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Σύμφωνα με την χριστιανική πίστη κατά την Δευτέρα 

Παρουσία (όταν και όποτε γίνει) όλοι μας θα 

εμφανιστούμε ενώπιον του Κυρίου για να απολογηθούμε 

για το σύνολο των πράξεών μας στη διάρκεια της σύντομης 

ζωής μας στον μάταιο τούτο κόσμο. Εκεί ο Δίκαιος Κριτής 

– που είναι μόνον ο Θεός – λαμβάνοντας υπ ‘ όψιν όλες 

μας τις πράξεις και τα κίνητρά τους και το κυριότερο εάν 

υπήρχε δόλος πίσω από τα αμαρτήματά μας -διότι ουδείς 

αναμάρτητος- θα στείλει άλλους στο πυρ το εξώτερον 

δηλ. στην Κόλαση και άλλους στον Παράδεισο όπου θα 

ζήσουμε εις τον Αιώνα τον Άπαντα. Όμως αυτού του είδους 

η δικαιοσύνη θα αποδοθεί στον Άλλο Κόσμο όταν σύμφωνα 

με τας Γραφάς έρθει το πλήρωμα του Χρόνου. Στον μάταιο 

τούτο κόσμο που ζούμε, τον εφήμερο, τον γεμάτο από 

ανθρώπινες αδυναμίες τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά 

όπως στην περίπτωση του Άγγελου Αγγελόπουλου (γνωστού 

στον φωτογραφικό κλάδο από το περιβόητο σκάνδαλο της 

SYNTHESIS AE ) που έπεσε νεκρός από δράμια καραμπίνας 

στις 3 Φεβρουαρίου 2011 έξω από το σπίτι του στο Αίγιο. 

Ως γνωστόν η αστυνομία σε μία ταχύτατη και άκρως 

αποτελεσματική κινητοποίηση συνέλαβε σε χρόνο – ρεκόρ 

τους δολοφόνους του και τους παρέπεμψε στη δικαιοσύνη 

με αδιάσειστα για την ενοχή τους στοιχεία. 

Το ίδιο γρήγορα και αποτελεσματικά κινήθηκε και 

η Δικαιοσύνη η οποία και αποδόθηκε τάχιστα από το Μικτό 

Ορκωτό Δικαστήριο Πύργου Ηλείας σε μία δίκη που ξεκίνησε 

στις 5 Απριλίου και ολοκληρώθηκε σε ελάχιστες μέρες.

Η απόφαση βγήκε άμεσα και ήταν πολύ αυστηρή για τους 

τέσσερις κατηγορούμενους. Έτσι στην εσχάτη των ποινών (εάν 

δεν είχε καταργηθεί η θανατική ποινή θα εκτελούνταν) δηλαδή 

σε ισόβια κάθειρξη, καταδικάσθηκαν οι Αθανασόπουλος, 

Βασιλακόπουλος και Λιόγκας και σε 18 χρόνια ο Τρίγκας. 

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα από τα ελαφρυντικά 

που πρότειναν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Θεώρησε τον 

Αθανασόπουλο ως φυσικό αυτουργό ανθρωποκτονίας 

εκ προμελέτης, τους Βασιλακόπουλο και Λιόγκα ως ηθικούς 

αυτουργούς και απλή συνέργεια στον Τρίγκα (που άρπαξε 

18 χρόνια γι΄αυτό). Η 27χρονη κατηγορούμενη γυναίκα της 

παρέας απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες και κρίθηκε αθώα. 

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Δικαστηρίου η 

οικογένεια του Αγγελόπουλου δια του δικηγόρου της Αλέξη 

Κούγια δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένη και δικαιωμένη από 

το αποτέλεσμα. Αυτά...

Καλή Ανάσταση, Καλό Πάσχα, καλή ξεκούραση!
Μαζί ξανά την Δευτέρα 13 Μαΐου

�" ��� TIPA ��� Hong Kong 
��� �� ������ ����� ���������� ����������� 
���������,16 – 22 ����!���

Σ τη ΝΑ Ασία βρεθήκαμε για το τακτικό συνέδριο της TIPA. 

Το Hong Kong μας υποδέχθηκε τυλιγμένο στην ομίχλη, λίαν 

ανεπτυγμένο και οργανωμένο, μια μητρόπολη του καπιταλισμού, 

εμπορικό, ναυτιλιακό και χρηματιστηριακό κέντρο της ευρύτερης 

περιοχής. Όταν απεχώρησαν οι βρετανοί αποικιοκράτες το 1997 οι 

κινέζοι είχαν την ευστροφία όχι μόνον να μη θίξουν το προηγούμενο 

οικονομικό μοντέλο αλλά να το ενθαρρύνουν περισσότερο με 

ομολογουμένως εντυπωσιακά αποτελέσματα.

                                 Περισσότερα στην σελίδα 7

Με το περίφημο κόκκινο βιβλιαράκι “ Η Σκέψη του ΜΑΟ”. 
Μετά την ...Αγία Γραφή είναι το βιβλίο με τις περισσότερες πωλήσεις 
στον κόσμο! Πουλιέται στα τουριστικά μαγαζιά για 1 ευρώ.
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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  

�'�5�6��"'&: 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 

����+.!

�5�6"+� �;,��
"����!������ ���� �����!������ ��� ��� �##�!

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  παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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���.: 210 9410888
e-mail: desk@damkalidis.gr

CP D70 DCP D70 DWW
� ��� �������	 
�����	 ������������	 
�������	 �� �������� 400 ����������	 
10x15 ��� ���. 

Διπλόςμόνο 1190€+ ΦΠΑ

Τιμή χαρτιού
15χ20 0,19€

10χ15 0,09€
+ ΦΠΑ

Μόνο 890€+ ΦΠΑ
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Μερικές φορές η ιστορία (εκ)τρέπεται σε περίεργες κατευθύνσεις και η δύναμη 

του τυχαίου μπορεί να είναι μεγαλύτερη του αναμενόμενου. Αυτό μπορεί να 

ισχύει και για το πιο πολυσυζητημένο λειτουργικό της εποχής μας, το Android, 

αν πιστέψουμε ένα εκ των πρωτεργατών, τον Andy Rubin.

Σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα σε Οικονομικό Συνέδριο (Japan New 

Econony Summit) στο Τόκιο στις 16 του μηνός, ο Rubin απεκάλυψε μερικές 

άγνωστες πτυχές της ιστορίας. Τον  Αύγουστο του 2005 η ομάδα του εργαζόταν 

για την εξέλιξη μιας πλατφόρμας λογισμικού για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 

που θα χρησιμοποιούσαν το σύννεφο ως αποθηκευτικό μέσο. Μόλις είχε συντε-

λεστεί η εξαγορά από τη Google. Στην συνέντευξη τύπου έδειξε screen captures 

όπου φωτογραφικές μηχανές συνδέονταν ενσύρματα ή ασύρματα με το Αndroid 

Datacenter.

Εκείνη την εποχή όμως οι έρευνες αγοράς έδειξαν ότι η ζήτηση για digital cameras 

θα άρχιζε να επιβραδύνει. Ταυτόχρονα υπήρχαν ενδείξεις ότι τα smartphones 

θα έκαναν το επόμενο market boom. Tότε η ομάδα άλλαξε το business plan 

σε “Open source handset solution” δηλ. ένα τηλέφωνο βασισμένο σε ανοικτό 

λογισμικό. Πήραν συμβούλους από τη T-Mobile και την Οrange, μεγάλες 

αμερικανικές εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Σημειώνουμε ότι το άστρο του iPhone 

δεν είχε ανατείλει ακόμη αφού το αρχετυπικό κινητό της Apple μόλις το 2007 

εμφανίστηκε στην παγκόσμια αγορά. 

Λέει ο Rubin “Αποφασίσαμε ότι η αγορά του digital imaging δεν ήταν τελικά 

και τόσο σημαντική και μεγάλη. Τότε ανησυχούσαμε πολύ για τον ανταγωνισμό 

από τη Μicrosoft και το Symbian. Η Apple ήταν …ανύπαρκτη! Όμως η ευκαιρία 

υπήρχε γιατί αυτοί οι δύο χρέωναν αρκετά για το λειτουργικό  και καθώς οι τιμές 

του hardware έπεφταν διαρκώς, τα περιθώρια ανάπτυξης αυξάνονταν δραματικά.»

Καθώς λοιπόν οι σχεδιαστές του Android σκέφτονταν το μέλλον συνολικά σαν μια 

τεράστια πλατφόρμα για επικοινωνία, διασκέδαση, gaming και αγορές, συνέλαβαν 

το επιχειρηματικό μοντέλο του free operating system. Το Android λανασαρίστηκε 

επιθετικά και παρά τις αρχικές επιφυλάξεις 

εκτοξεύτηκε. Από μερίδιο μόλις 9% το 

2010 έφθασε το 72% σε μόλις τρία χρόνια. 

Απίστευτος ρυθμός επέκτασης που καμία 

εταιρία δεν έχει καταφέρει σε καμία αγορά. 

Κατά μια περίεργη συγκυρία το Android 

επιστρέφει στις ρίζες του. Θυμηθείτε την 

πετυχημένη Galaxy camera με το φακό 

superzoom 21x της Samsung, μια ψηφιακή 

μηχανή που δε διαφέρει καθόλου σε 

δυνατότητες από ένα mini tablet. 

H τεχνολογία ανακυκλώνεται με παράδοξους 

τρόπους. 

� .!�=��� '���+�� ��$ Android
%���������	 ��� Smart camera ���!� � ����&��, Android ���� ��������!

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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������� ��� Hong Kong

M" ��� TIPA ��� Hong Kong, 16 - 22 
�+'���$
' ������ ���������� ��!�&������ ��� (.�. ����

AΠΟΣΤΟΛΗ: 
Τ. ΤΖΙΜΑΣ, Π. ΚΑΛΔΗΣ

Στο μακρινό Hong Kong 

βρεθήκαμε φέτος για την 

τακτική ετήσια διάσκεψη των 

περιοδικών της Technical Image 

Press Association (ΤΙΡΑ), δηλ. 

της διεθνούς ένωσης περιοδικών 

Imaging η οποία πλέον έχει 

διευρυνθεί και περιλαμβάνει 

μέλη από όλο τον κόσμο. Οι πιο 

πρόσφατες συμμετοχές είναι 

από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον 

Καναδά, την Κίνα και τελευταία 

την Ινδία με αγγλόφωνο έντυπο. 

Κατόπιν αυτών δεν αποτελεί 

έκπληξη η διοργάνωση της 

διάσκεψης που συμπίπτει και με 

την ψηφοφορία για την ανάδειξη 

των βραβευμένων προϊόντων της 

χρονιάς, σε μακρινό τόπο. 

Το Hong Kong είναι φυσικό λιμάνι στο δέλτα του ποταμού Pearl στη Νότια Σινική 

Θάλασσα. Μετά την εκχώρηση της κυριαρχίας από την Βρετανία στην Κίνα το 

1997 έληξε το αποικιοκρατικό καθεστώς που κρατούσε από την εποχή του Πολέμου 

του Οπίου στα μέσα του 19ου αιώνα. Το Hong Kong παρότι ανήκει επίσημα στην Κίνα 

διατηρεί ειδικό καθεστώς περιοχής με αυξημένη αυτονομία. Πράγματι μόνον 

οι αρμοδιότητες της άμυνας και των διεθνών σχέσεων έχουν μεταφερθεί στην 

κεντρική κινεζική κυβέρνηση. Κατά τα άλλα το Hong Κοng είναι τελείως ανεξάρτητο 

με δικό του νόμισμα ($HK), δικαστικό και διοικητικό σύστημα κλπ. Μόλις 

προσγειώθηκε το Βοeing 777 στο αεροδρόμιο φάνηκε ότι βρεθήκαμε σε διαφορετική 

ήπειρο. Καταρρακτώδεις ακατάπαυστες βροχές, έντονη ομίχλη και μικρή ορατότητα.

 Στα 1100 τ.χλμ. του εδάφους του Hong Kong στριμώχνονται σχεδόν 8 εκ. κάτοικοι. 

Για αυτό επιλέχθηκε η λύση της κάθετης ανάπτυξης. Ουρανοξύστες παντού που 

η κορυφή τους χάνεται στην ομίχλη. Περισσότεροι ίσως και από τη Νέα Υόρκη. 

Τρομερές συγκοινωνιακές υποδομές σε γέφυρες, υποβρύχια τούνελ και ανισόπεδοι 

κόμβοι εντυπωσιάζουν με τη φουτουριστική σχεδίαση. Όμως η πραγματική έκπληξη 

έρχεται τη νύκτα που η πόλη μεταμορφώνεται. Φώτα neon ανάβουν στις προσόψεις 

των πολυώροφων κτηρίων, πολύχρωμες επιγραφές και logo εταιριών, κινούμενοι 

φωτισμοί μεταφέρουν τα διαφημιστικά μηνύματα. Και στο έδαφος κίνηση σε 24ωρη 

βάση για μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται. 

Μια μητρόπολη του ασιατικού καπιταλισμού και ταυτόχρονα μια δήλωση ισχύος 

από πλευράς Κίνας ότι έχει την ισχύ να αφήνει να ανθίσουν και παράλληλα συστήμα-

τα μέσα στην ίδια κρατική οντότητα. 
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������� ��� Hong Kong
Για το δυτικό άνθρωπο υπάρχουν 

γνώριμα αλλά και περίεργα στοιχεία 

στο Hong Kong. Κατ’ αρχήν η 

κληρονομιά των Βρετανών με τις 

δίγλωσσες πινακίδες παντού, με 

τους περισσότερους κατοίκους 

να μιλούν αγγλικά και να μην 

υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης. 

Παρόλα αυτά οι βαριεστημένοι 

ταξιτζήδες δείχνουν να μην μιλάνε 

ξένη γλώσσα. Τουλάχιστον τα 

(κόκκινα, πανομοιότυτα Toyota 

ηλικίας τουλάχιστον 20 ετών) ταξί 

είναι φθηνότερα από την Ελλάδα… 

Τα καταστήματα μένουν ανοιχτά 

από τις 8 το πρωί ως τις 10 το 

βράδυ όλη την εβδομάδα (και 

Κυριακές). Η αστυνομία λάμπει 

δια της …απουσίας της. Aπ’ ότι 

μάθαμε η εγκληματικότητα είναι σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα στο 1/100 

της αντίστοιχης στις ΗΠΑ! Γι αυτό 

μην παραξενευτείτε αν πάτε σε ένα 

μαγαζί και το βρείτε ανοιχτό αλλά 

ο ιδιοκτήτης να λείπει. Δεν υπάρχει 

κίνδυνος κλοπής! Και ο μαγαζάτορας 

κάπου θα έχει πεταχτεί… ίσως να 

τζογάρει, μια και είναι η αγαπημένη 

ασχολία των κινέζων. Τζογάρουν 

παντού σε ιππόδρομο, κοκορομαχίες, 

στo internet μέσω των κινητών 

τους και σε ένα σωρό μαγαζιά 

στοιχημάτων. 

Επίσης παντού συναντάς καταστήματα 

με είδη πολυτελείας. Πουθενά δεν 

ξαναείδαμε τόσα πολλά ρολογάδικα 

με Rolex, IWC, Panerai κλπ. τόσα 

φωτογραφομάγαζα με πλήρεις σειρές 

Leica. Mόνο που αυτός ο πλούτος 

ωθεί τα παραδοσιακά μαγαζιά στο 

περιθώριο. Όπως μας είπαν, τα 

τελευταία χρόνια έχουν κλείσει πολλά 

παραδοσιακά εστιατόρια επειδή οι 

ιδιοκτήτες προτιμούν να τα νοικιάζουν 

σε μαγαζιά ειδών πολυτελείας. Οι 

κινέζοι έχουν πολύ χρήμα…

Άποψη από τον χώρο του συνεδρίου της TIPA στον 28ο όροφο του ICON Hotel με φοβερή 
πανοραμική θέα!

Όλα τα δημοσιογραφικά team και οι 
αποστολές των περιοδικών φιλοξενήθηκαν 
στο πολύ καλό ξενοδοχείο ICON που 
- καθόλου τυχαία - βραβεύθηκε από το Trip 
Advisor το 2013 για τις άριστες υπηρεσίες και 
το άψογο service του. Πάνω... oι κρεμαστοί 
λουλουδόκηποι του ξενοδοχείου με φόντο 
το κεντρικό cafe - bar και δίπλα άποψη του 
φούρνου που λειτουργούσε σε καθημερινή 
βάση στον χώρο του restaurant.

Weekly teuxos193.indd   8 27/4/2013   4:47:10 ��



������ 193 •  �����	
 29 
�	���� 2013 ����
 9

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

1,800
����	
����1

(10x15cm)

�������	�
�������������������������������	���
�	�����������������������������	���	�������������
�� ��	����!"������������
���!"���������������������
��������#$����	���������$�%�����	���	�����
�� ������!"�����������!�������!"����&��'(���������!��
����!
�	��)������������������*�!
������������
�� �	���������������+� �	�"�	������,�������"� ���!��
������)�������������������������������������������������
�"�	�������������������������-./.0.$�
������
�����
���������������!"�#$%�#�&�$�'

#� 1����!����������� ����"������������������������������2�����	�������
� ��!����3)������������������������!����444$56789$5:/6;<5=>5(?�
2� 1�����������������!���������)������������������������!�����
� 444$56789$5:/>9AB;9A7=7B5'

*�����+/33

6�������7��

����	
����2

3�3;<

=>�?ABC�=�ADEEF�A=GHCCD�=GF
AEIGBC�=�F>D�F�EHJD�=GF

Weekly teuxos193.indd   9 27/4/2013   4:47:19 ��

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


������ 193 •  �����	
 29 
�	���� 2013 ����
 10

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��


������� ��� Hong Kong

Σε βόλτα μας στο κέντρο της πόλης πέσαμε εντελώς τυχαία πάνω σε φωτογράφηση γάμου!
Τo ύφος του ρεπορτάζ δρόμου έχει ενταχθεί στη φωτογραφία γάμου και στην Ασία.... 
Παγκοσμιοποίηση λοιπόν! 

Πσντού ουραξοξύστες. Παρόλα αυτά το 75% 
του εδάφους καλύπτεται από πράσινο!

Φωτογραφία από επίσκεψή μας 
σε Βουδιστικό ναός 

Και το απαραίτητο flea market με κάθε είδους σκεύη για τσάι

Weekly teuxos193.indd   10 27/4/2013   4:47:30 ��
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Ο ψηλότερος ουρανοξύστης της πόλης με τα 100 πατώματα 
χωμένος κυριολεκτικά στα σύννεφα!

Ψαράδες στον κόλπο του Hong Kong με φόντο πολυόροφα κτίρια. 
Όλα τα θεωρούμενα ως καλά διαμερίσματα δεν υπερβαίνουν τα 50 τ.μ.

Νυχτερινή άποψη. Τα φώτα neon και οι γιγάντιες φωτεινές επιγραφές κυριαρχούν!


������� ��� Hong Kong

Weekly teuxos193.indd   12 27/4/2013   4:47:43 ��
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Στην παραλιακή Λεωφόρο το άγαλμα του Μπρους Λι που εξακολουθεί δεκαετίες μετά τον 
θάνατό του να θυμίζει πόσο δημοφιλής υπήρξε

Οι δρόμοι και οι πλατείες πλένονται με νερό 
υπό πίεση και όχι με απλό σκούπισμα!

Ελληνικό – Αιγυπτιακό καφέ 
“ΟΛΥΜΠΙΑ”. Ναι, το είδαμε κι αυτό!

Η ταμπέλα το λέει ξεκάθαρα. Απαγορεύεται
το κάπνισμα σε αυτή την περιοχή!


������� ��� Hong Kong

Στην κουλτούρα της Ν. Ασίας τα δέντρα κατέχουν εξέχουσα θέση. Έτσι λοιπόν δεν απορήσαμε καθόλου 
όταν στε δρόμο της πόλης είδαμε δένδρα με τις ρίζες στον αέρα! 

Weekly teuxos193.indd   14 27/4/2013   4:48:02 ��
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Τυπώ  Τυπώστε την!
Γιατί πρέπει να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες:
• Γιατί η εκτύπωση των φωτογραφιών σε φωτογραφικό κατάστημα & εργαστήριο είναι η οικονομικότερη λύση!
• Γιατί η τεχνολογία στα μέσα αποθήκευσης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποθηκευμένα αρχεία 

σε παλιές μορφές αχρηστεύονται. 
• Γιατί τα site κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πολιτική τους ή ακόμα 

και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, χάνοντας την πρόσβαση στις εικόνες μας. 
• Γιατί μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη και υλικά εκτύπωσης αναδεικνύονται οι αγαπημένες σας εικόνες.
• Γιατί μόνο με τις φωτογραφίες σας τυπωμένες μπορείτε να χαρείτε τις μοναδικές μνήμες της ζωής σας, να τις αξιοποιήσετε 

σαν διακόσμηση στο χώρο σας και να φυλλομετρήσετε άλμπουμ με τις πιο σημαντικές σας στιγμές. 
Αληθινές, τυπωμένες, ζωντανές φωτογραφίες για μια ζωή.

Μην κρατάτε τη ζωή σας 
...αποθηκευμένη!

��������� �		
��� ����������, ����������� & �������
����������� ����� & ����
���� ������

SEKAF_afisa_2013_50�70.indd 1 31/3/2013 10:51:47 ��

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση 
την αφίσα, τυπώστε την 

και αναρτήστε την 
στο κατάστημά σας!
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������� ��� Hong Kong

Μέτρα ασφαλείας για τον φόβο του ιού 
γρίπης Ν7Ν9. Γάντια και μάσκα...

Η καλή πάπια Πεκίνου τεμαχίζεται και σερβίρεται 
ενώπιον του πελάτη.

Στα καλά εστιατόρια το ψάρι θεωρείται φρέσκο 
μόνο αν το “ψαρέψουν” εκείνη τη στιγμή 
από το ενυδρείο για να καταλήξει στο πιάτο 
μαγειρεμένο μετά από λίγη ώρα!

Οι κινέζοι τρώνε τα πάντα. Σε μαγαζιά ξηρών 
καρπών πουλάνε για σνακ αποξηραμένα μύδια 
και αθερίνα!

 

Νόστιμες σούπες όλων των ειδών υπάρχουν σε όλα τα μενού!

Weekly teuxos193.indd   16 27/4/2013   4:48:20 ��



������ 193 •  �����	
 29 
�	���� 2013 ����
 17

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��


������� ��� Hong Kong

Στην φωτογραφία με συναδέλφους από το διεθνούς φήμης περιοδικό CHINESE PHOTOGRAPHY, τον 
αρχισυντάκτη κ. Chen Zhongyan (αριστερά) και τον βοηθό του Ζhai Xiaodong (πάνω) στο Yachting 
Club του Hong Kong. Στη μέση Παν.Καλδής και δεξιά Τ.Τζίμας

Canon και Nikon. Τα λογότυπα δεσπόζουν σε 
κομβικά σημεία των αυτοκινητόδρομων!

Την άνοιξη στο Hong Kong βρέχει κάθε μέρα!
Πολύ!

Στην παραλιακή λεωφόρο μπροστά από 
πρωτότυπη μπρούτζινη κατασκευή - απομίμηση 
κινηματογραφικής κάμερας!

Στους Κινέζους αρέσει πολύ ο ιππόδρομος και ότι 
έχει σχέση με τζόγο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε και μίνι κρουαζιέρα στο σύμπλεγμα νήσων που περιβάλλει το 
λιμάνι του Hong Kong.
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Ορέστου 32, 11853 Αθήνα. Τηλ.: 210 3463574 fax: 210 3463575
theobros@acci.gr  - info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com
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Sony World Photography Awards 2013

Η τριανταδυάχρονη 

φωτογράφος Andrea 

Gjestvang, από τη Νορβηγία, 

ανακηρύχτηκε η φετινή 

νικήτρια του βραβείου L’Iris 

d’Or και έλαβε τον τίτλο 

Φωτογράφος της Χρονιάς 

2013. Η φωτογράφος που 

ξεπέρασε άλλες 122.000 

συμμετοχές από 170 χώρες, 

παρέλαβε το βραβείο της και 

μαζί φωτογραφικό εξοπλισμό, 

που συνοδευόταν από 

χρηματικό έπαθλο $25.000, 

στην τελετή απονομής που 

έγινε στο Λονδίνο στις 25 

Απριλίου. 

Sony World Photography Awards 2013
�� ������ ��� �������#�) & ��� 
��
���� L’Iris D’Or

Οι κριτές ψήφισαν, ομόφωνα, τη σειρά των πορτρέτων της Gjestvang, που απεικόνιζαν παιδιά 

και νέους, που επέζησαν από το μακελειό τον Ιούλιο 2011, στο Utoya, ένα νησάκι έξω από το 

Όσλο. H τριανταδυάχρονη φωτογράφος Andrea Gjestvang, από τη Νορβηγία, ανακηρύχτηκε η φετινή 

νικήτρια του βραβείου L’Iris d’Or και έλαβε τον τίτλο Φωτογράφος της Χρονιάς 2013. Η φωτογράφος 

που ξεπέρασε άλλες 122.000 συμμετοχές από 170 χώρες, παρέλαβε το βραβείο της και μαζί 

φωτογραφικό εξοπλισμό, που συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο $25.000, στην τελετή απονομής 

που έγινε στο Λονδίνο στις 25 Απριλίου. Οι κριτές ψήφισαν, ομόφωνα, τη σειρά των πορτρέτων της 

Gjestvang, που απεικόνιζαν παιδιά και νέους, που επέζησαν από το μακελειό τον Ιούλιο 2011, στο 

Utoya, ένα νησάκι έξω από το Όσλο. Τα έργα που βραβεύτηκαν αναδεικνύουν ό,τι καλύτερο υπάρχει 

στη σύγχρονη διεθνή φωτογραφία, από τα απίστευτα ασπρόμαυρα πορτρέτα του βουνού Matterhorn, 

μέχρι μία έξυπνα στημένη λήψη στο πίσω μέρος μιας λιμουζίνας στην Αργεντινή, και μια καυστική ματιά 

στην κρυφή ζωή των ανθρώπων στη Βόρειο Κορέα. Οι νικητές είναι συνολικά οι εξής:

• Αρχιτεκτονική Fabrice Fouillet, Γαλλία • Τέχνες και Πολιτισμός Myriam Meloni, Ιταλία • Καμπάνια 

Christian Αslund, Σουηδία • Εννοιολογική Σύλληψη  Roman Pyatkovka, Ουκρανία • Σύγχρονα θέματα 

Valerio Bispuri, Ιταλία • Επικαιρότητα Ilya Pitalev, Ρωσία • Μόδα Klaus Thymann, Δανία  • Τοπίο Nenad 

Slijic, Κροατία • Lifestyle Alice Caputo, Ιταλία  • Φύση & Άγρια Ζωή Satoru Kondo, Ιαπωνία • Άνθρωποι 

Andrea Gjestvang, Νορβηγία • Πορτραίτα Jens Juul, Δανία  • Σπορ Adam Pretty, Αυστραλία • Νεκρή 

φύση Vanessa Colareta, Περού • Ταξίδι Gali Tibbon, Ισραήλ

© Andrea Gjestvang/Moment, Νορβηγία, L’Iris 
d’Or, 2013 Sony World Photography Awards
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Sony World Photography Awards 2013

© Christian Αslund, Διαφ. Καμπάνια 2013 SWPA. Διαφημιστική καμπάνια για αθλητικά παπούτσια στο Hong Kong. 

© Myriam Meloni, Ιταλία, Τέχνες και Πολιτισμός, 2013 SWPA. Λατινική Αμερική. Οι 15χρονες δίδυμες Laura και Vela την ημέρα των γενεθλίων τους.
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Sony World Photography Awards 2013

© Natalia Wiernik Φωτογράφος της χρονιάς του διαγωνισμού Student Focus, Πολωνία, SWPA 2012.
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Sony World Photography Awards 2013

William Eggleston
������� 	
�������� ��������� ��� ����������

Ο εμβληματικός Αμερικάνος φωτογράφος William Eggleston βραβεύτηκε για την εξαιρετική του προσφορά στη φωτογραφία. Το βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στη Φωτογραφία δόθηκε στον William Eggleston για την επιρροή 

του στην έγχρωμη φωτογραφία, η οποία είναι ακόμα ορατή σε πολλούς σύγχρονους - και από τους πλέον ευυπόληπτους – φωτογράφους,  και το παρέλαβε ο Winston Eggleston, εκ μέρος του πατέρα του.Λόγω της βράβευσής 

του, δημοσιεύτηκαν σπάνιες φωτογραφίες από το έργο του Eggleston στον τόμο Sony World Photography Awards 2013, ενώ μερικές ακόμα θα εκτεθούν στο Somerset House έως τις 12 Μαΐου. Το Βραβείο Εξαιρετικής Προσφοράς στη 

Φωτογραφία είχε δοθεί παλαιότερα στους William Klein, Eve Arnold, Bruce Davidson, Marc Riboud και Phil Stern. Ο William Eggleston ξεκίνησε να φωτογραφίζει το 1957. Η πρωτοποριακή του έκθεση στο MOMA της Νέας Υόρκης το 

1976, προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο της τέχνης και έδωσε νέα ώθηση στην έγχρωμη φωτογραφία που μέχρι τότε ήταν παγιδευμένη στον κόσμο της διαφήμισης.

William Eggleston © Eggleston Artistic Trust. Με την παραχώρηση της Gagosian Gallery, Άτιτλο. 1971-1974
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photometron.com / Τηλ.: 210 6006239     

Σειρές φακών για &
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Χωρίς τίτλο, 2009 από τη σειρά “Μυστικά”

�=���& 
��=�'.%�&
«4����#�����#��� 3���������� 1985-2013»

Οι “Χρησιμοποιημένες Φωτογραφίες” αποτελούν ένα 

σύνολο φωτογραφικών έργων του Κωστή Αντωνιάδη τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν από το 1985 έως το 2013. Τα έργα 

αυτά διερευνούν τις νοηματικές αλλοιώσεις που υφίστανται οι 

φωτογραφίες όταν φθείρονται υλικά, όταν αλλάζει το πλαίσιο 

της ανάγνωσής τους ή ακόμα όταν οικειοποιούνται άλλα 

εικαστικά στερεότυπα. Μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις 

δοκιμάζονται η σχέση της φωτογραφίας με τη μνήμη, την 

πραγματικότητα και το φανταστικό. Τα εγκαίνια της έκθεσης 

πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 και η έκθεση 

θα διαρκέσει μέχρι 26 Μαΐου 2013 στο Μουσείο Μπενάκη, 

στο κτήριο της οδού Πειραιώς. Ο κ.Αντωνιάδης μας δήλωσε 

σχετικά με την δουλειά που εκθέτει: 

‘‘... Η πραγματοποίηση αυτής της έκθεσης μου έδωσε την 

ευκαιρία και την ευχαρίστηση να φωτογραφήσω ξανά 22 

χρόνια μετά την τελευταία μου ατομική έκθεση. Μόνο που 

τώρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Οι φωτογραφίες 

αφορούν και πάλι στο ίδιο θέμα, τώρα όμως, απολαμβάνοντας 

τις ευκολίες της σύγχρονης τεχνολογίας, απευθύνω ένα 

τελευταίο χαιρετισμό στην αναλογική φωτογραφία και τις 

περιπέτειες των φωτοχημικών υλικών...”

O κ.Kωστής Aντωνιάδης είναι καθηγητής φωτογραφίας στο Τμήμα 

Φωτογραφίας & Oπτικοακουστικών Tεχνών του T.E.I. Aθήνας.

Νυκτερινός Περίπατος, 1985 από τη σειρά “Χρησιμοποιημένες Φωτογραφίες Ι”
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Μερική άποψη του εκθεσιακού χώρου όπου παρουσιάστηκε η αναδρομική έκθεση του Κωστή Αντωνιάδη, την βραδιά των εγκαινίων

Γιώργος Δεπόλλας και Αβραάμ Παυλίδης Περικλής Αλκίδης και Κώστας Γουδής Κωστής Αντωνιάδης & Μανώλης Μωρεσόπουλος 

Φώτης Καγγελάρης με απόφοιτο του Τμήματος Φωτ/φίας ΤΕΙ ΑθήναςΓιώργος Δεπόλλας, Πηνελόπη Πετσίνη, Νίκος Παναγιωτόπουλος

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ 

Weekly teuxos193.indd   25 27/4/2013   4:49:48 ��



������ 193 •  �����	
 29 
�	���� 2013 ����
 26

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Weekly teuxos193.indd   26 27/4/2013   5:19:36 ��

http://www.arxphotolab.gr/


������ 193 •  �����	
 29 
�	���� 2013 ����
 27

ON L INE �����	��� � �
 �O IMAGING -  E�����	� ��

Samsung 
%�#���� ����!��� ��� �� ���������� 
��� Samsung Galaxy S4 

Η Samsung Electronics Hellas διοργάνωσε μία λαμπρή 

εκδήλωση για να υποδεχθεί και να παρουσιάσει 

στο Ελληνικό κοινό το νέο πρωτοποριακό smartphone 

Samsung Galaxy S4, με περισσότερους από 1.000 

καλεσμένους, την Τετάρτη 24 Απριλίου στο ACRO. Με 

εορταστικό χαρακτήρα και διάσημα πρόσωπα, το κοινό 

έζησε μια μοναδική εμπειρία “αποκάλυψης” του Samsung 

Galaxy S4, που δημιουργήθηκε για να αποτελέσει 

«Σύντροφο Ζωής» και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής 

μας. Εντυπωσιακά βίντεο, ειδικοί φωτισμοί και ηχητικά 

εφέ, αλλά κυρίως η εκρηκτική παρουσία ενός video 

dance performance αφηγήθηκαν δημιουργικά τον πλούτο 

των υπηρεσιών του Galaxy S4. Παράλληλα, το κοινό 

είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει πρώτο από κοντά το νέο 

smartphone, με τους οικοδεσπότες της βραδιάς να παίρνουν 

τη σκυτάλη για να αναδείξουν τις λειτουργίες του Galaxy S4. 

Συγκεκριμένα, η Λυδία Παπαϊωάννου ανέλαβε να αναδείξει 

όλες τις δυνατότητες που αφορούν στη διασκέδαση και 

την ψυχαγωγία, ο Γιώργος Λιανός προσκάλεσε το κοινό 

να μοιραστεί τις εμπειρίες που προσφέρει η συσκευή για 

τη διαχείριση των σχέσεων και της επικοινωνίας και η 

Ντορέττα Παπαδημητρίου έδειξε πώς, το Galaxy S4, μπορεί 

να σταθεί σύμμαχος στην προσωπική μας φροντίδα. Στη 

γιορτινή ατμόσφαιρα συνυπεύθυνη ήταν η Εύα Θεοτοκάτου 

με τις μουσικές της επιλογές, η οποία, από τα decks της, 

απογείωσε τη διασκέδαση στο κατάμεστο πάρτι.

C=��+"��+�.F
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Την Κυριακή 14 Απριλίου 

πραγματοποιήθηκε ο χορός 

της ΕΚΦΑ σε ζεστή ατμόσφαιρα με 

μουσική, χορό και καλή διάθεση. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 

βραβεύτηκαν οι φωτογράφοι που 

συμμετείχαν με έργα τους στην 

Photovision. Την εκδήλωση τίμησαν 

με την παρουσία τους o επίτιμος 

Πρόεδρος ΕΚΦΑ Μωραίτης Στέλιος, 

ο επίτιμος Πρόεδρος της ΠΟΦ 

Αντωναρόπουλος Δημήτρης, ο 

Πρόεδρος της ΠΟΦ Αλεξίου Κων/νος 

και ο π. πρόεδρος  ΕΚΦΑ Αλεβίζος 

Μιχάλης. Στιγμιότυπα με φωτογραφίες 

από την φωτογραφική μηχανή του 

Γιώργου Μαρά, μέλους ΕΚΦΑ. 

Στιγμιότυπα από την πολύ όμορφη μεσημεριάτικη συνεστίαση στο γνωστό στέκι των Αμπελοκήπων Αθήνας
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Sony
<��� �� ���  ��!�������� BRAVIA 

Τον Ιανουάριο, παρουσιάστηκε η νέα σειρά τηλεοράσεων 

της Sony στη CES 2013. Στις 24 Απριλίου η εταιρεία 

γνωστοποίησε τη διαθεσιμότητα της νέας σειράς τηλεοράσεων 

Bravia για το 2013. Η νέα σειρά τηλεοράσεων LED έκανε το 

ντεμπούτο της και στην ελληνική αγορά. Πιο συγκεκριμένα η 

σειρά W των τηλεοράσεων LED Bravia περιλαμβάνει τα μοντέλα 

W9, W8 και W6. Όλα τα μοντέλα της σειράς W διαθέτουν Wi-

Fi και χρησιμοποιούν τον επεξεργαστή εικόνας X-Reality Pro 

της Sony, ο οποίος αναβαθμίζει και προβάλλει εικόνες στην 

οθόνη της τηλεόρασης με εξαιρετικές λεπτομέρειες χρώματα 

ανεξάρτητα από το που προέρχονται. Για πρώτη φορά το 

2013, η σειρά W9 ενσωματώνει τον οπίσθιο φωτισμό LED 

της τεχνολογίας TRILUMINOS Display χαρίζοντας πλούσια, 

αυθεντικά χρώματα με απαλούς τόνους και αναπαραγωγή των 

έντονων χρωμάτων όπως τα κόκκινα, τα μπλε και τα πράσινα, 

που τόσο δύσκολα μπορούν να αναπαραχθούν. Τέλος, η σειρά 

W9 διαθέτει ένα ηχείο με σχεδιασμό Long Duct. Αυτό το μακρύ 

ηχείο, μήκους 1,2 μέτρων, διπλώνεται με έξυπνο τρόπο σε μία 

μικρή μονάδα, η οποία είναι προσεκτικά κρυμμένη πίσω από την 

οθόνη της τηλεόρασης. Παρόλο που τα ηχεία είναι κρυμμένα, 

ο καινούργιος σχεδιασμός αναπαράγει πλούσια μπάσα και 

μεσαίους και χαμηλούς ήχους, προσθέτοντας ένταση και βάθος 

σε ταινίες δράσης, μουσική και διαλόγους, καταλήγοντας στην 

ίδια επέκταση μπάσων, με ένα πολύ μεγαλύτερο ηχείο. 

Όλα τα μοντέλα τηλεοράσεων της σειράς W έχουν την 

δυνατότητα  λειτουργίας screen mirroring μέσω Wi-Fi, ενώ οι 

σειρές W9 και W8 διαθέτουν ένα επιπλέον τηλεχειριστήριο NFC.

Στιγμιότυπα από την 
παρουσίαση που 
συγκέντρωσε το 
ενδιαφέρον πολλών 
δημοσιογράφων.
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MK293A3-D3Q2
Αλουμινένιο τρίποδο σε σετ με μοναδική κεφαλή 
από αναδιπλούμενες λαβές και τριπλό αλφάδι. 
Αναπτύσσεται σε μέγιστο ύψος 158cm και είναι 
ικανό να φέρει ωφέλιμο φορτίο έως 4kg κατάλληλο 
για την πλειονότητα των φωτογραφικών εφαρμογών. 

Επισκεφθείτε 

το νέο μας site 

www.albapv.gr

�������	 9, 115 28 
���, 210 72 36 847, E mail info@albapv.gr Alexandrou PhotoandVideo

BeFree MKBFRA4-BH  
Ιδανικό τρίποδο για ταξιδιωτική φωτογραφία. 
Διατίθεται σε μορφή kit με σφαιρική κεφαλή και 
τσάντα. Κλειστό έχει μήκος μόλις 40cm και φθάνει 
σε μέγιστο ύψος 144cm ενώ δέχεται φορτίο έως 
4kg. Κατάλληλο για οποιαδήποτε ερασιτεχνική 
ή επαγγελματική location χρήση. 

Yπογραφή σταθερότητας
Mε έως 10 χρόνια εγγύηση

MKC3-P01
Ελαφρύ τρίποδο με ενσωματωμένη σφαιρική 
κεφαλή και χαμηλό βάρος μόλις 1kg για 
εύκολη μεταφορά. Μέγιστο ύψος 165cm και 
είναι κατάλληλο για φορτίο ως 1,5kg.

MK394-PQ
Σταθερό και ευκολόχρηστο τρίποδο με 
ενσωματωμένη κεφαλή με πλάκα ταχείας 
απελευθέρωσης. Μέγιστο ύψος 144cm 
και δέχεται ωφέλιμο φορτίο έως 3,5kg.

MK294C3-D3RC2
Τρίποδο από ανθρακονήματα τεράστιας αντοχής με 
στιβαρή κεφαλή τριών κινήσεων και πλάκα ταχείας 
απελευθέρωσης. Φθάνει σε μέγιστο ύψος 181cm 
και δέχεται μέγιστο φορτίο 4kg.

Aleksandrou.indd 1 26/4/2013 6:29:44 ��
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Panasonic G6
H �� midrange CSC

Ταυτόχρονα με την LF1 παρουσιάστηκε η mirrorless G6, διαδεχόμενη τη G5. Η σειρά 

G για την Panasonic είναι πλέον midrange σε αντίθεση με τη GH που έιναι hi end. 

H μέγιστη ανάλυση από οτν αισθητήρα Live MOS 4/3 φθάνει τα 16,05Megapixel 

έχοντας …σκαλώσει εκεί για πολύ καιρό και από πολλούς κατασκευαστες. Με αυτό 

τον τρόπο ουσιαστικά όλοι διατυπώνουν μια επιφύλαξη κατά πόσον έχει κάποιο 

νόημα το κυνήγι των μεγάλων αναλύσεων ή απλα κάπου χάνεται η ουσία της 

εικόνας….Οι σχεδιαστές της Panasonic πάντως μας πληροφορούν ότι με βάση το 

εργαλείo Detail Reproduction Filter Process η ανάλυση έχει περιθώρια βελτίωσης 3% 

και η δυναμική περιοχή 5% η οποία επίσης επωφελείται από το D-Range Control. 

Αυξημένες είναι οι δυνατότητες burst mode με 7fps σε φουλ ανάλυση και 40fps 

με τον ηλεκτρονικό φωτοφράκτη. Μεσω της επαφικής οθόνςη ενεργοποιούνται οι 

λειτουργίες Full area Touch Αutofocus καθως και Touch ΑΕ (AutoExposure). To video 

είναι από τα καλύτερα στον κόσμο των mirrorless με 1920x1080 60p σε AVCHD 

progressive MPEG-4/H.264 format. Και η συνδεσιμότητα αντιστοιχεί στη νέα γενιά 

Panasonic με WiFi και NFC.  

Sony
3������������ 
3D ���!��

Αν έχετε 2.000 δολ. για 

gadget η Sony θέτει σοβαρή 

υποψηφιότητα να σας τα πάρει. 

Ξεχάστε τα παλιομοδίτικα, απλά 

κυάλια. Το μέλλον είναι εδώ 

με τα DEV-50V που μοιάζουν 

να βγήκαν από το Star Wars. 

Είναι τελείως ψηφιακά με διπλό 

αισθητήρα Exmor R CMOS 

1/3,91in. και ΟLED viewfinder 

με διόρθωση διοπτρίας. 

Καταγράφουν ακίνητες 

φωτογραφίες 20Μegapixel ή 

εναλλακτικά ΗD video 1080p, 

2D και 3D.

FocusTwist 
��� focus 	��� � Lytro

Η άρτι αφιχθείσα εφαρμογή FocusTwist 

που κυκλοφόρησε στο iOS App Store 

υπόσχεται εμπειρία παρόμοια με αυτή της 

Lytro και μάλιστα μόλις για 1,99 δολάρια. Η 

εφαρμογή τραβάει διαδοχικές φωτογραφίες 

σε διαφορετικά εστιακά επίπεδα και 

επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει το σημείο 

εστίασης μετά τη λήψη. Ο χρήστης το μόνο 

που χρειάζεται να κάνει είναι πατήσει πάνω 

στην οθόνη του την περιοχή του καρέ που 

θέλει να βρίσκεται στο foreground και η 

εφαρμογή μέσα σε δευτερόλεπτα τραβάει 

αρκετές φωτογραφίες. Στην συνέχεια 

επιλέγει ο χρήστης πως θα δείχνει η τελική 

εικόνα. Όταν μοιραζόμαστε τη φωτογραφία 

αυτή μέσω του twitter οι θεατές μπορούν 

με ένα απλό άγγιγμα να κάνουν focus σε 

άλλο σημείο του καρέ. 
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�	�����, ��� ������������� ��	������ ��� outdoor ���	�������

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

���!"!#��: �� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����

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

�'&$(��)&�: O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 
��� DSLR

M&*&* 20 (��.&��) 1�����: $� 
������ ����� ���
�����
�
��

.O�#&�: %
� �������
�� �������� �� ���� ��	������
%�A3.��4 ��)�*43�&5: '#� (2) �*����� �����
+����

X3&*&�: %��� ���!���
�� �������� ��� ��� 9:30 - 16:00

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

�*&#!#�� ��)�*43�&5:
$����� (4 ����), �+;��� (6 ����), ���
��+ (2����)

$�3�(4)84*&*#4�: ���
!��, styling/hair/ make-up artist, ��!� & 
����, <�<����� ��		�
�"+�

�NFO - �""349E�: 210 9703980, 210 9939995

�������	
�
 ���� on location 
�� ���������� ��
���
Φωτογραφήστε με καλοκαιρινή διάθεση σε παραλία, μάθετε να φωτίζετε 
και να χρησιμοποιείτε δημιουργικά τον ήλιο και συμπληρωματικά φλας. 
Δημιουργήστε ένα project μόδας με συμβουλές από τους ειδικούς.

18-19 ����� • Κόστος συμμετοχής: 160€

�������	
�
 glamour on location
Μια Glamour φωτογράφηση με μαγιό και καλοκαιρινά αξεσουάρ δίπλα στη θάλασσα. 
Μάθετε να οργανώνετε μια τέτοιου είδους φωτογράφηση / αποστολή να φωτίζετε 
σωστά με τεχνητό φως συμπληρώνοντας τον ήλιο. Ζήστε την καλοκαιρινή διάθεση 

μιας φωτογράφησης Glamour δίπλα στην θάλασσα.
8-9 ����	�� Κόστος συμμετοχής: 160€

Seminario Athens Art_4Sems_2013.143 143 26/4/2013 3:23:28 ��
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Sigma
�������� 18-35mm f/1,8 DC HSM Art

Για το φορμά APS-C προορίζεται ο νέος 

ευρυγώνιος της Sigma και μάλιστα με πολύ 

φωτεινό σταθερό διάφραγμα f/1,8 που θα 

λύσει τα χέρια των φωτογράφων σε δύσκολες 

συνθήκες φωτισμού. Στην κατασκευή του 

χρησιμοποιείται υλικό TSC (Thermally Stable 

Composite) που έχει χαρακτηριστικά παρόμοια 

με μέταλλο αλλά από την άλλη μεριά μεγάλη 

αντοχή στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Ο φακός 

αποτελείται από 17 στοιχεία σε 12 γκρουπ εκ 

των οποίων πέντε SLD και τέσσερα ασφαιρικά 

με κρύσταλλα σύνθετης καμπυλότητας. Το 

εμπρός στοιχείο δεν περιστρέφεται ενώ η 

επίστρωση Super Multi Layer μειώνει τη 

θάμβωση και τα φαντασματώδη είδωλα. 

Επίσης η ίριδα διαφράγματος αποτελείται από 

εννέα πτερύγια που σχηματίζουν τέλειο κύκλο 

βοηθώντας στο εφέ του bokeh.

HP
0�������� ��� The Mall Athens

H HP υποδέχεται νωρίς το Πάσχα με καλή διάθεση και πολλές εκπλήξεις. Mέχρι τις 

30 Απριλίου, στον τρίτο όροφο του The Mall Athens, μπορείτε να  επισκεφθείτε το 

περίπτερο της ΗΡ από τις 15.00 ως τις 21.00 τις καθημερινές και από τις 11.00 ως τις 

21.00 το Σάββατο και δείτε από κοντά μερικά από τα νέα προϊόντα της ΗΡ. 

Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετάσχουν 

σε κλήρωση για έναν εκτυπωτή 5525 e-All-in-One της σειράς Ink Advantage. 

Χρησιμοποιήστε λοιπόν το υβριδικό notebook Envy X2 και το Pavilion Sleekbook 

Touchsmart για να δηλώσετε συμμετοχή και να γράψετε την αφιέρωση σας και στη 

συνέχεια τυπώστε τη συμμετοχή σας στους 5525 e-All-in-One και 4625 e-All-in-One. 

Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 27 Απριλίου. Οι εκτυπωτές της νέας 

σειρά HP Ink Advantage επιτρέπουν την εκτύπωση διπλάσιου αριθμού σελίδων με 

το ίδιο κόστος, καθιστώντας την ποιοτική εκτύπωση πιο προσιτή για τους οικιακούς 

χρήστες. Επιπλέον, με την υπηρεσία wireless direct printing μπορείτε να εκτυπώσετε 

από οποιαδήποτε mobile συσκευή, στέλνοντας απλά ένα mail στη διεύθυνση του 

εκτυπωτή, χωρίς να απαιτείται η χρήση Η/Υ. 

Panasonic LF1
>�� ��	#� compact ������� �!!� #� zoom 7,1x

Η LF1 κτίζεται γύρω από το ίδιο chip αισθητήρα 1/1,7in. 

12Μegapixel όπως και η LX7. Η πιο ορατή διαφορά όμως είναι 

ο φακός Leica DC Vario Summicron medium zoom  28-200mm 

f/2.0 καθώς και η ενσωμάτωση προχωρημένων τεχνολογιών 

WiFi και NFC. Ετσι η LF1 υποστηρίζει Touch and Share όπου οι 

χρήστες μπορούν να συνδέουν την φωτογραφική μηχανή με το 

tablet ή smartphone και και να περνούν αρχεία εικόνων. Με το 

πλήκτρο Instant Transfer μάλιστα, οι φωτογραφίες μεταφέρονται 

αυτόματα. Οι προηγμένες video δυνατότητες μεταφράζονται με 

full HD 1920x1080p. Όσο για τη σκόπευση γίνεται είτε μέσω της 

οθόνης 3,0in. 920K pixel στην πλάτη είτε μέσω του ηλεκτρονικού 

viewfinder 0,2in. 200K pixel.
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� ���� ��������	���:
• �# !���#+ �#� ����#��!#- (244 ��$'��+, �$�+ ����"3�)��+!)

• �# !���#+ ���!����'�+ & ��#��#$7+ �� courier (ACS)! 

• �# !���#+ ����!���9#$7+ & �!��; <�� �=�#:

• �<�����+ �$!�$�!<+ ������'�+  Varta (�>'�+ € 4,5)!

...!�� ��?' �=�# 4 �$!�$�!<+ ������'�+ 

��#�#37! 
 ��#�(#�" ��3-�� �<3�� �>���$7��)+ �#� stock

9,90

��+ �# (<��#���
��'�� ��+!

...���#�

Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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The Supereal 

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το Stella Art Foundation παρουσιάζουν 

την έκθεση “The Supereal 1971-2009. Φίλιπ Τσιάρας / Επιλογή έργων”. 

Πρόκειται για μια ατομική έκθεση του Ελληνοαμερικανού δημιουργού Φίλιπ 

Τσιάρα, που ζει και εργάζεται στη Νέα Υόρκη. Παρ’ όλο που το έργο του Φίλιπ 

Τσιάρα είναι πολύπλευρο - ασχολείται επίσης με τη ζωγραφική και τη γλυπτική 

– η έκθεση αυτή περιλαμβάνει μια επιλογή του φωτογραφικού του έργου, από 

τη μεγάλη αναδρομική έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στο χώρο του το 2009. Τα έργα που παρουσιάζονται 

καλύπτουν το χρονικό διάστημα από το 1971 έως το 2009 και ακολουθούν την 

καλλιτεχνική του εξέλιξη. Στο ΜΦΘ η έκθεση ήταν χωρισμένη σε πέντε θεματικές 

ενότητες, ενώ η τωρινή επιλογή περιλαμβάνει έργα από τέσσερις από αυτές: 

Πρόσωπα, Κίνηση, Ο Εαυτός και Οικογένεια. 

Τα έργα απεικονίζουν τη σύνθετη καλλιτεχνική φύση του Φίλιπ Τσιάρα. Ένα μεγάλο 

μέρος τους αφορά στην εξερεύνηση της φορμαλιστικής φωτογραφίας μέσα από 

καινοτόμες και αφηγηματικές αλληλουχίες κινηματογραφικού χαρακτήρα, ενώ ένα 

άλλο στο προσωπικό ταξίδι αναζήτησης του Εαυτού και της Οικογένειας, αλλά και 

της διττής πολιτιστικής του ταυτότητας με χιούμορ, ειρωνεία και θεατρικότητα. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης προβάλλεται ένα σύντομο φιλμ αφιερωμένο στο έργο 

και την πορεία του δημιουργού. 

29/04-15/05/13 

Εγκαίνια: 29/04, 19.30 

Χώρος: Stella Art Foundation (Skaryatinsky pereulok 7, Μόσχα, 

τηλ: +7 495 691 34 07) 

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Κυριακή, 10.30-18.30 

Συνδιοργάνωση: Stella Art Foundation, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Παραγωγή: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 

Επιμέλεια: Βαγγέλης Ιωακειμίδης 

Fujifilm 

@��)���� ��� ���#�� XF 
#� �� ��!����	 

Όλο και μεγαλύτερη δημοτικότητα 

κερδίζει η σειρά X της Fujifilm 

υποβοηθούμενη όχι μόνον από την 

εμπορική απήχηση των δύο μηχανών 

X-Pro1 και Χ-Ε1 αλλά και των φακών 

που συνεχώς αυξάνονται. Η τελευταία 

προσθήκη στη σειρά των οπτικών 

αντιπροσωπεύεται από το Fujinon XF55-

200mm f/3,5-4,8 R LM OIS. Χρησιμοποιεί 

δύο γραμμικά μοτέρ για το autofocus 

και σύστημα οπτικης σταθεροποίησης 

με κέρδος ως 4,5 stop. Στη δομή 

περιλαμβάνει δύο στοιχεία ED χαμηλής 

διάχυσης και ένα Super ED με απόδοση 

παρόμοια των κρυστάλλων fluorite. 

Eπιπλέον η επίστρωση HT-EBC σε όλες 

τις επιφάνειες των οπτικών εγγυάται την 

αποτροπή φαινομένων θάμβωσης και 

φαντασματωδών ειδώλων. 

Η κατασκευή έχει τη σφραγίδα Fujifilm 

ως προς την αντοχή και την ποιότητα. Για 

παράδειγμα, τα μεταλλικά δακτυλίδια 

εστίασης και διαφραγμάτων υπόσχονται 

απεριόριστη αντοχή. 
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Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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