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Συνένηευξη με ηον νικηηή ηου διαγωνιζμού Sony World Photography 

Awards, Γιώπγο Παπαποζηόλου 

Κ. Παπαπνζηόινπ ζπγραξεηήξηα γηα ηε δνπιεηά ζαο. Μαο άξεζαλ πνιύ νη 

θσηνγξαθίεο πνπ ηξαβάηε. Θα ζέιακε λα ζαο θάλνπκε ηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο: 

 Πείηε καο δπν ιόγηα γηα εζάο. 

Είκαη 42 ρξνλώλ.θαηάγνκαη από ηα Τξίθαια Θεζζαιίαο όπνπ έδεζα κέρξη ηα 

14 κνπ ρξόληα θαη ην 1988 ιόγν εξγαζίαο ησλ γνληώλ κνπ κεηαθνκίζακε ζην 

όκνξθν  λεζί ηεο Κσ ζην νπνίν δσ  θαη εξγάδνκαη πιένλ κόληκα κέρξη 

ζήκεξα! 

 Η δνπιεηά ζαο είλαη θσηνγξάθνο ή θάηη άιιν; 

Η δνπιεηά κνπ είλαη Σπκβαζηνύρνο Ππξνζβέζηεο πεληαεηνύο ππνρξέσζεο. 

Με ηε θσηνγξαθία αζρνινύκαη εδώ θαη 10 ρξόληα πεξίπνπ. Άξρηζα 

εξαζηηερληθά ζαλ ρόκπη αιιά κεηά από θάπνηα ζεκηλάξηα θσηνγξαθίαο πνπ 

παξαθνινύζεζα γηα λα απνθηήζσ πνην εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ηα ηειεπηαία 7 

ρξόληα ζπλεξγάδνκαη πεξηζηαζηαθά κε επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο ηνπ 

λεζηνύ. 
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 Πνηα είλαη ηα ελδηαθέξνληά ζαο; 

Τα ελδηαθέξνληα κνπ πιένλ θηλνύληαη όια γύξσ από ηε θσηνγξαθία ην νπνίν 

είλαη θάηη πνπ κε γεκίδεη πάξα πνιύ δεκηνπξγηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά! 

 Από πνηα ειηθία μεθηλήζαηε λα ηξαβάηε θσηνγξαθίεο; 

Ξεθίλεζα λα ηξαβάσ θσηνγξαθίεο από ηελ πξώηε Γπκλαζίνπ όπνπ πάληα 

ζηηο εθδξνκέο ηνπ ζρνιείνπ είρα καδί κνπ κηα θσηνγξαθηθή κεραλή κε θηικ 

ηόηε..ηελ πξώηε κνπ ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή ηελ απέθηεζα ην 2006 θαη 

πάληα ηελ θνπβαινύζα καδί κνπ θαη κνπ άξεζε λα θσηνγξαθίδσ δηάθνξα 

ηνπία ηνπ λεζηνύ ηεο Κσ όπνπ δσ. 

 Τη ήηαλ εθείλν πνπ ζαο έθαλε λα απνθαζίζεηε λα ηξαβήμεηε 

θσηνγξαθίεο; 

Εθείλν πνπ κε ηξάβεμε λα αζρνιεζώ πην πνιύ εληαηηθά ήηαλ ηα ζεκηλάξηα 

πνπ παξαθνινύζεζα ηα νπνία δηνξγάλσζε ην Επαξρείν Κσ ην 2009,θαη 

καζαίλνληαο πνιιά πξάγκαηα γηα ηε θσηνγξαθία γνεηεπηηθά αθόκα πνην 

πνιύ κε απνηέιεζκα λα ζέισ λα καζαίλσ θαη λα αζρνινύκαη θάζε κέξα όιν 

θαη πνην πνιύ.Μειέηεζα αξθεηά θαη κνλόο κνπ κε ηε βνήζεηα ηνπ ίληεξλεη θαη 

έηζη έθηαζα ζην ζεκείν πνπ είκαη ζήκεξα αιιά ζπλερίδσ θάζε κέξα λα 

κειεηάσ όζν κπνξώ δηόηη ε θσηνγξαθία έρεη απεξηόξηζην πεδίν γλώζεσλ! 

 Τη είδνπο θσηνγξαθίεο ηξαβάηε; 

Μνπ αξέζνπλ πνιιά είδε θσηνγξαθίαο όκσο πην πνιύ θσηνγξαθίδσ ηνπία, 

ζάιαζζεο βνπλά πεδηάδεο αιιά θαη αζηηθά ηνπία όπσο λπρηεξηλέο 

θσηνγξαθίεο πόιεσλ.Φπζηθά θσηνγξαθίδσ θαη κπζηήξηα όπσο γάκνπο 

βαπηίζεηο ζαλ βνεζόο επαγγεικαηία θσηνγξάθνπ. 

 Πσο ληώζαηε πνπ θεξδίζαηε ην πνιύ ζεκαληηθό απηό βξαβείν; 
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Η πξώηε ζέζε ζηελ Ειιάδα ην 2015 ζην δηαγσληζκό ηεο Sony world 

photography awards ήηαλ θάηη πνπ δελ δελ ην πεξίκελα αιιά κεηα έλησζα 

πσο ήηαλ ε αληακνηβή ησλ θόπσλ κνπ  ζηηο αηειείσηεο ώξεο κειέηεο ώζηε λα 

γίλσ όζν θαιύηεξνο κπνξώ...κνπ έδσζε δύλακε γηα λα θάλσ πην πνιιά 

πξάγκαηα θαη απηνπεπνίζεζε όηη ζηε δσή αλ θάηη ην ζεο πνιύ κπνξείο λα ην 

πεηύρεηο! 

 

 

 Σαο αξέζεη λα ηαμηδεύεηε; 

Πιένλ ε θσηνγξαθία είλαη έλαο ιόγνο γηα λα ηαμηδεύσ πεξηζζόηεξν θαη 

πξνζπαζώ όζν ην επηηξέπνπλ θαη ηα νηθνλνκηθά κνπ λα θάλσ όζν πην πνιιά 

ηαμίδηα κπνξώ είηε ζηελ Ειιάδα είηε ζην εμσηεξηθό θαη λα θσηνγξαθίδσ 

όκνξθα ηνπία θαη πόιεηο! 
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 Δώζηε θάπνηα ζπκβνπιή ζην δηθό καο Club θσηνγξαθίαο. 

Η βαζηθή ζπκβνπιή ζαλ θσηνγξάθνο θαη κέζα από ηε δηθή κνπ καηηά είλαη όηη 

πξέπεη λα θσηνγξαθίδνπκε κε ηα κάηηα ηεο θαξδηάο καο γηα λα αξέζνπλ νη 

θσηνγξαθίεο πξώηα ζε εκάο ηνπο ίδηνπο ώζηε λα καο γεκίδεη επραξίζηεζε θαη 

γαιήλε ε αζρνιία καο κε ηε θσηνγξαθία! 

 Σαο πεξηκέλνπκε λα έξζεηε ζην Σύιινγό καο θαη αλ γλσξηζηνύκε από 

θνληά! 

Είλαη κεγάιε κνπ ηηκή πνπ επηιέμαηε λα αζρνιεζείηε κε ηε θσηνγξαθηθή κνπ 

δνπιεία ώζηε λα ηε δνπλ ηα παηδηά θαη καθάξη λα είλαη πεγή έκπλεπζεο 

γηαπηα θαη καθάξη θάπνηα ζηηγκή αλ βξεζώ ζηελ όκνξθε Θεζζαινλίθε λα 

κηιήζνπκε γηα ηε θσηνγξαθία θαη από θνληά, άιισζηε είλαη θάηη ην νπνίν έρσ 

θάλεη ζε ζρνιείν εδώ ζην λεζί ηεο Κσ κε κεγάιε κνπ ραξά δηόηη όινη ήκαζηαλ 

θάπνηε παηδηά θαη ζα είκαζηε παηδηά κέζα καο όζν θαη αλ κεγαιώλνπκε! 

 

 

 


