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Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΜΕΤΡΑΕΙ… ΡΟΥΒΛΙΑ

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΕΞΟΧΙΚΑ
ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ,
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΠΙΖΟΥΝ
ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

...       ;

Η «ΑΓΝΩΣΤΗ»
ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ ΠΟΥΤΙΝΑ

Π

ώς προετοιμάζουμε στην Ελλάδα την

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΙΟ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ

elite που θα διαχειριστεί τα φωτογραφικά
πράγματα της χώρα μας μετά από 10 – 20 - 30
χρόνια; Πού μορφώνεται, πώς διαπαιδαγωγείται,
πώς και πού αποκρυσταλλώνει άποψη για

ΤΕΥΧΟΣ 524

την τέχνη της φωτογραφίας; Είναι εφικτό το
εκπαιδευτικό μας σύστημα να πετύχει κάτι τέτοιο
ή αφήνουμε τα πράγματα στην τύχη τους και
ότι... βρέξει - η Αγγλία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ - ας
κατεβάσει; Και για να καταλαβαινόμαστε όταν
λέω “elite” εννοώ αυτή την μικρή κάστα ατόμων
που αύριο μεθαύριο θα διαδεχθεί όσους σήμερα
δραστηριοποιούνται σε ηγετικές θέσεις σε όλους
του τομείς της φωτογραφικής δραστηριότητας της
χώρας μας. Αυτούς τους λίγους που οι αποφάσεις
τους θα καθορίσουν το μέλλον της ελληνικής
φωτογραφίας. Θα μου πείτε εδώ ο κόσμος καίγεται
και συ ψάχνεις για ψύλλους στ’ άχυρα...
Αντιπαρέρχομαι αυτή την μηδενιστική και
απαισιόδοξη άποψη για να σας πω πως
διαχειρίζονται αυτό το θέμα οι γείτονές μας,
οι Τούρκοι. Στην Κωνσταντινούπολη το κρατικό,
πολύ γνωστό και καλό Πανεπιστήμιο Mimar
Sinan, διαθέτει ένα πολύ καλά οργανωμένο
Τμήμα Φωτογραφίας που ιδρύθηκε το 1978 (Εμείς
ιδρύσαμε το Τμήμα Φωτογραφίας στο ΤΕΙ Αθήνας
το1985). Για να σπουδάσει κάποιος σε αυτό θα
πρέπει -σημειώστε το παρακαλώ- να διαθέτει
ήδη πρώτο πτυχίο Πανεπιστημίου οποιασδήποτε
ειδικότητας. Δηλαδή να μπορεί να πιστοποιήσει
επίπεδο γνώσεων πανεπιστημιακού επιπέδου.
Διευκρίνιση: όχι για να κάνει μεταπτυχιακές
σπουδές αλλά για να γραφτεί στο πρώτο έτος!
Το πράγμα έχει και συνέχεια. Κάθε χρόνο το
Πανεπιστήμιο δέχεται περίπου 800 αιτήσεις
εγγραφής για να επιλέξει μετά από πολύ ειδικές
και αυστηρές εξετάσεις μόνον 30 (τριάντα) άτομα
που θα φοιτήσουν δωρεάν - μιας και
το πανεπιστήμιο είναι κρατικό.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται οι
υποψήφιοι καθορίζονται από το ίδιο το
Πανεπιστήμιο και όχι από την κεντρική κυβέρνηση
με λογικές τύπου πανελλαδικών εξετάσεων.

 199 • 

17 

 2013

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ

ΤΗΣ ΔΙΠΛΑΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Πρόσωπα μιας κοινότητας που συρρικνώνεται
μιλούν για τη ζωή τους στην Ελλάδα σήμερα, τον υφέρποντα
αντισημιτισμό και τις προκλήσεις της Χρυσής Αυγής

Την Κυριακή το ‘‘Κ’’ της κυριακάτικης ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ κυκλοφορεί με ειδική
αναφορά στο μονοθεματικό τεύχος Νο 3 του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ για το ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Ιδού κάποιες από αυτές τις πολύ ειδικές εξετάσεις: Οι εξεταζόμενοι δεν
δείχνουν φωτογραφίες τους αλλά τους δείχνουν! Βλέπουν μία σειρά
από 15 εικόνες και πρέπει να περιγράψουν τι είδαν σε αυτές. Δεν τους
τρελαίνουν με το Ρhotoshop και τα διάφορα καλούδια της ψηφιακής
τεχνολογίας, αλλά τους βάζουν σιγά - σιγά να εντρυφήσουν στη
φιλοσοφία και τη λογική της φωτογραφίας – κρατηθείτε - μέσα από
τεχνικές λήψης και εκτύπωσης του 19ου αιώνα! Και πολλά άλλα που
δεν μας παίρνει ο χώρος να αναπτύξουμε. Αυτά κάνουν οι γείτονές μας.
Έτσι οικοδομούν το φωτογραφικό τους μέλλον με πολλά θετικά και το
κυριότερο χειροπιαστά αποτελέσματα μέχρι σήμερα.
Εμείς;
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω θέμα μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Π.Κ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας,  !": Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
#$%&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $ '(%#": ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

!)*+%: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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
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I AM WHERE I BELONG

I AM THE NEW NIKON D7100. Είμαι για φωτογράφιση χωρίς
περιορισμούς. Χάρη στην ακρίβεια της ανάλυσης των 24,1 MP και το επαγγελματικό
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων, προσφέρω εικόνες που κόβουν την ανάσα. Με
επιπλέον εφέ τηλεφακού 1,3x, επεκτείνω τις δυνατότητες των DX. Όλα αυτά συνδυάζονται
σε ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό και φορητό σώμα, κατασκευασμένο για όλες τις καιρικές
συνθήκες, για εξαιρετικές επιδόσεις όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις. Είμαι για εκείνους
που πηγαίνουν ένα βήμα μπροστά. nikon.gr
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Felix Baumgartner
  (

O F. Baumgartner με τη “διαστημική” του στολή. Χωρίς αυτή δεν θα είχε επιζήσει.

 )    …

Στον τομέα των extreme sports τα παράτολμα κατορθώματα των «αθλητών» κόβουν την
ανάσα και μας κάνουν να απορούμε για τη γενναιότητα ή την τρέλα τους (όπως το πάρει
κανείς). Στις 14 Οκτωβρίου της περασμένης χρονιάς ο αυστριακός Felix Baumgartner
έκανε όλο τον κόσμο να μιλάει για το απίστευτο άλμα του στο κενό από το ύψος ρεκόρ
των 39 χλμ. της στρατόσφαιρας. Έτσι καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ του πιλότου
της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ Joseph Kittinger. Στην πτώση του λόγω επιτάχυνσης
της βαρύτητας καταγράφηκε ταχύτητα 1342 χλμ/ώρα.
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Για την ευγενική άδεια αναδημοσίευσης
ευχαριστούμε το περιοδικό Nikon Pro.
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ανοίξει το αλεξίπτωτό του σε ύψος περίπου
1,5km από το έδαφος. Σε εμένα είχε
ανατεθεί η αποστολή να πάρω τα πρώτα
καρέ τη στιγμή που θα άνοιγε το αλεξίπτωτο
και στη συνέχεια με το ελικόπτερο να
παρακολουθήσουμε φωτογραφικά την
ελεγχόμενη πλέον πτώση.
Έχω συνεργαστεί με τη Red Bull σε πολλά
project με extreme sports αλλά αυτό ήταν
το πιο απαιτητικό της καριέρας μου. Οι
δοκιμές διάρκεσαν ένα ολόκληρο χρόνο.
Υπήρξε πίεση γιατί έπρεπε να συνεργαστεί παραγωγικά ένα ετερόκλητο τημ από
επιστήμονες και επαγγελματίες αλλά όλα
κύλισαν αρμονικά. Το μόνο στοιχείο που
δεν ελέγχαμε ήταν ο καιρός. Η αρχική προγραμματισμένη ημερομηνία για τις 9 Οκτωβρίου 2012 εγκαταλείφθηκε λόγω ισχυρών
ανέμων 40km/h και μεταφέρθηκε στις 11
Οκτωβρίου. Και πάλι όμως αναβλήθηκε
για τις 14 Οκτωβρίου. Ο μετεωρολόγος της
ομάδας προέβλεψε ότι ο Felix θα προσγειωνόταν σε απόσταση 70km από το σημείο
ανόδου. Η προετοιμασία του εξοπλισμού
απαίτησε τουλάχιστον ένα 24ωρο με βασικό
ζήτημα το χαμηλό περιβαλλοντικό φως την
στιγμή της καθόδου.
Δούλεψα με τη Nikon D3 στα αρχικά στάδια
και μετά με τη Nikon D4, την καλύτερη

Η

προετοιμασία διήρκεσε δύο χρόνια και υποστηρίχθηκε από τη Red Bull Stratos.
Συμμετείχε μεγάλη ομάδα ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο φωτογράφος της

Nikon Predrag Vuckonic που κατέγραψε στιγμιότυπα από το ιστορικό εγχείρημα.
Μας είπε: «Η υποχρέωσή μας ήταν να καταγράψουμε την ιστορία ώστε στο μέλλον
όταν κάποιος ενδιαφερθεί να έχει διαθέσιμο το φωτογραφικό υλικό από την αρχή
ως το τέλος. Έτσι έπρεπε να φωτογραφίσουμε τα πάντα και όχι μόνον το Felix, να
αποτυπώσουμε όλο το project σε όλες του τις λεπτομέρειες.
Μετά από 200 αποστολές με το Red Bull, σε extreme sports, ορειβασίες, καταδύσεις
και άλλα, φθάσαμε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Το περιεχόμενο αρχικά ήταν
απόρρητο. Κανείς μας δεν ήξερε τι θα κάναμε στο Νέο Μεξικό στο Roswell, μια
συμβολική τοποθεσία που πολλοί γνωρίζουν από την αντίστοιχη υπόθεση με
τον υποτιθέμενο εξωγήινο. Στην πραγματικότητα η θέση αυτή επιλέχθηκε λόγω
της μορφολογίας του εδάφους με τις τεράστιες επίπεδες εκτάσεις. Είμασταν τρεις
φωτογράφοι και ο καθένας είχε αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο. Τα πρώτες δοκιμαστικά
άλματα έγιναν από ύψος 21 και 29km το Μάρτιο του 2012 ώστε να προετοιμαστεί η
ομάδα για το μεγάλο εγχείρημα τον Οκτώβριο.
Η διαδικασία ήταν πολύπλοκη: ένας φωτογράφος ήταν στο διάδρομο με την
κάψουλα και το ειδικό στρατοσφαιρικό αερόστατο, άλλος ένας στον πύργο ελέγχου
και ο τρίτος με τον Baumgartner. Μόλις απογειώθηκε το αερόστατο ο πρώτος
φωτογράφος το παρακολούθησε μέχρι το ύψος των 2km. Μετά, αυτός που ήταν
στον πύργο ελέγχου μετακινήθηκε στο ελικόπτερο διάσωσης ώστε να είναι ο πρώτος
που θα συναντούσε τον αθλητή μετά την προσγείωσή του. Τα δύο ελικόπτερα
πετούσαν στην περιοχή προσδοκώμενης προσγείωσης που είχε έκταση δύο περίπου
τετραγωνικά χλμ. Μόλις ενημερωθήκαμε ότι ο Felix είχε ανέβει με το αερόστατο στα
35km ανεβήκαμε σε ύψος 2km να τον περιμένουμε αφού ήταν προγραμματισμένο να
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φωτογραφική μηχανή όσον αφορά το
χαμηλό φως. Επίσης υπήρχε στη διάθεσή
μου και ένα σώμα D800. Το οπλοστάσιο
των φακών περιλάμβανε 24mm, 50mm και
85mm με το γρήγορο διάφραγμα f/1,4 και
τους zoom 14-24mm f/2,8 και 17-35mm
f/2,8 για λήψεις στο έδαφος ενώ στον αέρα
χρησιμοποίησα δύο μόνο φακούς τους
70-200mm f/2,8 και 300mm f/2,8. Πολύ
βοήθησε το ελικόπτερο με γυροσκοπικό
σύστημα σταθεροποίησης Cineflex ώστε
να μπορούμε να έχουμε την πιο σταθερή
«βάση» για τις λήψεις στον αέρα.
Πραγματικά θα ήθελα να μπορώ να
διατυπώσω με λέξεις την μοναδική αυτή
εμπειρία ζωής. Όταν καταγράφεις ένα
ιστορικό εγχείρημα την ώρα που ξετυλίγεται
μπροστά σου είναι είναι διαφορετικό και
σου γεννά μια μοναδική ευχαρίστηση.
Ο Felix κατέρριψε ένα ρεκόρ που κρατούσε
50 χρόνια και ίσως χρειαστούν άλλα 50
χρόνια για να βρεθεί κάποιος άλλος στη
θέση του. Ποιος ξέρει;»
Π.ΚΑΛΔΗΣ
www.extreme-photographer.com
www.redbullstratos.com
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Φωτογραφικός διαγωνισμός
 « 

 »

Στείλετε τις φωτογραφίες σας με τους εξής τρόπους
www.facebook.com/groups/Photographos.mag

www.flickr.com/groups/Photographos_mag/

Με e-mail: στο photographosmag@yahoo.gr ή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση: Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα

Οι τριάντα καλύτερες φωτογραφίες θα διεκδικήσουν αναμνηστικά δώρα και
θα τυπωθούν σε διάσταση 20x30 cm στο Demo Room της Epson Εθνικής
Αντιστάσεως 57 στο Χαλάνδρι παρουσία των δημιουργών.
Η καλύτερη φωτογραφία θα κερδίσει έναν εκτυπωτή Epson L800 αξίας €350.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής συμμετοχών 10

Ιουλίου 2013.

Στο Demo Room της Epson έχετε τη δυνατότητα, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο
210 8099499, να δείτε από κοντά όλη την γκάμα των προϊόντων Epson σε
λειτουργία και οι εκπρόσωποι της εταιρείας θα χαρούν να σας εξηγήσουν αναλυτικά
για τις δυνατότητες των προϊόντων Epson που σας ενδιαφέρουν.
Αναλυτικά οι όροι του διαγωνισμού στο www.photo.gr
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www.epson.gr
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Low Key

Google, Facebook & Microsoft
   

Ο Edward Snowden, ο whistleblower
που έκανε τις αποκαλύψεις για το
πρόγραμμα Prism

      

Οι τρεις τεχνολογικοί κολοσσοί αιτήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση να τους
επιτρέψει να δώσουν στο φως πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητάει
η ίδια η κυβέρνηση για κάποιους από τους χρήστες τους. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε
έπειτα από τις αποκαλύψεις του Edward Snowden για το πρόγραμμα Prism με το

της Google, David Drummond, το
διέψευσε λέγοντας ότι κάθε φορά
που η NSA πρόκειται να παραλάβει
στοιχεία από αυτούς η μεταφορά

οποίο η Αμερικανική Κυβέρνηση και οι μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν
ξένους χρήστες.

γίνεται χέρι με χέρι ή μέσω FTP και οι
μυστικές υπηρεσίες ουδέποτε είχαν
ελεύθερη πρόσβαση στα μηχανήματα και τα δεδομένα της εταιρείας.
Σε άλλη δήλωση, η Leslie Miller
της Google είπε ότι απειροελάχιστοι
χρήστες έχουν υποβληθεί σε μια
τέτοια έρευνα. Η Google το 2010
ήταν η πρώτη εταιρεία που έκανε μια
αναφορά διαφάνειας σχετικά με την
παραχώρηση στοιχείων των χρηστών
στην κυβέρνηση. Η Microsoft έκανε
μια παρόμοια αναφορά φέτος τον
Μάρτιο ενώ το Facebook δεν έχει
κάνει ποτέ.

Τ

ο πρόγραμμα Prism της NSA συγκέντρωνε email, φωτογραφίες, αποθηκευμένα
έγγραφα, video και online συζητήσεις ξένων πολιτών και είχε εγκριθεί μέσω του
νομοσχεδίου FISA (Foreign Intelligent Surveillance Act). Με την κίνηση αυτή οι εταιρείες
προσπαθούν να αποκαταστήσουν την όποια αξιοπιστία τους και την εμπιστοσύνη των
χρηστών. Η Google παραδέχτηκε δημόσια ότι έχει δεχτεί αιτήσεις μέσω του FISA και
έχει ανταποκριθεί σε κάποιες από αυτές, αλλά πολύ λιγότερες από τα νούμερα που
διέρρευσαν. Η Microsoft και το Facebook δεν αποκάλυψαν τέτοια στοιχεία αλλά ζήτησαν
και αυτές να τους επιτραπεί να δημοσιεύσουν τον όγκο των αιτήσεων που δέχονται και
το είδος τους. Οι New York Times φιλοξένησαν μια δήλωση του αναλυτή Cristopher
Soghoian, ειδικού σε θέματα τεχνολογίας, ιδιωτικότητας, και παρακολούθησης της
Αμερικανικής Ένωσης Αστικών Ελευθεριών, ο οποίος είπε ότι στην πραγματικότητα
πρόκειται για μια κίνηση που απλά κρατάει τα προσχήματα.
Φυσικά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι πολλά και μερικά αφορούν και τον
τρόπο που γίνεται η παρακολούθηση, μιας και τα στοιχεία που διέρρευσαν σχετικά με το
Prism μιλούσαν για έναν αυτόματο μηχανισμό που συλλέγει δεδομένα. Ο εκπρόσωπος
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ
Πηγές: New York Times, Reuters
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Μ

ια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα για την

γυναικεία επιχειρηματικότητα διοργάνωσε
ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Βρετανικών
Πανεπιστημίων (BGS) την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με την παρουσίαση
μιας πανελλήνιας έρευνας. Τα μέλη της ομάδας
“BGS Economics Group” εργάσθηκαν σε
εθελοντική βάση τους τελευταίους 6 μήνες
για την μελέτη και οργάνωση αυτής της έρευνας.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Βρετανός Πρέσβης
κύριος John Kittmer ο οποίος σε άπταιστα
ελληνικά τόνισε:
“Στη Βρετανία 51% των κατοίκων είναι γυναίκες
και μόλις το 17% έχει επιχειρήσεις σε σχέση
με τους άνδρες που έχουν το πάνω χέρι.
Άποψη από την εκδήλωση με την κ.Ελένη Παπανδρέου/Intersys AE στο βήμα

Γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία
δέκα χρόνια να προσελκύσουμε γυναίκες που
διστάζουν να δημιουργήσουν την επιχείρησή
τους. Είναι άκρως ενδιαφέρον να μάθουμε τι
συμβαίνει στην Ελλάδα...” Η παρουσίαση και ο
σχολιασμός της έρευνας έγινε από τα μέλη του
‘‘BGS Economics Group’’ Αγγελική Βογιατζή και
Χάρη Χατζηκόκκινο. Τη συζήτηση συντόνισε
η Ειρήνη Νικολοπούλου, Δημοσιογράφος
- Επικοινωνιολόγος. Συμμετείχαν οι Ελένη
Ασπουγαλή, ιδρυτής της διαφημιστικής εταιρείας
‘‘Προβολή’’, Κατερίνα Ζηρίδη, πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος του εκπαιδευτικού
οργανισμού ‘‘Ζηρίδη’’, Χριστίνα Παντελεημονίτη,

Αναμνηστική φωτογραφία με το πάνελ των εισηγητών και στη μέση τον πάντα δραστήριο
πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Βασίλη Ζώτο.

Από δεξιά: Γιάννης Γεραμάς, Ε.Παπανδρέου, Βασίλης Ζώτος και Τ.Τζίμας

ιδρυτής της εταιρεία ‘‘Τα Μυλέλια ΕΠΕ’’,
Ελένη Παπανδρέου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
της εταιρείας “Intersys” A.E. και Ιωσήφ Χασσίδ
Καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής στο
Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Στην έρευνα συμμετείχαν
250 γυναίκες επιχειρηματίες και τα αποτελέσματα
της συνοψίζονται στα εξής:
• 1 στις 3 ξεκίνησαν επιχειρηματική δραστηριότητα
μετά το 2005.
• 4 στις 5 βρίσκονται στην πιο παραγωγική ηλικία
(35-54) με πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
• 1 στις 3 χρηματοδότησε την επιχειρηματική ιδέα
από προσωπικές αποταμιεύσεις ενώ 1 στις 4 από
οικογενειακά ή φιλικά πρόσωπα.
• 1 στις 2 θεωρεί την ισορροπία μεταξύ της
οικογένειας και του «επιχειρείν» ως μείζον
πρόβλημα.
• Οφέλη από την επιχειρηματική πορεία:
ικανοποίηση και προσωπική ωριμότητα, υψηλά
ποσοστά και μόλις 7% η οικονομική ευμάρεια.

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ: Θ. ΦΟΥΚΑΣ
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Sea Through
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Από αριστερά οι κ.κ. Δάφνη Ζουμπουλάκη, Τζώρτζια Σταυροπούλου,
Corporate & Business Units Marketing Manager, Μαρίνα Βερνίκου και
Άννα Χατζηνάσιου, ιστορικός τέχνης.

 199 • 

17 

 2013

τις 6 Ιουνίου στη Gallery Zoumboulakis
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης της Μαρίνας
Βερνίκου “Sea Through” παρουσία του προέδρου της LG
Electronics Hellas, κυρίου Don Kwack αλλά και πολλών
εκλεκτών φίλων. Οι καλεσμένοι απήλαυσαν την έκθεση και
τις εξαιρετικές φωτογραφίες με ένα ποτήρι δροσερό Martini
Royale Cocktail. Η φωτογράφος δημιούργησε ένα video art
που παρουσιάστηκε αποκλειστικά σε τηλεόραση LG 84 ιντσών
τεχνολογίας ULTRA HD TV. Η έκθεση Sea Through αποτελείται
από μια σειρά φωτογραφιών θαλασσινών τοπίων όπου η
Μαρίνα Βερνίκου αποτυπώνει το σημείο εκείνο του ορίζοντα,
όπου συναντιέται ο ουρανός με την θάλασσα.
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Ιουνίου και όλοι οι
επισκέπτες θα έχουν τη ευκαιρία να παρακολουθήσουν
την αντίστοιχη video art προβολή που με μοντέρνο τρόπο
ολοκληρώνει την εμπειρία από το φωτογραφικό υλικό.
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Ο κ. Γρατσώνης διακρίνεται τρίτος από αριστερά στην
αναμνηστική φωτογραφία με τους εκπροσώπους από τις
βραβευθείσες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες,
τον κ. Μίχαλο και τον κ. Χατζηδάκη.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
παρουσία του Πρωθυπουργού, απονεμήθηκε το Βραβείο Επώνυμου Προϊόντος
στη Sony από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ, κ. Κ. Μίχαλο και τον Υπουργό Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη.

Τ

α Βραβεία του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι
ένας θεσμός που τιμά τις αξίες της επιχειρηματικότητας, και που φιλοδοξεί να
λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου,
μεταφέροντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς την ελληνική κοινωνία.
Αναφερόμενος στα Βραβεία 2013, ο κος Γ. Γρατσώνης, επικεφαλής της Sony για την
Ελλάδα και την Κύπρο στη σύντομη ευχαριστήρια ομιλία του πριν παραλάβει το
βραβείο, σχολίασε: «Μια τέτοια αναγνώριση, που επιβραβεύει τη δημιουργικότητα
και την καινοτομία, μας οπλίζει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τη χάραξη
μιας πιο δυναμικής πορείας, που θα μας δώσει τα εχέγγυα στον δρόμο προς την
ανάκαμψη και την ευημερία.» Με όπλο ένα δυνατό χαρτοφυλάκιο προϊόντων με
αδιαφιλονίκητα brands όπως τα PlayStation, BRAVIA, VAIO, καθώς και πολλά
άλλα στις κατηγορίες του ήχου και την εικόνας, η Sony, στην Ελλάδα για το 2013,
έχει θέσει έναν φιλόδοξο στόχο: να αυξήσει τον όγκο των πωλήσεων της και να
διευρύνει το μερίδιο αγοράς της εκεί που είναι ήδη στην πρώτη θέση. Επίσης, η
ικανοποίηση των εργαζομένων της εταιρείας αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις
άμεσες και πρωταρχικές προτεραιότητές της για την ελληνική αγορά.
H σημαντική αυτή διάκριση δικαιώνει τις προσπάθειες όλων όσοι ανήκουν
στην μεγάλη οικογένεια της Sony, καθώς και μία σειρά από θυσίες που έγιναν
και δύσκολες αποφάσεις που πάρθηκαν, την προηγούμενη χρονιά, για να
παραμείνουμε ανταγωνιστικοί και επιχειρηματικά υγιείς»,
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Πάνω: Ο επικεφαλής της
Sony για την Ελλάδα και την
Κύπρο, κ. Γ. Γρατσώνης, μόλις
έχει παραλάβει το Βραβείο
Επώνυμου Προϊόντος,
ανάμεσα στον Πρόεδρο
του ΕΒΕΑ κ. Κ. Μίχαλο και
τον Υπουργό Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη.
Αριστερά: Ο κ. Γρατσώνης
κατά τη διάρκεια της
ευχαριστήριας ομιλίας του
στην εκδήλωση του ΕΒΕΑ.
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Μην κρατάτε τη ζωή σας

...αποθηκευμένη!

Κατεβάστε σε υψηλή ανάλυση
την αφίσα, τυπώστε την
και αναρτήστε την
στο κατάστημά σας!

!
ν
η
τ
ε
τ
σ
ώ
Τυπ
Γιατί πρέπει να τυπώσετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες:

• Γιατί η εκτύπωση των φωτογραφιών σε φωτογραφικό κατάστημα & εργαστήριο είναι η οικονομικότερη λύση!
• Γιατί η τεχνολογία στα μέσα αποθήκευσης αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αποθηκευμένα αρχεία
σε παλιές μορφές αχρηστεύονται.
• Γιατί τα site κοινωνικής δικτύωσης μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν την πολιτική τους ή ακόμα
και να σταματήσουν τη λειτουργία τους, χάνοντας την πρόσβαση στις εικόνες μας.
• Γιατί μέσα από τα διαφορετικά μεγέθη και υλικά εκτύπωσης αναδεικνύονται οι αγαπημένες σας εικόνες.
• Γιατί μόνο με τις φωτογραφίες σας τυπωμένες μπορείτε να χαρείτε τις μοναδικές μνήμες της ζωής σας, να τις αξιοποιήσετε
σαν διακόσμηση στο χώρο σας και να φυλλομετρήσετε άλμπουμ με τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
Αληθινές, τυπωμένες, ζωντανές φωτογραφίες για μια ζωή.

 
 
  

    ,    &  
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Η μεγαλύτερη παρέα για την

ωτογραφία
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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