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 Weddingphoto
 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...
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Τ. ΤΖΙΜΑΣ

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 

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. 

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.
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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  • 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

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

EPSON Greek Branch Office Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι  • EPSON

Ι-ΜΙCRO CORPORATION LTD Κηφισίας & Μονοματίου 1 , 136 77, AXAΡΝΕΣ  • 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

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

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

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

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

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

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 

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

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

ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε. Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα  • BVA • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER • BANDINELLI • KENRO, ALPHA, ZETA • BVA,0 
  MATIN, LERO • DΕCOR-DΕCOR 

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

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

ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Μαρίνου Αντύπα 80, 141 21, Ν. Ηράκλειο Αττικής  • Swarovski

TRILOGY ΑΕΒΕ Ερμού & Λυκοβρύσεως 1, Μεταμόρφωση Αττικής, 144 52  • Studio διακόσμησης και κατασκευών

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

ΔΗΣΙΟΣ ΧΡ. Α.Ε. Μεγ. .Σπηλαίου 7, 115 22, Αθήνα • μπαταρίες • ρολόγια 

PANODIA - ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. 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

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

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 Προέκταση Γιαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη  • Ψηφιακή χάραξη με laser
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ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα  • Υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων 

PPI 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 •  
 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.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 

GDN ΚΟΥΣΗΣ – ΓΑΒΑΛΑΣ ΟΕ Βριλησσού 80, 114 76, Αθήνα  • Γραφικές Τέχνες • Ψηφιακό άλμπουμ

IKAROS MEDIA PACKAGING Αριστοτέλους 77, 152 32, Χαλάνδρι  • Θήκες CD – DVD

MERKOURI Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Τούμπα Θεσ/νίκη  • Παραγωγή αναλογικού & ψηφ. άλμπουμ 

DIGITAL LAB SERVICE Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί  • DURST • KIS photo-me • HITI Digital 

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

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Β. & ΣΙΑ Ε.Ε. Χρυσολωρά 8, 121 32, Περιστέρι  • Γραφικές Τέχνες

DIGITAL ΒΟΟΚ - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 19, 546 41, Θεσ/νίκη  • Ψηφιακό Άλμπουμ

HOTech – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ Αλκμάνος 3, 115 28, Αθήνα • Εταιρεία Πληροφορικής

HAPPY BOX Α.Ε. Κύθνου 2, 185 41, Καμίνια, Πειραιάς  • Αναλογικά άλμπουμ • DgBook, DgHappy ψηφιακά άλμπουμ • DgFotoArt Software δημιουργίας  
 ψηφ. άλμπουμ , 

PHOTOAGORA Στουρνάρη 43, 106 82, 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 

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)

AEROFILMS Δεκανέα Χρ. Νικολάου 14, 173 43, Αγ. Δημήτριος  • Αεροσκοπήσεις • Βιντεοσκοπήσεις

PHOTOMETRON Λ. Αλεξάνδρας 192Α, 115 21, Αμπελόκηποι  • HASSELBLAD • BRONCOLOR studio flash • KOBOLT • NEC • California SUNBOUNCE •   
 ZEISS • QUATO • HPRC • REDGED 

ΦΑΣΟΛΑ Ε. Ελευθερίας 44, Πέραμα  • Εισαγωγές αντιπροσωπείες συστημάτων εκτύπωσης

KΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ A. & K. Ο.Ε. Κλεοβούλου 5, 145 74, Ροδόπολη  • Κορνίζες 

NEXT Α.Ε. Οδός Γαλλικού, Τ.Θ. 165, 570 08, Ιωνία Θεσ/νίκης  • Αναλογικά & Ψηφιακά άλμπουμ, φάκελα, αναλώσιμα Η/Υ, χαρτιά, φωτ/κός εξοπλισμός &  
 αναλώσιμα copy center

DIGITAL 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, 
          ψηφιακή εκτύπωση • CNC router • Φωτ/κά είδη 

MMD ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Τυμπάκι Κρήτης, 702 00  • Φωτ/κές εργασίες

FOTO KLIK Φαλήρου 6, 117 42 Αθήνα  • Εμπόριο – ενοικιάσεις ειδών επαγγελματικών τηλεοπτικών μηχανημάτων και βίντεο 
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PRESTIGE BY DAMALAS Φλουτζή 17, 124 61, Χαϊδάρι  • Κορνίζες, άλμπουμ, είδη δώρων

PHOTOFLEX STUDIO - Δ. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε Αμφιτρίτης 7, 175 61, Π. Φάληρο  • JORGENSEN ALBUMS of AUSTRALIA

ΚΜΠ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Π.Ε. Γ. Παπανδρέου 22, 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια  • Εμπόριο & Επισκευές Η/Υ

POLYPRINT Α.Ε. 17ης Νοέμβρη 81, 543 52, Πυλαία Θεσσαλονίκη • Sublimation inks • Flock transfers • Aναλώσιμα εκτυπωτών

ΑΕΜΕΧ Α.Ε. 19ο χλμ. Αθηνών Σπάτων, 190 04 Σπάτα  • Ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές 

SAMBLIS PHOTO PRINTS Αγ. Δημητρίου 292, 173 42, Αγ. Δημήτριος  • Βιοτεχνία κορνιζών

PLANETA PHOTO-VIDEO-PRINT Φορμίωνος 16-18 & Θήρωνος 9, 116 34, Παγκράτι  • Εμπόριο φωτογραφικών ειδών – Αντιπροσωπείες

ΜΟΡΦΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ - ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑ Πραϊδου 7-9, 104 45 Αθήνα • Σακούλες

VIDEOART Θερμοπυλών 16, 181 20, Κορυδαλλός  • Παραγωγή – Επεξεργασία Εικόνας

ART ON PAPER Σπάρτης 13, 564 30, Σταυρούπολη, Θεσ/νίκης  • Καλλιτεχνικές Εκτυπώσεις

GR IPDOMAIN – IPHOST Τερψιθέας 18, 123 51, Αγία Βαρβάρα • Υπηρεσίες internet

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. Αντήνορος 11, 116 34, Αθήνα  • Παρελκόμενα (αξεσουάρ), κινηματογραφικά, φωτισμός  

PHOTO WEDDING STORIES Θουκιδίδου 16, 551 34, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης  • Υπηρεσίες Οργάνωσης Σεμιναρίων

ΓΚΑΤΖΙΑΣ HELLENIC PHOTO FRAME Αγ. Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα Πρεβέζης  • Κορνίζες

ΣΑΜΨΩΝΑΣ Σ. -ΣΑΜΨΩΝΑΣ Π. ΟΕ. Ηρακλείτου 15, 301 00 Αγρίνιο  • Εμπόριο Φωτογραφικών Ειδών

NETPRINT Ε.Π.Ε. Μακρυγιάννη 6, 141 23, Λυκόβρυση • Ψηφιακές εκτυπώσεις, εκθεσιακά συστήματα προβολής 

PRINTWAYS PUBLISING • Ψηφιακές εκτυπώσεις

IMPRESSION Θεσσαλονίκης 101, 183 46, Μοσχάτο  • Photobook, ψηφιακά άλμπουμ, εκτυπώσεις

NEXUS PUΒLICATIONS Α.Ε. Γράμμου 2, 135 61,Άγιοι Ανάργυροι  • Εκδόσεις

ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - xartoni.gr Κρυστάλλη 100, 162 30, Βύρωνας  • Εμπόριο Χάρτου και ειδών Κορνιζοποιΐας

www.limepress.gr 17ης Νοεμβρίου 92, 155 62, Χολαργός  • Photobook, ψηφιακά άλμπουμ, εκτυπώσεις

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΝΑΤΟΣ Ασωπού 2, 320 11, Οινόφυτα  • Φωτογραφική Ομάδα 

ZEUXIS Art Group  • Φωτογραφική ομάδα

www.techblog.gr  • Site τεχνολογίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ  • Περιοδικό 

ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μακρυγιάννη 19, 173 42, Αγ. Δημήτριος  • Περιοδικό 

Π.Ο.Φ. / Ε.Κ.Φ.Α.  • Σωματείο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ  • Σωματείο

ΦΟΙΒΟΣ • Σωματείο

ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΟΣ  • Σωματείο

Ε.Φ.Ε. Ηρακλείου Κρήτης  • Καλλιτεχνικό Σωματείο

UPI - UNITED PHOTOGRAPHERS INTERNATIONAL Κατεχάκη 11, 710 201, Ηράκλειο Κρήτης   • Σωματείο 

    ΦΩΤΟΕΡΕΥΝΗΤΕΣ • Σωματείο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  • Σωματείο

ΝEW MEDIA ART • Kέντρο Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πολιτιστικών Δράσεων 

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ  • Περιοδικό

ΛΕΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ν.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Καποδιστρίου 17, Φιλοθέη

ΡΙΖΟΣ Α.Ε. • Εμπόριο – Εισαγωγές 

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται...

2011
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12:00-13:30
• Color management
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From screen to print • E

•

:
: 25   ( . . .)

14:30-16:00
• R W format &  Lightroom & CaptureOne

 RAW format Workflow RAW -
,  RAW ,

.
 RAW

:
: 25  ( . . .)

17:00-18:30
• Photoshop 

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

 12 
Party /W ddingphoto

 21:00 !
: /Wedding photo 

/  212 .

!

Wedding
p h o t o

T  “ ”

pen Workshop 

 - 

:  / Weddingphoto
:  11/3, :16:00, 18:00

 12/3, :12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
 13/3, :12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00
 14/3, :16:00, 18:00

:

 studio. 
:

2011

O

David Beckstead Jim Garner

Martin Grahame DuhnMartin Schembri

Doug Gordon

Robert Balasko

Ryan Schembri

Nik Pekridis Tasos Vasiliadis

Paul Karaolides & Sofie Louca

www.weddingphoto.gr
http://www.e-pws.gr/
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E2011

: “ ”  12/3,  18:00

 12  18:00 . . .  “ ”
. -

,
. . . .

.

.: © O

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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E

•  / 

... :
•

• « euxis art group»

•  « »

    ... !

• «O »
 & 

×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

•

http://www.kathimerini.gr/
http://www.skai.gr/player/radiolive/
http://www.melodia.gr/
www.photo.gr
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http://www.kabanaos.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

;
...

!

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. 

http://www.dump.com/2011/02/12/a-day-made-of-glass-cornings-vision-for-the-future-with-specialty-glass-at-the-heart-of-it-video/
www.photo.gr
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http://www.prestige-co.gr/
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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.

Ο Πρόεδρος  

Κωνσταντίνος Δαφέρμος 
Επιτ. Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου

 Copyright 
. : 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 φωτογραφίες-

δείγματα 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. 

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ. Η φόρμα ανάθεσης σας 

προστατεύει, αποτελεί αδιάψευστο 

αποδεικτικό στοιχείο και είναι στο 

πλευρό σας αν αντιμετωπίσετε δυστροπία 

πληρωμής, κακοπιστία ή απάτη.

Π.ΚΑΛΔΗΣ
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www.photozone.gr
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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%.

CIPA
 2010

dak

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 τμήματα-

πυρήνες 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. 

E .

 2010  2011

. 121.5 14.7% 131 7.8%

DSLR, CSC . 12.9 30.0% 15.5 20.2%

Compact 108.6 13.2% 115.5 6.4%

 DSLR, CSC 21.7 34.8% 26.4 21.7%

.

 2010  2011

. 10.6 8.5% 10.7 0.9%

DSLR, CSC 1.5 40.2% 1.7 13.3%

Compact 9.1 4.5% 9 -1.1%

 DSLR, CSC 2.6 44.5% 3.1 19.2%
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http://www.theobros.gr/
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Mirrorless cameras

 mirrorless  Micro Four Thirds 
 Panasonic  Olympus 

 Sony  NEX. 

.
.  Sony 

 e-Mount 
1 .  NEX-3, NEX-5  NEX-
VG10.  Carl Zeiss,  Cosina,  Tamron  Sigma 

.
Schneider-Kreuznach,  Carl Zeiss  Komamutra 

 Kodak, Fujifilm, Cosina, Leica 
Sigma. H Carl Zeiss  HD Video 

 4/3.  Samsung 
NX .

 Nikon 
mirrorless  Canon 

 mirrorless.

Panasonic
 pocket camcorders

H Panasonic 

,
HX-WA10  HM-TA20. 

 3 
 TA20 

.
 WA10 

camcorder  grip (
),

 HX-DC10  HX-
DC1. H WA10  Full HD 
1920x1080,
Backside Illumination 

 16 MP. 
 Panasonic 

 HD mobile ,
- 20 HD  TA2 HD,. 

- 20 HD ,

 night mode 
.

 3 , 4x zoom, 
 iA (intelligent Auto) 

 8 MP.
INTERTECH 210 9648588

TECHNO-TRADE.GR 
 Photovision

 Techno-trade.gr, ,
Photovision 2011,  11  14  2011, 

.  Photovision 2011, 
,

  Grass Valley. 
Real-time, mixed-format SD&HD Video Editing, Hardware MPEG2/H.264 video 
transcoding  video, 

. , ,  Techno-
trade.gr

 www.digitalvideo.gr. 
 Photovision 2011, 

 Techno-trade.gr, 
,

 demo editing workstations ,
 video editing, EDIUS v6. 

 Techno-trade.gr  Photovision 2011 
,
. ACTION STUDIO 210 6528480
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www.digitalway.gr
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Nikon 

 Nikon 

Queensland

.
2.6  2.8  Yen 

.

13  2011, 

 2011-2013 

.
:

-
 -

.

.

.    

: ,
,

, ,
,

,
, ,

,

,  & .

 61, ,

. . 11251 . . & Fax: 210 

8228131, e-mail: info@efe.com.gr, 

www.efe.com.gr
PHOTOZONE 

 Photovision

 PHOTOZONE  Benro, Nissin, Samyang, 
Lenspen, Lightcraft, Photobasics, Capa 

 Phototovision 
-

(http://www.kostaspetrakis.com )  “
”.

.  13 
 12:00 .  - 

,

.
 PHOTOZONE (  61) 

.  5-
7 .,   7-8 . .

 review  portfolio 
 PHOTOZONE. 

 info@photozone.gr

Samsung  ST
Superslim (17mm)  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
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PHOTOVISION 2009:
H

KATA .

.   48, 

: 210 9758780, FAX: 210 9758781

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

http://www.protasis.gr/main.asp
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Atlas Digital 
 Laser  Universal Laser Systems (ULS)

H ULS, 
 Laser,  Multi Wave,  Laser CO2

- .  PLS6MW. 
Laser  Fiber ptic

 CO2.  Fiber Laser ,
 (foil),  CO2

, , , , . .
 813x457mm,  ULS - Rapid 

Reconfiguration - o 
Laser . ,

,
,  software .

ATLAS DIGITAL A.E  210 9845771

Epson

 Epson 

:
 EB-93, EB-95, EB-96W, 

EB-905, EB-915W  EB-
925.

,

.

,
,

.

Epson 3LCD 

 1.500 
 3.500 lumens, 

.

16 W, 
.

,
 USB, 

,

 Epson ELP-DC06. 

 LAN 

.

,

HDMI.

.
EPSON 210 8099499

 Caselogic

 UXP-2  Caselogic 
,

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.

 210 9410888
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http://www.octapus.com.gr/
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Glidetrack Hybrid 
 slider  Glidetrack

 camera slider 
 Glidetrack,  sliders 

. .
T  sliders  Glidetrack 

.  traveller 
 dolly.  Glidetrack Hybrid 

 slider .
 Igus,  Hybrid  Igus 

 Glidetrack 
.

 4-5 
 Glidetrack.  slider ,

Hybrid ,
. ,

,
,

.  Glidetrack Hybrid 

 slider .
,

,
.  Glidetrack Hybrid  HD  Glidetrack, 

,  1,6cm  6cm. 
  2310 942000

LED Panels

LED Panels.  1200  LEDs, 

,

 (3200° -5600° )
.

 V-Lock. 

,

video .
  2310 942000

 Photovision

 Photovision, 
 11-14 

2011 ,
.

 12  18:00 

: “ ”

.

,

.

.
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A !
/

( . ), . 210-9554298,  fax: 210-4816640, email: y.triantafillou@intersys.gr
.
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Sigma

 Sigma 
.  50-150mm F2.8 EX DC 

APO OS HSM, ,  “ ”
 OS (Optical Stabilizer)  4stop. 

O  21  15 
 SLD (SuperLowDispersion) 

.  autofocus 
 HSM (Hyper Sonic Motor).  T

full frame  12-24mm f/4.5-5.6 EX DG HSM II, 

 F,  SLD .

.  105mm f/2,8 EX 
GD OS HSM, ,

.  macro ,
(floating elements) 

,
.

,
.

 210 9270492

 Fancier
. .

 Fancier. 

 Fancier 

,
.

Fancier

,
.

  2310 942000
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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
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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


 99  •   21   2011  28

ON L INE O IMAGING -  E

         

Wedding
p h o t o . g r

...
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.

www.weddingphoto.gr
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 €20
 & !

: 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

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, 

επαγ γελματικές 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.

«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. 
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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 

Βατικανό την Ορθοδοξία. Οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις κατηγορούν τις μεγάλες 

πολυεθνικές και οι πολυεθνικές νομίζουν 

ότι αν εξαγοράσουν τις μι κρές 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...

www.photo.gr
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http://www.weddingphoto.gr/portal/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=232&Itemid=1
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 Photowedding Stories 
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O

www.photovision.gr
www.e-pws.gr
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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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