ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

É ÇÄÆÑÎÃÆËÃËÃ ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕÃ ÔÕÇÍÇØÉ ÕÉÔ ÃÅÑÓÃÔ IMAGING •

Õâ âòøæàâ õðö äÝíðö

No33
99/ /27-07-09
21-2-11

weddingphoto
ÇÕÉÔËÑÔ ÑÆÉÅÑÔ 2011

Στο προηγούμενο φύλλο του Weekly
δημοσιεύσαμε επιστολή αναγνώστη του
περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ο οποίος πολύ
απλά μας έθετε το εξής ερώτημα:
“Θέλω ο φωτογράφος που θα μου βγάλει
τις φωτογραφίες του γάμου μου να μου
παραδώσει τα αρχεία των φωτογραφιών.
Μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά μου
ή προσκρούει στο νόμο για τα πνευματικά
δικαιώματα;” Οι απαντήσεις που
δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος
ήταν εμπεριστατωμένες μεν μακροσκελείς δε
και το ερώτημα ξανατέθηκε αυτή τη φορά
από συνάδελφο φωτογράφο. Επειδή λοιπόν
μου αρέσουν οι σύντομες απαντήσεις ιδού
σε δύο γραμμές πως αντιλαμβάνομαι την
πρόβλεψη του νόμου: Ο φωτογράφος ως
δημιουργός έχει το δικαίωμα να κρατήσει
το αρχείο του γάμου (είτε αναλογικό είτε
ψηφιακό) αφού εκτελέσει την παραγγελία
του πελάτη του. Δεν έχει όμως το δικαίωμα
να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον για
οποιονδήποτε λόγο χωρίς την άδειά του.
Όλα αυτά ισχύουν όταν δεν υπάρχει γραπτή
συμφωνία. Γιατί στη γραπτή συμφωνία
μπορούν να διευθετηθούν τα πάντα και δεν
τίθεται κανένα απολύτως θέμα.
Να όμως που αρκετοί φωτογράφοι
αποφεύγουν την γραπτή δέσμευση για να

7€

ψαρέψουν σε θολά νερά με δόλωμα μια
πάμφθηνη τιμή - κράχτη προκειμένου να
πάρουν τη δουλειά. Και μετά κόβουν λίγο λίγο το σαλαμάκι αυξάνοντας τις απαιτήσεις:
”A… αυτό δεν το είπαμε… κάνει τόσα…
αυτό που θέλετε είναι έξτρα… Αυτό το
ψηφιακό άλμπουμ είναι πολύ ακριβό…
εμείς το άλλο συμφωνήσαμε...”
Συμπέρασμα: Την αλήθεια κι ας πονάει.
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Όποιος νομίζει ότι με ασάφειες, με
αποσιωπήσεις, με μη καθαρές συμφωνίες θα
κερδίσει πελάτες είναι γελασμένος. Και αυτό
δεν ισχύει μόνον για τους φωτογράφους
γάμου. Ισχύει για όλους και για όλα.

Íâíñòß ñòæíêÞòâ ôõè PHOTOVISION
Έναν ολόκληρο χρόνο κράτησε η προετοιμασία και παραγωγή του ογκώδους
λευκώματος (404 σελ.) με αντιπροσωπευτικά δείγματα δουλειάς και βιογραφικά στοιχεία
212 - τελικά - φωτογράφων γάμου απ’ όλη την Eλλάδα. Πιο πολλά στη PHOTOVISION...

Τ. ΤΖΙΜΑΣ

112 čĈ ĄĊĒúđĄĔ
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Aναφορά με σειρά περιπτέρου

ÂΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. Ζεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο • NIKON • SANDISK • ΜITSUBISHI • VARTA • CASELOGIC • ILFORD • REMINGTON
ÂDIVITEC 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 • TAMRON • MINOX • SAMYANG •
ÂDIGIFINDER
• FOTON • FOTOFLEX • Α-P • ACCESSORY POWER • GIOTTOS • DICAPAC • PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS • LAMIPACKER • LUMIQUEST • MARUMI
• MEDALIGHT • PHOENIX • POINT • SLS • TOWA • WF

ÂFUJIFILM HELLAS Α.Ε. Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο • FUJIFILM
ÂSONY HELLAS Α.Ε.E. Bασ. Σοφίας 1, 151 24, Μαρούσι • SONY
ÂPHOTOSΗΟΡ DIGITAL ΒΙΠΕ Λαμίας, 351 00, Λαμία • INOBILI
A.E. Θεσ/νίκη: Λασκαράτου 11α, 542 50, Πυλαία Θεσ/νίκη, Αθήνα: Στουρνάρη 44, 104 33 • SONY (επαγγελματικά) • VARIZOOM • ROTOLIGHT •
ÂΣΤΑΜΟΣ
GLIDETRACK • SWIT μπαταρίες & συστήματα φωτισμού • FANCIER • ADATA • PRODISC • SILVER JAPAN • WXD • WINBEL • HALLOA
ÂEPSON Greek Branch Office Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι • EPSON
ÂΙ-ΜΙCRO CORPORATION LTD Κηφισίας & Μονοματίου 1 , 136 77, AXAΡΝΕΣ • ΕΙΖΟ οθόνες
ÂDYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 16ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων, 153 51, Παλλήνη • TOSHIBA • DNP • TETENAL • MONDI • DNP
ÂNORITSU ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. Πλαπούτα 12, 153 43, Αγ.Παρασκευή • NORITSU
ΑΜΥ Α.Ε. Τροίας 58 & Πριάμου, 152 35, Βριλήσσια, Αθήνα. Θεσ/νίκη: Κωλέττη 26, 546 27, Θεσ/νίκη • MATROX VIDEO • PINNACLE STUDIO 14 • WACOM
Âdigitizers
• AVID (pinnacle systems) • COREL • MAGIX • NEWTEK broadcast hw & sw • QUANTEL broadcast & cinema • OMNIBUS • GLOBALSTREAMS
ÂVERITEK ΕΛΛΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. Πλαπούτα 66, 141 22, Ν. Ηράκλειο • Service • Ανταλλακτικά
ÂΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λήμνου 27-29, 172 37, Δάφνη • SIGMA • TDK • PRO-X • CULLMANN • CANOPUS • Διανομή: • CANON • SONY • SONY DVCAM
ÂΣ.Ε.Κ.Α.Φ. Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας
ÂSAMSUNG ELECTRONICS HELLAS S.A. Κηφισίας 280, 152 32, Χαλάνδρι • SAMSUNG
ÂΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1 και Κουρτίδου, 104 45, Κάτω Πατήσια • Εκδόσεις
Α.Ε. Π. Τσαλδάρη & Διάκου 1, Καλλιθέα, 176 76, Aθήνα • PENTAX • VANGUARD • ELINCHROM • PHOTOFLEX • COKIN • ABODIA • BALCAR • NODAL
ÂΤΕΧΝΙΟ
NINJA • MANFROTTO • MICRODIA • SECOM
ÂFOTOVISION Aμερικής 10, 106 71, Αθήνα • PHASEONE
Φ. ΜΑΡΙΟΣ - ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα • Εμφανίσεις φιλμ C-41 & Ε-6, α/μ, σκαναρίσματα, δημιουργία CD, εκτυπώσεις
ÂΒΑΪΝΒΟΥΡΜ
φωτογραφιών από όλα τα ηλεκ/κά μέσα από αρνητικό ή slide σε printer, μεγεθύνσεις & εκτυπώσεις σε plotter, επικολλήσεις Kapamount, αλουμίνιο &
plexiglass, ψηφιακό άλμπουμ
I. Α.Ε. - ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. 23ο Χιλ. Αθηνών - Μαρκοπούλου, 190 02, Παιανία • REXAM USA υλικά εκτυπώσεων, χαρτιά, φιλμ, μουσαμάδες,
ÂΧΡΟΝΑΙΟΣ
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
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ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. Α’: Σολωμού 19 & Βενιζέλου, 546 24, Θεσ/νίκη • AΝSMANN • ARCA SWISS • BAUERLE • BERLEBACH • BIELLE • CONDOR •
ÂELAMI
• ELSE • GITZO • HEDLER φωτιστικά • HENSEL • LUPO • GIEMME • REX • SEKONIC • SUNPAK • INGRID FONDALI • ABODIA • RAYNOX • KOOD •
RIDATA • Minilab όλων των ειδών
Α.Ε.Ε. Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 32, Περιστέρι • AGFA • FUJIFILM • KODAK • TAKE MS • CAMELLION • CHAMPION • TECHNOTAPE •
ÂΚΑΜΠΑΝΑΟΣ
SANYO • VERBATIM • PROMAXX

ÂΑΓΚΟΠΙΑΝ - ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. Κολοκοτρώνη 11 (1ος όροφος), 105 62, Αθήνα • PROFOTO • CREATIVE LIGHT • MAMIYA • NOBLEX • HORSEMAN
Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα • BVA • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER • BANDINELLI • KENRO, ALPHA, ZETA • BVA,0
ÂΘΕΟΧΑΡΗ
MATIN, LERO • DΕCOR-DΕCOR
ÂPHΟΤΟ VIDEO RENT Αστερόπης & Β. Λάσκου 12, 116 33, Αθήνα • Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού
ÂPHOTOSET - ΗΣΑΪΑΔΗΣ Χ. Αιγαίου 29, 194 00, Κορωπί (Καρελά) • Kατασκευή & εμπορία διαφημ/κών άλμπουμ
ÂΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Καλυψούς 3, 121 33, Περιστέρι • ENESSIS μηχανήματα βιβλιοδεσίας
ÂΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Μαρίνου Αντύπα 80, 141 21, Ν. Ηράκλειο Αττικής • Swarovski
ÂTRILOGY ΑΕΒΕ Ερμού & Λυκοβρύσεως 1, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52 • Studio διακόσμησης και κατασκευών
Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα • ΑΒC • ΜΑΝFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER • BOWENS • CAMBO • LASTOLITE
ÂΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
• METZ • POLARIS • POCKET WIZARD • SAVAGE • TECΗNOLAB • TOYO • WINDOWLIGHT • VISIO • IANIRO • GREEN CLEAN • DIGICOVER • NATIONAL
GEOGRAPHIC τσάντες • VISIBLE DUST

ÂΔΗΣΙΟΣ ΧΡ. Α.Ε. Μεγ. .Σπηλαίου 7, 115 22, Αθήνα • μπαταρίες • ρολόγια
ÂPANODIA - ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. Ο.Ε. Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη • PANODIA • ERNO • LAVITA • BREPOLS
- ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. - ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε. Μαρκορά 55, Πλ. Παπαδιαμάντη, 111 41, Άνω Πατήσια • ART LEATHER • ΗΕΝΖΟ • SARA • BELLWOOD •
ÂCHROMA
GIEMME, SERGIO PEREGO, DIMENSIONE, INNOVA • CAMBAU,
PROPHOTODIGITAL - ΜΑΡΝΕΡΟΣ Ν. - ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Β. & ΣΙΑ Ο.Ε. Μαραθωνομάχων 17, 104 41, Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα • SILICON POWER • FOTON •
ÂPROLUX
LED LIGHT
WAY - I. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σπηλιάδου 4, 104 45, Αθήνα • CARAT-BACH & BOSS • COMER-BOLING-LEDPANELS • CARAT • VISICO - METTLE •
ÂDIGITAL
VISICO-FOTODIOX • MAGINON • SKYCAM-FOTON • DIGIBAG • EASYCOVER • FANCIER-LIGHTWEIGHT
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41, Καμίνια, Πειραιάς • NCL • GOLDBUCH • LS • BIELLE • DIVINE MOMENTS • E-BOX • WWF • Looney
ÂTunes
E-PHOTOSHOP.GR Πλάτωνος 124, 176 74, Καλλιθέα • Photokiosks • SHINCO • IDPHOTOS • Συστήματα παραγωγής photobook • Διανομή: Sony εκτυπωτές,
Âαναλώσιμα,
οθόνες προβολής • DNP-FOTOLUSIO
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,
ÂART
VERKA • EXPLORER • INNOVA

ÂΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Προέκταση Γιαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη • Ψηφιακή χάραξη με laser
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ÂΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα • Υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων
ÂPPI Πύρρωνος 8, 272 00, Αμαλιάδα • Ψηφιακές εκτυπώσεις • Ψηφιακό άλμπουμ
ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΛΜΟΥ Ε. Πελασγίας 36 & Πάρου, 121 36, Περιστέρι • ACE/AURORA studio Flash • LUXMEN • MY SLAVE radioslaves • KAPAFIX •
ÂFOMA
MC MANIOS CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER Αραχναίου 12, 115 22, Αθήνα • ALAN GORDON • AMABILIA • CAMERA ESSENTIALS • CAMPLEX •
ÂCANON
• CARTONI • CHIMERA • CHROSZIEL • DEDOLIGHT • EASYRIG • EWA MARINE • FILMGEAR • GEKKO • HEDEN ENGINEERING • Hi-POD •
HPRC / PLABER • INNOVISION • J.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
ÂSignage
• Canopus, Grass Valley, Polyvision, Focus enhancements, ProDAD, VideoSta
EYE – Κ. ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ανδριανοθυρών 23 & Τραπεζούντος, 172 37, Υμηττός • KODAK διανομή προϊόντων • FUJIFILM διανομή
ÂFISH
προϊόντων • BILORA • NATURAL • TDK • WASANA • ACHIEVER • ZENIT

ÂKONPOLI - ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε. Αχελώου 8, Σφαγεία, 546 27, Θεσ/νίκη • Konpoli
ÂPHOTOZONE Αμισσού 55, 171 24, Ν. Σμύρνη • BENRO • APUTURE • SAMYANG φακοί, κυάλια • NISSIN • LENSPEN
ÂEXPAND DIGITAL Γυφτοπούλου 3, 152 33, Χαλάνδρι • PRIMERA • WYTRON & VINPOWER
ÂGDN ΚΟΥΣΗΣ – ΓΑΒΑΛΑΣ ΟΕ Βριλησσού 80, 114 76, Αθήνα • Γραφικές Τέχνες • Ψηφιακό άλμπουμ
ÂIKAROS MEDIA PACKAGING Αριστοτέλους 77, 152 32, Χαλάνδρι • Θήκες CD – DVD
ÂMERKOURI Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Τούμπα Θεσ/νίκη • Παραγωγή αναλογικού & ψηφ. άλμπουμ
ÂDIGITAL LAB SERVICE Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί • DURST • KIS photo-me • HITI Digital
FULL MOON A.E. Σαρωνικού 33 & Κρατίνου, 163 45, Ηλιούπολη • Διανομή PANASONIC • Διανομή SONY • MAXELL• E-IMAGE • WORKING
ÂCREATIVE
EASY • PHOTON BEARD • DYNACORE
ÂPROLAB Σόλωνος 48, 564 31, Ηλιούπολη Θεσ/νίκης • Ψηφιακά & χειροποίητα άλμπουμ
ÂΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. Χρυσολωρά 8, 121 32, Περιστέρι • Γραφικές Τέχνες
ÂDIGITAL ΒΟΟΚ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 19, 546 41, Θεσ/νίκη • Ψηφιακό Άλμπουμ
ÂHOTech – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Αλκμάνος 3, 115 28, Αθήνα • Εταιρεία Πληροφορικής
BOX Α.Ε. Κύθνου 2, 185 41, Καμίνια, Πειραιάς • Αναλογικά άλμπουμ • DgBook, DgHappy ψηφιακά άλμπουμ • DgFotoArt Software δημιουργίας
ÂHAPPY
ψηφ. άλμπουμ ,
ÂPHOTOAGORA Στουρνάρη 43, 106 82, Αθήνα • DURACELL BATTERIES
ÂPAPERS Α.Ε. Σπάρτης 13, 564 30, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκης • Hahnemuelhe • LUMIJET • SOMERSET • COLORVISION • ASTRA • MUSEO • Service EPSON
ÂΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.- ICOΝNET Νιρβάνα & Ρεγκούκου 7Α, 111 45, K. Πατήσια • Ψηφιακά εργαστήρια • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobook
- Π. ΚΟΤΣΙΡΗ Ε.Π.Ε. Α. Παναγούλη 38, 142 31, Ν. Ιωνία • SIHL, 3P, MULTI-FIX, KEMICA, FLEX-EUROPA, IKONOS, EUROMEDIA, R TAPE •
ÂΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ
EUROMEDIA, EASYSCREEN, SIGN-WARE• STAEDTLER, INK TEC • KAPA foam board (kapamount, foam-x, kapaline, kapafix)
ÂAEROFILMS Δεκανέα Χρ. Νικολάου 14, 173 43, Αγ. Δημήτριος • Αεροσκοπήσεις • Βιντεοσκοπήσεις
Λ. Αλεξάνδρας 192Α, 115 21, Αμπελόκηποι • HASSELBLAD • BRONCOLOR studio flash • KOBOLT • NEC • California SUNBOUNCE •
ÂPHOTOMETRON
ZEISS • QUATO • HPRC • REDGED
ÂΦΑΣΟΛΑ Ε. Ελευθερίας 44, Πέραμα • Εισαγωγές αντιπροσωπείες συστημάτων εκτύπωσης
ÂKΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ A. & K. Ο.Ε. Κλεοβούλου 5, 145 74, Ροδόπολη • Κορνίζες
Α.Ε. Οδός Γαλλικού, Τ.Θ. 165, 570 08, Ιωνία Θεσ/νίκης • Αναλογικά & Ψηφιακά άλμπουμ, φάκελα, αναλώσιμα Η/Υ, χαρτιά, φωτ/κός εξοπλισμός &
ÂNEXT
αναλώσιμα copy center
ÂDIGITAL FOTO ZOOM Μεγ. Αλεξάνδρου 23, 412 22, Λάρισα • Ψηφιακό Άλμπουμ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3Μ Καλλιρρόης 184-6 & Δημοφώντος 157-9, 118 52, Α. Πετράλωνα • Μηχανήματα & αναλώσιμα για μεταξοτυπία, ταμπόν,
Âψηφιακή
εκτύπωση • CNC router • Φωτ/κά είδη
ÂMMD ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Τυμπάκι Κρήτης, 702 00 • Φωτ/κές εργασίες
ÂFOTO KLIK Φαλήρου 6, 117 42 Αθήνα • Εμπόριο – ενοικιάσεις ειδών επαγγελματικών τηλεοπτικών μηχανημάτων και βίντεο
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ÅÝ 112 ÙæÕÝãÓÙä/ÙÞÜÑæÙä âç Ñéâçà ØÛßðåÙÝ åç~~ÙæâéÒ ~ÑéãÝ 9/2/2011
ÂPRESTIGE BY DAMALAS Φλουτζή 17, 124 61, Χαϊδάρι • Κορνίζες, άλμπουμ, είδη δώρων
ÂPHOTOFLEX STUDIO - Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε Αμφιτρίτης 7, 175 61, Π. Φάληρο • JORGENSEN ALBUMS of AUSTRALIA
ÂΚΜΠ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Γ. Παπανδρέου 22, 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια • Εμπόριο & Επισκευές Η/Υ
ÂPOLYPRINT Α.Ε. 17ης Νοέμβρη 81, 543 52, Πυλαία Θεσσαλονίκη • Sublimation inks • Flock transfers • Aναλώσιμα εκτυπωτών
ÂΑΕΜΕΧ Α.Ε. 19ο χλμ. Αθηνών Σπάτων, 190 04 Σπάτα • Ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές
ÂSAMBLIS PHOTO PRINTS Αγ. Δημητρίου 292, 173 42, Αγ. Δημήτριος • Βιοτεχνία κορνιζών
ÂPLANETA PHOTO-VIDEO-PRINT Φορμίωνος 16-18 & Θήρωνος 9, 116 34, Παγκράτι • Εμπόριο φωτογραφικών ειδών – Αντιπροσωπείες
ÂΜΟΡΦΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑ Πραϊδου 7-9, 104 45 Αθήνα • Σακούλες
ÂVIDEOART Θερμοπυλών 16, 181 20, Κορυδαλλός • Παραγωγή – Επεξεργασία Εικόνας
ÂART ON PAPER Σπάρτης 13, 564 30, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκης • Καλλιτεχνικές Εκτυπώσεις
ÂGR IPDOMAIN – IPHOST Τερψιθέας 18, 123 51, Αγία Βαρβάρα • Υπηρεσίες internet
ÂΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. Αντήνορος 11, 116 34, Αθήνα • Παρελκόμενα (αξεσουάρ), κινηματογραφικά, φωτισμός
ÂPHOTO WEDDING STORIES Θουκιδίδου 16, 551 34, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης • Υπηρεσίες Οργάνωσης Σεμιναρίων
ÂΓΚΑΤΖΙΑΣ HELLENIC PHOTO FRAME Αγ. Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα Πρεβέζης • Κορνίζες
ÂΣΑΜΨΩΝΑΣ Σ. -ΣΑΜΨΩΝΑΣ Π. ΟΕ. Ηρακλείτου 15, 301 00 Αγρίνιο • Εμπόριο Φωτογραφικών Ειδών
ÂNETPRINT Ε.Π.Ε. Μακρυγιάννη 6, 141 23, Λυκόβρυση • Ψηφιακές εκτυπώσεις, εκθεσιακά συστήματα προβολής
ÂPRINTWAYS PUBLISING • Ψηφιακές εκτυπώσεις
ÂIMPRESSION Θεσσαλονίκης 101, 183 46, Μοσχάτο • Photobook, ψηφιακά άλμπουμ, εκτυπώσεις
ÂNEXUS PUΒLICATIONS Α.Ε. Γράμμου 2, 135 61,Άγιοι Ανάργυροι • Εκδόσεις
ÂΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - xartoni.gr Κρυστάλλη 100, 162 30, Βύρωνας • Εμπόριο Χάρτου και ειδών Κορνιζοποιΐας
Âwww.limepress.gr 17ης Νοεμβρίου 92, 155 62, Χολαργός • Photobook, ψηφιακά άλμπουμ, εκτυπώσεις
ÂΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΝΑΤΟΣ Ασωπού 2, 320 11, Οινόφυτα • Φωτογραφική Ομάδα
ÂZEUXIS Art Group • Φωτογραφική ομάδα
Âwww.techblog.gr • Site τεχνολογίας
ÂΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ • Περιοδικό
ÂΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μακρυγιάννη 19, 173 42, Αγ. Δημήτριος • Περιοδικό
ÂΠ.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α. • Σωματείο
ÂΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ • Σωματείο
ÂΦΟΙΒΟΣ • Σωματείο
ÂΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ • Σωματείο
ÂΕ.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης • Καλλιτεχνικό Σωματείο
ÂUPI - UNITED PHOTOGRAPHERS INTERNATIONAL Κατεχάκη 11, 710 201, Ηράκλειο Κρήτης • Σωματείο
Â ΦΩΤΟΕΡΕΥΝΗΤΕΣ • Σωματείο
ÂΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ • Σωματείο
ÂΝEW MEDIA ART • Kέντρο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Δράσεων
ÂΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ • Περιοδικό
ÂΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ν.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη
ÂΡΙΖΟΣ Α.Ε. • Εμπόριο – Εισαγωγές
Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται...
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ÈÙ~ÝàÐãÝÕ ×ÝÕ îßâçä
ÒÃÓÃÔÌÇÖÉ 11 ÎÃÓÕËÑÖ 2011
ÃËÊÑÖÔÃ Ã
17:00-18:30
• Photoshop Ë
É æêôâäúäß æêëýîâó ôõð ñòýäòâííâ, æàåè âòøæàúî åêâ÷ðòÞó. Õâ ãâôêëÝ æòäâìæàâ - ñâìÞõæó.
Øòúíâõêëß åêýòéúôè, æêôâäúäß ôõâ Layers.
Ùè÷êâëÞó æêëýîæó: Raster - Vector.
Çêôèäèõßó: Åêÿòäðó ÎâøêÝó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

Oê æääòâ÷Þó ôõâ ôæíêîÝòêâ
Îñðòæàõæ îâ äòâ÷õæàõæ ôõâ ôæíêîÝòêâ íæ õòæêó õòýñðöó:
1) Ôõâ äòâ÷æàâ õðö ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÖ íÞøòê 4/3/11
Öñæþéöîè ë. Ìâõæòàîâ Kýíèõâ, Õèì.: 210 8541400
2) Ñnline ôõð www.photovision.gr íÞøòê 4/3/11
(KaõâãÝìðîõâó õð âîõàõêíð ôæ õòÝñæçâ ñðö éâ ôâó öñðåæàïðöíæ )

19:30-21:00
• Photoshop ËË
ÒòðøúòèíÞîæó õæøîêëÞó íæ Layers, ëâîÝìêâ (øòúíâõêëÝ
-Alpha channels), âöõðíâõêôíðà (Actions), òæõðöôÝòêôíâ.
Õâ ñòúõýëðììâ RGB-CMYK. Æêâøæàòêôè layer-layer mask.
Çêôèäèõßó: Åêÿòäðó ÎâøêÝó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

3) Ôõè reception õèó Þëéæôèó
(Ç÷ýôðî öñÝòøðöî ëæîÞó éÞôæêó)

Çêåêëß ñâòðøß ôæ ýìðöó
É æääòâ÷ß ôæ ôæíêîÝòêð ôâó ñâòÞøæê åúòæÝî æàôðåð ôõèî Þëéæôè.

ÔÃÄÄÃÕÑ 12 ÎÃÓÕËÑÖ 2011
ÃËÊÑÖÔÃ Ã
12:00-13:30
• Color management
Øòúíâõêëðà øÿòðê • Ôöîéßëæó ÷úõêôíðþ ôõð øÿòð æòäâôàâó
From screen to print • Eòäâìæàâ øòúíâõêëßó åêâøæàòêôèó
• É ôèíâôàâ õúî øòúíâõêëÿî ñòð÷àì
Çêôèäèõßó: Ãîõÿîèó Ãîâñìêÿõèó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

ÌÖÓËÃÌÉ 13 ÎÃÓÕËÑÖ 2011
ÃËÊÑÖÔÃ Ã
12:00-13:30
• ×úõðäòâ÷àâ ãÝñõêôèó
ÒòâëõêëÝ éÞíâõâ ÷úõðäòâ÷àâó ãÝñõêôèó: æñêìðäß
÷úõêôíðþ ëâê æïðñìêôíðþ, õðñðéÞõèôè ÷úõðäòÝ÷ðö
ôõð øÿòð, ëÝìöùè õúî ÷Ýôæúî õèó éòèôëæöõêëßó
õæìæõßó, ñðòõòÞõâ ãâñõêçýíæîðö, äðîêÿî ëâê âîâåýøúî.
ÆèíêðöòäêëÝ ñðòõòÞõâ íúòÿî.
Çêôèäßõòêâ: Ôð÷àâ ÎâòëâîõúîÝëè
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

14:30-16:00
• RÃW format & ñòðäòÝííâõâ Lightroom & CaptureOne
Òìæðîæëõßíâõâ RAW format Workflow RAW âòøæàúî Îæõâ÷ðòÝ ëâê âñðéßëæöôè, Óöéíàôæêó ëâê êåêýõèõæó RAW âòøæàúî,
æñæïæòäâôàâ ëâê åêðòéÿôæêó.
Õâ ñêð ôèíâîõêëÝ ñòðäòÝííâõâ æñæïæòäâôàâó RAW
Çêôèäèõßó: Åêÿòäðó Õçÿòõçèó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

14:30-16:00
• ×úõðäòâ÷àâ äöíîðþ
Õð äöíîý ôõè ÷úõðäòâ÷àâ: õÞøîè ß ñðòîý; Òðþ
âòøàçðöî ëâê ñðþ õæìæêÿîðöî õâ ýòêâ õèó ëâììêõæøîêëßó
÷úõðäòâ÷àâó äöíîðþ; Òýôð æþëðìð ß åþôëðìð æàîâê
æîõÞìæê îâ åèíêðöòäßôæê ëâîæàó íàâ ëâìß ÷úõðäòâ÷àâ
ß ôæêòÝ ëâììêõæøîêëðþ äöíîðþ; ÃîÝìöôè íÞôâ âñý
ñòðãðìß Þòäúî åêÝôèíúî ÷úõðäòÝ÷úî.
Çêôèäßõòêâ: ËúÝîîâ ÄâôåÞëè
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

17:00-18:30
• Photoshop Ë
É æêôâäúäß æêëýîâó ôõð ñòýäòâííâ, æàåè âòøæàúî - åêâ÷ðòÞó.
Õâ ãâôêëÝ æòäâìæàâ - ñâìÞõæó. Øòúíâõêëß åêýòéúôè, æêôâäúäß
ôõâ Layers. Ùè÷êâëÞó æêëýîæó: Raster - Vector.
Çêôèäèõßó: Åêÿòäðó ÎâøêÝó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

17:00-18:30
• Photoshop Ë
É æêôâäúäß æêëýîâó ôõð ñòýäòâííâ, æàåè âòøæàúî.
Õâ ãâôêëÝ æòäâìæàâ - ñâìÞõæó. Øòúíâõêëß åêýòéúôè,
æêôâäúäß ôõâ Layers. Ùè÷êâëÞó æêëýîæó: Raster - Vector.
Çêôèäèõßó: Åêÿòäðó ÎâøêÝó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

19:30-21:00
• Photoshop ËË
ÒòðøúòèíÞîæó õæøîêëÞó íæ Layers, ëâîÝìêâ (øòúíâõêëÝ -Alpha
channels), âöõðíâõêôíðà (Actions), òæõðöôÝòêôíâ.
Õâ ñòúõýëðììâ RGB-CMYK. Æêâøæàòêôè layer-layer mask.
Çêôèäèõßó: Åêÿòäðó ÎâøêÝó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

19:30-21:00
• Photoshop ËË
ÒòðøúòèíÞîæó õæøîêëÞó íæ Layers, ëâîÝìêâ (øòúíâõêëÝ
-Alpha channels), âöõðíâõêôíðà (Actions), òæõðöôÝòêôíâ.
Õâ ñòúõýëðììâ RGB-CMYK. Æêâøæàòêôè layer-layer mask.
Çêôèäèõßó: Åêÿòäðó ÎâøêÝó
Ìýôõðó: 25 æöòÿ (õêíß íæ ×.Ò.Ã.)

Oê æëåèìÿôæêó õúî æõâêòêÿî
Êâ öñÝòïæê ñìèéÿòâ æñêåæàïæúî îÞúî ñòðûýîõúî ëâê show ñðö éâ ñòâäíâõðñðêèéðþî æîõýó õúî ñæòêñõÞòúî
õúî æëéæõÿî âììÝ ëâê ôæ æêåêëÝ åêâíðò÷úíÞîðöó øÿòðöó õèó PHOTOVISION.
Õð ñòýäòâííâ é’ âîâëðêîúéæà íæ ìæñõðíÞòæêæó ôõðî ëâõÝìðäð õèó Þëéæôèó ëâê ôõð www.photovision.gr
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ÈÙ~ÝàÐãÝÕ ×ÝÕ ÙÕ××Ùß~ÕæÓÙä
OË ÇËÔÉÅÉÕÇÔ ÕÚÏ ÔÇÎËÏÃÓËÚÏ ÅÃÎÑÖ

David Beckstead

Doug Gordon

Jim Garner

Martin Schembri Martin Grahame Duhn Robert Balasko

Ryan Schembri

Paul Karaolides & Sofie Louca

Åpen Workshop ×ÝÕ îßâçä
Nik Pekridis

Tasos Vasiliadis

×úõðäòâ÷àâ äÝíðö - Øòßôêíæó ôöíãðöìÞó
Òðþ: Òæòàñõæòð ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÖ / Weddingphoto
Òýõæ: Òâòâôëæöß 11/3, ÿòâ:16:00, 18:00
ÔÝããâõð 12/3, ÿòâ:12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
Ìöòêâëß 13/3, ÿòâ:12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
ÆæöõÞòâ 14/3, ÿòâ:16:00, 18:00
Òæòêæøýíæîð ôæíêîâòàðö: Èúîõâîß ÷úõðäòÝ÷èôè äÝíðö
íæ æìæþéæòè ñòýôãâôè ëâê åöîâõýõèõâ ìßùæúî ôæ ýìðöó
õðöó æñêôëÞñõæó ôæ æêåêëÝ åêâíðò÷úíÞîð studio.
Çàôðåðó: Çìæþéæòè

Wedding
p

h

o

t

o

Çñâääæìíâõêëß ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö
É ôþäøòðîè âîõàìèùè
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

Çääòâ÷Þó - ñìèòð÷ðòàæó: 2310 452299 http://www.e-pws.gr

ÔÃÄÄÃÕÑ 12 ÎÃÓÕËÑÖ
Party ËÉÅºÇ¸ËÅÊ/WÙddingphoto
Áòâ 21:00 Þúó ýõðö âîõÞïðöíæ!
Øÿòðó: Òæòàñõæòð ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÖ/Wedding photo
É æëåßìúôè ñòâäíâõðñðêæàõâê íæ õèî æöëâêòàâ Þëåðôèó õðö ñðìöõæìðþó
ëâõâìýäðö/ìæöëÿíâõðó 212 æììßîúî ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö.

Tòâäðþåê ëâê çúîõâîß íðöôêëß âñý õðöó “ØâãâìêÞòðó”
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EÞÜÑåÙÝä èëæâ×ãÕèÓÕä

¼îúôè ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåðó

×úõ.: © OòÞôõèó Òâîâäêÿõðö

¼ëéæôè ÷úõðäòâ÷àâó ëâê âîðêøõß ôöçßõèôè íæ éÞíâ: “É æàåèôè öñý åêúäíý” õð ÔÝããâõð 12/3, ÿòâ 18:00
Õð ÔÝããâõð 12 Îâòõàðö ëâê ÿòâ 18:00 è Ç.×.Ç. éâ åêðòäâîÿôæê ðíêìàâ íæ õàõìð “É æàåèôè öñý åêúäíý” ëâê éÞíâ õè ãàâ ôõèî
ðñðàâ öñýëæêîõâê ðê Ýîéòúñðê õðö õþñðö æîÿ ñòðôñâéðþî îâ ëâìþùðöî õèî æñêëâêòýõèõâ. Ôõèî èíæòàåâ éâ ñòâäíâõðñðêèéðþî æêôèäßôæêó âñý âîéòÿñðöó õðö Õþñðö, âììÝ ëâê âñý õðî æöòþõæòð øÿòð ôøæõêëÝ íæ õâ âîéòÿñêîâ åêëâêÿíâõâ íæ ôëðñý
õèî æöâêôéèõðñðàèôè õðö ëðêîðþ ñÝîú ôõð éÞíâ âöõý. Ôõð ñæòàñõæòð õèó Ç.×.Ç. ðê æñêôëÞñõæó éâ íñðòðþî îâ åðöî ëâê õèî
Þëéæôè íæìÿî õèó íæ ôøæõêëý éÞíâ ëâéÿó ôöøîÝ ðê ÷úõðäòÝ÷ðê ëâê è ãàâ ñðö âôëæàõâê ñÝîú õðöó æî ÿòâ æòäâôàâó äàîðîõâê
ñòúõâäúîêôõÞó õèó ÷úõðäòâ÷àâó.

photovision tv
H μεγάλη καινοτομία της φετινής διοργάνωσης!
Μέσα από το site θα έχετε τη 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.
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2011

EÞÜÑåÙÝä èëæâ×ãÕèÓÕä

• Òæêòâûëýó Ôþîåæôíðó / ×úõðæòæöîèõÞó
Ñíâåêëß Þëéæôè õúî íæìÿî

• “Ììâôôêëß ÷úõðäòâ÷àâ äÝíðö“
40 æñêìæäíÞîæó ÷úõðäòâ÷àæó âñý õð Studio Karagiannakis

• «O ëþëìðó õúî ñæòêñìâîßôæúî»
Ñíâåêëß Þëéæôè õðö ÌÞîõòðö Çëñâàåæöôèó & Ùöøðëðêîúîêëßó
Öñðôõßòêïèó Ç÷ßãúî

...ÙÞÜÑæâçà ÕÞî~Û:

• Çììèîêëß ×úõðäòâ÷êëß Çõâêòàâ
Ñíâåêëß Þëéæôè õúî íæìÿî

• ÏÞðó Ìþëìðó Ìúîôõâîõêîðöñðìêõÿî
¼ëéæôè õèó ðíÝåâó ÷úõðäòâ÷àâó
• «Èeuxis art group»
Ñíâåêëß Þëéæôè õúî íæìÿî
• Ôþììðäðó ÷àìúî âæòðñðòàâó «Ãñðäæàúôè»
Ñíâåêëß Þëéæôè õúî íæìÿî
... ëâê ñðììðà Ýììðê!

×ÏÑÇÃÑË ÅÒÉÊÏÉÍÙÍËÁÔ

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏÅÓÃ×ÑÔ ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ,
Ôèì.: 210 8541400 fax: 210 8541485 e-mail: photovision@photo.gr http://www.photo.gr www.photovision.gr
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Êâ ôâó Ýòæôæ íêâ õÞõðêâ çúß;

ØâìâòÝ!

Îàâ ÷âîõâôõêëß ñòðãðìß ôõð ýøê ëâê ñðìþ íâëòêîý íÞììðî...

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 Μανάφης τον οποίο και 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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Òòðãìßíâõâ Copyright ôõêó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíúî
Ãñý õðî âîâäîÿôõè íâó Î. ÌâôêíÝõè ìÝãâíæ õèî ñâòâëÝõú æñêôõðìß:
Αγαπητοί φίλοι,
Εκ μέρους της πολιτιστικής εταιρείας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ και ως συντάκτης του μπλοκ
http://fotografizontasdikaiomata.blogspot.com/φωτο-γραφι-ζοντας τα πνευματικά
δικαιώματα, θέλοντας να συνεισφέρουμε στην συγκέντρωση πληροφοριών, σας
παραπέμπουμε να δείτε τη σχετική ανάρτηση:
http://fotografizontasdikaiomata.blogspot.com/2011/01/302002.html

Γνωμοδότηση για τη νομιμότητα διατήρησης των αρνητικών
φωτογραφιών.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ.30/2002
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 30 / 2002
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε μετά από
πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 28/01/2002 στο κατάστημά
της, αποτελούμενη από τον κ. Κ. Δαφέρμο, Πρόεδρο, και τους κ. κ. Σ. Λύτρα, Ε.
Κιουντούζη, Β. Παπαπετρόπουλο, Ν. Αλιβιζάτο, και Α. Παπαχρίστου, τακτικά μέλη.
Παρούσα χωρίς δικαίωμα ψήφου ήταν η κ. Ε. Τσιγγάνου, Γραμματέας.
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων,
(ι) αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 2472/1997,
(ιι) αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι προσφυγές
πολιτών προς την Αρχή με αιτήματα σχετικά με τη νομιμότητα διατήρησης των
αρνητικών φωτογραφιών από τους φωτογράφους-δημιουργούς και προβολής των
φωτογραφιών αυτών στις προθήκες των καταστημάτων τους χωρίς τη συγκατάθεση των
εικονιζόμενων,
(ιιι) αφού έλαβε υπόψη την από 28/01/2002 εισήγηση επί του 8ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης (υπόθεση ***) του κ. Α. Παπαχρίστου, εξέδωσε ομοφώνως την
ακόλουθη....
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων,
(ι) αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 19 παρ. 1 περ. θ’ του Ν. 2472/1997,
(ιι) αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι προσφυγές
πολιτών προς την Αρχή με αιτήματα σχετικά με τη νομιμότητα διατήρησης των
αρνητικών φωτογραφιών από τους φωτογράφους-δημιουργούς και προβολής των
φωτογραφιών αυτών στις προθήκες των καταστημάτων τους χωρίς τη συγκατάθεση των
εικονιζομένων,
(ιιι) αφού έλαβε υπόψη την από 28/01/2002 εισήγηση επί του 8ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης (υπόθεση ***) του κ. Α. Παπαχρίστου, εξέδωσε ομοφώνως την
ακόλουθη γνωμοδότηση:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
1. Σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993, άρθρα 2 παρ.
1 και 4 και 38 παρ. 4) οι φωτογραφίες προστατεύονται ως πνευματικά έργα, εφόσον
έχουν πρωτότυπο χαρακτήρα. Σύμφωνα με την Οδηγία 93/98 της Ε.Ε. (άρθρο 6),
πρωτότυπη είναι η φωτογραφία εφόσον είναι αποτέλεσμα της προσωπικής πνευματικής
εργασίας του δημιουργού. Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι και οι
φωτογραφίες γάμου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του φωτογράφου, ο οποίος και
δικαιούται να τηρεί στο αρχείο του τα αρνητικά.
2. Το δικαίωμα, όμως, αυτό του φωτογράφου συγκρούεται με το δικαίωμα της
προσωπικότητας των εικονιζόμενων προσώπων (ΑΚ 57). Τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν
να ζητήσουν τα αρνητικά –εκτός αν κάτι τέτοιο έχει συμφωνηθεί– δικαιούνται ωστόσο να
απαγορεύουν κάθε χρήση που παρά τη θέλησή τους προσβάλλει το δικαίωμα επί της
ιδίας εικόνας, στοιχείο του γενικότερου δικαιώματος της προσωπικότητάς τους.

Ãììèìðäòâ÷àâ
Το σχόλιο μας
Ο νόμος περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας
είναι σαφής (αρθρο 38) ως προς το
δικαίωμα διακράτησης των αρνητικών
(και κατ’ αναλογία και παρέκταση των
ψηφιακών αρχείων) στη δικαιοδοσία του
φωτογράφου - δημιουργού. Δηλ. εκτός
αν υπάρχει συμφωνία για το αντίθετο,
δεν υποχρεώνονται οι φωτογράφοι
να παραδώσουν το υλικό στους
πελάτες. Αυτό ισχύει κάθετα, όσο κι αν
πληθαίνουν οι περιπτώσεις που οργίλοι
κάποιοι καταφθάνουν στα μαγαζιά και
“ενημερωμένοι” για το δικαίωμα της
...προσωπικότητάς τους, απαιτούν “άνευ
όρων παράδοση.
Να μην πτοούνται λοιπόν οι φωτογράφοι
γιατί υπάρχει επαρκής νομική κάλυψη
και νομολογία περί αυτού. Από την
άλλη όμως να μην εκτίθενται σε άνευ
λόγου σε προβλήματα. Δηλ. να μην
αναρτούν σε κοινή θέα φωτογραφίεςδείγματα προηγούμενων γάμων, γιατί
έτσι ανοίγουν την όρεξη κάποιων για
αγωγές, αποζημιώσεις κλπ. Το καλύτερο
που μπορούμε να συμβουλεύσουμε
είναι να κάνουν πάντα γραπτή συμφωνία
με φόρμα ανάθεσης, δηλ. το γνωστό
έντυπο στο οποίο επανειλημμένα
έχουμε αναφερθεί. Εκεί, μπορούν να
περιλαμβάνουν κάτι σαν το παρακάτω.
“ Ο φωτογράφος δικαιούται άνευ
άλλης συμφωνίας και χωρίς αμοιβή,
να αναρτά μέσα στο κατάστημά του
(ή στην βιτρίνα ή σε ειδικό βιβλίο δειγματολόγιο) επιλεγμένες φωτογραφίες
από γάμους, βαπτίσεις κλπ. κοινωνικές
εκδηλώσεις που έχει αναλάβει με
σκοπό την πιστοποίηση και δειγματισμό
της επαγγελματικής του ικανότητας σε
υποψήφιους μελλοντικούς πελάτες”.
Παρόμοια περιορισμένη χρήση δεν
συνιστά δημοσίευση ή πολλαπλασιασμό
και νομίζουμε ότι δεν θα προσέκρουε στις
αντιρρήσεις των ζευγαριών. Αν τώρα ο
φωτογράφος δει ότι κάποιο ζευγάρι δεν
συγκατατίθεται, τότε απλά διαγράφει τον
όρο και δεν αξιοποιεί υλικό από τους
συγκεκριμένους ανθρώπους.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Δαφέρμος

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ. Η φόρμα ανάθεσης σας
προστατεύει, αποτελεί αδιάψευστο
αποδεικτικό στοιχείο και είναι στο
πλευρό σας αν αντιμετωπίσετε δυστροπία
πληρωμής, κακοπιστία ή απάτη.

Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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Òæòêôëýñêð

Ìðdak
Çñêãæãâàúôè ôøæåàúî

CIPA
Òúìßôæêó òæëýò äêâ õð 2010
Θετικά αποτελέσματα ανάπτυξης για τον κλάδο του imaging σε παγκόσμιο επίπεδο,
αντικαθρεφτίζει η πρόσφατη ανακοίνωση τoυ προέδρου της CIPA (Camera and Imaging
Products Association) κου Τsuyoshi Kikukawa.
Tα μέλη της Ένωσης εξήγαγαν 121.5 εκ. τεμάχια ή 14,7% παραπάνω σε σχέση με την
αντίστοιχη περυσινή χρονιά. Στο σύνολο των μηχανών αυτών τα μοντέλα με εναλλακτικούς
φακούς αντιστοιχούν στο 10.6%. Βέβαια σε τεχνολογικά υπερ-ανεπτυγμένες χώρες όπως η
Ιαπωνία, το ποσοστό των τελευταίων ανεβαίνει στο 14,2% αποδεικνύοντας ότι οι DSLR/CSC
αποτελούν ασφαλή δείκτη ανάπτυξης και προόδου για μια αγορά. Από την άλλη μεριά,
παρόλη την ανάπτυξη της εσωτερικής τους αγοράς, η γιαπωνέζικη βιομηχανία του Imaging
θα ήταν δραματικά συρρικνωμένη χωρίς τις εξαγωγές σε όλο τον κόσμο αφού καλύπτουν
το 91.3% της συνολικής παραγωγής. Μόνον το 8,7% απορροφάται τοπικά.
Τα πρώτα αρχεία της CIPA για ψηφιακές μηχανές ανάγονται στο 1999 όταν ακόμη η ψηφιακή
τεχνολογία ήταν στα σπάργανα. Το ρεκόρ των 100εκ. τεμαχίων καταρρίφθηκε το 2007 ενώ
πτώση καταγράφηκε το 2009. Στις επιμέρους κατηγορίες, οι compact σημείωσαν άνοδο
κατά 13,2%, οι ρεφλέξ 30% και ο φακοί 34,8% Επίσης η πρόβλεψη για το 2011 είναι σε
γενικές γραμμές αισιόδοξη με προβλεπόμενη αύξηση σε τμχ. κατά 7,8%.

Eǉ. ƷİǋƾǒǈĮ
ƶǑǌǎǊǈǉƿǐ İǍĮǄǔǄƿǐ
ƶĲǎǈǒİǁĮ 2010

ƴǎıǎıĲǈĮǁĮ
ǋİĲĮǃǎǊǀ

ƴǏǗǃǊİǓǆ 2011

ưİĲĮǃǎǊǀ ĮȺǗ ǒǏǎǌǈƾ ıİ
ǒǏǎǌǈƾ

ƪǁįǎǐ
ƺǆĳǈĮǉƿǐ ĳǔĲ. ǋǆǒĮǌƿǐ
DSLR, CSC ǉǊȺ.
Compact
ĭĮǉǎǁ ǄǈĮ DSLR, CSC

121.5

14.7%

131

7.8%

12.9

30.0%

15.5

20.2%

108.6

13.2%

115.5

6.4%

21.7

34.8%

26.4

21.7%

ƪǉ. ĲİǋƾǒǈĮ

Στην ετήσια ενημέρωση των μετόχων για
τη στρατηγική της εταιρίας, η Eastman
Kodak Co. εξειδίκευσε τα στοιχεία για
την επιστροφή στην κερδοφορία με
βιωσιμότητα που την υπολογίζει ότι θα
επέλθει το 2012. Την κύρια πηγή εσόδων
θα αποτελέσει το Consumer Imaging και
το Inkjet Printing, ενώ θέση θα έχουν νέα
τμήματα όπως το Software & Services
και Packaging Solutions, των οποίων η
συνεισφορά θα διπλασιαστεί ως το 2013.
Oπως δήλωσε ο πρόεδρος
και CEO Antonio Perez,”Στα
τρία επόμενα χρόνια,
θα εξακολουθήσουμε
να βελτιώνουμε τις
επιδόσεις μας στα
ψηφιακά και τα τμήματαπυρήνες της εταιρίας θα
πετύχουν κερδοφορία
φέτος και συνολικά το
2013. Επίσης έχουμε
τοποθετηθεί σε πολλές
αγορές και διαθέτουμε
επαρκείς πόρους και κεφάλαια για να
εφαρμοσουμε τη στρατηγική μας». Για το
2011 η Kodak αναμένει τα επιχειρηματικά
κέρδη να ισοσκελιστούν (επί συνολικού
τζίρου 6,7% δις δολ.)Πολύ καλά πηγαίνει
ο τομέας του Inkjet με ανάπτυξη 50%
και διπλασιασμό κερδών ενώ στη διετία
208-2010 η εταιρία απεκόμισε 1,9δις δολ.
από αμοιβές βιομηχανικής ιδιοκτησίας
ενώ για το μέλλον η ετήσια πρόσοδος
από αυτή την κατηγορία προβλέπονται
στα 250-350εκ. δολ. Όμως η Kodak
έχει αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της
για να διεισδύσει και σε άλλους τομείς
όπως στα τυπωμένα κυκλώματα, τις
βιομηχανικές εκτυπώσεις, τις ζελατίνες
για φαρμακευτικές και άλλες λειτουργίες.
Για τους τομείς αυτούς, ανεπηρέαστους
από τις διακυμάνσεις των τιμών πρώτων
υλών, η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 11%
ετησίως, ενώ συνεισφέρουν στο 30% του
γενικού κύκλου εργασιών.

ƴǔǊǀıİǈǐ ıĲǆǌ ǈĮȺǔǌǈǉǀ ĮǄǎǏƾ
ƶĲǎǈǒİǁĮ 2010
ƪǁįǎǐ

ƴǎıǎıĲǈĮǁĮ
ǋİĲĮǃǎǊǀ

ƴǏǗǃǊİǓǆ 2011

ưİĲĮǃǎǊǀ ĮȺǗ
ǒǏǎǌǈƾ ıİ ǒǏǎǌǈƾ

10.6

8.5%

10.7

0.9%

DSLR, CSC ǉǊȺ

1.5

40.2%

1.7

13.3%

Compact

9.1

4.5%

9

-1.1%

2.6

44.5%

3.1

19.2%

ƺǆĳǈĮǉƿǐ ĳǔĲ. ǋǆǒĮǌƿǐ

ĭĮǉǎǁ ǄǈĮ DSLR, CSC
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Panasonic
ÏÞâ pocket camcorders
H Panasonic âîâëðàîúôæ õèî
ëöëìð÷ðòàâ õúî âåêÝãòðøúî
ãêîõæðëâíæòÿî õôÞñèó, íæ ëúåêëðþó
HX-WA10 ëâê HM-TA20. Ìâê ðê åþð
æàîâê âåêÝãòðøæó ôõâ 3 íÞõòâ æîÿ
è íêëòýõæòè TA20 æàîâê âîéæëõêëß
ôõè ôëýîè ëâê õðöó ëòâåâôíðþó.
É WA10 æàîâê íÞìðó íêâ ôæêòÝó
camcorder õôÞñèó íæ grip (õþñðö
ñêôõðìêðþ), ñðö ôöíñìèòÿîæõâê âñý
õêó íè âåêÝãòðøæó HX-DC10 ëâê HXDC1. H WA10 Þøæê âîÝìöôè Full HD
1920x1080, õæøîðìðäàâ âêôéèõßòâ
Backside Illumination äêâ ìßùæêó ôæ
åþôëðìæó ÷úõêôõêëÞó ôöîéßëæó ëâê
ìßùè ÷úõðäòâ÷êÿî 16 MP. ÇñêñìÞðî
è Panasonic éâ ëöëìð÷ðòßôæê ëâê
åþð íêëòÞó HD mobile ãêîõæðëÝíæòæó,
õèî ÉÎ-ÕÃ20 HD ëâê õèî TA2 HD,.
É ÉÎ-ÕÃ20 HD æàîâê âåêÝãòðøè,
âîéæëõêëß ôõè ôëýîè ëâê õðöó
ëòâåâôíðþó ëâê åêâéÞõæê night mode
äêâ ãêîõæðôëýñèôè ôæ øâíèìý ÷úó.
ÆêâéÞõæê ðéýîè 3 êîõôÿî, 4x zoom,
ìæêõðöòäàâ iA (intelligent Auto) ëâê
ìßùè ôõâõêëÿî æêëýîúî 8 MP.
INTERTECH 210 9648588

Mirrorless cameras
ÃöïÝîæõâê è öñðôõßòêïß õðöó âñý õòàõðöó ëâõâôëæöâôõÞó ÷âëÿî
ÃòøêëÝ è ëâõèäðòàâ õúî mirrorless íèøâîÿî ëâê õðö ÷ðòíÝ Micro Four Thirds
ïæëàîèôæ íæ åþð âîõâäúîêôõÞó âîÝíæôâ ôõèî Panasonic ëâê õèî Olympus ëâê
âòäýõæòâ ñòðôõÞéèëæ è Sony íæ õèî ôæêòÝ NEX. É íÝøè ñìÞðî Þøæê ÷ðöîõÿôæê
â÷ðþ íñßëâî ôõð ñâêøîàåê ñìÞðî ëâê ðê õòàõðê ëâõâôëæöâôõÞó äêâ îâ ñòðôéÞôðöî
÷âëðþó ëâê ìðêñÝ âïæôðöÝò. ¼õôê íÝøðîõâê õÿòâ ðê íæäÝìæó æõâêòæàæó äêâ õð ñðêâ éâ
ñòðôæìëþôæê õðöó ñæòêôôýõæòðöó. Õèî ñòðèäðöíÞîè æãåðíÝåâ è Sony âîâëðàîúôæ
ñúó éâ âñðëâìþùæê øúòàó ëýôõðó õêó ñòðåêâäòâ÷Þó õèó íðîõðþòâó e-Mount õèî
1è Ãñòêìàðö. Ãöõý ôèíâàîæê õèî âîÝñõöïè ÷âëÿî äêâ õêó NEX-3, NEX-5 ëâê NEXVG10. ½åè è Carl Zeiss, è Cosina, è Tamron ëâê è Sigma åæôíæþõèëâî äêâ õèî
ñâòâäúäß ôöíãâõÿî ñòðûýîõúî. ÒìÞðî õð ÷ðòíÝ Þøæê ëâê õèî öñðôõßòêïè õèó
Schneider-Kreuznach, õèó Carl Zeiss ëâê õèó Komamutra ñðö ôèíâàîæê ýõê ôöîðìêëÝ
ðê öñðôõèòêëõÞó ÷õÝîðöî õðöó Þîåæëâ íâçà íæ õèî Kodak, Fujifilm, Cosina, Leica ëâê
Sigma. H Carl Zeiss âîâíÞîæõâê îâ âôøðìèéæà íæ ÷âëðþó äêâ HD Video äêâ ýìæó õêó
íèøâîÞó 4/3. É Samsung ñâòÝäæê âñðëìæêôõêëÝ õðöó åêëðþó ÷âëðþó äêâ õð ôþôõèíâ
NX ëâê åæî Þøæê âëýíâ âîðàïæê æñàôèíâ õð ôþôõèíâ õèó äêâ õòàõðöó ëâõâôëæöâôõÞó.
ÕÞìðó ñòýô÷âõâ æîêôøþéèëâî ðê ÷ßíæó ñðö éÞìðöî õèî Nikon îâ ÷õêÝøîæê õè åêëß õèó
mirrorless â÷ßîðîõâó Þõôê õèî Canon úó õðî íðîâåêëý ëâõâôëæöâôõß øúòàó Ýíæôâ
ôøÞåêâ ñâòâäúäßó mirrorless.

TECHNO-TRADE.GR
Æöîâíêëß ôöííæõðøß ôõèî Photovision
É æõâêòæàâ Techno-trade.gr, âîâëðêîÿîæê õè ôöííæõðøß õèó, ôõèî Þîâõè åêðòäÝîúôè
Photovision 2011, ñðö éâ åêæïâøéæà 11 íæ 14 Îâòõàðö 2011, ôõð Ñìöíñêâëý
ôöäëòýõèíâ Çììèîêëðþ. Ôõâ ñìâàôêâ õèó Þëéæôèó Photovision 2011, éâ ñâòðöôêÝôæê
íàâ ôæêòÝ âñý ðìðëìèòúíÞîæó ìþôæêó æñæïæòäâôàâó ëâê åêâøæàòêôèó ëêîðþíæîèó æêëýîâó,
ãâôêçýíæîè ôõâ ñòðûýîõâ õèó æõâêòæàâó Grass Valley.
Real-time, mixed-format SD&HD Video Editing, Hardware MPEG2/H.264 video
transcoding ëâê åêëõöâëß åêâøæàòêôè video, æàîâê íýîð íæòêëÝ âñý õâ éÞíâõâ ñðö éâ
ñâòðöôêÝçðîõâê ôõð øÿòð õèó æõâêòæàâó. ÒâòÝììèìâ, ôæ ñòÿõè ñâòðöôàâôè, è Technotrade.gr éâ âîâëðêîÿôæê õðî ñòÿõð æììèîêëý åêâåêëõöâëý ðåèäý æñêøæêòßôæúî ëâê
æñâääæìíâõêÿî äêâ õèî ëêîðþíæîè æêëýîâ ëâê ßøð www.digitalvideo.gr.
Ñê æñêôëÞñõæó õèó Photovision 2011, éâ Þøðöî õèî åöîâõýõèõâ íÞôâ âñý õð ñæòàñõæòð
õèó Techno-trade.gr, îâ ñâòâëðìðöéßôðöî íàâ ôæêòÝ âñý æîåêâ÷Þòðöôæó ñâòðöôêÝôæêó
ëâê ñòðûýîõâ õæøîðìðäàâó ôøæõêëÝ íæ õèî åêâøæàòêôè õèó ëêîðþíæîèó æêëýîâó, ëâéÿó
ëâê ðìðëìèòúíÞîâ demo editing workstations íæ õèî õæìæöõâàâ Þëåðôè, õèó
ðìðëìèòúíÞîèó ôðöàõâó æñæïæòäâôàâó video editing, EDIUS v6. Åêâ ñæòêôôýõæòæó
ñìèòð÷ðòàæó ôøæõêëÝ íæ õèî ñâòðöôàâ õèó Techno-trade.gr ôõèî Photovision 2011 ëâê
õèî åêÝéæôè ñòðôëìßôæúî, ðê æîåêâ÷æòýíæîðê íñðòðþî îâ æñêëðêîúîßôðöî íæ õðöó
æëñòðôÿñðöó õèó æõâêòæàâó. ACTION STUDIO 210 6528480
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Çììèîêëß
×úõðäòâ÷êëß
Çõâêòæàâ
ÏÞð Æêðêëèõêëý Ôöíãðþìêð
ÎæõÝ õèî ñòðäòâííâõêôíÞîè
Åæîêëß ÔöîÞìæöôè ëâê õè æëìðäêëß
åêâåêëâôàâ ñðö âëðìðþéèôæ õèî
13è ×æãòðöâòàðö 2011, æëìÞøéèëæ
õð îÞð Æêðêëèõêëý Ôöíãðþìêð
äêâ õèî ñæòàðåð 2011-2013
õèó Çììèîêëßó ×úõðäòâ÷êëßó
Çõâêòæàâó. ÒâòâëÝõú âëðìðöéæà è
îÞâ õðö ôþîéæôè:
Òòýæåòðó -Ôñþòðó Ëâõòýñðöìðó
Ãîõêñòýæåòðó -ÅêÝîîèó Íöëðþòèó
Åæî. ÅòâííâõÞâó ×ÿõèó ÌâçÝçèó
Çêå. ÅòâííâõÞâó Ôõâþòðó
Òâôàòðäìðö
Åæî. ¼÷ðòðó ÔõÝéèó ÇöôõâéêÝåèó
¼÷ðòðó ÎêøÝìèó ÔâëÝõèó
Õâíàâó Æèíßõòèó ÎâôõðòÝëðó
Æêâøæêòêôõßó Åêÿòäðó ÌâçÝçèó
ÎÞìè: Ãòäþòèó ÊâîÝôðöìâó,
ÃîåòÞâó ÈâøâòÝõðó, Æèíßõòèó
ÌêðôÞðäìðö, Ôõâíâõàîâ ÌðëëêîÝëè,
Äâôàìæêðó ÌðöõòðöíÝîðó,
Ãîâôõâôàâ Ððöòß, Äâôàìèó
Òâñâäæúòäàðö, Éìàâó ÔâëâìÝë,
Òâîâäêÿõèó ÔëðöòëÞâó, Æèíßõòèó
Õðöôàíèó
Çììèîêëßó ×úõðäòâ÷êëßó
Çõâêòæàâó, Òâõèôàúî & Ãä.
Îæìæõàðö 61, ÔõðÝ Îñòýîõäðöâêè,
Õ.Ì. 11251 Ãéßîâ. Õèì. & Fax: 210
8228131, e-mail: info@efe.com.gr,
www.efe.com.gr

Samsung ôæêòÝ ST
Superslim (17mm) ëâê íæ ñðììÝ Megapixel
Μόλις λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της έκθεσης CES η Samsung επανέρχεται με
….περισσότερα νέα μοντέλα και συγκεκριμένα τρεις superslim compact της σειράς ST, 14
ως 16Megapixel. Συγκεκριμένα, η SΤ95 έχει 16Megapixel και oι δύο ST 90 και 65 «μόλις»
14Megapixel. To μεγαλύτερο μοντέλο ξεχωρίζει από την επαφική οθόνη 3,0in. Smart
Touch καθώς και από τη διαφορετική συμπίεση Η.264 στο video 720p. Τα οπτικά και στις
τρεις περιπτώσεις είναι zoom 5x optical και ξεκινάνε από ευρυγώνια εστιακή απόσταση
26mm και 27mm, αντίστοιχα. Για την σωστή λήψη φροντίζουν τα 16 υποπρογράμματα
σκηνής και μάλιστα με αυτόματη επιλογή ανάλογα με το περιεχόμενο του κάδρου.
SAMSUNG ELECTRONICS L.T.D. 213 0163800

PHOTOZONE
Çëåèìÿôæêó õèó æõâêòæàâó ôõè Photovision

Nikon
ÌðîõÝ ôõðöó ñìèäÞîõæó õèó
Ãöôõòâìàâó ëâê õèó Äòâçêìàâó
É Nikon éÞìèôæ îâ æë÷òÝôæê õè
éìàùè õèó ëâê õèî ôöíñâòÝôõâôè
õèó ôõêó ðêëðäÞîæêæó ñðö æñìßäèôâî
âñý õêó ñìèííþòæó ôõèî ñæòêðøß õðö
Queensland õèó Ãöôõòâìàâó âììÝ
ëâê âöõÿî ñðö æñìßäèôâî âñý õêó
êôøöòÞó ãòðøðñõÿôæêó ôõêó ðòæêîÞó
ñæòêðøÞó õðö Óàð Ïõæ ÕçâîÞêòð õèó
Äòâçêìàâó. Åêâ õð ôëðñý âöõý åÿòêôæ
2.6 ëâê 2.8 æëâõðííþòêâ Yen âîõàôõðêøâ
ôõðî Çòöéòý Ôõâöòý ëâê ôæ Ýììðöó
ðòäâîêôíðþó ñðö Þøðöî âîâìÝãæê õèî
âîâëðþ÷êôè õúî ñæòêðøÿî.

É æõâêòæàâ PHOTOZONE âîõêñòýôúñðó õúî ñòðûýîõúî Benro, Nissin, Samyang,
Lenspen, Lightcraft, Photobasics, Capa ëõì ôõâ ñìâàôêâ õúî æëåèìÿôæúî ñðö éâ
åêðòäâîÿôæê íæ â÷ðòíß õè ôöííæõðøß õèó ôõè Phototovision éâ ñòâäíâõðñðêßôæê
åêÝìæïè- ñâòðöôàâôè õðö âîæòøýíæîðö ÷úõðäòÝ÷ðö õðñàðö Ìÿôõâ ÒæõòÝëè
(http://www.kostaspetrakis.com ) íæ éÞíâ “Ãîâçèõÿîõâó õð ëâõÝììèìð ÷úó ëâê õèî
ëâõÝììèìè ôõêäíß äêâ õè íðîâåêëß ÷úõðäòâ÷àâ õðñàðö”. Çëõýó âñý ÷úõðäòâ÷àæó õðö
åèíêðöòäðþ éâ ñâòðöôêâôõðþî ëâê õæøîêëÞó ñðö øòèôêíðñðêæà ôæ ôöîåöâôíý íæ õðî
ëâõÝììèìð æïðñìêôíý. É ñâòðöôàâôè éâ ñòâäíâõðñðêèéæà õèî Ìöòêâëß 13 Îâòõàðö
ëâê ÿòâ 12:00 õð íæôèíÞòê. ÇñêñìÞðî ð ÷úõðäòÝ÷ðó õðñàúî Îâîÿìèó ÌðöñÞ Ìâìðíðàòèó ñðö ãòàôëæõâê ñìÞðî ôõèî ÇììÝåâ þôõæòâ âñý âòëæõÝ øòýîêâ âñðöôàâó
ôõð æïúõæòêëý, éâ ñâòðöôêÝôæê äêâ ñòÿõè ÷ðòÝ ôõð âéèîâûëý ëðêîý íæòêëÝ
âîõêñòðôúñæöõêëÝ Þòäâ õðö âñý õèî ñêð ñòýô÷âõè åðöìæêÝ õðö õýôð ôæ âôñòýíâöòð
ýôð ëâê ôæ øòÿíâ. Ææàäíâõâ õèó åðöìæêÝó õðö éâ æëõæéðþî ôõð ñæòàñõæòð õèó
æõâêòæàâó PHOTOZONE (ñæòàñõæòð Ïð 61) âììÝ ëâê ôæ âõðíêëß õðö Þëéæôè ôõð øÿòð
õèó Þëéæôèó. Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó éâ ãòàôëæõâê ôõð øÿòð õèó Þëéæôèó ëâéèíæòêîÝ 57íí., æîÿ õð ÔÝããâõð 7-8 í.í. éâ æàîâê ôõèî åêÝéæôè îÞúî ÷úõðäòÝ÷úî ñðö éâ
æñêéöíðþôâî Þîâ ôþîõðíð review õðö portfolio õðöó ß íêâ ôöçßõèôè íâçà õðö ôõð
ñæòàñõæòð õèó æõâêòæàâó PHOTOZONE.
Òìèòð÷ðòàæó info@photozone.gr
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PHOTOVISION 2009:
H æõâêòàâ íâó æàøæ âîâìÝãæê õèî ëâõâôëæöß
ñðììÿî ëâê ôèíâîõêëÿî ñæòêñõÞòúî õèó Þëéæôèó

KATAÔÌÇÖÇÔ ÇÌÊÇÔÇÚÏ Î. ÇÒÇ
ÇÍ. ÄÇÏËÈÇÍÑÖ 48, ÉÍËÑÖÒÑÍÉ
ÕÉÍ: 210 9758780, FAX: 210 9758781
e-mail: protasis@otenet.gr website: www.protasis.gr
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Epson
ÏÞâ ôæêòÝ ñòðãðìêëÿî
É Epson ñâòðöôêÝçæê
íêâ îÞâ ôæêòÝ ùè÷êâëÿî
ñòðãðìêëÿî äêâ æäëâõÝôõâôè
ëâê æñêõòâñÞçêúî ñòðãðìêëÿî
äêâ øòßôè ôæ æëñâêåæöõêëÝ ëâê
æñâääæìíâõêëÝ ñæòêãÝììðîõâ:
õðöó EB-93, EB-95, EB-96W,
EB-905, EB-915W ëâê EB925. Çàîâê æþëðìðê ôõèî
æäëâõÝôõâôè ëâê õè øòßôè,
ðê øòßôõæó æñêëæîõòÿîðîõâê
ôõèî ñâòðöôàâôè ëâê ýøê
ôõè òþéíêôè. É æêëýîâ
ñðö æñêõöäøÝîæõâê æàîâê
æöëòêîßó, âëýíè ëâê ôõð ÷úó
õèó èíÞòâó, æîÿ õâ ÷ÿõâ
íñðòðþî îâ ñâòâíÞîðöî
âîâííÞîâ ÿôõæ õð âëòðâõßòêð
îâ ëòâõÝ ôèíæêÿôæêó. Ãöõý
ð÷æàìæõâê ôõèî õæøîðìðäàâ
Epson 3LCD ëâê õèî öùèìß
âñýåðôè ìæöëðþ ëâê
Þäøòúíðö ÷úõêôíðþ 1.500
Þúó 3.500 lumens, âîÝìðäâ
íæ õð íðîõÞìð. ÌÝéæ íðîõÞìð
åêâéÞõæê æîôúíâõúíÞîð èøæàð
16 W, æîÿ ñÞîõæ íðîõÞìâ
åêâéÞõðöî æàôðåð íêëòð÷ÿîðö.
ÖñÝòøæê åöîâõýõèõâ äêâ ñêð
äòßäðòè ëâê æþëðìè ëðêîß
øòßôè æêëýîúî, íæ ñòðãðìß
âñæöéæàâó âñý íðîÝåâ USB,
ëÝíæòâ ß ÷ðòèõý ôëìèòý
åàôëð, æîÿ õâ õòêôåêÝôõâõâ
âîõêëæàíæîâ æí÷âîàçðîõâê
íæ ôþîåæôè ôõèî ëÝíæòâ
æääòÝ÷úî Epson ELP-DC06.
Çêëýîâ ëâê ßøðó íñðòðþî
îâ íæõâåðéðþî ôæ åàëõöð
íÞôú õèó æêôýåðö LAN ëâê ðê
òöéíàôæêó îâ ñòðôâòíðôõðþî
âñý Þîâ ôèíæàð ôæ åàëõöð.
Òòðô÷Þòðîõâó æöÞìêëõè
ôöîåæôêíýõèõâ, ýìðê ðê
ñòðãðìæàó åêâéÞõðöî æàôðåð
HDMI. ÑòêôíÞîâ íðîõÞìâ
Þøðöî ñòðâêòæõêëß âôþòíâõè
ôöîåæôêíýõèõâ.
EPSON 210 8099499

Atlas Digital
ÏÞð öãòêåêëý Laser âñý õèî Universal Laser Systems (ULS)
H ULS, íàâ âñý õêó íæäâìþõæòæó æõâêòæàæó ëâõâôëæößó ðìðëìèòúíÞîúî ôöôõèíÝõúî
øÝòâïèó íæ Laser, âîâëðàîúôæ îÞð öãòêåêëý ôþôõèíâ Multi Wave, íæ åêñìß ñèäß Laser CO2
- åêðïæêåàðö õðö Ýîéòâëâ ëâê ðñõêëß àîâ. Òòýëæêõâê äêâ õð íðîõÞìð PLS6MW. É âëõàîâ õðö
Laser ñðö åèíêðöòäæàõâê íæ Fiber ðptic Þøæê åêâ÷ðòæõêëý íßëðó ëþíâõðó âñý õèî âëõàîâ ñðö
åèíêðöòäæàõâê íæ CO2. Ãöõý ôèíâàîæê ýõê íæ õð Fiber Laser íñðòðþî îâ øâòâøéðþî íÞõâììâ,
ß ëâê îâ ëðñðþî ñðìþ ìæñõÝ ÷þììâ (foil), æîÿ íæ õð CO2 æïâëðìðöéðþî îâ åðöìæþðîõâê
õâ ðòäâîêëÝ öìêëÝ ýñúó âëòöìêëÝ, ïþìâ, ìÝôõêøâ äêâ ô÷òâäàåæó, äöâìêÝ, íÝòíâòâ ë.â. É
æñê÷Ýîæêâ æòäâôàâó æàîâê 813x457mm, ëâê øÝòè ôõðî íðîâåêëý ôøæåêâôíý õèó ULS - Rapid
Reconfiguration - o øæêòêôõßó õðö íèøâîßíâõðó íñðòæà ñðìþ æþëðìâ îâ âììÝïæê õèî ñèäß
Laser âîÝìðäâ íæ õð öìêëý ñðö éâ åðöìÞùæê. Õð íèøÝîèíâ âîâäîúòàçæê âöõýíâõâ õèî ñèäß,
ôöîðåæþæõâê íæ ãêãìêðéßëè íæ Þõðêíæó òöéíàôæêó äêâ ñÝòâ ñðììÝ öìêëÝ, æàõæ äêâ ëýùêíð æàõæ
äêâ øÝòâïè, ëâéÿó ëâê âñý software øÝòâïèó ÷úõðäòâ÷êÿî.
ATLAS DIGITAL A.E 210 9845771

Caselogic
Êßëè ñðììâñìÿî øòßôæúî
É éßëè UXP-2 õèó Caselogic è ðñðàâ
åêâõàéæõâê ôæ åöð åêâ÷ðòæõêëÝ øòÿíâõâ,
ôâó ñòðô÷Þòæê õè åöîâõýõèõâ Ýîæõèó
ëâê âô÷âìðþó íæõâ÷ðòÝó õúî
èìæëõòðîêëÿî ôöôëæöÿî ôõêó
ëâéèíæòêîÞó μετακινήσεις.
Διαθέτει μαλακή εσωτερική
επένδυση που προστατεύει τη
συσκευή από γρατζουνιές και κρίκο
για εύκολη προσαρμογή σε τσάντα
ή ζώνη. Είναι κατάλληλη για MP3,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά
τηλέφωνα ή άλλες μικρές ηλεκτρονικές συσκευές.
Kυκλοφορεί σε ροζ ή μπλε.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888
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¼îúôè ×úõðòæñýòõæò
ÇììÝåðó
Ôöííæõðøß ôõè Photovision
É ¼îúôè ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåðó éâ
ôöííæõÞøæê ëâê ÷Þõðó ôõèî Photovision,
ñðö éâ ñòâäíâõðñðêèéæà 11-14 Îâòõàðö
2011 ôõð Ñìöíñêâëý ÔõÝåêð Ðê÷âôëàâó,
åàîðîõâó ëâê ñÝìê õð åöîâíêëý ñâòýî.
Õð ÔÝããâõð 12 Îâòõàðö ëâê ÿòâ 18:00
è ¼îúôè éâ åêðòäâîÿôæê ðíêìàâ íæ
õàõìð: “É æàåèôè öñý åêúäíý” ëâê
éÞíâ õè ãàâ ôõèî ðñðàâ öñýëæêîõâê ðê
Ýîéòúñðê õðö õþñðö æîÿ ñòðôñâéðþî
îâ ëâìþùðöî õèî æñêëâêòýõèõâ. Ôõèî
èíæòàåâ éâ ñòâäíâõðñðêèéðþî
æêôèäßôæêó âñý âîéòÿñðöó õðö Õþñðö,
âììÝ ëâê âñý õðî æöòþõæòð øÿòð
ôøæõêëÝ íæ õâ âîéòÿñêîâ åêëâêÿíâõâ íæ
ôëðñý õèî æöâêôéèõðñðàèôè õðö ëðêîðþ
ñÝîú ôõð éÞíâ âöõý. Ôõð ñæòàñõæòð õèó
¼îúôèó ðê æñêôëÞñõæó éâ íñðòðþî îâ
åðöî ëâê õèî Þëéæôè è ðñðàâ éâ Þøæê
ôøæõêëý éÞíâ ëâéÿó ôöøîÝ ðê Ýîéòúñðê
õðö Õþñðö ëâê è ãàâ ñðö âôëæàõâê
ñÝîú õðöó æî ÿòâ æòäâôàâó äàîðîõâê
ñòúõâäúîêôõÞó õèó ÷úõðäòâ÷àâó.

ÔõÝíðó

Glidetrack Hybrid

LED Panels

Ìâêîðõðíêëý slider õèó Glidetrack

É æõâêòàâ âîæëðàîúôæ õèî Þîâòïè õèó
åêÝéæôèó ôõèî Çììèîêëß âäðòÝ õèó
îÞâó æñâîâôõâõêëßó ìþôèó ÷úõêôíðþ íæ
LED Panels. Îæ 1200 ñâîàôøöòâ LEDs,
õðñðéæõèíÞîâ ôæ Þîâ æþøòèôõð ëâê
æìâ÷òþ ñÝîæì, æïâô÷âìàçðöî Ýòêôõè
ñðêýõèõâ ÷úõýó íæ òöéíêçýíæîè Þîõâôè
ëâê éæòíðëòâôàâ (3200°Ì-5600°Ì) íæ
æêåêëðþó òððôõÝõæó. Ôõêó ëâêîðõðíàæó
ñòÞñæê îâ ôèíæêÿôðöíæ õè åöîâõýõèõâ
äêâ õòð÷ðåðôàâ õýôð íæ âîõÝñõðòâ
òæþíâõðó ýôð ëâê íæ íñâõâòàæó V-Lock.
Õð âñðõÞìæôíâ æàîâê íêâ Ýëòúó ÷ðòèõß
ëâê ñðêðõêëß ìþôè äêâ õðî ÷úõêôíý õðö
éÞíâõðó ôâó õýôð ôõèî æëëìèôàâ ýôð ëâê ôæ
æïúõæòêëðþó øÿòðöó, äæäðîýó ñðö øâòàçæê
æöæìêïàâ ëâê ðíðêðíðò÷àâ ôõð ÷úõêôíý õðö
video ëâê õúî ÷úõðäòâ÷êÿî.
ÔÕÃÎÑÔ 2310 942000

ÎÞôâ ôæ ìêäýõæòð âñý õòàâ øòýîêâ âñý õèî ñÿìèôè õðö ñòÿõðö camera slider âñý
õèî Glidetrack, õâ sliders Þøðöî ëâéêæòúéæà ôõè ôöîæàåèôè õèó ñìæêðùè÷àâó õúî
æñâääæìíâõêÿî ãêîõæðäòÝ÷úî úó ãâôêëý âïæôðöÝò äêâ õè ìßùè öùèìßó âêôéèõêëßó
æêëýîúî. Äâôêëýó ìýäðó ñòðõàíèôèó æàîâê è âñìýõèõâ ôõè øòßôè ëâê è ÷ðòèõýõèõâ.
Tâ sliders õèó Glidetrack íñðòðþî æþëðìâ ëâê äòßäðòâ îâ øòèôêíðñðêèéðþî âñý
õð Þåâ÷ðó ß âñý Þîâ õòâñÞçê ëâê ôæ æìÝøêôõâ åæöõæòýìæñõâ îâ ñòðôâòõèéðþî ôõð
õòàñðåð. Ñ æêëðîðìßñõèó íñðòæà æþëðìâ îâ ñòðôéÞôæê ñìÝîâ traveller øúòàó õè øòßôè
âëòêãÿî ëâê ôþîéæõúî ôöôõèíÝõúî dolly. Õð Glidetrack Hybrid æàîâê õð îæýõæòð ëâê
ñêð æïæìêäíÞîð slider õèó ôæêòÝó. ÔøæåêâôíÞîð ëâê ëâõâôëæöâôíÞîð ôæ ôöîæòäâôàâ
íæ õèî Igus, õð Hybrid ãâôàçæõâê ôõðî îÞð öãòêåêëý íèøâîêôíý ëþìêôèó õèó Igus ñðö
ôöîåöÝçæê õðî åðëêíâôíÞîð âöõðìöñâêîýíæîð ôöòõý íèøâîêôíý õèó Glidetrack
íæ õÞôôæòâ æêåêëÝ âöõðìöñâêîýíæîâ ãêðíèøâîêëÝ òðåÝëêâ. Õð âñðõÞìæôíâ æàîâê è
ëþìêôè îâ äàîæõâê 4-5 ÷ðòÞó æöëðìýõæòâ ôæ ôøÞôè íæ õèî ëþìêôè ôæ ðñðêðåßñðõæ
Ýììð Glidetrack. ÇñêñìÞðî ëâê ôæ âîõàéæôè íæ ðñðêðåßñðõæ slider íæ òðåÝëêâ, õð
Hybrid åæî øòæêÝçæõâê ôæ ëâíàâ ñæòàñõúôè äòÝôð, äæäðîýó ñðö íæêÿîæê õâ æñàñæåâ
ôëýîèó ëâê âëâéâòôêÿî ñðö æìâõõÿîðöî õèî ðíâìýõèõâ õèó ëþìêôèó. Õâöõýøòðîâ,
è âîðêëõß âòøêõæëõðîêëß õðö íèøâîêôíðþ ëþìêôèó, æñêõòÞñæê ôõèî ñæòàñõúôè ñðö
éÞìæõæ îâ ëâéâòàôæõæ õð íèøâîêôíý, îâ õðî âñðôöîéÞôæõæ ëâê îâ õðî ïâîâôöîéÞôæõæ
ñìßòúó øúòàó øòßôè æòäâìæàúî. Ôõêó ëâêîðõðíàæó õðö Glidetrack Hybrid éâ ñòÞñæê îâ
âîâ÷Þòðöíæ ëâê õâ îÞâ òöéíêçýíæîâ ôæ þùðó ôõèòàäíâõâ íæ ìâôõêøÞîêâ ñâõßíâõâ ñðö
ôâó æñêõòÞñðöî îâ øòèôêíðñðêæàõæ Ýîæõâ õð slider ôâó ôæ âîÿíâìæó æñê÷Ýîæêæó. Îæ õè
åöîâõýõèõâ õèó âîæïÝòõèõèó òþéíêôèó õðö þùðöó ëÝéæ ôõèòàäíâõðó, íñðòæàõæ æþëðìâ
îâ øòèôêíðñðêßôæõæ õè òÝäâ ôâó öñý ëìàôè ß ðòêçýîõêâ, âîÝìðäâ íæ õêó âñâêõßôæêó õðö
ñìÝîðö ôâó. Õð Glidetrack Hybrid øòèôêíðñðêæà õêó òÝäæó õèó ôæêòÝó HD õèó Glidetrack,
ðê ðñðàæó æàîâê ëâõâôëæöâôíÞîæó âñý ëðòö÷âàâó âîõðøßó ëâê ñðêýõèõâó ãêðíèøâîêëý
âîðïæàåúõð âìðöíàîêð, Þøðöî åêÝíæõòð 1,6cm ëâê æîåêÝíæôè âñýôõâôè 6cm.
ÔÕÃÎÑÔ 2310 942000
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Aîâòõßôõæ õèî â÷àôâ ôõð ëâõÝôõèíÝ ôâó!
Ñê æîåêâ÷æòýíæîðê íñðòðþî îâ çèõßôðöî â÷àôæó ß/ëâê âöõðëýììèõâ âñý õðî ÔÇÌÃ×
(ë. Åêÿõâ Õòêâîõâ÷þììðö), õèì. 210-9554298, fax: 210-4816640, email: y.triantafillou@intersys.gr
Êâ âñðôõÞììðîõâê åúòæÝî.

ÕÇÖØÑÔ 99 • ÆÇÖÕÇÓÃ 21 ×ÇÄÓÑÖÃÓËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 24

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÔõÝíðó
ÇñâääæìíâõêëÞó õôÝîõæó Fancier
É ÔÕÃÎÑÔ Ã.Ç. äîúôõðñðêæà õèî
Þîâòïè õèó åêÝéæôèó ôõèî Çììèîêëß
âäðòÝ õúî æñâääæìíâõêëÿî õôâîõÿî
íæõâ÷ðòÝó Fancier.
Õâ ñòðûýîõâ Fancier åêâëòàîðîõâê äêâ
õèî Ýòêôõè ñðêýõèõâ õèó ëâõâôëæößó
ëâê õèî öùèìß âîéæëõêëýõèõâ ñðö
æïâô÷âìàçæê õèî õÞìæêâ ñòðôõâôàâ
õðö æïðñìêôíðþ ôâó âñý õèî
öäòâôàâ, õè ôëýîè ëâê õâ øõöñßíâõâ
õèó íæõâ÷ðòÝó.
Õâöõýøòðîâ ð æòäðîðíêëýó
ôøæåêâôíýó ýìúî õúî õôâîõÿî õèó
Fancier æñêõòÞñæê õèî ïæëðþòâôõè
íæõâ÷ðòÝ õèó æñâääæìíâõêëßó
ëÝíæòâó ß ÷úõðäòâ÷êëßó ôâó
íèøâîßó, ëâéÿó ëâê ýìúî õúî
âïæôðöÝò õèó.
ÔÕÃÎÑÔ 2310 942000

Sigma
ÏÞðê ÷âëðà
Ãó åðþíæ âñý ëðîõÝ õè îÞâ ñâòõàåâ ðñõêëÿî âñý õè Sigma õèî íæäâìþõæòè
âîæïÝòõèõè ëâõâôëæöÝôõòêâ æõâêòàâ ðñõêëÿî. Òòÿõðó ð 50-150mm F2.8 EX DC
APO OS HSM, íêâ äîúôõß ôøæåàâôè, õÿòâ éâ ëöëìð÷ðòæà ôæ “ôõâéæòðñðêèíÞîè”
Þëåðôè OS (Optical Stabilizer) íæ ñìæðîÞëõèõâ ìßùæúî ôæ âòäß õâøþõèõâ úó 4stop.
O ÷âëýó âñðõæìæàõâê âñý 21 ôõðêøæàâ ôæ 15 äëòðöñ ëâê ñæòêìâíãÝîæê ýøê ìêäýõæòâ
âñý Þïê ëòþôõâììâ SLD (SuperLowDispersion) äêâ õèî åêýòéúôè õúî æëõòðñÿî
ëâê õè ôöîðìêëß ãæìõàúôè õúî ðñõêëÿî æñêåýôæúî. Õèî ðåßäèôè õðö autofocus
Þøæê âîâìÝãæê æôúõæòêëý íêëòðíðõÞò HSM (Hyper Sonic Motor). Tèî âäðòÝ õúî
full frame íèøâîÿî òæ÷ìÞï ôõðøæþæê ð 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II, Þîâó
öñæòæöòöäÿîêðó ÷âëýó íæ ýìâ õâ ôõðêøæàâ õèó ñòýô÷âõèó õæøîðìðäàâó ýñúó õâ
õÞôôæòâ ëòþôõâììâ F, õð Þîâ ëòþôõâììð SLD ëâê ãæãâàúó âéýòöãð íðõÞò æôõàâôèó.
Íýäú õèó ôöäëæëòêíÞîèó äëÝíâó æôõêâëÿî âñðôõÝôæúî åæî ëòàéèëæ âîâäëâàâ
è ñòðôéßëè ôõâéæòðñðàèôèó. Õèî õòêñìÞõâ ôöíñìèòÿîæê ð 105mm f/2,8 EX
GD OS HSM, âîõâëâéêôõÿîõâó õðî ñòðèäðþíæîð ðíýìðäý õðö, ñðö åæî åêÞéæõæ
ôõâéæòðñðàèôè. Ôâî äîßôêðó macro ñðö æàîâê, öêðéæõæà ôøæåàâôè ñìúõÿî ôõðêøæàúî
(floating elements) íæ åþð äëòðöñ ôõðêøæàúî ñðö ëêîðþîõâê ñòðó åêâ÷ðòæõêëÞó
ëâõæöéþîôæêó, âîõêôõâéíàçðîõâó õêó ô÷âêòêëÞó ëâê âôõêäíâõêëÞó æëõòðñÞó ëâê
æïâô÷âìàçðîõâó ðíðêðäÞîæêâ âñýåðôèó æàõæ æôõêÝçðöíæ ëðîõÝ æàõæ íâëòêÝ.
Ñ ÷âëýó ñæòêìâíãÝîæê õôêíðþøæó ñðö ô÷òâäàçðöî, âñðõòÞñðîõâó åêæàôåöôè
öäòâôàâó ëâê ôëýîèó.
ÕÔÃÌÏÃÓËÆÉÔ 210 9270492
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êòçøì îôöéçò÷ì

Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.

Åêâ õðöó æñêôëÞñõæó õèó Þëéæôèó âñý õèî æñâòøàâ

æêåêëß ñòðô÷ðòÝ óôï ðïëõôåëÝò Metropolitan Çotel (5*)
Ëåùöüñïò Óõããñïý 375, Ôçë.: 210 9471132-4

Îýîðî 90 åõñþ õð åàëìêîð ìå ðñùéíü!

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ
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PHOTOVISION
×úõðäòâ÷êëÝ ôõêäíêýõöñâ âñý õêó ñòðèäðþíæîæó åêðòäâîÿôæêó - (ÌÝîõæ ÌÍÌ ôõêó æêëýîæó)
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ÕòæìÞó êôõðòàæó äÝíðö

ÅÝíðó âìÝ ãêæîîÞçêëâ...
Τα ζευγάρια που επιθυμούν να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου στη Βιέννη, μπορούν τώρα να το κάνουν στην αγαπημένη τους pub και
αυτό μάλιστα κοντεύει να γίνει μόδα. «Δεν σταματάνε να χτυπάνε τα τηλέφωνα», δήλωσε εκπρόσωπος του δήμου, σύμφωνα με το
Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Πριν παντρευτεί το ζευγάρι στην pub, το εστιατόριο ή το ξενοδοχείο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση.
Οι δημοτικές αρχές στη συνέχεια ελέγχουν αν ο χώρος είναι κατάλληλος για την τέλεση μίας αξιοπρεπούς τελετής. Σε περίπτωση που
κριθεί ακατάλληλος, δεν θα γίνεται δεκτή η αίτηση του ζευγαριού.

Wedding

Õàá
ÿ á ČÿĊÿď
Č
ć
áç ăċċø ď
ÿ
xÿĊ
ĈĊ÷
āăû ĂĊĈĀ
xĆ

p h o t o . g r

ÕÇÖØÑÔ 99 • ÆÇÖÕÇÓÃ 21 ×ÇÄÓÑÖÃÓËÑÖ 2011

ÔÇÍËÆÃ 28

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Ç¸º¸ €20
¬´ ¿¬ ¯Èº ´¶ª¬

° ¿¬ ¨¹º¯¬ ¬»º¾¿º¶©½ & ¬¸¿´µ¬¿¬º¶©½!

éò 20,5x
ÄéáóôÜóå

23cm /Óå

ëßäåò 13

0

ȂȓȠș
ʍȢȡĲĴȡȢȑȣ
28/2/2011
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īȚĮ ʌĮȡĮȖȖİȜȓİȢ: 210 8541400, info@photo.gr
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Leadership & marketing

Õð ØÝðó ëâê õâ ð÷Þìè õðö
Îàâ ôèíâîõêëß æöëâêòàâ äêâ âöõðâîÝìöôè ëâê æîåðôëýñèôè
«Οι αμφιβολίες μας είναι προδότες και μας κάνουν να χάνουμε το καλό που
συχνά θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν δεν φοβόμασταν να επιχειρήσουμε.
Το να μπορεί κανείς να περιμένει είναι το μεγάλο μυστικό της επιτυχίας.»

W. Shakespeare
Η αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο έχει άμεση σχέση με τη νοητική στάση
που τηρούμε προς τον εαυτό και το περιβάλλον μας. Όταν η στάση μας δεν είναι
βαθιά θεμελιωμένη σε ανώτερες αρχές και αξίες, τότε εύκολα επηρεαζόμαστε από
δυσκολίες, προβλήματα και καταστάσεις που προκύπτουν στην πορεία της ζωής μας.
Το σύμπαν στο οποίο ζούμε κυβερνάται από τέλειους νόμους. Νόμοι τους οποίους οι
αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ανώτερους ακόμα και από τον ίδιο το Θεό.
Αυτοί οι νόμοι είναι αδιάσπαστες αρχές που επιδρούν σε κάθε τομέα της ζωής μας.
Σκοπός τους είναι η διατήρηση της ισορροπίας και της αρμονίας στο σύμπαν.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ολόκληρο το απέραντο σύμπαν είναι ένας αυτόνομος
και σχεδόν αυτοσυντηρούμενος οργανισμός. Ένα κύριο χαρακτηριστικό σήμερα
είναι ακριβώς αυτή η απώλεια ελέγχου στα διάφορα συστήματα και τους τομείς
που δημιούργησε ο άνθρωπος. Η αντιμετώπιση ενός απρόβλεπτου αύριο φέρνει
μαζί της πολλές προκλήσεις και ανησυχίες, τις οποίες δεν είμαστε πάντα σε θέση
να χειριστούμε αποτελεσματικά. Γιατί; Απλά γιατί δεν έχουμε εκπαιδευτεί για κάτι
τέτοιο. Ενώ καταφέρνουμε να ξεπεράσουμε κάπως τη μία κρίση, σύντομα ακολουθεί
η επόμενη, η οποία είναι πιο πολύπλοκη και απαιτεί έναν εντελώς διαφορετικό
χειρισμό από την προηγούμενη.
Πώς λοιπόν να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια αίσθηση σταθερότητας και
ξεκάθαρης κατεύθυνσης εν μέσω τόσων πολλών ξαφνικών και απροσδόκητων
αλλαγών; Η ελπίδα και μόνο για ένα τέτοιο επίτευγμα θεωρείται ουτοπία.
Κι όμως γίνεται. Ναι, είναι εφικτό να παραμένει κανείς σταθερός και σίγουρος ακόμα
και στις πιο δυνατές τρικυμίες. Ξέρετε ποιο είναι το μυστικό; Πολύ απλά, η κατανόηση
ότι, η φάση που διανύουμε είναι η φυσιολογική συνέπεια του παρελθόντος και
ότι μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο υπάρχουν χρυσές ευκαιρίες για εξέλιξη και
βελτίωση. Η αναγνώριση και η αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από το πόσο πρόθυμοι ή έτοιμοι είμαστε ν’ αφήσουμε το παρελθόν
πίσω μας και να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτά που κάναμε μέχρι τώρα μπορεί να
λειτουργούσαν μια χαρά, αλλά οι καιροί αλλάζουν. Το μεγαλύτερο νοητικό και
συναισθηματικό στρες που βιώνουμε σήμερα είναι ακριβώς επειδή δεν αφήνουμε το
παρελθόν πίσω μας. Πολύ δύσκολα ξεμαθαίνουμε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα αν
αυτά μας έφερναν επιτυχία στο παρελθόν.
Νομίζω ότι δύο πράγματα μας κάνουν να ελευθερωθούμε από το παρελθόν:
α) ο πολύ βαθύς πόνος & β) η γνήσια, άνευ όρων αγάπη.
Η επιλογή είναι δική μας - αν θ’ αφήσουμε τα πράγματα να φτάσουν στο
απροχώρητο ώστε ν’ αναγκαστούμε ν’ αλλάξουμε ή αν θα πάρουμε κάποιες
πρωτοβουλίες πριν είναι πολύ αργά, και από αγάπη για το καλύτερο, οδηγήσουμε
τον εαυτό μας συνειδητά προς το καινούργιο που έρχεται ούτως ή άλλως.
Αν και η πρώτη επιλογή είναι η οδυνηρή, κι όμως, φαίνεται ότι οι περισσότεροι
επιλέγουν αυτή. Το μεγαλύτερο όφελος των αλλαγών, που είναι ανυπολόγιστες και
συχνά ανεπιθύμητες, είναι ίσως ότι μας λένε πως πρέπει να βρούμε τις εσωτερικές
μας βάσεις. Μας δείχνουν ξεκάθαρα πως είναι πλέον καιρός να φροντίσουμε σοβαρά
τον εαυτό μας -να προμηθευτούμε με τα απαραίτητα εφόδια- αξίες, προσόντα και
ικανότητες ώστε να μην κλονιζόμαστε τόσο εύκολα από τις εξωτερικές καταστάσεις
και να συνεχίζουμε να είμαστε πιστοί στον εαυτό μας, δηλαδή, αξιοπρεπείς και
ακέραιοι. Και οι οδυνηρές εμπειρίες έχουν όμως την καλή τους πλευρά, γιατί ωθούν
το άτομο που τις βιώνει να περάσει μέσα από μια διαδικασία δημιουργικής έντασης.
Στην αρχή μπορεί να υπάρχει το σοκ, η απόρριψη και ο θυμός, ενώ στη συνέχεια
ακολουθεί η αποδοχή, η κατανόηση και η ανασυγκρότηση.

ÕÇÖØÑÔ 99 • ÆÇÖÕÇÓÃ 21 ×ÇÄÓÑÖÃÓËÑÖ 2011

Πολλά άτομα έχουν αλλάξει ριζικά τη στάση
και τη ζωή τους προς το καλύτερο μετά
από σοβαρά προβλήματα που προέκυψαν
στον προσωπικό, οικογενειακό ή στον
επαγγελματικό τους τομέα.

Ο Άξονας της Ζωής
Μετά την αρχική φάση του ξεκινήματος
και της σταδιακής ανάπτυξης, ακολουθεί
το επίπεδο της ωρίμανσης. Μια φάση,
όπου οι προσπάθειες μας ανταμείβονται
και υπάρχει η αίσθηση του επιτεύγματος
ορισμένων στόχων του είχαμε θέσει.
Όμως όχι για πολύ. Σύντομα ακολουθούν
ενδείξεις που απαιτούν πρωτοβουλία και
δράση για νέες αλλαγές. Η επανάπαυση και
η προσκόλληση στους παλιούς τρόπους
και στις πρακτικές μας εμποδίζουν να
δούμε ποιες είναι οι αληθινές ανάγκες
σ’ αυτή τη φάση. Καθώς τα πράγματα
χειροτερεύουν και η πτώση γίνεται όλο
και πιο αισθητή, αναγκαζόμαστε πλέον
να εφεύρουμε διαφορετικούς τρόπους
αντιμετώπισης της νέας πραγματικότητας.
Αυτή η ανανέωση της νοητικής στάσης
προκαλεί τον τερματισμό της πτώσης και
ξεκινάει μια νέα ανοδική πορεία, η οποία
διανύει την ίδια διαδικασία ανάπτυξης,
ωρίμανσης και ανανέωσης. Μέσα στο χρόνο
διανύουμε πολλές τέτοιες ανακάμψεις
καθώς πλησιάζουμε το σκοπό μας.
Η ανανέωση είναι μια βαθύτερη αλλαγή
που προκύπτει από τη δυσαρέσκεια των
τωρινών συστημάτων ή αποτελεσμάτων.
Μπορεί όμως να προκύψει και από το
δυνατό όραμα που έχει κάποιος για
περισσότερη ποιότητα, αποτελεσματικότητα
και ευτυχία. Αυτός ο άξονας αφορά
διάφορες καταστάσεις, προϊόντα, υπηρεσίες,
επαγγελματικές υποθέσεις και σχέσεις. Τα
κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και άλλα
συστήματα, ίσως ολόκληρος ο κόσμος
περνάει προς το παρόν αυτήν ακριβώς
την περίοδο του χάους και της κρίσης, η
οποία παραδόξως, είναι ταυτόχρονα και
η περίοδος της ευκαιρίας γι’ ανανέωση
και ριζική αλλαγή. Αν και το χάος είναι
συνήθως εμφανές, οι ευκαιρίες δεν
φαίνονται και τόσο εύκολα - μάλιστα
μερικές φορές είναι τόσο καλά κρυμμένες
που νομίζουμε ότι είναι ανύπαρκτες.
Τότε είναι που αντιδρούμε -εσωτερικά ή
εξωτερικά- με συναισθήματα απόγνωσης
και πανικού.
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Το Τρίτο Μάτι
Είναι λοιπόν απαραίτητο ν’ αναπτύξουμε νέες ικανότητες αντίληψης ώστε να
μπορούμε να βλέπουμε αυτό που ακόμα είναι αόρατο. Αυτή η ικανότητα
ονομάζεται πολλές φορές το ‘‘Τρίτο Μάτι’’ και μας επιτρέπει ν’ αναγνωρίζουμε
και να αξιοποιούμε αυτές τις αφανείς και χρυσές ευκαιρίες για μακροπρόθεσμη
βελτίωση και ανώτερη ποιότητα. Να βλέπω με το τρίτο μάτι σημαίνει, να έχω
τη διαύγεια να προ-βλέπω τις συνέπειες των πράξεων μου και των πράξεων
των άλλων. Να μπορώ να καταλαβαίνω από πριν, αν αυτό που θέλω να κάνω
θα με οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα ή όχι. Να βλέπω (διαισθάνομαι) τα
κίνητρα και όχι μόνο τις κινήσεις.
Ένα άτομο που είναι σε θέση να βλέπει με το τρίτο μάτι, ξεκινάει με το νέο
άξονα πριν ο παλιός αρχίσει την καταστροφική του πτώση και γίνει οδυνηρός.
Σιωπηλά και με αφανή τρόπο, δουλεύει πάνω στον εαυτό του - στον τρόπο
που αυτός σκέφτεται, στον τρόπο που αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στις
καταστάσεις, δηλαδή, στη συνειδητότητά του. Επανεξετάζει προσεκτικά τα παλιά
του πιστεύω, προκαλεί τις πεποιθήσεις του, επαναπροσδιορίζει τους στόχους
του. Με αυτόν το σιωπηλό τρόπο δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις
για συνεχή μάθηση και επιτυχία, ανεξάρτητα από εξωτερικές διακυμάνσεις και
αλλαγές. Αυτή η ενδοσκοπική διαδικασία είναι το κλειδί της αποτελεσματικής
και επιτυχημένης διαχείρισης οποιασδήποτε κρίσης - σε ατομικό ή συλλογικό
επίπεδο.Πέρα από κάθε μύθο, το τρίτο μάτι είναι κάτι που χρειαζόμαστε στις
καθημερινές μας επιλογές και συναλλαγές. Είναι η ικανότητα της σωστής
διάκρισης. Χωρίς αυτή οι αποφάσεις που παίρνουμε καθημερινά θα μας
οδηγούν συχνά ή συνεχώς στη μετάνοια, όταν όμως είναι ήδη αργά. Η μετάνοια
-μετα-νόηση- είναι ο οδυνηρός αλλά αποτελεσματικός τρόπος αλλαγής.
Είναι η εκ των υστέρων συνειδητοποίηση ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος.
Το ότι το έκαναν κι όλοι οι άλλοι γύρω μου δεν αναιρεί το λάθος. Το τρίτο μάτι
με βοηθά να αποφύγω τη μετάνοια και το σχετικό πόνο, κάνοντας τις σωστές
επιλογές εκ των προτέρων. Μου επιτρέπει να βλέπω μακριά, όχι μόνο γύρω
από τον εαυτό μου.

Το Σύνδρομο του θύματος
Όταν μπορώ να προβλέψω τους κυκλώνες και τις καταιγίδες από πριν,
τότε έχω τη δυνατότητα να προετοιμαστώ. Αν δεν μπορώ, οι πιθανότητες
είναι να με πιάσουν στα πράσα. Αν δεν δουλεύω πάνω στον εαυτό μου και
δεν προετοιμάζομαι σωστά για τις απροσδόκητες και ξαφνικές προκλήσεις
που φέρνουν οι καιροί, είναι πολύ εύκολο να στρέψω το δάχτυλο και να
κατηγορήσω -άτομα, συστήματα, γεγονότα, τη μοίρα ή το Θεό. Ο κατάλογος
είναι μεγάλος και η ανάγκη να ρίξουμε το φταίξιμο σε κάποιον άλλον -εκτός
του εαυτού μας- είναι μια βαθιά συνήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι, από τη
στιγμή που στρέφουμε το δάχτυλο προς το αντικείμενο της κατηγορίας μας,
δεσμευόμαστε απ’ αυτό και προκαλούμε μεγάλο άγχος στον εαυτό μας.
Νιώθουμε ότι μας εξουσιάζει κι ότι είμαστε ανίκανοι να υπερβούμε την επιρροή
του και να είμαστε ελεύθεροι. Αυτό είναι το Σύνδρομο του Θύματος - μια
νοητική στάση η οποία μου λέει ότι δεν είμαι ελεύθερος να επιλέξω την επιτυχία
και την ευτυχία μου. Μου λέει ότι αυτά τα δύο καθορίζονται από άλλα άτομα
και καταστάσεις. Συχνά βλέπουμε αυτή την Κουλτούρα της Κατηγορίας στις
διαπροσωπικές, κοινωνικές και επαγγελματικές σχέσεις.
Για παράδειγμα, η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση
την κυβέρνηση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία κατηγορεί το Βατικανό και το
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Βατικανό την Ορθοδοξία. Οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις κατηγορούν τις μεγάλες
πολυεθνικές και οι πολυεθνικές νομίζουν
ότι αν εξαγοράσουν τις μικρές θα
επιβιώσουν και θα πλουτίσουν. Οι γονείς
κατηγορούν τα παιδιά τους και τα παιδιά
τους γονείς τους. Ο άντρας κατηγορεί τη
γυναίκα του και η γυναίκα τον άντρα της.
Τελικά, ξέρετε ποιο είναι το παράξενο
στη υπόθεση; Όλοι αισθάνονται θύματα,
αδικημένοι από κάποιον εχθρό εκεί έξω.
Νομίζω πως όλοι μας γνωρίζουμε αυτή
τη συνήθεια πολύ καλά, γιατί κι εμείς
κάνουμε το ίδιο, έτσι δεν είναι; Αυτός
που κατηγορεί -ό,τι ή όποιος κι αν είναι
αυτό που κατηγορεί- βρίσκεται πάντα
σε μειονεκτική θέση γιατί στερεί από τον
εαυτό του τις ευκαιρίες που του παρέχει το
παρόν και οι οποίες βρίσκονται μπροστά
του. Η ίδια η τάση της κατηγορίας δείχνει
άλλωστε ότι εγώ ο ίδιος έχω τύψεις και
με το να ρίχνω το φταίξιμο σε κάποιον
άλλον φεύγει αυτό το βάρος των ενοχών
από τη συνείδησή μου - ή τουλάχιστον
έτσι νιώθουμε εκείνη τη στιγμή. Κατηγορώ
σημαίνει, εξουσιοδοτώ άλλους ανθρώπους,
γεγονότα ή καταστάσεις να με εξουσιάζουν
και στη συνέχεια παραπονιέμαι γι’ αυτά
που μου κάνουν. Βέβαια, η αποδοχή αυτής
της δήλωσης δεν είναι και τόσο απλή.
Απαιτεί τεράστιο θάρρος να δεχτούμε
την ευθύνη για τα λόγια και τις πράξεις
μας, καθώς επίσης γιγαντιαία ταπεινότητα
για να δεχτούμε ότι ουδείς αλάνθαστος
- συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μας...

Õð ëæàíæîð õðö
Ýòéòðö íâó âñðõæìæà
âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð:
‘‘É ÕÞøîè õèó Éäæôàâó”
õðö Åêÿòäðö
Îâöòðþåè ñðö
ëöëìð÷ðòæà âñý õêó
æëåýôæêó LEADER BOOK
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Photoworld / Mæõâíýò÷úôè & Ï. ÉòÝëìæêð
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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O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

êòçøì îôöéçò÷ì

Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.

Martin Charles Grahame-Dunn

Ñ åêÝôèíðó ÷úõðäòÝ÷ðó Martin Charles

ÒðìöõÝìâîõðó

æêôèäèõÞó ôõâ ôæíêîÝòêâ ÷úõðäòâ÷àâó äÝíðö

×úõðäòÝ÷ðó íæ ñðìöôøêåÞó portfolio âììÝ ëâê åêâôöîåÞôæêó ôõèî ãêðíèøâîàâ õðö digital
imagings, o Grahame-Dunn, Þøæê õè íæõâåðõêëýõèõâ ñðö ñèäÝçæê âñý õèî úòêíýõèõâ. Õðî
åèíêðöòäý íñðòæàõæ îâ ôöîâîõßôæõæ ôõè PHOTOVISION ýñðö íæõÞøæê ñâòðöôêÝçðîõâó Þîâ

Åêâ ñìèòð÷ðòàæó ëÝîõæ... ÌÍËÌ æåÿ!

Grahame-Dunn éâ æàîâê Þîâó âñý õðöó
ñðö åêðòäâîÿîæê è Photowedding Stories
ëâõÝ õèî åêÝòëæêâ õèó Þëéæôèó 11-14 Îâòõàðö.

âñý õâ ôæíêîÝòêâ ñðö åêðòäâîÿîðîõâê âñý õð PhotoWedding Stories.
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O ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Η καριέρα του Martin Grahame Dunn μετράει περισσότερα
από 30 χρόνια. Ο ίδιος έχει εργαστεί σε διάφορα είδη
φωτογραφίας όπως βιομηχανική, εμπορική, αυτοκινήτου,
φωτογραφία μόδας και editorial, διαφημιστική,
φωτογραφία γάμου και πορτραίτο. Για το μεγαλύτερο
μέρος της καριέρας
του ασχολήθηκε με
την εκπαίδευση νέων
φωτογράφων απ’όλο τον
κόσμο. Είναι εκπαιδευτής
και κριτής της σχολής
που διατηρεί η Fuji με το
όνομα Fuji Professional
School of Photography,
με την Kodak European
Gold Circle και πολλούς
άλλους αξιοσέβαστους
οργανισμούς.
Από το 1998 έως το 2002
διατηρούσε ένα πολύ
πετυχημένο στούντιο στο
Warwick της Αγγλίας προσελκύοντας κόσμο από όλο τον
κόσμο με το χαρακτηριστικό στυλ του. Το 2002 μετακόμισε
με την οικογένεια του στην Ισπανία όπου εργάστηκε
πάνω σε νέες ιδέες για την επαγγελματική εξέλιξη της
φωτογραφίας. Άλλωστε έχει συνεργαστεί με αρκετές
εταιρείας όπως η Nikon και Wacom για την ανάπτυξη και
την προώθηση των προϊόντων τους.
Πλέον ασχολείται με την fine art φωτογραφία και τη
και τη εκπαίδευση. Είναι ιδρυτής και διευθυντής του
προγράμματος Mentor Me για τους οργανισμούς SWPP
(Society of Wedding & Portrait Photographers) και
BPPA (British Professional Photographic Associates)
όπου σχεδιάζει και παραδίδει μαθήματα επαγγελματικής
φωτογραφίας. Έχει εκπαιδεύσει φωτογράφους σε Ελλάδα,
Αγγλία, Ιρλανδία, Δανία, Νορβηγία, Καναδά, Ντουμπάι κ.ά.
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Òòêî 120 øòýîêâ...
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