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Ένα μαγευτικό τοπίο, με συμμετρικό και χειμερινό 
χαρακτήρα, κερδίζει τον τίτλο της Φωτογραφίας του
Μήνα για το Φεβρουάριο. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η
χαμηλή γωνία λήψης, η οποία, σε συνδυασμό με τον
υπερευρυγώνιο φακό που χρησιμοποιήθηκε, δίνουν

αυτό το εντυπωσιακό feeling.

Γιώργος Μασχαλίδης

www.instagram.com/chrali_photography/     
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η DIVITEC ΣΤΗΝ IMAGE+TECH Expo

Στην IMAGE + TECH Expo θα παρουσιάσει 
ένα σύνολο προϊόντων και λύσεων σε Digital
Cameras, Action Cameras, Wearables, προ-
ϊόντα ήχου και μηχανήματα εκτύπωσης φωτο-
γραφιών αλλά και αναλώσιμα όπως τσάντες
μεταφοράς, μπαταρίες, power banks κ.λπ.

Η DIVITEC ΑΕ, εμπλουτίζει περαιτέρω την
γκάμα της στο χώρο της φωτογραφίας με την
έναρξη της συνεργασία της με την XiaoYi, μια
από τις πιο ανερχόμενες εταιρίες στον κλάδο
της φωτογραφίας και του βίντεο παγκοσμίως,
για τη διάθεση των πρωτοποριακών προϊόν-

των της κινεζικής εταιρείας στην Ελληνική αγορά. 
Οι πρώτες YI Action & Digital Cameras που διαθέτει
η Divitec SA και θα έχετε την ευκαιρία να δείτε από
κοντά στην IMAGE+TECH expo είναι οι YI Action
Camera, YI 4K Action Camera και YI-M1 Mirrorless
Digital Camera.

Ελάτε στην IMAGE+TECH expo και στο περίπτερο της
Divitec AE για να δείτε από κοντά και να δοκιμάσετε
τον πλούσιο κόσμο της τεχνολογίας και της εικόνας,
που η Divitec συνταιριάζει αρμονικά μέσα από ποι-
οτικά και επώνυμα brands.

Η Divitec Greece είναι η εξειδικευμένη εταιρία διανομής στα
προϊόντα φωτογραφίας, ήχου και τεχνολογίας με brands
όπως Kodak – Nilox – Lenco – BenQ – Mykronoz.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η ALBOOM DIGITAL
ΣΤΗΝ IMAGE+TECH
Expo

Η εξειδίκευση και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός αποτε-
λούν εγγύηση για την ποιότητα των άλμπουμ.
Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998, στη 
Θεσσαλονίκη, από τα αδέλφια Γεώργιο και Μανόλη
Δημητριάδη. Ξεκινώντας δυναμικά τη πορεία της, με
έδρα το κέντρο της πόλης, έχοντας άρτια εκπαιδευ-
μένο προσωπικό και σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό
μηχανημάτων τελευταίας 
τεχνολογίας, κατάφερε να
παρέχει την ποιότητα και
την εγγύηση που ζητά ο 
πελάτης, όπως η εμφάνιση
και εκτύπωση φωτογρα-
φιών, μεγεθύνσεις, μεγάλη
ποικιλία εξειδικευμένων
φωτογραφικών μηχανών
αλλά και είδη ευρύτερης
κατανάλωσης (άλμπουμ
κορνίζες κ.λπ.). Με τη πάροδο του χρόνου, εδραι-
ώθηκε στο φωτογραφικό χώρο, ξεχωρίζοντας για τον
επαγγελματισμό και το μεράκι. Το 2004, έχοντας
επενδύσει μεγάλα ποσά, και σύμφωνα με τις ανάγκες
της αγοράς, 
εξοπλίζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε
μηχανήματα εκτύπωσης μικρών και μεγάλων διαστά-
σεων φωτογραφιών και άλμπουμ αλλά και σε εκτυπώ-
σεις φωτογραφιών σε κούπες, mouse pad, t-shirt,
puzzle, μπρελόκ και πολλών ακόμη προϊόντων. 
Το 2005, επεκτείνεται δημιουργώντας άλλο ένα ση-
μείο πώλησης, παραγωγής και εξυπηρέτησης πελατών,

στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, μπαί-
νοντας δυναμικά στο χώρο των ψηφιακών άλμπουμ. 
Το 2011, η εταιρία ολοκλήρωσε τη μετεγκατάσταση
των εργαστηρίων σε νέο χώρο, δημιουργώντας μια
άρτια και ολοκληρωμένη κάθετη μονάδα παραγωγής
ψηφιακών άλμπουμ, με το διακριτικό τίτλο ALBOOM
DIGITAL. Πρόσφατα παραδόθηκε και ο τελευταίας τε-

χνολογίας μηχανολογικός εξο-
πλισμός, καθώς και το υψηλής
ανάλυσης εκτυπωτικό NORITSU
QSS3801 HD, μοναδικό ακόμα
στην Ελλάδα, που εκτυπώνει σε
ανάλυση 640dpi και έχει ασύγ-
κριτη ποιότητα εκτύπωσης. 
Σε συνδυασμό με το αμιγώς ψη-
φιακό φωτογραφικό χαρτί εκτύ-
πωσης, το αποτέλεσμα θα σας
καταπλήξει. Σήμερα ολοκληρώ-

νοντας τις επενδύσεις μας, με την προμήθεια κεντητι-
κής μηχανής υψηλών προδιαγραφών, ολοκληρώνουμε
την γκάμα των προϊόντων μας με κεντήματα κάθε εί-
δους, σε εξώφυλλα άλμπουμ, διαφημιστικά -εταιρικά
μπλουζάκια καπέλα, customize δημιουργίες! 
Συνεργαζόμενη, λοιπόν, με τους καλύτερους προμη-
θευτές υλικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η
εταιρία ALBOOM ξεχωρίζει και ανταποκρίνεται επιτυ-
χώς στις δημιουργικές προσδοκίες του κάθε πελάτη.
Η άμεση εξυπηρέτηση, η ποιότητα, τα προϊόντα υψη-
λών προδιαγραφών και οι ανταγωνιστικές τιμές, θα
συνοδεύουν πάντα το όραμά μας για συνεχή εξέλιξη.



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «ΟΙ 20 ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΟΖΕΣ
ΓΑΜΟΥ». Διεξάγεται την Παρασκευή 10/3/2017
(10:00-12:30) στα πλαίσια της IMAGE+TECH expo, 
στο Helexpo Maroussi.
Ο Σάκης Μπατζάλης προέρχεται από φωτογραφική οικο-
γένεια μιας και ο πατέρας του ήταν φωτογράφος γάμου
στη Μελβούρνη της Αυστραλίας και αυτή τη στιγμή συνεχί-
ζει την καριέρα του διεθνώς έχοντας έδρα την Μυτιλήνη.
Αυτό που τον διακρίνει και κάνει το στυλ του ξεχωριστό
είναι η ικανότητά του να δημιουργεί κινηματογραφικές ει-
κόνες με έντονες πινελιές από το χώρο της μόδας σε δυ-
ναμικές αρχιτεκτονικές συνθέσεις.
Πολυβραβευμένος για τις φωτογραφίες του στο SWPP
(London,UK), WPPI (Las Vegas, USA) και ιδιαίτερα στην
κατηγορία άλμπουμ γάμου όπου κατέλαβε το 2012 την
τρίτη θέση στο WPPI, θέση που για πρώτη φορά κατορ-
θώνει ευρωπαίος φωτογράφος να κατακτήσει. Από το
2016 ανήκει πλέον στη κατηγορία Master of WPPI στην
οποία ανήκουν οι κορυφαίοι φωτογράφοι παγκοσμίως.

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, τη
δωρεάν θέση για το σεμινάριο που προσέφερε
το Photonet, την εξασφάλισε ο Sarantos Koun-
toupis.

• Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι 15€.

ΣΑΚΗΣ ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ

Το Photonet θα κληρώσει δωρεάν θέσεις για όλα τα σεμινάρια της IMAGE+TECH expo. 

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 
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Παρουσιάστηκαν στην έκθεση CP+ στο Τόκιο.

Aναλυτικά τα στοιχεία για τον κάθε ένα από αυτούς: 

Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art
Ο Sigma 14mm f/1.8 DG HSM Art είναι ο πρώτος υπερευρυγώνιος
φακός παγκόσμια με διάφραγμα f/1.8.  Διαθέτει επίσης το ίδιο ασφαι-
ρικό στοιχείο, που είναι χαρακτηριστικό για το μεγάλο του μέγεθος,  με
τον 12-24mm f/4. Η ευ-
κρίνεια του νέου φακού
είναι κορυφαία σε όλο
το καρέ, ενώ επίσης δια-
θέτει το μεγαλύτερο κρύ-
σταλλο από
οποιονδήποτε άλλο
φακό, με διάμετρο
80mm. Tρία στοιχεία
έχουν κατασκευαστεί
από FLD (“F” Low Disper-
sion), υλικό που έχει αν-
τίστοιχες ιδιότητες με το
calcium fluorite. Τέσ-
σερα στοιχεία είναι SLD
(Special Low Dispersion)
για την ελαχιστοποίηση
των χρωματικών εκτρο-
πών. Η ελάχιστη από-
σταση εστίασης είναι
26.9cm, κάτι που κάνει
δυνατή τη λήψη πολύ
κοντινών πλάνων. Το σύ-
στημα εστίασης είναι

νέο και προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική εστίαση. Ο φακός διατί-
θενται με μοντούρα για Canon, Nikon, Sigma, ενώ μπορεί να τοποθετη-
θεί και ο μετατροπέας Sigma MC-11 κατάλληλος για μοντούρα Sony E. 
Η έκδοση για Nikon διαθέτει ένα εντελώς νέο ηλεκτρομαγνητικό διά-
φραγμα. Το λογισμικό του φακού μπορεί να αναβαθμιστεί με τη βοήθεια
του Sigma USB Dock, που πωλείται χωριστά. Τιμή και έναρξη διάθεσης
του φακού θα ανακοινω-
θούν αργότερα.

Sigma 135mm f/1.8
DG HSM Art
O Sigma 135mm f/1.8
DG HSM Art διαθέτει κο-
ρυφαία ευκρίνεια σε όλο
το καρέ και προορίζεται
σαν ο κορυφαίος μεσαίος
τηλεφακός της εταιρίας.
Είναι ιδανικός για λήψεις
σε συναυλίες, σπορ, σεμι-
νάρια ή περιπτώσεις όπου
ο περιβαλλοντικός φωτι-
σμός είναι χαμηλός. 
Το ανοικτό διάφραγμα
f/1.8  δίνει ανεστίαστο
φόντο, κάτι που βοηθάει
στην απομόνωση και προ-
βολή του κυρίως θέματος.
Το νέο μοτέρ εστίασης με
υπερήχους προσφέρει
πολύ γρήγορη εστίαση,

ενώ ο αισθητήρας επιτάχυνσης που υπάρχει ανιχνεύει την θέση των στοι-
χείων του φακού και συμβάλει στην γρήγορη απόκριση του συστήματος.
Υπάρχει επίσης επιλογέας αποστάσεων εστίασης με τον οποίο μπορείτε να
βελτιώσετε την απόκριση του φακού για διάφορες περιπτώσεις λήψεων. Ο
φακός διατίθενται με μοντούρα για Canon, Nikon, Sigma, ενώ μπορεί να
τοποθετηθεί και ο μετατροπέας Sigma MC-11 κατάλληλος για μοντούρα
Sony E. Η έκδοση για
Nikon διαθέτει ένα εντε-
λώς νέο ηλεκτρομαγνητικό
διάφραγμα. Το λογισμικό
του φακού μπορεί να ανα-
βαθμιστεί με τη βοήθεια
του Sigma USB Dock, που
πωλείται χωριστά. Τιμή
και έναρξη διάθεσης του
φακού θα ανακοινωθούν
αργότερα.

Sigma 24-70mm
f/2.8 DG HSM OS Art
O Sigma 24-70mm f/2.8
DG HSM OS Art διαθέτει
ένα εντελώς νέο σύστημα
σταθεροποίησης εικόνων
καθώς και πολύ γρήγορο
σύστημα εστίασης. Διαθέ-
τει δε την κορυφαία τε-
χνολογία της εταιρίας που
είναι χαρακτηριστικό της
σειράς Art της Sigma.



Είναι εφοδιασμένος με 3 στοιχεία SLD (Special Low
Dispesrion) καθώς και 4 ασφαιρικά στοιχεία για ελαχι-
στοποίηση των χρωματικών εκτροπών. Τα ασφαιρικά
στοιχεία της Sigma κατασκευάζονται με επεξεργασία
λείανσης κορυφαίας ακρίβειας με αποτέλεσμα να προ-
σφέρουν κορυφαία ποιότητα εικόνας αλλά και κορυ-
φαίο bokeh. To σώμα του φακού διαθέτει νέα
κατασκευή για μέγιστη αντοχή σε μηχανικές και θερμι-
κές καταπονήσεις. Ο φακός διατίθενται με μοντούρα
για Canon, Nikon, Sigma, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί
και ο μετατροπέας Sigma MC-11 κατάλληλος για μον-
τούρα Sony E. Η έκδοση για Nikon διαθέτει ένα εντε-
λώς νέο ηλεκτρομαγνητικό διάφραγμα. Το λογισμικό
του φακού μπορεί να αναβαθμιστεί με τη βοήθεια του
Sigma USB Dock, που πωλείται χωριστά.  Τιμή και
έναρξη διάθεσης του φακού θα ανακοινωθούν αργό-
τερα.

Sigma 100-400mm f/5.6-6.3 DG HSM OS
Contemporary
O Sigma 100-400mm f/5.6-6.3 DG HSM OS Con-
temporary προσφέρει κορυφαίο συνδυασμό απόδο-
σης και ευχρηστίας, χάρη στην υψηλή ποιότητα
εικόνας που δίνει, στις μικρές διαστάσεις και βάρος,
αλλά και στην στεγανότητα που προσφέρει ενάντια σε
σκόνη και υγρασία. Είναι εφοδιασμένος με νέα συστή-
ματα σταθεροποίησης εικόνων, που κάνουν εύκολες
τις λήψεις με αργή ταχύτητα, αλλά και εστίασης. Δια-
θέτει επίσης τη μοναδική λειτουργία macro της Sigma
για κοντινές λήψεις, με λόγο μεγέθυνσης 1:3.8,
καθώς και δυνατότητα ζουμαρίσματος μετακινώντας το
δακτυλίδι zoom μπρος-πίσω για ευκολία χρήσης. Ο
φακός διατίθενται με μοντούρα για Canon, Nikon,
Sigma, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί και ο μετατροπέας
Sigma MC-11 κατάλληλος για μοντούρα Sony E. Η
έκδοση για Nikon διαθέτει ένα εντελώς νέο ηλεκτρο-
μαγνητικό διάφραγμα. Το λογισμικό του φακού μπορεί
να αναβαθμιστεί με τη βοήθεια του Sigma USB Dock,
που πωλείται χωριστά. Τιμή και έναρξη διάθεσης του
φακού θα ανακοινωθούν αργότερα.
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Η LG ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 
ΤΟ ΝΕΟ G6
Σχεδιασμένο με βάση τα σχόλια και τις προ-
τάσεις των καταναλωτών και των χρηστών,
το G6 ακολουθεί μία βασική προσέγγιση για
premium smartphones, με έμφαση στα χα-
ρακτηριστικά που αναζητούν οι καταναλω-
τές, και κυρίως μία μεγάλη οθόνη για
εύκολο κράτημα με το ένα χέρι.

Το LG G6 έρχεται με μια FullVision QHD+ οθόνη 5,7 ιντσών (2.880x1440 ανά-
λυση), με αναλογία 18:9 για πρώτη φορά σε ένα smartphone. Σε σύγκριση με το
συμβατικό λόγο διαστάσεων 16:9, η αναλογία 18:9 προσφέρει περισσότερο χώρο
προβολής και μια πιο συναρπαστική εμπειρία, όταν οι χρήστες παρακολουθούν
video ή παίζουν παιχνίδια. Παρά τη μεγάλη οθόνη που διαθέτει το G6, είναι πολύ
εύκολο για τον χρήστη να το κρατήσει. Σε αντίθεση με συσκευές παρόμοιου μεγέ-
θους, χωράει άνετα στο ένα χέρι, δίνοντάς σας την εμπειρία της μεγάλης οθόνης
χωρίς την ταλαιπωρία ενός μεγάλου τηλεφώνου.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και γυαλί, το LG G6 είναι διαθέσιμο σε λευκό, 
πλατινένιο και μαύρο, έχει μινιμαλιστικό σχεδιασμό, είναι κομψό στο σύνολό του και
διαθέτει απόλυτα λεία αφή. Το μεταλλικό πλαίσιο που αγκαλιάζει την περίμετρο του
τηλεφώνου προσδίδει σταθερότητα με ένα μαλακό ματ φινίρισμα ενώ το πίσω μέρος
της συσκευής είναι απόλυτα επίπεδο, χωρίς να ξεχωρίζει ο φακός της κάμερας. 
Η νέα συσκευή συνοδεύεται από λεπτά bezels, με το upper bezel να έχει ελαχιστο-
ποιηθεί αναδιατάσσοντας την κάμερα, τον αισθητήρα και το ηχείο τα οποία τοποθετή-
θηκαν σε σειρά, ψηλά, στην μπροστινή πλευρά της συσκευής. Οι στρογγυλεμένες
γωνίες τόσο του σώματος όσο και της οθόνης όχι μόνο ενοποιούν το σχεδιασμό
αλλά απορροφούν και την ισχύ της πρόσκρουσης αν το τηλέφωνο πέσει.



Τεχνολογία Dolby Vision
Το LG G6 είναι το πρώτο smartphone που περιλαμ-
βάνει την τεχνολογία Dolby Vision. Ωστόσο, επίσης
υποστηρίζει και format HDR 10 καθώς και τα δύο
αποτελούν πρότυπο για High Dynamic Range (HDR),
την τεχνολογία ποιότητας εικόνας που επιτρέπει ένα
ευρύτερο φάσμα των χρωμάτων και φωτεινότητας,
όπου τόσο οι σκοτεινότερες αλλά και οι φωτεινότε-
ρες περιοχές προβάλλονται πιο ζωντανά, αποκαλύ-
πτοντας περισσότερες λεπτομέρειες για μια
πραγματικά καθηλωτική εμπειρία θέασης.
Με τις οθόνες των smartphones ολοένα να μεγαλώ-
νουν και την ταχύτητα του Διαδικτύου να γίνεται γρη-
γορότερη, η LG αποφάσισε να στηρίξει δύο
πρότυπα HDR για τους θεατές για να έχουν πρό-
σβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερο περιεχό-
μενο. Με HDR περιεχόμενο από το Netflix και το
Amazon, οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθή-
σουν δημοφιλή προγράμματα σε εκπληκτική ποι-
ότητα HDR στο LG G6. Το Amazon επίσης θα
δημιουργήσει όλο και περισσότερο 18:9 περιεχό-
μενο για μια κινηματογραφική εμπειρία θέασης σε
18:9 QHD+ οθόνη.

Φωτογραφία
Με το LG G6, δεν χρειάζεται να ζη-
τάτε από τους ανθρώπους που θέλετε
να φωτογραφίσετε να αλλάξουν
θέση, να στριμωχτούν ή να βρούν
ένα άλλο μέρος να σταθούν για να
τραβήξετε όλες τις λεπτομέρειες που
σας ενδιαφέρουν. Απλά, επιλέγετε
μεταξύ των κανονικών ρυθμίσεων ή
των ρυθμίσεων ευρείας γωνίας. Επι-
πλέον, με τη διπλή πίσω κάμερα
13MP, η οποία περιλαμβάνει έναν
ευρυγώνιο φακό 125 μοιρών, το LG
G6 αιχμαλωτίζει πανοραμικές λήψεις
που οι συνηθισμένες κάμερες smart-

phone δεν μπορούν. Το G6 παρέχει μια εξαιρετική
και μοναδική εμπειρία κάμερας, δημιουργώντας
απρόσκοπτη μετάβαση όταν κάνετε zoom είτε με τον
ευρυγώνιο είτε με το standard φακό της κάμερας,
ακόμη και κατά τη διάρκεια της λήψης βίντεο 4K.
Προσφέρει επίσης μπροστινή κάμερα 5MP που δια-
θέτει οπτικό πεδίο 100 μοιρών, το οποίο σημαίνει
ότι οι χρήστες μπορούν να τραβάνε selfies ή wefies
χωρίς να χρειάζονται selfie stick. Επιπλέον, o ευρυ-
γώνιος φακός μειώνει τις παραμορφώσεις καθιστών-
τας τις φωτογραφίες πιο φυσικές και αληθινές.

Αιχμαλωτίστε στιγμές και μοιραστείτε τις
φωτογραφίες 
Για την εύκολη προβολή των selfies, wefies και των
φωτογραφιών ευρείας γωνίας ακόμα και εκείνες που
έχετε τραβήξει με τη νέα λειτουργία Square Camera
του G6, οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες εμφανίζον-
ται σε ένα παράθυρο σε Film mode, το οποίο σημαί-
νει ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να πάνε στη
συλλογή τους για να τις ελέγξουν. 

Περισσότερες πληροφορίες και video για τη συ-
σκευή στο link της προηγούμενης σελίδας. 



www.worldphoto.org/winners-galleries

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΙΝΑΛΙΣΤ
ΤΩΝ SONY WORLD PHOTOGRAPHY
AWARDS 2017

Ανακοινώθηκαν τα
ονόματα των 10 φινα-
λίστ και των 50 κορυ-
φαίων που έφτασαν
μέχρι τον τελικό, σε
όλες τις κατηγορίες
του Sony World Pho-
tography Awards
2017. Aνάμεσά τους
και αυτά του Κων-
σταντίνου Σοφικίτη
(Ανοιχτός Διαγωνι-
σμός, κατ. Στο Δρόμο)
και της Ελένης Κυπα-
ρίσσα (Κατηγορία
Νέων). 5 επιπλέον 
Έλληνες συμπεριλή-
φθηκαν στο Τοp-50
των κατηγοριών τους.
Οι φωτογράφοι κατα-
χώρησαν 227.596 ει-
κόνες στις κατηγορίες
Επαγγελματιών, στον
Ανοικτό Διαγωνισμό
και στην κατηγορία
Νέων.

Ελένη Κυπαρίσσα: The beauty of body – Short-

list, Youth Competition, Beauty, 2017  Sony

World Photography Awards.



εξοπλισμό αξίας
€30.000  για το πανε-
πιστήμιο του νικητή της
κατηγορίας Student
Focus. Όλοι οι νικητές
θα ανακοινωθούν σε
μια τελετή απονομής
βραβείων στο Λον-
δίνο, στις 20 Απριλίου
2017.
Οι φωτογραφίες των
νικητών, οι φωτογρα-
φίες των φιναλίστ και
κορυφαίες φωτογρα-
φίες θα παρουσια-
στούν ως μέρος της
έκθεσης Sony World
Photography Awards
& Martin Parr – 2017
Exhibition στο Somer-
set House, στο Λον-
δίνο. Μια έκθεση
μεγάλης κλίμακας, η
οποία θα ανοίξει στις
21 Απριλίου και θα πε-
ριλαμβάνει σπάνιο
έργο του Martin Parr,
αποδέκτη του Βρα-
βείου «Εξαιρετικής
Προσφοράς στη Φω-
τογραφία». Η έκθεση
στο Λονδίνο θα διαρ-
κέσει μέχρι τις 7
Μαΐου και στη συνέ-
χεια θα πραγματοποι-
ηθεί μια παγκόσμια
περιοδεία.
Δείτε την πλήρη λίστα
των φιναλίστ σε όλες
τις κατηγορίες του δια-
γωνισμού, στο link της
σελίδας. 

Η λίστα των φιναλίστ για τα Sony World 
Photography Awards 2017 αντιπροσωπεύει
τα κορυφαία έργα της σύγχρονης φωτογρα-
φίας, που αποτυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης χρονιάς, και εμφανίζουν μια τε-
ράστια ποικιλία από εξαιρετικές φωτογραφίες
όσον αφορά τα είδη, τα στυλ και  τις θεματι-
κές. 49 χώρες εκπροσωπούνται στην λίστα
των φιναλίστ, ενισχύοντας τη διεθνή απήχηση
των βραβείων και τη μοναδική δυνατότητά
τους να παρουσιάσουν τις καλύτερες φωτογρα-
φίες που λήφθηκαν από φωτογράφους που
προέρχονται από όλες τις γωνιές του κόσμου,
σε μια πραγματικά παγκόσμια κλίμακα.
Φωτογράφοι από 11 επιπλέον χώρες βρί-
σκονται στη λίστα όσων έφτασαν μέχρι τον τε-
λικό. Οι φιναλίστ φωτογράφοι της κατηγορίας
Επαγγελματιών, του Ανοικτού Διαγωνισμού,
της κατηγορίας Νέων και του Student Focus εν-
τυπωσίασαν τους κριτές με τις δυνατές αφηγή-
σεις τους και την ισχυρή οπτική γλώσσα που
πλαισίωσαν τα θέματα των κατηγοριών. Εντός
της λίστας των φιναλίστ, υπάρχουν φωτογρα-
φίες που απεικονίζουν κτήρια αξιοθαύμαστης
αρχιτεκτονικής και εξαίσια τοπία, ενώ παράλ-
ληλα υπάρχει μια εκπληκτική σειρά από φωτο-
γραφίες που απεικονίζουν κυρίαρχα
παγκόσμια γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν
το τελευταίο έτος. Ξεχωρίζουν φωτογραφίες
που αποτυπώνουν θέματα όπως: μια ευαίσθητη
ματιά στην οικιακή ζωή γυναικών στη Σαου-
δική Αραβία, εγκάρδιες εξομολογήσεις παι-
διών από σχολείο της Κίνας, Ρώσσους body
builders που ετοιμάζονται να δείξουν τους μυς
τους στη σκηνή και μια σειρά από την προσω-
πική μάχη ανθρώπων με σπάνιες παθήσεις.
Οι φιναλίστ φωτογράφοι διαγωνίζονται για
τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό ψηφιακής απεικό-
νισης της Sony, για την ένταξη τους στο φετινό
βιβλίο των Βραβείων, καθώς και για χρημα-
τικά έπαθλα ύψους $25.000 για τον «Φωτο-
γράφο της Χρονιάς», $5000 για τον μεγάλο
νικητή του Ανοιχτού Διαγωνισμού και

Κωνσταντίνος Σοφικίτης: Halloween Protagonists – Shortlist, Open Com-

petition, Street Photography, 2017  Sony World Photography Awards.




