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Ποιά είναι η σχέση της ενοικίασης μιας αίθουσας εκδηλώσεων για αρραβώνες, 

γάμους και βαπτίσεις με το... προζύμι; Τι θέλει να πει ο ποιητής; Μήπως 

δεν πρόκειται για λάθος και αφέλεια αλλά για ένα πολύ έξυπνο τρικ και 

πολύ προχωρημένο διαφημιστικό κόλπο; Έχουμε μπροστά μας ένα λαμπρό 

δείγμα από την εφευρετικότητα του Έλληνα ή απλά μια σαφέστατη απόδειξη 

τσαπατσουλιάς και ωχαδελφισμού; Καλούμε τον φωτογράφο Γιάννη Λίτσα που 

έκανε την λήψη να μας λύσει το αίνιγμα... 
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Το άκουσα κι αυτό: “Πολλά τα σεμινάρια βρε 

παιδί μου στη PHOTOVISION! Το έχετε παρακάνει! 

Αν μαντρώσετε όλους τους φωτογράφους και 

τους επισκέπτες της έκθεσης μέσα στις αίθουσες, 

εμείς τι θα κάνουμε; Θα χτυπάμε μύγες; Πότε θα 

βγούν στα περίπτερα να μας μιλήσουν, να δουν, 

ν’ αγοράσουν; Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε! 

Αντιβαίνει στα συμφέροντα των εκθετών!” 

Αφού ξεπέρασα το σοκ από την πρωτάκουστη 

παρατήρηση, ρώτησα: “Ας πούμε ότι 

μαντρώνουμε στα διάφορα σεμινάρια 200 

φωτογράφους, άντε 300... Οι υπόλοιποι 

25.000 επισκέπτες τί θα κάνουν στην έκθεση; 

Θα πίνουν καφέ;” Απάντηση: “Δεν πρόκειται να 

έρθουν τόσοι πολλοί αυτή τη φορά. Υπάρχει 

κρίση...” Συνεχίζω: “Ωραία, ας πούμε ότι θα 

έρθουν 15.000. Η έκθεση γίνεται κάθε δύο χρόνια 

κι όχι κάθε εξάμηνο και την περιμένουν όλοι...” 

Απάντηση: “Εσείς οι δημοσιογράφοι ξέρετε να τα 

μπουρδουκλώνετε τα πράγματα. Να τα γυρνάτε 

όπως σας βολεύει...” 

Σίγουρα η δύσκολη οικονομική κατάσταση γεννά 

τέτοιους περίεργους συλλογισμούς. Όμως αν οι 

πιo δραστήριοι, οι πιο ανήσυχοι και πρωτοπόροι 

φωτογράφοι μας δεν βρουν ειδικά ενδιαφέροντα 

στην έκθεση όπως π.χ. διαλέξεις, προχωρημένα 

επαγγελματικά σεμινάρια, εκθέσεις φωτογραφίας 

κλπ. θα έχουν πολύ λιγότερους λόγους να 

την επισκεφθούν. Γι’ αυτούς τους λίγους και 

εκλεκτούς στήνεται το σκηνικό, αυτοί είναι οι 

διαμορφωτές γνώμης, αυτοί τραβάνε προς τα 

μπροστά. Θα πάνε και στα σεμινάρια δαπανώντας 

χρήματα, θα επισκεφθούν και τα περίπτερα με 

διάθεση για παραγγελίες εξοπλισμού. 

Είναι οι πιο ζωντανοί παίκτες, αυτοί που δίνουν 

τον τόνο στην αγορά. Αυτό μπορώ να σας το 

διαβεβαιώσω με την πείρα εννέα διοργανώσεων 

της PHOTOVISION στην πλάτη μου. Είμαι σίγουρος 

ότι θα συνηγορήσουν όλοι οι διευθυντές των 

μεγάλων εταιριών του κλάδου. Πρόβατα που 

καταναλώνουν κουτόχορτο δεν υπάρχουν 

πλέον. Τα έφαγε ο ...κακός ο λύκος της ψηφιακής 

τεχνολογίας και του internet.

www.photovision.gr
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ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. Ζεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο • NIKON • SANDISK • ΜITSUBISHI • VARTA • CASELOGIC • ILFORD • REMINGTON 

DIVITEC Α.Ε. Παραμυθιάς 4, 153 54, Γλυκά Νερά • ΚΟDAK • SCOTT • INTENSO • DiCAPac ,ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα, Β’ 

Κατάστημα: Κυριαζή 13, 145 62, Κηφισιά, Εξυπ/ση χονδρικής • TAMRON • MINOX • SAMYANG • DIGIFINDER • FOTON • FOTOFLEX • Α-P • ACCESSORY POWER • 

GIOTTOS • DICAPAC • PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS • LAMIPACKER • LUMIQUEST • MARUMI • MEDALIGHT • PHOENIX • POINT • SLS • TOWA • WF, FUJIFILM HELLAS 

Α.Ε. Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο • FUJIFILM , SONY HELLAS Α.Ε.E. Bασ. Σοφίας 1, 151 24, Μαρούσι • SONY , PHOTOSΗΟΡ DIGITAL ΒΙΠΕ Λαμίας, 

351 00, Λαμία • INOBILI, EPSON Greek Branch Office Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι • EPSON, ΣΤΑΜΟΣ A.E. Θεσ/νίκη: Λασκαράτου 11α, 542 50, Πυλαία Θεσ/νίκη, 

Αθήνα: Στουρνάρη 44, 104 33 • SONY (επαγγελματικά) • VARIZOOM • ROTOLIGHT • GLIDETRACK • SWIT μπαταρίες & συστήματα φωτισμού • FANCIER • ADATA • 

PRODISC • SILVER JAPAN • WXD • WINBEL • HALLOA, EIZO HELLAS Κηφισίας & Μονοματίου 1 , 124 11, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ • ΕΙΖΟ οθόνες, DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 16ο 

χλμ. Λεωφ. Σπάτων, 153 51, Παλλήνη • TOSHIBA • DNP • TETENAL • MONDI • DNP, NORITSU ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Πλαπούτα 12, 153 43, Αγ.Παρασκευή • NORITSU, 

VERITEK ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Πλαπούτα 66, 141 22, Ν. Ηράκλειο • Service • Ανταλλακτικά, ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λήμνου 27-29, 172 37, 

Δάφνη • SIGMA • TDK • PRO-X • CULLMANN • CANOPUS • Διανομή: • CANON • SONY • SONY DVCAM, Σ.Ε.Κ.Α.Φ. Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών 

Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας, ΑΜΥ Α.Ε. Τροίας 58 & Πριάμου, 152 35, Βριλήσσια, Αθήνα. Θεσ/νίκη: Κωλέττη 26, 546 27, Θεσ/νίκη, • MATROX VIDEO • 

PINNACLE STUDIO 14 • WACOM digitizers • AVID (pinnacle systems) • COREL • MAGIX • NEWTEK broadcast hw & sw • QUANTEL broadcast & cinema • OMNIBUS • 

GLOBALSTREAMS, SAMSUNG ELECTRONICS HELLAS S.A. Κηφισίας 280, 152 32, Χαλάνδρι • SAMSUNG, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1 και Κουρτίδου, 

104 45, Κάτω Πατήσια • Εκδόσεις, ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. Π. Τσαλδάρη & Διάκου 1, Καλλιθέα, 176 76, Aθήνα • PENTAX • VANGUARD • ELINCHROM • PHOTOFLEX • COKIN • 

ABODIA • BALCAR • NODAL NINJA • MANFROTTO • MICRODIA • SECOM, FOTOVISION Aμερικής 10, 106 71, Αθήνα • PHASEONE, ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. Α’: 

Σολωμού 19 & Βενιζέλου, 546 24, Θεσ/νίκη, • AΝSMANN • ARCA SWISS • BAUERLE • BERLEBACH • BIELLE • CONDOR • ELAMI . • ELSE • GITZO • HEDLER φωτιστικά • 

HENSEL • LUPO • GIEMME • REX • SEKONIC • SUNPAK • INGRID FONDALI • ABODIA • RAYNOX • KOOD • RIDATA • Minilab όλων των ειδών , ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ Φ. 

ΜΑΡΙΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα • Εμφανίσεις φιλμ C-41 & Ε-6, α/μ, σκαναρίσματα, δημιουργία CD, εκτυπώσεις φωτογραφιών από όλα τα 

ηλεκ/κά μέσα από αρνητικό ή slide σε printer, μεγεθύνσεις & εκτυπώσεις σε plotter, επικολλήσεις Kapamount, αλουμίνιο & plexiglass, ψηφιακό άλμπουμ, ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ 

Α.Ε.Ε. Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 32, Περιστέρι • AGFA • FUJIFILM • KODAK • TAKE MS • CAMELLION • CHAMPION • TECHNOTAPE • SANYO • VERBATIM • 

PROMAXX, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα • ΑΒC • ΜΑΝFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER • BOWENS • CAMBO • 

LASTOLITE • METZ • POLARIS • POCKET WIZARD • SAVAGE • TECΗNOLAB • TOYO • WINDOWLIGHT • VISIO • IANIRO • GREEN CLEAN • DIGICOVER • NATIONAL 

GEOGRAPHIC τσάντες • VISIBLE DUST, PHOTOSET - ΗΣΑΪΑΔΗΣ Χ. Αιγαίου 29, 194 00, Κορωπί (Καρελά) • Kατασκευή & εμπορία διαφημ/κών άλμπουμ, ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ 

Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Καλυψούς 3, 121 33, Περιστέρι • ENESSIS μηχανήματα βιβλιοδεσίας, ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα • BVA • CIEFFE, 

HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER • BANDINELLI • KENRO, ALPHA, ZETA • BVA, MATIN, LERO • DΕCOR-DΕCOR, DIGITAL WAY - I. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σπηλιάδου 4, 

104 45, Αθήνα • CARAT-BACH & BOSS • COMER-BOLING-LEDPANELS • CARAT • VISICO - METTLE • VISICO-FOTODIOX • MAGINON • SKYCAM-FOTON • DIGIBAG • 

EASYCOVER • FANCIER-LIGHTWEIGHT, ΑΓΚΟΠΙΑΝ - ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. Κολοκοτρώνη 11 (1ος όροφος), 105 62, Αθήνα • PROFOTO • CREATIVE LIGHT • MAMIYA • 

NOBLEX • HORSEMAN , PHΟΤΟ VIDEO RENT Αστερόπης & Β. Λάσκου 12, 116 33, Αθήνα • Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού, ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ & 

ΡΑΧΗΛ Ο.Ε. Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη • PANODIA • ERNO • LAVITA • BREPOLS, CHROMA - ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. - ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε. Μαρκορά 55, Πλ. 

Παπαδιαμάντη, 111 41, Άνω Πατήσια • ART LEATHER • ΗΕΝΖΟ • SARA • BELLWOOD • GIEMME, SERGIO PEREGO, DIMENSIONE, INNOVA • CAMBAU, 

PROPHOTODIGITAL - ΜΑΡΝΕΡΟΣ Ν. - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μαραθωνομάχων 17, 104 41, Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα • SILICON POWER • FOTON • 

PROLUX LED LIGHT, ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Μαρίνου Αντύπα 80, 141 21, Ν. Ηράκλειο Αττικής • Swarovski, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. Δημ. Μουτσοπούλου 

115, 185 41, Καμίνια, Πειραιάς • NCL • GOLDBUCH • LS • BIELLE • DIVINE MOMENTS • E-BOX • WWF • Looney Tunes, E-PHOTOSHOP.GR Πλάτωνος 124, 176 74, 

Καλλιθέα • Photokiosks • SHINCO • IDPHOTOS • Συστήματα παραγωγής photobook • Διανομή: Sony εκτυπωτές, αναλώσιμα, οθόνες προβολής • DNP-FOTOLUSIO, ART 

POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ O. - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319 • ART POINT, VERKA • 

EXPLORER • INNOVA, ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Θωμά Χατζίκου 14, 561 22, Μαινεμένη Θεσ/νίκης • Ψηφιακή χάραξη με laser, PPI PHOTOHOROS Πύρρωνος 8, 272 00, 

Αμαλιάδα • Ψηφιακές εκτυπώσεις • Ψηφιακό άλμπουμ, ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα • Υλικά ψηφιακών 

εκτυπώσεων , ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΛΜΟΥ Ε. Πελασγίας 36 & Πάρου, 121 36, Περιστέρι • ACE/AURORA studio Flash • LUXMEN • MY SLAVE radioslaves • KAPAFIX • 

FOMA , MC MANIOS CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER Αραχναίου 12, 115 22, Αθήνα • ALAN GORDON • AMABILIA • CAMERA ESSENTIALS • CAMPLEX • CANON • 

CARTONI • CHIMERA • CHROSZIEL • DEDOLIGHT • EASYRIG • EWA MARINE • FILMGEAR • GEKKO • HEDEN ENGINEERING • Hi-POD • HPRC / PLABER • INNOVISION • J.

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται...

L.FISCHER • K5600 • KATA BAGS • KINO FLO • LIGHTTOOLS • LITEPANELS • LOWEL • MATTHEWS • MILLER • MOLE RICHARDSON • P+S TECHNIK • PAG • PANTHER • 

PETROFF • PORTA JIB by LOSMANDY • ROSCO • SCHNEIDER OPTICS / CENTURY OPTICS •SERVICE VISION • SPECTRA • STEADICAM • TIFFEN • TRANSVIDEO • VOCAS • 

VORTEX • ZACUTO , TECHNOTRADE.gr - High end Technology Systems Πρωτομάχου 3, 104 43, Αθήνα • Γενικό εμπόριο H/Y • Εξειδικευμένες λύσεις Digital Video & 

Digital Signage • Canopus, Grass Valley, Polyvision, Focus enhancements, ProDAD, VideoSta , FISH EYE – Κ. ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ανδριανοθυρών 23 & 

Τραπεζούντος, 172 37, Υμηττός • KODAK διανομή προϊόντων • FUJIFILM διανομή προϊόντων • BILORA • NATURAL • TDK • WASANA • ACHIEVER • ZENIT , KONPOLI - 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε. Αχελώου 8, Σφαγεία, 546 27, Θεσ/νίκη • Konpoli, PHOTOZONE Αμισσού 55, 171 24, Ν. Σμύρνη • BENRO • APUTURE • SAMYANG φακοί, κυάλια • 

NISSIN • LENSPEN , EXPAND DIGITAL Γυφτοπούλου 3, 152 33, Χαλάνδρι • PRIMERA • WYTRON & VINPOWER , IKAROS MEDIA PACKAGING Αριστοτέλους 77, 152 

32, Χαλάνδρι • Θήκες CD - DVD, ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ Βριλησσού 80, 114 76, Αθήνα • Γραφικές Τέχνες, DIGITAL LAB SERVICE Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί • DURST • 

KIS photo-me • HITI Digital , MERKOURI Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Τούμπα Θεσ/νίκη • Παραγωγή αναλογικού & ψηφ. άλμπουμ , CREATIVE FULL MOON A.E. 

Σαρωνικού 33 & Κρατίνου, 163 45, Ηλιούπολη • Διανομή PANASONIC • Διανομή SONY • MAXELL• E-IMAGE • WORKING EASY • PHOTON BEARD • DYNACORE , 

PROLAB Σόλωνος 48, 564 31, Ηλιούπολη Θεσ/νίκης • Ψηφιακά & χειροποίητα άλμπουμ, PHOTOMETRON Λ. Αλεξάνδρας 192Α, 115 21, Αμπελόκηποι • HASSELBLAD • 

BRONCOLOR studio flash • KOBOLT • NEC • California SUNBOUNCE • ZEISS • QUATO • HPRC • REDGED , HAPPY BOX Α.Ε. Κύθνου 2, 185 41, Καμίνια, Πειραιάς • 

Αναλογικά άλμπουμ • DgBook, DgHappy ψηφιακά άλμπουμ • DgFotoArt Software δημιουργίας ψηφ. άλμπουμ , PHOTOAGORA Στουρνάρη 43, 10 682, Αθήνα • 

DURACELL BATTERIES , PAPERS Α.Ε. Σπάρτης 13, 564 30, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκης, • Hahnemuelhe • LUMIJET • SOMERSET • COLORVISION • ASTRA • MUSEO • Service 

EPSON , ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.- ICOΝNET Νιρβάνα & Ρεγκούκου 7Α, 111 45, K. Πατήσια • Ψηφιακά εργαστήρια • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobook , AEROFILMS 

Δεκανέα Χρ. Νικολάου 14, 173 43, Αγ. Δημήτριος • Αεροσκοπήσεις • Βιντεοσκοπήσεις, ΦΑΣΟΛΑ Ε. Ελευθερίας 44, Πέραμα, • Εισαγωγές αντιπροσωπείες συστημάτων 

εκτύπωσης, ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ - Π. ΚΟΤΣΙΡΗ Ε.Π.Ε. Α. Παναγούλη 38, 142 31, Ν. Ιωνία • SIHL, 3P, MULTI-FIX, KEMICA, FLEX-EUROPA, IKONOS, EUROMEDIA, R TAPE • 

EUROMEDIA, EASYSCREEN, SIGN-WARE• STAEDTLER, INK TEC • KAPA foam board (kapamount, foam-x, kapaline, kapafix), KΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ A. & K. Ο.Ε. Κλεοβούλου 

5, 145 74, Ροδόπολη • Κορνίζες , DIGITAL FOTO ZOOM Μεγ. Αλεξάνδρου 23, 412 22, Λάρισα • Ψηφιακό Άλμπουμ , ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. Καλλιρρόης 184-6 & 

Δημοφώντος 157-9, 118 52, Α. Πετράλωνα • Μηχανήματα & αναλώσιμα για μεταξοτυπία, ταμπόν, ψηφιακή εκτύπωση • CNC router • Φωτ/κά είδη , PRESTIGE BY 

DAMALAS Φλουτζή 17, 124 61, Χαϊδάρι • Κορνίζες, άλμπουμ, είδη δώρων, MMD FOTO Τυμπάκι Κρήτης, 702 00 • Φωτ/κές εργασίες, PHOTOFLEX STUDIO - Δ. 

ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε Αμφιτρίτης 7, 175 61, Π. Φάληρο • JORGENSEN ALBUMS of AUSTRALIA, FOTO KLIK Φαλήρου 6, 117 42 Αθήνα, • Εμπόριο – ενοικιάσεις ειδών 

επαγγελματικών τηλεοπτικών μηχανημάτων και βίντεο , ΚΜΠ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Γ. Παπανδρέου 22, 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια • Εμπόριο & Επισκευές Η/

Υ, DIGITAL ΒΟΟΚ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 19, 546 41, Θεσ/νίκη • Ψηφιακό Άλμπουμ, SAMBLIS PHOTO PRINTS Αγ. Δημητρίου 

292, 173 42, Αγ. Δημήτριος • Βιοτεχνία κορνιζών, ΜΟΡΦΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑ Πραϊδου 7-9, 104 45 Αθήνα • Σακούλες, ART ON PAPER Σπάρτης 13, 564 30, 

Σταυρούπολη, Θεσ/νίκης • Καλλιτεχνικές Εκτυπώσεις, PHOTO WEDDING STORIES Θουκιδίδου 16, 551 34, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης • Υπηρεσίες Οργάνωσης 

Σεμιναρίων, ΣΑΜΨΩΝΑΣ Σ. -ΣΑΜΨΩΝΑΣ Π. ΟΕ. Ηρακλείτου 15, 301 00 Αγρίνιο • Εμπόριο Φωτογραφικών Ειδών, PLANETA PHOTO-VIDEO-PRINT Φορμίωνος 16-

18 & Θήρωνος 9, 116 34, Παγκράτι  • Εμπόριο φωτογραφικών ειδών – Αντιπροσωπείες, TRILOGY ΑΕΒΕ Ερμού & Λυκοβρύσεως 1, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52 • 

Studio διακόσμησης και κατασκευών, IMPRESSION Θεσσαλονίκης 101, 183 46, Μοσχάτο • photobook, ψηφιακά άλμπουμ, εκτυπώσεις, ΓΚΑΤΖΙΑΣ HELLENIC PHOTO 

FRAME Αγ. Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα Πρεβέζης • κορνίζες, www.limepress.gr 17ης Νοεμβρίου 92, 155 62, Χολαργός • Photobook, ψηφιακά άλμπουμ, 

εκτυπώσεις, ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - xartoni.gr Κρυστάλλη 100, 162 30, Βύρωνας • Εμπόριο Χάρτου και ειδών Κορνιζοποιΐας, ZEUXIS Art Group • Σωματείο, NEXUS 

PUΒLICATIONS Α.Ε. • Εκδόσεις, NETPRINT Ε.Π.Ε. Μακρυγιάννη 6, 141 23, Λυκόβρυση, Ψηφιακές εκτυπώσεις, εκθεσιακά συστήματα προβολής , ΑΕΜΕΧ Α.Ε. 19ο χλμ. 

Αθηνών Σπάτων, 190 04 Σπάτα • Ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές , www.techblog.gr • Site τεχνολογίας, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ • Περιοδικό , 

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μακρυγιάννη 19, 173 42, Αγ. Δημήτριος • Περιοδικό , GR IPDOMAIN – IPHOST Τερψιθέας 18, 12351, Αγία Βαρβάρα • Υπηρεσίες 

internet, Π.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α. • Σωματείο, ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ • Σωματείο, Ε.Φ.Ε. Ηρακλειου • Καλλιτεχνικό Σωματείο , ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕ-

ΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ • Σωματείο, ΕΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ • Σωματείο, ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • Σωματείο , 

ΝEW MEDIA ART • Kέντρο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Δράσεων , ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ • Περιοδικό, ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ν.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 

Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη, NEXT Α.Ε. Οδός Γαλλικού, Τ.Θ. 165, 570 08, Ιωνία Θεσ/νίκης • Αναλογικά & Ψηφιακά άλμπουμ, φάκελα, αναλώσιμα Η/Υ, χαρτιά, φωτ/κος 

εξοπλισμός & αναλώσιμα copy center, ΧΡΟΝΑΙΟΣ I. Α.Ε. - ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 23ο Χιλ. Αθηνών - Μαρκοπούλου, 190 02, Παιανία • REXAM USA υλικά 

εκτυπώσεων, χαρτιά, φιλμ, μουσαμάδες, βινύλια, υφάσμ. για plotters, υλικά για μηχ/τα solvent, καμβάδες, αυτ/τα, φωτ/κά χαρτιά, χαρτιά εκτυπωτών, σχεδίασης & plotter 

• NEOPT υλικά εκτυπώσεων, χαρτιά, κοπτικά μηχαν. • INTELICOAT για υλικά large & grand format & solvent, ΡΙΖΟΣ Α.Ε. • Εμπόριο – Εισαγωγές 

 100 /  9/2/2011 
Aναφορά με σειρά περιπτέρου

www.photovision.gr
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ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Color management
Χρωματικοί χώροι • Συνθήκες φωτισμού στο χώρο εργασίας 

From screen to print • Eργαλεία χρωαμτικής διαχείρισης • Η 
σημασία των χρωματικών προφίλ

Εισηγητής: Αντώνης Αναπλιώτης
Κόστος: 25 ευρώ  ( τιμή με Φ.Π.Α.)

14:30-16:00
• RΑW format & προγράμματα Lightroom & CaptureOne
Πλεονεκτήματα RAW format Workflow RAW αρχείων Μετα-
φορά και αποθήκευση, Ρυθμίσεις και ιδιότητες RAW αρχείων, 
επεξεργασία και διορθώσεις. 
Τα πιο σημαντικά προγράμματα επεξεργασίας RAW
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

17:00-18:30
• Photoshop Ι  
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή 
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector. 
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ  
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά -Alpha 
channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. 
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. ∆ιαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
17:00-18:30
• Photoshop Ι 
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - 
διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. 
Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή στα Layers. 
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector. 
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ  
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά 
-Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. 
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. ∆ιαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

Σεμινάρια για όλους

Oι εγγραφές στα σεμινάρια
Μπορείτε να γραφτείτε στα σεμινάρια με τρεις τρόπους:

1) Στα γραφεία του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ μέχρι 4/3/11 
Υπεύθυνη κ. Κατερίνα Kόμητα, Τηλ.: 210 8541400

2) Οnline στο www.photovision.gr μέχρι 4/3/11 
(Kaταβάλοντας το αντίτιμο σε τράπεζα που θα σας υποδείξουμε ) 

3) Στη reception της έκθεσης 
(Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις) 

Ειδική παροχή σε όλους
Η εγγραφή σε σεμινάριο σας παρέχει δωρεάν είσοδο στην έκθεση.

Oι εκδηλώσεις των εταιριών
Θα υπάρξει πληθώρα επιδείξεων νέων προϊόντων και show που θα πραγματοποιηθούν εντός των περιπτέρων 

των εκθετών αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της PHOTOVISION. 
Το πρόγραμμα θ’ ανακοινωθεί με λεπτομέρειες στον κατάλογο της έκθεσης και στο www.photovision.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Φωτογραφία βάπτισης
Πρακτικά θέματα φωτογραφίας βάπτισης: επιλογή 
φωτισμού και εξοπλισμού, τοποθέτηση φωτογράφου 
στο χώρο,  κάλυψη των φάσεων της θρησκευτικής 
τελετής, πορτρέτα βαπτιζόμενου, γονιών και αναδόχων. 
∆ημιουργικά πορτρέτα μωρών. 
Εισηγήτρια: Σοφία Μαρκαντωνάκη
Κόστος: 25 ευρώ (τιμή με Φ.Π.Α.) 

14:30-16:00
• Φωτογραφία γυμνού
Το γυμνό στη φωτογραφία: τέχνη ή πορνό; Πού 
αρχίζουν και πού τελειώνουν τα όρια της καλλιτεχνικής 
φωτογραφίας γυμνού; Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι 
εντέλει να δημιουργήσει κανείς μία καλή φωτογραφία 
ή σειρά καλλιτεχνικού γυμνού; Ανάλυση μέσα από 
προβολή έργων διάσημων φωτογράφων. 
Εισηγήτρια: Ιωάννα Βασδέκη
Κόστος: 25 ευρώ (τιμή με Φ.Π.Α.) 
 
17:00-18:30
• Photoshop Ι 
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, 
εισαγωγή στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector. 
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ  
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά 
-Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. 
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. ∆ιαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

2011

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0


 98  •   14   2011  4

ON L INE O IMAGING -  E

Η Photo Wedding Stories είναι γνωστή πλέον για τα σεμινάρια που 

διοργανώνει για επαγγελματίες φωτογράφους. Στη διάρκεια της 

PHOTOVISION διεθνούς φήμης επαγγελματίες φωτογράφοι γάμου 

θα διδάξουν τα μυστικά της τέχνης τους μέσα από νέες τεχνικές και  

οπτικές γωνίες και φυσικά θα απαντήσουν σε όλα τα ερωτήματα

 - : 2310 452299  http://www.e-pws.gr 
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David Beckstead Jim Garner

Martin Grahame DuhnMartin Schembri

Doug Gordon

Robert Balasko

Ryan Schembri

Nik Pekridis Tasos Vasiliadis

Paul Karaolides & Sofie Louca

www.photovision.gr
http://www.e-pws.gr/seminars_list.aspx
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×ÏÑÇÃ   Å ÉÊÏÉÍÙÍ Á

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ   ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, 
Ô .: 210 8541400 fax: 210 8541485 e-mail: photovision@photo.gr  http://www.photo.gr   www.photovision.gr

2011

“ “
40  Studio Karagiannakis

photovision.tv
H μεγάλη καινοτομία 

της φετινής διοργάνωσης!
Μέσα από το site θα έχετε την δυνατότητα 

να δείτε στιγμιότυπα και live μεταδόσεις 

των κυριότερων εκδηλώσεων της έκθεσης, 

συνεντεύξεις με σημαίνοντα πρόσωπα της 

αγοράς imaging, με διάσημους φωτογράφους 

κλπ. Συνδεθείτε στο photovision.gr κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης.

www.photovision.gr
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http://www.photoshopdigital.gr/
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Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

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

E : Τάκης Τζίμας, : Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 

: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου :

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ : 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

M
ational Geographic

!

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 Ιωάννης Κανακάρης τον οποίο ευχαριστούμε. 

http://www.photobusiness.gr/xalara/National_Geographic11.pps
www.photo.gr


 98  •   14   2011  8

ON L INE O IMAGING -  E

T
 min-

lab . Champion

,
.

- , Champion
know how 

,

.

,
. Profile
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 32 & .  43, .  121 32 . T : 210 57 11 650, 
Fax 210 57 13 977 www.kabanaos.gr   e-mail: kabanaos@hol.gr 

ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ...ÐÁÃÊÏÓÌÉÏÕ ÅÐÉÐÅÄÏÕ...
ÁÐÏÄÏÓÇÁÐÏÄÏÓÇ

.
,

minilab Fuji Frontier & Agfa D-Lab. .

http://www.kabanaos.gr/
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Κατ` αρχήν, σύμφωνα με το σχετικό 

νόμο (2121/93), αρχικός κύριος όλων 

των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτη-

σίας (copyright) είναι ο δημιουργός, 

(στην περίπτωσή μας ο φωτογράφος), 

ο οποίος αποκτά όλες τις εξουσίες 

επί των έργων του με την δημιουργία 

τους και χωρίς άλλη διατύπωση. Έτσι 

ο δημιουργός φωτογράφος έχει κάθε 

δικαίωμα να διατηρεί στην κυριότητα 

του τα αρνητικά, τα slides ή τα («πρω-

τότυπα» ή/και «υψηλής ανάλυσης») αρ-

χεία φωτογραφιών που δημιουργεί σε 

ηλεκτρονική μορφή διότι αυτό αποτελεί 

τρόπο άσκησης του περιουσιακού και 

ηθικού δικαιώματος του επί του φω-

τογραφικού έργου (άρθρα 3 και 4 του 

νόμου Ν. 2121/93). Αντίστοιχα ισχύουν 

και για τον δημιουργό του οπτικοακου-

στικού έργου (video).

Πάντα σύμφωνα με τον παραπά-

νω νόμο, οι συμφωνίες εκχώρησης 

πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει 

να είναι γραπτές. Συνεπώς, εάν δεν 

(προ)ϋπάρχει συμφωνία με γραπτό 

τύπο που να αναφέρει ρητά ότι ο φω-

τογράφος υποχρεούται να παραδώσει 

τα αρνητικά, τα slides ή τα αρχεία φω-

τογραφιών που δημιουργεί σε ηλεκτρο-

νική μορφή, με την ανάλογη αυξημένη 

(πολλαπλάσια) αμοιβή του, η υποχρέ-

ωση του φωτογράφου εξαντλείται στην 

παράδοση των εκτυπωμένων φωτο-

γραφιών. Η αυξημένη (πολλαπλάσια) 

αμοιβή του φωτογράφου είναι ευνόητη 

ως αντιστάθμισμα της αποξένωσης 

από το έργο του (όπως αναφέρουμε 

παρακάτω). 

Ακόμη όμως και αν τα αρνητικά, τα 

slides ή τα αρχεία φωτογραφιών σε 

ηλεκτρονική μορφή περιέρχονταν με 

οποιοδήποτε τρόπο, έγγραφο ή όχι 

(οικειοθελώς ή μη), στον πελάτη, αυτός 

δεν δικαιούται σε περαιτέρω οικονομι-

κή αξιοποίηση και αναπαραγωγή τους 

διότι η απλή παράδοση ή/και κατοχή 

του υλικού φορέα, χωρίς έγγραφο από 

το φωτογράφο, που θα εμπεριέχει ρητή 

αναφορά ότι εκχωρεί συγκεκριμένες 

Αγαπητοί φίλοι,
Σε λίγους μήνες θα κάνουμε το θρησκευτικό μας γάμο και φυσικά ψάχνουμε 

φωτογράφο που θα καλύψει την τελετή και τη δεξίωση του γάμου.

Μέχρι τώρα, σε όλα τα φιλικά ζευγάρια που παντρεύτηκαν πριν από μας, πρόσεξα ότι οι 

φωτογράφοι ποτέ δε δίνουν το υλικό που τράβηξαν στο ζευγάρι. Αντιθέτως, δίνουν ένα 

CD με τις φωτογραφίες του γάμου σε JPEG (χαμηλής μάλιστα ανάλυσης) και κρατάνε το 

πρωτότυπο υλικό για τον εαυτό τους. Η ερώτησή μου είναι, έχουν αυτό το δικαίωμα;

Απ’ όσο ξέρω, όταν μια φωτογραφική δουλειά γίνεται με ανάθεση (commissioned) 

το copyright το έχει αυτός που κάνει την ανάθεση, εν προκειμένω το ζευγάρι που 

παντρεύεται, άρα έχω κάθε δικαίωμα να ζητήσω να μου δώσουν τα raw αρχεία των 

φωτογραφιών καθώς και το αμοντάριστο βίντεο. Κάνω λάθος;

Εν πάση περιπτώσει, ποιος είναι ο σωστός και δίκαιος τρόπος ώστε να έχω υπό την 

κατοχή μου όλο το φωτογραφικό υλικό που θα τραβήξει ο φωτογράφος από την τελετή 

και τη δεξίωση; Πρέπει να πληρώσω κάτι παραπάνω; Πρέπει να αναφέρεται ρητά σε 

κάποιο συμφωνητικό;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ 

 Copyright 
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εξουσίες από το περιουσιακό του δικαίωμα, δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι ο κάτοχος 

δικαιούται να κάνει οποιαδήποτε άλλη χρήση εκτός από ιδιωτική (άρθρο 17).  Με 

άλλα λόγια, ακόμη και στην περίπτωση που παραδίνονταν τα αρνητικά, τα slides ή 

τα αρχεία φωτογραφιών σε ηλεκτρονική μορφή με έγγραφη απόδειξη/συμφωνία 

της παράδοσής τους δεν θα μπορούσε νόμιμα ο πελάτης να αναπαράξει αντίτυπα 

των συγκεκριμένων φωτογραφιών και να τα δώσει σε τρίτους εκτός αν τέτοιος όρος 

ρητά διατυπωνόταν προηγουμένως σε έγγραφη συμφωνία μεταξύ του φωτογρά-

φου και του πελάτη. Πάντως η αναγραφή του ονόματος του φωτογράφου σε κάθε 

χρήση φωτογραφίας (το λεγόμενο «ηθικό δικαίωμα») είναι υποχρεωτική ακόμη και 

αν ο φωτογράφος έχει εκχωρήσει άλλα δικαιώματά του. Κατά συνέπεια καθίστα-

ται ευνόητο ότι ενώ κατά κανόνα η φωτογράφηση γάμων και βαπτίσεων συνήθως 

δεν αντιμετωπίζεται από τους εμπλεκόμενους ως μια απλή «εμπορική συμφωνία» 

μεταξύ ιδιωτών, δεδομένου ότι από πλευράς φωτογραφιζόμενων οι στιγμές αυτές 

είναι ξεχωριστές, για δε τον φωτογράφο συνιστά παραγωγή δημιουργικού έργου, 

εν τούτοις και για την αποφυγή αμφισβητήσεων και παρεξηγήσεων συνιστάται η 

κατάρτιση γραπτής συμφωνίας.  Ο γραπτός τύπος της συμφωνίας παρέχει σαφή-

νεια και αποδεικτική ικανότητα σε σχέση με τα συμφωνηθέντα. Οι φωτογραφίες, 

σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο, προστατεύονται ως αυτοτελή έργα και, 

προκειμένου να γίνεται νόμιμα οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτους, πρέπει ο 

δημιουργός φωτογράφος να έχει εκχωρήσει έγγραφα αντίστοιχες εξουσίες από το 

περιουσιακό του δικαίωμα (στη νομική γλώσσα «να έχει εκχωρήσει άδεια εκμετάλ-

λευσης») ή να έχει μεταβιβάσει το περιουσιακό δικαίωμα επί του έργου του. Αυτή 

η εκχώρηση άδειας ή η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος και η αποξένω-

ση του φωτογράφου από το έργο του γίνεται  μόνο από το φωτογράφο δημιουργό, 

αφού η χρήση των φωτογραφιών αποτελεί μέρος του πνευματικού δικαιώματος του 

φωτογράφου (συγκεκριμένα του περιουσιακού δικαιώματός του).  Σε απλή γλώσσα 

αυτό σημαίνει πως ο φωτογράφος δεν «πουλάει» φωτογραφίες (δηλαδή το ατυχώς 

λεγόμενο «υλικό»), αλλά  «εκχωρεί» κάποια άδεια χρήσης των εξουσιών του περι-

ουσιακού του δικαιώματος ή μεταβιβάζει αυτό το περιουσιακό δικαίωμά του έναντι 

αντίστοιχης αμοιβής που συμφωνείται. Συνεπώς στο συμφωνητικό, εκτός από τα 

στοιχεία των συμβαλλομένων και την εντολή του «πελάτη», θα πρέπει να αναφέρο-

νται, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο της φωτογράφησης (δηλ. αν θα περιέχει εκτός 

από φωτογράφηση του μυστηρίου και την φωτογράφηση του ζευγαριού πριν ή μετά 

την εκκλησία, την φωτογράφηση κατά τη δεξίωση και την πρόβλεψη αντίστοιχης 

ρύθμισης, εφ’ όσον αναλαμβάνεται από τον ίδιο φωτογράφο, και για τη βιντεοσκό-

πηση), η χρήση που μπορεί να κάνει ο «πελάτης» (π.χ. αν είναι μόνο για προσωπική 

χρήση), η διάρκεια χρήσης, ο τόπος χρήσης, καθώς και η αντίστοιχη αμοιβή. Όλα 

αυτά θα πρέπει να είναι ευκρινώς διατυπωμένα στο συμφωνητικό, με τη δυνατότητα 

επιλογής από τον πελάτη, προκειμένου να πληρούνται και οι προϋποθέσεις τήρησης 

του νόμου για την προστασία του καταναλωτή, αλλά και να μην δημιουργούνται 

συνθήκες αρνητικές για τον επαγγελματία, με την αναφορά σε όρους αόριστων 

υποχρεώσεών του.

Για τον ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ

Πρόεδρος ΔΣ

 

H
Σύμφωνα με το Ν.2121/1993 αρθρο 14, 

καθιερώνεται η αρχή της έγγραφης κατάρ-

τισης των δικαιοπραξιών που αφορούν 

εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας. Τι σημαίνει αυτό σε απλά ελ-

ληνικά; Ότι πρέπει να ζητήσετε να υπάρχει 

ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, ένα “χαρτί” 

ανάμεσα σε σας και το φωτογράφο που να 

περιλαμβάνει κάποιους όρους. Οι σοβαροί 

φωτογράφοι φροντίζουν να ετοιμάζουν μια 

τέτοια φόρμα. Ό,τι περιλαμβάνεται μέσα 

στο χαρτί, ισχύει. Αν λοιπόν στο “χαρτί” 

ο φωτογράφος δέχεται να σας παραδώσει 

όλο το υλικό, τότε πράγματι υποχρεού-

ται. Όσο γι αυτά που αναφέρετε, κάθε 

φωτογραφική εργασία αποτελεί ανάθεση 

(commission). To ότι περιλαμβάνει στιγμές 

της κοινωνικής ζωής του ζευγαριού και του 

κοινωνικού περιγύρου του, δεν κάνει την 

εργασία αυτή διαφορετική από την ανάθε-

ση ενός πορτρέτου. Εξ άλλου το άρθρο 15 

του Ν.2121/1993 προβλέπει ότι μεταβιβά-

ζεται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας 

στην έκταση που συμφωνείται: καθόλου 

δεν εξυπακούεται από το νόμο ότι σε κάθε 

περίπτωση μεταβιβάζεται εξ ολοκλήρου το 

δικαίωμα και το σύνολο του υλικού (όσο 

και αν το θεωρεί αυτονόητο ο υποψήφιος 

πελάτης και επιστολογράφος). 

Ηθικό δίδαγμα: Στην περίπτωση που 

κάποιοι ή πολλοί υποψήφιοι γαμπροί και 

νύφες έχουν κατά νου ότι χρειάζονται για 

οποιονδήποτε λόγο το σύνολο του υλικού 

που θα τραβήξει από το γεγονός ο φωτο-

γράφος και ο βιντεοσκόπος, οφείλουν να 

το ζητήσουν εξαρχής. Να απαιτήσουν να 

συγκατατεθεί γραπτά ο δημιουργός (με ή 

χωρίς πρόσθετη αμοιβή) πάντα με έγγρα-

φο, ώστε να υπάρχει αποδεικτικό στοιχείο. 

Δια λόγου και μόνον, χωρίς ρητή συμφω-

νία, είναι πολύ δύσκολο να διεκδικήσουν 

θετική έκβαση της υπόθεσής τους. 

           Π. ΚΑΛΔΗΣ

www.photo.gr
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Στην είσοδο του νέου καταστήματος 

επί της οδού Βενιζέλου 40

Μπροστά από την πλούσια προθήκη μηχανών 

« ! …»

Δεν υπάρχει άνθρωπος στην Θεσσαλονίκη που ν’ ασχολείται με την φωτογραφία 

και να μην γνωρίζει την επιχείρηση του Γιάννη Κογχυλάκη. Η φήμη του δεν είναι 

τυχαία. Δραστηριοποιείται σχεδόν μισόν αιώνα στην συμπρωτεύουσα. Μόλις 

πρόσφατα ακούραστος και πάντα δυναμικός έστησε το 14ο κατα σειρά κατάστημά 

του με όλη την γκάμα φωτογραφικών προϊόντων και όχι μόνο.

• Γιάννη, πες μου, πρώτα απ’ όλα, πόσα μαγαζιά έχεις στήσει μέχρι σήμερα;

Αυτό που ετοιμάζω τώρα είναι το 14ο. Το 1ο έγινε το 1976 με τον Δαμιανίδη. Μόλις τα 

οργανώσω όλα και βάλω τα πράγματα σε μια σειρά, θα βγω στη σύνταξη!

• Το έχουμε ακούσει αυτό πολλές φορές!

Ελπίζω, αυτή να είναι η τελευταία . Έχω 

κουραστεί. Δεν θα με πιστέψεις αλλά 

είμαι με κορτιζόνες. Η μέση μου μ’ έχει 

διαλύσει…

 

• Και τι θα κάνεις στη σύνταξη; Κανείς απ’ 

όσους σε γνωρίζουν καλά δεν πιστεύει 

ότι εσύ, ο Γιάννης Κογχυλάκης, θα 

καθίσει στο σπίτι!

Αυτό θα φανεί στην πορεία. 

• Και πόση σύνταξη θα πάρεις μετά 

από μισό αιώνα προσφοράς στη 

φωτογραφική αγορά της πατρίδας μας;

Μόλις 1.300 ευρώ το μήνα. Στάθηκα και 

άτυχος γιατί μια δεύτερη σύνταξη που 

θα έπαιρνα από την ASPIS-Πρόνοια την 

έχασα. Είναι γνωστά τα γεγονότα. Είχα 

δύο συμβόλαια… Αν περιμένει βέβαια 

στην Ελλάδα κανείς να επιβιώσει με  την 

σύνταξη….!

• Ας έρθουμε στην ενεργό ζωή. Έκλεισες 

κάποιο μαγαζί;

Όχι. Όλα τα μαγαζιά δουλεύουν. Απλά 

φεύγω από δω τώρα (Σολωμού) που είναι 

ιδιόκτητος χώρος και ενώνω τις δυνάμεις 

μου απέναντι στη Βενιζέλου 40 & 42. 

Αναγκάστηκα να φύγω γιατί τα έργα του 

μετρό ερήμωσαν το δρόμο. Το μετρό θα 

λειτουργήσει το 2020…Δεν μπορούμε ν’ 

αντέξουμε ως τότε εδώ. Στο μαγαζί που 

πάμε τώρα βγάζει μαζί με το δικό μου – που 

το ενώνω- 550τ.μ. σε τρεις ορόφους.
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• Θα είναι το κεντρικό κατάστημα δηλαδή;

Ναι, όλα θα είναι εκεί. Και το service και η λιανική και η χονδρική. Τα πάντα. Το μαγαζί 

αυτό όπως είναι στημένο, θα μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερα άτομα. Θα είναι 

σαν ένα μεγάλο φωτογραφικό supermarket. 

• Έχεις διώξει κόσμο; Έκανες απολύσεις;

Όχι. Μάλιστα, έβαλα αγγελία και ψάχνω έναν έμπειρο πωλητή με γνώσεις στην ψηφιακή 

τεχνολογία. Αν η κατάσταση χειροτερέψει τότε θα τους κρατήσω πάλι όλους - αλλά με 

μειωμένο ωράριο απασχόλησης.

• Το service;

Το service πάει πολύ καλά. Απασχολεί (μαζί με μένα και το γαμπρό μου) συνολικά πέντε 

άτομα.

• Έχετε τόσες βλάβες, τόσα προβληματικά προϊόντα σήμερα; 

Το service μας εξυπηρετεί τη λιανική, τη χονδρική, άλλους πελάτες μας κλπ. Επίσης 

είμαστε εξουσιοδοτημένο service της Canon (για τη Βόρεια Ελλάδα) και της Olympus, της 

Sigma και όλων των δικών μας αντιπροσωπειών. Σπάνια διώχνουμε δουλειά. 

• Βρίσκετε εύκολα ανταλλακτικά;

Βεβαίως. Μας στέλνουν τα εργοστάσια.

• Πως διαμορφώνονται οι συνήθειες των καταναλωτών; Τι αγοράζουν; 

Αναλογικές παλιές μηχανές αγοράζουν κάποιοι συλλέκτες. Κάποιοι νέοι επίσης που 

τώρα μπαίνουν στη φωτογραφία και θέλουν να μάθουν τα μυστικά του φιλμ γι’ αυτό 

και αγοράζουν παλιές αναλογικές μηχανές. Όλοι οι υπόλοιποι αγοράζουν ψηφιακές 

μηχανές, όπως παντού. 

• Που παρατηρούνται πιο πολλές 

βλάβες;

Στα ψηφιακά γίνεται χαμός! Χαλάνε πολύ 

περισσότερο απ’ ότι οι παλιές αναλογικές 

μηχανές. Και αυτό γιατί έχουν πολύ 

φθηνή κατασκευή. Έχουν φτιαχτεί για 

να ζήσουν λίγα χρόνια…. Οι φακοί π.χ. 

στις compact είναι στην πλειοψηφία τους 

άχρηστοι. Αν δεις πως είναι βαλμένοι στη 

συσκευή θα τρελαθείς. Όλα κρέμονται 

από μια κλωστή!

• Δηλαδή εσείς σαν μαγαζί που στοχεύετε;

Στις DSLR και στους σοβαρούς 

ερασιτέχνες. Όλα τα άλλα π.χ. τις 

compact  τις βάζουμε έτσι γιατί πρέπει να 

τις βάλουμε.

• Συμφέρει αυτός ο καλός πελάτης να 

αγοράσει από τον Κογχυλάκη ή θα πάει 

αργά ή γρήγορα στα μεγάλα δίκτυα;

Δεν έχουμε πρόβλημα δουλειάς. Θα 

έρθει σε μας οπωσδήποτε γιατί θα του 

λύσουμε όλες τις απορίες, γιατί θα έχει 

service, γιατί θα βρει φιλικό περιβάλλον. 

Πάντως υπάρχει πρόβλημα, όμως το 

παλεύουμε.

                           Παλιότερη φωτογραφία με τις κόρες του Ζωή και Αργυρώ
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Στιγμιότυπο από την συνέντευξη

• Ας έρθουμε τώρα στα…οικογενειακά της επιχείρησης! Ποιο θα είναι το διάδοχο 

σχήμα που θα κάνει κουμάντο στην επιχείρηση;

Και οι τρεις κόρες μαζί θα κάνουν κουμάντο. Μαζί θα συνεδριάζουν και μαζί θα 

αποφασίζουν. 

• Η παροιμία λέει ότι αν θες να τσακωθούν τα παιδιά σου άφησέ τους κάτι κοινό…

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μερίδια. Όλα ανήκουν σε μένα! Όταν θα φύγω για την 

Κρήτη θα μοιράσω σωστά την επιχείρηση. Προς το παρόν το σύστημα δουλεύει έτσι και 

μάλιστα πολύ καλά.

• Άλλη μια επιχειρηματική παροιμία λέει ότι η διευθυντική θέση κατακτάται από τα 

παιδιά σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Δεν χαρίζεται!

Να σου πώ. Η κάθε μία από τις κόρες μου είναι και ένας Κογχυλάκης…

• Είναι ένας Κογχυλάκης ή το 1/3 του Κογχυλάκη η κάθε μία; (γέλια)

Είναι ένας ολόκληρος Κογχυλάκης η κάθε μία τους. Δεν χαρίζονται σε κανέναν. Είναι 

πιο σκληρές από μένα στα παζάρια. Θα τα πάνε πολύ καλά. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό. 

Επιπλέον είναι μορφωμένες, είναι έξυπνες, αγαπάνε τη δουλειά.

Στο service

 A.E. 
’:  40 - 42 , 546 24, /

.: 2310 261771, 234842,
Fax: 2310 287709 
B’:  13 & ,
546 26, / , ./Fax: 2310 519336,
’: .  41, , 546 22, 

/ , .:2310 227116
’: . .  21, ,

.: 2310 520264 
e-mail: info@konchilakis.gr, 
gkon@konchilakis.gr, www.konchilakis.gr,

• Ας κλείσουμε με την άποψή σου για 

την αγορά...

Η αγορά αυτή τη στιγμή ζει ένα δράμα. 

Μία πρωτόγνωρη κατάσταση. Η συμβουλή 

που δίνω σε όλους με την πείρα των 

50 χρόνων σκληρής δουλειάς είναι μία: 

Προσπαθήστε να κρατηθείτε ζωντανοί 

αυτή την περίοδο. Μην κοιτάτε για 

μεγάλα κέρδη. Δεν θα έρθουν μέχρι να 

φτιάξει η κατάσταση…Οι φωτογράφοι 

πρέπει να συντηρήσουν, να σώσουν θα 

έλεγα τις δουλειές τους με τρόπους που 

θα ανακαλύψουν, πιεζόμενοι από τα 

πράγματα. Να μην φύγουν αμαχητί, να 

μην παραδώσουν τα όπλα.

• Και το κράτος μας; Η Ελλάδα;

Δίνει μεγάλο αγώνα. Δεν θέλω να πω γιατί 

φτάσαμε ως εδώ αυτή την ώρα. Τώρα 

προέχει να σωθούμε και θα σωθούμε. 

Θέλουμε νοικοκυριό, μαζέματα. Πρέπει 

να παλέψουμε. Αν σηκώσουμε τα χέρια 

και παραδοθούμε, τελειώσαμε. Πρέπει 

ακόμη να φανούμε όλοι και πατριώτες. Ν’ 

αγοράζουμε από τα μαγαζιά μας και όχι 

από το internet και το εξωτερικό. Γιατί τα 

λεφτά φεύγουν έξω, δεν μένουν μέσα…

• Και η PHOTOVISION;

Πρέπει να βρισκόμαστε, πρέπει να τα λέμε, 

πρέπει να αγωνιζόμαστε και η έκθεση 

βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά 

με οικονομία! Με σύνεση και μαζεμένοι! 

Όχι σπατάλες. Η έκθεση πάει σίγουρα την 

αγορά μπροστά.

• Κάτι τελευταίο;

Περνάμε μια δύσκολη εποχή. Ουδέποτε 

φανταζόμουν στο ξεκίνημά μου ότι θα 

φτάναμε εδώ, ότι θα γυρίζαμε πάλι πίσω. 

Τι να πω...Το μέλλον είναι αβέβαιο... 

                          ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Hewlett Packard 
A

 Hewlett Packard 
 8  2011 -

 Fuga .
, . ,  Managing Director  HP 

,
 2010.  HP  26  Fortune 

 126 .  2010  304.000 
.  2010 

 Hellas  13,2 %.
 ( . chart) 

 7,6% .
2011 -

,
, .

HEWLETT PACKARD HELLAS 210 8091100

Ο κ. Πυθαγόρας Παπαδημιτρίου Managing Director 
& Enterprise Business Lead της HP Ελλάδος κατά 
την ομιλία του προς τους δημοσιογράφους

Ένα από τα πολλά δημοσιογραφικά “πηγαδάκια” 
της δεξίωσης

Πανοραμική άποψη του restaurant “Fuga” στο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Από δεξιά: Πυθαγόρας Παπαδημητρίου, Βασίλης 
Αυζώτης General Manager, HP Imaging & Printing 
Group, και Τ. Τζίμας από το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. 

Τo Imaging και Printing ήταν πάντα ένας από τους τομείς αναμφισβήτητης υπεροχής της 
Hewlett Packard στην ελληνική αγορά. Σε όλες τις υποκατηγορίες μάλιστα παρατηρείται 
βελτίωση της διείσδυσης και των μεριδίων. 
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http://www.kemelectronics.gr/
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Pentax Optio WG-1
H 12  compact 

 Pentax ptio  W 
(ruggerized) -

.
 Pentax Optio WG-1  12

 waterproof compact .
 JIS C 0902  IEC 529. :

,
-10°C  10 

,  W90  4 .
 100 . E  14 Megapixel,  zoom 5x 

(28-140mm ),  LCD 2,7 -
 GPS.

 210 9567810

ikon P300
 CoolPix  f/1,8!

M  compact  Coolpix  Nikon 
.

 P300, 
 slimline prestige compact  Canon S95 

 Samsung WB2000. ,
 Backside Illuminated CMOS 

1/2,3in.  12Megapixel ( .
 1/1,6in. 

10Megapixel  compact ).
 (f/1,8) 

 24-100mm. ,
RAW format. 
Program, Shutter/Aperture Priority, Manual  full HD video 1080p 

 stereo .  3in. 
 921  pixel.  H  Coolpix P 

, 500,  superzoom.  zoom! 
 22,5-810mm 

 zoom 36x .
B  video 1080i, .

:
 Hybrid VR 

 motion 
detection, HDR mode, .

  210 9410888

PWS

 SWPP 
PhotoWeddingStories.

 Fine Art International 
Photographer Of The Year. 

“General Sport” , 
 “Bridal 

Portraiture”
 “Wedding Contemporary”. 

T
convetion ,  Adam Alex 

 Sofie Louca & Paul Caraolides 
.  printing 20x16 in. 

“Merit Awards of Excellence” 
,  Adam Alex 

( ).

WPPI
 (

)  “Group”  “Bride 
or Groom Alone” .
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( . ), . 210-9554298,  fax: 210-4816640, email: y.triantafillou@intersys.gr
.
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Canon
 60 .  EF! 

M  EF 70-300mm 
f/4-5,6 L IS USM  Canon 

 60 .  EF, 
 13 

 50 .
.

EF  60 
 8mm 

800mm,
fisheye  macro .

 EF 
1987

(Ultrasonic) ,
 IS, 

SWC .

INTERSYS 210 9554000,

Olympus 

 VR 
 Olympus, 

 value for money. 
 VR-320 

 VR 330. 
 24-300mm  12.5x. 

 Olympus VR 330 
,

 VR 
 3D 

.
 Dual Image 

Stabilization
blurring,  i_Auto  Shadow 
Adjustment

.  Olympus 
 SZ-10, 

.
 14 MP, 18x 

 TruePic III+-. 

FOTOMATIC 210 2111860

Canon 
N  EOS 600D  1100D

 EOS ,
. S 600D, 

EOS 550D  18Megapixel, autofocus 
 ISO 6400.  3in. 

1040K pixel,  Speedlite 
 (help guides) .  EOS 1100D 

Canon  DSLR. 
12Megapixel, autofocus  600D  video 720p. M

 Speedlite 320EX  270
 super telephoto EF 500mm f/4L IS II  EF 600mm f/4L IS II USM. 

INTERSYS 210 9554000,

Nikon S9100
C lpix Superzoom 
Superzoom ’ . To 

 Coolpix S9100  zoom ikkor 18x 25-450mm 
 Hybrid VR .

 P300 . backside illuminated CMOS 12,1Megapixel. 
compact  3.0in. 921K pixel. 

 (Backlit) DR, , Easy Pano-
rama,  « » , BSS .

 210 9410888
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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ

Y . . . . .

óôï ðïëõôåëÝò Metropolitan Çotel (5*)

Ëåùöüñïò Óõããñïý 375, Ôçë.: 210 9471132-4 

 90 åõñþ  ìå ðñùéíü!

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!

www.chandris.gr
http://photovision.gr/gr/infos/hotels-restaurants
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Samsung 

 Samsung  ML-3310 
ML-3710,

.  ML-
3310/3710
(paper jam), .

 600MHz ,  ML-3710 
.  (

 31ppm  ML-3310  35ppm  ML-3710, 4 )
,
.

,  ML-3310  ML-3710 
 (  52 decibels).  Eco, 

, . ,
 ML-3710 .

SAMSUNG 213 0163800

MC Manios
 Canon

 Canon 
 MC Manios. 

 YH J

service
 200,00 

 + 23% .

.
, ,

,  15% 
.

MC Manios 210 6452995

Sony

 E mount

 Sony 
“ ”

 adapters 
 2011. 

 NEX-3 -5
-VG10

 Sony 
.  Sony 

.
 Carl 

Zeiss,  Cosina,  Sigma  Tamron. 

Intertech

O ,

Cosmoline,
. ,

Intertech Panasonic, 

. .

,

.

.

INTERTECH A.E.  210 9692300,
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http://www.digitalway.gr/
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.

.  ‘ :
.

.

Nikon
 Coolpix L

 Coolpix L23 
.

. . .

.

,  CCD  10,1 megapixel 
. H L23  zoom 5x  L23 

 LCD 6,7 cm (2,7 in.).  Coolpix L120 
 zoom 21x NIKKOR  video HD (720p). 

 25mm -  525 mm. 
,

 zoom  zoom  video. 
 CCD 14,1 egapixel

,
.  zoom 

,  video 
 LCD 7,5 cm (3 inch)  921k-dot.  

 210 9410888

Pentax
E

645D  Pentax. 

D FA 645 25mm F4 AL [IF] 
SDM AW 

.
 19,5mm 

 135 

 (95°). 
 SDM (Supersonic 

Dynamic Motor) 

. /

,
.  1070 .

 40cm. 

 Normal 
.

 210 9567810
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PHOTOVISION 2009:
H

KATA .

.   48, 

: 210 9758780, FAX: 210 9758781

e-mail: protasis@otenet.gr     website: www.protasis.gr

www.protasis.gr
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Sony
B  SLT concept

 SLT 
 Sony 

.
 GP+ 

Yokohama.
 mockup 

 LCD ,
, stereo  Joystick. 

SLT
 A33 55.

 E-mount  “mirrorless” 
 NEX  Zeiss 

24mml  “ ” 55-200mm 
30mm macro. 

Canon 
 zoom  covnverter

H Canon .
 8-15mm fisheye zoom EF 8-15mm f/4L (  fisheye 

)   EF 200-400mm f/4L IS USM EXTENDER 1.4x. i
 zoom  teleconverter 1,4x 

 280-560mm 
1stop. H  CP+  Yokohama 

 I .
 L 
.

 Canon. 
INTERSYS A.E. 210 9554000

Sigma 
 DP2x

 DP2s  compact 
 APS-C Sigma DP2x 

 4.64 
Foveon X3 .

 AF, 

FE (Analog 
Front End), 

,
 DP2x 

.

 ISO 3200 
 DP2.

. & . .  210 9270492

Fujifilm
 “ ” Fujifilm FinePix X100 

H Fujifilm FinePix X100 
 Leica 

M.  APS-C 12 MP, 
Fujifilm R  Fujinon 23mm f/2. 

 2.8 .
.  1200 .

FUJIFILM HELLAS . . . . 210 9404100,
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http://www.octapus.com.gr/
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PHOTOVISION 
 - ( )

http://www.photovision.gr/galleries/Photovision1995/Photovision1995.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision1997/Photovision1997.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision1999/Photovision1999.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2001/Photovision2001.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2003/Photovision2003.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2005/Photovision2005.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2007/Photovision2007.html
http://www.photovision.gr/galleries/Photovision2009/Photovision2009.html
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Wedding
p h o t o . g r

Η απάντηση, που ήλθε με τον ίδιο 

τρόπο από την άλλη πλευρά του 

διαδρόμου, φυσικά ήταν «Ναι»! 

Την πρόταση ακολούθησε κλασικά 

το μονόπετρο, η σαμπάνια και ένα 

θερμό φιλί των μελλονύμφων αν 

και η νύφη δεν έκρυψε το πόσο σο-

καρίστηκε από αυτή την, ομολογου-

μένως ρομαντική πρόταση: «Ντρά-

πηκα πάρα πολύ! Ο χαρακτήρας 

του είναι τέτοιος, αυθόρμητος, αλλά 

αυτή τη φορά το παράκανε!».

Όλα κυλούσαν ήσυχα στην πτήση της, ακολουθώντας το πρόγραμμα ρουτίνας. Η πορτο-

γαλέζα αεροσυνοδός Βέρα Σίλβα, εκτελούσε ανυποψίαστη τα καθήκοντά της μέχρι που 

άκουσε μια γνωστή φωνή να μιλά στα μεγάφωνα του αεροπλάνου.

«Βέρα Σίλβα, ο λόγος που βρίσκομαι εγώ είναι για να σου πω πόσο σε αγαπάω και να σου 

κάνω μια πολύ σημαντική ερώτηση: Θα με παντρευτείς;». Έκπληκτη, η νεαρή αεροσυνοδός 

αντίκρισε τον φίλο της, Τσιάο Βιέϊρα, να της κάνει πρόταση γάμου ενώπιον των 80 επιβατών 

της πτήσης, οι οποίοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Στο «κόλπο» ήταν φυσικά το πλήρωμα και προσωπικοί φίλοι της Βέρα, καθώς και ο κυβερ-

νήτης του αεροσκάφους ο οποίος δήλωσε: «Στα 35 χρόνια που πετάω, πρώτη φορά μου 

συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είχε πλάκα!».

http://www.youtube.com/watch?v=nxRzD9QzU8E&feature=player_embedded#at=52
www.weddingphoto.gr
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: 210 8541400, info@photo.gr

28/2/2011
ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm /Óåëßäåò 130

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=4
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Leadership & marketing

Οι αποτελεσματικές διεργασίες εκμάθησης σε 

εται ρείες που καθοδηγούνται από την αγορά 

διακρίνονται από αρκετά χαρακτηριστικά:

 - Έρευνα με ανοιχτό μυαλό - βασισμένη στην 

πεποίθηση ότι οι αποφάσεις κατευθύνονται 

από την αγορά προς την εταιρεία

 - Ευρεία διανομή πληροφοριών - για να 

διασφαλι στούν ότι τα σχετικά γεγονότα είναι 

διαθέσιμα όταν τα χρειάζονται

 - Αμοιβαία ενημερωμένα διανοητικά 

υποδείγματα - τα οποία καθοδηγούν την 

ερμηνεία και εξασφαλίζουν ότι ο καθένας 

δίνει προσοχή στην ουσία και το δυναμι κό της 

πληροφορίας

 - Προσπελάσιμη οργανωτική μνήμη - για να 

βοη θήσει τον οργανισμό να κρατήσει ιστορικό 

και να δημι ουργήσει πάνω σε εκείνο που 

έχει μάθει, έτσι ώστε η γνώση να μπορεί να 

συνεχίσει να χρησιμοποιείται.

Μέσα από μία επιτυχημένη οργάνωση 

εκμάθησης της αγοράς, υπάρχει μία ανοιχτή 

προσέγγιση προς τις τάσεις και τα γεγονότα 

που παρουσιάζουν τις ευκαιρίες της αγοράς.

Πέντε βασικά στοιχεία συνδυάζονται για 

να ανοί ξουν το συλλογικό “πνεύμα” στις 

νέες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να 

βοηθήσουν την προσμονή των εμφανιζόμενων 

αναγκών, και να προβλέψουν με μεγα λύτερη 

ακρίβεια τον τρόπο αντίδρασης των αγορών, 

ή μπορεί να αντιδράσουν στις αλλαγές με 

ανταγωνιστική στρατηγική:

 - Ανίχνευση με περιφερειακή όραση

 - Αγορά “ασφάλειας αποφάσεων” (αντί 

για τη διε ξαγωγή έρευνας αγοράς απλώς 

για την επιβεβαίωση των αποφάσεων ή την 

ικανοποίηση της περιέργειας)

 - Ενεργοποίηση των αισθητηρίων στο σημείο 

επα φής με τον πελάτη

 - Εκμάθηση από άλλους (μέσω της 

καταμέτρησης όσων ξεπερνούν το προφανές)

 - Διαρκής εκμάθηση...

...

Η ικανότητα μίας εταιρείας να μαθαίνει μπορεί να αποτελεί το μοναδικό 

της βιώσιμο πλεονέκτημα. Η εκμάθηση όμως πρέπει να χρησιμοποιείται 

για έναν σκοπό.

Γιατί οι εταιρείες χάνουν την επαφή τους με τις αγο ρές τους; Γιατί εκπλήσσονται από 

τις μεταβολές στις απαιτήσεις των πελατών, μένουν πίσω στην αντίδραση στους 

εμφανιζόμενους ανταγωνιστές ή είναι απροετοί μαστες για τη χρήση καινοτομικών 

καναλιών αγοράς; Χωρίς την αποτελεσματική ικανότητα της πρόβλεψης των 

κατευθύνσεων της αγοράς, ορισμένες εταιρείες συνεχώς χάνουν ευκαιρίες και 

όταν κατορθώσουν να αντιδράσουν, οι αντιδράσεις τους είναι πιθανόν αργές και 

λανθασμένες, ή αντιπαραγωγικές. Αντίθετα, οι εταιρείες που καθοδηγούνται από την 

αγορά ξεχωρίζουν για τη διαρκή ικανότητα τους να αισθάνονται και να ενεργούν 

σύμφωνα με τα γεγονότα και τις τάσεις της αγοράς τους. Είναι καλύτερα εξοπλι-

σμένες ώστε να προβλέψουν πώς θα αντιδράσουν οι αγορές τους στις δράσεις που 

σχεδιάστηκαν για τη συγκράτηση ή την προσέλκυση πελατών, τη βελτίωση των 

σχέσεων των καναλιών ή την παρεμπόδιση των ανταγωνιστών.

Πώς αναπτύσσουν και συντηρούν οι εταιρείες αυτές την ικανότητα να μαθαίνουν 

συνεχώς σχετικά με τις αγορές τους; Στην πραγματικότητα, η εκμάθηση της αγοράς 

περι λαμβάνει πολύ περισσότερα από την απλή πληροφόρη ση. Η διεργασία 

της εκμάθησης πρέπει να δίνει στους διευθυντές τη δυνατότητα να κάνουν τις 

κατάλληλες ερωτήσεις την κατάλληλη στιγμή, να απορροφούν τις απαντήσεις μέσα 

στο διανοητικό υπόδειγμα του τρόπου συμπεριφοράς της αγοράς, να μοιράζονται 

την και νούργια κατανόηση με άλλους από τη διευθυντική ομάδα και στη συνέχεια 

να ενεργούν αποφασιστικά. Η αποτελεσματική εκμάθηση για τις αγορές είναι μία 

διαρκής διεργασία, η οποία υπερβαίνει όλες τις αποφά σεις. Δεν μπορεί να είναι 

σπασμωδική όπως ανακάλυ ψε μία μεγάλη εταιρεία τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 

όταν εξέτασε την αποτυχία ενός σημαντικού προγράμ ματος ανάπτυξης.

Κατά την εξέταση της αποτυχίας του προγράμματος, οι εκτιμητές αποτύπωσαν 

προσεκτικά μία σειρά δραστη ριοτήτων και αποφάσεων, οι οποίες διήρκεσαν περισσό-

τερα από τέσσερα χρόνια. Η έκπληξη ήταν συλλογική, όταν συνειδητοποίησαν ότι 

είχε πραγματοποιηθεί μία μόνο επίσημη έρευνα αγοράς. Η έρευνα διεξήχθη σε ένα 

πρώιμο στάδιο του προγράμματος. Στη συνέχεια, η ομάδα είχε αναμειχθεί στην 

τεχνική ανάπτυξη, τη δοκι μή των πρωτοτύπων και τις δραστηριότητες των νομι κών 

ζητημάτων και της έγκρισης του προϋπολογισμού.

Καθώς ο χρόνος περνούσε και η ιδέα του προϊόντος εξελισσόταν, τα συμπεράσματα 

της αρχικής έρευνας αγοράς έγιναν ξεπερασμένα, αλλά η ομάδα ανάπτυξης δεν 

πραγματοποίησε επισκέψεις σε πελάτες και δεν δοκί μασε τις υποθέσεις της σχετικά με 

τις ανάγκες των πελα τών και με τα κέρδη. Η ανταγωνιστική δραστηριότητα ήταν υπό 

παρακολούθηση, αλλά μόνο για τον έλεγχο των τεχνικών επιδόσεων.

Έχοντας χάσει την επαφή με την αγορά σε αρχικό στάδιο του σχεδίου, δεν προκάλεσε 

έκπληξη το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε προβλέψει τις εμφανιζόμενες 

απαι τήσεις δικτύωσης των πελατών, τις οποίες το πρόγραμ μα τους δεν μπορούσε 

να ικανοποιήσει. Η περαιτέρω εκμάθηση συμβαίνει μέσα στις εταιρεί ες όταν τα 

αποτελέσματα μίας ενέργειας εκτιμώνται συστηματικά: τα λάθη ανιχνεύονται, 

οι κρίσεις επιβεβαι ώνονται ή προκαλούνται, και τα κενά των πληροφοριών 

προσδιορίζονται. Αυτές οι σκέψεις πρόκειται να αυξή σουν την οργανωτική μνήμη 

και να πυροδοτήσουν παραπέρα έρευνα. Οι ανταγωνιστές μίας εταιρείας που 

καθοδηγείται από την αγορά, μπορούν να αποκτήσουν τα ίδια δεδομένα ανίχνευσης, 

να υιοθετή σουν τους υπολογιστές χειρός που χρησιμοποιούν οι πωλητές για να 

εισαγάγουν δεδομένα αποθήκευσης και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο για διανομή 

των δεδομέ νων - αλλά δεν πρόκειται να είναι καθόλου εύκολο να αντιγραφεί 

ο πλούτος της εμπειρίας που δημιουργείται μέσα στο σχέδιο της οργάνωσης, 

της εκπαίδευσης των ανθρώπων και των καινοτομικών, φιλικών προς το χρήστη 

εργαλείων ανάλυσης.

:

  ‘‘

”
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 PhotoBusiness Weekly  - .

 email: photobusiness@photo.gr !

 / 

http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=240&Itemid=1
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Schembri .

 PHOTOVISION  11  2011. 

 PhotoWedding Stories.

Martin Schembri 

Y . . . . .

artin Schembri

 Photowedding Stories 

 11-14 .

... !

O

http://www.e-pws.gr/seminars_list.aspx?lang=gr
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Με 25 χρόνια εμπειρίας ο Martin Schembri είναι 

ένας από τους πιο αναγνωρισμένους φωτογράφους 

γάμου και πορτραίτου στην Αυστραλία με αρκετά 

εθνικά και διεθνή βραβεία για την δημιουργική 

προσέγγιση στα 

συγκεκριμένα είδη 

φωτογραφίας. 

Η προσωπική 

φωτογραφική υπογραφή 

του αντανακλάται 

σε κάθε πλευρά 

της δουλειάς του 

συλλαμβάνοντας με 

πάθος, συναίσθημα και 

στυλ τις προσωπικές 

στιγμές των πελατών 

του. Ο Martin Schembri 

ήταν από τους πρώτους 

που έκαναν την 

ψηφιακή μετάβαση και 

σχεδίασαν τα δικά του 

γαμήλια άλμπουμ ώστε 

να είναι να θυμίζουν 

περισσότερο περιοδικά 

μόδας και να ταιριάζουν καλύτερα στους πελάτες 

του. Επιπλέον έχει κυκλοφορήσει DVD με tutorias 

και έχει πραγματοποιήσει πολλά workshops σε 

Αμερική, Αγγλία, Ιρλανδία, Ασία, Νέα Ζηλανδία 

και Αυστραλία. Η δουλεία έχει δημοσιευτεί σε 

αναρίθμητα περιοδικά σε όλο τον κόσμο.  
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