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Editorial
Στη διάρκεια του πρόσφατου
εγκλεισμού, της εσωστρέφειας και
της αβεβαιότητας για το μέλλον σε
κάποια φιλική συζήτηση η κουβέντα
πήγε πίσω, βαθιά στο χρόνο στη
γνωστή ιστοριά από την Παλιά
Διαθήκη με τις ισχνές και παχιές
αγελάδες... Αφορμής δοθείσης
λοιπόν σας την θυμίζω για να
καταλήξω στο λογικό αδιέξοδο που
προσέκρουσε η συζήτηση!

Ο

Φαραώ της Αιγύπτου είχε δει
στο όνειρό του επτά τετράπαχες
αγελάδες να βόσκουν σ’ ένα λιβάδι
δίπλα στον Νείλο. Ξαφνικά στο
βάθος του ορίζοντα εμφανίστηκαν
επτά αγελάδες, οι οποίες όμως ήταν
άσχημες και πολύ αδύνατες. Αυτές
λοιπόν οι ισχνές αγελάδες έφαγαν
τις παχιές, χωρίς όμως να βελτιωθεί
καθόλου η εμφάνισή τους. Παρέμειναν
το ίδιο άσχημες και αδύνατες.
Κανείς σοφός δεν μπορούσε να
εξηγήσει το όνειρο του Φαραώ,
ο οποίος μάταια προσπαθούσε να
ξεδιαλύνει τα περίεργα όνειρά του.
Μέχρι που εμφανίστηκε ο Ιωσήφ,
ο 11ος γιος του Ιακώβ που ήταν
σκλάβος στην Αίγυπτο και είχε
φυλακιστεί άδικα επειδή δεν ενέδωσε
στις ερωτικές προτάσεις της συζύγου
του αφεντικού του. Ο Ιωσήφ είχε
φήμη ονειροκρίτη κι έδωσε τη δική
του ερμηνεία για το όνειρο: Στην
Αίγυπτο θα επικρατούσε ευφορία για
επτά χρόνια και οι καλλιέργειες θα
ήταν πιο πλούσιες από ποτέ. Όμως,
όταν περνούσαν τα επτά χρόνια θα
έπεφτε ένας τρομερός λιμός στη χώρα
και ξηρασία για άλλα επτά χρόνια.
Ο Φαραώ εντυπωσιάστηκε με την
ερμηνεία του Ιωσήφ και του έδωσε

7 >"? >', 7 >"? &>' .#;' (;)
Χαλαρή μεταφορά στη σημερινή κατάσταση του φωτογραφικού κλάδου...
την ελευθερία του. Η προφητεία του Ιωσήφ επαληθεύτηκε, όμως οι Αιγύπτιοι είχαν
προλάβει να αποθηκεύσουν τρόφιμα και έτσι ξεπέρασαν αναίμακτα τον λιμό (ΓΕΝΕΣΙΣ,
Κεφ. 41). Είναι γνωστό ότι μετά από την καταιγίδα ακολουθεί καλός καιρός και το
αντίστροφο. Και για να το πούμε με την γλώσσα της οικονομίας μετά την υπερθέρμανση
της οικονομίας ακολουθεί περίοδος «ψύξης». Το σημείο όμως που δεν έχει επαρκώς
επαληθευτεί στο διάβα του χρόνου είναι η διάρκεια της καλής και της κακής εποχής!
Τα 7 + 7 χρόνια είναι τυχαίο νούμερο; Γράφτηκε έτσι, «λογοτεχνική αδεία» ή σημαίνει
σύμφωνα με την Αγία Γραφή, ότι όσο διαρκεί η καλή εποχή διαρκεί και η κακή;
Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι ο φωτογραφικός κλάδος έζησε τις παχιές αγαλάδες του από το
1980 έως το 2010 τότε μας απομένουν ακόμη ...20 χρόνια «ισχνών» αγελάδων.
Άρα κατά το κοινώς λεγόμενο την βάψαμε!
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
ΥΓ.: ...Ας χαλαρώσουμε λίγο κι ας δούμε την εύθυμη πλευρά των πραγμάτων!

«    ! "  #$%&!$: ' ""(&',  &)$ $' *+,
+ ., !' $16#!' #$!' & !' .6' !.;'...»
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 580-486 π.Χ.
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προκύπτει είναι ότι αυτοί που σήμερα
παρέχουν την υπηρεσία φθηνά με χαμηλή
ποιότητα θα εξαφανιστούν απο το χάρτη.
Προσωπικά βλέπω να ξετυλίγεται αυτό
το σκηνικό στο άμεσο μέλλον και ως τον
επόμενο χρόνο.

&' &#<+'
MyAlbums
Πως βλέπετε ως τώρα την κατάσταση με την κρίση του κορωνοϊού;
Mέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ιδιαίτερη επίπτωση. Στο ενδιάμεσο εξυπηρετήσαμε τους
πελάτες που είχαν δουλειές σε εκκρεμότητα και έπρεπε να παραδοθούν και γενικά
δουλέψαμε με το μισό ή λιγότερο τζίρο που δεν ήταν κάτι τρομερό, εφόσον πάντα
υπάρχουν οι διακυμάνσεις στον κλάδο μας. Δεν κλονιστήκαμε δηλ. σε βαθμό να
απειληθεί η βιωσιμότητα. Αυτά ως τώρα. Ακούμε βέβαια ότι πολλοί φωτογράφοι όπως
φωτορεπόρτερ, στούντιο, φωτογραφεία με σημείο λιανικής έχουν πολλά προβλήματα.
Και τι προοιωνίζεται για το μέλλον;
Νομίζω ότι τα πιο σημαντικά θέματα θα είναι από δω και εμπρός. Ιδιαίτερα από τον
επόμενο χρόνο που θα αρχίσουν να φαίνονται με μεγαλύτερη έμφαση τα προβλήματα
και μάλιστα στους φωτογράφους γάμων/βαπτίσεων με τους οποίους η εταιρία μας
έχει τις περισσότερες συναλλαγές. Θεωρώ ότι θα έχουμε και μείωση των γάμων και
βαπτίσεων αλλά και των αμοιβών που θα προκληθούν από τα φαινόμενα ύφεσης
της οικονομίας, ανεργίας κλπ. Αν επαληθευτούν αυτά τα σενάρια για την οικονομική
κατάσταση, τότε και υποχώρηση της ζήτησης θα έχουμε λόγω λιγότερων κοινωνικών
εκδηλώσεων (θα προχωρούν σε γάμο και βάπτιση λιγότεροι) αλλά και αυτοί που θα
κάνουν ανάθεση σε φωτογράφο δεν θα μπορούν να δώσουν τις αμοιβές που ίσχυαν
πριν το lockdown. Όσοι χάσουν την εργασία τους απλά θα απέχουν από έξοδα και αυτοί
που θα παραμείνουν στην αγορά εργασίας θα έχουν λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα και
θα είναι επιφυλακτικοί να ανοιχτούν με ακριβούς γάμους, μεγάλες δεξιώσεις κλπ. Για
τους φωτογράφους αυτό θα σημάνει συμπίεση των αμοιβών και στη χειρότερη θέση
θα βρεθούν αυτοί οι οποίοι είναι στη “βάση της πυραμίδας”. Δηλ. αυτοί που είναι πιο
ακριβοπληρωμένοι σήμερα με τα εξαιρετικά πακέτα photo+video και την καλύτερη
ποιότητα θα δούν να ψαλιδίζονται οι αμοιβές τους σε χαμηλότερο επίπεδο, αυτοί
με μεσαίες αμοιβές θα βρεθούν αρκετά πιο κάτω ενώ εκείνοι που σήμερα επιζούν
οριακά μόνο και μόνο χάρη στις χαμηλές τιμές και με μέτρια ποιότητα πολύ φοβάμαι
ότι θα τεθούν εκτός αγοράς. Όσον αφορά δε τη δική μας αγορά, τα άλμπουμ, εκεί οι
επιπτώσεις γίνονται αισθητές πολύ αργότερα, με διαφορά έξι μηνών και ενός χρόνου
ενώ οι ίδιοι οι φωτογράφοι θα αντιμετωπίσουν τη μείωση του τζίρου πολύ σύντομα.
Επίσης θα αυξηθεί ο εσωτερικός ανταγωνισμός γιατί θα θελήσουν να διεκδικήσουν
μέρος της πίτας οι έλληνες φωτογράφοι που ως τώρα δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά
στα νησιά με ξένους πελάτες, οι οποίοι πλέον είναι εξαφανισμένοι... άρα θα έχουμε
το αποτέλεσμα μεγάλης προσφοράς και μειωμένης ζήτησης. Το συμπέρασμα που

Από την επικοινωνία που έχετε με
συναδέλφους σας στο εξωτερικό
πιστεύετε ότι οι επιπτώσεις είναι
ομοιόμορφες ή δυσμενέστερες για τη
χώρα μας;
Τολμώ να πω ότι βρισκόμαστε σε
μειονεκτική θέση διότι έχουμε στηριχθεί
πολύ στον τουρισμό. Όταν μεγάλο μέρος
του εθνικού προϊόντος προέρχεται από
τον τουριασμό και αυτός χαθεί, δεν
θα είναι εύκολη η ανάκαμψη. Ναι μεν
μεσογειακές χώρες όπως η Ιταλία και
η Ισπανία αντίστοιχα έχουν ανεπτυγμένο
τουρισμό αλλά εκεί τουλάχιστον
διαθέτουν βαρειά βιομηχανία και άλλους
χώρους. Κατά τη γνώμη μου θα είναι
πολύ σοβαρά τα προβλήματα που θα
αντιμετωπίσει η χώρα...
Μπορεί να υπάρξει κάποιο σχέδιο για
να μετριάσει κάποιος τα προβλήματα
στην δική του επιχείρηση;
Δε νομίζω ότι μπορούν να γίνουν
πολλά. Η μείωση τζίρου θα επιφέρει
μοιραία περικοπές στην απασχόληση.
Θα επιβιώσουν οι πιο σοβαρές εταιρίες
αλλά λόγω υποχώρησης των εσόδων
αναγκαστικά θα απολύσουν προσωπικό.
Εμείς κάνουμε κάποιες προσπάθειες να
ανοιχτούμε και σε πελάτες από άλλες
χώρες ώστε να ισορροπήσουμε σε
ένα βαθμό τις αναμενόμενες απώλειες
από την ελληνική αγορά. Νομίζω ότι η
μοναδική λύση είναι η εξωστρέφεια για
όσους έχουν την τόλμη να διευρύνουν τα
επιχειρηματικά τους πλάνα.
Οι επαγγελματίες μπορούν με κάποια
πολιτική, κάποια τρικ να φέρουν πιο
κοντά τον καταναλωτή;
Η συνταγή είναι ίδια. Επιμονή σε παροχή
υπηρεσιών πολύ υψηλής ποιότητας με
σχετικά προσιτή τιμή. Θα επιβιώσουν
μόνον οι ποιοτικοί φωτογράφοι. Αυτοί
που είναι τελευταίοι στην ποιότητα
δυστυχώς θα εκλείψουν από τον
ανταγωνισμό.

«...Θα επιβιώσουν μόνον οι ποιοτικοί φωτογράφοι. Αυτοί που είναι τελευταίοι στην ποιότητα
δυστυχώς θα εκλείψουν από τον ανταγωνισμό...»
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• Έχει η εταιρία σας επεξεργαστεί κάποια
στρατηγική και μέτρα να μετριάσετε
τις απώλειες την επόμενη μέρα που θα
αρχίσει η χαλάρωση των μέτρων;
H εταιρία και γενικότερα ο όμιλος
«Δημητριάδης Α.Ε.» υπάρχει εδώ και 25
χρόνια στην αγορά. Έχει συναντήσει και
ξεπεράσει δυσκολίες και εμπόδια, έχει
μάθει να προσαρμόζεται, να διατηρεί ένα
ποσοστό ρευστότητας για καταστάσεις
ανάγκης, να παίρνει άμεσες και γρήγορες
επιχειρηματικές αποφάσεις ώστε να
βγει από μια τραυματική εμπειρία,
όπως ο Covid-19, όσο το δυνατόν πιο
ανώδυνα. Ναι υπάρχουν σχέδια που
ήδη πραγματοποιούνται και εξελίσσονται
διαρκώς.
• Προτείνετε κάποιες ιδέες για τους
επαγγελματίες ώστε να επανακάμψει
η αγορά και να κάνουν επανεκκίνηση;
Γενικότερα, θα πρέπει όλοι οι
επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως κλάδου

&#+' "+'
Area Sales Manager | Reign Lab – Dimitriadis S.A.
• Με ποιούς τρόπους έχει επηρεάσει η κρίση του κορωνοϊού και το συνακόλουθο
lockdown την εταιρία σας;
H κρίση μιας πανδημίας δεν υπήρχε στα σχέδια και πλάνα καμίας επιχείρησης.
Η κατάσταση που βιώνουμε είναι πρωτόγνωρη. Λόγω του lockdown αναμένουμε
μειωμένο τζίρο και μικρές απώλειες λόγω της μειωμένης ζήτησης των προϊόντων/
υπηρεσιών μας αλλά κυριαρχεί σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με την μελλοντική πορεία
της γενικότερης κατάστασης, των επενδύσεων και της έλλειψης ρευστότητας. Αυτό είναι
γεγονός, συμβαίνει ήδη και θα επηρεάσει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του
κλάδου και γενικότερα. Στόχος όλων η βιωσιμότητα, είμαστε πιο προετοιμασμένοι πλέον,
έχουμε θετική ενέργεια και κύριος μας στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η
κάλυψη των πάγιων εξόδων και η ύπαρξη κεφαλαίου κίνησης.
• Από τις επικοινωνίες και την πληροφόρηση που έχετε πιστεύετε ότι τα προβλήματα
είναι ομοιόμορφα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο ή επιδρούν δυσμενέστερα στην
Ελλάδα και για ποιους λόγους;
Oι επιπτώσεις της πανδημίας δεν έχουν αντίκτυπο μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο. Το μέγεθος της επίδρασης δεν εξαρτάται από τοπικούς παράγοντες
όσο από το είδος της δραστηριότητας. Εταιρίες παροχής προϊόντων/ υπηρεσιών που ο
κύριος όγκος εργασίας του προέρχεται από τηλεφωνικές - διαδικτυακές πωλήσεις δεν
έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, τουναντίον άνθισαν μετά την επιβολή τηλεργασίας. Άλλοι
όμως κλάδοι, όπως ο τουρισμός, η διοργάνωση event/ συναυλιών/ εκθέσεων, εταιρίες
καφεστίασης και άλλες έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα.
• Υπάρχει κάποιος απολογισμός των ενδεχόμενων ζημιών στην εταιρία σας;
Για το λόγο ότι η εταιρία μας είναι μέρος ομίλου που δραστηριοποιείται και σε άλλους
τομείς υπάρχει «δικλείδα» ασφαλείας και «ενέσεις» ρευστότητας από πηγές μη
επηρεασμένες από την τωρινή κατάσταση του Covid-19.
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να διατηρούν ποσό ρευστότητας για
καταστάσεις ανάγκης/κρίσης. Η ιστορία μας
διδάσκει. Με την πανδημία του Covid-19
δημιουργήθηκε η ανάγκη τηλεργασίας.
Αυτό είναι ένα καλό τεστ ελέγχου της
δυναμικής, του τρόπου λειτουργίας του
προσωπικού, της ευελιξίας στα εργασιακά
ωράρια και «γεννάει» ιδέες αντιμετώπισης
και για άλλες καταστάσεις. Κλείνοντας,
διαθέσιμο κεφάλαιο, ευελιξία, ενότητα
και οργανωμένο προσωπικό απέδειξαν
ότι αποτελούν τους κύριους μοχλούς
αντιμετώπισης κρίσιμων συνθηκών
βιωσιμότητας και συνέχειας. Επειδή η
οικονομική κρίση των προηγούμενων
ετών μας έφερε αντιμέτωπους με μια
πρωτόγνωρη κατάσταση, με πτώση τιμών
και ανησυχία για το μέλλον της δουλειάς
μας, προτείνω ψυχραιμία και υπομονή,
ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη,
με σκοπό ο φωτογράφος να κρατήσει
την ποιότητα και τη βιωσιμότητά του σε
ικανοποιητικό επίπεδο.

«...Διαθέσιμα κεφάλαια,
ευελιξία, ενότητα &
οργανωμένο προσωπικό
απέδειξαν ότι αποτελούν
τους κύριους μοχλούς
αντιμετώπισης κρίσιμων
συνθηκών βιωσιμότητας και
συνέχειας...»
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Γράψου τώρα συνδρομητής!
Έχεις 3 επιλογές:

1

η

€5,80

Eπιλογή

Αγορά μόνον ενός τεύχους
Αγοράζεις το νέο τεύχος Νο 266 από το eshop στη τιμή

όλα!

που θα το αγόραζες στο περίπτερο!

Δώρο:

Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

2

η

€17,40
όλα!

Eπιλογή

Mini συνδρομή 3 τευχών
Ισχύει αποκλειστικά και μόνον για τα επόμενα τρία τεύχη:

Δώρα:

Ένα μονοθεματικό τεύχος της επιλογής σου αξίας €6,90
& τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

3

η

€32

Eπιλογή

Ετήσια συνδρομή 6 τευχών

όλα!

Ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έξη τεύχη:
Δύο μονοθεματικά τεύχη της επιλογής σου αξίας €13,80

Δώρα:

Πρόσθετη έκπτωση €2,80 (Πληρώνεις €32 & όχι €34,80 τα 6 τεύχη)
Τα έξοδα αποστολής με κούριερ στο σπίτι σου

www.photo.gr - 210 8541400 - info@photo.gr
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Οι φωτογράφοι στο χρονοντούλαπο; Τα γράφαμε και
στο προηγούμενο τεύχος. Για επαγγελματικές φωτογραφήσεις
που δεν έγιναν ποτέ. Δηλ.για εμπορικές δουλειές από μη
επαγγελματίες. Πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις, ήλθε και η Gucci
ως κερασάκι στην τούρτα. Ή, χειρότερα, καρφί στο φέρετρο της
επαγγελματικής -φωτογραφικής απασχόλησης... Εξερευνώντας
τη διαφημιστική καμπάνια της Gucci για την επόμενη σαιζόν, με
δέος πληροφορηθήκαμε ότι δεν υπάρχει ...φωτογράφος (λόγω
κορωνοϊού, προφανώς). Σε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους
ναούς της μόδας (λέγε με Gucci), εκεί που η μέση και ανώτερη
αστική τάξη δηλώνει λατρεία και υποταγή, παραλείπονται οι ιερείς:
οι φωτογράφοι, στυλίστες, μακιγιέρ και κομμωτές... Έμειναν μόνον
τα μοντέλα να αυτοσχεδιάσουν φωτογραφικά πάνω στις επιλογές
του συρμού, ακολουθώντας μια υπόγεια τάση, που αν παγιωθεί θα
έχει άπειρες παρενέργειες.
Θα περίμενε κανείς ερασιτεχνικές, εξαπλουστευμένες, λίγο
αφελείς φωτογραφίες αλλά το αποτέλεσμα μοιάζει απροσδόκητα
μοντέρνο. Σενάριο πρώτο: τα μοντέλα είναι τόσο εξοικειωμένα με
το ύφος της μόδας σήμερα ώστε έχουν αφομοιώσει την οπτική και
τεχνική του είδους και ανταγωνίζονται σχεδόν επί ίσοις όροις τους
“μοδάδες” φωτογράφους. Σενάριο δεύτερο: κάποιος αόρατος art
director έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες που ακολουθήθηκαν με
ευλάβεια όπως αρμόζει στους πιστούς της θρησκείας “μόδα”. Σε
κάθε περίπτωση, εκδοχή και σενάριο, η επαγγελματική θέση των
φωτογράφων παραπαίει επικινδύνως.

Μαύρα μαντάτα από Ιαπωνία. Πτώση πωλήσεων των
mirrorless μηχανών κατά -75% για τον Απρίλιο 2020 (σε σύγκριση
με Απρίλιο 2019) δείχνουν τα στοιχεία της εταιρία αναλυτών
αγοράς BCN Retail, ζωγραφίζοντας με τα πιο μελανά χρώματα
τις συνέπειες της πανδημίας Covid19. Aυτό έρχεται ως πιο
καταστροφική συνέχεια της κατά 50% πτώσης το Μάρτιο 2020.
Βέβαια όλα αυτά ήταν αναμενόμενα, ως απότοκα αποτελέσματα
του εγκλεισμού των καταναλωτών, της αρνητικής ψυχολογίας, των
κλειστών καταστημάτων λιανικής και του αβέβαιου μέλλοντος.

Εγκαταλείπει την Κορέα η Olympus. Tη Νότια Κορέα
προφανώς. Από τις 30 Ιουνίου 2020 δεν θα δραστηριοποιείται
στην ανεπτυγμένη αυτή ασιατική αγορά. Η απόφαση αποδίδεται
στους χαμηλούς τζίρους και τα υψηλά κόστη της παρουσίας στην
Κορέα, αν και η Οlympus σημειώνει ότι αποσύρεται μόνον από τα
φωτογραφικά ενώ θα διακινεί κανονικά τα ιατρικά και επιστημονικά
της προϊόντα στην Ν. Κορέα.

Όχι πια infrared για το smartphone OnePlus 8Pro.
Οι πιο προσεκτικοί θα θυμούνται την προηγούμενη αναφορά
μας στο smartphone OnePlus 8Pro με την ειδική infrared camera
που υπό προϋποθέσεις μπορεί να βλέπει και κάτω από τα ρούχα
των περαστικών. Λοιπόν, όχι πια. Η διεθνής κατακραυγή που
σηκώθηκε υποχρέωσε την κινέζικη κατασκευάστρια εταιρία
να τροποποιήσει τη συγκεκριμένη λειτουργία στο κινητό μέσω
firmware update.

 505 • 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

25 MA  2020





9

ON LINE   

O IMAGING - E 

 

¥¤¢¤¬¥

ΕΒΖΔΗ´´Ύ·
·ΚΖΐΛΓ·ΐΖΎΙΚ¶ºΖΐΓ·
ΕΐΎ·¸Ύ´ΐΓΎ
·Ê¿ΡÄÊ¿Ê»»ÇΧ¿Ρ»É»ÈSRPMRI
ÉÊΤXMTSQE$SXIRIXKVΠÉÊΤMRJS$XMTSQEKV
Ύ¶Η·ΙΗ´Β·ΙΗΖΛºΘΗ·Ύ·
ΕΎΘΓΗ·ΏΎΜΖΏΗΚΘΕ
ΔΪΦÃ»ÇÁ%ÂΠΦ»ÊÁÄ
IXMTSQE$SXIRIXKV`IMRJS$XMTSQEKV`[[[XMTSQEKV`[[[JEGIFSSOGSQXMTSQE

 505 • 

25 MA  2020





10

ON LINE   

O IMAGING - E 



 

 "P +' ?+'

1

3

2

5

4

 .#' <#6@' K <(  ?"@ $& $'
Οι νέες εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας για τον κορωνοϊό

Δ

εν αποτελεί καμία απολύτως έκπληξη το γεγονός ότι βρισκόμαστε
υπό μία διαρκή, επίσημη «παρακολούθηση» για το δικό μας καλό.
Όχι μόναχα από τις εμφανείς κάμερες στους δημόσιους χώρους αλλά
και στην έμμεση καταγραφή των δεδομένων μας, μέσω των γνωστών
μεθόδων που παρέχονται σήμερα από την ψηφιακή τεχνολογία.
Πριν αρκετά χρόνια, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Φωτογραφίας
στην όμορφη πόλη της Κρακοβίας, είχε παρουσιαστεί μία διαφορετική
έκθεση φωτογραφίας, η οποία βασίστηκε σε αρχεία που βρέθηκαν
από τις κρατικές μυστικές αστυνομίες διαφόρων χωρών. Αλλά και
σήμερα αν κάνετε μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα συναντήσετε
πολύ ενδιαφέρον αρχειακό υλικό. Πέραν αυτού όμως θα αντικρύσετε
ενδιαφέρουσες, ενίοτε και σχεδόν αισθητικά δυναμικές, φωτογραφίες.
Με ημερομηνία την 15η Απριλίου 2020, εν μέσω του χάους που
προκαλούσε ο Covid-19 στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το
eHealth Network, βρίσκουμε το επίσημο έγγραφο για την υποστήριξη
δημιουργίας εφαρμογών οι οποίες θα μας προειδοποιούν αν
πλησιάζουμε σε κάποιον με κρούσμα κορωνοϊού. “Οι εφαρμογές
που υποστηρίζουν την ανίχνευση επαφών έχουν αναδειχθεί ως οι πιο
πολλά υποσχόμενες, από την άποψη της δημόσιας υγείας”, διαβάζουμε
στο σχετικό έγγραφο. Οι επιπτώσεις, οι συζητήσεις, οι συμφωνίες
και οι διαξιφισμοί ήδη ανταλλάσονται. Πάνω απ΄ όλα όμως μήπως
τελικά τίθεται το θέμα του ίδιου του μέλλοντος μας; Αν εντός ολίγων
εβδομάδων, συνέβησαν τόσες συνταρακτικές αλλαγές που αφορούν στον
άνθρωπο και την ύπαρξή του, τί θα συμβεί σε λίγα χρόνια (μήπως και
μήνες) με την ίδια την ανθρωπότητα;
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
Η επίσημη ανακοίνωση στον εξής σύνδεσμο:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_
apps_en.pdf
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1. Μία κάμερα, τελευταίας τεχνολογίας
του χτες, κρύβεται μέσα στο ωραίο ρετρό
καρότσι. Δύο κατάσκοποι υποδύονταν
τους χαρωπούς γονείς του νεογέννητου.
2. Ο διάσημος γαλλο-τσέχος συγγραφέας
Milan Kundera παρακολουθείται
ταυτόχρονα από δύο κατασκόπους
που καμουφλάρουν τις φωτογραφικές
μηχανές μέσα στους δερμάτινους
χαρτοφύλακες.
3. Πέραν του κατασκοπευτικού
χαρακτήρα των εικόνων αυτών, έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρατηρήσει
κανείς πως ορισμένες από τις
φωτογραφίες, προφανώς τυχαία,
διαθέτουν και ποιοτικές αισθητικές
ιδιότητες. Η συγκεκριμένη γυναίκα
λεγόταν Alena Hromadkova και
παρακολουθείτο κατ’ εξακολούθηση από
το καθεστώς.
4 & 5. Και η δική μας, πολύπαθη πλατεία
Ομονοίας. Η πρώτη φωτογραφία είναι
από τις 7 Απριλίου, εν μέσω καραντίνας
και η δεύτερη από τις 22 Μαίου μετά
τα αποκαλυπτήρια της ανανεωμένης
πλατείας. Η κάμερα είναι διαθέσιμη ανά
πάσα στιγμή στο διαδίκτυο.
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In memoriam

Astrid Kirchherr
Έφυγε από την ζωή η φωτογράφος των Beatles

Η

Astrid Kirchherr ήταν μποέμ γερμανίδα φωτογράφος που υπήρξε σύντροφος του Stuart Sutcliffe, του πρώτου
μπασίστα του πασίγνωστου συγκροτήματος, που έφυγε όμως από την ζωή σε ηλικία μόλις 21 ετών. Η Kirchherr
καταξιώθηκε με ασπρόμαυρα πορτρέτα όλων των Σκαθαριών τα οποία έμειναν στην ιστορία της μουσικής του 20ου
αιώνα. Είχε παντρευτεί και χωρίσει δύο φορές, δεν απέκτησε ποτέ παιδιά κάτι που την στεναχωρούσε αλλά κάποια
στιγμή δήλωσε “πως είναι καλύτερα που έμεινα μόνη μου, έτσι όπως είναι η κατάσταση στον κόσμο τώρα”.
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World Press Photo Exhibition
Κι όμως θα γίνει

Μ

πορεί μέχρι σήμερα να ανακοινώναμε τις διαρκείς ματαιώσεις ιστορικών φεστιβάλ και εκθέσεων, όπως έγινε στην
περίπτωση των Φωτογραφικών Συναντήσεων της Αρλ (Arles), αλλά το έγκυρο, διεθνές φεστιβάλ φωτοειδησεογραφίας
World Press Photo, μόλις ανακοίνωσε πως θα πραγματοποιηθεί τελικά η εναρκτήρια έκθεση με τα έργα όλων των νικητών.
Η έκθεση θα εγκαινιαστεί 1η Ιουνίου 2020 στο De Nieuwe Kerk του Άμστερνταμ. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η έκθεση
περιοδεύει κατόπιν σε διάφορες χώρες του κόσμου, αλλά οι ιθύνοντες δεν έχουν ακόμη κάνει κάποιες σχετικές ανακοινώσεις.
www.worldpressphoto.org

Ο Steve Winter φωτογράφισε τίγρεις σε ειδικό κέντρο περίθαλψης όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος σε απλούς επισκέπτες. Συγκλονιστική είναι
η είδηση που συνοδεύει την φωτογραφία του όπου μαθαίνουμε πως 5.000 ως 10,000 τίγρεις στις ΗΠΑ κρατιούνται από ιδιώτες (ως εξωτικά
κατοικίδια ή ως ατραξιόν για να φωτογραφηθεί κανείς μαζί τους) σε αντίθεση με τις μόλις 3,900 που ζουν στην άγρια φύση σε ολόκληρη την
Ασία!
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Ο Πύργος των Στροφάδων © Robert McCabe

«Ο Τελευταίος Μοναχός των Στροφάδων»

Μ

όλις πριν λίγες ημέρες, ξεκίνησε η διαδικτυακή παρουσίαση
της νέας έκθεσης του Μουσείου Μπενάκη όπου ο φωτογράφος
Robert McCabe καταγράφει και τεκμηριώνει την ιστορία ενός μοναστικού
συγκροτήματος (καστρομονάστηρου), που έχει τις ρίζες του στον 13ο
αιώνα. Σε συνεργασία με την Κατερίνα Λυμπεροπούλου, σε επιμέλεια
Ελένης Αθανασίου, ενώνουν τις δυνάμεις του για να διασώσουν μέσω της
οπτικής και ερευνητικής μελέτης, ένα ιστορικό κτίριο.
Σαν να βρισκόμαστε σε ταινία εποχής, σκαρφαλωμένο στο νησί Σταμφάνη
του συμπλέγματος των Στροφάδων, το μοναστηριακό συγκρότημα
κρατιέται λίγο πριν την πιθανή του κατάρρευση. Σύμφωνα με τα ιερά
δίπτυχα του ναού, το καστρομονάστηρο ιδρύθηκε από έναν βυζαντινό
αυτοκράτορα, ενώ για αιώνες άκμαζε εκεί μια αυτάρκης μοναστική
κοινότητα.Ο τόπος που φιλοξενεί το καστρομονάστηρο είναι και αυτός
ιδιαίτερος: όχι μόνο για τη ιστορία του αλλά και για την πλούσια χλωρίδα
και πανίδα του, χάρη στη μοναδική γεωλογική του φυσιογνωμία. Η έκθεση
πέραν του σημαντικότατου ρόλου της διάσωσης της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς, αποτελεί και φόρο τιμής στη ζωή του τελευταίου μοναχού
των δυσπρόσιτων Στροφάδων, που έζησε εκεί 38 χρόνια μαζί με το Θεό,
καθώς και του τελευταίου φαροφύλακα και του βαρκάρη που έφερνε
προμήθειες στο νησί.

Η Καμπάνα του Μοναστηριού © Robert McCabe

Διάρκεια: Διαδικτυακά μέχρι να ανοίξουν τα μουσεία (στο Μουσείο έως
13 Σεπτεμβρίου 2020)
Διεύθυνση: Αίθουσα Σ. & Ε. Κωστοπούλου του Μουσείου Μπενάκη
Ελληνικού Πολιτισμού
Πληροφορίες: benaki.org/Strofades
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Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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Νέος διαγωνισμός για σπουδαστές σκηνοθεσίας

Τ

ο γνωστό μας φεστιβάλ «μικρομηκάδων», κοινώς δημιουργών μικρού μήκους ταινιών, μόλις ανακοίνωσε ένα νέο
διαγωνιστικό τμήμα, το οποίο καλεί όλους τους φοιτητές από τις σχολές και τα κινηματογραφικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της
Ελλάδας καθώς και εκτός συνόρων, να στείλουν τα δικά τους κινηματογραφικά δημιουργήματα στην πλατφόρμα filmfreeway.
Στην πρώτη αυτή διαγωνιστική διοργάνωση, την επίβλεψη θα έχει ο βραβευμένος μικρομηκάς Θανάσης Νεοφώτιστος.
Υπενθυμίζουμε πως ο ίδιος είχε κάνει τα πρώτα του βήματα προς την κινηματογραφική δόξα από το Φεστιβάλ της Δράμας με
την σπουδαστική του ταινία “Προσευχή” το 2014.
Περαιτέρω πληροφορίες: student@dramafilmfestival.gr, Γραφεία Δράμας: τηλ. 25210 47575, Γραφεία Αθήνας: τηλ. 210
3300309, https://www.dramafilmfestival.gr/festival/international-student-competition/

$" S)."6'
Διαλογιστικό ή πρακτικό; Η επιλογή, δική σας!

Μ

ία προσωπική εσωτερική ενατένιση, μέσω του
μυσταγωγικού χαρακτήρα της φωτογραφικής τέχνης,
θα μπορέσουν να βιώσουν όσοι παρακολουθήσουν το νέο
διαδικτυακό εργαστήριο φωτογραφίας της Μάρως Κουρή.
“Αφού αδυνατούμε να πάρουμε το αεροπλάνο για την Κούβα,
το λεωφορείο για την Καππαδοκία, το τζιπ για τις φυλές της
Αφρικής, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψουμε
μέσα μας ...Είναι το πιο τολμηρό ταξίδι!”, σημειώνει
χαρακτηριστικά η Ελληνίδα φωτορεπόρτερ. Σημειώστε πως
πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα (25/5, 20:00-22:30 έως και 22/6
2020) ενώ το κόστος ανέρχεται στα 150 ευρώ (συν Φ.Π.Α).
Αντιθέτως, αν είστε αρχάριοι, μπορείτε να παρακολουθήσετε
το εντατικό σεμινάριο στο Cinemarian, όπου θα διδαχθείτε τις
πρώτες βάσεις για την είσοδό σας στον φωτογραφικό κόσμο.
Πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή του Ιουνίου 19:00 - 21:00
(5 συναντήσεις) και κοστίζει 60 ευρώ. Πληροφορίες: Ανδρέας
Κατσικούδης, akatsikoudis@yahoo.com. Διεύθυνση: Σισμάνη 16
(πλησίον Μετρό Φιξ), Αθήνα.
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Πρωταγωνιστούν στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ο

υδέν κακόν, αμιγές καλού. Οι θετικές επιπτώσεις της πανδημίας, βοηθούν πολλούς από εμάς να παρακολουθήσουμε
πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις οποίες υπό τις προ-covid-19 συνθήκες δεν θα μπορούσαμε να χαρούμε. Για πρώτη φορά
στην ιστορία του γνωστού ντοκιμαντερίστικου θεσμού της Θεσσαλονίκης, μπορούμε όλοι, ανεξαρτήτως τόπου, να δούμε
οποιαδήποτε ταινία μας ενδιαφέρει απ’ όλο το πλούσιο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ των
ντοκιμαντέρ, θα βρείτε και την ταινία του Λευτέρη Φυλακτού «Μόνος στο δάσος» με θέμα την ζωή του Κωνσταντίνου Πίττα
ο οποίος φωτογράφισε στις χώρες της Ανατολικοκεντρικής Ευρώπης πολύ πριν πέσει το τείχος του Βερολίνου.
Επιπλέον, ο φωτογράφος Nίκος Μεγγρέλης αφιέρωσε πάνω από έναν χρόνο κινηματογραφώντας το έργο των Γιατρών του
Κόσμου, σε βασανισμένες περιοχές του πλανήτη. Το ντοκιμαντέρ του Μεγγρέλη «Όπου υπάρχουν άνθρωποι», καταγράφει,
μεταξύ άλλων, τις συγκλονιστικές μαρτυρίες δεκάδων εθελοντών της γνωστής φιλανθρωπικής οργάνωσης.
Για την ακριβή διαδικασία θέασης των ταινιών επιλογής σας, πρέπει να ακολουθήσετε τον σχετικό σύνδεσμο (προσέξτε πως
μόλις επιλέξετε μία ταινία, παραμένει διαθέσιμη στον λογαριασμό σας μόνο επί 24 ώρες):

https://online.filmfestival.gr/page/notes/.

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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Τί θα κρύβουν οι βιτρίνες του Βοτανικού;

Δ

ειλά-δειλά ξεκινούν οι πρώτες εκθεσιακές απόπειρες,
στην πραγματική μας καθημερινότητα και όχι στην
διαδικτυακή. Θα συναντήσετε μία διαδραστική, υπαίθρια
έκθεση, αν περπατήσετε το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου
σε διάφορους δρόμους του Βοτανικού. Υπό τον σχετικό
τίτλο “εν κινήσει”, θα δείτε στις βιτρίνες καταστημάτων,
210 φωτογραφίες δεκάδων φωτογράφων, σε επιμέλεια
Τάσου Σκλαβούνου, σε συνδυασμό με περφόρμανς της
ομάδας θεάτρου Calderone. Η δράση διοργανώνεται από
το Calderone σε συνεργασία με την Fujifilm hellas και την
εταιρεία agopian.
Οι διοργανωτές μας ενημερώνουν πώς μόλις πέσει η
αυλαία, θα μπορείτε να… πάρετε όποια φωτογραφία σας
αρέσει.
Διάρκεια: Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου 2020
Πού: Βοτανικός, στις οδούς Μελενίκου, Πέλλης,
Καστοριάς, Κορυτσάς
Πληροφορίες: https://www.calderone.gr/
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