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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Τα Public ανακοινώνοςν ηον μεγαλύηεπο ανοισηό διαγωνιζμό 
θωηογπαθίαρ και videο, ηα «Public Moments Awards» 

 
Ανέβαζε θωηογπαθίερ & video ζηιρ θεμαηικέρ Πόλη, Φύζη, Άνθπωποι και μποπεί να 

είζαι έναρ από ηοςρ νικηηέρ πος θα αναδείξοςν κοινό & κπιηική  επιηποπή! 
 

Είηε είζαη θαζεκεξηλόο ρξήζηεο, ρνκπίζηαο ηεο θσηνγξαθίαο, είηε είζαη επαγγεικαηίαο, ηα Public ζε 

πξνζθαινύλ λα ζπκκεηάζρεηο ζην κεγαιύηεξν αλνηρηό δηαγσληζκό θσηνγξαθίαο θαη video, ηα 

Public Moments Awards.  Μέζα από κία πνιύ απιή δηαδηθαζία θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ 

αγαπεκέλε ηνπο ζπζθεπή, θηλεηό, θσηνγξαθηθή, drone ή action camera,  όινη κπνξνύλ λα 

ιάβνπλ κέξνο θαη λα αλεβάζνπλ θσηνγξαθίεο ή βίληεν ζην microsite www.publicmoments.gr έσο ηηο 

15 Μαΐνπ.  

 

Τν ζέκα ηνπ δηαγσληζκνύ:  Γηνξηάδνληαο ηελ πην σξαία θαη ραξνύκελε κέξα ηεο εβδνκάδαο, ηελ 

Κπξηαθή, ηα Public ζνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα εκπλεπζηείο, λα απαζαλαηίζεηο ππέξνρεο ζηηγκέο θαη 

λα αλαδείμεηο ην ηαιέλην ζνπ. Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο ηνπ Θεζκνύ είλαη 3: Πόιε, Φύζε, Άλζξσπνη. 

Έρεηο ζπλδέζεη ηελ Κπξηαθή ζνπ κε βόιηεο ζηε θύζε ή κε πεξηπάηνπο ζηελ πόιε; Μήπσο γηα ζέλα 

Κπξηαθή ζεκαίλεη ζπδεηήζεηο θαη βόιηεο κε ηνπο αγαπεκέλνπο ζνπ αλζξώπνπο; Σνπ αξέζεη ε 

θσηνγξαθία ή ην βίληεν θαη ζέιεηο λα αλαδείμεηο ην ηαιέλην ζνπ;  

 

Κξηηηθή Γπηηξνπή : Πνιύ γλσζηνί θαη δηαθεθξηκέλνη θσηνγξάθνη θαη βηληενγξάθνη ζα αλαδείμνπλ 

ηα θαιύηεξα έξγα. Τελ θξηηηθή επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνύ απαξηίδνπλ:  

 

Γηάλλεο Μπερξάθεο – πνιπβξαβεπκέλνο θσηνγξάθνο ηνπ Reuters 

Γηξήλε Βνπξινύκε – βξαβεπκέλε θσηνγξάθνο ησλ New York Times 

Τδίκη Δξνζηλόο – θσηνγξάθνο θαη θηλεκαηνγξαθηζηήο 

Αξηζηείδεο Κνληνγηώξγεο – θσηνγξάθνο θαη θαζεγεηήο θσηνγξαθίαο 

Θνδσξήο Μάξθνπ – θσηνγξάθνο 

Γηώξγνο Φξέληδνο – θηλεκαηνγξαθηζηήο & ηδξπηηθό κέινο ηνπ GSC  

 

Τα Public γηα λα ζε βνεζήζνπλ λα γίλεηο θαιύηεξνο, ζνπ δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο 

www.publicmoments.gr λα κάζεηο από ηνπο εηδηθνύο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο αιιά θαη ηνπο 

ambassadors! Παξαθνινύζεζε εθπαηδεπηηθά video γηα ην πώο λα ηξαβήμεηο  θαιύηεξεο θσηνγξαθίεο 

θαη video θαη άληιεζε έκπλεπζε από ηηο ζπκβνπιέο θαη ηα top tips πνπ ζα ζνπ δώζνπλ νη εηδηθνί ηνπ 

ρώξνπ γηα λα πεηύρεηο ην θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα! 

 

    
       Γηάλλεο Μπερξάθεο                            Γηώξγνο Φξέληδνο                        Θνδσξήο Μάξθνπ 

 

 
Τα βήμαηα είναι απλά:   

 Μπαίλεηο ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε ζειίδα ηνπ δηαγσληζκνύ www.publicmoments.gr  
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 Αλ είζαη θαζεκεξηλόο ρξήζηεο κπνξείο λα επηιέμεηο ηελ θαηεγνξία "Γίλαη ην ρόκπη κνπ"  θαη 

λα  αλεβάζεηο θσηνγξαθίεο ή βίληεν ηηο νπνίεο έρεη ηξαβήμεη ρξεζηκνπνηώληαο κηα από ηηο 

εμήο αγαπεκέλεο ζνπ ζπζθεπέο: smartphone ή θσηνγξαθηθή κεραλή  γηα θσηνγξαθίεο 

θαη action cam ή drone γηα video.  

 Εάλ είζαη επαγγεικαηίαο επηιέγεηο ηελ θαηεγνξία "Γίκαη επαγγεικαηίαο" θαη αλεβάδεηο 

θσηνγξαθίεο ηηο νπνίεο έρεη ηξαβήμεη ρξεζηκνπνηώληαο ηε ςεθηαθή ζνπ θσηνγξαθηθή 

κεραλή.  

 

Κάζε ζπκκεηέρσλ  (έσο ηηο 15 Ματνπ) κπνξεί λα αλεβάζεη ζπλνιηθά έσο ελληά έξγα ζηηο 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο Φύζε, Πόιε, Άλζξσπνη (έσο 3 έξγα αλά ζεκαηηθή). 

 

Σηε δεύηεξε θάζε ηνπ δηαγσληζκνύ από ηηο 22 Μαΐνπ  έσο ηηο 29 Μαΐνπ 2016, ηα έξγα ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζα ηεζνύλ ζηελ ςεθνθνξία ηνπ θνηλνύ αιιά θαη ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο γηα λα 

αλαδεηρηνύλ νη κεγάινη ληθεηέο! 

 

Γίθνζη ληθεηέο ζα θεξδίζνπλ ρξεκαηηθά έπαζια, δσξνεπηηαγέο Public (αμίαο 8.600 επξώ) θαη 

πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπο ζηε Φσηνγξαθηθή Έθζεζε πνπ ζα δηνξγαλώζνπλ ηα Public.  

 

Πξεζβεπηέο ησλ Public Moments Awards είλαη ε αγαπεκέλε ζπλζέηεο κνπζηθήο θαη ηξαγνπδίζηξηα 

Μαξηέηηα Φαθνύηε  αιιά θαη ν δεκνθηιήο εζνπνηόο θαη Instagram influencer  Φάλεο Παπιόπνπινο.   

 

Γάλ εζύ κπνξνύζεο λα ρσξέζεηο ηηο Κπξηαθέο ζνπ ζε εηθόλεο, πνηεο ζα δηάιεγεο; 

 

Οη ζπκκεηνρέο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη, δήισζε ηώξα ζπκκεηνρή ζην publicmoments.gr! 

 

Αο θεξδίζνπλ νη πην όκνξθεο ζηηγκέο ησλ Κπξηαθώλ καο! 

 

Υποστηρικτές 

           

     
 

Χακνγειάζηε! Γίζηε ζηα Public!  

 

#Public #Publicmoments #Sundays #OiKyriakesmas #photos #video 


