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Πολύ συχνά στο περιοδικό γινόμαστε 

αποδέκτες αγωνιωδών ερωτημάτων 

από νέους κυρίως φωτογράφους που 

αναζητούν συμβουλές και τρόπους για το 

πώς θα ξεκινήσουν την επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία. Με άλλα λόγια θέλουν να μάθουν 

πώς θα καταφέρουν να κλείσουν καμιά δουλειά 

και να αναπτύξουν σιγά – σιγά το ταλέντο και 

τη δράση τους. Ομολογώ ευθύς εξ αρχής ότι 

δεν γνωρίζω κάποιο καλά κρυμμένο μυστικό 

ή κάποια μαγική συνταγή πού να οδηγεί στην 

επιτυχία. Αυτά που λέω κατ’ ιδίαν, όταν ο χρόνος 

το επιτρέπει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα πω 

και δημοσίως. Ιδού λοιπόν ποια είναι τα πέντε 

βασικά σημεία που - κατά την ταπεινή μου 

γνώμη - πρέπει να προσέξει κάθε 

νεοεισερχόμενος, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει 

τις απαραίτητες γνώσεις (τεχνικές και αισθητικές) 

για να ασκήσει το φωτογραφικό επάγγελμα. 

Tα παραθέτω χωρίς αξιολογική σειρά.

Παρουσία στο διαδίκτυο.

Δεν επιτρέπεται σήμερα άτομο με ανησυχίες, 

πολύ δε περισσότερο επαγγελματίας, που κινείται 

στον χώρο της τεχνολογίας και δη νέος στην 

ηλικία, να μην διαθέτει το δικό του, προσωπικό 

site. Απλό, λειτουργικό καλαίσθητο και φυσικά 

δίγλωσσο. Ο πιο απλός τρόπος για να μάθουμε 

πως είναι αυτά τα site είναι να δούμε την δομή 

και το περιεχόμενο αντίστοιχων site φτασμένων 

επαγγελματιών του εξωτερικού.  

Εξειδίκευση και προσωπικό ύφος

Εκεί που είμαστε δυνατοί, εκεί που έχουμε 

αυτοπεποίθηση και ξέρουμε ότι τα καταφέρνουμε 

καλά, εκεί τα δίνουμε όλα. Η λογική του να 

δείχνουμε λίγο απ’ όλα δεν δουλεύει. Αυτό το 

προνόμιο ο υποψήφιος πελάτης το αναγνωρίζει 

μόνον στα μεγάλα και αναγνωρισμένα studio. 

Δουλειά, δουλειά, δουλειά!

Την πρώτη δουλειά που παίρνουμε από κάποιον 

πελάτη (εκτός της κάλυψης γάμου που γίνεται 

μία και μόνον φορά!) την εκτελούμε δωρεάν 

σαν να την είχαμε πληρωθεί πανάκριβα, με 

επαγγελματισμό και συνέπεια που θα αφήσουν 

άφωνο τον πελάτη μας. Τα λεφτά θα βγουν 

πολλαπλάσια από τις επόμενες δουλειές που 

σίγουρα θα μας αναθέσει. Κλασικό κόλπο αλλά 

δουλεύει πάντα.

Διαφημιστείτε σοβαρά 

Μην ροκανίζετε το κύρος σας ανεβάζοντας 

φωτογραφίες σας οπουδήποτε. Τουτέστιν στα 

διάσπαρτα γκρουπ και ομάδες που υπάρχουν Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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στο facebook και σε άλλα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης. Εντοπίστε τον χώρο 

που σας ταιριάζει και “χτυπήστε” υπεύθυνα και σοβαρά. Όταν και όποτε βγάλετε 

χρήματα να θυμόσαστε ότι θα πρέπει τα μισά να πάνε στη διαφήμιση και 

προβολή σας. Πως θα γίνει αυτό, εσείς θα το ανακαλύψετε. 

Όλα είναι marketing...

Εάν δεν ξέρουμε να πουλάμε την δουλειά μας ας καταφύγουμε στις υπηρεσίες 

ενός καλού μας φίλου. Και επειδή τα ετερώνυμα έλκονται ας παραχωρήσουμε 

αυτό το δικαίωμα στην (στον) σύντροφό μας που θα τα καταφέρνει σίγουρα 

καλύτερα από εμάς!  

Το θέμα φυσικά δεν είναι δυνατόν να εξαντληθεί στις λίγες αράδες αυτού 

του σημειώματος. Προσπάθησα να αναπτύξω συνοπτικά κλασικούς τρόπους 

διείσδυσης και επιβίωσης στην αγορά. Υπάρχουν κι` άλλοι τρόποι ανορθόδοξοι 

και πολύ ιδιαίτεροι για τους οποίους όμως θα μιλήσουμε μια άλλη φορά.
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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 �"����) '�.�!)��+#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���4#$��"�&: 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.
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� Photobusiness Weekly �
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	 �
� photobusiness@photo.gr 
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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. 

<����" !. +)�=$� !#& $">,�#& 4.�.%��4'>)&!
��� �	���������� ��
 �����
...

www.photo.gr
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Μόνο 1.190€

���.: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr

CP D707 DW
� ��� �������	 
�����	 ������������	 �������	 
�� �������� 800 ����������	 10x15 ��� ���. 

CP D70 DW
�� �������� 
400 ����������	 
10�15 ��� ���

Μόνο 

890€

+ ΦΠΑ

+ ΦΠΑ

www.damkalidis.gr
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Mε έκπληξή μας περιέπεσε στην αντίληψή μας η 

πρόσφατη είδηση από την Κέρκυρα (πρωτοδημοσιεύτηκε 

στο www.corfupress.gr) για σύλληψη, άσκηση δίωξης 

και κατάσχεση υπολογιστή και φωτογραφικής μηχανής 

κατά χρήστη του Facebook διότι υπέπεσε στο αδίκημα (;) 

της ανάρτησης φωτογραφίας από μικρής κλίμακας ένταση 

μεταξύ αστυνομικής δύναμης και διαδηλωτών. 

Ανεξάρτητα από την πολιτική φύση του γεγονότος, 

αναρωτηθήκαμε για τα παρακάτω και ζητήσαμε την άποψη 

της ΕΦΕ και του ΦΟΙΒΟΥ. 

‘‘...α. Κατά πόσον στοιχειοθετείται κάποιο αδίκημα; 

β. Αν σύμφωνα με την δική σας εμπειρία υπάρχει 

αντίστοιχο ιστορικό δίωξης κατά φωτορεπόρτερ ή άλλου, 

για καταγραφή/κάλυψη/δημοσιοποίηση γεγονότος 

δημόσιου ενδιαφέροντος όπως είναι μια διαδήλωση; 

γ. Πως μπορεί να ισχύει η έννοια του προσωπικού 

δεδομένου όταν πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς 

σε υπηρεσία; 

δ. Αν γνωρίζετε κατά πόσον η παραβίαση προσωπικού 

δεδομένου επισύρει αυτεπάγγελτη δίωξη ή μόνο μετά από 

έγκληση του «παθόντα» (μήνυση);

ε. Μήπως έτσι «δια της πλαγίας οδού» και με την 

στο έπακρο διασταλτική ερμηνεία των περίφημων 

προσωπικών δεδομένων  ποινικοποιείται στο σύνολό του 

το φωτορεπορτάζ και μάλιστα χωρίς ρητή νομοθεσία;...”

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ    

                                                                                                Αθήνα 2-11-12

Σχετικά με τα ερωτήματα που μας θέσατε, δε σας κρύβουμε πως το θέμα που 

μας ζητήσατε να σχολιάσουμε μας δημιούργησε πολλούς προβληματισμούς, 

καθώς αυτό αφορά πολίτη και όχι επαγγελματία φωτορεπόρτερ, που με τη 

φωτογραφική του μηχανή (ή το κινητό του τηλέφωνο) κατέγραψε κάποιες 

σκηνές και μετά τις ανάρτησε σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, με τις όποιες 

συνέπειες αυτό είχε. Περαιτέρω πολλές από τις ερωτήσεις  που μας θέσατε 

άπτονται νομικής απάντησης και όχι της Ένωσής μας.

Χωρίς να υποτιμούμε το περιστατικό και τη σοβαρότητά του, καθώς φαίνεται 

να εντάσσεται σε μια γενικότερη παρατηρούμενη  προσπάθεια επιχείρησης 

περιορισμού, της ελευθερίας του Τύπου και της πλουραλιστικής ενημέρωσης, 

αλλά και της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να 

συγχέεται με την δραστηριότητα των επαγγελματιών. 

Οι επαγγελματίες φωτορεπόρτερ εργάζονται με άλλα δεδομένα (τους 

δημοσιογραφικούς κανόνες) και οι φωτογραφίες τους προορίζονται κατά 

κανόνα για δημοσίευση στα ΜΜΕ. 

Θεωρούμε λοιπόν παρακινδυνευμένο το να απαντήσουμε ως εργαζόμενοι 

στον Τύπο (βάσει των ερωτημάτων που θέσατε) για τους απλούς πολίτες που 

δημοσιοποιούν φωτογραφίες τους οπουδήποτε.

Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και είμαστε στη διάθεσή σας να θέσουμε τις 

διαφορές τους κάποια άλλη στιγμή, καθώς όπως γνωρίζετε οι μέρες αυτές 

είναι πολύ δύσκολες για τον κλάδο μας.  Άλλωστε γι’ αυτό το θέμα  έχουμε 

τονίσει δεκάδες φορές τον τελευταίο καιρό, πως πολύς κόσμος ταυτίζει την 

επαγγελματική φωτοειδησεογραφία με την απλή καταγραφή γεγονότων από 

πολίτες που φέρουν μηχανή στα χέρια τους και οι οποίοι προβαίνουν στη 

συνέχεια σε διαχείριση των φωτογραφιών τους σε χώρους όπου κατά κανόνα 

δεν φαίνεται γνωρίζουν τους εκεί ισχύοντες  κανόνες (όπως αυτών λ.χ. της 

απώλειας κατά κανόνα των πνευματικών δικαιωμάτων των φωτογραφιών που 

αναρτούν στα διάφορα κοινωνικά δίκτυα) και μπορούν να αποβούν επικίνδυνες.

Θα χαρούμε πολύ να θέσουμε τις λεπτές αυτές ισορροπίες στο αναγνωστικό 

σας κοινό κάποια άλλη στιγμή, για να μπορέσει και αυτό να προστατευτεί αλλά 

και να μπορεί να προβαίνει σε  σωστότερη διαχείριση των φωτογραφιών του.

Φιλικά,  Για το Δ.Σ. της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας

Ο Πρόεδρος: Μάριος Λώλος        Ο Γεν. Γραμματέας:  Χριστίνα Ζαχοπούλου

ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΙΒΟ
Σχετικά με την από 30-10-12 ηλεκτρονική επιστολή 

σας με θέμα «Δίωξη για απλή καταγραφή γεγονότος 

δημόσιου ενδιαφέροντος - ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ 

ΑΠΟ ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ», εφ` όσον η δίωξη ασκήθηκε  

σύμφωνα με τα όσα αναφέρετε, πράγματι το θέμα είναι 

εξαιρετικής σοβαρότητας.

Όσον αφορά το αίτημά σας για σχολιασμό από τον 

ΟΣΔ ΦΟΙΒΟΣ, σύμφωνα με τα όσα περιήλθαν έως 

αυτή τη στιγμή σε γνώση μας συμπεριλαμβανομένης 

και της επιστολής σας, το συγκεκριμένο θέμα, 

δεδομένου ότι δεν αφορά υπόθεση πνευματικών 

δικαιωμάτων, εκφεύγει των σκοπών και των 

αρμοδιοτήτων του Οργανισμού μας και κατά συνέπεια, 

βάσει του καταστατικού και των νόμων, δεν θα 

μπορούσαμε να προβούμε σε νομική γνωμάτευση ή 

σχολιασμό. 

Ενδεχομένως σε σχολιασμό επί ορισμένων 

ερωτημάτων σας θα μπορούσαν να προβούν οι 

αρμόδιοι συνδικαλιστικοί φορείς.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

Με εκτίμηση, Για το ΔΣ του ΦΟΙΒΟΥ

Ο Πρόεδρος: Γ. Παπαθανασίου   

Ο Γεν. Γραμματέας: Δημ. Τσεβάς

www.corfupress.gr
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

NEO TEYXΟΣ Noεμβρίου - Δεκεμβρίου
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=149
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Windows 8
! ��� ����������" ����� ��#� �#� ����$� �� ���� Interface ��� ���!!!

To λειτουργικό που θα γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο mobile και το desktop 

computing, ανάμεσα στα smartphones και τα tablets είναι πλέον μαζί μας. Η πιο 

πολυσυζητημένη έκδοση των «παραθύρων» τα Windows 8 αναγγέλθηκαν επίσημα στις 26 

Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον CEO της Microsoft Steve Balmer υπάρχουν 670εκ. PC έτοιμα 

ν’ αναβαθμιστούν  και ακόμη 400εκ. καινούργια PC διάφορων κατηγοριών (desktop, 

laptop, tablet) που αναμένεται ότι θα διατεθούν στη αγορά τη χρονιά που μας έρχεται. 

Με τα Windows 8 ουσιαστικά εγκαινιάζεται το Windows Store που θα πουλάει apps στο 

πρότυπο του Μac App Store και του Google Play, αν και η Microsoft δεν κατάφερε 

να πετύχει το διαφημισμένο της στόχο ότι την πρώτη μέρα διάθεσης των Windows 8 θα 

υπήρχαν διαθέσιμα τουλάχιστον 10.000 apps. O Steve Sinofsky επικεφαλής του τμήματος 

Windows Live της Microsoft, μίλησε για τις βελτιώσεις στον πυρήνα που αντανακλούν σε 

μεγαλύτερη χρηστικότητα δηλ. πολύ πιο γρήγορη εκκίνηση, μικρότερη κατανάλωση μνήμης 

RAM, συμβατότητα και χαμηλές απαιτήσεις σε παροχή ενέργειας. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον 

1000 PC διάφορων κατασκευαστών έχουν πιστοποιηθεί για Windows 8. 

Τρεις ίδιες (?) εκδόσεις
Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε ότι θα υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδόσεις: 

1. Τα «κανονικά» Windows 8 που ακολουθούν την αρχιτεκτονική X86 με προθήκες 

χαρακτηριστιών όπως κρυπτογραφημένη προστασία των δεδομέων με BitLocker, απλοποίηση 

της λειτουργίας Remote Desktop, υποστήριξη εικονικών δίσκων με φορμά VHD και ISO, άμεση 

αλλαγή localization (όπως π.χ. όταν ταξιδεύουμε από τη μία χώρα στην άλλη) δεν αλλάζει 

μόνο το keyboard layout αλλά ολόκληρο το interface της γλώσσας στο περιβάλλον εργασίας.

2. Τα Windows 8 Pro θα είναι η “πολυτελής” έκδοση που θα περιέχει το Media Center 

(το οποίο δεν θα διατίθεται στα 

…απλά Windows 8) και θα στοιχίζουν 

περισσότερο γιατί η εταιρία πληρώνει 

δικαιώματα για διάφορα codecs π.χ. 

MPEG-4, Dolby κλπ. 

3. Τα Windows RT θα τρέχουν σε 

επεξεργαστές με αρχιτεκτονική ARM 

(φθηνές CPU non Intel, ίδιες με 

των κοινών tablet) δημιουργώντας 

το περιβάλλον Surface δηλ. την 

παραλλαγή για tablet, Microsoft 

Surface. Με άλλα λόγια θα είναι ένα 

λειτουργικό που δεν μπορεί ο χρήστης 

να εγκαταστήσει μόνος του, θα έχει 

την ίδια οθόνη Start με τα χρωματιστά 

παραλληλόγραμμα και περιέργως 

για tablet θα υποστηρίζει πολλαπλές 

οθόνες. Για να μην σας μπερδέψουμε 

Surface θα λέγονται τα tablet της 

ίδιας της Microsoft και RT των άλλων 

κατασκευαστών. Από την άλλη μεριά 

πρέπει να διευκρινήσουμε ότι οι 

εφαρμογές X86 δεν θα τρέχουν. 
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�"�������.Windows 8 Phone
O πυρήνας της έκδοσης Windows 8 Phone είναι πολύ κοντινός αλλά όχι ταυτόσημος 

με την RT (tablet). Το Interface είναι ίδιο ενώ διατηρείται η συμβατότητα (backward 

compatibility) με τις περισσότερες εφαρμογές (apps) για Windows Phone. Ήδη σε 

ξεχωριστή εκδήλωση στις 29 Οκτωβρίου αναγγέλθηκαν οι νέες συσκευές Windows 8 

Phone από μέρους κατασκευαστών όπως HTC, Nokia και Samsung. Η Microsoft ελπίζει 

πολύ στην λειτουργική ενσωμάτωση του Skype (που έχει εξαγοράσει) όπως και στη 

συνεργασία με Facebook, Twitter κλπ. 

Τεράστια καμπάνια αλλά και σύγχυση…
Το κονδύλι προβολής των Windows φθάνει (κρατηθείτε) το ιλιγγιώδες και ασύλληπτο 

ποσόν του .1,5 δις δολ. Καλά διαβάσατε. Μέρος θα διατεθεί για τεράστια πόστερ, για …

graffiti, για banner αλλά και συμβατικά διαφημιστικά σποτ. Και όμως. Παρά το χρήμα που 

έχει διατεθεί, παρά την επικοινωνία μέσα από το internet, για τους δυνητικούς αγοραστές 

τα πράγματα δεν είναι όσο θα έπρεπε σαφή. 

Οι περισσότεροι χρήστες δεν έχουν συνειδητοποιήσει τις διαφορές ανάμεσα στα νορμάλ 

Windows 8 και τα RT, διατελώντας σε απορία για το βαθμό συμβατότητας ανάμεσα στα 

φαινομενικά ίδια λειτουργικά. Κι όμως παρά την ομοιότητα ο πυρήνας (kernel) είναι 

διαφορετικός. Παραπέρα σύγχυση προκύπτει από το γεγονός ότι έχουν αναγγελθεί άλλα 

tablet της Microsoft διπλάσιας τιμής ($1000) από τα Surface RT που θα κοστίζουν περί τα 

$500, που θα τρέχουν κανονικά Windows 8. 

Chromebook και μια νέα εποχή
Εκείνο που ακόμη κανείς δεν ομολογεί, είναι η μάχη των νέων λειτουργικών της 

Cloud εποχής. Εκεί που οι παλιοί χρήστες είναι συνηθισμένοι στους ανεξάρτητους 

(self contained) υπολογιστές με τα εγκατεστημένα λειτουργικά και την αποθήκευση 

στα δικά τους ψηφιακά μέσα, η εμφάνιση των tablet αλλάζει το παιγνίδι. Aρχικα η 

ιδέα της Apple με το iPad ήταν να δώσει ένα cool υποκατάστατο του υπολογιστή, 

ένα υβρίδιο eBook reader και Internet browser της μοντέρνας εποχής. Όμως η 

εντυπωσιακή αποδοχή από το κοινό έφερε το tablet στη θέση του μοναδικού 

υπολογιστή για αρκετούς χρήστες. Η Google άρπαξε την ιδέα πιο σφικτά απ όσο 

νομίζουμε. Παρότι το Android δεν έχει το ίδιο μερίδιο με το iOS στα tablet, εν 

τούτοις η δημοτικότητά του αυξάνεται αλματωδώς. Δεν είναι τυχαίες οι κινήσεις με 

Samsung/Google Chromebook

Oθόνη 11,6in.

Πληκτρολόγιο

Πάχος 1,7εκ.

Μπαταρία για 6 ώρες

Εκκίνηση σε 10sec.

Δωρεάν αποθηκευτικός χώρος στο cloud 

(Google drive) 100GΒ

το άκρως δημοφιλές “tablet των φτωχών 

Nexus 7” και το πολύ πρόσφατο Nexus 

10. Ακόμη περισσότερο, δείτε τις πρακτικές 

επιπτώσεις από την πιο Cloud based 

συσκευή . Ιδού το νέο προσιτόGoogle 

Chromebook, κατασκευασμένο under 

license από την Samsung. Ένα υβρίδιο 

tablet και laptop, που βασίζεται στο 

λειτουργικό Chrome OS στην προκλητικά 

χαμηλή τιμή των $250. To Chromebook 

επανεμφανίζεται για δεύτερη φορά μετά τις 

περυσινές ενσαρκώσεις από την Samsung 

και την Asus. Τώρα στην πιο φθηνή του 

εκδοχή, είναι η ορατή υλοποίηση μιας 

παλιάς προφητείας, που διατυπωνόταν 

πριν δέκα χρόνια, ότι κάποια στιγμή οι 

υπολογιστές θα είναι προέκταση του 

internet browser και όχι το αντίθετο. 

Τότε αυτή η υπόθεση εργασίας φαινόταν 

τραβηγμένη από τα μαλλιά… Τώρα είναι 

πραγματικότητα.
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http://www.epson.gr/gr/el/viewcon/corporatesite/cms/index/1009
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Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

� Mary Katrantzou 
…��� �� ����&����� ��������� ��	 ����	

Η Mary Katrantzou, η Ελληνίδα σχεδιάστρια, συνεργάστηκε για 

άλλη μια φορά με τον φωτογράφο Erik Madigan Heck για ένα 

πολύ διαφορετικό editorial από αυτά που μας έχουν συνηθίσει τα 

περιοδικά μόδας. Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν η συλλο-

γή φωτογραφιών Surreal Planes και όπως δήλωσε και ο ίδιος ο 

φωτογράφος “σηματοδοτεί τελείως διαφορετική προσέγγιση της 

δουλειάς μου όπου προσπαθώ να εκμηδενίσω την απόσταση μεταξύ 

φωτογραφίας και εικονογράφησης, εξαλείφοντας τα φωτογραφι-

κά στοιχεία και ζωγραφίζοντας πάνω σε διαφορετικές επιφάνειες 

με διάφορα χρώματα στο post production, σε μια προσπάθεια να 

φέρων πιο κοντά την ζωγραφική, ως διαδικασία και ως φόρμα”. 

Φυσικά αυτή η δουλειά δεν μπορούσε να δημοσιευτεί σε ένα απλό 

περιοδικό μόδας. 

Δημοσιεύτηκε λοιπόν στο ακριβότερο περιοδικό του κόσμου, το 

Nomenus Quarterly. Το Nomenus Quarterly, είναι ένα περιορισμένης 

κυκλοφορίας περιοδικό που δημοσιεύει original ή προηγουμένως 

αδημοσίευτες φωτογραφίες. Και η τιμή αυτού… κατά μέσο όρο 

2.500 δολάρια. Στην πραγματικότητα δηλαδή είναι μια τυπωμένη 

γκαλερί τέχνης. Μάλιστα μέσα στην κρίση ο εκδότης αποφάσισε να 

μειώσει το τιράζ από τα 50 τεύχη στα 10 και να αυξήσει την τιμή στα 

6.500 δολάρια. 

Βέβαια το site προσφέρει και άφθονο υλικό από σημαντικούς 

καλλιτέχνες για όποιον δεν μπορεί να αγοράσει το τελευταίο 

τεύχος(!).

http://www.nomenusquarterly.com 

Low Key
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onOne Software
Perfect Photo Suite 7

H onOne, διάσημη για τα εύχρηστα 

φωτογραφικά της software, 

κυκλοφόρησε την έβδομη 

έκδοση του Perfect Photo Suite 

7 που προσανατολίζεται στο να 

επιλύσει τα πιο συνηθισμένα 

φωτογραφικά προβλήματα και να 

ενισχύσει την δημιουργικότητα των 

φωτογράφων είτε είναι ερασιτέχνες 

είτε είναι επαγγελματίες. Η σουίτα 

περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά 

εργαλεία: το Perfect B&W για 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 

το Perfect Portrait για εύκολο 

ρετουσάρισμα φωτογραφιών, το 

Perfect Effects και FocalPoint για 

δημιουργικά εφέ, το Perfect Layers 

για εργασία με layers χωρίς το 

Photoshop, το Perfect Mask για την 

αντικατάσταση backgrounds και το 

Perfect Resize για μεγέθυνση των 

εικόνων.

Kodak
iPhone App ��� ���� (!)

Η Kodak ανακοίνωσε την 

κυκλοφορία μια νέας εφαρμογής 

για το iPhone με την οποία 

οι χρήστες θα μπορούν να 

ενημερώνονται άμεσα για το 

που μπορούν να βρουν και να 

αγοράσουν φιλμ της εταιρείας. 

Εκτός από τα σημεία που 

πωλούνται φιλμ, το app δίνει 

διάφορες συμβουλές για το πώς 

οι χρήστες θα χρησιμοποιήσουν 

σωστά τα φιλμ αλλά και που 

μπορούν να τα εμφανίσουν 

(υποθέτουμε στις ΗΠΑ). To app 

είναι διαθέσιμo στο iTunes store.

Panasonic AG-M41 
���&����� �#� professional camcorder ��
 Panasonic

Mεταμοσχεύοντας την καρδιά των αισθητήρων 3ΜΟS 1/3in. 3,05Μegapixel  που έχουμε 

γνωρίσει από τις «ερασιτεχνικές» σειρές TM και SD, και προσθέτοντας πολλά επαγγελμα-

τικά χαρακτηριστικά η Panasonic δημιούργησε το επαγγελματικό αντίστοιχο με τη μορφή 

της AG-HMC41 που αντικαθιστά την HMC-40. Πρόκειται για μια βιντεοκάμερα χεριού και 

όχι “ώμου” με εξαιρετική φορητότητα, εφόσον το βάρος δεν ξεπερνά το 1kg. (για την 

ακρίβεια 980gr.).  Η κάμερα υποστηρίζει προφανώς το φορμά AVCHD με max. bitrate 

24Μbps και την πρόσθετη λειτουργία PH Mode που η Panasonic έχει εξελίξει ειδικά για 

τις συσκευές AVCCAM και επιτρέπει την λήψη 1080p/25 ή 720p/720i. Ως αποθηκευτικό 

μέσο η Panasonic συνιστά τις δικές της κάρτες μνήμης SDHC τουλάχιστον Class 10 που 

είναι πιστοποιημένες για ομαλή λειτουργία σε θερμοκρασίες από -25°C ως +85°C χωρίς 

προβλήματα εισχώρησης υγρασίας ή αλλοίωσης από τη θερμοκρασία. Λίαν αξιοπρόσε-

κτος είναι ο φακός Leica Dicomar 12x (ισοδύναμος με 40.8-490mm) με ενσωματωμένο 

Optical Stabilizer. Αποτελείται από 13 στοιχεία σε 10 ομάδες και περιλαμβάνει ασφαιρικά 

και χαμηλής διάχυσης κρύσταλλα για έλεγχο των χρωματικών εκτροπών και σφαιρικών 

παραμορφώσεων. Επίσης η ειδική πολλαπλή επίστρωση μειώνει τα φαινόμενα θάμ-

βωσης και τα φαντασματώδη είδωλα. Το αποτέλεσμα: ευκρινείς, ζωντανές και φυσικές 

αποδόσεις των κινούμενων εικόνων. Πέρα από το οπτικό zoom 12x προσφέρεται και 

ψηφιακό το οποίο μεγεθύνει κατά 2x, 5x και 10x. INTERTECH 210 9692300
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Το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

εγκαινίασε την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 

στο PAPAROUNA BAR, Παγγαίου 

4 και Δόξης 7, στα Λαδάδικα της 

Θεσσαλονίκης, την έκθεση του 

Κυριάκου Κατσαρέα με τίτλο “Ελλάδα… 

Έρημη χώρα”. Τα έργα της έκθεσης 

αποτελούν την πλήρη ανάπτυξη της 

εργασίας του φωτογράφου, μέρος 

της οποίας είδαμε, σαν συμμέτοχη 

του, στη μεγάλη  ομαδική έκθεση, 

τον Δεκέμβριο του 2011, στο Γαλλικό 

Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια 

της 2ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης: Contrast 

/ Αντίθεση, μιας έκθεσης που είχε τον 

τίτλο “Είμαστε όλοι θυμωμένοι , (Έρημη 

χώρα - ΚΡΙΣΗ-μοι καιροί)”. 

Διάρκεια έκθεσης έως 16 Νοέμβριου 

2012.

Για περισσότερες πληροφορίες και 

φωτογραφίες: Κυριάκος Κατσαρέας τηλ. 

6944 22 77 17

PAPAROUNA BAR

Παγγαίου 4 &Δόξης 7 (κ. Λαδάδικα)

τ. 2310 510 852

Ώρες λειτουργίας του χώρου από τις 11 

το πρωί έως τις 2 το άλλο πρωί.

.'�,& ��J)& 
A������� 	���� �� ���� ��	 '	��������	

Η νέα παράσταση του Ευγενιδείου Πλανηταρίου με τίτλο «Ο Ουρανός των Αρχαίων», 

ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου. Χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες οι οποίες μας μεταφέρουν σ’ ένα 

ταξίδι στο χρόνο σχετικό με τις γνώσεις των αρχαίων λαών για το Σύμπαν. Η πρώτη ενότητα 

επικεντρώνεται στον «Ουρανό της Αρχαίας Αιγύπτου» και στα διάφορα κτίσματα τα οποία 

βασίζονταν στην αντίληψη που είχαν οι Αιγύπτιοι για τον νυχτερινό ουρανό. Η δεύτερη ενότητα 

είναι αφιερωμένη στους Μινωίτες ναυτικούς και στον πολιτισμό που ανέπτυξαν στη Θήρα 

και την Κνωσσό, ενώ στην τρίτη ενότητα επιστρέφουμε στην Ελληνιστική Αίγυπτο και στα 

επιτεύγματα της Αλεξανδρινής επιστήμης, την περίφημη Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, τον Φάρο 

της Αλεξάνδρας κλείνοντας στην τέταρτη ενότητα με τις τελευταίες εντυπωσιακές ανακαλύψεις 

για τον «Μηχανισμό των Αντικυθήρων».

 Όμως το πιο εντυπωσιακό και ενδιαφέρον από φωτογραφική άποψη project παρουσιάζεται 

στον επίλογο της παράστασης. Στην τετράλεπτη προβολή με τις 65 καταπληκτικές time-lapse 

σκηνές από δεκατέσσερις συνολικά αρχαιολογικούς χώρους της πατρίδας μας συμπυκνώνεται 

το μακρόπνοο εγχείρημα του συνεργάτη μας Λουκά Χαψή. Ο Λουκάς τα δύο τελευταία χρόνια 

συμπληρώνει τα κομμάτια ενός φιλόδοξου παζλ όπου ερμηνεύει με τη δική του οπτική γωνία 

την αρχαιοελληνική μας κληρονομιά με φόντο το γαλαξία σε ανεπανάληπτες νυκτερινές 

φωτογραφήσεις. Το σύνολο της δουλειάς αυτής θα αποτελέσει τον κορμό για την μεγάλη 

φωτογραφική έκθεση η οποία ήδη προγραμματίζεται για το Νοέμβριο 2013 προκειμένου να 

πλαισιώσει τις εκδηλώσεις για τα 10 Χρόνια του Ψηφιακού Πλανηταρίου.

Η παράσταση εντάσσεται στο τακτικό πρόγραμμα του Ευγενιδείου Πλανηταρίου 

για όλη τη φετινή σεζόν αρχίζοντας από την 1η Νοεμβρίου.
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Τα workshops του ΦΩΤΟγράφου

Φωτ.: Κώστας Πετράκης 

Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία, 18 Νοεμβρίου

������ �� �	
���� �� ���������
� �����	 
�� ���� �� �	������ 
�� 	������ 
�������, 
�� 2� Workshop ��	 ���������� ���

Θέμα: 

Φωτογραφίζοντας το υγρό στοιχείο στη φύση

Location: 

Λίμνες Δόξα & Στυμφαλία στην ορεινή Κορινθία

Ημερομηνία: 

Κυριακή 18 Νοεμβρίου
Εισηγητές: 

Κωνσταντίνος Βασιλάκης  www.konstantinosvasilakis.com

& Μαρία Καϊμάκη www.mariakaimaki.com

Κόστος συμμετοχής: 

€125 με τη μετακίνηση προς και από Αθήνα ή 

€95 με δικό σας μεταφορικό μέσο

Ειδική τιμή σε περίπτωση ομαδικών συμμετοχών

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Δηλώσεις συμμετοχής: 

το αργότερο έως 12 Νοεμβρίου. 

Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 

210 8541400 ή στο e-mail: info@photo.gr 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Λόγω του ότι οι θέσεις συμμετοχής στο workshop 

είναι περιορισμένες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Φωτ.: Κωνσταντίνος Βασιλάκης

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=1&selector=1&id=1476
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Samsung & ����������
�������	
� ��� ������ ������

Η Samsung Electronics Hellas και η 

ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσαν την 

ανανέωση της συνεργασίας τους για 

τέταρτη συνεχή χρονιά. Ως επίσημος 

χορηγός και τεχνολογικός υποστηρικτής 

του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης», 

η εταιρία υποδέχτηκε εκπροσώπους 

των Μέσων, καθώς και αστέρια της 

θρυλικής ομάδας σε εκδήλωση που 

πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό σημείο 

της Αθήνας. Κατά τη διάρκεια της 

εκδήλωσης παρουσιάστηκε το νέο 

Smart TV application με περιεχόμενο 

αποκλειστικά για την πολυαγαπημένη 

ομάδα. Το application φέρει το όνομα 

«Olympiacos» και με το πάτημα ενός 

κουμπιού προσφέρει πρόσβαση σε 

εκατοντάδες video, φωτογραφίες, 

σχολιασμούς αγώνων, όλα τα νέα για 

μεταγραφές και νέους παίκτες αλλά και 

ιστορικό υλικό. Επίσημοι παρουσιαστές 

της εκδήλωσης η κ. Σταματίνα Τσιμτσιλή, 

η οποία ευχήθηκε με τη σειρά της για την 

επιτυχημένη συνεργασία και ο Επικεφαλής 

Marketing της Samsung Electronics 

Ελλάδος, κ. Mιχάλης Mόσχος, ο οποίος 

ως επίσημος οικοδεσπότης περιήγησε 

τους καλεσμένους στο νέο, πλούσιο 

σε περιεχόμενο high tech application 

του Ολυμπιακού. Μεγάλα αστέρια της 

δημοφιλούς ομάδας, μεταξύ των οποίων 

οι Νταβίντ Φουστέρ, Τζαμάλ Αμπντούν 

και ο Δημήτρης Σιόβας, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος κ. Γιάννης Βρέντζος, ο 

Εμπορικός Διευθυντής κ. Νίκος Καραούζας 

και στελέχη του Συλλόγου παρευρέθησαν 

στην εκδήλωση και μαζί με τους 

εκπροσώπους της  Samsung Electronics 

Hellas  γιόρτασαν την ανανέωση της 

συνεργασίας.

Google
360° ���������� 	�� Jelly Bean

Ένα σημαντικό φωτογραφικό update ανακοίνωσε η Google για το λειτουργικό 

Android που έφτασε αισίως στην έκδοση Jelly Bean και κυκλοφορεί και με 

hardware που φέρει απευθείας το όνομα Nexus της Google. Στην τελευταία 

έκδοση λοιπόν 

του Android η 

φωτογραφική 

εφαρμογή Photo 

Sphere θα μπορεί 

να τραβάει 

πανοραμικές 

εικόνες 360° σε 

εφέ Sphere. Ο 

χρήστης θα μπορεί 

να μοιράζεται τα 

πανοραμικά με το 

site του Google 

Maps Street View.

Sony PMW-F55
Pro camcorder 4K

Τώρα που το πρότυπο ανάλυσης 4K γραμμών κερδίζει σταθερά έδαφος στο 

επαγγελματικό video, αρχίζουν να εμφανίζονται περισσότερες κάμερες που το 

ακολουθούν. Στην περίπτωση της Sony PMW-F55 έχουμε αισθητήρα 4Κ Super-

35 και global shutter δηλ. την ιδιότητα του σένσορα να καταγράφει όλα τα pixel 

αυτοστιγμεί και όχι διαδοχικά με ένα είδος ολισθαίνουσας γραμμικής σάρωσης που 

προκαλεί και το πρόβλημα του rolling shutter. Δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη 

όλες οι προδιαγραφές της F55. Από “διαρροές” μαθαίνουμε ότι οι προδιαγραφές 

θα είναι εντυπωσιακές δηλ. RAW εγγραφή 16-bit, παράλληλη εγγραφή 2Κ και 4Κ 

κλπ. Η εγγραφή της καλύτερης δυνατής ποιότητας RAW recording θα γίνεται σε 

εξωτερικό ειδικό αποθηκευτικό μέσο AXS-R5 RAW recorder την ίδια στιγμή που η 

κανονικά κωδικοποιημένη εικόνα θα γράφεται σε κάρτες SxS. Oι τρόποι συμπίεσης 

θα είναι πολλοί από 8bit MPEG-2 High Definition 50fps ως ΧΑVC 4K στα 300Mbps. 

Η κάμερα είναι τόσο γρήγορη ώστε να τραβάει video 2K με 180 καρέ το δευτ. Στο 

στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνεται PL-mount adapter. 

H διαθεσιμότητα αρχίζει από τον επόμενο Φεβρουάριο. SONY 210 6782000
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https://www.facebook.com/photographos.mag
www.flickr.com/groups/Photographos_mag/
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ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag


��������� 5MP 

� Omnivision ������ 	�� 

smartphones

H αγορά είναι γεμάτη από αισθητήρες για 

τις κάμερες των έξυπνων τηλεφώνων, 

όμως η προτεραιότητα πλέον στις 

συσκευές νέας γενιάς είναι στην ποιότητα 

και την πραγματική απόδοση, παρά 

στα πολλά megapixel. Στη λογική αυτή 

ευθυγραμμίζεται η Ominivision που 

παρουσιάζει το ενοποιημένο chip ΟV5645 

δηλ. ένα all in one συγκρότημα αισθητήρα 

και επεξεργαστή 

για καταγραφή 

φωτογραφιών 

5Μegapixel και 

HD video. H 

σχεδιαστική του 

ιδιορρυθμία 

είναι ότι 

περιλαμβάνει 

και μια 

δεύτερη σειρά pixel 

που δημιουργούν εφέ PiP (Picture in 

Picture) και δυνητικά θα μπορούσαν να 

συνδυάσουν εμπρός και πίσω κατεύθυνση. 

Με τον τρόπο αυτό μπορούν να 

κατασκευαστούν κινητά με κάμερα και στις 

δύο πλευρές και πάχος μόλις 4mm.

Datacolor
N
� ������	�����

Την πλήρη γκάμα των προϊόντων χρωματικής διαχείρισης της Datacolor θα αντιπροσωπεύει 

στο εξής η εταιρία Technio SA με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Φέτος ξεχωρίζει η σειρά Spyder 4 

η οποία έχει δεχθεί εξαρχής αναβάθμιση μέσω υιοθέτησης νέου αισθητήρα στη συσκευή 

μετρήσεων ευαίσθητο σε 7 χρώματα αντί για το κλασσικό RGB ώστε μέσω της ευρύτερης 

γκάμας να μπορεί να μετρήσει πληθώρα συσκευών όχι μόνον με κλασικό backlight CCFL 

αλλά και LED, OLED κλπ. σε συσκευές όπως οθόνες μόνιτορ, φορητών υπολογιστών, 

tablet και smartphone. To κολορίμετρο έχει χρωματικά φίλτρα με διπλή προστασία για να 

αναποκρίνονται καλύτερα στα πρότυπα CIE και να έχουν φυσική σταθερότητα στο χρόνο. 

Σύμφωνα με μετρήσεις η ακρίβεια έχει αυξηθεί κατά 26% σε σχέση με την προηγούμενη 

γενιά συσκευών καλιμπραρίσματος της Datacolor. Στην σειρά Datacolor 4 περιλαμβάνονται 

οι εκδόσεις Spyder 4 Elite, Pro και Express ενώ προτείνονται και άλλες λύσεις όπως το πακέτο 

Spyder Capture Pro.

TΕΧΝΙΟ Α.Ε. 2310 271003

Metz
�����	������ 	��� ���� 	������� ���� 

Στους ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και τους επαγγελματίες που θα ήθελαν τα πιο 

compact, εύχρηστα και ελαφρά αυτοκέφαλα φλας απευθύνεται η νέα σειρά Metz 

Βasic Line. To βασικό χαρακτηριστικό είναι η μοντέρνα σχεδίαση με τις λεπτές 

καμπύλες και ο εξ ολοκλήρου ψηφιακός έλεγχος, με γνώμονα και την απλότητα 

και το χαμηλό βάρος. Ενδεικτικά, η μονάδα έχει μέγεθος μόλις 12,5x22,5εκ. και 

ζυγίζει ελάχιστα παραπάνω από 1kg.δηλ. λιγότερο από ένα φλας hammerhead με το 

powerpack. Αρχικά η σειρά θα απαρτίζεται από δύο μοντέλα τα BL-200 και BL-400 

με ισχύ 200/400ws αντίστοιχα. Η ισχύς είναι συνεχώς ρυθμιζόμενη σε εύρος 6stop 

και η χρωματική θερμοκρασία σταθερή στα 5500-6000° Κelvin. Η σειρά θα διατίθεται 

κυρίως σε κιτ που θα περιλαμβάνει δύο softbox 50x70cm δύο lightstand, καλώδια 

και τσάντα μεταφοράς. Η τιμή θα αποτελέσει ευχάριστη έκπληξη!Η τιμή θα αποτελέσει 

ευχάριστη έκπληξη!

https://www.facebook.com/photographos.mag
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������ & �������� �
�
 
� ����������� studio

��� ���� - ���� �� 	
���� ��� ������������ ����
������ �� �	�����, 

�� ����	 ��� ������ ��	�������	 ���	������� studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

Glamour
Boudoir photography 

1

3 & 4 Íïåìâñßïõ

���"#"$��: �� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����

�%�%�&': E����������� �����
!"��� (��� �������
�#�
�� �����!� �������)

%('�)%�*'� �+'%.��/'�: O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 

��� DSLR ("���� �� ����� ������
�
�)

M'0'0 20 (��*'��) 5�����: $� 
������ ����� ���
�����
�
��

*O�$'� (#�6 $' &�"/�('): €160 (130 ���� + %'� 23%)
&�A(*��6 ��/�06(�'7: ,#� (2) �-����� �����
/����

X('0'�: 4��� ���!���
�� �������� ��� ��� 9:30 - 16:00

8)('�: �thens Art Studio, A���� ��������� 20, ��. ,�	/
����, 
173 42, ��/�� (�������: www.athensartstudio.gr/#/contacts/) 
M�
��: >���� ,�	/
����. 6944 474024

�0'$"$�� ��/�06(�'7: $����� (4 ����), 
�/?��� (6 ����), ���
��/ �
������� (2����)

%�(�.6/960'0$6�: ���
!��, styling/hair/
make-up artist, ��!� & ����, @�@����� ��		�
�"/�

�NFO - �##(6;E�: 210 9703980, 210 9939995

��������� 2
17 & 18 Íïåìâñßïõ

�	
�� 3
15 & 16 Äåêåìâñßïõ

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

Η Harman, κατασκευάστρια εταιρεία των 

διάσημων χαρτιών Ilford ανακοίνωσε 

πως σημείωσε σημαντικά κέρδη. Οι 

πωλήσεις της στο χαρτί αυξήθηκαν σε 

£23.6m από £22.6m την προηγούμενη 

χρονιά. Η εταιρεία λέει πως τα νέα της 

προϊόντα αύξησαν τα κέρδη και πιστεύουν 

πως η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 

2013. Ειδικά στο κομμάτι της Illford, ενώ 

παγκοσμίως παρατηρήθηκε μείωση για 

μονοχρωματικό φιλμ και χαρτί, η Harman 

σημείωσε αύξηση παγκοσμίως. 

Η αύξηση αυτή οφείλεται στην κυρίως 

στην ζήτηση της Βορείου Αμερικής που 

αυξήθηκε κατά 40%.  

ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

F&V Bicolor Z180S
8#������ LED �� �	���9����� ��#�����" ����������!

Ανάμεσα στα φωτιστικά LED για video που κατακλύζουν τα τελευταία χρόνια 

την αγορά, το light panel F&V HDV-Z180S ξεχωρίζει έχοντας δύο ειδών LED με 

διαφορετικές χρωματικές θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα ενσωματώνει 90 στοιχεία 

LED daylight balanced και 90 στοιχεία LED tungsten balanced ώστε να εξομοιώνει 

τις αντίστοιχες χρωματικές θερμοκρασίες. Εκτός από την ρύθμιση φωτιστικής ισχύος 

έχει ένα δεύτερο περιστροφικό χειριστήριο (CCT) το οποίο πολύ έξυπνα, ρυθμίζει τη 

χρωματική θερμοκρασία στο εύρος από 3200°Κelvin ως 5600°Kelvin. H τροφοδοσία 

γίνεται με ενσωματωμένη βάση μπαταρίας Sony NP-F που παίρνει 6ΑΑ ή εξωτερικό 

τροφοδοτικό με καρφί miniDIN 2,5mm. Υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών 

μονάδων μέσω Expandable Link είτε σε οριζόντια ή σε κάθετη διάταξη 

Προδιαγραφές:

Φωτιστική πηγή: 180 στοιχεία Power LED

Γωνία φωτεινής δέσμης: 65°

Φωτιστική ισχύς: 1380 lx

Διαβάθμιση ισχύος: 0-100%

Ρύθμιση χρωμ. Θερμοκρασίας Correlated Color Temperature (CCT): 3200K to 5600K

Τάση τροφοδοσίας: DC 5.8-16.8V

Παροχή ισχύος: βάση Sony NP-F Battery Plate για 6 AA

Βάρος: 480 gr (without filters)

Διαστάσεις: 17.3 x 11.3 x 5 (cm)

ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ  210 2236690

iPhone 5
!�lga ������

Eίστε φίλος της λομογραφίας και της 

συμβατικής φωτογραφίας; Ταυτόχρονα όμως 

λάτρης της τεχνολογίας και του iPhone; Ε 

δεν είναι και πρόβλημα… Οι λομογράφοι 

φρόντισαν γι αυτό, προτείνοντας το κατάλληλο 

εξάρτημα που «μεταμορφώνει» το πιο 

πρόσφατο iPhone 5, δίνοντας ρετρό εφέ και 

προσομοιώνοντας διάφορα εφέ.

• Dual Image Lens

• Triple Image Lens

• Quadruple Image Lens

• 60mm Macro Lens

• Empty Hole

• Red Filter with Clear Heart Shape Centre

• Red Filter

• Green Filter

• Yellow Filter with Clear Center

• Blue Filter with Clear Center

Το κιτ φοριέται σαν θήκη στο iPhone 5 και με 

το περιστροφικό εξάρτημα προσφέρει άμεσα τα 

εφέ χωρίς κάποιο ιδιαίτερο app. Προσφέρεται 

σε κόκκινο, μπλε, λευκό, μαύρο ή κίτρινο. 

http://shop.holgadirect.com/products/holga-

iphone-5-lens-filter-case-kit-slft-ip5

Fujifilm
N�� firmware ���$�

Για φακούς της prime σειράς XF προορίζεται το νέο 

firware version 2.01 που μόλις κυκλοφόρησε. Βελτιώνει 

την ακρίβεια της αυτόματης εστίασης των φακών XF όταν 

χρησιμοποιούνται τα κουμπιά AF-L και AE-L στο manual 

focus. Πιο συγκεκριμένα αφορά τους εξής φακούς: 

Fujinon XF 60mm f/2.4 R Macro, XF 18mm f/2 R και XF 

35mm f/1.4 R.
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 Ô'ÐÏ�: 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) 

È�ÓÅÉ�: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄÉÄ6ÓÊÏÕÍ: 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)

ÂÅÂÁÉ)ÓÅÉ� ÓÕÌÌÅÔÏ8"�: ×ïñçãïýíôáé (����� ��
���#�) 

ÓÕÃÊÏÉÍÙÍ�6: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”. ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

E##(6;��: Óô� site www.photo.gr �� @���
� ��	� �����/� å����� 	�����
� �� ������
� �����!��� ��� �
� 
��!��� 
2108541400 / �
� mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñ�éåò 

 ������� 
����� & �� 
	����� ���
�������	
, ��������, �����, ������, ����. �������� ������. �	�	��
 �������	
 ���	���. �	 �����	 � ������ ��	� !��"���� �����. 
#������	
 ��	
 �����
 !	 ��� ����� �
 �..

������	��� �������� �������� ��� �
�� ��	 ��� ����� ��!� ����� �!������!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

1
Δευτέρα 3/12/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

����������: ����� ������� ����������
$ ������� ��� �"����, � �%�	��&
, � “����	��	��” ��	!��, �	 ��"�����	, � �	"��� 
���� �%��!���
 �	 � ����	�" ���
. �� ��������, �� �����, �� ����	, �� !���& ���.

2
Τετάρτη 5/12/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Photoshop !
$ �	�!%!� �	�&�
 ��� ��&!���, ���� ����%� - �	����
. � '�	�" ��!��� - �����
.
(�%��	��  �	&��%��, �	�!%!� �� Layers.  )��	��
 �	�&��
: Raster - Vector.

3
Σάββατο 8/12/12  Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop !!
Layers, ��"�	 (��%��	�" Alpha channels), �����	���� (Actions), 
������"�	��. � ��%�&���� RGB-CMYK. /	����	�� layer, layer mask.

4
Δευτέρα 10/12/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κορμός 

του νέου φορολογικού που θα ισχύσει 

για τα εισοδήματα του 2013, αν και 

υπάρχουν μέτρα που θα εφαρμοσθούν 

αναδρομικά από φέτος, με στόχο να 

εισπραχθούν επιπλέον 3 δισ. ευρώ, 

προβλέπει:

1   Φορολόγηση των ελευθέρων 

επαγγελματιών και των Ομόρρυθμων 

και Ετερόρρυθμων επιχειρήσεων με 

ενιαίο συντελεστή 28% από το πρώτο 

ευρώ.

2   Για τους παραπάνω φορολογουμένους 

θα υπάρξει δυνατότητα έκπτωσης από 

τα ακαθάριστα έσοδα της δαπάνης 

για ασφαλιστικές εισφορές στα ταμεία 

τους, καθώς και των επισφαλειών, 

ενώ θα μπορούν να πραγματοποιούν 

αποσβέσεις περιουσιακών στοιχείων.

3   Διατήρηση των τεκμηρίων διαβίωσης 

για ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη 

αναψυχής και άλλα περιουσιακά 

στοιχεία προβλέπουμε μειωμένα.

4   Δεν θα φορολογούνται με τον 

ενιαίο συντελεστή ως ελεύθεροι 

επαγγελματίες όσοι αμείβονται με 

δελτίο παροχής υπηρεσιών, υπό την 

προϋπόθεση ότι έχουν σύμβαση 

εξαρτημένης εργασίας με τον εργοδότη. 

Ωστόσο θα αυξηθεί ο συντελεστής 

παρακράτησης φόρου στο 25% 

από 20%.

5 Καταργείται για όλους το αφορολόγητο 

όριο για τα παιδιά που σήμερα είναι 

2.000 ευρώ για κάθε παιδί μέχρι τα 

δύο και 3.000 ευρώ για κάθε παιδί από 

τρία και πάνω. Το μέτρο θα ισχύσει 

αναδρομικά για τα φετινά εισοδήματα.

Για τον περιορισμό της επιβάρυνσης θα 

δοθεί μηνιαίο επίδομα 40 ευρώ για 

κάθε παιδί μέχρι τα δύο και 50 ευρώ 

για κάθε ένα πάνω από τα τρία, σε 

όσους έχουν οικογενειακό εισόδημα 

που δεν ξεπερνάει ένα ύψος, με τον 
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πήχη να τοποθετείται γύρω στα 12.000 ευρώ και ίσως παραπάνω.

6   Ψαλιδίζεται το πρόσθετο αφορολόγητο των 2.000 για τους αναπήρους στα 

1.000 ευρώ.

7    Καταργούνται τα ειδικά αφορολόγητα όρια για ειδικές κατηγορίες εργαζομένων 

όπως στις παραμεθόριες περιοχές.

8   Καταργούνται όλες οι εκπτώσεις δαπανών για μισθωτούς και συνταξιούχους (τόκοι 

στεγαστικών δανείων, ενοίκια, ασφάλιστρα κ.λ.π.), με μόνη εξαίρεση τις δαπάνες για 

ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

9   Διατηρείται με μικρές αλλαγές η κλίμακα φορολογίας και το αφορολόγητο των 

5.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και ο ανώτατος συντελεστής 

45% που σήμερα επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος άνω των 100.000 ευρώ. 

Απλά εξετάζεται η αύξηση του ποσού.

10 Αυξάνεται στο 15% από 10% από 1-1-2013 ο συντελεστής φορολογίας στους 

τόκους των τραπεζικών καταθέσεων.

11 Καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος των αγροτών και πλέον 

θα φορολογούνται με βάση βιβλία εσόδων-εξόδων από το πρώτο ευρώ.

12 Οι ανώνυμες εταιρείες θα φορολογούνται με συντελεστή 28% και με εξάντληση 

της φορολογικής υποχρέωσης ακόμα και εάν διανέμουν μέρισμα. Σήμερα 

φορολογούνται με συντελεστή 20% για τα κέρδη που δηλώνουν και αν 

προχωρήσουν στη διανομή μερίσματος οι μέτοχοι καταβάλλουν φόρο 25%.

13 Αυξάνεται η φορολογία στο υγραέριο στα 330 ευρώ από 200 ευρώ το χιλιόλιτρο.

14 Ψαλιδίζεται μέχρι 35% το αφορολόγητο όριο για γονικές παροχές και κληρονομιές 

και αλλάζουν οι συντελεστές και τα κλιμάκια.

15 Μειώνεται στο 13% από 23% ο ΦΠΑ στην εστίαση με ταυτόχρονη επιβολή ενός 

τέλους για το κάπνισμα με στόχο να αντισταθμισθούν οι απώλειες του Δημοσίου.

16 Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα «στριφτά» τσιγάρα.

17 Μειώνεται μέχρι 50% το αφορολόγητο όριο για την απόκτηση πρώτης κατοικίας 

ανάλογα με την αξία του ακινήτου και την εισοδηματική κατάσταση του 

φορολογουμένου.

18 Επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή 20% σε όλα τα εισοδήματα από 

ακίνητα.

19 Στη φορολογία κατοχής ακινήτων δεν έχουν ακόμη προσδιορισθεί οι συντελεστές 

του νέου ενιαίου φόρου που το 2013 θα αντικαταστήσει το ειδικό τέλος μέσω 

των λογαριασμών της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ, αλλά ο νέος φόρος θα έχει ισοδύναμο 

δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δηλαδή θα φέρνει στα ταμεία 3 δισ. ευρώ ετησίως. 

Στον φόρο θα ενταχθούν όλα τα ακίνητα, ακόμα και τα αγροτεμάχια και κτήματα 

εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού εκτάσεις. Στο τραπέζι βρίσκεται και η επιβολή 

φόρου στις καλλιεργούμενες αγροτικές εκτάσεις ακόμα και από κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες, με εξαίρεση τις μικρές καλλιέργειες.

     Ο συντελεστής θα είναι κλιμακωτός και θα φθάνει ακόμα και στο 4%, ανάλογα με

     την αξία του ακινήτου, ενώ θα υπάρξει και ένα χαμηλό αφορολόγητο όριο της τάξης

     των 100.000 ευρώ, αντικειμενική αξία για την πρώτη ή κύρια κατοικία.

20 Μειώνεται στο 4% ο συντελεστής του φόρου μεταβίβασης από 8%-10% που ισχύει

     σήμερα.

www.photo.gr
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ωτογραφία 
Η μεγαλύτερη παρέα για την 

www.facebook.com/groups/photographos.mag

�� >��.'� !.' C����	
C�� �!. facebook & Flickr

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.10151223911319424&type=1
www.flickr.com/groups/Photographos_mag/
https://www.facebook.com/photographos.mag
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30/11/2012

ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Nέα, μειωμένη τιμή! 

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