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Βασικό θεματικό άξονα της εργασίας μας αποτελεί ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα, ελεύθερο και 

διαθέσιμο για όλο τον κόσμο όπως είναι η Φωτογραφία. Η φωτογραφία φαίνεται να επικρατεί διεθνώς 

και να κερδίζει θέση στην καρδιά όλο και περισσοτέρων ανθρώπων. 

 

Σκοπός  

 

Πρωταρχικός λοιπόν σκοπός της φετινής μας εργασίας ήταν να μελετήσουμε σε βάθος τον όρο 

«φωτογραφία», καθώς αυτή η μορφή τέχνης έχει πάρει τη μορφή λατρείας σε παγκόσμια πια κλίμακα.  

Αφού χωριστήκαμε σε ομάδες, αποφασίσαμε ποια υποθέματα θα μελετήσει η κάθε ομάδα και 

καταλήξαμε σε επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα. 

 

Μέθοδος 

 

Ως μέθοδο αναζήτησης χρησιμοποιήσαμε την βιβλιογραφική έρευνα (άρθρα, βιβλία, περιοδικά 

και διαδίκτυο). Συγκεκριμένα, αναζητήσαμε και ερευνήσαμε αρκετές πηγές και λεπτομέρειες του 

θέματος μας, ελέγχοντας με ακρίβεια την εγκυρότητα των  πηγών μας. 

 

Συμπέρασμα 

 

Μέσω της έρευνας μας καταφέραμε να δώσουμε απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που 

μας απασχόλησαν στην αρχή της χρονιάς. Σύμφωνα λοιπόν με τις απαντήσεις στα ερευνητικά 

ερωτήματα που έθεσε αντίστοιχα κάθε ομάδα, είχαμε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε πόσο 

ενδιαφέρουσα τέχνη,  με πλούσιο περιεχόμενο είναι η φωτογραφία.  

Επίσης όμως, μέσω αυτής της εργασίας είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε να δουλεύουμε 

ομαδικά και μεθοδικά. 

 

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  
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Π Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε από 19 μαθητές της Β΄ τάξης του Πειραματικού Γενικού 

Λυκείου Πατρών τη σχολική χρονιά 2016-2017. Κατά τη διάρκεια της έρευνας μας, χωριστήκαμε σε 4 

 ομάδες που βλέπετε αμέσως παρακάτω και κάθε μια εκ των οποίων πήρε ένα όνομα σχετικό με την 

φωτογραφία.  

ΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ομάδες εργασίας 

 

 

                                  
 

 

                                                                                 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

 

Flash 4 

 

Γεωργία Λαζανά 

Ιωάννα Κούτρα 

Μαρία Καρδή 

Μαρία Κάτσενου 

 

Fivegram 
 

Αθανασία Λαμπίρη 

Δανάη Μπακούνη 

Ιωάννα Ευθυμάκη 

Μιχάλης Τζανάτος 

Πάνος Αντωνόπουλος 

 

Φώτο Χριστόμπη 

Νιμηλέλη 

 
Νίκη Αμαριωτάκη 

Δήμητρα Γουλέ 

Ευαγγελία Γουλιμή 

Ισμήνη Ζγολόμπη 

Γενναίος Λυκουργιώτης 
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Υποθέματα και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Η ομάδα the Photo Specialists είχε κύρια ερωτήματα: 

 Τι ονομάζουμε φωτορεπορτάζ; Ποιοι είναι οι πιο αντιπροσωπευτικοί φωτογράφοι και 

φωτογραφίες αυτού του είδους; 

 Τι ονομάζουμε φωτογραφία άγριας φύσης; Ποιοι είναι οι κορυφαίοι φωτογράφοι και 

φωτογραφίες αυτού του είδους; 

 

Η ομάδα Flash 4 ερεύνησε: 

 Ποια είναι τα είδη των φωτογραφικών φακών και ποια τα χαρακτηριστικά τους; 

 Ποια είναι τα πιο γνωστά προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφιών; 

 Ποιες είναι οι σπουδαιότερες Ελληνίδες γυναίκες φωτογράφοι; 

 Ποια είναι η σχέση της Φωτογραφίας με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης; 

 

Η ομάδα Fivegram ασχολήθηκε με τα παρακάτω: 

 Ποια είναι η Ιστορία της Φωτογραφίας γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα; 

 Ποιες φωτογραφίες άλλαξαν τον κόσμο και γιατί; 

 Πόσο αλλάζουν οι άνθρωποι εμφανισιακά στο πέρασμα των χρόνων; Πόσο σημαντικές είναι οι 

φωτογραφίες της παιδικής μας ηλικίας;  

 Ποιες είναι οι διαφορετικές οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορούμε να τραβήξουμε 

φωτογραφίες; Πόσο ποιοτικό είναι το αποτέλεσμα και πώς επηρεάζεται; 

 

Η ομάδα Φώτο Χριστόμπη Νιμηλέλη είχε κύρια ερωτήματα: 

 Τι είναι η αναλογική, τι η ψηφιακή φωτογραφία και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Ποιες οι 

διαφορές τους; Πώς έγινε η μετάβαση από τη μία στην άλλη; 

 Ποιοι ονομάζονται παπαράτσι; Πώς ξεκίνησαν; Τι φωτογραφίες βγάζουν; Πώς παραβιάζουν 

τον ιδιωτικό χώρο των διασήμων; 
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Γενική Περιγραφή  

  Στο μάθημα της ερευνητικής μας εργασίας αποφασίσαμε τη φετινή σχολική χρονιά 2016-

2017 να ασχοληθούμε με την Φωτογραφία. 

   Με τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε γενικά στη διαδικασία οπτικών εικόνων μέσω της 

καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών. Ετυμολογικά η λέξη 

φωτογραφία είναι σύνθετη και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις –φως και –γραφή. 

Στα πλαίσια της εργασίας μας συγκεντρώσαμε πληροφορίες ερευνώντας βιβλιογραφικά τα 

επιμέρους ερευνητικά μας ερωτήματα, συλλέξαμε εικόνες και μέσα από την επεξεργασία των 

δεδομένων που συγκεντρώθηκαν, συνθέσαμε την τελική μας εργασία για την φωτογραφία, τις 

δυνατότητές της και τη δυναμική της, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μπορεί να αλλάξει τον κόσμο 

μας. 

 

Σπουδαιότητα 

    Η  φωτογραφία, ιστορικά, έχει αφήσει ανεξίτηλα ίχνη και έχουν υπάρξει στιγμές που μια 

φωτογραφία έχει σταθεί ικανή να ξεσηκώσει τα πλήθη και να αλλάξει τη ροή της ιστορίας. Η 

αποτύπωση μιας εικόνας σε χαρτί αποτελεί, πράγματι, μια από τις σημαντικότερες  εφευρέσεις του 

ανθρώπινου πολιτισμού και είναι μέρος της τεχνολογικής και επιστημονικής εξέλιξης.  

 Καθημερινά μας κατακλύζουν αμέτρητες εικόνες, επεξεργασμένες ή μη από διάφορες πηγές. 

Εμείς οι ίδιοι, ως έφηβοι, χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο τη φωτογραφία ως μέσο επικοινωνίας 

και προβολής μέσα από τα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θελήσαμε να ερευνήσουμε κάποιες από τις παραμέτρους του 

θέματος, αναφορικά με την ιστορική εξέλιξη της φωτογραφίας και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο 

είναι παρούσα σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ανθρώπινης δράσης, είτε αποτυπώνοντάς τις, είτε 

λειτουργώντας ως καταλύτης για την αλλαγή και την πρόοδο της κοινωνίας μας. 

 

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η  
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Δομή Εργασίας  

    

Η παρούσα εργασία  ολοκληρώθηκε με τη συνεργασία όλων των μαθητών του τμήματός μας. 

Αφού πρώτα χωριστήκαμε σε τέσσερις υπο-ομάδες και ερευνήσαμε τα επιμέρους θέματα, στη 

συνέχεια συγκεντρώσαμε το υλικό και επεξεργαστήκαμε την τελική μορφή της εργασίας. 

Οι επιμέρους θεματικές με τις οποίες ασχοληθήκαμε είναι οι εξής: 

 Η ιστορία της φωτογραφίας γενικότερα και στην Ελλάδα πιο ειδικά. 

 Οι φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο, γιατί και με ποιον τρόπο. 

 Οι σπουδαιότερες Ελληνίδες φωτογράφοι. 

 Αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία και διαδικασία μετάβασης από το ένα είδος στο άλλο. 

 Τα είδη των φωτογραφικών φακών και τα πιο γνωστά προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας 

φωτογραφιών. 

 Οι διάφορες οπτικές γωνίες από τις οποίες μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες και κατά 

πόσο επηρεάζουν την ποιότητα του αποτελέσματος. 

 Το φωτορεπορτάζ. 

 Οι φωτογραφίες της άγριας ζωής. 

 Η σχέση της φωτογραφίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 Οι παπαράτσι και το αποτέλεσμα της παραβίασης του ιδιωτικού χώρου των διασήμων. 

 

Κάθε επιμέρους ομάδα πέρα από τη έρευνα, την επεξεργασία και την καταγραφή των πηγών της 

θεματικής της ανέλαβε να δημιουργήσει και κάποιο Τέχνημα (σελίδα 60). Συγκεκριμένα: 

     -  The Photo Specialists: Κολάζ  

-  Flash 4: Ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών με θέμα «Φύση» 

     -  Fivegram: Ψηφιακό άλμπουμ φωτογραφιών με θέμα «Ο Κόσμος μας» 

-  Φώτο Χριστόμπη Νιμηλέλη: Ψηφιακά άλμπουμ φωτογραφιών με θέμα  «Ο Χρόνος Μέσα από   

                       Φωτογραφίες» και «Οι Κυριότεροι Έλληνες Άντρες Φωτογράφοι της Εποχής μας» 
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1. Ορισμός 

Με τον όρο «φωτογραφία» αναφερόμαστε στην τέχνη και επιστήμη της δημιουργίας οπτικών 

εικόνων μέσω της καταγραφής και αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών 

(φωτογραφικές μηχανές). Ετυμολογικά, η λέξη φωτογραφία είναι σύνθετη και προέρχεται από τις 

ελληνικές λέξεις -φως και -γραφή.  

Η φωτογραφία, πέρα από την τεχνολογική της διάσταση, αναγνωρίζεται ως ένα από τα ευρύτερα 

διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας του 20ου αιώνα καθώς και ως μία μορφή τέχνης συγγενική με τη 

ζωγραφική. 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
       

Κ Υ Ρ Ι Ω Σ  Μ Ε Ρ Ο Σ  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ  
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2. Είδη Φωτογραφίας 

 

Μπορούμε να διακρίνουμε μερικούς από τους σπουδαιότερους τομείς της φωτογραφίας: 

 

1. Φωτοειδησεογραφία: Αφορά την εικονογράφηση της επικαιρότητας και οι φωτογραφίες 

αυτού του είδους διοχετεύονται συνήθως στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο μέσω 

πρακτορείων, τα οποία και εκπροσωπούν τον φωτογράφο. 

 

2. Διαφημιστική φωτογραφία - φωτογραφία στούντιο: Αποτελεί ένα σημαντικό είδος που 

περιλαμβάνει τη φωτογραφία αντικειμένων, τη φωτογραφία μόδας αλλά και τη φωτογραφία 

πορτραίτων. Συνδέεται με την παραγωγή, περισσότερο, εμπορικής φωτογραφίας. 

 

3. Αρχιτεκτονική φωτογραφία - εσωτερικών χώρων: Περιλαμβάνει τη φωτογράφηση κτιρίων 

και εσωτερικών χώρων. Η οπτική γωνία της φωτογραφικής λήψης, ο φωτισμός και οι 

ιδιαιτερότητες ενός εσωτερικού χώρου αποτελούν τα κύρια αντικείμενα μελέτης για αυτό το 

είδος φωτογραφίας. 

 

4. Φωτογραφία τέχνης: Αν και η πρώτη φωτογραφία αποτυπώθηκε το 1826, χρειάστηκε 

τουλάχιστον μισός αιώνας προκειμένου να γίνει η φωτογραφία αποδεκτή ως αυτόνομη και 

ανεξάρτητη τέχνη. Είναι ωστόσο γεγονός ότι, ακόμα και σήμερα, αμφισβητείται από 

πολλούς η φωτογραφία ως μορφή τέχνης, θεωρούμενη περισσότερο ως μια τεχνική 

ρεαλιστικής αναπαραγωγής εικόνων. Φωτογράφοι όπως ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, ο Αντρέ 

Κερτέζ και ο Άλφρεντ Στίγκλιτς θεωρούνται πως έδωσαν σπουδαία δείγματα φωτογραφίας 

τέχνης.  

 

 

3. Η Ιστορία της Φωτογραφίας  

 

Toν 4ο π.Χ. αιώνα, γύρω στο 350 πΧ, ο Αριστοτέλης περιέγραψε τον τρόπο που λειτουργεί η 

απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως camera obscura. To 1000 μΧ, ο Άραβας σοφός 

Αλχαζέν μετέφρασε την περιγραφή της μηχανής του Αριστοτέλη στη γλώσσα του.  
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   camera obscura 

To 1490 η camera obscura ήταν η πρώτη μεταφερόμενη φωτογραφική κατασκευή. Δεν 

μπορούμε να την πούμε ακριβώς φωτογραφική μηχανή γιατί δεν διέθετε φιλμ και φακό. Ο Λεονάρντο 

ντα Βίντσι γνώριζε και πιθανότατα χρησιμοποιούσε τις δυνατότητες αυτής της κατασκευής. To 1530, 

ο Ντανιέλ Μπαρμπάρο τοποθέτησε πρώτος φακό σε camera obscura για να έχει καλύτερα 

αποτελέσματα. 

 

To 1550, ο Τζιρόλαμο Καρντάνο τοποθέτησε στο φακό και μηχανισμό διαφραγμάτων για να 

πετυχαίνει μεγαλύτερη ευκρίνεια.  To 1558, ο Τζιοβάνι Μπατίστα Ντέλα Πόρτα σχεδιάζει και δίνει 

πλήρη περιγραφή της camera obscura στο βιβλίο του που ασχολείται με τη φύση.  

 

To 1880, δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία τυπωμένη σε εφημερίδα. To 1891, ο Λίπμαν 

εισάγει τη μέθοδο της έγχρωμης φωτογραφίας. To 1896, για πρώτη φορά εκτίθενται φωτογραφίες σε 

γκαλερί τέχνης. 

 Gabriel Lippmann 

To 1904, ο Αύγουστος Λουμιέρ τραβά την πρώτη ολοκληρωμένη έγχρωμη φωτογραφία. To 

1959, δημοσιεύονται οι πρώτες φωτογραφίες της Γης από τεχνητό δορυφόρο. To 1990 παρουσιάζεται 

η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. To 1997 δημοσιεύονται οι πρώτες ψηφιακές  φωτογραφίες  

από τον πλανήτη  Άρη. 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwh-O56f7RAhXEuRQKHcIyBIUQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Camera_obscura&psig=AFQjCNE-LxfurRPyzEcUx2pDCAn6vwZvMA&ust=1486585705243982
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Gabriel_Lippmann2.jpg
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4. Φωτογραφίες που Άλλαξαν τον Κόσμο 

 

Δημιούργησαν προσωπικότητες-σύμβολα, σόκαραν τον κόσμο, μετέφεραν τον απλό λαό στα 

πεδία των μαχών σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ακόμη τηλεοπτικά συνεργεία στις επάλξεις και 

έδωσαν μηνύματα ανθρωπιάς – ή συχνά και το αντίθετο. Σε κάθε περίπτωση, στοίχειωσαν την ζωή 

των φωτογράφων που βρέθηκαν στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη ώρα και πάτησαν το κλικ. Τόσο 

πολύ, που κάποιοι από αυτούς οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία εξαιτίας των κάδρων που τράβηξαν. 

 

Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση μερικών από τις φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο μας:  

 

Το λιντσάρισμα δύο νεαρών μαύρων ανδρών, 1930 

 

 

 

Οι Thomas Shipp και Abe Smith ξυλοκοπήθηκαν και κρεμάστηκαν από ένα δέντρο στην 

πλατεία του Δικαστικού Μεγάρου στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. Η φωτογραφία του Lawrence Beitler έγινε 

μια από τις πιο εμβληματικές φωτογραφίες στον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα στις Η.Π.Α. 
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Η ψεύτικη φωτογραφία- «Το τέρας του Loch Ness», 1934 

 

 

 

Ο μύθος της Nessie, του τέρατος που κατοικεί στη λίμνη του Loch Ness, στη Σκοτία χάνεται 

στο βάθος του χρόνου, αλλά το 1934 ο φωτογράφος Ian Wetherell, κατάφερε το ακατόρθωτο: να 

απεικονίσει αυτό που θεωρούνταν αστικός μύθος. 

 

Μια φρενήρης, κερδοσκοπική κυρίως εκστρατεία, με δαπανηρές υποβρύχιες έρευνες και την 

τοπική τουριστική βιομηχανία να μην προλαβαίνει να μετρήσει τα εκατομμύρια που συνέρρεαν στα 

ταμεία της περιοχής, είχε ξεκινήσει και έμοιαζε να μην έχει τέλος. 

 

Ώσπου, το 1994, αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Η «Surgeon’s Photo» όπως έχει μείνει στην 

ιστορία η φωτογραφία, δεν ήταν παρά ένα καλοστημένο δημιούργημα του κατασκευαστή Christian 

Spurling. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πατριός του Marmaduke Wetherell, εργαζόταν ως δημιουργός 

παιχνιδιών και μόλις είχε προσληφθεί από τη λονδρέζικη «Daily Mail» για να ανακαλύψει το τέρας. 

 

Αλλά δεδομένου ότι τέρας δεν υπήρξε ποτέ, αποφάσισε να κατασκευάσει ένα. Μαζί με τον 

Christian Spurling και τον γιο του, Ian, έφτιαξαν το δικό τους τέρας, χρησιμοποιώντας ένα υποβρύχιο 

παιχνίδι και ένα ξύλο για να επιπλέει. 

 

Η φωτογραφία τραβήχτηκε με την πρώτη από τον Ian, αλλά για να γίνει πιο πιστευτή η ιστορία 

τους, έπεισαν τον φερέγγυο χειρούργο της περιοχής, Robert Kenneth Wilson (εξ’ ου και το «surgeon’s 

photo», δηλαδή η φωτογραφία του χειρούργου), να πει ότι η φωτογραφία ήταν δική του. 
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«Hindenburg», Η μεγάλη καταστροφή, 1937 

 

 

Χάρη στη δύναμη της εικόνας, η έκρηξη του Hindenburg στις 6 Μαΐου 1937, έχει την «τιμή» 

να είναι η πεμπτουσία της καταστροφής του 20ου αιώνα. Για 32 ολόκληρα χρόνια, από τα 43 της 

καριέρας του στο Associated Press, o φωτορεπόρτερ, Murray Becker, ήταν εκείνος που πάτησε το 

κουμπί της μηχανής του όταν το ζέπελιν στο Hindenburg έπιασε φωτιά. 

Η φωτογραφία που επαναπροσδιόρισε τα όρια της βιομηχανίας όμως, τελικά δεν ήταν τόσο 

καταστροφική όσο μοιάζει. Από τους 97 επιβάτες, σώθηκαν από θαύμα 62, παρά την χαρακτηριστική 

φράση καταστροφής που ακούστηκε τότε «Ω, η ανθρωπότητα». 

Τη χρονιά εκείνη σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται τα ζέπελιν για βιομηχανικούς σκοπούς και 

το περιστατικό αυτό έβαλε τέλος στη χρήση πηδαλιουχούμενων οχημάτων, ως ένα εμπορικά βιώσιμο 

μέσο μεταφοράς επιβατών. 

                                                                

Ναγκασάκι, Ιαπωνία, 1945 
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Η πολεμική αεροπορία των Η.Π.Α. φωτογραφίζει την ικανότητα του ανθρώπου να σπέρνει την 

καταστροφή. Μια εικόνα με το πυρηνικό μανιτάρι που αποτυπώθηκε στη συλλογική φαντασία ως μια 

από τις μεγαλύτερες καταστροφές του αιώνα. Σε αυτή την τραγωδία 80000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 

τους. 

V-J Day, Times Square, 1945, Alfred Eisenstaedt 

 

O B΄ Παγκόσμιος Πόλεμος μόλις έχει τελειώσει, οι Ιάπωνες σηκώνουν λευκή σημαία και οι 

Αμερικανοί στρατιώτες γιορτάζουν την λήξη καταφθάνοντας στην Νέα Υόρκη και πανηγυρίζοντας 

στους δρόμους της. Ένας από αυτούς φιλά την όμορφη νοσοκόμα και γίνεται παγκοσμίως γνωστός 

χάρη στον φακό του Eisenstaedt. Ωστόσο, αυτό το φιλί δεν κρύβει μια ιστορία αγάπης, όπως πολλοί 

ρομαντικοί θα φαντάζονταν, αλλά τον ενθουσιασμό ενός ναύτη, ο οποίος φιλούσε εκείνη την ημέρα 

όποια γυναίκα έβλεπε μπροστά του, για να καταλήξει στο ιστορικό εξώφυλλο του περιοδικού Life. 

 

«Dalí Atomicus», 1948 

 

 



Ο Philippe Halsman πρέπει να είναι από 

τους ελάχιστους (αν όχι μοναδικός, τουλάχιστον 

ο πιο γνωστός) φωτογράφους, που έκαναν 

καριέρα φωτογραφίζοντας τα μοντέλα τους την 

ώρα που πηδούν. Αναμφίβολα, το πιο διάσημο 

στιγμιότυπο της δουλειάς του είναι ο μοναδικός 

«Dalí Atomicus» του 1948. 

Ο σουρεαλιστής Salvador χρειάστηκε 

περίπου 6 ώρες, 28 πηδήματα και ένα δωμάτιο 

γεμάτο με βοηθούς, οι οποίοι πέταγαν τις 

αγριεμένες γάτες και τους κουβάδες με το νερό, 

προκειμένου να απαθανατίσει ο καλλιτέχνης την 

καλύτερη στιγμή. 

Η ιστορία λέει, ότι η αρχική ιδέα ήταν να 

πετάξουν γάλα αντί για νερό, αλλά επειδή η 

χρονική συγκυρία έβρισκε τον κόσμο να 

«βγαίνει» από τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, 

θεωρήθηκε, αν μη τι άλλο, προκλητικό να 

χαραμίζουν φρέσκο γάλα. Μία άλλη εναλλακτική 

ήταν να …εκραγεί η γάτα, κάτι που φυσικά δε 

προχώρησε ως ιδέα. 

Παρόλα αυτά η τεχνική του, που ακόμα 

και σήμερα φαίνεται ακατόρθωτη, έχει μία πολύ 

απλή λογική. Όπως εξήγησε ο ίδιος πολύ 

αργότερα, όταν ήταν έτοιμοι για λήψη, ο 

Halsman ξεκινούσε να μετρά, με το «τρία» οι 

βοηθοί του πετούσαν τη γάτα και το νερό και με 

το «τέσσερα» ο Dalí, πηδούσε στον αέρα.

 «Ο Αϊνστάιν με τη γλώσσα έξω», 1951  

 

Η θρυλική φωτογραφία του Arthur Sasse κατέρριψε όλα όσα ο κόσμος γνώριζε μέχρι το 1951 

για την επιστήμη. Η σοβαρότητα ή σοβαροφάνεια της παγκόσμιας ακαδημαϊκής κοινότητας 

ανατράπηκε τη στιγμή που ο Αϊνστάιν αποφάσισε να δείξει ότι έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ. 

Μπορεί ο ίδιος να άλλαξε την πορεία της μοριακής φυσικής και της κβαντικής μηχανικής, αλλά ο 

Arthur Sasse άλλαξε την αντίληψη του κόσμου για τον Αϊνστάιν. 

Η ιστορία της φωτογραφίας λέει, ότι ο καθηγητής Αϊνστάιν, την ημέρα των 72ων γενεθλίων 

του, εγκλωβίστηκε στην πανεπιστημιούπολη του Princeton, όταν οι δημοσιογράφοι είχαν κατακλύσει 



  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, Ερευνητική Εργασία Β΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 19 

το χώρο ελπίζοντας σε μία δήλωσή του. Οι πιέσεις τους για ένα χαμόγελο στην κάμερα, είχαν σαν 

αποτέλεσμα τη κλασική… γλώσσα του σπουδαιότερου μυαλού του περασμένου αιώνα. 

 

Che Guevara, Alberto Korda, 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ερνέστο παρίσταται στην κηδεία των θυμάτων μιας έκρηξης το 1960, όταν ήταν περίπου 30 

ετών και ο φωτογράφος Alberto Korda πατάει το κλικ χωρίς να φανταστεί πως το αποτέλεσμά του θα 

γίνει η διασημότερη φωτογραφία του κόσμου και το πιο μοσχοπουλημένο προϊόν του 20ου αιώνα. Η 

αγέρωχη μορφή του Τσε τυπώθηκε πάνω σε μπλουζάκια, σε μπρελόκ, σε κούπες, σε αναμνηστικά για 

να εκφράσει τους επαναστάτες όλου του κόσμου, μετατρεπόμενο όμως σε κατ’ εξοχήν εμπορικό 

αντικείμενο, από αυτά που σίγουρα θα μισούσε ο ίδιος ο Τσε.  

  I have a dream…’, 1963 
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Στις 28 Αυγούστου 1963, στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ, περισσότερα από 250.000 άτομα είχαν 

μαζευτεί μπροστά στο Μνημείο του Λίνκολν σε μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, απαιτώντας ίσα πολιτικά 

δικαιώματα για τους μαύρους.  

Ο πολιτικός αγωνιστής και ηγέτης των Αφροαμερικανών, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, εκφωνεί τον 

περίφημο λόγο «I Have A Dream» (Έχω Ένα Όνειρο) στο τέλος της διαδήλωσης. 

Ο φωτογράφος έχει διαλέξει μια γωνία η οποία περιλαμβάνει στο κάδρο το ύψους 17 μέτρων 

Μνημείο της Ουάσινγκτον, τον ομιλητή αλλά και όσο περισσότερο κόσμο χωρούσε μέσα σε αυτό. Το 

πλήθος άκουγε τον περίφημο λόγο που έμεινε στην ιστορία, κατά τον οποίο απεικονίζεται ένας 

κόσμος χωρίς φυλετικές διακρίσεις, μίσος και βία. «Έχω ένα όνειρο <…>  ότι μια μέρα τα τέσσερα 

μικρά μου παιδιά θα μπορούν να ζήσουν σε έναν κόσμο στον οποίο δε θα κρίνονται με βάση το χρώμα 

τού δέρματός τους, αλλά με βάση τον χαρακτήρα τους». 

 

 

Pentagon Flower, 1967, Marc Riboud 

 

 

 

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Βιετνάμ έχει αρχίσει και η αμερικανική νεολαία αντιτίθεται, 

πραγματοποιώντας ειρηνική πορεία προς το Πεντάγωνο. Εκεί συναντά στρατιώτες παρατεταγμένους, 

με τα όπλα τους στραμμένα προς τους διαδηλωτές. Μια γυναίκα πλησιάζει και αφήνει ένα λουλούδι 

στην κάννη του όπλου ενός στρατιώτη. Έκτοτε, γίνεται σήμα κατατεθέν της αντιπολεμικής 

συνείδησης του αμερικανικού λαού αλλά και όλου του κόσμου.  
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Η εκτέλεση ενός Vietcong, Eddie Adams, 1968 

 

 

Στο νότιο Βιετνάμ, το 1968, ο αρχηγός των βιετναμέζικων κρατικών δυνάμεων, Ngoc Loan 

τραβάει την σκανδάλη και εκτελεί εξ επαφής τον άμαχο, όσο ο Eddie Adams απαθανατίζει την στιγμή. 

Αργότερα, αποδεικνύεται πως ο άμαχος είναι ένας Vietcong που προ ολίγου είχε βοηθήσει στην 

δολοφονία δεκάδων μελών της αστυνομίας. Ήδη, όμως, η παγκόσμια κοινή γνώμη είχε κατατάξει τον 

Loan στην κατηγορία των απάνθρωπων δολοφόνων και συνέδεσε την φωτογραφία με την ωμή φρίκη 

του πολέμου. Ο Loan δεν κατάφερε έκτοτε να φτιάξει την ζωή του. Πώς θα μπορούσε άλλωστε, όταν 

κάθε ημέρα έβρισκε και άλλο ένα βαμμένο τοίχο με υβριστικά μηνύματα έξω από το σπίτι του; Ο 

φωτογράφος Eddie Adams φέρεται να δήλωσε: «Ο Loan σκότωσε τον Vietcong με το όπλο του. Εγώ 

σκότωσα τον Loan με την φωτογραφική μου μηχανή». 

 

Tank Man, Jeff Widener (Associated Press), 1989 
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Βρισκόμαστε στο Πεκίνο του 1989. Λίγο πριν καταρρεύσουν πολλά κομμουνιστικά 

καθεστώτα στον κόσμο, Κινέζοι φοιτητές βγαίνουν να διαμαρτυρηθούν ειρηνικά στην πλατεία 

Τιενανμέν και ζητούν μεταρρυθμίσεις. Τα τανκς απομακρύνουν τον κόσμο, αλλά ένας άνθρωπος 

παραμένει μπροστά από τις ερπύστριες κουνώντας ειρηνικά τις… σακούλες που κρατά. Κανείς ποτέ 

δεν έμαθε το όνομά του, αλλά ο άνδρας που ανέκοψε την πορεία των τανκς έγινε γρήγορα παγκόσμιο 

σύμβολο που εκφράζει την ικανότητα του καθενός να κάνει την διαφορά. 

 

Sudanese Girl and Vulture, Kevin Carter, 1993 

 

 

 

Ο φωτοδημοσιογράφος Kevin Carter βρίσκεται στο Σουδάν στο πλαίσιο μιας δημοσιογραφικής 

αποστολής των NY Times. Όταν ακούει περίεργους ήχους σε μία κοντινή ανοιχτή έκταση, πλησιάζει 

και αντικρίζει το θέαμα ενός εξουθενωμένου κοριτσιού από το Σουδάν που προσπαθεί να φτάσει στο 

κέντρο σίτισης του ΟΗΕ που βρίσκεται ένα χιλιόμετρο μακριά. Ένα όρνιο έχει σταθεί λίγα μέτρα 

μακριά της και περιμένει να πεθάνει για να ορμήσει. Ο φωτογράφος περιμένει υπομονετικά να βρει το 

κατάλληλο κάδρο, το απαθανατίζει και στην συνέχεια διώχνει το όρνιο. Η φωτογραφία κερδίζει το 

Pulitzer αλλά όλοι αναρωτιούνται γιατί ο Carter δεν βοήθησε το κορίτσι να φτάσει στο κέντρο, 

χαρακτηρίζοντάς τον ως το «δεύτερο αρπακτικό» του σκηνικού. Ο φωτογράφος αυτοκτόνησε τρεις 

μήνες μετά την απονομή. 

 

 

 



  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, Ερευνητική Εργασία Β΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 23 

 

11
η
 Σεπτεμβρίου, 2001 

 

 

 

Σε αυτή τη φωτογραφία φαίνεται η πτώση ενός άντρα από τον βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου 

κέντρου εμπορίου, κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της 11
ης

 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, το 2001. Η 

ταυτότητά του ακόμα και σήμερα παραμένει άγνωστη. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που 

βρίσκονταν παγιδευμένοι στους πάνω ορόφους του ουρανοξύστη και πήδηξαν για να ξεφύγουν από τη 

φωτιά και τον καπνό. 

 

5. Ελληνίδες Φωτογράφοι 

Η ενασχόληση με τη φωτογραφία θεωρήθηκε αρχικά αντρική υπόθεση. Τα απαραίτητα 

εργαλεία ήταν βαριά και δύσχρηστα, η διαδικασία αποτύπωσης κοπιαστική και η θεματολογία πολλές 

φορές απαγορευμένη για τις γυναίκες.  

Παρά τις αντιξοότητες όμως, ακόμη και στα δύσκολα χρόνια του πολέμου, υπήρξαν Ελληνίδες 

που ασχολήθηκαν με τη φωτογραφία και μάλιστα το έργο τους είναι σημαντικό και ξεχωριστό.  
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Ατμόσφαιρα θέρετρου, Μαίρης Παρασκευά 

 

Το 1882 γεννιέται στη Μύκονο η Μαίρη Παρασκευά, κόρη του Μυκονιάτη μεγαλοκτηματία 

Νικολάου Γρυπάρη. Μεγάλωσε στην Μπαράνοφκα, στο πατρικό κτήμα της Κριμαίας. Ασχολήθηκε με 

τη φωτογραφία από τα πρώτα νεανικά της χρόνια. Οι φωτογραφίες της Μαίρης Παρασκευά την 

καθιστούν την πρώτη Ελληνίδα φωτογράφο με ολοκληρωμένο και σε βάθος χρόνου προσωπικό έργο 

και συμπεριλαμβάνουν λήψεις από την Κριμαία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα και άλλες χώρες της 

Μεσογείου. Πολυτιμότερες ίσως είναι οι εικόνες από τη ζωή στην προεπαναστατική Κριμαία, 

φωτογραφίες που αποπνέουν λυρισμό, ευαισθησία και νεανικό ενθουσιασμό. Οι περισσότερες από τις 

φωτογραφίες της Μαίρης Παρασκευά έχουν δωρισθεί από τον ανιψιό της, στο Μουσείο Μπενάκη. Η 

καλλιτέχνης πέθανε το 1951. 

 

Μια από τις πιο σημαντικές φωτογράφους τις 

περιόδου του Μεσοπολέμου ήταν η Έλλη Σουγιουτζόγλου-

Σεραϊδάρη γνωστή με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Nelly’s. 

Γεννήθηκε στο Αϊδίνη της Μικράς Ασίας το 1899 και 

σπούδασε φωτογραφία στην Γερμανία, όπου αρχικά είχε πάει 

για σπουδές πιάνου και  ζωγραφικής.  Σημαντικό για την 

εξέλιξή της ήταν το γεγονός ότι κατάφερε να έχει δασκάλους 

δύο από τους μεγαλύτερους φωτογράφους της Γερμανίας τον 

Hugo Erfurth και τον Franz Fiedler. 

 

                                                                                             Nelly’s στα 1923 
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      Μεταξύ άλλων εργάστηκε με τεχνικές όπως η βρωμοελαιοτυπία (Bromoil) και το Κάρμπρο. 

Πρόκειται για μη αργυρούχες μεθόδους, πρωτόγνωρες για την Ελλάδα, που χρειάζονταν πολύ χρόνο 

για να ολοκληρωθούν και η εκτέλεσή τους απαιτούσε την παρέμβαση του φωτογράφου με πινέλα και 

χρώματα για τη δημιουργία της τελικής φωτογραφικής εικόνας. 

 

Το 1924 ανοίγει το πρώτο της studio στην Αθήνα. Το έργο 

της είναι επηρεασμένο από τον νεοκλασικισμό, αλλά είναι και 

στιγμές που είναι ρωμαλέο, αν και πάντα με αναφορές στην 

κλασική αρχαιότητα. Είναι άριστη γνώστρια της φωτογραφικής 

τεχνικής. Πρόσφυγας ουσιαστικά, η Ελληνίδα φωτογράφος 

απαθανάτισε με ζωντάνια πορτραίτα προσφύγων, αλλά και 

σημαντικών προσώπων της εποχής της, όπως ο Κωστής 

Παλαμάς και ο Ελευθέριος Βενιζέλος.  

                                                                                             

                                                                          Πορτραίτο του Ελευθέριου Βενιζέλου 

Ιδιαίτερη θέση στο έργο της κατέχουν οι γυμνές ή ημίγυμνες φωτογραφίσεις στην 

Ακρόπολη της Μόνα Πάεβα, πρώτης μπαλαρίνας της Opera Comique οι οποίες προκάλεσαν σκάνδαλο 

στην κοινωνία του μεσοπολέμου, όταν δημοσιεύθηκαν το 1929, στο γαλλικό περιοδικό Illustration. 

Δύο χρόνια αργότερα φωτογραφίζει γυμνή την Ουγγαρέζα χορεύτρια Nikolska στον Παρθενώνα. Τα 

γυμνά της, παρά τις αντιδράσεις που προκαλούν, κάνουν γνωστό το όνομά της.   

 

H Nikolska στον Παρθενώνα, 1929 

Σημαντικό μέρος της δουλειάς της ήταν τα πορτραίτα. Όλα σχεδόν διαθέτουν ιδιαίτερη 

αισθητική και πρωτοτυπία. Υπήρξε η επίσημη φωτογράφος του υπουργείου Τουρισμού, ενώ ήταν και 

μία από τους  πρώτους φωτογράφους που ασχολήθηκαν με τη φωτογραφία μόδας.  
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Το 1929 παντρεύεται τον Άγγελο Σεραϊδάρη, Έλληνα γεννημένο και μεγαλωμένο στη Δρέσδη, 

πιανίστα στο επάγγελμα, ο οποίος θα σταθεί δίπλα της σε όλη του τη ζωή.  

Το 1939, μπροστά στον επικείμενο πόλεμο, πηγαίνει στην Νέα Υόρκη και εκεί 

συνεχίζει την εμπορική και καλλιτεχνική δουλειά της. Με τη δράση της τα χρόνια αυτά προσπαθεί να 

συμπαρασταθεί στη μαχόμενη Ελλάδα. Ένας δημοσιογράφος μάλιστα αποκάλεσε τη Nelly’s 

«ανεπίσημη πρέσβειρα της Ελλάδας στην Αμερική». Το φωτογραφικό της έργο είναι πολύ μεγάλο. 

Ευτύχησε να τύχει γενικής αναγνώρισης. Το 1989 δημοσίευσε την αυτοβιογραφία της. Δώρισε το 

μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της στο Μουσείο Μπενάκη.  Έχει τιμηθεί με το παράσημο του 

Ταξιάρχη του Φοίνικα, με βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ εξέδωσε πολλά λευκώματα με 

φωτογραφίες της (Αυτοπροσωπογραφία, Πρόσωπα της Κρήτης, Σώμα και Χορός, Επαγγέλματα του 

Αστικού Χώρου) και παρουσίασε τα έργο της σε πολλές εκθέσεις. H Έλλη Σεραϊδάρη πέθανε στη Νέα 

Σμύρνη Αττικής , στις 17 Αυγούστου του 1998.   

 

Μια άλλη σημαντική ελληνίδα φωτογράφος η οποία δραστηριοποιήθηκε περίπου τα ίδια 

χρόνια με την Nelly’s δεδομένου ότι γεννήθηκαν την ίδια χρονιά, ήταν η Μαρία Χρουσάκη, επίσης 

Μικρασιάτισσα από τη Σμύρνη. 

Παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής με τον Παύλο Μαθιόπουλο στην Αθήνα και ξεκινάει  να 

φωτογραφίζει ερασιτεχνικά. Το 1926 αποφοιτά από τη σχολή εθελοντριών νοσοκόμων του Ερυθρού 

Σταυρού όπου και  προσφέρει τις υπηρεσίες της για πολλά χρόνια. Με τις διάφορες αποστολές του 

Ερυθρού Σταυρού γύρισε όλη την Ελλάδα. Φωτογραφίζει σαν προσωπικό τρόπο έκφρασης, αλλά και 

σαν μαρτυρία για αυτά που ζει. Πολύτιμη καταγραφή όλων των συμφορών που βρήκαν την Ελλάδα 

και τον λαό της εκείνη την περίοδο, αλλά και φωτογραφίες μιας Ελλάδας που έχει χαθεί οριστικά, με 

μια ματιά τρυφερή ενός ανθρώπου που νοιάζεται για τον συνάνθρωπο του και δεν καταγράφει μόνο 

τον πόνο του, αλλά και τον ανακουφίζει. 
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Φωτογραφίες, Μαρία Χρουσάκη 

 

Οι φωτογραφίες της συμπεριλαμβάνουν την περίοδο 1917-1967, περίοδο πλούσια σε ιστορικά 

γεγονότα για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Πρόκειται για μοναδικές φωτογραφίες, όχι μόνο 

καλλιτεχνικής αξίας, αλλά κυρίως ως αρχειακό υλικό. Είναι μια μοναδική ανατύπωση της ιστορικής 

στιγμής. Παρουσιάζονται  αιχμάλωτοι Ιταλοί στρατιώτες με το φόβο αποτυπωμένο στα μάτια, φόντο 

σε φωτογραφία της ιστορικής Μονής της Παναγίας στην Κόδρα, άλλο φόντο της Πρεμετής,  

Ερυθροσταυρίτισσες αδελφές στη Γράψη, αντιαεροπορική μονάδα στα υψώματα της Μπαντελόνια, 

κλπ. 

Το γεγονός ότι η ίδια απέφευγε να δημοσιεύει και να εκθέτει το έργο της την κράτησε στην 

αφάνεια μέχρι το τέλος του 20
ου

 αιώνα. Παρόλα αυτά διετέλεσε μέλος της ΕΦΕ και το 1968 τιμήθηκε 

με τον τίτλο AFIAP.  

Το 1971 δώρισε το αρχείο της που αποτελούνταν από 15.000 αρνητικά και 25 λευκώματα με 

ασπρόμαυρες φωτογραφίες στην Εθνική Πινακοθήκη. Πέθανε στην Αθήνα ένα χρόνο αργότερα. 

 

Η Έλλη Παπαδημητρίου είναι μια ακόμη φωτογράφος του μεσοπολέμου γεννημένη στη 

Σμύρνη το 1906. Μεγάλωσε στην Αθήνα και σπούδασε γεωπονική στην Αγγλία. Στη φωτογραφία τη 

μύησε ο πατέρας της που ήταν ερασιτέχνης φωτογράφος. Είναι περισσότερο γνωστή ως συγγραφέας 

και ποιήτρια με σημαντικότερο έργο της Ο Κοινός Λόγος. Μέσα στον πόλεμο κυκλοφόρησαν και οι 

ποιητικές συλλογές της Απόκριση και Ποιητική Γνώση, καθώς και το θεατρικό της ποίημα Ανατολή. 

Εργάστηκε στην επιτροπή Αποκατάστασης προσφύγων και παράλληλα συνεργαζόταν με τον 

Octave Μerlier και τη σύζυγό του, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 

και η δουλειά της, της επέτρεπε να ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. 

Ενδιαφέρθηκε λιγότερο για τη δημιουργία φωτογραφιών τέχνης και περισσότερο για τη 

διάσωση διαφόρων μορφών λαϊκής έκφρασης. Οι φωτογραφίες της είναι «άμεσες» χωρίς προσπάθεια 
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ωραιοποίησης του χώρου και των ανθρώπων του. Πρόκειται για φωτογραφίες ρεαλιστικές, μερικές 

φορές λίγο «σκληρές» στον τρόπο προσέγγισης των θεμάτων, αλλά πάνω από όλα αληθινές. 

 

Το σύνολο του φωτογραφικού της έργου δωρίθηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 1998, ενώ το 

ίδιο το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου είχε ήδη, από το 1976, αποκτήσει ικανό αριθμό 

αρνητικών της αναγνωρίζοντας την καταγραφική αξία των φωτογραφιών της. Η Έλλη Παπαδημητρίου 

πέθανε το 1993. 

 

 

 

Η τελευταία Ελληνίδα φωτογράφος στην οποία 

θα αναφερθούμε  είναι η Βούλα Παπαϊωάννου, η οποία 

γεννήθηκε το 1898 στη Λαμία και ήταν το τρίτο παιδί 

από τα πέντε της οικογένειάς της. Η ανατροφή της 

στηρίχθηκε στην αγάπη για την πατρίδα, την κοινωνική 

συνεισφορά, την έφεση για καλλιέργεια, την 

εργατικότητα και τη συνέπεια, αρχές που σταθερά 

ακολούθησε στο έργο της. 

 

Η Παπαϊωάννου το 1926 παντρεύτηκε τον 

Ιωάννη Ζερβό, άνθρωπο με εντυπωσιακή πολυμάθεια, 

λογοτέχνη και κριτικό. 

 

Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στο 

Πολυτεχνείο και, παρόλο που ασχολήθηκε με την φωτογραφία σε σχετικά μεγάλη ηλικία, τελικά την 

απορρόφησε ολοκληρωτικά. Ξεκινάει φωτογραφίζοντας τα εκθέματα για λογαριασμό του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου. 

 

Στον πόλεμο του 1940, έγινε μάρτυρας στον αποχαιρετισμό των στρατευμένων, στις 

ετοιμασίες της Αθήνας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και στη φροντίδα των πρώτων 

τραυματιών. Ζήτησε μάλιστα άδεια ώστε να πάει και στο μέτωπο, αλλά της το αρνήθηκαν. 
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Κατοχή, Βούλα Παπαϊωάννου 

 

Όταν η πείνα έπληξε την πρωτεύουσα, κατήγγειλε τη φρίκη του πολέμου με τις συγκλονιστικές 

μορφές των αποσκελετωμένων παιδιών. Με ιδιαίτερη ευαισθησία και μέσα από συναισθηματική 

φόρτιση απομονώνοντας ένα καρτερικό βλέμμα, ένα σφιχτό αγκάλιασμα, μία κίνηση ανθρωπιάς, 

αποτυπώνει στο φωτογραφικό χαρτί το ήθος μιας γενιάς. Οι φωτογραφίες της δε θριαμβολογούν, 

εκφράζουν οδύνη, αξιοπρέπεια, πίστη στην ανθρώπινη δύναμη. Το φωτογραφικό της έργο στη 

δεκαετία '40-'50 είναι ένα συγκλονιστικό κοινωνικό ντοκουμέντο. Ορισμένες από τις φωτογραφίες της 

δημοσιεύτηκαν με άλλο όνομα, για λόγους ασφαλείας, στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό στη Γενεύη. Έτσι 

έφτασαν στα σωστά χέρια και αποτέλεσαν τα ντοκουμέντα που έπεισαν τις ξένες δυνάμεις να στείλουν 

βοήθεια προς τη χώρα, γεγονός που έσωσε ανθρώπινες ζωές. 

 

                                        

               Τραυματίες σε νοσοκομείο διαβάζουν τα νέα από το μέτωπο, Βούλα Παπαϊωάννου 
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Από κει και πέρα και μέχρι μια ασθένεια των ματιών της να την αναγκάσει να σταματήσει να 

φωτογραφίζει, η εκφραστική δύναμη της φωτογραφίας της αδυνατίζει και είναι περισσότερο μια 

ωραία τουριστική εκδοχή της Ελλάδας, μιας Ελλάδας φτωχής πλην τίμιας. 

Μετά τον πόλεμο και στα πλαίσια της UNRA, περιοδεύει την Ελλάδα με σκοπό να 

συγκεντρώσει φωτογραφίες για της συνθήκες ζωής των κατοίκων της υπαίθρου. Υπήρξε διευθύντρια 

του τμήματος φωτογραφίας της UNRA (1946—1950) καθώς και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής 

Φωτογραφικής Εταιρείας (ΕΦΕ).   

 Το αρχείο της δωρίθηκε από την ίδια στο Μουσείο Μπενάκη το 1976 όπου και φυλάσσεται. 

Λευκώματα με φωτογραφίες της έχουν κυκλοφορήσει στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  Απεβίωσε το 

1990. 

 

 

6. Αναλογική και Ψηφιακή Φωτογραφία 

 

 

 

6.1. Φωτογραφική μηχανή 

Φωτογραφική μηχανή ονομάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη λήψη 

φωτογραφιών. Αποτελείται από ένα φωτογραφικό φακό που η βασική του λειτουργία είναι να 

συγκεντρώνει τις φωτεινές ακτίνες για να γίνεται πιο έντονο το αντεστραμμένο είδωλο, το σκοτεινό 

κουτί που χρησιμεύει στη δημιουργία του ειδώλου, ένα φωτοφράχτη που μας βοηθάει να ελέγχουμε 

πότε θα αφήσουμε το φως να περάσει και ένα τμήμα που μπορούμε να βάλουμε κάποιο 

φωτοευαίσθητο υλικό για να καταγράψουμε το σχηματισμένο είδωλο. 

Διακρινόμενες, ανάλογα με την τεχνολογία τους, είναι οι κλασικές φωτογραφικές μηχανές με 

φιλμ και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.  
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6.2. Φωτογραφικές μηχανές με φιλμ – Αναλογικές φωτογραφικές μηχανές 

 

Οι αναλογικές φωτογραφικές μηχανές καταγράφουν εικόνες με χημικές και μηχανικές 

διαδικασίες (https://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).
 

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
 

(http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html). 
 

 

 

Χαρακτηριστικά αναλογικής φωτογραφικής μηχανής (http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-

page_04.html): 

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 οι 

αυτόματες φωτογραφικές μηχανές που επιτρέπουν στους αρχάριους χρήστες τη λήψη ικανοποιητικών 

φωτογραφιών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (οι λεγόμενες "point and shoot"). 

 

http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html
http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html
http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html
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Οι αναλογικές φωτογραφικές μηχανές χωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος του φιλμ που 

χρησιμοποιούν σε: 

α)   Μηχανές μικρού φορμά - φιλμ 135 ή 35mm (24×36 mm). 

β)  Μηχανές Μεσαίου φορμά - ρολό φιλμ 120 (6×4,5 cm ή 6×6 cm, 6×7cm, 6×8 cm, 6×9 cm). 

γ) Μηχανές Μεγάλου φορμά - φιλμ σε πλάκες (10×12,5 cm, 13×18 cm, 20×25 cm). 

δ)   Μηχανές APS (Advanced Photo System) - φίλμ σε κασέτα (30.2×16.7 mm, 25.1×16.7 mm,  

      30.2×9.5 mm). 

ε)   Μηχανές φιλμ σε κασέτα 110, 126 (μηχανές μικρού φορμά που πλέον δεν κυκλοφορούν).  

 

 

6.3. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 

Η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή είναι συσκευή η οποία καταγράφει εικόνες με ηλεκτρονικό 

τρόπο (https://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). 

Χρησιμοποιεί αισθητήρες εικονοστοιχείων για την καταγραφή και κάρτες μνήμης (SD, MMC, 

XD-Digital, κ.α.) 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 (http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-

page_04.html). 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=SD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=MMC&action=edit&redlink=1
http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html
http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html
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Χαρακτηριστικά ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής: 

 

Στην ψηφιακή μηχανή, ο φακός χρησιμοποιείται για να συγκεντρώνει το φως στον αισθητήρα 

της μηχανής, ο οποίος το μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα. Ο φακός είναι από τα πλέον καθοριστικά 

στοιχεία τόσο για την ευκρίνεια της τελικής εικόνας όσο και για τις φωτογραφικές δυνατότητες κάθε 

συσκευής. Ο συνδυασμός του διαφράγματος και του κλείστρου ελέγχει το ποσό φωτός που θα δεχτεί ο 

αισθητήρας (ρύθμιση έκθεσης). Ανάλογα με τον τρόπο μετατροπής του προσπίπτοντος φωτός σε 

ηλεκτρικό σήμα, οι αισθητήρες κατατάσσονται σε δύο τύπους: Αισθητήρες CMOS και 

αισθητήρες CCD (https://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).
 

 

Οι ψηφιακές μηχανές  χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-

page_04.html):  

 

Α) Compact (Συμπαγείς): Μηχανές με ενσωματωμένους φακούς. Συνήθως πολύ μικρές σε μέγεθος. 

Β) DSLR (Digital Single Lens Reflex): Μηχανές με φακούς που εναλλάσσονται. 

 

Γ) Ανάλογα με τον τρόπο εστίασης: 

    α) Μηχανές με φακό αυτόματης εστίασης (Compact, DSLR, SLR, κ.λ.π.)
 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αισθητήρας
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=CMOS&action=edit&redlink=1
https://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
https://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://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html
http://spkolyvas.blogspot.gr/p/blog-page_04.html
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    β) Μηχανές με φακό χειροκίνητης εστίασης (SLR, κ.λ.π.) 

    γ) Μηχανές με φακό σταθερής εστίασης (Compact, Μηχανές μιας χρήσης, Μηχανές στιγμιαίας   

        εμφάνισης, Pinhole) 

    δ) Μηχανές εστίασης με τηλέμετρο (τηλεμετρικές) 

    ε) Μηχανές εστίασης σε οθόνη Θαμπόγυαλου (μηχανή studio ή μεγάλου φορμά) 

Δ) Ανάλογα με τον τρόπο σκόπευσης: 

    α) με σκόπευτρο για απευθείας σκόπευση 

    β) μονοοπτική "ρεφλέξ" 

    γ) διοπτική "ρεφλέξ" 

    δ) με σκόπευση μέσω της πλάτης της μηχανής 

    ε) με σκόπευση μέσω της οθόνης της μηχανής 

Ε) Σε μηχανές για ειδικές χρήσεις: 

    α) κατασκοπευτικές 

    β) μικροσκοπικής οπής (Pinhole) 

    γ) μηχανές με φιλμ στιγμιαίας εμφάνισης (Polaroid - Fujifilm) 

 

4.4. Πώς έγινε η μετάβαση από τη μια στην άλλη 

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  

(https://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). 

Η φωτογραφία τα τελευταία χρόνια αλλάζει με γιγάντια βήματα και φυσικά η πιο μεγάλη 

αλλαγή είναι η ψηφιακή φωτογραφία που στις μέρες μας έχει επικρατήσει πλήρως σχεδόν σε όλες τις 

εφαρμογές της φωτογραφίας. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ και έτσι ακόμη και οι λίγες αυτές 

γραφικές φωνές που τολμούσαν να αμφισβητήσουν το μέλλον και την επικράτηση της ψηφιακής 

φωτογραφίας, έχουν σωπάσει. Αυτό έγινε κυρίως χάρη στην αλματώδη πρόοδο και την ανάπτυξη των 

ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών. Οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές χωρίζονται σε μερικές 

μεγάλες κατηγορίες και σε αρκετές μικρότερες.  Όπως και στην αναλογική φωτογραφία στο τέλος του 

20ου αιώνα υπήρχαν πάνω κάτω οι αντίστοιχες φωτογραφικές μηχανές, έτσι και στην ψηφιακή 

συμβαίνει το αντίστοιχο  

(http://www.photographyinfo.gr/photography/exoplismos/fotografikesmixanes/index.html). 

 

http://www.photographyinfo.gr/photography/exoplismos/fotografikesmixanes/index.html
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7. Είδη Φωτογραφικών Φακών 

 

Ο φακός είναι από τα σημαντικότερα τμήματα μιας φωτογραφικής μηχανής. Είναι το 

εξάρτημα-μηχανισμός που δημιουργεί τα είδωλα πάνω στο φίλμ ή στο CCD (ψηφιακό αισθητήρα), με 

τον ίδιο τρόπο που ένας μεγεθυντικός φακός μαζεύει το φως του ήλιου για να κάψει ένα σημείο σε ένα 

κομμάτι χαρτί. 

Δύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά των φακών, σύμφωνα με τα οποία γίνεται και η 

κατηγοριοποίηση τους, είναι το διάφραγμα και η εστιακή απόσταση. 

Α) Το διάφραγμα που συμβολίζεται με το γράμμα f είναι ένα χαρακτηριστικό που μας δείχνει 

πόσο ‘φωτεινός’ είναι ένας φακός, δηλαδή πόσο μεγάλη ή μικρή ποσότητα φωτός επιτρέπει να περνά 

από μέσα του. Έχει να κάνει φυσικά με την ποιότητα και το μέγεθος των οπτικών στοιχείων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του φακού. Το νούμερο που συνοδεύει πάντα το γράμμα f δείχνει 

ακριβώς αυτή την ‘φωτεινότητα’ ή διαφορετικά αυτή την ποσότητα φωτός που περνά μέσα από τον 

φακό. Οι τιμές του διαφράγματος ενός φακού είναι: f/1.2, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5,6 , f/8, f/11, f/16. 

Όσο πιο μικρό είναι το νούμερο του διαφράγματος, τόσο πιο ‘φωτεινός’ είναι ο φακός. Για να το 

δούμε με ένα αριθμητικό παράδειγμα, αν σε 1 sec περνά μια ποσότητα φωτός Χ από ένα διάφραγμα 

f/4, στο ίδιο χρονικό διάστημα από ένα διάφραγμα f/2,8 περνά ποσότητα 2Χ ενώ από ένα διάφραγμα 

f/5,6 περνά μια ποσότητα Χ/2. Με βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως οι φακοί με μικρή τιμή 

διαφράγματος είναι πιο φωτεινοί, άρα πιο ποιοτικοί και γι’ αυτό και πολύ πιο ακριβοί. 
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Β) Εστιακή απόσταση είναι η απόσταση ανάμεσα στο οπτικό κέντρο του φακού και το φίλμ (ή 

τον ψηφιακό αισθητήρα), μετριέται σε mm και από αυτή εξαρτάται το εύρος (η γωνία) του οπτικού 

πεδίου, καθώς το πόσο θα μεγεθυνθεί ή όχι το είδωλο που φωτογραφίζουμε. Για να καταλάβουμε την 

σημασία της εστιακής απόστασης ενός φακού, αρκεί να αναφέρουμε ότι μέσα από ένα φακό με 

εστιακή απόσταση 50 mm βλέπουμε περίπου την εικόνα που βλέπει ένας άνθρωπος με τα μάτια του. 

Φακοί με μικρότερες εστιακές αποστάσεις ονομάζονται ευρυγώνιοι, καταγράφουν μεγαλύτερο οπτικό  

πεδίο αλλά εμφανίζουν τα θέματα πιο μικρά και πιο απομακρυσμένα. Αντίθετα φακοί με μεγαλύτερη 

εστιακή απόσταση από 50 mm, καταγράφουν μικρότερο οπτικό πεδίο ενώ μεγεθύνουν τα είδωλα γι’ 

αυτό ονομάζονται και τηλεφακοί. 

 

Με βάση την εστιακή απόσταση, οι φακοί χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: σε φακούς 

με σταθερή εστιακή απόσταση π.χ. 50 mm ή 200 mm και σε φακούς μεταβλητού εστιακού μήκους 

(ή όπως τους ονομάζουμε φακούς zoom) όπως π.χ. 28-80 mm.  

 

Επίσης οι φακοί κατηγοριοποιούνται σε:  

α) Ευρυγώνιους που είναι οι φακοί με εστιακή απόσταση 

μικρότερη από 50 mm (άρα καταγράφουν μεγαλύτερες 

γωνίες οπτικού πεδίου από αυτό που βλέπουμε με την 

φυσική μας όραση).  

 

 

β) Κανονικούς (ή normal) που είναι οι φακοί με εστιακή απόσταση 50 mm οι οποίοι όπως είπαμε 

καταγράφουν εικόνες με τον ίδιο τρόπο που βλέπει το ανθρώπινο μάτι.  

 

γ) Τηλεφακούς που είναι οι φακοί με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη των 50 mm, που προσφέρουν 

πιο μικρή γωνία οπτικού πεδίου αλλά μεγεθύνουν τα αντικείμενα και γι’ αυτό είναι χρήσιμοι όταν 

θέλουμε να φωτογραφίσουμε κάποιο πολύ μακρινό θέμα. 
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8. Προγράμματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Φωτογραφιών 

Τα τελευταία χρόνια, με την είσοδο των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media), 

μπορούμε να καταγράφουμε τις καθημερινές μας στιγμές και εντυπώσεις μέσω της φωτογραφικής 

μηχανής, ώστε στη συνέχεια να τις αναρτούμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 

Εάν θέλουμε να τελειοποιήσουμε τις προσωπικές μας φωτογραφίες και να τους δώσουμε μια 

επαγγελματική πινελιά, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας φωτογραφιών είναι απαραίτητο. Υπάρχουν 

άφθονες επιλογές προγραμμάτων, ανάλογα με την ποιότητα και την ευκολία της επεξεργασίας που 

επιθυμεί το κάθε άτομο, τόσο στα κινητά όσο και στους υπολογιστές.  

 

Έτσι, επιλέξαμε τα 5 καλύτερα, κατά τη γνώμη μας, προγράμματα που κυκλοφορούν αυτή τη 

χρονική στιγμή και τα παρουσιάζουμε παρακάτω. 

 

1. Adobe Photoshop CC 

 

Θεωρείται αδιαμφισβήτητα ως η καλύτερη επιλογή προγράμματος επεξεργασίας φωτογραφίας. 

Σου δίνει την δυνατότητα να εφαρμόσεις απλές ρυθμίσεις στην φωτογραφία σου όπως περικοπή, 

περιστροφή, κορεσμός, θαμπάδα, ευκρίνεια, κλπ., αλλά και πολλές επαγγελματικές ρυθμίσεις τόσο 

στη μορφή όσο και στην δομή της φωτογραφίας. 

Είναι διαθέσιμο μόνο για υπολογιστές και συγκεκριμένα για Windows 7 ,8 , 10 και MacOSX 10.9 

και πάνω.  

Η τιμή του ξεκινάει από 9.99 δολάρια το μήνα (υπάρχει και δοκιμαστική έκδοση). 

 

 

Περιβάλλον εργασίας 

AdobePhotoshopCC 

Πηγή: 

https://www.tsouk.gr/progra

mmata-epexergasia-

fotografion-ikonas/ 
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2. Gimp 

 

Αναφέρεται πολλές φορές ως η καλύτερη εναλλακτική λύση αντί του Adobe Photoshop. Είναι 

εφαρμογή ανοιχτού κώδικα, η οποία έχει δημιουργηθεί από ομάδα προγραμματιστών και συνεχίζει να 

αναβαθμίζεται. Περιλαμβάνει τεράστια γκάμα εργαλείων τόσο για αρχάριους όσο και για 

προχωρημένους, καθώς και πολλά εφέ.  Ακόμη, τα εικονίδια των εργαλείων παρουσιάζουν ομοιότητες 

με αυτά του Adobe Photoshop (π.χ. πινέλο, γόμα, κείμενα, βούρτσα κ.ά. ). Διατίθεται δωρεάν για 

Windows,  MacOSX και Linux. 

 

 

 

 

 

3. Affinity Photo 

 

Το Affinity Photo είναι ένα πρόγραμμα για επαγγελματίες, το οποίο τον τελευταίο καιρό έχει 

αγαπηθεί πολύ από χρήστες του Mac. Παρέχει όλα σχεδόν τα επαγγελματικά εργαλεία τα οποία 

χρειάζεσαι για να κάνεις τις φωτογραφίες σου αψεγάδιαστες.  

 

Είναι διαθέσιμο μόνο για  MacOSX 10.8 και άνω και η τιμή του είναι 49,99 δολάρια (υπάρχει 

και δοκιμαστική έκδοση).  

 

Περιβάλλον 

εργασίας Gimp 

Πηγή: 

https://gimp.en.softo

nic.com/mac 
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4. Snapseed 

 

Είναι από τα δημοφιλέστερα και καλύτερα του είδους του προγράμματα επεξεργασίας 

φωτογραφιών. Είναι εύχρηστο και προσφέρει ποικιλία εργαλείων που υπόσχεται να κάνει τις 

φωτογραφίες σας υπέροχες. Περιλαμβάνει βελτίωση των χρωμάτων, καθαρισμό της εικόνας από 

σημάδια, καθώς επίσης κάνει περικοπή την εικόνα και διορθώνει ο,τιδήποτε επιθυμούμε δίνοντας 

καλύτερη ποιότητα. Επίσης, υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα εργαλεία όπως η βούρτσα η οποία μας 

δίνει την ευκαιρία να επεξεργαστούμε συγκεκριμένα σημεία της φωτογραφίας και το healing tool, το 

οποίο αφαιρεί ανεπιθύμητα αντικείμενα. Διατίθεται μόνο για iPhone δωρεάν. 

 

 

 

 

Περιβάλλον εργασίας 

AffinityPhoto 

Πηγή: 

https://itunes.apple.com/us

/app/affinity-

photo/id824183456?mt=1

2 

 

Περιβάλλον 

επεξεργασίας Snapseed 

Πηγή: 

http://www.insider.gr/hr

istika/symvoyles/11543/

10-dorean-

programmata-gia-

teleies-fotografies 
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5. Paint.NET 

 

Παρέχει  παρόμοια εργαλεία με αυτά του Gimp και του Adobe Photoshop και είναι ό,τι πρέπει για 

αρχάριους χρήστες που θέλουν να μεταμορφώσουν τις φωτογραφίες τους από απλές σε 

επαγγελματικές χωρίς δυσκολία και εξειδικευμένη επεξεργασία. Διατίθεται για Windows  7, 8 και 10 

δωρεάν. 

 

 

 

 

9. Η Φωτογραφία μέσα από τις Διάφορες Οπτικές Γωνίες – 

Βασικοί Κανόνες για το Αισθητικό Αποτέλεσμα της Φωτογραφικής Τέχνης 

Εισαγωγή 

Η φωτογραφία είναι το πλέον διαδεδομένο μέσο του αιώνα μας. Αποτελεί ένα είδος 

«γλώσσας» που επιτρέπει την οπτική επικοινωνία ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, 

είναι δύσκολο δύο ή περισσότερα διαφορετικά άτομα να προσεγγίσουν το ίδιο ακριβώς θέμα με τον 

ίδιο ακριβώς τρόπο. Αυτή η πολυπλοκότητα στην καλλιτεχνική απόδοση του θέματος στην τέχνη της 

φωτογραφίας, σε συνδυασμό με την «συγγένεια» της τέχνης με την τέχνη της ζωγραφικής, την έχει 

καταστήσει ένα από τα πιο διαδεδομένα σύγχρονα μέσα στον χώρο της τέχνης. 

Όπως όλες οι καλλιτεχνικές πρακτικές, έτσι και η φωτογραφία υπακούει τις περισσότερες 

τουλάχιστον φορές σε κάποιες βασικές αρχές που αφορούν την σύνθεση, την οπτική γωνία, την 

επιλογή του θέματος και τα χρώματα της εικόνας. Οι κανόνες αυτοί είναι όμοιοι με εκείνους που 

υπάρχουν στο σχέδιο και στη ζωγραφική και από εκεί τους έχει κληρονομήσει και η φωτογραφία. 

Φυσικά, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα δύο μέσα, ενώ ο ζωγράφος έχει λευκό χαρτί ή 

Περιβάλλον εργασίας 

Paint.NET 

Πηγή: 
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καμβά για να στήσει το θέμα του και να επιλέξει τη σύνθεσή του, ο φωτογράφος πρέπει ο ίδιος να 

αποφασίσει ποιο αντικείμενο θα τοποθετήσει, που και για ποιον λόγο. Κάθε τέτοια μικρή ή μεγάλη 

επιλογή που αφορά στη σύνθεση της εικόνας - ή στο κάδρο όπως λέγεται στον κόσμο της 

φωτογραφίας - έχει και διαφορετική ανάγνωση στο μάτι του θεατή. 

 

Αναλυτικότερα 

Σύνθεση: Η σύνθεση είναι η οργάνωση και η διάταξη όλων των στοιχείων ενός έργου σε ένα 

ενιαίο σύνολο. Όπως και στην ζωγραφική έτσι και στην φωτογραφία, τα στοιχεία του έργου πρέπει να 

τοποθετούνται κατά κανόνα μέσα στον χώρο που ο καλλιτέχνης ορίζει ως το πεδίο της σύνθεσής του. 

Στον κόσμο της φωτογραφίας, αυτός ο χώρος ονομάζεται κάδρο και εκεί οφείλουν να βρίσκονται όλα 

τα σημαντικά στοιχεία που θα κάνουν το έργο του καλλιτέχνη να φαίνεται ενδιαφέρον και θελκτικό 

για το μάτι. 

Καθώς μια οπτική εικόνα «διαβάζεται» με την φορά της ανάγνωσης, δηλαδή από τα αριστερά 

προς τα δεξιά, ο πιο σημαντικός κανόνας της σύνθεσης είναι τα πιο ενδιαφέροντα και σημαντικά 

στοιχεία ενός έργου να βρίσκονται κάπου στη μέση και προς τα αριστερά του κάδρου προκειμένου 

να μην χαθεί η προσοχή του θεατή και να του τραβήξει αμέσως το ενδιαφέρον. Για τον φωτογράφο 

που απαθανατίζει τον ήδη υπάρχοντα χώρο χωρίς να προσθέτει δικά του στοιχεία στη σύνθεσή του, 

όπως συμβαίνει στη ζωγραφική, κάτι τέτοιο θέλει ιδιαίτερη προσοχή και υπομονή για να βρεθεί ο 

κατάλληλος τόπος και χρόνος. 

 

 

Χωρίζοντας τη συνολική σύνθεση σε τρίτα, οι γραμμές που τέμνονται μας δείχνουν τα 

σημεία τομής των τρίτων που αποτελούν τα δυνατά σημεία του κάδρου. Τα στοιχεία που 

βρίσκονται εκεί αναδεικνύονται και τονίζονται πιο έντονα. Αυτό το γεγονός σε συνδυασμό με την 

φορά της ανάγνωσης μια εικόνας ορίζουν την ερμηνευτική σημασία και αξία που έχει το κάθε 



  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, Ερευνητική Εργασία Β΄ τάξης, Πειραματικό ΓΕ.Λ. Πατρών, 2016-17 42 

στοιχείο του κάδρου μας. Ο κανόνας των τρίτων είναι πολύ σημαντικός στην τέχνη της 

φωτογραφίας και έχει πλήρη εφαρμογή και ιδιαίτερη αξία στις φωτογραφίες τοπίου. 

 

 

Προοπτική: Η προοπτική, σε αντίθεση με την ζωγραφική, είναι κάτι που ενυπάρχει στην 

τέχνη της φωτογραφίας, μιας και το έργο δημιουργείται βασισμένο σε στοιχεία της πραγματικότητας. 

Σε αντίθεση με τον ζωγράφο που δημιουργεί την ψευδαίσθηση του βάθους, δηλαδή την προοπτική, 

προσέχοντας το μέγεθος και την ακριβή τοποθέτηση των στοιχείων του σε τέτοια διάταξη ώστε τα 

αντικείμενα που βρίσκονται πιο μπροστά στη σύνθεση του να απεικονίζονται μεγαλύτερα από τα πιο 

πίσω προκειμένου να πετύχει την ορθή απόδοση της προοπτικής, ο φωτογράφος κάτι τέτοιο το βλέπει 

να συμβαίνει αυτομάτως στην ίδια τη φύση πίσω από τον φακό του. Ωστόσο, είναι ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να το γνωρίζει.  
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Σημείο φυγής: Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην τέχνη της φωτογραφίας είναι το 

σημείο φυγής. Το σημείο φυγής είναι το σημείο όπου ενώνονται οι γραμμές της προοπτικής ενός 

σχεδίου. Εάν χωρίσουμε με μια οριζόντια γραμμή τη μέση της εικόνας και ακολουθήσουμε τις 

παράλληλες γραμμές που δημιουργούν την προοπτική βρίσκουμε το σημείο φυγής μιας φωτογραφίας. 

Μια εικόνα μπορεί να έχει περισσότερα από ένα σημεία φυγής. Κάτι τέτοιο εξαρτάται από τα στοιχεία 

που αποτελούν τη σύνθεση. Μερικές φορές, το σημείο ή τα σημεία φυγής μπορεί να βρίσκονται και 

εκτός του κάδρου μας. 

 

Οι κανόνες στην καλλιτεχνική φωτογραφία είναι περισσότερο ελαστικοί και επιτρέπουν τους 

πειραματισμούς. Το ίδιο ισχύει και για την επιλογή του θέματος που είναι υποκειμενικό και αφορά 

την προσωπική αισθητική του καλλιτέχνη. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες αναφορικά με 

το θέμα που είναι αρκετά σημαντικοί. Όταν επιλέγουμε να φωτογραφίσουμε ένα αντικείμενο ή ένα 

πρόσωπο, θα πρέπει το μέγεθός του να είναι τέτοιο ώστε να φαίνεται με ακρίβεια μέσα στο κάδρο μας. 

Δεν μπορούμε για παράδειγμα να φωτογραφίσουμε ένα πρόσωπο σε πολύ μακρινή απόσταση γιατί το 

αποτέλεσμα δεν θα είναι ένα πορτρέτο αλλά ένα τοπίο. 
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Έτσι στα πορτρέτα και σε άλλες φωτογραφίες αντικειμένων, για παράδειγμα, που τα θέλουμε σε 

πρώτο πλάνο, πρέπει να απομονώσουμε το κεντρικό θέμα από το φόντο. Αυτό στην φωτογραφία 

ονομάζεται βάθος πεδίου. Το φόντο με μεγάλες λεπτομέρειες αποσπά το βλέμμα του θεατή από την 

εικόνα. Έτσι, για να πετύχουμε σωστό βάθος πεδίου και αρμονία στη φωτογραφία μας πρέπει να 

εστιάσουμε τον φακό μας με μεγάλη προσοχή. 

 

 

 

Το χρώμα παίζει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο στην τέχνη της φωτογραφίας αλλά πλέον 

μπορεί να προσαρμοστεί και με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Επίσης, η ώρα της ημέρας επηρεάζει 

ιδιαίτερα τη λήψη μιας εικόνας. Οι δύο καλύτερες ώρες για τη λήψη μιας εικόνας είναι τις πρωινές 

ώρες αφού έχει ανατείλει ο ήλιος, καθώς και το απόγευμα πριν το ηλιοβασίλεμα. Τότε οι 

φωτογραφίες, με τη βοήθεια των σκιών που δημιουργούν οι ακτίνες του ήλιου, βγαίνουν 

ατμοσφαιρικές και περισσότερο ενδιαφέρουσες. Η χειρότερη ώρα της ημέρας για τη φωτογραφία είναι 

το μεσημέρι όπου οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν κάθετα πάνω στη γη. 

. 
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10. Πώς μας επηρεάζουν οι φωτογραφίες από την παιδική μας ηλικία και ποια 

είναι η σημασία τους 

 

Οι φωτογραφίες δημιουργήθηκαν για να μένουν οι 

σημαντικές στιγμές αθάνατες. Η οικογένεια αξιοποιεί αυτό 

το τεχνολογικό μέσο κατά κόρον.  

Είτε πρόκειται για μια καθημερινή οικογενειακή 

στιγμή, είτε για την κατάκτηση ενός στόχου, μια μικρή 

νίκη, ο φωτογραφικός φακός είναι εκεί. Αποτελεί αυτόπτη 

μάρτυρα μιας στιγμής που αξίζει να μείνει ανεξίτηλη στο 

χρόνο.  

 

Μπορείς να καταλάβεις από τις εκφράσεις των προσώπων ή τις χειρονομίες και τη στάση του 

σώματος των ατόμων που συμμετείχαν ότι αυτό που γινόταν σημαίνει πολλά και για τον άνθρωπο του 

χθες και για τον άνθρωπο του αύριο. Και ο άνθρωπος του αύριο είναι ευγνώμων για αυτό το ꞌκλικꞌ. 

Αποτελεί απόδειξη της ύπαρξής του και πηγή δύναμης.   

Η αντίδραση μας όταν βλέπουμε φωτογραφίες της παιδικής μας ηλικίας είναι κατεξοχήν 

παράδειγμα της έντονης επιρροής που μας ασκούν. Μια θύμηση κατακλύζει τον συναισθηματικό μας 

κόσμο, αφυπνίζει κοιμώμενες αισθήσεις, ενώ η μνήμη μας βομβαρδίζεται από τα μηνύματα που 

λαμβάνει. Το μυαλό συγχέει το χθες με το σήμερα και μεταφέρει τη σκέψη μας στο παρελθόν.  

Τόσο η μνήμη όσο και τα συναισθήματα είναι ακράδαντα συνδεδεμένα στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο. Όσο πιο πολλές οι αισθήσεις που συμμετείχαν στη δημιουργία της ανάμνησης, τόσο πιο 

έντονη η συναισθηματική μας φόρτιση. Γι’ αυτό και είναι ακατόρθωτο να ξεφύγουμε από τις 

αναμνήσεις μας. Θα αποτελούν πάντα κομμάτι του εαυτού μας.   

Η αναλλοίωτη μορφή μας στις φωτογραφίες εντείνει την αίσθησή ότι είμαστε αναλώσιμοι. 

Μας τονίζει πως τα χρόνια κυλούν ανεπαίσθητα, σαν το νερό. Αυτή η αίσθηση ανικανότητας μπροστά 

στο χρόνο και ο φόβος του θανάτου μάς νικούν για μια στιγμή και μας τρομάζει η περατότητα του 

είναι μας. 

Όμως οι οικογενειακές φωτογραφίες δεν μας κάνουν να συνειδητοποιούμε μόνο το μέλλον. 

Αποτελούν μια γέφυρα με το παρελθόν. Με πρόσωπα που χάθηκαν και είχαν αποτυπωμένη στο 

βλέμμα τους ολόκληρη την πορεία της ζωής τους. Όλοι οι πόνοι, οι χαρές τους και οι εμπειρίες που 

τους σχημάτισαν. 

Μέσα από τις φωτογραφίες γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας αναγνωρίζοντας στοιχεία του 

χαρακτήρα μας και τις κλίσεις που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά. Αυτό το αγνό πλάσμα που 
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αντικρίζουμε στις φωτογραφίες αποτελεί αντικείμενο λατρείας και πολλές φορές μελέτης. Από το 

βάθρο του πιο έμπειρου, του πιο ώριμου ανθρώπου πλέον, στεκόμαστε πιο αντικειμενικά απέναντι στο 

παλιό μας εαυτό. 

Όταν βιώναμε την οποιαδήποτε ανάμνηση δεν συνειδητοποιούσαμε τι συνέβαινε στον 

εσωτερικό μας κόσμο, το πόσο ξεχωριστή και αλαργινή θα μας φαινόταν μετά από κάποια χρόνια. Και 

τα χρόνια περνούν. Εμείς συνεχίζουμε να μεταβαλλόμαστε, να ζούμε, όμως εκείνη η στιγμή πάγωσε 

για πάντα. 

Απ’ την άλλη, οι φωτογραφίες δρουν και ενοποιητικά. Αποτελούν τρανταχτές αποδείξεις ότι 

κατά βάθος όλοι είμαστε ίδιοι. Όλοι έχουν ένα παρελθόν και ένα μέλλον. Έτσι, ενδυναμώνεται η 

συνείδησή μας και μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε πολίτες του κόσμου. Μας απογυμνώνουν από το εγώ 

μας και μας αναγκάζουν, ορισμένες φορές, να κοιτάξουμε πέραν του δικού μας μικρόκοσμου. 

Επίσης, μας υπενθυμίζουν τι είναι σημαντικό. Μες τον  σύγχρονο κόσμο με τους φρενήρεις 

ρυθμούς, ξεχνάμε πως εντέλει σημασία έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις, οι βαθιές και οι ουσιαστικές. Οι 

σωστοί φίλοι, η οικογένεια και η υγιής σχέση μας με τον εαυτό μας. Γιατί η ευτυχία αποτελεί 

συνάρτηση των ισορροπημένων ανθρώπινων σχέσεων. 

 

 

11. Φωτορεπορτάζ 

Γενικά με τον διεθνή όρο φωτορεπορτάζ (= φωτοειδησεογραφία) χαρακτηρίζεται η κάλυψη 

(συμπλήρωση) μιας ειδησεογραφίας με φωτογραφία και εξελικτικά με βίντεο. Το φωτορεπορτάζ 

αποτελεί μία επιμέρους μορφή – είδος δημοσιογραφίας. Ανάλογα του θέματος, ή του χώρου, ή της 

δραστηριότητας, ή προσώπων που καλύπτει ως θέμα το φωτορεπορτάζ λαμβάνει και τον αντίστοιχο 

χαρακτηρισμό π.χ. πολιτικό, πολεμικό, ναυτικό, αθλητικό, κ.λπ.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός καλού φωτορεπορτάζ είναι: η επικαιρότητα, η 

αντικειμενικότητα, καθώς και η πολιτιστική διάθεση.  

Γενικά, από την αρχή που εμφανίστηκε η φωτογραφία φέρεται να υπηρέτησε τον τύπο. Στην 

ανακάλυψη αυτής οφείλεται και η εμφάνιση των πρώτων εικονογραφημένων περιοδικών, όπως το 

"The Illustraded London News" που ξεκίνησε την έκδοσή του το 1842 και το "L' Illustration", που 

ξεκίνησε να εκδίδεται ένα χρόνο μετά στο Παρίσι. Με την παράλληλη τελειοποίηση των 
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φωτογραφικών μεθόδων η χρήση της φωτογραφίας στον ημερήσιο τύπο άρχισε να γενικεύεται. 

Ιστορικός σταθμός του φωτορεπορτάζ κρίνεται η εμφάνιση των μικρού σχήματος φωτογραφικών 

μηχανών Έρμανοξ (1924) και Λάικα (1925) που παρείχαν πλέον την δυνατότητα φωτογραφικής λήψης 

εσωτερικών χώρων με κάποιο κατάλληλο φωτισμό. Έτσι το 1928-1929 άρχισαν να τυπώνονται τα δύο 

μεγαλύτερα σε κυκλοφορία εικονογραφημένα περιοδικά της Ευρώπης, το "Muncher Illustrierte 

Presse" και το "Berliner Illustrierte Zeitung", τα οποία ακολούθησαν το γαλλικό "Vu" (1928) και τα 

αμερικανικά "Life" και "Look" (1936), από τα οποία και αναδείχθηκαν πολλοί και σπουδαίοι 

φωτορεπόρτερς (όπως αποκαλούνται διεθνώς οι φωτογράφοι επικαίρων ειδήσεων), όπως π.χ. η 

Μάργκαρετ Μπεργκ-Γουάιτ (Margaret Berg-White), ο Άλφρεντ Άιζενσταϊν (Alfred  Eisenstein), ο 

Πήτερ Στάκπουλ (Peter Stuckpull), κ.ά.  

 

 

 

Στο φωτορεπορτάζ κυρίαρχο στοιχείο επιτυχίας θεωρείται η ικανότητα του φωτορεπόρτερ να 

πετύχει να συλλάβει ακριβώς εκείνο το σημαντικό στοιχείο μιας δράσης ή ενός γενικότερου θέματος 

μέσα σε ένα δευτερόλεπτο που θα πρέπει, χειρίζοντας τη φωτογραφική μηχανή του με ταχύτητα και 

ακρίβεια, να το αναδείξει και να το μεταβάλλει σε φωτογραφικό στιγμιότυπο άξιο να διατηρηθεί στο 

χρόνο. Τέτοια ταλέντα του είδους ήταν ο Ούγγρος Αντρέ Κερτές (Andre Certes) στη δεκαετία του 

1920, όπως και ο Γάλλος Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν (Henry Cartier- Breson), ο οποίος όπως φέρεται είχε 

δηλώσει ότι η φωτογραφική του μηχανή ήταν προέκταση του ματιού του. Το βραβείο του καλύτερου 

φωτορεπόρτερ κατέχει πλέον ο Tom Jenkins. 
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12. Φωτογραφίες άγριας ζωής  

 

 

12.1. Ορισμός 

Υπάρχουν πολλά εξαιρετικά επαγγέλματα στον κόσμο. Αλλά το επάγγελμα του φωτογράφου 

της άγριας ζωής είναι από τα καλυτέρα. Οι φωτογράφοι αυτοί είναι τόσο αφοσιωμένοι στην τέχνη 

τους που είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για το τέλειο πλάνο. Χρειάζεται να έχεις όχι μόνο μεγάλο 

ταλέντο αλλά και μεγάλο θάρρος για να φωτογραφίσεις άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. 

Σίγουρα δεν είναι και το πιο εύκολο να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με μια λεοπάρδαλη ή ένα λιοντάρι 

και να προσπαθείς να τα φωτογραφίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τον όρο "άγρια ζωή" εννοούμε τα είδη πανίδας και χλωρίδας που ζουν και αναπαράγονται 

ελεύθερα στη φύση, πέρα από κάθε είδους ανθρώπινο έλεγχο. Κατοικίδια ή οικόσιτα ζώα καθώς και 

καλλιεργούμενα φυτά δεν ανήκουν στην άγρια ζωή, καθώς η ύπαρξη τους είναι αποτέλεσμα χιλιετιών 

ανθρώπινης παρέμβασης. Η φωτογραφία φύσης για να είναι δημιουργική και να έχει αισθητικό 

αποτέλεσμα, απαιτεί προσήλωση και υπομονή. Είναι μοναχική ασχολία και όχι δραστηριότητα 

κοινωνικοποίησης, όπως πολύ συχνά η παρατήρηση πουλιών. Στην φωτογραφία άγριας ζωής ακόμα 

και δύο άτομα είναι πολλά. Άλλωστε τα άγρια ζώα πλησιάζονται δυσκολότερα από πολύ κόσμο. Αλλά 

και η κορυφαία κατηγορία φωτογραφίας φύσης, η φωτογραφία τοπίου, χρειάζεται έμπνευση που 

σαφώς προϋποθέτει ησυχία και αυτοσυγκέντρωση.  
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12.2. Φωτογράφοι άγριας ζωής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πάνος Οικονόμου  

 

O Πάνος Οικονόμου γεννήθηκε στη Χίο από γονείς 

Μικρασιάτες και ζει στην Αθήνα. Έχοντας αναπτύξει από 

νεαρή ηλικία έντονο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία και τη 

φύση, ταξιδεύει εδώ και πολλά χρόνια, όσο συχνά του 

επιτρέπουν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις, σε διάφορους 

βιότοπους της χώρας μας φωτογραφίζοντας με πάθος την 

Ελληνική φύση και άγρια ζωή.  Διατηρεί συστηματικό αρχείο 

με χιλιάδες φωτογραφίες και δημοσιεύει κατά καιρούς άρθρα 

και φωτογραφίες του σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά.  
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 Tim Laman 

 

 

Ο Tim Laman είναι φωτορεπόρτερ της άγριας ζωής. Έζησε τα παιδικά του χρόνια στην Ιαπωνία, 

όπου είχε άμεση πρόσβαση σε βουνά και ωκεανούς, είχε έντονο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση της 

φύσης, τόσο πάνω όσο και κάτω από 

το νερό. Ο Tim πήγε πρώτα στα 

τροπικά δάση του Βόρνεο το 1987 

και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ήταν 

το επίκεντρο για την επιστημονική 

έρευνα και τη φωτογραφία του από 

τότε.  

Η πρωτοποριακή έρευνά του στο 

τροπικό δάσος στο Βόρνεο τον 

οδήγησε σε ένα διδακτορικό από το 

Χάρβαρντ και στο πρώτο άρθρο που 

έκανε το National Geographic, το 

1997. Από τότε, έχει ασκήσει το 

πάθος του για την εξερεύνηση σε 

άγρια μέρη και προσπαθεί συνεχώς 

να βρει τι θέτει σε κίνδυνο την άγρια 

ζωή, ώσπου έγινε ένας τακτικός 

συνεργάτης του National Geographic. Έχει 21 άρθρα στο ενεργητικό του μέχρι σήμερα, το σύνολο 

των οποίων είχαν ένα μήνυμα προστασίας. Μερικά έχουν επικεντρωθεί σε απειλούμενα είδη όπως 

ουραγκοτάγκους, ή Hornbills, ενώ άλλα, όπως μια σειρά από άρθρα σχετικά με τη διατήρηση της 

Διεθνούς Βιοποικιλότητας, έχουν τονίσει τις περιοχές κάτω από έντονη πίεση. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9jICrmcDRAhXGvRQKHd1cAjUQjRwIBw&url=http://www.worldpressphoto.org/people/tim-laman&psig=AFQjCNF7EfU7KzwQ7Eaa8gDczfPM7YIK6Q&ust=1484433880149329
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12.3. Φωτογράφοι άγριας ζωής της χρονιάς 

 

Ο διαγωνισμός για τον «Wildlife Photographer of the Year» έγινε για πρώτη φορά το 1965, 

όταν το περιοδικό BBC ασχολήθηκε με τα ζώα. Υπήρχαν τρεις κατηγορίες διαγωνισμού με περίπου 

500 συμμετέχοντες. Από τότε, γίνεται κάθε χρόνο ο διαγωνισμός αυτός και μεγαλώνει σε συμμετοχές 

όσο περνάει ο καιρός. Το 1984 το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου ενεπλάκη ώστε να 

δημιουργήσει τον ανταγωνισμό, όπως είναι σήμερα. Πλέον υπάρχουν χιλιάδες συμμετοχές από 100 

σχεδόν χώρες παγκοσμίως. Οι νικητήριες εικόνες εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, στο 

περιοδικό BBC Wildlife και σε διεθνείς δημοσιεύσεις. Ως αποτέλεσμα, οι φωτογραφίες προβάλλονται 

σε εκατομμύρια ανθρώπους.  

 

«Το άγρυπνο τσίταχ» ονομάζεται η φωτογραφία του μικρού Λέων Πετρινού, η οποία του 

χάρισε μία θέση ανάμεσα στους φιναλίστ του διεθνούς διαγωνισμού για τον καλύτερο Φωτογράφο 

Άγριας Ζωής για το 2014. Ο Λέων συμμετείχε στην κατηγορία  για φωτογράφους κάτω των 10 ετών. 

Ο Λέων εξασκήθηκε με τον τηλεφακό βγάζοντας φωτογραφίες τον σκύλο του Σκούμπι. Ο πατέρας του 

πετούσε ένα μπαλάκι στο σκύλο και όταν αυτός έτρεχε για να το πιάσει, ο Λέων προσπαθούσε να 

απαθανατίσει το στιγμιότυπο. Η αγάπη του πατέρα του για την φωτογραφία, προφανώς κυλάει και στο 

αίμα του μικρού.  
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Μέχρι λοιπόν ο Λέων να πάει στο πρώτο του σαφάρι στη Maasai Mara στην Κένυα, η 

εξάσκηση είχε αποδώσει τα μέγιστα. Ένα απόγευμα, καθώς οδηγούσαν πίσω στην κατασκήνωση, 

είδαν το τσίταχ. Το τσίταχ είχε ολοκληρώσει μόλις το γεύμα του και ήταν ξαπλωμένο στο γρασίδι. Αν 

και οι περισσότεροι ανέβηκαν στην οροφή για να τραβήξουν φωτογραφίες, ο Λέων μόλις 8 ετών τότε, 

στριμώχτηκε σε ένα μικρό άνοιγμα του αυτοκινήτου για να έχει μία λήψη εδάφους. Το θηλυκό τσίταχ 

ήταν σε εγρήγορση, καθώς είχε το μικρό της δίπλα, και η μυρωδιά από το ζώο που είχε σκοτώσει 

μπορεί να προσέλκυε λιοντάρια και ύαινες. «Μπορείς να δεις στο βλέμμα του τσίταχ την ένταση, ο 

τρόπος που σηκώνεται η γούνα του και κουνιούνται τα αυτιά του. Μου αρέσουν τα πορτρέτα γιατί 

καταλαβαίνεις το τι νιώθει ένα ζώο» λέει ο Λέων.  
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13. Φωτογραφία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια, από τότε που άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως τα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λογαριασμό σε αυτές τις σελίδες να βγάζουν 

φωτογραφίες και να τις ανεβάζουν είτε ως εικόνες προφίλ είτε ως απλές δημοσιεύσεις. Στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται για πολλούς λόγους όπως για παράδειγμα η 

διαφήμιση προϊόντων, η ανακοίνωση ενός χαρμόσυνου ή θλιβερού γεγονότος, η καυτηρίαση 

καταστάσεων, ή η δημοσίευση μιας κατάστασης προκειμένου να ρέουν τα like και τα σχόλια σαν 

χείμαρρος και έτσι να κερδίζεται περισσότερη δημοσιότητα και «εκτίμηση». Αυτό που έχει 

παρατηρηθεί είναι ότι εκείνοι που χρησιμοποιούν περισσότερο τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, άρα 

και εκείνοι οι οποίοι εκτίθενται και είναι εύκολα θύματα είναι οι νέοι. Συνήθως χρησιμοποιούν τις 

φωτογραφίες ως μέσο δημοσιότητας και θεωρούν πως όσο περισσότερα like πάρουν, τόσο πιο 

όμορφοι και σπουδαίοι γίνονται. Για παράδειγμα, ανεβάζουν στο Instagram φωτογραφίες από 

εκδρομές ή βόλτες που πηγαίνουν αναμένοντας τον αριθμό των like που θα πάρουν, συγκρίνοντας τον 

αριθμό με των συνομήλικών τους και δημιουργώντας ένα κλίμα ανταγωνισμού χωρίς να το έχουν 

καταλάβει, φτάνοντας πολλές φορές στα όρια του τσακωμού.  

 

Αυτό που πρέπει να προσέχουμε είναι να μην ανεβάζουμε σε αυτές τις σελίδες πολλές 

φωτογραφίες που να μας απεικονίζουν, διότι μπορούν εύκολα να επεξεργαστούν με μοντάζ και να 

χρησιμοποιηθούν με σκοπό το κέρδος από τον οποιονδήποτε.   
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14. Παπαράτσι  

 

14.1. Ερευνητικά ερωτήματα 

       ► Ποιοι ονομάζονται Παπαράτσι; 

       ► Πώς οι Παπαράτσι παραβιάζουν τον ιδιωτικό 

χώρο των διασήμων; 

  

14.2. Ετυμολογία 

Παπαράτσι <<ταλική :paparazzi>> πληθυντικός του Paparazzo, το επώνυμο του ανεξάρτητου 

φωτογράφου στην ταινία του Φεντερίκο Φελίνι Η Γλυκιά Ζωή ("La Dolce Vita") (1960). 

 

14.3. Έννοια  

            Παπαράτσι ονομάζεται κάθε ανεξάρτητος φωτογράφος που 

πωλεί φωτογραφίες διασημοτήτων στα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης. 

 

 

 

14.4. Πώς ξεκίνησαν οι παπαράτσι 

 

             Η λέξη παπαράτσι (paparazzi) χρησιμοποιήθηκε πρώτη 

φορά από τον Ιταλό σκηνοθέτη Federico Fellini το 1959, κατά τη 

διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Γλυκιά Ζωή ‘La Dolce Vita’. 

O Fellini απέδωσε αυτό το παρατσούκλι σε έναν από τους 

φωτορεπόρτερ της ταινίας του, με αποτέλεσμα να διαδοθεί 

παγκοσμίως και να προσδιορίζει τον “αδιάκριτο φωτορεπόρτερ”. 

Οι παπαράτσι λοιπόν, εδώ και πολλά χρόνια αποτελούν τη σκιά 

των διασήμων και πολλές φορές καταπατούν την ιδιωτικότητά 

τους. 

 

 

14.5. Τι Φωτογραφίες βγάζουν 

          Η θεματολογία των φωτογραφιών των παπαράτσι είναι κυρίως η ζωή των επωνύμων σε κάθε 

της στιγμή. Με άλλα λόγια, οι παπαράτσι κατά κάποιο τρόπο κυνηγούν τους διάσημους για να τους 

αποθανατίσουν και αργότερα να πουλήσουν τις, πολλές φορές, ‘αποκαλυπτικές’ φωτογραφίες σε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wiktionary.org/w/index.php?title=paparazzi&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BA%CE%BF_%CE%A6%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B9
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περιοδικά ή ιστοσελίδες που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Οι φωτογραφίες τους λοιπόν, δεν 

αποτελούν έργα τέχνης αλλά θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελούν έργα κατασκοπίας και 

παραβίασης της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 

 

14.6. Πως οι Παπαράτσι παραβιάζουν τον ιδιωτικό χώρο των διασήμων 

Το ατομικό δικαίωμα του ασύλου της κατοικίας, ως χώρου της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου, 

αποτελεί συμπλήρωμα των διατάξεων που περιέχονται στο Σύνταγμα και κατοχυρώνουν την 

προσωπική ελευθερία και ασφάλεια. Ήδη από την αρχαία Ελλάδα με την προστασία της «εστίας» ή 

του «οίκου» αλλά και από την αρχαία Ρώμη με την παρεχόμενη προστασία στο «domus», ως μάλιστα 

χώρων ιδιαίτερης θρησκευτικής λατρείας, μπορούμε να αντιληφθούμε τη θέση του χώρου αυτού στη 

ζωή των ανθρώπων. Οι παπαράτσι, ωστόσο, καταπατούν αυτό το δικαίωμα και εισέρχονται στις 

οικείες των διασήμων για να μπορέσουν να τραβήξουν μια φωτογραφία τους, σε προσωπικές στιγμές, 

χωρίς να σέβονται έτσι την ιδιωτικότητα αυτών και των ανθρώπων που βρίσκονται μαζί τους. Δηλαδή 

οι ιδιωτικές στιγμές των ατόμων παραβιάζοντα μέσω δόλιων τρόπων όπως η παρακολούθηση των 

διασήμων χωρίς την συγκατάθεσή τους καθώς και η μεταμφίεσή των παπαράτσι σε άλλα άτομα ως 

τρόπος προσέγγισής των «θυμάτων» τους. Επίσης, οι φωτογράφοι αυτοί δεν σέβονται των ιδιωτικό 

χώρο  των διασημοτήτων ακόμα και στις δύσκολες στιγμές τους και προσπαθούν ακόμη και τότε να 

τραβήξουν μια φωτογραφία που θα μπορέσει να κάνει ένα πρωτοσέλιδο περιοδικού. Άραγε όμως γιατί 

να τα κάνουν όλα αυτά; 
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   Φωτογραφία ονομάζουμε γενικότερα μια διαδικασία κατά την οποία δημιουργούνται οπτικές 

εικόνες, λόγω της αποτύπωσης του φωτός με τα κατάλληλα βέβαια μέσα. Αδιαμφισβήτητα, η 

φωτογραφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής μας ζωής, καθώς καταγράφουμε διάφορες 

στιγμές μας. Αν κάνουμε, ακόμα, μια ιστορική αναδρομή θα παρατηρήσουμε πόσο πολύτιμη είναι 

καθώς έχει την δύναμη να ευαισθητοποιήσει, ενημερώσει και ξεσηκώσει τα πλήθη. 

 

   Ειδικότερα, στην εργασία μας ασχοληθήκαμε με ποικίλους τομείς της φωτογραφίας. Αρχικά, 

ασχοληθήκαμε με  το φωτορεπορτάζ και την φωτογραφία άγριας φύσης  και αναφέραμε ορισμένους 

αντιπροσώπους τους. Αναλύσαμε τα χαρακτηριστικά των φωτογραφικών φακών και τα 

δημοφιλέστερα προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας φωτογραφιών. Επιπροσθέτως, ένας άλλος 

θεματικός άξονας της εργασία μας ήταν οι Ελληνίδες γυναίκες φωτογράφοι, αλλά και η σχέση της 

φωτογραφίας με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ακόμη, κάνοντας μια ιστορική αναδρομή της 

φωτογραφίας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, εντοπίσαμε τις φωτογραφίες που άλλαξαν 

τον κόσμο. Ακολούθως, δουλέψαμε πάνω στο κομμάτι των παιδικών φωτογραφιών, αλλά και στην 

αλλαγή της εμφάνισης των ατόμων μέσα από φωτογραφίες. Επιπλέον, ασχοληθήκαμε με οπτικές 

γωνίες από τις οποίες μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφίες. Τέλος, ερευνήσαμε τις διαφορές μεταξύ 

αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας, αλλά και τους πολυσυζητημένους παπαράτσι. 

 

 

 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α  
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Φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς και επομένως και στο τέλος της ερευνητικής μας εργασίας, 

έφτασε η ώρα να κάνουμε μια αξιολόγηση για να δούμε τι μάθαμε και που καταλήξαμε. Σε όλη αυτή 

την περίοδο αναζήτησης στα πλαίσια της εργασίας μας, μελετήσαμε σε βάθος την Φωτογραφία. 

Ασχοληθήκαμε με τον ορισμό, την ιστορία της, διάφορους διάσημους φωτογράφους και τις 

φωτογραφίες που άλλαξαν τον κόσμο.  

Στη διάρκεια αυτής της εργασίας μας, όλα τα μέλη είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και 

να γνωριστούμε καλύτερα. Εκτός από τις επιπλέον γνώσεις για την Φωτογραφία, πήραμε γνώσεις για 

το ομαδικό  πνεύμα και την αλληλοβοήθεια! Σε αυτό βέβαια μας βοήθησε και η καθηγήτρια μας, η 

κυρία Χριστοπούλου που ήταν πάντα μαζί μας και μας καθοδηγούσε με τις συμβουλές και τις 

δημιουργικές ιδέες της, ώστε να φτάσουμε στο τέλος της εργασίας μας! Είμαστε όλοι μας χαρούμενοι 

και πολύ περήφανοι που ολοκληρώσαμε την δουλειά μας.  

Καταλαβαίνουμε ότι παρά την έκταση της εργασίας μας, το θέμα δεν ήταν δυνατό να καλυφτεί 

εντελώς, αφού υπάρχουν πάρα πολλών ειδών φωτογραφίες και διάσημοι φωτογράφοι που με το έργο 

τους έχουν ευαισθητοποιήσει και δημιουργήσει συναισθήματα. Γι αυτό το λόγο, θα μας ήταν 

ευχάριστο να μάθουμε ότι η δουλειά μας ενέπνευσε περαιτέρω έρευνα και μελέτη από άλλους 

μαθητές.  

Ευχαριστούμε πολύ όλους όσους διαβάσατε τη δουλειά μας και ταξιδέψατε μαζί μας ως την 

τελευταία αυτή σελίδα. 

 
 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  
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ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “Photo Specialists”: ΚΟΛΑΖ 

 

   

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι :  Τ ε χ ν ή μ α τ α  Ο μ ά δ ω ν  
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ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “Flash 4”:  

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΦΥΣΗ» 

Το άλμπουμ, που επισυνάπτεται στην εργασία, περιλαμβάνει φωτογραφίες των ίδιων των μαθητριών. 

 

    

 ΤΕΧΝΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ “Fivegram”:  

ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ» 

Το άλμπουμ, που επισυνάπτεται στην εργασία, περιλαμβάνει φωτογραφίες των ίδιων των μαθητών. 
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ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ “Φώτο Χριστόμπη Νιμηλέλη”:  

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

1. «Ο ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

2. «ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ» 

Τα άλμπουμ, που επισυνάπτονται στην εργασία, περιλαμβάνουν φωτογραφίες των ίδιων των μαθητών. 
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Ομιλία με θέμα την «Φωτογραφία» στο σχολείο μας (Δευτέρα, 23-1-2017): 

Από τον κ. Κοπανά Ιωάννη, υπεύθυνο της ανοιχτής φωτογραφικής ομάδας Polymorfo,  

του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας-Αχαΐας 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Φωτογραφίες από Επιμέρους Δράση μας 
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