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Ένα Τ-shirt με το logo του ΦΩΤΟγράφου &
τα μεταφορικά για αγορές/συνδρομή άνω των 25 ευρώ
από το eshop του photo.gr
Η προσφορά ισχύει μέχρι 20 Ιουλίου

www.photo.gr/eshop
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Editorial
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Η ‘‘αντίσταση στην αλλαγή’’ και οι επιπτώσεις της στον κλάδο
Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε στο
ότι το επάγγελμα του φωτογράφου
βρίσκεται σήμερα σε κρίση. Υπάρχουν
σίγουρα πολλές ερμηνείες για τα αίτια
αυτής της κρίσης που βιώνει ο κλάδος.
Θα αναπτύξω την δική μου την οποία
θα προσπαθήσω να αιτιολογήσω

Έ

στα περιορισμένα όρια αυτού του
σημειώματος.

στον φωτογραφικό κλάδο αλλά παρατηρείται και σε άλλους κλάδους: Έχει να κάνει με
την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων και τις αντιδράσεις που εκδηλώνουν όταν ωθούνται
βιαίως σε αλλαγές. Πρόκειται για το φαινόμενο “της αντίστασης στην αλλαγή” που το
έχουν αναλύσει επαρκώς οι ψυχολόγοι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είτε πρόκειται για την

νας πρωταρχικός λόγος που υπολανθάνει πίσω από την κρίση που σοβεί στον
φωτογραφικό κλάδο είναι αναμφισβήτητα η αδυναμία προσαρμογής στις εξελίξεις.
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι αλλαγές στην τεχνολογία και εν γένει στα εργαλεία
δουλειάς του φωτογράφου, τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από ότι η προσαρμογή στη νέα
πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Θα μου πείτε ΟΚ, δεν μας λες κάτι καινούργιο.
Το ερώτημα όμως παραμένει: γιατί συνέβη αυτό; Πως δικαιολογείται αυτή η υστέρηση;
Θα ήθελα ευθύς εξ αρχής να διευκρινίσω ότι το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται μόνον

προσαρμογή στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, είτε για την ...μετακόμιση σε άλλη
γειτονιά, είτε ακόμη για την αλλαγή της θέσης του γραφείου μας υψώνουμε συνειδητά
ή υποσυνείδητα ένα τοίχο άρνησης. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Μας αρέσει η βόλεψή
μας, οι καθημερινές μας συνήθειες. Νιώθουμε ασφάλεια κι ας καταρρέει ο κόσμος γύρω
μας. Η αντίσταση είναι πολύ πιο σθεναρή στις μεγαλύτερες ηλικίες κάτι που γνωρίζουν
πολύ καλά οι διαφημιστές γι’ αυτό αφήνουν ήσυχους του 50 plus σε μία μεγάλη
γκάμα καταναλωτικών προϊόντων. Πως εκδηλώνεται λοιπόν αυτή η “αντίσταση στην
αλλαγή” στον κλάδο μας; Πρώτα απ’ όλα εντοπίζεται στην άρνηση εκσυγχρονισμού
του εξοπλισμού -δεν εννοώ μόνον τις φωτ. μηχανές, ΟΛΑ!- παράλληλα με την άρνηση
επαναπροσδιορισμού των επαγγελματικών προτεραιοτήτων. Οι λόγοι είναι οικονομικοί,
σύμφωνοι. Φταίει για κάποιους κι ο ...βουλιμικός καπιταλισμός, τα εργοστάσια και δεν

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.
Οι νέοι συνδρομητές θα παραλάβουν δώρο
ένα αναμνηστικό T-Shirt με το λογότυπο
τουπεριοδικού. Η προσφορά ισχύει μέχρι
20 Ιουλίου.

ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως μέχρι η κοινωνία μας να γίνει κοινωνία αγγέλων ή όπως την
οραματίζεται ο καθένας μας, θα πρέπει να αποκτήσουμε σύγχρονα εργαλεία δουλειάς.
Και τα σύγχρονα εργαλεία απαιτούν εκπαίδευση στη λειτουργία τους και πολλά άλλα.
Κοντολογίς κι άλλα χρήματα, κι άλλες ώρες για «χάσιμο»... Άντε τώρα να βγεις από τις
συνήθειές σου και να μάθεις πως δουλεύουν τα social media, οι διαφημίσεις στο Google,
να τρέχεις με τους εξοντωτικούς ρυθμούς για να «ταΐζεις» συνεχώς με φρέσκο υλικό
το αδηφάγο Instagram... Σαν περιοδικό ενημερώναμε για τις επερχόμενες δραματικές
αλλαγές στον κλάδο μας εδώ και δεκαετίες. Η πρώτη μας δημόσια εκδήλωση με
θέμα “Η ηλεκτρονική εικόνα έρχεται...” πραγματοποιήθηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο το
1991 και η τελευταία και ιδιαίτερα σημαντική το 2015. Αναφέρομαι στην συνεστίαση
που διοργάνωσε το περιοδικό μας με συνδαιτυμόνες όλους τους εκπροσώπους των
επαγγελματικών σωματείων φωτογράφων και της κρατικής φωτογραφικής εκπαίδευσης
με αποκλειστικό θέμα την κατάρτιση οδικού χάρτη για το φωτογραφικό επάγγελμα στα
χρόνια που έρχονται και η οποία βεβαίως βεβαίως δεν κατέληξε κάπου λόγω διαφωνίας
στη διατύπωση των συμπερασμάτων. Τα θυμήθηκα όλα αυτά και τα γράφω με αφορμή
την έρευνα που δημοσιεύουμε σήμερα για τα πολλά προβλήματα του φωτογραφικού
κλάδου για αρκετά από τα οποία δεν φταίει μόνον η πανδημία.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ

«   ! "# $"%$# & %#&  %$#$'$(...»
THIMOTHY FERRISS - ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ BEST SELLER «H ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ 4 ΩΡΩΝ»
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Tα πορίσματα της μεγάλης έρευνας του Photobusiness Weekly
O ελληνικός κλάδος του
imaging βιώνει έντονα
την επίδραση και τις
παρενέργειες της πανδημίας
του κορωνοϊού που για ένα
διάστημα έβαλε εντελώς
“στον πάγο” την αγορά και
σήμερα, μετά τη διστακτική
και με πολλές επιφυλάξεις
εναπαδραστηριοποίηση,

Ε

κινείται με αργά,
προβληματισμένα βήματα
προς ένα θολό και αμφίβολο
μέλλον. Προς μια κατεύθυνση
όπου όλες οι προβλέψεις
είναι παρακινδυνευμένες και
καμία πρωτοβουλία δεν είναι
ασφαλής. Οι επαγγελματίες
μουδιασμένοι από το ιστορικό
σοκ που θρυμμάτισε όλους
τους προγραμματισμούς και
τα business plan, αναζητούν

δημοσκοπήσεων, θα κόστιζε πολλές χιλιάδες ευρώ με όχι ιδιαίτερα μεγαλύτερο στατιστικό δείγμα.
Κάθε σύγκριση είναι ενδιαφέρουσα και ανοικτή στις δικές σας αναγνώσεις.
H μελέτη των αποτελεσμάτων που παρατίθενται με τη μορφή γραφημάτων είναι απόλυτα
ενδεικτική για το σοκ που υπέστη ο κλάδος (προφανώς και η υπόλοιπη οικονομία) και δεν έχει
προηγούμενό του ως προς την ένταση και την αιφνιδιαστική επίδραση σε καμία ειρηνική περίοδο
ως τώρα. Στην πραγματικότητα λοιπόν οι επιχειρήσεις έχασαν το αντικείμενό τους από εντελώς
(32%) ως πάρα πολύ (44,9%) με το πολύ (20,8%) να ακολουθεί κατά πόδας και να σχηματίζει
μια πολύ ζοφερή και σκοτεινή εικόνα που είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί. Ποσοτικά αυτό
εκφράζεται με τη μείωση τζίρου που περικόπηκε ως και 100% (63% των ερωτηθέντων) ή ως -50%
(29%) των ερωτηθέντων, με τις υπόλοιπες ομάδες που απαντούν διαφορετικά να εκπροσωπούν
ένα χαμηλό 8% του συνόλου.
Το επόμενο μεγάλο πακέτο ερωτήσεων συσχετίζεται με την κρατική πολιτική και πως

φως στο τούνελ και νότες
αισιοδοξίας που αναμένουν
να επαληθευτούν.

υποκειμενικά την εισέπραξαν οι πληττόμενες επιχειρήσεις του imaging. Λοιπόν φαίνεται αρχικά
ότι επωφελήθηκαν κάπως κατά 52,5% αλλά μία σημαντική μερίδα (40,3%) διαφωνεί. Οι λόγοι
της διάστασης απόψεων έρχονται στην επιφάνεια όταν εξειδικεύονται οι απαντήσεις εφόσον
προκύπτει ότι το περίφημο βοήθημα των €800 ήταν “ασπιρίνη“ σε μια πολύ βαρύτερη νόσο και
όλα τα υπόλοιπα σκέλη της κρατικής πολιτικής όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, τα τραπεζικά
δάνεια, η αναστολή συμβάσεων προσωπικού, η μείωση ενοικίων κλπ. δεν επαρκούν μπροστά στην
σοβαρότητα των συνθηκών και τα καταστροφικά αποτελέσματα του παγώματος της οικονομικής
δραστηριότητας.
Η αίσθηση από τις επιμέρους απαντήσεις διατρανώνεται στην αντίδραση στο ερώτημα:“Πιστεύετε

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έρευνα με ερωτηματολόγιο
προς αποδέκτες
Photobusiness Weekly
Στατιστικό δείγμα 303
απαντήσεων επαγγελματιών
που δραστηριοποιούνται
στο imaging*
την περίοδο από
22/6 μέχρι 8/7
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το στοχευμένο
ποσοστό όσων ανταποκρίθηκαν
είναι πολύ υψηλό με δεδομένο
ότι στην Ελλάδα, χωρίς να
διατίθενται ακριβή στατιστικά
στοιχεία, υπολογίζεται ότι
υπάρχουν περίπου 4.0005.000 ενεργοί επαγγελματίες
στον ευρύτερο χώρο imaging.
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μείς ως περιοδικό αναλάβαμε ένα έργο που όφειλε να γίνει. Να καταγράψουμε με δόκιμο και
αντικειμενικό τρόπο τον παλμό των επιχειρήσεων, ατομικών ή εταιρικής μορφής, που κινούνται
στο χώρο και ποια ήταν η εμπειρία τους από την κρίση, την κρατική πολιτική επί του θέματος, το
επαγγελματικό τους προφίλ, πως αντιλαμβάνονται το άμεσο μέλλον, ποια μέτρα παίρνουν οι ίδιοι κλπ.
Σε αυτό το σημείο, παρενθετικά να πούμε, ότι κάποια αντίστοιχη ερευνητική πρωτοβουλία, ίσως σε
μεγαλύτερη κλίμακα, θα όφειλε να είχε αναληφθεί από κάποιον “επίσημο” φορέα, ώστε να πάρει
την υποτιθέμενη επιστημονική σφραγίδα και όχι τη δημοσιογραφική. Και πάλι βέβαια, αποτελεί
ένα θαύμα 1. η πρόθυμη ανταπόκριση τόσων επαγγελματιών (303 απαντήσεις) που προσέφεραν
αθροιστικά ένα απόλυτα ικανοποιητικό στατιστικό δείγμα και 2. η επιτυχία να γίνει κάτι “δωρεάν”.
Ας κατανοήσουμε ότι το ανάλογο που θα διεκπεραίωνε μια από τις γνωστές εταιρίες ερευνών και

πως τα προγράμματα κρατικής βοήθειας που εφαρμόστηκαν ήταν επαρκή για να αντεπεξέλθει
η επιχείρησή σας την υγειονομική κρίση;” η οποία εκφράζεται αρνητικά με ένα συντριπτικό
ΟΧΙ (92,1%) Με σχεδόν απόλυτα ταυτόσημο ποσοστό (91,4%) οι ερωτώμενοι απαντούν ότι
όντως χρειάζονται επιπλέον στήριξη για να επιβιώσουν επιχειρηματικά μέσα στην κρίση και μετά
ζητούν διάφορες βελτιώσεις κυρίως στον εξορθολογισμό της δημοσιονομικής πολιτικής (64%)
που φαίνεται ότι αποτελεί τον πιο σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα. Ως προς την περιπόθητη
ανάκαμψη, οι περισσότεροι (48,5%) την τοποθετούν για μετά ένα χρόνο, μια σημαντική μερίδα
(19,5%) δίνουν διετή χρονικό ορίζοντα για να επανέλθει η οικονομία και κάποιοι άλλοι (16,8%) πιο
αισιόδοξα προσδοκούν ότι σε ένα εξάμηνο θα είναι καλύτερα. Όσον αφορά το γενικό περίγραμμα
ένα εξαιρετικά συντριπτικό ποσοστό (92,&%) πιστεύει ότι ως χώρα δεν έχουμε ξεπεράσει τα
προβλήματα της υγειονομικής κρίσης. Συγκεντρώνοντας τα βλέμματα στον στενό κλάδο του
imaging oι περισσότεροι αναμένουν μείωση ζήτησης φωτογραφικών υπηρεσιών και προϊόντων
(62,7%) και μείωση φωτογραφικών αναγκών λόγω επιπτώσεων στον τουρισμό (21,8%). Ως
προς τα μέτρα που υποκειμενικά κάθε επιχείρηση παίρνει για να σταθεί όρθια στην κρίση, τις
πρώτες θέσεις παίρνουν θετικές κινήσεις με προοπτική, όπως δημιουργία site ή app και γενικά
δραστηριότητες στο διαδίκτυο, προσθήκη νέων προϊόντων/υπηρεσιών αλλά και αμυντικές όπως
μείωση προσωπικού, πώληση μη αναγκαίου εξοπλισμού κλπ.
Ακολουθεί το δημογραφικό προφίλ του δείγματος των 303 συμμετεχόντων στην έρευνα όπου
μπορείτε να μελετήσετε τα ποσοτικά μεγέθη για το είδος της απασχόλησης (κατάστημα, στούντιο,
υπηρεσία, freelancer κλπ.) την προϋπηρεσία, την ηλικιακή ομάδα, το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο
και την έδρα.
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2%

21%
44%
33%

1

Πόσο έντονα επηρέασε την εργασία σας η περίοδος της υγειονομικής κρίσης και του lock down;

0%Kαθόλου
2% Λίγο
21% Πολύ
44% Την επηρέασε πάρα πολύ
33% Σε ολοκληρωτικό βαθμό-έκλεισε όλη η δραστηριότητα

6%
29%
63%

2

Πως μεταβλήθηκε ο τζίρος σας (πωλήσεις/εισπράξεις) την περίοδο της υγειονομικής κρίσης
και του lock down (Μάρτιος-Μάιος ’20) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019;

63% Μειώθηκε έως &100%
1% Μειώθηκε έως & 30%

41%

3

6% Μειώθηκε έως & 80%
29% Μειώθηκε έως & 50%
1% Δεν υπήρξε καμία μεταβολή
1% Αυξήθηκε

59%

Μπορέσατε να επωφεληθείτε απ’ τα έκτακτα προγράμματα κρατικής βοήθειας;

59% Ναι
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7%

31%

10%

44%
33%

43%

4

Ποιο απ’ τα προγράμματα κρατικής βοήθειας θεωρείτε πως ήταν αυτό που σας βοήθησε περισσότερο;

2% Επιστρεπτέα προκαταβολή
31% Κανένα
43% Τα 800 ευρώ
10% Έκπτωση ενοικίου
επαγγελματικού χώρου
7% Μείωση 25% στις εισφορές, επιστροφή 25% σε πληρωμές φόρων
2% Η αναστολή στους εργαζόμενους της εταιρείας μας
1% Η μετατόπιση των πληρωμών
2% Δεν γνωρίζω /Δεν απαντώ

4%

3%
92%

5

Πιστεύετε πως τα προγράμματα κρατικής βοήθειας που εφαρμόστηκαν ήταν επαρκή για να
αντεπεξέλθει η επιχείρησή σας την υγειονομική κρίση;

92% Όχι

4% Ναι

3% Ήταν βοηθητικά αλλά όχι απολύτως επαρκή

7%

1%

92%

6

Πιστεύετε πως η επιχείρησή σας έχει ανάγκη επιπλέον στήριξης στο μέλλον για να μπορέσει
να λειτουργήσει με κερδοφορία;

92% Ναι
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11%

34%

18%
17%

14%

7

Τι επιπλέον θα ζητούσατε απ’ την κυβέρνηση για την επιχείρησή σας
34%Εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής, που θα ενσωματώνει τη σταδιακή μείωση της φορολογίας και των
κοινωνικών εισφορών.
17% Παράταση στην αποπληρωμή διαφόρων οικονομικών υποχρεώσεων
14% Συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού, ο οποίος θα ελαφρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις.
18% Χρηματοδότηση της επιχείρησης από το κράτος με επιδοτούμενα ή χαμηλότοκα δάνεια.
11% Όλα τα παραπάνω
2% Δημιουργία ευέλικτου ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης και των εργαζομένων της.
1% Τίποτα απ’ όλα αυτά
3% Άλλο* ( Μεμονομένες απαντήσεις όπως: • Χρηματοδότηση της επιχείρησης από το κράτος με άτοκα δάνεια.
• Αναστολή ή κατάργηση τέλους επιτιδεύματος • Διαγραφή υποχρεώσεων φορολογικών, δανειακών κλπ. κατά την
περίοδο της Πανδημίας • Διακοπή πληρωμών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων έως την επαναλυτουργία
• Επιπλέον οικονομική ενίσχυση. • Κάποιο ακόμα επίδομα, έκπτωση στο ενοίκιο • Κρατική επιχορήγηση - ενίσχυση
και όχι δάνεια • Μειωση ενοικιου 40% σταθερα για ενα χρονο • Να μη χασει κανενας εργαζομενος τη δουλεια του
και κυριως τις αποδοχες του. • Προγράμματα ΕΣΠΑ)

6% 3%
17%

4%
49%

21%

8

Κατά τη γνώμη σας πόσος καιρός θα απαιτηθεί για να επανέλθει η επιχειρησιακή σας
κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα;
49% Πιστεύω πως θα επανέλθει μετά από ένα χρόνο.
21% Πιστεύω πως θα επανέλθει μετά από δύο χρόνια.
17% Πιστεύω πως θα επανέλθει μέσα στο επόμενο 6μηνο.
6% Δεν πιστεύω πως θα επανέλθει ποτέ ξανά μάλλον θα το κλείσω ή θα αλλάξω επάγγελμα.
3% Η επιχείρησή μου έχει ήδη επανέλθει στο φυσιολογικό.
4% Υπάρχει aβεβαιότητα / Δεν γνωρίζω
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Με διάρκεια ζωής ως και 10 χρόνια σε αναμονή,
είναι ιδανικές για συσκευές με μεγάλες
απαιτήσεις όπως: φωτογραφικά φλας, ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές, παιχνιδομηχανές, και
όλες τις φορητές συσκευές σας!

Επίσημη
ηδ
ιανομή σε Ελλάδα και Κύπρο
διανομή
 . . .
 32 &  . 

43, 121 33 , .: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977,
e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr
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9

Πιστεύετε πως έχουμε
ξεπεράσει ως χώρα τα
προβλήματα που δημιούργησε η
υγειονομική κρίση του Covid-19;

7%

93% Όχι

7% Ναι

93%

10

Ποιες επαγγελματικές
συνέπειες νομίζετε πως θα
προκύψουν από την υγειονομική
κρίση στο άμεσο και στο απώτερο
μέλλον στη εργασία σας;
66% Μείωση στη ζήτηση
φωτογραφικών υπηρεσιών και προϊόντων
λόγω των αναβολών μυστηρίων και άλλων
κοινωνικών δραστηριοτήτων.
19% Μείωση των φωτογραφικών
αναγκών λόγω των συνεπειών της κρίσης
στον τουρισμό.
12% Αύξηση της ζήτησης
φωτογραφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
βίντεο μόλις λυθεί το πρόβλημα της
υγειονομικής κρίσης.
2% Μείωση των φωτογραφικών
αναγκών λόγω έλειψης ρευστότητας.
1% Θα δημιουργηθούν ευκαιρίες
ανάπτυξης για το επάγγελμά μου

12%
19%

66%

11

Τι ενέργειες έχετε προγραμματίσει ή και υλοποιήσει ώστε να είναι ανταγωνιστική η επιχείρησή
σας μετά την υγειονομική κρίση.
18% Προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών εκτύπωσης που θα αυξήσουν τον τζίρο μου.
17% Δημιουργία νέου site ή app για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου για να προσεγγίσω ένα καινούριο και πιο
νεανικό κοινό.
12% Πώληση φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο που δεν θα μου είναι απαραίτητος μετά την κρίση.
11% Ελάττωση των υπηρεσιών μου με την απόλυση υπαλλήλων ή την λήξη συνεργασιών με άλλους επαγγελματίες ή
επιχειρήσεις.
9% Ανακαίνιση/βελτίωση καταστήματος ή εργασιακού χώρου για μεγαλύτερη ασφάλεια και τήρηση των
αποστάσεων.
9% Δημιουργία eshop για την πώληση προϊόντων απ’ το διαδίκτυο.
7% Ανανέωση φωτογραφικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο γιατί η κρίση δημιουργεί ευκαιρίες.
7% Επέκταση των δραστηριοτήτων μου σε χώρες του εξωτερικού
5% Επέκταση των υπηρεσιών μου με την πρόσληψη νέων υπαλλήλων ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες ή
επιχειρήσεις.
2,5% Καμία κίνηση ακόμα
0,8% Περισσότερη διαφήμιση των υπηρεσιών μου
0,6% Μείωση δαπανών και αύξηση τιμών
0,6% Άλλο
2,5% 0,8% 0,6%

7%

5%

18%

7%
17%

9%
9%
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Αφηγηθείτε
τις ιστορίες σας
με άνεση και
σταθερότητα!
Crane 3S
Νέα ενισχυμένη σχεδίαση με την προσθήκη
αφαιρούμενης χειρολαβής, ακόμα πιο ισχυρό
μοτέρ και με μεγάλο ωφέλιμο φορτίο 6,5 kg.

Smooth X

Smooth 4

Smooth Q2

WEEBILL S
Νέας γενιάς σταθεροποιητής gimbal WEEBILL
και τρίποδο χειρός TransMount για μηχανές
DLSM και DSLR μέχρι και 3kg.

www.albapv.eu
. 
&  .  9, 115 28, ,
.: 2107236847, fax: 2107249848,
e-mail: info@albapv.gr, Alexandrou PhotoandVideo
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9%

3%

3%

3%

2% 1%

36%

18%

26%

12

Ποιο είναι το επαγγελματικό σας αντικείμενο;
36% Έχω φωτογραφικό κατάστημα με προϊόντα εκτύπωσης, είδη λιανικής και φωτογραφικές υπηρεσίες.
26% Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας φωτογράφος ή βιντεολήπτης με έδρα το σπίτι μου
18% Είμαι φωτογράφος ή βιντεογράφος κοιν. εκδηλώσεων
9% Έχω φωτογραφικό στούντιο με κύριο αντικείμενο μόδα, still life και άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες.
3% Είμαι καλλιτέχνης φωτογράφος
3% Είμαι φωτορεπόρτερ
3% Είμαι εισαγωγέας, αντιπρόσωπος ή κατασκευαστής φωτογραφικών ειδών ή ειδών βίντεο, φωτογραφικό εργαστήριο
2% Εργάζομαι ως μισθωτός φωτογράφος ή βιντεολήπτης
1% Είμαι καθηγητής φωτογραφίας ή κινηματογράφου

13

Πόσα χρόνια δραστηριοποιείστε
σ’ αυτό το επάγγελμα;
71% Περισσότερο από δέκα χρόνια.
13% Τα τελευταία δέκα χρόνια.
15% Τα τελευταία πέντε χρόνια.
1% Τον τελευταίο χρόνο.

14

Ποια είναι
η ηλικία σας;
55% 45 - 64 ετών
1% Έως 24 ετών

43% 25 - 44 ετών
0% 65 ετών και άνω

16

Μορφωτικό επίπεδο:

28%Απόφοιτος/η δημόσιου ή ιδιωτικού ΙΕΚ
25% Απόφοιτος/η λυκείου
25% Απόφοιτος/η πανεπιστημίου
12% Απόφοιτος/η εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών
7% Κάτοχος μεταπτυχιακού
2% Αυτοδίδακτος
1%Κάτοχος διδακτορικού

17

Σε ποια περιοχή είναι η έδρα σας:

15

Φύλο
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15% Γυναίκα

45%Αττική
15% Μακεδονία
9% Πελοπόννησος
9% Κρήτη
4%Στερεά Ελλάδα
4% Θεσσαλία
3%Κυκλάδες
3%Επτάνησα
3%Νησιά Αν. Αιγαίου
3%Ήπειρος
1%Δωδεκάνησα
1%Θράκη
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Επιμέλεια αφιερώματος - συνεντεύξεις: Νίκος Αποστολόπουλος
Όταν πριν λίγες μέρες μου ανέθεσε το
κλαδικό έντυπο «PhotoBusiness» να
διερευνήσω τις συνέπειες του Covid-19
στον χώρο του φωτορεπορτάζ, είχα δύο
επιλογές: Να μιλήσω με τους «καθ’ ύλην
αρμοδίους» του χώρου δηλαδή τους
συνδικαλιστές και να ακούσω εκείνη
την «ξύλινη γλώσσα» που χρησιμοποιεί
κάθε συνδικαλιστής που σέβεται
την ιδιότητα του ή να αναζητήσω τις
αυθεντικές απόψεις των καθημερινών
εργατών της ενημέρωσης που μοχθούν
για το επάγγελμά τους στην Βουλή, στον
δρόμο, στα γήπεδα και στις εκδηλώσεις
πολιτισμού, είτε ως συν-εργαζόμενοι
με τα πρακτορεία του χώρου είτε ως
ελεύθεροι (freelancers) και που έχουν
βιώσει στο «πετσί» τους τις συνέπειες της
πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης!
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Έτσι προσέγγισα τους Νίκο Χαλκιόπουλο, Πέτρο Νικολαρέα, Μάρκο Χουζούρη και
Σταμάτη Καταπόδη, στους οποίους απηύθυνα τις παρακάτω 4 βασικές ερωτήσεις:
1 Πόσο έντονα νιώσατε τα αποτελέσματα της κρίσης στη δουλειά σας;
2 Καταφέρατε να επωφεληθείτε από τα προγράμματα κρατικής βοήθειας;
Τι έχετε να πείτε για αυτά;
3 Κατά τη γνώμη σας πόσο καιρό θα πάρει για να επανέλθει η επαγγελματική σας
κατάσταση στο φυσιολογικό;
4 Ποιες επαγγελματικές συνέπειες θα προκύψουν από την κρίση στο άμεσο και μακρινό
μέλλον στη δουλειά σας;

ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ν. Α. είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο
διδάσκει το μάθημα του Φωτορεπορτάζ από το 1992. Φωτορεπόρτερ τα
τελευταία 38 χρόνια, είναι Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ
Ελλάδας και έχει υπηρετήσει από διάφορες θέσεις στο ΔΣ της ΕΦΕ
(Αντιπρόεδρος, Γ. Γραμματέας, Ειδ. Γραμματέας). Σήμερα είναι απλό μέλος
του ΔΣ.
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Τ

α αποτελέσματα της κρίσης
ήταν άμεσα, καταστροφικά και
δυστυχώς μη αναστρέψιμα, όσον
αφορά τη φωτογράφιση γάμου
και βάπτισης, τομέας στον οποίο
δραστηριοποιούμαι κατά το 60%.
Επειδή η έδρα μου είναι στην
Κέρκυρα, ένα νησί το οποίο σε
ποσοστό 90% ζει από τον τουρισμό,
οι ακυρώσεις μυστηρίων ήταν άμεσες.
Προσέξτε μιλάω για ακυρώσεις και όχι
αναβολές για το 2021, οι οποίες είναι
ελάχιστες. Έχοντας λοιπόν τη βασική
δραστηριότητα σε μείωση 90%,
κοιτάζεις να δεις από που μπορείς να
κάνεις κάτι για να επιβιώσεις.
Παντού όμως τα ρολά ‘’κατεβασμένα’’,
εκδηλώσεις, ακυρώθηκαν όλες,
παραστάσεις σχολών χορού και
σχολείων το ίδιο, συναυλίες και
αθλητικές δραστηριότητες ούτε για
δείγμα, στο φωτορεπορτάζ, μια από
τα ίδια, αφού δεν γίνονται αγώνες
πρωταθλημάτων. Φωτογραφίσεις
σε βίλες- κατοικίες προς ενοικίαση,
ραγδαία μείωση. Το μόνο που έμεινε,
είναι οι φωτογραφίες ταυτότητας και
διαβατηρίων. Πόσες φωτογραφίες
πρέπει αλήθεια να βγάζουμε
ημερησίως για να μπορούμε να
αντεπεξέλθουμε στα έξοδα, ενός
καταστήματος;
Ήμουν ανάμεσα σε εκείνους που
πήραν το βοήθημα των 800 ευρώ και
την μείωση του ενοικίου κατά 40%,
αλλά από τον Απρίλιο και όχι τον
Μάρτιο.

«...Ένας άλλος
κίνδυνος είναι η μείωση
των τιμών στις υπηρεσίες
που παρέχουμε...
Αν κατεβάσουμε τις
τιμές, θα είναι πάρα
πολύ δύσκολο να
επανέλθουν στα
σημερινά επίπεδα...»
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Θα μιλούσαμε για βοήθημα αν μας έδιναν ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 800 ευρώ τον μήνα...όχι 800
ευρώ για 45 ημέρες....με τις υποχρεώσεις που υπάρχουν , 800 ευρώ είναι σαν να μη μας
δόθηκε τίποτα.
Είναι μια ερώτηση στην οποία πραγματικά δεν μπορώ να δώσω απάντηση...
Για να μπορούμε να πούμε πότε θα δούμε φως στο τούνελ ,θα πρέπει να έχουμε
μια χρονική περίοδο λήξης της κατάστασης την οποία βιώνουμε. Στην καλύτερη των
περιπτώσεων αν δεν υπάρξει το λεγόμενο δεύτερο κύμα και σταθεροποιηθεί
η κατάσταση, ίσως να μπορούμε να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε την νέα σεζόν
‘’κανονικά’’....τον Μάϊο του 2021.
Ήδη γνωρίζω συναδέλφους οι οποίοι έχουν αναστείλει την δραστηριότητα τους, για να
γλιτώσουν τουλάχιστον τις ασφαλιστικές εισφορές. Δυστυχώς αρκετοί δεν μπορούν να
αντεπεξέλθουν και αν όχι ακόμη, πολύ σύντομα θα βάλουν λουκέτο.
Ένας άλλος κίνδυνος είναι η μείωση των τιμών στις υπηρεσίες που παρέχουμε και αν
κάποιοι κατεβάσουν τις τιμές, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθουν στα σημερινά
επίπεδα....βέβαια εδώ ισχύει το ‘’εμπρός γκρεμός και πίσω ρέμα’’.
Φοβάμαι πως τις πραγματικές συνέπειες δεν τις έχουμε δει ακόμα.

Ο Σταμάτης Καταπόδης γεννήθηκε στην Κέρκυρα, όπου ζει και εργάζεται. Ασχολείται
επαγγελματικά με τη φωτογραφία από το 1993. Από το 1999 έχει δικό του φωτογραφείο
και από το 2004 είναι μέλος της Ε.Φ.Ε μέχρι και σήμερα.
Συνεργάτης των φωτογραφικών πρακτορείων INTIME/SPORTS, INTIME/NEWS, Α.Π.Ε.,
EUROKINISSI.





16

ON LINE    



O IMAGING - E 

 



:  %#!,"# &  %%$<6= $= 6$ #*& imaging
COVID-19), κάποια πολιτικά θέματα και
καλλιτεχνικά θέματα με φωτογραφικό υλικό
αρχείου (εδώ δημιουργήσαμε αφιερώματα
Πάσχα παλαιότερων δεκαετιών από νησιά με
επώνυμους και διάφορα άλλα) .
Πήραμε τα προγράμματα κρατικής βοήθειας
τα οποία εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή
ήταν μια ανακούφιση για τις περισσότερες
επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση όμως θα πρέπει
να δει σε βάθος χρόνου πως θα μπορέσει
να στηρίξει ελεύθερους επαγγελματίες και
επιχειρήσεις με γενναία μέτρα με προϋποθέσεις
πάντα διατήρησης της εργασίας, που θα τις
βοηθήσει να ανακάμψουν.
Πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει η επαγγελματική
κατάσταση του κλάδου των φωτορεπόρτερ στο
«φυσιολογικό». Ένα φυσιολογικό που είχε
σταματήσει να υπάρχει εδώ και καιρό. Ο Covid
- 19 ήταν το κερασάκι στην τούρτα για τους
φωτορεπόρτερ. Άλλα γεγονότα οδήγησαν τον
κλάδο εδώ που είναι σήμερα με συνέπεια το
τελευταίο να φανεί ότι έκανε την μεγάλη ζημιά.
Οι συνέπειες θα είναι ο κλάδος να
συρρικνωθεί. Οι λίγοι freelancer που
υπάρχουν θα είναι δύσκολο να συνεχίσουν
να εργάζονται σε αυτό το περιβάλλον, και
τα πρακτορεία δυστυχώς θα συνεχίσουν να
προσπαθούν να μαζέψουν τα χρήματα που
τους οφείλουν τα ΜΜΕ.
Διορθωτικές κινήσεις θα μπορούσαν να

$= +##=

Τ

ο φωτορεπορτάζ είναι ένας χώρος που χτυπήθηκε άμεσα από την
κρίση. Ειδικά όσον αφορά το καλλιτεχνικό φωτορεπορτάζ που
είναι ο χώρος που δραστηριοποιείται το πρακτορείο μας, αλλά και το
αθλητικό, η θεματολογία τους από 15/03/2020 μπήκε σε πραγματική
καραντίνα. Το πολιτικό - κοινωνικό φωτορεπορτάζ συνέχισε να έχει ένα
μικρό πεδίο δράσης, έχοντας όμως οι συνάδελφοι να αντιμετωπίσουν
πολλά προβλήματα κατά την άσκηση της εργασίας τους. Γυρνώντας την
Παρασκευή 13/03/2020 από την Σπάρτη που κάλυψα την λαμπαδηδρομία
με τον Gerard Butler και δουλεύοντας σε πολύ άσχημες συνθήκες
(COVID - 19), ήξερα ότι από την επομένη μπαίναμε σε καθεστώς
«ανεργίας». Το γραφείο μας το μήνα Φεβρουάριο 2020 κάλυψε 240
καλλιτεχνικά γεγονότα. Κατά το διάστημα από 15/03/2020 μέχρι και
22/06/2020 καλύψαμε - δημιουργήσαμε 350 θέματα , η πλειοψηφία
των οποίων ήταν επικαιρότητα (φωτογράφιση των μέτρων για τον

«...Πιστεύω ότι δεν θα επανέλθει η
επαγγελματική κατάσταση του κλάδου των
φωτορεπόρτερ στο ‘‘φυσιολογικό’’...»
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γίνουν σε ένα υγιή χώρο. Όταν όμως το 90%
των πελατών (ΜΜΕ) οφείλουν δύο και τριών
χρόνων τιμολόγια τι διορθωτικές κινήσεις να
κάνεις για να πουλήσεις καλύτερα το προϊόν
σου και σε ποιους πελάτες;
Σε αυτό βέβαια το κλίμα που έχει διαμορφωθεί
είναι αρωγός η εκάστοτε κυβέρνηση (και ο
κακός μας εαυτός) γιατί ποτέ δεν φταίει ένας.
Εμείς να συνεχίζουμε να αγαπάμε αυτό που
κάνουμε, να είμαστε ρομαντικοί και να έχουμε
το ίδιο πάθος όπως τα πρώτα χρόνια στο χώρο
του φωτορεπορτάζ.

Ο Πέτρος Νικολαρέας ξεκίνησε το
φωτορεπορτάζ το 1989 κοντά στον Νίκο
Αποστολόπουλο (FOCAL PRESS). Το 1991
γνώρισε τον Δημήτρη Αλεξιάδη που έκανε
καλλιτεχνικό φωτορεπορτάζ και έμεινε
στον χώρο αυτό. Το 1999 μαζί με τον Θωμά
Δασκαλάκη και την Ελένη Πουπουλίδου
δημιούργησαν το πρακτορείο φωτορεπορτάζ
NDP PHOTO AGENCY . Ο βασικός τους χώρος
είναι το καλλιτεχνικό φωτορεπορτάζ και όχι
μόνο. Μέχρι σήμερα συνεχίζουν να είναι στον
δρόμο και να προσπαθούν να καλύψουν τα
περισσότερα καλλιτεχνικά γεγονότα.
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Α

πό τους τομείς του φωτορεπορτάζ
μόνο το ελεύθερο και κοινωνικό
εμφάνισε κάποια δραστηριότητα σε
αντίθεση με το αθλητικό, το πολιτιστικό,
και το πολιτικό.
Φωτογραφίζαμε καθημερινά την
τρέχουσα επικαιρότητα είτε στους
δρόμους απεικονίζοντας την έρημη
πόλη σε διάφορα σημεία της όπως
δρόμους, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ), αγορές, είτε στο κέντρο του
ενδιαφέροντος εκεί που γινόντουσαν
οι μάχες για τον περιορισμό της
πανδημίας, τους υγειονομικούς χώρους.
Σε γενικές γραμμές αυτό το κομμάτι του
φωτορεπορτάζ δεν σταμάτησε καθόλου
σε σχέση με τα άλλα δύο που νέκρωσαν
εντελώς για σχεδόν δυόμιση μήνες.
Το φωτορεπορτάζ σαν βασικό
εισόδημα δεν μπορεί να σε στηρίξει
οικονομικά. Πολλοί συνάδελφοι
αναλαμβάνουν και εμπορικές εργασίες
(συνέδρια, γεγονότα, λαϊκές αθλητικές
δραστηριότητες κ.α.) τα οποία όλα αυτά
θα ήταν στο ζενίθ αυτούς τους μήνες.
Όμως, ακόμα και σήμερα έχουν πάρει
αναβολή για αρκετούς μήνες αργότερα
ή κάποια αναβλήθηκαν οριστικά για
τον επόμενο χρόνο. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η μεγαλύτερη παγκόσμια
αθλητική οργάνωση, οι Ολυμπιακοί
Αγώνες ΤΟΚΥΟ 2020. Σίγουρα κάποιοι
συνάδελφοι που αναλαμβάνουν
εμπορικές δουλειές που συνδυάζονται
με το ρεπορτάζ και είναι και το βασικό
τους εισόδημα, δεν θα μπορέσουν να
ανακάμψουν εύκολα.
Το μόνο πρόγραμμα που εντάχθηκαν οι
έχοντες ΚΑΔ των φωτορεπόρτερ ήταν
το μέρισμα των 800€ για τους μήνες
Μάρτιο και Απρίλιο.

«...Αρκετοί συνάδελφοι
θα γυρίσουν σε
διαφορετικού είδους
εμπορικές εργασίες
για να μπορέσουν
να αντεπεξέλθουν
οικονομικά...»
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Ήταν σίγουρα ένα βοήθημα αλλά δεν είχε διάρκεια με αποτέλεσμα πολλοί
συνάδελφοι να αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Τα έξοδα
συνεχίζουν να τρέχουν αλλά δεν τρέχουν αναλόγως και τα έσοδα.
Η πανδημία είναι κάτι πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι αν δεν δημιουργηθεί κάποιο
εμβόλιο, δεν θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Ο κίνδυνος θα ελλοχεύει και
πολλά πράγματα που είναι αλληλένδετα μεταξύ τους θα επηρεάζουν την ροή της
εργασίας.
Αυτό εξαρτάται από τους πελάτες μας που είναι εκδοτικοί οίκοι και ιστοσελίδες.
Όταν ξεπεράσουν τα όποια οικονομικά προβλήματα που μπορεί να έχουν τότε
θα αρχίσουν και οι συναλλαγές. Βέβαια δεν είναι όλοι τους αξιόπιστοι, υπήρχαν
αλλά και θα υπάρχουν “εκδότες” που επιχειρούν να μπουν στον χώρο του
Τύπου εκμεταλλευόμενοι συναδέλφους στο έπακρο, Με αυτή τη κρίση βρίσκουν
ένα ακόμα επιχείρημα ώστε να καθυστερήσουν τις πληρωμές ή ακόμη και να
καταχραστούν τον κόπο των συναδέλφων.
Σε όλα τα θέματα -κυρίως πολιτικού περιεχομένου- όπως είναι λογικό έγινε
χρήση των μέτρων για το περιορισμό του Covid-19. Σε πολλά Yπουργεία
παραμένει αυτός ο περιορισμός ακόμα και σήμερα, πλησιάζουμε στο τέλος του
Ιουνίου και δεν είμαστε ενήμεροι πότε θα λήξει. Στα γήπεδα, διεξάγονται αγώνες
ποδοσφαίρου χωρίς θεατές και με περιορισμό του αριθμού των φωτορεπόρτερ
εντός του αγωνιστικού χώρου. Προβλέπω συρρίκνωση στον ήδη προβληματικό
χώρο μας. Αρκετοί συνάδελφοι θα γυρίσουν σε διαφορετικού είδους εμπορικές
εργασίες για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν οικονομικά.

Ο Νίκος Χαλκιόπουλος εργάζεται στον χώρο του φωτορεπορτάζ από το 1989.
Κατά καιρούς συνεργάστηκε ως freelancer με πρακτορεία του Αθλητικού και
Πολιτικού ρεπορτάζ. Αυτήν την εποχή συνεργάζεται με το Πρακτορείο InTime όπου
είναι Προϊστάμενος του Πολιτικού Φωτορεπορτάζ. Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες
του ξεχωρίζει την συμμετοχή του στις διοργανώσεις των Ολυμπιάδων του 2004 στην
Αθήνα και του 2008 στο Πεκίνο».
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ο χειρότερο με την κρίση του
Covid-19 είναι ότι κατάργησε
το αντικείμενο της δουλειάς μας.
Εν προκειμένω όλες τις αθλητικές
εκδηλώσεις με αποτέλεσμα να
βρεθούμε για δυο μήνες χωρίς
αντικείμενο και χωρίς δουλειά.
Το επάγγελμα βέβαια του
φωτορεπόρτερ βιώνει για χρόνια
τώρα κρίση με την συρρίκνωση
του Τύπου ενώ η οικονομική
κρίση των τελευταίων χρόνων με
τα μνημόνια έκανε χειρότερα τα
πράγματα.
Ο χώρος των ψηφιακών μέσων
που καλύπτει πλέον μεγάλο
μέρος της ενημέρωσης είναι
ένα αχαρτογράφητο πεδίο
που επενδύει σε μια γρήγορη
αλλά πρόχειρη και επιφανειακή
ενημέρωση χωρίς να υπολογίζει
την ποιότητα.
Η φωτογραφία γεμίζει απλώς
ένα κενό που πρέπει να περιέχει
οποιαδήποτε εικόνα στα πρότυπα
του Facebook. Έτσι, οι αναγνώστες
μαθαίνουν σε αυτό το πρόχειρο
είδος εικόνας που πλασάρεται
σαν άμεσο και αληθινό αλλά έχει
αποκτηθεί χωρίς κανόνες.
Τα προγράμματα κρατικής
βοήθειας απλώς εξασφάλισαν
ένα αξιοπρεπές χρηματικό ποσό
για ένα μήνα. Από το κράτος
όμως περιμένεις κινήσεις που θα
ορίσουν το πλαίσιο της δουλειάς
σου. Όχι παρέμβαση αλλά να
εξασφαλίσει ότι μπορείς να το
κάνεις απρόσκοπτα και με μια

Ένα νέο κύμα κωρονοϊού θα έκανε τα πράγματα ακόμα δυσμενέστερα.

«...Οι αναγνώστες
μαθαίνουν σε αυτό
το πρόχειρο είδος της
εικόνας που πλασάρεται
σαν άμεσο & αληθινό
αλλά έχει αποκτηθεί
χωρίς κανόνες...»
13 IOY

Δίνουν εικόνα και έχουν λόγο που κρίνει τα γεγονότα. Είδαμε πρόσφατα σε
εικόνες από τις ΗΠΑ να γίνονται στόχος δημοσιογράφοι και εικονολήπτες. Αυτό
δείχνει τη δύναμη που έχει η εικόνα και ο τύπος.
Σαν φωτορεπόρτερ βιώνω μια συνεχομένη ανασφάλεια. Ο χώρος μας είναι
ένας συνεχώς συρρικνούμενος χώρος. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί
θεαματικά η κατάσταση. Απλώς να σταθεροποιηθεί και να μην γίνει χειρότερη.
Πιστεύω ότι η ποιότητα (η ποιότητα περιλαμβάνει και την ηθική) στη δουλειά
μας, μας εξασφαλίζει την παρουσία μας στο χώρο της ενημέρωσης. Σε αυτό
πρέπει να επενδύσουμε.

στοιχειώδη ασφάλεια.
Οι φωτορεπόρτερ και ο Τύπος
γενικότερα έχουν σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής
γνώμης.
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Το χειρότερο που κάνει η κρίση του Covid-9 είναι που καλλιεργεί κλίμα
εσωστρέφειας σε μια κοινωνία που πρέπει να είναι ανοικτή και δημοκρατική.
Οι άνθρωποι γίνονται δύσπιστοι ακόμα και με τους οικείους τους, πόσο
μάλλον με τα Μέσα Ενημέρωσης που το χειρότερο που μπορούν να χάσουν
είναι η αξιοπιστία τους.

Ο Μάρκος Χουζούρης ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με την φωτογραφία και το
φωτορεπορτάζ μέσα από τις σπουδές του στο Τμήμα Φωτογραφίας του ΤΕΙ Αθήνας
(ήδη Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής). Πτυχιούχος πλέον του Τμήματος, όπως και μία σειρά άλλοι επιτυχημένοι
ενεργοί φωτορεπόρτερ, έχει ασχοληθεί κυρίως με το αθλητικό φωτορεπορτάζ μέσα
από τις τάξεις των πρακτορείων Action Images και EUROKINISSI. Κορυφαία στιγμή
της καριέρας του ανάμεσα σε πολλές σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις, θεωρεί την
αποστολή στην Πορτογαλία για το EURO 2004 με την κατάκτηση του τρόπαιου από την
Εθνική μας!
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Μετά την “ηρεμία” λόγω κορωνοϊού
Η κρίση του Covid-19 έθεσε
ανάμεσα σε τόσους άλλους
κλάδους και τη φωτογραφική
βιομηχανία σε στασιμότητα.

Η

Μαγαζιά έκλεισαν, εργοστάσια
σταμάτησαν προσωρινά την
παραγωγή, επαγγελματίες μπήκαν
σε αναστολή δραστηριοτήτων
σε όλο τον κόσμο. Όμως η γη
δε σταμάτησε να γυρίζει ούτε
ο κλάδος του imaging τέθηκε
σε αέναη …αργία. Σχεδόν
ξαφνικά λοιπόν έρχονται από
παντού πληροφορίες (από τα
συνήθως καλώς πληροφορημένα

Για την full frame mirrorless Canon EOS R5 έχουν χυθεί τόννοι μελάνης ή μάλλον
κτυπημάτων στα πληκτρολόγια, για τα χαρακτηριστικά της και ειδικότερα το
super duper video 8K που για πρώτη φορά υλοποιείται σε full frame mirrorless
με φωτογραφικές καταβολές. Έχει ήδη επιβεβαιωθεί ότι διαθέτει διαστημικές
προδιαγραφές όπως 8K video μάλλον χωρίς κροπάρισμα, 20fps, σταθεροποίηση επί
του αισθητήρα και 20καρέ το δευτ. Βέβαια το Ηighlight παραμένει το 8K video και
τα video καλούδια όπως 30p refresh στα 8Κ με 4:2:2 10bit χρώμα και 120p στα 4Κ,
C-Log gamma και HDR-PQ.
H επόμενη στην λίστα αναμονής Nikon Z 5 προαλείφεται να γίνει η πρώτη πραγματικά
προσιτή full frame mirrorless της εταιρίας με ανάλυση κάπου στα 24Megapixel,
διπλόεπεξεργαστή Expeed για καλύτερες ταχύτητες, USB-C με δυνατότητα φόρτισης

rumor sites) και …διαρροές για
επερχόμενες πολύ ενδιαφέρουσες
φωτογραφικές μηχανές αυτό το
καλοκαίρι.

in camera, διπλή θύρα καρτών μνήμης (Cfexpress?) 4K/60p video και προαιρετικό
grip. Παραπέρα, στο βάθος του χρονικού ορίζοντα (τέλη 2020?) διαφαίνονται
αχνά τα ενισχυμένα και ανανεωμένα μοντέλα Nikon Z 6 & Z 7 με άγνωστες ακόμη
αναβαθμίσεις.
Εννοείται ότι και ο τρίτος μεγάλος παίκτης (λέγε με Sony) δεν θα μπορούσε να
μείνει αδρανής μπροστά στην ενεργοποίηση όλων των σημαντικών ανταγωνιστών.
Έτσι σε ιντερνετική συνέντευξή του στο www.dpreview.com ο αντιπρόεδρος και
Senior General Manager Sony’s Digital Imaging Group, αξιότιμος κος Kenji Tanaka,
επιβεβαίωσε πανηγυρικά την προσδοκώμενη Sony a7S III κάπου αργά το καλοκαίρι
με τελείως καινούργιες και εντυπωσιακές προδιαγραφές που θα εντείνουν τον
ανταγωνισμό στην κατηγορία hybrid video/photo full frame mirrorless.

πιο κοντινή αναγγελία ήλθε από την Canon την περασμένη Πέμπτη 9 του μηνός,
έπεται μετά (μέσα στον Ιούλιο) η Nikon που ετοιμάζει την επόμενη full frame
στη σειρά Z και πιο αργά μέσα στο καλοκαίρι ετοιμάζεται και η Sony (επιβεβαιωμένα
σχετίζεται με την προ πολλού αναμενόμενη full frame video hybrid α7S III).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου

photo.gr/books
Περιηγηθείτε από την άνεση του σπιτιού σας στην πιο πλούσια συλλογή
φωτογραφικών βιβλίων & λευκωμάτων Ελλήνων συγγραφέων/φωτογράφων.
Η προσφορά
ισχύειοι
μέχρι
20είναι
Ιουλίου
Καθημερινά προστίθενται
νέοι τίτλοι,
τιμές
πολύ συμφέρουσες και
επιπλέον δικαιούστε ...δώρα!

photo.gr/books
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To βιβλιοπωλείο του ΦΩΤΟγράφου
EΠΙΛΟΓΕΣ

28€

€23,88

35€

€2 8

16€

30€

€12

€25,5

photo.gr/books

 512 • 

13 IOY

 2020





23

ON LINE    



O IMAGING - E 



# %#&F# $= $=

"# # -  ##H"(6
Το φάντασμα ενός μεγαλοπρεπούς παρελθόντος

Ο

διάσημος φωτογράφος/εικαστικός Man Ray, αρχηγοί κρατών, πολιτικοί, εφοπλιστές, διεθνείς καλλιτέχνες και
τόσοι άλλοι φιλοξενήθηκαν στη βίλα που σήμερα μοιάζει με κουφάρι. Το ότι οι πόρτες ήταν χρυσές και οι
οι τοίχοι από μάρμαρο Πεντέλης, αποτελεί μόνο μια μνήμη, τις πόρτες άλλωστε τις έχουν κλέψει προ πολλού και
πιθανότατα κοσμούν, στα κρυφά, κάποιες άλλες βίλες. Οι νεότεροι ίσως να αναρωτιούνται ποιός ήταν ο Αλέξανδρος
Ιόλας (1907-1987) και γιατί να μας ενδιαφέρει η παρηκμασμένη βίλα του. Όμως ο μεγάλος αυτός συλλέκτης έργων
τέχνης, είχε καταφέρει να μεσουρανεί στο διεθνές πολιτιστικό στερέωμα της εποχής του και να περιτριγυρίζεται από
σούπερ σταρ του jet set και των τεχνών. Ο Ιόλας ήταν ένας πολίτης του κόσμου ο οποίος διαδραμάτισε σπουδαίο
ρόλο στη σύγχρονη τέχνη της Ελλάδας αλλά κυρίως στο εξωτερικό. Δεν άργησε βέβαια να κάνει την εμφάνισή της
ο φθόνος και διάφορα πολιτικά συμφέροντα κι έτσι άρχισε το όνομά του να λοιδορείται. Όταν πέθανε, με αρκετές
βαριές κατηγορίες στο πρόσωπό του, η κατοικία-μουσείο στην Αγία Παρασκευή λεηλατήθηκε και ρήμαξε. O ίδιος
πριν φύγει από την ζωή, άφησε όλη του την περιουσία στο ελληνικό Δημόσιο υπό έναν όρο: “να αποκατασταθεί
το όνομά μου γιατί πόρνος, αρχαιοκάπηλος και ναρκομανής δεν υπήρξα ποτέ”. Και γιατί θυμηθήκαμε ξαφνικά τα
περασμένα μεγαλεία; Διότι επιτέλους ανακοινώθηκε επίσημα από τo Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων η
μετατροπή της Βίλας Ιόλα σε Κέντρο Πολιτισμού: “Βασική επιδίωξη είναι η διατήρησης της υπάρχουσας μορφής
του κτηρίου (διαμερισματοποίηση) στο πνεύμα ενός μουσείου μοντέρνας τέχνης. Η διάταξη των εννέα αιθουσών
στο ισόγειο προσφέρει κυκλική ροή των επισκεπτών. Η αίθουσα της τραπεζαρίας, με το μαρμάρινο τραπέζι, θα
διαμορφωθεί σε αίθουσα συσκέψεων και συνεδριάσεων”. Aς ευχηθούμε, τα έργα να προχωρήσουν γοργά, για
να μην κλαπεί και ένα από τα τελευταία συλλεκτικά κομμάτια που απομένουν στο κτήμα, αυτό το… ασήκωτο
μαρμάρινο τραπέζι.
ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΔΕΚΗ
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Canon
H μεγαλύτερη παρουσίαση της χρονιάς με full frame mirrorless EΟS R5 και ΕΟS R6
Όταν η Canon ανήγγειλε την EOS
R μαζί με την μοντέρνα μοντούρα
RF το Σεπτέμβριο του 2018,
υπήρξαν αρκετοί ενδοιασμοί.
Mερικοί εξέφρασαν την άποψη
ότι η ομολουμένως σοβαρή
εμπλοκή της στις mirrorless με full
frame πλέον μοντέλα (πέρα της
“ερασιτεχνικής” σειράς EOS-M),
είχε καθυστερήσει πέραν του
δέοντος και είχε δώσει χώρο στη
Sony να επεκταθεί τόσο ώστε να
έχει ηγεμονεύσει στο περίβλεπτο
αυτό κομμάτι της αγοράς,
που ανεξαρτήτως όλων των
άλλων, οδηγεί τις τεχνολογικές
εξελίξεις. Όμως ένα τόσο μεγάλο
εργοστάσιο δεν κάνει βεβιασμένες
κινήσεις. Είναι εξάλλου ίδιο
της ιαπωνικής νοοτροπίας

Α

του επιχειρείν να μελετούν
προσεκτικά τον ανταγωνισμό και
να προχωρούν με προσεκτικά
υπολογισμένα βήματα, χτίζοντας
γκάμα.

της τελευταίας.
Xωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, η Canon υπόσχεται καλύτερη δυναμική
περιοχή και θεαματική αύξηση στο pixel readout (ταχύτητα ανάγνωσης δεδομένων).
Ως προς το autofocus το σύστημα Dual Pixel καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια του
αισθητήρα με 5940 επιλέξιμα σημεία και 1053 ζώνες εστίασης. Η εντυπωσιακή καινοτομία
στο autofocus έγκειται στους αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για την αναγνώριση
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υτό ακριβώς έκανε η Canon στο διάστημα που παρεμβλήθηκε. Άρχισε να “οικοδομεί”
τη γκάμα EOS R παρουσιάζοντας λίγο μετά την φθηνότερη και απλούστερη EOS RP
σαν άνοιγμα σε πιο χαμηλά budget, και αρκετούς σπουδαίους φακούς με τη νέα μοντούρα.
Τώρα ήλθε το πλήρωμα του χρόνου να συμπληρωθεί λειτουργικά η γκάμα με τα πιο
πρόσφατα αλλά και πιο επιφανή μέλη, τις προαναγγελθείσες EOS R5 και R6, δύο μοντέλα
τα οποία επιτέλους δικαιώνουν τη φιλοσοφία της σειράς Canon EOS R, έστω και αν ξεκίνησε
διστακτικά δύο χρόνια πριν.
Mετά από τόσες σχετικές -ανεπίσημες και μη- δημοσιεύσεις, διαρροές και φημολογίας,
επιτέλους η EOS R5 είναι γεγονός. Μια μηχανή που η φήμη της προηγήθηκε της
παρουσίασής της, κυρίως χάρη στην πρωτιά του 8Κ video, σπάνιου ακόμη και στον χώρο
των επαγγελματικών βιντεοκαμερών. Όμως η R5 είναι πολύ περισσότερα πράγματα και
μαζί με την εμφανισιακά και τεχνολογικά παρόμοια R6, προωθούν την ανταγωνιστικότητα
της σειράς πολλά βήματα προς τα εμπρός. Κέντρο ενδιαφέροντος της μηχανής είναι ο νέος
full frame αισθητήρας Dual Pixel CMOS με ανάλυση 45 Megapixel, υποστηριζόμενος από
νέο επεξεργαστή Digix X, ίδιον με αυτόν που φοράει η ναυαρχίδα των DSLR Canon EOS
1DX MkIII, και μάλιστα με σταθεροποίηση επί του αισθητήρα (ως 8stop με συνδυασμό της
σταθεροποίησης εντός φακού*). Έτσι ικανοποιείται ένα μακροχρόνιο αίτημα των φίλων της
Canon που απαιτούσαν σύστημα ΙΒΙS (In Body Image Stabilization). Nα πούμε βέβαια ότι η
ευαισθησία (ως ΙSO 51200 native) δεν είναι αντίστοιχη της EOS 1DX MkIII (ως ΙSO 102400
native) και αυτό οπωσδήποτε σχετίζεται με τη κατά πολύ μικρότερη εγγενή ανάλυση (20ΜΡ)





26

ON LINE    

O IMAGING - E 




προσώπων και ζώων.
Παρά τη μεγάλη ανάλυση 45ΜΡ που προϋποθέτει
επεξεργασία τεράστιου όγκου δεδομένων για κάθε
καρέ, η EOS R5 πρωτοπορεί στην κατηγορία της
σε θέματα ταχύτητας φθάνοντας τα 12fps ριπή με
τον ηλεκτρομηχανικό φωτοφράκτη και τα 20fps με
τον φωτοφράκτη σε ηλεκτρονική λειτουργία. To δε
buffer (ενδιάμεση μνήμη) είναι πολύ μεγάλο 260
C-RAW αρχεία ή 180 ασυμπίεστα RAW (CR3) αν
αποθηκεύονται σε κάρτα Cfexpress ή 87 σε SD UHS-II.

Video
Το πιο πολυσυζητημένο χαρακτηριστικό της
EOS R την βάζει αυτόματα στο “μάτι” των ημι/
επαγγελματικών παραγωγών με το απίστευτο 8Κ
(όχι βέβαια ότι το χρειάζεται όλος ο κόσμος). Έχουμε
και λέμε λοιπόν: 8Κ σε DCI 8192x4320 ή UHD 7680
x4320 σε μορφές RAW, All-I και ΙΡΒ σε frame rate
30p, 24p & 23,98p. Aν πάμε στο 4Κ το frame rate
φθάνει το απίστευτο 120p για slow motion υψηλής
ευκρίνειας. Να σημειώσουμε ότι το dual pixel AF
ισχύει κανονικά στη βιντεοσκόπηση. Όλα αυτά
υποστηρίζονται σε δειγματοληψία από 12bit και 10bit
4:2:2 Canon Log ως 8bit κατ επιλογή.
Μέχρι στιγμής το ρεκόρ σταθεροποίησης -7stop- το
είχε η Olympus OM-D E-M1 III (με το πλεονέκτημα
του πολύ μικρότερου αισθητήρα υπέρ της). Tώρα
το κατακτά η EOS R5 με 8stop, συνδυάζοντας δύο
stabilizer (φακού και αισθητήρα) ενώ σημαντικό
ρόλο παίζει ο επεξεργαστής Digic X που αναλύει
σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα από τους
γυροσκοπικούς αισθητήρες και τα επιταχυνσιόμετρα.
Η EOS R5 εντυπωσιάζει με την πολυτυπία των
αρχείων εικόνας. Υποστηρίζει το δικό της RAW
format CR3 14bit ή συμπιεσμένο C-RAW μαζί με το
πρωτότυπο Dual Pixel RAW (κατ’ αποκλειστικότητα).
Επίσης σώζει σε 10bit HEIF (απωλεστικής συμπίεσης
format που προωθεί και η Apple) το οποίο μετατρέπει
σε JPEG in camera.

Βασικά χαρακτηριστικά
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Αισθητήρας full frame Dual Pixel 45Megapixel
σχεδιασμένος in-house και επεξεργαστής Digic X
EVF 5,76εκ. Dot και αρθρωτή οθόνη αφής
Στεγανοποιημένο σώμα
Eύρος ευαισθησίας ISO range of 100-51200
(επεκτάσιμη ως ISO 102400)
Autofocus 5940 σημείων και 1053 ζωνών
Οπτική σταθεροποίηση επί του αισθητήρα
Ριπή 20fps (ηλεκτρονικό κλείστρο)
Video 8K DCI/UHD 30p/ 4K 120p με εσωτερική
καταγραφή σε κάρτα CFexpress 10bit 4:2:2
Canon Log ή HDR PQ
Αποθήκευση διπλό slot CFexpress & SD UHS-II
Wiress WiFi 2,4/5GHz και Bluetooth 4,2LE
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Canon EOS R 6
Όπως διαπιστώνουμε αναλύοντας τις γκάμες όλων των κατασκευαστών
(Sony, Panasonic, Nikon) είναι της μόδας να υπάρχουν σχεδόν
πανομοιότυπα μοντέλα από εξωτερική άποψη που να μοιράζονται το ίδιο
σώμα με παραλλαγές αλλά να έχουν κάποιες ουσιαστικές εσωτερικές
διαφορές. Την ίδια στρατηγική υιοθέτησε και η Canon με τη “μικρή
αδελφή” της EOS R5, την EOS R6. Aπό την αρχή να προβλέψουμε ότι το
μικρότερο μοντέλο προοιωνίζεται να έχει πολύ καλή εμπορική καριέρα
αφού επαναλαμβάνει σχεδόν τα περισσότερα προηγμένα στοιχεία της
μεγαλύτερης Canon και σίγουρα δεν είναι απαραίτητα στους πάντες τα
45Megapixel ή το 8Κ video.
Στο ίδιο βασικό σώμα βρίσκουμε full frame αισθητήρα 24MP Dual Pixel
με το ίδιο ακριβώς autofocus, ίδιο σταθεροποιητή, καλύτερο burst mode
(ως 1000 C-RAW αρχεία), 4Κ/60p video αλλά και μικροτροποποιήσεις
στο επάνω μέρος όπως απουσία του ενδεικτικού panel λειτουργιών και
κλασικό επιλογέα λειτουργιών PSAM.
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CaptureOne
Στην Αθήνα το νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης
Ακούμε κατά καιρούς ότι γνωστές
πολυεθνικές επιλέγουν τη χώρα μας
για να ιδρύσουν διάφορα τμήματα και
παραρτήματά τους. Τα παραδείγματα

Π

αρκετά – πλην όμως κανένα ως τώρα
δεν αφορούσε τον κλάδο imaging. Γι’
αυτό όταν μία γνωστή εταιρία από τον
διεθνή χώρο του imaging, αποφασίζει
να εγκαταστήσει στην Αθήνα το νέο
της κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης, τότε
το νέο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Iδιαίτερα, αν σκεφθεί κανείς ότι
το τμήμα R&D, όπως διεθνώς έχει
επικρατήσει να ονομάζεται, είναι η
κοιτίδα των νέων ιδεών και η καρδιά

αντίπαλος του Adobe Lightroom στο χώρο των RAW editor προγραμμάτων
με πολύ ισχυρά εργαλεία για τους απαιτητικούς χρήστες-φωτογράφους. Η
Capture One έχει επιχειρηματικά ανεξαρτοποιηθεί πλήρως από την Phase One
και με έδρα τη Δανία απασχολεί περίπου 200 εργαζόμενους.
Υπενθυμίζουμε με την ευκαιρία, ότι τo Capture One υπήρξε το πρώτο
ανεγνωρισμένο RAW converter, πριν το Lightroom. Στις τελευταίες του
εκδόσεις (τρέχουσα version Capture One 20) έχει αποκτήσει και ρόλους
Photo Edit και Asset Management προκειμένου να διατηρήσει ψηλά την
ανταγωνιστικότητα. Έτσι ενσωματώνει βελτιώσεις στο χρηστικό περιβάλλον,
έχει προσθέσει ισχυρά εργαλεία μασκαρίσματος και δυνατότητα επέκτασης του
οικοσυστήματος μέσω plug-ins, διαφορετικό interface που θυμίζει Lightroom,

κάθε εταιρίας software.

νέα δομή των μενού, μασκαρίσματα, shortcuts, εξομοίωση εμουλσιόν φιλμ,
υποστήριξη Applescript κλπ.
Στην Αθήνα, όπως ανεκοίνωσε ο υπεύθυνος του Τμήματος Ε & Α κ. Κώστας
Καστριγιαννάκης, η επιχείρηση θα ξεκινήσει με 37 άτομα με στόχο σε βάθος
δύο χρόνων και ίσως νωρίτερα, οι απασχολούμενοι software engineers
να φθάσουν τα 60, όλοι μηχανικοί πληροφορικής, απόφοιτοι Ελληνικών
Πανεπιστημίων. Σύμφωνα με δήλωσή του: “Η εταιρεία μας συνεργάζεται με
ισχυρούς παίκτες του λιανεμπορίου αλλά και με eshops, καθώς μέσω της
πλατφόρμας οι πελάτες μας μπορούν να αποδώσουν με ακρίβεια τα χρώματα
και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Έτσι, γλιτώνουν και από τις
επιστροφές αλλά και από περιττά έξοδα”.
Όταν δε ο επικεφαλής τεχνολογικών υπηρεσιών (CTO) της Capture One κ.
Χανς Σκόβγκαρντ συμπληρώνει ότι “ …Η Ελλάδα διαθέτει σπουδαία ταλέντα
με λογικό κόστος και δυτική σκέψη…” τότε τα νέα είναι πραγματικά ευχάριστα.

 512 • 

13 IOY

 2020

ρόκειται για την Capture One που αποσχίστηκε από την Phase One στα
τέλη του 2019. Θυμίζουμε ότι η πλατφόρμα Capture One ειδικεύεται
στην διαχείριση/επεξεργασία/αρχειοθέτηση φωτογραφιών που παράγουν όλες
οι γνωστές φωτογραφικές μηχανές και φυσικά η Phase One, όντας βασικός
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 )#+" Canon
Παρουσίαση μαζί με EOS R5/R6

Τ

ο μεγάλο οnline event της Canon την περασμένη Πέμπτη όπου έδειξε για πρώτη φορά επίσημα και
ολοκληρωμένα το βαρύ πυροβολικό της δηλ. τις full frame mirrorless ΕΟS R5/R6, πλαισιώθηκε με το
λανσάρισμα αρκετών νέων φακών.
- Πρωτοτυπία αποτελούν οι δύο super telephoto 600mm και 800mm με σταθερό διάφραγμα f/11 με σχεδίαση DO
(Diffractive Optics) που επιτρέπει υλοποίηση με πολύ μικρότερες εξωτερικές διαστάσεις σε σχέση με συμβατικούς
αντίστοιχους φακούς ίδιων εστιακών αποστάσεων. Ενσωματώνουν ακόμη οπτική σταθεροποίηση ως 5stop.
- Στη δημοφιλή κατηγορία των φακών πορτραίτου 85mm παίζει ο καινούργιος Canon RF 85mm f/2 Macro IS STM
με την διαφορά ότι διπλασιάζει την αξία του και ως macro (0,5x - άρα δεν είναι “πραγματικός” macro με βάση την
“υποχρέωση” κάθε macro να προσφέρει αναπαραγωγή 1x lifesize). Με βάση όλες τις ενδείξεις, παίζει στην ίδια
σειρά που εγκαινίασε ο RF 35mm r/1,8 IS STM, αποτελώντας μια πιο προσιτή εναλλακτική λύση απέναντι στους
πιο ακριβούς και πιο γρήγορους φακούς της σειράς RF. Περιλαμβάνει 12 στοιχεία σε 11 ομάδες, εκ των οποίων
ένα ειδικό στοιχείο χαμηλής διάχυσης UD. Το ενσωματωμένο stabilizer IS προσφέρει πλεονέκτημα ως 5stop στα
σώματα EOS R/RP και ως 8stop σε συνεργασία με τα καινούργια σώματα EOS R5/R6 που διαθέτουν επιπλέον IBIS.
- O Canon RF 100-500mm f/4,5-7,1 είναι ο πρώτος superzoom για τη μοντούρα RF με ενσωματωμένο stabilizer
τελευταίας γενιάς 5stop. Aπό σχεδιαστικής πλευράς είναι αρκετά πολύπλοκος με 20 κρύσταλλα κατανεμημένα σε
14 ομάδες. Από αυτά έξι είναι χαμηλης διάχυσης UD και ένα SuperUD. Υπάρχουν δύο ομάδες κινητών στοιχείων
εστίασης με ξεχωριστά μικρομοτέρ Nano USM για την οδήγηση του autofocus.
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lympus 150-400mm f/4,5 , 6(,#$(, converter
Έναρξη παραγωγής ως το χειμώνα

Π

αρά τα προβλήματα που ταλανίζουν το brandname, με επικείμενη την εκχώρηση του τμήματος imaging στο
επενδυτικό κεφάλαιο JIP, το πρόγραμμα για νέα προϊόντα Olympus δεν ακυρώνεται. Έτσι μαθαίνουμε ότι ο ήδη
προγραμματισμένος super telephoto zoom 150-400mm f/4,5 που είχε αρχικά ανακοινωθεί τον Ιανουάριο 2019,
θα βγει κανονικά στα καταστήματα τον χειμώνα. Ταυτόχρονα, προαγγέλθηκαν δύο νέοι φακοί Zuiko στον οδικό
χάρτη Olympus ένας ΕD 8-25mm f/4 Pro και ένας macro xωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. Ο πρώτος μαζί με το
ενσωματωμένο converter 1,25x φθάνει (σε ισοδυναμία) ως τα 1000mm (λόγω του crop factor 2x στο Μicro 4/3).

Canon Image Prograf
Pro300
Nέος A3+ printer

O

μικρότερος στη σειρά ΙmagePrograf
εκτυπωτής της Canon, παρουσιάστηκε
στη σκιά της online εκδήλωσης για τις νέες
Canon EOS R5/R6. Αποτελεί την προσπάθεια
της Canon να φέρει σε μικρότερες διαστάσεις
την πετυχημένη συνταγή του Pro1000. Tυπώνει
με 10μέλανο σύστημα pigment μελανιών
LuciaPro, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται
ένα Chroma Optimizer που μειώνει φαινόμενα
μεταμερισμού και bronzing ενώ βελτιώνει
την τονικότητα. Επίσης το μελάνι Matte Black
συμβάλλει στην βέλτιστη αποτύπωση των
λεπτομερειών και των τόνων του γκρι στα α/μ
τυπώματα. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται
μέσω την έγχρωμης οθόνης 3in. Όπου
παρέχονται ενδείξεις για τη στάθμη μελανιών,
την επιλογή χαρτιών, τα μενού κλπ. Συγκριτικό
πλεονέκτημα ειδικά για την κατηγορία Α3+
αποτελεί το software καλιμπραρίσματος (plugin
για Photoshop/Lightroom ή αυτόνομο) Canon
Professional Print & Layout.
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Sony Grand Master
Eπαύξηση γκάμας με 12-24mm f/2,8GM

Έ

νας καινούργιος φακός στην upper class σειρά
Sony Grand Master αποτελεί πάντα είδηση, για το
design και βέβαια λόγω τιμής... Ο νέος υπερευρυγώνιος
zoom είναι ο πιο γρήγορος στην κατηγορία του και
στοιχίζει “μόλις” 3.000δολ. Λόγω μεγάλης διαμέτρου
του κυρτού εμπρός στοιχείου δέχεται ειδικά φίλτρα
ζελατίνας και το μέγεθός του είναι 97,6x137mm με το
βάρος να φθάνει τα 845γρ. Αποτελείται από 17 οπτικά
κρύσταλλα σε 14 ομάδες. Τρία αυτά έχουν σχεδίαση
XA (Extreme Aspherical) και επιπλέον υπάρχει ένα
“απλό” ασφαιρικό. Παραπέρα βρίσκουμε δύο στοιχεία
χαμηλής διάχυσης SuperED και τρία ED με αποστολή
τη διόρθωση των πλευρικών χρωματικών εκτροπών
που ταλαιπωρούν τους υπερευρυγώνιους λόγω
κυρτότητας των στοιχείων και μεγάλου οπτικού πεδίου.
Στο εμπρός στοιχείο έχει εφαρμοστεί ειδική επίστρωση
Nano AR για την μείωση των φαντασματωδών ειδώλων
και της θάμβωσης καθώς και επίστρωση fluorine που
“απωθεί” τα δακτυλικά αποτυπώματα και τη βρωμιά.
Ο μηχανισμός ίριδας διαφράγματος περιλαμβάνει
9 πτερύγια ενώ η εστίαση γίνεται εσωτερικά. Πολύ
ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός autofocus που
ελέγχεται από τέσσερα γραμμικά μοτέρ και σύστημα
πλεόντων στοιχείων με βήμα απόκρισης 1/60sec.

Pixii A1112
Mια “digital rangefinder” για λίγους

Τ

ο σύστημα rangefinder Leica M έχει εμπνεύσει γενιές
φωτογράφων καθώς και κάποιους τρίτους κατασκευαστές
όπως τη Minolta (CL/CLE) και τη Voigtlander (Bessa R2) πάντα
με την φιλοσοφία του φιλμ. Όμως στην ψηφιακή εποχή μας
δνε υπήρχε το ψηφιακό ισοδύναμο (με την εξαίρεση βεβαίως
των ψηφιακών σωμάτων Leica). Το κενό αυτό σκέφθηκε να
καλύψει πριν δύο χρόνια η πρωτοεμφανιζόμενη startup
Pixii παρουσιάζοντας το concept της digital rangefinder με
μοντούρα Leica M. Σήμερα, δύο χρόνια μετά η ιδέα αποδίδει
καρπούς. To Pixii Model A1112 αποτελεί χειροπιαστή
πραγματικότητα. Έχει αισθητήρα APS-C (και όχι full frame)
12Μegapixel, ηλεκτρονικό κλείστρο, μόνον ψηφιακό
προσοφθάλμιο ΟLED και καθόλου (!!) οθόνη στην πλάτη.
Όσοι θέλουν, μπορούν να χρησιμοποιούν το κινητό τους.
H Pixii πρωτοτυπεί επίσης και σε άλλα σημεία. Δεν δέχεται
κάρτες μνήμης παρά μόνον έχει ενσωματωμένη μνήμη 4 ή
8GB ανάλογα με την έκδοση, ούτε αποσπώμενη μπαταρία
(η τελευταία μένει ενσωματωμένη όπως στα περισσότερα
σημερινά smartphone). Και αν κάποιοι περίμεναν μια
προσιτή ευκαιρία να φορέσουν σε εναλλακτικό σώμα τους
manual Leica M φακούς τους από την εποχή του φιλμ, ας
μην βιαστούν να χαρούν ιδιαίτερα. Θα στοιχίζει πάνω από
3.000δολ. Όχι ακριβώς η Leica του φτωχού!
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Tελευταίες ημέρες
για τη συμμετοχή σας.
Λήξη: 15 Ιουλίου

Συνδεθείτε μαζί μας
Συνδεθείτε μαζί μας
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 cross-media $+,#$
Τί κάνει ένας φωτορεπόρτερ στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας;

Π

όσες φορές τα έχουμε προσπεράσει μέσα στο κυκλοφοριακό κομφούζιο της αθηναϊκής λεωφόρου, δίχως να έχουμε
ρίξει ούτε μια ματιά; Κι όμως αποτελούν ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της Αθήνας και ανήκουν στην μοναδική
αρχιτεκτονική του Bauhaus. Και όπως σημειώνει ο καθηγητής αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ, Τάσης Παπαϊωάννου, «Τα Προσφυγικά
είναι αναπόσπαστο τμήμα του κτιριακού πολιτισμού της πρωτεύουσας. Το αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν
σημαίνει πως αποτελούν συγχρόνως μουσεία του εαυτού τους».
Εδώ και χρόνια καταρρέουν, αλλά αποτελούν και την μεγαλύτερη κατάληψη στέγης στην Ευρώπη (πάνω από 500 άτομα
από 30 διαφορετικές εθνικότητες έχουν βρει τα τελευταία 10 χρόνια καταφύγιο εκεί). Tώρα έρχεται ο γνωστός φωτορεπόρτερ
Νίκος Πηλός, με την δημοσιογράφο Νατάσσα Μπλάτσιου και συνδημιουργούν το The Refuge. Τα δυο τελευταία χρόνια
συνεργάζονται για την παραγωγή του πολυμεσικού έργου, μια καινοτόμα πλατφόρμα αφήγησης, όπου λέξεις, φωτογραφίες
και βίντεο λειτουργούν διαδραστικά και παίρνουν την μορφή μιας πλατφόρμας με multimedia επεισόδια, ενός ντοκιμαντέρ
και ενός λευκώματος. “Στόχος μας είναι να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά οπτικοακουστικά μέσα για να δημιουργήσουμε
ξεχωριστά νήματα αφήγησης: από ένα οπτικά κατακερματισμένο insta-story μέχρι ένα κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ.” Tο
πρότζεκτ πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του α’ κύκλου του πυλώνα #incubator του iMEdD.
Περισσότερα στον σύνδεσμο: www.therefuge.eu

Blank Wall Gallery
Το χρώμα του πάθους και του έρωτα

Η

πρώτη ομαδική έκθεση, μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων, αφιερώνεται στο πιο
έντονο χρώμα της παλέτας, το Κόκκινο βέβαια. Η
καθιερωμένη πλέον έκθεση της Blank Wall, αφού
πραγματοποιείται σχεδόν κάθε χρόνο, παρουσιάζει
έργα φωτογράφων από διάφορες χώρες. Το μήνυμα
της έκθεσης “RED” είναι αισιόδοξο και επίκαιρο στην
παρούσα συγκυρία και οι διοργανωτές επιθυμούν να
το μεταφέρουν σε όλους τους επισκέπτες της έκθεσης.
Διάρκεια: Μέχρι 15 Ιουλίου 2020
Διεύθυνση: Φωκίωνος Νέγρη 55 Κυψέλη
Πληροφορίες: 2114052138,
www.blankwallgallery.com
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# Drones +# $#… )#,"*+!

Π

ριν λίγες μόλις ημέρες, διαδόθηκε με ταχύτατους ρυθμούς στα κοινωνικά δίκτυα, βίντεο
όπου αποτυπώνονται εντυπωσιακά πλάνα από τον υδροβιότοπο του Αγίου Μάμα στην
Χαλκιδική. Στο επίκεντρο της αεροβιντεοσκόπησης, βρίσκουμε χιλιάδες υπέροχα φλαμίγκο
αλλά και τα… μωρά τους, τα οποία ήρθαν στον κόσμο μόλις πρόσφατα. Η γέννησή τους
μάλιστα σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την σημασία των ελληνικών προστατευόμενων
περιοχών. Όμως όσο χαριτωμένα κι αν είναι, για ποιόν ακριβώς λόγο αναφερόμαστε εδώ στα
γνωστά μας φλαμίγκο; Διότι κάθε τεχνολογική ανακάλυψη, έχει τελικά την θετική αλλά και την
αρνητική της όψη. Και τα drones αποδεικνύονται άκρως επικίνδυνα για ένα πολύ σημαντικό
οικοσύστημα της χώρας μας.
Σε τέτοιον βαθμό που η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ο Φορέας Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και άλλες οργανώσεις, απευθύνουν έκκληση
προς ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους και βιντεογράφους, να μην πετούν τα
drones τους, σε καμία απολύτως περίπτωση, πάνω από προστατευόμενες περιοχές. Και για
του λόγου το αληθές, ιδού μέρος της ανακοίνωσης: Η πτήση drones σε Προστατευόμενες
Περιοχές ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος (Απόφαση Αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422, ΦΕΚ 3152-Β-2016, Κανονισμός – γενικό
πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών), ενώ από νομική άποψη
η σκόπιμη ενόχληση των άγριων πουλιών, συμπεριλαμβανομένης της φωτογράφησης,
κινηματογράφησης και βιντεοσκόπησής τους, ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής των
νεοσσών, ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ.”
Ας το σκεφτούμε λοιπόν καλύτερα, όλοι όσοι λατρεύουμε την αεροφωτογραφία κι ας
μη διαταράσσουμε τα ευαίσθητα οικοσυστήματα των υδροβιότοπων όπου διαβιούν τα
εντυπωσιακά αυτά πλάσματα που μας εμπιστεύτηκαν και ταξίδεψαν μέχρι την χώρα μας για να
διαιωνίσουν το είδος τους.
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We Love Photo Books

= )($*#)+= +!6=
Το πρώτο του φωτογραφικό λεύκωμα εκδίδει ο ιατρός
Δημήτρης Τσακίρης με στιγμιότυπα δρόμου από 44 χώρες του
πλανήτη μας. Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί αυτό το λεύκωμα, είναι
η ενότητα «Ζωγραφική με κάρβουνο», στην οποία παρουσιάζονται
έργα τα οποία έχει φιλοτεχνήσει ο Χρήστος Αλαβέρας,
χρησιμοποιώντας τις φωτογραφίες του λευκώματος. Ο καλλιτέχνης
είχε, μάλιστα, την έμπνευση να τα ενώσει σε μια αλληλουχία, σε
χαρτί-ρολό δεκαπέντε μέτρων, καταφέρνοντας να δημιουργήσει ένα
road movie. Με αυτόν τον τρόπο πέτυχε μια σύνδεση της ζωγραφικής
με τη φωτογραφία, δίνοντας, παράλληλα, αυτήν τη διαφορετική
οπτική της φωτογραφικής διαδρομής στις εικόνες του Δημητρίου
Τσακίρη. Το βιβλίο «Στιγμές δρόμου στον κόσμο - Street Moments
from Αround the World», κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις IANOS.
Περισσότερες πληροφορίες για το λεύκωμα: https://www.ianos.gr

Το νέο της βιβλίο “Faranji”
εκδίδει η Χαρά Σκλήκα
Εμφανίζονται εικόνες και κείμενα από
το οδοιπορικό της στην Αιθιοπία.
Την παρουσίαση θα προλογίσει ο
Κωστής Αντωνιάδης, φωτογράφος και
επιμελητής του βιβλίου.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί
στην όμορφη Αντίπαρο,
στις 8 Αυγούστου 2020,
στην Αίθουσα Τέχνης «Αντί».

Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ
Μεγάλες προσφορές σε λευκώματα

Α

πό τις 10 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου στα βιβλιοπωλεία του ΜΙΕΤ, σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, θα βρείτε μεγάλες προσφορές στις εκδόσεις του ΜΙΕΤ και
άλλων ιδρυμάτων. Στις προσφορές, θα βρείτε επιλεγμένους τίτλους από καταλόγους
τέχνης, CD τη Φιλοσοφία, την Ιστορία, και πολλά άλλα. Επιπλέον στις φετινές
καλοκαιρινές προσφορές συμμετέχουν με επιλεγμένες εκδόσεις οι Πανεπιστημιακές
Εκδόσεις Κρήτης, το Ίδρυμα Παναγιώτη και Έφης Μιχελή, το Kέντρο Μικρασιατικών
Σπουδών και η Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας /
Ιδρυτής Σχολής Μωραϊτη.
Πληροφορίες: www.miet.gr

photo.gr
Το έγκυρο φωτογραφικό site
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