Ray special packaging, Deluxe Packaging, Θήκες Dvd γάμου βάπτισης, ειδικές κατασκευές για Cd, Dvd, Blu Ray
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 77, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6857031
www.ikmediapack.gr e.mail: dimitris.fytas@ikmediapack.gr

• IKONA LAB
• Ψηφιακά άλμπουμ • εκτυπώσεις • μεγεθύνσεις • και όλες οι υπηρεσίες φωτογραφικού εργαστηρίου
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169, support@myikona.gr www.myikona.gr

• ΙNTERSYS A. E.
OLYMPUS ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές TOSHIBA συστήματα εικόνας και ήχου PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi,
Home Entertainment Systems, profess TomTom προϊόντα πλοήγησης IDAPT φορτιστές
CANON (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax, πολυμηχήματα,
σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters, φλας και περιφερειακά H/Y
Θέση Ντοροβάτεζα, 190 93 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τηλ.: 210 9554270-2, Fax: 210 9554373,
email: intersys@intersys.gr www.intersys.gr
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02 , Παιανία
Τηλ. Κέντρο: 210 9554000 Fax: 210 4815194 , 210 4816640

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. Ε.
CHAMPION: χημικά TECCO χαρτιά plotter TECHNOTAPE: αναλώσημα mini lab PROMAX; photobook TURA φωτογραφικό χαρτί
HP φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες Διανομές προίόντων KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 email: kabanaos@hol.gr

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΕΨΥΕ)

NEA
ΣYMMETOXH

Τομέας φωτογραφίας.
Βασ. Γεωργίου 43, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ: 210 6855289, 210 6855290, Fax: 210 6855289 kepsye@yahoo.gr

• ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών
Κλεοβούλου 5, 145 74 Ροδόπολη Αττικής, Τηλ: 210 6210376, Fax: 210 8150044, e-mail: info@corniza.gr, ww.corniza.gr

• ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.

NEA
ΣYMMETOXH

Μηχανήματα, και αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά εξαρτήματα
Δημοφώντος 157-159, 11852 Αθήνα, τηλ: 2103417280-2, fax: 2103417283
www.baxevanidis.gr info@baxevanidis.gr

• MAY Printways Ltd
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ και άλλων υπηρεσιών
Λεωφόρος Λεμεσού 144, 2012 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ.: 0035722312210, Fax : 0035722314795 email: info@printways.com.cy
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(&+%)  %+%,4%*  6,"74& 4%+, 4#& PHOTOVISION (25/1/13)
• MC MANIOS - CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER
AMABILIA, θήκες, CANON, φακοί για βίντεο και κάμερες, CARTONI, συστήματα στήριξης CHROSZIEL, συστήματα στήριξης CHIMERA,
φωτισμός DEDOLIGHT, φωτιστικά EASYRIG, συστήματα στήριξης EWA MARINE, υδατοστεγείς θήκες IKAN, συστήματα στήριξης,
μόνιτορς κ.α., KATA BAGS, τσάντες KINO FLO, φωτιστικά LOWEL, φωτιστικά MILLER, τρίποδα συστήματα στήριξης P+S, βάσεις
συστήματα στήριξης PAG, μπαταρίες φορτιστές ROSCO, φίλτρα SCHNEIDER, φακοί STEADICAM, συστήματα στήριξης TIFFEN, φίλτρα
TRANSVIDEO, ασύρματα συστήματα ZACUTO, συστήματα στήριξης ROSCO, ζελατίνες
Αραχναίου 12-14, 115 22 Πολύγωνο - Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997,
e-mail: ιnfo@mcmanios.gr, ww.mcmanios.gr, www.facebook.com/pages/M-C-Manios/162177880496448

• MERKOURI
Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54 Τούμπα Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767, email: raoulmerk@yahoo.gr

• MY ALBUM
• Digital Albums • Matted Albums • κουτιά, τσάντες κτλ.
Αιγαίου 23, 551 34 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 384291, info@myalbums.gr www.myalbums.gr

• MYIKONA
• Photobook • ημερολόγια • προσκλητήρια γάμου, βάπτισης • βιβλία ευχών • υπογραφικές υπηρεσίες
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169 info@myikona.gr www.myikona.gr

• PAPERS Α.Ε.
HAHNEMUEHLE φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης CANSON φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης ILFORD
φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης MOAB φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης POLAROID φωτογραφικές μηχανές,
εκτυπωτές ONA Bags τσάντες STENOFLEX pinhole cameres DEREL-IQ κεραμικές κούπες PHOTOTEX αυτοκόλλητα υφάσματα LUMI
INKS Representative in Greece ειδικές εκτυπώσεις, Διανομή προϊόντων EPSON
Σπάρτης 13, 564 30 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 968527, Fax: 2310 208013, email: info@papers.gr, www.papers.gr

• PHOTOFLEX STUDIO - Ιωάννου Δημήτριος & Σια Ο.Ε.
JORGENSEN Albums of Australia, άλμπουμ
Αμφιτρίτης 7, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9814438, Fax: 210 9851491 email: info@photoflex.gr

• PHOTOSHOP DIGITAL
Εμπορία & κατασκευή Ψηφιακών άλμπουμ DOMINICO PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS
Βιομηχανική περιοχή Λαμίας 35100, Τηλ.: 22310 68061-2, e-mail: psd2@otenet.gr, ww.photoshopdigital.gr

 

   
 
     ! "ñïóöÝñåôáé ãéá åéäéêÝò
êáôáóêåõÝò êáé ìåãÜëç áíÜðôõîç ðåñéðôÝñùí óå
åíéáßïõò ÷þñïõò ìå ìåãÜëï ýøïò. Ôá ðåñßðôåñá
äéáôñÝ÷ïõí ìåãÜëïé êáé åõñý÷ùñïé äéÜäñïìïé
êáèéóôþíôáò ôç äéÝëåõóç ôùí åðéóêåðôþí Üíåôç
êáé åõ÷Üñéóôç.

PARKING
Ç ðñüóâáóç ôùí öïñôçãþí ãéá ôç
öïñôïåêöüñôùóç ôùí åêèåìÜôùí åßíáé
ðåñéóóüôåñï áðü åýêïëç: Óôï åêèåóéáêü
÷þñï õðÜñ÷åé ðñüâëåøç ãéá ðñïóÝããéóç
ôùí öïñôçãþí áðü ðïëëÜ óçìåßá ÷ùñßò íá
ðáñåìðïäßæåôáé ç ðñïóÝããéóç ôùí õðïëïßðùí
åêèåôþí. ÌðñïóôÜ áð’ ôï ÷þñï ôçò Ýêèåóçò,
óôçí á÷áíÞ ðßóôá ôïõ ðñþçí áåñïäñïìßïõ
Åëëçíéêïý ìðïñïýí íá ðáñêÜñïõí åëåýèåñá
  åêáôïíôÜäåò áõôïêßíçôá. Ãéá ôïõò
åêèÝôåò èá õðÜñ÷åé îå÷ùñéóôü Parking.
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Η AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των εκθέσεων – συνεδρίων και
επικοινωνιακών events στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την μελέτη, οργάνωση
και υλοποίηση κάθε εκδήλωσης που αφορά την προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και πολιτιστικών
γεγονότων. Συνημμένα θα βρείτε δείγματα της δουλειάς μας από τις προηγούμενες PHOTOVISION.
Για περισσότερες πληροφορίες www.amsfairs.gr.
Είμαστε στη διάθεσή σας.
AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ
Τηλ. 210. 2754938, 9, Fax. 210. 2754947, e-mail: amsfairs@otenet.gr, Kallikratis@amsfairs.gr
Καλλικράτης Μανιάτης
Αρχιτέκτων
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()    !"# $$% %& PHOTOVISION (25/1/13)
• PHOTOZONE
LIGHTCRAFT φίλτρα HOYA, Φίλτρα TOKINA φακούς NISSIN φλας SAMYANG Φακούς-φίλτρα ΒENRO Tρίποδα-DSLR RIG-τσάντες
LENSPEN καθαριστικά AEE Magicam, Action cameras Meike, Βattery grips
Αμισσού 55, 171 24 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 988427 Fax: 210 9011602 e-mail: info@photozone.gr, www.photozone.gr

• PROLAB
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΑΚA ALBUMS, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ALBUMS, Finishing, Exclusive προτάσεις
Film & ψηφιοποίηση, Πρόγραμμα Photodeals για φωτογράφους.
Σόλωνος 48, 56431 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ: 2310600508 - 2310588420, Fax: 2310587205, e-mail: ιnfo@prolab.gr, www.prolab.gr

• PWS
• Φωτογραφική κοινότητα • φωτογραφικά σεμινάρια • επαγγελματικός εξοπλισμός www.photoweddingstories.com info@pws.gr

• RENT PHOTO VIDEO

NEA
ΣYMMETOXH

Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού και βίντεο
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 11633 Αθήνα, 211 7101105, info@rentphotovideo.gr www.rentphotovideo.gr

• ΣΕΦΝΗ
Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου
http://www.sefni.gr/

• ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
BRAUN μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ, REFLECTA οθόνες, σκάνερ, light stand, SILICON POWER κάρτες μνήμης, F&V φωτιστικά led,
VECT φωτιστικά LED XAMBO επαγγελματικός εξοπλισμός στούντιο, EASY HOOD βάσεις φωτιστικών αξεσουάρ, AMARAN φωτιστικά LED
Παπαδιαμάντη 11, 111 41 Ά. Πατήσια, τηλ: 210 2236690 fax: 210 2236698, e-mail: videopho@otenet.gr, ww.videophot.gr

• ΣΤΑΜΟΣ A.E.
DNP Επαγγελματικά Συστήματα Εκτύπωσης και Αναλώσιμα FIT Engineering Φωτογραφικά Κιόσκια VARIZOOM συστήματα Στήριξης
και Σταθεροποίησης καμερών SWIT μπαταρίες και φωτισμός καμερών GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών
ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FOTODIOX LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FANCIER Τσάντες
μεταφοράς και τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες ADATA Κάρτες μνήμης, USB Sticks PRODISC Οπτικοί δίσκοι CD-DVD WXD θήκες
για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες WINBEL ακουστικά SILVER JAPAN Φορητός ήχος και εικόνα HALLOA Αξεσουάρ
καθαρισμού για συσκευές ήχου και εικόνας ΔΙΑΝΟΜΗ: προϊοντων SONY Επαγγελματικές Κάμερες και Αξεσουάρ, Επαγγελματικές
Φωτογραφικές Μηχανές Σύστημα alpha, Οπτικοί δίσκοι, Κάρτες Μνήμης, Μπαταρίες, Κασέτες, Ακουστικά
Λασκαράτου 11Α, 542 50 Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, email: stamos@otenet.gr, www.stamos.com.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κολοκοτρώνη 135, 18536 Πειραιάς
Τηλ.: 210 4415868 Fax: 210 4111925 http://sifopi.blogspot.gr/

• TECHBLOG.GR
Φιλοστράτου 4, 175.63 - Π. Φάληρο. Τηλ: 211.7106.493, FAX: 211.7106.493, info@techblog.gr www.techblog.gr

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011
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Μάθημα 6ο: ρετουσάρισμα ματιών

Δείτε εδώ ένα -νέο- παράδειγμα
επεξεργασίας και βρείτε
περισσότερα... στο τεύχος!

Κυκλοφορεί!
     1 6 2 • 1 8 1 • 3 
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(&+%)  %+%,4%*  6,"74& 4%+, 4#& PHOTOVISION (25/1/13)
• TECHNIO AE
PENTAX φωτογραφικές μηχανές, ELINCHROM studio flash, PHASE ONE φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές πλάτες, NODAL NINJA
συστήματα στήριξης αξεσουάρ, COKIN φίλτρα, PHOTOFLEX εξοπλισμός στούντιο, VANGUARD τσάντες αξεσουάρ
Κομνηνών 24, 54624 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 271 003, Fax: 2310 271 670, Έκθεση προϊόντων: Ρεγγίνα Κούνιο, Αμερικής 10, Αθήνα,
Τηλ: 210 9567810, e-mail: technio.sales@kouniogroup.com. info@kouniogroup.com, www.technio.gr

• ΤΡΙΓΩΝΟ ΟΕ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ A. & K.
Καθετοποιημένη παραγωγή κορνιζών, πλήρες διαστασολόγιο
3o χλμ. Κατερίνης – Ν. Εφέσσου. 60100 Κατερίνη, Τηλ.: 23510 39950, Fax: 23510 39960, e-mail: info@trigono.gr, www.trigono.gr

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ
• Εκδόσεις • Σεμινάρια • Διοργανώσεις • Εκθέσεις
Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 638447, www.photoeidolo.gr

• ΦΩΤΟ ΦΛΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
• Ειδικές ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη, γρανίτη, plexy glass, ξύλο, ύφασμα κ.α. • Τρισδιάστατη εκτύπωση σε γυαλί •
Αναλώσιμα
Θ. Χατζήκου 14, 56122 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310720062 fax: 2310726352 Εργαστήριο: Προέκταση Γαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη,
τηλ.: 2310729462 fax: 2310552052 e-mail: flas@otenet.gr www.xaraxeis.gr

• ΧΑΡΤΟΘΕΤΗΜΑ BOX CONCEPT
• Photo Albums, • dvd cases • Χειροποίητα boxes
Πρόκλου 10, 11635 Αθήνα, τηλ.: 210 7016610, e-mail: info@hartothetima.gr, www.hartothetima.gr

• ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Εργαστήριο επεξεργασίας εικόνας, εκτυπώσεις, εμφανίσεις, επικολλήσεις, πλαστικοποιήσεις, ψηφιοποίηση.
Κόνιαρη 60, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6469432 & 210 6453230, e-mail: info@tipoma.gr, www.tipoma.gr, ww.facebook.com/tipoma

... και έπεται συνέχεια!

Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

OΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr
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PHOTOVISION 2013. * ’
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Ανάμεσα στους επαγγελματίες, οι απόφοιτοι σχολών εκπροσωπούν την επόμενη γενιά, αυτή που μόλις τώρα αποκτά την φρέσκια εμπειρία
της απασχόλησης στον κλάδο και παίρνει το βάπτισμα του πυρός. Οι απόψεις τους για την καθιερωμένη έκθεση του Ιmaging, τη Photovision,
ακούγονται αντικειμενικές, τεκμηριωμένες και ενδιαφέρουσες. Σας προτείνουμε να τις διαβάσετε προσεκτικά.
Οι ερωτήσεις που τους θέσαμε:
· Έχετε παρακολουθήσει προηγούμενες διοργανωσεις της Photovision; Ποια είναι η γνώμη σας;
· Ποιο μέρος της Photovision θεωρείτε πιο ενδιαφέρον; Το προϊόντικό, τις υπηρεσίες, τις εκθέσεις παράλληλες
εκδηλώσεις/σεμινάρια;
· Με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί η απήχηση της έκθεσης;
Σήμερα με τα νέα μέσα όπως το internet οι εκθέσεις διατηρούν το ρόλο τους;
ΕΡΕΥΝΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΟΛΤΗ

F''%"* '(&&#*
Αρκετές φορές στο παρελθόν σαν φοιτητής,
αλλά και αργότερα σαν απόφοιτος του ΤΕΙ
Αθήνας (Τμήμα Φωτογραφίας) έχω παρευρεθεί
σε διοργανώσεις της Photovision.
Θεωρώ πως η παρακολούθηση κάθε
διοργάνωσης ήταν μια αναγκαία και
ταυτόχρονα ευχάριστη εμπειρία. Αναγκαία,
αν θέλεις μια “πραγματική” εμπειρία με
καινούριους εξοπλισμούς – μοντέλα και
τεχνολογίες. Πιστεύω ότι είναι η μοναδική
διοργάνωση η οποία προσφέρει αυτή
την πληθώρα επιλογών. Το γεγονός ότι
ξεφεύγει από αυτό το κλασικό τετριμμένο
των διοργανώσεων που απλά προωθούν
νέα προϊόντα, είναι ο λόγος που την θεωρώ
ευχάριστη. O τρόπος με τον οποίο το πετυχαίνει
είναι η διεξαγωγή των σεμιναρίων και άλλων
διάφορων εκδηλώσεων. Διακρίνουμε δηλ.
δύο κομμάτια α. των “προϊόντων” και β.
των παράλληλων εκδηλώσεων/σεμιναρίων.
Πιστεύω ότι η έκθεση θα μπορούσε να έχει
μεγαλύτερη απήχηση με την προσέλκυση
κοινού το οποίο δεν έχει “εμβαθύνει” τόσο
πολύ στην “εικόνα” και θα ήθελε να βρει
camera η οποία να βγάζει «καλές εικόνες
- video». Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί
με την ενσωμάτωση τμήματος με μηχανές
“τσέπης” σε αρκετά δελεαστικές τιμές στο
πλαίσιο της διοργάνωσης. Σαφώς τα νέα
μέσα όπως όπως το internet έχουν μπει
δραστικά στην ζωή μας και έχουν αλλάξει
την ταχύτητα και τον τρόπο ενημέρωσής
μας. Μπορείς εντός ολίγων λεπτών να βρεις
αμέτρητες πληροφορίες, γνώμες, συζητήσεις
για ό,τι ενδιαφέρεσαι. Παρόλα αυτά πιστεύω
ότι όσες πληροφορίες και να συλλέξεις, δεν
μπορούν να αντικαταστήσουν την εμπειρία των
εκθέσεων…
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Γενικά έχω παρακολουθήσει τις διοργανώσεις της
έκθεσης Photovision. Δυστυχώς ακολουθεί την ελληνική
οικονομική πραγματικότητα. Σε όλους τους τομείς
βέβαια παρουσιάζει ποιότητα και προσωπικά βρίσκω
αρκετά ενδιαφέροντα. Κυρίως πηγαίνω για ενημέρωση
και για κάποιες προσωπικές και επαγγελματικές επαφές.
Αυτό που μου λείπει είναι η Photovision όπως ήταν
πριν από πεντέξι χρόνια όπου είχε πολλά πράγματα να
δεις. Παρατηρώ ότι μειώνεται ο αριθμός των εκθετών
με απουσίες σημαντικών εταιριών ενώ βλέπω κάποιες
αλλαγές στον τρόπο που παρουσιάζονται τα περίπτερα ή
τα σεμινάρια και γενικότερα οι παράλληλες εκδηλώσεις.
Σίγουρα θα προτιμούσα τη Photovision όπως ήταν
παλαιότερα. Ως προς την επιρροή του internet, νομίζω
ότι οι εκθέσεις διατηρούν τον ρόλο τους αφού είναι άλλο
να βλέπεις κάποια έκθεση και το έργο του καλλιτέχνη
από κοντά και άλλο μέσα στην οθόνη του υπολογιστή.
Το ίδιο ισχύει και για τα προϊόντα, γιατί σχηματίζεις
τεκμηριωμένη άποψη αν τα περιεργσστείς και τα
δοκιμάσεις προσωπικά στην έκθεση.

D&# =&>"
Έχω παρευρεθεί σε εκθέσεις Photovision και είχα
παρακολουθήσει και την τελευταία έκθεση του 2011.
Θεωρώ πιο σημαντικό
κομμάτι της Photovision
το προϊοντικό και τις
φωτογραφικές εκθέσεις
που διοργανώνονται στο
πλαίσιο των παράλληλων
εκδηλώσεων. Κατά την
γνώμη μου, ένα ενισχυμένο
εκθεσιακό πρόγραμμα και
κάποιες δυνατές παράλληλες
εκδηλώσεις / διαλέξεις
για την φωτογραφία να
μπορούσαν να αποτελούν
μαγνήτη ώστε να
προσελκύσει η έκθεση
περισσότερο κόσμο.
Τώρα, όσον αφορά, την διαφορά μεταξύ internet - έκθεσης
για μένα, είναι ότι το δεύτερο, σου χαρίζει μια πιο άμεση
και διαδραστική εμπειρία. Το να βλέπεις κάτι από κοντά δεν
μπορεί να συγκριθεί με την οθόνη του υπολογιστή.

 E  

J* +#K#*
Έχω παρευρεθεί σε πολλές διοργανώσεις της Photovision. Τις βρίσκω
πολύ ενδιαφέρουσες κάθε φορά με σημαντικές εκθέσεις φωτογραφίας,
ποικιλία προϊόντων και σεμινάρια. Κατά κύριο λόγο θεωρώ ότι πέφτει
βάρος στο εκθεσιακό κομμάτι των προϊόντων και στην τεχνολογική
ενημέρωση από πλευράς εταιριών. Κατά δεύτερο λόγο το κομμάτι
που με ενδιαφέρει προσωπικά είναι αυτό των σεμιναρίων και των
παράλληλων εκδηλώσεων. Με καλύτερη προώθηση (διαφήμιση, spot
στην τηλεόραση κλπ.) φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί η
απήχηση της έκθεσης στο κοινό δηλ. στους φωτογραφικούς κύκλους
και τους ερασιτέχνες. Επίσης καλύτερες τιμές στα σεμινάρια ίσως θα ήταν
ελκυστικές. Πιστεύω ότι και στην εποχή του internet διατηρούν το ρόλο
τους οι εκθέσεις. Ναι, μεν, υπάρχει ενημέρωση από το διαδίκτυο, αλλά
σε μία έκθεση εκτός από το ότι μπορείς να δεις από κοντά τα προϊόντα
που σε ενδιαφέρουν ώστε να κατανοήσεις την λειτουργία τους, μπορείς
να συζητήσεις και με τους αρμόδιους από κάθε εταιρεία αποκομίζοντας
περαιτέρω πληροφορίες πάνω σε προϊόντα και υπηρεσίες.
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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.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

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 )& $&(#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

+#,.: Άννα Μανουσάκη

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
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 



          

    !

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ


1 
Δευτέρα 4/2/13

 

&    

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

 ,   , ,  ,  .   .       .        !"   .
#  
 !       . .

:       
2 
Τετάρτη 6/2/13
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

$   ",  % & , “    ”  !, 
 ,   ,    %  %!  ,  !&  .

" ,   "  %! 



  "  .


3 Photoshop
Δευτέρα 11/2/13

ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

$   !%!  &  &!  ,  % -   .  '  " !  (%    &% ,   !%!  Layers. )    & : Raster - Vector.

 .


4 Photoshop
Τετάρτη 13/2/13

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Layers,  " (%  " Alpha channels),    (Actions),
"  .  %& RGB-CMYK. /   layer, layer mask.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÔÐÏ: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
ÈÓÅÉ: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄÉÄÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
ÅÎÏÐËÉÓÌ: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)
ÂÅÂÁÉÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ: ×ïñçãïýíôáé ( 

 )

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ : Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E

 : Óô site www.photo.gr      å             
2108541400    mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñéåò



Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: seminars@photo.gr
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Οι επιπτώσεις στις διεθνείς σχέσεις, την
παγκόσμια οικονομία και ίσως στο Imaging
Στις 12 Ιανουαρίου δύο ιαπωνικά μαχητικά F-15s
απογειώθηκαν από την νήσο Οkinawa προκειμένου
να αναχαιτίσουν δύο κινέζικα μαχητικά J10s στη Νότια
Σινική Θάλασσα που είχαν παραβιάσει την ιαπωνική
ζώνη έγκαιρης προειδοποίησης. Τελικά τα κινέζικα
αεροπλάνα στην περιοχή ήταν τουλάχιστον 10 και
σημειώθηκαν παραβιάσεις σε τρείς περιπτώσεις. Η
κινέζικη εκδοχή ήταν ότι ένα δικό τους αναγνωριστικό

Τώρα που η ιδιόμορφη καπιταλο-κομμουνιστική μετάλλαξη του
κινέζικου καθεστώτος με τη ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη και τη
σαρωτική οικονομική πρόοδο καρποφορούν, η Κίνα αισθάνεται
αρκετά ισχυρή για να αναβιώσει τον εθνικισμό της. Αντίθετα η
οικονομία της ανεπτυγμένης Ιαπωνίας είναι από καιρό σε φάση
στασιμότητας και μόνον η αμερικανική ομπρέλλα εγγυάται
την προστασία της Ιαπωνίας που υπήρξε για πολλά χρόνια
αποστρατιωτικοποιημένη και βασιζόταν αποκλειστικά στις ΗΠΑ για
την άμυνά της.
Τους περασμένους μήνες η Κίνα σείστηκε από ογκώδεις

αεροσκάφος τύπου Shaanxi εκτελούσε πτήση ρουτίνας
σε διεθνή εναέριο χώρο και παρενοχλήθηκε από

(ενθαρρυνόμενες από την κυβέρνηση) εθνικιστικές διαδηλώσεις
για τα διεκδικούμενα νησάκια. Τα εργοστάσια της Toyota και της
Honda έκλεισαν… Άλλες ιαπωνικές εταιρίες που έχουν βιομηχανικές

ιαπωνικά μαχητικά.

εγκαταστάσεις στην Κίνα (συμπεριλαμβανομένων προφανώς και

Ή

ταν το πιο πρόσφατο αλλά όχι έσχατο επεισόδιο
στην αλυσίδα κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα στις
δύο χώρες με φόντο τα αμφισβητούμενα –ακατοίκητα
- νησάκια Senkaku που διεκδικούνται και από την Κϊνα
(με το όνομα Diaoyu) και από την Ταϊβάν (με το όνομα
Diaoyutai).
H αφορμή που δόθηκε με τα νησάκια για να εκδηλωθεί
ο κινέζικος εθνικισμός αμφισβητώντας το status quo της
περιοχής, υπογραμμίζει τις χρόνιες εντάσεις ανάμεσα στα
γειτονικά κράτη της ΝΑ Ασίας. Οι κινέζοι δεν ξεχνούν
τα δεινά τους από τον ιαπωνικό ιμπεριαλισμό που ίσως
τερματίστηκε οριστικά με την πτώση της ατομικής βόμβας
στη Χιροσίμα αλλά άφησε ανεπούλωτες πληγές. Επίσης
υπάρχουν ανοιχτοί λογαριασμοί των ιαπώνων και με τη
Ρωσία και με την Κορέα καθώς και των Κινέζων με το
Βιετνάμ κλπ. κλπ. Όσο διαρκούσε η εσωστρέφεια του
κομμουνιστικού καθεστώτος της Κίνας το status quo έμενε
αναλλοίωτο και δεν συζητιόταν. Ο μεγάλος τιμονιέρης
Μάο Τσε Τουνγκ και ο αναμορφωτής διάδοχός του Tεγκ
Τσάο Πινγκ άφησαν τις εδαφικές αμφισβητήσεις για την
επόμενη γενιά.
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όλων των γνωστών μας εταιριών του φωτογραφικού τομέα αλλά και
των συναφών στα καταναλωτικά ηλεκτρονικά κλπ.) επανεξετάζουν
επειγόντως την παρουσία τους στην Κίνα, μελετώντας εναλλακτικά
σενάρια. Για το Imaging η σημασία της κρίσης είναι μεγάλη με
δεδομένες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τόσων και τόσων
εργοστασίων στην Κίνα (σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει ιαπωνική
εταιρία imaging χωρίς παραγωγή στην Κίνα)
Ο πρόσφατα αναδειχθείς ιάπωνας πρωθυπουργός Shinzo Abe
αμέσως μετά την εκλογή του (16 Δεκ.) προχώρησε σε διπλωματική
εκστρατεία στην περιοχή αναζητώντας συμμαχίες και νέες ισορροπίες
σε κράτη που έχουν λόγους να είναι επιφυλακτικά απέναντι στους
κινέζους. Από την άλλη έχουμε τα τεράστια επενδεδυμένα διεθνή
συμφέροντα στην Κίνα και τον παράγοντα ΗΠΑ που θεωρείται
βέβαιο ότι θα τηρήσει κατά γράμμα της συμμαχική της σχέση με το
Τόκιο. Έτσι βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον αποκλείεται η σύγκρουση,
πιθανολογούνται όμως οι αψιμαχίες που δίνουν μια πρόγευση της
σκληρής παρτίδας σκακιού που παίζεται στη ΝΑ Ασία.
Και όπως δήλωσε προχθές στη διάσκεψη World Economic Forum
στο Davos της Ελβετίας, ο Ιan Bremmer, πρόεδρος του γαιοπολιτικού
Ινστιτούτου Eurasia Group:

«Η σινο-ιαπωνική κρίση αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή
αποσταθεροποίησης αυτή τη στιγμή στον κόσμο».
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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 &     

 studio

1

Still Life  

2

  !

3

Glamour on location

Φωτογράφηση Φαγητού, αντικειμένων για διαφημιστική χρήση
9 & 10   2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

O φωτισμός, το studio, το concept με επαγγελματίες μοντέλα
23 & 24   2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

Φωτογραφήστε επαγγελματίες μοντέλα σε σουίτα ξενοδοχείου
9 & 10   2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

  -     ! "# 
!#,  $#  "% &"! '%#'( studio!

  *:       . !"  & #. $  
+ +.: E "   % (        )
+ + / 0+1 2: O " %  "    %"   " DSLR
M33 20 ( / ) 8 : '      

/O* (  * . 2 ): €160 (130 " + *-# 23%)
. A /  2 3 9: ;  (2) < "  
X 3: =         9:30 - 16:00
 : #thens Art Studio, A" #  " 20, #. ;  , 173 42, # 
( : www.athensartstudio.gr/#/contacts/) M : C ;  . 6944 474024

3** 2 3 9: ' (4 ), F (6 ),   (2)
+ 12;33* : !  , styling/hair/ make-up artist,   &  ,
  " %

NFO - 

 E: 210 9703980, 210 9939995
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Low Key
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•  4)7&  %%""%>% *
)7'()*: Getty & Google
Στις αρχές Δεκεμβρίου η Google ανακοίνωσε ότι
πρόσθεσε 5000 φωτογραφίες για δωρεάν χρήση
στις υπηρεσίες της: Docs, Sheets και Slides. Πέντε
χιλιάδες νέες stock φωτογραφίες σχετικές με την
φύση, την εκπαίδευση, την τεχνολογία, τη μουσική
κ.α. Κατά την περίοδο της ανακοίνωσης κανείς δεν
γνώριζε που βρήκε η Google τις φωτογραφίες αυτές
και ποιο ήταν το νομικό τους status. Πριν μερικές
μέρες ένας iStocker, δηλαδή ένας συνεργάτης του
iStockphoto ανακάλυψε μία από τις εικόνες του
ανάμεσα σε διάφορες άλλες στα αποτελέσματα μιας
αναζήτησης στην πλατφόρμα του Google Drive.
Η φωτογραφία φυσικά δεν είχε credit, metadata,
link κτλ. Αφού λοιπόν κινητοποίησε και άλλους
iStockers, ανακάλυψε ότι η Google απέκτησε τις

?7') & internet

φωτογραφίες αυτές συνάπτοντας συμφωνία με το

/       

Getty Images. Γιατί λοιπόν είναι αυτό πρόβλημα
εφόσον ο φωτογράφος έχει ήδη παραχωρήσει
την φωτογραφία του για εμπορική χρήση στο

•  (7 #* London Evening Standard

Getty Images και στο iStockphoto; Μα προφανώς

Δεν πρόλαβε να περάσει μια εβδομάδα από την δικαστική νίκη του
Daniel Morel, του οποίου οι φωτογραφίες κλάπηκαν από το Twitter

γιατί αλλάζουν κατά πολύ οι συνθήκες χρήσης
της. Το Gmail έχει περίπου 425 εκατομμύρια
χρήστες, οι οποίοι έχουν πρόσβαση στο Google

και δημοσιοποιήθηκαν από το AFP και μια νέα περίπτωση καταπάτησης
πνευματικών δικαιωμάτων σημειώθηκε στο Λονδίνο.
Η είδηση του ελικοπτέρου που κατέπεσε στο κεντρικό Λονδίνο την
προηγούμενη Τετάρτη, συγκλόνισε την Ευρώπη. Ένας αυτόπτης μάρτυρας,
ονόματι Craig Jenner, τράβηξε μια φωτογραφία με το κινητό του και την
ανέβασε στο Twitter. Η εφημερίδα London Evening Standard εντόπισε
τη φωτογραφία και μην έχοντας χρόνο για να εντοπίσει το χρήστη και να
του ζητήσει την άδεια του, καθώς η εφημερίδα ήταν επί του πιεστηρίου,
αποφάσισε να προχωρήσει στην δημοσίευση - και μάλιστα σε πρωτοσέλιδο χωρίς την άδεια του φωτογράφου. Η απόφαση υπέρ του Morel σε αντίστοιχη
περίπτωση δεν θορύβησε τους υπεύθυνους της εφημερίδας.
Σχετικά με το θέμα, η έγκυρη βρετανική Guardian έγραψε ότι η τακτική της
London Evening Standard συνοψίζεται στη φράση “Use first, ask later”
(δηλαδή πρώτα η χρήση, μετά η άδεια) σε ότι αφορά περιπτώσεις που είναι
δύσκολο να διευκρινιστεί το copyright. Εκπρόσωπος της εφημερίδας δήλωσε
ότι γνωρίζουν τον νόμιμο κάτοχο της φωτογραφίας, αντιλαμβάνονται ότι
προφανώς αυτός διατηρεί όλα τα δικαιώματα της εικόνας και, σε περίπτωση
που το επιθυμεί, θα τον πληρώσουν. Για το θέμα ρωτήθηκε ο ειδικός σε
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας Charles Turton, ο οποίος δήλωσε ότι
προφανώς η αμοιβή εκ των υστέρων δεν αποτελεί νομική κάλυψη για την
εφημερίδα, γιατί το πνευματικό δικαίωμα δεν κατοχυρώνει μόνο το δικαίωμα
της αμοιβής αλλά και της αδειοδότησης. Παρόλα αυτά, όπως δήλωσε, οι
φωτογράφοι πρέπει να διδαχθούν από το συγκεκριμένο παράδειγμα και να
μην βασίζονται στην απόφαση Morel. Αν ανεβάσουν τις φωτογραφίες τους
στο Twitter και αυτές δημοσιευτούν από κάποιον χωρίς άδεια θα χάσουν
δύναμη από την διαπραγματευτική τους θέση. Επιπλέον πολλοί φωτογράφοι
που βρίσκονται σε αυτή τη θέση δεν κινούνται νομικά είτε γιατί δεν έχουν τα
χρήματα να προχωρήσουν σε αγωγή είτε γιατί η αποζημίωση θα είναι μικρή
και δεν θα αξίζει την ταλαιπωρία τους. Άρα αν δεν σκοπεύουν να τηρήσουν
σκληρή γραμμή όπως ο Morel θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ανεβάζοντας
υλικό στα διάφορα social media.
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Drive, την πλατφόρμα με την οποία μπορούν να
δημιουργήσουν έγγραφα, παρουσιάσεις κτλ. Κάθε
ένας χρήστης από αυτά τα 425 εκατομμύρια μπορεί
να φτιάξει μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας την
εικόνα stock που προσφέρει η Google. Σκεφτείτε
τώρα να την χρησιμοποιήσουν την ίδια εικόνα
μερικά εκατομμύρια χρηστών. Για την εικόνα αυτή ο
φωτογράφος έχει πληρωθεί μόλις 12 δολάρια ενώ
παραμένει αδιευκρίνιστο το τι πληρώθηκε από αυτή
τη συμφωνία το Getty Images.
• 500px: “J)'% !”

!  iOS App Store
Η δημοφιλής εφαρμογή του photo sharing δικτύου
500px δεν βρίσκεται πλέον στο iOS App Store γιατί
μέσω της εφαρμογής οι χρήστες θα μπορούσαν
να δουν γυμνές φωτογραφίες στις οθόνες των
συσκευών τους, κάτι με το οποίο η Apple διαφωνεί.
Σύμφωνα με τον CEO του 500px, η αναβάθμιση της
εφαρμογής δεν απέκλειε από τα αποτελέσματα των
αναζητήσεων τις γυμνές φωτογραφίες by default
αλλά οι χρήστες θα μπορούσαν να αλλάξουν τη
ρύθμιση αυτή αν έκαναν log in στο λογαριασμό
τους από το pc τους. Επίσης δήλωσε πως το 500px
δέχτηκε να αλλάξει αυτό το χαρακτηριστικό της
εφαρμογής αλλά η Apple θεώρησε πως δεν
πρόκειται να συμβεί αρκετά γρήγορα και έτσι
προτίμησε να αποκλείσει την εφαρμογή από το App
Store.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Social networking

Graph Search
% ; >   ;  Facebook
To Facebook βρήκε επιτέλους ένα τρόπο να αξιοποιήσει όλο αυτό το υλικό που
σωρεύει εδώ και χρόνια από τους χρήστες και συνεπώς ένα τρόπο για να βγάλει

του Graph Search και για πρώτη φορά
θα μπορούν να κάνουν μαζικά untag.

χρήματα από αυτό, όσο και αν λέει ο Zuckerberg ότι αυτή αποτελεί μακρινή σκέψη
(εμείς απλά δεν το πιστεύουμε). Η ιδέα ονομάζεται Graph Search και είναι ένα

Στο μέλλον προβλέπεται να προστεθούν
και οι φωτογραφίες των χρηστών από το

εργαλείο αναζήτησης, το οποίο έφτιαξαν οι Lars Rasmussen και το Tom Stocky, παλιά
μεγάλα κεφάλια της Google και βρίσκεται ακόμα σε beta μορφή. Όπως εξήγησε ο

Instagram και φυσικά να υπάρξει και mobile
έκδοση. Όσο όμως και να προσπαθεί να μας

Zuckerberg και οι συνεργάτες τους στη σχετική press conference, πρόκειται για ένα
εργαλείο αναζήτησης που επιστρέφει προσωποποιημένα αποτελέσματα σε κάθε

πείσει ο Zuckerberg ότι δεν στραβοκοιτάει
την Google και να προσπαθεί να φτιάξει ένα

ερώτηση του χρήστη και όχι γενικά links που ίσως και να αποτελούν την απάντηση
που ψάχνει ο χρήστης.

διαφορετικό εργαλείο απλώς δεν μας πείθει.
Είναι γνωστό ότι το Facebook ψάχνει εδώ και
καιρό νέες πηγές εσόδων ενώ από την άλλη
η Google ανακοινώνει ρεκόρ εσόδων (στον

Κ

ατά τη διάρκεια της παρουσίασης έδωσαν μερικά παραδείγματα. Αν για παράδειγμα
ψάχνεις να δεις μια νέα ταινία, θα αναζητήσεις ταινίες που αρέσουν στους φίλους σου
οπότε και προφανώς θα πάρεις διαφορετικά αποτελέσματα από άλλους χρήστες. Ακόμα και αν
έχεις τους ίδιους φίλους με κάποιον άλλο και πάλι θα πάρεις διαφορετικά αποτελέσματα γιατί
αλληλεπιδράς με διαφορετική συχνότητα ή διαφορετικό τρόπο. Ανάμεσα στα παραδείγματα
που ακούστηκαν ήταν και αυτό της αναζήτησης ραντεβού. Αναζητάς λοιπόν τους single
και στα αποτελέσματα σου εμφανίζονται οι single φίλοι των φίλων σου. Και κάπου εκεί το
Graph Search αρχίζει να γίνεται τρομακτικό. Το stalking φυσικά μπορεί να γίνει ακόμα πιο
συγκεκριμένο και να εμφανίζονται π.χ οι singles που μένουν σε κάποια περιοχή.
Φυσικά το αχανές φωτογραφικό αρχείο (περισσότερες από 200 δις. φωτογραφίες) που
έχει συλλέξει το Facebook έχουμε πει πολλές φορές πως αποτελεί τεράστια προίκα και
φυσικά η ενσωμάτωση του στο Graph Search δεν θα μπορούσε να λείπει. Έτσι ο χρήστης
θα μπορεί να ψάχνει με συγκεκριμένα κριτήρια ανάμεσα στις φωτογραφίες όλων των
φίλων του αλλά και σε ευρύτερη βάση χρηστών. Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται με
βάση το engagement των χρηστών, δηλαδή θα εμφανίζονται πρώτα οι φωτογραφίες με
περισσότερα Likes και Comments. Σημαντικό κομμάτι του Graph Search είναι και τα μέρη.
Μπορείς για παράδειγμα να ψάχνεις τα εστιατόρια μιας περιοχής με βάση αυτά τα οποία
έχουν επισκεφτεί οι φίλοι σου (stalking much?). Ευτυχώς ο Zuckerberg αντιλήφθηκε
νωρίς ότι μπορεί να προκληθούν αντιδράσεις. Έτσι φρόντισε να προσθέσει αρκετές
ρυθμίσεις για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Για παράδειγμα, οι χρήστες
θα μπορούν να αποκλείσουν κάποια πράγματα από το να εμφανίζονται στα αποτελέσματα
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τομέα των μηχανών αναζήτησης πάντα).
Για το Graph Search ο Zuckerberg πήρε
μια dream team από την ίδια την Google
και συνεργάστηκε με το Bing, τη μηχανή
αναζήτησης της Microsoft και απευθείας
ανταγωνίστρια της Google. Η βαθιά
φιλοδοξία του Zuckerberg δεν είναι
απλά να κάνει τους χρήστες να περάσουν
περισσότερο χρόνο στο Facebook αλλά
να αλλάξει συνολικότερα τον τρόπο που
το βλέπουμε και το χρησιμοποιούμε
παίρνοντας τις αναζητήσεις από το Google
και στρέφοντας τις στο Graph Search.
Συγχρόνως οι ολοένα μεγαλύτεροι
χρόνοι παραμονής στις σελίδες του και τα
προσωποποιημένα αποτελέσματα σε κάθε
λογής ερώτημα θα ανατροφοδοτήσουν το
Facebook με έσοδα από τη διαφήμιση.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Super προσφορά!
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Η Ελληνικοαμερικανική Ένωση και ο
Φωτογραφικός Κύκλος συνεχίζουν την
σειρά «Φωτογραφικά ζεύγη», με την τρίτη
έκθεση, στην οποία συμμετέχουν η Δέσποινα
Πιλάτη και η Έφη Χαλιορή. Σε αυτήν την
έκθεση, όπως και στις προηγούμενες της
σειράς παρουσιάζονται τα έργα των δύο
φωτογράφων/ μελών του Κύκλου, μέσα
από τα οποία οι δημιουργοί έχουν σκοπό να
δημιουργησουν έναν καλλιτεχνικό διάλογο.
Τα εγκαίνια είναι την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου
2013, στις 20.30, στην γκαλερί Κέννεντυ της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και θα διαρκέσει
μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2013. Υπό την
επιμέλεια του θεωρητικού της φωτογραφίας
και ιδρυτή του «Φωτογραφικού Κύκλου»,

Apple
&  

Πλάτωνα Ριβέλλη.
Ελληνοαμερικανική Ένωση: Γκαλερί Κέννεντυ,
Μασσαλίας 22, Κολωνάκι
Δευτέρα-Παρασκευή: 12.00-21.00
Σάββατο: 10.30-14.30

   ,    !

Κάτι περίεργο συμβαίνει στην Apple. H εταιρία φαινόμενο συμπλήρωσε το
τρίμηνο (Q3) με επιδόσεις – ρεκόρ και συγκεκριμένα τζίρο 54,5δις. δολ. και
13,1δις κέρδη!! ενώ κατέκτησε το 51% των πωλήσεων smartphone στις
ΗΠΑ. Σχεδόν μονοπώλιο… Την ίδια στιγμή εν μέσω πανηγυρισμών η μετοχή
της Apple πέφτει ακόμη και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 500 δολ.
– σε αντιδιαστολή με το all time high των 700 δολ. το Σεπτέμβρη 2012. Την

Κυριακή κλειστά
Πληροφορίες: Ήρα Παπαδοπούλου 210
3680047 – 210 3680052
ipapadopoulou@hau.gr, www.hau.gr/culture

ίδια στιγμή το Google με πολύ ασθενέστερες επιδόσεις και μην επίτευξη των
στόχων καταφέρνει να ανέβει 10% σε μια εβδομάδα.
Οι αναλυτές παραζαλισμένοι από την αντιφατική συμπεριφορά προσπαθούν
να βρουν ένα μοντέλο κατανόησης του φαινομένου. Μάλλον η εταιρία
έχει χάσει τη δυναμική της στην καινοτομία, λένε. Με το iPhone και το iPad
δημιούργησε νέες κατηγορίες προϊόντων πρωτόγνωρες στον κόσμο των
καταναλωτικών ηλεκτρονικών. Με τα Macbook και τα iMac έφερε το design
στην πρώτη γραμμή. Όμως πλέον είναι εμφανής ο κορεσμός. Ο κόσμος
εθίστηκε στην καινοτομία και ζητάει και άλλη… Η επιφοίτηση όμως δεν
έρχεται τόσο εύκολα ούτε οι τεχνολογικοί προφήτες γεννιούνται κάθε μέρα.
Τα χρήματα υπάρχουν, το χάρισμα είναι σε ανεπάρκεια… Γι αυτό, όταν
(σύντομα) η ψυχολογική επιρροή από το iOS concept αρχίσει να ξεθωριάζει,
τότε η Apple θα βρεθεί αντιμέτωπη σε τεράστια πρόκληση. Ας θυμηθούμε
τις φάσεις με την ακμή των desktop και laptop υπολογιστών, που άκμασαν
κάποιες στιγμές και έχασαν σταδιακά αλλά όχι απότομα τη γοητεία τους. Θα
χάσουν άραγε και τα επαφικά interfaces τον εντυπωσιασμό τους και θα μπουν
σε πιο ρεαλιστικές διαστάσεις με αύξηση του ανταγωνισμού και μείωση της
πίτας; Έτσι λένε τα προγνωστικά.. Ίδωμεν.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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weddingphoto
   2012

216.237

*

*Έως 25 Ιανουαρίου 2012

Μοναδικοί επισκέπτες μέσα σε λίγους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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H +&(  Digital Full frame
M (   )  

 

Από το αφιέρωμά μας στην άνθηση των ψηφιακών μηχανών
full frame την προηγούμενη χρονιά (Photobusiness Weekly No
178), ο δαίμων του τυπογραφείου παρέλειψε δύο μοντέλα της
Canon, δηλ. EOS 1DX και EOS 6D, τα οποία και παραθέτουμε
αποκαθιστώντας την τάξη.

€6.719
18.1 MP

Annie Leibovitz
- 

     

H φωτογράφος των διασήμων, Annie Leibovitz, ξεπέρασε τον
εαυτό της και προκάλεσε αίσθηση με την νέα της δουλειά. Η
φωτογράφος εμπνεύστηκε μία φωτογράφιση μόδας από τον
τυφώνα Σάντυ για το περιοδικό Vogue. Στις φωτογραφίες,
τα μοντέλα προχωρούν με ρούχα υψηλής ραπτικής στους
βρεγμένους δρόμους δίπλα σε πυροσβέστες από το
Πυροσβεστικό Σώμα της Νέας Υόρκης, κοιτάζουν ανέκφραστα
τον φακό καθώς μέλη της Εθνικής Φρουράς φορτώνουν ένα τζιπ
με εφόδια ή φωτογραφίζονται δίπλα σε γιατρούς του Bellevue
Hospital. Slideshow με όλες τις φωτογραφίες μπορείτε να δείτε
στο link: http://www.vogue.com/

Canon EOS-1D X
Μέγιστη Ανάλυση 5184x3456 Lens Factor 1x Κάρτα CF I/II, SD Φωτομέτρηση
TTL, ΠΖ, ΚΖ, Spot, Μερική Εύρος Έκθεσης EV 1-20 Εύρος AF EV 0.5-18 Ευαισθησία ISO 100-51200 Κλείστρο 30 - 1/8000s Λειτουργίες Έκθεσης P, A, S, M
Βίντεο 1920x1080 (30fps) Οθόνη LCD TFT 3.2 in. Διαστάσεις (mm) 158x164x83
Βάρος (με μπατ.)1,54 kg. Αισθητήρας: Full frame

  

pson Ultimicron

Η ναυαρχίδα της Canon με heavy duty κατασκευή μεταφέρει τη σειρά 1D σε full
frame διαστάσεις, διαδεχόμενη δύο μοντέλα ταυτοχρόνως: EOS-1Ds Mk III και EOS1D Mk IV. Προτιμάει τα σχετικά λίγα αλλά υπερυψηλής ποιότητας 18Megapixel και

- ;  
To μάθαμε στην περασμένη Photokina. Τώρα αρχίζει η υλοποίηση
του Project Ultimicron επόμενης γενιάς. Για όσους δεν το γνωρίζουν
είναι η απάντηση της Epson στην τεχνολογία EVF υψηλής ευκρίνειας,
ένας τομέας που γνωρίζει ραδγαία ανάπτυξη όταν αυξάνεται η ζήτηση
για φωτ. μηχανές με σχεδίαση Mirrorless. Η πρώτη (επιβεβαιωμένη)
επίσημη εμφάνιση είχε γίνει στην Olympus OM-D με ανάλυση
800x600pixel (SVGA) ενώ δεν έχει διασταυρωθεί αλλά υπάρχει η
πεποίθηση ότι στην Epson οφείλεται και το EVF της Fujifilm X100.
Tώρα από την ανάλυση 1.44Μegapixel η δεύτερη γενιά περνάει στο
1024x768pixel (ΧGA) δηλ. 2,36Megapixel ενώ το φυσικό μέγεθος
(διαγώνιος) παραμένει στα 0,47in. Εκτός από την ανάλυση οι τεχνικοί της
επόμενης κατάφεραν να επαυξήσουν και τη φωτεινότητα στα 520cd/m2.
Φανερός είναι ο ανταγωνισμός για την επικράτηση στην αγορά με άμεσο
αντίπαλο το OLED Truefinder της Sony.
Βλ. http://global.epson.com/products/htps/ultimicron/

προσφέρει δίδυμο επεξεργαστή DIGIC 5+, A/D 14b it και ριπή 12fps.

€2.049
20.2 MP

Canon EOS 6D
Μέγιστη Ανάλυση 5472x3648 Lens Factor 1,x Κάρτα SD, SDHC, SDXC
Φωτομέτρηση TTL, ΠΖ, ΚΖ, Spot, UDMA Μερική (13,5%) Εύρος Έκθεσης EV 0-20
Εύρος AF EV-1-18 Ευαισθησία ISO 100-25600 Κλείστρο 30 - 1/4000s Λειτουργίες
Έκθεσης P, A, S, M Βίντεο 1920x1080 (29.97, 25, 23.976 fps) Οθόνη LCD TFT
3.0in. Διαστάσεις (mm) 145x111x71 Βάρος (με μπατ.) 770gr. Αισθητήρας Full Frame

  
Η 6D συντηρητικά μένει στα 20ΜP αλλά από την άλλη μεριά προτιμάει να ενσωματώσει νέες τεχνολογίες όπως GPS και WiFi με παράθυρο στο Project 1709.Tα ηλεκτρονικά με τον επεξεργαστή Digita V υπόσχονται τετραπλάσια ταχύτητα με αντίκρισμα στην
άνεση στις υψηλές ευαισθησίες ΙSO. Nέο είναι και το autofocus 11 σημείων.
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125 +!& National
Geographic
!       ;
Η 125η επέτειος του National Geographic σημαίνει
τη διαιώνιση (κυριολεκτικά) του αρχετυπικού
περιοδικού. Το πρώτο τεύχος είχε εκδοθεί τον
Οκτώβριο του 1888 σαν επιστημονική έκδοση
χωρίς καθόλου φωτογραφικό υλικό. Σταδιακά
η φωτογραφία βρήκε τη θέση της στις αρχές του
20ου αιώνα ενώ το ΝG ήταν από τους πρώτους
που υιοθέτησαν το έγχρωμο στις δεκαετίες του
1920 και 1930. Έκτοτε η κυκλοφορία εκτοξεύτηκε
και έφθασε σήμερα τα 8 εκ. αντίτυπα σε διάφορες
γλώσσες. Η ιστορία του National Geographic είναι
συνυφασμένη με εντυπωσιακές επιτυχίες στον τομέα
των εξερευνήσεων, της φυσικής ιστορίας και των

Kodak

ανακαλύψεων με αποκορύφωμα το τεύχος για την
κατάκτηση της σελήνης το 1969: ας θυμηθούμε το

M    Kodak  

all time classic εξώφυλλο με τον αστροναύτη Edwin
Aldrin να περπατάει στην επιφάνεια του φεγγαριού
με τη διαστημική του στολή.



  Micro 4/3

Δεν έμεινε άπρακτη η εταιρία JK Imaging στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα
δικαιώματα της επωνυμίας Kodak για προϊόντα στον τομέα του Ιmaging.
Έτσι ο πρόεδρος της JK κος Joe Atick ανακοίνωσε ότι μετά από συμφωνία
με τους κατόχους των πατεντών για το σύστημα Micro 4/3 έλαβε άδεια
και θα παρουσιάσει σύντομα στην αγορά μια αντίστοιχη μηχανή. Δήλωσε
σχετικά: «Με ιστορία ενός αιώνα στις πρωτιές ενσωματώνεται μεγάλη αξία
στο όνομα Kodak. Προτιθέμεθα να συνεχίσουμε επάξια την κληρονομιά και
να φέρουμε στην αγορά την επόμενη γενιά καταναλωτικών προϊόντων που
θα βελτιώσουν τις ζωές των πελατών μας.» Στη νέα γκάμα προϊόντων με
brandname Κοdak θα περιλαμβάνονται ψηφιακές φωτ. μηχανές, actioncams
και φορητά προβολικά.
Εν τω μεταξύ έγινε γνωστό ότι εκτός της Kodak αδειοδοτήθηκαν για το
σύστημα Micro 4/3 οι εταιρίες Blackmagic (professional video), Photron Ltd.
(συστήματα High Speed), SVS-Vistek και ViewPlus.
Όσον αφορά τον τομέα του φιλμ η διαδικασία της εκποίησης θα αρχίσει
τον επόμενο μήνα αφού όλα πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2013 όπως προβλέπει η απόφαση του δικαστηρίου για την
εξυγίανση της εταιρίας. Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί αν θα κλείσουν
τα εργοστάσια στο Harrow της Αγγλίας και στο Rochester (εκτός από την
ειλημμένη απόφαση για την εγκατάσταση στη Guadalajara στο Μεξικό).
Εξάλλου, η παραγωγή φιλμ είναι εντάσεως κεφαλαίου και υλικών (άργυρος)
και όχι εργασίας ώστε να δικαιολογείται (οικονομικά) η μεταφορά σε χώρες
χαμηλού εργατικού κόστους.

ikon
AF-S 800mm f/5,6G VR
Ξεκινάει η παραγωγή του εξωτικού τηλεφακού
Σίγουρα δεν θα παράγεται μαζικά αφού πρόκειται για
τελείως εξειδικευμένο σούπερ τηλεφακό που το κόστος του
θα πλησιάζει τα 10.000 δολ. χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί
ακόμη η τιμή του. Προορίζεται μόνον για εξειδικευμένη
χρήση π.χ. σε σπορ, αγώνες, άγρια ζώα κλπ. και γι αυτό
η κατασκευή είναι ανάλογη τελείως μεταλλικό σώμα κλπ.
Αποτελείται από 16 στοιχεία σε 13 γκρουπ εκ των οποίων
3 είναι χαμηλής διάχυσης Εxtra Low Dispersion ενώ ο
μηχανισμός ίριδας αποτελείται από 9 πτερύγια. O φακός θα
ζυγίζει περίπου 6 κιλά.
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Hewllet Packard
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   -P - Cosco - TU6)%+!
Το «πράσινο φως» για την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας μεταξύ
Ηewlett Packard (ΗΡ), και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία προβλέπει τη διακίνηση των
προϊόντων της εταιρείας διά θαλάσσης προς τις χώρες της Ανατολικής και
Νοτίου Ευρώπης, της Βορείου Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, μπορεί
να σημάνει η παράδοση της σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνδέει
το Θριάσιο με το Ικόνιο. Στη γραμμή εκτελούνται οι τελευταίες εργασίες,
διεξάγονται ήδη δοκιμαστικά δρομολόγια ώστε στις αρχές Φεβρουαρίου και
αφού έχει προηγηθεί η παράδοση της γραμμής στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να μπορούν
να εκτελεστούν τα πρώτα εμπορευματικά δρομολόγια. Υπενθυμίζεται ότι
η κατ’ αρχήν συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ ΗΡ, Cosco και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
προβλέπει την διά θαλάσσης διακίνηση των προϊόντων της εταιρείας προς
τις χώρες της Ανατολικής και Νοτίου Ευρώπης, της Βορείου Αφρικής και της
Μέσης Ανατολής από τον προβλήτα II που διαχειρίζεται η εταιρεία ‘‘Σταθμός

Nikon

Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιώς’’ (ΣΕΠ Α.Ε.), θυγατρική της κινεζικής Cosco,
ενώ η σιδηροδρομική μεταφορά τους θα διεξάγεται από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

- D800  Hollywood

Σημειώνεται ότι η εφοδιαστική και μεταφορική δραστηριότητα της ΗΡ

Σώματα της Nikon D800 για να πραγματοποιήσουν

ανέρχεται συνολικά σε 50 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό της οποίας
αφορά δραστηριότητες που θα κατευθυνθούν στον Πειραιά. Εκτιμάται ότι, εάν
υπογραφεί και η τελική συμφωνία, το τοπικό φορτίο του Πειραιά μπορεί να

μέρος των γυρισμάτων χρησιμοποιούν τα συνεργεία
δύο πολύ δημοφιλών σειρών αμερικανικών
καναλιών, όπως διαβάσαμε στο χειμωνιάτικο

αυξηθεί έως και 50%, ενώ σημαντικά θα είναι και τα οφέλη για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ,

Nikon Pro. Διαβάζουμε λοιπόν ότι η Nikon D800
χρησιμοποιήθηκε από το δίκτυο FX για τα γυρίσματα

που θα διακινεί μεγάλο τμήμα του φορτίου αυτού προς χώρες της Ευρώπης.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει την Ελλάδα σε διαμετακομιστικό
κέντρο για την ευρύτερη περιοχή μέσω της οποίας θα διακινούνται φορτία
από και προς την Απω Ανατολή. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι
σε περίπτωση που η ΗΡ επιδείξει και εμπράκτως την εμπιστοσύνη της στον

της κωμικής σειράς Wilfred, που πρωταγωνιστούν
ο Elijah Wood (ο γνωστός Φρόντο του Άρχοντα των
δακτυλιδιών) και ο Jason Gann. Όπως δήλωσαν ο
σκηνοθέτης και οι τεχνικοί της σειράς, αποφάσισαν

Πειραιά, πολλές ακόμη είναι οι εταιρείες που θα
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.

να χρησιμοποιήσουν στο δεύτερο μέρος της σειράς
την Nikon D800 γιατί το υλικό τους έπρεπε να έχει

Η διαδρομή των εμπορευμάτων της ΗΡ
θα ξεκινάει από το λιμάνι του Πειραιά, θα

μια σουρεαλιστική χροιά (μιας και η σειρά μιλάει
για τη φιλία του πρωταγωνιστή με τον σκύλο του
γείτονα του και τις περιπέτειες τους) και η D800

κατευθύνεται μέσω της σιδηροδρομικής
σύνδεσης στο Ικόνιο και θα συνεχίζει από

έδινε ένα “δραματικό” βάθος πεδίου. Για την

τον ΠΑΘΕΠ στην Ειδομένη. Ακολούθως τα
εμπορεύματα θα προωθούνται στα Σκόπια, στη
Σερβία, στην Ουγγαρία, στην Αυστρία και τελικά στην Τσεχία. Σύμφωνα με
τον προγραμματισμό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σε πρώτο στάδιο θα δρομολογηθούν
δύο τρένα την εβδομάδα, με στόχο στην πορεία να φθάσουν τα πέντε τρένα
την ημέρα. Στα σχέδια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η
εκτέλεση τακτικών εμπορευματικών δρομολογίων, τα οποία θα εξυπηρετούν
περιστασιακούς πελάτες που επιθυμούν τη μεταφορά μικρότερης ποσότητας
εμπορευμάτων σε σχέση με την ΗΡ. Το έργο της σιδηροδρομικής γραμμής

ευελιξία στα γυρίσματα που προσφέρει η D800,
προτιμήθηκε και από το συνεργείο που γυρίζει
τη δημοφιλή και στην Ελλάδα σειρά Dexter,
που προβάλλεται από το κανάλι Showtime. Οι
δημιουργοί δήλωσαν ότι ήταν πολύ ευχαριστημένοι
με το υλικό που έπαιρναν από την D800, καθώς τα
πλάνα ταίριαζαν απόλυτα με αυτό που έπαιρναν
από τις κάμερες τους είτε επρόκειτο για σκοτεινά,
νυχτερινά πλάνα είτε σκηνές γυρισμένες κάτω από

Θριάσιο - Ικόνιο περιλαμβάνει την κατασκευή νέας μονής σιδηροδρομικής
γραμμής κανονικού εύρους με σηματοδότηση και τηλεπικοινωνίες, η αρχή
της οποίας βρίσκεται στα δυτικά όρια του λιμένα Ικονίου, στη θέση του
προβλεπόμενου επιλιμένιου σιδηροδρομικού σταθμού (περιοχή Περάματος)
και το πέρας της συνδέεται με τον νέο σιδηροδρομικό άξονα Αθηνών
- Κορίνθου, ο οποίος στη συνέχεια διέρχεται από την περιοχή του Θριασίου
Πεδίου. Η γραμμή έχει μήκος 17 χλμ., με ταχύτητα μελέτης 90 χλμ./ώρα,
χωρίς καμία ισόπεδη διάβαση και είναι περιφραγμένη σε όλο το μήκος της.
Η γραμμή θα χρησιμοποιείται μόνο από εμπορευματικά τρένα και θα συνδέει
τον λιμένα Ν. Ικονίου με το υπόλοιπο σιδηροδρομικό δίκτυο στο συγκρότημα
του Θριασίου Πεδίου, όπου θα συγκεντρώνονται οι σιδηροδρομικές και
εμπορευματικές δραστηριότητες.

τον καυτό ήλιο του Μαϊάμι.

* Pεπορτάζ της Αλεξάνδρας Κασίμη από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19/1/2013
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Το παράρτημα της Canon στην Αμερική
ξεκίνησε μια καμπάνια στην προσπάθεια
της να γνωστοποιήσει τους κινδύνους που
επιφυλάσσει η χρήση πλαστών προϊόντων
αντί για τα αυθεντικά αξεσουάρ, και ειδικά
όσον αφορά τις μπαταρίες και τους φορτιστές,
για τις ψηφιακές μηχανές και βιντεοκάμερες.
Τα πλαστά προϊόντα, που είναι αντίγραφα
των γνήσιων, είναι σχεδιασμένα για να
εκμεταλλεύονται την ανώτερη αξία του
αυθεντικού προϊόντος και έχουν παραχθεί
με ένα τέτοιο τρόπο που είναι ακόμα πιο
δύσκολο να τα ξεχωρίσει κάποιος. Η χρήση
των πλαστών μπαταριών είναι επικίνδυνη
καθώς μπορεί να προκαλέσει σωματικές
βλάβες και καταστροφή του εξοπλισμού από
την υπερθέρμανση, το λιώσιμο των πλαστικών
μερών, τις αναθυμιάσεις και σε περιπτώσεις
μπορεί να προκληθεί και ανάφλεξη. Για αυτό
τον λόγο η Canon, στις 8 Ιανουαρίου, ξεκίνησε
μια καμπάνια μέρος της οποίας είναι και η
επιμόρφωση των καταναλωτών. Στο πλαίσιο
της καμπάνιας αυτής, η Canon δημοσίευσε δέκα
χρήσιμες συμβουλές στο αμερικάνικο site για
να μπορέσουν οι καταναλωτές να αποφύγουν
τα πλαστά προϊόντα. Για να υποστηρίξει την
καμπάνια της, η εταιρεία λανσάρει παράλληλα
το σλόγκαν “Play it safe. Power your Canon
with Canon Power”.
http://www.usa.canon.com/aboutcounterfeits

ΔΕΚΑ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΑ ΠΛΑΣΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
1. Απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένους πωλητές για τις αγορές σας ή κατευθείαν
στην κατασκευάστρια εταιρεία, έτσι ώστε να είστε εξασφαλισμένοι ότι τα προϊόντα
είναι αυθεντικά.

2. Προσοχή όταν πραγματοποιείτε αγορές από ξένα sites.
3. Επιφυλάσσεστε όταν η τιμή των προϊόντων παραείναι καλή για να είναι
αληθινή. Σκεφτείτε μόνο τι μπορεί να πάθει η μηχανή σας από ένα προϊόν που
δεν είναι γνήσιο.
4. Μπορείτε εύκολα να κρίνετε από την συσκευασία του προϊόντος. Γενικά τα
αυθεντικά προϊόντα είναι σε προσεγμένες συσκευασίες και η νόμιμη συσκευασία,
που η Canon διαθέτει για τα προς πώληση λιανικής προϊόντα της, φέρει το
εμπορικό της σήμα καθώς και το σήμα καταπολέμησης παραποίησης.

5. Προσοχή στις προσφορές. Προκειμένου να πωληθούν τα προϊόντα – μαϊμού
τα προωθούν με πολλές προσφορές, εκπτώσεις, δωρεάν μεταφορικά και άλλα
προνόμια.
6. Ελέγξτε αν η μπαταρία ταιριάζει εύκολα στην συσκευή σας. Αν συναντάτε
δυσκολίες στην εφαρμογή της υπάρχει περίπτωση να είναι πλαστό προϊόν.
7. Προσοχή στην υπερθέρμανση. Σε αντίθεση με τα γνήσια προϊόντα, οι πλαστές
μπαταρίες και φορτιστές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας και μπορεί να
υπερθεμανθούν, να λιώσουν, να βγάλουν καπνούς, να αναφλεχθούν ή και να
εκραγούν ακόμα κατά την χρήση.
8. Όταν αντικαταστήσετε μία μπαταρία, ελέγξτε αν η καινούρια μπαταρία έχει τον
ίδιο χρόνο διάρκειας με την αυθεντική.
9. Συγκρίνετε το φερόμενο λογότυπο του προϊόντος με το λογότυπο που
φέρει το αυθεντικό προϊόν. Μπορεί να είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά οι
κατασκευαστές τοποθετούν το λογότυπο με μεγάλη προσοχή. Το σήμα του
αντίγραφου μπορεί να είναι θολό, πρόχειρα ή άστοχα τοποθετημένο.
10. Αν υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες επικοινωνήστε με την κατασκευάστρια εταιρεία.

ΜΙΚΡΗ AΓΓΕΛΙΑ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιβλιοδετικό μηχάνημα PhotoBook Pro - Photo Me. Αυτόματο για παραγωγή Photobook.
Μέγεθος έτοιμου βιβλίου από 10 x 15 εώς 30χ22,5 Πληροφορίες 6932 038035 κ. Γιάννης
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Φωτ.: © Γρηγόρης Δάλλης

> %4%* )7')*
_   (  ;  
Το νέο Βιομηχανικό Μουσείο εγκαινιάζεται στις
27 Ιανουαρίου 2013 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Στα πλαίσια των εγκαινίων θα πραγματοποιηθούν
παράλληλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, με γενικό
τίτλο «Οι τέχνες συναντούν την Βιομηχανία».
Ανάμεσα σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι και δύο
εκθέσεις φωτογραφίας, οι οποίες εγκαινιάζονται
στις 26 Ιανουαρίου 12:00 πμ και θα διαρκέσουν
μέχρι τς 23 Φεβρουαρίου 2013. Η πρώτη έκθεση
είναι ομαδική και συμμετέχουν οι Αλέξανδρος
Βρεττάκος, Γρηγόρης Δάλλης, Δημήτρης
Καρπούζης, Νίκος Μάρκου και Ανδρέας Σχοινάς.
Αποτελείται από 135 φωτογραφίες και έχει τίτλο
«Εργάτες». Η δεύτερη έκθεση αποτελείται από
50 φωτογραφίες του Πλάτωνα Ριβέλλη, με τίτλο
«Φωτογραφίες από τα Μουσεία του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς».

Roland DG
6     SOLJET PRO2 XR-640
Ο νέος, μεγαλύτερος και γρηγορότερος εκτυπωτής/ κοπτικό της Roland
DG, είναι εξοπλισμένος με νέα χαρακτηριστικά που προσφέρουν ισχύ και
ευελιξία. Διαθέτει νέα σχεδίαση κεφαλών, για υψηλή ποιότητα εκτύπωσης,
σταθερή απόδοση στο πέρασμα του χρόνου και γρήγορες ταχύτητες καθώς
ανταποκρίνεται και σε μεγάλους όγκους παραγωγής.
Οι κεφαλές είναι επτά ή οκτώ χρωμάτων
και λειτουργούν με μελάνια ECOSOL MAX2 με διευρυμένη γκάμα
χρωμάτων, αφού προστέθηκε το Light
black, το νέο λευκό και μεταλλικό,
που ανεβάζουν την χρωματική
απόδοση. Έχουν μεγάλη αντοχή ως
προς το χρόνο και τις εξωτερικές
συνθήκες, με γρήγορο και σταθερό
στέγνωμα.
Το νέο μηχάνημα εκτυπώνει και
συνεχίζει την κοπή γραφικών σε
οποιοδήποτε σχήμα.

+%#4# Photo Rescue
+ 

;  

 

 ;    ;   
 
Η Επιχείρηση Photo Rescue, είναι μία μηκερδοσκοπική οργάνωση, η οποία θέλοντας
να ανακουφίσει τον πόνο και την θλίψη των
ανθρώπων που χτυπήθηκαν από κάποια
φυσική καταστροφή, προσφέρει εθελοντικά
τις υπηρεσίες της, αποκαθιστώντας κάποιες
από τις φωτογραφίες που καταστράφηκαν.
Έτσι, κάποιους μήνες μετά από μια φυσική
καταστροφή η OPR επισκέπτεται την περιοχή και
οι εθελοντές επιδιορθώνουν τις φωτογραφίες και
τις επιστρέφουν εντελώς δωρεάν στους αρχικούς
κατόχους. Στα πλαίσια της ενέργειας, η OPR, θα
επισκεφτεί στις 2-3 Φεβρουαρίου το Μανχάτταν
της Νέας Υόρκης για να συμπαρασταθεί στους
πληγέντες από τον τυφώνα Σάντυ.
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Sony -Mount
ZD   
Επεκτείνοντας τη γκάμα NEX για φωτογραφικές
μηχανές και βιντεοκάμερες συμβατές με E-mount,
η Sony παρουσίασε δύο καινούργιους φακούς.
Ο πρώτος είναι ένας λεπτού προφίλ (pancake)
20mm f/2,8 ισοδύναμος με ευρυγώνιο 30mm για
γενική χρήση με κωδικό SEL20F28. O δεύτερος
είναι powerzoom 18-200mm OSS f/3,5-5,6
και τον γνωρίσαμε αρχικά σαν φακό κιτ για τη
βιντεοκάμερα NEX-VG30. Σχεδιασμένος ειδικά για
εικονολήπτες προσφέρει zoom 11x και αθόρυβο
μηχανισμό ζουμαρίσματος ώστε να μην ενοχλεί
στην καταγραφή ήχου. To ζουμάρισμα γίνεται με
μεταβλητή ταχύτητα (ένα χαρακτηριστικό που θα
εκτιμηθεί από τον επαγγελματία
του βίντεο). Παραπέρα,
το σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης
Οptical Steady
Shot (προικισμένο
και με Active
Mode) απολύτως
απαραίτητο
στο βίντεο
ελαχιστοποιεί
τον κίνδυνο
θολών λήψεων
ακόμη και όταν
ο εικονολήπτης
στέκεται σε επιφάνεια
που υπόκειται σε
κραδασμούς.

Nikon Image Space
%   ;  Nikon
Η Nikon ανακοίνωσε ότι η καινούρια υπηρεσία “Nikon Image Space”,
που προσφέρει δωρεάν κοινοποίηση και αποθήκευση εικόνων, θα
είναι διαθέσιμη από τις 28 Ιανουαρίου 2013. Η νέα εφαρμογή έρχεται
για να αντικαταστήσει την προηγούμενη της Nikon “My Picturetown”.
Το “Nikon Image Space” θα είναι διαθέσιμο για όλους τους λάτρεις
της φωτογραφίας και του βίντεο, ανεξάρτητα από τον εξοπλισμό που
χρησιμοποιούν. Με τη νέα εφαρμογή γίνεται πιο εύκολο το ανέβασμα,
η παρατήρηση, η οργάνωση και η κοινοποίηση των εικόνων, αφού
διαθέτει γρήγορο σύστημα, εύκολο προς τον χρήστη περιβάλλον, σαφή
διάταξη παραθύρου και απλή ροή λειτουργίας.
Στο νέο δίκτυο της Nikon θα υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη
λογαριασμών, το Basic και το Special. Basic account θα μπορεί να
αποκτήσει ο οποιοσδήποτε ενώ οι κάτοχοι μηχανών Nikon θα μπορούν
να αναβαθμιστούν σε Special και να αποκτήσουν χώρο μέχρι και 20 GΒ.
Στα accounts αυτά θα προσφέρονται και περισσότερες λειτουργίες για
sharing των εικόνων.

Bowens
   ”Best Studio Lighting” 
Το πολυπόθητο βραβείο στην κατηγορία “Best Studio
Lighting” κέρδισε η εταιρεία Bowens στο SWPP 2013
στο Λονδίνο. Η εταιρεία πρόσφατα ανακοίνωσε τρία
νέα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου των φορητών
γεννητριών Creo. Στα σχέδια της Bowens είναι η
παρουσίαση καινοτομιών φωτιστικού εξοπλισμού τον
Μάρτιο στην εμπορική έκθεση Focus.
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? 4 facebook & Flickr

Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στην “Gallery Αναγνωστών” του ΦΩΤΟγράφου. Οι συμμετοχές
ξεπεράσαν κάθε προηγούμενο και ο φάκελος που υπήρχε για αυτό το λόγο στο Facebook έχει γεμίσει.
Δημιουργήσαμε νέο φάκελο για τις συμμετοχές σας μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου που είναι καταληκτική ημερομηνία.
Θυμίζουμε το όριο για κάθε συμμετέχοντα είναι 10 φωτογραφίες και οι τρόποι υποβολής είναι οι εξής:

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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Όσον αφορά την αντικατάσταση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ) από

Δελτίο αποστολής

τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) που τέθηκε σε
ισχύ από 1/1/2013, καλόν είναι να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

•

Τιμολόγια

Πρόσθετα βιβλία

• Τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου είτε είναι συνενωμένα

Τα πρόσθετα βιβλία μόνο του άρθρου

είτε όχι με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για
συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας.

10 παρ. 5 του ΚΒΣ και ΠΡΟΣΟΧΗ όχι
άλλων διατάξεων ή νόμων (πχ. του

•

άρθρου 45 του ΦΠΑ) παρέμειναν για τα

Τίθεται σε εφαρμογή η αυτοτιμολόγηση όπου μπορεί κάποια επιχείρηση να

Το ΔΑ πλέον αντικαθιστά το δελτίο

ποσοτικής παραλαβής.

αυτοτιμολογεί τον εαυτό της και να δίδει αντίγραφο στον προμηθευτή.

παρακάτω επαγγέλματα.

Χρειάζεται συμφωνητικό στη ΔΟΥ.
• Δεν είναι πλέον υποχρεωτικό στα στοιχεία, να αναγράφονται το επάγγελμα και η

• Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή
φιλοξενίας

ΔΟΥ των αντισυμβαλλομένων.

•

Εκπαιδευτήρια

•

Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα

•

Κλινική ή θεραπευτήριο

(1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική
περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά.

•
•

Κέντρα αισθητικής
Γυμναστήρια

•

Σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για

•

Χώροι στάθμευσης

συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα
αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά
το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα

•

γιατροί και οδοντίατροι

λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των

Για τα βιβλία που καταργήθηκαν
απαιτείται ή να θεωρηθούν ΑΠΥ για

συμβαλλομένων. Η ανωτέρω διάταξη καλύπτεται με την σύνταξη συμφωνητικού για
απαίτηση τέλος του έτους.
• Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης

Προσοχή!

λιανική ή να εκδίδονται οι αποδείξεις με
τη χρήση ΦΤΜ ή μηχανισμού.

ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή
των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (θα γίνει εντός
δύο ημερών). Δεν εκδίδεται τιμολόγιο αγοράς αλλά τίτλος κτήσης στον οποίο
περιλαμβάνονται, τα στοιχεία των συμβαλλομένων καθώς και τα στοιχεία της

Διασταυρώσεις & Απόδειξη
Συναλλαγών

συναλλαγής.

• Παραμένει το όριο των 3.000,00
που αφορά εξόφληση με μετρητά για

Συναλλαγές με ιδιώτες

επιτηδευματίες και 1.500,00 για ιδιώτες.
• Στο ίδιο ποσό των 3.000,00

• Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα σε ιδιώτες χωρίς
αμοιβή, στην απόδειξη παροχής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν
εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης.
• Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο
και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ.

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων
Για τη χρήση 2013 θα θεωρούνται από τις ΔΟΥ τα παρακάτω στοιχεία.
• Δελτίο Αποστολής και κάθε συνενωμένο στοιχείο με ΔΑ.
• Αποδείξεις για την παροχή υπηρεσιών λιανικώς, τα οποία θα χρησιμοποιούνται
για συναλλαγές με ιδιώτες. Σε επιτηδευματίες θα χρησιμοποιούνται ΤΠY αθεώρητα
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ανέρχεται πλέον και η αγορά αγροτικών
προϊόντων.
• Επιτρέπεται ο συμψηφισμός
αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των
αντισυμβαλλομένων.
Η επιστημονική ομάδα του γραφείου
μας είναι στη διάθεση σας για
οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Φιλικά,
Μίχου Ελένη & Συνεργάτες
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BΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
• Ασχολείστε με την
φωτογραφία τα τελευταία 30
χρόνια. Με ποιο τρόπο έχει
μεταλλαχθεί το επάγγελμα,
ειδικά τα τελευταία χρόνια με
την κρίση;
Το επάγγελμα έχει αλλάξει
δραματικά, αρχικά λόγω των
τεχνολογικών εξελίξεων που
επέτρεψαν σε οποιονδήποτε να
επεξεργάζεται τις φωτογραφίες
μόνος, στο σπίτι του. Έτσι αν
θέλετε, πέθαναν τα εργαστήρια.
Από εκεί και πέρα, στον τομέα
του γάμου, με τον οποίο
ασχολούμαι ως επί τω πλείστον,
ευτυχώς υπήρξε σημαντική
ανανέωση και αναβάθμιση.
Επήλθε νέα παγκόσμια μόδα στη
φωτογραφία γάμου την οποία
ακολουθούμε πολλοί Έλληνες
φωτογράφοι και μας επιτρέπεται
μέσα από καινοτόμες μεθόδους
όπως η “Φωτογράφιση επόμενης
μέρας” να αναβαθμίζουμε
τις υπηρεσίες μας και να μας
ξεχωρίζει το κοινό, για το ταλέντο
μας, ενδεχομένως. Η κρίση
πιστεύω έχει επηρεάσει τα έσοδά
μας μόνο και όχι τις πωλήσεις
(τα έξοδα συνεχώς αυξάνονται,
ενώ σε πολλές περιπτώσεις
μειώνουμε τις τιμές για να
μπορέσουμε να έχουμε
δουλειά!).
• Πως σχολιάζετε το επίπεδο
της φωτογραφίας γάμου στην
Ελλάδα σήμερα;
Οι φωτογράφοι γάμου πλέον

Wedding Photographer of the year, επιλογή μελών SWPP

''"#* &

"_&6* 7!"*

Z          SWPP  '
Η καρδιά της δημιουργικότητας μπορεί να κτυπάει οπουδήποτε στην Ελλάδα, αρκεί
να υπάρχει η διάθεση, οι γνώσεις και η έφεση προς το καλύτερο. Το αποδεικνύει
ο Ηπειρώτης φωτογράφος Βαγγέλης Γιωτόπουλος αλλά και ο υιός Αλέξανδρος που
βραβεύτηκαν στο φετινό συνέδριο SWPP στο Λονδίνο.
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έχουν θέσει πολύ ψηλά τον
πήχυ. Κάποιο τρόπο έχει αρχίσει
να “εκπαιδεύεται” το μάτι του
κοινού. Επομένως το επίπεδο
της φωτογραφίας γάμου σήμερα
στην Ελλάδα ευτυχώς είναι
υψηλό. Βέβαια, χρειάζεται
ακόμη πολύ δουλειά, για να
κατανοήσει ο πελάτης την αξία
και τον σημαντικότατο ρόλο του
φωτογράφου στη “βιομηχανία”
του γάμου. Ότι πολύ απλά,
η φωτογραφία είναι το μόνο
στοιχείο που παραμένει.
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Το Βραβείο“Photographer of the year στην κατηγορία Fine Art” του 2011

• Θεωρείτε ότι η συμμετοχή σε
διαγωνισμούς όπως αυτούς
που διοργανώνει το SWPP
βοηθάει τους φωτογράφους;
Θα ενθαρρύνατε τους συναδέλφους σας να συμμετέχουν;
Σίγουρα πιστεύω πως η
συμμετοχή σε διαγωνισμούς
παγκόσμιων φορέων και
συγκεκριμένα του SWPP
βοηθά, διότι ακόμα και αν
δεν καταλαβαίνει απόλυτα ο

Το Βραβείο“Photographer of the year στην κατηγορία Fine Art” το 2012

πελάτης ΤΙ είναι αυτό, δέχεται
ότι αποτελεί μια σημαντική
διάκριση. Άρα ο βραβευμένος
φωτογράφος ξεχωρίζει.
Επιπλέον, παρακολουθώντας τη
δουλειά άλλων φωτογράφων σε
όλο τον κόσμο και συζητώντας
μαζί τους, δίνονται ακόμα
περισσότερα κίνητρα να θες
να γίνεσαι ολοένα καλύτερος.
Βεβαίως ενθαρρύνω λοιπόν
τους συναδέλφους μου να
συμμετέχουν, όπως άλλωστε
παρότρυνα το γιο μου και τους
συνεργάτες μου.
Προσωπικά, με βοήθησε πολύ
ο τίτλος ASWPP στο γάμο, που
κέρδισα πέρυσι. Μέχρι δουλειές
από το εξωτερικό μου ήλθαν.
Σημειωτέον ότι μόνο δύο ακόμη
Έλληνες φωτογράφοι - ο Νίκος
Πεκρίδης στο γάμο και η Μαρία
Τσόλη στο πορτραίτο, κατέχουν
παρόμοια διάκριση.
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Το Βραβείο του 2013 “ Photographer of the year στην κατηγορία “Media”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
• Η ενασχόληση με τη φωτογραφία, μιας και προέρχεσαι από φωτογραφική
οικογένεια, ήταν μονόδρομος για σένα, ;
Δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι. Ξεκίνησα να απασχολούμαι στο κατάστημα αρχικά
μόνο και μόνο για το χαρτζιλίκι. Όταν πήρα μηχανή στα χέρια μου και βγήκα
να φωτογραφίσω, ως βοηθός σε γάμους, τότε άρχισε να μου αρέσει και να με
ενδιαφέρει πραγματικά. Έτσι, άρχισα να κάνω συνεχώς ερωτήσεις στον πατέρα
μου, να ζητάω τις συμβουλές και την καθοδήγησή του ώστε να γίνω καλύτερος.
Όταν τελείωσα το σχολείο και είχα πάρει απόφαση ότι δε με ενδιέφερε να
σπουδάσω οτιδήποτε άλλο και ότι αγαπώ τη δουλειά του πατέρα μου, από κοινού
αποφασίσαμε να σπουδάσω φωτογραφία κι έτσι κι έγινε.
Ίσως τελικά το “μικρόβιο” να είχε περάσει στο DNA μου, και ήρθε στη ζωή μου
φυσιολογικά!

• Ποιες είναι οι σημαντικότερες δυσκολίες που
συναντάει σήμερα ο νέος φωτογράφος;
Οι σημαντικότερες δυσκολίες για τον νέο
φωτογράφο είναι οι ίδιες με οποιονδήποτε άλλο
δημιουργό, θα έλεγα. Η κρίση έχει επηρεάσει
και επηρεάζει τη ζωή μας καθημερινά- πολύς
κόσμος δεν έχει για τα απαραίτητα προς το ζήν,
το φωτογράφο θα σκεφτεί; Έχει επίσης αυξηθεί
ο ανταγωνισμός. Πρόκειται για ένα επάγγελμα το
οποίο δεν απαιτεί ειδικά πτυχίο ή εξετάσεις. Άλλοι
έχουν έμφυτο ταλέντο, άλλοι απλά τα μέσα και τους
πόρους για να αγοράσουν ακριβό εξοπλισμό και
να μάθουν να τον χρησιμοποιούν. Ιδίως όμως για
όσους διατηρούν κατάστημα, είναι δυσβάσταχτα
τα έξοδα που πιθανόν η ζήτηση σε σχέση με τις
απολαβές να μη μπορούν να τα καλύψουν!
• Ποια είναι τα σχέδια σου για το μέλλον;
- Για κάποιο λόγο δε μου αρέσει να κάνω σχέδια
μακροχρόνια- μόνο όνειρα! Οπότε στα άμεσα σχέδια
μου είναι να συνεχίσουμε με την ομάδα μας τον
αγώνα μας για αν εδραιωθούμε στην πόλη των
Ιωαννίνων όπου πλέον βρίσκεται το νέο studio,
και να βγει μία ακόμη πιο επιτυχημένη και γεμάτη
σεζόν το 2013. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου και να
συμμετέχω σε διαγωνισμούς, αν έρθει κάποιο άλλο
βραβείο καλοδεχούμενο. Αλλά δε θα το βάλω και
αυτοσκοπό! Υγεία πάνω απ’ όλα, και καλή δουλειά!
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