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PHOTOVISION 2015 - Λίγες μέρες πριν τα εγκαίνια
O εκθεσιακός χώρος ετοιμάζεται πυρετωδώς!

Μία επίπονη οργανωτική προσπάθεια που κράτησε πολλούς μήνες βρίσκεται στο τελικό 

στάδιο υλοποίησης. Η ενδέκατη διοργάνωση της Photovision, της έκθεσης-θεσμού του 

ευρύτερου φωτογραφικού κλάδου, αρχίζει να παίρνει ‘‘σάρκα και οστά’’! 

Από το στάδιο των μακετών και της ‘‘virtual reality’’ άρχισε να απλώνεται σύμφωνα με 

την σχεδίασή της στους φιλόξενους χώρους του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου. 

Η φετινή ενδέκατη στη σειρά PHOTOVISION δεν θα είναι όπως οι προηγούμενες. Θα είναι 

πολύ διαφορετική και θέλουμε να πιστεύουμε καλύτερη! Πρώτα απ’ όλα γιατί η έκθεση 

καταλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά και διακριτά μεταξύ τους Hall στα οποία καταβλήθηκε 

προσπάθεια να συγκεντρωθούν ομοειδείς επιχειρήσεις -εκθέτες. Έτσι ο επισκέπτης θα έχει 

την δυνατότητα να κατευθυνθεί πρώτα απ’ όλα στις επιχειρήσεις που τον ενδιαφέρουν και 

στη συνέχεια να κάνει τον γύρο της έκθεσης χωρίς υποχρεωτική πορεία και καθοδήγηση. 

Έτσι συμβαίνει σε όλες τις μεγάλες και καλά οργανωμένες εκθέσεις διεθνώς. Μένει λοιπόν 

να αποδειχτεί και στην πράξη η επιτυχία του εγχειρήματος. Kαι κάτι ακόμη: Όπως έχει 

παρατηρηθεί από προηγούμενες διοργανώσεις οι επισκέπτες παραμένουν στη PHOTOVISION 

για πολλές ώρες είτε γιατί συναντούν φίλους, γνωστούς και συναδέλφους, είτε για 

επαγγελματικά ραντεβού και συμφωνίες. Ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί άνετοι χώροι 

αναψυχής και εστίασης όπου προσφέρεται η δυνατότητα για καλό φαγητό, ποτό και καφέ 

μέσα σε ένα πολύ φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον που δημιουργείται -μόνον...- ανά διετία! 

Και μία φιλική συμβουλή: Αποφύγετε να επισκεφθείτε την έκθεση με το αυτοκίνητό 

σας. Προτιμήστε το μετρό (Στάση ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ).Υπάρχει πρόβλεψη για parking 

ασφαλώς αλλά τα πολλά φανάρια στη περιοχή σε συνδυασμό με την μεγάλη 

αναμενόμενη προσέλευση ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές καθυστερήσεις 

στη μετακίνησή σας. Ραντεβού στη PHOTOVISION λοιπόν, 20-23 Μαρτίου!                                                                                                                                         

                                                                                                                     Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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 ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. www.damkalidis.gr • NIKON • SANDISK • MITSUBISHI • VARTA • CASELOGIC • THULE • TDK • ILFORD • VELBON • REMINGTON • RUSSELL HOBBS• ARIETE • XAVAX • BEPER • STANLEY  FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε. www.fujifilm.gr www.fujifilm.eu/gr • FUJIFILM  PHOTO SHOP DIGITAl www.

photoshopdigital.gr • Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά  ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. www.stamos.com.gr • DNP • FIT • FJ WESTCOTT/ICELIGHT • VARIZOOM • SWIT • GLIDETRACK • ROTOLIGHT LED • FOTODIOX • E-IMAGE • ADATA • PRODISC • WXD • SILVER • HALLOA • Διανομή προϊόντων: SONY  

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS www.ricoh-imaging.gr • RICOH • PENTAX • KALAHARI • DELKIN  EPSON Italia s.p.a. www.epson.gr • EPSON  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. www.albapv.gr • AVENGER • BOWENS • BOYA • CAMBO • CHROMATEC • FIDELITY • IANΙRO • INKA • JINBEI • LASTOLITE • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA 

& LIGHTING SUPPORT, AVENGER • METZ • NANGUANG • NISI • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD • POLARIS – SHEPHERD • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE • SCANDLES • TECNOLAB • ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO • WINDOWLIGHT • VISIO  DIVITEC Α.Ε. www.divitec.gr • ΚΟDAK • HITACHI • ΤΕΤΕΝΑL • VENECCIA • SINFONIA - CITIZEN 

• ΙΝΤΕNSO • LENCO • ΒΙG BEN • BENQ • RIVACASE • INTEGRAL • ΤRACEBOARD • Διανομή προϊόντων: Fujifilm, Epson  FOTOVISION www.fotovision.gr • PHASE ONE - MAMIYA LEAF συστήματα μεσαίου φορμά • CAPTURE ONE raw converter  ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. www.kabanaos.gr • ILFORD • TECCO • HENZO • DORR • ΗΡ • TEHN-O-TAPE 

• SAWGRASS • UNIVERSAL WOODS • TURA Διανομή προϊόντων: KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION  PHOTOMETRON www.photometron.com • HASSELBLAD • ZEISS • BRONCOLOR • DATACOLOR • SUNBOUNCE • NEC • FLM - REDGED • HPRC  DRAKOS DIGITAL www.drakosdigital.gr 

• GOPRO action cameras • XSORIES • SP-UNITED • GOPOLE • OGIO • QYDOS action camera lighting systems  NORITSU-NORILAB www.noritsu.co.jp/english/ • NORITSU Wet & Dry Minilabs  NORITEK HELLAS www.noritek.gr • Τεχνική υποστήριξη • Φωτογραφικά είδη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα  ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. www.

photoqueen.gr • ANSMANN • ARCA SWISS • CONDOR • CULLMANN • GITZO • HENSEL • HEDLER • KOOD • BERLEBACH • SUNPAK  • SEKONIC • PRIOLITE FLASES• MULTIBLITZ  ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ A.E. www.giannatos-foto.gr • TAMRON • MINOX • ADOX • DIGIFINDER • GIOTTOS • MARUMI • LUMIQUEST • AP • POINT • SLS 

• PHOENIX  ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. www.theocharis-bros.com • ALPHA • BANDINELLI • BVA • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER • DΕCOR-DΕCOR • KENRO, ZETA, ROAMAN • MATIN, LERO • ZEP  ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. www.alboom.gr • Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. www.theobros.gr • NCL • GOLBUCH • BIELLE • DECO • CECAMI • ART OF CARDS • REGENT • DISNEY • EUREKA • ZOWIE • E-BOX • WWF  MYALBUMS.GR www.myalbums.gr • Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ www.xaraxeis.gr • Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε 

πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε: γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις Plotter  ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. www.technio.com.gr • COKIN • ELINCHROM • PHOTOFLEX • NODAL NINJA • INNOVATRONIX • VANGUARD  ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite - Pantone www.developmentltd.gr • Εμπόριο ειδών πληροφορικής: XRITE • 

PANTONE • ALWANCOLOR • BODONI SYSTEMS • LENETA • JAMES HEAL • ATF • TANDEMATIC • FAB-CON • PROJECTINA • YORKDETECTION • ROACHES INT LTD.  MC MANIOS www.mcmanios.gr • AMABILIA • BLUE STAR • CANON • CARTONI • CHROSZIEL • CHIMERA • DEDOLIGHT • EASYRIG • EWA MARINE • F & V LED • IKAN • HPRC • 

KINO FLO• MILLER• P+S TECHNIK • PAG • PORTA JIB • ROSCO • SCHNEIDER OPTICS • STEADICAM • STEADYTRACKER • TIFFEN • TRANSVIDEO • VOCAS • ZACUTO DSLR • FORMATT • SMARTSYSTEMS • BD• EVOC • THINK TANK • SMALLHD • TILTA •VIBESTA • ALPHATRON • MIGGO  ALBUMAKE www.albumake.com • Ψηφιακά άλμπουμ 

• Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς  ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Photolab | printyourphotos.gr www.photolab.gr www.printyourphotos.gr • Εκτυπώσεις Lambda C-print, Metal Print, Giclee Fine Art, Plexiglass, UV, ink jet μεγάλου format, Ψηφιακές εκτυπώσεις offset, παρουσίαση σε πολλά υλικά επικόλλησης 

• E-shop εκτυπώσεων εμπορικών προϊόντων  ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. - PANODIA www.spondilidis.gr • PANODIA • WALTHER • Χειροποίητα άλμπουμ  GIATRAKOS HEXATEAM www.hexateam.gr www.giatrakos.gr Aerial Cinematography • Drones με κάμερες υψηλής ευκρίνειας • WALKERA Multicopters • DJI Innovations • VULCAN UAV 

• Autopilot & GPS Systems • CAMERA GIMBALS • Φωτογραφικά αξεσουάρ  ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ / ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ www.tipoma.gr • Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art, εκτυπώσεις σε καμβά με τελάρο, πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kappa-fix, Foam, Forex, Dibond Plexiglas, Pvc • 

Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και σκαναρίσματα απ’ ολα τα φιλμ • Εκτυπώσεις Frontier  PHOTO WEDDING STORIES www.photoweddingstories.com www.wedseminars.com • Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους  BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚA ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε. www.blk.gr • JVC • PANASONIC • AJA • DATAVIDEO • 

TERADEK • ATOMOS • BEACHTEK • WONDLAN • GENUS • SECCED • FREEFLY MOVI • NEXTODI  FOTOKLIK CAMERA SHOP (FOTOKLIK.GR) www.fotoklik.gr • DYNAPHOS • PELI • LCDVF DSLR • SWIT • IFOOTAGE • KIETACAM • MOVCAM • FOTON • E-IMAGE • Διανομή: EXDEMO & μεταχειρισμένες Broadcast κάμερες & ενοικιάσεις φωτ. 

εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS www.jmsolutions.gr • PERMAJET • MOORMAN • DRYTAC • CANON-EPSON-HP-ROLAND • HAHNEMUEHLE  MONTAZ LAB – VIDEO ART www.montazlab.gr • Editing & λήψεις events, συνεδρίων, εκδηλώσεων  ΕΝΩΣΗ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ) www.ekfa1916.gr  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ) www.panomfot.blogspot.gr  DIGITAL MEDIA APPLICATIONS HELLAS www.dmahellas.gr • Ψηφιακές εκτυπώσεις • Μετατροπές ταινιών σε DVD • Ψηφιακό κέντρο  GOWIRELESS Α.Ε. www.gowireless.gr • CONTOUR 

φωτογραφικές μηχανές  BAD sales@bad.net.gr • Οπτικοακουστικά Μέσα  PHOTOSTATION IKE www.photostation.gr • Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: st.plano@yahoo.gr  ΦΟΙΒΟΣ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Και Προστασίας Πνευματικών 

Δικαιωμάτων Φωτογράφων www.foebus.gr  LIGHTCRAFT WORKSHOPS www.lightcraft.gr • Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια  CARTOTECNICA Ti.Ci. www.cartotecnicatici.com • Εργοστάσιο κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ και photobook  EXPAND DIGITAL www.expand.gr • PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER • 

FARGO • KODAK  ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ www.baxevanidis.gr • Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά εξαρτήματα • Εισαγωγές & κατασκευές διαφ/κών δώρων  RENTPHOTOVIDEO www.rentphotovideo.gr • Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & video 

 IKΑROS MEDIA PACKAGING www.ikmediapack.gr • Eιδικές συσκευασίες & κατασκευές για CD, DVD, Blu Ray special packaging, deluxe packaging, θήκες dvd γάμου βάπτισης  VK • Χειροποίητα άλμπουμ digital.album.vk@gmail.com  EL GRECO www.elgrecoalbum.gr • Χειροποίητα και ψηφιακά album • Φωτογραφικό εργαστήριο: 

Εκτυπώσεις, Επικολλήσεις, Καμβάδες  ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. www.calavitis.gr • ARRI • ZEISS • SACHTLER • ANGENIEUX • COOKE • ORCA • DEXEL • EGRIPMENT • LEMO • ETC • AEQ • DK  HAPPYBOX A.E. www.happybox.gr • Ψηφιακά & κλασικά άλμπουμ • Κουτιά συσκευασίας πολυτελείας • Ψηφιακές εκτυπώσεις  ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – 

ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ www.palmosshop.gr • AURORA • MY SLAVE • GEMSTAR • Led • Soft Box• Φωτιστικά • Αξεσουάρ για φωτογραφία & βίντεο  GREEKROTORS - MY HELIS www.myhelis.com www.greekrotors.gr • RC MODELS εξοπλισμός αεροφωτογράφησης  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. www.arvanitis-p.gr www.arvanitishop.gr  • UNIBIND • 

DEVELOP  ATHENS ART STUDIO www.athensartstudio.gr • Φωτογραφικά σεμινάρια & workshops  ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ. - HELLENIC PHOTO FRAME www.gatsiasat.gr • Kορνίζες ξύλινες • Πασπαρτού • Ψηφιακές εκτυπώσεις FineArt • ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Aναλώσιμα και εξώφυλλα για ψηφιακά άλμπουμ www.photogiannoulis.com  

ΒΑTTERYPACK.GR www.batterypack.gr • FUJITSU • RENATA • POWERSONIC • FUJITRON • LITEXPRESS • VINERGY • LISHEN • ANSMANN: • SAFT • GS YUASA • ULTRALIFE  MBIKE EVENTS & DIGITAL www.bikefestival.gr  www.mbike.gr • Εκδόσεις  NEXUSMEDIA www.nexusmedia.gr • Φωτογραφικές εκδόσεις  IP HOST www.

ipdomain.net  VOVOUSA FESTIVAL www.vovousafestival.gr 

Οι εκθέτες

 
ÙÑΑΡΙΟ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: ÐáñáóêåõÞ 20 Μαρτίου 16:00 έως 21:00 Σάββατο 21, Κυριακή 22 & ÄåõôÝñá 23 11:00 έως 21:00

Για να δείτε αναλυτικά τους εκθέτες κάντε κλικ εδώ

Eκθεσιακό ΚέντροEκθεσιακό Κέντρο  
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Η έκθεση - θεσμός για την τεχνολογία 
& τις εφαρμογές του imaging

www.photovision.gr
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Bρείτε πρόσκληση δωρεάν εισόδου στη PHOTOVISION  

στον ΦΩΤΟγράφο που κυκλοφορεί 
δ ά όδ PHOTOVI
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http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-235/
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Η φωτογραφική αγορά στους ρυθμούς της Photovision

�������� ���������
Rentphotovideo

Θεωρώ ότι η κατάσταση της ελληνικής φωτογραφικής 

αγοράς δέχτηκε πιέσεις και κάμψη τα τελευταία χρόνια 

κυρίως όχι  από λάθος κινήσεις του κλάδου μας, αλλά 

από κινήσεις των συναφών κλάδων όπως της διαφήμισης, 

της τηλεόρασης, των εκδόσεων κ.α. εκεί όπου είδαμε 

καταστροφικά πράγματα. Θέλω να επισημάνω  ότι οι 

περισσότερες εταιρίες των φωτογραφικών συνεχίζουν 

να δραστηριοποιούνται στο 2015 με θετική διάθεση για 

ανάκαμψη. Όσο αναφορά τον κλάδο του εμπορίου νομίζω 

ότι κινείται σε επίπεδο με μικρά διαθέσιμα αποθέματα 

προσπαθώντας να κρατήσει κεφάλαιο κίνησης. Η εταιρεία 

μας είναι επηρεασμένη από αντίστοιχα rental house του 

εξωτερικού, ο λόγος είναι ότι  θέλουμε να «δανειστούμε» την 

τεχνογνωσία ετών, μιας και στον Ελλαδικό χώρο η υπηρεσία 

υπήρχε κυρίως για κινηματογραφικά είδη. Η πορεία μας 

τα τελευταία χρόνια είναι ανοδική γιατί καταφέραμε να 

καλύψουμε τις ανάγκες του φωτογράφου για εξοπλισμό 

και  τεχνολογία με αρκετά μικρό κόστος. Οι επαγγελματίες 

μείνανε ανταγωνιστικοί χωρίς να έχουν ξοδέψει κεφάλαιο για 

αγορά εξοπλισμού που σε μικρό χρονικό διάστημα δεν θα 

τους κάλυπτε. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και οι προσφορές 

των εταιρειών βρίσκονται πια αναρτημένα στα websites  και 

ο λόγος ύπαρξης της έκθεσης δεν είναι  μόνο να   πουλήσεις 

ή να αγοράσεις. Μια εμπορική έκθεση είναι εν γένει γιορτή. 

Η προσωπική επαφή και η ανταλλαγή απόψεων είναι πάντα 

σημαντική και απαραίτητη.

����� �!"����#��
Noritsu - Norilab Hellas

Από το 2008 η κατάσταση της ελληνικής αγοράς imaging 

εμπορικά είναι άμεσα συνυφασμένη με την πορεία της 

οικονομίας της χώρας με τις δυσβάστακτες φορολογικές 

επιβαρύνσεις και τη μείωση τζίρου περίπου 30-40% ετησίως.

Λειτουργώντας αλυσιδωτά οι εταιρίες Imaging έχουν επηρεαστεί 

το ίδιο σημαντικά από τις εξελίξεις της φωτογραφικής επιχείρησης 

όπως και από την παγκόσμια οικονομική ύφεση, ως εκπρόσωποι 

και συνεργάτες οίκων κατασκευής φωτογραφικών προϊόντων 

προερχόμενων από την παγκόσμια αγορά. 

Οι αισιόδοξες προοπτικές που αναμένουμε στο μέλλον 

προκύπτουν καταρχάς από την αργή αλλά σταθερή ανάκαμψη της 

εγχώριας οικονομίας αλλά και της ψυχολογίας του καταναλωτή. 

Συμπληρωματικά, ο φωτογράφος που πλέον έχει αποκτήσει πολύ 

καλή τεχνογνωσία, έχει στη διάθεσή του να επιλέξει σύγχρονο 

εξοπλισμό λήψης, επεξεργασίας και εκτύπωσης φωτογραφίας 

καλύτερο όσο ποτέ σε κόστη πολύ πιο ελκυστικά σε σχέση με 

το παρελθόν. Στο επίπεδο της 

φωτογραφικής επιχείρησης και 

του φωτογράφου υπάρχει ραγδαία 

βελτίωση της ποιότητας σε λήψη, 

επεξεργασία και εκτύπωση  που 

προήλθε κυρίως από την ανάγκη 

για απόκτηση υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης μέσω μαθημάτων, 

σεμιναρίων, ερευνών κλπ.

Όσον αφορά τις εμπορικές 

εταιρείες/αντιπροσωπείες imaging, 

πραγματικότητα αποτελεί πλέον η 

απουσία  αναξιόπιστων εταιρειών-

κομητών, που με σκάνδαλα και 

ατασθαλίες μόνο πληγές άφησαν. 

Στο φωτογραφικό χάρτη της 

χώρας έχουν παραμείνει μόνον 

οι  νοικοκυρεμένες εταιρείες με 

πρόγραμμα, στόχους και πλάνο, 

ώστε να επιβιώσουν και να 

ξεπεράσουν το σκόπελο της κρίσης.
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ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ

Μέσα στην αντίξοη διεθνή συγκυρία η Ελλάδα βιώνει τις αλλαγές στον 

χώρο του imaging καθυστερημένα αλλά αρκετά πιο έντονα. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα την συρρίκνωση των προσφερόμενων υπηρεσιών 

όπως κλείσιμο εργαστηρίων, στούντιο φωτογραφίας, απαξίωση της 

δουλειάς των φωτογράφων και μείωση του λιανικού εμπορίου.

Μετά το αρχικό σοκ, δημιουργείται η ανάγκη για πιο εξεζητημένες 

υπηρεσίες που ο καταναλωτής δεν μπορεί ή δεν συμφέρει να κάνει 

μόνος του. Το ζητούμενο είναι μια διαφορετική αντιμετώπιση μέσα από 

την προσωπική επαφή και την εξειδίκευση. Η γνώση του αντικειμένου 

καθίσταται μονόδρομος. Επιπλέον 

παρατηρούμε μια μερική ανάκαμψη 

της αναλογικής φωτογραφίας έστω 

σαν κάτι vintage ή φαινόμενο hipster. 

Στην παρούσα κατάσταση όσες 

δουλειές γίνονται απαιτούν άριστο 

αποτέλεσμα με την καλύτερη δυνατή 

τιμή. Ο συνδυασμός αυτών μας 

επιτρέπει να συνεχίζουμε για εικοσιέξι 

χρόνια στον ίδιο, ανανεωμένο πλέον, 

χώρο και να ατενίζουμε το μέλλον με 

αισιοδοξία.

Έχοντας λάβει μέρος σε όλες τις 

PHOTOVISION που έχουν γίνει από 

την αρχή του θεσμού μέχρι σήμερα 

πιστεύω ότι η επίδραση είναι πάντα θετική και η επαφή και γνωριμία με 

τους επαγγελματίες και τους ψαγμένους ερασιτέχνες έχει εδραιώσει την 

επιχείρηση μας στον χώρο της φωτογραφίας.

�!(��%� ���%�� 
MC MANIOS

Ο τομέας του 

imaging 

εκπροσωπεί μια 

πολύ ενδιαφέρουσα 

από καλλιτεχνική 

και εμπορική άποψη 

αγορά και χαιρόμαστε 

που την εξυπηρετούμε 

με συνέπεια τόσα 

χρόνια.

Η εμπειρία μας αφορά 

εξ ολοκλήρου την 

κινηματογραφική και 

τηλεοπτική αγορά και 

έτσι νιώθουμε ότι δεν είμαστε απολύτως αρμόδιοι 

να σχολιάσουμε την κατάσταση, τις τάσεις και το 

μέλλον της φωτογραφικής αγοράς. 

Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι τα πράγματα μπορεί 

να είναι δύσκολα και η άνιση διαφοροποίηση των 

τιμών σε καταστήματα του εξωτερικού επιδεινώνει 

την κατάσταση. ‘Ετσι, λοιπόν, εκεί όπου εστιάζουμε 

εμείς είναι ποιοτικά προϊόντα σε τιμές που 

ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες του εξωτερικού. 

Μπορεί να είναι δύσκολο και καμιά φορά μη 

πραγματοποιήσιμο αλλά αποτελεί μονόδρομο. 

Περιμένουμε με χαρά την έκθεση διότι για 

πολλούς αποτελεί σημείο αναφοράς και ευκαιρία 

να δουν, να πουν και να αποφασίσουν. 

Τα λέμε εκεί!

Virtual, 
πολυεπίπεδη περιήγηση
 Όλη η έκθεση σε λήψεις 360ο

Video & 
στιγμιότυπα
 Όλη η έκθεση σε λήψεις ΗD

20
11

www.photovision.gr
https://www.youtube.com/watch?v=jJl61sXaJAA&feature=youtu.be
http://exponet.gr/2011/photovision2011/
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http://www.athenianbrewery.gr/
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Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’

12:00 - 13:30 | Τips για καλύτερες φωτογραφίες
Πως μπορούμε να βγάλουμε πετυχημένες φωτογραφίες, τεχνικά άρτιες και συνθετικά ολοκληρωμένες, με τον απλό καθημερινό 

μας φωτογραφικό εξοπλισμό (ακόμη και με το φακό του κιτ ή με μια καλή compact).

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00 - 15:30 | Γνωρίστε το Adobe Lightroom
Το δημοφιλές πρόγραμμα της Adobe δεν είναι μόνον ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης και οργάνωσης του φωτογραφικού 

μας υλικού αλλά στην τωρινή μορφή του, το Adobe Lightroom 5.7 χαρίζει πολλές δυνατότητες διορθώσεων και επεξεργασίας 

χωρίς ειδικές γνώσεις.

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:00 - 17:30 | Βίντεο με DSLR
Το επαγγελματικού επιπέδου video με μηχανές DSLR αλλάζει τη μορφή της εικονοληψίας με πρωτόγνωρες δυνατότητες και 

κορυφαία ποιότητα εικόνας. Στο σεμινάριο θα εξοικειωθούμε με τα βασικά της επιλογής και ρύθμισης μηχανής και φακού, τα 

απαραίτητα αξεσουάρ, τα μυστικά της χρήσης DSLR στην εικονοληψία, ειδικές τεχνικές όπως slow motion και timelapse κλπ..

Εισηγητής: Σέργιος Κοτσόβουλος
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

18:00 - 19:30  | Τα μυστικά των φωτογραφικών χαρτιών inkjet
Οι τελειομανείς της εκτύπωσης Fine Art και όσοι θέλουν το maximum της ποιότητας στις inkjet εκτυπώσεις θα μάθουν τα πάντα 

για την κατασκευή, τα φινιρίσματα και τις ειδικές χρήσεις των ποικίλων φωτ. χαρτιών και ποιό είναι το πλέον κατάλληλο για μία 

συγκεκριμένη εφαρμογή.

Εισηγητής: Γιάννης Μαυρομματάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

20:00 - 21:30  | Οργανώστε το τέλειο φωτογραφικό portfolio 
Το portfolio είναι  ο καθρέφτης του φωτογράφου, το αντίκρυσμα και η πιο πιστή απόδειξη της φωτογραφικής δημιουργίας. 

Μάθετε τα μυστικά για να παρουσιάσετε το ιδανικό δείγμα δουλειάς και να προωθήσετε το φωτογραφικό υλικό σας.

Εισηγήτρια: Ιωάννα Βασδέκη
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) 

Σεμινάρια για όλους
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ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για την διευκόλυνση των επισκεπτών τα ‘‘ Σεμινάρια για όλους’’ θα επαναληφθούν με το ίδιο περιεχόμενο, 

στις ίδιες αίθουσες, την ίδια ώρα και με τους ίδιους εισηγητές και την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ. 

www.photovision.gr
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-1/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-gnoriste-to-adobe-lightroom/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-vinteo-me-dslr/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-ta-mistika-ton-fotografikon-chartion-inkjet/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-organoste-to-telio-fotografiko-portfolio/
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Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’

12:00 - 13:30 | Καλιμπράρισμα οθόνης και εκτυπωτή
Σε ένα εντατικό σεμινάριο, μάθετε τα βασικά της χρωματικής διαχείρισης σε ψηφιακό περιβάλλον και αποκτήστε γνώσεις για 

χρωματικά προφίλ οθόνης και εκτυπωτή, έτσι θα ελέγχετε συνολικά τη χρωματική πιστότητα της δουλειάς σας είτε σε οικιακό 

περιβάλλον είτε αν δίνετε εκτυπώσεις σε εργαστήριο.

Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00 - 15:30 | Φωτογραφίζοντας με drones
Τα τηλεκατευθυνόμενα και εξοπλισμένα με κάμερες drones (ελικοπτεράκια) έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Είναι πραγματικά 

απαραίτητα για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί; Τί θα πρέπει να σκεφτεί ο επαγγελματίας φωτογράφος/εικονολήπτης 

πριν προβεί στην αγορά ενός τέτοιου εργαλείου; Ποιες οι τεχνικές προδιαγραφές των drones που κυκλοφορούν στην αγορά; Τί 

πρέπει να προσέχουμε ώστε να διασφαλίζουμε τον εξοπλισμό μας αλλά και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων κατά τη διάρκεια 

της πτήσης; Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται επίδειξη πτήσης drone και των ιδιαιτεροτήτων αυτής. 

Εισηγητής: Παύλος Συμεών, Ίωνας Κατρακάζος
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:00 - 17:30 | Εισαγωγή στο Photoshop
Βασικά εργαλεία, επιλογές, χρώματα και ροή εργασίας. Παρουσίαση των βασικών εργαλείων για τοπικές επεμβάσεις. Διαχείριση 

του φωτός μέσα στην εικόνα. Αναλυτικές επιλογές τμημάτων της εικόνας. Χρωματικές επεμβάσεις και σημασία της ροής 

εργασίας σε σχέση με τους τύπους αρχείων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το σεμινάριο απευθύνεται σε μη εξοικειωμένους με το πρόγραμμα.

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

18:00 - 19:30 | Μάσκες και layer modes στο Photoshop
Προχωρημένες εργασίες πάνω σε συνδυασμούς των layers και στην επιλογή τμημάτων της εικόνας. Επιλεκτική τονική και 

χρωματική επέμβαση. Επεξεργασία και τελειοποίηση της μάσκας. Κατανόηση και χρήση των layer modes που ανοίγουν 

καινούριους ορίζοντες στην φωτογραφική επεξεργασία.

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

20:00 - 21:30  | Επεξεργασία πορτραίτου στο Photoshop
Αρχιτεκτονική προσώπου και λογική ομορφιάς. Εργαλεία και μεθόδευση ρετουσαρίσματος. Βελτίωση δέρματος χωρίς να 

χαθούν οι πόροι του. Τονισμός ματιών, χειλιών και ανάπλαση του φωτισμού πάνω στο πρόσωπο. 

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)
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Σεμινάρια για όλους

www.photovision.gr
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-kalimprarisma-othonis-ke-ektipoti/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-fotografizontas-me-drones/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-isagogi-sto-photoshop/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-maskes-ke-layer-modes-sto-photoshop/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-epexergasia-portretou-sto-photoshop/
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Σάββατο 21 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’

11:30 - 13:30 | Eταιρική εκδήλωση Ανάπτυξη ΕΠΕ
Εφαρμογές χρωματικής διαχείρισης με εργαλεία της εταιρίας XRite

Είσοδος δωρεάν

14:00 - 16:00 | Εταιρική εκδήλωση FishEye
Ενημέρωση εμπορικών πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες 

Είσοδος δωρεάν

16:30 - 18:30 | Σύγχρονες τεχνικές Video Shooting
Το σεμινάριο αναλύει όλες τις σύγχρονες τεχνικές εικονοληψίας, περιγράφοντας τα επί μέρους στάδια. Από την οργάνωση, 

προετοιμασία και διανομή του υλικού, έως την βιντεοκάμερα, τα φωτιστικά σώματα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, προτείνονται 

αποδοτικές και οικονομικές λύσεις που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανάλογα με το είδος της εκάστοτε παραγωγής. 

Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

19:00 - 21:00 | Σκηνοθεσία 
Στο δίωρο σεμινάριο, δίνονται απαντήσεις με βάση τους δύο στόχους κάθε «εφαρμοσμένου» οπτικοακουστικού έργου: την 

παράθεση επαρκών πληροφοριών για το θέμα και τη δημιουργία δι-αιθητικής επικοινωνίας, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον. 

Οι παράγοντες που εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο καλός σχεδιασμός (σχεδιασμός αφήγησης, έρευνα, 

υποδομή σε πρόσωπα και εξοπλισμό) και η δημιουργικότητα στη χρήση των εκφραστικών μέσων (κάμερα, ήχος, φωτισμός, 

μοντάζ κλπ). Μ’ άλλα λόγια, η σκηνοθεσία.

Εισηγητής: Ιωάννης Σκοπετέας
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)
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Σεμινάρια για επαγγελματίες

www.photovision.gr
www.photovision.gr
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-sigchrones-technikes-video-shooting/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-skinothesia/
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SPARKLING  &  STILL  WINES

Η  νέα  άποψη  στο  κρασί  είναι  ασπρόμαυρη...

www.facebook.com/BiancoNeroWines      www.tsililis.gr

Χορηγός 
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http://www.tsililis.gr/
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Σεμινάρια για επαγγελματίες

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’

11:30- 13:30 | Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο - Από τη θεωρία στη πράξη 
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο, ασχολείται με την επεξήγηση όλων των τεχνικών όρων που συναντάμε καθημερινά, κατά τη 

σύγχρονη ροή εργασίας, στην ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Γίνεται εκτενής ανάλυση στο τι είναι τα video formats και οι codecs, 

καθώς επίσης και πια είναι τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε (π.χ. color space, bit depth, chroma 

sampling) πριν επεξεργαστούμε το ψηφιακό υλικό. Πιες είναι οι καταλληλότερες ρυθμίσεις κατά την εξαγωγή του υλικού, ανάλογα 

με το μέσο διανομής (DVD, Blu-Ray, Internet, κ.τ.λ.)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00-16:00 | Μοντάζ με EDIUS 
Μάθετε βήμα-βήμα όλα τα στάδια επεξεργασίας βίντεο με το EDIUS. Από τις αρχικές ρυθμίσεις και την εισαγωγή υλικού, την 

επεξεργασία του βίντεο και του ήχου, τον τιτλισμό και την εξαγωγή της τελικής παραγωγής σε διαφορετικά μέσα. Μάθετε τα 

εργαλεία color correction του EDIUS και γνωρίστε τα σημαντικότερα plug-ins για color grading και audio mastering.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:30-18:30 | Εικονοληψία & Φωτισμός 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ερμηνεία της έννοιας του φωτός στον κινηματογράφο και η πρακτική εφαρμογή του. Τι είναι η 

οπτική αφήγηση και πια τα κινηματογραφικά μέσα του κινηματογραφιστή. Παρουσίαση των τύπων των φωτιστικών μονάδων και 

πρακτικά παραδείγματα φωτισμού και διαχείρισης φωτεινών πηγών. Τα οφέλη και η εφαρμογή των παραπάνω, σε μικρότερου 

μεγέθους παραγωγές.

Εισηγητής: Αργύρης Θέος
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

19:00-21:00 | Σύγχρονη επιχειρηματική στρατηγική πωλήσεων 
Το σεμινάριο δίνει απαντήσεις σε καθημερινούς προβληματισμούς σχετικά με τις πωλήσεις υπηρεσιών και προϊόντων (λειτουργικό 

κόστος, αθέμιτος ανταγωνισμός, κρίση, πτώση τιμών), για φωτογράφους και εικονολήπτες, μέσα από την προτροπή υιοθέτησης 

μίας ενιαίας επιχειρηματικής στρατηγικής ενώ παράλληλα, παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για την αξιοποίηση, σύγχρονων 

ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης και μάρκετινγκ.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Κάποια από τα επαγγελματικά σεμινάρια ενδέχεται να επαναληφθούν την Δευτέρα 23 Μαρτίου μόνον στην 

περίπτωση που υπάρξει ικανός αριθμός ενδιαφερομένων. 

www.photovision.gr
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-psifiaki-epexergasia-vinteo-apo-ti-theoria-sti-praxi/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-montaz-me-edius/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-ikonolipsia-fotismos/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-sigchroni-epichirimatiki-stratigiki-poliseon/


������ 12��	
�� 276 •  ��	���� 16 MA����	 2015

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

����������	
������� ��������	
�����
�����������
�������
�����
��	
��
�����
����	
��������� 

��������	
���	��	�����	��	�	������������	���������

Μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων

Σάββατο 21 Μαρτίου 2015

16:00 - 17:30 | Το ιδανικό φωτογραφικό περιοδικό σήμερα!
Συνάντηση με τους αναγνώστες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αλλά και αναγνώστες άλλων περιοδικών (ελληνικών & 

ξενόγλωσσων). Ανταλλαγή απόψεων, καταγραφή επιθυμιών, αυτοκριτική, ...παράπονα και ότι άλλο προκύψει!

Εισηγητές: Συντάκτες περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ & άλλοι δημοσιογράφοι 

Διοργάνωση: Περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Είσοδος ελεύθερη

18:00 - 21:00 | Φωτογραφία glamour/γυμνού
Τρίωρο σεμινάριο που περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση του είδους και του απαιτούμενου εξοπλισμού/φωτισμού. 

Θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο για όλους τους συμμετέχοντες.

Εισηγητές: Αλ. Βογιατζάκης - Γ. Μυριαγκός
Κόστος: 45 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

12:00 - 13:30 | Συνδιάσκεψη Π.Ο.Φ.
Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους τοπικών σωματείων αλλά και μεμονωμένους επαγγελματίες φωτογράφους 

απ’ όλη την Ελλάδα. 

Είσοδος ελέυθερη

18:00 - 21:00 | Φωτογραφία glamour/γυμνού
Τρίωρο σεμινάριο που περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση του είδους και του απαιτούμενου εξοπλισμού/φωτισμού. 

Θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο για όλους τους συμμετέχοντες.

Εισηγητές: Αλ. Βογιατζάκης - Γ. Μυριαγκός
Κόστος: 45 ευρώ (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

PHOTOWEDDINGSTORIES 
EΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Hall 4. 

Για τις αιτήσεις εγγραφής, για το κόστος, για το αναλυτικό πρόγραμμα και για πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν 

στο περιεχόμενό τους θα πρέπει να απευθύνεστε στους διοργανωτές μέσω του παρακάτω ιστότοπου:

www.wedseminars.com

www.photovision.gr
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-workshop-fotografia-glamour-gimnou/
http://www.photo.gr/shop/photovision/seminario-workshop-fotografia-glamour-gimnou/
http://wedseminars.com/convention-2015/
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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

5
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Τα Ιμαλάια από... ψηλά. 
Το ελικόπτερο σηκώνεται από το Κατμαντού και το υψόμετρο των 4.600 ποδών και κατευθύνεται στη 
ψηλότερη κορυφή των Ιμαλαΐων στα 24.000 πόδια. Οι επαγγελματίες της εναέριας λήψης με εξοπλισμό ULTRA 
HD παίρνουν καταπληκτικά ακούνητα πλάνα. Διάρκεια 2’ 31’’. Απολαύστε το!

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E"#)���: Τάκης Τζίμας, �%!'*'���� �����+��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

��,%('��$"�%�: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Mαρία Ιωάννου

�%�.���(!%�: 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 


����$!

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://vimeo.com/121045965
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������	 ��� Kiosk, Minilab ��� ���������� �������
��

� ������ 	
����� Frontier Inkjet Minilab ���	��� ��� �������� ����� ����������
� ��� ��
��
������ ���
�, 
���� ��������� (�)46�(�)43x(Y)35,4cm, �!�
�� ���"
�� ���� �
 #��
� ����� 23kg ��� ����� ���
����� ��-
������. $
 ������
 �!���� 
� 	�
�����%��� ��� ������� ��&� 	��������, ��� � 	
������ ��������� ��!-

	����, �� 9�13cm ��	 21x100cm, ���!	�� ����� �� ������� �� 	����� ���.

�������	��
��� ��� ����������
��� �	�������
� ���

'*�+/ 1 & 78. 797:8+:;9 • 176 54 • �7=7>� ?7=':�

$'=.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr

�

http://www.fujifilm.eu/gr/
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Συνέδριο ΦΟΙΒΟΥ 
Στο Ιωνικό Κέντρο στην Πλάκα, 6 και 7 Μαρτίου 2015

Με επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς επιστημονικών εισηγήσεων, 

πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο 6 και 7 τρέχοντος, στην 

μεγάλη αίθουσα του νεοκλασσικού κτηρίου του Ιωνικού Κέντρου, το Συνέδριο του 

Φοίβου με θέμα Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ. Kατά την έναρξη χαιρετισμούς 

απηύθυναν πολιτικοί εκπρόσωποι κομμάτων ενώ η έναρξη των εργασιών κηρύχθηκε 

από τον Πρόεδρο του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Φωτογράφων 

ΦΟΙΒΟΣ κο Γιώργο Παπαθανασίου, που είχε και την οργανωτική ευθύνη. Παραθέτουμε 

ολόκληρο το χαιρετισμό του Προέδρου: 

Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να παρευρεθείτε στο Συνέδριο που 

οργανώνει ο ΦΟΙΒΟΣ με θέμα  «Η Πνευματική Ιδιοκτησία σε Κρίση»

Και για να μην θεωρηθεί ίσως πρωθύστερος ο όρος «κρίση» που συμπεριλαμβάνεται στο 

θέμα, ας δούμε τί μας ώθησε στη διοργάνωση του συνεδρίου αυτού:

Πήραμε λοιπόν αυτή τη πρωτοβουλία γιατί διαπιστώσαμε πως κατά την τελευταία δεκαετία, 

παράλληλα με την αλματώδη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, παρατηρήθηκε στην αγορά, 

αλλά και σε νομοθετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δειλά - δειλά στην αρχή, βέβαια, μία 

νέα μορφή σύνδεσης της πνευματικής ιδιοκτησίας με το εμπόριο και μάλιστα με καταχρηστική 

οικειοποίηση της πρώτης, δηλαδή της πνευματικής ιδιοκτησίας, από το εμπόριο.

Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2005, εσφαλμένα, ισχυρίζεται ότι η 

λειτουργία και οι πρακτικές αδειοδότησης των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), 

εμποδίζουν την ανάπτυξη της ενιαίας 

ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη. Η 

ανακοίνωση Αιτιάσεων στις αρχές του 

2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για αποδυνάμωση των συμβάσεων 

αμοιβαιότητας μεταξύ Ευρωπαϊκών 

ΟΣΔ, απορρίφθηκε βέβαια στη συνέχεια 

από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων μετά από προσφυγή 

πολλών Ευρωπαϊκών ΟΣΔ. Η ζημιά, 

όμως, είχε γίνει.

Για χρονικό διάστημα πάνω από επτά 

χρόνια, οι Οργανισμοί Συλλογικής 

Διαχείρισης πάσχιζαν να αποσείσουν τις 

κατηγορίες σε βάρος τους. Παράλληλα 

τα Ευρωπαϊκά όργανα: 

- Είτε προωθούσαν νομοθετήματα,όπως 

η Οδηγία 2012/28 για κάποιες 

επιτρεπόμενες χρήσεις «ορφανών 

έργων», που, κατά την άποψη μας, 

«ορφανοποιούν» τα έργα και ιδίως 

τις φωτογραφίες και, όπως η Οδηγία 

2014/26, «Για τη συλλογική διαχείριση 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 

και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και 

για τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών 

για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών 

έργων στην εσωτερική αγορά», ένα 

νομοθέτημα που δημιουργεί παντελώς 

καινούργιες συνθήκες στην αγορά της 

μουσικής καθώς και στη συλλογική 

διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας,

- Είτε θεωρούσαν ότι ολόκληρη σειρά 

αναλυτικών και τεκμηριωμένων 

αποφάσεων του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Padawan, 

Amazon κλπ.) δημιουργεί δήθεν 

σύγχυση στην αγορά αναφορικά με 

το θέμα της εύλογης αμοιβής επί των 

τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούνται 

για ιδιωτική αναπαραγωγή έργων και 

ανέθεταν σε τέως Επίτροπο να κάνει 

πραγματογνωμοσύνη και Έκθεση, 

με την οποία, όμως, καταγράφονταν 

συμπεράσματα και προτάσεις νια 

παντελώς άλλα ζητήματα (νέες 

τεχνολογίες, ψηφιακή αγορά κλπ.) και 

προωθούνταν με ταχύτατες διαδικασίες 

η Αναθεώρηση της Οδηγίας 2001/29 

για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η 

οποία αναμένεται το Σεπτέμβριο του 

2015, καθώς και νέα Οδηγία για τις 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες των μέσων 

ενημέρωσης.

Φωτογραφίες: Γιώργος Γρηγορόπουλος 

Συνέχεια στην σελίδα 18
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Αυτό που έχουμε διαπιστώσει, οι δημιουργοί και συγγενικοί δικαιούχοι, είναι ότι ιδιαίτερα 

κατά τα τελευταία πέντε (5) χρόνια, ανεξάρτητα κι επιπλέον της κρίσης που αντιμετωπίζει 

η Ελλάδα, αφ’ ενός μειώθηκαν δραματικά τα δικαιώματα που μπορούμε πλέον να 

εισπράξουμε και αφ’ ετέρου αυξήθηκαν τα κόστη δικαστικής αναζήτησης, συλλογής, 

διαχείρισης και λειτουργίας των Οργανισμών μας, σε μια εποχή που τους έχουμε 

ιδιαίτερα ανάγκη, στην εποχή της αδιάκοπης επέκτασης των νέων τεχνολογιών. Τα ίδια 

διαπιστώνουν και οι λοιποί Ευρωπαίοι δημιουργοί και συγγενικοί δικαιούχοι.

Αντί να δούμε, όμως, κάποια προσπάθεια βελτίωσης της τραγικής οικονομικής 

κατάστασης των δημιουργών και δικαιούχων από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πληροφορούμαστε τη μεταβίβαση της Διεύθυνσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη Γενική 

Διεύθυνση για τη Ψηφιακή Οικονομία και Κοινωνία, έπειτα από δεκαετίες λειτουργίας της 

στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και ακούμε το νέο Επίτροπο (Έντιγκερ, κατά 

την ακρόαση του από το Ευρωκοινοβούλιο στις 29/9/2014): να τονίζει τη σημασία της 

προώθησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, καθώς επίσης της απασχόλησης, της 

ανάπτυξης, των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας για την προώθηση των επενδύσεων 

και τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης να ανακοινώνει τη ριζική αλλαγή 

των κανόνων περί πνευματικών δικαιωμάτων, μέσω νέας Οδηγίας το 2015, για τη 

διαδικτυακή προσβασιμότητα στον πολιτισμό, σε προσιτές τιμές, και για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων, των εκτός Ευρώπης Πολυεθνικών που εκμεταλλεύονται το 

διαδίκτυο, διαπιστώνοντας έτσι ότι συνεχίζει να ακολουθεί την λανθασμένη πολιτική και 

τους σχεδιασμούς της προηγούμενης Επιτροπής (βλ. π.χ. την αποσυρθείσα Λευκή Βίβλο), 

να ανακοινώνει νέα οδηγία για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες των μέσων ενημέρωσης 

(AVMSD), η οποία τονίζεται πως πρέπει να διασφαλίσει ότι τόσο οι πολίτες όσο και η 

βιομηχανία καρπώνονται τα οφέλη των οπτικοακουστικών υπηρεσιών, αλλά δεν ακούμε 

οποιαδήποτε αναφορά και πρόβλεψη για τα δικαιώματα των ανθρώπων που παράγουν 

τον πολιτισμό, των δημιουργών και των συγγενικών δικαιούχων, των εργατών του 

πολιτισμού.

 Αντίθετα διαπιστώνουμε ότι η απαραίτητη ενίσχυση της ανεπαρκέστατης προστασίας των 

δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο δεν απασχολεί και δεν ενδιαφέρει:

- Ούτε τη νέα Επιτροπή (π.χ. έναντι της διαδικτυακής πειρατείας, έναντι της ασυλίας των 

διαμεσολαβούντων από οιαδήποτε ευθύνη στην Οδηγία 2000/31 για το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο κι έναντι της δωρεάν και ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης των έργων μας από 

παρόχους αναζήτησης ή/και περιεχομένου)

-Ούτε το νέο Κοινοβούλιο (ενδεικτικά παραπέμπουμε στα όσα ακραία και σε βάρος των 

δικαιούχων έχουν προταθεί με το Σχέδιο Έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου και στα όσα 

επίσης αναφέρθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Νομικών θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου για 

την Αναθεώρηση της Οδηγίας 2001/29),

Ενώ και τα δύο αυτά όργανα διατυμπανίζουν ότι κύριος στόχος τους είναι η οικονομική 

ενίσχυση των Πολυεθνικών βιομηγανιών. που μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις 

εδρεύουν εκτός Ευρώπης και χρησιμοποιούν τα πνευματικά μας έργα, ενώ, συνακόλουθη 

συνέπεια είναι η αποδυνάμωση της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, πιστεύουμε, εύλογα, ότι δικαιολογείται πλήρως ο 

τίτλος του θέματος του Συνεδρίου μας.

Στόχος μας είναι, μέσω των εισηγήσεων έγκριτων νομικών εξειδικευμένων στη Πνευματική 

Ιδιοκτησία και εκπροσώπων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, που εντάσσονται στις 

θεματικές Ενότητες:

- Νέες Τεχνολογίες & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας,

- Συλλογική Διαχείριση & Πάροχοι Ψηφιακού Περιεχομένου - Το Δίκαιο του Ελεύθερου 

Ανταγωνισμού,

- Νομοθετική Πολιτική Ε.Ε.: Ψηφιακή Τεχνολογία & Συλλογική Διαχείριση.

- Να έχουμε τη βάση ενός δημιουργικού διαλόγου που με την βοήθεια των έμπειρων 

συντονιστών κάθε Ενότητας θα αποτελέσει την έναρξη για την διαμόρφωση μιας νέας 

Εθνικής Πολιτικής έναντι του κύματος των προκλήσεων που έρχεται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

Εκφράζουμε και πάλι τις βαθιές ευχαριστίες του Οργανισμού μας για την παρουσία σας και 

ελπίζουμε όλοι ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό Συνέδριο.”

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015

Γ. Παπαθανασίου πρόεδρος ΦΟΙΒΟΥ

Σ. Τσούκος νομικός σύμβουλος ΦΟΙΒΟΥ

Ε. Σταματούδη, Διευθύντρια ΟΠΙ

Μ.Βechett αντιπρόεδρος Ευρ. Πυραμίδας

=>���!?���$@ Συνέχεια από την σελίδα 16
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• Πόσο καιρό δραστηριοποιείστε στην 

αγορά;

Σαν επωνυμία Noritek Hellas η εταιρεία 

ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2013. 

Παρόλα αυτά τα μέλη της έχουν 

εμπειρία πολλών ετών στον χώρο (κατά 

μέσο όρο πάνω από είκοσι) καθώς 

έχουν συνεργαστεί με τις μεγαλύτερες 

στον φωτογραφικό χώρο εταιρείες 

δηλαδή Noritsu, Agfa και Kodak.

Τι φάσμα επαγγελματικού εξοπλισμού 

καλύπτετε ως προς το service και 

ανταλλακτικά;

H εταιρεία μας είναι επίσημος 

αντιπρόσωπος της Noritsu σε πωλήσεις 

μηχανημάτων, service και ανταλλακτικά 

σε Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης έχει το 

επίσημο service των Kodak Kiosk στην 

Κύπρο. Οι πελάτες μας μπορούν να 

βρουν όλα τα ανταλλακτικά Kodak στην 

Νοritek Hellas: ανταγωνιστικότητα και νέες ιδέες
Συνέντευξη με το management

εταιρεία μας. Επίσης καλύπτουμε τα μηχανήματα Fujifilm Frontier με ανταλλακτικά ενώ τα 

υποστηρίζουμε και στο service. Παρόλα αυτά θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Noritek 

Hellas είναι μια κυρίως εμπορική εταιρεία. Η πώληση χημικών, χαρτιών και αναλωσίμων 

για Noritsu και Fujifilm minilab καθώς και Kodak kiosk printers είναι οι πρώτες μας 

εμπορικές κινήσεις στην Ελληνική αγορά.   

Ποια στρατηγική υιοθετείτε για την προσέγγιση της αγοράς;

Η εταιρεία μας έχει επεκταθεί πλέον και στον τομέα του εμπορίου, γεγονός που μας 

προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στις σχέσεις μας με τους πελάτες. Συγκεκριμένα έχει 

βελτιωθεί σημαντικά ο τρόπος διαχείρισης των προβλημάτων εκ μέρους μας καθώς, 

έχουμε πλέον τη δυνατότητα και την ευελιξία με την ευρύτατη γκάμα προϊόντων και 

υπηρεσιών που διαθέτουμε να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας και να πορευόμαστε μαζί. 

Αποδίδουμε ιδιαίτερο βάρος στις συνεργασίες μας και κατανοώντας την πρωτοφανή ύφεση 

που χαρακτηρίζει την αγορά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να παράγουμε κάθε φορά το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Είναι αλήθεια ότι έχετε προσανατολισμό και σε άλλες αγορές; Τι αποτελέσματα έχει αυτή 

σας η πρωτοβουλία;

Μια ξεχωριστή δραστηριότητά μας είναι η δυνατότητα υποστήριξης στους πελάτες μας 

στο κομμάτι της πληροφορικής. Αυτό που εννοώ είναι ότι μπορούμε και τους παρέχουμε 

εξοπλισμό (server, PC, laptop), software καθώς και υποστήριξη. Μέχρι στιγμής το κομμάτι 

αυτό έχει αναπτυχθεί πολύ καλά καθώς έχουμε επεκταθεί και σε πελάτες εκτός του 

φωτογραφικού χώρου.

Mε τι κινήσεις αντιμετωπίζετε την κρίση στο photofinishing;

Η Noritek Hellas γεννήθηκε μέσα στην κρίση. Αυτό μας κάνει πιο δυνατούς και ώριμους 

από ποτέ. Ένας τρόπος είναι η πλήρης προσαρμογή του τιμοκαταλόγου μας στις συνθήκες 

της εποχής αυτής. Η βασικότερη κίνησή μας είναι όμως να αυξήσουμε το εμπορικό 

μας κομμάτι έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε πολλά στον επαγγελματία με 

αποτέλεσμα να είμαστε πολύ ευέλικτοι στην παροχή service.

�'�C��!'+� 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΦΥΔΑΝΑΚΗΣ
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                     ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ Θ. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗ

• Ας κάνουμε μία ιστορική αναδρομή. Πού ανάγονται οι πρώτες εμπορικές 

δραστηριότητες της οικογένειας Δαμκαλίδη;

Η δραστηριότητα ξεκίνησε το 1945. Ο Θωμάς Δαμκαλίδης δούλευε επί 

10 περίπου χρόνια σαν πωλητής στην πολυεθνική Κοdak, τη μεγαλύτερη 

εκείνη την εποχή εταιρεία φωτογραφικών, η οποία είχε από τότε 

υποκατάστημα στην Ελλάδα. Τον Απρίλιο του 1945, ουσιαστικά αμέσως μετά τον πόλεμο, 

η Kodak αποφάσισε να κλείσει το υποκατάστημά της στην Ελλάδα. O Θωμάς Δαμκαλίδης 

πήρε τότε την απόφαση να ξεκινήσει μαζί με τον συνάδελφό του στην Kodak, τον Νίκο 

Ησαϊάδη, μία αυτόνομη δραστηριότητα στο χώρο της φωτογραφίας, στο χώρο δηλαδή 

που γνώριζε πολύ καλά λόγω της δραστηριότητάς του στην Kodak.

• Ποιά ήταν η κατάσταση της ελληνικής αγοράς εκείνα τα πέτρινα χρόνια; Πού έδρευε η 

εταιρεία; 

Η πρώτη αυτή επαγγελματική δραστηριότητα είχε έδρα στο Σύνταγμα, στην οδό 

Καραγιώργη Σερβίας 7 και λίγο μετά στον ίδιο δρόμο αλλά στον αριθμό 14. Η 

φωτογραφική αγορά ήταν τότε κάτι πολύ εξειδικευμένο. Aφορούσε μόνο τους 

επαγγελματίες.  Tα προϊόντα που διακινούνταν ήταν φωτογραφικές πλάκες, φιλμ και 

χαρτιά. Φυσικά όλα ήταν αποκλειστικά ασπρόμαυρα.
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Οι κ.κ. Δημήτρης Δαμκαλίδης και Γιάννης Δαμκαλίδης με τον κο Richiro Obana (Nikon) κατά την υπογραφή του συμβολαίου συνεργασίας με το 
ιαπωνικό εργοστάσιο (1979).

• Ποιά ήταν τα πρώτα προϊόντα που 

έδωσαν σημαντική ώθηση στην 

επιχείρηση τα πρώτα μεταπολεμικά 

χρόνια; 

Η συνεργασία που έδωσε σημαντική 

ώθηση στην επιχείρηση ήταν η  

αντιπροσώπευση επί 20 χρόνια της 

Agfa και αφορούσε τα προϊόντα που 

προανέφερα.  

Σε όλη αυτή την περίοδο 

η Agfa είχε ηγετικό ρόλο στην αγορά 

των φωτογραφικών.  Η σχέση αυτή με 

την Agfa διατηρήθηκε μέχρι το 1969. 

Συνεχίστηκε με την Ilford που εθεωρείτο 

εκείνη την «ασπρόμαυρη» εποχή ως 

η εταιρεία με τα ποιοτικότερα προϊόντα.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι 

η συνεργασία με την Ilford συνεχίζεται 

μέχρι και σήμερα, χωρίς βέβαια να έχει το 

μέγεθος εκείνης της εποχής.  

Εκτός όμως από την Agfa και την Ilford, 

η δραστηριότητα του πατέρα μου 

περιελάμβανε και άλλες αντιπροσωπείες 

με μεγάλα ονόματα όπως την Exakta σε 

φωτογραφικές μηχανές, την Braun σε 

επαγγελματικά φλας και προβολείς, την 

Elmo σε κινηματογραφικές μηχανές και 

�'�C��!'+�

την Broncolor σε studio flash. Όλες αυτές οι εταιρείες ήταν την εποχή εκείνη πολύ 

γνωστές και έχαιραν φήμης στον επαγγελματικό χώρο της φωτογραφίας.

• Πότε ξεκίνησε η δεύτερη γενιά και πότε άρχισε η συνεργασία με τη Nikon; 

Η δεύτερη γενιά, δηλαδή ο Γιάννης και εγώ, ξεκινήσαμε το 1974 και 

η συνεργασία με τη Nikon άρχισε το 1979.

• Τι δυσκολίες είχαν οι δεκαετίες 1970 και 1980; Ποιά ήταν η αναπτυξιακή 

στρατηγική που ακολουθήσατε και ποιές οι επιτυχίες – ορόσημα που καθόρισαν την 

θετική εξέλιξη αυτά τα χρόνια; 

Δύσκολα χρόνια τότε: Υψηλοί δασμοί και δυσθεώρητη διαφορά τιμής προϊόντων 

μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι από τα στοιχεία 

εισαγωγών που είχαμε, οι ποσότητες φωτογραφικών φλας (που δεν επιβαρύνονταν 

με μεγάλους δασμούς) ήταν 10πλάσια από την ποσότητα των φωτογραφικών 

μηχανών (που είχαν μεγάλο δασμό εισαγωγής!). Ήταν δηλαδή προφανές ότι τεράστια 

ποσότητα φωτογραφικών μηχανών ερχόταν στην Ελλάδα λαθραία. 

Σε εκείνα τα «δύσκολα» χρόνια, εκτός από τη Nikon, η εταιρεία μας αντιπροσώπευε 

και διένειμε τα προϊόντα της Polaroid του μεγαλύτερου και μοναδικού τότε οίκου με 

προϊόντα στιγμιαίας φωτογραφίας που είχαν μεγάλη εφαρμογή στον επαγγελματικό 

φωτογραφικό χώρο. 

Η σχέση μας με την Polaroid κράτησε περίπου 25 χρόνια, από το 1982 μέχρι και το 

2006 όταν η ψηφιακή τεχνολογία επικράτησε καθολικά στο χώρο της φωτογραφίας.  

Ήταν μία εξαιρετική περίοδος για την εταιρεία μας διότι δεν υπήρχε ούτε ΕΝΑ 

φωτογραφικό κατάστημα στην Ελλάδα που να μην συνεργαζόταν με τα προϊόντα 

Polaroid. Όλες οι φωτογραφίες για διαβατήρια, διπλώματα, κάρτες

υγείας, φοιτητικές ταυτότητες κλπ. ήταν όλες Polaroid.

Εκτός από τη Nikon και την Polaroid πρέπει φυσικά να αναφέρω ότι είχαμε ξεκινήσει 



������ 24��	
�� 276 •  ��	���� 16 MA����	 2015

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

1990. Αναμνηστική φωτογραφία από την μετεγκατάσταση της επιχείρησης στα νέα γραφεία στο Π. Φάληρο
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από το 1982 τη συνεργασία 

μας με τη Varta σε όλη της την 

γκάμα των μπαταριών (εκτός από 

μπαταρίες αυτοκινήτων). 

Η συνεργασία αυτή ήταν 

εξαιρετική και συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία.

• Ποιά ήταν η εξέλιξη της 

αγοράς και της εταιρείας σας την 

δεκαετία του 1990; 

Το κύριο χαρακτηριστικό εκείνης 

της περιόδου είναι φυσικά  η 

πλήρης ένταξη της Ελλάδας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εξέλιξη 

αυτή άλλαξε τα δεδομένα στην 

φωτογραφική αγορά. Οι τιμές 

των προϊόντων στην Ελλάδα ήταν πλέον στα ίδια περίπου επίπεδα με τις τιμές στις 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες και δημιουργήθηκε επιτέλους και στην Ελλάδα μία αξιόλογη 

αγορά φωτογραφικών μηχανών, φακών, κλπ. Φυσικό επακόλουθο είναι να μεγαλώσει 

ο κύκλος εργασιών της εταιρείας μας. Έτσι παίρνουμε την απόφαση να φύγουμε από την 

ιστορική έδρα της Καραγεώργη Σερβίας και να εγκατασταθούμε στο Παλαιό Φάληρο.

• Ας έρθουμε τώρα στο πιο πρόσφατο παρελθόν. Δεκαετία 2000. Ποιές είναι οι 

εξελίξεις; 

Η ψηφιακή φωτογραφία εμφανίζεται στην αγορά και σε εντυπωσιακά σύντομο χρονικό 

διάστημα εκτοπίζει την αναλογική φωτογραφία. Η προϊοντική γκάμα της εταιρείας μας 

εμπλουτίζεται με προϊόντα της SanDisk, που όπως γνωρίζετε ήταν ο δημιουργός της 

ψηφιακής κάρτας. 

Σε αυτή την περίοδο η εξαιρετική προϊοντική γκάμα Nikon σε συνδυασμό με τη μεγάλη 

προσπάθεια που καταβάλαμε, έφεραν τη Νikon στην πρώτη θέση στην αγορά 

των φωτογραφικών μηχανών compact & DSLR με βάση τα στοιχεία της GFK. Το γεγονός 

αυτό είναι και η αιτία επανειλημμένων βραβεύσεων της εταιρείας μας από τη Nikon.
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1996: O τότε Γενικός Διευθυντής της Polaroid βραβεύει την εταιρεία για τις εξαιρετικές επιδόσεις της 

Mία από τις πρώτες καταχωρήσεις της επιχείρησης 
‘‘Ν. ΗΣΑΪΑΔΗΣ - Θ. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ’’. Δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος (Ιούλιος 
1954) του περιοδικού ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ’’ που εξέδιδε τότε η Ε.Φ.Ε.

Πρώτη καταχώρηση Nikon που δημοσιεύτηκε στο 
περ. ΦΩΤΟγράφος Νο10 (Ιούλιος 1991) 
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ΘΩΜΑΣ Δ. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ
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O κ. Θωμάς Δαμκαλίδης ο πρεσβύτερος στo 

περίπτερο της εταιρίας στη PHOTOVISION 2011
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• Σε τεχνικό επίπεδο πώς 

καλύπτονται τα προϊόντα της 

εταιρείας σας; 

Για την επισκευή των προϊόντων 

η εταιρεία μας διαθέτει δικό της 

service με άριστους τεχνικούς που 

κάθε χρόνο επιμορφώνονται πάνω 

στις τεχνικές εξελίξεις και στα νέα 

μοντέλα που έρχονται στην αγορά.

• Πείτε μας τις επιθυμίες σας για 

το επιχειρηματικό μέλλον και 

τα σχέδια της νεότερης γενιάς 

Δαμκαλίδη.

Όπως γνωρίζετε, η τρίτη γενιά έχει 

δραστηριοποιηθεί εδώ και μερικά 

χρόνια και ουσιαστικά σήμερα 

συνυπάρχει η δεύτερη μαζί με την 

τρίτη γενιά.  

Για να είμαι όμως αντικειμενικός 

πρέπει να πω ότι ουσιαστικά η 

τρίτη γενιά πλέον τρέχει το έργο. 

Είναι προφανές ότι πάρα πολλά 

πράγματα έχουν αλλάξει στο χώρο 

της φωτογραφίας.  Η τεχνολογία, τα 

δίκτυα διανομής και η προϊοντική 

γκάμα είναι εντελώς διαφορετικά σε 

σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. 

Είναι αυτονόητο ότι η ανάγκη 

γρήγορης προσαρμογής και 

πρόβλεψης των επερχόμενων 

εξελίξεων είναι προϋπόθεση για την 

επιτυχή σταδιοδρομία στην αγορά.   

Το σχέδιο της νέας γενιάς είναι 

η συνέχιση των δραστηριοτήτων 

στο χώρο της εικόνας και των 

ηλεκτρονικών καθώς και η 

περαιτέρω αύξηση της προϊοντικής 

γκάμας που διαθέτουμε στην 

αγορά, πάντα με την ίδια 

φιλοσοφία, δηλαδή με ποιοτικά 

προϊόντα και με την καλύτερη 

δυνατή τεχνική υποστήριξη αυτών 

και μετά  την πώληση.

photo.gr

www.photo.gr
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Παρόλο που τότε το Αtomos Ninja έλυνε πολλά προβλήματα στη ροή εργασίας, 

και σε άκρως ανταγωνιστική τιμή, δεν γνώρισε την αναμενόμενη επιτυχία κυρίως 

γιατί ήταν πιο τεχνολογικά προηγμένο από τις μηχανές. Θυμίζουμε, για παράδειγμα ότι 

η Canon EOS 5D MkII, που ήταν ο κινητήριος μοχλός για την διάδοση του professional 

videο με DSLR,  δεν έδωσε ποτέ καθαρή έξοδο HDMI. Η ανακοίνωση της Sony A7S, με 

την τόσο υψηλή ευαισθησία ISO και τον χαμηλό θόρυβο αλλά και την καθαρή έξοδο 4Κ 

από το HDMI έφερε ανακατατάξεις στον χώρο του DSLR/CSC video και επανέφερε στο 

προσκήνιο την ανάγκη για μια λύση όπως το Ninja. Η έξοδος της A7s ανταποκρίνεται 

στην προδιαγραφή της Sony με την εμπορική ονομασία QUHD (Quad High Definition) με 

ανάλυση 3840x2160 (που ισοδυναμεί με τέσσερις οθόνες 1080 σε διάταξη 2x2) στα 25 

καρέ το δευτ. Όμως η Sony A7S δεν μπορούσε να εγγράψει εσωτερικά και έτσι μετά από 

προτροπή των κατασκευαστών η Atomos παρουσίασε το Shogun. 

Γνωριμία
To Shogun είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγραφής και επισκόπησης εικόνας και 

ήχου. H συσκευή περιλαμβάνει επαφικό μόνιτορ 7,1 ιντσών και γράφει σε σκληρούς 

δίσκους εικόνα και ήχο τεσσάρων καναλιών (με επαγγελματικά βύσματα XLR και 

phantom power). Το Shogun έρχεται με 5 master caddy για δίσκους 2.5’’ (κλασσικούς 

ή SSD). Υπάρχει όμως και  το προαιρετικό RAID caddy που μπορεί να δεχτεί και 

κλασσικούς δίσκους 2.5 ιντσών ακόμα και χαμηλής ταχύτητας περιστροφής 5400 

στροφών σε συστοιχία RAID. H συμβατότητα με SSD και η υποστήριξη καρτών CFast 

κάνουν το Shogun ένα από τα πιο ευέλικτα και αποδοτικά 4Κ/HD field recorders. Το 

Atomos Shogun
Δοκιμάσαμε το πρώτο προσιτό 4K recorder!

Η Atomos δραστηριοποιείται εδώ και μερικά χρόνια στην παραγωγή συστημάτων 

εγγραφής βίντεο πεδίου (field recorders). Σε ένα χώρο που κυριαρχούν οι ακριβές 

επαγγελματικές λύσεις, η Atomos παρουσίασε πριν μερικά χρόνια το αρκετά 

oικονομικό Ninja παράλληλα με την αύξηση της δημοτικότητας των DSLR και CSC 

στο professional video.

Του Νίκου Μύρτου

Η πίσω όψη 

χωρίς μπαταρία 

και δίσκο, 

εμφανές το 

αθόρυβο 

σύστημα ψύξης 

και οι είσοδοι 

έξοδοι SDI. Στη 

δεξιά μεριά 

βρίσκουμε το 

πλήκτρο on/off 

, την υποδοχή 

ρεύματος  και 

την είσοδο ήχου(τροφοδοτικό 

και break out καλώδιο 

περιλαμβάνονται). Στην αριστερή 

πλευρά έχουμε την είσοδο/έξοδο 

HDMI, την έξοδο ακουστικών και την 

θύρα για απομακρυσμένη λειτουργία 

με το πρωτοκόλο LANG.

��"%��
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RAID είναι απαραίτητο για την εγγραφή βίντεο 4Κ σε απλούς μηχανικούς δίσκους ενώ η 

εγγραφή σήματος HD πραγματοποιείται απρόσκοπτα, όπως συνέβαινε και με το Ninja.

Πρώτες εντυπώσεις
 Τα προϊόντα της Atomos πάντα φημίζονταν για την συσκευασία τους. Το Shogun δίνεται 

με ειδικά σχεδιασμένη σκληρή θήκη κατασκευασμένη από την Ιταλική εταιρεία HPRC, 

η οποία περιέχει όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ. Με την αγορά του Shogun ο χρήστης 

πρέπει να προμηθευτεί μόνο δύο εξτρά υλικά, ένα καλώδιο HDMI και κάποιο δίσκο SSD. 

Σχετικά με τους SSD το Shogun έχει την πιο μεγάλη λίστα συμβατότητας δουλεύοντας 

σχεδόν με όλους τους επώνυμους κατασκευαστές. Να σημειώσω εδώ ότι η πρώτη κίνηση 

μετά την αγορά θα πρέπει να είναι το registration που ξεκλειδώνει την τριετή εγγύηση. 

Δοκιμή
Με την παραλαβή του demo, προβήκαμε στην αναβάθμιση μιας και μόλις είχε 

κυκλοφορήσει το πρώτο software update. Η αναβάθμιση γίνεται εύκολα. Μόλις 

κατεβάσουμε το αρχείο το βάζουμε στο root ενός δίσκου (υπάρχει Usb 3.0 dock στην 

συσκευασία) και με την εκκίνηση της συσκευής  γίνεται η αναβάθμιση. Η συσκευή 

στο τέλος σβήνει και το αρχείο. Η διαδικασία πήρε μερικά λεπτά χωρίς προβλήματα. 

Φυσικά σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά (αν π.χ.  διακοπεί το update λόγω διακοπής 

παροχής ρεύματος) υπάρχει η επιλογή του hard reset από τον χρήστη για επαναφορά 

σε εργοστασιακή κατάσταση. Το file system που επιλέγει η Atomos είναι το exFAT που 

αναγνωρίζεται πλήρως σε όλα τα σύγχρονα λειτουργικά. Και εδώ να θυμίσω πάλι την 

βασική αρχή λειτουργίας που λέει ότι φορμάρουμε κάρτες και δίσκους μόνο στην μηχανή 

που θα τα χρησιμοποιήσουμε.

Επιδόσεις
Ας περάσουμε στις επιδόσεις και τη λειτουργία του Shogun. Εδώ θα μου επιτρέψετε 

ένα μικρό προσωπικό σχόλιο: έχω θέμα με τα μόνιτορ αφής που τόσες κάμερες έχουν 

ενσωματώσει γιατί λερώνονται.Το Shogun προσφέρει οθόνη αφής 7,1’’ 0 ����+'� 

1920"1200pixel ��� &���� ��
��+ 640 ���00����, �����0&���0(��+ %
'��+ ��� 

0�����
�� (�� &���� ��� '+'�+�� 
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���� �� �0
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���'���� ��+ 
��� � /	����� ��� ����0��� ����!��'� ��� ��>��, !0	� ��
��+0 

�� �����	�
'�+0 !�� ("�+� 0�#'� %��0����� �� �!'���, �� &���� ��� �� 0(�3�� �	� 

'+'�+#�. ��� �+'��� !,�� ��%
/� � ����'�+�'��� ' "#�� ��� ��0� �����
/� �� �� 

���'�(�� ' '+�%'�0!����. ?�'� '�� Shogun &�
'��+0 &
��� �'!%�+� ��� 1!%�+� 

(loopback) HDMI, ��� SDI 4� 12G/6G ��� 3G ��� 
'�%� �"�+ 0 &$'0��� XLR (0 �� 

"��'� ��+ breakout cable ��+ 0���("���). ��0������ '�0
	'�: �� '�0� ��+ %("��� �o 

Shogun 0('	 HDMI 
��� source depended, %���%� %� �� �+30
/�+0 0
�. ?�'� ��! ��� 

A7s 0����$0 �� ����+0 0!�� QUHD 25p ��� �� �����(� 0�� �����
/����� '��� �#%��� 

�������. �� ���������+0 '�0� 1080p ("�+0 ��� %+���!���� �� �1������'�+0 ��� 

����+��
� pulldown #'� �� ���>�+0 '�� ��3+0��! framerate. � Atomos %'0$��� 

��� ��� �$1�'�  �	� +��'����/!0�	� ��0�#� 	� plug’n’play ��! ��� 3$�� HDMI. 

2'�� ����� �� %$��� '�(��� ��� ���'	����� 0�+ «����1����», �� �+���'��� 0!�����  


��� 1������� !��� &�(��+0 ����
� � !��� 3(��+0 �� %
1�+0 ��� %�+��� 0��. ��� 

«�%
� ��� 0�"��» !0	� �� '	'�! 0!����� ��(�� �� 
��� ����'���!. ����	� ��
�	 

�� ����%"�# !�� �� Shogun ���%
%� '	'��. 2"� �!'� ����
 (�"��� ����0�����'0(�� 

"�	0����� ���� �+�
	� "��� '�� ����
� ��+ �'	0��#��. �� ����0�����'0� ��+ 

Shogun 
��� '�� ��!�+�� REC709, �� �
'�0� "�	0����! '������ ��� HDTV. �� REC709 

����� '��� ���
��>� ��+ «!,�� &�(��� ��
����» (What You See Is What You Get, 

WYSIWYG) ��� �� "�#0��� ��+ 
��� ��� /	����� ��! ���� ��!�+�� !�	� �� Log C. 

��� (1��� �1'�+�� +���"� ��� �� Spyder ��� �� 0���
 � "��'��� �� ���� �� %��! ��+ 

����0�����'0�. � �+'
� !0	� %� 
��� '��� "�	0����� ���
0��� ���� '�� &��3����� 

scopes ��+ �� Shogun ���'�(�� '�� ����'0��! ��+. ��� �%
� %� &�'�/!0�'� '�� �� 

&�(��+0 '�� 0!�����: �!'� � ���
3'� !'� ��� � �	���!���� ����/�+� ������� 0 ��� 

'+�3��� %�+����, &�'�/!0�'� !0	� '�� ����
� ����+'�� '�0���� ��� �+�! ��� 
��� 

�!'� '�0������. �� Shogun ���'�(�� !'� 
��� �����
���� ��� '	'�(� �+30
'��. �(�� 

��! focus assist 2:1 ��� zebra +���"� ��� � %+���!���� ��� blue check. 

Η ειδικα σχεδιασμένη από την HPRC 

βαλίτσα του Shogun, περιέχει την 

συσκευή, 5 θήκες δίσκων, μπαταρία, 

φορτιστές, καλώδιο για τον ήχο, 

USB3 dock.

Το Shogun έχει όλα τα απαραίτητα 

εργαλεία ελέγχου εικόνας και 

χρώματος. Μέσα από πολύ εύχρηστα 

μενού μπορούμε να ενεργοποιήσουμε 

εύκολα μόνιτορ κυματομορφής, 

χρώματος RGB, έλεγχο λευκών 

(luma), σπεκτρογράφο 3d και 

έλεγχο με μπάρες και bluecheck 

για καλιμπραρισμα εισόδου. 

Συμπληρωματικά προσφέρει focus 

assist 2:1, στάθμες ήχου, λειτουργία 

false color και προβολή zebra 

0-100%.

��"%��
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���''��! waveform, RGB Parade ��� 

3D Vectorscope �# �(��� ("�+0 ��� 

����+��
� False Color. �� ����'0��! 

��� Atomos 
��� ���� ���$ ���%����! 

��3#� �o 0��$ ("� �����3
 ���! ��� �� 

����+��
� 
��� ���%����� ���	0(�� '��� 

�3!��. ���	 %1�� +���"�+� �� ����+��
� 

��� �� ������� ����
� "	��'0(�� ' %$� 

����+� ��� � ������
�'� ��+� 
��� ���$ 

$����. ��0������ &��3�� ��� � 3('� �	� 

������#� ����
	�, ("�+0 ���� �����(� 

���	 ���'���, ���	 ' !�� �� 0���� ��� 

�3!��� ��� '�� �(���� ' 0���� 0(�3��. � 

3('� ����/� �+����� 0 ���! ����0� ���	 

��+� �# � %������� ��+� �+30
/��� 0('� 

��! �� 0��$ ��+�.  �+������ � '+'�+� 

�����
���� ���$ ���� '��� "���'�� 
� 


��� &�%	0(�� ���	 '��� ��0�� 
� 

'�� "(��. �� 0(�3�� ��� �� &���� 
��� 

�%�����. ?�� '�0�����! '�0
� �����0
�� 
��� �� ������� on/off �� ���
� 0 ���! 

����0� ���%#�� �� ����+��
� ���� #'� �� ����$������ ��3�� "���'0�
. �� �� 

'+�%+�'�+0 �+�! ��� 0 �� %+���!���� (���1�� ������� 0('	 ��� ����� ("�+0 

(�� '	'�! �����0����! ����
�.

��
������ �� 1��'�+0 �� 3(0� �	� ���'��!0�	� �	%
�	�. �+�� �� '���0� ��� 

0 �� ��+��
� update �� Shogun ����� '�0� 4:2:2  8bit ' �#%��� Apple ProRes 

(LT, 422, HQ) ��� ���'�(�� ��� XML metadata ��� ��+3
�� '+����'
� 0 Final 

Cut ��� Premiere Pro. ������� ��� ���� ��������� ProRes 2160/p � 1080i/p. ���� 

�� ���!� �� �#%��� 
��� �
�� ������'����
, ���� � Atomos ("� %'0+�
 !�� ' 

�!0�� ���&�30
'�� ����'0���$ 3� ���'�(�� ��� ��� ������ ��+ �#%��� Avid 

DNxHD ��� +���! 1080 ��� ��� �� 4� ��� +��'����1� ��+ 0� ��	�'����$ Cinema DNG 

' ���!���� 1���#0�� ��! ��� ����. ����"� %���%� �%� (��� &�'��!� '"%��'0!� 

#'� �� ("�+0 ��� Digital Cinema ��%!'�� ���� ��� (�� �#%��� ��� ��3����! ��! 

�� ProRes. �� '�0�#'�+0 !�� ���� ��� +�$���� +��'����1� ��+ ("� � �"�����
� 

ProRes � ������!��'� ��� Avid 
��� �
'�� 1������� �������� ��� cross platform. ���
 

���!��+ �� ��$0 !�� � Atomos +��'���
/� !�� � '"%
�'� ��+ Shogun 
��� “future 

proof” (1 �$ ��� �� ��
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www.stamos.com.gr, info@stamos.com.gr
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«Τέχνην ποιώ δια της 
παραθεήσεως»
Ομαδική έκθεση  με τίτλο "ΜΕΤΑ-
νάστευση-μόρφωση-κίνηση"

Οι καλλιτέχνες Βασίλης Καρκατσέλης 

και Θάνος Καρώνης μαζί με τις ομάδες 

καλλιτεχνών που συντονίζουν, οι οποίες 

αποτελούνται από τους εικαστικούς και 

φοιτητές της Α.Σ.Κ.Τ. σας προσκαλούν 

στα εγκαίνια της έκθεσης έργων που 

δημιούργησαν στους χώρους της 

γκαλερί, στo πλαίσιο του καλλιτεχνικού 

συμποσίου με τίτλο «Τέχνην ποιώ δια της 

παραθεήσεως». 

Με θεματικό άξονα την κοινωνική 

και πολιτική επικαιρότητα και 

υλικά του φυσικού τοπίου άλλοτε 

επεξεργασμένα και άλλοτε όχι, εικάζουν 

και διαπραγματεύονται τις ισορροπίες 

που καλούμαστε να βρούμε στη 

καθημερινότητα, μέσω της παραθέησης, 

πορευόμενοι δηλαδή ο ένας δίπλα στον 

άλλο.

Συμμετέχουν:

Λίτσα Γκάνη, Αλεξάνδρα Νάκου, Μαρία 

Παναγιώτου, Ελένη Παπαδοπούλου, 

Θανάσης Πούλιος, Βασίλης Καρκατσέλης.

Βασίλης Αλεξάνδρου, Γιάννης Μονογυιός, 

Άννα Λιόκα, Μαρία Μηλιώτη, Δημήτρης 

Παλάντζας, Έλιο Σαμαράς, Θάνος 

Καρώνης.

Διάρκεια έως 28 Μαρτίου 2015

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 

16:30-20:00

Σάββατο 11:00-14:00 

Επιμέλεια έκθεσης: Στέλλα Μανικάτη

Vlassis Art Gallery

Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα, 54625, 

Θεσσαλονίκη.

Apple 
Υπενθυμίζει την επικείμενη απομάκρυνση του Aperture και την 
άφιξη του Photos

Με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η Apple 

προειδοποίησε ακόμη μια φορά τους χρήστες του Aperture, ότι το εν 

λόγω πρόγραμμα θα πάψει να είναι διαθέσιμο μέσα από το AppStore και 

θα αντικατασταθεί από το νέο πρόγραμμα επεξεργασίας και οργάνωσης 

φωτογραφιών, ’Photos’, τις πρώτες μέρες της άνοιξης. Ωστόσο, διευκρινίζεται 

ότι το Aperture θα εξακολουθεί να είναι λειτουργικό μέσα από το τελευταίο 

λειτουργικό σύστημα της, Yosemite. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι χρήστες του 

θα είναι σε θέση να μεταφέρουν απρόσκοπτα τη βιβλιοθήκη τους στο νέο Photos 

συμπεριλαμβανομένου ρυθμίσεις, λευκώματα, λέξεις-κλειδιά και μεταδεδομένα. 

Τέλος για εκείνους που δεν θα υποδεχτούν το επερχόμενο λογισμικό ως ιδανική 

λύση, να σημειωθεί ότι η Adobe προσφέρει plugin για εύκολη μεταφορά της 

βιβλιοθήκης από το Aperture στο Lightroom.

Flasher
LED φλας για smartphones και tablets

Τα ενσωματωμένα αδύναμα φωτιστικά στοιχεία των 

smartphone και tablets δυσκολεύουν τη χρήση 

ειδικά όταν θέλουμε αυτό το κάτι παραπάνω. 

Κατά καιρούς πολλές ανεξάρτητες εταιρίες έχουν 

προσπαθήσει να δώσουν τη δική τους εκδοχή για 

τη λύση του προβλήματος. Ήρθε η σειρά της Vision 

global να παρουσιάσει τo flasher, αναζητώντας 

χρηματοδότηση μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας 

crowdfunding Kickstarter. Πρόκειται για ένα LED 

panel μικρών διαστάσεων που αποτελείται από 

21 λυχνίες LED, προσαρμόζεται στην υποδοχή 

ακουστικών τoυ smartphone ή tablet και ζυγίζει 

μόλις 24gr. Δεν συνοδεύεται από κάποια ειδική 

εφαρμογή ενώ στη διάθεση του χρήστη βρίσκονται 

δύο επίπεδα έντασης. Η γωνία της δέσμης φωτός 

είναι περίπου 75° και φυσικά με μια περιστροφή 

μπορεί να γίνει αξιοποιήσιμο και από τη μπροστινή 

κάμερα της συσκευής. H μπαταρία χωρητικότητας 

350mAh δίνει 60-80 λεπτά συνεχούς λειτουργίας και 

επαναφορτίζεται μέσω microUSB. Η θερμοκρασία 

χρώματος είναι 5600°Kelvin. Αναμένεται να 

κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.
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Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης
Καταγεγραμμένη Μνήμη

Το Goethe-Institut Thessaloniki και το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

ανακοινώνουν τα εγκαίνια της έκθεσης «Recorded Memories – Καταγεγραμμένη 

Μνήμη» την Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015. Στην έκθεση παρουσιάζονται τα 

έργα είκοσι δύο καλλιτεχνών από έντεκα χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

οι οποίοι πραγματεύονται ερωτήματα που αφορούν τη συλλογική μνήμη, τους 

τόπους μνήμης, τις διαφορετικές κουλτούρες της μνήμης, καθώς και τον ρόλο 

της εικόνας στις διαδικασίες αυτές. Με τη χρήση φωτογραφιών και βίντεο, οι 

καλλιτέχνες εξετάζουν μέσα από τα έργα τους   τρόπους με τους οποίους το 

παρελθόν εξακολουθεί να είναι παρόν σε αυτήν τη στιγματισμένη από συγκρούσεις 

και πολέμους περιοχή της Ευρώπης. Η έκθεση παρουσιάζει όχι μόνο πολύ 

διαφορετικές μεταξύ τους ιστορικές αφηγήσεις, αλλά και διαφορετικούς τρόπους 

χρήσης της κάμερας: τη νηφάλια ή την υποκειμενική καταγραφή, τη βιογραφική 

αφήγηση, την ιστορική ανάλυση, καθώς και την αποτύπωση του ίχνους μιας 

δράσης. Τη μεγάλη αυτή έκθεση  επιμελήθηκε η Constanze Wicke, συνεργαζόμενη 

με επιμελητές και φορείς (μεταξύ των οποίων το Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης) από τις έντεκα χώρες που συμμετέχουν: Αλβανία, Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος, Μολδαβία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρουμανία, 

Σερβία και Τουρκία.

Στην έκθεση συμμετέχουν: Hassan Abdelghani/Κροατία, Ana Adamovi�/Σερβία, 

Jelena  Blagovi�/Κροατία, Βαγγέλης Βλάχος/Ελλάδα, Pavel Br�ila/Μολδαβία, 

Michele Bressan/Ρουμανία, kavecS/Ελλάδα, Iosif Királi/Ρουμανία, Πάνος Κοκκινιάς/

Ελλάδα, Milomir Kova�evi�/Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Nikola Radi� Lucati/Σερβία, Nicola 

Mihov/Βουλγαρία, Erhan Murato�lu/Τουρκία, �tefan Sava/Ρουμανία, Stefana 

Savi�/Σερβία, Sašo Stanojkovik/Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία Μακεδονίας, 

Predrag Terzi�/Σερβία, Αντρέας Τσονίδης/Ελλάδα, Peter Tzanev/Βουλγαρία, Žaneta 

Vangeli/Π.Γ.Δ.Μ., Sandra Vitalji�/Κροατία, Μαριάννα Χριστοφίδου/Κύπρος, Fani 

Zguro/Αλβανία.

Εγκαίνια: Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015, ώρα 20.00

20 Μαρτίου - 18 Μαΐου 2015

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης / Αποθήκες & Γραφεία Στρατού (Α’ 

Προβλήτα, Λιμάνι)

ΕΦΕ
14 μελέτες πορτραίτου

Οι συμμετέχοντες στο πρώτο workshop 

πορτρέτου της Ελληνικής Φωτογραφικής 

Εταιρίας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των 

εργασιών τους.

Μία ομάδα 14 φωτογράφων που δούλεψαν 

μαζί και προβληματίστηκαν πάνω στη 

φωτογραφία πορτρέτου και ότι αυτή 

συμβολίζει εκθέτουν τα αποτελέσματα αυτής 

της προσπάθειας. Ξεπερνώντας τον ρεαλισμό, 

που αποδίδει μόνον ως ένα βασικό στοιχείο 

της σύνθεσης τα ατομικά φυσιογνωμικά 

χαρακτηριστικά του εικονιζόμενου προσώπου 

προσπάθησαν να βάλουν στο κάδρο και τα 

ψυχικά χαρακτηριστικά και τα συναισθήματα 

των προσώπων που φωτογράφησαν.

Τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς θα 

εκτεθούν στον εκθεσιακό χώρο της ΕΦΕ από 

το Σάββατο 14 Μαρτίου. 

Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:

Αργυρώ Βλαχογιάννη - Γεώργιος Γκιζάρης - 

Δημήτρης Ζαραφωνίτης -Χρήστος Ζορμπάς 

- Δανάη Καντζάβελου - Σταματίνα Κοκκινάκη 

- Κων/νος Κούστας - Διονύσιος Κούτσης- 

Ντίνος Μινωτάκης- Μνήσαρχος Φίλιππος- 

Κώστας Παναγιάς- Γιάννης Πετρογιάννης- 

Βασίλης Χειράκης - Αγγελική Χρονόπουλου

Επιμέλεια Έκθεσης: Κυριάκος Κόκκος

Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 14 Μαρτίου 

Στις 19:30

Είσοδος ελεύθερη 

Γυθείου 12 Μετρό Αμπελόκηποι
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Olympus SH-2 
Υποστηρίζει αρχεία RAW

Στις αρχές του περασμένου έτους ο σταθεροποιητής σώματος πέντε αξόνων έκανε 

για πρώτη φορά την εμφάνιση του σε μια κάμερα compact: την Οlympus SH-1 

Τώρα ήρθε η σειρά της SH-2 να συνεχίσει αυτό το εγχείρημα ενσωματώνοντας 

μερικές περαιτέρω βελτιώσεις. Πλέον μπορεί να προσφέρει αρχεία RAW και μια 

ποικιλία διαθέσιμων αυτοματοποιημένων ρυθμίσεων για κάθε πιθανή περίπτωση 

νυχτερινής φωτογράφησης. Μετακινώντας τον επιλογέα P,A,S,M στη θέση 

Nightscape ο χρήστης αποκτά πέντε διαθέσιμες σκηνές: νυχτερινό πορτρέτο, 

πυροτεχνήματα, νυχτερινή σκηνή, hand-held starlight και night composite. Όσο 

αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια με τον προκάτοχο της: 

αισθητήρας CMOS 16MP, μεγέθους 1/2.3”, zoom 24x, εύρος ISO 125-6400 και 

δυνατότητα εγγραφής video 1080p/60p. Θα είναι διαθέσιμη τον Απρίλιο σε δύο 

χρώματα: μαύρο και ασημένιο.

Canon
Χρήσιμες συμβουλές για 
φωτογράφους wildlife από την 
Canon

Για την προώθηση του εργαστηρίου 

«Birds as Art» η ιαπωνική εταιρία 

παρουσίασε μια σειρά εκπαιδευτικών 

video που αποτελείται από επτά μέρη και 

αφορά την φωτογραφία wild life. Κάθε 

μάθημα το οποίο διεξάγεται από τον 

διάσημο φωτογράφο πουλιών Arthur 

Morris, διαρκεί έξι λεπτά και αποκαλύπτει 

σημαντικές τεχνικές, ρυθμίσεις και 

συμβουλές που πρέπει να λάβουν υπόψη 

τους οι λάτρεις του είδους. Δεν αποτελεί 

έκπληξη το γεγονός ότι η σειρά αυτή 

περιέχει ένα πλήθος διαφημιστικών 

σχολίων για την Canon αλλά το γεγονός 

αυτό δεν φαίνεται να αναιρεί την αξία των 

παρεχόμενων πληροφοριών. Για τους 

ενδιαφερόμενους: http://www.learn.usa.

canon.com/galleries/galleries/tutorials/

birds_as_art_morris.shtml

Elinchrom ELB 400 Portable
Φορητό επαγγελματικό σύστημα φλας

To ανανεωμένο επαγγελματικό σύστημα φλας ELB 400 της Elinchrom, συμβατό 

με κεφαλές Quadra, προσφέρει ισχύ 424Ws και αυτονομία 350 λάμψεων. Ο 

αγοραστής έχει δύο επιλογές: μία με κεφαλή Action για μικρή διάρκεια λάμψης 

και πάγωμα της κίνησης και μία με κεφαλή Pro για πιο ισχυρές λάμψεις. Σε 

απόσταση 1m και ISO 100 δίνει Guide No 64μ με τον στάνταρ ανακλαστήρα. 

Ας σημειώσουμε ότι με την κεφαλή Action η ελάχιστη διάρκεια λάμψης είναι 

1/4000sec. H mini γεννήτρια που αποτελεί το κέντρο του συστήματος έχει δύο 

εξόδους, μία με συνεχή ρύθμιση σε εύρος 14-280-Ws και μία σε 1-140Ws, 

καταλήγοντας σε αθροιστική ισχύ 424Ws όταν παρέχει ισχύ και στα δύο κανάλια. 

Οι πληροφοριακές ενδείξεις παρέχονται μέσω οθόνης OLED. To σύστημα 

θα πωλείται σε διάφορα πακέτα ανάλογα με τις κεφαλές και τον υπόλοιπο 

εξοπλισμό. Το πρώτο θα περιλαμβάνει τη βασική μονάδα με τη μπαταρία, 

κεφαλή Quadra Action κομπλέ με καλώδιο, ανακλαστήρα και καπάκι, καθώς και 

πομπό EL-Skyport Speed, το δεύτερο θα έχει αντί κεφαλής Action την κεφαλή 

Quadra Pro, το τρίο θα έχει δύο κεφαλές Action και το τέταρτο δυο κεφαλές Pro. 
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Φώτης Καγγελάρης
Τέταρτη έκδοση για το βιβλίο του

Το βιβλίο του Φώτη Καγγελάρη «Το 

βλέμμα και το είναι στην ψύχωση» έφτασε 

στην τέταρτη έκδοση του. Ο συγγραφέας 

αναλύοντας την ψυχωτική διαδικασία 

συνομιλεί μ’ ένα πλήθος συγγραφέων 

από τον χώρο της ψυχοπαθολογίας, της 

φιλοσοφίας, της τέχνης, της πολιτικής και 

άλλων τόπων του λόγου για να αναδείξει τον 

βαθύ πυρήνα του ψυχωτικού υποκειμένου 

ως θεμελίωση της ετερότητας αλλά και να 

υποστηρίξει την εγγύτητα του υποκειμένου 

της τρέλας με το υποκείμενο του σημαίνοντος. 

Η «φυσιολογικότητα» ως άμυνα έναντι 

της φύσης του ανθρώπου αναδύει την 

ανθρώπινη συνθήκη σε Λεξεικ-όν ερμηνείας 

και αναζήτησης νοήματος και την επιθυμία ως 

το όχημα για το ταξίδι στο χρόνο. Επίκαιρη 

και ανανεωμένη η κλασική αυτή μελέτη για 

τη σχιζοφρένεια, σε διάλογο με τα μεγάλα 

ερωτήματα του καιρού μας. Μια καινούρια 

έκδοση από τον Φώτη Καγγελάρη, ένα 

μεγάλο όνομα της ελληνικής διανόησης 

στους τομείς της ιατρικής, της τέχνης και της 

φιλοσοφίας, και επιστημονικός συνεργάτης 

του ΤΕΙ Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών 

Τεχνών. 

Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας
"Μια στιγμή / The Camera in wonderland - Ένα μονοπάτι για το Sirius"

Η Φωτογραφική Ομάδα Λαμίας και ο Δήμος Λαμιέων εγκαινιάζουν την έκθεση 

φωτογραφίας "Μια στιγμή / The Camera in wonderland - Ένα μονοπάτι για το 

Sirius" των Μπόρις Κιρπότιν/ Εύη Καραγιαννίδη που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 

Αρχαίας Αγοράς της Δημοτικής Πινακοθήκης Λαμίας “Αλέκος Κοντόπουλος“. Η έκθεση 

θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου.

 

Διάρκεια έκθεσης 13/3 – 31/3 2015

Ώρες λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης από Δευτέρα έως και Παρασκευή 08.00-14.00

http://www.fotolam.gr/
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BenQ
Στην Ελλάδα τα ομώνυμα επαγγελματικά monitor 

H πολύ γνωστή για τα προσιτά και ποιοτικά digital projector BenQ παράγει 

και πολύ καλά monitor κατάλληλα για επεξεργασία φωτογραφιών που δεν 

εισάγονταν προηγουμένως στην Ελλάδα. Από αυτή την άνοιξη όμως, και αφού 

πρώτα λανσαριστούν στη Photovision, οι φωτογράφοι θα έχουν στην διάθεσή 

τους προηγμένα και ταυτόχρονα προσιτά μοντέλα υψηλών προδιαγραφών και 

μάλιστα πιστοποιημένα για SoftProof (δοκίμιο στην οθόνη). Ενδεικτικό για τις 

δυνατότητες των monitor Benq είναι το μοντέλο PG2401PT που ανήκει στη σειρά 

Pro Graphics πιστοποιημένο σύμφωνα με προδιαγραφές G7 Fogra. Έχει IPS panel 

μεγέθους 24,1in. ανάλυση 1920x1200, γωνία ανάγνωσης 178°/178°, φωτεινότητα 

350cd/m2 και εισόδους Displayport, HDMI, DVI και D-Sub.  DIVITEC
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http://www.photo.gr/news/art-news/to-alati-tis-gis-i-tenia-taxidi-me-ton-korifeo-fotografo-sempastiao-salgkado-stous-kinimatografous-apo-193/
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Kodak Alaris D4600
Πρεμιέρα στη Photovision

Για πρώτη φορά θα λανσαριστεί στην Ελλάδα το εντυπωσιακό εκτυπωτικό διπλής 

όψεως D4600 της Kodak Alaris. Mε τη δυνατότητα για δύο όψεις που αποτελεί 

πραγματική καινοτομία για μηχάνημα θερμικής εξάχνωσης χρωστικών (dye 

sublimation) το D4600 προβάλλει πλέον ως ευέλικτη πλαφόρμα για κάθε είδους 

εκτυπώσεις ακόμη και photobook, αφοιύ διαχειρίζεται χαρτιά από 10x15cm 

ως 20x30cm. To μηχάνημα συνεργάζεται με κιόσκια Kodak που τρέχουν Kodak 

Picture Kiosk v.8.1 ή μεταγενέστερο. 

Συνθετικά κρύσταλλα 
fluorite
Το μέλλον στα φωτογραφικά οπτικά;

Τα κρύσταλλα φθοριούχου ασβεστίου 

(fluorite) xρησιμοποιούνται ως πρώτη 

ύλη για κατασκευή οπτικών στοιχείων 

με χαμηλής διάχυσης (low dispersion). 

Ως γνωστόν, το συγκεκριμένο υλικό έχει 

άριστα χαρακτηριστικά διόρθωσης των 

χρωματικών εκτροπών που ταλανίζουν τα 

απλά κρύσταλλα ενώ πλεονεκτούν και στο 

βάρος κατά 10%. Όμως το φυσικό fluorite 

είναι ακριβό και εξορύσσεται μόνον στην 

Κίνα που διατηρεί το φυσικό μονοπώλιο 

του ορυκτού που για να είναι αξιοποιήσιμο 

πρέπει να έχει καθαρότητα 99,95%. 

Όμως οι δαιμόνιοι Ιάπωνες της Ιwatani 

Corporation στην Osaka σε συνεργασία 

με την εταιρία Uedalime Manufacturing 

και το Πανεπιιστήμιο Νagoya Institute 

of Technology  κατάφεραν να παράγουν 

συνθετικό fluortie από υποπροϊόντα της 

κατεργασίας των ημιαγωγών. Αν και το 

κόστος παραγωγής προς στιγμήν είναι το 

διπλάσιο από το φυσικό υλικό, υπάρχουν 

βάσιμες προοπτικές να μειωθεί εντυπωσιακά 

και να αποτελέσει βασική παραγωγική 

μέθοδο για τις επερχόμενες γενιές φακών.

Kodak Alaris D4600

Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2015
Υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στην έκθεση Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, στο πλαίσιο των δράσεων του για την ανάπτυξη της σύγχρονης Ελληνικής 

φωτογραφίας, προσκαλεί νέους δημιουργούς που χρησιμοποιούν το φωτογραφικό μέσο να καταθέσουν τις 

προτάσεις τους για συμμετοχή στην έκθεση "Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι 2015". Η πρόσκληση απευθύνεται σε 

δημιουργούς ηλικίας έως 35 ετών (που έχουν γεννηθεί από το 1979 και μετα) και το θέμα είναι ελεύθερο.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2015 και ακολούθως θα 

ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη. Οι δηλώσεις συμμετοχής και το φωτογραφικό υλικό θα πρέπει να σταλούν το 

αργότερο έως τις 23 Μαρτίου 2015. Περισσότερες πληροφορίες: www.photofestival.gr.
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website: www.arvanitis-p.gr www.arvanitishop.gr
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-2/
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