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Χάσμα βαθύ και απροσπέλαστο χωρίζει τις
διοικήσεις των δύο κορυφαίων συνδικαλιστικών
οργανώσεων του φωτογραφικού κλάδου
της χώρας μας. Όσοι παρακολούθησαν την
συνδιάσκεψη των δύο φορέων στις 12/12 είχαν
την ευκαιρία να το διαπιστώσουν. Απ’ τη μια
μεριά οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων imaging
της χώρας μας (ΣΕΚΑΦ) έθεταν π.χ. το θέμα της
(συν)διαχείρισης της κρίσης στους φωτογράφους
(ΠΟΦ) ζητώντας την άμεση δρομολόγηση
συγκεκριμένων ενεργειών για την τόνωση της
ζήτησης και από την άλλη οι εκπρόσωποι των
φωτογράφων απαιτούσαν πριν από οποιαδήποτε
συζήτηση επί του πρακτέου, πολιτική ανάλυση
της κατάστασης και καταλογισμό ευθυνών στους
υπαιτίους της κρίσης… Από την μια ο ΣΕΚΑΦ
πρότεινε ένα minimum συνεργασίας στους
εκπροσώπους των φωτογραφικών καταστημάτων
π.χ. με την προώθηση καμπάνιας για τις εκτυπώσεις
θεωρώντας ως δεδομένη την συνεργασία τους και
από την άλλη οι φωτογράφοι αποφάσιζαν
ν’ αναρτήσουν... δική τους αφίσα επειδή το
λογότυπο της ΠΟΦ δεν μπήκε στις αφίσες του
ΣΕΚΑΦ, επειδή η καμπάνια δεν αφορούσε μόνον
τα φωτογραφεία αλλά και τα... μεγάλα δίκτυα
κλπ. Ακόμη διατυπώθηκαν αιχμές για τον βίο και
την πολιτεία μελών του ΣΕΚΑΦ, για κατάχρηση
δεσπόζουσας θέσης στις εργασίες της ημερίδας και
πολλές άλλες τέτοιες ‘‘κορώνες’’. Παρ΄όλα αυτά
βρήκα εξαιρετικά χρήσιμη την συνδιάσκεψη.
Πρώτα από όλα γιατί έφερε πιο κοντά τις δύο
πλευρές αποκαλύπτοντας τον τρόπο σκέψης,
δράσης και λειτουργίας ένθεν κακείθεν. Γιατί αυτό
το ιδιότυπο brainstorming έβγαλε ιδέες αλλά και
ειδήσεις (έχουμε να γράφουμε πολλά στα επόμενα
τεύχη!) και επιβεβαιώθηκε πανηγυρικά ότι όπου
δεν υπάρχει ισχυρό οικονομικό δέσιμο
ο καθένας τραβάει τον δικό του δρόμο.
Όπως καλή ώρα συμβαίνει με τον ΣΕΚΑΦ και την
ΠΟΦ (έστω κι αν κάποιοι εισηγητές έλεγαν και
ξανάλεγαν ότι ‘’...όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι’’).
Περισσότερα θα διαβάσετε και σε άλλες σελίδες
του Weekly. Μαζί ξανά στις 10 Ιανουαρίου.
Καλές γιορτές.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Μαζί ξανά την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2011

11-14 æßîïäíð 2011
Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.
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Ôõèî â÷æõèòàâ
äêâ õð õöñðäòâ÷æàð!
Ôâó æöøâòêôõðþíæ éæòíÝ ýìæó & ýìðöó
äêâ õèî ôöííæõðøß ôâó ôõðî ñìèòÞôõæòð ðåèäý
÷úõðäòâ÷àâó äÝíðö & ãÝñõêôèó
Òìèòð÷ðòàæó: 210 8541400.
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Åêâ ñêëòâíÞîâ øæàìè...

ØâìâòÝ!

H çúß æàîâê íêëòß! Åìæîõßôõæ! ØâíðäæìÝôõæ!

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.
Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε.

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
Eëåýõèó: Τάκης Τζίμας, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Õæøîêëß öñðôõßòêïè:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Æêâ÷èíàôæêó: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò 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.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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EćçčĀ Ĉü ĂĈďċøČĀčĀ
čă Ĉöü ĒýċĄÿĄĆ÷ čĀđĈĉćĉĂøü
čďĈ wăđüĈĊĈ SLT
čăĐ Sony

AĈĉĄđčöĐ Ččĉ ĆĉĄĈù ĀxĄÿĀøąĀĄĐ, ĂĄü āďčĉĂċçāăČă wĀ ĆøĈăČă.
íĉċĀĒčöĐ Capoeira:
19/12 ÿòâ 12:00-14:00 ôõð ëâõÝôõèíâ ÅËÃÏÏÃÕÑÔ ×ÚÕÑÅÓÃ×ËÌÃ
22-23/12 ÿòâ 14:00 - 16:00 ôõð Digital Center ÎÝòëðó ÔõâöòêîÝëèó

ÛĎćăčöĐ ąĄāüČĆøüĐ:
29/12 ÿòâ 12:00 -14:00 ôõð ëâõÝôõèíâ ÃÅÅÍÑÒÑÖÍÑÔ ÄÃÔ. ôõè ÍÝòêôâ
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Çñàëâêòâ éÞíâõâ

Ææî öñÝòøæê...
Ôøýìêð õðö ñæòêðåêëðþ MARKETING WEEK (7/12)

É âñÝîõèôè

äêâ õð Îðöôæàð ×úõðäòâ÷àâó Êæôôâìðîàëèó

õðö Îðöôæàðö ×úõðäòâ÷àâó

Τα ευτράπελα στον χώρο τηs επικοινωνίας, ιδιαίτερα όταν συνδέονται με φορείς και
οργανισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν τέλος. Εκεί που λες ότι τα έχειs δει και ακούσει όλα,
για διάτρητους διαγωνισμούς, υπόγειες αναθέσεις, απλήρωτες δουλειές και μύρια όσα,
έρχεται μια καινούργια πληροφορία να σου υποδείξει ότι έχεις πολλά ακόμη να μάθεις...
Όπως, ας πούμε, πως να γυρίσεις τον χρόνο πίσω και να περάσεις σε μια άλλη διάσταση.
Ναι, το Δημόσιο μπορεί να ανατρέψει τoυς νόμους τns φυσικής και είμαστε πλέον σε θέση να
το αποδείξουμε. Ακούστε λοιπόν, να μαθαίνετε.
Το Μουσείο Φωτογράφιας Θεσσαλονίκης, προχώρησε πρόσφατα στην προκήρυξη
διαγωνισμού για την ανάθεση έργου επικοινωνίας αναφορικά με την έκθεση Photobiennale
2010. Όλα καλά ως εδώ. Το έργο, όπως αναφέρει η αναθέτουσα αρχή, αφορά στην παροχή
υπηρεσιών «φιλοξενίας, προβολής και επικοινωνίας εκδηλώσεων της Photobiennale 2010»
και αναλυτικότερα αυτό σημαίνει υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας, διαφήμιση στα
έντυπα, δημόσιες σχέσεις, δημοσιότητα, αποδελτίωση, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση,
παραγωγή τηλεοπτικού, ραδιοφωνικού σποτ και e-newsletter, banners, κ.λπ. κ.λπ. Ένα
σωρό ωραία πράγματα δηλαδή, με το ωραίο και διόλου ευκαταφρόνητο - μέρες που είναι
- budget των 230.000 ευρώ το οποίο συνυπογράφουν το ελληνικό κράτος και το Υπουργείο
Πολιτισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΕΣΠΑ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας...
Μία - ασήμαντη ίσως - λεπτομέρεια για όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, είναι ότι η
συγκεκριμένη έκθεση έχει ήδη τελειώσει! Η Photobiennale 2010 διοργανώθηκε Απρίλιο με
Σεπτέμβριο 2010 και ο διαγωνισμός για την ανάθεση της επικοινωνίας της προκηρύχθηκε
έναν ολόκληρο μήνα μετά τη λήξη, 19 Νοεμβρίου του 2010 για την ακρίβεια... Ο απλός,
απονήρευτος και αγαθός κοιvός voυs, αδυνατεί να φανταστεί κάποια λογική εξήγηση για
τα παραπάνω... Το είχαν ξεχάσει τελείως ότι έχουν ένα budget για επικοινωνία και μιας και
το θυμήθηκαν είπαν να το αξιοποιήσουν; Τι ακριβώς θα ζητήσουν από τον ανάδοχο να
φωτογραφήσει, βιντεοσκοπήσει και επικοινωνήσει; Το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ
θα προσκαλεί το κοινό να συμμετέχει πού ακριβώς; Ζητήσαμε από την αναθέτουσα αρχή
κάποιες εξηγήσεις για τα μεταφυσικά αυτά φαινόμενα, αλλά το μόνο που πήραμε ήταν κάτι
μισόλογα και «στείλτε μας γραπτώς τιs ερωτήσεις σας για να απαντήσουμε».
’Έτσι. Γιατί είναι και τυπικοί οι άνθρωποι... Μπορεί να γελάσει κανείς με την καρδιά του σ’
αυτήν την ιστορία. Είναι προφανές ότι κάποιος ή κάποιοι κάτι θέλησαν να «μαγειρέψουν»
εδώ πέρα, αλλά δεν είχαν και μυαλό να σκεφτούν ένα λογικοφανή τρόπο για να το κάνουν.
Από την άλλη, μπορεί και να κλάψει επίσης με την καρδιά του. Για την αμίμητη ελληνική
πραγματικότητα που τελικά, απλά δεν υπάρχει...

Η «PhotoBiennale 2010» διαρθρώνεται σε 4 αυτοτελή και διακριτά
μέρη, εκ των οποίων τα δύο πρώτα
(Απρίλιος-Μάιος και Ιούνιος-Σεπτέμβριος) έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, το 3ο μέρος (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος) βρίσκεται σε εξέλιξη
και το 4ο μέρος της PhotoBiennale,
το οποίο και αποτελεί αντικείμενο
των ζητούμενων υπηρεσιών του
παρόντος διαγωνισμού, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί την
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου
2011. Ο ακριβής προγραμματισμός
και ο τελικός σχεδιασμός των
δράσεων (εκδηλώσεων, εκθέσεων,
ημερίδων) - εκ των οποίων κάποιες
απολογιστικού χαρακτήρα – της
4ης φάσης είναι σε εξέλιξη και θα
ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του
έτους. Οι δράσεις αφορούν κυρίως
το παράλληλο πρόγραμμα, τη
διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων
με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και
συντελεστών που για διάφορους
λόγους δεν παρέστησαν στις πρώτες φάσεις της PhotoBiennale, σειρά διαλέξεων, έκδοση καταλόγου
και άλλου ενημερωτικού υλικού,
δημιουργία μικρού μήκους ταινίας,
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση της
αποδελτίωσης και του οπτικοακουστικού υλικού.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ
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īƵƧĭƪƭƳ ƷƸƴƳƸ ư.ĭ.Ĭ.
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Çñàëâêòâ éÞíâõâ

Τα έξοδα τέλεσης ενός πολιτικού γάμου μπορεί να παραμείνουν ιδιαίτερα χαμηλά...

ÃöïÝîðîõâê ðê ñðìêõêëðà äÝíðê
Ãñý ñðììðþó îæýîöí÷ðöó éæúòæàõâê Þîâ ñòÿõð ãßíâ, ñðö âîõâñðëòàîæõâê
ôõð «ñðòõð÷ýìê» õðöó.
Λειτουργεί άραγε ο γάμος ως αντίδοτο στην κρίση; Οι πρώτες μήνες λιτότητας έστειλαν
περισσότερα ζευγάρια στα σκαλιά της εκκλησίας ή στο δημαρχείο; Ή, αντίθετα, τα πενιχρά
οικονομικά απομάκρυναν την προοπτική οικογένειας; Έvαs πρώτος απολογισμός βάσει
των αδειών γάμου που εκδόθηκαν αποδεικνύει ότι η περιρρέουσα οικονομική κατάσταση
δεν έχει ακόμη επηρεάσει ιδιαίτερα τις αποφάσεις στην προσωπική μας ζωή. Ωστόσο, είναι
σαφές ότι έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες των νεόνυμφων. Κατ’ αρχάς, παρατηρείται
μεγαλύτερη προτίμηση στον πολιτικό γάμο, που από τη φύση του είναι πιο οικονομικός.
«Η τάση είναι σταθερά αυξητική», σημειώνουν οι αρμόδιοι από τον Δήμο Πειραιά. «Πολλοί προβάλλουν τον πολιτικό γάμο σαν το πρώτο βήμα, που θα ακολουθηθεί από τη
θρησκευτική τελετή. Αλλά, τελικά, η σκέψη αυτή παραπέμπεται στις ελληνικές καλένδες».
Ιδια εικόνα και στον Δήμο Ιλίου. «Οι πολιτικοί γάμοι έχουν αυξηθεί 10%», παρατηρεί ο
επικεφαλής στο γραφείο γάμου, «μετά ένα μέχρι τρία χρόνια οι μισοί και μόνο θα ζητήσουν τη θεία ευλογία».
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ΜΟΝΟΝ 50 ΕΥΡΏ!
Φυσικά, η τάση αυτή δεν σχετίζεται
τόσο με τα «πιστεύω» των νεόνυμφων, αλλά με το πορτοφόλι τους. Ο
πολιτικός γάμος καθαυτός κοστίζει
50 ευρώ: από 15 ευρώ παράβολο ο
κάθε σύζυγος συν τα έξοδα της δημοσίευσης. «Μέχρι και πέρυσι, η συντριπτική πλειονότητα των ζευγαριών
τελούσαν πολιτικό γάμο, προκειμένου να κάνουν αίτηση για στεγαστικό
δάνειο», συμπληρώνουν από τον
Δήμο Αμαρουσίου, όπου τα ποσοστά
των γάμων έχουν μείνει σταθερά από
πέρυσι, όπως και στον Δήμο Αθηναίων. «Τώρα πια η δικαιολογία αυτή
έχει εκλείψει». Πίσω, βέβαια, από τη
στροφή στον πολιτικό γάμο συχνά
«κρύβονται» και συγκυριακοί λόγοι.
«Οσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα αυξάνεται πολύ ο αριθμός των
αιτούμενων, καθώς η εκκλησία δεν
τελεί μυστήρια», υπογραμμίζουν από
τον Δήμο Νέαs Σμύρνης, όπου σημειώνεται αύξηση του ενδιαφέροντος σε
σχέση με το 2009.
Πάντως και όσοι πιστεύουν ότι ο
γάμος πρέπει να γίνεται με παπά
και με κουμπάρο, έχουν αρχίσει να
«κόβουν» και να «ράβουν» την «πιο
ευτυχισμένη μέρα της ζωής τους»
στις οικονομικές τους δυνατότητες.
«Κάνουν πλέον τα απολύτως απαραίτητα», λέει στην «Κ» ο πατέρας Νικόλαος, υπεύθυνος στο γραφείο γάμου
της Ιεράς Μητρόπολης Αμαρουσίου,
Κηφισιάς και Ωρωπού. «Έχουν
ξεχάσει πλέον στολισμούς, χορωδίες, χαλιά και βέβαια έχουν μειώσει
αισθητά τους καλεσμένους και
τα... κεράσματα», συμπληρώνει. Η
χαρά του γάμου συχνά δεν φαίνεται
ικανή να συγκαλύψει τις οικονομικές
δυσκολίες. «Πολλές φορές οι κουμπάροι μας λένε ότι δεν μπορούν να
δώσουν χρήματα για την εκκλησία,
γιατί είναι άνεργοι». Αυτοί που ίσως
δεν έχουν ακόμη αλλάξει «μυαλά»
είναι οι εκπρόσωποι της προηγούμενης γενιάς. «Αν και προβάλλουμε
στους ενορίτες μας τον λιτό χαρακτήρα της θρησκευτικής τελετής, οι
γονείς εμμένουν στις υπερβολές και
τις πολυτέλειες», λέει ο ιερέας στην
Μητρόπολη Νέας Σμύρνης.
Αναδημοσίευση από την εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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×úõðòæñðòõÝç

Éíæòàåâ ÔÇÌÃ× - ÒÑ×
Ìðêîß æëåßìúôè ôõð Crowne Plaza
Την περασμένη Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2010, διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Crowne
Plaza (πρώην Holiday Inn) ημερίδα του ΣΕΚΑΦ (Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών
Αντιπροσώπων και εμπόρων Φωτογραφικών ειδών και συστημάτων εικόνας) και της ΠΟΦ
(Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων) με θέμα την πορεία του φωτογραφικού κλάδου
εν μέσω κρίσης. Ήταν η πρώτη φορά που οι δύο φορείς απεφάσισαν να καθίσουν σε κοινό
τραπέζι απέναντι στους προσκεκλημένους (στελέχη των εταιριών και εκπροσώπους των
σωματείων μελών της ΠΟΦ, της οποίας το ετήσιο συνέδριο επακολούθησε την επομένη
μέρα). Ως φαίνεται, οι απειλητικές διαστάσεις της κρίσης που αγγίζουν όλους, λειτουργούν
συσπειρωτικά και τα ενδιαφερόμενα μέρη αναζητούν τη σύγκλιση παρά την αντίθεση.
Την εκδήλωση προλόγισαν με χαιρετισμούς τους ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ και αντιπρόεδρος
της εταιρίας Intersys AE κος Βασίλης Ζήβας και ο πρόεδρος της ΠΟΦ κος Κώστας Αλεξίου,
τους οποίους διαδέχθηκε στο βήμα ο αρχισυντάκτης του ΦΩΤΟγράφου Παναγιώτης
Καλδής. Ο τελευταίος προχώρησε σε ανάλυση των τάσεων της ευρωπαϊκής αγοράς του
Ιmaging με βάση στοιχεία από ανάλυση της εταιρίας ερευνών GfK. Όπως προέκυψε, η
Ελλάδα παρουσιάζει για το τρέχον έτος σημαντική ύφεση της τάξης του 20% περίπου με
βάση τα στοιχεία α’ εξαμήνου 2010, χωρίς κανείς να γνωρίζει με αξιόπιστο τρόπο πως θα
κλείσει η πολύ δύσκολη τρέχουσα χρονιά. Παρατέθηκαν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία
όπως π.χ. αυτό που δείχνει ότι στην κραταιά Γερμανία, την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής
οικονομίας η καταναλωτική ανάκαμψη το 2010 αντιστοιχεί στο μισό του ευρωπαϊκού
μέσου όρου. Κοινώς: οι Γερμανοί δεν …ξοδεύουν!

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΤΣΑΜΕΤΑΚΗΣ
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Ñ ñòýæåòðó õðö ÔÇÌÃ× ë. Äâôàìèó Èßãâó
åêèþéöîæ õè ôöçßõèôè ñðö ëòÝõèôæ úó
õêó 1:30 õð íæôèíÞòê. Òòúõðãðöìàâ õðö
ÔÇÌÃ× âñæõÞìæôæ è ñâòâëÝõú â÷àôâ
ñðö ñòðúéæà õèî êåÞâ õèó æëõþñúôèó
ôõð ëâõâîâìúõêëý ëðêîý. Êâ åêâîæíèéæà
íæ ñòúõðãðöìàâ õðö ÔÇÌÃ×, ôæ ýìâ
õâ æîåêâ÷æòýíæîâ ëâõâôõßíâõâ, ôæ íêâ
ñòðôñÝéæêâ îâ õðîúéæà è æëõþñúôè ñðö
ñòâäíâõêëÝ Þøæê åæøéæà ñìßäíâ.
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ǽȄȆȀȁȀǺȉǿ ǽȇǺĬĬǽȂȃǺȊȀȁȆȋ ĮȎȊȆĬȈǺĮȀȁȆȋ ǽȅȆȇȂȀȉȃȆȋ

ıĮȢ įȓȞİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȚșİȓĲİ ȐȝİıĮ ıİ ĮʌȡȩȕȜİʌĲİȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ.
ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİȚ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ
ȥȘĳȚĮțȒȢ ıĮȢ ȝȘȤĮȞȒȢ.
ȕİȜĲȚȫȞİȚ įȡĮȝĮĲȚțȐ ĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ȜȒȥȘȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȚȫȞ
țĮȚ HD Video.

ȂȪȗȡț ȗțį ȟį ȡʍȡȔȡȤȣ įȠȔȘıț
ȟį ıȟȡțȜțȑĲıĳı ıʍįȗȗıȝȞįĳțȜȪ
ĴȧĳȡȗȢįĴțȜȪ ıȠȡʍȝțĲȞȪ ȤȦșȝȬȟ
ʍȢȡİțįȗȢįĴȬȟ įʍȪ ıȞȑȣ.

ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȒȢ ıĮȢ,
ȝİȚȫȞȠȞĲĮȢ ĲȠ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩ țȩıĲȠȢ.

WWW.PHOTO-PRO.GR

ıĮȢ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȘȞ İȣțĮȚȡȓĮ ȞĮ įȠțȚȝȐıİĲİ ȝȘȤĮȞȑȢ,
ĳĮțȠȪȢ, ĳȜĮȢ țȜʌ. ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ĲȠȣȢ.
İȞȠȚțȚȐȗİĲİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȝȑıȦ ĲȠȣ
ǻȚĮįȚțĲȪȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞİıȘ ĲȠȣ ıʌȚĲȚȠȪ ıĮȢ.

âčċćĀĉúÿĂĄôĎ áāďúĆôĎ DSLR
• Canon EOS 5D Mark II (ØĈvú)
• Nikon D700 (ØĈvú)

âúĄćö
• Canon EF 14mm f/2.8L II USM
• Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
• Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
• Canon EF 24-105mm f/4L USM IS
• Canon EF 50mm f/1.2L USM
• Canon EF 70-200mm f/2.8L USM IS
• Canon EF 300mm f/2.8L USM IS
• Canon EF 600mm f/4L USM IS

• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo
• Canon TS-E L 17mm f/4L
• Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED NIKKOR
• Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR
• Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II NIKKOR
• Nikon AF-S 600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR
• Nikon AF-S 60mm f/2.8G ED Micro NIKKOR

ÖćąąúwąúĊĂúĊċôĎ
• Canon EF 1.4x II Extender
• Canon EF 2.0x II Extender
• Nikon AF-S TC-20E II
Teleconverter

âąúĎ
• Canon Speedlite 580EX II
• Canon Macro Twin Lite MT-24EX
• Nikon Speedlight SB-900
• Nikon Commander Kit R1C1

ØċõĉĂăā
• Manfrotto ċĉöwćýć 055XPROB
• Manfrotto vćĆ÷wćýć 694 CX
• Manfrotto Ąþÿúąõ 808RC4
• Manfrotto Ąþÿúąõ 410

ǼʌĮȞȦȝȒȢ 40, ȀĮȜĮȝĮȡȚȐ, 55133 ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ȉȘȜȑĳȦȞȠ / Fax: 2310 413096 email: info@photo-pro.gr
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×úõðòæñðòõÝç

Ñ ìýäðó ôõðî ñâìâàíâøð ôöîåêëâìêôõß
ÎêøÝìè Ãìæãàçð. Çàñæ ñðììÝ, éâ ßéæìæ îâ
ñæê âëýíè ñæòêôôýõæòâ...

H Ýñðùè õèó Ò.Ñ.×. äêâ õèî èíæòàåâ
¿ñúó íâó õèî ëðêîðñðàèôæ íæ æñêôõðìß õðö ð ñòýæåòýó õèó ë. Ì. Ãìæïàðö
Την Κυριακή 12-12-2010 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza πραγματοποιήθηκε ημερίδα
προβληματισμού με θέμα εξελίξεις και μελλοντική πορεία του κλάδου με συνδιοργανωτές
την Π.Ο.Φ και τον Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
Για πρώτη φορά συναντήθηκαν τα δυο από τα τρία μέρη της φωτογραφικής αγοράς στη
χώρα μας (το τρίτο είναι οι καταναλωτές) και αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις του
κλάδου κάτω από το φάσμα της οικονομικής κρίσης.
Αν και δεν μπορούν να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα, αυτή η πρώτη ανταλλαγή
απόψεων από τους φορείς της φωτογραφικής αγοράς, καταγράφεται σαν θετικό βήμα.
Η ημερίδα ξεκίνησε με την καταγραφή τις κατάστασης στο χώρο του ΣΕΚΑΦ από τον
πρόεδρο του κ. Ζήβα και στον χώρο των φωτογράφων από τον πρόεδρο της ΠΟΦ
κ. Αλεξίου, και ακολούθησε παρουσίαση στατιστικών στοιχείων από την παγκόσμια και
ευρωπαϊκή αγορά από τον κ. Καλδή.
Για την αιτία της κρίσης, από τις παρεμβάσεις των παρευρισκόμενων μπορούμε να
εκτιμήσουμε ότι :
1. Το βασικότερο πρόβλημα της αγοράς σήμερα είναι η δυσχερέστατη οικονομική
κατάσταση του καταναλωτή λόγω της οικονομικής κρίσης.
2. Η συνεχής και ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.
3. Η δυνατότητα απευθείας λιανικής πώλησης από εισαγωγείς και μεγάλους διανομείς,
μέσω διαδικτύου και άλλων διαύλων, σε χαμηλότερες τιμές από την εγχώρια λιανική
αγορά των φωτογραφείων.
4. Η νοοτροπία του καταναλωτή να αποθηκεύει τις φωτογραφίες και να μην τις
εκτυπώνει.
5. Η έλλειψη ταυτότητας από τα φωτογραφεία που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
συνθήκες της αγοράς.
Οι προτάσεις που ακούσθηκαν για την αναθέρμανση της αγοράς όπως η δημιουργία
προμηθευτικού συνεταιρισμού ή η δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισμού λόγω αδυναμίας
επενδύσεων καθώς και άλλες, πρέπει να αξιολογηθούν.
Το μόνο που έμεινε από την ημερίδα είναι η ανάγκη συνεργασίας γιατί μια αύξηση της
αγοράς θα ωφελήσει όλους.
Η μονομερής έκδοση αφίσας και καμπάνιας για το τύπωμα φωτογραφιών από τον
ΣΕΚΑΦ αν και θετική ενέργεια αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία από τους φωτογράφους που
βλέπουν τη δουλειά τους να φεύγει σε άσχετα από αυτούς σημεία πώλησης.
Η ΠΟΦ δεσμεύεται να συνεχίσει τον προβληματισμό για την αναθέρμανση τις αγοράς.
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Ôõè ôöçßõèôè ñâòæîÞãè ýñúó ßõâî âîâíæîýíæîð ëâê ð (æðòõÝçúî æëæàîè õè íÞòâ) ñòýæåòðó
õèó ÇÌ×Ã ë. Ôñþòðó Æêâíâîõýñðöìðó

É õðñðéÞõèôè õðö íÞìðöó õèó ÇÌ×Ã
ë. Äâôàìè Ìúôõýñðöìðö ôöçèõßéèëæ ñðìþ...

Ñ ñòýæåòðó õúî ÷úõðäòÝ÷úî Éòâëìæàðö
Ìòßõèó ÄâääÞìèó ×ìðöòßó âñèþéöîæ
æîúõêëý íßîöíâ
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×úõðòæñðòõâç

ÒèäâåÝëê íæ ...ñðõÝëê. Çï âòêôõæòÿî Øòßôõðó Õôâëîâòàåèó, Ïàëðó Ãñðôõðìýñðöìðó, Òâîâäêÿõèó
Ìâìåßó, Èßëðó ÕôêÝñâó, ÕÝëèó Õçàíâó, ÄâääÞìèó ×ìðöòßó, Ôñþòðó Æêâíâîõýñðöìðó

¼åúôæ õð ñâòÿî ëâê ð ÎñÝíñèó ÃìæïÝîåòðö íæ æþôõðøæó ðêëðîðíêëÞó ñâòâõèòßôæêó

ÃîõâäúîêôõÞó âììÝ ëâê ÷àìðê: Óæääàîâ Ìðþîêð
– ÒÞõòðó ÃäëðñêÝî

ÒèäâåÝëê Ïð 2: Ô. Æêâíâîõýñðöìðó, Ì. Ôêâìêâòàåèó ëâê Å. ÅæòâíÝó

Μερικά στοιχεία για τον τομέα Imaging με βάση την έρευνα GfK
• H Δυτ. Ευρώπη πέρασε σε θετικό πρόσημο ανάπτυξης από -8% (2008) και -6% (2009)
σε +4% (α’ εξ. 2010)
• Η Ελλάδα αρχικά κτυπήθηκε ανεπαίσθητα -4% (2008) και -6% (2009) φέτος όμως θα
φθάσει το -20%
• Οι πολυθρύλητες mirrorless ελάχιστα (4% στην Δυτ. Ευρώπη) συμμετέχουν στο
σύνολο των μηχανών με φακούς που αλλάζουν!
• Το 2010 η παγκόσμια αγορά ψηφιακών φωτ. μηχανών θα φθάσει τα 140εκ. τεμάχια (+8%)

Õâ ñêð æîåêâ÷Þòðîõâ éÞíâõâ ôöçèõßéèëâî ôõâ ‘‘ñèäâåÝëêâ’’ ôõð õÞìðó õèó æëåßìúôèó íæõÝ õð
íæôèíæòêâîý äæþíâ ñðö ñâòÞéæôæ ð ÔÇÌÃ× ñòðó õêíßî õúî ëâìæôíÞîúî
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Ñ êåêðëõßõèó õèó Photometron
ë. ÔÝëèó ÎöìúîÝó

ÇêåêëÝ äêâ õèî æëåßìúôè ßìéæ âñý õè ÍêãâåæêÝ ëâê ð äîúôõýó ÷úõðäòÝ÷ðó Ãîõÿîèó
ÌâòâäêâîîÝëèó
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É Veritek EììÝó öñðåÞøæõâê õð 2011
íæ íðîâåêëÝ æðòõâôõêëÝ ñâëÞõâ ñòðô÷ðòÿî.
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Veritek Hellas ÕæøîêëÞó Öñèòæôàæó

Òìâñðþõâ 66, 14122 Ï. ÉòÝëìæêð Õèì. : 2106086282 - 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu
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Ãcer Iconia
H âîâõòðñß ôõâ laptop
Όλοι μας έχουμε συνηθίσει τα laptop με μια
οθόνη, ένα πληκτρολόγιο, ένα touchpad
κλπ. Άντε και να έχουμε αποδεχθεί την ιδέα
του tablet με ή χωρίς πληκτρολόγιο; Τι
γίνεται όταν το laptop έχει δύο (!!) οθόνες
και καθόλου πληκτρολόγιο; Κι όμως, δεν
ανήκει στη σφαίρα της (επιστημονικής) φαντασίας… Το νέο Acer Iconia θα κυκλοφορείς στην Ευρώπη από το τέλος Ιανουαρίου
2011 και θα χρησιμοποιεί τη δεύτερη - επαφική - οθόνη ως πληκτρολόγιο ενώ κατά
περίπτωση παίρνει το ρόλο και ανοικτού
βιβλίου, αναπαράγοντας την ιδέα ebook
αναπτυγμένη σε δύο φύλλα, δεξιά και
αριστερά! Οι προδιαγραφές είναι εντυπωσιακές: CPU Intel Core i5-480, 4GB RAM,
σκληρός δίσκος 640GB και το καινούργιο
super high speed interface USB 3.0.

Fujifilm Finepix AX250
Oêëðîðíêëß íæî, æîåêâ÷Þòðöôâ åæ…
Προσιτή τιμή σε συνδυασμό με επαρκείς προδιαγραφές υπόσχεται η σειρά AX της
Fujifilm, της ιαπωνικής εταιρίας που έχει ίσως την πληρέστερη γκάμα compact, από τις
πιο σύνθετες superzoom ως φθηνές και βασικές compact φωτογραφικές μηχανές. Η
ΑΧ250 φοράει αισθητήρα 1/2,3in. 14Megapixel και φακό zoom 5x ώστε να καλύπτει
όλες τις ανάγκες, στο ταξίδι, την εκδρομή, τα πάρτι κλπ. πάντα με δυνατότητα μεγάλων
μεγεθύνσεων. Εξίσου καλές επιδόσεις έχει και στο video με Full HD 1080i ή 720p. Στον
τομέα των αυτοματισμών, θα βρούμε αρκετές ευκολίες όπως αυτοματη αναγνώριση
προσώπων (Face Detection), Panoramic (όπου συρράπτονται αυτόματα τρεις διαδοχικές
λήψεις) και πληθώρα σκηνών (φυσικό φως, φυσικό φως με φλας, πορτρέτο, τοπίο,
σπορ, νύκτα, ηλιοβασίλεμμα, παραλία, λουλούδια, χιόνια, πάρτι, νύκτα, αντιγραφή
εγγράφου κλπ.) FUJIFILM HELLAS 210 9404100

Õðpaz Remask 3
Plug in íâôëâòàôíâõðó
Η διαδικασία μασκαρίσματος αποτελεί
πάντοτε χρονοβόρα και κατά συνέπεια
κοστοβόρα φάση στην επεξεργασία φωτογραφιών, γι αυτό είναι ενδιαφέρον το
software που αυτοματοποιεί ένα μέρος της
δουλειάς. Με νέους αλγόριθμους σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση Remask 2,
αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες περιπτώσεις
μασκαρίσματος όπως τα μαλλιά, διάτρητα και διαφανή αντικείμενα. Το Remask
εξυπηρετεί πολύ σε ανάγκες όπως αλλαγή
φόντου, συνθέσεις, επιλεκτικές εκφωτίσεις
κλπ. Eκτός από τις εσωτερικές βελτιώσεις
διαθέτει ανανεωμένο interface με νέα εργαλειοθήκη με απεικόνιση split screen και
αυτόματη δημιουργία layers. Συνεργάζεται
με το Photoshop, Elements και Paintshop
Pro και κοστίζει $69,99 (ενώ ισχύει προσφορά -$20 ως το τέλος του μηνός).

ÕÇÖØÑÔ 92 • ÆÇÖÕÇÓÃ 20 ÆÇÌÇÎÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 16

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕÇÖØÑÔ 92 • ÆÇÖÕÇÓÃ 20 ÆÇÌÇÎÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 17

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Sandisk
ÏÞâ ñòðûýîõâ ëâê ôöîæòäâôàæó
Δύο νέες κάρτες μνήμης παρουσίασε η
Sandisk. Πρόκειται για την κάρτα μνήμης
Micro SDHC με χωρητικότητα στα 32GB, ευελιξία και δυνατότητα άμεσης επέκτασης
μνήμης που επιτρέπει στους καταναλωτές να
απολαμβάνουν όλο και περισσότερα αποθηκευμένα αρχεία. Οι κάρτες μνήμης SanDisk
microSDHC είναι επίσης διαθέσιμες σε 2, 4, 8
και 16GB. Επίσης παρουσιάστηκε και η κάρτα
μνήμης ULTRA SDHC στα 64GB, έμφαση
στην μεγάλη χωρητικότητα και γρήγορο
transfer rate. Επιπλέον η SanDisk συνεργάζεται με τον Tiësto, τον παγκοσμίου φήμης DJ,
σε μια εκστρατεία με σκοπό την προώθηση
των καρτών μνήμης για κινητά τηλέφωνα. Ο
Tiësto έχει δημιουργήσει πέντε νέα κομμάτια
αποκλειστικά για την SanDisk τα οποία είναι
διαθέσιμα δωρεάν για να τα κατεβάσετε όταν
αγοράσετε κάρτα μνήμης SanDisk για κινητά
τηλέφωνα μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2011.
Όλο το πρόγραμμα υποστηρίζεται από μία
στοχευμένη εκστρατεία της SanDisk -από
μουσικά νέα (π.χ. MTV) έως ηλεκτρονικές
σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook
και YouTube).
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επισκεφθείτε www.getclosertotiesto.com
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

LG Electronics
H LG παρουσιάσε μια σειρά οθονών Η/Υ Τ10 touch screen (panel με τεχνολογία
αφής), λιτό και κομψό σχεδιασμό oι οποίες προσφέρουν πιο άμεσο και εύκολο έλεγχο στους χρήστες, με ένα μόνον άγγιγμα. Οι νέες touch screen οθόνες αποτελούν
χρήσιμο εργαλείο για κάθε επαγγελματία και βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε πολλούς
τομείς, λειτουργώντας ως πλατφόρμα εργασίας, πληροφοριακός πίνακας, διαδραστικό μέσο ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αλλά και επιφάνεια σχεδίασης. Με δυναμικό
λόγο αντίθεσης 20.000:1 και ανάλυση 1280x1024 pixel έχουν αναλογία εικόνας
5:4 και προσφέρουν ευκρίνεια και ποιότητα απεικόνισης. Επιπλέον, οι νέες οθόνες
ενσωματώνουν την Flatron F-engine, η οποία αξιοποιεί την τεχνολογία Real Color
Management (RCM) για την προβολή πιο ζωντανών χρωμάτων και τη λειτουργία
Adaptive Color & Contrast Enhancement (ACE), για τη βελτιστοποίηση της φωτεινότητας και της αντίθεσης.

ÇÍÎÉ SYSTEMS
Îæõâ÷ðòÝ ôæ îÞâ åêæþéöîôè
Η ΕΛΜΗ SYSTEMS, επίσημος αντιπρόσωπος της
Casio στην Ελλάδα, μεταφέρει την έδρα της και
πλέον θα βρίσκεται Λ/ Αθηνών 165, Χαιδάρι, τ.κ.
12461. Οι αριθμοί τηλεφώνων και φαξ παραμένουν οι ίδιοι. ÇÍÎÉ SYSTEMS 210 2002200
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Digital Lab Service
ËÝßâÞæÒæâç 6, ¸éÕãàÕÓ, ÉÛß.: +30 2102442585 Fax: +30 2102442589,
www.dlservice.gr info@dlservice.gr
*½ ÙâãæÕåæÝÞÒ ãâåèâãÐ ÝåéïÙÝ Ñëä 20/1/2011
ÞÕÝ ØÙà åç~ÙãÝßÕ~ÖÐàÙÝ ËÆ¸.
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Athens Photo
Festival 2010
ÒâòÝõâôè Þúó õèî
Ìöòêâëß 19 Ææëæíãòàðö
Παρατείνεται η λειτουργία του κεντρικού
εκθεσιακού προγράμματος Under the Bridge
της φετινής διοργάνωσης του Athens Photo
Festival έως την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου. Να
υπενθυμίσουμε ότι ο εκθεσιακό πρόγραμμα
Under the Bridge, αποτελεί ένα μεγάλης
κλίμακας καλλιτεχνικό γεγονός που σε μία
πολιτιστική υποδομή που καλύπτει 4.500
τ.μ. στεγάζεται ένα σύνολο 13 ατομικών,
ομαδικών projects και άλλων παράλληλων
δράσεων:
Κτήριο Πεζογέφυρας-Εσπλανάδας, Ολυμπιακός Πόλος Φαλήρου
Ανάμεσα στο γήπεδο του Tae Kwon Do και
την Πλατεία Νερού
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 17:0022:00 & Σάββατο-Κυριακή 12:00-22:00

Sony
Μάθετε να χρησιμοποιείτε την νέα SLT-A55
Η Sony αξιοποιεί το δίκτυο των συνεργατών της (Alpha Premium Dealers) και οργανώνει πρωτότυπες εκδηλώσεις για την εκμάθηση της σωστής χρήσης μηχανών
Alpha σε κεντρικά καταστήματα φωτογραφικών ειδών. Φιλοδοξεί έτσι να χαρίσει
στους φίλους της τεχνολογίας μια xρήσιμη φωτογραφική εμπειρία. Όσοι επισκεφθούν στις 19/12 από τις 12:00 έως τις 14:00 το κατάστημα ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ, στην οδό Εμμ. Μπενάκη 10 και στις 22 και 23/12 από τις 14:00 έως τις
16:00 το Digital Center Μάρκος Σταυρινάκης στη συμβολή των οδών Πατησίων
19 & Βερανζέρου, θα έχουν τη ευκαιρία να ανακαλύψουν οι ίδιοι τι μπορεί να
τους προσφέρει μια SLT-Α55. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να φωτογραφίσουν
χορευτές Capoeira που χορεύουν ζωντανά μπροστά τους, με την καθοδήγηση
εξειδικευμένων συνεργατών της Sony. SONY 801 11 92000

Zuiko Digital ED 14-35mm f/2 SWD
Çöòöäÿîêðó zoom ñðêýõèõâó äêâ 4/3
Ένα φακό για την E-5 και όποια άλλη μηχανή 4/3 απαιτεί maximum οπτική απόδοση,
έφερε στην αγορά η Olympus. O Zuiko Digital 14-35mm f/2 είναι ο πιο φωτεινός στην
κατηγορία του (ισοδύναμος με 28-70mm) χάρη στο γρήγορο διάφραγμα f/2, σταθερό
σε όλη τη γκάμα εστιακών αποστάσεων. Επιπλέον προικίζεται με αθόρυβο σύστημα
οδήγησης του autofocus που η κατασκευάστρια εταιρία ονομάζει SWD (Supersonic
Wave Drive), αδιαβροχοποίηση για φωτογραφήσεις κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες και το firmware αναβαθμίζεται αν χρειαστεί. Μέχρι στιγμής, οι πρώτες μετρήσεις
δείχνουν εξαιρετική οπτική απόδοση, που δείχνει το δρόμο. Μόνο εμπόδιο, η υψηλή
τιμή που θα ξεπεράσει τις 2.000 ευρώ.
Αρχιτεκτονική: 18 στοιχεία σε 17 ομάδες
Οπτική γωνία: 75°-34°
Διάμετρος φίλτρου: 77mm
Bάρος: 925gr. FOTOMATIC 210 2111850
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Sony
Îæäâìÿîæê õèî äëÝíâ õúî SDHC
ëâòõÿî
Η Sony, που για χρόνια επέμενε στις
κάρτες μνήμης MemoryStick, έχει μπει
πλέον στην αγορά των SD/SDHC καρτών. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και τρεις
νέες SDHC κάρτες ανταποκρινόμενη
πλέον στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες
των συσκευών imaging σε αποθηκευτική ικανότητα και ταχύτητα. Οι τρεις νέες
σειρές ονομάζονται Essential, Expert
και Experience με την σειρά Expert να
αποτελεί την ναυαρχίδα.
Οι κάρτες Expert έχουν ταχύτητα
διαμεταγωγής μέχρι 20MB/s (Class 10)
και είναι διαθέσιμες 8GB, 16GB και
32GB, οι Experience έχουν ταχύτητα
15MB/s (Class 4) και είναι διαθέσιμες σε
8GB, 16GB και 32GB και τέλος η σειρά
Essential είναι διαθέσιμη σε 2GB, 4GB,
8GB, 16GB και 32GB.
SONY 801 11 92000

Contrast / Ãîõàéæôè
×æôõêãÝì ×úõðäòâ÷àâó Êæôôâìðîàëèó
Το φεστιβάλ ολοκληρώνει για φέτος το πρόγραμμά του με μια μεγάλη ομαδική
έκθεση με τίτλο “Εικόνες με αφορμή τον Ιμπρεσιονισμό”. Οι φωτογράφοι αντλώντας έμπνευση από τους μεγάλους Ιμπρεσιονιστές Μανέ, Μονέ, Ρενουάρ, Σισλέ,
Μπαζίγ, Πισσαρό, Ντεγκά καθώς και τους μεταγενέστερους Σεζάν, Βαν Γκόγκ,
Γκωγκέν, Σερά προσπαθούν να αναδημιουργήσουν αντίστοιχες εικόνες μέσω της
φωτογραφίας που να αποδίδουν εκείνο το εξαιρετικό φευγαλέο παιχνίδι με το
φως. Ταυτόχρονα οι εικόνες αυτές έχουν και το ύφος και τη περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής του ιμπρεσιονισμού με στοιχεία της σημερινής.
Διάρκεια: 15 Δεκεμβρίου – 15 Ιανουαρίου
Γκαλερί Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης
Λεωφόρος Στρατού 2Α, τηλ. 2310821231
Δευτ. – Παρ. 10:30 – 13:30 και 18:00 – 20:00
Σαβ. 10:30 – 13:00, Κυρ. κλειστά
23 Δεκεμβρίου – 3 Ιανουαρίου: κλειστά
6 Ιανουαρίου: κλειστά
http://www.fotoporoi.gr/CONTRAST/photographers/impression.htm

Fujifilm X100
Òæòêôôýõæòæó ìæñõðíÞòæêæó
Πλησιάζοντας την έναρξη παραγωγής, η Fujifilm δημοσιοποίησε κι άλλα στοιχεία για τη top of the range X100 με το μεγάλο αισθητήρα
ΑPS-C size CMOS 12,3Μegapixel. Αξίζει να σημειώσουμε την ειδική διάταξη των μικροφακών στα pixel του αισθητήρα σε αν συνάρτηση με τη διαδρομή της φωτεινής δέσμης από το φακό ώστε να μειώνεται το βινιετάρισμα. Ο σένσορας συνεργάζεται με νέας γενιάς ηλεκτρονικά EXR και αθροιστικά προσφέρουν γκάμα ευαισθησίας ISO 200-6400 επεκτεινόμενη στα δύο άκρα σε ISO 100 και ISO 12800,
αντίστοιχα. Έγιναν γνωστά και μερικά παραπάνω στοιχεία για τα οπτικά: Fujinon 23mm f/2 που αποτελείται από οκτώ στοιχεία (συμπεριλαμβανομένου ενός ασφαιρικού) σε έξι ομάδες. Ο φακός περιλαμβάνει μηχανισμό ίριδας διαφράγματος εννέα πτερυγίων για απόλυτα ομαλή μετάβαση από
τα εστιασμένα στα αποεστιασμένα μέρη καθώς και φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας τριών stop για να διευκολύνεται η λήψη σε υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικού φωτισμού. Το υβριδικό προσοφθάλμιο έχει τρεις
επιλογές λειτουργίας: α. ως οπτικό τύπου reverse gallilean
με μεγέθυνση 0,5x και 90% κάλυψη β. το ίδιο όπως το α.
αλλά με διόρθωση παράλλαξης και γ. ηλεκτρονικό EVF
με ανάλυση 1,44Megapixel. H μηχανή καταγράφει video
720p. FUJIFILM HELLAS 210 9404100
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èă øýõøóþĈĉă
ćĈýĆ ĉĄûąùćóùĆ ćõĆ...
ÚþĀùĈõÿÿùĉĈùóĈù Ĉă...
Η GDN έχει τη χαρά να σας παρουσιάζει
την εφαρμογή που σας δίνει τη
δυνατότητα να προωθείτε προϊόντα
όπως photobooks, ημερολόγια κ.α.
στους πελάτες σας μέσω διαδικτύου.

Η εφαρμογή αυτή έχει σχεδιαστεί για
όλους εσάς που αναλαμβάνεται την
κάλυψη εκδηλώσεων διαφόρων ειδών,
και σας βοηθά να δειγματίσετε προϊόντα
σε όλους τους συμμετέχοντες, χωρίς να
χρειαστεί να δημιουργήσετε κάποιο από
αυτά.

Τα προϊόντα ξεφυλλίζονται ζωντανά,
και οι πελάτες σας έχουν τη δυνατότητα
παραγγελίας τους, και ενημέρωσης των
φίλων τους με email η με κοινοποίηση
στο facebook.
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Facebook
Ãîâäîÿòêôè ñòðôÿñðö
Το Face Recognition είναι μια τεχνολογία
γνωστή στον κλάδο του imaging αφού
πλέον όλες οι compact μηχανές μπορούν να
αναγνωρίσουν τα πρόσωπα στο κάδρο και
να φροντίσουν τις κατάλληλες ρυθμίσεις για
τη λήψη της φωτογραφίας. Μερικές μάλιστα μπορούν να αποθηκεύσουν έναν μικρό
αριθμό προσώπων και να τα αναγνωρίζουν
κάθε φορά που εμφανίζονται στο κάδρο. Το
iPhoto της Apple και το Picasa της Google
πήγαν την τεχνολογία αυτή ένα βήμα πιο
πέρα σκανάροντας ολόκληρη την βιβλιοθήκη εικόνων σε ένα υπολογιστή και προσθέτοντας τα αντίστοιχα tags. Το Facebook
και η Ισραηλινή Face.com ταράζουν ακόμα
περισσότερο τα νερά με την εφαρμογή Face
Finder που θα αναλαμβάνει να βρει όλες τις
φωτογραφίες που υπάρχουν στο Facebook
όπου απεικονίζεται το πρόσωπο σας. Με
βάση τα χαρακτηριστικά του προσώπου το
Facebook θα ομαδοποιεί τις φωτογραφίες
και θα προτείνει στον χρήστη αυτές που
μπορεί να κάνει tag. Αν και οι υπεύθυνοι του
Facebook ανακοίνωσαν πως οι χρήστες θα
μπορούν να το απενεργοποιήσουν, το νέο
χαρακτηριστικό αναμένεται να προκαλέσει
αντιδράσεις όσον αφορά την παραβίαση των
προσωπικών δεδομένων.

Ñnline copyright
Æêëâôõßòêð âñð÷âôàçæê öñÞò
÷úõðäòÝ÷ðö
Υπέρ του freelancer φωτογράφου Alan Grisbourg
αποφάσισε το Εφετείο σε μια υπόθεση copyright
που προέκυψε αφού ο όμιλος Mirror Group
Newspapers (MGN) ανέβασε στην ιστοσελίδα του
φωτογραφίες του Grisbourg από παλιότερα τεύχη.
Ο φωτογράφος ισχυρίστηκε πως ανεβάζοντας
τις φωτογραφίες του online όπου είναι άμεσα
προσβάσιμες και παραμένουν μόνιμα στον ιστό
θα αποδυνάμωνε μια μελλοντική τους χρήση ή
πώληση από το φωτογράφο. Ο φωτογράφος που
δεν είχε δώσει την άδεια για την μελλοντική του
χρήση πέρα από τα τεύχη στα οποία δημοσιεύτηκαν μήνυσε τον όμιλο και τελικά δικαιώθηκε.
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¿ôâ ñòÞñæê îâ ïÞòðöíæ äêâ õð Chrome OS
Õð ìæêõðöòäêëý ñðö ÷êìðåðïæà îâ ñæõþøæê õèî âîâõòðñß
Ανακάτεμα της τράπουλας στο δύσκολο κομμάτι των λειτουργικών συστημάτων που πρακτικά μονοπωλεί η Microsoft και εποφθαλμιούν το Mac OS X και
το Linux, με μικρά μερίδια. Την κατάσταση φιλοδοξεί να αλλάξει η Google με
ανατρεπτική φιλοσοφία και τελείως διαφορετική προσέγγιση στην ιδέα του
computing. Ξεκίνησε με πρώτο δείγμα γραφής το Chrome browser, αντίπαλο για
Internet Explorer, Mozilla Firefox και Safari και συνεχίζει με το Chrome OS την
πρώτη ρεαλιστική απόπειρα για ένα ανοικτού κώδικα «επαναστατικό» λειτουργικό
για την εποχή του Internet. Ήδη στα μέσα Νοεμβρίου δόθηκε ο πηγαίος κώδικας με δικαίωμα στους τρίτους developers να επέμβουν με τροποποιήσεις και νέα
συμπίληση (compiling).
Ποια είναι όμως τα ριζοσπαστικά στοιχεία του Chrome OS; Ας τα γνωρίσουμε…
Όλες οι εφαρμογές είναι ιντερνετικές: δηλ. δεν εγκαθίστανται σαν add on του
λειτουργικού. Δεν υπάρχουν αρχεία εγκατάστασης ούτε η αντίστοιχη διαδικασία.
Ο browser αποτελεί μέρος του λειτουργικού. Η εμφάνιση και η αίσθηση, το
interface γενικότερα, μοιάζουν πολύ.
Το multitasking γίνεται με panels. Για να τρέχουν διαφορετικές εφαρμογές σε
ξεχωριστά επίπεδα, το Chrome OS χρησιμοποιεί Ρanels.
Το λειτουργικό αυτοπροστατεύεται, αυτοαναβαθμίζεται και αυτοδιορθώνεται. Το πρώτο Full Auto λειτουργικό είναι γεγονός. Δεν υπάρχει καν επιλογή
ενημέρωσης/αναβάθμισης λογισμικού. Με το που μπαίνετε στο Internet, το
Chrome τσεκάρει νέες εκδόσεις και ενημερώσεις, και τις κατεβάζει χωρίς παρέμβαση του χρήστη. Αν διαπιστώσει ότι υπάρχει κάποιο κακόβουλο μέρος λογισμικού,
αυτόματα αποεγκαθίσταται και επιδιορθώνεται μόνο του.
Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται online. Εκεί που είχαμε μάθει να συζούμε
με σκληρούς δίσκους, CD, DVD και Blu-ray, η Google μας λέει να τα πετάξουμε
όλα και να σώζουμε στο «σύννεφο». Ούτε για αποθήκευση του λειτουργικού δεν
χρειάζεται σκληρός δίσκος: αντ’ αυτού η Google προτείνει flash drives. Έτσι κι
αλλιώς το λειτουργικό χρειάζεται ελάχιστα δευτ. να φορτώσει.
Η συμβατότητα hardware δεν είναι δεδομένη. Όπως έχουν πει οι ειδικοί της
Google, το Chrome δεν θα τρέχει σε όλα τα PC ενώ η λειτουργία offline παραμένει περιορισμένη και αδιευκρίνιστη.
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T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ
ÓÅ 30 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ
Åêâ õÞõâòõè ÷ðòÝ, åêæïÝäæõâê
è (ñâäëýôíêâ ñìÞðî) åêæõßó Þòæöîâ
õèó Õ.Ë.Ó.Ã. äêâ õèî âñðõþñúôè õúî õÝôæúî
ëâê âñýùæúî ôøæõêëÝ íæ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ Þîõöñâ
âììÝ ëâê õèî æîâôøýìèôè íæ õð Imaging. É Þòæöîâ
ñòâäíâõðñðêæàõâê õâöõýøòðîâ âîÝíæôâ ôõð âîâäîúôõêëý
ëðêîý ýìúî õúî ñæòêðåêëÿî - íæìÿî õèó T.I.P.A. Õèî
ðòäÝîúôè ëâê æñæïæòäâôàâ õèó Þòæöîâó Þøæê âîâìÝãæê è
åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und
Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá. ¿ôðê éæìßôæõæ îâ
âñâîõßôæõæ, ñâòâëâìæàôõæ îâ åêâãÝôæõæ ñòðôæëõêëÝ
õðöó ýòðöó ôöííæõðøßó. Ìâê ñðö ïÞòæõæ; ¼îâ âñý
õâ ñâòâëÝõú åÿòâ íñðòæà îâ äàîæê åêëý
ôâó!

Õöñÿôõæ õêó åþð
æñýíæîæó ôæìàåæó,
ôöíñìèòÿôõæ õð
æòúõèíâõðìýäêð ëâê
ôõæàìõæ íâó
ëâê õêó åþð ôæìàåæó
ôõð fax: 210 8541485

ÁðáíôÞóôå
& êåñäßóôå!

Nikon D3S
Panasonic DMC-G2
Pentax Kx

Olympus PEN E-PL1
Canon EOS 550D
Canon EOS 7D
Ôõèî ëìßòúôè äêâ õâ åÿòâ ôöííæõÞøðöî âöõðåàëâêâ ýôðê âñâîõßôðöî ôõð æòúõèíâõðìýäêð ëâê ôöíñìèòÿôðöî õâ ôõðêøæàâ õðöó.
É âîÝåæêïè õúî îêëèõÿî éâ äàîæê íæõÝ âñý ëæîõòêëß ëìßòúôè õèó ÕËÓÃ.
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ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ Ô.É.Ñ.Á.

ÕòêÝîõâ (30) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, áðü üëð ôð ëýôíð, ìÝëç ôçò T.I.P.A. (Technical
Image Press Association), äéåîÜãïõí Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé ôçí ôáõôüôçôá ôïõ
áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ.
*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá,
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò äéðëáíÞò óåëßäáò.
ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï
5) Åêâ îâ ñâòðöôêÝôú õêó ÷úõðäòâ÷àæó
íðö, øòèôêíðñðêÿ

 

 

3) Ñê ÷úõðäòâ÷àæó íðö ñâòÝäðîõâê ôæ
•
•
•
•

ôæ ùè÷êâëß íèøâîß íæôâàðö ÷ðòíÝ
ôæ full frame DSLR
ôæ RAW ÷ðòíÝ
ôæ JPEG ÷ðòíÝ





















4) Õòâãÿ ñæòàñðö _____ ÷úõðäòâ÷àæó õð íßîâ
(aòêéíýó)
Åêâ õð ôëðñý âöõý øòèôêíðñðêÿ íêâ íèøâîß / _____
íèøâîÞó
Çëõöñÿîú ñæòàñðö ___________ íýîðó íðö
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
ÒâòâääÞìîú ñæòàñðö ____ æëõöñÿôæêó ôæ ëâõÝôõèíâ/
æòäâôõßòêð
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
Ñåèäàæó äêâ õèî âñðôõðìß õðö æòúõèíâõðìðäàðö:
Ôâó æöøâòêôõðþíæ äêâ õè ôöííæõðøß ôâó!
Òâòâëâìðþíæ îâ âñðôõæàìæõæ õð æòúõèíâõðìýäêð
íÞøòê 31 Ææëæíãòàðö 2010:
â. ÕâøöåòðíêëÝ* ôõâ äòâ÷æàâ íâó
Òæòêðåêëý PHOTOBUSINESS (“ÇÓÇÖÏÃ ÕËÓÃ”)
ÕòðöñÝëè 1, 104 45 Ãéßîâ
ã. Îæ fax* ôõð 210 8541 485
*Îñðòæàõæ îâ ôõæàìæõæ õð âñýëðííâ ß ÷úõðõöñàâ
âöõðþ ß æëõþñúôè âñý õð PDF õð ðñðàð öñÝòøæê ôõèî
èìæëõòðîêëß åêæþéöîôè: www.photo.gr
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ÆúòæÝî ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÒìèòúíÞîæó ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÇéîêëÞó ×úõð-ëðêîýõèõæó
Æêæéîæàó ×úõð-ëðêîýõèõæó
»ììæó ôæìàåæó ôõð åêâåàëõöð

























6) ÌÝéæ øòýîð õöñÿîú ñæòàñðö _____ photo
book
7) É ìæêõðöòäàâ video ôõêó ùè÷êâëÞó
÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó
• Îðö ÷âàîæõâê íêâ øòßôêíè ñòðôéßëè
• Õèî øòèôêíðñðêÿ ôöøîÝ
• Çàîâê âîæñâòëßó ôæ ñðêýõèõâ

   
   
   

Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

•
•
•
•
•

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó
Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

Ôö
øî
Òæ Ý
òê
Ôñ ôõâô
Ýî
êâë
Ý
Òð êâ
õÞ

2) Õâ ëÝõúéê êôøþðöî äêâ íÞîâ
• ÔöííæõÞøú ôöøîÝ ôæ ÷úõðäòâ÷êëðþó
åêâäúîêôíðþó
• Ñ æïðñìêôíýó íðö âëðìðöéæà õèî
õæìæöõâàâ ìÞïè õèó õæøîðìðäàâó
• Ððåæþú õýôâ äêâ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ
âïæôðöÝò ýôâ ëâê õè íèøâîß íðö
• Ôöíãðöìæþú ôöøîÝ Ýììðöó
äêâ õèî âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ
æïðñìêôíðþ

Ôö
øî
Ý
Òæ
òêô
Ôñ õâôê
âë
Ýî
Ý
Òð êâ
õÞ

1) ×úõðäòâ÷àçú
 Åêâ ñòðôúñêëß øòßôè
 Éíê- æñâääæìíâõêëÝ
 Úó æñâääæìíâõàâó øòßôõèó (ñ.ø. graphic design,
media production ëìñ)
 Úó æñâääæìíâõàâó ÷úõðäòÝ÷ðó

8) Çîèíæòÿîðíâê äêâ ÷úõðäòâ÷êëÝ ñòðûýîõâ
(*æñêõòÞñðîõâê ëâê ñæòêôôýõæòæó âñâîõßôæêó)
1. Ãñý ÷úõðäòâ÷êëÝ ñæòêðåêëÝ

2. Ãñý ñæòêðåêëÝ äêâ öñðìðäêôõÞó

3. Ãñý ñðìöéæíâõêëÝ ñæòêðåêëÝ
(digital/photo/audio/video)

4. Ãñý æêåêëý ëâõÝôõèíâ

5. Ãñý æëéÞôæêó

6. Ãñý æîèíæòúõêëÝ ÷öììÝåêâ
õúî æõâêòêÿî

7. Ãñý õð Internet

H ñèäß ñìèòð÷ýòèôèó ñðö æíñêôõæþðíâê
ñæòêôôýõæòð æàîâê è öñ’ âò. .........
9) To Photobusiness ëöëìð÷ðòæà 4 ÷ðòÞó õð
øòýîð
ÆêâãÝçú .................. õæþøè õð øòýîð
 Ãöõß æàîâê è ñòÿõè ÷ðòÝ ñðö åêâãÝçú õð
ñæòêðåêëý
10) Òòðíèéæþðíâê õð Photobusiness úó æïßó:
• Çàíâê ôöîåòðíèõßó
• ÃäðòÝçú õð ñæòêðåêëý âñý ëâõÝôõèíâõâ
• ìêâîêëßó
• Îðö âñðôõÞììæõâê åúòæÝî
• Õð åêâãÝçú âñý Ýììðî
• Ãììðó õòýñðó
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11) Ãñâôøðìðþíâê ñæòàñðö .......... ÷ðòÞó äêâ
îâ åêâãÝôú ß îâ ïæ÷öììàôú ëÝéæ õæþøðó õðö

18) ÆêâãÝçú õêó åêâ÷èíàôæêó ëâê õâ ÷öììÝåêâ ôõð

Photobusiness

ÒÝîõâ  ôöøîÝ  ôñÝîêâ  ñðõÞ 
19) Ñê åêâ÷èíàôæêó ôõð Photobusiness:
Ëôøþæê
ñìßòúó







Ææî
êôøþæê











 
 
 
 

16) Îêâ èìæëõòðîêëß Þëåðôè
Ëôøþæê
Ææî
êôøþæê
õðö Photobusiness
ñìßòúó
• Ãëðþäæõâê äæîêëÝ æìëöôõêëß
  
• Êâ âäýòâçâ âöõß âîõà õðö õöñúíÞîðö
ñæòêðåêëðþ
  
• Êâ æääòâ÷ýíðöî æñêñìÞðî ôæ âöõßî, íæ
extra øòÞúôè äêâ æñêñìÞðî øâòâëõèòêôõêëÝ    
17) ÎÞôâ ôõðöó æñýíæîðöó 24 íßîæó ôëðñæþú îâ
âäðòÝôú
• Ùè÷êâëß SLR íèøâîß

• Ùè÷êâëß Îèøâîß Îæôâàðö ×ðòíÝ

• Ùè÷êâëß íèøâîß ÎæäÝìðö ÷ðòíÝ

• Compact System Camera íæ æîâììâëõðþó ÷âëðþó 
• Compact ÷úõ. íèøâîß

• Çîâììâëõðþó ÷âëðþó

• Ôþôõèíâ øòúíâõêëßó åêâøæàòêôèó

• Íðäêôíêëý æñæïæòäâôàâó

• Ôõðþîõêð ÷úõêôõêëÝ

• Scanner

• ×úõðäòâ÷êëý æëõöñúõß

• Õòàñðåð

• Òòðãðìêëý

• ÃïæôðöÝò
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• Åêâ îâ æîèíæòÿîðíâê äêâ õâ
÷úõðäòâ÷êëÝ éÞíâõâ
• Åêâ îâ åêâãÝçú õêó íêëòÞó âääæìàæó
• Åêâ îâ åêâãÝçú õæôõ ëâê îâ ãòàôëú
÷úõðäòâ÷àæó ñòðûýîõúî
• Åêâ îâ íâéâàîú äêâ æëåèìÿôæêó,
æëéÞôæêó, åêâäúîêôíðþó
• Åêâ îâ øòèôêíðñðêÿ õð forum
• Åêâ Ýììæó öñèòæôàæó (ìæïêëý,
åêæöéþîôæêó âîõêñòðôúñæêÿî ëìñ.)

ìÞ

ìÞ

íá

14) ÒÞòâ âñý æíÞîâ ...................... Ýõðíâ åêâãÝçðöî
õð ôöäëæëòêíÞîð âîõàõöñð õðö Photobusiness

äý

20) EñêôëÞñõðíâê õð www.photo.gr
13) ÆêâãÝçú õð õæþøðó õðö Photobusiness íÞôâ ôæ
øòðîêëý åêÝôõèíâ õèó õÝïèó õúî ........ìæñõÿî

15) Ãïêðìðäÿ õðî Photobusiness úó æïßó*:
Ëôøþæê
• Çàîâê Þîâ ôèíâîõêëý ñæòêðåêëý
ñìßòúó
÷úõðäòâ÷àâó
 
• Çàîâê Þîâ ñæòêðåêëý ñðö ôæ æíñîÞæê
 
• ¼øæê íæäÝìè ñòâëõêëß âïàâ
 
• Çàîâê ñðìþ âïêýñêôõð ëâê êëâîý
 
• Æàîæê ñðìþõêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ æïðñìêôíðþ
 
• Æàîæê øòßôêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
æñêìðäß õúî ôúôõÿî âïæôðöÝò
 
• ÔöíãÝììæê ôõè åêâ÷Ýîæêâ õèó âäðòÝó  
• ÇÝî õð Photobusiness ôõâíâõßôæê
îâ ëöëìð÷ðòæà, éâ íðö ìæàùæê
 

Ææî
êôøþæê

• ¼øðöî æîèíæòúõêëß âïàâ äêâ íÞîâ

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ íâçÞùú ñæòêôôýõæòæó
ñìèòð÷ðòàæó

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ ëÝîú íêâ âäðòÝ


ñÜ

12) Ôæ ëÝéæ õæþøðó õðö Photobusiness
ôöîßéúó åêâãÝçú
• ¿ìæó/ôøæåýî ýìæó õêó ôæìàåæó
• Òæòàñðö õâ 3/4
• Òæòàñðö õð íêôý
• Òæòàñðö õð 1/4
• ÎæòêëÞó ôæìàåæó íýîð

Photobusiness

   
   
   
   
   
   

21) ÒòðôúñêëÞó ñìèòð÷ðòàæó
Çàíâê
Ýîõòâó 
äöîâàëâ  ............øòýîúî
22) Õð íèîêâàð æêôýåèíâ ýìúî õúî íæìÿî õðö
îðêëðëöòêðþ íðö âîÞòøæõâê ôæ
• Íêäýõæòâ âñý 1000 æöòÿ
• 1000 íæ 1499 æöòÿ
• 1500 íæ 1999 æöòÿ
• 2000 íæ 2499 æöòÿ
• 2500 íæ 2999 æöòÿ
• 3000 íæ 3499 æöòÿ
• 3500 íæ 3999 æöòÿ
• 4000 íæ 4499 æöòÿ
• ñæòêôôýõæòâ











* “Iôøþæê ñìßòúó Æ Ææî êôøþæê”:
ÆêâãÝéíêôè âñý âòêôõæòÝ ñòðó åæïêÝ

Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå
âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé Üëëá äþñá
ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù
óôïé÷åßá:
Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................
Äéåýèõíóç:............................................................
Ðüëç:.............................................. Ô.Ê.:..............
ÔçëÝöùíï:............................................................
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Minolta CLE
É ñêð ñòðøúòèíÞîè Î-mount õèìæíæõòêëß
Κατά τις δεκαετίες 70 και ’80 η Leica και η Minolta συνεργάζονταν στενά.
Η δεύτερη, ανελάμβανε υπεργολαβικά την κατασκευή σωμάτων και
ορισμένων zoom φακών. Η Leica εκείνη την εποχή ήταν πολύ εξωστρεφής και διατηρούσε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στον Καναδά και την
Πορτογαλία. Καρπός της στενής σχέσης ήταν δύο τηλεμετρικά μοντέλα,
που σήμερα κρατούν ξεχωριστή θέση στην “αυτόνομη” αγορά συλλεκτικών μηχανών, η οποία έχει στηθεί γύρω από το μύθο της Leica.
Της CLE προηγήθηκε η μηχανική CL (1973) που έβγαινε είτε με brandname Leica είτε
Μinolta. Η CLE παρουσιάστηκε το 1981. Διακρίνεται από την προκάτοχό της από τον
ηλεκτρονικό φωτοφράκτη (Ε=Εlectronic) xαρακτηριστικό σπάνιο για την εποχή και
οπωσδήποτε μοναδικό για τηλεμετρική μηχανή.
Το ηλεκτρονικό κλείστρο συνοδευόταν από TTL φλας και μάλιστα κατευθείαν από το
επίπεδο του φιλμ - στοιχείο που την εποχή εκείνη θεωρήθηκε πρωτοποριακό και απαντούσε μόνον στην Olympus OM2N και στην Pentax LX. Tη θέση των δύο μοναδικών
φακών της CL, εστιακών αποστάσεων 40 και 90mm, πήρε ένα σετ τριών διαφορετικών
οπτικών Rokkor: ευρυγώνιος 28mm f/2,8, γρήγορος στάνταρ 40mm f/2 και ένας
κοντός αλλά μάλλον αργός τηλεφακός 90mm f/4.
Η CLE ήταν περιορισμένης παραγωγής ώστε να μην ανταγωνίζεται τη Leica. Μόνον
34.000 κομμάτια βγήκαν από το ιαπωνικό εργοστάσιο. Σήμερα η σπανιότητα αυτής
της μηχανής που δεν προκάλεσε πολλή εντύπωση στην δεκαετία του ’80 έχει διαμορφώσει υψηλές τιμές στην συλλεκτική αγορά με αποκορύφωμα τις “εξαφανισμένες”
επετειακές Gold. Αυτές βγήκαν σε 300 αριθμημένα κομμάτια με αριθμούς σειράς
3.000.001-3.000.300 οι οποίες δόθηκαν με κλήρωση σε γιαπωνέζους ντήλερ της εταιρίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 3.000.000 φωτογραφικών μηχανών Minolta!

H CLE από κοντά

στοιχο εξάρτημα της M. To σύστημα σύμπτωσης
με την κίτρινη κουκκίδα απαιτεί μια φάση
εξοικείωσης για τους καλομαθημένους στην
ευκολία των ρεφλέξ. Εύκολα κανείς συνηθίζει
να μετακινεί το μικρό μοχλό στην περίμετρο
του Rokkor 40mm αντί για το πατροπαράδοτο
δακτυλίδι εστίασης. Επίσης ο κάτοχος πρέπει να
μάθει να δουλεύει το δακτυλίδι των διαφραγμάτων από την λεπτή οδοντωτή του περίμετρο.
Η rangefinder δομή σημαίνει βέβαια αθόρυβη
λειτουργία αφού δεν υπάρχει καθρέπτης να κάνει φασαρία και κραδασμούςμε την επαναφορά
του. Με τη σειρά του το υφασμάτινο κλείστρο
οριζόντιας διαδρομής είναι σαφώς πιο αθόρυβο από τα μεταλλικά αντίστοιχα. Η σχεδίαση
αυτή έχει αποδείξει τη μακροχρόνια αντοχή
της: οι κουρτίνες δεν κολλάνε σχεδόν ποτέ και
δεν χρειάζονται service. Μειονέκτημα μπορεί
να θεωρηθεί η ταχύτητα συγχρονισμού φλας,
μόλις 1/60sec.
O mini σε μέγεθος αλλά πολύ καλός σε απόδοση Rokkor 40mm με την κλασσική μπαγιονέττα
βγαίνει πολύ εύκολα, απασφαλίζοντας με τον
πιεστικό κουμπί δεξιά από τη μοντούρα. Tα χειριστήρια είναι πολύ λίγα: μόνον η συνδυασμένη
περιστροφική κλίμακα από την οποία ρυθμίζεται
η επιλογή προτεραιότητας διαφράγματος ή
manual, τα ASA του φιλμ και η αντιστάθμιση
έκθεσης ±2stop. Το εύρος ευαισθησιών φιλμ
είναι μάλλον περιορισμένο (25-1600) όμως
εξίσου περιορισμένη ήταν το 1981 η γκάμα των
προσφερόμενων εμουλσιόν. To ελαφρό πάτημα
του κουμπιού απελευθέρωσης του φωτοφράκτη
ενεργοποιεί το σύστημα φωτομέτρησης με κόκκινα LED αριστερά στο σκόπευτρο (μόνο όμως
στη λειτουργία προτεραιότητας διαφράγματος).
Στο manual δυστυχώς η ευκολία της φωτομέτρησης ακυρώνεται και ο φωτογράφος πρέπει
να συμβουλεύεται κάποιο φωτόμετρο χειρός.
Η απεικόνιση των ενδείξεων διαρκεί μόνο όσο
πατάμε το κουμπί, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι οι δύο μπαταρίες oξειδίου
αργύρου ή αλκαλικές SR44/LR44 2x1,5 V που
τροφοδοτούν και το ηλεκτρονικά χρονιζόμενο
κλείστρο, κρατάνε αρκετό καιρό.

Έχοντας κατά νου το πρότυπο των Leica M4P και Μ5, η CLE σπάει το φράγμα των
διαστάσεων με ίδιο μεν ύψος αλλά σαφώς μικρότερο μήκος. Πρώτη ευχάριστη
εντύπωση, η πλάτη που ανοίγει κανονικά, χωρίς να αφαιρεθεί η βάση. Όσοι έχουν
αγανακτήσει με το σύστημα αυτό στις “οriginal” Leica, νοιώθουν τον ενθουσιασμό
για τροποποιημένη σχεδίαση. Στην πλάτη προσαρμόζεται σταθερά μια θήκη για το
χαρτάκι του κουτιού του φιλμ, συνηθισμένη στις μηχανές του ’80. Μάλιστα στο κενό
πλαίσιο της θήκης η Minolta έχει φροντίσει να συμπεριλάβει ένα χρήσιμο (για την
εποχή εκείνη) πίνακα μετατροπής της κλίμακας ευαισθησίας φιλμ από ASA σε DIN.
Οι φακοί Leitz M είναι γενικά συμβατοί. Επίσης το τηλέμετρο είναι πολύ καλοσχεδιασμένο και μπορεί να πει κανείς ότι ελάχιστα υστερεί σε σχέση με το state of art αντί-
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Õð æíñðòêëý ôßíâ
É îðíêëß õðö öñýôõâôè âììÝ ëâê è ôèíâôàâ õðö äêâ õèî âäðòÝ
Από τις αρχές τον αιώνα μας το εμπορικό σήμα έχει αποκτήσει μια εξέχουσα
θέση στο εμπόριο, στη βιομηχανία και στη λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας. Τοποθετείται σχεδόν σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα και χρησιμεύει
για να βεβαιώσει την προέλευσή τους από μια ορισμένη επιχείρηση. Με το
εμπορικό σήμα καθοδηγούνται οι καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα
που επιθυμούν. Συγχρόνως, προστατεύονται από το να αγοράζουν προϊόντα
που προέρχονται από παραγωγούς που δεν είναι της αρεσκείας τους.
Ο παραγωγός με το εμπορικό σήμα συγκρατεί και αυξάνει την πελατεία του και
συναγωνίζεται τους άλλους παραγωγούς ομοίων προϊόντων, προσπαθώντας να
πείσει τους καταναλωτές ότι τα δικά του έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα.
Έτσι, το εμπορικό σήμα έχει μεγάλη περιουσιακή αξία για μια επιχείρηση.
Ένα επιτυχημένο σήμα αποτελεί ένδειξη της καλής πορείας μίας εμπορικής
ή βιομηχανικής επιχείρησης. Η εργατικότητα, η υπομονή και επιμονή του καλού
παραγωγού να παρουσιάσει ένα τέλειο προϊόν, επιβραβεύεται ηθικά αλλά και
οικονομικά όταν πλέον οι καταναλωτές αρχίζουν να ζητούν το προϊόν αυτό με το
“σήμα” που το διακρίνει. Η κοινωνική και ηθική προέκταση και η αξία του
εμπορικού σήματος σήμερα, αποδεικνύεται και από την άποψη που έχει διατυπωθεί, ότι πίσω από την σκόπιμη και με επιμονή, καλλιέργεια αντιπάθειας για τις
“πολυεθνικές εταιρείες”, που συστηματικά προβάλλεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, κρύβονται άλλοι στόχοι. Στόχοι οικονομικο-εμπορικοί
που δεν έχουν καμία σχέση με ιδεολογικούς ή κοινωνικούς στόχους. Κρύβεται
στην πραγματικότητα μια “εμπορική δυσφήμιση” και ένας “ανταγωνισμός”
αντιπάλων προϊόντων. Διότι ένα προϊόν που φέρει ένα σήμα μιας πολυεθνικής
επιχείρησης, για να γίνει πολυεθνικό είναι οπωσδήποτε επιτυχημένο, φυσικό
επακόλουθο ενός προϊόντος καλής ποιότητας, αφού όλοι οι άνθρωποι σ’ όλη τη
γη ζητούν προϊόντα καλής ποιότητας. Το επιτυχημένο “Εμπορικό Σήμα” αποτελεί, λοιπόν, την οικονομική και ηθική ανταμοιβή του επιχειρηματία και συγχρόνως την προστασία των καταναλωτών από τα κακής ποιότητας προϊόντα.
ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
Ο νόμος 2239/94 που καθορίζει την διαδικασία έγκρισης και κατοχύρωσης
σήματος από το κράτος, θέτει ορισμένους περιορισμούς στην επιλογή ενός
σήματος (άρθρα 3 και 4 Ν. 2239/94). Οι όροι αυτοί εξετάζονται αυτεπάγγελτα
από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και μόνο αν η Επιτροπή κρίνει ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις που τάσσει ο νόμος, το σήμα εγκρίνεται και καταχωρείται. Κρίσιμος χρόνος για την κρίση σχετικά με οποιοδήποτε απαράδεκτο
(άρθρα 3 και 4 Ν.2239/94) είναι ο χρόνος κατάθεσης της δήλωσης σήματος και
όχι του ελέγχου από την Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 2239/94 σήμα δεν γίνεται δεκτό:
• Όταν στερείται διακριτικού χαρακτήρα (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. β’ Ν. 2239/94),
που συμβαίνει όταν το προς κατάθεση σήμα αδυνατεί να εξατομικεύσει, κατά
την αντίληψη του καταναλωτικού κοινού, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ως προς
την προέλευση τους, π.χ. σήμα που αποτελείται μόνο από αριθμούς, το σήμα
PRODUCTION για έπιπλα (απόφαση Πρωτοβαθμίου Δικαστηρίου Σημάτων
3283/1982.
• Όταν δηλώνει μόνο το είδος, την ποιότητα, τον προορισμό, την γεωγραφική προέλευση κλπ., του προϊόντος ή της υπηρεσίας (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. γ’
Ν. 2239/94), δηλαδή όταν αποτελεί περιγραφική ένδειξη για το προϊόν ή την
υπηρεσία της επιχείρησης, π.χ. ΖΥΘΟΣ για μπύρα, ΜΥΤΙΛΗΝΗ για ούζο που
κατασκευάζεται στην Μυτιλήνη.
• Όταν είναι κοινόχρηστη λέξη (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. δ’ Ν. 2239/94). Οι ξενόγλωσσες λέξεις εκτιμούνται ως κοινόχρηστες όταν έχουν καθιερωθεί ως τέτοιες στο
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ελληνικό λεξιλόγιο, π.χ. TRAVEL για γραφείο
ταξιδιών.
• Όταν συνίσταται αποκλειστικά από το σχήμα
που επιβάλλεται από το σχήμα ή τη φύση του
προϊόντος ή είναι απαραίτητο για την επίτευξη
ενός τεχνικού αποτελέσματος ή προσδίδει
ουσιαστική αξία στο προϊόν (άρθρο 3 παρ. 1
εδ. ε’ Ν. 2239/94), π.χ. σχήμα ποδηλάτου για
διάκριση ποδηλάτων.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις, κατ’ εξαίρεση
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2239/94
το σήμα θα γίνει δεκτό, εφόσον μέχρι την
τελευταία συζήτηση απέκτησε διακριτικό
χαρακτήρα λόγω της χρήσεώς του, δηλαδή
έχει συνδεθεί και επικρατήσει στην Ελλάδα
ως διακριτικό γνώρισμα των προϊόντων
ή υπηρεσιών μιας ορισμένης επιχείρησης.
Πρέπει όμως να πρόκειται για το σήμα, όπως
αυτό αναπαρίσταται στη δήλωση και όχι
τροποποιήσεις αυτού, διότι δεν γίνονται
δεκτές τροποποιήσεις της γραφικής
παράστασης του σήματος μετά την ημερομηνία καταθέσεως της δήλωσης.
Επίσης σήμα δεν γίνεται δεκτό:
• Όταν αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. στ’ Ν. 2239/94),
π.χ. για τουφέκι “ο φονιάς”, για περιοδικό
“ο τρομοκράτης”.
• Όταν παραπλανά το κοινό ως προς την
προέλευση, φύση, ποιότητα κλπ. του προϊόντος ή της υπηρεσίας (άρθρο 3 παρ. 1 εδ ζ’
Ν. 2239/94), δηλαδή όταν η προς κατάθεση
ένδειξη δημιουργεί στο καταναλωτικό κοινό
ψευδείς ή ανακριβείς εντυπώσεις ως προς
τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας π.χ. SERGIO SOLDANO για ενδύματα
που δεν είναι ιταλικής προέλευσης αλλά
ελληνικής. Αν η ένδειξη είναι αντικειμενικά
αναληθής, αλλά δεν οδηγεί σε παραπλάνηση
του κοινού, δεν τίθεται ζήτημα απόρριψης της
δήλωσης. Γενικά η παραπλάνηση του κοινού
εξετάζεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και
ανεξάρτητα από αντίθετη κρίση που τυχόν
έχει προηγηθεί για άλλο σήμα.
• Όταν απεικονίζει σημαία, εμβλήματα,
σύμβολα κλπ. κάποιου κράτους (άρθρο 3
παρ. 2 εδ. α’ Ν. 2239/94)
• Όταν η κατάθεση του σήματος αντίκειται
στην καλή πίστη ή έγινε κακόπιστα (άρθρο
3 παρ. 2 εδ. β’ Ν. 2239/94). Με την διάταξη
αυτή που υπήρχε και στον προηγούμενο
νόμο περί σημάτων (άρθρο 3 παρ. 2 εδ. β’
1998/39) αντιμετωπίζονταν εκτός των άλλων
και οι περιπτώσεις κατάθεσης σήματος που
παραποιούσε ή απομιμόταν σήμα φήμης.
Ο νέος νόμος περιλαμβάνει ειδική διάταξη
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για τα σήματα φήμης, καθώς και για διακριτικά γνωρίσματα φήμης για τα οποία
δεν έχει γίνει δήλωση σήματος (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. γ’ Ν. 2239/94), που εξετάζονται παρακάτω. Κατά τη νομολογία η έννοια της καλής πίστεως νοείται ευρύτατα
και η εφαρμογή της διάταξης συνδέεται με την αποτροπή του κινδύνου συγχύσεως. Δεν αποκλείεται όμως και η εφαρμογή της, ανεξάρτητα από τον κίνδυνο
συγχύσεως - όταν το σήμα παραποιεί ή απομιμείται προγενέστερο σήμα για τα
ίδια ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες ή και για διαφορετικά προϊόντα ή υπηρεσίες εάν πρόκειται για σήμα φήμης, (άρθρο 4 Ν. 2239/94). Αναλυτικότερα για
την παραποίηση ή απομίμηση, βλέπε παρακάτω στην προστασία του δικαιούχου
σήματος. Κατά της απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που δέχεται ή
απορρίπτει τη δήλωση κατάθεσης σήματος μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός
60 ημερών από την επομένη της κοινοποιήσεως της αποφάσεως (άρθρο 13 Ν.
2239/94). Η προσφυγή κατατίθεται στην Γραμματεία της Διοικητικής Επιτροπής
Σημάτων στο Υπουργείο Εμπορίου κια διαβιβάζεται υπηρεσιακά στο αρμόδιο
Διοικητικό Πρωτοδικείο.
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Με την καταχώριση της αμετάκλητης απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων που κάνει το σήμα δεκτό στο Βιβλίο Σημάτων δημιουργείται το δικαίωμα στο
σήμα (άρθρα 2,14 Ν. 2239/94). Πρόκειται για ένα χρονικά περιορισμένο δικαίωμα.
Η προστασία του αρχίζει από την επομένη της ημέρας της κατάθεσης, διαρκεί
μία δεκαετία και μπορεί να ανανεώνεται κάθε 10 έτη επ’ αόριστο (άρθρο 21 Ν.
2239/94). Το δικαίωμα αυτό δίνει την δυνατότητα στον δικαιούχο:
α) να χρησιμοποιεί το σήμα αποκλειστικά ο ίδιος (άρθρο 18 Ν. 2239/94),
β) να το εκμεταλλεύεται οικονομικά με τη μεταβίβαση του (άρθρο 22 Ν. 2239/94)
ή την άδεια χρήσης (άρθρο 16 Ν. 2239/94) σε άλλο πρόσωπο ή επιχείρηση &
γ) να απαγορεύει τη χρήση του σήματος από τρίτους που δεν έχουν την συγκατάθεσή του (άρθρα 18 παρ. 3 και 4 παρ. 4 Ν.2239/94). Από την κατάθεση της
δήλωσης (αίτησης κατάθεσης) σήματος μέχρι να γίνει το σήμα αμετάκλητα δεκτό,
ο καταθέτης έχει δικαίωμα προσδοκίας σήματος. Προστατεύεται όμως από την
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης του σήματος.
Το Υπουργείο Εμπορίου δεν ειδοποιεί τον δικαιούχο για την λήξη της δεκαετούς
διάρκειας προστασίας. Η παράτασή της (ανανέωση) γίνεται με πρωτοβουλία του
δικαιούχου ή του Αντικλήτου του με την υποβολή σχετικής αίτησης στο Τμήμα
Σημάτων και πληρωμή του καθορισμένου παραβόλου Δημοσίου Ταμείου.
Στη συνέχεια το Τμήμα Σημάτων εκδίδει Πιστοποιητικό Παρατάσεως Προστασίας
και σημειώνεται στο Βιβλίο Σημάτων η ανανέωση του σήματος για μία δεκαετία.
Εάν το σήμα δεν ανανεωθεί μέχρι και την επομένη της λήξεώς του, ο δικαιούχος
μπορεί να το ανανεώσει εντός έξι μηνών πληρώνοντας ως πρόστιμο 50% επιπλέον του παραβόλου. Εάν το χρονικό αυτό διάστημα των έξι μηνών παρέλθει, το
σήμα διαγράφεται. Ο δικαιούχος χάνει τα δικαιώματά του επ’ αυτού και κάθε τρίτος μπορεί να το χρησιμοποιεί ή να το καταθέσει. Η διαγραφή σημειώνεται στο Βιβλίο Σημάτων. Καθίσταται αναγκαίο λοιπόν να ανατίθεται η παρακολούθηση των
ανανεώσεων σε ειδικευμένα δικηγορικά γραφεία σημάτων, τα οποία ειδοποιούν
μέχρι και έξι μήνες πριν από την λήξη τον δικαιούχο και ανάλογα με το αν αυτός
επιθυμεί την ανανέωση αναλαμβάνουν την διαδικασία στο Υπουργείο Εμπορίου.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ
Το σήμα ακολούθησε την πορεία εξέλιξης του εμπορίου και ποτέ δεν έπαψε να
υπάρχει με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Από πολύ νωρίς, λοιπόν, δημιουργήθηκε
η ανάγκη προστασίας του από αντιγραφές και παραποιήσεις. Ετσι συναντούμε,
στις 16 Μαΐου 1544, μιά τρομερή απόφαση του Καρόλου 5ου της Γαλλίας, που
καταδίκαζε όποιον παραποιούσε ή παραχάραζε ή αφαιρούσε το σήμα κάποιου
άλλου, με την ποινή να του κόψουν τον καρπό του χεριού!
Τον 18ο αιώνα, σε πολλές χώρες της Ευρώπης, οι παραποιούντες σήματα εθεωρούντο παραχαράκτες νομισμάτων και τους έστελναν στα κάτεργα, την πρώτη
φορά για 5 χρόνια και σε περίπτωση επανάληψης για όλη τους τη ζωή.
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Από τις 23 Ιουνίου 1857, στη Γαλλία,
η παραποίηση του σήματος έπαυσε να
αποτελεί ποινικό αδίκημα, αλλά εξακολουθεί να τιμωρείται αυστηρά. Αυτή η σκληρή
μεταχείριση των αντιγραφέων και παραποιητών του σήματος, που παρατηρήθηκε στα
χρόνια ανάπτυξης του εμπορίου, εξηγείται
από την προσπάθεια των κυβερνήσεων να
προστατεύσουν το εμπόριο τους αφενός, και
αφετέρου, με την θεωρία ότι το σήμα ήταν
αντικείμενο ιδιωτικής περιουσίας που είχε δημιουργηθεί προς όφελος του δικαιούχου του.
Αργότερα επικράτησε η θεωρία ότι το σήμα
αποτελεί μια πληροφορία για τον καταναλωτή και ότι ενδιαφέρει το κράτος να ελέγχει την
νόμιμη κυκλοφορία των σημάτων.
Σήμερα, η προστασία του δικαιούχου ενός
σήματος κατά των αντιγραφέων ή των
παραποιητών του, φθάνει μέχρι το σημείο να
απαγορεύεται η κυκλοφορία των προϊόντων
με το παραποιημένο σήμα, να κατάσχονται τα
προϊόντα αυτά και να αποζημιώνεται
ο δικαιούχος του σήματος για την ζημία που
έχει υποστεί. Επειδή όμως πολλές φορές,
αυτός που παραποιεί ένα σήμα δεν είναι
σε θέση να αποζημιώσει τον δικαιούχο του
σήματος, η τιμωρία του δεν προχωρεί πέρα
από το να απαγορευτεί η κυκλοφορία των
προϊόντων με τα παραποιημένα σήματα.
Έτσι, μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση
και να μπορέσει να την εκτελέσει ο δικαιούχος, το καταναλωτικό κοινό εξαπατάται και
οι τίμιοι και σοβαροί έμποροι και βιομήχανοι
ζημιώνονται. Τα σήματα που επιχειρούν να
παραποιήσουν οι κακόπιστοι έμποροι είναι
αυτά που έχουν επιβληθεί στην αγορά και
που κερδίζουν την προτίμηση των καταναλωτών. Ένας τρόπος άμυνας των δικαιούχων
του σήματος που παραποιήθηκε είναι να
ειδοποιηθεί έγκαιρα το καταναλωτικό κοινό
να εξετάζει καλά το προϊόν που φέρει το
σήμα τους πριν το αγοράσει.

Õð ëæàíæîð õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìæà âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð:
‘‘ÕÑ ÇÎÒÑÓËÌÑ ÔÉÎÃ’’
õúî »îîâó ëâê ËúÝîîðö
Ôâëæììâòàåè.
Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ
âñý õêó æëåýôæêó
‘‘Æèíðëòâõàâ Òðìêõÿî’’
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Ìúîôõâîõàâ Mâòëðþõè / ÒõðìæíâÂåâ
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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É ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

ÃìæïÝîåòâ ÇìæöéæòÝëè
ÏÞâ åèíêðöòäýó, ÷òÞôëêâ íâõêÝ
É îæâîêëß, âîæñêõßåæöõè ëâê õâöõýøòðîâ
ëâìðåðöìæíÞîè íâõêÝ æàîâê õð ñòÿõð
ôöíñÞòâôíâ âñý õð íÞøòê ôõêäíßó Þòäð
õèó ÃìæïÝîåòâó ÇìæöéæòÝëè. ×úõðäòÝ÷ðó
åæþõæòèó äæîêÝó, âîâçèõæà õð ñòðôúñêëý õèó
ôõàäíâ øúòàó ôöíñìÞäíâõâ ëâê òßïæêó, íæ
âòëæõß úòêíýõèõâ ëâê ôöîÝíâ ÷òæôëÝåâ.
Îâó Ýòæôæ ñðö æàåâíæ õð öìêëý õèó ýôð ëâê è
ëðöãÞîõâ íâçà õèó äêâõà æàåâíæ Þîâ Ýîéòúñð
ñðö ôõÞëæõâê ôõâ ñýåêâ õðö, íæ ýîæêòâ âììÝ
ëâê òæâìêôíý!

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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• Γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς με τη φωτογραφία; Σε επηρέασε το ότι
προέρχεσαι από φωτογραφική οικογένεια;
Ο σημαντικότερος λόγος που αποφάσισα να γίνω φωτογράφος είναι ότι
αγαπάω την φωτογραφία, και αυτό άλλωστε είναι ένα από τα βασικότερα
στοιχεία για την εξέλιξη μου. Σαφώς και με έχει επηρεάσει το γεγονός ότι
προέρχομαι από οικογένεια φωτογράφων. Από μικρή ήμουν μέσα στα
studio και έβλεπα τι γινόταν και όλο αυτό μου άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι
είχα ένα γερό στήριγμα, και μια καλή βάση για το ξεκίνημα μου.

• Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείσαι επαγγελματικά;
Γενικά, όταν είσαι στην αρχή ακόμα περνάς από όλα τα είδη που σου
αρέσουν, έτσι ώστε κάποια στιγμή να καταλήξεις σε αυτό που σου αρέσει
περισσότερο και φυσικά, σε αυτό που είσαι καλύτερος. Επαγγελματικά
ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική φωτογραφία (exterior-interior) και με
το πορτραίτο. Βέβαια έχω ακούσει διάφορες απόψεις, το ότι δηλαδή όταν
κάνεις αρχιτεκτονική φωτογραφία δεν μπορείς να κάνεις πορτραίτο και το
αντίθετο. Μπορεί ναι, μπορεί όχι. Κατά την γνώμη μου αυτό δεν είναι κάτι
τυποποιημένο.
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• Θεωρείς ότι ένας φωτογράφος πρέπει να είναι σε θέση
να ασχολείται με όλα τα είδη φωτογραφίας (διαφημιστική,
μόδα, still life) ή πιστεύεις στην εξειδίκευση;
Πιστεύω ότι όταν κάνεις κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή όταν
ειδικεύεσαι σε ένα είδος είναι το καλύτερο και ίσως πιο
σίγουρο. Όπως έχουν έρθει όμως τα πράγματα σήμερα,
αναγκάζεσαι να κάνεις και άλλα πράγματα κυρίως για
βιοποριστικούς λόγους.

• Από πού αντλείς έμπνευση; Ποιοί είναι οι αγαπημένοι σου
φωτογράφοι;
Έμπνευση αντλώ από την καθημερινότητα μου, από το
περιβάλλον που ζω, από διάφορες εικόνες που βλέπω.
Αγαπημένοι φωτογράφοι είναι Annie Leibovitz, Henri CartierBresson, Ansel Adams, Diane Arbus, Ντίνος Διαμαντόπουλος.

• Σε μεγάλο μέρος του έργου σου (στα πορτραίτα και
στην αρχιτεκτονική φωτογραφία) κυρίως επικρατεί το
ασπρόμαυρο. Θεωρείς ότι σε εκφράζει καλύτερα;
Η ασπρόμαυρη φωτογραφία μου αρέσει πιο πολύ και
με εκφράζει περισσότερο από την έγχρωμη. Έχω μάθει
εξάλλου, πριν τραβήξω μια φωτογραφία να την φαντάζομαι
ασπρόμαυρη. Ίσως αυτό με διευκολύνει την ώρα που
δουλεύω.

• Επεξεργάζεσαι ψηφιακά τις φωτογραφίες σου;
Ναι. Τις επεξεργάζομαι μέχρι εκεί που πρέπει, χωρίς καμία
υπερβολή προσπαθώντας την ώρα της λήψης να έχω το
80% του τελικού αποτελέσματος που έχω στο μυαλό μου.
Η τεχνολογία προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και μαζί με
αυτήν πρέπει να εξελισσόμαστε και να εκμεταλλευόμαστε τα
νέα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας.
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• Από την μέχρι τώρα εμπειρία σου πως αντιλαμβάνεσαι
την αγορά για ένα νέο φωτογράφο;
Στις μέρες μας πιστεύω πως είναι δύσκολο για έναν νέο
φωτογράφο να κάνει μεγάλα βήματα και ειδικά στην Ελλάδα
όπου η αγορά είναι πολύ μικρή, ενώ έχουμε πάρα πολλούς
καλούς φωτογράφους, δεν μπορεί να τους απορροφήσει, ειδικά
σήμερα που βλέπουμε πρακτορεία, περιοδικά, διαφημιστικές
εταιρίες να κλείνουν. Θα πρέπει λοιπόν, να εκμεταλλευτούμε
όλα τα νέα μέσα επικοινωνίας προβάλλοντας την δουλειά μας
και έξω από τα σύνορα της χώρας μας.

• Πως θα χαρακτήριζες το στυλ σου;
Η δραματοποίηση της εικόνας σε σχέση με τον φωτισμό είτε
πρόκειται για ένα τοπίο είτε για ένα πορτραίτο ή ακόμα και για
μια φωτογράφηση μόδας είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τις
εικόνες μου

ÄËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ:
Åæîîßéèëæ ôõèî Ãéßîâ õð
1989. Ôñðþåâôæ ôõè LEICA
ACADEMY of Greece,
ëâê âñý õð 2008 åðöìæþæê
ôõð ÃBS STUDIO úó
÷úõðäòÝ÷ðó.
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

€ 20 ąûă Čû ČĊ÷û üăüĆ÷û!
ÓĎĊÿçć Čû õĄĈþû ûxĈċČĈĆöď ąûă ûćČăąûČûüĈĆöď!

Òăû ČĂĆÿĀĎćăąõď xûĊûāāÿĆ÷ÿď ČĂĆ.: 210 8541400 (ąûčĂwÿĊăćç10:00 - 18:00)
ÕùĈåĊùĉĀ vĈĆĉþĆĈåč uóĎĈā 31 ÑýăýuúĈõĆď 2010

÷ĈĎĂćĈē 192
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 9,04

÷ĈĎĂćĈē 320
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

÷ĈĎĂćĈē 208
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

±«À± À ®µ®·« ¸¾ ¿À» www.photo.gr
êðøîô õçöçééêðîç÷
õĒđē ĕđ ĈĒČđćČčĝ úøôéöçúô÷ øĒđĖÿčĊ 1 & ïđĖĒĕĂćđĖ, 104 45 çċāďĄ • ĕĊĎ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485
êďćČĄėĀĒđĄČ ĆČĄ ĕĄ ĄĒĄčÿĕĚ ąČąĎĂĄ (ĔĊĈČğďĚ Ĉ û). õĄĒĄčĄĎğ ĈČčđČďĚďāĔĕĈ ĄĉĂ đĖ, ĆČĄ ďĄ ĔĖďĈďďđĊċđĞĈ ĆČĄ ĕđď ĕĒĝđ ĎĊĒĚāē čĄČ ĄđĔĕđĎāē ĕđĖē
ôďđĄĕĈğďĖđ ............................................................................
...................................................................................................
ČĈĞċĖďĔĊ .....................................................................................
õĝĎĊ...........................................................ø.ï.: ...........................
ñđĒĈĂĕĈ ďĄ ĈČčđČďĚďāĔĈĕĈ ĄĉĂ đĖ ĔĕĄ ĈĐāē ĕĊĎĀėĚďĄ :
êĒĆĄĔĂĄē: ..................................ôČčĂĄē: .........................................
ïČďĊĕĝ: ..........................................................................................
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 èĄĔČčÿ ñĄċāĄĕĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 15,07
 ñĂĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ... 1000 ðĀĐĈČē... / € 9,04
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ čĄČ ïđČďĚďĂĄ / € 9,04
 õĈĒĂ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 9,04
úĚĕđĆĒĄėĂĄ - ÷ĖďđĕČčā ČĔĕđĒĂĄ / € 15,07

 úĂĎČđē ñĄĒĆĄĒĂĕĊē / € 5,03
 èđĞĎĄ õĄĄěĚÿďďđĖ / € 5,03
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ Glamour / € 15,07 € 10,00
 øđ ñĈĆÿĎđ úđĒÿ / € 12,06

 100 ûĒĝďČĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ / € 15,07
 EõEKINA / € 10,04
 ïđĞąĄ / € 6,03
 êĕāĔČĄ ĔĖďćĒđā Ĕĕđ úøôéöçúô / € 70,00 (êĐĚĕĈĒČčĝ € 120)
 õĒĝĔĚĄ ĕĊē ïĒāĕĊē. Nelly's / € 30,00 ÷Ĉ ĄďĄĕĞĚĔĊ
 üĊėČĄčā ėĚĕđĆĒĄėĂĄ. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 üĊėČĄčĀē SLR. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 ì úċČďđĚĒČďā ĒđĔėđĒÿ/ € 20,00 ñĈ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē

*øČĀē Ĉ ú.õ.ç. Ĉď ĔĖĈĒČĎĄąÿďđďĕĄČ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē đĖ čĖĄĂďđďĕĄČ Ąĝ € 6,00 ĀĚē € 10,00 ĄďĄĎĝĆĚē ĕđĖ ąÿĒđĖē
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ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Òòêî 56 øòýîêâ...

ÕÇÖØÑÔ 92 • ÆÇÖÕÇÓÃ 20 ÆÇÌÇÎÄÓËÑÖ 2010
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