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Αυτές τις μέρες ολοκληρώνουμε στο περιοδικό 

την παραγωγή του τρίτου κατά σειρά 

μονοθεματικού τεύχους του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 

για την φωτογραφία πορτραίτου. Με αυτήν 

την ευκαιρία θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 

κάποιες σκέψεις ή μάλλον να σας αποκαλύψω 

κάποια έντονα διλήμματα με τα οποία βρεθήκαμε 

αντιμέτωποι στην πορεία υλοποίησης του έργου. 

Δεν πρόκειται για οικονομικής φύσεως 

ζητήματα - ευτυχώς - ούτε για τεχνικού 

χαρακτήρα διαδικαστικά θέματα αλλά για την 

ουσία του θέματος τουτέστιν για την αισθητική 

της φωτογραφίας πορτραίτου. Θα σας πω ευθύς 

αμέσως τι εννοώ, αφού προηγουμένως αναφέρω 

ότι ήταν πολλές χιλιάδες οι φωτογραφίες 

πορτραίτου που λάβαμε από αναγνώστες του 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ. Ως γνωστόν στην εικονογράφηση 

και τα ποικίλα παραδείγματα κάθε μονοθεματικής 

έκδοσης δημοσιεύουμε πάντοτε τις καλύτερες 

φωτογραφίες των αναγνωστών την ενεργό 

συμμετοχή των οποίων ζητάμε αρκετούς μήνες 

πριν. Ποια μπορεί να θεωρηθεί λοιπόν ως καλή 

φωτογραφία πορτραίτου; 

Αυτή που κολακεύει το απεικονιζόμενο πρόσωπο 

δείχνοντάς το ωραιοποιημένο, χωρίς καμία φυσική 

ατέλεια; Αυτή στην οποία ο φωτογράφος έχει 

καταφέρει να αποδώσει τον χαρακτήρα και την 

“ψυχή” του απεικονιζόμενου; Είναι πετυχημένο το 

πορτραίτο του δύστυχου μετανάστη που 

η κατεστραμμένη οδοντοστοιχία του μας προκαλεί 

έντονα αρνητικά συναισθήματα; Μήπως πρέπει να 

σταθούμε αποκλειστικά και μόνον στο δροσερό, 

χαρούμενο χαμόγελο μιας νεαρής κοπέλας;

Μπορούμε εύκολα να αποδεχτούμε ως καλό 

ένα σκηνοθετημένο πορτραίτο, δουλεμένο μέχρι 

την τελευταία του λεπτομέρεια στο Ρhotoshop 

ή αποδεχόμαστε πιο εύκολα τις αρετές μιας 

φυσικής, ανεπιτήδευτης πόζας που αποθανατίσαμε 

τυχαία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα; Το χρώμα 

τι ρόλο παίζει; Μήπως το ασπρόμαυρο είναι η 

εύκολη λύση που προσθέτει “καλλιτεχνική” 

χροιά στο πορτραίτο, ενώ αντίθετα η τιθάσευση 

της πραγματικότητας μέσα από το χρώμα είναι 

πολύ πιο δύσκολη υπόθεση και άρα πρέπει να 

αναδειχτεί; Και με τα “εννοιολογικά” πορτραίτα τι 

γίνεται; Έπρεπε να συμπεριληφθούν στην έκδοση 

παραδείγματα που πολλοί θα αναρωτηθούν 

“τι θέλει να πει ο ποιητής” ή να προτιμηθούν μόνον ευκολόπεπτες φωτογραφικές 

προτάσεις; Και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό: Η φωτογραφία πορτραίτου είναι 

συνυφασμένη με την ίδια την ιστορία της φωτογραφίας. Όλοι ξέρουμε ότι από την 

εφεύρεση της φωτογραφίας το 1839 μέχρι σήμερα το πορτραίτο κατέχει εξέχουσα 

θέση στην φωτογραφική δραστηριότητα επαγγελματιών και ερασιτεχνών 

φωτογράφων. Άρα λοιπόν η ιστορική αναδρομή στο είδος τι έκταση πρέπει να 

έχει; Και οι αισθητικές αναλύσεις; Πρέπει να υπάρχουν ή όχι στην έκδοση; 

Ακόμη παραδείγματα από τις εμπορικές χρήσεις του πορτραίτου π.χ. στη 

διαφήμιση, στη φωτογραφία γάμου κ.λ.π. πρέπει να παρουσιασθούν, ή με όλα 

αυτά θα χάσουμε την... μπάλα; Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα δώσαμε - θέλω 

να πιστεύω - πειστικές απαντήσεις. Αν είναι καλές ή κακές θα το κρίνετε από τις 

6 Ιουνίου και μετά που η έκδοση θα κυκλοφορεί στα περίπτερα. Τέλος ας ειπωθεί 

και τούτο: το πολυσέλιδο μονοθεματικό extra τεύχος του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ για τη 

φωτογραφία πορτραίτου είναι το πρώτο στο είδος του που θα κυκλοφορήσει στη 

χώρα μας. Εχει τιμή μόνον 6,90 ευρώ (στα περίπτερα) ώστε να μπορεί 

ο κάθε ενασχολούμενος με την τέχνη της φωτογραφίας να το προμηθευτεί 

εύκολα στον τόπο διαμονής του.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ

Το δροσερό, χαρούμενο και αισιόδοξο πορτραίτο μιας όμορφης κοπέλας είναι άραγε 
ο ορισμός του καλού πορτραίτου, μία κατηγορία του είδους ή τίποτα από όλα αυτά; 
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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 ðñò 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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�����, �
�����, ������, ���!���, �"!#$%�, &'#'�����, (���, ���$"�, )$%*�!�� ��� 	����%�':
16 '#��
�, 2500 ��"��#
���, 116.000 +�����+%
� & video!!! 

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 αναγνώστης μας Γρηγόρης Σιαβελής τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. 
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I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς 

περιορισμούς. Χάρη στην ακρίβεια της ανάλυσης των 24,1 MP και το επαγγελματικό 

σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων, προσφέρω εικόνες που κόβουν την ανάσα. Με 

επιπλέον εφέ τηλεφακού 1,3x, επεκτείνω τις δυνατότητες των DX. Όλα αυτά συνδυάζονται 

σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες τις καιρικές 

συνθήκες, για εξαιρετικές επιδόσεις όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαι για εκείνους 

που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr

I AM WHERE I BELONG
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Low Key

Αναλύσεις επί αναλύσεων έχει προκαλέσει τις τελευταίες εβδομάδες η φωτογραφία 

του φωτορεπόρτερ Paul Hansen που απέσπασε πρώτο  βραβείο στο φετεινό 

διαγωνισμό WPP. Χαμός γίνεται στο διαδίκτυο: Είναι αληθινή; Σε τι βαθμό 

έχει υποστεί επεξεργασία; Κατά πόσον ο βαθμός επεξεργασίας αντιβαίνει στη 

δεοντολογία και αξίζει να του αφαιρεθεί το βραβείο; Σημειώνουμε για την ιστορία 

ότι το επίμαχο καρέ τραβήχτηκε στη Γάζα στις 20 Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια μιας 

κηδείας παιδιών-θυμάτων βομβαρισμού εκ μέρους των ισραηλινών... 

Η αναστάτωση ξεκίνησε όταν το site Extremetech.com δημοσίευσε τους ισχυρισμούς 

του αναλυτή Neal Ktawetz που αμφισβητούσαν την αυθεντικότητα της εικόνας 

λέγοντας ότι η νικητήρια φωτογραφία αποτελεί μοντάζ τριών διαφορετικών καρέ. 

Συγκριμένα ο αναλυτής έγραψε: “... ο Hansen τράβηξε μια σειρά εικόνων. Αργότερα 

συνειδητοποίησε ότι η καλύτερη του εικόνα ήταν αρκετά σκοτεινή και γεμάτη σκιές. 

Οπότε αποφάσισε να πάρει μερικές φωτογραφίες, να τις τεμαχίσει, να πάρει ένα κομμάτι 

από καθεμία και να ξανοίξει όσο ήθελε τις σκούρες περιοχές”. Ο Hansen διέψευσε τους 

ισχυρισμούς λέγοντας πως η φωτογραφία είναι αληθινή και δεν προέρχεται από μοντάζ, 

τονίζοντας συγχρόνως ότι η φωτογραφία έχει εξεταστεί από τέσσερις ειδικούς και έχει 

κριθεί σε διάφορους διαγωνισμούς. “Κατά την επεξεργασία της τονικότητας και της 

εξισορρόπησης του φωτός που δεν ήταν ομοιόμορφο σε όλο το σοκάκι, επεξεργάστηκα 

το RAW αρχείο με διαφορετικές πυκνότητες ώστε να μπορώ να χρησιμοποιήσω το 

φυσικό φως και όχι την τεχνική του dodge and burn”, δηλώνει ο φωτογράφος. 

Συγκεκριμένα στους κανονισμούς του World Press Photo αναφέρεται σχετικά με 

την επεξεργασία των εικόνων πως απαγορεύεται η παραποίηση και η αλλαγή του 

περιεχομένου της φωτογραφίας αλλά επιτρέπεται το ρετούς που είναι σύμφωνο με τη 

δεοντολογία των μέσων (δηλαδή στα ειδησεογραφικά πρακτορεία που συνεργάζονται 

οι φωτορεπόρτερ). Οι υπεύθυνοι του World Press Photo ζήτησαν αμέσως από 

δύο ανεξάρτητους ερευνητές-αναλυτές να εξετάσουν την εικόνα. Στις 14 Μαΐου 

ανακοινώθηκε το πόρισμα το οποίο λέει ότι μετά από εξέταση του JPΕG αρχείου αλλά 

και των RAW που παραδόθηκαν από τον φωτογράφο διαπιστώθηκε μεν η επέμβαση 

στους τόνους και τα χρώματα της φωτογραφίας αλλά καμία περαιτέρω παραποίηση που 

θα οδηγούσε στην αφαίρεση του βραβείου. 

O Dr. Hany Farid, καθηγητής στο 

Dartmouth γράφει: “Όταν συνέκρινα 

τo RΑW αρχείο με το JPEG που κέρδι-

σε στο διαγωνισμό σίγουρα εντόπισα 

αρκετή επεξεργασία, με την έννοια ότι 

κάποιες περιοχές είχαν γίνει πιο ανοι-

χτές και κάποιες πιο σκούρες. Αλλά 

ότι αφορά την θέση του κάθε pixel 

είναι ακριβώς η ίδια με αυτή του JPEG 

αρχείου. Πέρα από κάθε αμφιβολία, η 

εικόνα δεν προέρχεται από σύνθεση 

επιμέρους φωτογραφιών ”. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για φωτο-

γραφία HDR που δημιουργήθηκε με 

software από ένα και μόνο καρέ. Αυτή 

η απάντηση δεν ικανοποίησε τους 

πιο hardcore φωτορεπόρτερ αλλά 

και αρκετά εκδοτικά σχήματα κυρίως 

γιατί θεωρούν πως στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα η extreme τονικότητα 

του HDR δεν αντιστοιχεί την πραγ-

ματικότητα. Οπότε δεν θα όφειλε μια 

τέτοια φωτογραφία να δοξάζεται ως το 

καλύτερο παράδειγμα φωτορεπορτάζ 

της χρονιάς. 

Και όπως πάντα, η συζήτηση περι-

στράφηκε γύρω από τον δαίμονα του 

Photoshop, ξεχνώντας ότι επεμβάσεις 

στην τονικότητα και τοπικά “καψίμα-

τα” και “κρατήματα” γίνονταν και την 

εποχή του σκοτεινού θαλάμου. 

Για να μην κατηγορούμε μόνο τους 

τεχνοφοβικούς ή τους πιουρίστες, 

ας δεχτούμε ότι κάποια από τα 

επιχειρήματα τους έχουν βάση. 

Οι τόνοι, το πολύ ή το λίγο φως, 

τα χρώματα δεν είναι στοιχεία της 

εικόνας που απευθύνονται μόνο 

στην καλλιτεχνική ή αισθητική 

μας πλευρά. Μας επηρεάζουν και 

συναισθηματικά και όταν μιλάμε για 

φωτορεπορτάζ το ζητούμενο είναι 

πάντα η αντικειμενικότητα. Από την 

άλλη, στη συγκεκριμένη φωτογραφία 

που αποτελεί δυνατό ντοκουμέντο 

τραβηγμένο σε ένα σκοτεινό σοκάκι 

αν η φωτογραφική μηχανή μας 

απογοητεύσει φωτομετρικά, σε ποιο 

βαθμό επιτρέπεται η εκ των υστέρων 

διόρθωση; Tough questions… 

World Press Photo
�� �%�
��� #
 �'� 
$%#��' +�����+%�;

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Paul Hansen, Σουηδία, Dagens Nyheter 
20 Νοεμβρίου 2012 / World Press Photo
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��"' �!�
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�9#� Canon EOS-1D X, ��"��'��� � Renzo Caliari, Fotografia Reflex, L��"%� 

$! ���*��
 #�� Nikon D800  Eric Paratcha, Réponses Photo, ��""%� $! $��
 

�'� Nikon D5100 ��� ��"�  �#
������� Randy Johnson, Shutterbug, 2012  #
 

+��� Panasonic LUMIX G X Vario PZ 14-42mm.
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��>
��� ���� ���#' 

��#�, $!  ��$�� �! �� ��
� �'� $�����%� �! ��#! ��� $�
!#����9� *�����#���� 
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%�!� #�� *!"
�� $.�. �'� 

��"!_' 
��� ��#! #
 100 +�����+%
� ��� 8%��
 ��'� 
��"'���, #�>% ��� ��� *9� #�� 

9�� 8%��
 ��'� *
<%��', #
 � �
����� ��'#����� $�� ��� 350 
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 ��� �
��! ������<�
 ��'� ���"
� 

������� 
+'#
�%*�� ���
"�9� ��� �� *
%�
... ��’ �!�� 
*9 ��'� $���%*� #��  ��#� 
%��� 

�$"� ��� �� !$���
� ��� �� !$���
� �� �� ��!#
 �"
<�$�������� �� 
$���
"#� #��.

���. �
����

`.�. ��"���� �� ��$�� �!� $
� ��� *
� ���!� ��"� $! <
$!"������, �!�% *%�!� �'� 


<�� �$���'�': H�� *'"�*�  ��#��'� *
� ��
� �� +�
� ��� 
#
%� �� �� �*��!#
; 

H#��  ��#��'� ��
� �����
� �!+��� $! ������
 3000 
!�9 ��� ��' *
<%��' �! ��#! 

$����"
% 250 ��#� $�� 50 
!�9 � �
+�"�! �""� �$! 8�!� <
+�%"
� 
$���
"#��%
� 

����% �� #'� � 
�#
��""
!���;

j �$���'�� #��
q�+��9� $��$
� �� ���!#
 

*������' ���#
�� ��'� $�����%� 

�'� q�
!#������ L*���'�%�� ��� 

�� 
���� <
$�"'#� �'�. � 

*
��
� ������� ��#� *
� #$�
% 

�� � �$���_
�... {��� � ��#� �� 

����
� ��' �+�%�� ��#*������ 

�'� �#�$�*%�� ������+�� $! 

$��$
� �� 
��
%�
� ��� $��$��
��� 9��
 

#�"' ��� #' #�"' �� �$����!� $� 

���!�� 
$���
"#����� �!�
%*'�'. H� 

�#�� ' ��%�' #
�9�
� ��� ��������
�� 

��� � 
$���
"#� 8�""
��� ��� $��>
��� 

�$� �"
� ��� $"
!���, +�"�
%��� 


<������� ��� 
��8�""
�  ���%>� (� 

#����) ���������#�� *
� 
%��� ��#� 

$�
!#����9� *�����#���� �""� $� 

�
���� ��� � $% ��
��>
��� �""! 


%*!� ��9���...


��%�!;��.��
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Sony e-Mount 10-18mm 
f/4 OSS
O ��� zoom +���� �'� Sony $��+��
� ����
�� 

*��+���#� f/4 �
 �" � 
��� ��� 
�����9� 

�$����
��, ��*���# #
 15-27mm �� full 

frame. H 
"�+�� �!�� ������
!� (#�"�� 225��.) 

�$�
"
%��� �$� 10 ����
%� �����#��� �
 8 

���!$ 
�9 $
��"�#8��
� ��%� ��+������ ����
%� 

��� ��� #
 ������"" Extra Low Dispersion ��� 

*������' ��� ���#����9� 
���$9�, ���#' ��� 

��' ���' �! 
!�!���%!. � ����'#� $����� 

����
�$%'�'� Optical Steady Shot $�����
� 

�'#������ 
!
"�<%� �� +��� ��� #
����$�
% �'� 


��!$������ �$�*�' �
 +�����+%� ��� 8%��
. 

K
���	�� �
��?�� @
?�� ��
 DSLR

Sigma 17-70mm f/2,8-4 DC 
Macro OS HSM
&������#� ��� � +�#� APS-C �
 *��+�
� #����
�, 

 #
��%� zoom �'� Sigma $����
� $"� �����#' ���#� 


�����9� �$����
�� ��"�$����� �'� �"%#��� �$� 

25,5mm �� 105mm (��������%� �� full frame) 
�9 ��
� 

��� �����#' 
"�����' �$�����' 
��%��'� #�"�� 22cm. 

O +���� 
���#��9�
� ��� ����
�$�'���� ����'#� 

#���9� *������
�� $! ��
� �
���� 
$%*���' �� 

�!�"��� #��
�� �! +��� (79x82mm). A$�
"
%��� 

�$� 16 ����
%� �
 14 ���!$ ��� $
��"�#8��
� 

2 ����
%� FLD, ��� SLD ��� 3 ��+������ $! �"� 

�!��
"�� ��' 8
"�%��' �'� 
!��%�
��� ��� �'� 

�$�*�'�. �<��"�' 
%��� ' *!�����'�� ���8��#��'� 

firmware #��� �! 
�*��� USB dock.

Fujinon XF 14mm f/2,8R
�
 ��*���#' 
������ �$�����' 21mm 

(��������%� full frame)  +���� �$�
"
%��� 

�$� 10 ����
%� �
 7 ���!$ �$� �� $%� 

*� ��+������ ��� ��%� ��#'"�� *���!�'�. 

)$%�'� 
���#��9�
� %��*� *��+���#��� 

#
 7 $�
�����. j #���� �$�����' back 

focus "��� �'� ��
*%��'� ���%� �����$�' 

�!#8�""
� ��' #
%��' ��� +���#���� 

8���
���%�#��� ��� *%�
� +��
����'�� 

�$� ���' �
 ���' �! 
�*9"!. ���#' 

!$���!� 
�*
%<
�� �$�����'� 
��%��'� 

��� 8��!� $
*%! ��� �� 8'��� ��'� 

$�
��%��' ��� �� !$"���#� �'� 

!$
�
������� �$�����'�. �� *��+���#��� 

�!�#%>���� �
 8�#��� 1/3Ev.

?
���	�� @
?�� CSC ��
 �	���	�������

KA���	�� @
?�� CSC ��
U�	�� ����
?�� 
����
���
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��������	
����	������������������������������������ !
"����#$�"%���!&�' �(�#$�" #���)�*+� ,�'�-�.��,��,�- .*�,�)�*,�)�%�,�.��,�*,�)�%�,�.��/������0�,1�,�* ��!

�23��
4���	
5

67��������	
����	����������������32�5�89��������5!
:���32�5���4;�����5������2
�7<�������44������	
5

�=�4	�27<����5�2����5���������5�>�?@!

A+��B�C�,��/�D%�- �-��BE MOVED

GOLDEN HALL

E�	�47�5�FGH$�I�JIKF
L�2!M�KIN�OPIFKNN

�Q%� 'M�-�')��+�''R.������*�,!-,

��������

S2�9;��7�9�T���<U2�9�GI$�IGOGO
L�2!M�KIN�VJGJKKK

�Q%� 'M���' *+��R.������*�,!-,

�	
���� �� 
�����
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?
���	�� @
?�� DSLR ��
 �	���	�������

Sigma 35mm f/1,4 DG HSM 
O ������ �!��� +���� ����
��� 
������� 

�$�����'� ��"�$�
� � full frame. 	�'�%>
� �' 

"
��!��%� �! �� ����!8 #��� ��$! HyperSonic 

Motor ��� ��' ��
*%��' $"
����� ����
%�� $! 

$��+��
� 
<%�! ��"� �$�*�' ��� �
 ������� 

��� #������� �$����
�� 
��%��'�. �$�
"
%��� �$� 

14 $���� ����
%� �
 11 ���!$ $
��"�#8������ 

������""� SLD ��� FLD. j %��*� *��+���#��� #
 

�'� �����!"
#��' $� (9 $�
�����) *%�
� $��� $"� 

��"� bokeh. M
 �' #
��"' +��
����'�� (maximum 

*��+���#� f/1,4) o +���� ����$��%�
��� ���#' 

��� �
 $"� ��#'"� $
��8�""����� +����#�. 

)%��� �!#8���� #
 USB dock ��� #
 � software 

�ptimization Pro ���  #���*���9�
�� �
 
��%��', 

�
�#
��%� ��� ���#������ 
���$��. 

?
���	�� ��
����
��?�� @
?�� ��
 DSLR

Canon EF 24-70mm f/2,8 L II USM
j ��� $�����
!#��' �$� �'� !����%� ��� �' ����', 

��*�' �! ��!+�%! #
��%! zoom �'� Canon 

���
�  �'� ��$"'<' #
 ���#' ��"��
�' �$�*�'. 

�$�
"
%��� �$� 18 $���� ������""� �
 13 ���!$ 

$
��"�#8������ ��� ����
% Super UD ��� *� 

����
%� UD. )$%�'� �!�*!�>���� *� ��$! 

��+�����9� ����
%�� ��� �' #
%��' ��� �+�����9� 


���$9� �
 �"' �'� 
$�+��
�� �'� 
������ ��� �
 �"' 

�' ���#� 
�����9� �$����
��. ���#', ' $�'�#��' 

$""�$"� 
$%�����' �<�$�
%��� ��� �'� �$��$� 


#+����'� +�����#���*9� 
�*9"�� (ghosting). 

)$�*�9����� ��"��
� bokeh  #'�����#�� %��*�� 

*��+���#��� ��'#��%>
� ��"
� ���" ������ 

9 $�
�����. (""� $�'�#��� ������'�������: � 

*���!"�
�*�� #��� USM, ' #��*� 
"���! #
 

<
������� #���$
<
������ ��� � 8
"����$�'#��� 

�"�����#� Autofocus. 

?
���	� ��?JET XA	��

Ilford Galerie Prestige Mono Silk
B
"����$�'#�� ��� 
���$��' ��$��#�!�! (����""'" 

�#�� ��� ��� �����#) �!�� � #' �<�� ����% #
 ��9*' 

8��' ��
� 8��� 270gsm. &���%�
��� ��� �
 +�""� ��� �� 

�"� 
�9 
%��� �!#8��� #
 inkjet 
��!$���� $! �!$9�!� 

#
 #
"���� dye base ��� fiber base. H$�� ������>
� �
 �/# 

����% ��
� !_'"� Dmax 9��
 �� �$*%*
� ����� �� $!��� 

#���� ��� ��#'"� Dmin ��� �� 
<
�
!�� � *!��#��� 

��� 
������ hi key. H"� #�>% ���%>!� �� Ilford Galerie 

Prestige Mono Silk � *!��#��� ��� >�������, $"���
� �
 

������'�� ��$��#�!�
� 
��!$9�
��.
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?
���	� 	���� �V

Samsung F8000 
Smart LED 2D/3D
�
 ����� �!�#� �%�
��� *'#+�"�� ' ���$������� 

+�����+��� ��� video !"��� �$� +�����+���� 

#'����� �
 �'"
$���� ���'. L*��%�
�� ���� «�<!$�
�» 

TV ���� �
���� �$�� ' �
��� F8000 �'� Samsung $! 

�<�$������ �""'"
$�*������� #
  (����#��' ��� 


����#��') $���8��' �� internet, ��#
�� ' $%� 


���� �$� Skype *�
!�"��
� � �
����#� #
 �
���#%
� 

(gestures), +��'����� 
��"�� $����'#�� 

�'"
�
�������� �+�� (#$�
% �� "
��!����!� 

�� �'"
�
��������� ��� ���#��� smartphones �'� 


����%��), Evolution kit $! 
$����$
� �'� ���8��#��' 

�! hardware (�*' ��'�%>
��� �
 �
���$��!� 


$
<
������), 
���#���#�� media player & PVR ��� 

$""� ���#'.

?
���	� SOFTWARE 

DxO Optics Pro 8
	�' ��� �! ��*�' � ������ $�����##� �'� DxO �!�*!�>
� 

��� ��
��� 
��� RAW converter #
 ��� *!�����'�
� 
��� 

������� $����##��� image retouching. M��� ��� 

��� ������'������� �!�����"������ � Smart Lighting 

$! �!��#��� +��%>
� ���
��� �'#
%� ��� ������ �' 

"
$�#��
�� ��� +��
��� �'#
%� ���%� �� �!<��
� � 

�������, �� 
$�"
��#
�� �
��������� ��� �'� ������'��, 

��� �!�#��$�'#�� 
���"
% ��� �����'�' �'� !+�� �
 

$
����� ��
�#��! ��9#���, live preview ��� 8�8��� 

�$�� ��� ���� $�'��#
�
� 
�*��
�� �!�#��$�'#��
� 

*���9�
�� �
�#
����9�, ���#����9� ��� �""�� 
���$9� 

��� ���
 +���.

KA���	� PHOTO APP ��
 SMARTPHONE

Tiffen Photo FX Ultra
A��#
�� ���� �$
��
� mini 
+��#��� (apps) imaging 

��� �!��
!�� iOS, �!�� ' 
+��#�� �'� Tiffen $��-

#�9�
� $""� �$� �� 
+� $! 
$��!�������� #��� ��� 

�����9� $���9� +%"���� �'� Tiffen. )$%�'� #��� �$� 

� %*� app $��#�9�
��� ' ����' 
�*��9� +��9�, � 


+� ���%��'�, ���#������ ��� +��������� *���9�
��, 

#�����%�#���, >!#��%�#���, 
$�"
����� �
���  �"$. 

$! �!����� $��$���!� �'� ���� $"�$"��� ��� 

����89� $����##���� !$"�����. )���#��9����� 

�!�"��� 77 +%"��� #
 934 $���!�#%�
�� �
 8 #�*
�. 
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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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?
���	� 
��U�?����?� ����

Panasonic SDHC Gold, 
Silver, Blue series
O� ��
�� �
���� ����9� #��#'� �'� Panasonic 

$��+��!� ��!� +�����+!� �' 

*!�����'�� �� 
���#�%�!� �' ����' #
 ��� 

�����
� ��� � *������# ��'#����� $���. 

��� $���*
��#� ' �
��� Gold #
 ��#���' 

Class 10 $��+��
� *��#
������ *
*#���� 

�� 90�B/sec. (read) ��� 45MB/sec. (write) ��� 

���'�����'�
� �� 32GB. H �
��� Silver 
$%�'� 

#
 ��*
�<' Class 10 ��
� $���$�'#��' �����'�� 

�� 20MB/sec. 
�9 ' ���#��� �
��� Blue #
 

��*
�<' Class 4 +���
� �� 15�B/sec. ��� �� 16GB 

�
 ���'�����'��.

?
���	� @����	
@�?� 
\����
	

�etabones Speed Booster
� *��+�
���� �!�� converter 
<
"%��'�
 �$� ��� 


����%
� Metabones ��� Caldwell Photographic. 

`"$�
% #�� $���<!$�' �*�� �� ��'��#$�'��� 

+��% full frame �
 �PS-C �9#��� #
 #
%��' �'� 


������� �$�����'� ���� 0,71x ��� �!����"!�' 

��<'�' (!) �'� +��
����'��� �""� ��� ��� 

$���9� 
$�*��
�� �! +���. ��� $���*
��#�, 

#�������� ��� +��� $����%�! 85mm f/1,2 

�� �etabones �!��� «#
��#�+9�
���» �
 

59mm f/0,9 *'". �$��� ��+9� $� ����� 

*��+���#� #
 ��<'�' +���#
����� 
��. 

�$�����'� ���� 1.09x. 

?
���	� ]�@�
?� 
\����
	

Camranger
����$�����#
� ���� �����
� ����#��'� 

*������'� +��. #'���9� ���%� 


���#���#�� WiFi � Camranger 
%��� #�� 

�!�*!��#��' "��' ����#��! 
"���! 

#��� hardware ��� software. 	!�
���>
��� 

#
 "
��!����� Mac OS X ��� Windows 

���9� ��� iOS 
�9 
��#�>
��� 
������� ' 

��*�' Android. 	��� *!�����'�
� 8"�$!#
 

� zoom #
 double tap, $�����' tags 

��� 8��#"�%��, ����#��
� �!�#%�
�� 

��� 
�
��$%'�' �$
"
!�����'� 

�! �"
%���!, ���
�8�"�#
��, bulb, 

bracketing, jDR ��� "�$�.
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?
���	� ����LE IMAGING ���?���

Samsung Galaxy Camera
H Galaxy camera 
$���$��*��%>
� �' 

�!�*
��#��'�� �
 +�����+��� 
$%$
* �+� 

��'� $���#������'�� �$�
"
% !8�%*� +��. 

#'����� ��� #���� tablet. G��� *�
!�"��
� �'� 

$���8��' �� internet ��� �� social media. H 


��!$������ ���' �+�� 4,8in. �!�����
% ��'� 

$%�� $"
!�� ��� *�
!�"��
� �' "
��!��%� 

��� $�
����
��'#���� � ���
8��#���� �$� 

� Android Play Store/Samsung Store #���9� 


+��#�9� (apps). q��+��
��� ���#' Auto 

Cloud backup $! *'#�!��
% 
+
*���� ���%���+� 

��� *
*#����. )$%�'� ' #'���� *��
��� voice 

commands.

KA���	� ��
����
��?� ������
 @�������

Profoto Pro-B4 Air
	�
*���#��' ��� �� ����$
<���
��� ���� $� 

�$���'����� �!����
� ����'�, ' ��� +�'�� 

�
������� �'� Profoto ��
� �������' 
$���+�����' 

1sec. *����
�� "�#_'� $! <
����
� �$� � 

1/25.000sec. ��� *!�����'�� #���� 30 "�#_
�� 

� *
!�. �
 ��#'"��
�
� ���
%�. q��%>
��� ��� 

��� � ������ ��� ��� *!"
�� location ��� ��� 

�� �����
� �$
�������� 
%��� ������
!��#��' 
< 

"�"��! �$� #
��""��� ��
"
�� #
 ��$�� 

"��������� 
<����#��� �
 
<��
���� �'#
%�. 	�� 

������'������� �'� 8"�$!#
 #�����' ���� 1000 

watt/sec. �!�#�>�#
�' �
 
��� 11stop, �!��#%� 

#$����%�� 220 "�#_
�� full power, 
���#���#��' 

��*��!����'�� ��� ����#�� �
����#�  �"$.

�issin MG 8000 Extreme
j 
<
�*��
!#��' �!�� #��*� +�'�� +"�� 

#
 �#������ ���� G.N.60 (105mm) ��
� �'� 

�*����
���'�� �'� �
�#���� ������ ��' �!�
�� 

����', �!�%�� �
 �!����
� 8��
��� ����'� 

�
 +���
$���>, +�����+%� ��#!, #�*�� 

�"$. � +"�� �!�"+�
% �
 
�*��
�� ��� 

Canon E-TTL/E-TTL II ��� Nikon iTTL/iTTL BL 

��� #
 !$�����<' ����#��! TTL ��� ��� 

��� *� $"��+��#
�. G�
� �!�#�>�#
�' ���� 

�
 22 8�#���, �����#' ���' 
�*
%<
��, 

*
!�
�
�!�� �
+�"� #
 GN 12 ��� 

�!�*
�
��� �$� $����
���� power pack. 

?
���	� @�	��� ������
 @�������
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?
���	� @����	
@�?� ��NITOR

LG IPS ColorPrime 27EA83
O� +�����+� $! ��
��>���� 

#
��"��
��� *������
�� monitor ��� 

�'� 
$
<
����%� 
������ ��
��>���� 

���#����� $�����'�� ��� *!�����'�� 

��"�#$���%�#���. � #���" 

Colorprime 27EA83 
%��� ��� !_'"�� 

���"!�'� (2560x1440pixel) monitor $! 

x�'��#$�
% IPS panel �
"
!��%�� �
���� 

��� ��"�$�
� � 99% �! ���#����� 

$
*%! Adobe RGB ��� � 100% �! 

���%����! sRGB. 	�' �!��
!��%� 

$
��"�#8��
��� ��� 
�*���� ����'����� ��� 

�' "
��!��%� �! utility LG Truecolor Pro. 

KA���	� @����	
@�?� ��
��


Vanguard Quovio 41
	�
*���#��' ��� �� 
$���
"#��%� ��� �� 

�$���'���� 
��������', ' ������ Quovio 

41 ��"�$�
� �� $"���# +�����+��� 


<$"��#� #
 $"� ��"� $�����
!���� 

�+�9*
� !"��� ��� ���9#��� ��� �� 

���%�#��� ��� ��
� �9�� ��� ��� $"��
� 

����'#� DSLR � #�� 8���
��#
��. �� +��% 

8�%��!� ��
�� �9� �� !$� *��#��+��' 


���
���� 
�9 ��
� $�8"
+�
% ��� ' 

$���*
�' ���$�*!. )$%�'� !$���!� 

*���!��� ��� �� #���
<����#���. )$%�'� 

#$�
% �� #$
� ��� �
 
�*��� ����"��' 8��'. 

	'#
�9�!#
 ���#' �'� �*��8��' 8��' ��� 

�� �������*��#��� $�*��.

?
���	� ���	���


Whitewall
j 
����%� Whitewall $��+��
� "�"'��#��
� #
 

�#+��' ��'� $���'�� !$'�
�%
� photofinishing, 

$���*%*���� 
%�
 
��!$9�
�� 
%�
 ���#
� 

��*�����#��
� 
����%
�. �� $�����
"%
� #$��� 

�� �%�!� �
 �"� �� 
$��!#'�� #
���', !"��� ��� 


$�+��
�
�  ���#' ��� �
 <
������� !"��� �$�� fine 

art ������, ��!"���, �!���""'��, latex, ���!"��� 

�!�"%, #���"" �"$. j Whitewall �!�
�9� 
#$"!�%>
� 

�� ����"�� �'� #
 �� $� $���+��� ���"9��#� 


���$��'� $��+������ ��#
�� $���"%�.
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�
�������	�	�
�


����
�����������������������
���� �	� �	�������� ������� ��������
���� �������� ����� ������������
���� ��� ���	�� ��������� �
��
��	��������
���� ��	��� �����	� ������
������
�	� �
�� ������ 	��� ���������� ���
�����	����	���������
�������
��
�
�����������������	������������
�	� ��	�������� ����� ������� ���
��
���	�	�����������	��������
�
�	���	�	�

���
�������	�	�
�


����
� ���� �� �����������
��	������� 	���� �������� �����
��
�� ��	�������� ���� �	�
�����	� ���	����
��� �
��
������	��������������������
���
��	��������� ��	� �����������
������	������� �������� ����
�
�� ��� �����	�	���� ������
������ �	� ���	� ���������
����	��	���	����	�	�

MAT* ����������	
����

����	����	����	�����	���������	�	�
�
����	�	��������������	�������
������������	�
����������
��������
���������������
�������������
����	��
�	������������� �!"#��

�������	�
�	����
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?
���	� 
CTIONCAM

GoPro Hero 3
G����� �%�
� ��� 
�
��$���
� �'� 

���� actioncam, ' GoPro +���
� ��'� 

���� � $� $���+�� #���" ��'� 


<���
���� $
�!�'#��' �
��� Hero. 

�9�� $"�� ' ��!+�%� ��*�' Hero 

3 Black edition 
���� �$� �*��8��' 

��� 60m ��
� *!�����'�� ��$�� 30���� 

�
 1*
!�. ���"!�' 12Megapixel, full 

HD video 1080p ��� 60fps �""� ��� 

���'#�����+���� ���"��
�� �� 2,7^ 

cinema 30fps $! +���!� �
 �#'���%� 


$���
"#������ 8���
��#
�
�…  � +���� 

�$�
"�#
�� �$� 6 ����
%� ��
� ���
�� 

��� ultra wide, medium ��� narrow. 

KAYTE	� ��
GING ?
�������
 

Samsung 45mm f/1,8 (2D/3D) 
� $�9�� ��'� �
��"���� ����%� «#���» 

��� ��� *%*!#� +���� ��� +�����+��� 

#'���� $��!�����'�
 #�>% #
 �' CSC 

Samsung NX300. )%��� 
<%�! ����""'"� 

��� 2D ��� 3D. j ����*������' "�_' 


�
��$�
%��� #��� �! ���%����! 

�
�����'�%!. �' ����#� 
�
%�' ��� *
!�
�
�� 

���!$ $���9� ����
%�� ��� ��� 
�*��� 

����'#� *�$"� �"
%���! $��
#8�""
��� 

��' +��
��� *��#' ��� *'#�!��
� �' *�$"� 


����� ��� � ������% $���� $���""�<'� 

9��
  $����'�'��� �� ��
� �'� _
!*�%��'�' 

�! 8��!�. �� ���
%� 
������ #$��� �� 

���$������� �
 3D �'"
���
��. 

KA���	� DESIGN

Giottos Silk Road YLT 
series
	�� �#�� ��� ���$�*�� ' +�'���'�� 

$���� *��*��#��%>
� �$+�������� ��" ���� 


$�"���. 	�' ��� �'� �
��� 
��!$����>
� ' 


!�'#������'�� #
 �'� $%� ����#
�9$��
 

� ��#� ' Giottos. j �
������ �"9�� 
%��� 

���� 30% #�����
�' �
 ��� ��� 8��� ��� 

���� *%�
� � $
���9�� �" � $���� �� 

�!#$���
��� $
������
� �$� ��� �!#8������ 

�
������� �"9�
� #
 �!�"��� *���#�. j 

��� �
��� �!�"+�
% �
 *� $���""���� 

���"�� #
 � 8����� !"��� *'". �"!#%�� � 

��������#���.

�������"���& ��%�!.!���& 
;�� "%( �IPA $��"� �"! site
www.tipa.com
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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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���#
� L�"�

Με συνταγή της οικονομικής αστυνομίας των ΗΠΑ, το γνωστό IRS, αλλά και 

άλλων προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών, η κυβέρνηση σχεδιάζει τα νέα μέτρα 

κατά της φοροδιαφυγής που θα θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούλιο και θα 

περιληφθούν στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ώστε να είναι σε όλους 

γνωστά και να εφαρμοστούν με αποτελεσματικότητα. 

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, στο εξής όλοι οι φορολογούμενοι θα έχουν 

ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο στον οποίο θα καταγράφονται, εκτός από τα 

εισοδήματα, τα δάνεια και την περιουσία τους, όλες οι τρέχουσες δαπάνες – λογα-

ριασμοί, εισιτήρια, αποδείξεις σουπερμάρκετ- και μόλις κριθεί αναγκαίο θα καλού-

νται για έλεγχο. Στο στόχαστρο θα βρεθούν με ειδικές διατάξεις οι offshore εταιρείες 

όπου καθίστανται υπόλογοι οι διαχειριστές, ενώ για πρώτη φορά θα ελεγχθούν τα 

εισοδήματα που αναφέρονται στον κωδικό 659 της φορολογικής δήλωσης, δηλαδή 

τόκοι, μερίσματα, εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο 

και έχει εξαντλεί η φορολογική υποχρέωση. 

Τα εισοδήματα αυτά πλέον δηλώνονται υποχρεωτικά και λαμβάνονται υπόψη για 

τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Για την πραγματοποίηση των 

ελέγχων θα δημιουργηθούν σε όλη την Ελλάδα 65 Ειδικά Κέντρα Ελέγχου με στόχο 

τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής όλων των κατηγοριών φορολογουμένων 

(ελεύθερων επαγγελματιών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εισοδηματιών).

Αναλυτικά τα μέτρα που προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι τα εξής:

• Έλεγχος off shore εταιρειών: Θα δοθεί βαρύτητα στην πραγματική διοίκηση 

της επιχείρησης δηλαδή σε αυτόν που ασκεί τον έλεγχο και πραγματοποιεί τις 

συναλλαγές.

• Δαπάνες επιχειρήσεων: Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα είναι ξεκάθαρες οι 

διατάξεις για τις δαπάνες που θα εκπίπτουν ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα των 

επιχειρήσεων (μικρών και μεγάλων) ώστε να γνωρίζουν όλοι εξαρχής τι ισχύει χωρίς 

να ερμηνεύεται κατά το δοκούν η μία ή η άλλη διάταξη από τις φορολογικές αρχές. 

Μάλιστα θα δοθεί βαρύτητα και θα υπάρχει ειδική αναφορά στις δαπάνες που δεν 

θα αναγνωρίζει η Εφορία.

• Επισφαλείς απαιτήσεις επιχειρήσεων: Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις για την 

αποφυγή της γραφειοκρατίας θα διαγράφονται πλέον πολύ πιο εύκολα σε σύγκριση 

με ό,τι ισχύσει σήμερα.

• Πραγματοποίηση ελέγχων: Θα προβλέπεται τακτική σύγκριση μέσω σύγχρονων 

ηλεκτρονικών εφαρμογών των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών 

προσώπων με τα πραγματικά εισοδήματα και την περιουσιακή κατάσταση των 

πολιτών (μισθωτών, συνταξιούχων, ελευθέρων επαγγελματιών).

• Οικονομικό προφίλ 8,5 εκατ. φορολογουμένων μέσω έμμεσων τεχνικών 

ελέγχου: Σε όλες τις κατηγορίες φορολογουμένων και όχι μόνο σε όσους ασκούν 

ελευθέριο επάγγελμα το υπουργείο Οικονομικών θα δημιουργήσει έναν ατομικό 

φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα και οι δαπάνες που 

πραγματοποιεί. Για παράδειγμα, οι δαπάνες για ταξίδια, οι αγορές μεγάλης αξίας, οι 

δαπάνες προηγούμενων ετών, οι καταθέσεις που έχει στην τράπεζα τα εισοδήματα 

που δηλώνονται κτλ. Θα δημιουργούν το οικονομικό προφίλ του κάθε πολίτη πάνω 

στο οποίο θα εφαρμοστούν ειδικές μαθηματικές φόρμουλες οι οποίοι θα δίνουν ένα 

αποτέλεσμα πάνω στο οποίο θα βασίζονται οι φορολογικοί έλεγχοι.

• Ενδοομιλικές συναλλαγές: Θα προβλέπεται περιορισμός περιπτώσεων 

φοροδιαφυγής μέσω των λεγόμενων ενδοομιλικών συναλλαγών όπου τα τελευταία 

χρόνια το Δημόσιο έχει χάσει αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ από τη συγκεκριμένη 

διαδικασία. Με τις συναλλαγές αυτές μια εταιρεία μεταξύ άλλων βρίσκει τρόπο να 

«φουσκώσει» τα τιμολόγια εισαγωγής και να μειώσει σημαντικά τα καθαρά κέρδη της.

• Σύγκριση δόσεων δανείων με πραγματικά εισοδήματα: θα γίνεται διασταύρωση 

των στοιχείων των τραπεζών με αυτά που αναγράφουν οι φορολογούμενοι στα 

έντυπα της Εφορίας (κωδικοί 727-728) ώστε να διαπιστωθεί αν πράγματι οι πολίτες 

πληρώνουν τις δόσεις των δανείων με τα 

δηλωθέντα εισοδήματά τους ή με «μαύρα». 

Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι η 

αποπληρωμή των δόσεων των δανείων 

γίνεται με αδήλωτα εισοδήματα θα 

επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι. Άλλωστε 

οι δόσεις των δανείων αποτελούν τεκμήριο 

διαβίωσης και έχει διαπιστωθεί ότι ορισμένοι 

για να το αποφύγουν παραλείπουν να 

δηλώσουν τα ποσά των δόσεων.

• Σύγκριση πραγματικών δαπανών και 

περιουσιακών στοιχείων με εισοδήματα: Στο 

οικονομικό προφίλ των φορολογούμενων 

θα υπάρχει αναλυτικά αναφορά για τα 

αυτοκίνητα, τα ακίνητα, τις δαπάνες που 

έχουν σε σχέση με πληρωμές λογαριασμών 

ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας, 

ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, ασφαλιστήρια 

συμβόλαια, κόστη συντήρησης περιουσιακών 

αγαθών, καταθέσεις, δάνεια κτλ. Με αυτόν 

τον τρόπο θαμπορεί ανά πάσα στιγμή η 

Εφορία να ελέγχει κάθε φορά οποιαδήποτε 

μεταβολή και από πού αυτή προέρχεται.

• Υποχρεωτικές συναλλαγές με κάρτες, 

επιταγές, μεταφορές χρημάτων από 

τραπεζικούς λογαριασμούς: Σημαντική 

μείωση προβλέπεται για το ποσό που πρέπει 

να γίνεται χωρίς τη χρήση μετρητών ώστε 

να περιοριστεί η φοροδιαφυγή. Σήμερα το 

όριο πάνω από το οποίο μπορεί να γίνει 

συναλλαγή με μετρητά είναι τα 1.500 ευρώ. 

Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν να 

ρίξουν αυτό το ποσό ακόμη και κάτω από τα 

300 ευρώ ανά συναλλαγή.

• Διασταυρώσεις – έλεγχοι στα ποσά του 

κωδικού 659 της φορολογικής δήλωσης: 

Από εφέτος είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν 

στους κωδικούς 659 και 660 όλα τα 

εισοδήματα ακόμη και αυτά που ως πέρυσι 

δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλώνονται 

(π.χ. τόκοι καταθέσεων, μερίσματα από 

μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια). Το υπουργείο 

Οικονομικών θα μπορεί να διασταυρώσει 

ανά πάσα στιγμή από πού προέρχονται αυτά 

τα εισοδήματα και, το βασικότερο, ποιοι 

δεν τα έχουν αναγράψει στη φορολογική 

δήλωση από τη στιγμή που πλέον είναι 

υποχρεωτικό. Με την υποχρεωτική 

δήλωση όλων αυτών των εισοδημάτων 

οι φορολογούμενοι θα κληθούν να 

πληρώσουν υψηλότερη ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης 1%-4%, εφόσον τα συνολικά 

εισοδήματά τους το 2012 ήταν μεγαλύτερα 

των 12.000 ευρώ.

���!(!4��, 'z4�"�
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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 ��

Weekly teuxos195.indd   24 17/5/2013   6:24:33 ��

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


������ 195 •  �����	
 20 �
��� 2013 ����
 25

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

�lympus E-P5
j 
$����+� ��� PEN: 


���
����� ���������#�� ��� �'� ��-D

Αν η OM-D γνώρισε μεγάλη επιτυχία την περασμένη χρονιά, υπήρχε και ένα 

κοινό που λατρεύει το στιλ της σειράς Pen. Μόλις αναγγέλθηκε λοιπόν η E-P5, 

ο τελευταίος εξελικτικός κρίκος στην διαδοχή, με ίδιο αισθητήρα Μicro 4/3 

16Megapixel όπως η OM-D και η E-PL5 αλλά και μερικά θεαματικά χαρακτηρι-

στικά όπως το σύστημα οπτικής σταθεροποίησης σε πέντε άξονες και το νέο κλεί-

στρο με χρονισμό ως 1/8.000sec. Όπως και η προκάτοχός της (Ε-P3) ενσωματώ-

νει oθόνη αφής μόνον που αυτή τη φορά είναι αναδιπλούμενη τύπου capacitive 

με πολύ καλύτερη απόκριση. Όμως η σκόπευση μπορεί να γίνει και μέσω 

του προαιρετικού καινούργιου ΕVF σκοπεύτρου με κωδικό VF4 και ανάλυση 

2,4Megapixel (το οποίο κατά πάσα πιθανότητα κατασκευάζεται από την Epson). 

Στην ΟΜ-D παραπέμπουν χαρακτηριστικά όπως το burst mode 9fps (και μάλιστα 

με διατήρηση του AF) οι λειτουργίες Live Time και Bulb που αφορούν παρατετα-

μένης διάρκειας εκθέσεις, η σταθεροποίηση του αισθητήρα σε πέντε άξονες, τα 

αποτελέσματα της οποίας μάλιστα απεικονίζονται απευθείας στο LiveView. 

Ακολουθώντας τη γενικότερη τάση, η E-P5 εφοδιάζεται και με WiFi και μάλιστα 

με ενδιαφέρουσες πινελιές καινοτομίας όπως η δυνατότητα να αναγνωρίζει 

hot spots μέσω QR code. Το σώμα θυμίζει πολύ την E-P3, έχει το ίδιο σχήμα 

και αφαιρούμενη λαβή αλλά διαφέρει στον τρόπο έναρξης με διακόπτη αντί 

για πιεστικό πλήκτρο. Ένας μικρός διακόπτης με ένδειξη ½ χρησιμεύει τα δύο 

περιιστροφικά χειριστήρια και σε την θέση 1 ρυθμίζει  διάφραγμα/ταχύτητα 

και αντιστάθμιση έκθεσης ενώ στη θέση 2 αλλάζει τις λειτουργίες σε ISO και 

White balance. Eπίσης ρόλο Quick Menu παίζει το πάτημα του πλήκτρου ΟΚ 

ανασύροντας στην επιφάνεια τις πιο βασικές ρυθμίσεις. 

Βασικές προδιαγραφές
• Αισθητήρας LiveMOS Micro 4/3 16,1Μegapixel με οπτική σταθεροποίηση 

5 αξόνων • Max. ανάλυση 4608x3456 • Eπεξεργαστής TruePic VI  • 

Autofocus 35 σημείων contrast detect με focus peak • Burst mode 9fps • 

Εναρξη 0,49sec. • Οθόνη 3in. capacitive αφής αναδιπλούμενη 80° (άνω) και 

50° (κάτω) • Βάρος 380γρ. * To εξτρά ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο σκόπευτρο VF4 έχει 

ανάλυση 2,36Μegapixel (1024x768x3) μεγέθυνση 0,74x υστέρηση 0.032sec. 

Canon
L��!��� �'"
+���� 200-400mm f/4

Μια μοναδική ιδιότητα ενσωματώνει ο νέος 

2x telezoom της Canon. Το ενσωματωμένο 

converter 1,4x. Αυτό σημαίνει ότι ανά πάσα 

στιγμή μεταμορφώνεται σε 280-560mm f/5,6. 

Αν μάλιστα έχει τοποθετηθεί σε σώμα APS-C 

όπως η EOS 7D τότε η φαινομενική εστιακή 

απόσταση γίνεται 320-640mm f/5,6. O φακός 

είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά υπό 

μορφή πρωτοτύπου στην έκθεση CP Plus της 

Ιαπωνίας δύο χρόνια πριν. Στο εσωτερικό του 

συναντάμε 25 στοιχεία σε 20 ομάδες δηλ. ένας 

από τους πλέον περίπλοκους φακούς όλων 

των εποχών καθώς και ίριδα διαφράγματος με 

9 πτερύγια για προσομοίωση τέλειου κύκλου 

και ανάλογο bokeh.
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�������	 
� ������ 
��� ����� ���  

����� €18
��� �� �� ������

�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

H ��������
��	
�� �	�� 
�����������

��� ���������� 

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

Super προσφορά! 

Weekly teuxos195.indd   26 17/5/2013   6:24:49 ��

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


������ 195 •  �����	
 20 �
��� 2013 ����
 27

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

InfoTrends
� #�""� 
%��� � connected cameras

Μια νέα έρευνα της InfoTrends καταγράφει την κατάσταση της φωτογραφικής 

αγοράς σήμερα και κάνει προβλέψεις για το μέλλον της. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο 

παρουσιάστηκε ένας μεγάλος αριθμός μηχανών με δυνατότητα διασύνδεσης είτε 

μέσω WiFi, είτε μέσω Bluetooth, NFC κτλ σε μια προσπάθεια των εταιρειών imaging 

να ανακόψουν την επέλαση των smartphones στο κομμάτι της φωτογραφίας 

ανάμεσα στους ερασιτέχνες. Πέρα λοιπόν από το γεγονός της ενσωμάτωσης αυτής της 

τεχνολογίας στις μηχανές, και η ίδια η τεχνολογία 

έχει υποστεί αρκετές αλλαγές ώστε να γίνει 

ευκολότερη στην χρήση της και ταχύτερη στις 

αποδόσεις της. Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας 

το 15% των μηχανών που κυκλοφόρησαν πέρυσι 

είχαν κάποια δυνατότητα διασύνδεσης. Φέτος ο 

αριθμός αυτός αναμένεται να είναι ο διπλάσιος και 

μία στις τρεις μηχανές που θα πωληθούν να έχουν 

τέτοια χαρακτηριστικά. Παρόλα αυτά αν σκεφτούμε 

ότι το 100% των smartphones που πωλούνται έχουν 

δυνατότητες διασύνδεσης τότε είναι σαφές ότι οι 

μηχανές έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο δρόμο.

Adobe
^�#$���� �$� �����
� ��� �'� 
$����+� �'� Creative Suite

Ένας φοιτητής και ερασιτέχνης φωτογράφος ονόματι Derek Schoffstall από την 

Αμερική αποφάσισε να αντισταθεί στην απόφαση της Adobe να καταργήσει 

την Creative Suite: ξεκίνησε λοιπόν ένα online petition συγκεντρώνοντας 

μέχρι τώρα 13,115 υπογραφές. Ο Derek Schoffstall γράφει «θα πρέπει να 

υποστηρίξετε την καμπάνια αυτή γιατί η Adobe ακριβαίνει τα ήδη ακριβά της 

προϊόντα. Η Adobe κλέβει τις μικρές επιχειρήσεις, τους freelancers και τον 

μέσο καταναλωτή. Αδυνατούν να καταλάβουν ότι δεν είναι όλες οι  εταιρείες 

πολυεθνικές, επιχειρήσεις πολλών δισεκατομμυρίων με ατελείωτους πόρους». 

Με την καμπάνια του ζητάει να διατηρηθεί η σουίτα CS ώστε οι χρήστες να 

έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτήν και το μοντέλο του CC. 

http://www.change.org/petitions/adobe-systems-incorporated-

eliminate-the-mandatory-creative-cloud-subscription-model

Canon
�� Picture Style ��� ��� DSLR

H Canon μετά από αρκετά χρόνια 

κυκλοφορεί ένα νέο Picture Style preset 

για τις μηχανές EOS. Το preset ονομάζεται 

Video Camera X-series look και προέκυψε 

μετά από feedback αρκετών βιντεοληπτών. 

Όπως προδίδει το όνομα του το preset 

σχεδιάστηκε για να προσομοιάζει το look 

και το χρωματικό στυλ της εικόνας που 

δίνει η επαγγελματική σειρά X της εταιρείας. 

Το υλικό από τις μηχανές της σειράς X 

έχει χαμηλό κοντράστ και κορεσμό και 

έτσι γίνεται πιο εύκολη η διαδικασία του 

color correction στο μοντάζ. Εκτός από 

το video το νέο Picture Style μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στα RAW αρχεία.

�ikon 1 32mm f/12
����� $����%�! ��� #'����� 
Series 1

To format CX (1in.) μετά το αργό 

ξεκίνημα έχει βρει το ρυθμό του. Ήδη ο 

ενδιαφερόμενος αγοραστής μπορεί να 

επιλέξει ανάμεσα από τρία σώματα (V2, J3 

και S1) και αρκετούς φακούς. Τελευταία 

προσθήκη στη γκάμα οπτικών ο ειδικός 

– και λίαν φωτεινός - φακός πορτραίτου 

32mm f/1,2 που λόγω συντελεστή 2,7x 

ισοδυναμεί με 86.5mm πολύ κοντά δηλ. 

στους τυπικούς φακούς πορτραίτου 85mm. 

Eπιπλέον είναι ο πρώτος της σειράς με 

Silent Wave Motor, ειδική επίστρωση 

Nano Crystal και ξεχωριστό δακτυλίδι 

(χειροκίνητης) εστίασης. Νετάρει ως τα 

45cm και δέχεται φίλτρα 52mm ενώ έχει 

βάρος 235γρ. αρκετά μεγάλο συγκριτικά με 

τα βάρη των σωμάτων Series 1.
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Workshops 
Φωτογραφίας

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

www.photofestival.gr

Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας παρουσιάζει ένα νέο 
κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων από 
καταξιωμένους επαγγελματίες ακαδημαϊκούς

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Εισαγωγή στη Φωτογραφική Πράξη
Εισηγητής: Στέργιος Καράβατος

3, 5, 10, 12 
Ιουνίου

Διαχείριση Χρώματος [Color Management]

Εισηγητής: Αντώνης Γράνης

3, 5, 10, 12 
Ιουνίου

Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία & Πρακτική
Εισηγητές: Θανάσης Μουτσόπουλος,
Φώτης Καγγελάρης, Πηνελόπη Πετσίνη, 
Νίκος Παναγιωτόπουλος

8 & 9 Ιουνίου

Προετοιμασία & Παρουσίαση Portfoilio
Εισηγητής: Κωστής Αντωνιάδης

10 & 12 Ιουνίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ
contact@hcp.gr · 210 9211 750
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DNP
K�������� drivers

Η Στάμος ΑΕ ενημερώvει ότι έχουν κυκλοφορήσει οι επίσημοι Drivers για χρήση 

όλων των δημοφιλών εκτυπωτών της DNP στα λειτουργικά συστήματα Windows 

8, Mac OS X 10.6 - 10.8. Πιο συγκεκριμένα, Windows 8 Drivers κυκλοφόρησαν 

για τα συστήματα DS-40, DS-80, DS-RX1 & DS-SL20, ενώ Mac OS X 10.6 

- 10.8 κυκλοφόρησαν για τα συστήματα DS-40, DS-80 & DS-RX1.  Τα σχετικά 

downloads μπορούν να γίνουν είτε από το website μας www.stamos.com.gr είτε 

από την επίσημη ιστοσελίδα της DNP Europe (http://www.dnpphoto.eu).

���!(!4��, (z� 
Kodak �
��8%8��' ��� �"�*�� Personalized Imaging ��� 
Document Imaging �
 ��+�"������ ������#�

Μια μοναδική στην ιστορία συμφωνία συνήψε η Kodak επιδιώκοντας να βγει από 

το καθεστώς πτωχευτικής επιτήρηαης. Συγκεκριμένα, αποδέχθηκε να εκχωρήσει 

τους κλάδους Personalized Imaging και Document Imaging σε ασφαλιστικό 

οργανισμό των συνταξιούχων της εταιρίας που καλύπτει 8600 συνταξιούχους 

και 6230 εργαζομένους που βρίσκονται σε διαδικασία εξόδου από την αγορά 

εργασίας χωρίς όμως να έχουν ακόμη συνταξιοδοτηθεί. Η νέα ιδιοκτησία μέχρι 

στιγμής δεν έχει λάβει καμία απόφαση αν θα συνεχιστεί η διακοπεί η παραγωγή 

φιλμ ή χαρτιού που την περασμένη χρονιά έφερε τζίρο 1,4 δις. δολ.

Sony ^��*' ��� $�9�' +�� #
�� �$� 5 ������

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια η Sony φέτος για πρώτη 

φορά μετά από πέντε χρόνια θα παρουσιάσει κέρδη. Όπως υπολογίζεται τα κέρδη 

προέρχονται από την αποδυνάμωση του ιαπωνικού νομίσματος (γιεν) και την 

πώληση κομματιών του ενεργητικού της εταιρείας. Τα κέρδη για το 2012 ήταν 43 

δις γιεν μέχρι και τον Μάρτιο του 2013 σε σύγκριση με τις ζημίες 457 δις γιεν της 

προηγούμενης χρονιάς. Η πτώση του Γιεν έκανε τα προϊόντα της Sony φτηνότερα 

και αύξησε έτσι τις πωλήσεις της. Οι ζημίες που εμφάνισε η εταιρεία στον τομέα 

του imaging κατά 4.1% οφείλονται στις μειωμένες πωλήσεις compact μηχανών 

καθώς συνολικά παρατηρήθηκε πτώση στο low end κομμάτι της αγοράς αφού 

όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα smartphones.

digiCamControl 
&��
�� "���#��� ��� �� �
����#� 
�'� #'�����

Μετά από έναν ολόκληρο χρόνο δοκιμών, οι 

δημιουργοί του digiCamControl έδωσαν στην 

κυκλοφορία την επίσημη πρώτη version του 

open-source προγράμματος που επιτρέπει τον 

χειρισμό εξ αποστάσεως της DSLR μηχανής. 

Με την κάμερα συνδεδεμένη με USB καλώδιο 

στο PC το πρόγραμμα digiCamControl δίνει 

σχεδόν τον πλήρη έλεγχο της μηχανής είτε 

στον υπολογιστή είτε σε iPhone, iPad ή σε 

Android συσκευή. Το software υποστηρίζει 

Live View, άμεση μεταφορά αρχείων, 

αρκετά control της μηχανής, bracketing, 

focus stacking, motion detection κ.α. Το 

digiCamControl υποστηρίζει όλα τα μοντέλα 

της Nikon και πειραματικά κάποια μοντέλα 

της Canon. 

Sony
&���#� ����9� SDHC

H διανομή των κορυφαίας ποιότητας Sony SDHC 

καρτών μνήμης γίνεται πλέον σε νέες εξαιρετικά 

χαμηλές τιμές από την εταιρία ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Οι 

κάρτες μνήμης SDHC της Sony ξεχωρίζουν για 

την κορυφαία αξιοπιστία και τις υψηλές ταχύτητες 

μεταφοράς δεδομένων Read/Write. Ξεχωριστή 

θέση στη γκάμα των Sony SDHC καταλαμβάνει 

η κάρτα SDHC UHS-I Class10 με ταχύτητες 

μεταφοράς δεδομένων ως 94 MB/sec, γεγονός 

που την καθιστά την ιδανική επιλογή για χρήση με 

την επαγγελματική σας κάμερα ή DSLR μηχανή.

Weekly teuxos195.indd   29 17/5/2013   6:24:55 ��



������ 195 •  �����	
 20 �
��� 2013 ����
 30

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

 

ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

15.064 ����! 
��� 11/5/13
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Nikon
�������' #$�����9� #��� 
firmware

Έντεκα firmware updates έβγαλε η 

Nikon μοντέλα της σειράς Coolpix – δέκα 

για τη σειρά S και ένα για compact 

γοήτρου P7700 - τα οποία στοχεύουν να 

λύσουν ένα πρόβλημα του λειτουργικού 

της μηχανής το οποίο θα μπορούσε 

δυνητικά να εξαντλήσει τη μπαταρία. 

Λόγω του προβλήματος αυτού, η 

μπαταρία ενδεχομένως θα μπορούσε 

να μην φορτίζει πλήρως - κάτι που 

μακροπρόθεσμα υπονομεύει τη διάρκεια 

ζωής. Το update της P7700 δεν αφορούσε 

τη μπαταρία αλλά τρία προβλήματα που 

εντοπίστηκαν στην έκθεση, στο bracketing 

και στην ακρίβεια της λειτουργίας virtual 

horizon.


daptations
�� ��� 26 ���! ��'� 
Lmage Gallery

Άνοιξε τις πόρτες της για το 

φιλότεχνο κοινό η έκθεση 

Adaptations των φωτογράφων 

Ν. Βασιλάκη, Μ. Κρητικού, Φ. 

Λογοθέτη, Σ. Παπαρδέλλα, Χ. 

Τόλη και Κ. Χαρβάτη. 

Φιλοξενείται στην Ιmage 

Gallery Bασ. Αμαλίας 

36 απέναντι από τους 

Στύλους Ολυμπίου Διός. 

Η έκθεση στέλνει ένα 

μήνυμα περφεξιονισμού 

και εκφραστικής δύναμης 

ανεξάρτητα από προσωπικό 

ύφος και τεχνοτροπία. 

Sony
Superzoom #
 WiFi ��� GPS

Η νέα άφιξη της Sony στην κατηγορία των superzoom είναι η Cybershot DSC-HX50V 

με zoom 30x. Φυσικά διαθέτει GPS και WiFi όπως επιβάλλει πλέον οι κατηγορία 

αλλά και οι καταναλωτές που προτιμούν κυρίως τις superzoom για τα ταξίδια. Η 

HX50V έχει αισθητήρα 20.4 MP μεγέθους 1/2.3” BSI CMOS και φακό 24-720mm 

με διάφραγμα f/3.5-6.3 και σταθεροποίηση SuperSteady Shot σε τρεις άξονες. 

Επαληθεύοντας τον ταξιδιωτικό της χαρακτήρα έχει ενισχυμένη μπαταρία (400 

λήψεις με κάθε φόρτιση). Το WiFi μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεταφορά εικόνων 

αλλά και για χειρισμό της μηχανής από απόσταση. Ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά 

είναι το dedicated χειριστήριο για την αντιστάθμιση της έκθεσης και η επαφή Multi 

Interface Shoe για σύνδεση διάφορων αξεσουάρ (και όχι μόνο φλας) όπως το 

ηλεκτρονικό viewfinder FDA-EV1MK.
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�����������: 210 8541400 &  info@photo.gr

� ���� 
�����������:
• �� ������ ��! "��#�$#��% (244 ����$��, ���� ����')�*+��!)

• �� ������ �!���!����� & �"�����3� +� courier (ACS)! 

• �� ������ �6�#����7��3� & ���+9 ;6� $<��:

• �;����#� �����#�;� +"�������  Varta (�=��� € 4,5)!

...��# +�>� $<�� 4 �����#�;� +"������� 
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9,90
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Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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URBAN SURVIVORS 
«��<%*� �� $
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��» 

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) και ο Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών προσκαλούν τους επισκέπτες του αεροδρομίου σε ένα 

φωτογραφικό «ταξίδι στο περιθώριο των σύγχρονων πόλεων». 

Μέχρι τις 30 Αυγούστου 2013, η νέα έκθεση στο αεροδρόμιο παρουσιάζει 

συγκλονιστικά στιγμιότυπα που κατέγραψε ο φακός διάσημων 

φωτογράφων του πρακτορείου Noor/Apeiron- Stanley Greene, Francesco Zizola, 

Pep Bonet, Alixandra Fazzina και Jon Lowenstein-στις παραγκουπόλεις του 

Πορτ-ο-Πρενς, της Ντάκα, του Καράτσι, του Ναϊρόμπι και του Γιοχάνεσμπουργκ. 

Η φωτογραφική έκθεση και η σχετική περιγραφική προβολή που την πλαισιώνει 

παρουσιάζοντας δυο νέες «γειτονιές» στις παραγκουπόλεις της Γουατεμάλα Σίτι 

και της Τεγουσιγάλπα, ξεδιπλώνουν την καθημερινότητα των “Urban Survivors”, 

των ανθρώπων που επιβιώνουν στις υποβαθμισμένες γειτονιές, τα προβλήματα 

με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι και το έργο των Γιατρών Χωρίς Σύνορα σε 

αυτές τις αστικές ζώνες.  Σήμερα, η οργάνωση παρεμβαίνει σε περισσότερα 

από 20 σημεία σε όλο τον κόσμο, περιθάλποντας είτε υποσιτισμένα παιδιά 

στην Ντάκα, είτε θύματα σεξουαλικής βίας στο Πορτ-ο-Πρενς, είτε ευάλωτους 

μετανάστες στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η έκθεση “Urban Survivors”, που έχει ήδη 

παρουσιασθεί με επιτυχία στο Χόνγκ Κονγκ, στο Βέλγιο, στην Ιταλία και σε άλλες 

χώρες, πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, 

την υποστήριξη του πρακτορείου Noor/Αpeiron, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Θεσσαλονίκης και την εθελοντική βοήθεια της Φωτογραφικής Ομάδας Pragma.

Έως τις 30 Αυγούστου 2013, χώρος «Περιβάλλον 

& Πολιτισμός», στο επίπεδο αναχωρήσεων του 

αεροδρομίου (είσοδος 3 / χώρος προσβάσιμος 

καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου). Για περισσότερες 

πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

www.msf.gr/urbansurvivors

FRANCESCO ZIZOLA- KIBERA Κιμπέρα, Κένυα, 6 Ιουλίου 2011. 

Μια γυναίκα σκεπάζει το κεφάλι της με σάλι. Η παραγκούπολη 

Κιμπέρα έχει μόνο χωματόδρομους. Στους καύσωνες τα πάντα 

σκεπάζονται από σκόνη ενώ στις καταρρακτώδεις βροχές οι 

δρόμοι μετατρέπονται σε λασπότοπους. 

STANLEY GREENE- DHAKA Ντάκα, Μπαγκλαντές. Λευκά, 

ροζ, μαύρα σεντόνια και σκουπίδια στην παραγκούπολη 

Καμραντζιρχάρ, με θέα το μολυσμένο ποταμό. 
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FRANCESCO ZIZOLA- KIBERA Κιμπέρα, Κένυα. 8 Ιουλίου 2011. Μοναδικό μέσο μαζικής 

μεταφοράς, το τρένο που διασχίζει την παραγκούπολη. Οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν 

καθημερινά είτε για τις μετακινήσεις τους από και προς την παραγκούπολη. 
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photographos.mag

������ �� Photoshop;

�����������: 210 8541400 &  info@photo.gr
�����)3! 
 "���?��' #�)%�# +;)�# �=�6��3��*� ��! stock

9,90
��� ��
��������
�
��� ���!

� ����� ����

�����������:
�����������:

• �� ������ ��! "��#�$#��%
 (164 ����$��, ����

����')�*+��!)
• �� ������ �!���!����� &

�"�����3� +� courier 
(ACS)!

• �� ������ �6�#����7��3�

...��6�6

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