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�ditorial
Στο πρώτο μας κείμενο που συνόδευε 

την αναγγελία διοργάνωσης της 

επικείμενης ενδέκατης ΡHOTOVISION, 

20-23 Μαρτίου, το γνωρίζαμε 

και το λέγαμε ξεκάθαρα ότι δηλ. 

η πορεία που οδηγεί μέχρι τα εγκαίνια 

της έκθεσης δεν θα ήταν περίπατος 

μέσα από ανθισμένα μονοπάτια με 

ροζ τριαντάφυλλα! 

Οι λόγοι πολλοί, με βασικότερο και 

ουσιώδη τις πρόσφατες εκλογές που 

παρουσιάστηκαν από κάποια κόμματα ότι 

τυχόν επικράτηση των αντιπάλων τους 

θα έφερναν καθεστωτική αλλαγή στη 

χώρα η οποία τάχιστα θα μετατρεπόταν 

σε... Βόρειο Κορέα! Κάποιοι στενόμυαλοι 

κομματικοί παράγοντες εξακολουθούν να 

το πιστεύουν ακόμη και τώρα. 

Έτσι μέσα σε αυτό το κλίμα πολλοί 

διοργανωτές έσπευσαν ν`αλλάξουν 

ημερομηνίες στις εκθέσεις τους, κάποιοι 

άλλοι τις ακύρωσαν για να σταθώ στις 

συνέπειες αυτού του νοσηρού κλίματος 

μόνον στον εκθεσιακό κλάδο. 

Η Ελλάδα ασφαλώς δεν είναι Γερμανία 

ούτε -έστω- Γαλλία όπου καμία 

εκλογική διαδικασία δεν είναι δυνατόν 

να διαταράξει την οικονομική ζωή της 

χώρας. Αλλά εκεί βεβαίως η ημερομηνία 

των εκλογών ορίζεται πολλούς μήνες 

πριν - για να μην πω χρόνια. 

Με άλλα λόγια θέλω να πω ότι όλη αυτή 

ή κινδυνολογία και η ανασφάλεια που 

διαχύθηκε και δυστυχώς συνεχίζεται να 

διαχέεται στα υψηλά διοικητικά στελέχη 

των επιχειρήσεων και των εργοστασίων 

εντός και εκτός Ελλάδας καθυστερεί την 

λήψη αποφάσεων. Και ως γνωστόν 

ή έγκαιρη απόφαση για τη συμμετοχή 

σε μία έκθεση λύνει πολλά οργανωτικά 

προβλήματα τα οποία υπό την πίεση 

του χρόνου θα λυθούν βεβιασμένα κι 

όπως - όπως την τελευταία στιγμή. 

Σαν να μην έφθανε όμως όλη αυτή 

ή παραφιλολογία για το τι μέλλει 

γενέσθαι που έδρασε ως τροχοπέδη 

στις αποφάσεις πολλών διευθυντικών 

στελεχών, ή φωτογραφική αγορά 

(και όχι μόνον) αντιμετώπισε κι ένα 

Εκλογές και Ρhotovision 
Η διοργάνωση της έκθεσης προχωράει με γοργούς ρυθμούς 

ακόμη σοβαρό πρόβλημα - απόρροια της ακατάσχετης εκλογικής κινδυνολογίας: 

Οι τζίροι τον Ιανουάριο έπεσαν στα Τάρταρα. Ποιος να αγοράσει, ποιος να ξοδέψει και 

μάλιστα για φωτογραφικά όταν του λένε ότι ή Ελλάδα γίνεται... Κούβα; Ότι θα χάσει τα 

λεφτά του κι άλλα τέτοια ωραία λόγια; Δεν θα σχολιάσω την ευφυΐα όσων επένδυσαν 

στον φόβο, κατανοώ όμως απόλυτα το μούδιασμα των επιχειρηματιών που καλόπιστα 

κλείνουν τα αυτιά τους στην κινδυνολογία. Όταν όμως βλέπουν τις πωλήσεις τους να 

κάνουν μακροβούτι είναι δυνατόν να μην ανησυχούν; 

Σε όλες τις προηγούμενες διοργανώσεις της ΡHOTOVISION τρεις μήνες πριν - και 

παλιότερα οκτώ – είχαν χωροθετηθεί τα περίπτερα σχεδόν όλων των εκθετών πλην 

κάποιων μόνιμα αναποφάσιστων που πάντοτε βολεύονταν κάπου τη τελευταία στιγμή. 

Στην τωρινή διοργάνωση εκτός δύο – τριών μεγάλων εκθετών όλοι οι άλλοι - το 

ξαναλέω: εννοώ τους πολύ μεγάλους εκθέτες - μόλις τώρα άρχισαν δειλά-δειλά να 

δραστηριοποιούνται και να οριστικοποιούν τη συμμετοχή τους. 

Κλείνω το σημείωμά μου αυτό λέγοντας ότι τα μηνύματα από τη μεριά των 

επαγγελματιών - επισκεπτών φωτογράφων της έκθεσης είναι ενθουσιώδη. 

Θα έχουμε ρεκόρ επισκεψιμότητας! Εναπόκειται στους εκθέτες να την αξιοποιήσουν 

μετατρέποντάς την σε σωστή ενημέρωση και φυσικά πωλήσεις. Θυμίζω ότι 

η PHOTOVISION δεν πραγματοποιείται αύριο το πρωί αλλά προς τα μέσα-τέλη Μαρτίου. 

Υπάρχει ακόμη χρόνος για να ληφθεί η απόφαση συμμετοχής και φυσικά επαρκής 

χρόνος για μια αξιοπρεπή προετοιμασία. Η αγορά θα πάρει σύντομα τα πάνω της. 

Ας είμαστε όλοι προετοιμασμένοι γι` αυτό. 

100.000 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ PHOTOVISION!
Έχουν τυπωθεί και σύντομα αρχίζει η διανομή τους στους εκθέτες που έχουν ήδη 
οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους. Θα διανεμηθούν επίσης από τα περιοδικά μας αλλά 
και μέσω διαδικτύου. Σε όσους δεν είναι εφοδιασμένοι με πρόσκληση θα υπάρχει φθηνό 
εισιτήριο εισόδου (3 ευρώ).

ΚΑΡΤΑ PARKING
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Βιογραφικό σημείωμα
Ο Νίκος Ξυδάκης γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά, 

αλλά η καταγωγή του είναι από τη Μύκονο, νησί 

που η πορεία του δείχνει ότι λατρεύει. Ολοκλήρωσε 

τις εγκύκλιες σπουδές του στον Πειραιά και την 

Ερμούπολη Σύρου και εν συνεχεία σπούδασε 

γραφικές τέχνες (ΤΕΙ Αθήνας, 1976-77), χωρίς όμως να 

τις ολοκληρώσει. 

Πτυχιούχος της Οδοντιατρικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (1984), αποφάσισε να αλλάξει 

ρότα, επιλέγοντας για τις μεταπτυχιακές σπουδές 

του την Ιστορία Τέχνης στη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στη δεκαετία του 1980 εργάστηκε ως επιμελητής 

εκδόσεων και από το 1987 εργάζεται ως 

δημοσιογράφος. Έχει συνεργαστεί με πολλά περιοδικά 

κι εφημερίδες, ως συντάκτης, κριτικός βιβλίου και 

εικαστικών, σύμβουλος έκδοσης, αρχισυντάκτης και 

εκδότης (Βαβέλ, Σύγχρονα Θέματα, Πολίτης, Οδός 

Πανός, Εκ Παραδρομής, Χάος, Γυναίκα, Ταχυδρόμος, 

Elle, Madame Figaro, Αθηνόραμα, Πρώτη, 01, ρ/σ 

902, Seven-X TV, εφημ. Πολίτης (Λευκωσία), Δίφωνο, 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Εντευκτήριο).

Συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα του περιοδικού 

«Σύμπτωμα» της Ομάδας Φοιτητών Οδοντιατρικής 

(1979-1982), στην εκδοτική ομάδα και διηύθυνε 

την εφημερίδα «Η Μυκονιάτικη» (1988-2001). 

Παράλληλα, συμμετείχε ως αρθρογράφος στην 

ιδρυτική ομάδα της εφημερίδας «Εποχή» (1988-1992).

Από το 1992 εργάζεται στην εφημερίδα 

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ». Το 1999 ανέλαβε προϊστάμενος 

πολιτιστικών της κυριακάτικης έκδοσης και από τον 

Δεκέμβριο του 2003 αρχισυντάκτης της εφημερίδας.

Δοκίμια και πεζογραφήματά του έχουν δημοσιευθεί 

σε πολλά βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, καταλόγους 

εκθέσεων. Επιπλέον, έχει επιμεληθεί τις ομαδικές 

εκθέσεις: «All Fashioned: Ζωγραφική στην Ελλάδα, 

σήμερα» (2002, Λάρισα, Θεσσαλονίκη) και «Αναφορά 

στον Γύζη» (2004, Τήνος).

Το 2009 τιμήθηκε από το Ίδρυμα Μπότση με το 

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων ως Πολιτικός 

Αρθρογράφος της Χρονιάς. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ και 

της AICA-Hellas (Εταιρεία Ελλήνων Τεχνοκριτών): 

το 2002-2005, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. 

της Εταιρείας, το 2007-2009 μέλος του ΔΣ.

Ζει στην Αθήνα, με τη σύζυγό του, Σίσσυ 

Αλμπανοπούλου και τους δύο γιους τους.

Το 1998 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος 

στη Μύκονο με τη Μυκονιάτικη Κίνηση Πολιτών. 

Το 2000 ήταν υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων 

συνεργαζόμενος με το ψηφοδέλτιο του 

Συνασπισμού της Αριστεράς και το 2014 υποψήφιος 

ευρωβουλετής με το ΣΥΡΙΖΑ. Στις βουλευτικές εκλογές 

της 25ης Ιανουαρίου εκλέχθηκε με το ΣΥΡΙΖΑ στη 

Β’ Αθηνών.

Ο Nίκος Ξυδάκης στην κυβέρνηση
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού ο διακεκριμένος 

δημοσιογράφος και μεταξύ πολλών άλλων 

τέως αρθρογράφος στο ΦΩΤΟγράφο.

Μετά την εκλογή του ως βουλευτή στην πολυπρόσωπη 

Β’ Περιφέρεια Αθήνας, στις πρόσφατες εκλογές, 

ο δημοσιογράφος Νίκος Ξυδάκης γνώρισε μια ακόμη πολιτική 

επιτυχία. Την επιλογή του στη νέα κυβέρνηση υπό τον 

Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, στη θέση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Πολιτισμού. 

Ως μαχόμενος δημοσιογράφος ο Νίκος Ξυδάκης εργάστηκε 

σε αρκετά έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, αποκομίζοντας 

τεράστια πείρα και δομώντας την πολιτική του προσωπικότητα 

που εκφράστηκε με ήπιο όσο και ορθοτομούντα λόγο. 

Η πολιτική του ένταξη καρποφόρησε στην πρόσφατη εκλογική 

αναμέτρηση και επιβραβεύτηκε με την υπουργοποίηση στον 

θώκο του Πολιτισμού. Ευχόμαστε ειλικρινά στο Νίκο που 

γνωρίζει σε βάθος και από προσωπική εμπειρία τα πολιτιστικά 

θέματα και μεταξύ αυτών τα φωτογραφικά, ευδόκιμη και 

παραγωγική θητεία. 
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. 
Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, Fax: 210 9427058  e-mail: desk@damkalidis.gr www.damkalidis.gr 

• NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 

Players, SSD • MITSUBISHI επαγγ. συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής 

χρήσης κλπ. • VARTA μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις 

χρήσεις • CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • THULE σακίδια πλάτης, 

θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves • TDK εγγράψιμα CDs/DVDs, ακουστικά, ραδιόφωνα, ηχοσυστήματα, ηχεία • 

ILFORD χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά • VELBON τρίποδα φωτ. μηχανών 

• REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές 

• ARIETE ατμοκαθαριστές, συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX 

προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου, ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικρο-

συσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, μικροσυσκευές • STANLEY λουκέτα όλων των τύπων 

PHOTO SHOP Digital
Κατάστημα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082 

Εργοστάσιο: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062  e-mail: info@photoshopdigital.gr  www.photoshopdigital.gr 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.  
Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602 

e-mail: info@stamos.com.gr www.stamos.com.gr

• DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ Westcott/Icelight 

Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός 

καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED 

φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς & τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks • PRODISC 

οπτικοί δίσκοι CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος & εικόνα 

• HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY επαγγελματικές κάμερες & 

αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά

 

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS 
Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680 Fax: 211 800 4481 www.ricoh-imaging.gr

• RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες 

μνήμης και αξεσουάρ 

EPSON Italia s.p.a. 
Υποκατάστημα Ελλάδας Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 2108099499, Fax: 2106828615, 

e-mail: info@epson.gr www.epson.gr

• EPSON Ink tank System: Έγχρωμοι, φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων, Εκτυπωτές laser και inkjet για 

επιχειρήσεις, Εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, Βιντεοπροβολείς για επιχειρήσεις, 

μεγάλες εγκαταστάσεις και την εκπαίδευση, Εκτυπωτές ετικετών και αποδείξεων, Σαρωτές εγγράφων 

Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 30/1
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Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. 
Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, 210 3465575 

e-mail: theobros@acci.gr, info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com 

• 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 • ZEP άλμπουμ κορνίζες 

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε. 
Σόλωνος 48, 564 31, Σταυρούπολη Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, e-mail: info@prolab.gr, www.prolab.gr

• Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package 

etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning 

ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. 
Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ./Fax: 2310 240120,  e-mail: photos@alboom.gr, www.alboom.gr, 

Υπ/μα: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 471024, e-mail: alboom.gr@gmail.com 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  

MYALBUMS.GR
Θουκυδίδη 16, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310384291, 2310456927 e-mail: info@myalbums.gr  www.myalbums.gr 

• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 
Προέκταση Γαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 552052, Fax: 2310552072, e-mail: info@xaraxeis.gr,www.xaraxeis.gr 

• Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε:  γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις 

Plotter, UV Εκτυπώσεις  • Αναλώσιμα - Αναλώσιμα Sublimation

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
Κομνηνών 24, 546 45, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 271003, Fax: 2310 271670, e-mail: tecnhio.sales@kouniogroup.com www.technio.com.gr 

• COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - εξαρτήματα studio • NODAL NINJA πανοραμικές 

κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για Studio Flash • VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite – Pantone 

26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 554940, e-mail: info@developmentltd.gr, www.developmentltd.gr

• Εμπόριο ειδών πληροφορικής: Xrite, Pantone, AlwanColor, Bodoni Systems, Leneta, James Heal, ATF, Tandematic, Fab-

Con, Projectina, Yorkdetection, Roaches Int Ltd.

Photo Wedding Stories
2310 452299 http://photoweddingstories.com/ http://wedseminars.com

• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους

BLK Οπτικοακουστικά μέσα Ε.Π.Ε.
Έκτορος 115, 131 22,  Ίλιον Αττικής, 

• JVC • Panasonic • AJA • Datavideo • Teradek • Atomos • Beachtek • Wondlan • Genus • Secced τηλεοπτικός & επαγγελματικός 

εξοπλισμός • Freefly MOVI • NextoDI

Συνέχεια από την σελίδα 3

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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Συνέχεια από την σελίδα 4Digital Art Photo Lab
Ικαρίας 21, 121 34 Περιστέρι

• Ψηφιακά άλμπουμ, Φωτογραφικές εκτυπώσεις

DK Video Production Company
Φ. Λίτσα 28α, Χαλάνδρι

• Ενοικιάσεις εξοπλισμού, post production, εναέριες λήψεις. 

FOTOKLIK CAMERA SHOP (Fotoklik.gr ) 

Φαλήρου 6, 117 42, 

• DYNAPHOS studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ • PELI θήκες & τσάντες • LCDVF DSLR viewfinder • SWIT μπαταρίες-monitors  

• IFOOTAGE mini crane • KIETACAM crane, συστήματα στήριξης  • MOVCAM DSLR rings, συστήματα στήριξης • FOTON video 

accessories, συστήματα στήριξης • E-IMAGE τρίποδα & τσάντες • VARAVON sliders • Διανομή: ExDemo & μεταχειρισμένες Broadcast 

κάμερες & ενοικιάσεις φωτ. εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. 
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, 

• ILFORD Inkjet papers • TECCO Inkjet papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR Φωτογραφικά Αξεσουάρ • ΗΡ Φωτ.μηχανές & 

Βιντεοκάμερες • TECHN-O-TAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Lab • SAWGRASS Μελάνια • UNIVERSAL WOODS 

(Chromalux Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) •TURA Φωτογραφικό χαρτί.

Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION Χημικά.

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - J.Μ. SOLUTIONS 
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα, 

• PERMAJET photo & fine art χαρτιά • MOORMAN υλικά βιβλιοδεσίας / ενδόφυλλα για άλμπουμ • DRYTAC υλικά 

πλαστικοποίησης και κόλλες διπλής όψης • CANON-EPSON-HP-ROLAND μελάνια • Τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά • 

HAHNEMUEHLE fine art papers

Montaz Lab - Video Art 
Θερμοπυλών 15, 18120 Κορυδαλλός

• Υπηρεσίες μοντάζ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. 
Ορμινίου 9, 115 28 Αθήνα, 

• AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • BOWENS στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO 

μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • FIDELITY φορείς φιλμ για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί 

video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, ανακλαστήρες, αξεσουάρ στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO 

CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα & στηρίγματα φωτιστικών για video, κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές 

• METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD • POLARIS – SHEPHERD φλασόμετρα – 

φωτόμετρα • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE φόντα • SCANDLES • TECNOLAB επαγγ. εμφανιστήρια φιλμ & χαρτιού • 

ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO στούντιο μηχανές • WINDOWLIGHT φωτιστικά • VISIO φωτιστικά φθορισμού για video & φωτογραφία

Νέες συμμετοχές

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

www.photovision.gr
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Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

ALBUMAKE 
Δημ. Χρ. Μπέκα 91, 190 04, Σπάτα Αττικής, 

• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Photolab | 
printyourphotos.gr 

Α) Αριστοφάνους 6, 155 61, Χολαργός, 

Β) Θωμά Παλαιολόγου 35–37, 136 71, Αχαρναί, 

• Εκτυπώσεις Lambda C-print, Metal Print, Giclee Fine Art, Plexiglass, UV, ink jet μεγάλου format, Ψηφιακές εκτυπώσεις 

offset, παρουσίαση σε υλικά επικόλλησης όπως Plexiglass, Dibond, Forex, Fimona, αλουμίνιο, Kapa και foam. Δημιουργικό 

τμήμα, επεξεργασία εικόνας, ψηφιοποίηση, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης χρώματος, e-shop εκτυπώσεων εμπορικών 

προϊόντων (printyourphotos.gr).

ATHENS ART STUDIO 

Αγίου Αθανασίου 20, 173 42, Αγ. Δημήτριος

Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια 

GIATRAKOS HEXATEAM
Α) Λεωφ. Καλαμακίου 53, 174 55, Άλιμος,  

Β) Λεωφ. Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, 

• Επαγγελματικές λύσεις Αεροφωτογράφισης • Vulcan UAV, DJI innovations & CarbonCore Multicopters • DJI Autopilot & GPS 

Systems • Camera Gimbals

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ) 

Ιπποκράτους 13 (3ος όροφος), 106 79 Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 3610345, e-mail: info@ekfa1916.gr, www.ekfa1916.gr, 

Lightcraft workshop 
Ομονοίας 77, 65403 Καβάλα 

Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια

PRESTIGE 
Φλουτζή 17, 124 61, Χαϊδάρι, 

• Ψηφιακό και αναλογικό άλμπουμ • Θήκες CD-DVD • Κορνίζες • Εκτυπώσεις • Ειδικές εκτυπώσεις σε τελάρο και καμβά.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ) 

Ιπποκράτους 13, 106 79, Αθήνα, Τηλ.: 210 3647257, Fax: 210 3610345, e-mail: ekfa-pof@otenet.gr. 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ / ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα

• Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art , εκτυπώσεις σε καμβά με 

τελάρο, πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kappa-fix, Foam, Forex, Dibond (αλουμίνιο), Plexiglas, Pvc • Εμφανίσεις slides, BW, 

αρνητικών και σκαναρίσματα απ’ολα τα φίλμ. • Εκτυπώσεις Frontier

Συνέχεια από την σελίδα 5

www.photovision.gr
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Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει προκράτηση χώρου 

Canon Europa N.V
Greece Representative Office, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210 7454651 www.canon.gr 

• CANON

INTERSYS A.E. 
Αποθήκη - Έδρα: Θέση Ντοροβάτεζα, 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02, Παιανία, Τηλ. Κέντρο: 210 9554000, 

Fax: 210 9554373 e-mail: intersys@intersys.gr www.intersys.gr www.opshop.gr

• OLYMPUS ψηφιακές φωτ. μηχανές & κιάλια • PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi, Home Entertainment Systems, 

profess • TomTom προϊόντα πλοήγησης • DURACELL μπαταρίες • HAIER ηλεκτρικές συσκευές • NEC monitors • CANON & 

OCE (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά & εκτυπωτικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax, 

πολυμηχήματα, σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters. 

FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε.  

Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397, 

e-mail: fujifilm@fujifilm.gr  www.fujifilm.gr  www.fujifilm.eu/gr

• FUJIFILM • Φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά) • Μηχανήματα εκτύπωσης φωτογραφιών • Ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (wide format) • Ψηφιακοί εκτυπωτές 

μεγάλου μεγέθους (wide format) • Προϊόντα γραφικών τεχνών (μηχανήματα & αναλώσιμα) • Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης • 

Περιφερειακά προϊόντα Η/Υ και κινητής τηλεφωνίας • Προϊόντα ιατρικής απεικόνισης • Service & ανταλ/κα   

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. - PANODIA  

Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310 552450, On line χονδρική: eshop.spondilidis.gr, www.spondilidis.

gr, e-mail: info@spondilidis.gr

• PANODIA εισαγωγές φωτ/κών & ειδών δώρου • WALTHER άλμπουμ, κορνίζες • Χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια 

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.  

Α’: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμιόροφος), εργαστήριο εκτυπώσεων, Τηλ.: 2310 269129, Fax: 2310 287709. Β’: Ερμού 19, 

546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 261771, 2310 287893 Fax: 2310 287709, Γ’: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 26, Θεσ/

νίκη, τηλ.: 2310 519.336 e-mail: info@konchilakis.gr www.photoqueen.gr

• AnsMANN φορτιστές μπαταρίας • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN τρίποδα –τσάντες • GITZO 

τρίποδα • HENSEL φλας studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τρίποδα • SUNPAK φλας • SEKONIC φωτόμετρα 

• PRIOLITE • MULTIBLITZ 

MERKOURI
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax: 2310 948767, κιν 6944204754, e-mail: info@merkouri.gr, www.merkouri.gr  

• Κατασκευή χειροποίητων ψηφιακών & αναλογικών άλμπουμ • Θήκες DVD • Bαλίτσες • Photobook & USB γάμου-βαπτισης

INOBILI  
• Επαγγελματικά ψηφιακά album (Italia) 

PHOTOSTATION IKE
Μοναστηρίου 254 & Δ. Γληνού 5Β, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 554663-4, e-mail: sales@photostation.gr  www.photostation.gr  

• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών 

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

www.photovision.gr
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Virtual, 
πολυεπίπεδη περιήγηση
 Όλη η έκθεση σε λήψεις 360ο

Video & 
στιγμιότυπα

 Όλη η έκθεση σε λήψεις ΗD

2011 2013

www.photovision.gr
http://exponet.gr/2011/photovision2011/
https://www.youtube.com/watch?v=jJl61sXaJAA&feature=youtu.be
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PWS Convention 2015. Δυναμική επιστροφή στη Photovision!
Με εισηγητές διακεκριμένούς επαγγελματίες φωτογράφους 

Φωτoγραφίες: Άκης Δουζλατζής

Συνεχίζουμε την παρουσίαση του σεμιναριακού προγράμματος του PWS 

Convention που θα πραγματοποιηθεί από 20-23 Μαρτίου 2015 στους 

χώρους της Photovision και του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου.

Ένας από τους σημαντικότερους εισηγητές των σεμιναρίων είναι 

ο βραβευμένος επαγγελματίας φωτογράφος Άκης Δουζλατζής 

με ειδίκευση στη φωτογραφία γάμου και στο πορτραίτο. 

Είναι μέλος των διεθνών οργανισμών  WPPI, SWPP, AWP και WPS και 

η δουλειά του έχει δημοσιευτεί στο “Rangefinder”, στο “In my Bag”, 

στο Manfrotto School of Xcellence κ.α. Ο κ. Δουζλατζής μας μίλησε με 

αφορμή το επικείμενο σεμινάριο: 

“...Είναι χαρά και τιμή να βρίσκεσαι ανάμεσα σε ανθρώπους με κοινά 

χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα και να μοιράζεσαι σκέψεις και απόψεις. 

Το Convention του PWS σε συνδυασμό με τη διοργάνωση της Photovision 

προσφέρουν ακριβώς αυτό. Ένα μεγάλο ραντεβού επαγγελματιών από όλη την 

Ελλάδα και το εξωτερικό με τεχνολογική ενημέρωση και απόκτηση γνώσεων. 

Στο χρόνο που θα μοιραστούμε, θα εστιάσουμε στη χρήση και τη δημιουργία 

του φωτισμού με εφαρμογές σε όλα τα στάδια της φωτογραφίας γάμου και 

πορτραίτου. Επίσης θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές, τους κανόνες και τους 

τρόπους για την δημιουργική φωτογραφία πορτραίτου, αρχές που εφαρμόζονται 

σε όλο το φάσμα της ανθρωποκεντρικής φωτογραφίας. Σκοπός είναι να 

κατανοήσουμε και να αποκτήσουμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης, 

που θα μας βοηθήσει να ελευθερώσουμε τις εικόνες που έχει ο καθένας 

μέσα του...”

http://wedseminars.com/, www.akisartsphotography.com   www.akisartsportrait.com, https://www.facebook.com/akis.douzlatzis
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-234/
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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 ��.)�&* �"���*��,$: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

��#<$=����%: 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 

 

Έφθασε μακριά η χάρη μας!
Καλύτερα δεν γίνεται!


#?#�;!

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 παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.  

www.photo.gr
https://www.youtube.com/watch?v=SzhZr-uKTlc
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http://www.stamos.com.gr/
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Το 2014 που είναι ήδη 

παρελθόν, σημαδεύτηκε από την 

μυστηριώδη και ανεξιχνίαστη 

ακόμη, εξαφάνιση της πτήσης 

ΜΗ370 της εταιρίας Malaysian 

Airlines, καθοδόν από την 

Kuala Lumpur στο Πεκίνο 

στις 8 Μαρτίου. 

Έκτοτε η τύχη του αεροπλάνου 

με τις 239 ψυχές αγνοείται, 

χωρίς ίχνη, δίνοντας λαβή για 

ένα σωρό θεωρίες συνωμοσίας 

παρά τις έρευνες σε έκταση 

60.000 τ.χλμ. Δεν είναι του 

παρόντος να ξεκινήσουμε μια 

ατέρμονα συζήτηση για την 

τύχη του αεροπλάνου. Όμως η 

πρωτοφανής εξαφάνιση ενός 

τεράστιου Boeing 777 έχει εγείρει 

ένα θεμελιώδες ερώτημα. 

Πως είναι δυνατόν στην εποχή 

μας να μην παρακολουθείται 

αποτελεσματικά και συνεχώς, 

η πορεία των εμπορικών 

αεροπλάνων, τη στιγμή που με 

χαμηλού κόστους συστήματα 

GPS είμαστε σε θέση να έχουμε 

αδιάλειπτες πληροφορίες για τη 

θέση και την πορεία οποιουδήποτε 

μικρού οχήματος; Και όμως... τα 

συστήματα εναέριας κυκλοφορίας 

βασίζοντας σε τεχνολογία rader 

που βασικά αναπτύχθηκε στον 

2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και επί 

της ουσίας δεν έχει αλλάξει. Σύμφωνα με την αμερικανική κρατική υπηρεσία NTSB National 

Transportation Safety Board, και σε σχετικό υπόμνημα που δημοσιοποιήθηκε πριν μερικές ημέρες, 

στις 22 Ιανουαρίου 2015, πρότεινε στην αεροναυπηγική βιομηχανία μια σειρά βελτιώσεων στον 

εξοπλισμό των αεροπλάνων, ειδικά αυτών που εκτελούν διηπειρωτικές πτήσεις, προκειμένου να 

εφοδιαστούν με συστήματα δορυφορικού εντοπισμού, που να καταγράφουν και να μεταδίδουν 

τη θέση κάθε αεροπλάνου λεπτό προς λεπτό και ταυτόχρονα να αναθεωρηθεί η σχεδίαση των 

μαύρων κουτιών για να ανευρίσκονται ευκολότερα. Όπως είπε ο διευθυντής του NTSB 

κ. Christopher Hart: “...Στις μέρες μας, τα χαμένα αεροπλάνα πρέπει να ανήκουν στο παρελθόν.”

Τι ισχύει ως σήμερα; Η παρακολούθηση των αεροπλάνων γίνεται με δύο μεθόδους: Με το 

πρωτεύον σύστημα σταθμοί ραντάρ εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα που ανακλώνται από τα 

εναέρια αντικείμενα όπως τα αεροπλάνα “αποτυπώνοντας” το ίχνος της θέσης. Με το δευτερεύον 

σύστημα, αποστέλλεται σήμα στη συσκευή transponder του αεροσκάφους ένα είδος πομποδέκτη 

που ανταποκρίνεται παρέχοντας στοιχεία για τη θέση, το ύψος, την κατεύθυνση και ταχύτητα. Το 

δομικό πρόβλημα εντοπίζεται στην επίγεια θέση των σταθμών ραντάρ που δίνει περιορισμένη 

εμβέλεια. Υπολογίζεται ότι με τα ραντάρ καλύπτουμε μόνον το 20% ως 30% το πολύ της 

επιφάνειας της γης. Όταν ένα αεροσκάφος εισέλθει σε “τυφλή περιοχή” τότε ο μοναδικός τρόπος 

εντοπισμού του είναι να παρέχει στοιχεία το ίδιο. 

Η λύση είναι απλή. Να μεταφερθούν οι αρμοδιότητες από τη γη στον ουρανό ή αλλιώς να 

σχεδιαστεί εξ αρχής ένα διαφορετικό σύστημα εντοπισμού. Τη μαγική λύση υπόσχεται το σύστημα 

Aireon ADS-B από τα αρχικά των λέξεων Automatic Dependent Survelliance Broadcast. 

To σύστημα δέχεται ανά πρώτο λεπτό τα geodata στοιχεία από το αεροπλάνο και και τα προωθεί σε 

ένα από τους 66 δορυφόρους του προγράμματος Iridium που θεωρητικά καλύπτουν όλη την γήινη 

επιφάνεια. Η συχνότητα του ενός λεπτού ανά μετάδοση στοιχείων θεωρείται επαρκής για να μειωθεί 

στο ελάχιστο ο χρόνος έρευνας για εντοπισμό αεροπλάνου με πρόβλημα σε maximum ακτίνα 

6 ναυτικών μιλίων. Στην πραγματικότητα όλα τα σύγχρονα αεροπλάνα της πολιτικής αεροπορίας 

εφοδιάζονται με ADS-B και μένει μόνον να τα συνδέσουμε. 

Όπως είπε ο Richard Hayden διευθυντής της FLYHT Aerospace Ltd. σε συνέντευξή του στο 

περιοδικό Popular Science “Το πρόβλημα δεν είναι ακριβώς η παρακολούθηση αλλά η συνεχής 

ροή στοιχείων από το αεροπλάνο που θα δώσει την εικόνα του προβλήματος πριν καν αναφερθεί. 

Με αυτό τον τρόπο αρκετά ατυχήματα θα είχαν αποφευχθεί”. Τη λογική αυτή ακολουθεί το 

σύστημα AFIRS που παρέχει συνεχώς εμπλουτισμένα στοιχεία πτήσης ακόμη και γωνία, καύσιμα, 

ταχύτητα, οξυγόνο καμπίνας κλπ. στους δορυφόρους Iridium. H διαχείριση των πληροφοριών θα 

γίνεται αυτόματος με ειδικούς αλγόριθμους και μόνον όταν κάτι δεν πάει καλά, θα ενεργοποιείται 

η ροή πληροφοριών προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. 

�. ������

Νέο σύστημα παρακολούθησης εναέριας κυκλοφορίας
Στον απόηχο της χαμένης πτήσης πτήσης ΜΗ370 των Μαλαισιανών Αερογραμμών
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PENTAX K-3: � ������	 outdoor DSLR
�� ���� ��	 ��
����, ������	 ��	 ���������� ����� �� 92 ������ 
���
����������, ����� �� �����	���� �� ����
�������� ��	�� �� ��� 
�� ������� ������ ��������. !��� �������� ��	���� ���������� ����-
�� �� ��������� � ��������� CMOS 24 MP, �� ���"�������� �#����� 
���	����� �������� 24 ������� cross-type, � �������� 
� ��� ����
���� 
���#���� �������� ��$��� 8.3 ���� �� ������	����� �� �� �$���� ����-
"��� �#����� ���
��� �������. %���� ���� ������� ��� ����
������ 
��� �� ��� Pentax K-3, "��"������ �� � �������� pro DSLR 
� �� 2014.

&����� ���"���� ���� & �#����� �����
24 MP ��������� CMOS ����� AA ������

(�����
�� ������������ ������� anti-moiré
!#����� ���
��� ������� �� 86.000 pixels

(�����
�� Wi-Fi �� Flu card
%��� ������� ������ SD


���������� �����	: 
RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS · )*+/57:;* 2 · 164 52 /=>*=;*&;(?
7?(: 211 800 8680 · sales@ricoh-imaging.gr · www.ricoh-imaging.gr

http://www.ricoh-imaging.gr/
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Ε.Δ.Ι.Π.Τ.
Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2015 

η καθιερωμένη εκδήλωση της κοπής της 

πρωτοχρονιάτικης πίτας στα γραφεία της Ένωσης 

Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικών Τύπου (ΕΔΙΠΤ)

μέλος της οποίας είναι και ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Μεταξύ άλλων 

ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχάλης Σαββάκης μίλησε 

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Περιοδικός και 

Περιφερειακός Τύπος στην εποχή της οικονομικής κρίσης 

καθώς και για τους νέους στόχους της ΕΔΙΠΤ. 

Την πίτα ευλόγησε ο Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος 

Παπαθανασίου ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου 

Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και την έκοψε 

ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Απόστολος Κακλαμάνης. 

!����"���;B
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PhotoShopDigital.indd   1 11/7/2014   2:05:58 ��

http://www.photoshopdigital.com/el/
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Πρόσκληση από την Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας
Στον καθιερωμένο ετήσιο χορό

H Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφος Αθήνας θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2015, ώρα 13:00, τον 

ετήσιο χορό της και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Ο χορός θα διεξαχθεί στο τσιπουράδικο Μπουρανί στην 

Πλατεία Ελευθερίας-Αγ. Γεωργίου στα Μελίσσια Αττικής με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Όσοι πιστοί προσέλθετε! 
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Το ετήσιο convention του PWS θα γίνει στούς χώρους της PHOTOVISION από τις 20-23 Μαρτίου 2015

Οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και άλμπουμ θα γίνουν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 19 Μαρτίου 2015

Cm Leung Keda Z.Feng Νίκος Παπαδόπουλος Γκόγκας

Μπάμπης Τσουκιάς Άκης Δουσλατζής Salvatore Dimino

Οι ομιλητές

Τηλ. κρατήσεων
2310452299

Online κρατήσεις
www.wedseminars.com Κόστος 

συμμετοχής

200€+ΦΠΑ

Διατίθεται 
μόνο μία 

αίθουσα και οι 
θέσεις θα είναι 
περιορισμένες

Για 
περισσότερες 
πληροφορίες 

πατήστε 
εδώ

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό πατήστε εδώ ή στο www.pws.gr

http://wedseminars.com/convention-2015/
http://wedseminars.com/product/pws-convention-2015-full-pass/
http://wedseminars.com/product/pws-convention-2015-full-pass/
http://photoweddingstories.com/forthecouple-2/?lang=el
http://photoweddingstories.com/
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Sony World Photography Awards 
Προσθέτουν νέα κατηγορία Mobile Phone Award για το 2015

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Φωτογραφίας ανακοίνωσε πως πλέον ενσωματώνει 

στα  Sony World Photography Awards μια νέα κατηγορία αφιερωμένη 

στη mobile photography. Η θέσπιση κατηγορίας mobile phone στα Sony 

World Photography Awards 2015 αναγνωρίζει πως το mobile photography 

επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι φωτογράφοι προσεγγίζουν την 

τέχνη τους. Φωτογράφοι όλων των ειδικοτήτων έχουν στη διάθεσή τους ένα 

μήνα από σήμερα για να υποβάλουν την καλύτερη φωτογραφία τους με θέμα: 

«Παίρνεις από τη ζωή ό,τι της δίνεις» 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Μπορείτε να στείλετε τις φωτογραφίες σας στο 

www.worldphoto.org μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου, όπου λήγει και η προθεσμία.

Οι 20 καλύτερες φωτογραφίες θα επιλεγούν από τους παρακάτω κριτές:

Anna Dickson, Director of Photography, Huffington Post, U.S.

Chris Hudson, Group Art Editor, National Geographic Traveller, U.K.

Anthony Lepinay, Photographer και Creative Director, France

Alvin Soon, Associate Editor, HWM και HardwareZone.com, Singapore

Evgeny Tchebotarev, CPO και  συνιδρυτής, 500px, Canada.

H λίστα με τους επιλαχόντες θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Φωτογραφίας www.worldphoto.org  και ο νικητής θα αναδειχθεί 

από την ψήφο του κοινού, σε ψηφοφορία που θα διεξαχθεί μεταξύ 

10 και 17 Μαρτίου.

Ο νικητής του διαγωνισμού θα παραστεί στα Sony World Photography 

Awards, που θα πραγματοποιηθούν στο Λονδίνο στις 23 Απρίλιου και θα 

λάβει προϊόντα της Sony Mobile συμπεριλαμβανομένων και των ναυαρχίδων 

Xperia smartphone και tablet.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Sony World Photography Awards και 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό  Φωτογραφίας μπορείτε να βρείτε στο 

www.worldphoto.org.

Canon 
Μικρή κάμψη στις πωλήσεις 
φωτογραφικών μηχανών το 2014

Η Canon ανακοίνωσε τα αποτελέσματα 4ου 

οικονομικού τριμήνου του περασμένου 

έτους παρουσιάζοντας συνολική αύξηση 

κερδών, αλλά μικρή πτώση των πωλήσεων 

στον τομέα φωτ. μηχανών. Πιο αναλυτικά, 

η ιαπωνική εταιρία είδε το τελευταίο 

τρίμηνο του 2014 τα λειτουργικά κέρδη να 

αυξάνονται κατά 5,4%, από έτος σε έτος, 

που μεταφράζεται σε 835 εκατ. δολάρια. 

Ωστόσο, παρά την αύξηση απέτυχε 

να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των 

αναλυτών, καθώς ο χώρος του imaging 

δέχτηκε πτώση της τάξεως του 6.2%. Οι 

πωλήσεις στο τμήμα αυτό μειώθηκαν κατά 

7,3% σε ετήσια βάση, ενώ η μεγαλύτερη 

πτώση προήλθε από την Αμερική( -11,9% 

από το 2013). Ως αιτία του φαινομένου 

αυτού θεωρείται η ταχύτατη άνοδος των 

smartphones. Το 2015 ο τεχνολογικός 

κολοσσός εκτιμά ότι οι πωλήσεις των 

compact θα φτάσουν τα 7.8 εκ. δηλαδή 

1.23 εκ. λιγότερες σε σχέση με το 

προηγούμενο χρόνο. Ακόμα προβλέπει 

ότι ο δείκτης πωλήσεων των DSLR θα 

μείνει στάσιμος στα 6,4 εκ. κομμάτια. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν υπέρ 

της κίνησης της ιαπωνικής εταιρίας, περί 

αύξησης της παραγωγής στην Ιαπωνία στα 

επόμενα τρία χρόνια, λόγω της μείωσης της 

συναλλαγματικής αξίας του γιεν.  

photo.gr

www.photo.gr
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Alexandrou.indd   1 15/12/2014   4:16:35 ��

http://www.albapv.gr/
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«Μεταμορφώσεις 
των Αθηνών» 
Παράταση της έκθεσης μέχρι 31/3

Το Μουσείο Ηρακλειδών μετά από την 

μεγάλη προσέλευση επισκεπτών για την 

έκθεση «Μεταμορφώσεις των Αθηνών. 

Φωτογραφικό Οδοιπορικό 1839-

1950» παρατείνει την παρουσίαση των 

φωτογραφικών έργων μέχρι τις 

31 Μαρτίου 2015. Με επιμέλεια της έκθεσης 

από τον ιστορικό τέχνης Χάρη Γιακουμή, οι 

επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν 

τις οικοδομικές φάσεις της Αθήνας και εν 

συνεχεία να στοχαστούν πάνω στις διαρκείς 

μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου. 

Η έκθεση συμπληρώνεται με μια μικρή 

συλλογή σύγχρονων φωτογραφιών της 

πόλης της Αθήνας από το δημοσιογράφο και 

μελετητή Νίκο Βατόπουλο. 

Διεύθυνση: Μουσείο Ηρακλειδών, 

Ηρακλειδών 16, Θησείο, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 

κλειστά, Τρίτη – Παρασκευή 15.00 – 19.00, 

Σάββατο – Κυριακή 11.00 – 19.00

Πληροφορίες: Μουσείο Ηρακλειδών, 

τηλ. 2103461981, 

http://www.herakleidon-art.gr

Nisi 
Λεπτά πολωτικά φίλτρα Pro CPL

Η σειρά των εξαιρετικά λεπτών πολωτικών φίλτρων CPL της NiSi έχει σχεδιαστεί 

ειδικά για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Ενσωματώνει ειδική τεχνολογία 

εξαιρετικά λεπτής στεφάνης και πολωτική μεμβράνη Polaroid υψηλής ποιότητας 

και ιαπωνικής προέλευσης. Το χείλος του φακού είναι στιλβωμένο με Ιαπωνική 

βαφή για επιπλέον μείωση των ανακλάσεων που προκαλούν οι εκτός κέντρου 

φωτεινές ακτίνες ή σημειακές φωτιστικές πηγές. Παράλληλα, εξαλείφει τις 

ανεπιθύμητες ανακλάσεις από μη μεταλλικές επιφάνειες. Στοιχεία όπως ο 

σκελετός είναι φτιαγμένος από υψηλής ποιότητας αλουμίνιο (πάχους μόλις 

7,05mm) με ειδικό βερνίκι και η προσεγμένη επεξεργασία στις βόλτες του 

δακτυλίου εξασφαλίζουν ότι το φίλτρο δεν φθείρεται από την παρατεταμένη 

χρήση. Το υπέρλεπτο στεφάνι αποτρέπει το βινιετάρισμα στους ευρυγωνίους 

φακούς. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα φίλτρα  Nisi ανταποκρίνονται 

στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος - κανονισμός ROHS (Restrictions on Hazardous Substances). 

National Press Photographers Association
Έρευνα για την φωτογραφική αντίληψη του κοινού

Η αμερικανική ένωση φωτογράφων τύπου (National Press Photographer Association) 

διεξήγαγε πρόσφατα μια έρευνα σε μια προσπάθεια να σχηματοποιήσει την αντίληψη 

του κοινού για την επαγγελματική και την ερασιτεχνική φωτογραφία. Το πόρισμα της 

έρευνας έδειξε ότι όντως το κοινό αντιλαμβάνεται την διαφορά των φωτογραφιών 

που έχουν τραβηχτεί από επαγγελματίες σε σχέση με αυτές που έχουν τραβηχτεί από 

ερασιτέχνες, και ότι οι φωτογραφίες των πρώτων μένουν για περισσότερο στη μνήμη 

τους. Στην έρευνα συμμετείχε ένα δείγμα 52 ατόμων στα οποία έδειξαν 200 φωτογραφίες- 

100 φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί από επαγγελματίες και 100 από ερασιτέχνες και 

είχαν όλες δημοσιευτεί σε διάφορα δημοσιογραφικά μέσα. Οι ερευνητές έδειχναν στο 

δείγμα τις εικόνες και χρησιμοποιούσαν ειδικό εξοπλισμό που κατέγραφε τις κινήσεις των 

ματιών τους. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες απάντησαν σε μια σειρά ερωτήσεων. Στο 

90% των περιπτώσεων οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διακρίνουν αν η φωτογραφία 

είχε τραβηχτεί από επαγγελματία και στο 100% οι φωτογραφίες των επαγγελματιών 

τους φάνηκαν πιο αξιομνημόνευτές και πιο ελκυστικές για να τις μοιραστούν online. Το 

κοινό φάνηκε να εκτιμά περισσότερο τις εικόνες που έδειχνα πρόσωπα, τις ανθρώπινες 

σχέσεις, τις λεζάντες υψηλής ποιότητας και τις εικόνες που μπορούσαν να διηγηθούν μια 

συγκεκριμένη ιστορία. 
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Rode 
Νέο ασύρματο σύστημα ήχου

H γνωστή κατασκευάστρια μικροφώνων 

ανακοίνωσε ένα νέο σύστημα ήχου που 

ονομάζεται RØDELink. Χρησιμοποιεί 

μετάδοση της τάξεως των 2.4GHz με 

κρυπτογράφηση 128-bit, ενώ εκπέμπει 

σε δύο κανάλια ταυτόχρονα. Μπορεί να 

ελέγχει και να αλλάζει τις συχνότητες με 

σκοπό τη διατήρηση του ισχυρότερου 

δυνατού σήματος (εκπέμπει σήμα 

24-bit/44.1k έως 100 μέτρα). Το πρώτο 

προϊόν που αξιοποιεί την τεχνολογία αυτή 

ακούει στο όνομα RØDELink Filmmaker 

Kit, το οποίο παρέχει ό,τι χρειάζεται για 

μία βασική κινηματογραφική εγκατάσταση, 

δηλαδή μικρόφωνο πέτου, πομπό και 

δέκτη που τοποθετείται στο hotshoe 

της κάμερας. Σύμφωνα με την Rode, 

η ρύθμιση των συσκευών είναι απλή, 

καθώς με ένα αγγιγμα ενεργοποιείται 

η επιλογή συγχρονισμού με αυτόματη 

σάρωση. Ακόμα, ο δέκτης RX-CAM 

διαθέτει οθόνη OLED που παρέχει την 

κατάσταση της μπαταρίας και του σήματος. 

Το κιτ αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχές 

Φεβρουαρίου. Επιπλέον, η αυστραλιανή 

εταιρία παρουσίασε δύο νέα κατευθυντικά 

μικρόφωνα, τα NTG4 και NTG4+. Το 

NTG4 + έρχεται με ενσωματωμένη 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία, και μπορεί να 

φορτιστεί πλήρως σε δύο ώρες μέσω USB.

Dropbox 
Εξαγόρασε την Pixelapse

Το Pixelapse είναι μία online πλατφόρμα που μετράει δεκάδες χιλιάδες χρήστες και 

επιτρέπει στους designers να επεξεργάζονται και παράλληλα να αλληλεπιδρούν 

με σκοπό την πρόοδο της εργασίας τους. Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, η 

ενσωμάτωση στο dropbox θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην παροχή των 

υπηρεσιών της, ενώ αναμένεται φυσικά να διευρύνει τη χρήση της. Ωστόσο για τον 

επόμενο χρόνο θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομο προϊόν και στη συνέχεια 

θα ενσωματωθεί στη δημοφιλή cloud εφαρμογή. Το ποσό της συμφωνίας δεν 

ανακοινώθηκε. Για τους ενδιαφερόμενους: www.pixelapse.com

Canon 
Βραβεύτηκαν οι εκτυπωτές μεγάλου φορμά

Οι large format printers της Canon κατέκτησαν σημαντικές διακρίσεις από 

τον οργανισμό Buyers Laboratory LLC (BLI), τον κορυφαίο ανεξάρτητο φορέα 

του κλάδου απεικόνισης και παραγωγής εγγράφων. Τα αναγνωρισμένου 

κύρους βραβεία BLI αναδεικνύουν τα καλύτερα στην κλάση τους συστήματα 

σε κάθε κατηγορία, βάσει των επιδόσεών τους στις σχολαστικές εργαστηριακές 

δοκιμές του BLI. Τα βραβεία Outstanding Achievement αναδεικνύουν 

προϊόντα ή δυνατότητες που ξεχωρίζουν σε τομείς όπως η καινοτομία, 

η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αξία. Οι νικητές των βραβείων Pick και 

Outstanding Achievement στην κατηγορία Μεγάλου Πλάτους για το 2015 

είναι ο imagePROGRAF iPF680/685, ο imagePROGRAF iPF780/785 και ο 

imagePROGRAF iPF785 MFP M40. Και τα τρία αυτά μοντέλα της Canon 

επέδειξαν άψογη αξιοπιστία, εξαιρετική παραγωγικότητα και πολύ καλή 

ποιότητα εικόνας. 
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Atomos Shogun
Διαθέσιμο το νέο firmware update

Κυκλοφόρησε το νέο firmware update v. 6.11 για το Atomos Shogun 4K/HD 

Recorder. Το συγκεκριμένο firmware update επιτρέπει την αναπαραγωγή (Play) 

του 4Κ υλικού στην Full HD οθόνη του Shogun όσο και σε εξωτερικά 4Κ monitors. 

To firmware v. 6.11 είναι το πρώτο update του Shogun μετά την επίσημη 

κυκλοφορία του τον Δεκέμβριο του 2014. Σημαντικές αναβαθμίσεις αναμένονται 

επίσης τους επόμενους μήνες.

��	
�� 270 • ��	���� 2 ���OYA���	 2015

Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης 
Κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα 
στη Μονή Λαζαριστών 

Σε εξαιρετικό κλίμα κόπηκε η 

πρωτοχρονιάτικη πίτα για το Κρατικό 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης τη Δευτέρα 12 

Ιανουαρίου. Η διευθύντρια του Μουσείου 

καλωσόρισε τους παρευρισκομένους 

μιλώντας για την χρονιά που πέρασε ως 

προς το Μουσείο. Συγκινητικό ήταν το 

κλίμα καθώς η απερχόμενη πρόεδρος του 

ΔΣ του μουσείου κα. Κατερίνα Κοσκινά 

παρέδωσε και τυπικά τα ηνία του στον νέο 

πρόεδρο του Μουσείου καθ. Μιλτιάδη 

Παπανικολάου. Όπως δήλωσε η σχέση 

της με το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 

Τέχνης δεν μπορεί να διακοπεί, όχι μόνο για 

συναισθηματικούς λόγους αλλά και λόγω 

της επικείμενης 5ης Μπιενάλε Σύγχρονης 

Τέχνης Θεσσαλονίκης της οποίας παραμένει 

διευθύντρια. 

«Μέσα από την πέτρα» 
Η έκθεση φωτογραφίας του Algis 
Kemezys στο καφέ του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου

Υπό τον τίτλο «Μέσα από την πέτρα ο 

καλλιτέχνης Algis Kemezys παρουσιάζει στον 

χώρο του καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου τα φωτογραφικά του έργα. 

Πρόκειται για σύνθετες εικόνες με κεντρικό 

θέμα εμβληματικά αρχαία ελληνικά γλυπτά 

πολλά από τα οποία εκτίθενται στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο. Με έδρα του τον 

Καναδά ο Algis Kemezys δραστηριοποιείται 

και σε άλλες χώρες έχοντας στο ενεργητικό του 

τόσο ατομικές όσο και ομαδικές εκθέσεις, καθώς και βραβεύσεις ντοκιμαντέρ. 

Στους χώρους του καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου φιλοξενούνται 

εκθέσεις σύγχρονης τέχνης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε μια προσπάθεια να 

δοθεί βήμα διαλόγου σε καλλιτέχνες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η έκθεση 

γίνεται στα πλαίσια της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. 

Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη

Διάρκεια έκθεσης: έως 15 Μαρτίου 2015

Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Πατησίων 44, Αθήνα

Μέρες και ώρες λειτουργίας: 

Δευτέρα 13.00 – 20.00, Τρίτη – Κυριακή 9.00 – 16.00

Πληροφορίες: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τηλ. 2132144891, 2132144837, 

www.namuseum.gr

Κατερίνα Κοσκινά  & Μιλτιάδης Παπανικολάου
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SideKick 
Πλευρικό LED για την GoPro 

H εταιρία Light & Motion παρουσίασε ένα νέο 

φωτιστικό σώμα τύπου LED για την δημοφιλή 

actioncam, το οποίο είναι σχεδιασμένο ώστε να 

εφαρμόζει απευθείας στο εργοστασιακό mount 

της κάμερας, ενώ επιπλέον μπορεί να αποκτήσει 

ευελιξία μέσω προαιρετικού βραχίονα. Διαθέτει 

ισχύ 6000 lumen, αλλά σε κυκλοφορία θα τεθεί 

ακόμα και το Sidekick Duo που προσφέρει άλλη 

μια δέσμη φωτός της τάξεως των 400 lumen. Και τα 

δύο μοντέλα είναι υδατοστεγανά σε βάθος εξήντα 

μέτρων και είναι εξοπλισμένα με επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία Li-ion που επιτρέπει μία ώρα συνεχούς 

λειτουργίας. To SideKick βρίσκεται αυτή την στιγμή 

στην πλατφόρμα Kickstarter έχοντας εξασφαλίσει 

διπλάσια χρηματοδότηση από την προαπαιτούμενη. 

Αναμένεται να γίνει διαθέσιμο στην αγορά τον 

Μάρτιο.

Στάμος Α.Ε.
Νέα συνεργασία με την εταιρία E-IMAGE

H εταιρεία Στάμος Α.Ε. διευρύνει τη συνεργασία της 

με την εταιρία E-IMAGE, εμπλουτίζοντας τη γκάμα 

φωτογραφικών τσαντών της με τις τσάντες Νest. Το 

brand name Nest αφορά τα prime φωτογραφικά 

προϊόντα του οίκου E-IMAGE, κυρίως τσάντες 

Στάμος Α ΕΣ ά Α Ε

μεταφοράς αλλά και φωτογραφικά τρίποδα και κεφαλές. Οι φωτογραφικές τσάντες 

Nest διατίθενται σε 6 διαφορετικά σχέδια, 2 τσάντες ώμου, 1 Sling και 3 backpacks. 

Ξεχωρίζουν για το εξαιρετικό εργονομικό τους design και τα ποιοτικά αδιάβροχα υλικά. 

Ειδική αναφορά αξίζει να γίνει στο επαγγελματικό φωτογραφικό τρίποδο αλουμινίου 

Nest ΝΤ-6294 το οποίο μετατρέπεται και σε μονόποδο.
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Copyright
Φωτογράφος μηνύει τη Nike

O φωτογράφος Jacobus Rentmeester 

μήνυσε τη Nike για κλοπή της 

πνευματικής του ιδιοκτησίας. Πιο 

συγκεκριμένα, ο φωτογράφος 

κατηγορεί τη Nike ότι αντέγραψε 

την φωτογραφία είχε τραβήξει με 

τον Michael Jordan για το περιοδικό 

Time το 1984 για να φτιάξει το logo 

Jumpman, η αξία του οποίου σήμερα 

υπολογίζεται στο 1 δις ευρώ. 

Ο Rentmeester τράβηξε την αρχική 

National Geographic
Νέες τσάντες Μediterranean 

H ιστορία της Νational Geographic Society ανάγεται στο 1888 με βασικό ενδιαφέρον 

την εξερεύνηση και διάδοση της γνώσης για τον πλανήτη μας. Με αναθέσεις από το 

ομώνυμο περιοδικό εκατοντάδες σημαντικοί φωτογράφοι κατέγραψαν εξωτικές περιοχές 

και έφεραν κοντά στους αναγνώστες μακρινές όψεις της γης. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και 

οι φωτογραφικές τσάντες National Geographic. Κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο από 

οικολογικά υλικά όπως ο αδιαβροχοποιημένος βαμβακερός καμβάς και έχουν χωρίσματα 

από πολυεστέρα/πολυουρεθάνη. Κυκλοφορούν πάρα πολλά μοντέλα από απλές θήκες ως 

μεγάλα backpack που χωράνε ένα σωρό εξοπλισμό.

Η σχεδίαση της σειράς Mediterranean Collection αντλεί έμπνευση από τη θάλασσα της 

Μεσογείου έχοντας ανάλογο navy blue χρώμα ενώ η ναυτική θεματολογία υποδηλώνεται 

από τις μπλε και άσπρες ρίγες. Περιλαμβάνει μικρές τσάντες τύπου holster και sling και 

μικρομεσαία backpack.

εικόνα το 1984 ως freelancer φωτογράφος και διατήρησε τα δικαιώματα της εικόνας του. 

Η Nike την ίδια χρονιά προσέγγισε τον φωτογράφο για να χρησιμοποιήσει δύο διαφάνειες 

για το marketing των προϊόντων της και τον πλήρωσε 150 δολάρια. Την επόμενη χρονιά 

τον πλήρωσε άλλα 500 δολ. για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την εικόνα. Το 1985 η 

Nike ξανατράβηξε τη φωτογραφία με τον Jordan με άλλο φωτογράφο. Ο Rentmeester 

τότε κατέφυγε πάλι σε μήνυση, δικαιώθηκε και πληρώθηκε 15.000 δολ. ενώ επιτράπηκε 

στη Nike να χρησιμοποιεί τη νέα εικόνα που τράβηξε για δύο επιπλέον χρόνια. Η εικόνα 

όμως αυτή έγινε η βάση για το γνωστό logo των Jordan Jumpman, ενός από τα πιο 

αναγνωρίσιμα logo στον κόσμο. Ο φωτογράφος πρόσφατα κατοχύρωσε τη φωτογραφία 

του ως πνευματική του ιδιοκτησία στην αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ και σύμφωνα με 

διάφορες πηγές σκοπεύει να διεκδικήσει και πάλι αποζημίωση από τη Nike. 
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To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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Σήμερα, σύμφωνα με τελευταία reports 

υπάρχουν εκεί έξω περισσότερα από 700 

κοινωνικά δίκτυα (social network). Προφανώς 

κάποια είναι πιο πετυχημένα από άλλα. Και 

καθώς ο δημόσιος βίος μας μεταφέρθηκε στην 

ηλεκτρονική σφαίρα, το ίδιο συνέβη και με τον 

επαγγελματικό μας αλλά και το δημιουργικό 

μας έργο.

Όταν μιλάμε για φωτογραφία και διαμοιρασμό περιεχομένου, 

όλοι οι χρήστες έχουμε μετατραπεί σε δυνητικούς πελάτες και 

καταναλωτές - αλλά συγχρόνως και σε contributors. Το περιεχόμενο και οι 

φωτογραφίες που ανεβάζουμε αποφέρει κέρδος αρχικά στα ίδια τα δίκτυα 

και δευτερευόντως, και όχι πάντα, στους χρήστες και νόμιμους κατόχους 

των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου, είτε πρόκειται για 

φωτογραφία είτε για ένα κείμενο κλπ. Το σύγχρονο τοπίο της επικοινωνίας 

παρουσιάζει τρομερές προκλήσεις για τους δημιουργούς περιεχομένου, τους 

φωτογράφους, επαγγελματίες και μη, τους εκδοτικούς οργανισμούς, ακόμα 

και τους απλούς χρήστες. Εκατέρωθεν επικρατεί σύγχυση για το τι ισχύει 

και σε ποιον ανήκει το περιεχόμενο που ανεβάζουμε (στην περίπτωση μας 

οι φωτογραφίες), τι και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτά που 

ανεβάζουν άλλοι χρήστες και τι δικαιώματα δίνουμε στα κοινωνικά δίκτυα 

και στους χρήστες που βλέπουν το υλικό μας.

Copyright

ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Social Media & πνευματικά δικαιώματα
Σε ποιον ανήκουν οι φωτογραφίες που ανεβάζουμε online;

* Αναδημοσίευση από το τεύχος 

   Νο 233 του ΦΩΤΟγράφου
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Τα κοινωνικά δίκτυα

Μπορεί τα 700 διαφορετικά social media να μην είναι εξίσου δημοφιλή αλλά μερικά 

έχουν σημειώσει επιτυχία άνευ προηγουμένου. Σύμφωνα με υπολογισμούς των 

τελευταίων μηνών τo Facebook έχει περισσότερους από 1,32 δις. χρήστες. Πρόκειται για 

το 11% του παγκόσμιου πληθυσμού: Υπολογίζεται ότι 98% των νέων από 18 έως 24 

ετών διατηρούν λογαριασμό στο δίκτυο του Mark Zuckerberg. 

Τον Σεπτέμβριο του 2013 το Facebook αποκάλυψε ότι συνολικά έχουν ανέβει στους 

server του 250 δις. φωτογραφίες. Σε ημερήσια βάση ανεβαίνουν 350 εκατομμύρια 

φωτογραφίες. Μετά την αγορά του Instagram και του Snapchat το Facebook διακινεί 

τις περισσότερες φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Το Instagram, ένα αμιγώς φωτογραφικό 

δίκτυο, έχει σήμερα 200 εκ ενεργούς χρήστες που έχουν μοιραστεί συνολικά 19 δις. 

φωτογραφίες ενώ καθημερινά υποδέχεται 58 εκ. φωτογραφίες. Το Flickr φιλοξενεί 

συνολικά 6 δις. φωτογραφίες (στοιχεία μέχρι το τέλος του 2013) ενώ ανεβαίνουν  σε 

αυτό 3000 φωτογραφίες το λεπτό. 

Όσον αφορά στα τοπικά νούμερα, η εταιρεία Sidebar Monitor υπολογίζει τους Έλληνες 

χρήστες του Facebook στα 5,8 εκατομμύρια. Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών έδειξε ότι το αγαπημένο μέσο των ελλήνων χρηστών των social media είναι 

το YouTube και δεύτερο στην προτίμησή τους έρχεται το Facebook. Οι αριθμοί αυτοί 

αυξάνονται εντυπωσιακά από χρόνο σε χρόνο. Το ίδιο και ο αριθμός των φωτογραφιών 

που ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. 

Τι συμβαίνει όμως με όλο αυτό υλικό που ανεβάζουμε στα κοινωνικά δίκτυα; Χάνουμε 

μέρος των δικαιωμάτων μας; Παραβιάζουμε τα δικαιώματα των άλλων; Και τι μπορούμε 

να κάνουμε; 

 Η πικρή αλήθεια είναι όλοι είμαστε εν δυνάμει παραβάτες και θιγόμενοι ταυτόχρονα. 

Κάθε φορά που ανεβάζουμε κάτι που δεν έχουμε δημιουργήσει οι ίδιοι παρανομούμε. 

Και συχνά βρισκόμαστε στη άλλη πλευρά του ποταμού και ανακαλύπτουμε μια 

φωτογραφία μας δημοσιευμένη στο προφίλ ενός άλλου χρήστη ή ακόμα και σε 

ένα ειδησεογραφικό site χωρίς να δίδεται το κατάλληλο credit και χωρίς να έχουμε 

αποζημιωθεί. Όπως πολύ σωστά σχολίασαν αναγνώστες του περιοδικού που 

συμμετείχαν στην online έρευνα πρόκειται όντως για ένα ορμητικό ποτάμι. Ό,τι 

ανεβαίνει κινδυνεύει να υποκλαπεί. Ο μόνος τρόπος για να προστατευθούμε είναι να 

μην ανεβάσουμε υλικό, το οποίο φυσικά δεν αποτελεί λύση. Αυτό που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να γνωρίζουμε καλά το περιβάλλον των social media και να ξέρουμε τι 

θα αντιμετωπίσουμε. Το υλικό μας, άσχετα από την καλλιτεχνική του αξία, αξίζει πολλά 

τόσο για τα ίδια τα social media, όσο και για διάφορους ειδησεογραφικούς οργανισμούς, 

διαφημιζόμενους, απλούς χρήστες κτλ. 

Όροι χρήσης

Όταν δημιουργούμε προφίλ σε 

οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο, 

κατά τη διάρκεια της εγγραφής 

καλούμαστε να συμφωνήσουμε με τους 

όρους χρήσης. Σε αυτά τα μακροσκελή 

έγγραφα συνήθως συμφωνούμε χωρίς 

να τα έχουμε διαβάσει, υποθέτοντας 

ότι πρόκειται για νομικά κείμενα που 

δεν θα κατανοήσουμε ή διατηρώντας 

αφελή στάση ότι κάθε κοινωνικό 

δίκτυο είναι μια καλόπιστη υπηρεσία 

και όχι ένας κερδοσκοπικός οργανισμός 

που με κάποιο τρόπο θα πρέπει να 

βγάλει χρήματα. Θα πρέπει όμως να 

αφιερώνουμε χρόνο στην ανάγνωση 

των όρων για να είμαστε σε θέση να 

γνωρίζουμε τι δικαιώματα εκχωρούμε 

σε σχέση με το υλικό και τα προσωπικά 

μας στοιχεία και τι υποχρεώσεις 

αναλαμβάνουμε απέναντι στο δίκτυο 

και τους άλλους χρήστες. 

Δημιουργώντας έναν λογαριασμό στο 

Facebook για παράδειγμα συμφωνούμε 

μεταξύ άλλων στους δύο παρακάτω 

όρους: 

1. Για περιεχόμενο το οποίο προστατεύεται 

από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

όπως φωτογραφίες και video (υλικό 

καλυπτόμενο από copyright) εσείς 

μας εκχωρείτε ειδικά την παρακάτω 

άδεια, υποκείμενη σε περιορισμούς 

λόγω ιδιωτικότητας και ρυθμίσεων 

της εφαρμογής: παραχωρείτε μία μη 

αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, δυνάμενη να 

εκχωρηθεί σε τρίτο, ελεύθερη αμοιβής, 

παγκόσμια άδεια για χρήση υλικού 

καλυπτόμενο από copyright που αναρτάτε 

στο facebook ή σε σχέση με το facebook. 

Aυτή η εκχώρηση λήγει όταν διαγράφετε 

το καλυπτόμενο από copyright υλικό ή τον 

λογαριασμό σας, εκτός εάν το υλικό έχει 

διαμοιραστεί σε άλλους και αυτοί δεν το 

έχουν διαγράψει.

2. Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο ή 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας το δημόσιο 

(ανοικτό) προφίλ, αυτό σημαίνει ότι 

επιτρέπετε σε όλους περιλαμβανομένων 

ατόμων (χρηστών) εκτός facebook να 

έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν τις 

πληροφορίες και να τις συνδέουν με σας 

(π.χ. με το όνομα και τη φωτογραφία του 

προφίλ).  
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Για να το πούμε απλά, οτιδήποτε ανεβάζετε στο Facebook, ανήκει μεν σε σας αλλά 

έχετε δώσει την άδεια στο Facebook να το χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, ακόμα και 

να το πουλήσει (!) μέχρι να το διαγράψετε. Η άδεια χρήσης λήγει μεν αλλά αφενός το 

fb διατηρεί backup για μεγάλο χρονικό διάστημα και αφετέρου αν το υλικό το έχουν 

μοιραστεί άλλοι χρήστες τότε συνεχίζει να υπάρχει μέσα στο δίκτυο. 

Στις επικρίσεις σχετικά με τους όρους, το Facebook απαντάει πως δεν πουλάει τις 

φωτογραφίες των χρηστών αλλά οι χρήστες υποχρεούνται να συμφωνούν σε αυτούς 

τους όρους για να λειτουργεί το ίδιο το Facebook, να εμφανίζεται το προφίλ μας σε 

άλλα site και επίσης να μπορεί να δίνει το Facebook τα στοιχεία μας όταν ζητηθούν από 

τις αρχές. 

Ο όρος που είδαμε προηγουμένως επαναλαμβάνεται σχεδόν ταυτόσημος και σε άλλα 

δίκτυα. Το Twitter, μαζί με την υπηρεσία το TwitPic (που δεν ανήκει στο Twitter αλλά 

μέχρι πρόσφατα ήταν ο πιο δημοφιλής τρόπος για να ανεβάσεις φωτογραφίες στο 

Twitter) επαναλαμβάνουν αυτόν τον όρο σχετικά με την άδεια που δίνει ο χρήστης 

στην υπηρεσία όταν την χρησιμοποιεί. Μάλιστα στο Twitpic ο χρήστης δίνει την 

άδεια του ώστε οι φωτογραφίες του να χρησιμοποιηθούν, αναδιανεμηθούν ή να 

χρησιμοποιηθούν σε διάφορα έργα που προωθούν το Twitpic ή τις συνδεόμενες με 

αυτό εταιρείες, χωρίς να διευκρινίζει ποιες είναι αυτές. Επιπροσθέτως κάθε χρήστης όταν 

συμφωνεί με τους όρους χρήσης επιτρέπει σε άλλους χρήστες να χρησιμοποιήσουν, 

αναπαράγουν, διανείμουν, προβάλουν τις φωτογραφίες όπως τους επιτρέπει η ίδια 

εφαρμογή. To 2011 έγινε αντικείμενο μποϊκοτάζ όταν προσπάθησε να αλλάξει τους 

όρους για να πουλάει τις εικόνες χωρίς να αποζημιώνει τους χρήστες. Είχε συνάψει και 

συμφωνία με πρακτορείο για να δίνει αποκλειστικά φωτογραφίες με celebrities. 

Η υπόθεση Morel

Ο συγκεκριμένος όρος για εκχώρηση δικαιωμάτων χρησιμοποιήθηκε σε μια 

πολύκροτη δίκη, σημαντική για τα πνευματικά δικαιώματα στα social media. 

Πρόκειται για την υπόθεση Daniel Morel, του οποίου τις φωτογραφίες ιδιοποιήθηκε το 

διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP και τις εκμεταλλεύτηκε εμπορικά. 

Ο Morel, που βρισκόταν στην Αιτή κατά τον καταστροφικό σεισμό του 2010, ανέβασε 

στο internet 13 φωτογραφίες που απεικόνιζαν τις τραγικές καταστροφές στο Twitter, 

μέσω του TwitPic. Αν και δεν είχε προβλέψει κάποια σήμανση copyright, φαινόταν στο 

προφίλ το όνομα του. Τo πρακτορείο πήρε τις φωτογραφίες, τις προώθησε στο Getty 

και στη συνέχεια πουλήθηκαν σε μεγάλες εφημερίδες. Ο Morel, όταν διαπίστωσε το 

συμβάν, μαζί με το πρακτορείο Corbis στο οποίο εργάζεται ζήτησε να αποσυρθούν οι 

φωτογραφίες. Τo AFP δεν αντέδρασε 

άμεσα. Κατέβασε τις φωτογραφίες 

δύο μέρες μετά αφού πρώτα είχαν 

πουληθεί σε διάφορα μέσα, και 

μάλιστα σε μερικά με λάθος credit 

αφού είχαν αποδοθεί σε άλλο άτομο. Ο 

φωτογράφος υπέβαλε αγωγή αλλά το 

πρακτορείο απάντησε κι αυτό με αγωγή. 

Μία από τις πρώτες γραμμές άμυνας του 

AFP ήταν οι όροι χρήσης της υπηρεσίας. 

Το πρακτορείο δεν αρνήθηκε την 

πατρότητα των φωτογραφιών αλλά 

ισχυρίστηκε ότι οι όροι του Twitter 

επέτρεπαν να τις χρησιμοποιήσει και να 

τις διανείμει μέσω του Getty. 

Η δικαστής της υπόθεσης στη Νέα 

Υόρκη βασιζόμενη στους όρους 

χρήσης, απέρριψε το επιχείρημα 

λέγοντας ότι ο Morel συνεχίζει να 

διατηρεί τα δικαιώματα των εικόνων 

του, πέρα από αυτά που παραχωρεί στο 

Twitter για την προβολή των εικόνων 

μέσα στην υπηρεσία. Το Twitter δεν 

είχε το δικαίωμα να παραχωρήσει 

σε κανέναν το δικαίωμα χρήσης των 

εικόνων του φωτογράφου. Σε αυτό 

συνηγόρησε και το ίδιο το Twitter, 

που μέσω εκπροσώπου δήλωσε ότι 

το υλικό που ανεβάζουν οι χρήστες 

συνεχίζει να ανήκει σε αυτούς. Οι 

όροι επιτρέπουν τον διαμοιρασμό του 

περιεχομένου, που είναι και η φύση 

της πλατφόρμας αλλά επ’ ουδενί την 

εμπορική χρήση. 

Το δεύτερο επιχείρημα του AFP ήταν 

ότι ο Morel ανέβασε τις φωτογραφίες 

σε υψηλή ανάλυση στο Twitter χωρίς 

την κατάλληλη ένδειξη για την χρήση 

τους. Ο Morel απάντησε και πάλι 

βασιζόμενος στους όρους των δικτύων. 

Το Twitter δεν επέτρεπε τη χρήση και 

οι όροι του Twitpic (της υπηρεσίας 

που φιλοξενούσε τις εικόνες για να 

δημοσιευτούν στο Twitter) γράφουν 

ξεκάθαρα ότι ο χρήστης δίνει την 

άδεια στην ίδια την εταιρεία και τις 

συνεργαζόμενες της για χρήση αλλά 

όλες οι φωτογραφίες που ανεβαίνουν 

προστατεύονται με copyright και 

ανήκουν στους δημιουργούς τους. 

Η απόφαση της πρωτοβάθμιας δίκης 

κατέληξε σε επιδίκαση αποζημίωσης 1,2 

εκ. δολ. σε βάρος AFP και Getty υπέρ 

του Morel. 
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Η εμπορική εκμετάλλευση 
του Instagram
Από την υπόθεση Morel μπορεί να 

αναθαρρήσουμε θεωρώντας ότι τα 

κοινωνικά δίκτυα μας προστατεύουν 

από την κλοπή των εικόνων από τρίτους. 

Τα πράγματα δεν είναι εξίσου ρόδινα 

όταν το ίδιο το δίκτυο αποφασίσει να 

χρησιμοποιήσει τις εικόνες μας. Τον 

Δεκέμβριο του 2012 προκλήθηκε σάλος 

στους χρήστες του Instagram, όταν το 

δημοφιλές δίκτυο είχε τη φαεινή ιδέα 

να βγάλει χρήματα από τους χρήστες 

με ένα πιο απτό τρόπο. To Facebook 

είχε πληρώσει πολλά χρήματα για την 

εξαγορά του φωτογραφικού δικτύου 

αλλά παρά την επιτυχία, δεν είχε βρει 

ακόμα τρόπο για να κερδοφορήσει από 

αυτό. Θέλησε λοιπόν να αλλάξει τους 

όρους και να αποδεχτούν οι χρήστες 

ότι το Instagram δικαιούται να δεχτεί 

χρήματα από τρίτους που θα θελήσουν 

να χρησιμοποιήσουν τις εικόνες των 

χρηστών. Όποιος χρήστης συνέχιζε να 

χρησιμοποιεί την υπηρεσία μετά μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία θα θεωρείτο 

ότι συμφωνούσε υποχρεωτικά με 

τον όρο ότι το Instagram μπορεί να 

πουλήσει εικόνες των χρηστών χωρίς 

ειδοποίηση και χωρίς αμοιβή. Μετά 

τις σφοδρές αντιδράσεις των χρηστών 

και τα χιλιάδες διαγραμμένα προφίλ το 

Instagram υπανεχώρησε. Στους νέους 

όρους αναγράφεται ότι το υλικό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την διαφήμιση 

της υπηρεσίας αλλά δεν ξεκαθαρίζεται 

το πώς. 

Τα αμιγώς φωτογραφικά 
δίκτυα
Το πρώτο που μας έρχεται στο μυαλό 

είναι το Flickr. Όχιι τυχαία πρόκειται 

για το αγαπημένο δίκτυο/εργαλείο των 

φωτογράφων παγκοσμίως. Στους όρους 

χρήσης αναφέρεται σαφώς ότι το υλικό 

ανήκει στους δημιουργούς και η Yahoo 

(στην οποία ανήκει το Flickr) δεν έχει 

κανένα δικαίωμα να παραχωρήσει άδεια 

χρήσης σε τρίτους. Επιπλέον, κάθε μέλος 

του δικτύου έχει τη δυνατότητα να ορίσει 

σαφώς τι επιτρέπει και τι όχι σχετικά με τη 

χρήση της εικόνας του με βάση το τους 

έξι τύπους άδειας του Creative Commons. 

Μπορεί να επιτρέπει από την ελεύθερη 

χρήση, κερδοσκοπική και μη, από οποιονδήποτε, μέχρι και την πλήρη απαγόρευση 

οποιασδήποτε χρήσης. Μέχρι πρόσφατα οι χρήστες μπορούσαν να εκμισθώνουν τις 

εικόνες τους στο Getty και να αποζημιώνονται. Η συνεργασία των δύο εταιρειών έληξε 

τον Μάρτιο.

Το 2009 δημιουργήθηκε από δύο φωτογράφους το 500px ως εναλλακτικό του Flickr. Οι 

δημιουργοί διατεινόμενοι ότι ως φωτογράφοι γνωρίζουν τις ανησυχίες των ομοτέχνων 

τους, διεκήρυξαν ότι θα χρησιμοποιήσουν το έργο τους με τον σεβασμό που θα ήθελαν 

να απολαμβάνουν και οι ίδιοι. Αυτά όλα φυσικά έχουν ειπωθεί σε ανεπίσημη βάση ενώ 

έχει νομική ισχύ μόνο ό,τι αναφέρεται στους όρους χρήσης. Στο 500px  για άλλη μια 

φορά επαναλαμβάνεται ο όρος για εκχώρηση “μίας μη αποκλειστικής, μεταβιβάσιμης, 

δυνάμενης να εκχωρηθεί σε τρίτο, ελεύθερη αμοιβής, παγκόσμια άδεια για χρήση 

υλικού…”. Πρακτικά ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να μπορεί η υπηρεσία να 

λειτουργεί. Να δημιουργεί για παράδειγμα thumbnails των εικόνων για να προβάλλονται 

στα διάφορα σημεία του δικτύου, να μπορεί κάποιος χρήστης να κάνει share & post 

μια εικόνα σε άλλα δίκτυα (Facebook, Twitter κτλ.), να φτιάχνει η ίδια η υπηρεσία 

διαφημίσεις των υπηρεσιών της κλπ. Ειδικά τα φωτογραφικά δίκτυα είναι πιο ευαίσθητα 

στην προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων μιας και η επιτυχία τους βασίζεται στην 

εμπιστοσύνη που θα τους δείξουν οι φωτογράφοι. Το 500px γνωρίζοντας τους κινδύνους 

υποκλοπής στο ψηφιακό περιβάλλον, διευκρινίζει ότι δεν επιτρέπει να αποθηκεύσει 

ένας χρήστης τα αρχεία υψηλής ανάλυσης. Επειδή όμως  δεν μπορεί ρεαλιστικά να 

αποκλειστεί το απλό screen capture, ο χρήστης για να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία 

πρέπει να παραχωρήσει την άδεια σε τρίτους να κάνουν κόπιες χαμηλής ανάλυσης των 

φωτογραφιών του. Αυτός ο όρος προφανώς περιλαμβάνεται για να καλύπτει το 500px 

από τυχόν διεκδικήσεις αποζημίωσης.   

Οι “γκρίζες” περιπτώσεις
Μια τέτοια περίπτωση είναι το Pinterest, το οποίο μέσα σε σύντομο διάστημα 

γιγαντώθηκε, μιας και έγινε το αγαπημένο των χρηστών και των επενδυτών. Συγχρόνως 

όμως έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων των υπερασπιστών των πνευματικών 

δικαιωμάτων. Το ίδιο στους όρους του αναγράφει ότι δεν έχει δικαιώματα πάνω στο 

υλικό των χρηστών του αλλά η ίδια του η ύπαρξη βασίζεται στον διαμοιρασμό από 

τους χρήστες υλικού που δεν είναι απαραίτητα δικό τους. Το Pinterest, κάθε φορά που 

“καρφιτσώνεται” μια φωτογραφία την αποθηκεύει στην αρχική της ανάλυση και όχι σε 

thumbnail όπως συμβαίνει στα υπόλοιπα δίκτυα. 
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ | NEO ΘΕΜΑ 

Η αγαπημένη μου φωτογραφία

���

Συνδεθείτε μαζί μας

ΠΡΟΣΟΧΉ! Tελευταίες μέρες. Λήξη 6/2!

https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
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Κάθε Pin οδηγεί στην αρχική πηγή ή και όχι. Το Pinterest προστατεύεται, μιας και 

το περιεχόμενο ανεβαίνει από άλλους και η μόνη προσπάθεια που κάνει στην 

πραγματικότητα για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των χρηστών είναι να κατεβάζει 

το περιεχόμενο που τίθεται σε αμφισβήτηση ή να προσφέρει ένα κομμάτι κώδικα που 

ενσωματώνουν στο site τους όσοι δεν θέλουν να ποστάρονται οι φωτογραφίες τους στο 

Pinterest. 

Επιπλέον, αποδεχόμενοι μέρος της ευθύνης τους,  έκαναν συμφωνία με το Getty 

Images, κατά την οποία αναλαμβάνουν θα πληρώνουν αμοιβή για τις εικόνες που 

χρησιμοποιούνται στο δίκτυο. Η Getty θα φροντίσει να προστίθενται μέσω των 

εργαλείων τα μεταδεδομένα των εικόνων (συμπεριλαμβανομένου και το όνομα του 

δημιουργού) και θα διανείμει τα χρήματα αυτά στους δημιουργούς. 

Και… οι κακοί
Όσο και να θέλουμε να πιστέψουμε στην καλή διάθεση των δικτύων και των 

δημιουργών του καμιά φορά πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν λειτουργούν με 

γνώμονα την προστασία των χρηστών. Για αυτό και πρέπει πάντα να διαβάζουμε σε τι 

συμφωνούμε όταν συμμετέχουμε σε κάθε ένα από αυτά. Χαρακτηριστική περίπτωση 

το Photobucket, που ευτυχώς δεν είναι δημοφιλές στην Ελλάδα, το οποίο αναφέρει 

στους όρους του ότι ο χρήστης δίνει την άδεια στην υπηρεσία και στους χρήστες να 

χρησιμοποιήσουν τις εικόνες του, να τις αναπαράγουν ή να δημιουργήσουν άλλα έργα 

από αυτές. 

δημιουργοί περιεχομένου που 

εργάζονται για δημοσιογραφικά μέσα, 

διαφημιστικές εταιρείες κλπ.

Ο πιο σίγουρος τρόπος για να μην 

θίξουμε κανένα δημιουργό είναι να 

αναδημοσιεύσουμε μια φωτογραφία 

χρησιμοποιώντας τον κώδικα embed 

που προσφέρουν τα site. Έτσι δίνεται 

το ανάλογο credit στον δημιουργό και 

οδηγείται το traffic στο site του. 

Αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε 

την εικόνα για να δημιουργήσουμε 

περιεχόμενο για το οποίο εμείς θα 

πληρωθούμε (ακόμα και αν πρόκειται 

για Google Adwords) τότε οφείλουμε 

να πάρουμε την άδειά του. Προφανώς 

ισχύει πάντα ο χρυσός κανόνας που 

μπορεί να μας γλυτώσει από νομικά 

προβλήματα: αν δεν ξέρουμε σε 

ποιον ανήκει η φωτογραφία δεν την 

χρησιμοποιούμε. Κατανοούμε ποια 

είναι η πολιτική κάθε site στο οποίο 

βρίσκουμε μια εικόνα και δρούμε 

αναλόγως. 

Να δημοσιεύσω ή όχι
Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο φωτογράφος; 

Να εκθέσει τη δουλειά του ή όχι; Εδώ 

ισχύει αυτό που έχουμε αναφέρει στις 

προηγούμενες σελίδες. Δεν συμφωνούμε 

τυφλά στους όρους κάθε social network. 

Αλλά το να μην δείχνουμε και τις εικόνες 

μας δεν είναι η κατάλληλη λύση. 

Ο φωτογράφος οφείλει να ζυγίσει τις 

επιλογές του και να αποφασίσει το ρίσκο. 

Επιλέγουμε υπηρεσίες που διατυπώνουν 

σαφώς ότι δεν μεταβιβάζουν την άδεια 

που δίνουμε για εμπορική χρήση και 

ότι η άδεια σταματάει να ισχύει όταν 

διαγράφουμε την εικόνα. Αποφεύγουμε 

τις υπηρεσίες με σκιώδεις και ασαφείς 

όρους, όσο δημοφιλείς και αν είναι. 

Η καλύτερη επιλογή παραμένει το Flickr 

που δηλώνει αυστηρά ότι δεν έχει 

δικαίωμα να εκμεταλλευτεί εμπορικά 

τις εικόνες των χρηστών. Επιπλέον 

φροντίζουμε να αναγράφουμε σαφώς 

σε ποιον ανήκει η εικόνα και πως τα 

δικαιώματα ανήκουν αποκλειστικά στον 

δημιουργό. Φυσικά όλα αυτά δεν μας 

εξασφαλίζουν από μια δυνητική κλοπή 

αλλά μας καλύπτουν νομικά, στην 

περίπτωση που βρεθούμε στην δύσκολη 

θέση να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα 

μας και να διεκδικήσουμε αποζημίωση. 

Οι υποχρεώσεις των χρηστών 
Το internet είναι ένα μέσο σχετικά αχαρτογράφητο και η λειτουργία διακατέχεται από 

πολλές ασάφειες. Το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

παρανοήσεις. Αρκετοί χρήστες επιδεικνύουν αφέλεια, και όχι κακόβουλη διάθεση, που 

συνοψίζεται σε προτάσεις όπως “αφού είναι στο internet είναι δωρεάν” ή στο all time 

classic “σιγά μωρέ μια φωτογραφία είναι”. Φυσικά αυτό είναι λάθος. Αν κάποιος μπει 

στον κόπο να διαβάσει τους όρους θα δει ότι κάθε χρήστης αποδέχεται ότι το υλικό 

που ανεβάζει είναι δικό του και κατέχει όλα τα δικαιώματα. Αυτό φυσικά δεν ισχύει για 

τις φωτογραφίες που βρίσκουμε στο internet και τις ανεβάζουμε σε κάποιο προφίλ ή 

σε κάποιο blog. Δυστυχώς σε αυτό το παράπτωμα δεν πέφτουν μόνο οι χρήστες που 

χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα μόνο για διασκέδαση αλλά και επαγγελματίες 
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