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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Μ. Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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,
($!5(*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου +(# !$#(?: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

(7'$+(*: Άννα Μανουσάκη
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Nikon D4s
?    
Η πρώτη ανακοίνωση της Nikon D4s έγινε στις αρχές του Ιανουαρίου,
λειτουργώντας ως teaser για τους φανατικούς της ιαπωνικής εταιρείας
αλλά και τους δημοσιογράφους που διατύπωναν εικασίες για το τι σημαίνει
κατασκευαστικά ο χαρακτηρισμός HD-SLR. Με την Nikon D4 να έχει αποσπάσει
ενθουσιώδεις κριτικές ανάμεσα στο επαγγελματικό κοινό, η διάδοχος D4s έρχεται
δύο μόλις χρόνια μετά.

H

ανανέωση (να την πούμε τεχνολογικό facelift?) γίνεται αντιληπτή στα σημεία.
Φόρεσε επανασχεδιασμένο αισθητήρα 16Megapixel full frame CMOS και
ολοκαίνουργιο επεξεργαστή Expeed 4, ανέβασε την ευαισθησία φτάνοντας το ταβάνι
(ΙSO 409.000!), πρόσθεσε την λειτουργία group AF και τέλος αύξησε τη ριπή (burst)
σε 11fps. Με το group AF η μηχανή παρακολουθεί χωρίς διακοπή πέντε διαφορετικά
πεδία AF τα οποία μπορούν να εναλλάσσονται στο σύνολο των 51 σημείων
ανάλογα με τις απαιτήσεις της σύνθεσης. Ο ιάπωνας κατασκευαστής γνωρίζοντας
ότι αυτή η μηχανή, όπως και η προκάτοχος, είναι αντικείμενο πόθου (και αγοράς)
των επαγγελματιών φρόντισε να βελτιώσει το workflow, ειδικά για όσους θέλουν
να μεταφέρουν υλικό αμέσως στα πρακτορεία τους, με την Gigabit 1000T θύρα
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Ethernet για πιο γρήγορες μεταφορές
αρχείων, με ταχύτητα διαμεταγωγής
μέχρι και 186Mbps. Σε αυτό βοηθάει
και το νέο RΑW format της D4s
ονομαζόμενο Nikon RAW Size S, το
οποίο φαίνεται να είναι ένα μικρότερο
RΑW 12 bit αρχείο με περίπου το μισό
μέγεθος του συνηθισμένου αρχείου
(2464x1640pixel).

Σώμα και εργονομία
Εκ πρώτης όψεως, ο σχεδιασμός και
η εμφάνιση δεν διαφέρει από της
D4. Άλλωστε όπως δηλώνουν οι
κατασκευαστές, στην δημιουργία της
D4s το τμήμα Research & Development
της εταιρείας έλαβε υπόψη τα σχόλια
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κατόχων τουο προηγούμενου μοντέλου και καταβλήθηκε προσπάθεια
βελτίωσης ώστε να δώσουν τις προδιαγραφές που καλύπτουν πλήρως
τις ανάγκες των επαγγελματιών. Το σώμα της D4s είναι και αυτό
φτιαγμένο από αποκλειστικά μεταλλικό σασί με ατελείωτη αντοχή στις
ακραίες συνθήκες χρήσης. Εργονομικά τις αλλαγές οι χρήστες αν δεν τις
αντιληφθούν με το μάτι, θα τις καταλάβουν στη χρήση αφού τα πλήκτρα
έχουν μετακινηθεί ελάχιστα για να εφαρμόζουν ακριβώς στο χέρι του
φωτογράφου. Παράλληλα προστέθηκαν περισσότερες δυνατότητες
παραμετροποίησης στα πλήκτρα Fn.

Autofocus
To autofocus είναι διαρκές πεδίο μάχης μεταξύ των κατασκευαστών
και εκεί φαίνεται πως έχει ρίξει τα όπλα της η Nikon επανασχεδιάζοντας
τον μηχανισμό του κλείστρου και του καθρέφτη. Ο χρόνος συσκότισης
μειώνεται, μιας και η επαναφορά του καθρέφτη γίνεται πιο γρήγορα και η
μηχανή μπορεί να δώσει 11 καρέ το δευτερόλεπτο με AF. H D4 έδινε 10
καρέ το δευτερόλεπτο αλλά μόνο αν ο χρήστης είχε κλειδώσει το focus
και την έκθεση από το πρώτο καρέ. Η D4s επιτρέπει και προσαρμογή
του autofocus και autoexposure ανάμεσα στα καρέ. Το AF 51 σημείων
της D4 επαναλαμβάνεται προσθέντοντας την νέα λειτουργία Group AF
που ενεργοποιεί τέσσερα σημεία AF γύρω από ένα συγκεκριμένο σημείο
AF για παρακολουθεί με ακρίβεια μικρά κινούμενα θέματα. Eπίσης οι
αλγόριθμοι έχουν ξαναγραφτεί και έχει βελτιωθεί για καλύτερο tracking
με 9, 21 και 51 AF σημεία. Οι βελτιώσεις φαίνονται ειδικά όταν το
αντικείμενο κινείται πάρα πολύ κοντά ή όταν κινείται πλαγίως.

Άλλα χαρακτηριστικά
H οθόνη παραμένει στην ίδια διάσταση και ανάλυση (3.2 ίντσες,
921.000dots) με την ίδια γωνία θέασης των 170° και κάλυψη 100% του
καρέ. Επιτρέπει όμως στον χρήστη το καλιμπράρισμα των χρωματικών
τόνων. Σημαντική είναι η βελτίωση στη μπαταρία, αφού το pack ΕΝ-ΕL18a
Li-ion δίνει 5960 λήψεις με μία φόρτιση! Πρόκειται για αύξηση αριθμού
λήψεων της τάξης του 25%.
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Video
Όσον αφορά τις βελτιώσεις που αφορούν το video, προστέθηκε refresh των 60p και 50p
στην ανάλυση 1080 ενώ παραμένει ο περιορισμός των 20λεπτων clips.

400.000 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε στην D4 είναι ότι η D4s επιτρέπει την
αλλαγή της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγματος χειροκίνητα ενώ η μηχανή ρυθμίζει αυτόματα το ISO σε κατάσταση εγγραφής. Ο χρήστης μπορεί όμως να ορίσει στην
μηχανή την ανώτερη τιμή που μπορεί να πάρει το ISO.
Επιπλέον επιτρέπει την προσαρμογή του ήχου κατά τη διάρκεια της λήψης και την
επιλογή συχνοτήτων εγγραφής για να αποκλείσει ανεπιθύμητους ήχους. Παραπέρα
μπορεί να εξάγει ασυμπίεστο video μέσω HDMI συγχρόνως με την εγγραφή σε κάρτες
μνήμης. Διατηρεί φυσικά ένα αγαπημένο χαρακτηριστικό των βιντεοληπτών της D4: την
εγγραφή σε crop 1.2x, 1.6x και 2.7x πάντα σε Full HD.

Επιδόσεις
Το δείγμα που είχαμε στα χέρια δεν ήταν το τελικό προϊόν οπότε οφείλουμε να
διατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας μέχρι την δοκιμή (που θα ακολουθήσει σύντομα).
Από τις λήψεις που κάναμε τις λίγες ώρες που την είχαμε κοντά μας μπορούμε να πούμε
ότι οι “μικρές” βελτιώσεις που έκανε η Nikon δίνουν την ώθηση στις επιδόσεις έναντι της
D4. Η βελτίωση της εργονομίας είναι σημαντική. Οι χρήστες της D4 ή άλλων μηχανών
της εταιρείας θα βρουν τον δρόμο τους ακόμη και στα ...τυφλά.! Τα πάντα βρίσκονται
σε ακόμα πιο σωστή θέση, διατηρώντας και το εργονομικό εξόγκωμα που στηρίζει τον
αντίχειρα. Το autofocus είναι εντυπωσιακό και το αρχείο της ζωντανό με γεμάτα χρώματα
και τέλεια ευκρίνεια. Ο θόρυβος φαίνεται να έχει μετατοπιστεί ακόμα ψηλότερα στα ISO,
αλλά για αυτό θα μας πείσει μόνο μια πραγματική δοκιμή. Αυτό που μπορούμε όμως
να πούμε είναι ότι δικαίως η Nikon D4s θα φορέσει το στέμμα της γκάμας της ιαπωνικής
εταιρείας.
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Mobile World Congress
5 smartphones      
Στις 24 με 27 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε το Mobile World Congress στη
Βαρκελώνη, η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας κινητών τηλεφώνων όπου
παρευρίσκονται κατασκευαστές, πάροχοι υπηρεσιών, προγραμματιστές, αναλυτές,
έμποροι κτλ. που σχετίζονται με την βιομηχανία. Φυσικά η επιτυχημένη έκθεση
αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για την παρουσίαση των νέων μοντέλων των
μεγάλων εταιρειών. Και επειδή όπως αναφέρουμε συχνά και όπως δείχνουν
και όλες οι έρευνες αγορά τα φωτογραφικά χαρακτηριστικά των συσκευών
είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια, από τις ανακοινώσεις των νέων μοντέλων
διαπιστώνουμε τις νέες τάσεις. Φυσικά δεν είναι άλλες από την ενσωμάτωση
αισθητήρων με υψηλότερες αναλύσεις και την υποστήριξη του 4K video.

Η

Samsung, με μια μεγαλεπήβολη προωθητική καμπάνια που ολοκληρώθηκε την
Πέμπτη 27/2 ανακοίνωσε το πέμπτης γενιάς κορυφαίο smartphone Galaxy S5.

Εξωτερικά θυμίζει αρκετά το S4 αλλά με πιο πολυτελή υλικά. Εκεί κάπου τελειώνουν
οι ομοιότητες αφού ο κορεάτης κατασκευαστής εναρμονίστηκε με την τάση που θέλει
τα smartphones να μπορούν να αντέχουν λίγο νερό και σκόνη παραπάνω (όπως το
περσινό Sony Xperia Z). Στο εσωτερικό έχει επεξεργαστή Qualcomm quad-core 2.5GHz
Snapdragon S805 και 2GB RAM. Η οθόνη αυξήθηκε ελαφρώς στις 5.1 ίντσες αλλά με την
ίδια ανάλυση των 1080p όπως στο S4. Το νέο top of the range Galaxy τρέχει Android
KitKat και θα κυκλοφορήσει σε εκδόσεις των 16GB και 32GB. Ας περάσουμε τώρα στη
κάμερα του S5. Η ανάλυση αυξήθηκε στα 16MP από τα 14MP (xωρίς optical stabilizer)
ενώ η μεγάλη αλλαγή είναι η λήψη video ανάλυσης 4K. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή
το Galaxy S5 είναι εξοπλισμένο με το πιο γρήγορο autofocus στον κόσμο, ταχύτητας
έως 0,3 δευτερολέπτων. Φυσικά δεν λείπει το HDR. Ενσωματώνεται επίσης η νέα
λειτουργία Selective Focus που επιτρέπει στους χρήστες να εστιάσουν σε συγκεκριμένα
σημεία ενός αντικειμένου, θαμπώνοντας το φόντο.
Εξίσου ενδιαφέρουσες και οι ανακοινώσεις της Sony, που πέρυσι μας εξέπληξε με το
Xperia Z1. Φέτος το Xperia Z2 tablet είναι στις 10.1 ίντσες (1920x1200) και το smartphone
στις 5 ίντσες (1920x1080). Όπως και οι προκάτοχοι τους είναι αδιάβροχα μέχρι το 1,5
μέτρο. Και τα δύο έχουν επεξεργαστή Quad-core Qualcomm Snapdragon 800 2.3GHz,
mνήμη RAM 3GB και αποθηκευτικό χώρο 16GB. Οι φωτογραφικές δυνατότητες του
smartphone χτίζονται γύρω από αισθητήρα Exmor RS BSI CMOS, φακό Sony G 27mm
f/2.0 και επεξεργαστή BIONZ. Φυσικά έχουμε και εδώ λήψη video 4K.
Οι ανακοινώσεις των Nokia, HTC και LG δεν μας ενθουσίασαν φωτογραφικώς αλλά μας
αποζημίωσε η Aptina, η οποία ανακοίνωσε νέο CMOS BSI μεγέθους μισής ίντσας (!)και
ανάλυσης 25MP. Να θυμίσουμε ότι ο αισθητήρας ενός τυπικού smartphone έχει μέγεθος
1/3.2 ίντσες ή μικρότερο. Εκτός φυσικά από το Nokia 808 Pureview με τον αισθητήρα της

. 

1/1.2 ίντσας.
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Το Mobile World Congress άνοιξε τις πύλες του στη Βαρκελώνη την περασμένη
εβδομάδα από 24 ως 27 Φεβρουαρίου 2014 και όλοι αναρωτιούνται ποιες θα είναι οι

κάμερα, το μικρόφωνο και το ηχείο
έχουν μετακομίσει στο σώμα, υπάρχει

εξελίξεις στη βιομηχανία του Μοbile την χρονιά που ήδη διανύουμε. Με το Imaging
να λιμνάζει, την τηλεόραση να μην έχει ενθουσιαστεί από το 3D και να περιμένει την

πλέον hardware κουμπί για το Home, η
διάρκεια μπαταρίας είναι τριπλάσια και η

επίθεση της υπερυψηλής ανάλυσης (2Κ και 4Κ) και το audio σε all time low, μόνο
η αγορά των κινητών και των tablet κινεί την ζήτηση. Μάλιστα όλοι προβλέπουν

γενικότερη απόκριση στους χειρισμούς
είναι εμφανώς πιο γρήγορη. Όμως οι

ότι το μέλλον ανήκει στις μεσαίες και ακριβότερες συσκευές smartphone. O ίδιος ο
πρόεδρος της Sony, o πολύς Kaz Hirai δήλωσε ότι «Κατά βάση η Sony εγκαταλείπει

απλές λειτουργίες smartwatch είναι η
μισή πραγματικότητα. Παραπέρα, το Gear

τελείως τα απλά τηλέφωνα και συγκεντρώνεται στις business συσκευές με
λειτουργικό Android και μάλιστα στο hi end.

2 παρακολουθεί τους σφυγμούς της
καρδιάς και τα βήματα και τηρεί σχετική

Γ

ια όσους αναρωτιούνται ποιά θα είναι η στρατηγική της βιομηχανίας του είδους
απέναντι στους γίγαντες Google και Facebook που φαίνονται να μονοπωλούν τα
πάντα, καταγράφοντας σχεδόν το σύνολο της κίνησης πληροφορίας στο διαδίκτυο, την
απάντηση δίνει η πρόσφατη έκθεση της GSM Association, του παγκόσμιου οργάνου
των παρόχων Internet. To buzzword, η λέξη “κλειδί” είναι “Digital Identities” δηλ. οι
ψηφιακές ταυτότητες, το αποτύπωμα καθε χρήστη καθώς επισκέπτεται ιστότοπους και
χρησιμοποιεί υπηρεσίες. Σύμφωνα με πρόσφατο εσωτερικό έγγραφο της GSMA που
κυκλοφόρησε ανάμεσα στα μέλη, το θέμα Digital and mobile identity κυριαρχεί στη
φετεινή έκθεση της Βαρκελώνης και εκεί θα επικεντρώσουν την προσπάθειά τους οι
internet providers που τώρα κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν από το Google δηλ. να
εκμεταλλευτούν οι ίδιοι τις συνήθειες και συμπεριφορές των πελατών τους κατά το χρόνο
που περνούν συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Η δημιουργία αξιόπιστων καταναλωτικών
προφίλ είναι μια υπηρεσία με τεράστια ζήτηση που οι μεγάλες εταιρίες έχουν τεράστια
ανάγκη για να προγραμματίσουν την εξέλιξη προϊόντων και την παραγωγή τους.
Το δεύτερο εξίσου σημαντικό buzzword του MWC ήταν το wearable computing με την
μορφή έξυπνων ρολογιών που αναλαμβάνουν εκτός από το ρόλο του περιφερειακού
για το κινητό και πολλές ακόμη αυτόνομες λειτουργίες για βιομετρική παρακολούθηση
ζωτικών λειτουργιών. Την μεγαλύτερη εντύπωση έκανε - λόγω ονόματος - το Galaxy
Gear 2 (και Gear 2 Neo αν δεν θέλετε την κάμερα), που ανανέωσε το concept του
αρχικού Gear (είχε παρουσιαστεί μόλις πριν έξι μήνες) σε βαθμό να το ακυρώσει
εντελώς και να κάνει τους χρήστες οι οποίοι επένδυσαν στο περυσινό μοντέλο να
κλαίνε τα λεφτά τους. Τωρα το λουρακι αλλάζει (βασικό παράπονο των χρηστών), η
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database. Επίσης το λειτουργικό είναι
Samsung Τizen και όχι Android, δίνοντας
μια νύξη για τις μελλοντικές προθέσεις
της Samsung. Όμως οι Κορεάτες έριξαν
άλλη μια βόμβα στα Wearables.Το Gear
Fit ένα wristband με οθόνη AMOLED που
δείχνει μια άλλη τάση. Μετά τα έξυπνα
κινητά και τα έξυπνα ρολόγια θα έχουμε
και τα έξυπνα λουράκια, mini υπολογιστές
που αναλαμβάνουν biometric monitoring
και βέβαια είναι και ρολόγια. Εκτός από
το Gear Fit έκαναν την πρεμιέρα τους
και άλλα σημαντικά wearables όπως
τα λουράκια Talkband B1 της κινέζικης
Huawei και Smartband της Sony που
έχει κατοχυρώσει την ονομασία. Fitness
bands ή smartbands ή όπως αλλιώς
καθιερωθεί η ονοματοδοσία, είμαστε
μάρτυρες της γέννησης μια μεγάλης και
σημαντικής κατηγορίας καταναλωτικών
ηλεκτρονικών που ίσως και να επικαλύψει
τα smartwatches.
. 
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στο blog μου
Mπορώ να βάλω
α αναζητώντας
εικόνες που βρήκ
με το Google;

Πως
κατοχυρώνω
τις φωτογραφίες μου
πριν τις ανεβάσω;
Υπάρχει συγκεκριμένη
διαδικασία;

Έχω προσωπικό site και θέλω
να ανεβάσω φωτό δρόμου που
δείχνουν κάποιους ανθρώπους και
προβληματίζομαι…

Βρήκα στο
internet κάτι φωτογραφίες χωρίς όνομα
που μου αρέσουν. Έχω
δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσω; Που θα
βρω το φωτογράφο;

Xάνω τις
φωτογραφίες μου
αν τις ανεβάσω στο
facebook;

Aν κάποιος έχει μη εμπορικό
site, οφείλει να πληρώνει
δικαιώματα για τις φωτογραφίες;

Βρήκα τις φωτογραφίες μου σε
blog - site τρίτου χωρίς να έχω
δώσει άδεια. Τι μπορώ να κάνω;

Hμερίδα - Ανοιχτή συζήτηση

Φωτογραφία & copyright
Στην εποχή του Ιnternet και των social media
ΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
• Μπάμπης Βλάχος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω • Κωνσταντίνα Γκιτάκου δημοσιογράφος περ. ΦΩΤΟγράφος
• Χρήστος Κοντσαλούδης φωτογράφος • Θοδωρής Μάρκου φωτογράφος • Έλενα Σπυροπούλου δικηγόρος
ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ο Παναγιώτης Καλδής Διευθυντής - Αρχισυντάκτης περ. ΦΩΤΟγράφος

Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, ώρα 18:00
Μεγάλο Αμφιθέατρο

Ευελπίδων 11A, Πεδίον του Άρεως

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
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ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1-1-2014
Από 1-1-2014 αλλάζουν τα πρόστιμα των

   " 1/1/2014.

εκπρόθεσμων υποβολών δηλώσεων.

• Πλήρης κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Οι ΑΠΥ που έκοβαν

Πλέον σε βιβλία Β’ κατηγορίας το

οι επιτηδευματίες εξακολουθούν να είναι αθεώρητες.
• Πλήρης κατάργηση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων. Πλέον δεν θα θεωρείται

πρόστιμο για εκπρόθεσμη υποβολή ΦΠΑ,

κανένα στοιχείο στη ΔOY.

ανέρχεται σε 1000 πλέον των μέχρι τώρα

• Κατάργηση της έκδοσης δελτίου αποστολής, με παράλληλη καθιέρωση της

προσαυξήσεων.

υποχρέωσης παρακολούθησης μόνο των μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.

Π.χ. αν αποσταλεί εκπρόθεσμα το

ΦΜΥ, δηλώσεων εισοδήματος κ.ο.κ θα

χρεωστικό ΦΠΑ Α’ τριμήνου 2014

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ - ΠΩΛΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ύψους 500€ το πρόστιμο θα είναι

Για την πώληση εμπορευμάτων πλέον θα εκδίδεται άμεσα το τιμολόγιο, το οποίο θα

1000€ συν 500€ 1,5% για κάθε μήνα
καθυστέρησης.

είναι αθεώρητο. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο δεν εκδοθεί τιμολόγιο, θα πρέπει
να συνταχθεί δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων με τα πλήρη

Για βιβλία Γ κατηγορίας το πρόστιμο θα

στοιχεία πωλητή και αγοραστή και των διακινούμενων εμπορευμάτων (είδος, ποσότητα,

ανέρχεται σε 2.500€.

μονάδα μέτρησης), το οποίο συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους

Επίσης με αυτοτελές πρόστιμο,
πιθανότατα ύψους 100€, θα

και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των
ιδιωτών, των αποθεμάτων. Η πιο απλή λύση είναι ένα αθεώρητο δελτίο αποστολής.

επιβαρύνεστε και σε περίπτωση που

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

γίνεται τροποποιητική δήλωση.
Αν π.χ. είχατε ξεχάσει να δώσετε στο

Επειδή από 1/1/2014 οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών θα είναι
μηνιαίες θα πρέπει μέσα στην πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα να έχετε μαζέψει όλα τα

λογιστήριο ένα τιμολόγιο, υπάρχει
η υποχρέωση να γίνει τροποποιητική

τιμολόγια του προηγούμενου μήνα. Επίσης, καθώς θα δηλώνονται όλα τα τιμολόγια
ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή στο να μην παραλείψετε να

δήλωση ΦΠΑ και άρα θα υπάρξει
το αντίστοιχο πρόστιμο.
Σε περίπτωση υποτροπής της ίδιας

καταχωρίσετε κάποιο τιμολόγιο.

παράβασης εντός πέντε (5) ετών, το

Τρόπος

Έκπτωση δαπάνης /

πρόστιμο ανέρχεται στο διπλάσιο του
αρχικού προστίμου.
Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής

εξόφλησης

κυρώσεις

εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ: ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Αντικείμενο

Ποσό δαπάνη

συναλλαγών
Μεταξύ

Έως 500 ευρώ

“επαγγελματιών”

Με ή χωρίς

Εκπίπτει η δαπάνη

χρήση τραπεζικού

Δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει
διαφορά απόδοσης φόρου

μέσου πληρωμής
Μεταξύ

Πάνω από 500

Με χρήση

“επαγγελματιών”

ευρώ

τραπεζικού μέσου

Εκπίπτει η δαπάνη

πληρωμής
Μεταξύ

Πάνω από 500

Χωρίς χρήση

Δεν εκπίπτει η δαπάνη.Αν

”επαγγελματιών”

ευρώ

τραπεζικού μέσου

μάλιστα η δαπάνη είναι πάνω

πληρωμής

από 3.000 τότε επιβάλλεται
και το πρόστιμο των άρθρων
5 παρ. 1 και 2α του
ν. 2523/1997

Μεταξύ

Πάνω από

Μόνο μέσω

Δεν τίθεται θέμα έκπτωσης

“επαγγελματία”

1.500 ευρώ

τραπέζης, ή μέσω

δαπάνης γιατί αφορά

χρεωστικών

έσοδο του “επαγγελματία”.

ή πιστωτικών

Επιβάλλεται στον

καρτών του

επαγγελματία το πρόστιμο

αγοραστή

του άρθρου 4 του

και ιδιωτών

ανέρχεται στο τετραπλάσιο του αρχικού
προστίμου.

ν. 2523/1997.

- Αν οποιοδήποτε ποσό φόρου δεν
καταβληθεί το αργότερο εντός δύο (2)
μηνών από την παρέλευση της νόμιμης
προθεσμίας καταβολής, επιβάλλεται
πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%) του φόρου που δεν
καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.
- Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί
μετά την πάροδο ενός έτους από
την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας
καταβολής το παραπάνω πρόστιμο
ανέρχεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) του
φόρου.
- Αν το ποσό του φόρου καταβληθεί
μετά την πάροδο δύο (2) ετών από
την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας
καταβολής το παραπάνω πρόστιμο
ανέρχεται σε τριάντα τοις εκατό (30%)
του φόρου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με βάση πληροφορίες τα πιο πολλά από τα παραπάνω με νέο νόμο τροποποιούνται λόγω των μεγάλων αντιδράσεων
φορέων και αγοράς. Κρίνονται εξωπραγματικά και εκτός ελληνικών δεδομένων συνεχόμενης ύφεσης
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William Fisk
6      
Ο ζωγράφος William Fisk από το Τορόντο ασχολείται περισσότερο από μια
δεκαετία με πορτραίτα συσκευών του παρελθόντος όπως τηλέφωνα, ακουστικά, κιάλια, τηλεσκόπια,
μικροσκόπια, τηλεοράσεις. Μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με παλιές φωτογραφικές μηχανές. Αυτό
που κάνει ακόμη πιο μοναδική και εντυπωσιακή τη δουλειά του είναι ο ρεαλισμός στη ζωγραφική
του. Οι πίνακες των παλιών φωτογραφικών μηχανών μοιάζουν περισσότερο με φωτογραφίες
παρά με σχέδιο πάνω σε καμβά. Για όσους θα ήθελαν να δουν περισσότερους πίνακες του αλλά
δε μπορούν να βρεθούν στο Τορόντο για να απολαύσουν τα έργα του από κοντά, στη σελίδα του
William Fisk http://www.williamfisk.ca/ μπορούν να βρουν πληθώρα της δουλειάς του.

Q( & &.!
/"...
Κάποτε ξεναγούσαν ένα φοιτητή μηχανικό σε ένα μεγάλο εργοστάσιο που έφτιαχνε
προϊόντα από Λατέξ.
Πρώτα του έδειξαν μια γραμμή που παρήγαγε λαστιχένιες πιπίλες για μπιμπερό.
Οι πιπίλες βγαίνανε με μεγάλη ταχύτητα ενώ ακουγότανε ένας δυνατός
επαναληπτικός θόρυβος “χιςςςς ποπ, χιςςςς ποπ”.
- Τι είναι αυτός ο θόρυβος; ρωτάει ο φοιτητής.
- Το “χιςςςς” είναι ο θόρυβος που κάνει όταν χύνεται το υγρό λάστιχο στο καλούπι,
ενώ το “ποπ” είναι που βγαίνει μια βελόνα και κάνει την τρύπα της πιπίλας,
εξήγησε ο μηχανικός που έκανε την ξενάγηση.
Αργότερα, η ξενάγηση συνεχίστηκε σε ένα άλλο τμήμα, παραγωγής
προφυλακτικών. Εκεί μια άλλη μηχανή, έβγαζε με μεγάλη ταχύτητα προφυλακτικά
και έκανε ένα δυνατό θόρυβο “χιςςςς χιςςςς χιςςςς χιςςςς ποπ”.
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- Το “χιςςς” το καταλαβαίνω, απόρησε
ο φοιτητής, αλλά τι είναι αυτό το “ποπ” που
ακούγεται που και που;
- Είναι ακριβώς το ίδιο που γίνεται και στη
μηχανή των μπιμπερό, απάντησε ο ξεναγός.
Κάθε τέταρτο προφυλακτικό βγαίνει μια βελόνα
και του κάνει μια τρύπα.
- Αυτό όμως δεν μπορεί να είναι καλό για τις
πωλήσεις των προφυλακτικών!!! παρατήρησε
ο φοιτητής.
- Ναι, αλλά είναι πολύ καλό για τις πωλήσεις των
μπιμπερό!!!
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Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης προκηρύσσει
διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιοποίηση
και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη
εφαρμογών προβολής υλικού,
δημοσιότητα», στο πλαίσιο της πράξης
«Ο Κινηματογράφος στην Ελλάδα».
Το έργο περιλαμβάνει τρία επιμέρους
τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει
την ψηφιοποίηση εκδόσεων και
περιοδικών, την ανάπτυξη εφαρμογών,
και την προμήθεια εξοπλισμού.
Περιλαμβάνονται η ανάπτυξη
εφαρμογών προβολής και διάχυσης
πολιτισμικού αποθέματος προς τον
πολίτη όπως το MyFestival, προσωπική
προβολή ψηφιακού υλικού ανά
χρήστη, Crowd Sourcing και κοινωνική
δικτύωση, βελτιστοποίηση της
τεκμηρίωσης από τον τελικό χρήστη,
εφαρμογές εκπαιδευτικού υλικού
σχολικής ηλικίας, πρόσβαση ψηφιακού
αποθέματος από έξυπνες συσκευές,
πρόσβαση ψηφιακού αποθέματος από
βιωματικά stands, εικονικές εκθέσεις,
εκθέσεις on-demand και δράσεις
δημοσιότητας. Το δεύτερο τμήμα
περιλαμβάνει τη φωτογράφηση της
συλλογής HELLAFFI και το τρίτο τμήμα
τις μεταφράσεις.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται
σε 210.157 ευρώ και καταληκτική
ημερομηνία για την υποβολή των
προσφορών είναι η 14η Απριλίου.
http://www.filmfestival.gr
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Epson SureLab D700
O )  #   "    inkjet )

Η Epson ανακοίνωσε την κυκλοφορία του SureLab D700, που παρέχει μεγάλο
εύρος επιλογών μέσων και φορμά. Συνδυάζοντας τη ζωντανή απόδοση χρωμάτων
με την αξιοπιστία και την οικονομία, προορίζεται για επιχειρήσεις τύπωσης
φωτογραφιών, ανεξάρτητα φωτογραφεία, φωτογράφους εκδηλώσεων, εργαστήρια
και καταστήματα ψηφιακών εκτυπώσεων, καθώς και επιχειρήσεις που εξυπηρετούν
κατά παραγγελία εκτύπωση πανοραμικών εικόνων υψηλής ποιότητας, ευχετήριων
καρτών ή μεικτών εργασιών εκτύπωσης.
Σε αντίθεση με τα μοντέλα θερμικών εκτυπωτών dye sublimation που εκτυπώνουν
μόνο σε συγκεκριμένα αναλώσιμα, οι εκτυπωτές SureLab D700 επιτρέπουν την
εκτύπωση σε μεγάλη γκάμα μέσων και φορμάτ, συμπεριλαμβανομένων των
γυαλιστερών, ιλουστρασιόν και χάρτινων ματ μέσων, σε μεγέθη πλάτους 10 έως
21 εκ. και μήκους 8,9 έως 100 εκ. Επομένως, εκτός από φωτογραφίες, εκτυπώνει
επίσης εύκολα κάρτες, προσκλήσεις και προωθητικά φυλλάδια. Είναι συνεπώς
κατάλληλος για καταστήματα ψηφιακών εκτυπώσεων και φωτογράφους που
θέλουν να διευρύνουν τις υπηρεσίες που παρέχουν, προσφέροντας σχετικά
προϊόντα και υπηρεσίες. Έτσι δημιουργεί νέες πηγές εσόδων ενώ παράλληλα
συνεχίζει να παρέχει το όφελος του χαμηλού κόστους εκτύπωσης. Η οικονομία
που εξασφαλίζουν οι SureLab D700 ενισχύεται χάρη στα αραιά διαστήματα σέρβις
και τις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
Ο SureLab D700 θα αρχίσει να διατίθεται από τον Ιούνιο του 2014.
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Με τη βοήθεια της
κλίμακας ισχύος ανά στοπ
της Elinchrom, θα έχετε
τώρα τη δυνατότητα να
βλέπετε την ισχύ σε Joules,
τις διάρκειες λάμψης και
πολλές άλλες ρυθμίσεις.
Επιπλέον η νέα σειρά
Elinchrom διαθέτει τρεις
εντυπωσιακές λειτουργίες
λήψης.
Aπό αυτές, η συνεχόμενη
λειτουργία επιτρέπει
στον χρήστη να ανάβει
συνεχόμενα τα φλας,
ως και 20 μονάδες σε
μία δυνατή λάμψη ή
σε ένα συνεχόμενο
κύκλο, αξιοποιώντας τον
υψηλό ρυθμό καρέ της
φωτογραφικής μηχανής.
Η λειτουργία υστέρησης
παρέχει την επιλογή του
συγχρονισμού πρώτης ή
δεύτερης κουρτίνας και
οτιδήποτε ενδιάμεσα, και

Elinchrom '&+(

επιπλέον προγνωστικό

$    ELC Pro HD

σύντομη αλληλουχία.

συγχρονισμό μέσα σε

Τα νέα αυτοκέφαλα ELC Pro HD 500 και 1000 με τα πλήρη χαρακτηριστικά είναι τα νέα στούντιο
φλας των οποίων η σχεδίαση είναι αποτέλεσμα εμπειρίας που υπερβαίνει τα 25 χρόνια.
Σχεδιάζονται και συναρμολογούνται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Elinchrom στην Ελβετίαμε
τις πιο υψηλές Ελβετικές προδιαγραφές. Έχουν χρόνους ανακύκλωσης (0.6s / 1.2s σε πλήρη ισχύ,
ELC 500w / 1000w ELC), ενώ η ποιότητα κατασκευής εγγυάται τη σταθερότητα της ισχύος εξόδου
και της θερμοκρασίας χρώματος, όσες λήψεις και να πραγματοποιηθούν.
Επιπλέον, οι ιδιαίτερα γρήγορες διάρκειες λάμψης (έως 1/5000sec / 1/5260sec, t0,5, ELC
500/1000 ELC) σας δίνουν τη δυνατότητα παγώματος της κίνησης. Το ELC είναι η πρώτη μονάδα

Τέλος η λειτουργία Strobo
δίνει τη δυνατότητα
λήψης φωτογραφίας με
στροβοσκοπικά εφέ σε ένα
ενιαίο καρέ.
Αντιπροσωπεία:
TEXNIO

που περιλαμβάνει οθόνη OLED που απεικονίζει όλες τις πληροφοριακές ενδείξεις.

Phase One
6    %" 
Η Phase One ετοιμάζεται να παραχωρήσει το
πλειοψηφικό της πακέτο σε έναν επενδυτή
με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της. Την
επένδυση θα κάνει η Silverfleet Capital και όπως
ανακοίνωσε η Phase One με το κεφάλαιο που
θα εισπράξει θα χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη
και κυκλοφορία νέων προϊόντων, προωθητικών
ενεργειών και πιθανόν την απορρόφηση
εταιρειών που αναπτύσσουν διάφορες πρόσθετες
τεχνολογίες και προϊόντα που χρησιμοποιεί. Ο
τωρινός CEO Henrik Hakonsson θα κρατήσει τη
θέση του και η Silverfleel Capital θα τοποθετήσει
έναν μη εκτελεστικό διευθυντή στο διοικητικό
συμβούλιο.
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Capture NX-D
7  " "  Nikon
Η Nikon ανακοίνωσε τη δωρεάν διάθεση του Capture NX-D (έκδοση Beta), μιας εφαρμογής
για την επεξεργασία RAW αρχείων. Το Capture NX-D είναι μια εφαρμογή που πρόκειται να
αντικαταστήσει το υπάρχον πρόγραμμα Capture NX 2, το οποίο σταδιακά θα σταματήσει
να υποστηρίζεται. Τα RAW αρχεία (με επέκταση αρχείου NEF ή NRW) που τραβήχτηκαν
με Nikon D-SLR, Nikon 1 και τις compact Nikon COOLPIX, μπορούν να φορτωθούν στην
εφαρμογή. Εκτός από RAW η εφαρμογή υποστηρίζει και την επεξεργασία JPEG και TIFF.
Στη διάρκεια διάθεσης του Capture NX-D (έκδοση Beta), η Nikon θα ακούσει κάθε σχόλιο,
ερώτημα και ιδέα των χρηστών σχετικά με την εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας της. Τα
ερωτήματα και οι ιδέες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τη Nikon για τη βελτίωση της
εφαρμογής πριν την επίσημη κυκλοφορία της, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί

αργότερα εντός του 2014. Η Nikon
θα συνεχίσει να ενημερώνει και να
προσφέρει υποστήριξη στην τρέχουσα
εφαρμογή Capture NX 2 όσο το
Capture NX-D κυκλοφορεί σε έκδοση
beta. Ωστόσο, από τη στιγμή της
επίσημης κυκλοφορίας του Capture
NX-D, η Nikon θα διακόψει την
υποστήριξη του Capture NX 2.

Nasa
6"%  #   )
Από τον χειμώνα του 2013 η Καλιφόρνια πλήττεται
από μια καταστροφική ξηρασία η οποία έχει μετατρέψει
την πολιτεία σε έρημο. Δύο φωτογραφίες του
Ινστιτούτου Υδάτινων Πόρων της Καλιφόρνια δείχνουν
τη δραματική μείωση του νερού της δεξαμενής
Folsom Lake. Σύμφωνα με την L.A. Times θα δοθεί
ένα πακέτο στήριξης ύψους $687,4 εκατομμυρίων
στις πληγείσες από την ξηρασία περιοχές με στόχο
αφενός την παροχή νερού και αφετέρου τη βελτίωση
των συστημάτων ύδρευσης και άδρευσης. Ωστόσο,
για την αποφυγή μελλοντικών ξηρασιών με τόσο
καταστροφικά αποτελέσματα ο Τομέας Υδάτινων
Πόρων της Καλιφόρνια συνεργάζεται με τη Nasa έτσι
ώστε μέσω φωτογραφιών από δορυφόρο να μπορούν
να παρατηρούν τυχόν αλλαγές στην περιοχή. Είναι
αξιοσημείωτο ότι η ψηφιακή τεχνολογία imaging που
χρησιμοποιείται από τους δορυφόρους της Nasa αυτή
τη φορά συνεισφέρει στο να μπορούν μελλοντικές
ξηρασίες να αποφευχθούν αποτελεσματικά.
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Οι Φωτοερευνητές, μαζί με την Eλεύθερη
Σπoυδή Φωτογραφίας την φωτομάδα
του ASH IN ART σας προσκαλού
να περιπλανηθείτε μαζί τους το
Σαββατοκύριακο 15 και 16 Μαρτίου
2014 στην πανέμορφη Μονεμβασιά
για αποτυπώσεις φρέσκων στιγμών
και μοναδικών τόπων… Η εκκίνηση θα
γίνει το Σάββατο 15 Mαρτίου 2014, ώρα
07.30 το πρωί από την πλατεία Κοραή
του Πειραιά με πούλμαν και η επιστροφή
στο ίδιο σημείο το επόμενο βράδυ κατά
τις 21.30. Το κόστος είναι 90 ευρώ και
περιλαμβάνει όλες τις διαδρομές με το
πούλμαν, την διανυκτέρευση και το
πρωινό στο ξενοδοχείο καθώς και όλες
τις φωτοσυμβουλές καθόλη την διάρκεια
της εκδρομής. Δηλώσεις συμμετοχής
στο 6932305880 ή στο kimon@otenet.gr
Kίμων Aξαόπουλος.

Sandisk

www.e-darkroom.gr

MicroSD  128GB!

5    /  

Η Sandisk ανακοίνωσε μια καινούργια
microSDXC με την διπλή χωρητικότητα από
τις κάρτες της προηγούμενης γενιάς, δηλαδή
με την εξωτική χωρητικότητα των 128GB. Και
ενώ μια microSDXC με τέτοια χωρητικότητα
δεν αφορά άμεσα τις φωτογραφικές μηχανές
έχει σίγουρα προοπτικές να χρησιμοποιηθεί
από πολλούς. Για παράδειγμα από
smartphones που
υποστηρίζουν την
λήψη σε RAW ή
από τα διάφορα
tablets που
χρησιμοποιούνται
on the go για να
ξεφορτώσουν
οι φωτογράφοι
τις κάρτες των
μηχανών τους.

Δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό ηλεκτρονικό κατάστημα για να καλύψει τις
επιθυμίες και τις ανάγκες των ενθουσιωδών της ασπρόμαυρης φωτογραφίας.
Οτιδήποτε χρειαστείτε, θα το βρείτε συγκεντρωμένο στο e-darkroom.gr. Στόχος του
είναι να εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες της ασπρόμαυρης φωτογραφίας με τον καλύτερο
τρόπο. Εμπνευστής του e-darkroom.gr είναι ο κ. Βασίλης Γεραμάς, της γνωστής
στο φωτογραφικό χώρο εταιρίας Ι. & Β. Γεραμάς ΟΕ. Ο ίδιος και η ομάδα του, είναι
οι άνθρωποι που στελεχώνουν το πρώτο ηλεκτρονικό κατάστημα ασπρόμαυρης
φωτογραφίας e-darkroom.gr. Διακατέχονται από τη βαθιά γνώση των προϊόντων,
η οποία προέρχεται από το πάθος τους για τη φωτογραφία, αλλά και από την
εμπειρία πολλών ετών. Μέσα από ένα απλό, εύχρηστο και λειτουργικό menu, το νέο
ηλεκτρονικό κατάστημα www.e-darkroom.gr δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα
της εύκολης πλοήγησης, ώστε να βρίσκουν και να επιλέγουν άνετα και γρήγορα
τα προϊόντα της αρεσκείας τους. Η διαδικασία αγοράς μέσω του ηλεκτρονικού
καταστήματος είναι απλή και ολοκληρώνεται εύκολα και γρήγορα. Για λόγους
απλούστευσης αλλά και ασφάλειας, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής μόνο με
αντικαταβολή.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.e-darkroom.gr

photo.gr
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9 Nikkor
  85  
Στις αρχές του Ιανουαρίου η
Nikon άγγιξε ένα ορόσημο
της ιστορίας της. Συμπλήρωσε
τα 85 εκατομμύρια φακούς
Nikkor. Ο πρώτος φακός Nikkor

.&* Q*

κυκλοφόρησε το 1959, μαζί με
την Nikon F, και ήταν ο NIKKOR-S

6&

Auto 5cm f/2. Πλέον, από το 2011

" /    

και μετά η Nikon παράγει φακούς
και για το σύστημα Nikon 1 που

Πέθανε, σε ηλικία 73 ετών, ο πρωτοπόρος κύπριος φωτογράφος Ανδρέας Κούτας, ο
οποίος τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

βοήθησαν πολύ στο να φτάσει η
παραγωγή σε αυτά τα ύψη.

Ο Κούτας γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου 1941 στη Λάρνακα. Σπούδασε τη φωτογραφική
τέχνη στο Stow College της Γλασκώβης. Έζησε κι εργάστηκε ως φωτογράφος στη Σκωτία
για τρία χρόνια και το 1963 επέστρεψε στην Κύπρο, όπου εργάστηκε στο ΡΙΚ και δύο
χρόνια αργότερα ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως φωτορεπόρτερ στο γραφείο της
Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι το 1978.
Η δουλειά του ήταν επηρεασμένη, μεταξύ άλλων, από τα πορτρέτα του Ντέιβιντ Χάμιλτον
και του Γιουσούφ Καρς, καθώς και τα τοπία του Άνσελ Άνταμς. Φωτογράφησε σχεδόν
όλη την Κύπρο: τοπία και φυσικές ομορφιές, μνημεία και ανθρώπους, στιγμές από την
καθημερινότητα του νησιού, έχοντας αποτυπώσει με τον φακό του την ιστορία του
νησιού των τελευταίων 50 ετών.
Ασχολήθηκε εκτενώς με το φωτορεπορτάζ, δίνοντας μια σειρά εξαιρετικών φωτογραφιών
ειδικά της κρίσιμης δεκαετίας 1964 - 74. Η εισβολή, του έδωσε τη δυνατότητα να
δημιουργήσει μια σειρά από συγκλονιστικές φωτογραφίες του ολέθρου και της οδύνης.
>     "          
   ~   / . " &"    
  &
«Tempus Momentum»     6 " /  CE  5 , 
           & ,   7   2011.
«$  εύεις τη φωτογραφία, να μην την εξασκήσεις ως επάγγελμα αλλά ούτε ως
χόμπι» έλεγε ο σπουδαίος κύπριος φωτογράφος.
ΠΗΓΗ: http://www.naftemporiki.gr/story/771053

Olympus
/

        

Αν και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την εγκυρότητα του νέου, μιας και
αναδύθηκε από ένα γιαπωνέζικο blog με το όνομα Egami που προφανώς
δεν μπορούμε να διασταυρώσμουμε, οι δύο φακοί της είδησης ακούγονται
άκρως δελεαστικοί. Σύμφωνα λοιπόν με το Egami, η Olympus κατέθεσε έξι
πατέντες για φακούς με φωτεινότητα f/1.0 για το φορμά Micro Four Thirds. Οι
πατέντες αναλυτικά αφορούν την σχεδίαση των φακών 12mm f/1.0 και 14mm
f/1.0 για Micro Four Thirds αλλά και ενός 9mm f/1.0 για αισθητήρα μιας
ίντσας και ενός 5.46mm f/1.0 για αισθητήρα 1/1.7 της ίντσας. Βάσει λοιπόν
και της συνεργασίας Sony-Olympus οι φήμες θέλουν τον φακό 9mm f/1.0 να
προορίζεται για κάποιο μελλοντικό μοντέλο RX. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε
αν αυτοί οι φακοί θα φτάσουν ποτέ στην παραγωγή.
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Getty
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Επιστροφή χρημάτων από 9.000
φωτογράφους ζητάει η Getty
Images, στους οποίους όπως λέει
είχε πληρώσει υπερβολικά ποσά
για τις φωτογραφίες που πουλάνε
μέσω του iStock. Οι φωτογράφοι
καλούνται τώρα να επιστρέψουν
τη διαφορά μέσα σε έξι μήνες. Τον
προηγούμενο Νοέμβρη η Getty
διαπίστωσε προβλήματα στις
πληρωμές 25.000 φωτογράφων.
Ο αριθμός των φωτογράφων
κατέβηκε τελικά στις 9.000, μερικοί
από τους οποίους θα πρέπει να
επιστρέψουν μερικές χιλιάδες
δολάρια. Αν και θεωρητικά πρόκειται
για λογιστικό λάθος και ίσως η
Getty να έχει δίκιο που ζητάει τα
χρήματα πίσω, οι φωτογράφοι δεν
έχουν έναν πραγματικά αξιόπιστο
τρόπο να γνωρίζουν πόσες φορές
έχει πουληθεί η φωτογραφία τους
στους πελάτες του iStock. Δεν
είχαν υπερτιμολογήσει οι ίδιοι τις
υπηρεσίες παρά μόνο δέχτηκαν
καλόπιστα του ποσό που τους έδωσε
η εταιρεία. Επίσης δεν έχει δοθεί

T"+$ &.% 7%,7(6

καμία εξήγηση από πού προήλθε
το λάθος και πως διαμορφώθηκε

9" 

Κεραμεικός, Γκάζι, Βοτανικός, Ρούφ. Τέσσερις εμβληματικές περιοχές του ιστορικού
κέντρου της Αθήνας βρίσκονται στο επίκεντρο της έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο

το ποσό που χρωστάει ο κάθε
φωτογράφος. Λογικά λοιπόν έχουν
προκληθεί αντιδράσεις από τους
φωτογράφους που τώρα πρέπει να
επιστρέψουν σημαντικά ποσά που
ίσως δεν διαθέτουν.
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«Εικόνες του χθες, ίχνη στο σήμερα», που παρουσιάζεται στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων στο διάστημα από 7 έως 24 Μαρτίου και θα φιλοξενηθεί στo Κτίριο
«Αποθήκη» (Δ9). Η έκθεση περιλαμβάνει ανέκδοτες φωτογραφίες των ίδιων των
κατοίκων των περιοχών αυτών, οι οποίες καλύπτουν ένα χρονικό διάστημα περίπου 50
ετών, από τις αρχές ως τα τέλη του 20ου αιώνα, και αποτυπώνουν την εικόνα, τη ζωή και
την καθημερινότητα στις περιοχές αυτές. Ο στόχος της έκθεσης είναι διττός: από τη μία
πλευρά να ανασυρθούν μνήμες για την παλιά Αθήνα και από την άλλη οι επισκέπτες να
αναζητήσουν τα ίχνη του παρελθόντος στο σήμερα.
Οι φωτογραφίες, που συνελέγησαν και τεκμηριώθηκαν σε διάστημα σχεδόν δύο
ετών από τη δημοσιογράφο Αφροδίτη Παπακαλού, μας ταξιδεύουν στο χρόνο,
απεικονίζοντας ιστορικά σημεία των περιοχών αυτών όπως το Γκάζι εν λειτουργία, και τη
Γεωπονική Σχολή υπό κατασκευή, αλλά και αντιπαραβάλλοντας το χθες με το σήμερα
-η Κωνσταντινουπόλεως ως χωματόδρομος ή οι μεσοαστικές και αστικές μονοκατοικίες
εκεί που σήμερα βρίσκονται πολυκατοικίες. Επίσης, στις φωτογραφίες ο επισκέπτης θα
δει εικόνες από την καθημερινότητα των κατοίκων των περιοχών αυτών -τα καφενεία, τα
σχολεία, τα γλέντια στις αυλές των σπιτιών.
Η έκθεση βασίστηκε σε μια ιδέα της δημοσιογράφου Αφροδίτης Παπακαλού και
εντάσσεται στις δράσεις του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου. Είναι συνδιοργάνωση
της Τεχνόπολης, του Σύλλογου Κατοίκων Κεραμεικού, Γκαζιού και Ρουφ «Μέγας
Αλέξανδρος» και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.
Εγκαίνια: 10/3/2014, ώρα 18.00
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: καθημερινές: 15.00-19.00 Σάββατο & Κυριακή: 11.00-19.00
«Τεχνόπολις» Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι, 210 3475518, 210 3453548
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