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Η ζπλέληεπμε πξαγκαηνπνηήζεθε ύζηεξα από απνδνρή ηεο πξόζθιεζήο καο από ηνλ θ. 

Κσλ/λν Χαηδή. Η νκάδα ησλ ππεύζπλσλ θαζεγεηώλ θαη ησλ καζεηώλ ηεο εθεκεξίδαο 

καο, επραξηζηεί ζεξκά ηνλ θ. Χαηδή γηα ηελ απνδνρή ηεο πξόζθιεζεο θαη γηα ηελ άςνγε 

ζπλεξγαζία πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο θαη κεηά από απηήλ. 

1.  Πνηνο  πήξε ηελ πξωηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ηνπ ζπιιόγνπ; 

Ννκίδσ όηη αλ αλαθεξζώ ζε πξόζσπα ζα αδηθήζσ θάπνηνλ.  Ζ πξσηνβνπιία δελ ήηαλ 

κεκνλσκέλε. Ήηαλ κηα νκάδα πνιιώλ αηόκσλ, θνηηεηώλ θαη θνηηεηξηώλ, νη νπνίνη 

ζεώξεζαλ  όηη είλαη θαιό λα ππάξρεη ζηελ πόιε ηεο Φηιηππηάδαο κηα νκάδα θσηνγξαθίαο. 

Σην πιαίζην ηεο αγάπεο ηνπο γηα ηε θσηνγξαθία, απνθάζηζαλ λα μεθηλήζνπλ θάηη 

θαηλνύξην γηα ηελ πόιε απηή. 

2.Πόηε ηδξύζεθε ν ζύιινγνο ζαο θαη πόζα κέιε απαξηζκεί; 

Ο ζύιινγνο ηδξύζεθε ην 2011 πνπ ζεκαίλεη όηη θέηνο θιείλνπκε ηα δέθα ρξόληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο. Απηό καο νδεγεί ζην λα εηνηκάζνπκε θάηη θαιό πξνο ην ηέινο ηεο 

ρξνληάο, ηνλ Μάην 2021 ζύκθσλα κε ηε ζρνιηθή ρξνληά Οθησβξίνπ-Μαΐνπ. Σηε δηάξθεηα 

ησλ εηώλ έρνπλ έξζεη θη έρνπλ θύγεη πνιινί ιόγσ δηαθόξσλ ζπλζεθώλ. Τώξα ηαθηηθά 

κέιε είκαζηε πεξίπνπ 20-25 άηνκα , αλ θξίλνπκε από ηηο ζπλαληήζεηο νη νπνίεο γίλνληαη 

θάζε Τεηάξηε. 

3. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηεο  Καδξώ; 

Ζ νκάδα απαξηίδεηαη από θσηνγξάθνπο, εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο πνπ ελλνείηαη όηη 

κνηξάδνληαη ηελ αγάπε θαη ηνλ ελζνπζηαζκό γηα ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο. Σηόρνο ζα 

έιεγα όηη είλαη ε κειέηε ηεο θαιιηηερληθήο θσηνγξαθίαο, νη ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο ησλ 



εηθόλσλ, ε ζύλζεζε θαη ε θαιιηηερληθή πξόζεζε. Ννκίδσ όηη θνηηάδνπκε κέζα ζηελ νκάδα 

γηα λα δείμνπκε θάζε θνξά ηνλ ηξόπν πνπ δεκηνπξγείηαη κηα θσηνγξαθία , κηα εηθόλα , θαη 

ζηε ζπλέρεηα, αθνύ έρεη δεκηνπξγεζεί, πξνζπαζνύκε λα ηελ αλαιύζνπκε θαη λα δνύκε πώο 

απηή παίξλεη δνκή κέζα από έλα επξύηεξν ζύλνιν εηθόλσλ ̇ γηαηί πξνθαλώο θαη κηα εηθόλα 

κπνξεί λα ζηέθεη από κόλε ηεο, αιιά ζηελ νπζία παίξλεη άιιν λόεκα, όηαλ βξίζθεηαη ζ’ 

έλα ζύλνιν εηθόλσλ, ζαλ κηα ηζηνξία. 

 

  

4.Πνηεο είλαη νη δξάζεηο ηνπ ζπιιόγνπ θαη πνύ είλαη ε έδξα  ζαο;  

Τα ηειεπηαία ρξόληα ε έδξα ηνπ Φσηνγξαθηθνύ Σπιιόγνπ “Καδρώ” είλαη ν Ποιστώρος 

Ποιηηηζκού Φηιηππηάδας. Παιαηόηεξα, ην μελνδνρείν “Ζιηάλα” είρε παξαρσξήζεη έλαλ 

ρώξν κε βηληενπξνβνιέα , όπνπ γίλνληαλ κε εξεκία ηα καζήκαηα. 

Τα κέιε ηεο “Καδξώ” πξνέξρνληαη από δηάθνξεο πεξηνρέο. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζόηεξα 

κέιε είλαη από ηελ Άξηα, ηα Ησάλληλα, ηελ Πξέβεδα θαη ηε Φηιηππηάδα.Κάζε ρξόλν 

νξίδεηαη έλαο εηζεγεηήο/ηξηα, ν νπνίνο ζπληνλίδεη κηα ζεκαηηθή ελόηεηα γηα όιε ηε ρξνληά, 

θαη κέζα από απηήλ ηα κέιε  θαηαιήγνπλ ζε κία έθζεζε. Οη ζπλαληήζεηο γίλνληαη θάζε 

Τεηάξηε ζηηο 20:00 (κηα θνξά ηελ εβδνκάδα). 

Δπηπιένλ, κε βάζε ηε ζεκαηηθή, εηεζίσο γίλνληαη 1-2 εξγαζηήξηα (workshop) κε θάπνηνλ 

γλσζηό θσηνγξάθν, πνπ θηινμελείηαη γηα ιίγεο κέξεο ζηελ νκάδα. Τα ηειεπηαία ρξόληα 

επηζθέπηνληαη ην ζύιινγν θσηνγξάθνη, πνπ δελ έρνπλ επηζθεθηεί κεγαιύηεξεο πόιεηο, θαη 

θπζηθά απηό είλαη κεγάιε ηηκή γηα ηελ πεξηνρή. 

Αθόκε, ν ζύιινγνο θάλεη εθδξνκέο (κία- δύν θνξέο ην ρξόλν), γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Αιβαλία, νη νπνίεο έρνπλ δύν ζθνπνύο: ηελ επίζθεςε θάπνησλ πεξηνρώλ θαη ηελ 

 ςπραγσγία, αιιά θαη λα ππεξεηήζνπλ ηνλ ζηόρν ηεο νκάδαο, ηε θσηνγξαθία. 

Δηδηθόηεξα, ν απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο θσηνγξαθηθήο έθζεζεο, πνπ γίλεηαη 

εηεζίσο, ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ, αιιά ηα ηειεπηαία δύν ρξόληα  θαη ζην ηέινο ηνπ 

θαινθαηξηνύ. Φέηνο, ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηε ιέζρε πξέπεη λα ζπκβηβαζηνύλ θαη κε ηα 

δεδνκέλα ηεο επνρήο. 
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5. Πνηεο είλαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα γίλεη θάπνηνο κέινο ηεο Καδξώ ; Παίδεη θάπνην 

ξόιν ε ειηθία; 

- Πξνϋπνζέζεηο; Κακία λνκίδσ. Δάλ ππάξρεη αγάπε γηα ην θσηνγξαθηθό κέζν θαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε, ηελ εηθόλα ηελ ίδηα, αξθεί. Πνιινί ιέλε : «Αρ, δελ έρσ επαγγεικαηηθή 

θάκεξα». Ννκίδνπλ όηη παίδεη ξόιν, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ παίδεη. Όζν ππάξρεη έλα 

κέζν ή έλα αληηθείκελν κε ην νπνίν κπνξεί θάπνηνο λα απνηππώζεη θσηνγξαθία, ηόηε είλαη 

ζε ζέζε ν  νπνηνζδήπνηε λα αζρνιεζεί κε απηό ην αληηθείκελν θαη λα είλαη κέζα ζηελ 

νκάδα. Καη θπζηθά δελ πξέπεη θαλείο λα αλεζπρεί, επεηδή θάπνηνη κέζα ζηελ νκάδα είλαη 

αξθεηό θαηξό θαη ίζσο  ζεσξεζνύλ πην έκπεηξνη. 

Σε ό,ηη αθνξά ην εξώηεκα σο  πξνο ηελ ειηθία, πνιιέο θνξέο ζηελ νκάδα καο ζπκκεηέρνπλ 

θαη παηδηά λεόηεξα ηα νπνία καο εθπιήζζνπλ, γηαηί έρνπλ κηα καηηά πνπ δελ έρεη 

επεξεαζηεί από ηηο θσηνγξαθηθέο γλώζεηο. Γηόηη όζν λα” λαη, όηαλ κπαίλεηο κέζα ζηνλ 

ρώξν ηεο θσηνγξαθίαο, βνκβαξδίδεζαη από εηθόλεο, από θσηνγξάθνπο, παίξλεηο γλώζεηο. 

Με θάπνην ηξόπν ε θσηνγξαθηθή ζνπ καηηά αιιάδεη θαη ράλεηο απηή ηελ αθέιεηα πνπ 

είρεο, πξηλ κπεηο ζην ρώξν απηό. Οπόηε ηνλ πξώην θαηξό, νη λεόηεξνη καο εληππσζηάδνπλ 

κε ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα, πνπ είλαη δηαθνξεηηθά από εκάο πνπ κάιινλ 

έρνπκε κπεη ζε έλαλ θαλόλα. Άξα είκαζηε αλνηρηνί πξνο όινπο θαη όιεο . Φέηνο κάιηζηα 

ζηελ νκάδα καο ζπκκεηέρνπλ θαη καζεηέο Λπθείνπ. Βέβαηα ε ώξα ίζσο είλαη ιίγν 

απαγνξεπηηθή ιόγσ ησλ καζεκάησλ ησλ παηδηώλ ,αιιά όπνηνο ζέιεη, κπνξεί λα έξζεη, 

αθόκε θαη καζεηέο Γπκλαζίνπ. 

 

  6. Έρεηε νξγαλώζεη  θάπνηα έθζεζε κε ζηόρν ηε θηιαλζξωπηθή ζηήξημε εππαζώλ 

θνηλωληθώλ νκάδωλ; 

Γηα λα είκαη εηιηθξηλήο δελ έρνπκε ιάβεη θάπνηα πξσηνβνπιία γηα λα ζηεξίμνπκε 

νηθνλνκηθά, ηηο εππαζείο νκάδεο. Παιαηόηεξα όκσο, γύξσ 

ζην 2017, αλ ζπκάκαη θαιά, πξόζθπγεο από ηε Γνκή Φηινμελίαο Πξνζθύγσλ ηεο 

Φηιηππηάδαο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηόηε εηζεγήηξηάο καο ηεο Φσηεηλήο Παπαραηδή, έξρνληαλ 

ζηελ νκάδα καο θαη όζν κπνξνύζαλ , αλ θαη δελ ήμεξαλ θαιά ηε γιώζζα,  
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παξαθνινπζνύζαλ ηα καζήκαηά καο.  Ζ Φσηεηλή πήγαηλε αληίζηνηρα ζε απηνύο θαη έθαλε 

καζήκαηα θσηνγξαθίαο, θαη όιε απηή ε πξνζπάζεηα είρε ζαλ απνηέιεζκα ε δηθή καο 

έθζεζε κε ηίηιν “Personal narratives”(«Προζωπηθές Αθεγήζεης») λα αθνινπζείηαη από ηε 

δηθή ηνπο ζηνλ ίδην ρώξν. Απηή ήηαλ κία δξάζε πνπ βνήζεζε απηή ηελ νκάδα λα εληαρζεί 

ιίγν ζηελ πεξηνρή. 

Κάηη πην πξόζθαην ήηαλ ην πξόηδεθη κε ηίηιν  “Freedom”ην νπνίν μεθίλεζε σο κηα 

παξάιιειε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηελ νκάδα καο πνπ είρε επηκειήηξηα ηόηε 

ηε Φσηεηλή, θαη ζε κία νκάδα λέσλ θσηνγξάθσλ από ηα camps ησλ Σαρξανπί, πξνζθύγσλ 

ζηελ έξεκν ζηε Γπηηθή Σαράξα, κέζσ κηαο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο νξγάλσζεο κε έδξα 

ηε Μεγάιε Βξεηαλία. Οπόηε εθείλε ηε ρξνληά, 2018 κε Μάην 2019 , ε δηθή καο 

θσηνγξαθηθή νκάδα δηαπξαγκαηεύηεθε ηε θσηνγξαθηθή έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο. Ήηαλ κηα 

σξαία ζπλεξγαζία κε ηνπο αλζξώπνπο απηνύο. 

 

   7. Πώο ε ηνπηθή θνηλωλία ‘’αγθαιηάδεη’’ ηελ πξνζπάζεηά ζαο ; 

Καη κόλν πνπ καο παξαρσξνύληαη ρώξνη όπνπ κπνξνύκε λα πξαγκαηνπνηνύκε ηηο 

ζπλαληήζεηο καο ,είλαη κεγάιε βνήζεηα. Ο  Γήκνο Εεξνύ καο βνεζά γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο εηήζηαο έθζεζεο θαη κε ηνλ ρώξν πνπ καο παξαρσξεί, θαζώο θαη 

δηάθνξνη  άιινη ηνπηθνί θνξείο, ησλ νπνίσλ ηα νλόκαηα δελ ζα αλαθέξσ,  γηα λα κελ 

αδηθήζσ θαλέλαλ. Αλακθηζβήηεηα όινη νη ηνπηθνί θνξείο καο βνεζνύλ θαη κηα ζηεξίδνπλ 

θαηά ηελ  πινπνίεζε ηεο έθζεζή καο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο δελ ρξεηαδόκαζηε 

θάπνηα άιιε βνήζεηα, νύηε θαη ηελ δεηάκε. Αιιά, όηαλ ζηα εγθαίληα θαη ζηηο εθζέζεηο καο 

έξρεηαη ηόζνο θόζκνο γηα λα δεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο νκάδαο, απηό είλαη πάξα πνιύ 

ζεκαληηθό γηα όινπο καο. 

8. Μήπωο ππάξρεη θάπνηα ηζηνζειίδα όπνπ νη πνιίηεο λα κπνξνύλ λα ελεκεξωζνύλ γηα 

ηηο δξάζεηο ζαο; 

Ναη, ζα ζαο ην πσ απηό. Θα ήζεια όκσο λα ζπκπιεξώζσ θάηη  αθόκα γηα κηα 

πξνεγνύκελε εξώηεζε. Πξηλ  έλα ρξόλν είρακε θηινμελήζεη ζηελ νκάδα καο γηα θάπνηνπο 

κήλεο ηε Νοκαδηθή Βηβιηοζήθε. Ζ Ννκαδηθή Βηβιηνζήθε είλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ 

Μεζνγεηαθνύ Φεζηηβάι Φσηνγξαθίαο Medphoto ζηελ Κξήηε. Δίλαη κηα ζπιινγή από 100 

βηβιία πνπ δηαδξακάηηζαλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο. Οπόηε απηά 

ηα βηβιία, «ήξζαλ» ζ’ εκάο θαη ηα είρακε πξνο έθζεζε ζηνλ θόζκν, γηα λα κπνξεί λα  

βιέπεη θαη λα αγγίδεη ην θσηνγξαθηθό πιηθό γηα ηέζζεξηο κήλεο. Απηό είλαη πνιύ 

ζεκαληηθό, γηαηί ήκαζηαλ ε πξώηε θσηνγξαθηθή νκάδα ζηελ Διιάδα ηελ νπνία 

εκπηζηεύηεθε ε Νοκαδηθή Βηβιηοζήθε. 

Τώξα όζνλ αθνξά ηελ ηζηνζειίδα είλαη www.Kadrw.gr. 
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 Ηιεθηροληθές δηεσζύλζεης: 

Instagram 

«Καδρώ» : @kadrw.gr, 

Κωλ/λος Χαηδής : @physikos 

  

Η ζπλέληεπμε πινπνηήζεθε ζηηο 19 Ννεκβξίνπ ηνπ 2020 κέζσ ηεο ςεθηαθήο 

πιαηθόξκαο webex. Όινη νη καζεηέο- δεκνζηνγξάθνη ηεο εθεκεξίδαο καο, ιάβακε 

δπλακηθά κέξνο  ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, από ηε ζύληαμε ησλ 

εξσηήζεσλ κέρξη θαη ηελ απνκαγλεηνθώλεζε ηεο ζπλέληεπμεο. 

  

Όιεο νη θωηνγξαθίεο πνπ ζπλνδεύνπλ ην άξζξν ηεο ζπλέληεπμεο, πξνέξρνληαη από ηελ 

ηειεπηαία έθζεζε ηεο Καδξώ ( 28/10/2020-03-11-2020) κε ηίηιν Environment, ε νπνία 

ήηαλ ην απνηέιεζκα ηωλ ζεκηλαξίωλ θωηνγξαθίαο γηα ηελ πεξίνδν 2019-20 κε 

εηζεγεηή ηνλ Δεκήηξε Ραπαθνύζε. 

ηελ έθζεζε ζπκκεηείραλ νη: Κσλζηαληίλνο Επαγγέινπ,  Ισάλλα Θενραξνπνύινπ, 

Επάγγεινο Καιύβαο, Βάζσ Καξαγθηνδνύδε, Σηέιια Μπαζηά, Χξήζηνο Ρνληνγηάλλεο, 

Βαζίιεο Σηαπέξαο, Γηώξγνο Σηαύξνο, Κσλζηαληίλνο Χαηδήο, Ισάλλεο Χαηδόπνπινο. 
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