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Πότε ακούσατε για την Ιταλία
τελευταία; Όχι για την Ιταλία της
κρίσης κλπ κλπ αλλά για την
πραγματική ζωή στη χώρα αυτή.
Ιδού μερικά νούμερα όπως τα
κατέγραψα 28 με 29 Μαΐου
στον ανεπτυγμένο Βορρά:
Βενζίνη 1,35 ευρώ το λίτρο, ένας
καπουτσίνο + ένα μπουκάλι νερό
στο πιο τουριστικό μέρος της
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Editorial

Β. Ιταλίας 4,5 ευρώ, χαμηλότερος
μισθός 1.200 ευρώ. Πάμε τώρα
στα της Sony.

T

o ιαπωνικό εργοστάσιο
πραγματικά δεν λεέι να το
βάλει κάτω. Συνεχώς παρουσιάζει
καινούργια προϊόντα για την
φωτογραφία και τα προωθεί με
κάθε τρόπο. Έτσι δεν σταματά
να διοργανώνει τακτικά press
conference σε διάφορα σημεία της
Ευρώπης -υποθέτουμε ότι κάνει
το ίδιο σε Ασία & Αμερική- με
προσκεκλημένους δημοσιογράφους
των ειδικών φωτογραφικών μέσων
ενημέρωσης. Για να καταλάβετε
καλύτερα τι εννοώ: Μόλις πριν
σχεδόν ενάμιση μήνα, στις 20
Απριλίου στο Λονδίνο, η Sony είχε
την ευκαιρία να αναγγείλει τους
δύο νέους φακούς που παρουσίασε
τώρα στην Ιταλία, στην αφρόκρεμα
των δημοσιογράφων του ειδικού
τύπου και να αποφύγει τα ουκ ολίγα
έξοδα του ταξιδιού στην Ιταλία.
Ήταν όλοι εκεί προσκεκλημένοι για
να παραστούν στη μεγαλοπρεπή
τελετή απονομής των βραβείων
του διεθνούς διαγωνισμού
φωτογραφίας (Sony Word
Photography Awards-SWPA).
Δεν το έπραξε. Προτίμησε να
οργανώσει νέο ταξίδι σ’ ένα από τα
πλέον τουριστικά μέρη της Βορείου
Ιταλίας αποκλειστικά και μόνον για
την παρουσίαση δύο νέων φακών.
Επέλεξε για τον σκοπό αυτό τη
λίμνη Maggiore, και συγκεκριμένα
το νησάκι Ιsola Bella, ένα από
τα πανέμορφα νησιά Βorromeo
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Λίγο πριν την επιβίβασή μας στη βάρκα που θα μας μετέφερε απέναντι, στο νησάκι Ιsola Balla στη
λίμνη Maggiore. Εκεί τεστάραμε τους νέους φακούς Sony στους χώρους του Palazzo Bοrromeo

Με τη Sony στη λίμνη Maggiore
Από 28-29 Μαΐου για τη δοκιμή δύο νέων φακών της σειράς GΜ
στο οποίο δεσπόζει το παλάτι που έκτισε η κόμησα Isabella Borromeo τον 17o αιώνα.
Εδώ πήγαιναν -και πάνε- τα τελευταία 200 χρόνια οι μεγαλοαστοί της Ιταλίας αλλά και της
Ευρώπης για να δροσιστούν και να ξεκουραστούν. Να μείνουν στα πολυτελή ξενοδοχεία που
δεσπόζουν κατά μήκος της λίμνης μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο.
Σ’ ένα τέτοιο ξενοδοχείο κατέλυσε όλη η δημοσιογραφική αποστολή με τους περίπου 50
δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ο υποφαινόμενος, μοναδικός
προσκεκλημένος από την Ελλάδα.
Σε όλη την αποστολή διανεμήθηκαν για τις ανάγκες του τεστ των φακών μηχανές Sony –
στην πλειοψηφία τους η νέα και πολλά υποσχόμενη full frame a9. Οι δύο νέοι αυτοί full
frame φακοί είναι οι FE 12-24mm f/4 GMaster και 16-35mm f/2.8 GMaster. Ο πρώτος
διαθέτει μεταξύ πολλών άλλων χαρακτηριστικών εξαιρετική ευκρίνεια, sharpness και
απειροελάχιστη παραμόρφωση για τα λίγα mm του. Ο δεύτερος (16-35mm) προσφέρεται για
αρχιτεκτονικές λήψεις υψηλών απαιτήσεων, για φωτογραφίσεις τοπίου κ.α. Και οι δύο φακοί
θα κυκλοφορήσουν αυτό το καλοκαίρι ο μεν 12-24 στη τιμή των1700 ευρώ περίπου ο δε
16-35 στα 2000 ευρώ, περίπου. Μια μόνο κουβέντα ως επίλογο: η Sony έχει ανεβάσει πολύ
ψηλά τον πήχυ σε όλα τα φωτογραφικά προϊόντα της κάνοντας τον ανταγωνισμό να νιώθει
πολύ κοντά την ανάσα της. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες θα βρείτε στις σελίδες που
ακολουθούν μαζί με εκτεταμένο φωτορεπορτάζ από το ταξίδι.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Sony FE 16-35mm f/2.8 G Master



  Sony   aggiore

Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

O

ευρυγώνιος zoom FE 16-35mm f/2.8
GM συμπληρώνει την τριάδα high end
φακών (24-70mm f/2.8 GM, 70-200mm
f/2.8 GM) της σειράς GMaster με σταθερό,
φωτεινό διάφραγμα f/2.8. Επαληθεύει την
σταθερή, υψηλή συχνότητα με την οποία η
Sony εμπλουτίζει την γκάμα φακών fullframe τα δύο τελευταία χρόνια, η οποία όλο
και πλησιάζει (αριθμητικά) τις αντίστοιχες
των ανταγωνισμού. Το γρήγορο διάφραγμα
σε συνδυασμό με το πρακτικό εύρος
εστιακών αποστάσεων, μας επιτρέπει να
τραβήξουμε τοπίο, να κινηθούμε με άνεση
μέσα στα στενάκια της πόλης, αλλά και να
δημιουργήσουμε πορτραίτα στα 28mm ή
τα 35mm, με τις οπτικές παραμορφώσεις
να μην κάνουν αισθητή την παρουσία τους.
Ο μηχανισμός του διαφράγματος με τις 11
πολύ λεπτές λεπίδες ευθύνεται για τους
καλοσχηματισμένους αποεστιασμένους
κύκλους του bokeh. Κατά την χρήση του
zoom παρατηρείται μικρή αυξομείωση
του μήκους του σώματος, με την εστίαση
(εσωτερική) των δύο μοτέρ DDSSM (Direct
Drive Super Sonic Wave) να ανταποκρίνεται
ακαριαία. Όταν γυρνάμε στο manual,
το δαχτυλίδι εστίασης προσφέρει τη
γνωστή, πολύ καλή αίσθηση των φακών
G Master, δίνοντας σιγουριά για επίτευξη
του νετ. Στη δομή του συνυπάρχουν πέντε

ασφαιρικά στοιχεία, εκ των οποίων τα δύο
ασφαιρικά XA. Ένα από τα δύο τελευταία
αποτελεί το μεγαλύτερο στοιχείο XA που
έχει χρησιμοποιήσει η Sony σε φακό της.
Επιιπλέον, διαθέτει δύο στοιχεία ED (χαμηλής
διάχυσης) και επίστρωση Nano AR για
την αποφυγή αντανακλάσεων. Όλα αυτά
αναλαμβάνουν να κρατήσουν τις οπτικές
αποκλίσεις σε χαμηλό και διαχειρίσιμο
επίπεδο, ακόμα και στις πιο ευρείες γωνίες.
Η επίστρωση fluorine προστατεύει το
εμπρόσθιο κρύσταλλο από τη σκόνη και τις
σταγόνες βροχής. Κατά συνέπεια μας δίνει τη
δυνατότητα να φωτογραφίζουμε στην παραλία
με αέρα ή στο ψιλόβροχο, δίχως την εμφάνιση
ενοχλητικών στιγμάτων στα καρέ. Η ευκρίνεια
παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμα και με
το διάφραγμα τελείως ανοιχτό, αξιοποιώντας
την υπερ-υψηλή ανάλυση της μηχανής στην
οποία έγινε η δοκιμή, και συγκεκριμένα
την πρόσφατη a9. Ο φακός δέχεται φίλτρα
διαμέτρου 82mm, ενώ το παρασολέιγ είναι
το ίδιο κομψό και λειτουργικό με εκείνο του
24-70mm GM.
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Η κρεβατοκάμαρα όπου πέρασε μερικά
βράδια ο Ναπολέων Βοναπάρτης με τη
γυναίκα του Ιωσηφίνα Ντε Μπωαρναί στο
Palazzo Borromeo ως Διοικητής της Μεγάλης
Στρατιάς της Ιταλίας. O χώρος ελάχιστος
μπροστά μας για να χωρέσει στη φωτογραφία
η πανύψηλη κατασκευή που έφθανε ως την
οροφή. Ο 16-35mm τα χώρεσε όλα, η λήψη
έγινε τελείως στο αυτόματο με το ελάχιστο
φως που έπεφτε από απέναντι γιατί δεν
υπήρχε καθόλου χρόνος διαθέσιμος και τα
στίφη των τουριστών έσπρωχναν πιεστικά...
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  Sony   aggiore
Sony FE 12-24mm f/4 G,
ο πιο ευρυγώνιος zoom
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

Η

ιαπωνική εταιρία συνηθίζει
να συνοδεύει κάθε
κυκλοφορία ενός φακού G
Master, προικισμένου με την
αρτιότερη οπτική σχεδίαση του
εργοστασίου, με ένα μοντέλο της
συγγενικής σειράς G. Ο λόγος
για τον Sony FE 12-24mm f/4 G,
που έχει την μικρότερη εστιακή
απόσταση που έχουμε δει έως
τώρα σε φακό FE και μπορεί
να αξιοποιηθεί στο τοπίο ή την
αρχιτεκτονική φωτογραφία.
Είναι ιδιαίτερα ελαφρύς (565gr)
για την κατηγορία, ζυγίζοντας
λιγότερο από το μισό βάρος του
12-24mm f/4 ART της Sigma.
Στο εσωτερικό του συναντάμε
τέσσερα ασφαιρικά στοιχεία,
τρία ED και ένα Super ED, ενώ
φυσικά δεν λείπει η επίστρωση
Nano R. Ο μηχανισμός του
διαφράγματος αποτελείται από
επτά πτερύγια. Οι χρωματικές
εκτροπές είναι πρακτικά
ανύπαρκτες και το contrast
διατηρείται σε καλά επίπεδα,
σύμφωνα με τις δοκιμές μας σε
διάφορες φωτιστικές συνθήκες.
Το ενσωματωμένο παρασολέιγ
έχει παρόμοια απόδοση με
το αντίστοιχο του 6-35mm
f/2.8 G M, προφυλάσσοντας
τις λήψεις από ανεπιθύμητα
flare, κάτω από τον έντονο
καλοκαιρινό ήλιο. Οι εσωτερικοί
μηχανισμοί εστίασης ( DDSSM)
και ζουμ διατηρούν σταθερό
το μήκος του φακού στα
117cm, τονίζοντας τον compact
χαρακτήρα του. Όσον αφορά
στην ευκρίνεια, μεταβαίνοντας
από το κέντρο στις άκρες του
κάδρου, παρατηρήσαμε πολύ
μικρή μείωση της ευκρίνειας
και ελαφρύ βινιετάρισμα, που
όμως δεν φαίνεται "δια γυμνού
οφθαλμού". Τέλος, λίγο πάνω
από τον διακόπτη AF/MF
βρίσκουμε το εύχρηστο κουμπί
focus hold.
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Η μεγάλη τραπεζαρία, πάντοτε στα ενδότερα του
Palazzo Borromeo. Eδώ σερβίρονταν τα λουκούλεια
γεύματα στους καλεσμένους τα οποία κρατούσαν
ώρες ολόκληρες... Τα κρυστάλλινα βάζα και τα
σερβίτσια murano διατηρούνται ανέπαφα πάνω στην
τεράστια τραπεζαρία. Η λήψη έγινε με τον 12-24mm
στο χέρι, με τον υπάρχοντα ανάμεικτο -δωματίου/
παραθύρου- φωτισμό. Φαίνεται σε πρώτο πλάνο μία
μικρή παραμόρφωση που ήταν αδύνατον να την
αποφύγουμε από το σημείο που έγινε η λήψη.
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  Sony   aggiore

Πάνω οι περίφημοι κρεμαστοί, πολυεπίπεδοι κήποι Μπαρόκ,
που δεσπόζουν σε μία πολύ μεγάλη έκταση στους εξωτερικούς
χώρους του Palazzo Borromeo. Πρόκειται πραγματικά για χάρμα
οφθαλμών! Κατασκευάστηκαν πριν περίπου 200 χρόνια και
συντηρούνται καταπληκτικά μέχρι σήμερα.
Η λήψη έγινε με τον 16-35mm από πάρα πολύ κοντά.
Αριστερά αναμνηστική selfie του μικρού δικού μας γκρουπ με
το οποίο ξεναγήθηκε ο υπογράφων. Την λήψη έκανε η Melinda
Gaal PR Manager της Sony Electronics Central & Southeast Europe
που διακρίνεται σε πρώτο πλάνο.

ΣΕΙΡΑ ΦΑΚΩΝ G ΜASTER
Ολόκληρη η σειρά φακών της SONY είχε μεταφερθεί στον
χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η press conference και ήταν στη
διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου δημοσιογράφου.
Θυμίζουμε ότι κύριο μέλημα της Sony από τη στιγμή που
αποφάσισε να εισέλθει στον χώρο της επαγγελματικής
φωτογραφίας ήταν η κατασκευή και μαζική παραγωγή πολύ
αξιόπιστων οπτικών για τη μεγάλη και απαιτητική γκάμα των
φωτογραφικών της μηχανών. Από το 2006 μέχρι σήμερα είναι
ένας στόχος που υπηρετεί με συνέπεια χωρίς να υπολογίζει
έξοδα τόσο για την έρευνα όσο και για το marketing και γενικά
την προώθησή τους.
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  Sony   aggiore

Η δεξίωση προς τιμήν των προσκεκλημένων δημοσιογράφων δόθηκε στο πολυτελές restaurant Picolo Lago που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Como.
Εδώ έγιναν και όλες οι δοκιμές των φακών σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού, μετά και πρίν την δύση του ηλίου με τη συνοδεία καλού λευκού και
κόκκινου κρασιού Τοσκάνης, αλλαντικών και τυριών της περιοχής... ( H πάνω λήψη έγινε με χρόνοο 2sec και την μηχανή ακουμπισμένη στο τραπέζι).

Άλλο ένα
στιγμιότυπο
από την press
conferance.
Οι κάρτες
απεικονίζουν
την πορεία των
πωλήσεων full
frame μηχανών
Sony στην πολύ
απαιτητική αγορά
της Μ.Βρετανίας
και της Γερμανίας.
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  Sony   aggiore
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Gelateria στο αεροδρόμιο Malpensa του Μιλάνου.
Άψογος διάκοσμος και νοστιμότατα, δροσερά παγωτά από
2,5 ευρώ ή μικρή κούπα.

Εξαρετική, φινετσάτη καφετέρια με θέα στη λίμνη Maggiore και το κυριότερο ένας – τέλειος! - καφές cappuccino και ένα μπουκάλι νερό μόνον 4,5 ευρώ!

Αριστερά: Το Μιλάνο 5 με 11 Ιουνίου φιλοξενεί την πρώτη και πολλά υποσχόμενη εβδομάδα φωτογραφίας. Σύμφωνα με τους διοργανωτές θα φιλοξενήσει περισσότερα από 50 events,
όπως εκθέσεις φωτογραφίας, συζητήσεις, happenings, προβολές κ.α.
Πάνω: Εντυπωσιακή μπρούτζινη παράσταση σε φυσικό μέγεθος αλπινιστή με το μουλάρι του
να κουβαλάει όπλα στο μέτωπο. Το 1940 στα βουνά της Πίνδου θρήνησαν τα παιδιά τους και
πάρα πολλές Ιταλίδες μανάδες εκτός από τις Ελληνίδες...
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  Sony   aggiore
ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ, 5 - 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Μ

ετά το φαντασμαγορικό λανσάρισμα της SONY
a100 στο Μαρόκο, στις αρχές Ιουνίου 2006 που
σηματοδότησε την είσοδο της Sony στις φωτογραφικές
μηχανές DSLR, το επόμενο RV του ιαπωνικού εργοστάσιου
με τους εκπροσώπους του ειδικού τύπου δόθηκε όπως
ακριβώς τώρα: στη λίμνη Maggiore!
Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ήταν και τότε εκεί.
Ανασύραμε από το αρχείο μας τρεις χαρακτηριστικές
φωτογραφίες.

1

1. Στην πρώτη διακρίνεται ο Fujio Nishida τότε πρόεδρος
της Sony Europe και σήμερα President and COO της Sony
Electronics να αναπτύσει στους δημοσιογράφους την
στρατηγική του Ιαπωνικού εργοστασίου στις DSLR.
2. Στην διπλανή φωτό Νο 2 όπως αναφέρει και ή κάρτα,
η στρατηγική της Sony, σύμφωνα με τα τότε λεγόμενα
του υψηλόβαθμου στελέχους, περιελάμβανε την άμεση
ανάπτυξη και το λανσάρισμα νέων προϊόντων.
Μεσοπρόθεσμα το πλάνο προέβλεπε την σταθεροποίηση
των μηχανών Sony DSLR στην εν λόγω αγορά με την
ανάπτυξη ολόκληρης γκάμας νέων προϊόντων. Σε αυτή την
στρατηγική έμεινε σταθερή και δικαιώθηκε η Sony όπως
αποδείχθηκε δέκα χρόνια μετά παρόλο που εγκατέλειψε
τις DSLR λίγα χρόνια μετά για να εισέλθει δυναμικά στις
mirrorless. Θυμίζω άλλη μια μικρή λεπτομέρεια... λίγο

2

πριν το ταξίδι αυτό: Όλοι τότε μιλούσαν για επικείμενο
λανσάρισμα της a200! Όμως την επόμενη χρονιά
ακολούθησε η a700 στη μεσαία κατηγορία και η a200
τελικά ήλθε το 2008! Έκτοτε η εταιρία προχώρησε δυναμικά
με αποκορύφωμα την επιτυχία των mirrorless τόσο στην
σειρά APS-C όσο και στις πολύ πετυχημένες full frame A7
στις διάφορες εκδόσεις τους.
3. Στην τρίτη φωτογραφία διακρίνονται ο Γιάννης Μελίτας
και η Βαρβάρα Παππά από την τότε Sony Greece που ήταν
μαζί μας στο ταξίδι. Σήμερα ο μεν πρώτος εργάζεται για τη
Sony στο Παρίσι ή δε Βαρβάρα Παππά έχει αποχωρήσει και
η Sony Greece έχει γίνει Sony Europe...
3

photo.gr
 375 • 

5 

 2017





8

ON LINE    

O IMAGING - E 



!

Φωτογραφία είναι ότι βλέπουμε...
ή μήπως και όσα δεν περιέχονται στο κάδρο; ...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.ά.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο Γ.Μ. 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"#$: Τάκης Τζίμας, %&'&($ )*$: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
+%&%$: Κωνσταντίνα Γκιτάκου %,%$: Άννα Μανουσάκη
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I AM CONCENTRATED PERFORMANCE

I AM THE NEW NIKON D500. Είμαι μία επαγγελματική φωτογραφική μηχανή
σε μικρό και εύχρηστο μέγεθος. Διαθέτω ένα εκπληκτικό σύστημα AF 153
σημείων και δυνατότητα εγγραφής video ποιότητας 4K/UHD. Παρέχω εξαιρετική
ευαισθησία ISO 51.200 και μοναδικό αισθητήρα μέτρησης ΑΕ 180.000 pixel.
To SnapBridge χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth® για τη σύνδεση της
φωτογραφικής σου μηχανής με συμβατές έξυπνες συσκευές, επιτρέποντάς σου
να ανεβάζεις αυτόματα όλες σου τις φωτογραφίες και τα video. Είμαι η υψηλή
απόδοση σε μικρό μέγεθος. Μάθε περισσότερα στο nikon.gr
Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα της Bluetooth SIG, Inc.
και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από τη Nikon Corporation υπόκειται σε εκχώρηση άδειας.
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Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Ν.Δ. Πελοποννήσου
Σεμινάριο χρωματική διαχείρισης

Μ

ε επιτυχία διεκπεραιώθηκε το σεμινάριο «Από την
Είσοδο στην Έξοδο: Χρωματικά ελεγχόμενη ροή
εργασίας» που οργανώθηκε με τις εταιρείες Epson, Dell, X-Rite
και Οktabit, και την υποστήριξη της Ένωσης Επαγγελματιών
Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, το
οποίο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο ELITE στην παραλία
Καλαμάτας την Τετάρτη 24 Μαίου 2017. Τα θέματα ανέπτυξε
ο εισηγητής Αντώνης Γράνης, Colour and Imaging Specialist,
Colour Consulting Group. Το σεμινάριο παρακολούθησαν με
πολύ ενδιαφέρον περισσότεροι από πενήντα επαγγελματίες
φωτογράφοι από Μεσσηνία, Λακωνία, Αρκαδία, Αργολίδα και
Αττική με στόχο την ανάπτυξη των γνώσεων τους στην διαχείριση
του χρώματος, την αναβάθμιση της ποιότητας της δουλειάς τους
και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών μέσα από την προσωπική
τους καλλιτεχνική ματιά. Το σεμινάριο παρακολούθησαν και μέλη
του πανελλήνιου σωματείου ΠΑΠΙΓΙΟΝ προσκεκλημένοι από την
Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής
Πελοποννήσου.

Αριστερά ο Νίκος Λάμπρου (Χ-Rite) και δεξιά ο Δημήτρης Μπότσιος (Epson)
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Γάμοι χαμηλού κόστους;
Η Ελλάδα δεν είναι προορισμός για τέτοιους γάμους! Συνέντευξη: Αναϊς Ευριπιώτη/La fete
Γαμήλια δεξίωση σε χωράφι με σκαμπό
από σανό, ανθοδέσμες από σιτάρι και
καππαρόφυλλα και καλεσμένοι που
χορεύουν υπό τον ήχο της τσαμπούνας.
Είναι ιδέες που συνέλαβε και υλοποίησε

• Η βιομηχανία των γάμων αποτελεί σημαντικό κομμάτι του θεματικού τουρισμού;
Οι γάμοι προορισμών είναι ένας τρόπος για να παραταθεί η τουριστική σεζόν στα νησιά.
Πραγματοποιούνται συνήθως τη χαμηλή τουριστική περίοδο -τους μήνες Μάιο, Ιούνιο,
Σεπτέμβριο, μέχρι τέλος Οκτωβρίου- και αυτό ωφελεί τόσο τους ξένους, που πληρώνουν
φθηνότερα τις υπηρεσίες και απολαμβάνουν τα νησιά χωρίς πολύ κόσμο και σε καλύτερη

η Αναΐς Ευριπιώτη, όταν μέσα στην
κρίση αξιοποίησε τις σπουδές της
στο μάρκετινγκ, τις γνωριμίες της στα
νησιά και τη δύναμη του διαδικτύου
για να δώσει ελληνικό χαρακτήρα
στο... «I do». Η «La Fete», η επιχείρηση

θερμοκρασία, όσο και τις τοπικές επιχειρήσεις, που τονώνονται στις off season περιόδους.
Συνήθως η διαμονή των καλεσμένων διαρκεί μία εβδομάδα και αρκετές φορές παρατείνεται.
Και, βέβαια, κάθε γάμος με μέσο όρο 150 καλεσμένους από το εξωτερικό αποτελεί διαφήμιση
του νησιού σε 150 υποψήφιους μελλοντικούς τουρίστες που επιθυμούν να επιστρέψουν
στην Ελλάδα για διακοπές. Ο σχεδιασμός γάμων είναι αμερικανική παράδοση. Στην Ελλάδα
ξεκίνησε να αναπτύσσεται πρόσφατα και χρόνο με τον χρόνο γνωρίζει μεγαλύτερη άνθηση.

θεματικών γάμων που ίδρυσε το 2014,
μετατρέπει τους γάμους εκατοντάδων
ξένων ζευγαριών σε γαστρονομική και
πολιτιστική εμπειρία. Στην κορύφωση
της σεζόν μάς μίλησε για την ανερχόμενη
βιομηχανία των destination weddings.
• Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις
περιορίζουν τις επιλογές;
Καθολικοί ναοί υπάρχουν σε πολλά νησιά,
παρόλο που δεν το γνωρίζουμε. Κάνουμε
και εβραϊκούς γάμους και πολιτικούς
και ανταλλαγή όρκων στην παραλία.
Έχουμε όμως και περιπτώσεις παλιών
γενεών Ελλήνων του εξωτερικού που
έχουν αναζητήσει τις ρίζες τους και έχουν
βαφτιστεί ορθόδοξοι στην Αμερική - μόνο
και μόνο για να μπορέσουν να παντρευτούν
σε ένα εκκλησάκι στην Ελλάδα.
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• Όταν ακούμε για destination weddings, στο μυαλό μας έρχονται οι Κινέζοι στη
Σαντορίνη. Αυτοί στηρίζουν τη βιομηχανία των γάμων;
Τους Κινέζους τούς προβάλλουν περισσότερο τα media. Συνήθως, όμως, δεν οργανώνουν ένα
ολοκληρωμένο event γάμου, αλλά έρχονται μόνο τα ζευγάρια ή σε ομάδες μέχρι 10 ατόμων,
κάνουν μια τυπική ανταλλαγή όρκων με ωραία θέα, επιλέγουν μια εντυπωσιακή φωτογράφιση
και επιστρέφουν. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε τέτοιους γάμους, γιατί υποστηρίζουμε την ποιοτική
αξία και όχι την εμπορική. Στο επίκεντρο δεν είναι η φωτογράφιση, αλλά η προβολή των
ελληνικών στοιχείων.
• Έχουμε ακούσει για γάμους ξένων στην Ελλάδα που κόστισαν αστρονομικά ποσά.
Αυτός είναι ο κανόνας;
Είναι ελάχιστοι αυτοί οι γάμοι και, όταν γίνονται, το μαθαίνουμε. Το συνολικό κόστος ενός
γάμου εξαρτάται από το είδος των υπηρεσιών και τον αριθμό των καλεσμένων.
Για παράδειγμα, το κόστος για έναν ποιοτικό γάμο με 100 προσκεκλημένους σε ελληνικό νησί,
συμπεριλαμβανομένων όλων των υπηρεσιών του τριημέρου εκτός της διαμονής, είναι περίπου
20.000 ευρώ. Πάντως η Ελλάδα δεν είναι προορισμός για όσους αναζητούν ένα μέρος να
κάνουν έναν οικονομικό γάμο.
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• Τι περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο
πακέτο;
Διαρκεί τρεις ημέρες και περιλαμβάνει
από beach party και βόλτα με καΐκι την
παραμονή μέχρι event την επομένη της
τελετής. Φτιάχνουμε τα γραφιστικά, τις
προσκλήσεις, site με όλες τις χρηστικές
πληροφορίες για τους καλεσμένους και
τη διαμονή και, φυσικά, επιμελούμαστε
όλο τον γάμο, φροντίζοντας από την
ηχητική και τη φωτιστική εγκατάσταση
και τον DJ μέχρι τους μακιγιέζ-κομμωτές,
τη μεταφορά καλεσμένων, ακόμα και για
σκάφη, αν είναι απαραίτητο.
• Ποιο είναι το target group σας;
Κατά 90% είναι ξένοι. Αυστραλοί,
Νεοζηλανδοί, Αμερικανοί, Γάλλοι, Ισπανοί,
Ιταλοί, που είτε δεν έχουν πάει ποτέ στο
νησί που τους προτείνουμε είτε έχουν
πολύ δυνατές αναμνήσεις από διακοπές
που έχουν κάνει εκεί στο παρελθόν. Είναι
άνθρωποι που τους συγκινεί το ελληνικό
στοιχείο σε συνδυασμό με τον ωραίο
καιρό, τη θάλασσα, την αρχιτεκτονική
του οικισμού που εντάσσεται μέσα στις
γαμήλιες φωτογραφίες και το ποιοτικό
φαγητό. Επίσης, πολλοί είναι Ελληνες
ομογενείς οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τη
μεγάλη στιγμή στην πατρίδα.
• Με ποια κριτήρια επιλέγεται το νησί;
Αν ζητήσουν μικρό παρθένο νησί, που δεν
είναι κοσμικό και είναι σχετικά οικονομικό,
τότε στρεφόμαστε σε προορισμούς όπως
η Φολέγανδρος, η Ανάφη, η Αντίπαρος.
Εάν θέλουν ξενοδοχεία 5* και πολυτέλεια,
προτείνουμε νησιά όπως η Μύκονος, η
Πάρος, η Κύθνος και η Σαντορίνη.
• Κάποιος χωρίς εμπειρία έχει την
αίσθηση ότι η διαφοροποίηση είναι
μόνο στην τιμή. Ισχύει;
Όχι. Αυτό που μας διαχωρίζει από τους
υπολοίπους είναι ότι προσφέρουμε
ένα προϊόν το οποίο προβάλλει τον
ελληνικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα,
δεν προτείνουμε σε κάποιον που έρχεται
στη Φολέγανδρο να χρησιμοποιήσει για
τη διακόσμηση λουλούδια εισαγωγής,
αλλά κεραμικές γλάστρες με κόκκινα
γεράνια. Δεν θα προτείνουμε καπνιστό
σολομό Σκωτίας αλλά γαύρο, ή αν το
μπάτζετ είναι πιο υψηλό, αστακούς. Σε
καμία περίπτωση, όμως, κάτι αταίριαστο
με την κουλτούρα του νησιού. Είμαστε σε
απόλυτη συνεργασία με τους ντόπιους,
θέλουμε να τους στηρίξουμε.
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• Τα ζευγάρια που δεν έχουν επισκεφτεί την Ελλάδα είναι δεκτικά στις προτάσεις σας;
Πάρα πολύ, αρκεί να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους. Γι΄ αυτό αρκετές φορές μπαίνουμε
στη διαδικασία να τους στείλουμε προϊόντα. Επίσης, για να πείσουμε τους πελάτες μας
από το Λονδίνο να παραγγείλουν κρασί από ένα καλό τοπικό οινοποιείο, κάνουμε έρευνα
για να βρούμε πού μπορούν να κάνουν δοκιμές στην πόλη τους και τους στέλνουμε για
degustation. Αυτό το κάνουμε και με άλλα ελληνικά προϊόντα. Το γαμήλιο δείπνο έχει πάντα
ελληνικό μενού. Δίνουμε βάση στα προϊόντα που παράγονται στα νησιά- για ντιπ επιλέγουμε
συχνά τη φάβα, για κυρίως πιάτο χταπόδι, φρέσκο ψάρι ή κριθαρότο με καλαμάρι. Αντί για
σύγχρονα γλυκά, προσφέρουμε τοπικό θυμαρίοιο μέλι με αμύγδαλα, παστέλι τυλιγμένο σε
φύλλα λεμονιάς. Τα κοκτέιλ στο open bar έχουν βάση τη μαστίχα και το ούζο, το τσίπουρο
και τη σούμα. Ακόμα και τα τραπεζομάντιλα τα προμηθευόμαστε από ελληνικές βιοτεχνίες.
Για γάμο στη Φολέγανδρο μας είχαν ζητήσει να μαζέψουμε αγριολούλουδα από το νησί,
και έτσι φτιάξαμε συνθέσεις που είχαν από σιτάρια μέχρι καππαρόφυλλα - αυτή είναι μια
exclusive υπηρεσία για μικρούς γάμους. Έχουμε διοργανώσει δεξίωση ακόμα και σε χωράφι.
Οι καλεσμένοι έβγαλαν τακούνια, έλυσαν γραβάτες και κάθισαν σε αναπαυτικά σκαμπό από
σανό!
• Η τελευταία τάση στον χώρο ποια είναι;
Η ανανέωση όρκων. Έχει ξεκινήσει η τάση διοργάνωσης πάρτι επετείου των δέκα ετών ή
ακόμα και των πενήντα σε ελληνικά νησιά. Έτσι, εκτός από τους τριαντάρηδες που έρχονται
για να παντρευτούν, έχουμε και ζευγάρια ηλικίας έως 70 ετών που θέλουν να γιορτάσουν με
τους φίλους τους την επέτειο τους.
• Τι θα θέλατε να θυμούνται φεύγοντας;
Την ελληνική φιλοξενία. Το γεγονός ότι θα πληρώσουν για δέκα υπηρεσίες και ο ιδιοκτήτης
θα κάνει τα πάντα για να τους ευχαριστήσει. Στους γάμους που γίνονται σε πλατείες χωριών
πάντα βάζουμε ένα τραπέζι για τους ντόπιους, για τον παπά, τον δήμαρχο, όπως παλιά. Στη
Σίφνο φέρνουμε βιολιά και λαούτα, στην Ανάφη ήρθε και έπαιξε ο τελευταίος τσαμπουνιέρης
του νησιού. Είχαμε πέρυσι περίπτωση στη Σύρο που το ποτό καλωσορίσματος προσφέρθηκε
στην παραλία. Ηρθαν οι μουσικοί, ξεσηκώθηκαν οι Γάλλοι, πέταξαν τα παπούτσια τους και
χόρευαν στην άμμο με φόντο το ηλιοβασίλεμα.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΖΑΒΕΛΛΑ
* Αναδημοσίευση από το ένθετο ΤΑΞΙΔΙΑ της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14 Μαϊου
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Μέρες Φωτογραφίας
Ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση
Με επιτυχία έκλεισε ο κύκλος του φετινού φεστιβάλ «Μέρες
Φωτογραφίας» την Κυριακή 28 Μαΐου. Στην τελετή λήξης που
πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου
παρεβρέθηκε μεταξύ άλλων ο Προέδρος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης
– Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων κος Βασίλης
Θωμόπουλος. Υπενθυμίζεται ότι το φεστιβάλ είχε διάρκεια ενός
μήνα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν τρεις εκθέσεις,
τέσσερις παρουσιάσεις και ένας Φωτογραφικός Διαγωνισμός. Στη
φετινή διοργάνωση το κοινό είχε την ευκαιρία να δει έργα των
φωτογράφων Πέτρου Κοτζάμπαση, Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη και
Βαγγέλη Γιωτόπουλου αλλά και να γνωρίσει περισσότερο τη δουλειά
του σπουδαίου φωτογράφου Κώστα Μπαλάφα. Κατά τη διάρκεια
της τελετής λήξης βραβεύτηκαν οι νικητές του Φωτομαραθωνίου
2017. Παράλληλα παρουσιάστηκε έκθεση με τις φωτογραφίες του
φετινού διαγωνισμού. Τις «Μέρες Φωτογραφίας» διοργάνωσαν η
Φωτογραφική Λέσχη Πάτρας «Ηδύφως» και η Δημοτική Βιβλιοθήκη –
Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων.
Φωτ.: Μαρία Κοσσυφίδου. Βραβείο στο θέμα «Υπερβολή»

Φωτ.: Δήμητρα Ακούρου. Βραβείο στο θέμα «Διχρωμίες»
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Φωτ.: Αλέξης Αργυρόπουλος. Βραβείο στο θέμα «Μοτίβα»
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Canon EOS C200
Με video 4K, Dual Pixel AF και Cinema Raw Lite

Ο

ι επαγγελματικές βιντεοκάμερες της Canon, Cinema EOS, φτάνουν
αισίως στην 3η γενιά, με την εμφάνιση της C200. Συνοδευόμενη
από το γνωστό compact σχεδιασμό, διαθέτει αισθητήρα Super 35
8.85MP, με τεχνολογία Dual Pixel AF, εγγράφοντας video 4K 60/50p,
σε αναλογίες DCI, UHD. Όσο αφορά τα φορμά εγγραφής, την
παρθενική του εμφάνιση κάνει το Cinema Raw Lite, που επιτρέπει
την εγγραφή υλικού 60/50p σε 10-bit ή 30/25/24p σε 12-bit,
απευθείας σε κάρτα CFast. Ταυτόχρονα, γράφει αρχεία proxy MP4
σε κάρτες SD. Ο κατασκευαστής τονίζει πως η χρήση του εν λόγω
φορμά σε λήψεις HDR, δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στην μετέπειτα
διαχείριση στο post production. Επιπλέον, μπορεί να εγγράψει video
Full HD στα 120/100p ή μέσω της λειτουργίας Over Sampling HD
Processing να εξάγει υλικό 1080p από 4Κ, με καλύτερη συνολική ποιότητα
εικόνας. Το ISO κυμαίνεται μεταξύ 100-102400, με το gain στα 54db. Το
νεοφερμένο φορμά Cinema Raw Lite της Canon θα υποστηρίζεται από
τα δημοφιλή προγράμματα DaVinci Resolve, Media Composer, Premiere
Pro CC και Final Cut Pro X. Παράλληλα με την C200, διατίθεται και η
πιο προσιτή έκδοση C200B, χωρίς οθόνη, σκόπευτρο και grip. Δείτε την
επίδειξη της C200, από τον Brent Ramsey, Technical Advisor της εταιρίας,
εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=7M6Rzj3OpXc

Godox
Εγχειρίδια χρήσης στα Ελληνικά

Ο

ι χρήστες των προϊόντων Godox μπορούν πλέον να κατεβάσουν τα
εγχειρίδια χρήσης τους, στην ελληνική γλώσσα, από τον ιστότοπο
του επίσημου αντιπροσώπου Στάμος Α.Ε. Παρότι μεγάλη μερίδα
χρηστών παραμελεί την μελέτη, ανατρέχοντας στα βιβλία οδηγιών
μπορούμε να βρούμε δυνατότητες κάθε συσκευής που δεν γνωρίζαμε,
δίνοντας το έναυσμα για νέες φωτογραφίες. Για τους ενδιαφερόμενους:
www.stamos.com.gr
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Nikon
Προσφορά Cashback σε μηχανές και φακούς ως το Σεπτέμβριο

Μ

ε αφορμή τον εορτασμό 100 χρόνων ζωής, η Nikon προσφέρει μεγάλη γκάμα
μηχανών και φακών, με σημαντική έκπτωση, έως 350€. H αφαίρεση της αξίας
του Cashback γίνεται άμεσα από τα επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης, μεταξύ
01.06.2017 και 08.09.2017. Δείτε αναλυτικά ποια μοντέλα επωφελούνται της προσφοράς:

Τύπος Μηχανής

Cashback
με ΦΠΑ

D5

€ 350

D750 σώμα ή kit με φακό 24-120mm f4G ED VR

€ 300

Zoom

D500 σώμα ή kit με φακό 16-80mm AF-S DX

€ 300

AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR

150€

D7500 σώμα ή kit με φακό 18-140mm VR

€ 100

AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR

80€

D7200 σώμα ή kit με φακό 18-105mm VR

€ 75

AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G

50€

D7200 kit με φακό 18-140mm VR

€ 50

IF-ED

D7100 kit με φακό 18-140mm VR

€ 100

Micro

D5600 σώμα ή kit με φακό AF-P 18-55mm VR

€ 50

AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

50€

D5600 kit με φακό 18-140mm VR

€ 50

AF-S MICRO NIKKOR 60mm f/2.8G ED

40€ c

D5600 kit με φακό 18-105mm VR

€ 50

D5500 kit με φακό AF-P 18-55mm VR

€ 50

D5500 kit με φακό 18-140mm VR

€ 30

Φακοί AutoFocus σειρά DX

D5300 σώμα ή kit με φακό 18-105mm VR

€ 50

Τύπος φακού

D5300 kit με φακό 18-140mm VR

€ 50

Cashback
με ΦΠΑ

D5300 Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & AF-P
55-200mm VR

€ 50

AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED
VR II

80€

€ 20

AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED
VR

75€

D5300 kit με φακό AF-P 18-55mm VR
D3400 kit με φακό AF-P 18-55mm VR

€ 70
€ 50

AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED
VR

75€

D3400 σώμα ή kit με φακό AF-P 18-55mm
D3400 kit με φακό 18-105mm VR

€ 50

D3400 Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & AF-P
55-200 VR

€ 50

AF-S DX NIKKOR 18–300mm f/3.5–6.3G ED
VR

50€

D3400 Double kit με φακούς AF-P 18-55mm VR & AF-P
70-300 VR

€ 50

COOLPIX P900

€ 50
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Φακοί AutoFocus σειρά FX
Τύπος φακού

Cashback
με ΦΠΑ

Micro
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2, 8G

30€

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

30€
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Nikon
Δύο υπερευρυγώνιοι zoom και ένας γρήγ
γρήγορος prime

Κ

άθε χρόνο η Nikon, λίγο πριν το
καλοκαίρι, προχωρά σε μαζική
παρουσίαση φακών. Φέτος δόθηκε
βαρύτητα στους υπερευρυγώνιους zoom,

και προορίζεται για μηχανές full-frame. Σχεδιαστικά αποτελείται από 15 στοιχεία σε 13
group, συμπεριλαμβανομένων 3 στοιχείων ED και 2 ασφαιρικών, ενώ ο μηχανισμός
ίριδας αποτελείεται από 7 πτερύγια. Λόγω εσωτερικής εστίασης δεν μεταβάλλεται το
μήκος του φακού, που φτάνει τα 83mm. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι 16cm και η

αφού έκαναν την εμφάνιση τους οι AF-S
Fish-eye Nikkor 8–15mm f/3.5–4.5E ED,
AF-P Dx Nikkor 10–20mm f/4.5-5.6G VR.
Επίσης στην οικογένεια των γρήγορων
ευρυγώνιων prime προστέθηκε ο AF-S
Nikkor 28mm f/1.4E ED. Ξεκινώντας
από τις πιο ευρείες γωνίες, ο Fish-eye
8–15mm καλύπτει οπτικό πεδίο 180°

μεγέθυνση 0,34x. Επόμενος στη σειρά, ο 10–20mm διακρίνεται για την ύπαρξη stabilizer
και απευθύνεται σε χρήστες μηχανών APS-C. Στο εσωτερικό του συναντάμε 14 στοιχεία σε
11 group, με την ίριδα να αποτελείται από 7 λεπίδες. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης είναι
22cm και το εμπρόσθιο κρύσταλλο δέχεται φίλτρα διαμέτρου 72mm. O πιο γρήγορος
φακός της τριάδας, 28mm f/1.4E, διαθέτει 9 πτερύγια στο μηχανισμό ίριδας διαφράγματος
για θετική επίδραση στο bokeh και είναι κατάλληλος για λήψεις σε χαμηλές φωτιστικές
συνθήκες. Περιλαμβάνει δύο στοιχεία ED, τρία ασφαιρικά, ενώ η επίστρωση Fluorine
αναλαμβάνει την προστασία του εμπρόσθιου κρυστάλλου από τη σκόνη.

Atomos
Προσφορά για τα Atomos 4K
Recorder

Μ

έχρι και τις 30 Ιουνίου θα ισχύει
μια σημαντική προσφορά για τα
δημοφιλή 4K Recorder της Atomos.
Συγκεκριμένα, με την αγορά ενός
από τα Ninja Flame, Shogun Flame,
Ninja Inferno, Shogun Inferno, ο
καταναλωτής θα λαμβάνει δωρεάν
το Atomos Power Kit αξίας 186€,
που περιλαμβάνει φορτιστή ταχείας
φόρτισης, δύο μπαταρίες NPF770 και
τροφοδοτικό ρεύματος. Για περισσότερες
πληροφορίες απευθυνθείτε στον
επίσημο αντιπρόσωπο ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
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Epson
Δυο πολυμηχανήματα για
οικιακά γραφεία

Ο

ι δύο νέες προσθήκες στη
σειρά Expression, XP- 342 και
XP- 245, συνδυάζουν εκτυπωτή,
σαρωτή και φωτοαντιγραφικό σε
ένα μηχάνημα, που καταλαμβάνει
μικρό τμήμα του γραφείου, χάρη
στον compact σχεδιασμό. Ξεκινώντας
από την ταχύτητα εκτύπωσης, ο
XP-342 τυπώνει 10 ασπρόμαυρες/
4,5 έγχρωμες σελίδες το λεπτό,
ενώ ο XP- 245 είναι λίγο πιο αργός,
με 8 ασπρόμαυρες/ 4 έγχρωμες
σελίδες το λεπτό. Η ασύρματη
εκτύπωση ισοδυναμεί με σημαντική
εξοικονόμηση χρόνου και καθίσταται
δυνατή χάρη στην υποστήριξη
Wi-Fi, ενώ με την ενεργοποίηση του
Wi-Fi Direct (στον XP – 342) δεν
απαιτείται η ύπαρξη δικτύου. Επίσης,
οι δύο εκτυπωτές συνεργάζονται
με διάφορα δωρεάν apps, όπως το
Epson Connect, το Epson iPrint για
ασύρματη εκτύπωση και σάρωση, το
Epson Creative Print για εκτύπωση
φωτογραφιών απευθείας από το
Facebook και το Epson Email Print,
που επιτρέπει την αποστολή αρχείων
στον εκτυπωτή από σχεδόν κάθε
σημείο του κόσμου. Επιπροσθέτως,
ο XP-342 διαθέτει έγχρωμη οθόνη
LCD και υποδοχή κάρτας μνήμης,
για εκτύπωση φωτογραφιών
χωρίς υπολογιστή. Και οι δύο
υποστηρίζουν τα μελάνια Claria
Home.

Thule Subterra
Νέα σειρά φωτογραφικών αποσκευών

H

μεταφορά του εξοπλισμού στα ταξίδια πρέπει να γίνεται με προσοχή και ασφάλεια
(ειδικά στο αεροπλάνο) με ειδικές βαλίτσες, σακίδια πλάτης και τσάντες. Η νέα
σειρά Subterra σχεδιάστηκε για τον σκοπό αυτό, περιλαμβάνοντας τα: Backpack
23L (TSLB315) / 30L (TSLB317) / 34L (TSTB334), Carry-On 40L (TSD340) / 55cm/22”
(TSR336) και Luggage 22in. (TSR356) / 70cm/28in. (TSR375). Τα τρία backpack
προσφέρουν διάφορες χωρητικότητες από 23 έως 34 λίτρα. Διαθέτουν sleeve για
laptop 15,6in. με κατασκευή SafeEdge για κλείσιμο ασφαλείας, τσέπη PowerPocket
που επιτρέπει τον άνετο χειρισμό καλωδίων και φορτιστών και επενδυμένες εσωτερικές
τσέπες Δίνουν τη δυνατότητα πολλών παραμετροποιήσεων με βάση τις ανάγκες του
χρήστη. Οι ιμάντες ώμου είναι κατασκευασμένοι από αεριζόμενο υλικό EVA, που
επιτρέπει την ομαλή ροή αέρα, ενώ η μαλακή οπίσθια πλευρά της τσάντας διευκολύνει
τη μεταφορά μεγάλου βάρους. Το σακίδιο Carry-On 40L προσφέρει όλες τις ανέσεις
των backpack και μπορεί να προσαρτηθεί άμεσα σε τροχήλατη βαλίτσα. Πληροί τις
προδιαγραφές των περισσότερων αεροπορικών εταιριών για τη χειραποσκευή στο
χώρο της καμπίνας. Η βαλίτσα Carry-On 22in. περιλαμβάνει τμήμα συμπίεσης που
μεγιστοποιεί τον χώρο αποθήκευσης και ελαχιστοποιεί το ζάρωμα των ρούχων.
Απορροφά τους κραδασμούς χάρη στον ανθεκτικό σκελετό και στην πίσω πλευρά
που κατασκευάζεται από πολυανθρακικό υλικό. Η Subterra Luggage 22in. αποτελεί
μια βαλίτσα 3 σε 1, που θα διευκολύνει τους φωτογράφους που ταξιδεύουν συχνά με
αεροπλάνο, αφού μπορεί να αναλάβει το ρόλο κύριας αποσκευής ή να διαχωριστεί σε
δύο τμήματα που γίνονται δεκτά ως χειραποσκευές στην καμπίνα των αεροπλάνων.
Η έκδοση των 28in. παρέχει χώρο για τον εξοπλισμό των κινηματογραφιστών, με το
κύριο διαμέρισμα να μπορεί να διαιρεθεί σε πολλά μικρότερα. Τα χρησιμοποιούμενα
υλικά είναι ανθεκτικά στις πτώσεις και την υγρασία, ενώ οι μεγάλοι τροχοί υπόσχονται
άνετη πολύωρη μεταφορά της βαλίτσας με το χέρι.
Όλη η σειρά κυκλοφορεί μέσω του επίσημου αντιπροσώπου ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.
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ΕΚΤΟΣ ΣΕΙΡΑΣ

Μονοθεματικά τεύχη
Να μη λείψει κανένα από την βιβλιοθήκη σας!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ!

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: To βιβλίο
«Επέκινα»

Διατίθεται μόνον σε
ψηφιακή μορφή/CD.
Δώρο: το βιβλίο
«1 φωτό 1000 λέξεις»

Νο 10:
«Φωτισμοί»
Υπό έκδοση
Κυκλοφορεί
9 Ιουνίου

Kόστος αγοράς μίας, δύο, τριών, τεσσάρων, πέντε, έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα, έντεκα ή & των δώδεκα εκδόσεων:

1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧH

3 ΤΕΥΧH

4 ΤΕΥΧH

5 ΤΕΥΧH

6 ΤΕΥΧH

7 ΤΕΥΧH

8 ΤΕΥΧH

9 ΤΕΥΧH 10 ΤΕΥΧH 11 ΤΕΥΧH 12 ΤΕΥΧH

6,9 12 17 22 27,5 30 35 40 45 50 55 60
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Η τιμή δεν περιλαμβάνει τα έξοδα αποστολής. Αφορά παραλαβή των τευχών από τα γραφεία μας

www.photo.gr/monothematika • Τηλ: 210 8541400 • info@photo.gr
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Διαγωνισμός φωτογραφίας My Blue
Οι συμμετοχές ξεκίνησαν

Ο

φωτογραφικός διαγωνισμός My Blue, είναι εμπνευσμένος από το
ντοκιμαντέρ Dolphin Man, που πραγματεύεται τη ζωή του Jacques

Mayol, ενός δύτη-θρύλου, που ξεπέρασε πρώτος το ρεκόρ των 100 μέτρων
στην ελεύθερη κατάδυση. Ερευνά διάφορες πτυχές της ζωής και του
περιβαλλοντολογικού του έργου και παράλληλα παρουσιάζει μερικούς από τους
καλύτερους ελεύθερους δύτες στον κόσμο.
H Anemon Prodution, με αφορμή ολοκλήρωση του και σε συνεργασία
με τη WWF Ελλάς, το περιοδικό Φωτογράφος και την Apnea καλούν τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν συμμετοχή, αναρτώντας τη φωτογραφία
τους με hashtag #MyBlue #dolphinmanfilm στη σελίδα του διαγωνισμού στο
Facebook. Επίσης, θα πρέπει να την συνοδέψουν με τον τόπο/έτος που έγινε η
λήψη καθώς και από περιγραφή 30 λέξεων. Οι νικητές θα λάβουν θαλάσσιο
εξοπλισμό (στολή, μάσκα, αναπνευστήρα και πτερύγια) της εταιρείας Apnea,
αξίας 250€ και εισιτήρια για την ταινία Dolphin Man στον Danaos Cinema. Η
καταληκτική ημερομηνία συμμετοχών είναι 31 Αυγούστου. Δείτε τους όρους
συμμετοχής καθώς και αναλυτικές πληροφορίες εδώ: http://bit.ly/2rXqvMt
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Tετράχρωμο, 228 σελίδες, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9
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Φώτ. Στέφανος Πάσχος

Φώτ. Πολυδεύκης Ασωνίτης

Διεθνές Φεστιβάλ Φωτογραφίας Photometria
Με την θεματική «Love» και πλούσιο πρόγραμμα

Τ

ο καθιερωμένο φεστιβάλ Photometria επιστρέφει για 9η χρονιά με πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, διαγωνισμών
και portfolio reviews. Με θεματική “Love” η φετινή διοργάνωση φιλοξενεί 19 ομαδικές και 5 ατομικές εκθέσεις, σε 12 εκθεσιακούς
χώρους στην πόλη των Ιωαννίνων. Το φεστιβάλ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ιωαννίνων. Για το
αναλυτικό πρόγραμμα δράσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του φεστιβάλ.

Πρόγραμμα εκθέσεων
Έκθεση 25 καλύτερων φωτογραφιών διαδικτυακού
διαγωνισμού Love
Έκθεση φωτογραφικού βιβλίου των 25 φιναλίστ του Φωτοbook
Dummy Awards

Alain Laboile - “La famille”
Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Αρχοντικό Μίσιου, Ασωπίου 7, Ιωάννινα

Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Παλαιά Σφαγεία, Ακτή Μιαούλη και Μετσόβου,
Ιωάννινα

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας 11 φωτογραφικών ομάδων
«ΕΝΤΕΥΞΙΣ»
Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων, Αγίας Μαρίνας 55, Ιωάννινα

Ομαδική έκθεση της RANDOM (Ουγγαρία)
Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Νέα Αίθουσα ΕΗΜ, Πάρκο Λιθαρίτσια, Ιωάννινα

Παράλληλες Φωνές - Han Shun Zhou
Διάρκεια: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Φωτογραφείο Μουσελίμης, Βλαχλείδη 6, Ιωάννινα

Ομαδική έκθεση φωτογραφίας του Φωτογραφικού Χωριού
Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων, Αγίας Μαρίνας 55,
Ιωάννινα

Παράλληλες Φωνές - Frederic Luczak

Στέφανος Πάσχος - “Corpo Umano”
Διάρκεια: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, Κοραή 1,
Ιωάννινα
Χρήστος Καπάτος - «Η φωνή του Αντώνη»
Διάρκεια: έως 1 Ιουλίου
Διεύθυνση: Λαογραφικό Μουσείο «Κώστας Φρόντζος», Μιχαήλ
Αγγέλου 42, Ιωάννινα
Tran Viet Van - “Mother”
Διάρκεια: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Μουσείο Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων, Κάστρο,
Ιωάννινα
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Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Γκαλερί Αμυμώνη, Τοσίτσα 16, Ιωάννινα
Παράλληλες Φωνές – Αντιγόνη Κουράκου
Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: -1 Gallery, The Lounge Bar, Πλατεία Πάργης, Ιωάννινα
Photocitizens - National Identity
Διάρκεια: έως 30 Ιουνίου
Διεύθυνση: Σαλίγκαρος Γκαλερί, Ανεξαρτησίας 70-72, Στοά Αλιέως,
Γιάννενα
Παναγής Χρυσοβέργης “Heterotopia”
Διάρκεια: έως 11 Ιουνίου
Διεύθυνση: Πύλη Αγίου Γεωργίου, Κάστρο, Ιωάννινα
Πληροφορίες: International Photography Festival Photometria, info@
photometria.gr, http://www.photometria.gr
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Antiparos International
Photo Festival
Το διεθνές φεστιβάλ Αντιπάρου
επιστρέφει για 5η χρονιά

Τ

ο «μικρότερο Διεθνές Φεστιβάλ
Φωτογραφίας στον κόσμο» όπως
χαρακτηρίστηκε από το British Journal
of Photography, επιστρέφει και φέτος
στην Αντίπαρο. Φωτογράφοι από από
την Ελλάδα, τη Βραζιλία, την Κολομβία,
τη Γαλλία, τον
Καναδά και τη
Γερμανία θα
παρουσιάσουν τα
έργα τους μέσα
από 19 ξεχωριστές
εκθέσεις,
επικεφαλής των
οποίων θα είναι
ο Γάλλος φωτογράφος Pol Kurucz και η
Brazilian Kolor Collective. Παράλληλα
θα παραγματοποιηθούν εργαστήρια από
τον Χάρη Κακαρούχα και τον Βασίλη
Γεροντάκο καθώς και παρουσίαση του
Μιχαήλ Μοσχολιού. Το Διεθνές Φεστιβάλ
Φωτογραφίας Αντιπάρου ξεκίνησε το 2013,
με ιδρυτές του την ιδιοκτήτρια της γκαλερί
«ΑΝΤΙ» Μαίρη Χατζάκη, το μηχανικό
και φωτογράφο Γιάννη Μπαγούρδα
και τον περιηγητή David Frazer Wray.
Πρόσφατα πήρε τη μορφή Σωματείου Μη
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Διάρκεια: 1 - 10 Ιουλίου
Πληροφορίες: Antiparos International

Photo Festival, http://www.
antiparosphotofestival.com

Διασταυρώσεις. Φωτογραφία και Ιστορία
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Σ

το πλαίσιο των συζητήσεων με τίτλο «Διασταυρώσεις» το Μουσείο Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης φιλοξενεί μια εκδήλωση αφιερωμένη στη θεματική «Φωτογραφία
και Ιστορία». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθεί η σχέση της
φωτογραφίας με την ιστορία και την ιστορία τέχνης ενώ παράλληλα θα συζητηθεί
η χρήση φωτογραφιών ως διδακτικό υλικό στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η
ανάδειξη της φωτογραφίας από μέσο εικονογράφησης της Ιστορίας σε ιστοριογραφικό
μέσο. Συμμετέχουν η ιστορικός τέχνης Θάλεια Στεφανίδου, η αναπληρώτρια
καθηγήτρια Σχολικής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής – ΑΠΘ Ελένη Χοντολίδου και ο διευθυντής του ΜΦΘ
Ηρακλής Παπαϊωάννου. Τη συζήτηση θα συντονίσει η υπεύθυνη Γραφείου Τύπου του
ΜΦΘ Μαρία Ζαμπέτη. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Εκδήλωση: Τετάρτη 7 Ιουνίου, 19.30
Διεύθυνση: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Α΄, 1ος όροφος, Λιμάνι
Θεσσαλονίκης
Πληροφορίες: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310566716, http://
www.thmphoto.gr

Athens Art Studio
Καλοκαιρινά workshops με ποικίλη θεματολογία

Τ

ο Athens Art Studio διοργανώνει, κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, τρίωρα
Workshop με βασικό θέμα το πορτραίτο σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους. Θα πραγματοποιούνται τις Δευτέρες και Τετάρτες του Ιουνίου, από τις 18:00
έως τις 21:00, υπό την καθοδήγηση και τις συμβουλές των εισηγητών. Στο κόστος
συμμετοχής, πoυ ανέρχεται στα 50€, περιλαμβάνεται μοντέλο και εξοπλισμός
φωτισμού.
Πρόγραμμα:
7/6 Πορτραίτο στο αστικό τοπίο
12/6 Shooting στην παραλία
14/6 Lingerie Glamour Shooting σε studio
19/6 Dance-Action on Location
21/6 Φωτογράφηση στην Πλάκα
28/6 Φωτογράφηση στον Λυκαβηττό
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 2109939995,
2109703980 ή στέλνοντας mail στο info@athensartstudio.gr
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Εργαστήρι γυμνού
στην Πάρνηθα
Ανδρέας Κατσικούδης –
Δημήτρης Ρουστάνης

Σ

ε ένα εργαστήριο διάρκειας δυόμιση
ωρών, οι συμμετέχοντες θα έχουν την
ευκαιρία να μυηθούν στη φωτογραφία
γυμνού. Υπό την καθοδήγηση των
φωτογράφων Ανδρέα Κατσικούδη και
Δημήτρη Ρουστάνη, κάθε φωτογράφος
θα αναλαμβάνει για δεκαπέντε λεπτά τη
σκηνοθεσία της φωτογράφισης ενώ τις
υπόλοιπες ώρες θα τραβάει φωτογραφίες
λίγο πιο πίσω από αυτόν που έχει
την πρωτοβουλία. Η φωτογράφιση
θα πραγματοποιηθεί με φυσικό φως
και ανακλαστήρες. Όσοι θα ήθελαν
να πάρουν μέρος στο εργαστήριο
μπορούν να κάνουν κράτηση θέσης με
προκαταβολή 20 ευρώ στο λογαριασμό
του Ανδρέα Κατσικούδη είτε κάθε Τετάρτη
18.00 – 20.00 στον χώρο του Cinemarian
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42, Κουκάκι).

Φεστιβάλ Βωβούσας

B(%=: !
 17 33, 9.30
C#=$: 40 3 @ (4 3  CD 3

Ανακοινώθηκαν τα φετινά εργαστήρια

 D )  30 3 @)
=,=$:  D  ) ,
akatsikoudis@yahoo.com,
www.akatsikoudis.blogspot.com,
www.andreaskatsikoudis.com

Τ

ο καθιερωμένο Φεστιβάλ Βωβούσας επιστρέφει με ένα πλούσιο πρόγραμμα
προβολών, ομιλιών και εργαστηρίων. Στο εργαστήριο «Φτιάχνοντας
Ντοκιμαντέρ με Ανθρώπινες Ιστορίες» με το Βασίλη Λουλέ, οι συμμετέχοντες θα
μυηθούν στην τέχνη του ντοκιμαντέρ, δημιουργώντας, μέσα από συζητήσεις,
βιωματικές ασκήσεις, ανάλυση ταινιών και πρακτική εξάσκηση, τη δική τους ταινία
μικρού μήκους. Αλλά και οι μικρότεροι φίλοι του κινηματογράφου, παιδιά ηλικίας
10-15 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα εργαλεία, τα επαγγέλματα
και την τέχνη της κινηματογραφικής αφήγησης στο εργαστήριο «Ας παίξουμε
σινεμά!». Για τους φίλους της φωτογραφίας το τετραήερα εργαστήρια φωτογραφίας
και κινηματογράφου «Κιβωτός εικόνων» και «Αποκρυπτογράφηση της μνήμης»
καλούν ως εμψυχωτές το φωτογράφο Στράτο Καλαφάτη και το σκηνοθέτη Βασίλη
Κεχαγιά, με στόχο την αποτύπωση της σημερινής πραγματικότητας στη Βωβούσα.
Η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στους αδελφούς Γιανάκη και Μίλτο
Μανάκια, οι οποίοι στις αρχές του περασμένου αιώνα επέστρεψαν από το Λονδίνο
φέρνοντας στο γειτονικό χωριό Αβδέλλα, μια κινηματογραφική μηχανή Bioscope
300. Το πρωτοπόρο για την εποχή μέσο στήθηκε αρχικά απέναντι από τη γιαγιά των
αδελφών Μανάκια, κινηματογραφώντας την την ώρα που ύφαινε, δημιουργώντας
έτσι το έργο «Υφάντρες» μια μεγάλη και σημαντική πολιτιστική παραγωγή.
%%: 28 3 3 – 5 343
%)'&: '6  ,    7 4 
=,=$: +   '6  , http://vovousafestival.gr
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Τελευταίες μέρες!
Συμμετοχές δεκτές μέχρι 7 Ιουνίου

Συμμετοχές δεκτές μέχρι 7 Ιουνίου

Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

 375 • 

5 

 2017





31

ON LINE    

O IMAGING - E 



Φωτογραφία με κινητό
Εντατικό σεμινάριο
με τον Ανδρέα Κατσικούδη

Ο

ι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα
έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με τη βασική θεωρία για το φως, το
κάδρο, τη σύνθεση και τους ευρυγώνιους
φακούς και να μάθουν μερικές από τις
πιο γνωστές εφαρμογές. Παράλληλα θα
πραγματοποιηθεί σύγκριση του κινητού με
άλλα είδη εξοπλισμού ενώ θα συζητηθούν
ιδέες για χρήση των Social Media αλλά
και ζητήματα ασφάλειας, back up Και
πνευματικών δικαιωμάτων.
%%=:
)3   25 33, 10.00
%)'&: Cinemarian,   3
)  @ 42, )3
C#=$: 30 3 @   , 40 3 @ 
D 3   3
=,=$ - F%$ &=+($:
 D  ) , akatsikoudis@
yahoo.com, www.akatsikoudis.blogspot.
com, www.andreaskatsikoudis.com

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Έρχονται τα εκπαιδευτικά εργαστήρια φωτογραφίας

Σ

το πλαίσιο του καλοκαιρινού προγράμματος δράσεων, το Μουσείο
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης διοργανώνει δύο νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια
φωτογραφίας και δημιουργικής απασχόλησης για εφήβους ηλικίας 13-16 χρονών.
Στο πρώτο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την τέχνη της
φωτογραφίας αναλύοντας έννοιες όπως κάδρο, οπτική γωνία, αποφασιστική στιγμή.
Παράλληλα, υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου Στέφανου Τσακίρη, οι έφηβοι
θα ασχοληθούν με τις βασικές αρχές της φωτογραφικής τεχνικής. Στο δεύτερο
σεμινάριο, με εισηγήτρια τη φωτογράφο Άρτεμη Πυρπύλη, θα αναλυθούν έννοιες
όπως η φωτοειδησεογραφία, η φωτογραφία δρόμου, το πορτραίτο και η προσωπική
φωτογραφία. Κάθε σεμινάριο έχει συνολική διάρκεια 15 ώρες.
B(%=  H,=  19 – 23 33, 11.00 – 14.00
B(%=  J &>) 26 – 30 33, 11.00 – 14.00
%)'&: #3  +64 I  (  , C ’, " 3 J3 '
3,  (  
C#=$: 30 3 @  4   • BB,H$: D6 14 33
=,=$ – F%$ &=+($: K  &4 3, & . 2310566716, info.
thmp@culture.gr

WHAT
Ένα workshop στον τοίχο

Υ

πό τον τίτλο WHAT η έκθεση παρουσιάζει τις φωτογραφίες που προέκυψαν από
το εργαστήριο φωτογραφίας με τον Παύλο Φυσάκη στο Ρέθυμνο τον χειμώνα
του 2016- 2017. Οι συμμετέχοντες του workshop γνώρισαν τους τρόπους με τους
οποίους η εικόνα, ως ντοκουμέντο και ως έργο τέχνης, αναπαριστά την πραγματικότητα.
Μέσα από κριτική ανάλυσης και επιλογής φωτογραφιών, το εργαστήριο αξιοποίησε
την αφηγηματική και συμβολική δύναμη της φωτογραφίας, δημιουργώντας μια
συλλογική αινιγματική ιστορία. Με έργα τους συμμετέχουν οι Renate La Grange,
Αναστασία Τζιγκουνάκη, Άννα Χρονάκη, Αντρέας Μελαδάκης, Βαγγέλης Δασκαλάκης,
Δήμητρα Σταθοπούλου, Γιώργος Γαβαλάς, Γιώργος Μπενάκης, Ελένη Μοσχονά, Ελένη
Τζουγανάκη, Ελευθέριος Μαριδάκης, Λίτσα Μουρτζανού, Μαρία Ζουριδάκη, Μαριαλένα
Πανταζίδου, Τερψιχόρη Κουζούνη, Χάρης Γρηγοράκης και Χρύσα Καπνιά. Την έκθεση
επιμελήθηκαν ο Παύλος Φυσάκης και οι υπόλοιποι φωτογράφοι. Η έκθεση αποτελεί μέρος του Medphoto Festival.
%% H'$: D6 11 33 • %)'&: ! 3  , 
  , DC3, ) 
• H$ % F$ %=&B$:  C  18.00 – 22.00
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