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Α. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Στα πλαίσια της Ερευνητικής εργασίας του τελευταίου τετραμήνου επιλέξαμε ως 

θέμα την φωτογραφία. O λόγος που την επιλέξαμε ήταν για να εμβαθύνουμε στα 

μυστικά της φωτογραφίας. Μας ενθουσίασε επίσης η ιδέα να απεικονίσουμε διάφορες 

περιστάσεις της καθημερινής ζωής, εικόνες από τη φύση αλλά και πρόσωπα. Κατά την 

πρώτη συνάντησή μας χωριστήκαμε σε ομάδες και στη συνέχεια η κάθε μία ασχολήθηκε 

με συγκεκριμένα υποθέματα. 

 

Β. ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

Στόχοι 

Να εμβαθύνουμε στην τέχνη της φωτογραφίας 

Να εξερευνήσουμε τις δυνατότητες μιας ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 

Να πειραματιστούμε βγάζοντας φωτογραφίες 

Να παρατηρήσουμε τον κόσμο γύρω μας, ιδιαίτερα τη σχολική ζωή, και να 

αποτυπώσουμε στιγμές με τον φακό μας… 

 

Ομάδα 1η:  

 Ξενάκης Νίκος 

 Σπυρίδης Γιάννης 
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 Τσατσανίδης Αβραάμ 

 Χίσα Ρετζίνο 

  

Εργάστηκε ο καθένας μας σύμφωνα με τα παρακάτω θέματα που μας δόθηκαν 

από τον καθηγητή μας κ. Πέτρο Τσελεπή: Φόντο, Είδη φωτογραφίας, Ιστορία 

φωτογραφίας, Αναλογική-Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Αφού η ομάδα μας 

αποτελείται από τέσσερα άτομα ο καθένας μας πήρε  από ένα θέμα, βρήκαμε τις 

κατάλληλες πληροφορίες και τις επεξεργαστήκαμε ομαδικώς. Εκτός από τα θέματα αυτά 

δημιουργήσαμε και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνθηκε στους μαθητές των 

άλλων ερευνητικών εργασιών της Β’ Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο αυτό περιείχε 

ερωτήσεις σχετικά με την σχέση των μαθητών με τις φωτογραφικές μηχανές, τη 

φωτογραφία καθώς και τις απόψεις τους για αυτήν. Τέλος τραβήξαμε και κάποιες 

φωτογραφίες από διάφορα όμορφα τοπία καθώς και δημόσια κτίρια της περιοχής μας. 

Επίσης βρήκαμε και κάποια σχετικά βίντεο με τις φωτογραφικές μηχανές. 
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Φωτογραφία από το ποτάμι στη Νέα Ζωή. 
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Φωτογραφία από το Γενικό Λύκειο Σκύδρας. 
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Φωτογραφία από την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής  

 

Τα θέματα που ερευνήσαμε είναι τα εξής: 

ΧΗΜΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η πρώτη χημική φωτογραφία που αποτυπώθηκε από τον Νικηφόρο Νιέπς, 1826. 

Απαιτήθηκαν συνολικά 8 ώρες έκθεσης 

Τα πρώτα πειράματα πάνω σε φωτοευαίσθητα υλικά χρονολογούνται περίπου 

στις αρχές του 18ου αιώνα και ανήκουν στον Γιόχαν Χάινριχ Σούλτσε (Johann Heinrich 

Schulze), ο οποίος είχε πετύχει την αποτύπωση του φωτός πάνω σε ένα 
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φωτοευαισθητοποιημένο από άλατα αργύρου χαρτί αλλά στάθηκε αδύνατη η στερέωση 

της εικόνας. 

Αργότερα, ο Γάλλος ερευνητής Νικηφόρος Νιέπς (Nicéphore Niépce) επανέλαβε 

(ανεξάρτητα) την αποτύπωση μιας αρνητικής εικόνας με την ίδια όμως δυσκολία 

στερέωσης της στο χαρτί. Το 1826 ωστόσο, κατάφερε να αποτυπώσει απευθείας σε 

"θετικό" την πρώτη φωτογραφία της ιστορίας, χάρη στη χρήση ενός παραγώγου του 

πετρελαίου. Για την αποτύπωση της φωτογραφίας αυτής απαιτήθηκε έκθεση στο φως 

για διάστημα οκτώ ωρών και το θέμα της ήταν οι στέγες των παραθύρων του χωριού 

Chalon-sur-Saone της Γαλλίας. Ο ίδιος ο Νιέπς ονόμασε την τεχνική του ηλιογραφία και 

προσπάθησε - χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία - να την διαδώσει. 

Παράλληλα με τον Niépce, ο αυτοαποκαλούμενος ζωγράφος Λουί Ζακ Μαντ 

Νταγκέρ (Louis Jacques Mande Daguerre) και εφευρέτης του προδρόμου του 

κινηματογράφου (Diorama), πειραματιζόταν επίσης με την τεχνική της φωτογραφίας και 

ήταν ο ίδιος που πρότεινε στον Νιέπς να συνεργαστούν εμπορικά. Αν και ο Νταγκέρ δεν 

είχε ιδιαίτερες επιστημονικές γνώσεις, μετά το θάνατο του Νιέπς, το 1833, επιδόθηκε 

στην τελειοποίηση της μεθόδου του και τελικά τα κατάφερε, επινοώντας τη μέθοδο της 

νταγκεροτυπίας, την οποία ανακοίνωσε και επίσημα το 1839 στην Ακαδημία Επιστημών 

και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Η μέθοδος αυτή βασίστηκε στη δημιουργία μιας 

θετικής φωτογραφίας και ως τεχνική ήταν παραπλήσια αυτής που χρησιμοποιούν οι 

σύγχρονες μηχανές τύπου Πολαρόιντ. Με τη βοήθεια του επιστήμονα και πολιτικού 

Φρανσουά Αραγκό (Francois Arago), o Νταγκέρ πέτυχε να πουλήσει μάλιστα τα 

δικαιώματα της νταγκεροτυπίας στο Γαλλικό δημόσιο. 

Διάδοση της φωτογραφίας 

Το 1840 ο Γουόλκοτ ανοίγει το πρώτο φωτογραφείο στη Νέα Υόρκη για 

φωτογράφηση πορτρέτων. Σχεδιάζεται ο πρώτος φωτογραφικός φακός που έγινε με 

μαθηματικούς τύπους και κατασκευάστηκε λίγο αργότερα από τον Βοϊκτλάιντερ. 
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H Άννα Άτκινς (Anna Atkins) που προαναφέρθηκε, μια Αγγλίδα βοτανολόγος, είναι αυτή 

που πρωτοδούλεψε συστηματικά με την κυανοτυπία για να εικονογραφήσει ένα βιβλίο 

της. Η Άτκινς που θεωρείται η πρώτη γυναίκα φωτογράφος, ανήκε στον κύκλο του 

Τάλμποτ και του Χέρτσελ μιας και ο πατέρας της ήταν φίλος τους. 

Τον Οκτώβριο του 1843 έγινε η πρώτη έκδοση του βιβλίου της «British Algae: 

Cyanotype Impressions» που ολοκληρώθηκε σε μια περίοδο 10 χρόνων και προηγήθηκε 

του «The Pencil of Nature» του Τάλμποτ και είναι το πρώτο βιβλίο με φωτογραφίες. 

Τον Ιούλιο του 1888 πραγματοποιήθηκε η επαναστατική για την εποχή 

ανακάλυψη του φιλμ σε ρολό. Η ιδέα ανήκε στον Geroge Eastman, τραπεζικό υπάλληλο, 

ο οποίος κατασκεύασε έτσι την πρώτη φωτογραφική μηχανή-κουτί (box camera), την 

οποία και ονόμασε Kodak. Η μηχανή αυτή χαρακτηριζόταν από μικρό βάρος (περίπου 

ένα κιλό), είχε μικρές διαστάσεις και διέθετε ένα σταθερό διάφραγμα. Ήταν 

επιφορτωμένη με ένα ρολό φωτοευαίσθητου χαρτιού πάνω στο οποίο μπορούσαν να 

αποτυπωθούν πολλές φωτογραφίες, τις οποίες αναλάμβανε το εργοστάσιο της Kodak να 

εμφανίσει και να τυπώσει. Το σύνθημα με το οποίο προωθήθηκε η νέα φωτογραφική 

μηχανή ήταν «εσείς πιέζετε το κουμπί, εμείς αναλαμβάνουμε τα υπόλοιπα». Η 

ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε ορόσημο για την μαζική χρήση της φωτογραφικής μηχανής, 

ενώ είχε συμβολή και στην εμπορική ανάπτυξη της φωτογραφίας. Από την περίοδο αυτή 

μέχρι σήμερα ελάχιστες σημαντικές τροποποιήσεις συντελέστηκαν στη χημική 

φωτογραφία, με κυριότερη ίσως την τεχνική της έγχρωμης φωτογραφίας. 

Η φωτογραφία στην Ελλάδα 

Η πρώτη φωτογραφία που θεωρείται ότι τραβήχτηκε στην Ελλάδα απεικονίζει τον 

ναό του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα. Αποτελεί δε, μια απ’ τις ακριβότερες φωτογραφίες 

του κόσμου, καθώς πουλήθηκε σε δημοπρασία του Οίκου Kρίστις στον Σεΐχη του Kατάρ, 

έναντι 789.000 ευρώ. Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Γάλλο αριστοκράτη Ζοζέφ 

Ζιλπέρ Zιρό ντε Πρανί, το 1842. 
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Γύρω στα 1850, έχουμε το πρώτο φωτογραφείο στην Ελλάδα, του Φίλιππου 

Μαργαρίτη, στην οδό Ερμού, ο οποίος –πιθανότατα– είναι ο πρώτος Έλληνας 

δημιουργός ελληνικής φωτογραφίας, με πρώτη φωτογραφία το δαγκεροτυπικό πορτρέτο 

του βασιλιά Όθωνα. Ο λόγος της σημαντικής καθυστέρησης στην ανάπτυξη της 

φωτογραφίας στην Ελλάδα πρέπει πιθανότατα να αναζητηθεί στα δύσκολα εκείνα 

χρόνια, λίγο καιρό μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. 

Η μεγαλύτερη φωτογραφική μηχανή 

Το 1900 η εταιρεία σιδηροδρόμων «Chicago & Alton railroad train» ανέθεσε στον 

Λόρενς να κατασκευάσει την μεγαλύτερη φωτογραφική μηχανή και να τραβήξει την 

μεγαλύτερη φωτογραφία, για να διαφημίσουν το καινούργιο τραίνο τους. 

Η όλη προσπάθεια κόστισε 5.000 δολάρια ποσό πολύ μεγάλο για την εποχή, αφού 

τόσο κόστιζε ένα μεγάλο σπίτι, αλλά η φωτογραφία σε τεράστιο μέγεθος στάλθηκε στην 

διεθνή έκθεση στο Παρίσι, προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και κόστισε σαφώς πολύ λιγότερο 

από ότι αν έστελναν το ίδιο το τραίνο. 
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Η όλη επιχείρηση φάνταζε τόσο απίστευτη που στάλθηκε αντιπρόσωπος στο 

Σικάγο από το Παρίσι για να βεβαιώσει την ύπαρξη της μηχανής. 

Υποβρύχια φωτογραφία 

Όλα δείχνουν ότι ένας Άγγλος ο William Thopmson τράβηξε την πρώτη 

υποβρύχια φωτογραφία τον Φεβρουάριο του 1856.Ο Thopmson αν και δικηγόρος 

διακρίθηκε σε πολλούς τομείς σαν «ερασιτέχνης φυσιοδίφης» όσο αφορά τη θαλάσσια 

ζωή ειδικά τα φύκια και τα θαλάσσια μαλάκια και χρησιμοποίησε από νωρίς το 

καινούργιο μέσο της φωτογραφίας για τις ανάγκες καταγραφής των παρατηρήσεων του. 

Παρόλα αυτά η ιδέα για την υποβρύχια φωτογραφία του ήρθε σαν ένα φτηνό μέσο 

παρατήρησης της αντοχής και της κατάστασης των υποβρύχιων κατασκευών, 

παρατηρώντας μια αποβάθρα που την έδερναν τα κύματα. 

Αντίστοιχους πειραματισμούς έκαναν και ο Γερμανός Ludwig Bauer, ο Γάλλος 

Ernest Bazin και πολλοί άλλοι μέχρι να φτάσουμε στις πρώτες υποβρύχιες φωτογραφίες 

που σώζονται μέχρι σήμερα και θεωρούνται η επίσημη γέννηση της υποβρύχιας 

φωτογραφίας το 1893. 

Ο Louis Boutan και ο Joseph David, φωτογράφος ο πρώτος, μηχανικός ο δεύτερος 

κέρδισαν μεγάλη αναγνώριση με αυτή τη πρώτη σειρά από υποβρύχιες φωτογραφίες 

που τράβηξαν στον κόλπο Banyuls και οι εκθέσεις που χρειάστηκαν ήταν γύρω στη μισή 

ώρα. Από τότε και μετά η υποβρύχια φωτογραφία γνώρισε αργή αλλά σταθερή 

ανάπτυξη. 

Ο Γάλλος Etienne Peau χρησιμοποίησε υποβρύχιες φωτογραφίες που τράβαγε ο 

ίδιος σαν συνοδευτικό υλικό των άρθρων του για την θαλάσσια βιολογία. Ο Άγγλος 

χειρούργος Francis Ward έκανε μια φωτογραφιών σε γλυκό νερό από το 1908 ως το 

1913.Ο Αμερικάνος John Ernest Williamson έκανε την πρώτη υποβρύχια 

κινηματογραφική ταινία το 1915 και φωτογραφίες δράσης φωτογραφίζοντας καρχαρίες 

να επιτίθενται σε νεκρά άλογα που ο ίδιος είχε ρίξει στο νερό. Οι Αμερικανοί William 
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Longley και Charles Martin το 1926 έκαναν μια σειρά θαυμάσιες φωτογραφίες στην 

καραϊβική για λογαριασμό του National geographic. 

Η βελτίωση των καταδυτικών συσκευών από τον Yves Le Prieur βοήθησε τους 

πρωτοπόρους φωτογράφους και κινηματογραφιστές να μπορούν να παραμένουν 

περισσότερο στο νερό και σε όλο και πιο μεγάλα βάθη και τα αποτελέσματα ήταν όλο 

και καλύτερα. Ο ίδιος μαζί με τον Jean Painleve ίδρυσαν το 1934 ένα σύλλογο φίλων της 

κατάδυσης με μεγάλο υποβρύχιο εξοπλισμό σε φωτογραφικές και κινηματογραφικές 

μηχανές («Club des sous-l'eau»). 

Στα χρόνια που ακολουθούν δύο ονόματα θα κυριαρχήσουν στην υποβρύχια 

φωτογραφία και των δύο η συμβολή είναι τεράστια. Ο Αυστριακός Χανς Χάας και ο 

Γάλλος Ζακ Ιβ Κουστό. 

Η μετεξέλιξη της φωτογραφίας 

 Το 1925 η γερμανική εταιρεία Leitz κυκλοφορεί στην Γερμανία τη φωτογραφική 

μηχανή Leica. Η μηχανή χρησιμοποιεί, πλέον, φιλμ 35mm σε ρολό ζελατίνας. 

 - Το 1935 παρουσιάζεται το πρώτο έγχρωμο θετικό φιλμ για διαφάνειες, το 

Kodachrome. Την ίδια χρονιά έχουμε και το πρώτο φλας από Λαπόρτ. 

 - Το 1940 η φωτογραφία μπαίνει για πρώτη φορά στο Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης στη Ν. Υόρκη. 

- Το 1942 κυκλοφορεί το έγχρωμο φωτογραφικό χαρτί Agfacolor για εκτύπωση 

έγχρωμων φωτογραφιών. 
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

   Οι φακοί, τα κάτοπτρα οι ιδιότητες του φωτός, η σύνθεση και η δημιουργία των 

χρωμάτων, οι νόμοι της ανάκλασης και της διάθλασης και ακόμα και η αρχή του 

σκοτεινού θαλάμου, είχαν παρατηρηθεί και είχαν καταγραφεί σε έγγραφα κατά την 

αρχαιότητα. Παρ’ ότι οι αρχαίοι Έλληνες απέφευγαν συστηματικά να εφαρμόσουν τις 

θεωρητικές παρατηρήσεις τους, είναι αποδεδειγμένο ότι ορισμένες από τις παραπάνω 

εφευρέσεις τους, όπως ο φακός και τα κάτοπτρα βρήκαν πρακτική εφαρμογή στην 

εποχή τους. Σ’ αυτές τις πρακτικές βασίστηκαν νεώτεροι εφευρέτες μετά τον 13 μ.Χ. 

αιώνα. Οι χημικές παρατηρήσεις σχετικά με τις ευαίσθητες στο φως ενώσεις, που 

αποτελούν το δεύτερο βασικό σκέλος που συνέβαλλε στην ολοκλήρωση της 

φωτογραφικής εφεύρεσης, έγιναν γνωστές τον 15 μ.Χ. αιώνα. Στις περισσότερες 

φωτογραφικές ιστορίες, ξένοι ερευνητές υποστηρίζουν πως ο φακός ήταν γνωστός 

στους Κινέζους μετά το 900 π.Χ. Βάση ερευνών, λέγεται ότι ο φακός ήταν γνωστός στη 

Νεοανακτορική Μινωική περίοδο γύρω στα 1500 π.Χ. και πιθανότατα στη Μυκηναϊκή 

Ελλάδα.  

   Οι πρώτοι φακοί ήταν κομμάτια ορείας κρυστάλλου (ορυκτό κρύσταλλο) που 

είναι παραλλαγή του ορυκτού χαλαζία και βρίσκεται συνήθως σε κρυσταλλοπαγείς 

σχιστόλιθους και γρανίτες.  Έχει λάμψη υαλώδη, είναι συνήθως άχρωμος και 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα σαν ημιπολύτιμος λίθος, καθώς και στα οπτικά συστήματα 

διαφόρων οργάνων. Στη συνέχεια, ο αμφίκυρτος φακός χρησιμοποιήθηκε για το άναμμα 

της φωτιάς. Αφού όμως ήταν γνωστή η συγκεντρωτική ιδιότητα των φυσικών φακών 

οδηγούμαστε στο λογικό συμπέρασμα ότι πρέπει να είχε παρατηρηθεί και η μεγεθυντική 

ικανότητα ορισμένων από τα ‘’γυαλιά’’ αυτά. Έτσι, τα κρύσταλλα που είχαν μεγεθυντικές 

ιδιότητες,  μετά από πρόχειρη επεξεργασία και λείανση, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν σε 

διάφορες εργασίες.  
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   Οι πρώτοι Έλληνες αστρονόμοι χρησιμοποίησαν τους φακούς για την 

κατασκευή τηλεσκοπίων, που τους βοηθούσαν στις αστρονομικές παρατηρήσεις τους.  

  Χρήση των φακών έκαναν επίσης κι οι αρχαίοι  Έλληνες γιατροί για να 

καυτηριάζουν έλκη και να αφαιρούν μικρά σώματα που βρίσκονταν σε μικρό βάθος στο 

δέρμα του ασθενή.                           

 Μερικά στοιχεία για το Φόντο 

To InstantMask είναι μια εφαρμογή που οι γραφίστες και οι γνώστες των 

προγραμμάτων επεξεργασίας εικόνας μάλλον θα το σνομπάρουν, κάποιοι αρχάριοι όμως 

ενδέχεται να το λατρέψουν. Αυτό που κάνει είναι πολύ συγκεκριμένο: αφαιρεί το φόντο 

από τις φωτογραφίες σας, επιτρέποντάς σας να κρατήσετε μόνο τα αντικείμενα που 

θέλετε. Ο τρόπος με τον οποίο το κάνει είναι πολύ απλός, ταχύτατος και χωρίς να 

απαιτεί καμία απολύτως τεχνική γνώση. Απλά επιλέγετε με το πράσινο μαρκαδοράκι την 

περιοχή που θέλετε να κρατήσετε και με το κόκκινο το φόντο – την περιοχή, δηλαδή, 

που θέλετε να αφαιρέσετε. Πατώντας το κουμπί της προεπισκόπησης, μπορείτε ανά 

πάσα στιγμή να δείτε τι έχετε κάνει. Το μεγάλο πλεονέκτημα του InstantMask είναι ότι 

δεν χρειάζεται να είσαστε ακριβείς – αρκεί μόνο να σχεδιάσετε στο περίπου το 

περίγραμμα. Το πρόγραμμα θα αναλάβει τα υπόλοιπα. 

Η όλη διαδικασία αφαίρεσης του φόντου της εικόνας κράτησε συνολικά γύρω στο 

ενάμιση λεπτό, σε μια αρκετά απαιτητική φωτογραφία, όπου οι αντιθέσεις αντικειμένου 

– φόντου ήταν μικρές, ενώ σχετικά μικρή ήταν και η ανάλυση της εικόνας. Σε 

φωτογραφίες υψηλότερης ανάλυσης και με πιο διακριτό το χρώμα του φόντου και του 

προσώπου / αντικειμένου, τα αποτελέσματα φαντάζομαι πως θα είναι αρκετά ταχύτερα. 

Ποιοτικά, το αποτέλεσμα δεν είναι επαγγελματικό, είναι όμως κάτι παραπάνω από 

αξιοπρεπές για έναν αρχάριο χρήστη που θέλει να πετύχει κάτι αρκετά καλό, στον 

ταχύτερο δυνατό χρόνο και με τον μικρότερο δυνατό κόπο. 
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Όπως και να ‘χει, όσοι δεν τα πάνε καλά με προγράμματα όπως το Photoshop, το 

Gimp ή το Paint.net θα χαρούν να προσθέσουν το InstantMask στον υπολογιστή τους, 

χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα χρειαστούν κάποιο από τα προαναφερθέντα για την 

περαιτέρω επεξεργασία της φωτογραφίας τους. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

"Project 5" 

(ΚΥΚΛΩΣΤΕ  ή ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΤΕ την απάντησή σας) 

-Έχετε φωτογραφική μηχανή;                                         

   ΝΑΙ             ΟΧΙ 

-Με ποιο από τα 2 μέσα βγάζετε πιο συχνά φωτογραφίες;       

  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ        ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

-Ποιες περιστάσεις σας ωθούν περισσότερο στο να βγάλετε φωτογραφίες; 

    ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ               ΟΠΟΤΕ ΘΕΛΩ 

-Επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας για να διορθώσετε κάποιες ατέλειες; 

      ΝΑΙ            ΟΧΙ 

-Προτιμάτε μια στημένη φωτογραφία ή αυτές που βγαίνουν αυθόρμητα;    

      ΣΤΗΜΕΝΗ               ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ 
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-Τι προτιμάτε να απεικονίζουν περισσότερο οι φωτογραφίες σας ανθρώπους ή 

τοπία; 

     ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ          ΤΟΠΙΑ    

-Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για τα αποτελέσματα μιας 

φωτογραφίας;  

     ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ     ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ 

-Προτιμάτε να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας ή να τις κρατάτε σε ψηφιακή 

μορφή; 

      ΕΚΤΥΠΩΣΗ            ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!! 

Αποτελέσματα 

Ερωτήματα Απαντήσεις 

Έχετε φωτογραφική μηχανή; ΝΑΙ 59 

 

ΌΧΙ 15 

Με ποιο από τα δύο μέσα βγάζετε πιο συχνά 

φωτογραφίες; 

Φωτογραφική 

κάμερα 9 

 

Κινητό τηλέφωνο 65 

Ποιες περιστάσεις σας ωθούν περισσότερο στο να 

βγάλετε φωτογραφίες; 

Ειδικές 

περιστάσεις 15 

 

Όποτε θέλω 59 

Επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες σας για να 

διορθώσετε κάποιες ατέλειες; ΝΑΙ 36 
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Ομάδα 2η:  

 Γεώργιος Στάχοβιτς 

 Μαρία Μούτση 

 Αφροδίτη Μουκολάρη 

 Δήμητρα Φερικίδου 

 

Φωτογραφική μηχανή 

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 

 

ΌΧΙ 38 

Προτιμάτε μια στημένη φωτογραφία ή αυτές που 

βγαίνουν από αυθόρμητα; Στημένη 11 

 

Αυθόρμητη 63 

Τι προτιμάτε να απεικονίζουν περισσότερο οι 

φωτογραφίες σας, ανθρώπους ή τοπία; ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 51 

 

ΤΟΠΙΑ 23 

Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο κύριος υπεύθυνος για 

τα αποτελέσματα μιας φωτογραφίας; ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 31 

 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ 43 

Προτιμάτε να εκτυπώνετε τις φωτογραφίες σας ή 

να τις κρατάτε σε ψηφιακή μορφή;  ΕΚΤΥΠΩΣΗ 15 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ 

ΜΟΡΦΗ 59 
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Φωτογραφική μηχανή ονομάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη 

φωτογραφιών. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες σήμερα φωτογραφικές μηχανές, 

ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής χρήσης, διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις 

συμπαγείς (compact) και στις μονοοπτικές ρεφλέξ (SLR). Διακρινόμενες, ανάλογα με την 

τεχνολογία τους, στις κλασικές φωτογραφικές μηχανές με φιλμ και τις ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές. 

Φωτογραφικές μηχανές με φιλμ  

Αυτές χρησιμοποιούν φωτογραφικό φιλμ στο οποίο αποτυπώνεται η φωτογραφία κατά 

τη λήψη. Στη συνέχεια το φιλμ περνά από τη διαδικασία της εμφάνισης σε σκοτεινό 

θάλαμο είτε σε ειδικά φωτογραφικά εργαστήρια. Με τη διαδικασία της εμφάνισης 

παράγεται ένα αρνητικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση των 

φωτογραφιών στο χαρτί. Τα θετικά φιλμ έχουν ως αποτέλεσμα θετικό είδωλο, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν για προβολή των φωτογραφιών. Κατά την αγορά, 

πρέπει να προσεχθεί το είδος και η ποιότητα του φακού της μηχανής, ο τύπος και η 

ταχύτητα του φιλμ, η δυνατότητα ή όχι χειροκίνητων ρυθμίσεων και το zoom. Πιο 

συνηθισμένες είναι σήμερα οι αυτόματες φωτογραφικές μηχανές που επιτρέπουν στους 

αρχάριους χρήστες τη λήψη ικανοποιητικών φωτογραφιών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 

(οι λεγόμενες "point and shoot"). 

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές  

Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συσκευή η οποία καταγράφει εικόνες με 

ηλεκτρονικό τρόπο, σε αντίθεση με την συμβατική φωτογραφική μηχανή, η οποία 

καταγράφει εικόνες με χημικές και μηχανικές διαδικασίες. 

Οι περισσότερες ψηφιακές μηχανές μικρού μεγέθους (κόμπακτ) μπορούν, εκτός των 

φωτογραφιών, να καταγράψουν ήχο και ταινία βίντεο. Στο Δυτικό κόσμο, οι ψηφιακές 

φωτογραφικές μηχανές έχουν ήδη ξεπεράσει σε πωλήσεις τις μηχανές με φιλμ, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/SLR
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%BC%CE%B5_%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BC
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%B8%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BC
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αναγκάζοντας τους περισσότερους κατασκευαστές να εγκαταλείψουν την παραγωγή των 

δεύτερων. 

Αυτές χρησιμοποιούν αισθητήρες εικονοστοιχείων για την καταγραφή και κάρτες μνήμης 

(SD, MMC, XD-Digital κ.ά.) για την αποθήκευση των φωτογραφιών. Στη συνέχεια οι 

φωτογραφίες μπορούν να τυπωθούν σε χαρτί στα φωτογραφικά εργαστήρια ή σε 

οικιακούς εκτυπωτές, ή να περάσουν σε ένα μεγαλύτερο οπτικό ή μαγνητικό 

αποθηκευτικό μέσο. Μεγάλο πλεονέκτημα των ψηφιακών μηχανών αποτελεί η 

δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των φωτογραφιών από τους υπολογιστές. Στις 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σημεία που πρέπει να προσεχθούν δεν είναι η ανάλυση 

που μετριέται σε Megapixels αλλά το είδος και η ποιότητα του φακού της μηχανής, η 

δυνατότητα ή όχι χειροκίνητων ρυθμίσεων, η ευαισθησία του αισθητήρα σε χαμηλές 

στάθμες φωτεινότητας και η αυτονομία της μπαταρίας. Για τις συνηθισμένες 

φωτογραφίες μας (10Χ15cm) είναι ικανοποιητικά και τα 2ΜP, ωστόσο η πλειονότητα των 

φωτογραφικών μηχανών σήμερα (2010) έχει περάσει σε αναλύσεις πάνω από 10.1MΡ. 

Άλλο σημείο που πρέπει να προσεχθεί, στις μηχανές με μη εναλλάξιμο φακό, είναι η 

δυνατότητα οπτικού (όχι ψηφιακού) ζουμ (zoom) για λήψη μακρινών πλάνων καθώς και 

η δυνατότητα ευρυγώνιας ρύθμισης. 

 

Μεγάλοι κατασκευαστές  

Ο κατάλογος αυτός δεν περιλαμβάνει όλους τους κατασκευαστές 

 Canon 

 Fuji 

 Nikon 

 Sony 

 Panasonic 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/SD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=MMC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XD-Digital&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%BF%CF%85%CE%BC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Canon&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Fuji&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Nikon&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Sony
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Panasonic&action=edit&redlink=1
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 Pentax 

 Olympus 

 Hewlett-Packard (HP) 

 Kodak 

Τα στάδια της φωτογραφικής μηχανής 

Πρώτη Φωτογραφική Μηχανή 

Camera obscura  

 

 

Αναπαράσταση ενός τύπου camera obscura. 

Οι πρώτες φωτογραφίες αποτελούν ουσιαστικά απλές προβολές εικόνων πάνω σε κάποια 

επιφάνεια. Ως πρώτη φωτογραφική "μηχανή" μπορεί να θεωρηθεί ένα σκοτεινό δωμάτιο 

ή κουτί (camera obscura) που στη μία άκρη διαθέτει μια γυαλιστερή επιφάνεια και στην 

απέναντι άκρη μία πολύ μικρή οπή. Σε μία τέτοια κατασκευή, οι ακτίνες του φωτός 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Pentax&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Olympus&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Hewlett-Packard&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Kodak&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Camera_obscura.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Camera_obscura.jpg
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διαδίδονται μέσα από την οπή και σχηματίζουν πάνω στην επιφάνεια ένα είδωλο των 

αντικειμένων έξω από το δωμάτιο ή κουτί. 4ος π. Χ. αιώνας: (γύρω στο 350). Ο 

Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο που λειτουργεί η απλούστερη φωτογραφική μηχανή, 

η γνωστή ως camera obscura. Αργότερα, στον 11ο αιώνα, ο άραβας επιστήμονας 

Αλχαζέν περιγράφει το ίδιο φαινόμενο. Στη συνέχεια και για πολλούς αιώνες, αρκετοί 

ασχολήθηκαν με την camera obscura και το 1558 ο Giovanni della Porta είναι ίσως ο 

πρώτος που συνιστά τη χρήση μιας ανάλογης φορητής συσκευής στους ζωγράφους για 

σχεδίαση πορτραίτων και τοπίων. Λίγο νωρίτερα, στα 1550 είχε ήδη συντελεστεί μια 

σημαντική τροποποίηση της camera obscura και συγκεκριμένα η προσθήκη ενός κοίλου 

φακού στην οπή εισόδου του φωτός, από τον Girolamo Gardano. Το 1568 ο Daniello 

Barbaro επινόησε επιπλέον ένα είδος διαφράγματος που επέτρεπε την εστίαση της 

εικόνας, ενώ το 1636 ο Daniel Schwenter εφεύρε ένα σύστημα πολλαπλών φακών, 

διαφορετικών εστιακών αποστάσεων, πρόδρομο του σημερινού ζουμ. Μπορούμε να 

πούμε πως η φωτογραφική μέθοδος του 16ου αιώνα λειτουργεί πάνω στις ίδιες αρχές με 

τις σύγχρονες φωτογραφικές μηχανές. 

Οι μετέπειτα μεταβολές της πρωταρχικής camera obscura οδήγησαν κυρίως σε 

περισσότερο ελαφρές μηχανές. Παράλληλα ξεκίνησαν οι προσπάθειες για την μόνιμη 

αποτύπωση της εικόνας σε μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια, καθώς παρέμενε σημαντικό 

μειονέκτημα το γεγονός ότι η απλή camera obscura δεν μπορούσε να διατηρήσει τα 

είδωλα των αντικειμένων. 

Τον Ιούλιο του 1888 πραγματοποιήθηκε η επαναστατική για την εποχή 

ανακάλυψη του φιλμ σε ρολό. Η ιδέα ανήκε στον Τζορτζ Ίστμαν (George Eastman), 

τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος κατασκεύασε έτσι την πρώτη φωτογραφική μηχανή-κουτί 

(box camera), την οποία και ονόμασε Kodak. Η μηχανή αυτή χαρακτηριζόταν από μικρό 

βάρος (περίπου ένα κιλό), είχε μικρές διαστάσεις και διέθετε ένα σταθερό διάφραγμα. 

Ήταν επιφορτωμένη με ένα ρολό φωτοευαίσθητου χαρτιού πάνω στο οποίο μπορούσαν 

να αποτυπωθούν πολλές φωτογραφίες, τις οποίες αναλάμβανε το εργοστάσιο της Kodak 

http://el.wikipedia.org/wiki/11%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1558
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1550
http://el.wikipedia.org/wiki/1568
http://el.wikipedia.org/wiki/1636
http://el.wikipedia.org/wiki/16%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1888
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να εμφανίσει και να τυπώσει. Το σύνθημα με το οποίο προωθήθηκε η νέα φωτογραφική 

μηχανή ήταν "εσείς πιέζετε το κουμπί, εμείς αναλαμβάνουμε τα υπόλοιπα". Η ανακάλυψη 

αυτή αποτέλεσε ορόσημο για την μαζική χρήση της φωτογραφικής μηχανής, ενώ είχε 

συμβολή και στην εμπορική ανάπτυξη της φωτογραφίας. Από την περίοδο αυτή μέχρι 

σήμερα ελάχιστες σημαντικές τροποποιήσεις συντελέστηκαν στη χημική φωτογραφία, με 

κυριότερη ίσως την τεχνική της έγχρωμης φωτογραφίας. 

Έγχρωμη φωτογραφία 

Η τεχνική της φωτογραφίας χρώματος εξερευνήθηκε σε ολόκληρη τη διάρκεια του 19ου 

αιώνα. Τα αρχικά πειράματα αποτύγχαναν να αποτρέψουν το χρώμα από την 

εξασθένιση. Η πρώτη φωτογραφία χρώματος αποτέλεσε γεγονός το 1861 χάρη στο 

φυσικό James Clerk Maxwell. 

Μια από τις πρώτες μεθόδους για έγχρωμες φωτογραφίες περιλάμβανε τη χρήση 

συνολικά τριών φωτογραφικών μηχανών κάθε μια από τις οποίες είχε ένα διαφορετικό 

φίλτρο χρώματος μπροστά από το φακό. Το πρώτο έγχρωμο φιλμ (Autochrome) 

κυκλοφόρησε ως εμπορικό προϊόν το 1907 αλλά η σύσταση του ήταν διαφορετική από 

του μεταγενέστερου φιλμ Kodachrome, που κυκλοφόρησε το 1935 βασισμένο σε τρία 

επιχρωματισμένα στρώματα, το κάθε ένα ευαίσθητο σε ένα από τα τρία πρωτεύοντα 

χρώματα (μπλε, πράσινο και κόκκινο). 

Τα έγχρωμα φιλμ διακρίνονται σε έγχρωμα αρνητικά ή έγχρωμα θετικά (ή διαφάνειες, 

slides). 

Ψηφιακή φωτογραφία 

Η ψηφιακή φωτογραφία αποτελεί ίσως την τελευταία σημαντική εξέλιξη σε ότι αφορά 

την τεχνική της φωτογραφίας. Σε αυτές αντί για το κοινό "χημικό" φιλμ 

χρησιμοποιούνται φωτοευαίσθητοι αισθητήρες. Το μέρος της φωτογραφικής μηχανής 

http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/19%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1861
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/1907
http://el.wikipedia.org/wiki/1935
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που βοηθά την εστίαση της εικόνας είναι το ίδιο. Βέβαια συνοδεύεται πια από πολλά 

βοηθητικά της χρήσης ηλεκτρονικά μέσα. 

Οι αισθητήρες αποτελούνται από έναν αριθμό μικροσκοπικών εικονοστοιχείων , στα 

οποία αναλύεται η εικόνα. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εικονοστοιχεία για κάθε ένα 

από τρία βασικά χρώματα. Κάθε ένα καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την ένταση 

του εισερχόμενου φωτός από το συγκεκριμένο χρώμα. Στην συνέχεια μετατρέπεται η 

ένταση σε ένα δυαδικό αριθμό που αποτελεί την μέτρησή της. Οι πληροφορίες αυτές 

μεταφέρονται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της μηχανής τα οποία επεξεργάζονται και 

αποθηκεύουν την εικόνα σε μορφή αναγνώσιμη από άλλα μέσα. Η μορφή αυτή είναι μία 

σειρά δυαδικών αριθμών κατάλληλα οργανωμένων που αποθηκεύονται σε ειδική 

προσθαφαιρούμενη ηλεκτρονική κάρτα μνήμης που φέρουν οι μηχανές αυτές. Στην 

συνέχεια απ ΄ αυτή την κάρτα είναι έτοιμη η φωτογραφία να αναπαραχθεί όπου 

χρειάζεται, με την βοήθεια αποκωδικοποιητών της μορφής αποθήκευσης, είτε στην 

οθόνη της ίδιας της μηχανής, είτε με μεταφορά σε άλλα μέσα π.χ. ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. Οι κυριότερες μορφές - τύποι αποθήκευσης σε ψηφιακά μέσα είναι: jpeg, 

gif. 

Τα μέσα αναπαραγωγής της εικόνας είναι οι ίδιες οι φωτογραφικές μηχανές, οι οθόνες 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και μυριάδες μέσα ψηφιακής απεικόνισης. Για κάθε 

ένα από αυτά χρειάζεται η προσαρμογή της μορφής καταγραφής στις απαιτήσεις του 

συστήματος. 

Η πρώτη εμπορική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή παρουσιάστηκε το 1990. Σήμερα οι 

ψηφιακές μηχανές αποτελούν ευρύτατα διαδεδομένα καταναλωτικά προϊόντα, ενώ 

συνεχίζουν να εξελίσσονται ενσωματώνοντας επιπλέον δυνατότητες, όπως και 

βιντεοσκόπηση, με ή χωρίς καταγραφή ήχου. 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B1_%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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Ομάδα 3η: 

 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 

 ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ ΠΕΓΚΥ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 

 

Προλογικά… 

Η δική μας ομάδα ανέλαβε να εξετάσει ζητήματα όπως τη σχέση της 

φωτογραφίας με την παρουσίαση προσώπων, τοπίων και κινηματογραφικών σκηνών 

αλλά και με τη ζωγραφική. Συζητήσαμε ως ομάδα τις διαστάσεις του θέματος και σε 

κάθε μέλος ανατέθηκε συγκεκριμένη εργασία. Ειδικότερα ο Ορφανίδης Κλεάνθης 

ανέλαβε να διεκπεραιώσει τη συνέντευξη με φωτογράφο κ. Σπυρίδη Γιώργο, επίσης η 

Πραντσίδου Πελαγία αναζήτησε υλικό για τη σχέση φωτογραφίας-κινηματογράφου και 

την έννοια της φωτογένειας. Ακόμη ο Συμεωνίδης Κώστας εξέτασε την σχέση της 

φωτογραφίας με τη ζωγραφική και συγκέντρωσε και σχετικές φωτογραφίες.   

 

1) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ Γ.ΣΠΥΡΙΔΗ 

Στις 28/02/13 επισκεφτήκαμε το φωτογραφείο του Γ. Σπυρίδη στην Σκύδρα. Ο 

μαθητής Κλεάνθης Ορφανίδης του έθεσε τις εξής ερωτήσεις :    

1. Τι είναι φωτογραφία; 

2. Πως δημιουργήθηκε η πρώτη φωτογραφία; 

3. Ποιες οι προϋποθέσεις για μια σωστή φωτογραφία; 

4. Ποια είναι η έκφραση μέσα από την φωτογραφία; 

5. Πως γίνεται η επεξεργασία στις φωτογραφίες; 
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6. Ποιες οι διαφορές έγχρωμου και άσπρο-μαύρου φιλμ; 

7. Πως τυπώνονταν παλιά οι φωτογραφίες; 

8. Πως πρέπει να ποζάρουν τα μοντέλα για μια φωτογράφιση; 

9. Σε τι χρησιμεύει η φωτογραφία στην καθημερινή μας ζωή; 

10. Ποια τα είδη φωτογραφικών μηχανών; 

Η συνέντευξη καταγράφηκε σε βίντεο. 

 

2) Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Σε αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να ερευνήσουμε τις αφηγηματικές και 

αισθητικές μεθόδους της φωτογραφίας στον κινηματογράφο, όπως και τις ομοιότητες 

και διαφορές της με τη στατική φωτογραφία για να μπορέσει ο αναγνώστης να 

κατανοήσει την αφηγηματικότητα που η φωτογραφία εδραιώνει στην κινηματογραφική 

τέχνη.  

Πολύ συχνά, βλέποντας μια ταινία, παρατηρούμε μια πολύ καλή φωτογράφηση η 

οποία, πολλές φορές, δεν έχει να κάνει με την αφήγηση της ταινίας, με άλλα λόγια η 

εκφραστική δύναμη της φωτογραφίας τραβά την προσοχή του θεατή απ’ την κατανόηση 

του ίδιου του μηνύματος. Η φωτογραφία, όπως και η μουσική, θα πρέπει να 

υποστηρίζουν την κινηματογραφική αφήγηση και να μην την υπερκαλύπτουν. Αν συμβεί 

το αντίθετο έχουμε μια σειρά από πλάνων που θα μπορούσαν κάλλιστα να ήταν μια 

έκθεση φωτογραφίας σε μια γκαλερί, σε ένα μουσείο ή στο διαδίκτυο, όχι μια νοηματική 

συνέχεια σε ένα ολοκληρωμένο και εναρμονισμένο έργο. Η αισθητική της 

φωτογράφησης θα πρέπει να είναι ενταγμένη στη γενικότερη αισθητική της ταινίας, στο 

στιλ που θέλει το κινηματογραφικό έργο να δείξει.  
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Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Ο Τζόν Κασαβέτης, Ελληνοαμερικάνος 

σκηνοθέτης, θεωρείται και είναι ο πατέρας του αμερικάνικου αντεργκράουντ 

κινηματογράφου. Την εποχή που ο Κασαβέτης γύρναγε τις ταινίες του ήταν αδιανόητο 

το κούνημα της μηχανής, η κάμερα στον ώμο, το λίγο φλου πλάνο. Όλα αυτά 

θεωρούνταν σα μια ατέλεια και, γενικά, σαν ένα μειονέκτημα της ταινίας. Αν 

παρατηρήσει κανείς όμως τις ταινίες του Κασαβέτη, τότε θα δει ότι αυτή η τεχνική 

φωτογράφησης ήταν πλήρως ενταγμένη στο αφηγηματικό του στιλ. Ήθελε να φαίνεται 

ότι αποτυπώνει την πραγματικότητα, ότι είναι κάτι σαν ένα ντοκιμαντέρ, όντας 

ουσιαστικά μια μυθοπλαστική ταινία, μια αφήγηση φτιαγμένη και δομημένη αποκλειστικά 

και μόνο απ’ τον ίδιο. Αργότερα αυτό το στιλ έγινε εμπορικό και εντάχτηκε πλήρως στο 

αμερικάνικο σύστημα κινηματογράφησης, δίνοντας μας έργα μεγάλων Αμερικάνων 

σκηνοθετών όπως είναι ο Τζιμ Τζάρμους και ο Χάλ Χάρτλεϊ.  

Για να δούμε τα θετικά και τα αρνητικά σημεία, τις παγίδες και τις υπερβολές θα 

πρέπει να αναλύσουμε την αφήγηση της φωτογραφίας, ξεκινώντας απ’ την αφήγηση 

που μια στατική φωτογραφία εδραιώνει, φτάνοντας στην αλληλουχία των πλάνων, στη 

σεκάνς, και από εκεί σε ολόκληρο το φιλμικό έργο. Θα είναι απαραίτητο λοιπόν να 

κάνουμε μια δομική ανάλυση του φωτογραφικού κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη μας, σε 

τελική ανάλυση το φιλμικό κείμενο ολοκληρωμένο. Για αυτό το λόγο θα χρειαστούμε να 

έχουμε ένα παράδειγμα-αναφορά στο οποίο θα μπορούμε να ανατρέχουμε ανά πάσα 

στιγμή. Θα αναλύσουμε, λοιπόν, μια ταινία ευρείας κυκλοφορίας που έχει καλλιτεχνικές 

αρετές και που θα μας δώσει την ευκαιρία να κάνουμε μια βαθιά δομική ανάλυση.  

Τα συμπεράσματα αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανάλογα με την 

περίπτωση, και σε άλλα φιλμικά κείμενα, σε άλλες ταινίες, στιλ, σχολές και ρεύματα. Τα 

εργαλεία της ανάλυσής μας θα είναι τα ίδια και για οποιαδήποτε ανάλυση θα 

επιχειρήσουμε στο μέλλον, κάνοντας τις σχετικές τροποποιήσεις ανά περίπτωση. Βασικό 

λοιπόν εργαλείο μας θα είναι η βιβλιογραφία η οποία θα παρατίθεται και θα είναι 

διαθέσιμη στον αναγνώστη αν θέλει να ψάξει και να διαβάσει περισσότερα για αυτό το 
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θέμα. Το ζητούμενο είναι στο τέλος ο αναγνώστης να μπορεί να αναλύει, με όρους 

αισθητικής και νοηματικής, ένα οποιοδήποτε φιλμικό κείμενο, για αυτό το κείμενο αυτής 

της εργασίας θα είναι όσο πιο απλό γίνεται εξηγώντας τους εξειδικευμένους όρους όπου 

χρειάζεται.  
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3) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Φωτογραφία και ζωγραφική, μια αγαστή σχέση 

Οι δεσμοί που δένουν τις εικαστικές τέχνες αναμεταξύ τους, ειδικά τη ζωγραφική 

και τη φωτογραφία, δεν μπορούν να σπάσουν όσο κι αν προσπαθούν οι ίδιοι οι 

καλλιτέχνες. Μια άλλη έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης που 

σηματοδοτεί τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας αγοράς νέων αποκτημάτων για την 

ολοκλήρωση του τμήματος Φωτογραφίας του ιδρύματος, θέτει εκ νέου ένα παλιό 

ερώτημα δίχως επαρκή απάντηση έως τώρα: Οι δυο τέχνες συμπληρώνουν η μια την 

άλλη, ή απλώς αντανακλούν μια όμοια πρόσληψη του κόσμου σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή με διαφορετικά μέσα; 

Οταν άρχισε να ασκείται η τέχνη της φωτογραφίας, στη δεκαετία του 1840, τα 

δυο σκέλη του ερωτήματος έμοιαζαν να συμπίπτουν. Ο ζωγράφος Ντέιβιντ Οκτάβιους 

Χιλ ήταν ο πρώτος που τις αντιμετώπισε ως διαφορετικά μέσα επίτευξης του ίδιου 

σκοπού. 

Τον Μάιο του 1843 έγινε η μεγάλη σύνοδος των 135 κληρικών της Εκκλησίας της 

Σκωτίας για την υπογραφή της «Πράξης της Παραίτησης» και τη δημιουργία της 

Ελεύθερης Εκκλησίας της Σκωτίας. Ο Χιλ αποφάσισε να απαθανατίσει ζωγραφικά το 

γεγονός, ο μεγάλος όμως αριθμός των αξιωματούχων καθιστούσε ιδιαίτερα δύσκολη την 

απόδοσή του σε πίνακα. Ετσι στράφηκε στον Ρόμπερτ Ανταμσον, τον πρώτο 

φωτογράφο του Εδιμβούργου και τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου παρουσιάσθηκαν δημόσια 

οι φωτογραφίες του ιστορικού συμβάντος. 

Είναι αξιοπαρατήρητο, καθώς γράφει ο Σουρίν Μελικιάν στην «Ιντερνάσιοναλ 

Χέραλντ Τρίμπιουν», ότι στη Γαλλία του 1850 και 1860, η αναδυόμενη τέχνη της 

φωτογραφίας έχει πολλά στοιχεία από τη ζωγραφική της εποχής. Οταν ο Γκουστάβ Λε 

Γκρε, ζωγράφος ο ίδιος, έστησε την κάμερά του στο Δάσος του Φοντεμπλό για να 
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φωτογραφίσει τα πλατάνια που υψώνονταν μέσα από εδάφη, παχιά στρωμένη με 

φύλλα, δεν είχε κατά νου να συνθέσει ένα τοπίο με τον τρόπο του Τεοντόρ Ρουσό. 

Ομως, αυτόν θυμίζουν οι φωτογραφίες του που έχουν και την ατμόσφαιρα του Γκιστάβ 

Kουρμπέ. Δεν μπαίνει ζήτημα μίμησης. Kι οι τρεις καλλιτέχνες συμμερίζονται τη 

ρομαντική προσέγγιση της φύσης ως σύμβολο της αφημένης στον εαυτό της γι' αυτό 

όμορφης μοναξιάς. 

Τον Μάιο του 1856 ο πρωσικής καταγωγής Εντουάρ Μπαλντίς αποτύπωσε τις 

πλημμύρες που έπληξαν τη Γαλλία και στις φωτογραφίες του ακολουθεί τους κλασικούς 

κανόνες σύνθεσης της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, ενώ στις φωτογραφίες του λιμανιού της 

Βουλώνης, το προηγούμενο έτος, διακρίνονται οι επιρροές των Ολλανδών 

θαλασσογράφων. Σε άλλες φωτογραφικές θαλασσογραφίες του, οι συννεφιασμένοι 

ουρανοί που σκεπάζουν τη θάλασσα θυμίζουν την αγγλική τοπιογραφία και ιδιαίτερα τον 

Τζον Kόνσταμπλ. 

Στο άλλο άκρο, βλέπει κανείς φωτογραφίες με στοιχεία που θα δέσποζαν στην 

κατοπινή ζωγραφική. Το 1855 ο Μπαλντίς φωτογράφισε τον σιδηροδρομικό σταθμό του 

Ενγκιέν κοντά στο Παρίσι και λίγο αργότερα οι ιμπρεσιονιστές έκαναν κύριο θέμα τους 

τούς σιδηροδρομικούς σταθμούς εμφαίνοντας την αδρότητα και τη γραμμική τους 

αυστηρότητα. 

Αυτό που συνέβη τον 19ο αιώνα, συμβαίνει από ορισμένες απόψεις και τώρα. Η 

αμερικανική φωτογραφία του 1960 και 1970 θέτει τα ίδια ερωτήματα σε σχέση με τη 

ζωγραφική. Με μια μεγάλη διαφορά. Ότι ενδιάμεσα υπήρξε ο υπερρεαλισμός, ο Μαρσέλ 

Ντισάν και ο Μανρέι. Στις μαυρόασπρες φωτογραφίες του Σίγκμαρ Πόλκε του 1975, δύο 

άνδρες σε ένα μπαρ του Σάο Πάολο δείχνουν χαμένοι μέσα σε μια αχλή. Μόλο που δεν 

ταξινομούνται εύκολα, οι φωτογραφίες αυτές μοιάζουν να φέρουν τις επιρροές του 

αφαιρετικού εξπρεσιονισμού. 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ: Η ζωή μέσα από τον 

φωτογραφικό φακό των μαθητών                                          

ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

Σελίδα | 31  

 

 

 

 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ: Η ζωή μέσα από τον 

φωτογραφικό φακό των μαθητών                                          

ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

Σελίδα | 32  

 

 

 

 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ: Η ζωή μέσα από τον 

φωτογραφικό φακό των μαθητών                                          

ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

Σελίδα | 33  

 

 

 

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ: Η ζωή μέσα από τον 

φωτογραφικό φακό των μαθητών                                          

ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

Σελίδα | 34  

 

 

Ομάδα 4η: 

 Μιχαηλίδου Πόπη 

 Παλάνης Κωνσταντίνος 

 Ποτουρίδου Ουρανία  

 Στεφανίδου Πασχαλίνα 

 Στογιάννη Δήμητρα 

 

Επεξεργασία - Δημιουργικότητα 

 

Προγράμματα επεξεργασίας. 

-www.photography.gr 

-www.skia.gr 

-www.fotoart.gr 

-www.befunky.gr 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΖΩΗ: Η ζωή μέσα από τον 

φωτογραφικό φακό των μαθητών                                          

ΓΕΛ ΣΚΥΔΡΑΣ 

 

Σελίδα | 35  

 

-www.picmonkey.gr 

 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

∆ηµιουργικότητα και χαρισµατικότητα 

«Το αληθινά δηµιουργικό µυαλό σε κάθε πεδίο δεν είναι τίποτα περισσότερο από 

αυτό:  

Ένα ανθρώπινο πλάσµα γεννηµένο αντικανονικά, απάνθρωπα ευαίσθητο. Για 

αυτόν ένα άγγιγµα είναι ένα χτύπηµα, ένας ήχος είναι ένας θόρυβος, µία ατυχία είναι µία 

τραγωδία, η χαρά είναι µία έκσταση, ένας φίλος είναι ένας εραστής, ένας εραστής είναι 

ένας θεός, µία αποτυχία είναι ένας θάνατος.  

Προσθέστε σε αυτόν τον εξαιρετικά λεπτεπίλεπτο οργανισµό την ακατάπαυστη 

ανάγκη να δηµιουργεί, να δηµιουργεί, να δηµιουργεί -έτσι ώστε χωρίς τη δηµιουργία 

µουσικής ή ποίησης ή βιβλίων ή κτιρίων ή κάτι µε νόηµα, κόβεται η ίδια του η ανάσα. 

Πρέπει να δηµιουργεί, πρέπει να ξεχειλίζει από δηµιουργικότητα. Από κάποια παράξενη, 

άγνωστη, εσωτερική κατεπείγουσα ανάγκη, δεν είναι αληθινά ζωντανός, εκτός αν 

δηµιουργεί.»  

                Περλ Μπακ 

 

Οι έρευνες των τελευταίων δεκαετιών πάνω στην ευφυΐα και τη δημιουργικότητα, 

έδειξαν σχεδόν εξαρχής ότι παρόλο που οι μαθητές µε υψηλό δείκτη νοημοσύνης που 

ανήκουν σε ιδιαίτερες οµάδες, καταφέρνουν να σημειώνουν εξαιρετική βαθµολογία τόσο 

στο σχολείο όσο και στο πανεπιστήμιο, στην ουσία επισκιάζονται από εκείνους που δεν 

έχουν απλά υψηλό IQ, αλλά και υψηλό δείκτη δημιουργικότητας. Άλλες έρευνες 
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δείχνουν ότι οι µαθητές µε υψηλό δείκτη δημιουργικότητας ξεπέρασαν αυτούς που είχαν 

µόνο υψηλό IQ, σε σχεδόν όλα τα επίπεδα και τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Όλα τα 

παραπάνω µας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η έµφυτη χαρισµατικότητα είναι τελικά 

ένας συνδυασµός ευφυΐας και δημιουργικότητας.  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση του Renzulli, η δημιουργικότητα και η ευφυΐα, µαζί 

µε την ύπαρξη επιµονής στην εκτέλεση του καθήκοντος, αποτελούν τα συστατικά µέρη 

της χαρισµατικότητας, συνθέτοντάς την ως σύνολο.  

Η αναγκαιότητα για ενίσχυση της δημιουργικότητας των παιδιών στην τάξη, δε θα 

πρέπει να αντιμετωπίζεται µε γνώμονα την προώθηση µιας µικρής οµάδας προικισµένων 

παιδιών µε ιδιαίτερες ικανότητες, αλλά µε βάση την ανθρωπιστική πρόθεση να 

ενσταλάξουµε σε κάθε παιδί τη µέγιστη δυνατότητα και τις απαραίτητες προϋποθέσεις 

προκειμένου να ξεδιπλώσει δημιουργικά την προσωπικότητά του. Έτσι, σε αυτή την 

περίπτωση ενδείκνυται µια προσέγγιση βασιζόµενη στη διαδικασία της δηµιουργικότητας 

και όχι στην αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος.  

Το συστατικό µοντέλο της δηµιουργικότητας σύµφωνα µε ερευνητές προσδιορίζει 

τις σχέσεις που δηµιουργούνται ανάµεσα στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο και στο 

περιβάλλον στο οποίο κινείται. Αποτελείται από έξι παραµέτρους, οι οποίες µε τη σειρά 

τους συντίθενται και αυτές από κάποια επιπρόσθετα συνθετικά µέρη. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες λειτουργούν από κοινού, και πάντα µέσα στα πλαίσια της δημιουργικής 

διαδικασίας και των επιτρεπόμενων ορίων του εκάστοτε περιβάλλοντος. 

 

Η φωτογραφία ως ευρέως διαδεδομένη μορφή έκφρασης και αφήγησης 

Η φωτογραφία είναι τρόπος έκφρασης. Κι εκεί έγκειται νομίζω μια εγγενής 

αντίφαση στην Τέχνη της φωτογραφίας. Η έκφραση κατά κανόνα συνδέεται με μία 

εξωτερίκευση εσωτερικών εικόνων (λογοτεχνία, ζωγραφική, γλυπτική). Στη φωτογραφία 
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ουσιαστικά εσωτερικεύουμε μια εικόνα. Η έκφραση όμως και πάλι υφίσταται, γιατί αφού 

πρώτα κάνουμε αυτή την εσωτερίκευση, στη συνέχεια συνθέτουμε πάνω σε αυτή την 

εικόνα ώστε αυτή τελικά να μην αναπαριστά απλώς και μόνο το εξωτερικό ερέθισμα 

αλλά και μέρος της ψυχής και της σκέψης μας. 

Ίσως δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει συμβεί μία 

σημαντική αλλαγή, που γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη, στα εργαλεία που 

χρησιμοποιούμε για να αφηγηθούμε ιστορίες και να εκφραστούμε -αναφέρομαι στους 

απλούς, καθημερινούς ανθρώπους. 

Μέχρι πρόσφατα, ο τρόπος να “μιλήσουμε” για την ζωή μας, τις ιστορίες μας, τα 

πράγματα που μας κάνουν εντύπωση, τα συναισθήματά μας ήταν μέσω του γραπτού ή 

προφορικού λόγου. Ο λόγος, γραπτός ή προφορικός, ήταν το εργαλείο που μαθαίνουμε 

στο σπίτι μας και στο σχολείο. Εναλλακτικές υπήρχαν βέβαια, αλλά ήταν κυρίως στην 

διάθεση των καλλιτεχνών ή των επαγγελματιών δημιουργών ή των επαγγελματιών της 

επικοινωνίας: από φωτογραφία και βίντεο, μέχρι πιο παραδοσιακές μορφές καλλιτεχνικής 

έκφρασης όπως το γλυπτό, ο χορός, η μουσική κ.λ.π. 

Τελευταία όμως, όλο και πιο συχνά οι άνθρωποι χρησιμοποιούν φωτογραφίες για να 

πουν ιστορίες, για να εκφράσουν συναισθήματα, ακόμη και θέσεις. Μία ματιά στο 

facebook, αλλά πολύ περισσότερο στο instagram, όπου το κείμενο ακόμη και όταν 

υπάρχει έχει δευτερεύοντα ρόλο, θα σας πείσει για αυτό. 

Όλοι είχαμε την δυνατότητα να βγάζουμε φωτογραφίες εδώ και αρκετές δεκαετίες. Αυτό 

που έχει αλλάξει όμως είναι: 

 

1. Οι συσκευές: τα κινητά μας, μας δίνουν την ευχέρεια να βγάζουμε φωτογραφίες 

όποτε θέλουμε, χωρίς κόστος (για όποιον θυμάται το φίλμ…), με μία συσκευή που 

έχουμε πάντα μαζί μας. 
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2. Η δυνατότητα να μοιραστούμε τις φωτογραφίες μας εξίσου εύκολα, χωρίς κόστος, 

την στιγμή που τις βγάζουμε, με φίλους ή με όλο τον κόσμο. 

Ναι, μπορεί ακόμη και πριν από 20 ή 30 χρόνια σε κάθε παρέα ή οικογένεια να υπήρχε 

κάποιος που θα σας καλούσε στο σπίτι του για να κάνει προβολή slides από το 

πρόσφατο ταξίδι (όχι πολύ πρόσφατο, η εμφάνιση και η οργάνωσή τους, πάντα 

απαιτούσε κάποιο χρόνο). Αλλά για τους περισσότερους από εμάς, η φωτογραφία ήταν 

ένα μέσο για να “απαθανατίσουμε στιγμές”: ένα βοήθημα για την μνήμη μας, όχι για την 

έκφρασή μας. 

Υπάρχει μεγάλη διαφορά της φωτογραφίας που τραβάει κάποιος για να μπει σε ένα 

άλμπουμ για να μπορεί να την δει μετά από μερικά χρόνια και αυτής που βγάζει για να 

την μοιραστεί ΤΩΡΑ με τους φίλους του. 

Σήμερα, όλο και πιο συχνά, υπάρχουν άνθρωποι που αντί να γράψουν κάπου στο 

διαδίκτυο ότι ξεκινάνε ένα ταξίδι, ανεβάζουν μία φωτογραφία από το αεροδρόμιο. Αντί 

να προσπαθήσουν να περιγράψουν με λόγια τα συναισθήματα για το νεογέννητο παιδί 

τους, κοινοποιούν μία φωτογραφία του. Αντί να πουν ότι διασκεδάζουν σε ένα μπαρ, 

ανεβάζουν μία φωτογραφία του ποτού τους ή του κόσμου. 
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Υπάρχουν φωτογραφίες που δεν είναι εκεί ως αναμνήσεις, αλλά θέλουν κάτι να πουν: 

- κάποιος “λέει” πόσο ενδιαφέρων του φάνηκε ο ιστός μίας μικρής αράχνης 

- κάποιος είναι στο Washington Square Park 

- κάποιος πίνει κοκτέιλ 

- κάποιος βλέπει τον σκελετό ενός κτιρίου που έμεινε στην μέση ως έκφραση σύγχρονης 

τέχνης 

- κάποιος μόλις παρέλαβε το raspberry pi του 

- κάποιος χαίρεται με το παιδί του που παίζει στην θάλασσα. 

Οι φωτογραφίες βέβαια, μπορούν να πουν παράλληλα και πολλά ακόμη πράγματα: 

“ταξιδεύω συχνά”, “είμαι geek”, “είμαι περήφανος γονιός”, “ξέρω να απολαμβάνω το 

φαγητό μου”, “δες πόσο ωραίο κήπο έχω φτιάξει”, “είμαι χαρούμενος”, “είμαι cool”, 

“είμαι λυπημένος”, “ζω στον κόσμο μου”, “καταλαβαίνω τον πόνο των άλλων”, “κοίτα 

πόσο ιδιαίτερη είναι η θεώρηση που έχω για τον κόσμο”… 
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Με την εξάσκηση και την τριβή, όλο και περισσότεροι μαθαίνουμε να μιλάμε και να 

διαβάζουμε καλύτερα φωτογραφίες.  

Δοκιμάζουμε για παράδειγμα να πούμε κάτι όχι μόνο μέσα από μία φωτογραφία, αλλά 

από μία σειρά φωτογραφιών. Αξιοποιούμε τεχνικές για να τονίσουμε σημεία ή χρώματα 

σε μία φωτογραφία. Τεχνικές και πρακτικές με τις οποίες ήταν εξοικειωμένοι οι 

επαγγελματίες και οι καλλιτέχνες φωτογράφοι, τώρα αποτελούν όλο και πιο συχνά κοινό 

τόπο για τον μέσο άνθρωπο. 

Έχουμε μπει σε μία εποχή που όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πολλοί άνθρωποι θα 

εκφράζονται και θα αφηγούνται χρησιμοποιώντας φωτογραφίες. Η οπτική αφήγηση 

(visual story telling που λένε και οι αγγλόφωνοι) θα γίνεται, ακόμη και χωρίς να το 

καταλαβαίνουμε, ένας από τους κύριους τρόπους (ακόμη και καθημερινής) αφήγησης και 

έκφρασης. 

Φωτογραφία και Διαφήμιση 

Είναι η διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για 

ένα προϊόν ή μια υπηρεσία επί πληρωμή. Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιεί Άλλοτε 

συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο συναίσθημα) που συνδέουν τον χρήστη με 

την αγορά ή την χρήση του προϊόντος και άλλοτε λογικά χαρακτηριστικά (επίκληση στη 

λογική) όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του προϊόντος σε σχέση με τα 

ανταγωνιστικά. 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Η διαφήμιση μπορεί να χρησιμοποιήσει αρκετά μέσα για να επιτύχει την αποστολή 

της (δηλαδή την γνωστοποίηση του προϊόντος) ανάλογα με την αγορά-στόχο που έχει 

,την αποτελεσματικότητα του μέσου μέσου κόστος που είναι διατεθειμένη να πληρώσει 

η επιχείρηση η οποία προβαίνει στην ενεργεία. Ορισμένα μέσα είναι: 
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 Τηλεόραση: Θεωρείται η πρωταγωνίστρια στην αποδοτική διαφήμιση και γι ΄ 

αυτό η τηλεοπτική διαφήμιση είναι και η πιο ακριβοπληρωμένη. Η διάρκεια της 

είναι 30 δευτερόλεπτο. 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ 

 www.fotoart,gr 

 www.photography.gr 

www.skia.gr 

WWW.WIKIPEDIA.ORG 

http://bit.ly/5fbN2F 

http://www.freeweird.com/2009/12/instantmask.html#ixzz2OCka80k8 
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