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Από τη φύση της δουλειάς μας 

παρακολουθούμε σε καθημερινή 

βάση τον ευρύτερο φωτογραφικό κλάδο 

τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. 

Τα δελτία τύπου μέσω διαδικτύου, ΕΛΤΑ 

κλπ., καταφθάνουν στα γραφεία με 

ασταμάτητη ροή. Επιπλέον η συμμετοχή 

των δύο κορυφαίων περιοδικών μας 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και PHOTOBUSINESS) 

στη διεθνή Ένωση Φωτογραφικών 

Περιοδικών (ΤΙΡΑ) έχει εξασφαλίσει 

εκτός από την διεθνή παρουσία 

και... πολλαπλάσια δελτία τύπου με 

αποτέλεσμα ο χρόνος που αφιερώνουμε 

στην απλή και μόνον ανάγνωσή τους να 

ροκανίζει αρκετές ώρες καθημερινά. 

Δεν επισημαίνω το γεγονός για να 

εκφράσω κάποιο παράπονο. Απεναντίας! 

Αυτή είναι η δουλειά μας και αυτή είναι 

η αποστολή μας: να σταχυολογούμε 

τα  σημαντικότερα νέα για να σας 

ενημερώνουμε όσο γίνεται καλύτερα. 

Από όλον αυτόν λοιπόν τον ορυμαγδό 

νέων από το διεθνές φωτογραφικό 

στερέωμα, με λύπη παρατηρώ τα 

τελευταία δύο τρία χρόνια να απουσιάζει 

συστηματικά το ελληνικό στοιχείο. 

Απειροελάχιστοι έως ανύπαρκτοι είναι 

οι συμπατριώτες μας φωτογράφοι που 

διαπρέπουν στα διεθνή φόρα, στα 

διεθνή φεστιβάλ, στις φωτογραφικές 

εκδηλώσεις κύρους εκτός συνόρων. 

Είναι νωπές ακόμη οι μνήμες από τις 

πρωτιές του Γιάννη Μπεχράκη και 

του Γιάννη Κόντου στο World Press 

Photo και λίγο παλιότερα οι αγορές 

έργων από την Εθνική Βιβλιοθήκη της 

Γαλλίας και το κέντρο Πομπιντού των 

Γ. Δεπόλλα, Γ.Δήμου, Κ. Αντωνιάδη 

κ.α. Επίσης η ελληνική βραδιά στις 

Διεθνείς Συναντήσεις Φωτογραφίας της 

Arles με φιλοξενούμενο το Μουσείο 

Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.

Η μοναδική τελευταία καλή είδηση 

που με χαρά μας ακούσαμε ήταν η 

συμμετοχή κάποιων καλών ελλήνων 

φωτορεπόρτερ στο διεθνές φεστιβάλ 

Φωτοδημοσιογραφίας στο Περπινιάν της 

Γαλλίας στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αλλά 

και ‘δω αν δεν υπήρχαν εικόνες από τις 

βίαιες διαδηλώσεις της Αθήνας, Τ.ΤΖΙΜΑΣ

E������� ������
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οι εκλεκτοί μας φωτορεπόρτερ είναι αμφίβολο αν θα εκαλούντο να εκθέσουν. Τι συμβαίνει 

λοιπόν; Στερέψαμε ως χώρα από καλούς φωτογράφους; Δεν έχουμε αυτοπεποίθηση; 

Μας έχει πιάσει κατάθλιψη με τάσεις εσωστρέφειας και απομόνωσης; Δεν μας 

“γουστάρουν” οι απέξω; Δεν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα μήπως; Βάλτε όλα τα 

παραπάνω σ’ ένα μίξερ και θα δείτε ότι το τελικό μείγμα που θα βγει είναι μια πικρή μάζα 

εθνικής απογοήτευσης. Αυτό το κεφαλαιώδες ζήτημα πιστεύω ότι πρέπει να θεραπεύσουν 

κατά προτεραιότητα οι ιθύνοντες αφού το αποσυνδέσουν τάχιστα από το οικονομικό 

σκέλος. Γιατί αν προσδοκούμε να φτιάξουν τα οικονομικά μας για να φτιάξει και το κέφι 

μας, θα περιμένουμε για πολύ καιρό ακόμη.

Φωτογραφία του Άρη Μεσσίνη έγινε αφίσα στο Περπινιάν
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=148
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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, ��&454�"9' �$�"�;!': Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


����4�"+�"�': Κωνσταντίνα Γκιτάκου �&����9 4�#�"9��;!: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���(!<��&�': Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

�����+!

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. 

http://vimeo.com/28370773
www.photo.gr
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I AM THE BIG PICTURE

I AM NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και εγγραφή 
video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 ή 24 fps, 
καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο σύστημα 
αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι έργο τέχνης. iamnikon.gr

http://www.nikon.gr/el_GR/
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Π.ΚΑΛΔΗΣ

H ������ ��! Hi ISO 
��� ��� ����� ��	
 ������

Πολλές φορές η ιστορία μπορεί να έχει γυρίσματα. Όπως στην περίπτωση της 

υψηλής ευαισθησίας: Οι σημερινές DSLR και mirrorless μας έχουν καλομάθει 

με την εξελιγμένη συμπεριφορά τους στα υψηλά ISO. Με τους σύγχρονους 

αισθητήρες Micro 4/3, ΑPS-C και full frame και μάλιστα με την αρχιτεκτονική 

CMOS είναι πολύ εύκολο να έχουμε πολύ καλή απόδοση σε ευαισθησίες που 

φθάνουν τα ISO 6400 ή και ψηλότερα. Που τέτοια πράγματα την παλιά, αναλογική 

εποχή. Τότε τα φιλμ με ευαισθησία ISO 800 και 1600 αποτελούσαν είδηση. Άσε 

τον κόκκο σε μέγεθος μπάλας γκολφ… Με τη λούπα αναρωτιόσουν αν έβλεπες 

τα αντικείμενα ή τις… μπαλίτσες από τις οποίες αποτελούνταν. Δράμα. Στο α/μ 

το θέμα είχε λιγάκι λυθεί με το πουσάρισμα δηλ. την έκθεση σε υψηλότερα ISO 

από τα ονομαστικά του φιλμ και την αντίστοιχη αύξηση του χρόνου εμφάνισης. 

Μάλιστα οι κατασκευαστές έδιναν και τους χρόνους για την εμφάνιση αντίστοιχα 

με το πουσάρισμα 1-3 stop. Στα έγχρωμα τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά λόγω 

της στανταρισμένης εμφάνισης C-41 στα αρνητικά. Μόνον τα φιλμ διαφανειών 

(slides) πουσάρονταν. Το τελευταίο γρήγορο φιλμ ήταν το ασπρόμαυρο Kodak T-

Max 3200Professional, που παρουσιάστηκε το 1998, όταν στο βάθος του ορίζοντα 

άναβε η σπίθα της ψηφιακής επανάστασης. Και μάλιστα ήταν αρκετά εντυπωσιακό 

γιατί με το περιθώριο του push +2stop έφθανε το απίστευτο για την εποχή ISO 

12800 (βέβαια με βαρύ αντίτιμο στην κοκκίωση). 

Σήμερα, αν συγκρίνουμε τις επιδόσεις σε υψηλή ευαισθησία του φιλμ σε σχέση με 

τις μηχανές full frame ή ακόμη και με μικρότερο αισθητήρα θα μας φανεί απλώς 

πρωτόγονο. Δηλ. η πραγματικότητα έχει αντιστραφεί εντελώς σε σχέση με τις 

αρχές του 2000, τότε που οι περισσότεροι αμφισβητούσαν κατά πόσον η ψηφιακή 

τεχνολογία θα μπορέσει ποτέ θα αντιπαρατεθεί επί ίσοις όροις με την αναλογική αν 

όχι να την ξεπεράσει…

Α, και μια λεπτομέρεια. Μόλις σήμερα η Κοdak ανεκοίνωσε τη διακοπή 

παραγωγής του Kodak T-Max 3200P! 

ΙSO 3200
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×ÏÑÇÃ��  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�
 
ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ������  ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, 
ÔÇË.: 210 8541400, FAX: 210 8541485, 
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr

����������� OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ:

photography
• LIVE ��	����������

• ������� & ���������

• ��������� & WORKSHOPS

• ������� ���� ������	��

��!�� �� �� "#�$%�'"�() 
*'� ��+',)!

• ��	�������

• PHOTOFINISHING

• DIGITAL IMAGING

• /������ �����
�

• PROFESSIONAL MEDIA

• VIDEO

PROFESSIONAL SECTION
M����� ���!$��, !	"��� 

	�� ����$����
# 

/������
 �����
�. 

�� ����	!���# "� %������� 

��� �� 	������ �������!

���������	
 
	� ��� PHOTOVISION 2011

 www.facebook.com/photovision.gr

2013

www.photovision.gr
www.photovision.gr
www.facebook.com/photovision.gr
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Apple
E��� ��
���� �� ��� ���. �	��
� ��� iDevices

Εφτά σημαντικές πατέντες κατέθεσε πριν από μερικές ημέρες η Apple, 

που από ότι φαίνεται σχετίζονται με λειτουργίες που θα προστεθούν 

στις φωτογραφικές μηχανές των μελλοντικών iPhone και iPad. 

Αφορούν κυρίως την τεχνολογία των gestures και την διόρθωση 

των κόκκινων ματιών όπου η Apple σε αυτό το σημείο πιστεύει ότι 

θα αφήσει πίσω τον ανταγωνισμό. Η πρώτη πατέντα θα εφαρμοστεί 

στα iDevices που έχουν τη δυνατότητα να φωτογραφίζουν και να 

επεξεργάζονται τις φωτογραφίες. Αφορά τις πολύπλοκες ρουτίνες 

επεξεργασίας εικόνας, τα φίλτρα, τον αριθμό και το είδος του input 

(εικόνα) και κυρίως την χαρτογράφηση των χειρονομιών και των 

επιλογών επεξεργασίας του χρήστη. Παράλληλα θα ρυθμίζεται 

αυτόματα η έκθεση, η εστίαση, η ισορροπία λευκού και άλλες 

παράμετροι ώστε να παρέχεται βελτιωμένη εμπειρία χρήσης. 

Η δεύτερη πατέντα αφορά την υποβοήθηση λήψης και πιο 

συγκεκριμένα  πώς η συσκευή θα κρίνει αν η φωτογραφία έχει 

συντεθεί σωστά. Μόλις η συσκευή σταματήσει να κινείται σε ένα 

μεγάλο μέρος της ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η cpu 

επεξεργάζεται το περιεχόμενο του καρέ και δίνει βοηθητικά στοιχεία 

για τη σύνθεση. 

Οι πέντε τελευταίες πατέντες σχετίζονται με την τεχνολογία 

διόρθωσης των κόκκινων ματιών που όπως φαίνεται η Apple 

βάλθηκε να διαπρέψει παρόλο που στα προγράμματα της iPhoto και 

Aperture έχει υλοποιήσει ήδη τεχνικές εξάλειψης. Αφορούν κυρίως 

την αναγνώριση από την συσκευή των κόκκινων ματιών αν και 

μερικές φορές η χροιά στα μάτια μπορεί να είναι και διαφορετική... 

Όταν οι συσκευές αναγνωρίζουν το πρόβλημα θα το διορθώνουν 

ανάλογα με τον τύπο. Να περιμένουμε και καλλιτεχνική αποτίμηση 

των φωτογραφιών μας σύντομα από την Apple;   

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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http://www.epson.gr/gr/el/viewcon/corporatesite/cms/index/1009
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To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει τετραήμερο workshop με τον 

καταξιωμένο φωτογράφο και διευθυντή του φωτογραφικού τμήματος του Reuters στην 

Ελλάδα, Γιάννη Μπεχράκη. Το workshop θα πραγματοποιηθεί 

από την Παρασκευή 9 έως τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στην 

Αθήνα, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Το workshop 

έχει ως βασικό στόχο, μέσα από μια εντατική άσκηση την 

πρακτική διερεύνηση του φωτορεπορτάζ. Η δομή του 

προγράμματος περιλαμβάνει την ανάθεση φωτογραφικής 

αποστολής σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια με καθημερινές 

λήψεις, υπό την καθοδήγηση του Γιάννη Μπεχράκη. Πέραν 

του πρακτικού σκέλους, θα δοθεί έμφαση στην καθημερινή 

παρακολούθηση και κριτικό σχολιασμό των φωτογραφιών, 

ενώ παράλληλα θα καλυφθούν θέματα σχετικά με τη 

μεθοδολογία, τη σημασία, την ηθική και την αισθητική του 

φωτορεπορτάζ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν 

συμμετοχή έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012. Θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, 

παρακαλούμε επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο του Athens Photo 

Festival 2012 (http://photofestival.gr/workshop-behrakis/) ή επικοινωνήστε με e-mail 

στο contact@hcp.gr ή στο τηλέφωνο 210 9211750.

Ημερομηνία διεξαγωγής: 9/11 - 12/11

• Σύνολο ημερών: 4  • Σύνολο ωρών: 30 • Αριθμός συμμετεχόντων: 12

Προθεσμία υποβολής συμμετοχών: 31/10/12

Nikon 
&���� 	 Nikon D600 ��	 ����'

Οι επαγγελματίες φωτογράφοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη D600, 

τη νέα Full Frame D-SLR μηχανή της Nikon, στις 11 Οκτωβρίου 2012, ώρα 18:30μμ, στο 

ξενοδοχείο «Φοίνιξ» στη Γλυφάδα. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από εκπρόσωπο 

της Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του διήμερου σεμιναρίου Photo 

Wedding Stories. 

 

��&�.$#�"�' 
�"!� Olympus
( Sony �� 50 '�� ���� ��	� Olympus

Τα νέα υπέβοσκαν από καιρό σχετικά 

με την πρόθεση της Sony να εμπλακεί 

κεφαλαιϊκά στην Olympus που περνά τη 

φάση της (δύσκολης) ανάκαμψης μετά το 

γνωστό σκάνδαλο του 1,7 δις δολ. από την 

προηγούμενη διοίκηση Tsuyoshi Kikukawa. 

Ήδη ο πρώην ισχυρός άνδρας που παραμένει 

προφυλακισμένος μαζί με τον αντιπρόεδρο 

Hisashi Mori, έχει αποδεχθεί την ενοχή του 

και αναμένεται η απόφαση του ποινικού 

δικαστηρίου. Οι δύο κατηγορούμενοι 

αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης ως 10 

χρόνια… Εν τω μεταξύ επιβεβαιώθηκε από 

πλευράς Sony η επένδυση 642 εκ. δολ. (50 

δις γιεν) σε δύο δόσεις ως το Φεβρουάριο 

του 2013.  Mε τον τρόπο αυτό η πρώτη 

αποκτά μερίδιο περίπου 11,5% στο 

μετοχικό κεφάλαιο και καλύπτεται μέρος 

των χρηματοοικονομικών αναγκών ενώ 

επισφραγίζεται το μνημόνιο τεχνολογικής 

συνεργασίας μεταξύ τους. Το ενδιαφέρον της 

Sony αφορά κυρίως τα ιατρικά (ενδοσκόπια) 

της Olympus ενώ η Sony θα προσφέρει know 

how σε θέματα 

video και 3D. 

Σύμφωνα με την 

κοινή ανακοίνωση 

η επένδυση 

στοχεύει στην 

ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και των δύο εταιριών 

που διατηρούν την πλήρη ανεξαρτησία τους 

και δεν αποτελεί πρώτο βήμα για εξαγορά ή 

συγχώνευση.

Η πρώτη ορατή ένδειξη της συνεργασίας 

θα είναι η ίδρυση κοινής εταιρίας με το 

51% να ανήκει στη Sony και το υπόλοιπο 

στην Olympus για την εξέλιξη ιατρικών 

διαγνωστικών εργαλείων. Επίσης η Sony θα 

γίνει σταδιακά ο αποκλειστικός προμηθευτής 

της Olympus σε αισθητήρες (όπως αυτός της 

πρόσφατης OM-D). 



������ 167 •  �����	
 8  OKT��	�� 2012 ����
 10

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

http://www.photozone.gr/default.asp
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. 
dams: ��,5!��� 600 ��<,�&' ()"#*��(�&'! 
���� )������ �� ���� ��� *���������� +erkeley �	� #�������

Περισσότερες από εξακόσιες υπογεγραμμένες φωτογραφίες του θρυλικού τοπιογράφου 

Ansel Adams που θεωρούνταν χαμένες, βρέθηκαν σε ένα κουτί στο Πανεπιστήμιο Berkeley 

στην Καλιφόρνια. Το περιεχόμενο του πολύτιμου κουτιού ήταν μέρος ενός project για 

το οποίο είχε προσληφθεί ο Αdams αναλαμβάνοντας να φωτογραφίσει τους χώρους 

του Πανεπιστημίου στα μέσα της δεκαετίας του 1960. Οι φωτογραφίες θα συνέθεταν 

ένα λεύκωμα, το οποίο θα κυκλοφορούσε για τον εορτασμό της 100ης επετείου του 

Πανεπιστημίου το 1968. Ο άνθρωπος όμως που προσέλαβε τον Ansel Adams απολύθηκε 

από τον τότε κυβερνήτη Ronald Reagan και το project του εορτασμού παραγκωνίστηκε. 

Τις φωτογραφίες βρήκε σε ένα κουτί η καθηγήτρια θεάτρου Catherine Cole ερευνώντας στα 

αρχεία του Πανεπιστημίου για ένα άσχετο ζήτημα. Πενήντα από τις εκτυπώσεις εκτίθενται 

ήδη στην βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου.

�#wens
/
 ����� Creo

H νέα σειρά φορητών γεννητριών Creo 

είναι σχεδιασμένη για φωτογράφους που 

μετακινούνται συνεχώς και αναλαμβάνουν 

εργασίες είτε στο στούντιο είτε σε location. 

Είναι μικρών διαστάσεων, με ενσωματωμέ-

νο σύστημα ψύξης και προστασίας από την 

υπερθέρμανση και το κυριότερο με ταχύτατη 

επαναφόρτιση ώστε να είναι πάντα έτοιμες για 

την επόμενη λήψη σε οποιοδήποτε περι-

βάλλον. Θα υπάρχουν δύο μοντέλα ισχύος 

1200/2400Wsec και τα δύο με δυνατότητα 

τηλεχειρισμού και το σύστημα radio slave 

Pulsar που προέρχεται από τα μονομπλόκ 

Gemini. 

Bασικά χαρακτηριστικά:

• Επαναφόρτιση σε 0,5sec.

• Διάρκεια λάμψης ως 1/5000sec.

• Ως 1000 λάμψεις την ώρα

• Κλίμακα ισχύος 10stop στο μοντέλο 

2400Wsec. ή 9stop στο μοντέλο 1200Wsec.

• Σταθεροποιημένη χρωματική θερμοκρασία 

σε εύρος ±80°Κelvin

• Aυτόματη προσαρμογή τάσης τροφοδοσίας 

100-250V

www.photo.gr
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http://www.stamos.com.gr/
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+�1�� /
�� "��������� 2006-2011

Την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου εγκαινιάστηκε στην καινούργια διαδικτυακή γκαλερί Αριάδνη 

(www.ariadnephotogallery.com) η έκθεση Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων: Βραβεία 

Νέων Φωτογράφων, 2006-2011. Παρουσιάζονται επιλεγμένα έργα των πέντε βραβευμένων 

κατά το παρελθόν συμμετεχόντων στην ετήσια έκθεση Νέων Ελλήνων Φωτογράφων, 

καθώς και ατομική έκθεση του βραβευμένου το 2011 φωτογράφου Ανδρέα Σκρέλη. 

Οι Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων έκλεισαν φέτος ένδεκα χρόνια ζωής, και μαζί 

τους το Συνέδριο για την Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας, μοναδικό φόρουμ της 

χώρας μας για τους σοβαρούς μελετητές του μέσου. Τα ελάχιστα ταμειακά αποθέματα των 

Συναντήσεων εξαντλήθηκαν με την οργάνωση των περσινών ΦΣΚ, ενώ μέχρις στιγμής και 

εν μέσω γενικότερης οικονομικής κρίσης, δεν βρέθηκε εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης. 

Επειδή όμως η ακύρωση του θεσμού αλλά και η αναστολή του για ένα χρόνο ήσαν 

εντελώς αδιανόητες, οι οργανωτές και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης Σταθάτος 

αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν τις συναντήσεις μέσω διαδικτύου. 

Πληροφορίες: info@photokythera.com

http://www.photokythera.com

http://www.facebook.com/KytheraPhotoEncounters/

http://www.ariadnephotogallery.com

Sony 
4���� �� ����	������� �	� 

DSC-RX1

Δύο αλλαγές ανακοίνωσε η Sony στα 

χαρακτηριστικά της αναμενόμενης Sony 

DSC-RX1, η οποία θα είναι η πρώτη full 

frame compact. Η αλλαγή αφορά το 

Continuous AF δεν θα είναι διαθέσιμο 

για την λήψη των φωτογραφιών και η 

επιλογή του AF-C δεν θα εμφανίζεται 

στον κεντρικό επιλογέα. Μια επιλογή AF 

θα εμφανίζεται στο κεντρικό πλήκτρο η 

οποία θα στη φωτογραφική λειτουργία 

θα αντικαθιστά το AF-S και στη βίντεο 

λειτουργία την AF-C. Επιπλέον η ταχύτητα 

του κλείστρου φημολογείται ότι θα είναι 

τροποποιημένη καθώς θα είναι 1/4000 

για διαφράγματα κάτω των f/5.6.

Manfrotto
+���� �����'� �� flash ��� iPhone

Το KLYP είναι μια μονάδα η οποία 

προσαρτάται στο iPhone ώστε να μπορεί 

ο χρήστης να συνδέει με το τηλέφωνο του 

ένα LED φως και ένα μικρό τρίποδο. Το 

KLYP αποτελείται από μια θήκη και δύο 

αφαιρούμενα clips τα οποία ταιριάζουν 

με τα περισσότερα 

προϊόντα της 

Manfrotto από 

τις κατηγορίες 

των LED και 

των pocket 

τριπόδων. 
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http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=147
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���	���� ��������� ��� Paris Photo 2012

Το ευρηματικό project της Μαρία Μάχου με τα “αποφάγια” θα εκτεθούν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του Paris Photo 2012. Για όποιον 

θυμάται το project αυτό είχε παρουσιαστεί στο τεύχος του Φωτογράφου 219 στην στήλη “Φωτεινές Ιδέες”. Η δουλειά αυτή προκρίθηκε 

στην τελική φάση του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Fine Art Photo Award- Grand Prix de la Decouverte, που διοργανώνεται φέτος για 

πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Paris-Photo 2012 και το Paris Mois de la Photo. Στο διαγωνισμό αυτό η επιτροπή, (αποτελούμενη 

από προσωπικότητες όπως η Jane Evelyn Atwood, o Michael Kenna, o Jean-Claude Lemagny κλπ., επέλεξαν ανάμεσα σε περισσότερες 

από 4000 φωτογραφίες. 1100 φωτογράφων από 79 χώρες τις καλύτερες, οι οποίες θα εκτεθούν στο Παρίσι το Νοέμβριο σε ομαδική 

έκθεση στα πλαίσια του Paris Photo 2012. Μέσα σ΄αυτές βρίσκονται και οι φωτογραφίες της Μαρίας Μάχου στην κατηγορία Abstract. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στο Παρίσι τον Νοέμβριο στις 16. 

GARAGE TURENNE. 16-19 NOVEMBER 2012. 66 RUE DE TURENNE 75003 PARIS

C-�xit
( Kodak �������� �� �� ���� �������
� inkjet

H Κοdak που συνεχίζει να βρίσκεται στο καθεστώς του άρθρου 11 περί προστασίας από τους πιστωτές 

συνεχίζει την εξυγίανσή της με συρρίκνωση δραστηριοτήτων. Έτσι ανεκοίνωσε την έξοδο από την αγορά 

των προσωπικών εκτυπωτών inkjet στην οποία τα τελευταία χρόνια είχε στηρίξει μεγάλες προσδοκίες λόγω 

της πολύ οικονομικής σε αναλώσιμα λειτουργίας τους. Όμως όλοι ομολογούν ότι τα περιθώρια κέρδους σε 

αυτή την αγορά είναι πολύ περιορισμένα, οπότε και λόγω χαμηλής κερδοφορίας ήταν σχεδόν αναμενόμενη 

η κίνηση. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν η πρωτοβουλία αυτή θα βελτιώσει το cash flow ενώ διασφαλίζεται 

και η υποστήριξη των κατόχων εκτυπωτών inkjet με μελάνια για το προσεχές μέλλον. Εν τω μεταξύ μέσα στο 

2012 έχουν περικοπεί 2.700 ακόμη θέσεις εργασίας περιορίζοντας το συνολικό αριθμό απασχολούμενων 

στις 13.100 άτομα και εξοικονομώντας ετήσια δαπάνη 340 εκ. δολ. Με την ευκαιρία αναφέρουμε και την 

αποχώρηση άλλης μιας μεγάλης εταιρίας του χώρου, της Lexmark, από τον τομέα του Inkjet printing. 
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ 
 Ô�ÐÏ�: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò, ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá. 

(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò) 

È�ÓÅÉ�: 20 áíÜ óåìéíÜñéï

ÄÉÄ�ÓÊÏÕÍ: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ

ÅÎÏÐËÉÓÌ��: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå projector. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ: Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï: €48,78+ ÖÐÁ (€60). Ãéá äýï óåìéíÜñéá: €89,43 + ÖÐÁ (€110)
Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá: €121,95 + ÖÐÁ (€150) Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá: €170,73 + ÖÐÁ (€210)

ÂÅÂÁÉ�ÓÅÉ� ÓÕÌÌÅÔÏ���: ×ïñçãïýíôáé (������ �	
	����)

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

E

�����: Óô� site www.photo.gr � ����
� ���� ������� å���	� ������
� � �	����
� ��������� �� �
� 
	������
2108541400 � �
� mail: info@photo.gr êáé èá åðéêïéíùíÞóïõìå ìáæß óáò ãéá ôéò ëåðôïìÝñ�éåò

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

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

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

1
Δευτέρα 15/10/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

���������: ����� ������� �������	�
# ������� ��� �!����, � �$�	��%
, � “����	��	��” ��	 ��, �	 ��!�����	, � �	!��� ���� �$�� ���
 �	 � ����	�! ���
.
�� ��������, �� �����, � ��	�	$�	�� �$�� ���, ��  ���% ���.

2
Τετάρτη 17/10/12 Ώρα 18:00-22:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

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

3
Σάββατο 20/10/12  Ώρα 10:00-14:00 Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

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

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

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

Seminaria 220.indd 23 28/8/2012 6:49:40 ��

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=9&selector=0
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Athens International Film 
Festival Photo Contest
"�������7���� �� ������

Δώδεκα διαφορετικοί καλλιτέχνες αποτέλεσαν φέτος την 

φωτογραφική ομάδα που ανέλαβε να καλύψει το Διεθνές 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 

COSMOTE. Το Φεστιβάλ όπως και πέρυσι έδωσε την 

ευκαιρία σε διαφορετικούς καλλιτέχνες να συλλάβουν με 

το φακό τους το πνεύμα της ξεχωριστής αυτής διοργάνωσης 

και να απαθανατίσουν μοναδικές στιγμές από την 

επίσημη πρεμιέρα, τις προβολές, τις συνεντεύξεις τύπου, 

τα πάρτι, την απονομή των βραβείων, αλλά και όλα τα 

backstage δρώμενα. Στο τέλος κάθε φεστιβαλικής μέρας 

(19-30/9/2012) οι καλύτερες φωτογραφίες κοσμούσαν 

τους τοίχους του Toy Café.  Οι καλύτερες στιγμές του 

κινηματογραφικού θεσμού της Αθήνας θα εκτίθενται 

στο Toy Café από τις 4 μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου. Την 

φωτογραφική ομάδα του φεστιβάλ απάρτιζαν οι Γιώργος 

Κορακιανίτης (1η θέση), Πένυ Γιαννάκου (2η θέση), Βασίλης 

Σπύρου (3η θέση), Δανάη Ίσαρη, Δήμητρα Θανασιά, Καρίνα 

Λογοθέτη, Κατερίνα Τσακίρη, Λίλα Τζαμούση, Redi Guzja, 

Ηλίας Λιατσόπουλος, Γιάννης Καρπούζης και Παναγιώτης 

Ζέππος, οι οποίοι υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη του 

υπεύθυνου φωτογραφικής κάλυψης του Φεστιβάλ, 

Θοδωρή Μάρκου έδωσαν τον καλύτερο του εαυτό. 

To έπαθλο για τον πρώτο διακριθέντα ήταν μια 

φωτογραφική μηχανή Sony RX-100, αξίας 700 ευρώ, 

προσφορά της Sony.
                                                          Φωτογραφίες: Γιώργος Κορακιανίτης & Δανάη Ίσαρη



������ 167 •  �����	
 8  OKT��	�� 2012 ����
 18

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

183.235* 
Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες

ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο            !         
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς

weddingphoto
������ ������ 2012

*Έως 5 Οκτωβρίου 2012

http://issuu.com/weddingphoto/docs/weddingphoto
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GfK@Photokina
( '��������� ����������� �	� �������� ����� ��� Imaging 

Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου η μεγάλη εταιρία αναλυτών αγοράς GfK δημοσιοποίησε τα πορίσματα της πρόσφατης έρευνάς της για το Imaging 

και το Printing σε διεθνή βάση και εν συνεχεία στις επιμέρους αγορές. Βασικοί εισηγητές ήταν η Μarion Knoche της GfK και ο Don Franz 

(Photo Imaging News).

Η κίνηση της παγκόσμιας αγοράς σε τεμάχια. 
Παρατηρούμε ότι το 2012 επικρατεί ύφεση σε αριθμό μηχανών κυρίως λόγω της μείωσης σε compact oι οποίες έχουν απωλέσει 

μερίδιο πληρώνοντας το τίμημα της εξάπλωσης των smartphones. H σημαντικότερη αγορά στον πλανήτη παραμένει η Αμερική 

ακολουθούμενη κατά πόδας από την Ευρώπη. Στάσιμη η Ιαπωνία.
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ΔΥΤ. ΕΥΡΩΠΗ Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία ΑΝΑΤ. ΕΥΡΩΠΗ Εσθονία, Κροατία, Καζακστάν, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία MEΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΑΡΑΒΙΑ Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ισραήλ, 

Ομάν, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία ΑΦΡΙΚΗ Αίγυπτος, Αλγερία, Κένυα, Μαρόκο, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ουγκάντα, Τανζανία, 

ΑΣΙΑ Αυστραλία, Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη, Φιλιππίνες, ΚΊΝΑ Κίνα, Χόνγκ Κογκ

ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ Αργεντική, Βραζιλία, Χιλή, Περού

Αναλυτικές πωλήσεις ηλεκτρονικών συσκευών εικόνας σε τεμάχια

Τablet
Kινητά
Smartphone
Camcorder
Multimedia 
Compact
System Cameras

Είναι εμφανής η εκτόξευση των πωλήσεων tablet σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κυρίως στην δυτ. Ευρώπη όπου τυγχάνουν πολύ 

δημοφιλή. Άκρως αυξητική είναι και η πορεία των smartphones που συνεχώς εκτοπίζουν τα απλά κινητά τηλέφωνα και απορροφούν 

μεγάλο μέρος της καταναλωτικής δαπάνης ως φαίνεται και από τον πίνακα 2Β (που οι μετρήσεις εκφράζονται σε μερίδια %).Όσο πιο 

ανεπτυγμένη είναι μια αγορά τόσο περισσότερα smartphones καταναλώνονται. Σχεδόν τρομάζει η σχέση των κινέζων με τα smartphones 

αφού ως λαός δεν …εκπαιδεύτηκαν καθόλου στις προηγούμενες γενιές καταναλωτικών ηλεκτρονικών.

Αναλυτικές πωλήσεις ηλεκτρονικών συσκευών εικόνας σε ποσοστά

Τablet
Kινητά
Smartphone
Camcorder
Multimedia 
Compact
System Cameras
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ΔΥΤ. ΕΥΡΩΠΗ Αυστρία, Βέλγιο, Βρετανία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Φινλανδία ΑΝΑΤ. ΕΥΡΩΠΗ Εσθονία, Κροατία, Καζακστάν, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ουκρανία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία MEΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ-ΑΡΑΒΙΑ Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ισραήλ, 

Ομάν, Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία ΑΦΡΙΚΗ Αίγυπτος, Αλγερία, Κένυα, Μαρόκο, Νιγηρία, Νότια Αφρική, Ουγκάντα, Τανζανία, 

ΑΣΙΑ Αυστραλία, Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Ταϋλάνδη, Φιλιππίνες, ΚΊΝΑ Κίνα, Χόνγκ Κογκ

ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤ. ΑΜΕΡΙΚΗ Αργεντική, Βραζιλία, Χιλή, Περού

Συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στις μηχανές συστήματα διαπιστώνουμε μεγάλες διακυμάνσεις στις καταναλωτικές προτιμήσεις, 

ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Οι Mirrorless είναι σχεδόν άγνωστες στην Αφρική αλλά πάρα πολύ δημοφιλείς στην Ιαπωνία, μια 

χώρα όπου εκτιμάται ιδιαίτερα η τεχνολογική καινοτομία. Οι ευρωπαίοι στέκουν κάπως επιφυλακτικά. Σε κάθε περίπτωση, η τάση των 

mirrorless είναι ανοδική…

Σε τεμάχια κυριαρχούν μεν οι compact αλλά με εμφανώς πτωτική τάση ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες αγορές.Οι superzoom είναι 

ελαφρά ανοδικές και εξίσου ανοδικές οι ρεφλέξ. Οι mirrorless τώρα αρχίζουν να εμπεδώνουν τη θέση του με την εξαίρεση της 

Ιαπωνίας που τις υποδέχθηκε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Δεν είναι τυχαίο που οι compact είναι πιο αποδεκτές σε αγορές με μικρά 

διαθέσιμα εισοδήματα όπως στην Αφρική και Νότιο Αμερική. 

Compact με φακό ως 10x

Compact με φακό 11x-30x

Compact με φακό πάνω από 30x

DSLR

Mirrorless

Εστιάζοντας στις φωτογραφικές μηχανές
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Η εξέλιξη της αγοράς Photobook στην Δυτική Ευρώπη. Ξεχωριστά απεικονίζονται οι τρεις μεγαλύτερες χώρες Γερμανία, Γαλλία και 

Βρετανία. Η αύξηση ανάμεσα στο 2011 και το 2012 είναι 28% λίγο πιο κάτω από την παγκόσμια τάση.

Σε τεμάχια κυριαρχούν μεν οι compact αλλά με εμφανώς πτωτική τάση ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες αγορές.Οι superzoom είναι 

ελαφρά ανοδικές και εξίσου ανοδικές οι ρεφλέξ. Οι mirrorless τώρα αρχίζουν να εμπεδώνουν τη θέση του με την εξαίρεση της 

Ιαπωνίας που τις υποδέχθηκε με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Δεν είναι τυχαίο που οι compact είναι πιο αποδεκτές σε αγορές με μικρά 

διαθέσιμα εισοδήματα όπως στην Αφρική και Νότιο Αμερική. 

Photobook



������ 167 •  �����	
 8  OKT��	�� 2012 ����
 23

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

����� & ����
��� ������ �� �
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�� ���� - ���� �� ������� ��� ����������!� "���������#� ��

��!#���, �� $�#�� ��� "���%� �&�"�����!� '%#����'��( studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟΤα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφουγράφου

ÓÜââáôï 22 & ÊõñéáêÞ 23 Óåðôåìâñßïõ

�����!� �����!� ��"��� �	����1

#������

$�%�
ÓÜââáôï 6 & ÊõñéáêÞ 7 Ïêôùâñßïõ

2

3
20 & 21 Ïêôùâñßïõ

�	��
�*��: �� �������
��� ��
������� �. !"������ & #. $���
���	�

�+	+�.�: E���"������� ����
�%��� (��� �����
���
� ������� �������)

+����+	/�� �0�+1	�2��: O� �"���
�%��
�� �"���
�
� � �%�"� ���

�"� DSLR (%���� � ���� ���
	
�)

M�3�3 20 (�	/��	) 8���	�: ' 
	�	��� ����� ���
����
	
�

/O�*�� (
	� *� .	�2���): €160 (130 �"�� + *-# 23%)
.	A�/�	� ��2	3��	�9: ;�� (2) �<����� �"��
�����

X��3��: =��� ������
� ������ �� �� 9:30 - 16:00

�����: #thens Art Studio, A���" #�����" 20, #�. ;	��
����,
173 42, #��� (��	����: www.athensartstudio.gr/#/contacts/) 
M�
��: C���� ;	��
����. F	�: 210 9939995 - 6944 474024

�3�*�*�� ��2	3��	�9: '���� (4 ����), ��G��� (6 ����),
���
��� ��
������� (2����)

+��	1�2;�3�3*�	: !��
��, styling/hair/
make-up artist, ���� & ���, ������	 �"���
�%��

	NFO - �

���E�: 210 9703980, 210 9939995

Glamour - boudoir4
ÓÜââáôï 3 & ÊõñéáêÞ 4 Nïåìâñßïõ

Seminario Athens Art_3_Seminars.34 34 28/8/2012 3:29:01 ��

Πραγματοποιήθηκε. Θα επαναληφθεί σύντομα
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Δεν νομίζω ότι σε τεχνοκρατικούς όρous 

υπάρχει κάποιος που μπορεί να στηρίξει 

με επιχειρήματα οποιαδήποτε αντίθεση 

στις πολύ καλά επεξεργασμένες 

προτάσεις τα τρόικας. Η αγορά εργασίας 

στην Ελλάδα δεν λειτουργεί, αφού τα 

πάντα καθορίζονται από τον διάλογο 

-παρωδία των «κοινωνικών εταίρων» οι 

οποίοι ελάχιστα εκπροσωπούν 

ή ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα 

των εργαζομένων και των εργοδοτών 

αντίστοιχα. Για τους άνεργους, 

βέβαια, δεν ενδιαφέρονται ούτε 

καν προσχηματικά. Δεν είναι τυχαίο 

ότι οι ίδιοι οι «κοινωνικοί εταίροι» 

απολαμβάνουν, άμεσα ή έμμεσα, 

σημαντικά έσοδα από τον ΛΑΕΚ και την 

Εργατική Εστία, τα οποία δεν συνδέονται 

με τον αριθμό των πραγματικών μελών 

τους ή την ποιότητα των υπηρεσιών 

που παρέχουν. Υπάρχουν μελέτες 

διεθνώς που δείχνουν ότι όσο πιο 

δυσλειτουργική και αγκυλωμένη 

είναι η αγορά εργασίας σε περιόδους 

ύφεσης, τόσο αυξάνονται οι αρνητικές 

επιπτώσεις της τελευταίας. Εάν θέλουμε 

να λειτουργήσει, επιτέλους, ελεύθερα 

και αποτελεσματικά η αγορά εργασίας 

στη χώρα μας, ώστε να έχουμε ελπίδες 

εξόδου από την κρίση, τα μέτρα που 

περιλαμβάνει το επίμαχο e-mail της 

τρόικας είναι μία πολύ καλή αρχή.

Βασίλης Μασσέλος 

Πρόεδρος  Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος.

Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την 

εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ του Σαββάτου 

29 Σεπτεμβρίου

�;���&�"��,' #� ��#"+�&�' *�� "!� �*#�+ &�*����'
%� ���	 ���8	 - ��� ����7�� �������...

«Σήμερα δεν είναι αναγκαίο να ανοίξουν νέα κεφάλαια στις εργασιακές σχέσεις προτού 

ολοκληρωθεί η εφαρμογή των πρόσφατων αλλαγών και αποτιμηθούν τα αποτελέσματα 

τους στην αγορά εργασίας», δήλωσαν ανώτερα στελέχη του υπουργείου Εργασίας, 

σχολιάζοντας δημοσιεύματα, για νέες απαιτήσει τns τρόικas. Οι εν λόγω «απαιτήσεις» δεν 

ήταν στην πραγματικότητα παρά προφανείς διαπιστώσεις - προτάσεις για την αποκατάσταση 

της λειτουργίας της αγοράς εργασίας με στόχο τη μείωση της ανεργίας και την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητας. Είχαν σταλεί με μορφή e-mail στο υπουργείο από το οποίο και 

πιθανότατα διέρρευσαν. Οι προτάσεις αυτές αντιμετωπίστηκαν με τη συνήθη υστερία που 

διακρίνει τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στη χώρα μας χαρακτηριζόμενες ως «μέτρα φωτιά», 

«εργασιακός μεσαίωνας» και με λοιπά αντίστοιχα κλισέ. Τι ζήτησε εμμέσως η τρόικα:

1) Τη θέσπιση ενός και μόνον βασικού μισθού, καθοριζόμενου διοικητικά, πάνω από τον 

οποίο θα διαμορφώνονται ελεύθερα οι αποδοχές με βάση τον κανόνα τns προσφοράς και 

τns ζήτησης. Πρακτικώς, δηλαδή, να συνδέεται η αμοιβή με την παραγωγικότητα και να 

αρθούν τα εμπόδια εισόδου στην εργασία για τους, κυρίως νέους σε ηλικία, ανέργους. Με την 

ανεργία να κινείται προς το δυσθεώρητο 25% και με πλέον των μισών νέων εκτός της αγοράς 

εργασίας, πρώτο μέλημα του υπουργείου Εργασίας θα έπρεπε να είναι οι άνεργοι και όχι όσοι, 

λόγω θεσμικού πλαισίου, αμείβονται σήμερα περισσότερο απ’ όσο παράγουν, λειτουργώντας 

εις βάρος των υπολοίπων.

2) Τη μείωση των μη ανταποδοτικών μισθολογικών εισφορών κατά 5%, ποσοστό που 

αντιστοιχεί στον ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση), 

το (παρανοϊκό) επίδομα στράτευσης, την Εργατική Εστία, τον λογαριασμό αφερεγγυότητας 

εργοδότη και την Εργατική Κατοικία. Με εξαίρεση, σε κάποιο βαθμό, την τελευταία, 

πρόκειται για ποσά που διατίθενται για άσχετους σκοπούς (μέρος τους τρέφει συνδικαλιστές) 

καταρρακώνοντας την ανταγωνιστικότητα και υφαρπάζοντας, τελικώς, ένα μέρος των 

απολαβών των εργαζομένων.

3) Τη μείωση τns αντιπαραγωγικής γραφειοκρατίας του Σώματος Επιθεώρησα Εργασίας, 

η οποία στην πράξη ταλαιπωρεί μόνο τους συνεπείς και την αξιοποίηση της ψηφιακήs 

τεχνολογίας. Γενικότερα προτείνει την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου μεταρρύθμισης 

του Σώματος μετά από ανεξάρτητη εκτίμηση της αποτελεσματικότητάς του.

4) Τη μείωση των υπέρογκων αποζημιώσεων απόλυσης στα επίπεδα άλλων χωρών τns 

Ε.Ε. Σήμερα η αδυναμία καταβολής των αποζημιώσεων βυθίζει τις εταιρείες αύτανδρες, με 

αποτέλεσμα τελικά να χάνονται πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η άθλια 

διαφοροποίηση στο ύψος της αποζημίωσης μεταξύ υπαλλήλων και εργατών, που μπορεί 

να είναι έως και έξι φορές μικρότερη, παραμένει, παρά το ότι η ίδια η τρόικα είχε ζητήσει την 

εξίσωση τα στο πρώτο Μνημόνιο.

5) Την ευελιξία στα ωράρια εργασίας. Αυτή η απαίτηση παρουσιάστηκε από τον Τύπο ως 

καθολική επιστροφή σε εξαήμερη εργασία. Στην πραγματικότητα, η τρόικα ζήτησε μεγαλύτερη 

ευελιξία στον προγραμματισμό των ωρών εργασίας, αφού οι σημερινοί περιορισμοί αυξάνουν 

τις απαιτήσεις σε προσωπικό και άρα το κόστος και τις τιμές των προϊόντων σε μία πολύ 

δύσκολη περίοδο.

ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag

www.facebook.com/photographos.mag
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ωτογραφία 
Η μεγαλύτερη παρέα για την 

www.facebook.com/groups/photographos.mag

https://www.facebook.com/groups/Photographos.mag/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.392760520797717&type=1
http://www.flickr.com/groups/photographos_mag_books/
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�&� 5&)�W �"� "# ()"#�&�#�"+� 5� ��5&�. � ���<#' ��,#� ,�&� &;���!5&� ��� ,�&� ��#�"9�&� ,�� ���5!"��� ���"9��# "# 
#�#�# .&� <�#�&� �� "# ��#�,�&� &� <�� �4�"�. ����� ��� �� .��*�+(&�' "!� ��"#��� "!' ()"#*��(��. [� ���+;&� ��*#4�� 
! ($�! "#4 ()"#�&�#�"+�, ���+ �+�"� 5� 4�+��&� ,�� <,�#' ")� <,�)� ��� "#4 �#��#$ �#4 5� ����!"+ "!� �#��"!"�. 
�+�"� �"�� ��#�)�+&� ! "&��#�#*�� &�,��#�"�� �+�#�&' ����*,' ��� �"!� ()"#*��(��. 
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O Enri Canaj γεννήθηκε στα Τίρανα το 1980. Μετανάστευσε με την οικογένεια του στην Ελλάδα το 1991. Σπούδασε φωτογραφία στην Leica Academy και το 2007 

παρακολούθησε σεμινάριο διάρκειας ενός χρόνου με τον Νίκο Οικονομόπουλο του Magnun σε σχέση με τους μετανάστες. Από το 2008 εργάζεται ως φωτορεπόρτερ και έχει 

συνεργαστεί με το Βήμα, Τα Νέα, τον Ταχυδρόμο και το Βημαγκαζίνο. Η δουλειά του έχει εκτεθεί στο Πολιτιστικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στις Βρυξέλλες κ.α 
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��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

���� 
���	
���� 
30/11/2012

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

Nέα, μειωμένη τιμή! 

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