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Ακόµα δηλώνω ότι αυτή η γραπτή εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά 
και αποκλειστικά και ειδικά για την συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία και ότι θα 
αναλάβω πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν µου ανήκει. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρούσα πτυχιακή εργασία µε τίτλο «Παρουσίαση του θεµατικού 

αντικείµενου της διαφορετικότητας µέσω ψηφιακού φωτογραφικού πορτφόλιο» στο 
Τµήµα Μηχανικών ΤΕ στο Αντίρριο . Την εκπόνηση της πτυχιακήςεργασίαςανέλαβε 
η σπουδάστριαΓελαδάρη Ευαγγελία, έπειτα από συνεργασία του κ. 
ΚούτραΑθανάσιου. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πτυχιακή εργασία µε τίτλο«Παρουσίαση του θεµατικού αντικείµενου της 
διαφορετικότητας µέσω ψηφιακού φωτογραφικού πορτφόλιο», γράφτηκε µε σκοπό 
να ενηµερώσει τον αναγνώστη για την ιστορικήαναδροµή της φωτογραφίας, καθώς 
και για την απεικόνιση της διαφορετικότηταςµέσω της φωτογραφίας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µια εκτενής αναφορά στον όρο φωτογραφία και 
στην ιστορική εξέλιξη της φωτογραφίας από τον 16ο αιώνα έως την σηµερινή εποχή 
Επίσης, αναλύονται η χρησιµότητα της,τα είδη της φωτογραφίας  και οι κυριότερες 
κατηγορίες της. 

Στο δεύτεροκεφάλαιοπαραθέτονταιστοιχειά για την τέχνη της φωτογραφίας. 
Συγκεκριµένα αν υπάρχουνθετικά και αρνητικάστοιχειά για την φωτογραφία. 
Επιπλέονγίνεταιαναφορά για τα καλλιτεχνικάκινήµατα που επηρέασαν την 
φωτογραφία , όπως επίσης και για τις οµοιότητες και τις διαφορές της ζωγραφικής µε 
τηνφωτογραφία.Τέλος, αναλύεται και η χρήση της φωτογραφίας από τους 
επαγγελµατίες και τους ερασιτέχνεςφωτογράφους. 

Στο τρίτοκεφάλαιοπαρουσιάζεται η ασπρόµαυρηφωτογραφία, η έγχρωµη και 
η µονοθεµατικήσύνθεση της. Η φωτογραφίαεξελίσσεται σε γρήγορουςρυθµούς από 
παλιά µε την αναλογικήφωτογραφίαέως και σήµερα µε 
τηνψηφιακήφωτογραφία.Συγκεκριµέναπαρουσιάζεται η διάδοση της φωτογραφίας 
και η εµφάνιση της φωτογραφικήςµηχανής. Επιπρόσθετα, απαραίτητη για την 
ψηφιακήφωτογραφία είναι η επεξεργασία της και αυτό γίνεταιµέσω των 
προγραµµάτωνεπεξεργασίας των εικόνων. 

Στο τέταρτοκεφάλαιοµελετάται ο εκτενήςόρος της διαφορετικότητας και η 
χρήση του όρου από ξένους φωτογράφους οι οποίοι θέλησαν να παρουσιάσουν την 
διαφορετικότητα από την δική τους οπτική γωνιά. Παράλληλα ασχολείται µε την 
φωτογραφία στην Ελλάδα,στην Ευρώπη και στην Αµερική. Επιπλέον,παραθέτει 
αναφορά για τους Έλληνες φωτογράφους που ανέδειξαν την φωτογραφία στην χώρα 
µας. 

Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση προσωπικών 
φωτογραφίσεων που έχουν σχέση µε την διαφορετικότητα καθώς και προσωπικά 
συµπεράσµατα. Ακόµη γίνεται και αναφορά του ψηφιακού πορτφόλιο που 
χρησιµοποιήθηκε για την προβολή των φωτογραφιών µε βάση την διαφορετικότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 

 

1.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 
Η λέξη φωτογραφία ετυµολογικά είναι σύνθετη και προέρχεται από τις 

ελληνικές λέξεις φως και γραφή. Με τον όρο φωτογραφία αναφερόµαστε στην 

τέχνη και την επιστήµη  της δηµιουργίας οπτικών  εικόνων µέσω της 

αποτύπωσης του φωτός µε χρήση φωτοευαίσθητων υλικών. 

 

 

 

1.2 Η ΧΡΗΣΗΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η SusanSontag είχε πει «συλλέγοντας φωτογραφίες συλλέγεις τον κόσµο». Η 
φωτογραφία είναι ανταποδοτική από όλες τις µορφές τέχνης. Μπορεί να  
καταγράψει πρόσωπα  ή γεγονότα, να αφηγηθεί µια ιστορία, να θυµίσει, να 
ερµηνεύσει και να ενηµερώσει. Μπορεί να σοκάρει, να ψυχαγωγήσει και να διδάξει. 
Ακόµη µπορεί να προκαλεί  συναισθήµατα και να αποτυπώνει λεπτοµερές µε 
ακρίβεια και ταχύτητα .Ο Θαρρώ είπε: “∆εν µπορείς να πεις περισσότερα από όσα 
βλέπεις”, δηλαδή η όραση κατείχε περίοπτη θέση ανάµεσα στις αισθήσεις. Επίσης η 
φωτογραφία είναι επιστήµη, ταξίδι ,άποψη και γνώση. Έχει διπλή όψη. Από την µια 
πλευρά είναι ένα χαρτί µε χηµικά χρωµάτων και από την άλλη  µια συλλογή 
συναισθηµάτων. Επιπλέον είναι η αποτύπωσης της στιγµής και το ταξίδι στον χώρο 
και χρόνο. Όπως είχε πει και ο ΗelmutGernsheim: “ H φωτογραφία είναι η µονή 
γλώσσα που είναι κατανοητή σε όλο τον κόσµο , γεφυρώνει όλα τα έθνη και τις 
κουλτούρες , συνδέει την οικογένεια του άνθρωπου. Ανεξάρτητα από την πολίτικη 
επιρροή όπου οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι αντανακλά µε αλήθεια τη ζωή και τα 
γεγονότα, µας επιτρέπει να µοιραστούµε τις ελπίδες και την απελπισία των άλλων και 
διαφωτίζει τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες…’’. 
 Ό όρος φωτογραφία κάνει την εµφάνιση για πρώτη φορά το 1839 από τον  
JohnHerschel, γιο του Βρετανού αστρονόµου WilliamHerschel, και από εκεί και 
έπειτα  ξεκίνησαν όλα. Αναµφισβήτητα ένα από τα κύρια πολιτιστικά 
χαρακτηριστικά του 20ου αιώνα αλλά και του 21ου είναι η φωτογραφία ως οπτικό 
µέσω επικοινωνίας. Στην ιστορία του πολιτισµού η ανάγκη του ανθρώπου για 
καταγραφή των ιστορικών γεγονότων αλλά και σηµαντικών προσωπικών στιγµών, 
αισθηµάτων και αναζητήσεων φαίνεται να µην ικανοποιήθηκε πλήρως µέσω του 
γραπτού και προφορικού λόγου για αυτό και  υπήρχε η ανάγκη για την 
αποτύπωσηεικόνας σε χαρτί. Η γνωστή φράση «µία εικόνα ισοδυναµεί µε χίλιες 
λέξεις» εκφράζει απόλυτα την ανάγκη αυτή του ανθρώπου να εισχωρήσει στην ζωή 
του η φωτογραφία.  
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Η φωτογραφία µπορεί να καταγράψει επιστηµονικά θέµατα, προσωπικές στιγµές  και 
να αποτυπώσει την στιγµή. Χρησιµοποιείται και για καταγραφή γεγονότων αλλά και 
για δηµιουργικότητα. 
Έχει εφαρµογές στην επιστήµη όπως φυσική, ιατρική, αρχαιολογία, την 
ειδησεογραφία όπως περιοδικά, εφηµερίδες, τηλεόραση και ιντερνέτ, στην 
διαφήµιση, στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στην καλλιτεχνική 
δηµιουργία. Η φωτογραφία µας δίνει εικόνες από κρυφές και ασυνήθιστες πλευρές 
καθηµερινών και συνηθισµένων αντικειµένων. 

Ωστόσο, µπορεί να γίνει καταγραφική παρουσιάζοντας όχι µεµονωµένα 
πρότυπα αλλά ένα κοινωνικό φαινόµενο. Οι εικόνες που απαθανατίζονται έχουν 
στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης µέσα από την συναισθηµατική της 
εµπλοκή µε το αντικείµενο µε σκοπό την προώθηση κοινωνικών µεταρρυθµίσεων. Η 
φωτογραφία γίνεται το µέσο για να µεταδώσει απόψεις και προτάσεις βελτίωσης των 
κοινωνικών συνθηκών.  

 
 
 

1.3 ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Η φωτογραφία µπορεί να χωριστεί σε πολλά είδη ανάλογα το θέµα και την 

εννοιολογική προσέγγιση του. Όπως όλες οι τέχνες έτσι και η φωτογραφία είναι ένα 
ευρύ θέµα  και ο χωρισµός της σε κατηγορίες µπορεί να κάνει πιο εύκολο, το να 
µιλάµε για διαφορετικές προσεγγίσεις για την λήψη φωτογραφιών. Τα κυριότερα είδη 
φωτογραφίας είναι η φωτοειδησεογραφία, το πορτραίτο, η διαφηµιστική φωτογραφία, 
η φωτογραφία αρχιτεκτονικής-εσωτερικών χώρων και η  φωτογραφία µε θέµα τη 
νεκρή φύση.  

 
         1.3.1   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 

Πορτραίτο δεν σηµαίνει απαραίτητα η απεικόνιση των χαρακτηριστικών του 
προσώπου, αλλά µπορεί ένα κοµµάτι του, µια  κοντινή λήψη στα χέρια ενός πιανίστα, 
ή η πλάτη ενός ανθρώπου κλπ. Η τέχνη της προσωπογραφίας πήρε διάφορες 
ερµηνείες σε σχέση µε τον πολιτισµό και τις αισθητικές τάσεις της εποχή. Στην 
διαδικασία φωτογράφισης ενός πορτραίτου  εµπλέκονται δυο έµψυχοι παράγοντες το 
πρόσωπο που φωτογραφίζεται και ο φωτογράφος. Το πορτραίτο µπορεί να χωριστεί 
σε δυο κατηγορίες. Η πρώτη ότι το θέµα δεν γνωρίζει ότι φωτογραφίζεται . Αυτό 
απαιτεί άµεση εγρήγορση και παρατηρητικότητα από τον φωτογράφο και αυτό 
κατατάσσεται στην κατηγορία του φωτορεπορτάζ. Η άλλη κατηγορία είναι ότι το 
µοντέλο βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία µε τον φωτογράφο και υπάρχει ελεγχόµενη 
και σκηνοθετηµένη λήψη. Οι βασικές αρχές του πορτραίτου είναι το κάδρο, η 
σύνθεση, το φως και το θέµα. Το κάδρο, το οποίο είναι το κοµµάτι του κόσµου γύρω 
που να αποµονωθεί από το καρέ. Η σύνθεση είναι ο τρόπος που το θέµα τοποθετείται 
µέσα στο καρέ. Άλλη µια βασική αρχή είναι το φως, καθώς χωρίς φως η φωτογραφία 
δεν µπορεί να δηµιουργηθεί. Το φως δηµιουργεί στα θέµατα σκιές και όγκους. Το 
θέµα είναι άλλη µια βασική αρχή για την δηµιουργία πορτραίτου και η επιλογή του 
πρέπει να είναι ενδιαφέρον για να τραβήξει τα βλέµµατα των θεατών, καθώς παίζει 
πολύ µεγάλο ρόλο η ανάλογη ώρα, η τοποθεσία, η ενδυµασία κ.λπ. 
 
 
1.3.2    ΦΩΤΟΕΙ∆ΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 

Η φωτοειδησεογραφία ή αλλιώς το φωτορεπορτάζ  είναι η κάλυψη µιας 
ειδησεογραφίας µε φωτογραφία και βίντεο. Ανάλογα µε το θέµα ή το πρόσωπο που 
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καλύπτει, παίρνει και το αντίστοιχο χαρακτηρισµό π.χ. πολιτικό, πολεµικό, αθλητικό 
κ.λπ . Τα χαρακτηριστικά που είναι τα πιο βασικά για ένα καλό φωτορεπορτάζ είναι η 
αντικειµενικότητα,η επικαιρότητα καθώς και η πολιτιστική διάθεση.  

 
 

      1.3.3  Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η διαφηµιστική φωτογραφία είναι ένας µεγάλος εµπορικός βραχίονας  της 
φωτογραφίας που γνωρίζει µεγάλη ανάπτυξη και στην εποχή της ψηφιακής 
φωτογραφίας . Αναφέρεται στην µόδα και στο εµπόριο. Χρησιµεύει στην προβολή 
και προώθηση των εµπορικών προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
 
1.3.4  Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Η φωτογραφία αρχιτεκτονικής-εσωτερικών χώρων αναφέρεται στην 
φωτογράφιση κτιρίων και εσωτερικών χώρων. Οι ιδιαιτερότητες τις είναι οπτική 
γωνία λήψης  και ο φωτισµός. 
 

     1.3.5  Η ΝΕΚΡΗ ΦΥΣΗ 

Ο όρος νεκρή φύση (naturamorta)καθιερώθηκε στην ιταλική ορολογία της 
τέχνης  τον 18ο αιώνα. Τότε ακόµα αναφερόταν στην ζωγραφική. Στην Ελλάδα 
αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα µε σκοπό να ανταποκριθεί στην στη ζήτηση της νέας 
αστικής τάξης. Απεικονίζει µια σύνθεση από άψυχα αντικείµενα  που µπορεί να είναι 
είτε φυσικά όπως τρόφιµα, λουλούδια ή νεκρά ζώα είτε τεχνητά όπως διάφορα σκεύη 
ή βιβλία. Με ρίζες στην Αρχαία Ελλάδα, τον Μεσαίωνα  τα έργα νεκρής τέχνης 
δίνουν στον καλλιτέχνη µεγάλη ελευθερία στην διάταξη των στοιχείων του σχεδίου 
µέσα σε µια σύνθεση από έργα  άλλων τύπων θεµάτων όπως το τοπίο ή το πορτραίτο. 
Γενικά η νεκρή φύση  απεικονίζει µια ψευδαισθησιακή έµφαση στα υλικά αγαθά και 
συµβολίζει την ευµάρεια. 
 

 

 

 

 

1.4 Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  

  Η φωτογραφία εµφανίστηκε για να απαθανατίσει στιγµές, να καταγράψει 
παγκόσµια γεγονότα και να γίνει µια από τις πιο σηµαντικές τέχνες που έχουν 
υπάρξει. Κατατάσσεται στην όγδοη τέχνη. Παλιότερα πολλοί ανερχόµενοι 
φωτογράφοι την ανέδειξαν κάνοντας την να είναι η πιο αξιοζήλευτη τέχνη από τις 
άλλες και  πειραµατιστήκαν ανατρέποντας κανόνες και χαρίζοντας µας µοναδικές 
απεικονίσεις. Η επινόηση της σχετίζεται µε ένα είδους σκοτεινού θαλάµου, που οι 
εικόνες αποτυπώνονταν  σε πλάκες αργύρου και χαλκού, και φτάνει µέχρι σήµερα 
όπου οι ψηφιακές µηχανές µπορούν να αποτυπώνουν εκατοµµύρια χρώµατα και 
σχέδια µε τέλεια ανάλυση. 

Βασική φωτογραφική µηχανή ήταν η Obscuracamera η οποία ήταν ένα 
σκοτεινό δωµάτιο ή κουτί όπου στην µια άκρη είχε µια γυαλιστερή επιφάνεια και 
στην απέναντι άκρη είχε µια µικρή οπή. Οι ακτίνες του φωτός διαδίδονται µέσα από 
την οπή και σχηµατίζονται στην επιφάνεια το είδωλο. Το 16ο αιώνα χρησιµοποιήθηκε 
για πρώτη φορά στην τρύπα ένας φακός. Η χρήση του έδωσε ένα καθαρό είδωλο στην 
οθόνη εστίασης  και αυτό χρησιµοποιήθηκε για να αποτυπωθεί σε χαρτί. Το 17ο και 
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18ο αιώνα χρησιµοποίησαν την obscura και πολλοί καλλιτέχνες όπως ο JanVermeer, ο 
Canaletto, ο Guardi και ο PaulSandby.  

Το 19ο χρησιµοποιήθηκαν επιστρώσεις ευαίσθητες στο φως, τοποθετούνταν  
πάνω σε γυαλί  το όποιο έβαζαν στην θέση της οθόνης εστιακής και µετά την έκθεση 
στο φως την εµφάνιζαν. Σήµερα οι παλαιότερες cameraobscura φυλάσσονται σε 
µουσεία τέχνης ως πολιτιστικής κληρονοµίας. Αυτός που περιέγραψε το φαινόµενο 
µε το σκοτεινό δωµάτιο ήταν ο Αριστοτέλης το 350 π.Χ, όπου σαν παράδειγµα 
χρησιµοποίησε την έκλειψη του ηλίου από την σελήνη. Έπειτα ο JohnPeckhman  το 
1279-1292 πρότεινε την χρήση του σκοτεινού θαλάµου για την παρατήρηση των 
ηλιακών εκλείψεων.  

Το 1452-1519 ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ζωγράφισε σχέδια του σκοτεινού 
θαλάµου και τον χρησιµοποίησε σε πειράµατα για την µελέτη της προοπτικής. Το 
1550 ο GirolamoGardano τροποποίησε την cameraobscura,µε την προσθήκη ενός 
κοίλου φακού στην οπή εισόδου του φωτός. Το 1568 ο DanielloBarbaro επινόησε 
επιπλέον ένα είδος διαφράγµατος που επέτρεπε την εστίαση της εικόνας. Το 1573 ο 
Dante χρησιµοποίησε ένα κυρτό φακό για να ανορθώσει το είδωλο ενώ το 1636 ο 
DanielSchooner  εφεύρε ένα σύστηµα φακών διαφορετικών εστιάσεων αποστάσεις. 
Το 1676 ο JohannChristopheStern  πρόσθεσε ένα καθρέφτη  µπροστά στο φακό γυρτό 
σε γωνία 45 µοιρών  δηµιουργώντας  την πρώτη ρεφλέξ µηχανή του. Το 1802 οι 
Άγγλοι  HumphreyDavy  και ThomasWedgwood φωτογράφοι που σχετίζονταν µε τις 
ιδιότητες χλωριούχου αργύρου τύπωσαν τα πρώτα περιγράµµατα φύλλων και άλλων 
µισοδιάφανων αντικειµένων όταν τα έβαζαν σε επαφή µε ένα χαρτί που είχαν 
επιστρώσει µε διάλυµα χλωριούχου αργύρου. Οι πρώτες φωτογραφίες ονοµάζονταν 
«πρωτογράµµατα». Ο ορισµός επικράτησε ως σήµερα για τα περιγράµµατα των 
διαφόρων αντικειµένων που σχηµατίζονται κατευθείαν στο φωτογραφικό χαρτί χωρίς 
µεσολάβηση αρνητικού και σκοτεινού θαλάµου.  

Μετά τον σκοτεινό θάλαµο ακολούθησε η χηµική φωτογραφία η οποία 
συµπεριλάµβανε την ηλιογραφία, την δαγκεροτυπία, την ταλµποτυπία, την 
αµβροτυπία και την κυανοτυπία.   

Ο Γάλλος τον ΖόζεφΝιεπς (Joseph -NicephoneNiepce) γεννήθηκε το 1765, 
ένα εφευρετικό πνεύµα ασχολήθηκε µε την αποτύπωση φωτογραφικών εικόνων και 
πειραµατίστηκε µε διάφορα φωτοευαίσθητα υλικά.  

Το 1813 ανακάλυψε την φωτολιθογραφία η οποία τον ώθησε στην δική του 
εκδοχή ηλιογραφίας, όπου αυτήν η τεχνική  ήταν δύσκολη στην χρήση γιατί 
απαιτούσε  µεγάλους χρόνους έκθεσης. Το 1816 τράβηξε την πρώτη φωτογραφία 
χρησιµοποιώντας χλωριούχο άργυρο και ήταν η πρώτη εικόνα φύσης και έγινε 
γνωστή µε τον τίτλο «Θέα από το παράθυρο του». Ο ίδιος την ονόµασε «retinas» 
δηλαδή αµφιβληστροειδείς χιτώνας µατιού). Ήταν ένα αρνητικό και η εικόνα 
εξαφανίστηκε επειδή στο φως της ηµέρας γίνεται απολύτως µαύρο. 
 Τα επόµενα χρόνια συνεργάστηκε µε τον LouisJacquesMandeDaguerre, 
εφευρέτης του κινηµατογράφου τελειοποίησε την µέθοδο της ηλιογραφίας και  
εµφάνισε την δαγκεροτυπία ή αλλιώς νταγκεροτυπία µε αποτέλεσµα την δηµιουργία  
καθαρότητας των εικόνων. Την  δαγκεροτυπία την ανακοίνωσε 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 Polaroid. Η 
διαδικασία παραγωγής δαγκεροτυπίας ξεκινά µε την παράθεση των χάλκινων πλακών 
σε ιώδιο, όπου µέσω των αναθυµιάσεων διαµορφώνεται φωτοευαίσθητο ιώδιο του 
αργύρου. Η εµφάνιση της εικόνας επιτυγχάνεται µε την έκθεση της πλάκας σε 
υδράργυρο, θερµαινόµενο σε 75 βαθµούς της κλίµακας Κελσίου. Αυτό αναγκάζει τον 
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υδράργυρο να συγχωνευτεί µε το ασήµι. Έπειτα η εικόνα βυθίζεται σε θερµό διάλυµα 
κοινού άλατος και τελικά ξεπλένεται µε καυτό νερό. Οι δαγεροτυπίες δεν µπορούσαν 
να αναπαραχθούν σε αντίγραφα και οι επιφάνειες τους ήταν εξαιρετικά λεπτές ώστε 
να µην καταστραφούν. Η εικόνα εµφάνιζε το πρότυπο σε αντεστραµµένη όψη 
ανάλογη µε την κατοπτρική αναπαράσταση.  

Ο WilliamHenryFoxTalbot ήταν το βρετανικό αντίπαλο δέος .Ο Tablot 
ανακάλυψε την σχέση αρνητικής και θετικής φωτογραφίας. Το 1847 παρουσιάζεται η 
πρώτη φωτογραφική πλακά , το πρώτο αρνητικό φιλµ σε τζάµι. Ο Tablot ονόµασε 
αρχικά την τεχνική του «καλοτυπία» αλλά αργότερα µετονοµάστηκε σε 
«ταλµποτυπία». Η καλοτυπία υστερούσε σε ποιότητα έναντι της δαγκεροτυπίας, 
ωστόσο αυτό ήταν λογικό καθώς χρησιµοποιούσε ως βάση του αρνητικού, χαρτί, του 
οποίου η υφή διακρινόταν πάνω στη φωτογραφία. Η τεχνική αυτή είχε ως εξής: 
πότιζε ένα φύλλο χαρτί µε µια χηµική ουσία και στην συνέχεια µαύριζε καθώς έπεφτε 
πάνω της µαύρο φως το οποίο σχηµάτιζε µαύρα είδωλα πάνω στο χαρτί. Επιπλέον 
ήταν ο πρώτος που δηµοσίευσε βιβλίο µε συλλογή φωτογραφιών µε τίτλο 
"ThePencilofNature", ενώ λειτούργησε την πρώτη επιχείρηση µαζικής αναπαραγωγής 
και πώλησης φωτογραφιών στο Reading, κοντά στη πόλη του Λονδίνου. 

Την ίδια εποχή αναπτύχθηκε και µια άλλη µέθοδος  η «αµβροτυπία» ή αλλιώς  
«σιδεορτυπία», που ήταν το αρνητικό της υγρής πλάκας µε υπόστρωµα από ύφασµα ή 
βερνίκι. Ο H.L. Smith κατασκεύασε τη «σιδεροτυπία», που αντί για γυαλί 
χρησιµοποιούσε µεταλλική πλάκα. Η υγρή πλάκα έδωσε τη θέση της στη στεγνή 
πλάκα, η οποία δεν ήταν ανάγκη να χρησιµοποιηθεί όσο ήταν ακόµη υγρή.  Το  1879 
η εφεύρεση της ξηρής πλάκας ζελατίνης οδήγησε στη µείωση του όγκου των 
µηχανών. Τότε εµφανίστηκαν οι µηχανές που έφεραν µέσα στο σώµα τους από 12-40 
φωτογραφικές πλάκες, οι οποίες άλλαζαν ύστερα από κάθε εκφόβιση. 

Η κυανοτυπία ήταν µια άλλη µέθοδος που ανακαλύφθηκε το 1840 από τον 
JohnHerschel στην Αγγλία, η οποία χρησιµοποιήθηκε για την αναπαραγωγή 
αρχιτεκτονικών σχεδίων και είναι από τις πιο σταθερές και εύκολες φωτογραφικές 
µεθόδους. Ανήκει στην κατηγορία των µονόχρωµων τεχνικών ,όπου παίρνουµε µπλε 
είδωλο σε λευκό χαρτί. Με την επίδραση της UV ακτινοβολίας  ο σιδηροκυανιούχος 
σίδηρος σκληραίνει και αποκτά ένα κυανό χρώµα , όπως πήρε και το όνοµα και η 
µέθοδος. Το πρώτο καιρό το χαρτί εµποτιζόταν µε άλατα σιδήρου, µετά πλενόταν µε 
νερό και η εικόνα εµφανιζόταν λευκή  σε ένα βαθύ µπλε φόντο. Το πλεονέκτηµα 
ήταν πως τα χηµικά ήταν ευαίσθητα στην υπεριώδη ακτινοβολία. Χρησιµοποιείται 
ακόµα και σήµερα και είναι γνωστή σαν blueprint. Η Αγγλίδα ΑnnaAtkins (1799-
1871) ήταν ένας από τους φωτογράφους που χρησιµοποίησε την κυανοτυπία και το 
1843 έγινε η πρώτη έκδοση  του βιβλίου της µε θέµα  
BritishAlgae:CyanotypeImpressions. 

Το 1853 εγκαινιάζεται στο Παρίσι το πρώτο επαγγελµατικό φωτογραφικό 
εργαστήριο του Νάνταρ, όπως επίσης δηµιουργείται το πρώτο φωτογραφείο στην 
Ελλάδα από τον Έλληνα φωτογράφο Μάργαρη Φίλιππο. 

Το 1855 οι πρώτοι πολεµικοί φωτογράφοι  ΡότζερΦρέντον και 
ΤζειµςΡοµπερσον καλύπτουν µε φωτογραφικά ντοκουµέντα τον πόλεµο στην 
Κριµαία και την ίδια χρονιά ο Πουατεβιν τυπώνει φωτολιθογραφίες επάνω σε πέτρα 
υλικό  που ευαισθητοποιείται µε διχρωµικό κάλιο, ζελατίνα και αραβική κόλλα. 
Το 1856 λαµβάνεται οι πρώτες αεροφωτογραφίες από αερόστατο. 

Το 1861 ο Μάξουελ  εφαρµόζει την πρώτη έγχρωµη φωτογραφική 
αναπαραγωγή µε χρήση  τριών µαυρόασπρων διαφανειών στις οποίες 
προσαρµόζονται φίλτρα των τριών βασικών χρωµάτων. 
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Το 1865 ο Χουάιτ χρησιµοποιεί σκόνη µαγνησίου στην πρώτη φορητή τεχνητή 
φωτιστική πηγή, εµφανίζοντας το πρώτο φλας. 
Το 1868 oGross ανακάλυψε την µέθοδο έγχρωµης εκτύπωσης µε την αφαιρετική 
τρίχωµα. Η πραγµατική επανάσταση ήρθε µε την εισαγωγή του φιλµ σε ρολό. 
 Το 1878 ο Βρετανός φωτογράφος ΊντγουαρτΜάιµπριτζ  δηµιούργησε το 
χρονογράφηµα .Είναι ο πρώτος που αποτύπωσε το  φωτογραφικό κινούµενο 
αντικείµενο, ένα άλογο να καλπάζει. Έφτιαξε έναν φωτοφράχτη που ανοιγόκλεινε 
αρκετά γρήγορα. Τοποθέτησε 12 φωτογραφικές µηχανές κατά µήκος µιας διαδροµής  
οι οποίες λειτούργησαν µε ένα σύστηµα µε σχοινιά κάθετα στην διαδροµή. 
Το 1880 δηµοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία τυπωµένη σε εφηµερίδα . 
Το 1888 στην Αµερική έγινε η πραγµατική επανάσταση µε την εισαγωγή του φιλµ σε 
ρολό. Εφεύρεση του GeorgeEastman κατασκευή πρώτης µηχανής-κουτί η Kodak 
(1888) ο οποίος έβγαλε την πρώτη απλή φωτογραφική µηχανή στα χεριά των 
καταναλωτών. 
 Το 1889 κυκλοφορεί ο πρώτος αναστιγµατικός φακός από το εργοστάσιο Ζeiss. 
Οι Χαρτερ και Ντριφιλντ  επινοούν την φωτογραφική φωτοµετρία, ενώ το 1891 ο 
Λίπµαν εισάγει την µέθοδο της έγχρωµης φωτογραφίας. 
Για πρώτη φορά το 1896 εκτίθενται φωτογραφίες σε γκαλερί. 
Το 1900 η εταιρεία σιδηροδρόµων «Chicago&Altonrailroadtrain» 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. Η όλη επιχείρηση φάνταζε τόσο 
απίστευτη που στάλθηκε αντιπρόσωπος στο Σικάγο από το Παρίσι για να βεβαιώσει 
την ύπαρξη της µηχανής 

Το 1904 ο Αύγουστος Λουµιέρ απαθανατίζει την πρώτη έγχρωµη φωτογραφία. 
Το 1908 η πρώτη τηλεφωτογραφία µε χρήση τηλεφακού γίνεται πραγµατικότητα. 
Τις χρονιές 1911-1913 παρουσιάζεται η µικρή σε µέγεθος φωτογραφική µηχανή 
Leica, όπου το 1925 η παραγωγή της γίνεται µαζική. 
Το 1913 το περιοδικό Vogue δηµοσιεύει φωτογραφίες µε θέµα την µόδα. 

Το 1916 κυκλοφορεί το πρώτο έγχρωµο φιλµ Agfachrome από την Agfa. 
Το 1923 σηµαντική χρονιά για την φωτογραφία της τέχνης. Ο MoholyNagy 
αναλαµβάνει τη διεύθυνση του φωτογραφικού τµήµατος του κινήµατος Bauhaus. 
Το 1925 η γερµανική εταιρεία Leitz κυκλοφορεί στην Γερµανία τη φωτογραφική 
µηχανή Leica. Η µηχανή χρησιµοποιεί, πλέον, φιλµ 35mm σε ρολό ζελατίνας,  ήταν 
µικρή στο µέγεθoς  και έδινε την ελευθερία στις κινήσεις των φωτογράφων. Ακόµα 
είχε µεγαλύτερο φιλµ για τις ανάγκες του κινηµατογράφου και οπλίζονταν αυτόµατα 
µε τον µηχανισµό µεταφοράς του φιλµ σταθερής ταχύτητας και έπαιρνες φιλµ 
τυλιγµένο σε κασέτα. Γρήγορη µε φωτεινούς φακούς και κυκλοφορεί και η Ermanox 
που είναι πολύ γνωστή για τον φωτεινό φακό της. 
Το 1936 παρουσιάζονται ακόµα  δυο µηχανές η Exacta µε µονορεφλέξ  για φιλµ 
24x36, και η Argus.Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί και το πρώτο τεύχος του περιοδικού 
Life, στο οποίο η φωτογραφία κυριαρχεί. Η ανάπτυξη της φωτοδηµοσιογραφίας είναι 
µέσα συνδεδεµένη µε την δηµιουργία µαζικής διάσταση της κοινωνίας της εικόνας. 
Μέσα από την κυκλοφορία περιοδικών και εφηµερίδων  ανάγεται στην κοινότερη 
παγκοσµία αναγνωρίσιµη γλώσσα. Η φωτογραφία καλείται να λειτουργήσει σαν 
εικονογράφηση σε όλων των ειδών ειδήσεων συµµετέχοντας στην διαµόρφωση µια 
διαφορετικής πραγµατικότητας. Το φαινόµενο εκδηλώνεται µε την ζήτηση της 
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προσωπογραφίας, την εκτεταµένη κυκλοφορία ταξιδιωτικού λευκώµατος, την µαζική 
χρήση καρτ ποστάλ και στην χρήση του φωτορεπορτάζ. 
 Το 1940 η φωτογραφία µπαίνει στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. 

Η πρώτη φωτογραφική µηχανή µάρκας Polaroid κάνει την εµφάνισή της το 1948. 
Το 1959 δηµοσιεύονται οι πρώτες φωτογραφίες της Γης από τεχνητό δορυφόρο. 
Το 1963 µαζικοποιείται η διαδικασία εκτύπωσης έγχρωµων φωτογραφιών από 
έγχρωµες θετικές διαφάνειες (Cibachrome) 

Το 1973 ιδρύεται το πρακτορείο Sigma. 
Το 1990 παρουσιάζεται η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική µηχανή.  
Το 1997 δηµοσιεύονται οι πρώτες ψηφιακές φωτογραφίες από τον πλανήτη Άρη. 

Το 2000 ήταν η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική µηχανή µε αισθητήρα τριών 
εκατοµµυρίων εικονοστοιχείων, δίνει αξιόλογες φωτογραφίες διαστάσεις 13Χ18 
εκατοστά και γίνεται πρώτη φορά αντίπαλος της compact µε φιλµ ,καθώς καλύπτει 
µεγάλο µέρος των απαιτήσεων των ερασιτεχνών φωτογραφίας. 
 

 

1.5 Η ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Από όλες τις εφαρµογές της φωτογραφίας την διαφήµιση, την µόδα, το ρεπορτάζ 
κλπ, η φωτογραφία όπου δανείζεται στοιχειά και ύφος και είναι πιο κοντά στον χρόνο 
είναι η αναµνηστική φωτογραφία. Ήταν η πρώτη από τις λαϊκές χρήσεις της 
φωτογραφίας. Με την αναµνηστική φωτογραφία ο άνθρωπος δίνει µορφή στις µνήµες 
του ,συλλέγει το παρελθόν του και καταγράφει τα ίχνη της ζωής του. Η πρώτη από τις 
λαϊκές χρήσεις της φωτογραφίας είναι η αναµνηστική. Η οικογένεια πήγαινε σε 
κάποιον φωτογράφο για να αποµνηµονεύσει τις οικογενειακές στιγµές του. Αυτό 
εξυπηρετούσε διαφόρους σκοπούς, όπως την καταγραφή των µελών , την δηµιουργία 
αναµνήσεων, την επικοινωνιών των µελών της οικογενείας που ήταν µακριά κλπ. Εν 
κατακλείδι, ο φωτογραφικός χρόνος που σου προσφέρει η αναµνηστική φωτογραφία 
τρέχει παράλληλα µε τον υπαρκτό ζωντανό χρόνο. Η παιδική µας ηλικία συνυπάρχει 
σε µια µοναδική και ανεξήγητη αντιπαράθεση της ακινησίας απέναντι στην κίνηση. 

 
1.6 Η 

1.7  ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Από τότε που ο χειρισµός της φωτογραφικής µηχανής έχει εξαιρετικά 
απλοποιηθεί, για τον καθένα φαντάζει αφύσικο να ταξιδεύει χωρίς µια µηχανή µαζί 
του. Έτσι η φωτογραφία γίνεται ένα πολύ σηµαντικό συστατικό της ταξιδιωτικής 
εµπειρίας, γιατί επιτρέπει την καταγραφή τόπων που κάποιος επισκέπτεται και 
εγκλωβίζει για πάντα χώρους οικείους, που η µνήµη θα αδυνατούσε να συγκρατήσει 
και να συντηρήσει. Φωτογραφίες από φηµισµένα µέρη του κόσµου, θεόρατα µνηµεία, 
γνωστές  πόλεις, φωτογενείς πόζες, χρησιµοποιούνται ως τεκµήρια σκηνών που 
συνέβησαν µακριά από το βλέµµα της οικογένειας, των φίλων, των γνωστών. Οι 
φωτογραφίες προσφέρουν αδιαφιλονίκητες αποδείξεις ότι το ταξίδι έγινε πραγµατικά. 
Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους που οι άνθρωποι ταξιδεύουν 
περισσότερο.  

 
 

1.8 Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ 

Στις 20 Ιούλιου του 1969, περίπου 500εκατ.  άνθρωποι παρακολούθησαν από την 
τηλεόραση τα πρώτα βήµατα του NeilArmstrong στο φεγγάρι. Έχοντας στο πλάι του 
την φωτογραφική µηχανή για να απαθανατίσει την ιστορική στιγµή. Οι αστροναύτες 
είχαν µαζί τους τις ειδικά διαµορφωµένες Hasselblad 500ΕL και διέφεραν από το 
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κανονικό µοντέλο µε το µοτέρ σε κάποια σηµεία που αφορούσαν κυρίως χειριστήρια, 
αφού µε τις στολές που φορούσαν ήταν δύσκολο να φωτογραφίσουν. Οι µηχανές 
αυτές συνόδευαν τις αποστολές τις ΝΑSA από το 1962 έως το 1968. Η µηχανή αυτή 
δεχόταν µεγάλα φιλµ σε µποµπίνες  70 χιλιοστών που έδιναν 200 εικόνες χωρίς 
αλλαγή φιλµ. Το κουµπί της λήψης ήταν απλά σχεδιασµένο για να το πιάνουν εύκολα 
µε τα γάντι και το σκόπευτρο είχε αφαιρεθεί µιας και δεν ήταν χρήσιµο ,αφού µε το 
κράνος δεν µπορούσε να έχει ορατότητα. 

 
 

1.9 Η ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Άλλη µια εξέλιξη στη φωτογραφία είναι η υποβρύχια φωτογραφία  την οποία 
τράβηξε το 1856 ο Άγγλος WilliamThompson αν και δικηγόρος ήταν λάτρης της 
θαλάσσιας ζωής. Μετά από αυτόν σειρά πήραν και άλλοι φωτογράφοι. Έτσι ξεκίνησε 
ο εξοπλισµός της υποθαλάσσιας φωτογραφίας  τον 20ο αιώνα και εκτοξεύτηκε λόγω 
των κινηµατογραφιστών οι οποίοι ασχολούνταν µε τον θαλάσσιο κόσµο. Με την 
ανάπτυξη του καινούργιου εξοπλισµού µπορούσαν να παραµείνουν πιο πολύ ώρα 
κάτω από το νερό και σε µεγαλύτερα βάθη έχοντας τα καλύτερα αποτελέσµατα στην 
φωτογραφία. 

 
 

1.10Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ POPART 

Ο όρος ΠοπΑρτ (Popart) αναφέρεται στο καλλιτεχνικό κίνηµα που αναπτύχθηκε 
αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία  και αργότερα στην Αµερική την δεκαετία του '50. Μία 
από τις σηµαντικότερες ίσως επιδράσεις της ΠοπΑρτ ήταν το γεγονός πως περιόρισε 
τη διάκριση ανάµεσα στις έννοιες της εµπορικής και υψηλής τέχνης.Η ποπ-αρτ 
αντλούσε την έµπνευσή της από τις εικόνες της καταναλωτικής κοινωνίας και της 
λαϊκής κουλτούρας. Κωµικές ταινίες, διαφηµίσεις, βιοµηχανοποιηµένα προϊόντα, 
αλλά και φωτογραφίες λαϊκών ειδώλων". Κύρια χαρακτηριστικά της ΠοπΑρτ 
αισθητικής αποτέλεσαν ο αυθορµητισµός, η δηµιουργική υπερβολή, η ανάλαφρη 
διάθεση, η σάτιρα, οι έντονες χρωµατικές αντιθέσεις και εν γένει η απόρριψη του 
παραδοσιακού. ∆είχνει στους θεατές ότι η τέχνη δεν είναι δύσκολη, νοιάζεται  
περισσότερο για τα θέµατα παρά για την τέχνη. Η φωτογραφία είναι ο πιο 
πτυχωµένος φορέας µοντερνιστικού γούστου σε οπ έκδοση µε  τον ζήλο τον όποιο 
επιδιώκει για τον διασυρµό της υψηλής κουλτούρας  του παρελθόντος ,εστιάζοντας 
σε σπασµένα αντικείµενα , σκουπίδια, περίεργα πράγµατα ,ευσυνείδητο φλερτάρισµα 
της χυδαιότητας κλπ. 
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KΕΦΑΛΑΙΟ 2
ο
 

 

Η ΤΕΧΝΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

2.1 Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Η φωτογραφία είναι τέχνη και η τέχνη είναι η αναπαράσταση της ζωής και της 
φύσης.Αποτελεί ένα ξεχωριστό κόσµο. Είναι µέσο που φέρνει τους ανθρώπους σε µια 
κατάσταση ισορροπίας µε τον γύρω κόσµο και τους βοηθά να πλησιάσουν ο ένας τον 
άλλο µέσα από µια καλλιτεχνική συγκίνηση.  
Η εµπορική ,η προσωπική, η καλλιτεχνική φωτογραφία είναι µέρος ενός ευρύτερου 
πολιτιστικού πλαισίου που περιλαµβάνει αισθητικές συµβάσεις. Απευθύνεται σε 
ανθρώπους που µοιράζονται τον ίδιο πολιτισµό. Ο καθένας παίρνει διαφορετικά 
στοιχειά από µια φωτογραφία που αντικρίζει. 
Κάνει τον άνθρωπο ικανό να κατανοήσει την πραγµατικότητα και να εκφραστεί µέσα 
από αυτή. Με την τέχνη το άτοµο γίνεται ένα µε το σύνολο, αντανακλάται η 
ικανότητα του να συµµερίζεται εµπειρίες και ιδέες µε άλλους. 
 Ένα είδος τέχνης είναι και η φωτογραφία. Είναι σηµαντική ως µέσο οπτικής 
επικοινωνίας. Η φωτογραφία πρέπει να γίνει κατανοητή ως σύµβολο αυτού που 
απεικονίζεται ,προσφέρει µια ιδιαίτερη µορφή αντίληψης και για πολλούς η γοητεία 
του µέσου είναι η δηµιουργική του δύναµη,µαζί µε την ακρίβεια της καταγραφής. 
 Η τέχνη µπορεί να θεωρηθεί τροφή της ανάγκης µας για σαφή αίσθηση 
ταυτότητας  και του να ανήκουµε κάπου πολιτισµικά. 
Η φωτογραφία λειτούργει σαν τέχνη όταν αφηγείται µια ιστορία και ελευθερώνει την 
φαντασία του φωτογράφου αλλά και του θεατή. 
Έχει την δίκη της γλώσσα, κώδικα ,αλληλεπιδράσεις µε εξωτερικούς παράγοντες, 
δυνατότητες και περιορισµούς. Η φωτογραφία είναι κοινωνική δηµιουργία και 
εκφράζει την εποχή των κοινωνικών συνθηκών, των πόλεµων και των αισθητικών 
προτιµήσεων. Οι φωτογράφοι χρησιµοποιούν προσωπική θεµατολογία µε την χρήση 
εργαλείων αλλά και ειδικών προγραµµάτων. Στη αρχή της δηµιουργίας της 
φωτογραφίας πολλοί βιαστήκαν να πουν ότι η φωτογραφία δεν µπορεί να είναι τέχνη 
από την στιγµή που είναι µια µηχανική αναπαράσταση της πραγµατικότητας. 
Η φωτογραφία παίζει συνεχώς , χωρίς να δίνει απαντήσεις ανάµεσα στο υπαρκτό και 
στην ψευδαίσθηση στην καθορισµένη χρονική στιγµή και στον εντός και εκτός 
φωτογραφικό κάδρο χώρου ανάµεσα στην µνήµη και στο παρόν. Ο φωτογράφος 
βασίζεται πάνω σ’ αυτήν την εκφραστική βάση και χρησιµοποίει εκφραστικά 
εργαλεία σε µια κλίµακα ελευθέριας που περιορίζεται µόνον από την ιδία φύση του 
µέσου. Όταν η φύση αναιρεθεί, τότε το πιθανότερο είναι πως έχει µεταθέσει την βάση 
του σε χώρο άλλου καλλιτεχνικού, επιστηµονικού και κοινωνικού χώρου και τα όπλα 
του και οι αναφορές του αλλάζουν ως προς την γλώσσα και την νοηµατική της. 
 
 
2.1.2 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο άνθρωπος σαν άτοµο δέχεται πολλά κοινωνικά χτυπήµατα. Ωστόσο, ζούµε 
σε έναν κόσµο που περιβάλλεται από πολλά προβλήµατα, όπως πόλεµοι, θρησκεία, 
οικονοµική κρίση, παιδεραστία, οµοφυλοφιλία κλπ. Η φωτογραφία δεν είναι µόνο 
ένα τυπωµένο χαρτί αλλά µπορεί να καταγράψει και να αναδείξει τον πόνο, την λύπη 
,την χαρά. Μπορεί αναδείξει την ευαισθησία του ανθρώπου. Πάντα όµως υπάρχουν 
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δυο όψεις. Η µια όψη µε το θετικό κοµµάτι της, είναι ότι η φωτογραφία  µπορεί να 
αφυπνίσει τους ανθρώπους στο να γίνουν ενεργοί σε κάποια κοινωνικά προβλήµατα. 
Ο φωτογράφος µέσα από τα κοινωνικά προβλήµατα επηρεάζεται από την 
καθηµερινότητα µε αποτέλεσµα να προωθεί τις φωτογραφίες για λογούς ενηµέρωσης 
των πολιτών. Ακόµα , η φωτογραφία συµβάλλει θετικά στην παρουσίαση κάποιας 
όµορφης στιγµής όπως µια όµορφη οικογενειακή στιγµή .Αυτή η ανάγκη που έχει ο 
άνθρωπος µαζί µε την τάση του να αποµνηµονεύει στιγµές της καθηµερινότητάς του 
συµβάλλει ώστε κάθε οικογένεια, κάθε πρόσωπο, να διατηρεί το δικό του πλούσιο 
φωτογραφικό παρελθόν. Μέσα από οικογενειακές ή αναµνηστικές φωτογραφίες, 
τοποθετηµένες τρυφερά σε δερµατόδετα άλµπουµ, κάθε οικογένεια κατασκευάζει ένα 
πορτρέτο του εαυτού της, µια συλλογή εικόνων µάρτυρα της συνέχειάς της. 
Ανακαλύπτει ξανά τους τρόπους µε τους οποίους πόζαραν οι παππούδες της, τις 
συµβατικές τους στάσεις, ξαναβρίσκει την κοινωνική σηµασία τους, τα ήθη, τα έθιµα, 
την κουλτούρα τους. Μια φωτογραφία από επίσηµη ή γαµήλια ή σχολική τελετή 
δείχνει καθαρά τη σοβαρή ή σηµαντική πλευρά του κάθε ρόλου ή του κάθε θεσµού, 
όπως και το οποιοδήποτε ψεύτικο, αυταρχικό, ιεραρχικό στοιχείο του. 

Η άλλη όψη είναι η αρνητική της φωτογραφίας. Πολλές φορές η παρουσίαση 
µιας φωτογραφίας δεν είναι ευχάριστη. Μπορεί να παρουσιάσει ένα συµβάν άσχηµο 
όπως για παράδειγµα την πεινά και την εξαθλίωση των συνανθρώπων µας στην 
Αφρική, κάποιον πόλεµο κλπ. Κάποιες φορές µάλιστα χρησιµοποιείται και µε λάθος 
και απάνθρωπο τρόπο, όπως για παράδειγµα φωτογραφίες µικρών παιδιών στο 
ιντερνέτ από επιτηδείους. 
 
2.2 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Τα καλλιτεχνικά ρεύµατα που επηρέασαν την φωτογραφία είναι ο 
Ουµανισµός, ο Ιµπρεσιονισµός, ο Πικτοριαλισµός, ο Μοντερνισµός, η Straight 
φωτογραφία και ο σουρεαλισµός. 

Ο Ουµανισµός είναι οι εικόνες οι οποίες υµνούν την ανθρωπότητα. Βασίζεται 
σε ένα σύνολο ιδεών, διάχυτων στη ∆υτική φιλοσοφία από την Αναγέννηση και µετά, 
όπου η πίστη  είναι η ύπαρξη µιας αιώνιας ανθρώπινης ουσίας. Εκπρόσωποι του είναι 
οι FrancoisKollar, ο AndreKertesz ,ο RobertCapa και ο HenriCartier –Bresson. 

Άλλο ένα κίνηµα είναι ο Ιµπρεσιονισµός βασίζεται ουσιαστικά στη 
φωτογραφία και  το ενδιαφέρον εντοπίζεται στην απόδοση του χρώµατος. Οι 
Ιµπρεσιονιστές επηρεάστηκαν έντονα από την καλλοτυπία, τη µεγάλη διάχυσή της 
και τη µειωµένη της ευκρίνεια. Με τη βοήθεια της φωτογραφικής µηχανής µελετούν 
τις αλλαγές του φωτός στη φύση και πετυχαίνουν να ελέγχουν τις αλλαγές της 
ατµόσφαιρας µε λεπτό και σωστό τρόπο. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούν οι 
φωτογράφοι για να απαθανατίσουν λήψεις σαν ιµπρεσιονιστές είναι ότι δεν εστιάζουν 
εσκεµµένα, χρησιµοποιούν γυαλί µε βαζελίνη µπροστά από τον φακό και 
χρησιµοποιούσαν µεθόδους εκτύπωσης που δίνουν ανάλογα αποτελέσµατα. Επέλεγαν 
φυσικά τα θέµατα τους να είναι από την ζωγραφική όπως την νεκρή φύση και θέµατα 
από γυαλί, ακόµα διάλεγαν θέµατα µε βάση τα πορτρέτα και θέµατα που 
διασκορπίζονται στο φως µε ονειρικό και οµιχλώδητρόπο. Εκπρόσωποι φωτογράφοι 
του ιµπρεσιονισµού είναι ο EdwardSteichen, ο AlfredStieglitz ,ο  Clarence Η. White, 
ο   FrantisekDrtikol κ.α. 

Ο πικτοριαλισµός θεωρείται το πρώτο κίνηµα στην ιστορία της φωτογραφίας. 
Πρωτοεργάτης αυτής ήταν ο HenryPeaceRobinsono οποίος τον 19ο αιώνα εξέδωσε 
και ένα βιβλίο µε τίτλο PictorialEffectinphotography το οποίο  έµεινε στην ιστορία 
για τις τεχνικές και την αισθητική της φωτογραφίας. Βασιζόταν στην δηµιουργία 
φωτογραφιών που θα έµοιαζαν περισσότερο µε έργα τέχνης , χρησιµοποιώντας τα 
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πολλαπλά αρνητικά για την δηµιουργία συνθέσεων έτσι ώστε η φωτογραφία να γίνει 
τόσο δηµιουργική όπως και η ζωγραφική. Επίσης ήθελε να διαχωρίσει την 
φωτογραφία  ως µορφή τέχνης από την φωτογραφία που χρησιµοποιούνταν για 
καταγραφή γεγονότων. Ο πικτοριαλισµός έγινε γνωστός χάριν στην φωτογραφική 
µηχανή Kodak και στις προσπάθειες του AlfredStieglitz να δηµιουργήσει το δικό του 
φωτογραφικό κίνηµα που ονοµάστηκε  Photo-secession όπου στόχος του κινήµατος 
ήταν να προβάλλει την εκφραστικότητα όπως και η ζωγραφική. Η φωτογραφική του 
προσέγγιση ήταν η πρώτη απόπειρα πικτοριαλικής αποτύπωσης καθώς απέδιδε 
µεγάλη προσοχή στην σύνθεση, στο χρώµα και στην τονικότητα. Άλλοι 
πικτοριαλιστές ήταν  ο EdwardSteichen και ο ClarenceWhite. Από τις πιο σηµαντικές 
στιγµές ήταν το 1910 η γκαλερί Albright στην Νέα Υόρκη αγόρασε 15 πίνακες του 
Stieglitz καθώς πρώτη φορά µια γκαλερί αναγνώρισε την αξία αυτό του είδους 
φωτογραφία. Οι πικτοριαλιστές ήταν γνωστοί για τον πειραµατισµό τους  πάνω στην 
διαδικασία της εκτύπωσης. Χρησιµοποιούσαν ειδικούς φακούς για να µαλακώνουν 
τις φωτογραφίες. Ακόµα χρησιµοποιούσαν διχρωµικότζελ  το οποίο περιλάµβανε 
πολλαπλά στρώµατα χηµικών ουσιών και είχε ως αποτέλεσµα µια ζωγραφική εικόνα 
που πλησίαζε στο ύφος τους πίνακες ακουαρέλας. Επιπλέον χάραζαν, σχεδίαζαν και 
αφαιρούσαν πράγµατα από τις αρχικές φωτογραφίσεις  και προτιµούσαν το θόλωµα. 
Σηµαντικότεροι φωτογράφοι είναι ο RobertDemachy  και ο AugustStrindberg, ο 
EdwardWeston, oManRay, oPaulStrand, η 
JuliaMargaretCameron,oAndreKertesz,oLaszloMoholy-Nagy κ.α. 

Ο Μοντερνισµός εκτείνεται από τη δεκαετία του 1860 µέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του 1970, κατά τη διάρκεια της οποίας η σηµασία του όρου επανειληµµένα 
αµφισβητήθηκε και επαναπροσδιορίστηκε. Ο µοντερνισµός ξεκινάει στα τέλη του 
Πρώτου Παγκόσµιου Πολέµου στην Ευρώπη και τις Ηνωµένες Πολιτείες.Το έργο του 
RobertFrank (TheAmericans 1958) είναι γνωστό τόσο όσο η κορύφωση όσο και το 
τελευταίο σηµείο φωτογραφίας µοντερνισµού . Ο φωτογραφικός µοντερνισµός 
µπορεί να συνοψιστεί ως µια σειρά τεχνικών και θεµατικών επίλογων. Κάποιες από 
αυτές τις επιλογές ήταν το θολώµατα κοντινό/µακρινό πλάνο, 
πειραµατισµός/παράδοση κλπ., και άλλες ήταν θεµατικές ,ντοκουµέντο/τεχνικές, 
παρόν/παρελθόν, πολιτισµός/φύση κλπ. Ο κάθε φωτογράφος τις ενσωµάτωνε µε 
διαφορετικό τρόπο πχ ο Weston προτιµούσε πάντα την φύση αντί τον πολιτισµό. Ο 
πειραµατισµός  δηλαδή  η χρήση της ανασύνθεσης της αφαίρεσης, το φωτοµοντάζ 
κλπ, γoήτευε περισσότερο τους Ευρωπαϊκούς φωτογράφους παρότι τους 
Αµερικανούς οι όποιοι  προτίµησαν µια ευθεία προσέγγιση στο φωτογραφικό 
µοντερνισµό. Η φωτογραφία υπήρξε σηµαντικός φορέας και διαµορφωτής του 
µοντερνισµού. Όχι µόνο αποσύνδεσε τον χώρο και τον χρόνο αλλά υπονόµευση από 
διαφορετικές απόψεις την γραµµική δοµή της συµβατικής αφήγησης . Σε αυτές 
περιλαµβάνει η πρόσβαση στις οπτικές πληροφορίες για το παρελθόν που  µεταφέρει 
η φωτογραφία και µια λεπτοµέρεια  περά από αυτό που αντιλαµβάνεται φυσιολογικά 
το ανθρώπινο µάτι. Γραφεί το 1931 ο WalterBenjamin, υποστήριξε ότι η φωτογραφία 
καταγράφει το «οπτικό ασυνείδητο». 

HStraight   φωτογραφία ήταν ένα ακόµα καλλιτεχνικό κίνηµα που θριάµβευσε 
στην αντίδραση των φωτογράφων πάνω στις υπερβολές του πικτοριαλισµού και 
αποφάσισαν να ασχοληθούν στην διαύγεια απόδοσης λεπτοµερειών και την 
αποτύπωση της πραγµατικότητας. Οι φωτογράφοι EdwardWeston και AnoelAdams 
χρησιµοποίησαν την straight φωτογραφία βασισµένη πάνω σε αυστηρούς κανόνες, 
έκαναν χρήση της απόλυτης διαύγειας, την απόρριψη ξακρίσµατος της εικόνας κλπ. 

Το κίνηµα του ντανταϊσµού δηµιουργήθηκε το 1916-1922 και κήρυξε τον 
πόλεµο στην παραδοσιακή τέχνη και ηθική. Στην συνέχεια του κινήµατος αυτού 
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αποτέλεσε ο Σουρεαλισµός, που ιδρύθηκε το 1924 από τον AndreBreton, ο οποίος, 
επηρεασµένος από τη Φροϋδική ψυχολογία, έθεσε ως στόχο του να ανοίξει τις 
δυνατότητες του ασυνείδητου, διαταράσσοντας συστηµατικά καθιερωµένες 
πρακτικές της αντίληψης και της κατανόησης.  

Ο Σουρεαλισµός άλλο ένα καλλιτεχνικό κίνηµα εµφανίστηκε µετά τον Πρώτο 
Παγκόσµιο Πόλεµο στην Ευρώπη από τον AndreBreton, ο οποίος, επηρεασµένος από 
τη Φροϋδική ψυχολογία, έθεσε ως στόχο του να ανοίξει τις δυνατότητες του 
ασυνείδητου, διαταράσσοντας συστηµατικά καθιερωµένες πρακτικές της αντίληψης 
και της κατανόησης. Έδωσε έµφαση στις καλλιτεχνικές διαδικασίες µε τις οποίες 
µπορεί να καταγράφει το φανταστικό µέσω της αυτόµατης γραφής ή του σχεδίου 
προσφέροντας έτσι πρόσβαση στον κόσµο της σκέψης. Για τον σουρεαλισµό  ο 
καλλιτέχνης ήταν η αφετηρία ή υλική πηγή της έκφρασης. Ένα από τα κυριότερα 
ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής σουρεαλιστικής φωτογραφίας ήταν το γυναικείο 
σώµα, παρουσιασµένο είτε ως πεδίο ερωτισµού (το φωτοµοντάζ του Brassai µε τίτλο 
«PhenomenonoftheEcstasyofSalvador», 1933, είναι ένα εξαίρετο παράδειγµα), είτε 
ως αφορµή για σεξουαλικό φετιχισµό (όπως στο έργο του HansBellmerDolls).Οι 
Σουρεαλιστές θεωρούσαν τη φωτογραφία ως εργαλείο για την εξερεύνηση του 
οπτικού ασυνείδητου, αντιτάσσοντας την αµεσότητα της όρασης στην ανακλαστική 
φύση της σκέψης. Ο σουρεαλισµός πάντα φλέρταρε µε τα ατυχήµατα, καλωσόριζε το 
απρόσκλητο και κολάκευε την παρουσία της αταξίας. Αυτό που κάνει την 
φωτογραφία σουρεαλιστική είναι το ακαταµάχητο πάθος της σαν µήνυµα 
παρελθόντος χρόνου και ασαφείς υπαινιγµοί της για την κοινωνική τάξη. Τάσσεται 
υπέρ του αδύνατου, υπέρ των δικαιωµάτων µιας σχηµατικής ή ανεπίσηµης 
πραγµατικότητας. Τα σκάνδαλα όµως που κολάκευσε η αισθητική του σουρεαλισµού 
αποδείχτηκε να είναι ακριβώς απλά µυστήρια που αποκρύπτονται από την αστική 
κοινωνική τάξη παρουσιασµένο ως πεδίο ερωτισµού και σεξουαλικού φετιχισµού. 
Μια ακόµη σουρεαλιστική ασχολία ήταν να καθιστούν την πραγµατικότητα οπτικά 
παράδοξη φωτογράφιζε µια πόλη την νύχτα , κοντινά πλανά πρόσωπων, και 
αναπαραστάσεις σώµατος φέρνοντας σε επαφή  απρόσµενα αντικείµενα ή 
χρησιµοποιώντας ασυνήθιστο φωτισµό. Η φτώχεια δεν είναι σουρεαλιστική από το 
πλούτο, ένα σώµα ντυµένο µε βρωµερά κουρέλια δεν είναι περισσότερο 
σουρεαλιστικό από µια πριγκίπισσα βγαλµένη για ένα χορό. Σουρεαλιστική είναι 
απόσταση που επιβάλλεται  και η οποία γεφυρώνεται από την φωτογραφία , η 
κοινωνική απόσταση και η απόσταση στο χρόνο. Ο Σουρεαλισµός έχει ως αφετηρία 
την ιδέα της ψυχής του άτοµου αντανακλώντας έτσι συγκεκριµένα  το ψυχαναλυτικό 
έργο του SigmudFreud. Έδωσε έµφαση στις καλλιτεχνικές διαδικασίες µε τις οποίες 
µπορεί να καταγράφει το φανταστικό µέσω της αυτόµατης γραφής ή του σχεδίου 
προσφέροντας έτσι πρόσβαση στον κόσµο της σκέψης και εποµένως αναστατώνοντας 
τις δεδοµένες αντιλήψεις και τα πλαίσια αναφοράς. Οι Σουρεαλιστές θεωρούσαν τη 
φωτογραφία ως εργαλείο για την εξερεύνηση του οπτικού ασυνείδητου, 
αντιτάσσοντας την αµεσότητα της όρασης στην ανακλαστική φύση της σκέψης. ∆ύο 
ήταν οι φωτογραφικές τεχνοτροπίες που ταίριαζαν ιδιαίτερα στους Σουρεαλιστές. Η 
πρώτη ήταν η ευθεία αποτύπωση είτε πραγµάτων που είχαν δηµιουργηθεί για να 
φωτογραφηθούν, είτε αντικειµένων τυχαία ευρεθέντων. Η δεύτερη τεχνοτροπία 
αφορούσε τις παρεµβάσεις στην εικόνα, όπως στα διαφόρων ειδών φωτογράµµατα. 
Ένα από τα κυριότερα ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής σουρεαλιστικής φωτογραφίας 
ήταν το γυναικείο σώµα, παρουσιασµένο είτε ως πεδίο ερωτισµού (το φωτοµοντάζ 
του Brassai µε τίτλο «PhenomenonoftheEcstasyofSalvador», 1933, είναι ένα εξαίρετο 
παράδειγµα), είτε ως αφορµή για σεξουαλικό φετιχισµό (όπως στο έργο του 
HansBellmerDolls. 
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Ο Υπερρεαλισµός ήταν ακόµα ένα καλλιτεχνικό κίνηµα  το όποιο προερχόταν 
από τις γαλλικές λέξεις  sure(πάνω) και realism(πραγµατικότητα), δηλαδή περά/πάνω 
από την πραγµατικότητα. Από όλα τα καλλιτεχνικά κινήµατα ήταν εκείνο που 
επηρέασε περισσότερο την τεχνική της φωτογραφίας αναπνέοντας την εκφραστική 
της γλώσσας.  Η επιθυµία του υπερρεαλιστή εµβάθυνε στα θεµέλια του πραγµατικού  
και διακρίνει την βιώσιµη εµπειρία από την εξωτερική  πραγµατικότητα. Φωτογράφοι 
που συνδέθηκαν µε τον υπερρεαλιστή είναι ο ManRay , ο Andrekermes, ο 
LaszloMoholy  κ.α. 
 
 

2.3 ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Η ιστορία της φωτογραφίας εξαρτάται µε εκείνη της ζωγραφικής. Η 
αντιστοιχία είναι αµοιβαία καθώς διασχίζει την ιστορία της τέχνης µε από την 
εφεύρεση της φωτογραφικής µεθόδου από την εποχή της δαγκεροτυπίας η οποία 
ανακαλύφθηκε το 1839 από τον καλλιτέχνη Daguerreµέχρι και τις µέρες µας. Η 
ενθουσιώδης υποδοχή και η εγγενής δηµοκρατικότητατης φωτογραφίας σπόρος που 
βλάστησε µεταγενέστερα στα µέσα µαζικής επικοινωνίας δηµιούργησε µεγάλες 
αντιδράσεις στο κλάδο των καλών τεχνών. Έτσι ξεκίνησε η µακροχρόνια 
αντιπαράθεση µεταξύ των δυο. Φιλµ ενάντια σε λάδι, φωτοευαίσθητη επιφάνεια 
ενάντια σε καµβά, αισθητήρας ενάντια αµφιβληστροειδή. Από την αρχή της 
δηµιουργίας της, η φωτογραφία άρχιζε να ανησυχεί τους ζωγράφους γιατί 
αναπαρήγαγε το πραγµατικό.  

Το 1859 όµως οι σχέσεις µεταξύ φωτογράφων και ζωγράφων έγιναν πιο 
έντονες  καθώς οι ζωγράφοι ζήτησαν από τον αυτοκράτορα Ναπολέοντα IIIνα 
εκθέσουν στο Palaisdel’industrie. Eίναι η εποχή οπού ο Baudelaireκαυτηρίαζε  τους 
λάτρεις αυτής της «νέας βιοµηχανίας». Είδε την φωτογραφία σαν ηθικό εχθρό και ότι 
θα καλλιεργούσε την αποστροφή όλων καθώς και θα υπονόµευε τις ιερές αξίες του 
γαλλικού πνεύµατος. Η φωτογραφία θεωρούνταν ως µια απρόσωπη  µηχανική 
αποτύπωση της πραγµατικότητας οδηγώντας κάποιους στην αναζήτηση των 
καλλιτεχνικών ιδιοτήτων σαν επιβεβαίωση της υποκειµενικής παρέµβασης του 
φωτογράφου. Την άποψη αυτή ενστερνίζονται ένα µέρος των καλλιτεχνών όπου τον 
19ο αιώνα υπήρξαν πολλές συνεργασίες µεταξύ τους. Για να δηµιουργηθεί µια 
γαλήνια βάση µεταξύ τους το κίνηµα  Bauhausπρότεινε µια συνθήκη ανακωχής. Η 
ειρήνη των γενναίων»(συνθήκη του Μόντρεαλ 1701). 
Προσπαθούσε να την µεταµορφώσει σε ένα καινούργιο νόηµα όπως πολιτικό, 
κοινωνικό, φιλοσοφικό, συναισθηµατικό κλπ.  

H ζωγραφική ανήκει στις καλές τέχνες και αναφέρεται στην παραγωγή ή 
αναπαράσταση µιας πραγµατικής φανταστικής εικόνας µε την βοήθεια φυσικών ή 
ηλεκτρονικών µέσων. Ο ζωγράφος µπορεί να εκφράσει µε την φαντασία του 
µυθολογικά πρόσωπα, φυσικές δυνάµεις, ιστορικά πρόσωπα ακόµα και αφηρηµένες 
έννοιες.  Στην κάθε ζωγραφιά ο καλλιτέχνης αποτυπώνει τα συναισθήµατα του , τα 
οποία τα µεταδίδει και στους άλλους. Με τα χρώµατα και τα σχήµατα, τις 
προσωπογραφίες και τα τοπία, µε το κλασσικό και το µοντέρνο ο καλλιτέχνης 
προσπαθεί να δηµιουργήσει το δικό του κοινό, καθώς ο θεατής είναι αυτός που θα 
διαλέξει το στυλ που τον εκφράζει. 
Κρατώντας το πινέλο, έχοντας τον καµβά και χρησιµοποιώντας διαφορά χρώµατα και 
τεχνοτροπίες γίνεται ο κυρίαρχος στην αποτύπωση της δικής του πραγµατικότητας. Ο 
κάθε καλλιτέχνης µπορεί να αποδώσει διαφορετικά σε σχέση µε τον άλλον. Οι 
ατοµικές διαφορές που παρουσιάζονται σε έργα της ίδιας εποχής έχουν να κάνουν µε 
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την ιδιαίτερη προσωπικότητα  του καθενός και όσο έντονη προσωπικότητα είναι 
αποτυπώνεται µε την δικιά τους σφραγίδα τα έργα τους. Ανάλογα µε την επιθυµία 
του µπορεί να αποτυπώσει τη χαρά, τη λύπη, την αγωνία κλπ. Ακόµα µέσα από την 
ζωγραφική διδάσκεται η αναζήτηση της οµορφιάς και της αρµονίας. Το µάτι 
εκπαιδεύεται και προσέχει την λεπτοµέρεια έχοντας ως αποτέλεσµα την οπτική τέρψη 
και την ικανοποίηση των αισθήσεων. Επιπλέον, θεωρείται και µια εναλλακτική 
µορφή έκφρασης και αυτό µπορεί να θεωρηθεί και ως ψυχοθεραπεία. 
Η φωτογραφία είναι το πιο διαδεδοµένο µέσο του αιώνα µας και είναι ένα είδος 
γλώσσας που επιτρέπει την επικοινωνία µε διαφορετικούς ανθρώπους, όµως είναι 
δύσκολο δυο ή πιο πολλά άτοµα να προσεγγίσουν το ίδιο θέµα µε τον ίδιο τρόπο. 
Αυτήν η πολυπλοκότητα στην καλλιτεχνική απόδοση του θέµατος για την τέχνη της 
φωτογραφίας σε σύνδεσµο µε την συγγένεια της τέχνης της ζωγραφικής την έχει 
καταστήσει ένα από τα πιο διαδεδοµένα σύγχρονα µέσα στον χώρο της τέχνης. 
 Όπως όλες οι τέχνες έτσι και η φωτογραφία υπακούει τις βασικές αρχές που αφορούν 
την σύνθεση, την οπτική γωνιά, την επιλογή θέµατος και την χρήση των χρωµάτων 
της εικόνας. Η φωτογραφία τυπωµένη στο χαρτί είναι ένα ίχνος εικόνας και δεν 
αποτελεί η ιδία το αντικείµενο και δεν έχει πάνω της  κάποια φυσική παρουσία του 
φωτογράφου, όπως ο ζωγράφος στον πίνακα. Το χρώµα στην φωτογραφία είναι η 
ταυτότητα της πληροφορίας, ενώ στην ζωγραφική είναι η ίδια η παρουσία του γι αυτό 
καµία φορά η υφή ή απόχρωση µπορεί να είναι σηµαντικό στοιχείο που δεν ισχύει 
στην φωτογραφία. 

Η ζωγραφική και  η φωτογραφίαείναι δύο ξεχωριστές διαδικασίες παραγωγής 
εικόνων. Ανάµεσα σ’ αυτές, από τη ηµέρα που ανακαλύφθηκε η δεύτερη, υπάρχει 
συνεχώς µέχρι σήµερα ένα ποικιλόµορφο πάρε δώσε. Αυτή η αδιάλειπτη συναλλαγή 
βοήθησε  ξηραντικά την εξέλιξη και των δύο, αλλά σιγά έφερε και την ρήξη τους. Ο 
ζωγράφος έχει τον καµβά για να δηµιουργήσει το θέµα του, ενώ ο φωτογράφος 
πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει που θα τοποθετήσει το αντικείµενο και για ποιο λόγο. 

Όπως και στην ζωγραφικήέτσι και στην φωτογραφία τα στοιχειά του 
έργουπρέπει να τοποθετούνται κατά κανόναµέσαστον χώρο που ορίζει ο καλλιτέχνης. 
Στον κόσµο της φωτογραφίαςαυτός ο χώροςλέγεταικάδρο Ο κανόνας της 
σύνθεσηςείναι τα πιο σηµαντικά και ενδιαφέρονταστοιχειά ενός έργου και 
βρίσκονταικάπου στην µέση  και προς τα αριστεράέτσι ώστε να µην χαθεί τον 
ενδιαφέρον και η προσοχή του θεατή. Για τον φωτογράφο που απαθανατίζει τον 
ήδηυπάρχονταχώροχωρίς να προσθέτειδικά του στοιχειά στην 
σύνθεσηθέλειιδιαίτερηπροσοχή και σύνθεση ώστε να βρεθεί ο κατάλληλοςχρόνος και 
χώρος. Η Cameron, oRobinson, oΡιβέλληςκ.α.είχανεκφέρει τις δικές τους γνώµες για 
την τέχνη της φωτογραφίας και της ζωγραφικής.Η Cameronυποστηρίζει ότι η 
φωτογραφία είναι τέχνη και η ζωγραφικήαναζητεί το ωραίο. Ο Robinsonέλεγε ότι η 
ζωγραφική µπορεί να λέει  ψέµατα, ενώ ο Ριβέλλης ότι «η φωτογραφία αναπαράγεται 
απεριόριστα και απαράλλακτα. Η φωτογραφία µοιάζει µε τον ζωγραφικό πίνακα 
αλλά δεν έχει σχέση µε την ζωγραφική. Έχειπαρουσίααλλά δεν έχειυλικότητα. Ο 
πίνακας µε την φωτογραφίαέχουνδιάφορες. Ο πίνακαςέχειυλικήυπόσταση. Είναι 
αντικείµενοαντικαταστάστε και µη επαναλαµβανόµενο. Φέρνειεπάνω του µια 
φυσικήπαρουσία του ζωγράφου. Η φωτογραφίαέχει ως πρώτη υλη την 
πραγµατικότητα ενώ η ζωγραφική τη χρησιµοποίει. Ο 
πίνακαςέχειµοναδικόπρωτότυπο και υλική και ιστορικήπαρουσία ενώη φωτογραφία 
είναι αντίγραφοενός ανυπάρκτου πρωτότυπου. Ακόµη και σήµερα και οι δυο τέχνες 
δεν σταµατούν να δυσπιστούν, να εξιδανικεύονται και να προσπαθούν να υπερέχουν. 
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2.4 Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ  ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ 

Στην εποχή µας η φωτογραφία ελκύει το ενδιαφέρον σε χιλιάδες 
επαγγελµατίες φωτογράφους.Μεταξύ των σύγχρονων τάσεων, διακρίνονται δυο 
µεγάλα ρεύµατα, για τους φωτογράφους που έχουν την φωτογραφία σαν κύριο µέσο 
βιοπορισµού και γιατους φωτογράφους όπου η εικόνα αποτελεί µέσο έκφρασης των 
ίδιων τους των συναισθηµάτων ή των προβληµάτων του καιρού µαςκαι αποτυπώνουν 
την στιγµή µε καλλιτεχνικό τρόπο. Και στις δυο περιπτώσεις ο φωτογράφος είναι 
δηµιουργός .Το τι βλέπει ο καθένας από τον φακό του διαφέρει πολύ από το τι βλέπει 
ο άλλος. 

Υπάρχουν οι φωτογράφοι που ασχολούνται µε το φωτορεπορτάζ όπως για το 
nationalgeographic, οι οποίοι  αφήνονται στην δύναµη της φύσης και της 
εξερεύνησης. Το πάθος τους είναι να απαθανατίζουν τα όµορφα τοπία και τα ζώα της 
φύσης και να παρουσιάζουν µία ισορροπηµένη και αµερόληπτη εικόνα της φυσικής 
και πολιτικής γεωγραφίας .Τα τελευταία χρόνια οι φωτογράφοι έχουν γίνει πιο 
τολµηροί καθώς φωτογραφίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα , όπως  η 
αναδάσωση, η χηµική ρύπανση, την υπερθέρµανση του πλανήτη καθώς και τα 
απειλούµενα ειδή που είναι υπό εξαφάνιση. 
Η φωτογραφία από τους ερασιτέχνες χρησιµοποιείται  και σε κοινωνικά θέµατα  όπως 
ο ρατσισµός , πόλεµος, θρησκεία κλπ σε σχέση  µε την φωτογραφία από την Σύρια 
που είναι πιο τυποποιηµένο. Ενώ ο επαγγελµατίας που εµπνέεται  µε την στιγµή και 
το θέµα που έχει απέναντι του, θέλει να βγάλει την φωτογραφία όσο το δυνατόν πιο  
ελκυστική. 

Υπάρχουν φυσικά και οι φωτογράφοι µε τον εµπορικό χαρακτήρα τους που 
υποτάσσονται  στην εµπορευµατοποίηση της φωτογραφίας καθώς είναι εφαρµοσµένη 
τόσο στην µόδα όσο στην διαφήµιση ή την ενηµέρωση και παραµένει ένα 
προνοµιούχο µέσο της καταναλωτικής οικονοµίας. Ο επαγγελµατίας φωτογράφος δεν 
πατάει το κουµπί όπως κάνει ο ερασιτέχνης αλλά είναι υπεύθυνος για όλο το τελικό 
αποτέλεσµα για το σωστό φως, την σωστή λήψη και το θέµα . Μπορεί να κάνει τις 
στηµένες φωτογραφίες να µοιάζουν αυθόρµητες. Ο επαγγελµατίας µε τον ερασιτέχνη 
διαφέρει στο ότι ο επαγγελµατίας έχει την ικανότητα να ξέρει από πριν τι θέλει να 
φωτογραφίσει και µπορεί να  µετατρέψει µια φωτογραφία σε έργο τέχνης. Αντιθέτως, 
ο ερασιτέχνης µε την βοήθεια της τεχνολογίας και επεξεργάζονταν την µε φίλτρα θα 
έχει οπτικά µια όµορφη φωτογραφία που θα αποθηκευτεί στο κινητό του. Ο 
ερασιτέχνης δεν γνωρίζει από φωτισµό, δεν γνωρίζει από την σωστή λήψη  και την 
καλαίσθητη εµφάνιση. 
 
 

2.5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙ?! 

Ο Σαρλ Πιερ Μπωντλαίρ ένας από τους σηµαντικότερους Γάλλους ποιητές το 
1840 είχε πει «ότι ο φωτογράφος είναι µια ένοπλη έκδοση µοναχικού περιπατητή που 
κάνει αναγνώριση, στήνει ενέδρα περιπολεί την αστική κόλαση, ο ηδονοβλεψίας που  
κάνοντας βόλτες ανακαλύπτει την πόλη σαν ένα τοπίο από φιλήδονες ακρότητες». 
Ο κάθε  άνθρωπος αντιλαµβάνεται κάποιες καταστάσεις γύρω του διαφορετικά. Τα 
κίνητρα του κάθε ανθρώπου φωτογραφίζοντας είναι ιδιαίτερα για τον καθέναν. 
Κάποιοι  µε την φωτογραφία αναδηµιουργούν βρίσκουν τον εαυτό τους , για 
κάποιους άλλους είναι κοµµάτι ανθρώπινης έκφρασης ,φωτογραφίζουν δηλαδή τις 
ανθρώπινες ψυχές των ανθρώπων πως βιώνουν τον πόνο, τον εκνευρισµό, την χαρά, 
την αγάπη κλπ. Άλλοι φωτογραφίζουν για να ξεπεράσουν κάποιους φόβους τους, 
άλλοι για να αποκτήσουν εµπειρίες, κάποιοι άλλοι από περιέργεια για την 
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ποικιλοµορφία  των ανθρώπων που κυκλοφορούν από διαφορετικές χώρες, 
διαφορετικά κοινωνικά υπόβαθρα και κουλτούρες και άλλοι φωτογραφίζουν για 
εντελώς βιοποριστικούς λογούς καθώς είναι ένα προνοµιούχο µέσο 
κατανάλωσης.Ωστόσο, η εποχή τον φορτίζει, τον εµπνέει, αλλά και αφυπνίζει την 
συνείδηση την δικιά του αλλά και των γύρων του. Φωτογραφίζει τα κοινωνικά 
προβλήµατα και  ενεργοποιεί µάζες ανθρώπων για την επίλυσή τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
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Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 
 
 
 
 
3.1 Η ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η ασπρόµαυρη φωτογραφία από την αρχή της εµφάνισης της είναι η 
όγδοητέχνη, όπως αποκαλείται στον καλλιτεχνικό χώρο. Το ασπρόµαυρο είναι  
χρώµα που είναι συνυφασµένο µε σκηνές κοινωνικής δυστυχίας, δηµιουργεί έντονα 
συναισθήµατα στον θεατή. Μπορεί να µιλήσει, να δακρύσει και να διεγείρει την ψυχή 
του καθενός. Είναι ίσως  λιγότερο ηδονοβλεπτικές , συναισθηµατικές ή ωµά 
ζωντανές Οι τόνοι του γκρι παίρνουν την δικιά τους θέση, οι φόρµες , τα κάδρα , οι 
λεπτοµέρειες πάνω σε ένα καρέ παρέχουν µια διαφορετική αντίληψη για το 
περιεχόµενο που έχει αποτυπωθεί. 

Η ασπρόµαυρη φωτογραφία αντίθετα µε την έγχρωµη αντιστέκεται από τις 
επιρροές που την περιβάλλουν όπως είναι η διαφήµιση, η αισθητική της τηλεόρασης, 
η ακρότητα του µινιµαλισµού και η υπερβολή της αληθοφάνειας. Ακόµη, η 
ασπρόµαυρη φωτογραφία εκµεταλλεύεται  περιοχές χωρίς πληροφορίες όπως το 
απόλυτο άσπρο και το απόλυτο µαύρο και επιτρέπει να λειτουργούν σαν αφηρηµένα 
ποιητικά στοιχεία. Για παράδειγµα στο πάνω µέρος µιας φωτογραφίας µπορεί να 
είναι ο ουρανός αλλά δεν παύει να είναι ένας λευκός όγκος, ενώ στην έγχρωµη 
φωτογραφία ο ουρανός έχει πάντα χρώµα. 
Η κατάργηση της ασπρόµαυρης φωτογραφίας προκλήθηκε µε την είσοδο της 
ψηφιακής φωτογραφίας. Από την φύση της η ψηφιακή φωτογραφία είναι έγχρωµη. Ο 
φωτογράφος έχει την δυνατότητα να κρατήσει το χρώµα στην φωτογραφία του ή να 
το εξαφανίσει αναπληρώνοντας του µε τόνους του ασπρόµαυρου. 

Φωτογράφοι που ασχολήθηκαν µε την ασπρόµαυρη φωτογραφία είναι  ο 
AnselAdams και ο HenriCartierBresson οι οποίοι έδωσαν άλλον αέρα στην 
ασπρόµαυρη φωτογραφία. 
 
 
3.2 Η ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η πρώτη φωτογραφία χρώµατος αποτέλεσε γεγονός το 1861 από τον φυσικό 
JamesClerkMaxwell. Τα έγχρωµα φιλµ διακρίνονται σε έγχρωµα αρνητικά ή έγχρωµα 
θετικά.To πρώτο έγχρωµο φιλµ (autochrome) κυκλοφόρησε ως εµπορικό προϊόν το 
1906 όταν οι αδελφοί Lumiere στη Γαλλία λανσάρισαν µια φωτοευαίσθητη 
εµουλσιόν σε γυάλινες πλάκες που βάσιζε τη δυνατότητα καταγραφής των χρωµάτων 
σε µία οθόνη µε χρωµατισµένους κόκκους (από άµυλο πατάτας). Η ίδια οθόνη ήταν 
αυτή που εξασφάλιζε την αναπαραγωγή των χρωµάτων µετά την εµφάνιση της 
πλάκας. Η τεχνική γνώρισε µεγάλη επιτυχία στα επόµενα χρόνια που  µέχρι να 
εµφανιστούν οι µοντέρνες έγχρωµες εµουλσιόν (Tripack). Το εργοστάσιο των 
αδελφών Lumiere κατασκεύασε και πούλησε πάρα πολλές αυτόχρωµες πλάκες και 
πολλοί φωτογράφοι στην Ευρώπη χρησιµοποίησαν την τεχνική για την καταγραφή – 
κατά κύριο λόγο – τοπίων. Οι αυτόχρωµες πλάκες αποσύρθηκαν οριστικά από την 
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αγορά στα µέσα της δεκαετίας του 1930 όταν η AGFA κυκλοφόρησε το πρώτο ρολό 
έγχρωµου φιλµ ευαισθησίας 5 ISO. Η έγχρωµη φωτογραφίαεφευρέθηκε  το  1867 
στην Γάλλια, και κυριαρχούσε η αντίληψη ότι το χρώµα στην φωτογραφία προσθέτει 
ρεαλισµό. 

Mεταγενέστερο φιλµ από το autochrome ήταν το kodachromeβασισµένο σε 
τρία επιχρωµατισµένα στρώµατα, το κάθε ένα ευαίσθητο σε ένα από τα τρία 
πρωτεύοντα χρώµατα (µπλε, πράσινο και κόκκινο), µε το οποίο άρχισε η νεότερη 
εποχή της έγχρωµης φωτογραφίας στα εργαστήρια της Kodak το 1935. . Ένα χρόνο 
µετά, η Γερµανική εταιρεία Agfa ανέπτυξε τη µέθοδο του Agfacolor.Το 1942 
εµφανίστηκε στην αγορά η ανάλογη βελτίωση Kodacolor, η οποία 40 χρόνια µετά 
συνεχίζει να κυκλοφορεί σε βελτιωµένες συνθέσεις. Τα έγχρωµα φιλµ διακρίνονται 
σε έγχρωµα αρνητικά ή έγχρωµα θετικά (ή διαφάνεις, slides)του, το χρώµα του 
γίνεται αισθητική καθοριστική δύναµη. Ο WalkerEvans αργότερα θα κάνει µια σειρά 
από ενδιαφέροντα έγχρωµα αφηρηµένα Polaroid. 
Από τα µέσα της δεκαετίας του ΄70, η έγχρωµη φωτογραφία είχε επικρατήσει και 
έδειχνε να αποµακρύνει την ασπρόµαυρη από τους περισσότερους χώρους. Συνέβαλε 
στην εξάπλωση της στην µόδα και στην διαφήµιση αλλά και στις γκαλερί 
φωτογραφιών που τότε είχαν ξεκινήσει τα εµπορικά τους βήµατα στον κόσµο της 
τέχνης. Οι γκαλερίστες ενίσχυσαν την έγχρωµη εικόνα καθώς έβλεπαν ότι το κοινό 
επηρεασµένο ακόµα από την ζωγραφική επέλεγε τις έγχρωµες φωτογραφίες. Η 
διαχείριση του χρώµατος αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για τον φωτογράφο, 
καθώς µπορεί να δηµιουργήσει µια αισθητική στο έργο του και να µεταµορφώσει τον 
κόσµο γύρω του. Η έγχρωµη φωτογραφία µπορεί να αποτυπώσει το πραγµατικό και 
να κατέχει αφηγηµατική ικανότητα.  
Πρώτος στην χρήση της έγχρωµης φωτογραφίας ήταν ο WilliamEggleston ο οποίος 
τραβώντας φωτογραφίες µε φιλµ είχε ένα ιδιαίτερο στυλ καθώς οι έντονες 
φωτογραφίες  διέθεταν το Gradientfilm. 

Κάποιοι φωτογράφοι που ασχολήθηκαν µε την έγχρωµη φωτογραφία είναι ο 
LuigiGhirri, ο ToddHido,η DominicaGesicka,οKarine Laval και ο JH Engström. 
OLuigiGhirriγεννήθηκε στην Ιταλία το 1943 και ασχολήθηκε µε τις µινιµαλιστικές 
συνθέσεις µε θέµα τον άνθρωπο. Το χρώµα στις φωτογραφίες του ήταν βασικό 
στοιχείο. Χρησιµοποιούσε το κορεσµό και το contrast(αντίθεση). Υπήρχε απουσία 
του λευκού. Χρησιµοποιούσε διάφορους τονισµούς άλλες φορές κίτρινο ή γαλάζιο 
δηµιουργώντας ονειρικά τοπία µε σκοπό να µεταφέρει την αίσθηση ηρεµίας και 
εσωτερικότητας  στον θεατή. 
Ο ToddHido γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1968 και ασχολήθηκε  µε την αρχιτεκτονική 
φωτογραφία. Με την χρήση του χρώµατος και του φωτός µεταµόρφωνε το τοπίο. 
Χρησιµοποιούσε χρώµα µε µεγάλο κορεσµό το οποίο προερχόταν από τεχνητό 
φωτισµό, όπως τα φώτα των σπιτιών και το φως από τις λάµπες του δρόµου και 
απέδιδε µια αίσθηση µυστηρίου που κάνει το θεατή να φαντάζεται τι υπάρχει µέσα 
στα σπίτια. 
HDominicaGesicka γεννήθηκε το 1981 στην Πολωνία και ασχολήθηκε µε τους 
ανθρώπους. Χρησιµοποιεί φλας και χρωµατιστά gel για να δηµιουργήσει τεχνητές 
διχρωµίες του κόκκινου-µπλε που δίνει χρωµατικό contrast. Mε την χρήση του 
καθαρού λευκού σε συνδυασµό µε το έντονο µετωπικό φλας µεταφέρουν την 
αίσθηση ψύχους. Η διαχείριση του φωτισµού µεταφέρει µια αίσθηση του 
εξωπραγµατικού. 
Η ΚarineLaval γεννήθηκε το 1971 στην Γαλλία φωτογράφιζε αντανακλάσεις στο 
νερό µε ληγµένα φιλµ τα οποία δίνουν µια  ιδιαίτερα κορεσµένη χρωµατική παλέτα 
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στις εικόνες της. Τα χρώµατα φαίνονται ιδιαίτερα δένουν µε το θέµα των 
αντανακλάσεων συνθέτοντας καινούργια τοπία. 
Ο JH Engstrom γεννήθηκε το 1969 στην Σουηδία , φωτογράφιζε στην 
καθηµερινότητα του περιβάλλοντος του που περιλαµβανόταν από γυµνά πορτρέτα 
µέχρι τοπία. Η χρήση του χρώµατος σε µια ξεπλυµένη εκδοχή του  παραπέµπει σε 
εικόνες µιας µνήµης που σβήνουν. Το µαύρο χρώµα είναι απών στις έγχρωµες 
φωτογραφίες, την θέση του έχει το άσπρο χρώµα που εισάγει ο ίδιος σε κοµβικά 
σηµεία. 
 
3.3 Η ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΦΙΑ 

Το µονοχρωµατικό στοιχείο ανήκει ίσως στα πιο παρεξηγηµένα κοµµάτια της 
φωτογραφίας. Πολλοί το ταυτίζουν µε το ασπρόµαυρο αλλά περιπίπτουν σε 
νοηµατικό σφάλµα, καθώς το ασπρόµαυρο είναι µονοθεµατικό αλλά το αντίστροφο 
δεν ισχύει. Καθεµιά απόχρωση µπορεί να αποτελέσει  τη βάση για µονοχρωµατικές  
φωτογραφίες και το όριο είναι µόνο η φαντασία και η ευρηµατικότητα του κάθε 
φωτογράφου. Μια διάκριση µονοχρωµατικών εικόνων που έχουν υποστεί 
επεξεργασία είναι οι σέπια φωτογραφίες ή οι ειδικές εκτυπώσεις όπως είναι η 
κυανοτυπία. Οι πρώτες βασίζονται στο φυσικό χρώµα των αντικειµένων που 
απεικονίζονται ,ενώ οι δεύτερες είναι ο χρωµατικός τόνος µετά από κάποια τεχνική.  

Τοcloseupείναι ένα φωτογραφικό είδος που ευνοεί τις µονοχρωµατικές 
συνθέσεις. Χρησιµοποιώντας τον macroφακό µπορούµε να επιµείνουµε στις 
λεπτοµέρειες όπου δεν φαίνονται µε γυµνό µάτι. Στην µονοχρωµατική φωτογραφία 
προτεραιότητα έχει η σύνθεση, επειδή λείπει η πληροφορία χρώµατος το µάτι 
αναζητά την ταυτότητα της εικόνας  στις φυσικές και γεωµετρικές δοµές αλλά και 
στην επανάληψη και στα µοτίβα, όπως για παράδειγµα τα όµοια επαναλαµβανόµενα 
µονόχρωµα αντικείµενα που βρίσκονται είτε στην φύση(δάσος ή στους αγρούς) ,είτε 
στο αστικό περιβάλλον. Η µονοχρωµατική φωτογραφία γοητεύει διότι δίνει 
προτεραιότητα στο χρώµα  και στην τονικότητα αντί για το θέµα. Ακόµα προκαλεί 
τον δηµιουργό να εκφραστεί µε λιτά µέσα και αφαιρετική διάθεση. Πολύ σηµαντικό 
ρόλο παίζει και η σωστή χρήση των φωτισµών.  
 
 
3.4 ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η αναλογική φωτογραφία ή αλλιώς  η φωτογραφία του φιλµ είναι η µέθοδος 
που  προϋποθέτει την χρήση φιλµ στην κάµερα και µια χηµική διαδικασία για να 
αποτυπωθεί η φωτογραφία. Στα τέλη του 19ο αιώνα πρωτοεµφανίστηκε το φιλµ. Η 
αναλογική φωτογραφία στηριζόταν από πάντα σε µια συµβατή κάµερα ,την ταινία 
του φιλµ και ένα σκοτεινό θάλαµο στον οποίο γινόταν η εµφάνιση. 
Αρχίζοντας από τα κοινωνικά δίκτυα και τις ιστοσελίδες φωτογραφικού περιεχοµένου 
το φιλµ διατηρεί την ύπαρξη του. Έχει την µορφή λευκωµάτων, portfolio και 
συλλόγων. Ακόµη και σήµερα το φιλµ διατηρείται ζωντανό από κάποιους 
φωτογράφους. Μια από τις πιο γνωστές ιστοσελίδες είναι το filmsnotdead.com  η 
οποία είναι κατάλληλη για την πώληση αναλογικών ειδών και εκπαιδεύει και 
µαθαίνει όλες τις τεχνικές που έχουν σχέση µε την αναλογική φωτογραφία. Γνωστός 
φωτογράφος που βραβεύτηκε και ασχολήθηκε µε την αναλογική είναι ο 
DaisukeYokota. 
 

3.5 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Η ψηφιακή φωτογραφία αποτελεί µια σηµαντική εξέλιξη σε ότι αφορά την 
τεχνική της φωτογραφίας. Η  εµφάνιση των ψηφιακών  φωτογραφικών µηχανών 
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άλλαξε τον τρόπο εργασίας των φωτογράφων. Με την ψηφιακή επανάσταση είχαµε 
πολλά πλεονεκτήµατα όπως  η διαδικασία της εµφάνισης και της εκτύπωσης έγινε πιο 
εύκολη καθώς δεν χρειάζεται να εµφανίζουµε όλο το φιλµ αλλά να επιλέγουµε τις 
καλύτερες φωτογραφίες και η εµφάνιση δεν χρειάζεται να γίνεται στο φωτογραφείο 
αλλά onlineβοήθησε θετικά στην χρήση του ρεπορτάζ, στην επιστηµονική έρευνα και 
στην διαφήµιση. Η διαφήµιση που έκανε η ψηφιακή φωτογραφία βοµβάρδισε µε 
ασταµάτητες πληροφορίες τους καταναλωτές ώστε να επιλέγουν ανάµεσα στο 
καλύτερο και το χειρότερο, ανάµεσα στο αναγκαίο και στο περιττό και ανάµεσα σ’ 
αυτό που αφορά τους ίδιους ή τους άλλους, βασικό πλεονέκτηµα είναι και οικονοµία, 
δηλαδή το φιλµ κοστίζει ενώ µε την χρήση της ψηφιακής κάµερας εξοικονοµείς. Με 
την χρήση φιλµ πολλές φωτογραφίες θα είναι κουνηµένες, καµένες ή θολές ενώ µε 
την ψηφιακή µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι όλες οι φωτογραφίες θα είναι καλές 
λόγω της οθόνης που δείχνει τα λάθη. Ακόµη τεχνικά η ψηφιακή µπορεί είναι 
καλύτερη γιατί υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής  στην ευαισθησία της λήψης χωρίς να 
πρέπει να γίνει αλλαγή φιλµ. Επίσης, γρήγορη και εύκολη αποθήκευση στον 
υπολογιστή και µεγάλη διάρκεια ζωής  των ψηφιακών µέσων αποθήκευσης από τις 
διαφορές θερµοκρασίες.  Ένα θετικό είναι και η ταχύτητα καθώς οι φωτογραφίες 
µπορούν να στέλνονται άµεσα οπουδήποτε στον πλανήτη µέσω emailκαι να 
δηµοσιεύονται εύκολα και γρήγορα στις ιστοσελίδες.  
Η πρώτη εµπορική ψηφιακή φωτογραφική µηχανή παρουσιάστηκε το 1990. Σήµερα 
οι ψηφιακές µηχανές αποτελούν σηµαντικά καταναλωτικά προϊόντα ενώ συνεχίζουν 
να εξελίσσονται και να έχουν δυνατότητες βιντεοσκόπησης µε ή χωρίς καταγραφή 
ήχου. Όταν βγάζουµε φωτογραφίες µε µια ψηφιακή κάµερα, το φως προσκρούει σε 
µια ψηφιακή σειρά αισθητήρων. 

Οι αισθητήρες µιας ψηφιακής εικόνας αποτελούνται από έναν αριθµό 
µικροσκοπικών εικονοστοιχείων τα λεγόµενα pixelsπου είναι η συντοµογραφία για 
τις λέξεις "pictureelements", στα οποία αναλύεται η εικόνα. Χρησιµοποιούνται 
εξειδικευµένα εικονοστοιχεία για κάθε ένα από τα τρία βασικά χρώµατα, από  τα 
οποία το καθένα  καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά µε την ένταση του 
εισερχόµενου φωτός από το συγκεκριµένο χρώµα.H εικόνα περνά µέσα από τα 
φίλτρα χρώµατος πάνω από τους µεµονωµένους αισθητήρες.Ο αισθητήρας 
µετατρέπει την εικόνα από κύµατα φωτός σε αναλογικό-ηλεκτρικό σήµα. Το 
αναλογικό σήµα διασχίζει έναν ψηφιακό µετατροπέα (A-D Converter) και 
µετατρέπεται σε ψηφιακό σήµα. Η εικόνα «συµπιέζεται» µε το να «ξεφορτώνεται» 
περιττά pixels, για πιο αποδοτική αποθήκευση.Έπειτα, η ένταση µετατρέπεται σε ένα 
δυαδικό αριθµό που αποτελεί τη 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. Η 
εικόνα µεταφέρεται έπειτα σε µια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης µέσα στη 
φωτογραφική µηχανή, αποκαλούµενη «buffermemory» ή απλά «buffer». Όταν το 
«buffer» είναι πλήρες, η εικόνα αποθηκεύεται στο εξωτερικό αποθηκευτικό µας µέσο 
όπως είναι µία κάρτα µνήµης. Σο µέγεθος του buffer στη µηχανή είναι αρκετά 
σηµαντική υπόθεση. ∆είχνει ουσιαστικά πόσες εικόνες µπορούµε να τραβήξουµε 
διαδοχικά. Εάν διαθέτουµε ένα µικρό buffer στη µηχανή µας, θα πρέπει να 
περιµένουµε λίγο πριν τραβήξουµε διαδοχικές φωτογραφίες. 

Εκτός όµως από την αποθήκευση της φωτογραφίας µέσω της κάρτας µνήµης, 
µια φωτογραφία µπορεί να αποθηκευτεί µε µια νέαεξέλιξη στο χώρο είναι το 
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PhotoCD-ROMτο οποίο αποτελεί ένα είδος οπτικού ψηφιακού δίσκου που 
αποθηκεύει φωτογραφίες σε µορφή ηλεκτρονικού άλµπουµ.  
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: 
raw,jpeg, gif,tiff και  παραδίδονται σε DVDή σε usb.  

Το Rawείναι το ασυµπίεστο αρχείο εικόνας που περιλαµβάνει τις ρυθµίσεις 
της µηχανής και τις πληροφορίες της σκηνής. Όταν τραβάµε φωτογραφίες και 
χρησιµοποιούµε τοRawτότε οι φωτογραφίες είναι ασυµπίεστες και έχουν πολύ 
πληροφορία σχετικά µε την τονικότητα, τα χρώµατα και το φως. Με την λήψη 
ακατέργαστων φωτογραφιών Rawµπορούµε να κάνουµε αλλαγές κρατώντας καλή 
την ποιότητα της εικόνας µας. Ακόµη η χρήση µε rawέχει µεγάλο εύρος για τις 
διορθώσεις σφαλµάτων έκθεσης, µπορείς να επέµβεις και να διορθώσεις ότι δεν σου 
αρέσει και ο χρήστης µπορεί να εξισορροπήσει το λευκό χωρίς να υποβαθµίζεται  η 
ποιότητα της εικόνας. Ωστόσο, έχει και κάποια αρνητικά όπως το πολύ µεγάλο 
µέγεθος αρχείου ,για να διαβάσουµε ένα αρχείο rawθα πρέπει να έχουµε 
προγράµµατα τα οποία κοστίζουν. 

Tojpegείναι συµπιεσµένο αρχείο, χάνει πολύ πληροφορία της εικόνας. Είναι 
µικρό, εύκολο στην διαχείριση στο να το µοιράσουµε , να το χρησιµοποιήσουµε στα 
socialmediaκαι σε εκτυπώσεις χωρίς να το επεξεργαστούµε καθόλου. Στην λήψη µια 
φωτογραφίας ως jpeg η φωτογραφική εφαρµόζει ρυθµίσεις επεξεργασίας που έχουν 
ατέλειες λόγω συµπίεσης τα λεγόµενα artefacts. 

Το gifείναι ένα αρχείο εικόνας το οποίο µπορεί να υποστηρίξει µέχρι 256 
χρώµατα. Πολύ σηµαντικό είναι ότι µε την συµπίεση η εικόνα δεν κινδυνεύει ποτέ. 
Επιπλέον  µπορεί να υποστηρίξει animationκαι να µοιραστεί σε κοινωνικά δίκτυα 
όπως το facebook και το twitter. 

Το tiffείναι ένα αρχείο µε υψηλή ποιότητα εικόνας. Προέρχεται από τις 
αγγλικές λέξεις TaggedImageFileFormat. ∆εν έχει συµπίεση και κρατάει όλη την 
πληροφορία, δηλαδή η εικόνα έχει πολύ καλή ποιότητα. Μπορεί να το ανοίξει 
οποιοδήποτε πρόγραµµα ακόµα και η ζωγραφική που υπάρχει στα windows. 
 
 

3.6 Η ∆ΙΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Το 1888 ήταν µια σηµαντική εποχή όπου ανακαλύφθηκε το φιλµ σε ρολό 
από τον GeorgeEastman. Ο GeorgeEastmanήταν από µια φτωχή οικογένεια. Σε 
ηλικία 14 χρονών άφησε το σχολείο για να δουλέψει και να βοηθήσει την οικογένεια 
του. Το 1874 ξεκίνησε να δουλεύει ως τραπεζικός υπάλληλος. Σχεδίαζε να επισκεφτεί 
τον SantoDomingo και µε την συµβουλή ενός συναδέλφου ήθελε να καταγράψει 
φωτογραφικά το ταξίδι, όµως ο εξοπλισµός  ήταν τεράστιος, βαρύς και δαπανηρός. 
Αγόρασε όλο τον εξοπλισµό αλλά δεν πραγµατοποίησε αυτό το ταξίδι.  
Ήθελε να διερευνήσει τον κλάδο της φωτογραφίας για αυτό και ξεκίνησε να µελετά 
πώς να κάνει την φωτογραφική µηχανή να είναι λιγότερη δυσκίνητη  και ευκολότερη 
στο να την απολαύσει ο άνθρωπος. Αφού είδε µια φόρµουλα για ένα γαλάκτωµα 
"ξηρής πλάκας" σε µια βρετανική έκδοση και πήρε την κηδεµονία από δύο τοπικούς 
ερασιτέχνες φωτογράφους, ο Eastman διαµόρφωσε χαρτί µε βάση τη ζελατίνη και µια 
συσκευή για την επικάλυψη ξηρών πλακών. Το 1880 φεύγει από την τράπεζα και  
µισθώνει τον τρίτο όροφο ενός κτιρίου στην StateStreet στο Ρότσεστερ και άρχισε να 
κατασκευάζει ξηρές πλάκες προς πώληση. Η ιδέα του φάνηκε σταδιακά ότι αυτό που 
έκανε δεν ήταν απλώς να φτιάξει  ξηρές πλάκες, αλλά ότι ξεκινούσε να κάνει τη 
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φωτογραφία µια καθηµερινή υπόθεση, πιο εύκοληκαι όσο το δυνατόν ελαφριά σαν 
ένα  µολύβι. 

Ο Eastmanκατασκεύασε την πρώτη φωτογραφική µηχανή –κουτί(boxcamera) 
το 1888 την Kodak έτσι έβγαλε την πρώτη απλή φωτογραφική µηχανή στα χεριά των 
καταναλωτών. ∆εν άλλαξε µόνο την ιδέα πως θα είναι σχεδιασµένη η φωτογραφική 
µηχανή αλλά και την µεθοδολογία της επεξεργασίας. Εκεί που έπρεπε να έχει κάποιος 
τις γνώσεις για την εµφάνιση των χηµικών και για τον σκοτεινό θάλαµο, ο Eastmanµε 
την απλότητα της χρήσης της φωτογραφικής µηχανής που έφτιαξε µπορούσε να την 
χρησιµοποιήσει και ο καθηµερινός χρήστης για κάποιες προσωπικές φωτογραφίες της 
ζωής µε την οικογένεια του και από ταξίδια χωρίς τεχνικές πολυπλοκότητες. Μεγάλο 
βήµα έκανε στη διαφήµιση και στο marketing. Προώθησε την φωτογραφική σε 
µεγάλες εφηµερίδες της εποχής.  
Στον ίδιο άρεσε πολύ ο ήχος του γράµµατος Κ και έψαχνε  µια λέξη που θα άρχιζε 
από Κ και θα τέλειωνε από Κ. Έτσι γεννήθηκε η λέξη Kodak , αυτό που έψαχνε, 
σύντοµη, εύηχη , που θα µπορούσε να προφερθεί σε όλο τον κόσµο. Από εκείνη την 
στιγµή άνοιξε το δρόµο µε µια πληθώρα νέων προϊόντων και υπηρεσιών για να κάνει 
την φωτογραφία  εύχρηστη, απλή και ευχάριστη. Ήταν ελαφριά και µικρή µε σταθερό 
διάφραγµα και ταχύτητα. Όταν τέλειωνε το φιλµ ο φωτογράφος έστελνε όλη την 
µηχανή στο εργοστάσιο για εµφάνιση και η εταιρεία έστελνε πίσω την µηχανή µε 
καινούργιο φιλµ µαζί µε τυπωµένες φωτογραφίες.Μέχρι το τέλος του 1888 είχαν 
πουληθεί 2,500 Kodakνούµερο µεγάλο για εκείνη την εποχή. Το 1888 κατοχύρωσε 
την εµπορική επωνυµία Kodakσε ΗΠΑ και Βρετανία. Λίγα χρόνια αργότερα, 
τροποποίησε το όνοµα της εταιρείας ωςEastmanKodakCompany. Με το σύνθηµα 
«εσείς πατάτε το κουµπί, εµείς κάνουµε τα υπόλοιπα» γέµισε ο κόσµος ερασιτέχνες 
φωτογράφους. Η σηµερινή Kodak  είναι γνωστή όχι µόνο για την φωτογραφία, αλλά 
για εικόνες που χρησιµοποιούνται σε µια ποικιλία από εγκαταστάσεις αναψυχής , 
ιατρικής , επιχειρηµατικότητας και ψυχαγωγικής δραστηριότητας. Για να κάνει όµως 
γνώστες τις µηχανές  ήθελε ένα σώµα που θα ήταν ξεχωριστό και αν είναι 
αναγνωρίσιµο brand ανά τον κόσµο. 

Ο ΟscarBarnack εργάζονταν το 1902 ως το 1910 στην εταιρεία CarlZeiss 
στην Ιένα. Το 1911 για πρώτη φόρα εργάστηκε στην εταιρεία ΕrnstLeitz η οποία τότε 
δεν κατασκεύαζε φωτογραφικές µηχανές. Έχοντας στο ενεργητικό του την 
κατασκευή µιας κινηµατογραφικής κάµερας η πρώτη από αλουµίνιο και 
προσπαθώντας να εξελίξει κάποια τεχνικά δεδοµένα, συλλαµβάνει µια εξαιρετική 
ιδέα που έµελλε να γράψει ιστορία. Κατασκευάζει µια µικρή κάµερα, διπλασιάζοντας 
το “φόρµα” του κινηµατογραφικού φιλµ και χρησιµοποιεί κάποια καρέ ως 
φωτογραφικό υλικό για να πετύχει κάποιες διορθώσεις στην κινηµατογραφική 
κάµερα µιας και είχε καλλιτεχνική τρέλα µε την ερασιτεχνική φωτογραφία και την 
κινηµατογραφία έχοντας ήδη διαµορφώσει τις δικές του αντιλήψεις για τα δυο, νέα 
σχετικά, επιτεύγµατα της τότε τεχνολογίας. Ο πρώτος παγκόσµιος πόλεµος έχει 
ξεσπάσει ανατρέποντας τα σχέδια της επιχείρησης του Leitz και χρειάζεται να έρθει 
το 1925 για να µπορέσει να παρουσιαστεί στο κοινό η Leica. 
 Η εταιρεία ιδρύθηκε από ErnstLeitz και πήρε το όνοµα του χρησιµοποιώντας τα τρια 
πρώτα γράµµατα του επωνύµου του µε συνδυασµό τις δυο πρώτες συλλαβές  της  
λέξης camera. 
Αυτό γίνεται στην ανοιξιάτικη έκθεση της Λειψίας, ενώ πιο πριν έχουν 
κατασκευαστεί 30 δοκιµαστικά µοντέλα, φτιαγµένα όλα µε το χέρι. 
Η νέα µηχανή προκαλεί µεγάλη αίσθηση, γίνεται το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και 
γρήγορα κερδίζει την προτίµηση των φωτογράφων. Σταδιακά, οι κατασκευαστές της 
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επιφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις από µοντέλο σε µοντέλο, διευκολύνοντας 
αφάνταστα τους φωτογράφους. 
Το µικρό της σχήµα, η ευκολία των χειρισµών, η αθόρυβη λειτουργία της, η 
αξιοπιστία και η οξύτητα των φακών, αλλά και το φιλµ των 35χιλ., αλλάζουν την 
πορεία της φωτογραφίας. Χωρίς τις δυσκολίες µεταφοράς της µηχανής, το 
φωτορεπορτάζ απελευθερώνεται και τα γεγονότα αποτυπώνονται στην γέννησή τους. 
Η εξάπλωσή της σε ολόκληρο τον κόσµο είναι ταχύτατη και στα χρόνια που 
ακολουθούν ένας µεγάλος αριθµός διάσηµων φωτογράφων ταυτίζουν το όνοµά τους 
και το φωτογραφικό τους έργο µε τη Leica. Ο Ρόµπερτ Κάπα ως πολεµικός 
ανταποκριτής καταφέρνει να αποθανατίσει τον Λέον Τρότσκι το 1932 σε οµιλία του 
στους ∆ανούς φοιτητές. Έτσι λοιπόν, η Leica εδραίωσε την φήµη της στα χέρια 
πολλών φωτογράφων και έγινε µύθος εξ’ αιτίας του αποτελέσµατος που επέφερε στο 
έργο τους. Είναι η πλέον λιτή κάµερα, που το σώµα της φέρει τα αυστηρώς 
απαραίτητα, συµπυκνώνοντας την ευφυΐα των κατασκευαστών της, την ποιότητα των 
υλικών, την αυθεντικότητα και την µέγιστη αποτελεσµατικότητα. Μια χειροκίνητη 
φωτογραφική µηχανή µε “µηδενική νοηµοσύνη”, αφού όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι άνθρωποι της Leica, όλη την νοηµοσύνη την φέρει ο φωτογράφος. 
Κάθε φωτογραφική µηχανή Leica θεωρείται σχεδόν “µοναδικό κοµµάτι”, καθώς κάθε 
µέρος της συντίθεται µε το χέρι, µε την χαρακτηριστική γερµανική ακρίβεια. Ένας 
λεπτοµερής έλεγχος για κάθε µηχανή ξεχωριστά, δίνει την εγγύηση άψογης χρήσης 
στα χέρια του φωτογράφου. Με µια Leica αφήνεται άπλετα “ωφέλιµος χώρος” για το 
ανθρώπινο µυαλό και έτσι µένει στον φωτογράφο όλη η διαδικασία της µετατροπής 
µιας απλής καθηµερινής εικόνας σε ένα έργο τέχνης. Η µεγάλη ανταµοιβή της Leica 
είναι ο µύθος που της πρόσφεραν µε το έργο τους µεγάλοι φωτογράφοι, όπως οι 
Αντρέ Κερτέζ, Ανρί Καρτιέ Μπρεσσόν, Ρόµπερτ Φράνκ, Ουίλιαµ Κλάιν κ.α.Το 1952 
η Leica δηµιούργησε υποβρύχιες κάµερες για το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ . Στις 
µέρες µας αυτές οι κάµερες πωλούνται για µεγάλα ποσά σε δηµοπρασίες. 
Έπειτα, από αυτές τις µεγάλες εταιρείες που αφήνουν ακόµα και σήµερα το 
καλλιτεχνικό τους στίγµα σειρά παίρνουν η Nikon, η Canon,η Pentax, η Olympusκ.α. 
 
 
3.7  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 

Η φωτογραφική µηχανή είναι ένα οπτικό σύστηµα που µε την βοήθεια του 
φωτός χρησιµοποιείται για την λήψη φωτογραφιών. Όλες οι φωτογραφικές µηχανές 
έχουν ένα σώµα, ένα φακό και ένα φωτοφράκτη. Το σώµα είναι ένα φωτοστεγές 
"κουτί" που περιέχει το φιλµ, στο οποίο θα καταγραφεί η εικόνα. Ο µόνος τρόπος για 
να µπει φως στο κουτί αυτό, είναι διά του φακού. Ο φακός εστιάζει φως. Στην 
περίπτωση της φωτογραφικής  µηχανής, εστιάζει το φως επάνω στο φιλµ. 
Ο φωτοφράκτης ή κλείστρο (shutter) της φωτογραφικής µηχανής ανοίγει και κλείνει 
το άνοιγµα του φακού. Το φως µπορεί να µπει στη φωτογραφική µηχανή µόνο όταν 
είναι ο φωτοφράκτης ανοικτός. 
Η µηχανή cameraobscura ήταν ένα σκοτεινό κουτί που µπορούσε να τοποθετηθεί ένα 
φωτοευαίσθητο υλικό. Το φως περνάει από µια µικρή τρυπά και σχηµατίζει στην 
απέναντι  πλευρά ένα ανεστραµµένο φωτεινό είδωλο.Αυτό το σκοτεινό κουτί 
εξελίχθηκε και δηµιούργησε την σηµερινή φωτογραφική  µηχανή µε τους 
πολλαπλούς αυτοµατισµούς. . Αυτό οφείλεται στην ευθύγραµµη µετάδοση του φωτός 
και είναι η βασική ιδιότητα του που οδήγησε στη φωτογραφία και στη φωτογραφική 
µηχανή. 
Σήµερα υπάρχουν πολλοί τύποι φωτογραφικών µηχανών, που µπορούµε να τους 
ταξινοµήσουµε ανάλογα µε τις διαστάσεις του φιλµ που χρησιµοποιούν, το είδος του 



32 

 

σκόπευτρου, τη θέση του φωτοφράκτη και ανάλογα µε τα διάφορα δευτερεύοντα 
εξαρτήµατα. 
Οι φωτογραφικές µηχανές διακρίνονται µε βάση το µέγεθος του ειδώλου (format), 
που µπορούν να αποτυπώσουν πάνω στο φιλµ. Έτσι έχουµε µηχανές µεγάλου, 
µεσαίου ή µικρού “format”. 
Ανάλογα µε τον τρόπο σκόπευσης διακρίνονται σε µηχανές µε σκόπευτρο, 
µονοοπτικές ρεφλέξ, διοπτικές ρεφλέξ και µηχανές στούντιο.  
Είδη φωτογραφικών µηχανών είναι η µηχανή µικροσκοπικής οπής, η µηχανή για φιλµ 
δίσκου, η µηχανή κασέτας 110, η µηχανή 35 χιλ. µε σκόπευτρο για απευθείας 
σκόπευση, η µηχανή 35 χιλ. µονοοπτική “ρεφλέξ” SLR, η µηχανή µε φιλµ σε ρολό 
και απευθείας σκόπευση, η µηχανή µονοοπτική “ρεφλέξ” µε φιλµ σε ρολό, η µηχανή 
διοπτική “ρεφλέξ”, η µηχανή στούντιο, η µηχανή µινιατούρα, η µηχανή στιγµιαίας 
φωτογραφίας και άλλες ειδικές όπως κατασκοπικές,υποβρύχιες κλπ. 
Οι φωτογραφικές µηχανές ερασιτεχνικής ή επαγγελµατικής χρήσης  διακρίνονται σε 
δυο κατηγορίες τις συµπαγείς (compact) και στις µονοοπτικές (SLR). Τεχνολογικά 
χωρίζονται στις φωτογραφικές µηχανές µε φιλµ και στις ψηφιακές φωτογραφικές 
µηχανές. 

Οι µηχανές compact είναι µικρές, απλές στην χρήση και εύκολες στην 
µεταφορά. Είναι γνωστές και ως pointandshoot δηλαδή σηµαδεύω και φωτογραφίζω 
σε ελεύθερη µετάφραση. Πολλά compact µοντέλα διαθέτουν ενσωµατωµένους 
φακούς, µηχανισµούς για τον έλεγχο της έκθεσης και ειδικά εφέ. Ακόµη, το 
σκόπευτρο δίνει µόνο µια προσεγγιστική αναπαράσταση της σκηνής που πρόκειται 
να φωτογραφηθεί, δεν έχει δηλαδή την δυνατότητα να δείξει τι είναι εστιασµένο και 
σε κοντινή απόσταση καδράρει την σκηνή διαφορετικά από τον φακό. Σήµερα οι πιο 
πολλές compact χρησιµοποιούν ψηφιακό αισθητήρα για την εγγραφή της εικόνας και 
χρησιµοποιούν φιλµ 35mm αποτυπώνοντας φωτογραφίες σε διαστάσεις 36x24mm. 

Οι µηχανές SLR(singlelensreflex) είναι οι πιο ευέλικτες φωτογραφικές 
µηχανές που υπάρχουν. Ο βασικός λόγος στον οποίο οφείλεται η ευελιξία µιας 
SLRφωτογραφικής µηχανής είναι ότι αποτελεί ένα  σύστηµα στο οποίο µπορεί να 
προσαρµόζεται ώστε να καλύπτει πολλές ανάγκες. Οι περισσότερες παρέχουν την 
δυνατότητα αλλαγής φακού, επιτρέποντας στον φωτογράφο να  αλλάζει το οπτικό 
πεδίο και τη µεγέθυνση για την φωτογράφιση οποιουδήποτε θέµατος. Πήρε το όνοµα 
της από το σύστηµα σκόπευσης που χρησιµοποιεί. Το σκόπευτρο δεν βρίσκεται στην 
ιδία γραµµή µε το φακό, άλλα χρησιµοποιείται ένας καθρέφτης και ένα πρίσµα που 
επιτρέπει στον φωτογράφο να βλέπει την εικόνα µέσα από τον φακό του. Ο 
καθρέφτης είναι τοποθετηµένος σε γωνιά 45 µοιρών, αποσύρεται κατά την λήψη και 
επιτρέπει το φως  να φτάσει στον ψηφιακό αισθητήρα ή στο φιλµ µε αποτέλεσµα να 
µπορεί να επιτρέπει να καδράρει τις λήψεις µε ακρίβεια µε την χρήση οπουδήποτε 
φακού. Οι πιο απλές SLRφωτογραφικές µηχανές χρησιµοποιούν 35mmκαι 
προσφέρουν λιγότερες ευκολίες και ηλεκτρονικές λειτουργιές από ότι τα ψηφιακά 
µοντέλα. Όλες οι SLR έχουν µεγάλη ποικιλία στον τρόποχειρισµού τόσο της 
ταχύτητας όσο και του διαφράγµατος επιτρέποντας απεριόριστο δηµιουργικό έλεγχο 
της εικόνας. Επίσης µπορούν να δεχτούν διαφορετικούς φακούς από ευρυγώνιους 
µέχρι και τηλεφακούς εξαιρετικού ζουµ και περιλαµβάνουν µεγάλη ποικιλία από 
ρυθµίσεις και δεκάδες αξεσουάρ τα οποία µπορεί να επιλέξει ο φωτογράφος ανάλογα 
µε αυτά που έχει εκείνη την ώρα ανάγκη να φωτογραφίσει. Τα δυο πλεονεκτήµατα  
που έχουν οι φωτογραφικές µηχανές SLR είναι το υψηλό κόστος και ο µεγάλος όγκος 
τους. 

Η φωτογραφική µηχανή στούντιο είναι το απόλυτο εργαλείο για τον 
επαγγελµατία φωτογράφο. Περιλαµβάνει έναν φακό και το φωτοφράχτη, µια 
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φυσούνα επέκτασης που µέσω αυτής ελέγχουµε την απόσταση φακούς πλάτης. Η 
βασική διαφορά της µηχανής στούντιο είναι ότι µας επιτρέπει απόλυτο έλεγχο στην 
προοπτική και στο βάθος πεδίου της φωτογραφικής εικόνας. 
Η φωτογραφική µηχανή µε καθρέπτη διακρίνεται σε δυο κατηγορίες την διοπτική 
ρεφλέξ και την µονοοπτική ρεφλέξ.  

Η διοπτικη ρεφλέξ έχει δυο φακούς. Ο ένας φακός σκόπευσης βρίσκεται στο 
πάνω µέρος και ο δεύτερος που εστιάζει το φως στο φιλµ κοιτάζει κάτω προς αυτόν 
όρος ρεφλέξ σηµαίνει ότι υπάρχει ένας καθρέπτης µέσα στη µηχανή που ανακλά την 
εικόνα του αντικειµένου προς τα επάνω, προς το µάτι του φωτογράφου. Οι διοπτικές 
φωτογραφικές µηχανές ρεφλέξ είναι µεγαλύτερες από τις µηχανές τηλεµέτρου. 
Χρησιµοποιούν φιλµ µεγαλύτερου µεγέθους και µπορούν να παράγουν θαυµάσιες 
φωτογραφίες. Όµως είναι βαριές και ακριβές. Συνεπώς χρησιµοποιούνται γενικά από 
επαγγελµατίες και απαιτητικούς ερασιτέχνες φωτογράφους. Στις διοπτικες ανήκουν 
και οι φωτογραφικές µηχανές απευθείας σκοπεύσεως( viewcamera) οι οποίες είναι οι 
πιο µεγάλες από όλες και µοιάζουν µε ακορντεόν, επειδή ο φακός είναι σχεδιασµένος 
στο πίσω µέρος της φωτογραφικής µηχανής µε µια φυσούνα που διπλώνει. Λογω του 
µεγέθους τους είναι προσαρµοσµένες σε µια βάση µε τρια πόδια, το λεγόµενο 
τρίποδο. Ακόµη, χρησιµοποιεί ένα φιλµ για κάθε φωτογράφιση. Όταν µεγεθύνονται 
τα αρνητικά, για να εµφανισθεί µια φωτογραφία, µεγεθύνονται επίσης οι ατέλειες του 
φιλµ και αυτό γιατί τα αρνητικά που παράγονται από µία φωτογραφική µηχανή απ' 
ευθείας σκοπεύσεως είναι αρχικώς µεγάλα, δεν χρειάζεται να µεγεθυνθούν τόσο 
πολύ, για να παραχθεί η φωτογραφία. Άρα το πλεονέκτηµα αυτής της µηχανής είναι 
πολύ ευκρινείς λεπτοµέρειες, όπως επίσης έχει την ικανότητα να εστιάζει µε ακρίβεια 
και σε αρκετό βάθος το θέµα. Αυτό συµβαίνει επειδή ο φακός και το σύστηµα που 
κρατά το φιλµ µπορούν να πάρουν κλίση, για να αλλάξουν την προοπτική. Ο 
φωτογράφος έχει πολλά περιθώρια ελέγχου. 

Η µονοοπτική ρεφλέξ  είναι ο πιο κλασσικός τύπος φωτογραφικών µηχανών 
οπού η σκόπευση του θέµατος γίνεται µέσα από τον φακό,χρησιµοποιώντας φιλµ των 
35mm.Οι µηχανές αυτές φέρουν έναν µετακινούµενο καθρέφτη τοποθετηµένο 
ανάµεσα στο φακό και το φιλµ από το οποίο αντανακλάται το είδωλο στο 
υπερκείµενο και  φτάνει διορθωµένο στο σκόπευτρο της µηχανής. Με την 
ενεργοποίηση λήψης οκαθρέπτης υψώνεται και το φως του ειδώλου προσπίπτει απ΄ 
ευθείας στο φιλµ. 

Οι µηχανές µεσαίου φόρµα προσφέρουν µεγάλη περιοχή εικόνας από τις 
περισσότερες ψηφιακές και αναλογικές 35mmκαι δίνουν πιο µεγάλη ευκρίνεια. 
Παραδοσιακά χρησιµοποιούν ρολό φιλµ το οποίο ξετυλίγεται από τη µια θήκη και 
προωθείται στην άλλη µετά από κάθε λήψη και προστατεύεται από το φως κατά την 
διάρκεια τοποθέτησης και εξαγωγής µε µια προστατευτική χάρτινη συσκευασία. Ο 
χαρακτηρισµός µεσαίου φόρµα καλύπτει µια γκάµα µηχανών που παράγουν αρκετές 
διαφορετικές µορφές εικόνας. Χρησιµοποιούν συνήθως 120φιλµ. Υπάρχουν σε 
διαφορετικά σχήµατα αλλά το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι το µέγεθος. 

Η φωτογραφική µηχανή απευθείας σκόπευσης που ανήκει στην κατηγορία 
των φακών µε 35mm µε µόνιµο φακό µεσαίου κόστους περιλαµβάνει πολλές 
συµπαγείς µηχανές µε τηλέµετρο. ∆ιαθέτουν φωτόµετρα γενικής µέτρησης  και 
αυτόµατη εκφώτιση. Η εστίαση µε το τηλέµετρο είναι καθαρή και µε ακρίβεια και οι 
ήσυχοι φωτοφράκτες βοηθούν στην φωτογράφιση των άγριων ζώων. 

Η στιγµιαία φωτογραφία, πρόκειται για την εµφάνιση της εικόνας αµέσως 
µετά την λήψη της.Τα µειονεκτήµατα της είναι το υψηλό κόστος των φιλµ και η 
αδυναµία αναπαραγωγής αφού δεν υπάρχει αρνητικό. Ο ΕdwinLandτο 1937 ίδρυσε 
την εταιρεία PolaroidCorporationόπου τραβούσε φωτογραφίες σε άµεση εµφάνιση. Η 
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Model 95 ήταν µια µεγάλη σε µέγεθος µηχανή που χρησιµοποιούσε φιλµ µε 
ενσωµατωµένα χηµικά. Η χρήση της δεν ήταν απλή γιατί χρειάζονταν να φορτωθούν 
δυο ρολά στην µηχανή και µετά την λήψη να αφήσει κανείς τα χηµικά να απλώνονται 
στο φιλµ να δράσουν για ένα  περίπου λεπτό. Η Polaroidεξελίχθηκε τόσο που έγινε 
προσιτή από όλους µέχρι την ψηφιακή ανακάλυψη.  

Οι υποβρύχιες φωτογραφικές µηχανές διαθέτουν ειδικά συστήµατα 
υδατοστέγνωσης τα οποία επιτρέπουν να φωτογραφίζουν χωρίς πρόβληµα µέσα στο 
νερό και να φτάνουν σε βάθος 100 µέτρων. Παίρνουν φιλµ 35mm, φλας κλπ. 

Οι πανοραµικές φωτογραφίες είναι οι φωτογραφίες µεγάλης οπτικής γωνιάς 
χάριν στον µηχανισµό που διαθέτουν, που τους επιτρέπουν την περιστροφική κίνηση 
του φακού προκειµένου να καλύψει την µακρόστενη επιφάνεια φιλµ που 
χρησιµοποιούν. 
 
 
            3.7.1 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΣΗ ΜΙΑ ΚΑΛΗΣ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ο άνθρωπος ξεκίνησε να φωτογραφίζει πρώτα απλά µε µια φωτογραφική 
µηχανή ότι του κινούσε την περίεργα. Πρώτα µέσα από τη φύση και τα ζώα, 
κάποιους ανθρώπους που ήθελε να απεικονίσει κάποιους χαρακτήρες και κατά την 
διάρκεια της πορείας του εξελίχθητε πολύ  θέλοντας να ξεφύγει από τα ιδία και τα 
ιδία. Χρησιµοποίησε  σύγχρονα µηχανήµατα όπως φακούς, φίλτρα, φιλµ, φλας,  
ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ, και κάποιες  τεχνικές όπως την εστίαση, την έκθεση 
ταχύτητα κλείστρου και τον φωτισµό για  να δηµιουργήσει µια όµορφη εικόνα. 

Ο φακός είναι το ΄΄µάτι΄΄ της µηχανής και εκτελεί πολλές σηµαντικές 
λειτουργίες κατά τη φωτογράφηση.  Μια σηµαντική λειτουργιά του φακού είναι το 
οπτικό του πεδίο που καθορίζει το τµήµα του κόσµου εµπρός από τον φωτογράφο 
που θα περιληφθεί στην λήψη . Ένας τηλεφακός µεγάλης εστιακής απόστασης 
αποµονώνει τις αποµακρυσµένες  λεπτοµέρειες γεµίζοντας µε αυτές το κάδρο, ενώ 
ένας ευρυγώνιος φακός µικρής εστιακής απόστασης παρέχει πολύ πιο ευρύ οπτικό 
πεδίο. Σήµερα οι περισσότεροι φακοί είναι φακοί zoom και παρέχουν ένα εύρος 
εστιακών αποστάσεων χωρίς να απαιτούν αλλαγή φακού. Ωστόσο, οι µηχανές µε 
εναλλάξιµους φακούς µπορούν να χρησιµοποιούν φακούς σταθερής εστιακής 
απόστασης ως εναλλακτική επιλογή των φακών zoom.  

Oι φακοί χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες ανάλογα µε το οπτικό τους 
πεδίο. Ένας κανονικός φακός λαµβάνει  εικόνα όπως βλέπει και το ανθρώπινο µάτι, 
όµως οι τηλεφακοί έχουν στενό οπτικό πεδίο και µεγάλη εστιακή απόσταση. Ένας 
ευρυγώνιος έχει ευρύτερο οπτικό πεδίο και µικρότερη εστιακή απόσταση από έναν 
στάνταρ.  

Οι στάνταρ φακοί κατέχουν µια ιδιαίτερη θέση στη φωτογραφία επειδή 
παρέχουν εστιακές αποστάσεις οι οποίες προσεγγίζουν το κεντρικό οπτικό πεδίο των 
µατιών σας. ∆ίνουν συνήθως πολύ φυσική όψη ενός θέµατος συγκριτικά µε 
οποιοδήποτε  φακό άλλης εστιακής απόστασης. Για µηχανές µεσαίου φόρµα 6Χ6 cm, 
ως στάνταρ  θεωρείται ένας φακός  80mm, για µηχανή 35mm  ένας φακός 50mm. Οι 
φακοί µε στάνταρ εστιακές αποστάσεις είναι διαθέσιµοι για όλους τους τύπους 
µηχανών. Οι µικροί στάνταρ zoom φακοί, οι οποίοι επιτυγχάνουν ρυθµίσεις από 
τηλεφακού ως ευρυγωνίου, ενσωµατώνονται σε πολλές zoomcompact µηχανές. 
Ακόµη, η ευχρηστία, το µικρό βάρος και η προσιτή τιµή έχουν φέρει τους στάνταρ 
zoom φακούς στην πρώτη θέση των προτιµήσεων. 
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Οι ευρυγώνιοι φακοί συναντώνται σε περισσότερες µηχανές και zoom από 
οποιοδήποτε άλλο τύπου φακού. Ακόµη και στις άπλες µηχανές µιας χρήσης, ο 
ενσωµατωµένος  πλαστικός φακός τους είναι ένα µέτριος ευρυγώνιος. Είναι 
εύχρηστοι στην καθηµερινότητα  δίνουν εντυπωσιακή προοπτική στην εικόνα. Οι 
δηµοφιλέστερες ευρυγώνιες εστιακές αποστάσεις είναι 35mm και 28mm. Συχνά µια 
από αυτές τις εστιακές αποστάσεις αποτελεί επίσης τη ρύθµιση µεγίστου εύρους για 
compact και ψηφιακές µηχανές µε ενσωµατωµένο µόνιµο φακό ζουµ. Με έναν  φακό 
24mm η επίδραση είναι ακόµα πιο έντονη .  

Oι σταθεροί φακοί ήταν παλιά πιο δηµοφιλής µεταξύ φωτογράφων, 
αρχιτεκτονικών κατασκευών και τοπιών, αλλά η συγκεκριµένη εστιακή απόσταση 
περιλαµβάνεται στο εύρος πολλών εξιδανικευµένων ευρυγώνιων φακών ζουµ. 
Βεβαία µερικές φόρες οι παραµορφώσεις είναι ευπρόσδεκτες και η µεγιστοποίηση 
τους µπορεί να βελτιώσει την εικόνα. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον 
τονισµό της γραµµικής προοπτικής χρησιµοποιώντας έναν φακό 24mm. 

Οι υπέρ ευρυγώνιοι φακοί είναι χρήσιµοι σε περιορισµένους χώρους επειδή 
δεν στρεβλώνουν τις ευθείες γραµµές . Οι εστιακές αποστάσεις κυµαίνονται περίπου 
14mm έως 21mm. Οι υπέρ ευρυγώνιοι φακοί είναι σχεδιασµένοι για να έχουν µια 
κανονική όψη του κόσµου µε διόρθωση εγγενών παραµορφώσεων ενός οπτικού 
πεδίου µε τόσο µεγάλο εύρος.  Είναι διαθέσιµοι για µηχανές µεγάλου φόρµα και 
ορισµένες µηχανές µεσαίου φόρµα. Ένας από τους λογούς για τη χρήση ενός υπέρ 
ευρυγωνίου φακού είναι ο χειρισµός της προοπτικής ,ο φακός µεγεθύνει οτιδήποτε 
βρίσκεται κοντά στη µηχανή και τονίζει το προσκήνιο. Οι παραµορφώσεις που 
εισάγει αυτή η συµπεριφορά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για δηµιουργικά εφέ. 
Χρησιµοποιείται για χρήση εσωτερικών χώρων και για την δηµιουργία αίσθησης 
βάθους και της απόστασης. 

Οι τηλεφακοί σας επιτρέπουν να βλέπετε µακριά, µεγεθύνοντας την σκηνή 
που βρίσκεται µπροστά σας και αποµονώνοντας ένα µικρό µέρος της. Ως τηλεφακός 
θεωρείται οποιοσδήποτε φακός µε εστιακή απόσταση αισθητά µεγαλύτερη από την 
τυπική για συγκεκριµένο φόρµα. Για χρηστές µηχανών 35mm οι τηλεφακοί 
θεωρούνται ότι ξεκινούν από 70mm αλλά αυτή η κατηγορία παρέχει µε διάφορα το 
µεγαλύτερο εύρος. Η µεγίστη εστιακή απόσταση περιορίζεται µόνο από το κόστος 
και την πρακτικότητα. Ο τηλεφακός σας επιτρέπει να καταγράφετε ΄΄σφιχτές΄΄ 
συνθέσεις όταν δεν είναι πρακτικό να πλησιάσετε κοντύτερα στο θέµα και να 
χρησιµοποιήσετε ένα φακό µε µικρότερη εστιακή απόσταση. Επίσης, επηρεάζουν και 
την προοπτική κάνοντας τα επίπεδα σε διαφορετικές αποστάσεις . Η αφύσικη µη 
στάνταρ οπτική κάνει τα αντικείµενα να βρίσκονται  σε διαφορετικές αποστάσεις  να 
εµφανίζονται πιο κοντά µεταξύ τους από ότι είναι στην πραγµατικότητα. Ακόµα, οι 
τηλεφακοί είναι χρήσιµοι στην προσωπογραφία ,χρησιµοποιούν µεγάλα διαφράγµατα 
και φλουτάρουν εύκολα το φόντο. 
 Ο γρήγορος φακός έχει µεγάλο διάφραγµα, µπορεί να είναι ιδιαίτερο χρήσιµο 
σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού. ∆ίνει ακόµα την δυνατότητα να κρατηθεί η 
ταχύτητα του κλείστρου  σε επαρκές επίπεδο για το πάγωµα της δράσης και την 
αποτροπή του φλοταρίσµατος λόγω κίνησης της µηχανής. Ακόµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και για την φωτογράφιση του λυκόφως χωρίς να χρειαστεί η χρήση 
του τριπόδου. Επίσης µε ένα γρήγορο κανονικό φακό µπορεί να αποφύγει τη χρήση 
φλας σε συνθήκες ηµίφως και έτσι να κρατήσει το φυσικό φως και να δηµιουργήσει 
ατµόσφαιρα. Φακοί µε γρήγορο διάφραγµα είναι διαθέσιµοι στις περισσότερες 
δηµοφιλείς εστιακός αποστάσεις για ψηφιακές και αναλογικές µηχανές 35mm. Είναι 
ακριβότεροι, βαρύτεροι και µεγαλύτεροι από τους κανονικούς. Ένας τηλεφακός zoom 
70-200mm µπορεί να έχει µέγιστο διάφραγµα f/4-5.65. Μια γρήγορη έκδοση αυτού 
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του φακού είναι να επιτρέπει τη χρήση f/2.8 σε όλες τις εστιακές αποστάσεις. ∆υο 
βασικοί φακοί για τους φωτορεπόρτερ αθλητικών γεγονότων είναι οι 300mmf/2.8 και 
400mmf/2.8 οι οποίοι επιτρέπουν να χρησιµοποιείται ταχύτητα κλείστρου και 
τέσσερις φορές γρηγορότερη από έναν απλό ή zoom φακό. 

Οι φακοί fisheye αποτελούν µια αξιοσηµείωτη εξαίρεση φακών, καθώς 
κατασκευάζονται ώστε να παράγουν παραµορφωµένες εικόνες στις οποίες οι 
κατακόρυφες και οριζόντιες γραµµές καµπυλώνουν προς τα έξω. Υπάρχουν δυο τύποι 
φακών οι κυκλικοί και οι πλήρους καρέ. Όλοι δηµιουργούν  ένα κυκλικό πεδίο 
φωτός. Με ένα φακό κυκλικού τύπου στρογγυλοποιείται η ιδία  εικόνα και 
χρησιµοποιείται µόνο το κεντρικό τµήµα του φιλµ ή του αισθητήρα εικόνες. Οι 
γωνιές της εικόνας συνεπώς είναι µαύρες. Ο φακός κυκλικού τύπου κατασκευάζεται 
µόνο για ψηφιακές και αναλογικές µηχανές SLR 35mm και έχουν εστιακή απόσταση 
8mm και οπτικό πεδίο 180 µοίρες. Ορισµένοι φακοί fisheye διαθέτουν 
ενσωµατωµένα φίλτρα ,ενώ άλλοι επιτρέπουν την εισαγωγή φίλτρων ζελατίνης 
κοµµένο στα µετρά τους. 

Οι φακοί µετατόπισης ή αλλιώς προοπτικής χρησιµοποιούνται από τους 
φωτογράφους αρχιτεκτονικών κατασκευών . Επιτρέπουν φωτογράφηση ψηλών 
κτηρίων  χωρίς να δείχνουν ότι συγκλίνουν παράλληλες γραµµές επειδή η σχεδίαση 
των φακών σηµαίνει ότι η µηχανή δεν χρειάζεται να στραφεί προς τα επάνω για να 
χωρέσει στην φωτογραφία όλο το κτήριο. Ο φακός µετατόπισης επιτρέπει την 
µετακίνηση προς τα κάτω ή πλαγία παρέχοντας µια ποικιλία χρησίµων εφέ. 

Οι φακοί macro έχουν σαν σηµαντικό στοιχειό την εστίαση κοντινής 
απόστασης. Όσο πιο κοντά µπορεί να πλησιάσει ένας φακός στο θέµα τόσο 
µεγαλύτερη είναι η µεγέθυνση και τα µικρά αντικείµενα εµφανίζονται µεγάλα στο 
κάδρο. Η πραγµατική µεγέθυνση εξαρτάται από την εστιακή απόσταση και την 
απόσταση εστίασης. Ορισµένοι φακοί µπορεί να προσφέρουν µέγιστο συντελεστή 
µεγέθυνσης 1:12 (δηλαδή η εικόνα είναι το ένα δωδέκατο του πραγµατικού µεγέθους 
του θέµατος). Οι πραγµατικού φακοί macro µπορούν να δώσουν επάνω στον 
αισθητήρα µια εικόνα µε πραγµατικό µέγεθος δηλαδή συντελεστή 1:1. Ένας φακός 
macro είναι ανεκτίµητος όχι µόνο για την φωτογράφηση µικροσκοπικών 
αντικειµένων όπως έντοµα και κέρµατα αλλά και για τις λεπτοµέρειες σε 
οποιοδήποτε θέµα. Οι κοντινές λήψεις µπορούν να αποκαλύψουν µοτίβα και σχήµατα 
που συνήθως δεν γίνονται αντιληπτά. 

Οι φακοί µπορούν να δεχτούν και διάφορα αξεσουάρ και προσαρτήµατα για 
ακόµη µεγαλύτερο και ιδιαίτερο αποτέλεσµα στην φωτογραφία. 

Οι σωλήνες επέκτασης είναι ένα από αυτά. Τοποθετείται µεταξύ του φακού 
του σώµατος της φωτογραφικής µηχανής  και επιτρέπει την εστίαση πιο κοντά µε 
έναν συµβατικό φακό, αυξάνοντας την απόσταση µεταξύ του αισθητήρα και του 
φακού. Συχνά οι σωλήνες πωλούνταν σε σετ των τριών κάθε ένας  µε διαφορετικό 
µήκος. Χρησιµοποιούνται µεµονωµένα , σε ζεύγη όλοι µαζί για διαφορετικές 
µεγεθύνσεις. Χρησιµοποιούνται σε σταθερούς φακούς ή φακούς ζουµ. 

Οι φυσούνες είναι ένα άλλο προσάρτηµα. Η φυσούνα είναι µεταβλητού 
µήκους και επιτρέπει να αλλάζετε η απόσταση µεταξύ φακού και µηχανής. Μπορεί 
να επεκταθεί ή να συρρικνωθεί χρησιµοποιώντας ένα οδοντωτό σύστηµα µεγέθυνσης 
που δίνει στις εικόνες είναι 4 φορές µεγαλύτερες από το πραγµατικό µέγεθος µε 
στάνταρ φακό. Παρέχουν µεγεθύνσεις ως 20x. H µονάδα τοποθετείται σε µια ράγα 
εστίασης η οποία βιδώνεται σε ένα τρίποδο και µπορεί να κινηθεί εµπρός και πίσω 
για εστίαση της εικόνας. 

Υπάρχουν διαθέσιµα εκατοντάδες διαφορετικά είδη φίλτρων τα οποία 
αλλάζουν την εικόνα µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους.  Κάποια από αυτά 
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δηµιουργούν ψυχεδελικά εφέ ,ενώ κάποια άλλα είναι τόσο διακριτικά που καν δεν 
φαίνονται τι κάνουν πραγµατικά. Ένα φίλτρο µπορεί ακόµα να χρησιµοποιηθεί και 
για την προστασία του φακού από χτυπήµατα και γρατζουνιές. Πολλοί φωτογράφοι 
χρησιµοποιούν µόνιµα ένα φίλτρο UV ή skylight. Eίναι σχεδιασµένα για να µειώνουν 
την ποσότητα του υπεριώδους φωτός που φτάνει στο φιλµ και είναι ιδιαιτέρα χρήσιµα 
για µεγάλα υψόµετρα και σε παράκτιες περιοχές, επειδή συµβάλουν στην µείωση της 
µπλε χροιάς που αποκτά ο ορίζοντας σε τέτοιας τοποθεσίες. Επίσης το φίλτρο 
skylight 1A έχει χρώµα πορτοκαλί και χρησιµοποιείται για θερµές εικόνες. Άλλο ένα 
φίλτρο είναι το φίλτρο ουδέτερης πυκνότητας(ND) το οποίο µειώνει την ποσότητα 
του φωτός που φτάνει στο ψηφιακό αισθητήρα ή το φιλµ. Χρησιµοποιείται για την 
επιλογή  µεγαλύτερης ταχύτητας κλείστρου ή ευρύτερου διαφράγµατος. Είναι 
χρήσιµο για εφέ φλοταρίσµατος.  

Το φίλτρο για ασπρόµαυρο φιλµ είναι ακόµα ένα φίλτρο που χρησιµοποιείται 
για οµοιόµορφο χρώµα και για να γίνει η αλλαγή στην τονική ισορροπία του 
ασπρόµαυρου φιλµ. Για παράδειγµα, όταν χρησιµοποιείται ένα πράσινο φίλτρο οι 
γκρι τόνοι παράγονται από πράσινα αντικείµενα στην εικόνα και γίνονται πιο 
ανοιχτοί. Ταυτόχρονα ένα πράσινο φίλτρο έχει αντίθετη επίδραση στα αντικείµενα 
κόκκινο χρώµατος κάνοντας τους τόνους να δείχνουν σκουρότεροι στο φιλµ. Τα 
φίλτρα  µε έντονα χρώµατα είναι χρήσιµα για ασπρόµαυρες φωτογραφίες τοπιών 
επειδή συµβάλλουν στην βελτίωση της αντίθεσης µεταξύ ουρανού και σύννεφων. 
Ένα κόκκινο φίλτρο µετατρέπει το µπλε του ουρανού και αυτό συµβαίνει επειδή το 
φίλτρο αντιδρά στο υπεριώδες φως που βλέπει το φίλτρο. Ένα πορτοκαλί φίλτρο 
παράγει λιγότερο δραµατικό αποτέλεσµα ,ενώ ένα κίτρινο φίλτρο µπορεί να 
απαιτηθεί για την καταγραφεί του ουρανού . 

Tα έγχρωµα φίλτρα χρησιµοποιούνται µε ασπρόµαυρο φιλµ για αλλαγή 
τονικής ισορροπίας της εικόνας. Το εφέ ταιριάζει καλυτέρα σε δυναµικές γραφικές 
συνθέσεις και σιλουέτες, όπου ο οµοιόµορφος χρωµατικός τόνος µπορεί να 
προσφέρει στην δηµιουργία ατµόσφαιρας. 

Τα φίλτρα ειδικών εφέ λόγω της ψηφιακής επεξεργασίας έχουν µειωθεί. 
Πολλά από τα εφέ παρέχουν συµβατά φίλτρα που µπορούν να προστεθούν εύκολα 
και µε καλύτερο έλεγχο χρησιµοποιώντας εφαρµογές λογισµικού. Κάποιοι 
φωτογράφοι χρησιµοποιούν πιο παλιά φίλτρα όπως ο τονισµός στο κέντρο, ακτίνες 
αστεριών κλπ. 

Οι πολωτές είναι από τα πιο χρήσιµα φίλτρα για τους φωτογράφους που 
χρησιµοποιούν έγχρωµα φιλµ και ψηφιακές µηχανές. Χρησιµοποιούνται για την 
καταστολή ανακλάσεων από γυάλινες ή υδάτινες επιφάνειες. Για µεγάλη 
αποτελεσµατικότητα ο πολωτής πρέπει να περιστρέφεται. Όταν αφαιρεθούν οι 
πολωµένες ανακλάσεις τα αντικείµενα όπως γυάλινες πόρτες ή γυαλιστερά πλαστικά 
έχουν εντυπωσιακά χρώµατα, ∆εν εξασφαλίζουν όµως όλες τις ανακλάσεις, καθώς 
µια πηγή φωτός είναι πολωµένη σε διαφορές µοίρες ανάλογα µε την γωνιά 
πρόσπτωσης του φωτός στην επιφάνεια. Το φως αντανακλάται από την επιφάνεια  
περίπου στις 30µοιρες ,άρα η επιλογή γωνιά επηρεάζει το αποτέλεσµα. 

Το φλας είναι ακόµα ένα µέσο τεχνικής που χρησιµοποιείται από τους 
φωτογράφους για την επίτευξη µια όµορφης λήψης. Εκτός από το φυσικό φως, ο 
φωτιστές των διαφόρων αντικειµένων µπάρει να επιτευχθεί και µε διάφορους 
τεχνητούς τρόπους. Το φωτογραφικό φλας είναι ένας από τους τρόπους αυτούς, µε 
βασικό χαρακτηριστικό ότι ανάβει για ένα µικρό χρονικό διάστηµα, µόνο κατά τη 
λήψη της φωτογραφίας. Τα φλας µπορούν να είναι είτε λάµπες µε 
αναφλεγόµενοσύρµα, είτε ηλεκτρονικά φλας, µε λάµπες που περιέχουν ένα αδρανές 
αέριο υπό πίεση. Ο διακόπτης που ανάβει τα φλας, είναι κατευθείαν συνδεδεµένος µε 
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το φωτοφράκτη της µµηχανής, σε τρόπο που το φλας να ανάβει την κατάλληλη  
στιγµή.  
 Ο εξοπλισµός τεχνητού φωτισµού είναι δύο τύπων: συνεχούς φωτισµού και 
φωτισµού υπό µορφή λάµψεων (φλας). Τα φώτα που λειτουργούν συνεχώς είναι 
όπως τα φώτα ενός δωµατίου. Τα θέτεις  σε λειτουργία και παραµένουν αναµµένα, 
για να  χρησιµοποιήσεις ένα φωτόµετρο που θα σε βοηθήσει να πραγµατοποιήσεις τις 
καλύτερες ρυθµίσεις στη φωτογραφική σου µηχανή. Ο συνεχής φωτισµός 
συγκεντρώσεως µπορεί να είναι είτε φωτισµός διαχύσεως είτε φωτισµός 
συγκεντρώσεως. Τα φωτιστικά διαχύσεως προβάλλουν φως επάνω σε µία µεγάλη 
επιφάνεια. Τα φωτιστικά συγκεντρώσεως κατευθύνουν µία στενή δέσµη φωτός σε µία 
µικρή επιφάνεια. Το ηλεκτρονικό φλας, ή στροβοσκόπιο, φωτίζει το αντικείµενο 
µόνο τη συγκεκριµένη στιγµή που λαµβάνεται η φωτογραφία. Τα απλούστερα φώτα 
τύπου στροβοσκοπίου προσαρµόζονται κατ' ευθείαν στην ειδική υποδοχή της 
φωτογραφικής µηχανής. Συγχρονίζονται, για να παράγουν µία δέσµη φωτός, όταν 
ανοίγει ο φωτοφράκτης.  
Τα φώτα από µόνα τους δεν είναι πάντοτε αρκετά ώστε να βγάλουν οι φωτογράφοι το 
επιθυµητό αποτέλεσµα στο φως. Χρησιµοποιούν ειδικούς ανακλαστήρες όπως τον  
ανελκυστήρα - οµπρελά, το φλας στούντιο, το φορητό φλας. 
 Ο ανακλαστήρας-οµπρέλα χρησιµοποιείται ως µέσο ανακλάσεως, για τη 
διάχυση φωτός επάνω σε µία ευρεία επιφάνεια. Εξασφαλίζεται έτσι οµοιόµορφος 
φωτισµός και το θέµα δεν υπερφωτίζεται. 

Το φορητό φλας έχει µικρή  ισχύ και όγκο από αυτά τού στούντιο. Η ισχύς 
τους τελειώνει εκεί που ξεκινάει το στούντιο φλας. Το στούντιο φλας έχει έναν 
µόνιµο ανακλαστήρα δεν µπορούν να θεωρούν ως δεδοµένη την ύπαρξη µιας πηγής 
ηλεκτρισµού πλησίον τους.  

Για την επιτυχία µιας καλής φωτογραφίας χρειάζεται η σωστή χρήση της 
εστίασης. Ένας φακός µπορεί να εστιάσει σε µια απόσταση κάθε φορά, έτσι µόνο ένα 
επίπεδο είναι ευκρινείς. Στην εστίαση υπάρχει ένα εύρος αποστάσεων. Στις compact 
η εστίαση είναι σταθερή µε απόσταση 3µετρα. Με την χρήση πιο πολύπλοκων 
φωτογραφικών µηχανών η εστίαση ρυθµίζεται σε κάθε λήψη. Αυτό σε κάποιες 
µηχανές γίνεται χειροκίνητα και σε άλλες αυτόµατα. 

Η σωστή έκθεση είναι ακόµα µια σηµαντική ΄΄πινελιά΄΄ στο σωστό 
αποτέλεσµα µιας εικόνας. Είτα γίνεται χρήση ψηφιακού αισθητήρα είτε 
φωτογραφικού φιλµ χρειάζεται µια λογική ποσότητα φωτός για να τραβήξουµε µια 
καλή φωτογραφία. Η ακριβής ποσότητα φωτός που χρησιµοποιείται για την εγγραφή 
µιας εικόνας είναι γνωστή ως έκθεση. Κάποιες σκηνές που καταγράφονται είναι πιο 
φωτεινές από κάποιες άλλες για αυτό η µηχανή πρέπει να ελέγξει την ποσότητα του 
φωτός που φτάνει στο φιλµ. Εάν , η ποσότητα φωτός είναι πολύ χαµηλή τότε η 
εικόνα είναι πολύ σκοτεινή και ξεθωριασµένη. Η µηχανή υπολογίζει την ποσότητα 
της εικόνας χρησιµοποιώντας το διάφραγµα και την ταχύτητα κλείστρου. Ένας άλλος 
βασικός παράγοντας είναι η ευαισθησία του αισθητήρα ή του αναλογικού µέσου. 
Αυτή η ευαισθησία µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί, ενώ φιλµ απαιτούν λιγότερο φως 
από άλλα. Η µέτρηση αυτή εκτελείται και µετριέται στην κλίµακα ISO. Όσο 
υψηλότερη είναι η τιµή τόσο ταχύτερο είναι το φιλµ ή η ευαισθησία του αισθητήρα 
και ανταποκρίνονται καλυτέρα στις συνθήκες χαµηλού φωτισµού. 
Η επιλογή του διαφράγµατος διαφέρει ανάλογα µε τον φακό που χρησιµοποιείτε, 
καθώς το άνοιγµα ορισµένων φακών είναι ευρύτερο από άλλους. Το µέγεθος του 
διαφράγµατος µετριέται σε f/αριθµούς που αντιστοιχούν σε κλάσµατα της εστιακής 
απόστασης του φακού. Ο αριθµός f/2 σηµαίνει ότι η διάµετρος του διαφράγµατος 
αντιστοιχεί το µισό της εστιακής απόστασης , ενώ ο αριθµός f/4 στο ένα τέταρτο της 
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εστιακής απόστασης. Άρα , κάτι που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση είναι ότι ο 
αριθµός f/4 αντιστοιχεί σε µικρότερο διάφραγµα από το f/2. Το άνοιγµα του f/4 σε 
ένα φακό 200mm είναι 50mm,ενώ σε ένα φακό 28 είναι 7mm, αλλά κάθε ένα 
επιτρέπει την ίδια ποσότητα φωτός να φτάσει στο πλάνο της εικόνας. Το εύρος του 
διαφράγµατος χωρίζεται σε τρεις περιπτώσεις τα ευρεία διαφράγµατα, τα µεσαία και 
τα µικρά. Τα ευρεία είναι τα πιο γρήγορα, χρησιµοποιούνται µε υψηλές τιµές. Η 
µεγίστη τιµή διαφράγµατος εξαρτάται από την εστιακή απόσταση και το πότε η 
µηχανή διαθέτει µηχανή ζουµ ή όχι. Τα µεσαία επιτυγχάνουν εικόνες µε µεγάλη 
ανάλυση. Σε φακούς ζουµ και τηλεφακούς µπορεί να είναι και f/5.6 ή f/8. Τα µικρά 
διάφραγµα  Ιανέ απαραίτητα σε συνθήκες έντονου φωτισµού και απαιτείται αυξηµένο 
βάθος πεδίου. Είναι διαθέσιµα σε φακούς macro ή τηλεφακούς και διαθέτουν 
µεγάλους f/αριθµούς. Οι τιµές ταχύτητας του κλείστρου δίνεται σε κλάσµατα του 
δευτερόλεπτου, µια έκθεση 1/125 δευτ. έχει διάρκεια δυο φόρες µεγαλύτερη έκθεση 
από 1/250 δευτ.  

Το βάθος πεδίου είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς µηχανισµούς στην 
φωτογραφία. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να µεταµορφώσει ή να απαλύνει την 
εµφάνιση αντικειµένων στο κάδρο ή να αυξήσει την ευκρίνεια µιας εικόνας. Οι 
φωτογράφοι προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν το βάθος πεδίου καθιστώντας τις 
εικόνες πιο ευκρινείς. Κάποιες φορές σκόπιµα ελαχιστοποιείται το βάθος πεδίου έτσι 
ώστε ένα µικρό µέρος της εικόνας να διατηρείται σε εστίαση και το άλλο αγνώριστο. 
Η φωτογραφία είναι ταυτόχρονα  επιστήµη και τέχνη, και η κατανόηση των τεχνικών 
της συµβάλει στην επιτυχηµένη λήψη δηµιουργικών συνθέσεων για αυτό και 
υπάρχουν κάποιοι κανόνες για την βελτίωση της φωτογραφίας. 

Η σύνθεση έχει να κάνει µε την µεταφορά του πραγµατικού κόσµου σε ένα 
στατικό, δισδιάστατο καµβά. Σηµαντικό είναι, ότι περιλαµβάνεται στην εικόνα την 
στιγµή που ενεργοποιείτε το κλείστρο. 
Οι κανόνες της σύνθεσης είναι η απλότητα, ο κανόνας των τρίτων, οι νοητές γραµµές 
και τα σχήµατα, η ισορροπία , η προοπτική  και οι διασταυρώσεις/ συγχωνεύσεις 
σύνθεση είναι η επιλογή και οργάνωση διαφόρων  οπτικών στοιχείων ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα αρµονικό σύνολο µιας ευχάριστης εικόνας . Πρέπει να µεταφέρει 
µε την πρώτη µάτια τα συναισθήµατα στον θεατή.  

Πρώτος από όλους τους κανόνες σύνθεσης είναι η απλότητα, δηλαδή η 
αποµάκρυνση όλων των περιττών στοιχείων και να κρατηθούν τα καλά στοιχειά. Για 
να επιτευχτεί αυτό χρειάζεται η σωστή επιλογή θέµατος από τον φωτογράφο, ένα 
θέµα το όποιο θα κινήσει την περιέργεια του θεατή για να γυρίσει να το κοιτάξει. 
Χρήση απλών φόντων(background) και απαλών χρωµάτων τα όποια δεν θα 
τραβήξουν πιο πολύ την προσοχή από το κύριο θέµα της φωτογράφισης, όπως για 
παράδειγµα ένα φόντο µε θόλωµα είναι πιο εύκολο στο να κοιτάξει κάποιος το θέµα 
πιο εύκολα. Το αντίθετο, όµως ισχύει για τις φωτογραφίσεις τοπίων η αρχιτεκτονικής, 
εκεί πρέπει το βάθος πεδίου πρέπει να είναι πιο µεγάλος  για να δώσει έµφαση στις 
λεπτοµέρειες.  

Ο κανόνας των τρίτων, είναι για να δηµιουργήσει µια όµορφη και 
ισορροπηµένη εικόνα και αυτό γίνεται όταν το θέµα της φωτογράφισης  είναι 
τοποθετηµένο σε ένα από τα τέσσερα σηµεία  χωρίζοντας την φωτογραφία σε τρεις 
οριζόντιες και τρεις κάθετες  λωρίδες. Από τα τέσσερα σηµεία της χρυσής τοµής 
όµως τα πιο σηµαντικά είναι το πάνω δεξί και το κάτω δεξί γιατί το µάτι ξεκάνει να  
βλέπει από την κάτω αριστερή γωνία για να φτάσει στο κέντρο ώστε να φτάσει και 
στα δεξιά σηµεία. Επόµενος κανόνας είναι οι νοητές γραµµές και τα σχήµατα. Οι 
γραµµές µπορούν να κατευθύνονται προς όλα τα σηµεία της φωτογραφίας αλλά σε 
κάθε θέση αποδίδει κάποιο άλλο νόηµα. Η οριζόντια γραµµή  δηλώνει ηρεµία όπως 
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για παράδειγµα µια φωτογραφία που να απεικονίζει την θάλασσα, ενώ µια κάθετη 
γραµµή δηλώνει ύψος, επιβλητικότητα ,δύναµη όπως για παράδειγµα φωτογραφία µε 
ανθρώπους που είναι όρθιοι, ψηλά κτίρια κλπ. Η πλάγια γραµµή δηλώνει κίνηση, 
ταχύτητα, ενεργεία όπως για παράδειγµα ένα ζώο που τρέχει, λουλούδια που τα φύσει 
ο άνεµος κλπ. Αντιθέτως, η καµπύλη και κυρίως η καµπύλη S δηλώνει τον 
αισθησιασµό, την οµορφιά όπως για παράδειγµα µια γυναικεία φόρµα η ένα µονοπάτι 
µε λουλούδια σε κάποιο δάσος. Τα σχήµατα όπως το τρίγωνο δηλώνει  την 
σταθερότητα που µας εκπέµπει η φωτογραφία , ενώ ο κύκλος ή έλλειψη  
χρησιµοποιούνται πιο πολύ στο τοπίο γιατί εξαιτίας του σχήµατος της βοηθού στον 
θεατή να κοιτάξει το θέµα που βρίσκεται µέσα σε αυτό. Η ισορροπία, είναι η σωστή 
εφαρµογή των σχηµάτων, των χρωµάτων, η σωστή χρήση τους φως. Έχοντας αυτά η 
φωτογραφία είναι πιο ισορροπηµένη. Απεναντίας, η ισορροπία των διαφορετικών 
θεµάτων µε το µεγαλύτερο και το πιο σηµαντικό θέµα κοντά στο κέντρο και το 
δεύτερο και µικρότερο θέµα πιο µακριά από το κέντρο εξίσου αποτελεί µια όµορφη 
φωτογραφία µε καλή αισθητική παρουσίαση.  

Η προοπτική είναι ακόµα ένας από τους κανόνες της φωτογραφίας. Η 
προοπτική είναι ο πιο αποτελεσµατικός τρόπος για 3d εντύπωση σε µια φωτογραφία. 
Στην φωτογραφία έχουµε δυο διαστάσεις το ύψος και το πλάτος. Τα ειδή της 
προοπτικής είναι η γραµµική προοπτική ,η δυναµική προοπτική, η αέρινη προοπτική, 
η πανοραµική. Η προοπτική σηµαίνει η δηµιουργία της αίσθησης του βάθους σε µια 
επίπεδη επιφάνεια και επιτυγχάνεται µε την σωστή χρήση οπτικής γωνίας της 
λήψης.Για να δηµιουργήσουµε προοπτική µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε 
φωτοσκιάσεις δηλαδή φως µπροστά και σκούρους τόνους πίσω και αυτό γιατί το µάτι 
έχει συνηθίσει να βλέπει τα µπροστά αντικείµενα φωτεινά και τα πίσω σκούρα. Οι 
φωτοσκιάσεις δηµιουργούν όγκο στα αντικείµενα.  

Το κάδρο µέσα σε κάδρο είναι άλλος ένας κανόνας µε τον όποιο µπορούµε να 
πλαισιώσουµε το κέντρο του θέµατος που βρίσκεται στο πρώτο πλάνο έτσι ώστε το 
µάτι του θεατή να πάει στο θέµα και να δώσει την αίσθηση του βάθους. Όταν 
επιλεγούµε ένα αντικείµενο ή ένα πρόσωπο θα πρέπει το µέγεθος του να είναι τέτοιο 
ώστε να φαίνεται µε ακρίβεια µέσα στο κάδρο µας, δηλαδή δεν µπορούµε να 
φωτογραφήσουµε ένα πρόσωπο σε πολύ µακρινή απόσταση γιατί τότε δεν θα είναι 
πορτρέτο άλλα τοπίο.Οι συγχώνευσης/διασταυρώσεις δηµιουργούνται όταν βασικά 
µέρη από το θέµα  επικαλύπτουν το ένα το άλλο, όταν αγγίζουν ένα βασικό στοιχειό 
φωτογραφίας ή και ακόµα όταν αγγίζουν τις πλευρές του κάδρου. Ακόµα 
δηµιουργούνται σε φωτεινές ή σκοτεινές κηλίδες που εµφανίζονται στην εικόνα µε 
αποτέλεσµα το µάτι του θεατή να πέφτει πάνω σε αυτό αποσπώντας την προσοχή του 
από το κύριο θέµα της φωτογραφίας. όπως για παράδειγµα όταν φωτογραφίζουµε µια 
οµάδα ανθρώπων και τοποθετούµε µερικούς από αυτούς στην άκρη του κάδρου µε 
αποτέλεσµα να τους κόβουµε το κεφάλι ή το χέρι ή και ακόµα όταν ένα δέντρο 
«φυτρώνει» πάνω στο κεφάλι ενός ανθρώπου.  

Ακόµα ένας κανόνας είναι ο φωτισµός. Σηµαντικό ρολό παίζει η χρήση από 
τον φωτογράφο ανάλογα πως θα το χρησιµοποιήσει την θέση του φωτισµού θα έχει 
και το ανάλογο αποτέλεσµα, πχ η δεξιά δίνει έµφαση στην ασυνήθιστη συµµετρία της 
αρχιτεκτονικής του και τις θέσεις του. Ακόµα, ένας σηµαντικός κανόνας είναι το 
θέµα που θα επιλέξει ο φωτογράφος, το οποίο είναι το υποκείµενο και αφορά την 
αισθητική του καλλιτέχνη. Κάποια θέµατα όπως αστικές συνθέσεις, το πορτρέτο, 
κοινωνικά θέµατα, stilllife, ανθρώπους σε πόλεις, οικογενειακά ταξίδια κλπ.  
 Σηµαντικός κανόνας είναι και το πλάνο. Οι φωτογραφίες  προµηθεύουν  το 
µεγαλύτερο µέρος  γνώσης που έχουν οι άνθρωποι για τις στιγµές του παρελθόντος 
που χάθηκαν και για τις στιγµές του παρόντος που δηµιουργήθηκαν. Για έναν 
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φωτογράφο  η δηµιουργία ενός πλάνου σχετίζεται  µε το να µπορεί να δηµιουργεί 
σωστές  συνθήκες  για την λήψη των φωτογραφιών του. Για να δηµιουργεί  λοιπόν 
µια φωτογραφία  χρειάζεται σωστή δηµιουργία οµάδας ,το θέµα που θα έχει η 
φωτογράφιση, τις σωστές  καιρικές συνθήκες  και τον φωτισµό που θα  πλάσει τα 
σώµατα  και τον χώρο µε την γεωµετρία. 
 

3.8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 

Επεξεργασία εικόνας ονοµάζεται κάθε µορφή αλγοριθµικής επεξεργασίας 
,ανάλυσης και χειρισµού δεδοµένων της εικόνας. Στην επεξεργασία της, η είσοδος 
και η έξοδος των υπολογισµών είναι δεδοµένα εικόνας όπως έγχρωµες ,ασπρόµαυρες, 
ή αποχρώσεις του γκρι.  
Για τις ψηφιακές φωτογραφίες, είναι δυνατή η επεξεργασία µε ψηφιακά µέσα. Αυτό 
µπορεί να γίνει είτε µέσα στην φωτογραφική µηχανή, είτε σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή. Τα νέα προγράµµατα που υπάρχουν στην αγορά µας δίνουν τη 
δυνατότητα να επεξεργαστούµε κάθε φωτογραφία που διαθέτουµε σε ψηφιακή 
µορφή µε ειδικά φίλτρα που παρέχουν δυνατότητες όπως αυξοµείωσης της 
φωτεινότητας, παρεµβάσεις σε φθαρµένασηµεία (ρετουσάρισµα), πρόσθεση κίνησης 
ή 3-D υφής κλπ. 
Για τον σκοπό αυτό, έχει αναπτυχθεί µία µεγάλη σειρά από προγράµµατα όπως το 
Photoshop, το Lightroom, το Picasa, το AffinityPhoto, το Gimp, το Pixlr, το 
CorelPaintShopProX8 κ.α.  

ToPhotoshop  ανήκει στην AdobeSystems και είναι ένα πρόγραµµα 
επεξεργασίας γραφικών. Είναι ένα λογισµικό  που χρησιµοποιείται για την 
επεξεργασία ψηφιακών εικόνων είτε για δηµιουργία των εικόνων από την αρχή είτε 
για την τροποποίηση τους. Είναι ευέλικτο πρόγραµµα και χρησιµοποιείται από 
πολλούς ανθρώπους σε διάφορα επαγγέλµατα όπως σχεδιαστές, φωτογράφους, 
καλλιτέχνες και γραφίστες. Είναι το πιο γνωστό πρόγαµα παγκοσµίως και 
κυκλοφορεί σε δυο δόσεις το AdobePhotoshop και το AdobePhotoshopExtended. 
∆ιαθέτει πολλά εργαλεία τα οποία µπορούν εύκολα να επεξεργαστούν µια 
φωτογραφία . ∆ιαθέτει φιλικό περιβάλλον και µπορεί ο κάθε χρηστής χωρίς να έχει 
κάποιες γνώσεις να το χρησιµοποιήσει την έκθεση, την αντίθεση , το φως ,την  τα 
χρώµατα και την τονικότητα µιας φωτογραφίας. Μπορεί να ρετουσάρει και να 
αφαιρέσει ανεπιθύµητα στοιχειά από την εικόνα. ∆ιαθέτει φίλτρα τα οποία µπορεί να 
χρησιµοποιηθούν και αυτά στην βελτίωση της εικόνας. 

Το Lightroom είναι και αυτό ένα πρόγραµµα που ανήκει στην AdobeSystems. 
Θεωρείται από τα καλύτερα της εποχής. Είναι ένα οργανωτικό πρόγραµµα που 
βοηθάει τον χρήστη να ταξινοµήσει και να οργανώσει τις φωτογραφίες. Είναι 
διαφορετικό από τα αλλά προγράµµατα φωτογραφίας, γιατί δεν ανοίγει την 
φωτογραφία µια-µια αλλά εισάγει όλο τον φάκελο µε τις φωτογραφίες  και 
δηµιουργεί βιβλιοθήκη. Για κάθε φωτογραφία φτιάχνει µικρογραφίες  και επίσης 
διαθέτει κεντρικό  αρχείο τον κατάλογο του στο οποίο καταγράφει τα πάντα. 

Το Picasa είναι δηµιούργηµα της Google. Είναι ένα πρόγραµµα προβολής , 
εκτύπωσης και επεξεργασίας  φωτογραφιών. Είναι εύκολο στην χρήση και µπορεί να 
προβάλλει τις φωτογραφίες σε ένα πλέγµα  έτσι ώστε να τις βλέπεις µε µια φόρα. 
Επίσης αν είναι πολλές αρχειοθετούνται και προβάλλονται µε τον φάκελο. 

Το AffinityPhoto είναι ένα πρόγραµµα επεξεργασίας φωτογραφιών που έχουν 
αγαπήσει πολλοί  χρήστες του Mac. Είναι η εναλλακτική του Photoshop. Ένα 
µειονέκτηµα του είναι ότι χρησιµοποιείται µόνο από Mac υπολογιστές. 
 Το Gimp προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις  
GNUImageManipulationProgram . Είναι  ένα δωρεάν πρόγραµµα  για διόρθωση και 
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σύνθεση φωτογραφιών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως επαγγελµατικό πρόγραµµα 
αλλά και ως πρόγραµµα ζωγραφικής και να µετατρέπει τις εικόνες σε διαφορές 
µορφές. Έχει µια µεγάλη σουίτα εργαλείων στην επίσηµη ιστοσελίδα οπού ο κάθε 
χρηστής µπορεί να βρει tutorials για αρχάριους ή επαγγελµατίες και να τα 
χρησιµοποιήσει. Το πρόγραµµα εκτός από την επεξεργασία επιτρέπει στον χρηστή να 
προσθέσει χρώµα και να σχεδιάσει .∆ιαθέτει ειδικά εφέ και έχει ένα εύκολο 
περιβάλλον εργασίας. Υποστηρίζει πολλούς τύπους αρχείων και πολλά λειτουργικά  
λογισµικά όπως MicrosoftWindows ή ΜacOs. Έχει ελεύθερη πρόσβαση στους 
χρηστές. 

Το Pixlr έχει πολλές οµοιότητες µε το Photoshop. Είναι εύκολο στην χρήση 
,ελαφρύ και γρήγορο στην επεξεργασία εικόνας. Είναι ένα πρόγραµµα που 
απευθύνεται στους χρηστές που θέλουν ένα γρήγορο  και απλό πρόγραµµα που να 
παρέχει πολλά εφέ. ∆ίνει την δυνατότητα  στο  χρήση να το χρησιµοποιήσει online  
και µάλιστα δίνει δυο επιλογές. Η πρώτη είναι η PixlrExpress που είναι για γρήγορη 
επεξεργασία εικόνας και η αλλά η PixlrEditor που προσφέρει περισσότερα 
χαρακτηριστικά.  

Το CorelPaintShopProX8 είναι ένα επαγγελµατικό πρόγραµµα επεξεργασίας 
εικόνων. Μπορεί ταυτόχρονα να επεξεργαστεί περισσότερες από µια φωτογραφίες 
και υποστηρίζει οθόνες 4K ώστε να έχει την καλύτερη ανάλυση. 
 
 
3.9 ΠΑΛΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ  

Με την εµφάνιση της φωτογραφίας χρησιµοποιήθηκαν πολλές και 
διαφορετικές τεχνικές για να επιτευχθεί το επιθυµητό αποτέλεσµα που είναι η τελική 
τυπωµένη φωτογραφία. 
Όλες οι φωτογραφίες µε εµουλσιόν του 19ου αιώνα είναι ευαίσθητες στην υπεριώδη 
ακτινοβολία. Η έκθεση τους µπορεί να γίνει στον ήλιο ή σε τεχνητό φωτισµό µε 
υπεριώδεις λάµπες. Οι τεχνικές εµφάνισης  φωτογραφίας χωρίζονται σε δυο 
κατηγορίες. Στις τεχνικές όπου απαιτείται η ενίσχυση στην εικόνα από κάποια χηµική 
επεξεργασία και η χρίση του σκοτεινού θαλάµου για να εµφανιστεί ή να 
τροποποιηθεί η φωτογραφία. Η δεύτερη τεχνική χαρακτηρίζεται η εµφάνιση της 
εικόνας κατά την διάρκεια της έκθεσης είτε της στερέωσης ή αλλιώς πλυσίµατος της 
φωτογραφίας. Για την χρήση χηµικών χρησιµοποιούνται χαρτιά ακουαρέλας 200-
600g. 
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Η ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  ΤΗΣ  

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ  ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΩΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 

 
4.1 Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«Γιατί είναι εύκολο να αναγνωρίσεις τη διαφορετικότητά σου... ...αλλά πολύ 
δύσκολο να σέβεσαι τη διαφορετικότητα του άλλου», είχε πει ο Γιώργος Ν. Στασινός 
Πρόεδρος του Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας. 

Η διαφορετικότητα είναι µια λέξη µε σύνθετη έννοια, η οποία δεν θα πρέπει 
να εκλαµβάνεται µε την έννοια της ποικιλοµορφίας. Σε σύγκριση µε τον παραπάνω 
όρο η διαφορετικότητα συµπεριλαµβάνει την έννοια της κατανόησης, αποδοχής και 
προστασίας της πολυµορφίας των χαρακτηριστικών των ανθρώπων. Άρα, η 
διαφορετικότητα είναι η έννοια που αποδέχεται τα διαφορετικά χαρακτηριστικά  του 
άλλου.  
∆ιαφορετικότητα στα ανθρώπινα σύνολα, είναι τα άτοµα µε αναπηρία, τα άτοµα µε 
διαφορετική εθνότητα, τα άτοµα από διαφορετικές φυλές, τα ηλικιωµένα άτοµα, τα 
άτοµα µε διαφορετικό θρήσκευµα ή πεποιθήσεις, τα άτοµα µε διαφορετικές 
σεξουαλικές προτιµήσεις. Ο όρος «πολυπολιτισµικότητα», δηλώνει ότι σε µία 
κοινωνία συνυπάρχουν διάφορες κοινωνικές οµάδες µε διαφορετικές εθνικές-
εθνοτικές και πολιτισµικές αναφορές. 
Όλοι οι υγιείς ζωντανοί οργανισµοί έχουν διαφωνίες , διαφορετικές απόψεις και 
ενστάσεις που εκφράζονται µε πολύ διαφορετικό τρόπο.  
 

 

4.1.2 ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ 

Ο ρατσισµός προέρχεται από την ιταλική λέξηrazza=φυλή, δηλαδή φυλετικός 
ρατσισµός. Κυριολεκτικά, σηµαίνει το µισός ή ο φόβος για άτοµα που ανήκουν σε 
διαφορετικές φυλές από την δίκη µας. Είναι ένα κοινωνικό φαινόµενο που προϋπήρχε 
από παλιά αλλά συνεχίζει να αναβιώνει και σήµερα γι’ αυτό και παραµένει πάντα 
επίκαιρος. 
Είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι µεταξύ τους, αλλά 
διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόµενοι είτε από το χρώµα του 
δέρµατος, είτε από την εθνικότητα, είτε από το οικονοµικό είτε από την θρησκεία, 
είτε από το φύλο, την κατάσταση σωµατικής και ψυχικής υγείας, κλπ.  
Από τον ρατσισµό εκπορεύονται συµπεριφορές απαξιώτικες και επιθετικές απέναντι 
στις µειονεκτούσες οµάδες ανθρώπων και αυτό αντικατοπτρίζεται από 
προκαταλήψεις και στερεότυπα και παρατείνονται ιστορικές, κοινωνικές, οικονοµικές 
και πολιτισµικής ανισότητες. Όπως για παράδειγµα ανθρώπινες οµάδες έχουν υποστεί 
ανελέητο κυνηγητό, διώξεις και εξευτελισµούς και έχουν γίνει θύµατα βάναυσης 
συµπεριφοράς.  

Εθνικός ρατσισµός:αναφέρεται στην αίσθηση υπεροχής ενός έθνους  έναντι 
των άλλων όπως εθνικισµός,σοβινισµός κλπ. 

Φυλετικός ρατσισµός: ∆ιακρίνεται στην διαφορετικότητα του χρώµατος ή 
εναντίον των φυλών του τρίτου κόσµου. Κατά την διάρκεια της αποικιοκρατίας 
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αρκετοί υπόδουλοι λαοί θεωρηθήκαν υπάνθρωποι και αντιµετώπισαν τον ρατσισµό 
έντονα, για να δικαιολογηθεί η εναντίον τους καταστρατήγηση των διδαχών του 
χριστιανισµού. Η λέξη αφρικανός στα αγγλικά (αφρικαανς =apartheidσηµαίνει 
φυλετικός διαχωρισµός).Η χρήση του όρου καθιερώθηκε το 1940, αλλά από το 1911 
ο µαύρος πληθυσµός µε βάση τον νόµο είχε πιο χαµηλούς µισθούς από ότι οι λευκοί. 
Το καθεστώς απαρτχάιντ καταργήθηκε το 1991 µε πολλούς διεθνείς αγώνες του 
Νέλσον Μαντέλα. 

Μεταναστευτικό:Η µετανάστευση ορίζεται ως ατοµική ή οµαδική 
εγκατάλειψη του κράτους προέλευσης µε σκοπό την εγκατάσταση σε άλλο κράτος. Η 
µετανάστευση προκαλείται συνήθως από οικονοµικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, 
φυλετικούς κλπ. λόγους. Στην Ελλάδα και την Ευρώπη συνέβαλε αποφασιστικά στη 
διαµόρφωση της κοινωνικής, δηµογραφικής, οικονοµικής, πολιτικής και πολιτισµικής 
πραγµατικότητας της εποχής µας.Σύµφωνα µε στοιχεία της UNESCO, 60 
εκατοµµύρια άνθρωποι µετακινήθηκαν για την καλύτερη ποιότητα ζωής σε διάφορα 
σηµεία του πλανήτη, οδηγούµενοι από περιβαλλοντικές καταστροφές, πολέµους, 
εµφύλιες διαµάχες, φτώχεια και πείνα. 

Θρησκευτικός ρατσισµός:αναφέρεται σε διακρίσεις µε βάση τα δόγµατα όπως 
χριστιανισµός,µουσουλµανισµός, βουδισµός κλπ.  

Κοινωνικός Αποκλεισµός: O κοινωνικός αποκλεισµός σαν όρος προήρθε το 
΄60 και περιγράφει  την απόκλιση από τις κυρίαρχες αξίες και την κοινωνική τάξη. Σε 
σύγχρονες µαζικές κοινωνίες υπάρχει πιο συχνά το φαινόµενο του κοινωνικού 
αποκλεισµού οµάδων, των οποίων τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, ο πολιτισµός, η 
αποκλίνουσα συµπεριφορά άλλες ιδιαιτερότητες µπορούν σε ορισµένες ιστορικές 
στιγµές να βιώνονται απειλητικά για τη συνοχή της κοινωνίας.  
Φαινόµενα κοινωνικού αποκλεισµού παρατηρούνται  εν όψη οικονοµικής κρίσης, 
που αποκλείονται από τον εθνικό τρόπο ζωής και σταδιακά περιθωριοποιούνται 
διότιείτε αποβάλλονται από την αγορά εργασίας είτε αδυνατούν να επανενταχθούν σ’ 
αυτήν.  

Οι άνθρωποι µε ειδικές ανάγκες (Α.µ.Ε.Α.) αποτελούν το 13% του πληθυσµού 
και συµµετέχουν ενεργά στην κοινωνία.. Οι συνάνθρωποί µας που πάσχουν από 
σωµατικές αναπηρίες, από τύφλωση, από διαβήτη, από σκλήρυνση κατά πλάκας, από 
προβλήµατα ακοής, από άσθµα, από σύνδροµο down, από αυτισµό καθώς και τα 
άτοµα που έχουν κάποιο επίπεδο νοητικής καθυστέρησης περιλαµβάνονται στα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Έχουν την ανάγκη να κοινωνικοποιηθούν και να ενταχτούν 
στο σύνολο.Χρέος όλων µας είναι η στήριξη και η ενθάρρυνση µας και η αποδοχή 
τους ως ισότιµα µέλη της κοινωνίας. Η αναγνώριση των δικαιωµάτων των ατόµων µε 
ειδικές ανάγκες είναι βασικό συνταγµατικό δικαίωµα κάθε πολιτισµένης κοινωνίας. 

Σεξισµός ή έµφυλη διάκρισηείναι µια προκατάληψη που έχει να κάνει µε το 
φύλο ενός ανθρώπου, βιολογικά ή κοινωνικά. Πιο πολύ αφορά το γυναίκειο φύλο. Ο 
υπερβολικός σεξισµός µπορεί να κρύβει την σεξουαλική παρενόχληση και το βιασµό. 
Η πατριαρχική κοινωνία στηρίζει την ιδέα της, στην φυσική ικανότητα του άνδρα να 
ιεραρχεί σε όλες τις δοµές της κοινωνίας µας όπως κοινωνικές, οικονοµικές και 
ηθικές. 

Οµοφοβία ή οµοφυλοφιλίαείναι η ερωτική έλξη και σεξουαλική 
δραστηριότητα µεταξύ δυο ατόµων του ιδίου φύλου. Ο ρατσισµός στην οµοφοβία 
εκφράζεται µε την συµπεριφορά των τρίτων σε οµοφυλόφιλα άτοµα. Αποτροπιασµός, 
µειωτικά αστεία και γενικότερη κοινωνική κατακραυγή. Οι αδύναµοι χαρακτήρες 
αισθάνονται έλλειψη αυτοεκτίµησης και απόρριψης της προσωπικότητας τους. 
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4.1.3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η τέχνη της φωτογραφίας έχει άπειρες εκφράσεις. Ένα µέρος της µαγείας της 
είναι η αποκάλυψη της ποικιλοµορφίας. Προσπάθεια κάθε φωτογράφου είναι η 
διαµόρφωση της προσωπικής γλώσσας του και ο καθορισµός της ιδιαιτερότητας της 
ταυτότητας του.Πολλοί φωτογράφοι έκαναν δεκάδες  λήψεις  για να συλλάβουν όπως 
ήθελαν το θέµα τους µε σωστή όψη, σωστή έκφραση προσώπου  που υποστήριζε την 
δική τους αντίληψη για την φτώχεια, την αξιοπρέπεια, την εκµετάλλευση, το φως, την 
διαφορετικότητα κλπ. 

Ο Henri-Cartier Βresson γεννήθηκε το 1908 στην Γάλλια. Η οικογένεια του 
ήταν από τις πιο πλούσιες στην Γαλλία. Σαν ανήσυχο πνεύµα θα παρατήσει την 
επιχείρηση του πατερά του µε την κλωστοϋφαντουργία και θα ασχοληθεί µε την 
φωτογραφία. Θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους φωτογράφους του 20ο αιώνα 
και ειδικότερα ένας από τους «πατέρες» της φωτοδηµοσιογραφίας. Ήταν λάτρης του 
streetphotography και βοήθησε στην ανάπτυξη του φωτορεπόρτερ. Το 1920 
σπούδασε ζωγραφική και επηρεάστε από το κίνηµα του σουρεαλισµού που ήταν 
εκείνη την περίοδο µε αποτέλεσµα να περάσει σιγά προς τον δρόµο της φωτογραφίας. 
Κάνοντας ένα ταξίδι στην Αφρική και απαθανατίζοντας την ζωή εκεί συνειδητοποιεί 
ότι θέλει να ασχοληθεί µε την φωτογραφία µε αργά και σταθερά βήµα και φυσικά ε 
την οικονοµική συµµέτοχη που το πρόσφερε η οικογένεια του µπήκε στο χώρο της 
φωτογραφίας. Συµµετείχε στην φωτογράφιση της κατοχής από την απελευθέρωση 
της Παρισιού. Πραγµατοποίησε έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και στα 96 
του πέθανε. ∆ικαιολόγησε την απροθυµία του να χρησιµοποιήσει χρώµα για 
τεχνικούς  περιορισµούς όπως αργή ταχύτητα έγχρωµου φιλµ η όποια µειώνει το 
βάθος πεδίου. Έχει πει « ότι η κάρδια , το µυαλό και το µάτι βρίσκονται σε µια 
γραµµή για να πιάσουν εκείνη την µοναδική στιγµή  που όλα συναντούνται και όλα 
συµβαίνουν. Χρειάζεται µια βιωµατική εµπειρία του καλλιτέχνη σε συνδυασµό µε 
µια ιδιαίτερη άποψη  του για την ζωή. Η σχέση φωτογράφου µε την φωτογραφία 
καθορίζει την σχέση µε την ζωή . Άρα χρειάζεται γνώση τεχνικής, ιστορία της 
φωτογραφίας, γνώση των καλλιτεχνών , βιώµατα κλεπτόταν ο φωτογράφος 
φωτογραφίζει δεν σκάφτεται δεν δρα εγκεφαλικά αλλά συναισθηµατικά». 
Φωτογραφίζει ανθρώπους και φόρµες  αλλά µε την απόσταση του διανοουµένου που 
βλέπει την τραγική διάσταση της ζωής και ερµηνεύει µε την αφαιρετική δύναµη  της 
υψηλής αισθητικής του. Σαν φωτογράφος σχολιάστηκε πολύ και ήταν από τους 
καλυτέρους τότε. Μιλούσε για την γεωµετρία των φωτογραφιών, την αυστηρότητα 
και την διαίσθηση. 

Ο ΜarkLaity γεννήθηκε στο Ηνωµένο Βασίλειο στο Τρίωρο ήταν 
εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ και πρώην ανταποκριτής του BBC. Έπειτα ασχολήθηκε µε 
τη φωτογραφία. «Είµαστε όλοι ίσοι» είχε πει ο MarkLaity, ο όποιος δηµιούργησε ένα 
project µε όνοµα CreatedEqual το όποιο πηρέ σάρκα και οστά από τον φακό του ο 
όποιος εστίαζε στις διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους. Οι διαφορετικές αυτές  
µπορούν να εντοπίζονται στην εξωτερική εµφάνιση, στην κουλτούρα, στην 
εθνικότητα, στην οικονοµική επιφάνεια, τη ηλικία ,την πολιτική κατεύθυνση. 
Αποτέλεσαν φωτογράφοι από όλο τον κόσµο σε ασπρόµαυρο καµβά. Προσπαθεί να 
τονίσει την διαφορετικότητα που υπάρχει στους ανθρώπους ανάλογα µε την 
καταγωγή, το επάγγελµα ,τις πεποιθήσεις. Βαθύτερος στόχος είναι να πείσει το κοινό 
πως παρά τις διαφορές  παραµένουµε όσοι. Μπορεί να µην είµαστε ίδιοι ,όµοιοι άλλα 
παραµένουµε άνθρωποι και έχουµε την ιδία αξία είτε είµαστε µοντέλα είτε 
παχύσαρκοι, παιδιά ή νέοι, µεσήλικες ή γεροί. Εικόνες πλούσιων, ζητιάνων διπλά, 
ιερωµένων, εγκληµάτων  και πολιτικών, εθνικιστών και αναρχικών , µας κάνει να 
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εντοπίσουµε τις διαφορές των ρόλων, χωρίς να ξεχνάµε  πως τίποτα δεν είναι όπως 
φαίνεται. 

Ο AugustSander γεννήθηκε στη Γερµανία. Για επτά χρόνια δούλεψε ως 
ανθρακωρύχος. Σπούδασε ζωγραφική το 1901-1902 και τότε αναπτύχθηκε  το 
ενδιαφέρον του για την φωτογραφία. Επέλεγε άτοµα για τον αντιπροσωπευτικό τους 
χαρακτήρα. Κάθε πρόσωπο που φωτογραφίζονταν ήταν σύµβολο κάποιας δουλειάς, 
τάξης ή ελευθέρου επαγγελµατία. Η κοινωνία δεν περιέχει κανένα µυστήριο . Ο 
σκοπός του ήταν να ρίξει φως στην κοινωνική θέση, εξατοµικεύοντας την σε ένα 
απεριόριστο αριθµό κοινωνικών τύπων. Αντίθετα από την φωτογραφία που έχει 
πρόθεση το ντοκουµέντο και συναρπάζεται είτε από τους φτωχούς και αγνώστους 
είτε από διασηµότητες , το κοινωνικό δείγµα του Ζαντάρ ήταν ασυνήθιστα , 
ευσυνείδητα ευρύ. Απαθανάτιζε  µέσα σε ένα απλό περιβάλλον, χωρίς ιδιαίτερο 
φόντο. Φωτογράφιζε πορτρέτα αγροτών του Westerwald στους οποίους είδε το 
αρχετυπικό σύγχρονο άνθρωπο. Ανέπτυξε µια φιλοσοφία για το κυκλικό µοντέλο της 
κοινωνίας. Ξεκίνησε µε την βάση της κοινωνίας που περιλάµβανε τους αγρότες και 
τους εργάτες των εργοστασίων. Έπειτα, σειρά είχαν οι ειδικευµένοι εργαζόµενοι 
θεµέλιο της κοινωνικής ζωής από δικηγόρο, στρατιώτη ως και επιχειρηµατία. Η 
προτελευταία σειρά αφορούσε τους διανοουµένους, καλλιτέχνες, ποιητές, ζωγράφους 
κλπ και η τελευταία  αφορούσε τους παράφρονες, τους ζητιάνους και τους 
τσιγγάνους. Το εκλεκτικό ύφος του τον πρόδωσε. Μερικές φωτογραφίες είναι τυχαίες 
οµαλές νατουραλιστικές ,άλλες απλοϊκές ,αδέξιες. Ασυνείδητα προσάρµοζε το ύφος 
του στην κοινωνική τάξη του προσώπου που φωτογράφιζε. Οι επαγγελµατίες και οι 
πλούσιοι φωτογράφοι φωτογράφιζαν σε εσωτερικούς χώρους  χωρίς σκηνικά.. Παρά 
τον ταξικό ρεαλισµό του είναι ένα από τα πραγµατικά αφηρηµένα για την ιστορία  
της φωτογραφίας.  Οι φτωχοί του Ζαντάρ έχουν αξιοπρέπεια από αντιπαράθεση γιατί 
αντιµετωπίζουν µε τον ίδιο ψυχρό τρόπο από οποιοδήποτε άλλο. Το 1910 ίδρυσε το 
Lindenthal το δικό του φωτογραφικό στούντιο. Το πνεύµα και η διορατικότητα του 
αποτυπώθηκε σε ένα µεγάλο αρχείο φωτογραφιών. Άλλες καταστράφηκαν, άλλες 
σώθηκαν και µας θυµίζουν την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και των κοινωνικών 
τάξεων. Στο µουσείο ΜΟΜΑ της Νέας Υόρκης  αποκτήθηκαν 619 φωτογραφίες. 
 Ο JohnThomson γεννήθηκε στο Εδιµβούργο το 1837. Σπούδασε στο 
Ίδρυµα των Καλών Τεχνών του Εδιµβούργου. Ολοκλήρωσε την επίσηµη εκπαίδευσή 
του στην Ακαδηµία Bathgate στις αρχές της δεκαετίας του 1850, έγινε µαθητής 
οργάνου του οπτικού JamesMackayBryson, κατά τη διάρκεια του οποίου έµαθε 
διάφορες φωτογραφικές τεχνικές. Μετά την ολοκλήρωση της µαθητείας του, πήρε 
βραδινά µαθήµατα στο WattInstitution&SchoolofArts στο Εδιµβούργο. Η αγάπη του 
για τα ταξίδια και τους πολιτισµούς του κόσµου προσφέρεται για την επιδίωξή του 
στη φωτογραφία. Ταξιδέψε στην Κίνα, στο Βιετνάµ, στην Καµπότζη κλπ. Ο  
Thomson δεν ενδιαφέρθηκε απλώς να καταγράφει τοπία και κτίρια. Ταξίδεψε µε 
βαριές φωτογραφικές µηχανές, φακούς, ευαίσθητες γυάλινες πλάκες, δίσκους και 
άλλο εξοπλισµό που απαιτείται για τη δηµιουργία ενός αυτοσχέδιου σκοτεινού 
δωµατίου. Πήρε αρχικά πορτρέτα των ευρωπαίων εµπόρων, αλλά σταδιακά ανέπτυξε 
έντονο ενδιαφέρον για τους τοπικούς λαούς και τόπους.  
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, φωτογραφήθηκε οι βασιλιάδες της Καµπότζης 
και του Σιάµ, µέλη των βασιλικών δικαστηρίων τους, και ήταν ο πρώτος φωτογράφος 
που συνέλαβε εικόνες του ναού της Αγκόρκ Βατ της Καµπότζης. Οι εικόνες της 
Κίνας και της Νοτιοανατολικής Ασίας που απαθανάτισε έφεραν τη γη, τον πολιτισµό 
και τους ανθρώπους της Άπω Ανατολής ζωντανές. ∆ηµοσίευσε το επόµενο έτος το 
πρώτο του περιοδικό, "Οι αρχαιότητες της Καµπότζης". Όπως επίσης και ένα από τα 
µεγαλύτερα έργα του το IllustrationofChinaanditspeople. 
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Το 1872 επέστρεψε στο Λονδίνο και συνεργάστηκε µε διάφορα περιοδικά.  
Θεωρείται ο πρωτοπόρος του φωτορεπορτάζ, χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική 
µηχανή του για να καταγράψει τη ζωή στους δρόµους του Λονδίνου τη δεκαετία του 
1870. Μεταξύ του 1877 και του 1878, ο Thomson και η σοσιαλιστική δηµοσιογράφος 
AdolpheSmith παρουσίασαν µια σειρά φωτογραφιών και δοκίµων που αποκαλύπτουν 
τις συνθήκες µιας ζωής φτώχειας στο Λονδίνο, που ονοµάζεται StreetLife στο 
Λονδίνο. Στράφηκε στην ζωή των φτωχών στους δρόµους του Λονδίνου και στην 
ζωή των πλούσιων . Επίσης, πλανήθηκε στα χαµηλότερα στρώµατα της κοινωνίας 
κάνοντας ρεπορτάζ  για άστεγους, ζητιάνους και ακόµη για τους πολυµήχανους που 
επιβίωναν χάρη στην οικονοµία και την σκληρή δουλειά. 
Το 1880 καθιέρωσε την µόδα  του κατοίκων φωτογράφοι πορτραίτου. Ο Thomson 
ήταν σε θέση να κάνει φωτογραφίες τέτοιου είδους οµορφιάς και ευαισθησίας. 
Συλλάβει τη γη, τους ανθρώπους και την καθηµερινότητά τους µε έναν φυσικό τρόπο, 
επιτυγχάνοντας αυτό που σήµερα ονοµάζουµε φωτο-δηµοσιογραφικό στυλ. Σε 
συνεργασία µε την AdolpheSmith, δηµοσίευσε το µηνιαίο περιοδικό µε τίτλο 
StreetLife στο Λονδίνο, το οποίο τελικά κατέληξε σε ένα βιβλίο µε το ίδιο όνοµα. Η 
Βασίλισσα Βικτώρια τον ονόµασε επίσηµο φωτογράφο της βρετανικής βασιλικής 
οικογένειας το 1881 και άρχισε να διδάσκει τη φωτογραφία σε επιστήµονες της 
Βασιλικής Γεωγραφικής Εταιρείας. Λίγο αργότερα συναντήθηκε και παντρεύτηκε την 
IsabelPetrie. Μαζί, θα έχουν έξι παιδιά, τρεις γιούς και τρεις κόρες. Επέστρεψε στην 
Ασία, όπου µετά από ταξίδια στη Σιγκαπούρη και τη Σαϊγκόν θα ανοίξει ένα στούντιο 
φωτογραφίας στο Χονγκ Κονγκ. Για τα επόµενα χρόνια, οι φωτογραφικές µηχανές 
του θα επικεντρωθούν στους ανθρώπους, τους τόπους και τον πολιτισµό της Κίνας. 
Το 1898, δηµοσίευσε Μέσω της Κίνας µε µια κάµερα. Το 1921, ο HenryWellcome 
απέκτησε µια συλλογή από τα αρχικά αρνητικά γυαλιά πλάκας της Thomson. Αυτά 
τα αρνητικά εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή της βιβλιοθήκης Wellcome 
σήµερα. Μετά από ένα εκτεταµένο έργο διατήρησης, η Βιβλιοθήκη ψηφιοποίησε 660 
πρωτότυπα αρνητικά, τα οποία καλύπτουν τα ταξίδια της Thomson στην Κίνα,  Ινδο-
Κίνα και την Κύπρο τη δεκαετία του 1860 και τη δεκαετία του '70. Το πρόγραµµα 
ψηφιοποίησης έδωσε τη δυνατότητα στη βιβλιοθήκη να σαρώσει τα αρνητικά σε 
τέτοιο µέγεθος και ποιότητα ώστε σε ορισµένες περιπτώσεις οι θεατές µπορούν να 
δουν περισσότερα στις φωτογραφίες σήµερα από ότι θα µπορούσε να δει ο ίδιος ο 
Thomson µέσω της κάµερας ξύλινου κουτιού του. Επιλεγµένες εκτυπώσεις από αυτό 
το έργο έχουν ταξιδέψει σε όλο τον κόσµο σε µεγάλες διεθνείς εκθέσεις. 
 Ο LewisHine γεννήθηκε το 1874 και υπήρξε ένας από τους πρώτους 
φωτογράφους που προσπάθησαν µε την χρήση  της δύναµης της εικόνας  να πετύχει 
κάποιους κοινωνικούς σκοπούς. Κοινωνιολόγος και φωτογράφος ,το 1908 δούλεψε 
για την Εθνική Επιτροπή για την Εργασία Παιδιών στις ΗΠΑ. Φωτογράφισε παιδία 
που δούλευαν πολύ σκληρά στην βιοµηχανία .  Οι φωτογραφίες τους από ορυχεία και 
µεταλλεία, βιοµηχανικές και βιοτεχνικές µονάδες που απεικόνιζαν εξουθενωµένα 
παιδία και στα πρόσωπα τους αναγράφονταν η λύπη και η απόγνωση. Ο Hine 
χρησιµοποίησε την κάµερά του ως εργαλείο κοινωνικής µεταρρύθµισης. Οι 
φωτογραφίες χρησιµοποιήθηκαν από την επιτροπή για να κάνει προπαγάνδα κατά της 
παιδικής εκµετάλλευσης. Το 1916 χάριν στις φωτογραφίες του οι προσπάθειες της 
Επιτροπής στέφτηκαν µε επιτυχία και υιοθετήθηκε µια νέα νοµοθεσία που 
προστάτευε τα παιδιά από την εκµετάλλευση στο χώρο της εργασίας και θεωρήθηκε 
η πρώτη µεγάλη νίκης της φωτογραφίας στον τοµέα της κοινωνικής αφύπνισης. 
Κατά τη διάρκεια και µετά τον Α 'Παγκόσµιο Πόλεµο, φωτογραφήθηκε η 
ανακουφιστική εργασία του Αµερικανικού Ερυθρού Σταυρού στην Ευρώπη. Στη 
δεκαετία του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930, ο Hine έκανε µια σειρά 
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από «πορτρέτα εργασίας», τα οποία υπογράµµισαν την ανθρώπινη συµβολή στη 
σύγχρονη βιοµηχανία. Το 1930, ο Hine ανατέθηκε να τεκµηριώσει την κατασκευή 
του EmpireStateBuilding. Φωτογράφισε τους εργάτες σε επισφαλείς θέσεις, ενώ 
εξασφάλιζαν το χαλύβδινο πλαίσιο της δοµής, λαµβάνοντας πολλούς από τους ίδιους 
κινδύνους που υπέστησαν οι εργαζόµενοι. Μετά το θάνατο του Hine, ο γιος του 
Corydon έδωσε τις εκτυπώσεις και τα αρνητικά του στο PhotoLeague, το οποίο 
αποσυναρµολογήθηκε το 1951. Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης προσφέρθηκε στις 
εικόνες του και δεν τις δέχτηκε, αλλά έκανε το HouseGeorge. 

Ο LaszloMoholy-Nagy ήταν Ούγγρος φωτογράφος και θεωρητικός της 
τέχνης.  Υπήρξε ζωγράφος, φωτογράφος αλλά και καθηγητής στη σηµαντική σχολή 
του Bauhaus της Γερµανίας τη εποχή του µεσοπολέµου. Το 1920 συνδέεται µε τους 
Ντανταϊστές στο Βερολίνο, τους αρνητές της παραδοσιακής τέχνης και ψάχνει για 
κάτι νέο και πειραµατικό και καταπιάνεται µε την φωτογραφία. Έκανε closeup και 
διαγραµµατικές εικόνες που παραπέµπουν σε ένα οργανωµένο, βιοµηχανοποιηµένο 
,πολιτισµένο σύνολο. Οι αγαπηµένες του τοποθεσίες είναι οι δρόµοι, σταυροδρόµια 
και σηµεία συνάντησης τα οπoία παρατηρεί από το παράθυρο. Από ψηλά αυτά τα 
σκηνικά µοιάζουν σαν σκακιέρα κοµψά και απρόσωπα. Χρησιµοποιεί τους 
περαστικούς σαν κατηγορηµατικά απροσδόκητα ακόµη και από απόσταση είναι 
εκφραστικοί, άτοµα µε προσωπικότητα. Η εκφραστικότητα τους ενισχύεται από µια 
µεγάλη πινελιά σκιάς καθώς παρεµβάλλονται στο πλάγιο ηλιακό φως. Οι λήψεις του 
δεν περιορίζονται µόνο από την πόλη ή τον ατοµικισµό, αλλά προσµετρά διάφορες 
συνθήκες όπως ατίθασα άτοµα να τραβούν το δρόµο τους πάνω από ένα δικτυωτό 
πλέγµα. Κάποιες φορές αυτό το πλέγµα λειτούργει και ως φυλακή. Μια από τι πιο 
γνωστές φωτογραφίες του είναι στην Ασκόνα το 1926 η σκιά µιας µεταλλικής σχάρας 
να παγιδεύει µια κούκλα. Η κούκλα της φωτογραφίας αποτελεί πολλαπλή µεταφορά. 
Αναφέρεται σε ανησυχητικές αντιλήψεις της σύγχρονης κοινωνίας. Πώς µπορούµε να 
εισαγάγουµε το στοιχείο της κίνησης σε κάτι στατικό όπως είναι η εικόνα; Αυτό 
υπήρξε το ερώτηµα που διέτρεξε όλη την καλλιτεχνική πορεία του πολύπλευρου 
αυτού εικαστικού καλλιτέχνη. «Visioninmotion» είναι ο τίτλος του βιβλίου που 
ετοίµαζε επί χρόνια, και εκδόθηκε ένα χρόνο µετά τον πρόωρο θάνατό του. 
Θεωρείται από τους πρωτεργάτες του µοντερνισµού. Πειραµατίστηκε µε τα 
φωτογραφήµατα (∆ηµιουργία εικόνων χωρίς φιλµ, όπου δηµιουργείται µε την 
τοποθέτηση αντικειµένων πάνω σε µια φωτοευαίσθητη επιφάνεια και την έκθεση στο 
φως).  Χρησιµοποίησε τον όρο “NewVision”(νέα οπτική), για να περιγράψει τις 
απόψεις του για τη φωτογραφία. Σύµφωνα µε αυτές, η φωτογραφία πρέπει να 
καταγράφει τον κόσµο µε τρόπο που δεν µπορεί να το κάνει το ανθρώπινο µάτι. Το 
ενδιαφέρον του Moholy-Nagy για τις ιδιότητες του χώρου, του χρόνου και του φωτός 
υπέστη όλη τη διάρκεια της καριέρας του και ξεπέρασε τα πολύ διαφορετικά µέσα 
που χρησιµοποίησε. 

OPaulStrand γεννήθηκετο 1890, ασχολήθηκε µε την φωτογραφία το 1907 
παρακολουθώντας µαθήµατα τον φωτογράφο LewisHine.  Το 1912 έγινε εµπορικός 
φωτογράφος . Το 1933 διορίστηκε διευθυντής φωτογραφίας και κινηµατογράφου στο 
τµήµα Καλών Τεχνών της Γραµµατείας Παιδείας του Μεξικού. Εκφράστηκε 
δυναµικά για την φύση της αληθινής φωτογραφικής εφαρµογής. Ήταν απέναντι από 
την σύγχρονη ,µηχανοποιηµένη Αµερική. Πίστευε στην ΄΄καθαρή΄΄ φωτογραφία . 
Ισχυρίζονταν ότι ο φωτογράφος έπρεπε να είναι δηµιουργός σε αναζήτηση της 
φόρµας µε την οποία θα ενδώσει τα συναισθήµατα και τις ιδέες του. Στις 
φωτογραφίες του οι φόρµες του επικαλύπτονται και χάνονται στη σκιά. Παρέλειπε 
συνιστώσες όπως η γραµµωτού ορίζοντα. Επέλεγε σηµεία λήψης από τα οποία ο 
χώρος φαινόταν ασυνήθιστα συµπιεσµένος και κατανοητός µόνο από µεταβολές της 
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κλίµακας των αρχιτεκτονικών λεπτοµερών. Οι φωτογραφίες λίγο αργότερα έγιναν πιο 
αφηρηµένες παρά πληροφοριακές. Το 1916 έβγαζε πορτραίτα στους δρόµους της 
Νέας Υόρκης από ανθρώπους χαµηλών αξίων µε το οποίους αντιµετώπισε σαν 
καρικατούρες. Κάποια πορτρέτα από αυτά σε κάποιο βαθµό είναι αποκαλυπτικά γιατί 
κάποιοι από τους εικονιζόµενους κοιτάζουν µέσα και πέρα από την κάµερα και 
συνθέτουν τους εαυτούς σαν να απευθύνονται σε κοινό, ενώ άλλοι απεικονίζονται 
χαλαροί, σαν να µην υπολογίζουν καθόλου την υστεροφηµία τους. Ποζάρουν µε 
απάθεια και οι απεικονιζόµενοι είναι συνήθως αγρότες και χωρικοί. Απαθανατίζει την 
ύπαρξη µιας αρχέτυπης φυλής ,ανέγγιχτη από την µόδα και την ζωή στην πόλη. Οι 
άνθρωποι της επαρχίας ενσάρκωναν την αξιοπρέπεια και την ειλικρίνεια.  
 Η DianeArbus γεννήθηκε στην Νέα Υόρκη το 1923 ήταν φωτογράφος και 
δηµοσιογράφος πολύ γνωστή για το ρεπορτάζ της στα αµερικανικά περιοδικά µε 
θέµα το κόσµο του περιθωρίου.Το κανονικό της όνοµα ήταν DianeNemerov. Πήρε 
το επίθετο της από τον άντρα της. Ξεκίνησε µε την φωτογραφία όταν ο άντρας της 
την έκανε δώρο για πρώτη φορά την φωτογραφική µηχανή. Η Arbus γνωστή κυρίως 
για τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες της µε τετράγωνο καρέ χρησιµοποιώντας µηχανή 
µεσαίου φόρµα και φωτογραφίζοντας τα θέµατα της από κοντινή απόσταση, φτιάχνει 
τα δικά της «κοινωνικά τοπία». Ήταν από τις ριζοσπαστικές καλλιτέχνιδες που 
επέλεξαν να προβάλλουν όσους ζούσαν στο περιθώριο. Πριν κλείσει τα 30 ως 
επιτυχηµένη φωτορεπόρτερ, αναγκαζόµενη να τραβάει φωτογραφίες της υψηλής 
κοινωνίας ,κάτι που δεν της άρεσε καθόλου, αρχίζει από αντίδραση να συχνάζει σε 
τσίρκα, σε στριπ σόου, σε γκέι µπαρ και σε υπαίθρια µέρη απαθανατίζοντας 
παράξενους θαµώνες. Φωτογράφιζε ανθρώπους µε νοητική στέρηση αλλά και 
γενικότερα ανθρώπους µε ιδιαιτερότητες ,για να δείξει ότι υπάρχει ένας διαφορετικός 
κόσµος. Της άρεσε να φωτογραφίζει τους διεµφυλικούς, γυµνιστές, performers 
τσίρκου, γίγαντες ,νάνους, τρόφιµοι ψυχιατρικών ασύλων, άνθρωποι µεσοαστικής 
τάξης, ανθρώπους παράξενους, παραµορφωµένους, γεµάτους ατέλειες ζούσανε τις 
παρυφές της κοινωνικής αποδοχής, φορούσαν αλλόκοτα ή κακόγουστα ρούχα, πήραν 
την θέση των στηµένων, αψεγάδιαστων και πανέµορφων µοντέλων. ∆εν τους 
φωτογράφιζε εν αγνοία τους αλλά τους πλησίαζε, µιλούσε µαζί τους, έτσι ώστε να 
ποζάρουν για εκείνη ήρεµα και άκαµπτα. Πάντα κέρδιζε την εµπιστοσύνη των 
ανθρώπων που φωτογράφιζε και γινόταν «φίλη» τους. Επίσης, τους ενθάρρυνε  να 
νιώθουν ελεύθεροι µπροστά στο φακό και να ποζάρουν συνήθως µετωπικά. Η 
µετωπικότητα σηµαίνει ειλικρίνεια, φανέρωµα της ουσίας. Οι άνθρωποι αυτοί 
συνήθως κοιτάζουν κατευθείαν στο φακό και αυτό τους κάνει να φαίνονται ακόµα 
πιο «παράξενοι» ή παρουσιάζονται αδιάφορα. Ως σύνολο εµφανίζονται να 
ανατρέπουν τις κοινωνικές δοµές Έβλεπε σε αυτούς όντα ξεχωριστά, µοναδικά.. Η 
DianeArbus αναστρέφει εσκεµµένα τα στερεότυπα και αναπλάθει την κοινωνία µε 
ένα δικό της αντιφατικό σχήµα και πραγµατικότητα.  Αν και οι περισσότεροι θεατές 
φαντάζονται πως αυτοί οι άνθρωποι, οι πολίτες του σεξουαλικού υπόκοσµου ή οι 
γενετικά παράξενοι, είναι δυστυχισµένοι, λίγες όµως φωτογραφίες φανερώνουν στην 
πραγµατικότητα συναισθηµατική δυσφορία. Οι περισσότεροι εµφανίζονται εύθυµοι, 
αποδεχόµενοι τον εαυτό τους, πραγµατικοί. Η φωτογράφος έστρεψε το ενδιαφέρον 
της στους φαινοµενικά «δυστυχείς» χωρίς όµως συµπονετικό σκοπό, χωρίς να εγείρει 
στον θεατή συναισθήµατα συµπόνιας γιατί τα άτοµα που φωτογράφιζε είχαν 
αποδεχτεί τον εαυτό τους παρά τις ιδιαιτερότητές τους. Ωστόσο, η Arbus είχε κάνει 
και µια σειρά πορτραίτων µε ανθρώπους που µε µια πρώτη µατιά µας φαίνονται 
φυσιολογικά. Όταν όµως προσέξουµε καλύτερα καταλαβαίνουµε ότι ο πόνος, η λύπη, 
η µοναξιά, είναι περισσότερο ορατά απ’ ότι όταν κοιτάµε τα πορτραίτα των 
ιδιόµορφων ατόµων. Η χαρά βρίσκεται περισσότερο στα πρόσωπα των ιδιόµορφων 
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ατόµων γιατί αυτοί φαίνονται να έχουν αποδεχτεί την εικόνα τους.Ένας από τους 
φόβους της Arbus ήταν πως θα έµενε στην µνήµη των ανθρώπων ως η φωτογράφος 
των “φρικιών’’. Η δουλεία της δέχθηκε αρκετά έντονη κριτική και µε βασική 
κατηγορία πως δεν υπήρχε οµορφιά στις φωτογραφίες της. Ωστόσο, κοιτάζοντας 
κανείς πιο προσεκτικά τις φωτογραφίες αυτές µπορεί να διακρίνει σίγουρα κάτι 
παραπάνω από ένα φρικιό. Η οµορφιά δεν έχει να κάνει µόνο µε την εξωτερική 
εικόνα που προβάλλεται αλλά µε την ψυχή. Φωτογράφησε καθηµερινούς ανθρώπους 
που παρέµεναν στη αφάνεια, µιας και το µόνο που προβάλλονταν ήταν η πλέον 
αναπτυσσόµενη Αµερική και ο πλούτος της καλής κοινωνίας. Λίγο καιρό πριν βάλει 
τέλος στην ζωή της, έκανε µια φωτογράφηση σε ένα αµερικανικό ψυχιατρικό ίδρυµα, 
απαθανατίζοντας ανθρώπους όλων των ηλικιών να παίρνουν µέρος σε µια αλλόκοτη 
γιορτή στον κήπο του ιδρύµατος. Φορούσαν αποκριάτικες µάσκες και τρέχαν 
χαµογελαστοί σαν µικρά παιδία.  Εστίαζε στην µιζέρια της ζωής των ασθενών, στην 
θλίψη της µατιά στους και στην καθηµερινή ρουτίνα των κελιών τους. Κάποτε είχε 
γράψει : ΄΄ Όλοι µας ζούµε την ζωή µε το φόβο πως σε κάποια στιγµή θα µας συµβεί 
κάποια τραυµατική εµπειρία. Τ.α φρικιά γεννιούνται µε αυτό το τραύµα. Πέρασαν 
ήδη την δοκιµασία της ζωής . Είναι αριστοκράτες΄΄. Μετά το πέρας του πολέµου, το 
1946, αυτή και ο σύζυγος της ανοίγουν ένα στούντιο όπου η ίδια αναλαµβάνει την 
διεύθυνση και ο άντρα της την φωτογραφία. Συνεργάζονται µε πολλά περιοδικά 
µόδας όπως το Vogue, το Glamour, το Seventeen και το HarpersBazzar.Tο 1956 
ξεκινά κάποια µαθήµατα φωτογραφίας και εγκαταλείπει αυτή την επιχείρηση. Τρία 
χρόνια αργότερα έχει αρχίσει ήδη να κάνει τις πρώτες της φωτογραφήσεις για 
περιοδικά όπως το Esquire και TimesMagazine και διδάσκει φωτογραφία στο 
ParsonsSchoolOfDesign και στο CooperUnion στην Νέα Υόρκη.To βιβλίο 
ApertureMonograph είχε σχέση για την τέχνη της φωτογραφίας και όταν εκδόθηκε 
είχε κάνει ρεκόρ πωλήσεων. Μετά τον θάνατο της τιµήθηκε µε έκθεση στο Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης στην Νέα Υόρκη. Σηµαντικό “παράσηµο” στην σταδιοδροµία της 
αποτελεί ο “τίτλος” της πρώτης Αµερικανίδας φωτογράφου που παίρνει µέρος 
στη  Biennale της Βενετίας. 
 Η JoSpence γεννήθηκε το 1934 στο Λονδίνο και αποτελεί αναπόσπαστο 
κοµµάτι για την φωτογραφία. Είναι γνωστή για την ιδιαίτερα πολιτικοποιηµένη 
προσέγγιση της φωτογραφίας και την εκπροσώπηση των δικών της αγώνων µε τον 
καρκίνο.  Ξεκίνησε την καριέρα της σαν βοηθός σε επαγγελµατίες φωτογράφους 
ώσπου να ανοίξει το δικό της φωτογραφείο που ειδικευόταν σε γάµους, οικογενειακές 
προσωπογραφίες και χαρτοφυλάκια ηθοποιών(books).  Λίγο αργότερα ξεκίνησε το 
ντοκιµαντέρ στις αρχές της δεκαετίας του 1970, µε κίνητρα τα πολιτικά της µέληµα. 
Ήταν µια στιγµή ευρύτερης οικονοµικής αβεβαιότητας που έπρεπε να εκφραστεί στο 
έργο της και γενικότερα στις εργασίες εκείνης της περιόδου. Τόσο σοσιαλιστική όσο 
και φεµινιστική, εργάστηκε για να εκπροσωπήσει αυτά τα θέµατα µε την πρακτική 
της φωτογραφίας. Το 1974 ασχολήθηκε µε τη δηµιουργία εργαστηρίου φωτογραφίας 
µιας οµάδας που επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και τη δηµοσίευση, µαζί µε τον 
σοσιαλιστικό ιστορικό φωτογραφίας TerryDennett και το περιοδικό Camerawork 
.Ήταν επίσης ιδρυτικό µέλος του HackneyFlashers ,µιας συλλογικής οµάδας 
φεµινιστικών και σοσιαλιστών γυναικών που παρήγαγαν εκθέσεις όπως «Οι γυναίκες 
και η δουλειά» . Στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80 
το έργο της επικεντρώθηκε περισσότερο σε θέµατα οικογενειακής και οικογενειακής 
ζωής συµπεριλαµβανοµένου του διαζυγίου, της ασθένειας και των τεταµένων 
σχέσεων ,ιδιαίτερα της µητέρας και της κόρης, όπου έγραψε το βιβλίο 
«BeyondTheFamilyAlbum», συγκεντρώνοντας πολλές από τις µεγάλες ανησυχίες 
της. Η πρακτική της απεικονίζει µια δέσµευση για το πολιτικό δυναµικό της 
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φωτογραφίας έναν τρόπο να συνδέσει τις δικές της ευαισθησίες και τραύµατα µε έναν 
ευρύτερο δηµόσιο λόγο. Το 1982 διαγνώστηκε µε καρκίνο του µαστού και µετά 
άρχισε να επικεντρώνεται στην ταυτότητα, την υποκειµενικότητα, την ψυχική και 
σωµατική υγεία. Απορρίπτει τη συµβατική θεραπεία και διερευνά την ολιστική 
θεραπεία και την προσωπική και φεµινιστική πολιτική διάσταση της ζωής µε τον 
καρκίνο, όπου πέθανε το πολύ αργότερα το 1992. Το 1986, ο Spence δηµοσίευσε το 
«Κάνοντας τον εαυτό µου στην εικόνα» συγκεντρώνοντας τα ωµά και οµολογιακά 
του έργα για να εµπνεύσει µια νεότερη γενιά φωτογράφων. Για τον Spence, η 
φωτογραφία πρέπει να είναι ενηµερωτική και πρέπει να σηµειωθεί ότι η εµφάνισή της 
ως φωτογράφος συµπίπτει µε έναν όλο και πιο πολιτικοποιηµένο κόσµο τέχνης. 
 Η  DorotheaLange γεννήθηκε το 1895 στο NewJersey. Η καταγωγή της 
ήταν γερµανική. Εκπαιδεύτηκε στη φωτογραφία στο Πανεπιστήµιο της Κολούµπια 
στη Νέα Υόρκη, σε µια τάξη που δίδαξε ο ClarenceH.Whit.  Όταν ήταν 7 ετών έπαθε 
πολιοµυελίτιδα η οποία αποδυνάµωσε το δεξί της πόδι. Σ’ αυτήν την αναπηρία όφειλε 
την ιδιαίτερη ευαισθησία της πάνω στον πόνο και τα βάσανα των ανθρώπων της. 
Το 1918 έκανε ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο , παρέµεινε εκεί και εργάστηκε σε ένα 
φωτογραφείο. Ενώ εργαζόταν σε αυτό το κατάστηµα, ο Lange γνώρισε άλλους 
φωτογράφους και συναντήθηκε µε έναν επενδυτή που βοήθησε στη δηµιουργία ενός 
επιτυχηµένου στούντιο πορτρέτου. Το 1920 παντρεύτηκε τον γνωστό δυτικό ζωγράφο 
MaynardDixon, µε τον οποίο είχε δύο γιους. Το πρώιµο στούντιο του Lange 
ασχολήθηκε κυρίως µε γυρίσµατα πορτρέτου φωτογραφιών της κοινωνικής ελίτ στο 
Σαν Φρανσίσκο ενώ µετά γύρισε το φακό της κάµεράς της από το στούντιο στο 
δρόµο. Στον τοίχο από το φωτογραφικό της στούντιο έγραψε µια φράση του 
FrancisBacon : “ H ενατένιση των πραγµάτων όπως αυτά είναι χωρίς σφάλµα ή χωρίς 
σύγχυση, χωρίς υποκαταστάσεις και πλαστογραφήσεις είναι από µονή της κάτι 
ευγενέστερο από µια ολόκληρη σοδειά εφευρετικότητας. Το 1935 χωρίσει και 
παντρεύτηκε τον οικονοµολόγο PaulSchusterTaylor, καθηγητή Οικονοµικών. 
Ασχολήθηκε µε την φτώχεια στην ύπαιθρο και η εκµετάλλευση των ανδρών και των 
µεταναστών εργαζοµένων και απαθανάτισε την απόγνωση, την απελπισία αλλά και 
την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια των φτωχών ανθρώπων. Ένα από τα πιο 
αναγνωρισµένα έργα του Lange ονοµάζεται MigrantMother.  
Το 1940 είναι η πρώτη γυναίκα που της αποµένουν το βραβείο 
Guggenheimfellowship.Η γυναίκα στη φωτογραφία είναι η Φλωρεντία 
OwensThompson. Το 1960, ο Lange µίλησε για την εµπειρία της λήψης της 
φωτογραφίας. Ήρθε στον κόσµο της µε την φωτογραφική µηχανή ανά χείρας . 
Απεικόνισε τον πόνο, τον ξενιτεµό και την ανέχεια χωρίς ίχνος µελό και βεβιασµένο 
συναισθήµατος.  
Έφυγε το 1965 από καρκίνο, λίγο πριν ανοίξει την µεγάλη αναδροµική έκθεση στο 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.  

OAndreKerteszγεννήθηκε στην Βουδαπέστη το 1894. Αγόρασε την πρώτη 
κάµερα του στα 18 και έκανε το όνειρο του πραγµατικότητα Αργότερα όταν πήγε 
στρατό έκανα ντοκουµέντο όλες τις εικόνες της καθηµερινής ζωής των στρατιωτών. 
Στον Α Παγκόσµιο Πόλεµο τραυµατίζεται και από εκείνη την στιγµή χρονολογείται η 
διάσηµη φωτογραφία κολυµβητής κάτω από το νερό, µε ένα σώµα να 
παραµορφώνεται από τις ακτίνες του ηλίου. Από τότε και στο έξης, οι 
αντικατοπτρισµοί θα χαρακτηρίσουν το φωτογραφικό του λεξιλόγιο. Το 1925 
πηγαίνει στο Παρίσι και γίνεται µέλος των φωτογράφων Brassai και LaszloMoholy. 
Τα θέµατα του απλά καθηµερινά. Στο Παρίσι απαθανατίζει στιγµιότυπα στους 
δρόµους, σε πάρκα ,στις όχθες του Σηκουάνα και στις στέγες των σπιτιών.  Ότι τον 
ελκύει οπτικά και συναισθηµατικά. Φωτογράφιζε µε σεβασµό χωρίς έµφαση ή 



52 

 

δραµατοποίηση. Είναι µαγικός ο τρόπος του να διεισδύει τη στιγµή, να αρπάζει ένα 
απλό πλάνο της καθηµερινής ζωής και µέσα από τα φακό του να του δίνει ζωή. Στις 
φωτογραφίες όλα µοιάζουν τυχαία και αβίαστα αλλά µε την δεύτερη µατιά µπορεί να 
καταλάβει κάποιος ένα πιο σύνθετο υπόβαθρο. Αυτήν  αβίαστη απλότητα προσδίδει 
στο έργο την ένταση και προκαλεί ενδιαφέρον στον θεατή.Το 1927 κάνει την πρώτη 
του έκθεση στην GaleriaAuSarceduPrintemps και το 1929 παίρνει µέρος την διεθνή 
έκθεση FilmundFoto στο Βερολίνο και στην Στουτγάρδη. Το 1964 το Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης αφιέρωσε µια έκθεση στον Kertesz. Έλεγε: “ H Τεχνική δεν είναι 
σηµαντική. Η τεχνική βασίζεται στο αίµα µας. Τα γεγονότα και η διάθεση είναι πιο 
σηµαντικά από τον καλό φωτισµό’’. Aαυτοδίδακτος, πρωτοποριακός και 
ανθρωπιστής µέχρι το τέλος του σε µεγάλη ηλικία που δεν µπορούσε να βγει, 
φωτογράφιζε από το παράθυρο του µε µια Polaroid. Ασχολήθηκε µε την ασπρόµαυρη 
φωτογραφία ,αλλά όπως είχε πει “ ένιωθε πεινασµένος’’ για αυτό και σε ηλικία 85 
ετών πραγµατοποιεί την σειρά µε έγχρωµες φωτογραφίες κλεισµένος στο διαµέρισµα 
του µε µελαγχολία από τον θάνατο της γυναίκας του. Το φωτογραφικό πορτραίτο της 
γυναίκας του που έχει κροπαριστεί από τον ίδιο, θεωρείται για τότε το πιο έφυες και 
το πιο άγριο στην ιστορία της φωτογραφίας. Το 1985 πέθανε και θεωρείται ένας από 
τους σηµαντικότερους φωτογράφους του 20ου αιώνα. 

OGyulaHalasz(Brassai )γεννηθηκε το 1899 στο Brassov της Τρανσυλβανίας. 
Το 1920σπούδασε γλυπτική και ζωγραφική στην Βουδαπέστη και το 1924 
εγκαταστάθηκε στο Παρίσι. Το ψευδώνυµο Brassai που έµεινε στην ιστορία, 
υιοθετήθηκε από τον δάσκαλο του τον Kertesz. Απαθανάτισε καταπληκτικές εικόνες 
του Παρισιού στην διάρκεια του µεσοπόλεµου. Οι νυχτερινές λήψεις του Παράσου 
καθόρισαν την νυχτερινή φωτογραφία και έγινε άξονας αναφοράς σε κάθε 
σπουδαστή της τέχνης. Με την µατιά του, καταφέρνει να αποδώσει µια 
πραγµατικότητα δοµηµένη σε ανθρώπινες στιγµές γεµάτες συναισθηµατικές και 
λογικές προκαταλήψεις. Σέβεται αυτούς που φωτογραφίζει και κερδίζει την 
εµπιστοσύνη τους . Φωτογράφησε από µαστροπούς µέχρι και διασηµότερους 
καλλιτέχνες της εποχής του. Το 1933 δηµοσίευσε το πρώτο του βιβλίο µε τίτλο 
Paridenuit(Το Παρίσι την νύχτα). Αποκαλούνταν το µάτι του Παρισιού σε ένα 
δοκίµιο από το φίλο του HenryMiller. Φωτογράφισε πολλούς µεγάλους καλλιτέχνες 
µεταξύ άλλων τον SalvadorDali, τον PabloPicasso, το HenriMichaux κ.α. Το 1978 
βραβεύτηκε µε το GrandPrixNationaldePhotography. 
 ONicholasNixonγεννηθηκε το 1947 στο Μichigan. Φωτογράφιζε συνήθως 
θνήσκοντας ασθενείς µε AIDS που άλλοτε µετατρέπονταν σε ιατρικά στιγµιότυπα και 
άλλοτε σε σκηνές κινηµατογραφικής φρίκης όπου κατέγραψε τα θέµατα του µε 
σχολαστικές λεπτοµέρειες για να βοηθήσει τη σύνδεση µεταξύ του θεατή και του 
θέµατος. Η ασθένεια γινόταν φωτογενής και ο φακός του µετατρέπονταν διακριτικός 
και διεισδυτικός. Τα πορτρέτα περιλάµβαναν ανθρώπους σε νοσηλευτικά σπίτια, τους 
τυφλούς, άρρωστους και πεθαµένους ανθρώπους και την οικειότητα των ζευγαριών.  
Το 2010, το Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστώνης διοργάνωσε την έκθεση 
"NicholasNixon: Οικογενειακό Άλµπουµ" που περιελάµβανε τη σειρά 
"TheBrownSisters" µεταξύ άλλων πορτρέτων της συζύγου, του ίδιου και των δυο 
παιδιών του. Εργάστηκε ως καθηγητής στο CollegeofArtandDesign της 
Μασαχουσέτης από το 1975 µέχρι τον Μάρτιο του 2018. 
 OCharlesEisenmann γεννήθηκε το 1855. Στην δεκαετία το ’80 ήταν από 
τους πιο διάσηµους φωτογράφους. Είχε στην Νέα Υόρκη  ένα φωτογραφικό 
στούντιο. Είχε το πάθος να απαθανατίζει φρικιά, ανθρώπους δηλαδή µε ιδιαίτερα και 
διαφορετικά χαρακτηρίστηκα από τους άλλους ανθρώπους. Στον σύνολο που 
εργάστηκε απαθανάτισε 700 πορτρέτα και τα πούλησε σαν συλλεκτικά αντικείµενα 
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Στα τέλη του 1880, εµφανίστηκε ένα νέο φαινόµενο µε τη γοητεία και τη συµπάθεια 
της βικτοριανής κοινωνίας για ανθρώπους που φαίνεται να έχουν γενετικές 
ανωµαλίες. Υπήρχε µεγάλη δηµοσιότητα, για παράδειγµα, πάνω από την προσοχή της 
πριγκίπισσας Αλεξάνδρα στο JosephMerrick. Φωτογράφιζε τους ανθρώπους του 
τσίρκου ντυµένοι ως βικτοριανή κοινωνία και αντίστροφα βικτοριανή κοινωνία µε 
τσίρκο. Αποτέλεσε το αντικείµενο MonstersoftheGiddedAge, το οποίο καταγράφει 
την απεικόνιση των παράξενων ανθρώπων στο τσίρκο Barnum και Bailey µε τις 
διάφορες µεταλλάξεις και ανωµαλίες, όπως  τον γιγαντιαίος RuthGoshen, το 
τετράποδο κορίτσι MyrtleCorbin και τα σίδερα δίδυµα ChangandEng και 
MillieChristine.  
To 1900, επανεµφανίστηκε ως επικεφαλής του τµήµατος φωτογραφίας της DuPont 
για τη λήψη φωτογραφιών των εργαζοµένων. Πέθανε το 1927.  
Μια συλλογή από τις φωτογραφίες του δηµοπρατήθηκε µέσω του Sotheby's το 1991, 
µε εκτιµώµενη τιµή µεταξύ $ 15.000 και $ 25.000 για τη µεγάλη συλλογή. 

Ο BillBrandt γεννήθηκε το 1905 στην Γερµάνια  και πέθανε το 1983. 
Μετακόµισε στην Αγγλία και θεωρούνταν ο µεγαλύτερος Άγγλος φωτογράφος  και 
φωτορεπόρτερ. Σπούδασε φωτογραφία στο Βερολίνο το 1929-1930 , µετά σπουδάζει 
στο Παρίσι κοντά στον ΜanRay.Κάποιες εικόνες του δηµοσιεύτηκαν στα περιοδικά 
Lilliput και PicturePost. Τα πορτραίτα του χαρακτηρίζονται από έντονο σουρεαλισµό. 
Γίνεται γνωστός πριν από το πόλεµο στο κοινωνικό ρεπορτάζ όπου κυκλοφορεί  το 
λεύκωµα µε όνοµα  Άγγλοι στην χωρά τους. Το λεύκωµα αυτό δείχνει διαφορές 
ανάµεσα στους φτωχούς και πλούσιους στον τρόπο ζωής των Άγγλων. Το 1945 
χρησιµοποίησε µηχανή µε εργένικο φακό και έκανε τα πρώτα του γυµνά. 
Πρωτοτύπησε στον τρόπο που αντιµετώπισε την γυναικεία φόρµα. To 1948 
διακρίθηκε στα πορτραίτα διάσηµων καλλιτεχνών και στα τοπία. Πολλά από τα έργα 
του έχουν σηµαντικά κοινωνικά σχόλια αλλά και ποιητική απήχηση. Κάποιες από τις 
εκθέσεις του ήταν  το 2004 στο µουσείο Victoria&Albert  του Λονδίνου, το 2013  στο 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης µε θέµα Shadow&Lights. 

Ο DannyLyon γεννήθηκε το 1942 στ Μπρούκλιν της Αµερική. Αποφοίτησε 
µε πτυχίο Barceló ofArts. ∆ηµοσίευσε φωτογραφίες του που εργάζονταν για την 
φοιτητική µη βίαιη συντονιστική επιτροπή. Οι φωτογραφίες του δηµοσιεύτηκαν στο 
Movement ένα βιβλίο ντοκιµαντέρ για τα πολιτικά δικαιώµατα της Αµερικής.  
∆ηµιούργησε την συλλογή Bikeriders από φωτογραφίες µοτοσικλετιστών. Το 
επόµενο έργο του ήταν η καταστροφή του Manhattan. Οι συλλογή αυτήν καλύπτει 
φωτογραφίες από ερείπια, από κατεδαφισµένους δρόµους και σπίτια. Eπόσης 
δηµοσίευσε την συλλογή ConversationswiththeDead έκανε φωτογραφίσεις σε 
φύλακες για να δείξει τους καταδίκους που ζούσαν σε αυτές, την καθηµερινότητα. 
Ήταν φωτογράφος και κινηµατογραφιστής. είχε πει ότι µε την φωτογραφία έρχεται 
κοντά στους πρωταγωνιστές των φωτογραφιών του, τόσο που γίνεται κοµµάτι της 
ζωής του. Φωτογράφιζε ακτιβιστές, πολιτικούς,  δεκάδες συµµορίες  
µοτοσικλετιστών , έγκλειστους σε φυλακές  και κάποιες φορές γινόταν κυριολεκτικά 
ένας από αυτούς. Γνωστός επίσης για τις φωτογραφίες µε κοινωνικά περιποιηµένων 
ανθρώπων ως υπέρµαχος της δικαιοσύνης και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.  Τώρα 
ο 73χρονος  ζει στο Νέο Μέξικο. Είχε εκθέµατα στο Μουσείο της Αµερικανικής 
Τέχνης Whitney, το Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου την συλλογή Menial, το Μουσείο 
Μνηµείων  Μ. H. DeYoung στο Σαν Φρανσίσκο και το Κέντρο ∆ηµιουργικής 
Φωτογραφίας της Αριζόνας. 

Ο SebastianSalgado γεννήθηκε το 1944 στην Βραζιλία, σπούδασε 
οικονοµικά. Το 1973  ξεκίνησε την καριέρα ως επαγγελµατίας φωτογράφος στο 
Παρίσι . ∆ηµιούργησε πολλά φωτογραφικά projects καθώς έχει ταξιδέψει πάνω από 
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100 χώρες  τα τελευταία 40 χρόνια και έχει γίνει αυτόπτης µάρτυρας µεγάλων 
γεγονότων φωτογραφίζοντας τις αλλαγές της ανθρωπότητας. Πάρων σε πολέµους, 
λιµούς, κύµατα προσφύγων και συνοδοιπόρος µε ανθρώπους όλων των ειδών και 
χρωµάτων. Kάποια έργα του είναι το OthersAmericans εµπνευσµένο από το ταξίδι 
του στην Αµερική και στο Μέξικο. Επόµενο έργο του µε τίτλο Workers, το Sahel,το 
Migrationsandportraits από το όποιο σύλλεξε φωτογραφίες από το ταξίδι του στην 
Αιθιοπία, Γιουγκοσλαβία ,Κάγκο απαθανατίζοντας πλήθος κόσµου να ξεριζώνονται 
από την πατρίδα τους λόγω πολέµου και φτώχειας. Το 2004 ξεκίνησε το 
projectGenesis που ήταν και το τελευταίο του έργο, το όποιο αποσκοπούσε στην 
παρουσίαση της άσπιλης εικόνας της φύσης και της ανθρωπότητας. Αποτελείται από 
µια σειρά φωτογραφικών τοπίων και άγριας φύσης και φωτογραφίες των ανθρωπίνων 
κοινοτήτων που συνεχίζουν να ζουν συµφώνα  µε τις αρχαίες παραδόσεις και τον 
πολιτισµό τους. Το 1986 -1988 βραβεύτηκε φωτογράφος της χρονιάς από το 
InternationalCenterofPhotography της Νέας Υόρκης .Το 2012 πηρέ  το βραβείο «e» 
της Enesco στην Βραζιλία. Επίσης έλαβε το βραβείο από το Παγκόσµιο Ταµείο για 
την φύση WWF  της Βραζιλίας. 
 
 

4.2 Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

Η φωτογραφία στην Ευρώπη κατευθύνονταν σε µεγάλο βαθµό από αντιλήψεις 
γραφικότητας. (πχ  φτωχού, ξένου, φθαρµένο από χρόνο), πλούσιου, φηµισµένου και 
οµορφιάς και ανεµελιάς. Οι φωτογραφίες  είχαν τάση να επαινούν ή  να στοχεύουν 
στην ουδετερότητα.  

Αντίθετα η φωτογραφία στην Αµερική έδειχνε λιγότερη πιστή στην 
µονιµότητα βασικής κοινωνικής δοµής ειδικευµένοι στην πραγµατικότητα και στο 
αναπόφευκτο της εξέλιξης. ∆εν έκαναν λήψεις  µόνο για να δείξουν  τα 
αξιοθαύµαστα, αλλά για να φανερώσουν τι πρέπει να αντιµετωπιστεί , να θρηνηθεί, 
να διευθετηθεί. Η αµερικανική φωτογραφία υπονοεί περισσότερο συνοπτικό 
,λιγότερο σταθερό σύνδεσµο µε την ιστορία  και µια σχέση µε την γεωγραφική και 
κοινωνική πραγµατικότητα ,που είναι ελπιδοφόρα και αρπακτική. Ελπιδοφόρα  
διαφαίνεται µε το παράδειγµα της φωτογραφίας( Λούις Χαίν) που διορίστηκε στην 
Εθνική Επιτροπή Εργασίας Ανηλίκων µε φωτογραφίες παιδιών να δουλεύουν σε 
υφαντουργεία, σε χωράφια ,σε ανθρακωρυχεία κλπ. Και επηρεάζουν τους νοµοθέτες 
να κηρύξουν την εργασία ανηλίκων παράνοµη.  

Η ευρωπαϊκή φωτογραφία  χρησιµοποιείται µε διαφορετικές τεχνοτροπίες και 
έχει διαφορετικό κέντρο βάρους , η κοινωνία ήταν το κοινό θέµα όλων ευρωπαϊκών 
φωτογράφων.   

Η Αµερικανική φωτογραφία εµφανίζεται συνολικά περισσότερο υποκειµενική 
,έργο ασκητικών καλλιτεχνών που είχαν διαχωριστεί από µια ευρύτερη κοινωνία. 
 
 

4.2.1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Είναι γνωστή η εµµονή των Ελλήνων να ανακαλύπτουν τις ελληνικές ρίζες σε 

όλα τα επιστηµονικά και καλλιτεχνικά επιτεύγµατα. Σαν καλλιτεχνικό µέσο δεν είχε 
παλιές ρίζες στην χωρά µας. Αναπτύχτηκε σε µεγάλο βαθµό η αναµνηστική 
λειτουργιά σε αστικές περιοχές. Στην Αθήνα, στην Κέρκυρα, στην 
Κωνσταντινούπολη και σε άλλες µεγάλες αστικές πόλεις εµφανιστήκαν 
επαγγελµατίες φωτογράφοι που απαθανάτισαν στιγµές και πρόσωπα. Την δεκαετία 
του ’70 ήταν η εποχή όπου έφτασε σε εµάς το έργο σηµαντικών φωτογράφων του 
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εξωτερικού που είχαν δει αναγνωριστεί από χρόνια στις δυτικές χώρες. Αυτοί οι 
φωτογράφοι έγιναν η αφετηρία και η γέννηση της νέας ελληνικής φωτογραφίας. 
Η πρώτη φωτογραφία που θεωρείται ότι τραβήχτηκε το 1842 από τον Γάλλο 
αριστοκράτη Ζοζέφ ΖιλπέρZιρό ντε Πρανί και απεικονίζει τον ναό του Ολυµπίου 
∆ιός στην Αθήνα. Είναι  µια απ’ τις ακριβότερες φωτογραφίες του κόσµου, καθώς 
πουλήθηκε σε δηµοπρασία έναντι 789.000 ευρώ. Γύρω στα 1850, έχουµε το πρώτο 
φωτογραφείο στην Ελλάδα, του Φίλιππου Μαργαρίτη, στην οδό Ερµού, όπου είναι ο 
πρώτος Έλληνας δηµιουργός ελληνικής φωτογραφίας, µε πρώτη φωτογραφία το 
δαγκεροτυπικό πορτρέτο του βασιλιά  Όθωνα.  
Ο κάθε φωτογράφος αναµετριέται µε τον εαυτό του και  ωθείται σε πνευµατική 
ανέλιξη. Εκφράζεται και δηµιουργεί κι αυτό τον βοηθά στο να οξύνει την κριτική του 
ικανότητα καθώς η εσωτερική δηµιουργία δεν επιτυγχάνεται χωρίς  εσωτερική 
αναζήτηση του δηµιουργού.  

Το 1977 για πρώτη φόρα εκδίδεται το περιοδικό Φωτογραφία και το 1979  το 
περιοδικό ανοίγει στην Θεσσαλονίκη στην Φωτοθήκη Θεσσαλονίκης µια αίθουσα 
τέχνης αφιερωµένη αποκλειστικά και µόνο για την φωτογραφία. ∆ιαρκεί δυο χρονιά 
και φιλοξένει έργα Ελλήνων αλλά και ξένων φωτογράφων . Την ιδία χρονιά ανοίγει 
και το φωτογραφικό κέντρο Αθηνών (Φ.Κ.Α) οπού εκθέτονται έργα, οργανώνονται 
σεµινάρια και διαλέξεις και για λίγο καιρό εµπορεύονταν και διάφορα φωτογραφικά 
υλικά. Το 1983 ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσµος για την προώθηση της ς 
φωτογραφίας  ο PARALLAXIS και ίδρυσε το Μουσείο Φωτογραφίας το1987 το 
οποίο αργότερα υιοθέτησε το Υπουργείο Πολιτισµού. Ακολουθεί τον ίδιο χρόνοο 
∆ιεθνής Μήνας Φωτογραφίας της Αθήναςκι ο «Φωτογραφικός Κύκλος» του 
Πλάτωνα Ριβέλλη, που αναζωπύρωσε τη φωτογραφίας δρόµου του ’88. Επίσης 
ιδρύθηκε και το πρώτο Τµήµα Φωτογραφίας στην Σχολή Γραφικών Τεχνών και 
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας το οποίο παραµένει έως και σήµερα. 
 
 
 

       4.2.2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ 
Σηµαντικοί Έλληνες  φωτογράφοι  ήταν η Βούλα Παπαϊωάννου,Έλλη 
Σουγιουτζόγλου- Σεραϊδάρη, ο ∆ηµήτρης Χαρισιάδης, ο Κώστας Μπαλάφας και ο 
ΠλατωνΡιβέλλης, ο Φίλιππος  Μαργαρίτης, ο ΤάκηςΤαλουπαςκαι ο Γιάννης 
Μπεχράκης. 

Η Βούλα Παπαϊωάννου γεννήθηκε το 1898 και πέθανε το 1990. Προερχόταν 
από αστική οικογένεια .Είχε σχέση µε τις τέχνες και συγκεκριµένα µε την ζωγραφική 
και την συντήρηση αρχαιοτήτων. Μετά τα σαράντα της αποφάσισε να ασχοληθεί µε 
τη φωτογραφία, στην οποία αφοσιώθηκε ολοκληρωτικά για τα επόµενα είκοσι µε 
τριάντα χρόνια. Το 1976 εµπιστεύτηκε η ίδια το φωτογραφικό της αρχείο στο 
Μουσείο Μπενάκη. Η Βούλα Παπαϊωάννου φωτογράφισε την  ελληνική φύση και τα 
αρχαία µνηµεία µέχρι την κήρυξη τού πολέµου. Στη διάρκειά του ,φωτογράφισε την 
καθηµερινή ζωή των κατοίκων της Αθήνας και µετά την απελευθέρωση ανέλαβε το 
φωτογραφικό τµήµα της UNRRA, τού Οργανισµού Αρωγής των Ηνωµένων 
Εθνών.  Χρησιµοποιούσε συνήθως τετράγωνο φόρµα . Και το χρησιµοποιούσε 
τέλεια, αποφεύγοντας τις φορµαλιστικές υπερβολές και προσδίδοντας µια 
φυσικότητα στην τόσο έντεχνη και σκηνογραφηµένη φύση τού τετράγωνου 
κάδρου.  Έφερνε αντιµέτωπα αντιθετικά συναισθήµατα αλληλοπλέκοντας το θέµα, µε 
την µορφολογική του παρουσίαση και το εσωτερικό του περιεχόµενο, µε τέτοιο 
τρόπο ώστε ο θεατής µπορούσε να ταξιδέψει µέσα στη φωτογραφία και να την 
διαβάσει από πολλές διαφορετικές πλευρές. Ήταν άθλος το γεγονός ότι σε µια είτε 
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εµπόλεµη είτε πάµπτωχη Ελλάδα κατάφερε να αποδώσει µε µικρές τετράγωνες 
εικόνες ταυτόχρονα πόνο, χαρά, αξιοπρέπεια, ελπίδα και όλα αυτά µε διακριτική και 
µαζί τολµηρή χρήση της φωτογραφικής φόρµας. Το µάτι µας ελκύεται πότε από ένα 
χαµόγελο, για να εκτιµήσει αµέσως µετά το στιβαρό καδράρισµα, και πότε από την 
πρωτότυπη σύνθεση, για να ανακαλύψει πολύ γρήγορα ότι αυτή οδηγεί σε µια 
σκληρή παρατήρηση. Και όλα αυτά µε οργανική φυσικότητα που µαρτυράει 
καλλιτεχνική ειλικρίνεια και σεβασµό απέναντι σε ό,τι βρισκόταν µπροστά στο φακό 
της. Η αγάπη της για τα θέµατά της και, όπως φαίνεται, και η αγάπη της για τη 
φωτογραφία, την έσωσαν από ολισθήµατα και υπερβολές, που σύγχρονοι, και 
πιθανόν πιο καταρτισµένοι από αυτήν, συνάδελφοί της δεν έχουν αποφύγει.  

Η Έλλη Σουγιουτζόγλου- Σεραϊδάρη, πιο γνωστή σαν Nelly's από το 
καλλιτεχνικό ψευδώνυµο που χρησιµοποίησε στην Αµερική, γεννήθηκε το 1899 στη 
Μικρά Ασία, σπούδασε φωτογραφία στη Γερµανία και το 1925 άνοιξε φωτογραφείο 
στην Αθήνα. Ήταν από τις πρώτες ελληνίδες φωτογράφους. Πρόσφυγας η Ελληνίδα 
φωτογράφος απαθανάτισε µε ζωντάνια πορτρέτα προσφύγων αλλά και σηµαντικών 
προσώπων της εποχής της, όπως ο Κωστής Παλαµάς  και ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 
Από τότε και µέχρι το 1965 εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου επίσης εργάστηκε 
σαν φωτογράφος. Μετά την επιστροφή της στην Αθήνα εγκατέλειψε το επάγγελµα 
της φωτογράφου και 1985 δώρισε το αρχείο της στο Μουσείο Μπενάκη. Πέθανε το 
1998.  . Ιδιαίτερη θέση στο έργο της κατέχουν οι γυµνές ή ηµίγυµνες φωτογραφίσεις 
στην Ακρόπολη της Μόνα Πάεβα (MonaPaeva), πρώτης µπαλαρίνας 
της OperaComiqueοι οποίες προκάλεσαν σκάνδαλο στην κοινωνία του µεσοπολέµου, 
όταν δηµοσιεύθηκαν το 1929, στο γαλλικό περιοδικό Illustration. Οι φωτογραφικές 
αναλογίες ανάµεσα στα αρχαία αγάλµατα και στα πορτραίτα νεοελλήνων και οι 
χορευτικές πόζες των γυµνών χορευτών στην Ακρόπολη δηµιούργησα θαυµασµό  και 
έµειναν αξέχαστες. Το κυριότερο όµως είναι ότι το σύνολο τού έργου της δεν 
αποπνέει συνοχή, ενότητα και άποψη, ενώ η σχέση της µε την εσωτερική 
φορµαλιστική λειτουργία της εικόνας είναι πολύ αδύναµη. Οι φωτογραφίες της άλλες 
φορές µοιάζουν κατασκευές tableauxvivants τού περασµένου αιώνα και άλλοτε 
απρόσωπες τουριστικές και επαγγελµατικές λήψεις. Από διάφορα τουριστικά έντυπα 
που κυκλοφόρησαν στο εξωτερικό διαµορφωθήκαν οι πρώτες βάσεις και της 
ελληνικής τουριστικής φιλοσοφίας. 

Ο ∆ηµήτρης Χαρισιάδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1911 και πέθανε το 
1993. Σπούδασε χηµικός. Το Μουσείο Μπενάκη ενέταξε στο φωτογραφικό του 
τµήµα το µεγάλο αρχείο του. Ο Χαρισιάδης ξεκίνησε να φωτογραφίζει το '40, όταν 
είχε και ο ίδιος στρατευθεί. Φωτογράφισε τα ∆εκεµβριανά και τον Εµφύλιο. Στην 
αρχή, ακολούθησε τη θεµατολογία της Παπαϊωάννου, αλλά το 1956 άνοιξε 
φωτογραφικό πρακτορείο, το οποίο διατήρησε µέχρι το 1985. Ο Χαρισιάδης 
φωτογράφισε επαγγελµατικά για πολλούς πελάτες, ιδιώτες ή οργανισµούς τού 
∆ηµοσίου, αλλά παράλληλα, όπως ο ίδιος δήλωνε, δεν έπαψε ποτέ να κάνει και την 
προσωπική, ερασιτεχνική όπως την αποκαλούσε, δουλειά του. Αυτό που 
χαρακτηρίζει τις φωτογραφίες του ήταν η ηρεµία και αυτοσυγκράτηση. Καµία 
υπερβολή ούτε στην υπογράµµιση συναισθηµάτων ούτε στη φορµαλιστική 
κατασκευή. Το κάδρο του δεν είχε τον δυναµισµό της Παπαϊωάννου και ο 
συναισθηµατισµός του δεν εισέβαλε στη φωτογραφία του. Η φλεγµατική αυτή 
απόσταση υπηρετεί µε σεµνότητα την αρµονία και την αίσθηση µιας διάρκειας. 
Ακόµη ήταν και φωτογράφος του εθνικού θεάτρου ενισχύοντας  την θεατρική 
φωτογραφία. 

Ο Κώστας Μπαλάφας γεννήθηκε στην Ήπειρο, σπούδασε γαλακτοκοµία και 
στη συνέχεια άρχισε να δουλεύει στην Ηλεκτρική Εταιρεία, την µετέπειτα ∆ΕΗ, όπου 
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παρέµεινε µέχρι τη σύνταξή του. Άρχισε να φωτογραφίζει στη διάρκεια τού πολέµου, 
συνέχισε να φωτογραφίζει για λογαριασµό της ∆ΕΗ, αλλά και θέµατα που 
αφορούσαν τον ίδιο και συνεχίζει µέχρι σήµερα να οργώνει την Ελλάδα και να 
φωτογραφίζει µε το ίδιο πάθος. Ήταν από τους κορυφαίους εκπροσώπους της 
ανθρωπιστικής φωτογραφίας . Η ιδιαιτερότητα του είναι όταν  περιγράφει τις 
πραγµατικές συνθήκες λήψης και την αγάπη του για τους ανθρώπους που 
φωτογραφίζει, ενώ την ίδια στιγµή διατυπώνει µε φευγαλέο τρόπο οξύτατα 
καλλιτεχνικά σχόλια. Η ιδιαιτερότητα τού Κώστα Μπαλάφα έγκειται τέλος στην 
αίσθηση τού χρέους µε την οποία επιτελεί το έργο του. Χρέος απέναντι στον κόσµο 
του, απέναντι στον πολιτισµό που γνώρισε και βλέπει να αλλάζει, και χρέος απέναντι 
στην φωτογραφική τέχνη. 

Ο Πλάτων Ριβέλληςγεννηθηκε στην Αθήνα το 1945. Σπούδασε Νοµικά στην 
Αθήνα το 1963, το 1968 Πολιτικές Επιστήµες στο Παρίσι και µε την φωτογραφία 
ασχολήθηκε το 1983 στις ΗΠΑ. Την φωτογραφία από το 1981 έως σήµερα την 
διδάσκει. Έχει παραδώσει πολλά σεµινάρια και διαλέξεις για την φωτογραφία. Έχει 
εκθέσει φωτογραφίες του σε πολλές εκθέσεις. Πολλά άρθρα του έχουν φιλοξενηθεί 
σε πολλά περιοδικά και εφηµερίδες. ∆ιευθύνει τις εκδόσεις Φωτοχώρος. Ακόµη έχει 
συγγράψει και πολλά τεχνικά, θεωρητικά βιβλία και λευκώµατα. 

Ο Φίλιππος Μαργαρίτης γεννήθηκε στην Σµύρνη το 1810 και ήταν ο πρώτος 
Έλληνας φωτογράφος. Το 1821 έφυγε µε την οικογένεια του στα Ψαρά και από εκεί 
στην Ρώµη όπου σπούδασε ζωγραφική. Στην επιστροφή του στην Ελλάδα και αφού 
τέλειωσε τις σπουδές του διορίστηκε καθηγητής στο σχολείο των τεχνών. Το 1853 
άνοιξε το πρώτο του φωτογραφείο στην Αθήνα. Στην αρχή τα πρώτα θέµατα ήταν 
αρχαιολογικά µνηµεία της Αθήνας. Στο φωτογραφείο του απαθανατίστηκε όλη η 
πρώιµη Αθηναϊκή κοινωνία  όπως µέλη της Βασιλικής Αυλής, αγωνιστές της 
επανάστασης ,πολιτικοί και απλοί πολίτες. Σφράγιζε τις φωτογραφίες τους µε µια 
απλή οβάλ σφραγίδα που έγραφε το όνοµα του στα Γαλλικά, ενώ χρησιµοποιούσε µια 
τυπωµένη ετικέτα σαν γραµµατόσηµο που κολλούσε πίσω από τις φωτογραφίες του. 
Ο ΤάκηςΤαλούπας γεννήθηκε στην Λάρισα και η ενασχόληση του µε τη φωτογραφία 
ήταν µια εκδροµή στον Όλυµπο. Με τα θέµατα που ασχολήθηκε ήταν η ζωή του 
Θεσσαλικού κάµπου και το βουνό της Πίνδου και το Ολύµπου. Το 1945 άνοιξε το 
πρώτο φωτογραφείο του στην Λάρισα, όπου αποτύπωνε όλα τα παραδοσιακά ήθη και 
έθιµα ,την καθηµερινή ζωή των ντόπιων αγροτών σε παραδοσιακές εργασίες και τις 
µετακινήσεις των Σαρακατσαναίων και Βλαχών. Η φωτογραφία για τον Ταλουπα 
ήταν τρόπος  ζωής. Ταξιδέψε σε διάφορα χωριά για ανθρωπιστικές αποστολές του 
Ερυθρού Σταυρού. Για την προσφορά του στην πολιτιστική ζωή βραβεύτηκε από το 
υπουργείο πολιτισµού το 1994 και πραγµατοποίησε µεγάλη έκθεση µε τον Μπαλάφα. 
Μετά τον θάνατο του, το µουσείο Μπενάκη φιλοξένησε εκθέσεις του. 

Ο Γιάννης Μπεχρακης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960 και ήταν κορυφαίος 
φωτορεπόρτερ στον κόσµο. Με τον φακό του είχε απαθανατίσει σηµαντικά πολιτικά, 
κοινωνικά, πολεµικά και αθλητικά γεγονότα. Το 1987 δούλεψε για ειδησεογραφικό 
πρακτορείο  Reuters και το 1989 ανατέθηκε η πρώτη αποστολή του στην Λιβύη. 
Κάλυψε φωτογραφικά πόλεµους και εµφύλιες συρράξεις. Το 2000 απονεµήθηκε στον 
ίδιο το πρώτο βραβείο στον παγκόσµιο φωτογραφικό διαγωνισµό WorldPressPhoto. 
Eπίσης την ιδία χρονιά βραβεύτηκε και από OverseaPressClubofAmerica στην Νέα 
Υόρκη ως ξένος ανταποκριτής στην Αµερική. Το 2003, 2009 και 2012 βραβεύτηκε 
για τον διαγωνισµό  από το ChinaInternationalpressphotocontest.To 2015 o 
βρετανικός Gaurdian βραβεύτηκε για την φωτογραφική κάλυψη της προσφυγικής 
κρίσης . Το 2016 ο Πανελλήνιος σύνδεσµος Αθλητικού Τύπου τον τίµησε ως µέλος 
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αλλά τον τίµησε και για το βραβείο Πούλιτζερ όσο και για την πορεία του όλα αυτά 
τα χρόνια στο φωτορεπορτάζ. 
Το πρόβληµα µε την παλιά φωτογραφία είναι η διατήρηση και η αρχειοθέτηση της.  
Το Μουσείο Μπενάκη ξεκίνησε να συλλέγει φωτογραφίες σαν µέρος του ιστορικού 
και λαογραφικού ρολού του. Έτσι το τµήµα φωτογραφίες του µουσείου φιλοξένησε 
ένα έργο σηµαντικών φωτογράφων όπως της Παπαϊωάννου , του Χαρισιάδη κλπ. Το 
τµήµα φωτογραφίας διαθέτει ένα εκπαιδευµένο προσωπικό για την συντήρηση των 
αρνητικών και την αρχειοθέτηση των έργων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

5.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ 

 
Στο τελευταίο κοµµάτι της εργασίας, γίνεται πλήρης αναφορά για τις 

φωτογραφίσεις που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό να αναδείξουν την 
διαφορετικότητα. 

Πρώτη φωτογράφιση µε τίτλο ,« Η γυναίκα µε την µαντήλα». Η φωτογράφιση 
αυτήν έχει να κάνει µε το προσφυγικό ζήτηµα που πλήττει έντονα την Ελλάδα  τα 
τελευταία δυο χρονιά. Απεικονίζει το πορτραίτο µιας Σύριας γυναίκας να κρατεί το 
νεογέννητο µωρό της. 

Επόµενη φωτογράφιση µε θέµα τον ιό του HIVκαι τίτλο «H κόκκινη µάστιγα 
του 20ου αιώνα». Στόχος της φωτογράφισης είναι η ευαισθητοποίηση των γυναικών , 
η ενηµέρωση και η σωστή πρόληψη τους. Ακόµη, στόχος  του κοινωνικού στίγµατος 
είναι οι προκαταλήψεις της κοινωνίας απέναντι σε ένα οροθετικό άτοµο, καθώς  
µπορεί το άτοµο αυτό να είναι ενεργό µέλος µιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις και 
ετικέτες. Ένα άτοµο που ζει µε τον ιό ΗIVµπορεί να έχει δυσκολίες και ανησυχίες 
αλλά δεν είναι διαφορετικές από όσες έχει κάθε άνθρωπος. 

Άλλη µια φωτογράφιση που αναφέρει την διαφορετικότητα φέρει τον τίτλο 
«Ψυχογραφήµατα». Η φωτογράφιση αυτήν έχει σκοπό την αποτύπωση των 
ανθρώπινων συναισθηµάτων και την αντίληψη του καθρεφτίσµατος της ανθρώπινης 
ψυχής. Τα συναισθήµατα που απεικονίζονται στην φωτογράφιση είναι η αγάπη, η 
χαρά, η θλίψη, ο θυµός, η αηδία, ο φόβος , η έκπληξη και η ντροπή. 

Επιπρόσθετα, άλλη µια φωτογράφιση πραγµατοποιήθηκε στο χώρο του 
Μουσείου Μπενάκη, όπου φωτογράφισα διάφορους performances, µαθητές της 
MarinasAbramovic. 

Η Μαρίνα Αµπράµοβιτςγεννηθηκε το 1946 στην Σερβία. Είναι εικαστική 
καλλίτεχνις και εργάζεται στην Νέα Υόρκη. Κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στην 
Performanceartσε µια ακροβατική του σώµατος και του ψυχής.Έχοντας αναδείξει ως 
τέχνη την απελευθέρωση από τα όριά του σώµατος και της ψυχής, εκπαιδεύει σήµερα 
οµάδες που θα συνεχίσουν την τέχνη µετά από αυτήν.Μια performanceπιστεύει ότι το 
ένα µέρος του εγκέφαλου πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο και το άλλο πρέπει να 
είναι χαλαρό και ελεύθερο. ∆ηλαδή, έλεγχος και ελευθερία ταυτόχρονα. Η ιδία έχει 
υποβάλλει τον εαυτό της σε πολλές  και δύσκολες  σωµατικές, συναισθηµατικές  και 
πνευµατικές δοκιµασίες. Κάποιες από τις δοκιµασίες είναι ότι θα βαδίσει αργά για να 
ενεργοποίηση την αναπνοή και να ηρεµήσει το πνεύµα , θα µετρήσει για ώρες τις 
φακές αυτό θα το κάνει µε απολυτή συγκέντρωση για να µάθει να λειτούργει η 
βούληση, θα κοίταζε επί ώρες τον άλλον, θα ανεβαίνει µε κλειστά µάτια πάνω σε µια 
εξέδρα  κατά οµάδες ώστε το κάθε άτοµο θα συνειδητοποιήσει ότι είναι µε άλλον, 
αλλά ταυτόχρονα µόνο. Ακραία δοκιµασία για τους καλλιτέχνες που βρεθήκαν στην 
ορεινή Κορίνθια χωρίς φαγητό µόνο µε αφεψήµατα. Επίσης κανόνες αφωνίας  και 
µπάνιο γυµνοί στο χιόνι. Η Μέθοδος Αµπράµοβιτς βασίζεται στην ατοµική και τη 
συλλογική συµµετοχή και αποτελεί µια βιωµατική προσέγγιση στην άυλη 
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τέχνη.Εκπαιδεύει τους θεατές στις δεξιότητες που απαιτούνται για να συµµετάσχουν 
και να παρακολουθήσουν µακράς διάρκειας performance. Με τις ασκήσεις 
ενισχύεταιη κατανόηση των θεατών σχετικά µε τη σωµατική και πνευµατική τους 
εµπειρία. Αυτές οι ασκήσεις πηγάζουν από την πίστη της ότι ο καθένας ανεξαρτήτως 
ηλικίας, εθνικότητας, φύλου, σεξουαλικής προτίµησης, κοινωνικής τάξης, σωµατικής 
ικανότητας ή µητρικής γλώσσαςµπορεί να συµµετέχει και αν αισθανθεί την ιδιαίτερη 
αυτή εµπειρία της µεθόδου Αµπράµοβιτς. 

Η  πρώτη φωτογράφιση είναι της performanceΓιώτα Αργυρόπουλου  η οποία 
παρουσιάζε το project µε τίτλο «ένα άτοµο την φορά». Έχει δηµιουργήσει δυο 
πανοµοιότυπα δωµάτια µε αντικριστά έπιπλα στην λογική του καθρέφτη, η µια µεριά 
για τον καλλιτέχνη που είναι η δίκη της αλήθεια , ο παγωµένος χρόνος , η 
ιδιωτικότητα που σπάει από την έλευση του πραγµατικού του επισκέπτη που 
βρίσκεται στο άλλο δωµάτιο. Το γυαλί ανάµεσα στα δυο δώµατα αποµονώνει και 
ταυτόχρονα προκαλεί οικειότητα και αληθινό χρόνο επαφής. Μέσα από αυτό ήθελε 
να δει δυο πράγµατα. Σαν performanceπως µπορεί να ζήσει για επτά εβδοµάδες κάθε 
µέρα για 7-8 ώρες κλεισµένη µέσα σε ένα δωµάτιοκαι τι θα συµβεί όταν θα έρθει σε 
επαφή µε έναν άγνωστο επισκέπτη και ποιος από τους δυο βλέπει που είναι το 
πραγµατικό και που το κατασκευασµένο.Την ενδιέφερε η συναισθηµατικήεµπειρία 
που θα προκύψειανάµεσα σε αυτήν και στον θεατή, την ποιότητα της συνάντησης αν 
δηλαδή τα συναισθήµατα µεταξύ τους είναι γαλήνια, ουσιαστικά ή επιθετικά και 
µοναχικά. 

∆εύτερη φωτογράφιση είναι της performanceΝάνσυΣταµατοπούλου 
παρουσιάζει το project της «Λευκή Σπηλιά» που βασίζεται ως αλληγορία στο 
σπήλαιο του Πλάτωνα. ∆ηµιουργεί τον δικό της πνευµατικό και σωµατικό εγκλεισµό, 
µέσα σε µια πραγµατικότητα που αποτελείται από καθηµερινά αντικείµενα. Το 
σπήλαιο αντικαθίσταται από έναν κυβικό λευκό χώρο, µε την performance να κάθεται 
πάνω σε ένα λευκό κουτί. Ακολουθεί αργές κινήσεις µιας εικονικής χελώνας και η 
ίδια διερευνά τον αόριστο εγκλεισµό, τις αόρατες αλυσίδες που ίδιοι βάζουµε στον 
εαυτό µας. Έχει τους θεατές πλάτη και όµοια µε τους δεσµώτες του πλατωνικού 
σπηλαίου, αντικρίζει µόνο σκιές, είδωλα της πραγµατικότητας.Ο σκοπός της είναι  να 
παραµείνει το σώµα και το µυαλό απόλυτα ελεγχόµενο και συγκεντρωµένο στην 
συνεχόµενη και επαναλαµβανοµένη αργή κίνηση παραµένοντας συγχρόνως στα 
στενά πλαίσια που δηµιουργούνται και ορίζονται από την λήψη της κάµερας που 
βρίσκεται στον απέναντι τοίχος της. Πως µπορείς να βρεις τους µηχανισµούς 
εκείνους που µέσα σε µια συνθήκη εγκλεισµού να υπάρξουν στιγµές αποδράσεις 
µέσω του µυαλού και των σκέψεων. Τα συναισθήµατα που εκλαµβάνει η 
performanceείναι µοναξιά, χαρά , θλίψη και φόβος. Αποτέλεσµα αυτό του project 
είναι η διαφορετική διάσταση του χρόνου σε σχέση µε την πραγµατικότητα. Ο 
µηχανισµός υπερβάσης του σώµατος και του µυαλού . Κάποιες φορές γινόµαστε 
θύµατα και δέσµιοι απίστευτων περιορισµών που οι ίδιοι βάζουµε στους εαυτούς µας. 

Έπειτα ακολουθεί η φωτογράφιση των performancesΓιάννη Αντωνίου και 
Σταύρου Αποστολάτου οι οποίοι δηµιούργησαν το project «το πορτραίτο ενός 

αγνώστου». Το έργο ξεκίνησε ως µια παράσταση χορευτική που συνεχόµενα 
προσπαθεί να ανακαλύψει όλες τις πτυχές του ίδιου σου του εαυτού που δεν 
γνωρίζεις. Είναι δυο άνθρωποι που προσπαθούν πάνω στην σκηνή να συναρπάξουν. 
Επιδιώκουν την εξασθένηση της µορφής τους µε βασικούς άξονες το περπάτηµα, την 
όρθια θέση ,την ακινησία, το άλµα , την κατάρρευση µέχρι την απόλυτη εξαφάνιση 
από το οπτικό πεδίο. Όσο οι µορφές τους υποχωρούν, καθηµερινά αντικείµενα 
παραµένουν στο χώρο θυµίζοντας την αρχική ύπαρξη. Οι κινήσεις δηµιουργούνται 
κάθε φορά από την αρχή ενστικτωδώς µέσα στο χρόνο που διαρκεί µια στιγµή.Είναι 
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δυο ενέργειες που αλληλεπιδρούν η µια στην άλλη. ∆εν φτιάχνει το ρούχο τον 
χαρακτήρα, ο χαρακτήρας παραµένει αναλλοίωτος. ∆εν είναι εύκολο για αυτούς, 
καθώς ένα ρούχο σου δίνει έναν χαρακτήρα , ο στόχος του είναι να εµποδίσουν αυτήν 
την σχέση και να δηµιουργήσουν χαρακτήρες άσχετο µε το ρούχο. 

Επίσης το projectείναι του performanceΘωµά Τράµπαo οποίος δηµιούργησε 
project «Πάνγαια». Ο τίτλος του project αντλείται από την γεωλογική ιστορία της 
γης. Πριν 200 εκατ. χρόνια όλοι οι ήπειροι ήταν ενωµένοι σε µια υπέρ-ήπειρο την 
Πάνγαια. Ο καλλίτεχνις πραγµατεύεται την έννοια της ένωσης  µέσα από την 
καταστροφή. Την ανάγκη για συµφιλίωση µε την άλλη πλευρά. Έναν 
αναπροσδιορισµό του ανθρώπου µε την φύση. Καθηµερινά αναµετρά τις σωµατικές 
του αντοχές  φτάνοντας να καταπονά το ίδιο του το σώµα στην προσπάθεια να βιώσει 
την ύπαρξη της φύσης µέσα από την σύνδεση µου µε τον βράχο. Το έργο αποτελείται 
από τέσσερις διαδικασίες  την κάθαρση, την δηµιουργία,την µίµηση και την 
καταστροφή. Η κάθαρση είναι µια λυτρωτική λειτουργιά του οργανισµού  του 
βράχου και του σώµατος επισφραγίζοντας έτσι τον σύνδεσµο του µε τον βράχο. Το 
κοµµάτι της δηµιουργίας έχει να κάνει µε τη προσπάθεια του να δηµιουργήσει τον 
βράχο ρίχνοντας του γύψο και περιµένοντας να εγκλωβίσει την ακεραιότητα της 
φύσης. Η µίµηση είναι η ανάγκη να κατανοήσει την φύση και να ενσωµατωθεί µαζί 
της. Το στάδιο της καταστροφής είναι το πιο έντονο και επώδυνο για αυτόν. Μία από 
τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτοµέρειες του έργου αποτελεί η στιγµή κατά την οποία ο 
καλλιτέχνης καταστρέφει όλα τα γύψινα, εκτοξεύοντας τα θραύσµατα του γύψου 
στον τοίχο, ο οποίος µε τη σειρά του χρωµατίζεται µε το λευκό τού υλικού, 
δηµιουργώντας την εντύπωση του γαλαξία που δεσπόζει πάνω από την Πανγαία.  
Θλίβεται καθώς µπαίνει σε έναν χώρο µε τόσα κατεστραµµένα αντικείµενα. 
Σηµαντικό κοµµάτι του έργου είναι το µοίρασµα των κατεστραµµένων αντίγραφων 
στο κοινό. Το µήνυµα και ο σκοπός του έργου είναι πως µέσα από µια διαδικασία 
καταστροφής , µπορεί να γεννηθεί κάτι καινούργιο. Τέλος καθώς όλα αυτά τα 
κατεστραµµένα αντικείµεναγεµίζουν τον χώρο προκύπτει ένα καινούργιο έργο το 
οποίο περνάει ένα ελπιδοφόρο µήνυµα ότι παρ’ όλες τις παρεµβάσεις του η Πάνγαια 
δεν έχει καταστραφεί και είναι ακόµα εκεί. 

Τελευταία φωτογράφιση µε τίτλο «Τα συναισθήµατα δεν έχουν χρώµα»,  έχει 
να κάνει µε την διαφορετικότητα των συναισθηµάτων των δυο νέων ανθρώπων. Στην 
µια φωτογράφιση βλέπουµε να απαθανατίζεται στον φακό η  χαρά του µαύρου 
αγοριού και στην άλλη φωτογράφιση η µελαγχολία του λευκού κοριτσιού.  Η 
διαφορετικότητα των ανθρώπων όπως το χρώµα , η θρησκεία κλπ  δεν έχει να κάνει 
µε τα συναισθήµατα. Όλοι οι άνθρωποι είµαστε ίδιοι και αισθανόµαστε το ίδιο 
ανεξαρτήτως χρώµατος. 

 
 

5.1.2  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
Στην εποχή µας η διαφορετικότητα είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε όλο τον  κόσµο 
δηµιουργούνται  κοινωνικές ανακατατάξεις που φέρνουν στο περιθώριο πολλούς 
ανθρώπους και κατά συνέπεια τους κατατάσσουν  ως διαφορετικούς. Όλες οι 
κοινωνίες του κόσµου είναι πολυπολιτισµικές µε τον τρόπο τους. Η ποικιλοµορφία 
φανερώνει την πολιτισµική διαφορά η οποία αναδύεται για να δηµιουργηθεί η 
διαφορετικότητα και  να  δικαιολογείται ο αποκλεισµός τους. Οι βασικότεροι 
παράγοντες δηµιουργίας ταυτότητας των κοινωνιών θεωρείται η ιστορία, η 
κουλτούρα, η γλώσσα, η θρησκεία, η εκπαίδευση, η οικονοµική ανάπτυξη και οι 
κοινωνικές οµάδες.  
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              Φωτογραφίζοντας την διαφορετικότητα , θέλω να δείξω ότι σε ένα κόσµο 
χωρίς την διαφορετικότητα όλα θα ήταν ίδια. Ο κάθε άνθρωπος δεν θα είχε την δικιά 
του προσωπικότητα, τα δικά του ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά  και την δικιά του σκέψη 
και ο κόσµος θα ήταν τέλειος και ιδανικός. Η αποδοχή της διαφορετικότητας 
γκρεµίζει τα εµπόδια και συµβάλλει στην συνύπαρξη των ανθρώπων και των λαών. 
Σεβόµαστε ,αγαπάµε και δεχόµαστε το διαφορετικό, γιατί όλοι µπορεί να είµαστε 
διαφορετικοί αλλά πάνω από όλα  είµαστε ίσοι. 

 

 

5.2  ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ WIXWEBSITEΚΑΙ ΤΟΥ SITEMAP 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ WIXWEBSITE 

Η επιλογή του siteπου έχω διαλέξει για την πτυχιακή µου εργασία είναι ένα 
φωτογραφικό portfolioτο οποίο προβάλλει φωτογραφίες απεικονίζοντας την 
διαφορετικότητα και αυτό δεν είναι άλλο από το Wix. 
Το Wixείναι µια ισραηλινή πλατφόρµα ανάπτυξης ιστού. Είναι απλό και εύχρηστο 
εργαλείο για να δηµιουργήσεις µια δωρεάν ιστοσελίδα που θα προβάλλει και θα 
εξυπηρετεί την δουλειά που θέλεις να αναδείξεις. Η Wixεισήγαγε το πρόγραµµα της 
και στα κινητά τηλέφωνα έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να µπορούν  
να δηµιουργήσουν ιστοσελίδα από το κινητό τους εύκολα και γρήγορα από όπου και 
αν βρίσκονται. 
Οι χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουνιστότοπους HTML5 καθώς και να 
προσθέσουν λειτουργίες όπως οι κοινωνικές προσθήκες, το online µάρκετινγκ, τις 
φόρµες επικοινωνίας και τα φόρουµ κοινότητας στις ιστοσελίδες τους, 
χρησιµοποιώντας µια ποικιλία εφαρµογών του Wix. 
  Είναι ένα εργαλείο κατασκευής flashιστοσελίδων µε αναρίθµητα templates, όπου το 
περιβάλλον του ιστότοπουβασίζεται στην χρήση drag-n-dropκαι περιλαµβάνει πολλές 
εφαρµογές όπως γραφικά, εικόνες, γραµµατοσειρές κλπ. 
 

TOSITEMAP 

      Για να δηµιουργηθεί  µια ιστοσελίδα  Wix, χρειάζεται και το sitemap.Tositemap ή 
αλλιώς ο χάρτης ιστοτοπουείναι ένα αρχείο στο οποίο καταγράφονται όλες οι σελίδες 
του ιστοτοπου που έχουν χρησιµοποιηθεί από τον χρήστη και ενηµερώνει την Google 
και τις άλλες µηχανές αναζήτησηςγια την οργάνωση του περιεχοµένου της 
ιστοσελίδας.Ακόµη είναι ο καλύτερος τρόπος να βλέπουν οι µηχανές αναζητήσεις  
όλες τις σελίδες και να κατοχυρώνουν κατευθείαν τις καινούργιες σελίδες της 
ιστοσελίδας όπως παραδείγµατος χάριν νέα άρθρα, postsκλπ. Επιπλέον, το 
sitemapπεριλαµβάνει σηµαντικά metadataγια τον ισότοπο που χρησιµοποίει ο 
χρήστης όπως πότε ενηµερώθηκε τελευταία η σελίδα, η συχνότητα αλλαγής της και 
πόσο σηµαντική είναι η σελίδα συγκριτικά µε άλλες στον ιστότοπο. 
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ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
Η πτυχιακή εργασία µε τίτλο «Παρουσίαση του Θεµατικού Αντικείµενου της 
διαφορετικότητας  µέσω ψηφιακού φωτογραφικού πορτφόλιο», γράφτηκε µε σκοπό 
να προσφέρειγόνιµους προβληµατισµούς αναφορικά µε τον τρόπο διαµόρφωσης της 
διαφορετικής προσωπικής ταυτότητας του κάθε ανθρώπου. 
Ακόµη στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η διεύρυνση της εξέλιξης 
της φωτογραφίας από τον σκοτεινό θάλαµο ως τον σηµερινό πολύχρωµο 
κόσµο των ψηφιακών εικόνων που µας περιβάλλει. 
    Η φωτογραφία είναι τρόπος έκφρασης και έχει διάφορες συναισθηµατικές 
λειτουργιές. Εκφράζει πόνο, δυστυχία, ερώτα, αγάπη, ελπίδα και λειτούργει ως 
παγκόσµιος κώδικας επικοινωνίας. Αποτελεί µέσο εκτόνωσης και χάριν της 
φωτογραφίας αποφορτίζεται από τα διάφορα συναισθήµατα είτε είναι θετικά είτε 
αρνητικά αποκαθιστώντας την ηρεµία.  
Οι κυριότεροι στόχοι της φωτογραφίας είναι η καθηµερινή ζωή στην αποθέωση της  
και ένα είδος οµορφιάς που µόνο η κάµερα αποκαλύπτει ,µια γωνία υλικής 
πραγµατικότητας  την όποια το µάτι δεν βλέπει ή δεν µπορεί να αποµονώνει. 

Η φωτογραφία ανάλογα την περίπτωση χρησιµοποιείται διαφορετικά. Μπορεί 
να χρησιµοποιηθεί από έναν άνθρωπο που αγαπάει την φωτογραφία και το πάθος του 
είναι να την εξελίσσει και να δηµιουργεί µε αυτήν. Η άλλη περίπτωση είναι η χρήση 
της φωτογραφίας για οικονοµικό συµφέρον και η τελευταία περίπτωση είναι η χρήση 
της απλά ως χόµπι. 

Κάθε φωτογράφος φωτογραφίζει ανάλογα µε το περιβάλλον που 

παρεµβάλλεται. Μια φωτογραφία αλλάζει συµφώνα µε το πλαίσιο µέσα στο όποιοτην 

βλέπουµε ,δηλαδή δείχνουν διαφορετικά οι φωτογραφίες σε µια γκαλερί, σε µια 

πολιτική διαδήλωση, σε  αστυνοµικό φάκελο, σε περιοδικό, σε ειδησεογραφικό 

περιοδικό ,σε βιβλίο, στον τοίχο µιας τραπεζαρίας κλπ. 
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