ON LINE 

   

 

O IMAGING - E 

ON LINE 

 



 

 



 IMAGING •

No 168

/ 15-10-12

E 

Π

ριν μερικούς μήνες η Νikon

πραγματοποίησε μία σημαντική
πανευρωπαϊκή έρευνα για τις φωτογραφικές
συνήθειες των καταναλωτών. Η έρευνα
μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι το 88% όσων
έχουν κατοικίδια όχι μόνον τα θεωρούν μέλη
της οικογενείας τους αλλά τα φωτογραφίζουν
περισσότερο και συχνότερα απ’ ότι τον
σύντροφό τους, τα παιδιά, τους γονείς τους!
Συγκεκριμένα το 51% των ερωτηθέντων
δήλωσαν ότι φωτογραφίζουν πρώτα τα
κατοικίδιά τους και μόνον το 25% εστιάζει
τον φακό στα άλλα –ανθρώπινα...- πρόσωπα
της οικογένειας.
Ιδού λοιπόν η έρευνα με αριθμούς:
-Το 57% των ερωτηθέντων έχουν
αποθηκεύσει τουλάχιστον μία φωτογραφία
από το αγαπημένο τους ζώο στο κινητό.
- Το 36% έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες
κατοικίδιων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Το 11% έχουν φυλαγμένη στο πορτοφόλι
τους φωτογραφία του αγαπημένου τους ζώου.
Ας δούμε τώρα παρακάτω κάποιες
ιδιαιτερότητες του φαινομένου μεταξύ των
διαφόρων ευρωπαϊκών κρατών που είναι
αποκαλυπτικές:
- Στην Ολλανδία το 43% έχουν τουλάχιστον
μία καδραρισμένη φωτογραφία ζώου στο
σπίτι τους (29% είναι ο ευρωπαϊκός Μ.Ο.).
- Το 55% έχουν αναρτήσει την εικόνα του
κατοικίδιού τους στην οθόνη του προσωπικού
τους υπολογιστή.
- Το 24% έχουν κάνει πίνακα στον τοίχο του
σπιτιού τους την γάτα ή τον σκύλο τους.
Η έρευνα αποκάλυψε κι άλλες σημαντικές
πτυχές της ζωοφιλίας των Ευρωπαίων:
- Στη Σλοβακία το 18% των ιδιοκτητών
κατοικιδίων έχει σπίτι του... πουλερικά.
- Στο Βέλγιο το 13% έχει ωδικά πτηνά.
- Στην Αυστρία το 70% έχει γάτα.
- Στην Τσεχία το 26% έχει ψαράκια.
- Στην Ιταλία το 12% έχει... χελώνες.
Και κάτι τελευταίο:

 !"#$!%#&'(  %
  



 ...

- Το 18% αγοράζουν... δώρα στα αγαπημένα τους ζωάκια και γιορτάζουν τα γενέθλιά
τους! Αυτά μας αποκάλυψε η έρευνα. Έτσι λοιπόν αν δείτε την αγαπημένη σας να
φωτογραφίζει μανιωδώς την γάτα ή τον σκύλο κι όχι την αφεντιά σας, μην ανησυχείτε.
Είναι γενικό το κακό. Συμβαίνει σ’ όλη την Ευρώπη...
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.

Το 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
E7,9: Τάκης Τζίμας, (&;&*.9 <*=,9: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
&*49: Κωνσταντίνα Γκιτάκου (*. &#.=,: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

!,'(9: Άννα Μανουσάκη

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
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps,
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr
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άμεση αποδοχή από τους χρήστες που βρήκαν ένα τρόπο να μην βγαίνουν ανετάριστα
τα πορτραίτα και οι ομαδικές φωτογραφίες έφερε την επιτυχία. Σταδιακά ήλθε η

τελειοποίηση. Οι μηχανές μπορούσαν να «ανακαλύψουν» όχι μόνον ένα αλλά πολλά
ταυτοχρόνως πρόσωπα στο ίδιο κάδρο και μάλιστα να «αντιληφθούν» και την έκφραση
του προσώπου. Αν δηλ. χαμογελάει, είναι κατσουφιασμένο, έχει κλειστά μάτια κλπ. Έτσι
γεννήθηκαν «έξυπνες» λειτουργίες τύπου smile priority (η λήψη γίνεται μόνον αν χαμογελάει
– υποχρεωτικά – το άτομο που ποζάρει, blink detection (κλειδώνει το κουμπί του κλείστρου
αν το άτομο έχει κλειστά μάτια) κλπ. Όμως αυτό ήταν το πρώτο βήμα.
Η αναγνώριση προσώπων άνοιξε το κουτί της Πανδώρας για καινούργιες δυνατότητες
στον κόσμο του imaging, ειδικά από τη στιγμή που ανακατεύτηκαν στο παιγνίδι και άλλοι
ισχυρότεροι παίκτες – λέγε με smartphone. Για παράδειγμα, στο Facebook ο χρήστης μπορεί
να κάνει tag τους φίλους του και έτσι να επεμβαίνει στα αντίστοιχα προφίλ χρηστών…
Όμως αυτό, παραπέρα, μπορεί να κάνει αφάνταστα πράγματα. Π.χ. ένας συνδυασμός από
κάμερες ή κινητά τηλέφωνα να παρακολουθεί τις κινήσεις κάποιων και να αναφέρει που
βρίσκονται αν συνδυαστούν σε databases. Σατανικό αν το σκεφθεί κανείς υπό την έννοια
ότι δυνατότητες που τις συνδέαμε μόνο με μυστικές υπηρεσίες κλπ. τώρα ενσωματώνονται
σε απλό λογισμικό που χρησιμοποιεί ο καθένας όπως το iPhoto και το Picasa. Eκτός από
την ταυτοποίηση προσώπων υπάρχουν τα product identifiers όπως το Google Shopper
που καταχωρούν προϊόντα και τιμές απλώς αναγνωρίζοντάς τα. Μέχρι τηλεοπτικές σειρές
μπορούν να αναγνωριστούν μέσα από apps όπως το TVak. Aκόμη πιο προχωρημένη είναι
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η ανάλυση αναρτημένου φωτ.
υλικού στο web και ταυτοποίηση που
χρησιμοποιείται για την ανεύρεση
παράνομα χρησιμοποιούμενων εικόνων
σε διάφορα site. To Google φαίνεται πιο
ενεργά αναμεμιγμένο απ’ όλους στην
ιστορία του face detection. Μάλιστα
σκέφτεται σύντομα να αγοράσει την
Viewdle μια ουκρανική εταιρία που
κατέχει πολλές ενδιαφέρουσες πατέντες
και μάλιστα με ειδίκευση στο gesture
recognition (που πολύ απλά σημαίνει
ότι καταργεί τις επαφικές οθόνες…). Έτσι
η γιγαντιαία μηχανή αναζήτησης και
όχι μόνον ισχυροποιεί κι άλλο τη θέση
της στον ανταγωνισμό για τον απόλυτο
έλεγχο της πληροφορίας στο διαδίκτυο
(και φοβάμαι, στον έλεγχο των χρηστών
από τον υπερεθνικό, αόρατο μεγάλο
αδελφό του άμεσου μέλλοντός μας…)
Π.ΚΑΛΔΗΣ
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www.facebook.com/photovision.gr
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γαλλική DxO γνωστή από τα διαγνωστικά της εργαλεία
ανακοίνωσε ότι πλέον θα τεστάρει και smartphones, μιας και

προβλήματα. Η αύξηση της ανάλυσης και η σμίκρυνση των pixel
(τεχνική που χρησιμοποιούσε και το Nokia PureView 808) οδηγεί

πλέον ένα μεγάλο μέρος των φωτογραφιών μας προέρχεται από
αυτά. Το 2011 περισσότερο από το ένα τέταρτο των φωτογραφιών

στην αύξηση του ψηφιακού θορύβου στις εικόνες. Ένα τελευταίο
σημαντικό στοιχείο σχετικά με το DxO Mobile Mark είναι ότι τα

τραβήχτηκε με κινητό τηλέφωνο. Η τάση αυτή διογκώθηκε το
2012. Φέτος πιθανότατα θα είναι η χρονιά που οι περισσότερες
ερασιτεχνικές φωτογραφίες θα έχουν τραβηχτεί με κινητό
τηλέφωνο. Μάλιστα το εργαστήριο της DxO έχει κάνει ήδη τα
πρώτα τεστ και τα αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα.
Τα τεστ λοιπόν δείχνουν ότι η ποιότητα των εικόνων των

κινητά τηλέφωνα και τα tablet που πηγαίνουν στα εργαστήρια
τους τεστάρονται σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή το ερευνητικό
προσωπικό αναπαράγει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες καλείται
ο απλός χρήστης να φωτογραφίσει καθημερινά.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

σημερινών smartphones έχουν ξεπεράσει αυτή των compact
μηχανών πενταετίας. Μάλιστα στο βίντεο το Galaxy SIII της
Samsung απέδωσε καλύτερα από την Canon Powershot S100 που
κυκλοφόρησε πέρυσι.
Το εργαστήριο της DxO θα τεστάρει και αναλύει 14 διαφορετικές
παραμέτρους σχετικά με την ποιότητα της φωτογραφίας και
του video που προκύπτει από τις φωτογραφικές μηχανές των
smartphones. Ανάμεσα σε αυτές τις παραμέτρους είναι το χρώμα,
η έκθεση, η υφή, ο θόρυβος, η απόδοση του autofocus κλπ. στις
οποίες θα δίνεται βαθμολογία από το 1 έως το 100.
Φυσικά ένα από τα πρώτα smartphones που μετρήθηκαν στα
εργαστήρια ήταν το Nokia Pureview 808 το οποίο διαθέτει
αισθητήρα 41MP πολύ μεγαλύτερο από τα άλλα smartphones.
Όπως ήταν αναμενόμενο ήρθε πρώτο στις μετρήσεις, ξεπερνώντας
όχι μόνο τα υπόλοιπα κινητά τηλέφωνα αλλά και κάποιες
compact μηχανές που είχαν κατασκευαστεί προ πενταετίας. Βέβαια
οι τεχνολογίες από τις οποίες προκύπτουν οι αισθητήρες αυτοί
παρά τις βελτιώσεις έχουν φέρει στο προσκήνιο και κάποια νέα
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Η προσέγγιση της φωτογραφίας τοπίου δεν πραγματοποιείται
από το περιοδικό μας μόνον θεωρητικά δηλαδή μόνον μέσα από
τις σελίδες του ειδικού μονοθεματικού και εκτός σειράς
Νο 1 τεύχους του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Περιλαμβάνει επιπλέον για όσους αναγνώστες το επιθυμούν και
σειρά πρακτικών εφαρμογών και εξάσκησης στη φύση
με εισηγητές γνωστούς φωτογράφους τοπίου. Έτσι το Σάββατο
7 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο της νέας
σειράς workshop στην πανέμορφη Παύλιανη της Φθιώτιδας που
οδικώς απέχει περίπου τρεις ώρες από την Αθήνα. Το γκρουπ
αναχώρησε στις 6:00 η ώρα και επέστρεψε αργά το βράδυ.
Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι φωτογράφοι Κωσταντίνος
Βασιλάκης και Μαίρη Καϊμάκη οι οποίοι μύησαν τους
συμμετέχοντες στα μυστικά της φωτογραφίας τοπίου με τρόπο
απλό και κατανοητό. Στις σελίδες που ακολουθούν δημοσιεύουμε
στιγμιότυπα και φωτογραφίες μελών του γρουπ.
Επόμενο ημερήσιο σεμινάριο για το τοπίο: 18 Νοεμβρίου.
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: MIXAΛΗΣ ΚΥΡΖΙΔΗΣ
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Κίμων Παπαθανασόπουλος
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Ναυσικά Βασιλειάδου
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Θωμάς Παππάς
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Χρίστος Πετρούλας

J"#$! ##&: , +7#,
 

    

Πρόκειται για το πρώτο εκτός σειράς Νο 1 μονοθεματικό τεύχος
του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην
φωτογραφία τοπίου. Στις 228 σελίδες της πολυτελούς έκδοσης
μπορεί να βρει κανείς ταξινομημένες γνώσεις και πληροφορίες
για οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνική της φωτογράφησης
ενός τοπίου, τον απαραίτητο εξοπλισμό, συμβουλές για την
επεξεργασία και αποθήκευση των φωτογραφιών κλπ.
Ακόμη αναλύσεις και απόψεις για την ιστορία και αισθητική της
φωτογραφίας τοπίου και όπως πάντα δεκάδες σελίδες (120 για
την ακρίβεια!!!) με φωτογραφίες αναγνωστών που έχουν επιλεγεί
μετά από σχετικό διαγωνισμό μέσω διαδικτύου.
Το επόμενο Νο 2 εκτός σειράς μονοθεματικό τεύχος με θέμα
το PHOTOSHOP αυτή τη φορά, έχει προγραμματιστεί να
κυκλοφορήσει στις 6 Δεκεμβρίου. Και αυτή η έκδοση θα
συνοδεύεται από παράλληλες εκδηλώσεις για τις οποίες θα σας
μιλήσουμε αναλυτικά σε επόμενο τεύχος του PHOTOBUSINESS W.
* Στη συσκευασία περιλαμβάνεται δώρο 4 αλκαλικές ΑΑ
μπαταρίες Varta
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 Jerry Ghionis ,*
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&          PWS
Ο επιφανής φωτογράφος και μέντορας των
σεμιναρίων φωτογραφίας ελληνοαυστραλός Jerry
Ghionis ήταν το κεντρικό πρόσωπο στο πρόσφατο
(11/12 τρέχοντος) σεμινάριο του Photo Wedding
Stories που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο Best
Western Fenix της Γλυφάδας.
Σε αυτό τον σεμιναριακό κύκλο ο Ghionis
επικεντρώθηκε σε τεχνικές φωτισμού και
ποζαρίσματος που αναδεικνύουν το ζευγάρι στο
γάμο και κάνουν το συνηθισμένο εξαιρετικό
και το κοινότυπο σπουδαίο. Πιο συγκεκριμένα,
αναφέρθηκε στην αξιοποίηση ασυνήθιστων και
δύσκολων φωτιστικών πηγών όπως κεριά, φως από
παράθυρα, σκληρό μεσημεριάτικο φως, φλας στη
μηχανή κλπ. Επίσης καθοδήγησε τους φωτογράφους
πώς να παρακάμπτουν φυσικά μειονεκτήματα των
ατόμων που ποζάρουν ή που έχουν δυσκολία να
συνεργαστούν. Σε ένα κόσμο που ο επαγγελματικός
ανταγωνισμός εντείνεται συνεχώς και ο φωτογράφος
πρέπει να σταθεί με αξία στα πόδια του ακόμη και έξω
από τα εθνικά σύνορα, ο Jerry πρότεινε μια φρέσκια
ματιά και μια νέα προοπτική με πολλά παραδείγματα
και προσωπική επαφή με τους συμμετέχοντες απ όλη
την Ελλάδα.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΦΑΝΤΟΥ
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Nikon D600
Στα πλαίσια της διημερίδας του PWS
έγινε και η πρώτη
πανελλαδική δημόσια
παρουσίαση για
επαγγελματίες της
νέας full frame
DSLR 24Μegapixel
Νikon D600 από
το στέλεχος
της ελληνικής
αντιπροσωπείας
Πέτρο Χανδρινό.
ΦΩΤ.: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΠΡΟΣΟΧΗ! Τελευταίες μέρες στα περίπτερα
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 state of art

Litemaster Pro L478DR/D
Μπορεί η φωτομετρική ακρίβεια
των ψηφιακών φωτογραφικών
μηχανών να έχει μειώσει τη χρήση
των φωτομέτρων χειρός, όμως
δεν παύει να υπάρχει μια μερίδα
φανατικών φίλων, ερασιτεχνών και
επαγγελματιών της ακίνητης και
κινούμενης εικόνας που ορκίζονται
στην απόλυτη ακρίβεια. Το νέο
μοντέλο Sekonic Litemaster Pro
L478 πέραν όλων των άλλων
ενσωματώνει και ασύρματο
Pocketwizard για ασύρματο έλεγχο
και ενεργοποίηση συνδεδεμένων
συστημάτωνφωτ. Μηχανών και φλας.
Και τα δύο μοντέλα D και DR έχουν
δυνατότητα upgrade του firmware
και χρησιμοποιούν το επαναστατικό
σύστημα Data Transfer Software (DTS)
που αυτοματοποιεί το καλιμπράρισμα
με βάση το σύστημα φωτομέτρησης
κάθε συνεργαζόμενης φωτ.
μηχανής. Το L478 είναι συμβατό με

 Nikon D4  Bolt

Pocketwizard ST4, MC2 και Flex TT5
Control TL δέκτες και φορητά φλας της

Όλοι θυμόμαστε την στιγμή που ο πιο γρήγορος άνθρωπος του κόσμου, αφού
τελείωσε το sprint των 200 μέτρων, “δανείστηκε τη μηχανή” ενός φωτογράφου

Canon και της Nikon συνδεδεμένα σε
Pocketwizard Flex TT5, συνεργάζεται

και αφού φωτογράφισε τον επίσης αθλητή Yohan Blake την έστρεψε προς το κοινό
του σταδίου. Όλα αυτά στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Ο

δε και με αμερικάνικες και ευρωπαϊκές
συχνότητες (FCC, CE).

Bolt αφού φωτογράφισε υπέγραψε την μηχανή με ένα κατσαβίδι. Η Nikon D4 ανήκε
στον σουηδό φωτογράφο Jimmy Wixtrom, ο οποίος αποφάσισε να βγάλει αυτό το





 

μοναδικό κομμάτι σε δημοπρασία του eBay, με την ελπίδα ότι η υπογραφή του Bolt
θα φέρει αρκετά χρήματα για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τελικά μάζεψε μόνον 7,300
δολάρια γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα με τον κανονισμό του eBay.. Τα χρήματα
θα διατεθούν στην Σουηδική Αντικαρκινική Εταιρεία και ένα μέρος τους θα πάει στο
Ίδρυμα Usain Bolt που ασχολείται με την εκπαίδευση των παιδιών στη Jamaica.
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 



          


1 
Δευτέρα 15/10/12

 

    !

&    

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

 ,   , ,  ,  .   .       .       
"  

      . .

!   .

:       
2 
Τετάρτη 17/10/12
Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

#   !,  $ % , “    ”  , 
 ,   ,    $  $   ,  %  .

! ,   !  $  



  !  .


3 Photoshop
Σάββατο 20/10/12

Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

#   $   %  %   ,  $ -   .  '  !   ($    %$ ,   $   Layers. )    % : Raster - Vector.

 .


4 Photoshop
Δευτέρα 22/10/12

Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Layers,  ! ($  ! Alpha channels),    (Actions),
!  .  $% RGB-CMYK. /   layer, layer mask.

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÔÐÏ: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
ÈÓÅÉ: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄÉÄÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
ÅÎÏÐËÉÓÌ: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)
ÂÅÂÁÉÓÅÉ ÓÕÌÌÅÔÏ: ×ïñçãïýíôáé ( 

 )

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ : Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.
E

 : Óô site www.photo.gr      å             
2108541400    mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñéåò



Για κράτηση θέσεων: www.photo.gr ή στο τηλέφωνο 210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr

Seminaria 220.indd 23
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Lytro




 firmware

Το hype που έχει κερδίσει η Lytro είναι
πολλαπλάσιο από τις πωλήσεις ή την
πρακτική χρησιμότητα. Η Η ψηφιακή box
camera με το τελείως αντιτεχνολογικό
επίμηκες κουτί και τα πολλά χρώματα,
προκαλεί την περιέργεια και τη δημοσιότητα.
Η τελευταία είδηση για την κάμερα που
«νετάρει μετά τη λήψη» είναι ότι προσπαθεί
να αναβαθμιστεί εφόσον παρά τις
επαναστατικές ιδέες στον τομέα του hardware
η Lytro βρίσκεται πίσω ακόμη και από entry
level φωτογραφικές compact. Βλέπετε, η
ανάλυση είναι μόνον 1,2Megapixel (!!) η
οθόνη – σκόπευτρο μικρή και τα χειριστήρια
στο ελάχιστο, στο επίπεδο μιας Lomo…. Με
το νέο firmware θα ρυθμίζεται η ευαισθησία



ISO, το φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας και
η έκθεση. Επίσης θα κυκλοφορεί σε νέα
χρώματα και θα διατίθεται και μέσω Amazon.

     
Ένας άκρως φωτογραφικό τριήμερα θα φιλοξενήσει η Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Μουσείου Φωτογραφίας και
φυσικά του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο 13/10 και ώρα 13.30’
θα πραγματοποιηθούν στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
(Μέσα στη Διεθνή Έκθεση) τα εγκαίνια της έκθεσης “Scopophilia” της Nan Goldin
(μαθαίνουμε ότι θα παρευρίσκεται κι η ίδια στα εγκαίνια). Στις 20.30’ την ίδια μέρα,
στη γκαλερί ΤΕΤΤΙΧ (Τσιμισκή-Διαλέττη 3) στα πλαίσια της οργάνωσης “Aspects of
Balkan Photography. Νέα διαδρομή σε καιρούς κρίσης” Θεσσαλονίκη 2012” θα
πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο: “Emotional Clothing”.
Συμμετέχουν οι Senay Ozturk (Βουλγαρία/Τουρκία), Margareta Kern (Βοσνία
Ερζεγοβίνη/UK), Irina Pidova (Βουλγαρία), Θανάσης Ράπτης, Μαρίνα Προβατίδου,
Γεωργία Γρηγοριάδου. Η επιμέλεια είναι του Θανάση Ράπτη. Την Κυριακή
προγραμματίστε μια βόλτα στο Μουσείο Φωτογραφίας στις 12:00 για να ξεναγηθείτε
στην έκθεση “Time in Turkey”. Στις 16.30’ θα ακολουθήσει στρογγυλό τραπέζι στο
Goethe Institut με θέμα: “Aspects of Balkan Photography. Νέα διαδρομή σε καιρούς
κρίσης”. Συμμετέχουν εκπρόσωποι χωρών των Βαλκανίων. Οι εισηγήσεις θα γίνουν
στα Αγγλικά και στα Ελληνικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.
Συμμετέχουν οι Branimir Karanovic, Καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών του
Βελιγραδίου, ο Yusuf Murat Sen, Καθηγητής στο Mimar Sinan Fine Arts University
της Κωνσταντινούπολης, ο Jovanovski Vladimir, πρόεδρος του φωτογραφικού
club Kozjak 50, που λειτουργεί από το 1950 στο Kumanovo της FYROM, ο Βασίλης
Καρκατσέλης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης,
ο Βαγγέλης Ιωακειμίδης, Διευθυντής του Μουσείου Φωτογραφίας και ο Emanuil
Treyman, υπεύθυνος διοργάνωσης του “Month of Photography” στη Sofia και του
Photovacation. Θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια τη Δευτέρα στις 7:30 της έκθεσης
“Aspects of Balkan Photography. Νέα διαδρομή σε καιρούς κρίσης” Θεσσαλονίκη
2012”, ομαδική έκθεση φωτογραφίας με τίτλο: “Κόσμοι υπό κατασκευή”.

! "#$%&
 site
Ένα νέο site δημιούργησε η ΕΦΕ Πρέβεζας πάνω στην πλατφόρμα social networking Ning ώστε
να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών. Το παράρτημα στην
Πρέβεζα της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρείας θα συγκεντρώνεται για τη νέα φωτογραφική
χρονιά κάθε Δευτέρα στις 20:00 στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Στις συναντήσεις μπορεί να
προσέλθει όποιος επιθυμεί να γίνει μέλος και να ενημερωθεί.
http://efeprevezas.ning.com/
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Τα σεμινάρια
του ΦΩΤΟγράφου
  &   
   studio

1
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2

Glamour
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' super $'()"& SONY
    E-Mount
Mετά τη VG-10 και τη VG-20 τις βιντεοκάμερες που μετέφεραν το σύστημα
φακών και αισθητήρων NEX και στο video τι πρέπει να περιμένουμε; Την
απάντηση την έδωσε η ίδια η Sony λίγες μέρες πριν τη Photokina αναγγέλλοντας
τα δύο λίαν ενδιαφέροντα νέα μοντέλα, που σταδιακά βρίσκουν το δρόμο τους στην
παγκόσμια αγορά.

Π

ροφανώς αναφερόμαστε στα μοντέλα NEX-VG900 δηλ. στην πρώτη full frame ΝΕΧ βιντεοκάμερα με
αισθητήρα παρόμοιο με αυτό της Α99 και NEΧ-VG30 που φοράει αισθητήρα 16Megapixel ίδιας γενιάς

με αυτόν των mirrorless φωτ. μηχανών NEX-5R και NEX-6. Tη μεγαλύτερη αίσθηση βέβαια στον κόσμο
των εικονοληπτών έκανε η VG-900 που ανατρέπει την ιδέα ότι μια full frame ψηφιακή βιντεοκάμερα πρέπει
να κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ και να αποτελεί προνόμιο των λίγων. Η μηχανή μοιράζεται τον ίδιο full
frame 24x36mm αισθητήρα CMOS Exmor 24Megapixel με τα μοντέλα SLT Alpha 99 και compact RX1 ενώ
έχει μοντούρα Ε-mount δανεισμένη από τις ΝΕΧ. Έτσι επιβεβαιώνονται εν μέρει όμως, οι φήμες που
ήθελαν το E-mount να έχει τις απαραίτητες φυσικές διαστάσεις ώστε να χωράει μεγάλο αισθητήρα.
Από την άλλη μεριά, οι φακοί Ε δεν έχουν την πρέπουσα καλυπτικότητα και για τον λόγο αυτό
για να δουλέψει σωστά η VG-900 xρειάζεται τον αντάπτορα LΑ-ΕΑ3 για φακούς συστήματος
Αlpha. Χάρη στο μέγεθος του αισθητήρα το ξεφοντάρισμα σε ανοικτά διαφράγματα είναι πλέον
πανεύκολη υπόθεση ενώ στα υπόλοιπα συγκριτικά πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η υψηλή
ευαισθησία, ο πολύ περιορισμένος ψηφιακός θόρυβος, η τονικότητα και συμπεριφορά ως
προς το bokeh. Όμως η προσωπικότητα της VG900 αναδεικνύεται στο video και μάλιστα στην
κινηματογραφικού επιπέδου απόδοση στη λειτουργία 24p Progressive και Cinema Tone Gamma
και Cinema Tone Color. Yποστηρίζεται AVCHD σε frame rate 24p, 60p και 60i. To υψηλότερο bitrate
είναι 28Mbps και το μικρότερο 9Mbps στο mode 1440x1080i/24.
Για τη σκόπευση εκτός από την οθόνη 3in. στο πλάι, αναλαμβάνει ρόλο και το EVF
τεχνολογίας OLED με ανάλυση 2359Κ pixel και μεγάλη ευκρίνεια και χρωματική
πιστότητα, που προέρχεται από την Α77 και A99. Στον τομέα του ήχου έχουμε
υποστήριξη 5.1 με το παρεχόμενο ρυθμιζόμενης απόκρισης παντοκατευθυντικό
μικρόφωνο Quad Capsule Spatial Array. Έναλλακτικά μπορεί να
προσαρμοστεί αντάπτορας για ΧLR επαφές μικροφώνου. Από
πλευράς εξόδου υπάρχει ασυμπίεστο HDMI.
H «μικρότερη» VG30 αποτελεί εξέλιξη της VG20 και η πιο
σημαντική της διαφορά είναι ότι θα παρέχεται με τη μορφή kit
μαζί με τον καινούργιο φακό SELP-182000 18-200mm f/3,56,3 Powerzoom. Ο τελευταίος σχεδιάστηκε ειδικά με βάση τις
απαιτήσεις των εικονοληπτών που τους είναι πολύ βολικό να έχουν
ένα χιειριστήριο zoom στο πλάι του (οπτικά σταθεροποιημένου με
σύστημα Οptical Steady Shot).

 168 • 

15 OKT

 2012

 

23

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

 

weddingphoto
   2012

186.094

*

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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DIVITEC AE
     
Με στόχο την πληρέστερη κάλυψη των
αναγκών του σύγχρονου φωτογραφείου
η Divitec AE επίσημος αντιπρόσωπος
της Kodak για την Ελλάδα ανακοίνωσε
την υπογραφή σειράς συμφωνιών
αντιπροσώπευσης και συνεργασίας
με σημαντικές εταιρίες που
δραστηριοποιούνται στον φωτογραφικό
κλάδο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε την
συνεργασία με την VIVITAR Compact,
η οποία παράγει ψηφιακές μηχανές και
βιντεοκάμερες, με την Verbatim, την
CITIZEN η οποία διαθέτει θερμικούς
εκτυπωτές για φωτογραφικά καταστήματα.
Η Vivitar προσφέρει μια πλήρη γκάμα
ψηφιακών μηχανών από 12 έως και 16
MP σε πολύ καλό design και απόλυτα
ανταγωνιστικές τιμές. Η Verbatim ίσως
η πλέον γνωστή στον φωτογραφικό
χώρο εταιρία μαγνητικών μέσων διαθέτει
πλήρη γκάμα που καλύπτει πλήρως τις
ανάγκες του σύγχρονου φωτογραφείου
με κορυφαία ποιότητα. Η CITIZEN
γνωστή πολυεθνική εταιρία είναι και ο
κατασκευαστής θερμικών εκτυπωτών
και με την συνεργασία της DIVITEC
παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά το
πετυχημένο μοντέλο Citizen CY. Πρόκειται
για θερμικό εκτυπωτή χαμηλού κόστους
κτήσης και χαμηλού κόστους αναλώσιμου
για εκτυπώσεις 10χ15 και 15χ20
DIVITEC 210 28 55080

 )'("'
 ! ."(+
' /7!

A"'* +,."+
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 hardware

Όταν η μη επανδρωμένη αποστολή Curiority προσεδαφίστηκε στον Άρη και το
διαστημικό όχημα Rover άρχισε την εξερεύνηση και την αποστολή φωτογραφιών,
για μας τους φωτογραφόφιλους το ερώτημα ήταν ένα. Με τι εξοπλισμό έγιναν οι
αρειανές λήψεις; Το MSL (Mars Science Lab) έχει δύο custom φωτογραφικές μηχανές
μία με φακό 34mm f/8 και οπτική γωνία 15° και ανάλυση 1200x1200pixel και μία
με τηλεφακό 100mm f/10 και ίδιο αισθητήρα. Οι μηχανές αυτές έχουν μεταβλητά
έγχρωμα φίλτρα ώστε να φιλτράρουν διαφορετικά μήκη κύματος σε nanometer
440, 525, 550, 675, 750, 865, 1034, 440 κλπ. καθώς και ουδέτερης πυκνότητας για
την παρατήρηση του ηλίου. Οι κάμερες επίσης τραβούν ταυτόχρονα video 720p,
πανοραμικά 360° καθώς και υλικό για 3D.

SanDisk
    !  

"  XQD

“Θα εξακολουθήσουμε να εξελίσσουμε το φορμά Compactflash και δεν θα
στραφούμε στο (πολυδιαφημισμένο) XQD”. Τάδε έφη η Susan Park, Director of
Product Marketing, Retail Imaging της Sandisk. H εταιρία είχε αναμειχθεί στην
εξέλιξη του φορμά Compactflash και της πιο πρόσφατης εκδοχής του με την
ονομασία CFast που προσφέρει ταχύτητες διαμεταγωγής ως 600MB/sec. Προς το
παρόν το CFast έχει βρει υποστήριξη από την Canon και τη PhaseOne ενώ η Nikon
κλίνει προς το XQD – αν και η Sony, μοναδική ως σήμερα κατασκευάστρια εταιρία
των σπάνιων καρτών XQD δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη πρόθεση να το ενσωματώσει
σε δικά της μοντέλα SLT και CSC.
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Athens Art Studio
       2012-2013
Τέσσερα άκρως ενδιαφέροντα σεμινάρια θα φιλοξενήσει φέτος το Athens Art
Studio του Αλέξανδρου Βογιατζάκη και Γιώργου Μυριαγκού. Το Athens Art
Studio φιλοδοξεί να καλύψει τις φωτογραφικές ανάγκες της φωτογραφικής

Kodak
   

 Axe T-Max P3200

Η Kodak ανακοίνωσε ότι σταματάει η κυκλοφορία
του ασπρόμαυρου φιλμ Axe T-Max P3200. Η
αιτία σύμφωνα με την Kodak είναι η χαμηλή

κοινότητας της Αθήνας είτε είναι ερασιτέχνες, φοιτητές, ή επαγγελματίες
φωτογράφοι- προσφέροντας ένα σύγχρονο χώρο με όλο τον απαραίτητο
εξοπλισμό, αλλά και την δυνατότητα φιλοξενίας συναντήσεων και δράσεων,
και πλήθος βοηθητικών χώρων που θα υποστηρίζουν πρακτικά οποιαδήποτε
φωτογραφική εργασία και εκδήλωση. Μετά από την περυσινή επιτυχημένη

ζήτηση του προϊόντος και συμβουλεύει όσους το

χρονιά τα σεμινάρια φέτος θα είναι ετήσια και θα διαχωρίζονται σε τέσσερα

χρησιμοποιούσαν να προτιμήσουν το T-Max 400,

επίπεδα. Αρχικά θα προσφέρεται το σεμινάριο Εισαγωγής στην Φωτογραφία
που απευθύνεται σε ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο

το οποίο μπορεί να δεχτεί υποέκθεση κατά ένα stop
χωρίς πουσάρισμα.

της φωτογραφίας. Διδάσκονται οι βασικές αρχές φωτογραφίας, οι τεχνολογίες
Φωτογραφικών μηχανών κ.α. Για όσους είναι έτοιμοι να εμβαθύνουν
ακόμα περισσότερο υπάρχει το σεμινάριο εκμάθησης τεχνικών στούντιο και
εφαρμοσμένης φωτογραφίας, το οποίο περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση

iPhone 5
 

     

Φαίνεται ότι το iPhone 5 εξελίσσεται σε μεγάλο
πονοκέφαλο για την Apple. Πρώτα ήλθαν
οι γκρίνιες για το αλουμινένιο περίβλημα
που γρατζουνιέται εύκολα και κάνει το λίγων
ημερών πανάκριβο κινητό να φαίνεται σαν
…κακομεταχειρισμένο. Μετά στα fora βγήκαν
διάφοροι χρήστες και αποκάλυψαν ότι υπό
ορισμένη γωνία ο φακός υποφέρει από έντονα
προβλήματα purple fridge δηλ. ματζέντα χροιών
που αλλάζουν και καταστρέφουν τη χρωματική
ισορροπία. Μερικοί διατύπωσαν εικασίες ότι η
Apple έχει αφαιρέσει/τροποποιήσει το Infrared
φίλτρο και άλλοι ότι φταίει ο φακός. Μέχρι
στιγμής πάντως η Apple δεν έχει εκδώσει

στο στούντιο φωτογραφίζοντας κατά την διάρκεια των μαθημάτων καθώς και
θεωρητικά μαθήματα φωτογραφίας, ψηφιακής εκτύπωσης, καθώς και επισκέψεις
αναγνωρισμένων φωτογράφων και επαγγελματιών που παρουσιάζουν τη
δουλειά τους και μοιράζονται τις εμπειρίες τους. Όσοι το επιθυμούν θα έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουν και φέτος το σεμινάριο Επιτυχημένης Σύνθεσης
Εικόνας και Οπτικής Αντίληψης. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα διδαχθούν
βασικές αρχές αισθητικής και σύνθεσης εικόνας. Επιπροσθέτως θα αναπτύξουν
μέσα από φωτογραφική εφαρμογή αλλά και κριτική εικόνας, την κριτική τους
αντίληψη προκειμένου να ενισχύσουν την ικανότητα τους επιλογής εικόνων.
Εισηγήτρια είναι η Ρούλα Τριβιζάκη. Και τέλος ο φωτογράφος Νίκος Βασιλάκης
θα διδάξει 30ωρο σεμινάριο Photoshop, όπου οι συμμετέχοντες θα μάθουν τα
εργαλεία του Photoshop, τις βασικές αρχές επεξεργασίας των φωτογραφιών και θα
έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν και δικές τους φωτογραφίες.
Πληροφορίες – έγγραφες: 210-9939995 , 210-9703980.
www.athensartstudio.gr info@athensartstudio.gr

επίσημη ανακοίνωση.

ColorMunki Smile
        
H έλευση μεγάλων και καλής ποιότητας οθονών για επεξεργασία
εικόνας σημαίνει ότι οι χρήστες θα έχουν αυξημένο ενδιαφέρον
για τη σωστή λειτουργία τους. Με αυτό το σκεπτικό αναμένεται
αύξηση της ζήτησης για προσιτά και εύχρηστα συστήματα
καλιμπραρίσματος. Σε αυτά τα πλαίσια κινείται το X-Rite ColorMunki
Smile, που η ίδια η εταιρία χαρακτηρίζει ως Entry Level Color
Calibration Solution δηλ. εισαγωγική λύση για καλιμπράρισμα.
Περιλαμβάνεται ο αισθητήρας με ειδική πρόβλεψη για σωστή
λειτουργία και σε μόνιτορ με LED backlight και ειδικό software
που έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία χρήσης. Μπορούν
ακόμη να καλιμπράρονται με ομοιογένεια ακόμη και πάνω από
ένα monitor ανά υπολογιστή όπως όταν υλοποιούμε
Virtual Desktop. Oι πιο προχωρημένοι χρήστες
μπορούν ν΄αναζητήσουν άλλα
προϊόντα όπως το ColorMunki
Display καθώς και το
επαγγελματικό i1Display Pro.
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Προθεσμία πέντε ημερών θα έχουν οι επιτηδευματίες και οι επιχειρήσεις για

Vaclav

να αποδεχθούν την υπαγωγή τους στη νέα περαίωση, από τη στιγμή που θα
παραλάβουν το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας.

Macek
Το Athens House of Photography
θα φιλοξενήσει την ομιλία και την
παρουσίαση του βιβλίου από τον

Α

υτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την

οποία παρατείνονται έως 31 Δεκεμβρίου 2012 οι προθεσμίες παραγραφής του
δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής

καθηγητή Vaclav Macek, επιμελητή,
ιστορικού τέχνης και

φόρων τελών και εισφορών που λήγουν 31 Δεκεμβρίου 2011. Η παράταση,

διευθυντής του Μήνα Φωτογραφίας
της Μπρατισλάβα. Η ομιλία είναι σε

όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, αφορά κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής
υποθέσεων, όπως υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 και 2005,
υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, υποθέσεις με

συνεργασία με την Ιωάννα Βασδέκη,
επιμελήτρια και ιστορικόs τέχνης.

κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία και υποθέσεις μη υποβολής δήλωσης.

Ο κ. Macek θα μιλήσει για το Μήνα
Φωτογραφίας της Μπρατισλάβα,

Με την εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες προς τις εφορίες για τις διαδικασίες που πρέπει

καθώς και θα παρουσιάσει το έργο

να ακολουθήσουν για την ενημέρωση των φορολογούμενων.

του, «Ιστορία της ευρωπαϊκής
Φωτογραφίας», η οποία είναι η
πρώτη πλήρης εγκυκλοπαίδεια

Ειδικότερα:
- Οι εφορίες θα καλούν τηλεφωνικά τον επιτηδευματία για έλεγχο.
- Θα επιδίδεται στον φορολογούμενο το εκκαθαριστικό σημείωμα της περαίωσης.

για την ιστορία της φωτογραφίας
του 20ου αιώνα. «Η Ιστορία της
ευρωπαϊκής Φωτογραφίας (19002000)» είναι ένα διεθνές ερευνητικό

- Εάν ο φορολογούμενος αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εντός προθεσμίας
των πέντε ημερών, ο έλεγχος θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε.

πρόγραμμα πανευρωπαϊκού

έλεγχος.

μεγέθους όπου χωρίζεται σε τρεις
τόμους / τόμος 1 - 1900-1938, τόμος
2 - 1939-1969, τόμος 3 - 1970-2000.

Επισημαίνεται ότι στη νέα ρύθμιση για την περαίωση μπορούν να υπαχθούν
όχι μόνο όσοι δεν είχαν αποδεχθεί την προηγούμενη ρύθμιση, αλλά και
φορολογούμενοι που είχαν εξαιρεθεί από αυτήν. Πρόκειται για επιχειρήσεις που

Επίσης θα μιλήσει η επιμελήτρια
Νίνα Κασσιανού, η οποία έγραψε το

έχουν ανέλεγκτες χρήσεις στις οποίες τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα υπερβαίνουν
τα 20 εκατ. ευρώ και φθάνουν έως 40 εκατ. ευρώ. Επίσης υπάγονται υποθέσεις των

κεφάλαιο της ελληνικής
φωτογραφία για Τόμος Ι. Θα

επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών όπως και οι
υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων, οι οποίοι το 2008 διέθεταν ακίνητη

υπάρξει είσοδος 5 ευρώ , δωρεάν
για τα μέλη και σπουδαστές. Μετά

περιουσία αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 400.000 ευρώ. Επίσης υπάγονται
υποθέσεις που αφορούν δηλώσεις των οικονομικών ετών 2007, 2008, 2009 και 2010
οι οποίες υπήχθησαν στις διατάξεις για τον αυτοέλεγχο και δεν είχε αρχίσει ο έλεγχος
πριν τις 22 Αυγούστου 2011.

- Εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί το Εκκαθαριστικό Σημείωμα τότε θα ξεκινά ο

τη διάλεξη θα ακολουθήσει δεξίωση
και ευκαιρία συνάντησης με τον κ.
Macek. Αποκλειστικά για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, ο πρώτος τόμος
της Εγκυκλοπαίδειας θα είναι προς
πώληση στο βιβλιοπωλείο του
Athens House of Photography.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, επίσης, ότι προτεραιότητα στην επίδοση των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων της περαίωσης θα έχουν :
- Οι φορολογούμενοι με τον υψηλότερο τζίρο.
- Όσοι εξαιρέθηκαν από την προηγούμενη περαίωση επειδή είχαν ακίνητη περιουσία
πάνω από 400.000 ευρώ (αντικειμενικής αξίας).

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
 168 • 

15 OKT

 2012

 

27

ON LINE 

 

O IMAGING - E 

 

 $#& #& J 

J # facebook

 *$4 #& ...!#& '% '9!
     + 

Meintasis George

Η δημοφιλής στήλη του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Ελλάς -γελάς, στο Facebook.
Στείλτε και εσείς τις δικές σας αστείες καταγραφές από την νεοελληνική πραγματικότητα
γιατί μόνο το χαμόγελο θα μας σώσει. :-)

http://www.facebook.com/groups/Ellas.gelas

Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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Ο Γιώργος Μαλεκάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Έχει σπουδάσει Οικονομικά αλλά ασχολείται με τη φωτογραφία
από το 1990. Είναι επαγγελματίας φωτογράφος μόδας από το 1995 και συνεργάζεται με οίκους και περιοδικά από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
www.malekakis.com
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   : 210 8541400, info@photo.gr
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