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 I. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 ‘’Μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, λέει το γνωµικό, και όλοι θα 

ήμασταν   έτοιμοι να υπογράψουμε τη δήλωση αυτή, αν ως εικόνα 

εννοούντο µια φωτογραφία’’ 

 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). 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7 / Τέχνη
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7 / Επιστήμη


ΣΤΆΔΙΑ ΕΞΈΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ   

 

 Η φωτογραφία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και 
μεγάλη ιστορία που μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτείνεται 
σε βάθος αρκετών αιώνων.  

 Η ιστορία της ξεκινάει τον 4ο αιώνα π.Χ.(περίπου το 
350π.χ.) από παρατηρήσεις του Αριστοτέλη και του 
Ευκλείδη και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ο 
Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο που λειτουργεί η 
απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως 
camera obscura. 

 

8 



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
  

 4ος αιώνας π.Χ. (περίπου το 350). Ο Αριστοτέλης περιγράφει την πρώτη και 
απλούστερη φωτογραφική μηχανή, γνωστή ως camera obscura. Τι είναι αυτό; 
Ένα σκοτεινό κουτί που στην μία πλευρά του υπάρχει μία πολύ μικρή τρύπα 
για να περνά το φως. Μπορεί να είναι ένα μεταφερόμενο δωμάτιο που δεν 
αφήνει το φως να περάσει από πουθενά αλλού παρά μόνο από μία μικρή τρύπα. 
Οι ακτίνες του φωτός περνούν μέσα από την μικρή τρύπα , και επειδή 
ταξιδεύουν σε μία ευθεία γραμμή, σχηματίζουν στην απέναντι πλευρά μία 
εικόνα των αντικειμένων που βρίσκονται έξω από το κουτί. Σήμερα την θέση 
της έχει πάρει η pin hole camera, δηλαδή ένα κλειστό, μαύρο και αδιαφανές 
κουτί στην μία πλευρά του οποίου έχουμε ανοίξει την απαραίτητη ελάχιστη σε 
διάμετρο τρύπα, για να εισέρχεται το φως. Απέναντι από την πλευρά αυτήν το 
είδωλο προβάλλεται λίγο θολό και αρκετά σκοτεινό, ωστόσο μπορεί να 
καταγράφει σε κάποιο φωτοευαίσθητο υλικό.  
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 Η εξέλιξη από τότε στον χώρο της φωτογραφίας είναι τεράστια αρκεί 
να αναφέρουμε ότι η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε με μία 
φωτογραφική μηχανή που ζύγιζε γύρω στα 20 κιλά και χρειάστηκαν 
περίπου 8 ώρες για να αποτυπωθεί ενώ σήμερα χρειάζονται εκατοστά 
η χιλιοστά του δευτερολέπτου και η φωτογραφική μηχανή ζυγίζει 
περίπου 300g. Μετά από αυτήν την μεγάλη εξέλιξη της φωτογραφίας 
έχουμε την δυνατότητα να την επεξεργαστούμε με τόσους πολλούς 
τρόπους και να την αλλάξουμε όπως εμείς θέλουμε (φωτισμό, χρώμα, 
εφέ, βελτιώσεις, περικοπή, περιστροφή κ.α.). Με την χρήση πολλών 
προγραμμάτων μπορούμε να αλλάξουμε την φωτογραφία ακόμη και 
στις πιο μικρές της λεπτομέρειες (πρόσθεση μεγαλύτερου χαμόγελου, 
γυαλιών, καπέλου κ.α.) Μία καλή επεξεργασία μπορεί να μετατρέψει 
την χειρότερη φωτογραφία σε μία εντυπωσιακή εικόνα. 
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ  

 

 
 Fred Boissonnas(1858-1946): Ο Φρεντερίκ Μπουασονά 

ήταν Γαλλοελβετός φωτογράφος, ιδιαίτερα γνωστός για 

την φωτογραφική τεχνική του αλλά και την εκτεταμένη 

φωτογράφιση του ελληνικού χώρου επί τριάντα περίπου 

έτη, μαζί με τον συνοδοιπόρο του Ντανιέλ Μπο-Μποβί, 

πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών της Γενεύης. Το έργο 

του, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον στην Ελλάδα θεωρείται εν 

γένει «πρωτοποριακό αλλά και καθοριστικό για την 

εξέλιξη της ελληνικής φωτογραφίας κατά τον 20ό αιώνα». 
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 2   

 Ansel Adams(1902-1984): O Άνσελ Άνταμς ήταν ένας 

από τους σημαντικότερους φωτογράφους του 20ου 

αιώνα, περισσότερο γνωστός για τις ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες τοπίων και εθνικών πάρκων των ΗΠΑ.  
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ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ  

 Henri Cartier-Bresson(1908-2004): Ο Ανρί Καρτιέ 

Μπρεσόν  ήταν Γάλλος φωτογράφος. Θεωρείται ένας 

από τους σημαντικότερους φωτογράφους του 20ου 

αιώνα και ειδικότερα ένας από τους «πατέρες» της 

φωτοδημοσιογραφίας. Το έργο του έχει κερδίσει 

καθολική αναγνώριση σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ 

 ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ\HOBBY-SELFIES 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ   

 Χρησιμοποιώντας τον όρο "τέχνη της φωτογραφίας" υιοθετείται η 
άποψη ότι η φωτογραφία είναι τέχνη ή καλύτερα αναγνωρίζεται ότι 
υπάρχει κάποιο είδος καλλιτεχνικής φωτογραφίας που αξιώνει να -
αντιμετωπίζεται ως τέχνη. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν 
καλλιτεχνική φωτογραφία αυτό που συμβατικά όλοι μας λέμε "ωραία" 
φωτογραφία, (σύμφωνα με την προσωπική αντίληψη καθενός για το 
ωραίο).Και εννοούν τη φωτογραφία εκείνη στην οποία απεικονίζεται 
κάτι το ωραίο: τοπίο, πορτρέτο, νεκρή φύση, κοινωνική ζωή κλπ. Δεν 
είναι όμως αυτό η καλλιτεχνική φωτογραφία! 

 · Τον καλύτερο ίσως ορισμό της καλλιτεχνικής φωτογραφίας 
έδωσε τόσο λιτά και εύστοχα ο Garry Winnogrand: «Φωτογραφίζω για 
να δω πως είναι ο κόσμος φωτογραφισμένος».  
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ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

 Ένας τομέας της φωτογραφίας είναι η 
Φωτοειδησεογραφία η οποία  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. 

 Η αθλητικές φωτογραφίες μπορούμε να πούμε ότι 
ανήκουν  σ΄αυτόν τον  τομέα. Είναι φωτογραφίες δράσης. 
Η φωτογράφηση γρήγορης κίνησης και δράσης απαιτεί 
την προσεχτική επιλογή εξοπλισμού, πολύ εξάσκηση και 
ορισμένες φορές λίγη τύχη.  

 

16 



ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ\HOBBY-SELFIES  

 Η σέλφι ή αλλιώς αυτοφωτογραφία είναι η φωτογραφία, η οποία τραβιέται συνήθως με 
το ένα χέρι με ψηφιακή κάμερα ή από κινητό τηλέφωνο. Οι σέλφι κοινοποιούνται 
συχνά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram, Twitter. Τις 
περισσότερες φορές είναι ιδιαίτερα κολακευτικές ενώ φαίνονται και αρκετά αυθόρμητες. 
Οι περισσότερες σέλφι τραβιούνται με την κάμερα στο μήκος του χεριού ή απέναντι σε 
κάποιον καθρέφτη. Ο όρος ‘’σέλφι’’ συζητήθηκε για πρώτη φορά από τον φωτογράφο 
Jim Krause το 2005. Αρχικά ιδιαίτερα δημοφιλείς στους νέους, ο κύκλος επιρροής των 
σέλφι διευρύνθηκε με τον καιρό.[10][11] . Σύμφωνα με μια έρευνα του 2013, τα δύο τρίτα 
των γυναικών στην Αυστραλία μεταξύ 18 και 35 χρονών βγάζουν σελφι-κυρίως για να 
τις ποστάρουν στο Facebook. Το Νοέμβριο του 2013, η λέξη σέλφι ανακηρύχθηκε ως η 
λέξη της χρονιάς από το Oxford English Dictionary, το οποίο έδωσε στον όρο 
αυστραλιανή καταγωγή. Στο Instagram υπάρχουν περισσότερο από 53 εκατομμύρια 
φωτογραφίες με το hash tag #Selfie.   Η λέξη “Selfie” αναφέρθηκε σε καταστάσεις του 
Facebook περίπου 368,000 φορές σε διάστημα μιας βδομάδας κατά τον Οκτώβριο του 
2013. Την ίδια περίοδο στο Twitter, το hash tag #Selfie χρησιμοποιήθηκε περισσότερες 
από 150,000 φορές. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook / Facebook
http://en.wikipedia.org/wiki/Instagram / Instagram
http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter / Twitter
http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie / cite_note-Adewunmi-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie / cite_note-Adewunmi-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie / cite_note-Adewunmi-10
http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie / cite_note-McHugh-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie / cite_note-McHugh-11
http://en.wikipedia.org/wiki/Selfie / cite_note-McHugh-11


 ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΆΖ  

  Με τον όρο φωτορεπορτάζ (φωτοειδησεογραφία) χαρακτηρίζεται η κάλυψη 
(συμπλήρωση) μιας ειδησεογραφίας με φωτογραφία και εξελικτικά με βίντεο. Το 
φωτορεπορτάζ αποτελεί μία επιμέρους μορφή – είδος δημοσιογραφίας. Από την 
εμφάνισή της 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 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", των οποίων 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-Χουάιτ, ο Άλφρεντ Άιζενσταιντ, ο Πήτερ 
Στάκπουλ κ.ά. 
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3D STREET ART  

 

 To 3D Street Art είναι μια νέα μόδα τέχνης με την 

οποία οι καλλιτέχνες δημιουργούν ένα δυσδιάστατο 

έργο το οποίο από ένα συγκεκριμένο οπτικό πεδίο 

φαίνεται τρισδιάστατο.΄ Ετσι μπορούν να παρθούν 

φωτογραφίες και εικόνες οι οποίες μπορούν να 

καταπλήξουν τον κάθε θεατή. 
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ΤΈΧΝΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ  

 

 Χρησιμοποιώντας τον όρο "τέχνη της φωτογραφίας" υιοθετείται η άποψη ότι η φωτογραφία είναι 

τέχνη ή καλύτερα αναγνωρίζεται ότι υπάρχει κάποιο είδος καλλιτεχνικής φωτογραφίας που 

αξιώνει να -αντιμετωπίζεται ως τέχνη. Οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν καλλιτεχνική 

φωτογραφία αυτό που συμβατικά όλοι μας λέμε "ωραία" φωτογραφία, (σύμφωνα με την 

προσωπική αντίληψη καθενός για το ωραίο).Και εννοούν τη φωτογραφία εκείνη στην οποία 

απεικονίζεται κάτι το ωραίο: τοπίο, πορτρέτο, νεκρή φύση, κοινωνική ζωή κλπ. Δεν είναι όμως 

αυτό η καλλιτεχνική φωτογραφία! 

 Τον καλύτερο ίσως ορισμό της καλλιτεχνικής φωτογραφίας έδωσε τόσο λιτά και εύστοχα ο Garry 

Winnogrand: «Φωτογραφίζω για να δω πως είναι ο κόσμος φωτογραφισμένος».  

 Η καλλιτεχνική φωτογραφία ,όμως, μπορεί  να αποδειχθεί ένα πανίσχυρο όπλο στα χέρια ενός 

έμπειρου καλλιτέχνη καθώς όπως έχει φανεί αμέτρητες φορές στο παρελθόν, έχει τεράστια 

επιρροή στο θεατή και μέσω αυτής μπορεί να περάσει μηνύματα προς αυτόν με χαρακτηριστική 

ευκολία επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την άποψη του για κάποιο θέμα, πράγμα που αποτελεί 

και τον λόγο για τον οποίο η καλλιτεχνική φωτογραφία είναι τόσο διαδεδομένη και 

πρωταγωνιστεί σε εφημερίδες, διαφημιστικές καμπάνιες (αφίσες κλπ) κ.α. 
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ΤΈΧΝΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ 

 

 Σύνθεση στην καλλιτεχνική φωτογραφία ονομάζουμε την επιλογή, την οργάνωση και 
τον τρόπο τοποθέτησης των διαφόρων οπτικών στοιχείων σε ένα ορθογώνιο κάδρο κατά 
κανόνα, ώστε να δημιουργείται ένα αρμονικό σύνολο και μια ευχάριστη εικόνα. Η 
σύνθεση είναι καθοριστική στη φωτογραφία με καλλιτεχνικές αξιώσεις και θα δώσει το 
πρώτο οπτικό ερέθισμα στον θεατή κρατώντας τον κοντά της και μεταφέροντάς του 
άμεσα συναισθήματα και μηνύματα. Αν μια καλλιτεχνική φωτογραφία συγκινήσει 
αρκετούς θεατές και πουν χωρίς ενδοιασμό   « ναι ! » μου αρέσει, σίγουρα δεν είναι 
τυχαίο.  Ανεξαρτήτως του θέματος είτε τοπίο είναι είτε φύση είτε οτιδήποτε άλλο, θα 
υπάρχει μια καλή σύνθεση. 

 Το πιο μαγευτικό στη καλλιτεχνική φωτογραφία είναι αυτό που αναφέρει το όνομά της: 
η γραφή του φωτός. Από τη μια έχουμε το φως και από την άλλη μια φωτοευαίσθητη 
επιφάνεια (φιλμ ή CCD) πάνω στην οποία μπορούμε να "γράψουμε". Το πόσο φως 
πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να γράψουμε σωστά πάνω στην επιφάνειά μας, το 
ονομάζουμε έκθεση. Αντίστοιχα, λέμε ότι η φωτοευαίσθητη επιφάνεια "εκτίθεται" στο 
φως. Στην καλλιτεχνική φωτογραφία, ο φακός "κλέβει" την ψυχή όχι μόνο του 
φωτογραφιζόμενου αλλά και του φωτογράφου. 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ  

 Julia Margaret Cameron 1815-1879 

  

  Διάσημη για: Πορτρέτα με θρυλικά θέματα οπωςΚάρολο Δαρβίνο. Μια από τις πρώτες φωτογράφους πορτρέτων , η 
Julia ήταν ικανή να αιχμαλωτίσει εικόνες από ανθρώπους που συνέχισαν να προκαλούν γενιές μετά από αυτούς. Έκανε 
επίσης φωτογραφικά εξώφυλλα εκείνους τους οποίους αιχμαλώτισε στο φίλμ συμπεριλαμβανομένων των literary  
μυθολογικός γίγαντας Alfred Lord Tennyson  και Robert Browing, η ηθοποιός Ellen Terry και ο επιστήμονας Κάρολος 
Δαρβίνος.  

  

 Benerice Abbot 1898-1991 

 

      Διάσημη για: Φωτογραφίες στις αστικές περιοχές της Νέας Υόρκης και την αρχιτεκτονική σε μαύρο και άσπρο. Η 
Benerice  Abbot εκμεταλλεύτηκε τα αντικείμενα γύρω της, την αστική αρχιτεκτονική της Νέας Υόρκης. Εκείνη εντατικά 
χρησιμοποίησε την άσπρη και μαύρη εφαρμογή (format) που της επέτρεψε να τονίσει μερικές λεπτομέρειες δίνοντας τον 
δικό της χαρακτήρα στη φωτογραφία.  

  

    Οι φωτογραφίες μόδας καλύπτουν τον κόσμο της μόδας και όλες τις αλλαγές που παίρνουν μέρος σ΄ αυτόν. Το στυλ 
του κάθε διάσημου φωτογράφου είναι μοναδικό και δεν μπορεί να αναμειχθεί με το στυλ κανενός άλλου. Αυτό το post 
έντυπο παραθέτει τους πιο αποτελεσματικούς και γνωστούς φωτογράφους μόδας όλων των εποχών  και μέρος της 
δουλειάς τους. 

  

 Marrio Testino  

    O Marrio Testino είναι ένας από τους φωτογράφους που ασκούν έντονη επιρροή. Η πολιτισμική και εμπορική zeitgeist 
τον έχει κάνει έναν πιο καλούς και δημιουργικούς συνεργάτες της μόδας και της ομορφιάς σήμερα. Η δουλειά του έχει 
εμφανιστεί σε όλο τον κόσμο σε περιοδικά όπως Vogue, Vanity Fair και έχει συνεισφέρει στην επιτυχία πολλών 
ηγετικών οίκων μόδας και ομορφιάς, σε διαφημιστικές καμπάνιες από την Burberry, Gucci, Dolce and Cabanna και 
Versace. 
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 

  Helmut Newton 

    O Helmut Newton έλαβε έναν αριθμό από βραβεία. Το 1989 
επονομάστηκε  ως «Chevalier des Arts et des Letters» από το 
γάλλο Υπουργό Πολιτισμού και το 1992 του  απονεμήθηκε το 
Grosses Banders verdienstkrenz από την ομοσπονδιακή 
δημοκρατία της Γερμανίας και το «Chevalier des Arts Lettres 
Achievement in magazine photography το 1999. Η οικογένειά του   
Helmut Newton έχει ξοδέψει χειμώνες στο λος Άντζελες τα 
τελευταία 25 χρόνια Τον υπόλοιπο χρόνο μένουν στο Μόντε 
Κάρλο.  Ο  Newton έχει χαρίσει 1000 έργα του στη γενέτειρα 
πόλη του το 2003 (τον Οκτώβριο). Το μουσείο του Βερολίνου έχει 
εκθέσει τη δουλειά του. 
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ά ΛΥΚΕΙΟΥ 

1. Κωνσταντίνος Φραντζέζος        Μάρθα Γκίκα                             τμήμα Α3  

2.  Μαρία Βλαχάβα                                                                           project 

3.  Ηλίας Σίμος 

4.  Μαρία Κακλαμάνου 

5.  Σπύρος Τουτουντζής 

6.  Άννα Φυσέα                                                                                  σχολικό Έτος :2014-2015   

7.  Στέλλα Γεωργιάδου 

8.  Θωμάς Τοροσίδης 

9.  Σταύρος Σίσιου 

10.  Στέλλιος Τσέας 

11.  Αρχοντούλα Ιωάννου 

12. Κωνσταντίνος Μπούκλας    

13.    Ζήσης Τσιτσικώτας                                                                             

14.  Ισίδωρος Τσαλμίδης 

15.  Σωτήρης Ρόντσης 

16.  Βασίλης Χριστόπουλος 

17.  Πέτρος Σιώμκος 

18.  Κατερίνα Δήμαρη 

19.  Λίζα ΚαλαΪτζίδου 

20.  Αναστασία Καλονικίδου 

21.  Παυλίνα Τσιγάρα 
22. χρησάνθη  Γεωργοπούλου 

23.             Δημήτρης Σκούρας 

24.             Ιωάννα Γρηγοριάδου 
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