
17/7/2017 Λεσβιακό χρώμα στα βραβεία Πούλιτζερ - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/83086-lesviako-hroma-sta-vraveia-poylitzer 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 13:27

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ( / P O L I T I S M O S )  
 Λεσβιακό χρώμα στα βραβεία Πούλιτζερ

Για τη φωτογραφική κάλυψη του προσφυγικού

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 20|04|2016 16:06

Ο επικεφαλής της ομάδας των φωτογράφων του «Reuters» για Ελλάδα και Κύπρο, Γιάννης Μπεχράκης, μαζί με τους Άλκη
Κωνσταντινίδη και Αλέξανδρο Αβραμίδη, κατάφεραν να φέρουν στο «Reuters», το τρίτο Πούλιτζερ για την κάλυψη της
προσφυγικής κρίσης, με φόντο τη Λέσβο.

Ο επικεφαλής της ομάδας των φωτογράφων του «Reuters» για Ελλάδα και Κύπρο, Γιάννης Μπεχράκης, μαζί με τους Άλκη
Κωνσταντινίδη και Αλέξανδρο Αβραμίδη, κατάφεραν να φέρουν στο «Reuters», το τρίτο Πούλιτζερ για την κάλυψη της
προσφυγικής κρίσης, με φόντο τη Λέσβο.

«Δείξαμε στον κόσμο τι συμβαίνει, πως η ανθρωπιά είναι ακόμη ζωντανή» λέει ο Μπεχράκης. Και συμπληρώνει: «Κάναμε
να ακουστεί η φωνή αυτών των ανθρώπων και τώρα, με το Πούλιτζερ, αισθανόμαστε ότι η δουλειά μας αναγνωρίζεται και
επαγγελματικά».

Στις φωτογραφίες του, αποτυπώνονται δραματικές στιγμές από τις οποίες οικογένειες προσπαθούν να βγουν στη στεριά ή
καταρρέουν στην παραλία μετά το επικίνδυνο ταξίδι.

Άλλη, μία από τις πιο διαδεδομένες, βασίζεται στην αντίστιξη μίας προσφυγικής λέμβου με έναν -υπό άλλες συνθήκες,
ειδυλλιακό- ήλιο πάνω από το Αιγαίο.

Το βραβείο «Breaking News» για το φωτογραφικό σκέλος, απονεμήθηκε από κοινού στην ομάδα του «Reuters» και στην
ομάδα των «New York Times».

 

24 Σεπτεμβρίου 2015. Ένας Σύρος πρόσφυγας κρατάει τα δύο παιδιά του, προσπαθώντας να βγει στη στεριά στη Λέσβο.  
REUTERS/Yannis Behrakis

Οι ανακοινώσεις της απονομής των βραβείων και στις 21 κατηγορίες, ανακοινώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στο
Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη, στην 100η απονομή των Πούλιτζερ, της υψηλότερης διάκρισης που δίνεται κάθε
χρόνο σε έντυπα μέσα ενημέρωσης.
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