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ΟΜΑΔΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: 

 

1θ ομάδα: 

1.      Ηλιοποφλου Μαρία (Α1) 

2. Χατηθπαφλου Μαρία (Α3) 

3. αμπάνοβα Ροξάνα (Α3) 

4. Χφςα Κλεβίςα (Α3) 

2θ ομάδα: 

5. Καλοβυρνάσ Χριςτοσ (Α1) 

6. Κανταρζλθσ Διονφςθσ (Α1) 

7. Κζφθσ Δθμιτρθσ (Α1) 

8. Λουκάκθσ Μανϊλθσ (Α2) 

3θ ομάδα: 

9. Γκανι Κωνςταντίνα (Α1) 

10. Δϊνου Χρφςα (Α1) 

11. Κωςτοποφλου  Άννα (Α2) 

12. Μάλτα Χαρά (Α2) 

4θ ομάδα: 

13. Νικολοβγζνθ Χρφςα (Α2) 

14. Παπαγιαννοποφλου Βάςια (Α2) 

15. Παςάλθ Μαργιάννα (Α2) 

 

Μακθτζσ τθσ Αϋ Λυκείου του 49ου ΓΕΛ Ακινασ 
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  Πρόλογος                  

 
«Αυτόσ ο αιώνασ ανήκει ςτο φωσ. (…) Η γνώςη τησ 

φωτογραφίασ 
         είναι ακριβώσ τόςο ςημαντική όςο αυτή του 

αλφάβητου.(…) 
 Ο αναλφαβητιςμόσ του μέλλοντοσ θα είναι η 

άγνοια, 
όχι τησ ανάγνωςησ ή τησ γραφήσ, αλλά τησ 

φωτογραφίασ.» 

Laszlo Moholy-Nagy 
 (Ούγγρος φωτογράφος και θεωρητικός της τέχνης, 

1895-1946) 

 
 

Αναμφισβήτητα ένα από τα κύρια πολιτιστικά χαρακτηριστικά του αιώνα 

που πέρασε, του 20ου, αλλά και των αρχών του 21ου, είναι η επικοινωνία μέσω 

των εικόνων. την 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. Τπήρχε η ανάγκη για την 

αποτύπωση εικόνας, της οποίας η δύναμη δεν μπορούσε να αντικατασταθεί 

από τη χρήση λέξεων. Η γνωστή φράση «μία εικόνα ισοδυναμεί με χίλιες 

λέξεις» εκφράζει περιεκτικά την ανάγκη αυτή του ανθρώπου. 

Η ανθρώπινη αυτή επιθυμία και επιδίωξη υλοποιήθηκε στα μέσα του 19ου 

αιώνα όταν, με την εφεύρεση της φωτογραφίας, έγινε κατορθωτό να 

αποτυπωθούν στο χαρτί εικόνες της καθημερινής ζωής, ανεξίτηλες στο χρόνο. 

τόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας (project) είναι να 

διερευνήσουμε ιστορικά το πώς φτάσαμε από τον σκοτεινό θάλαμο (camera 

obscura) του 1550 στο σημερινό πολύχρωμο κόσμο των ψηφιακών εικόνων 

που μας περιβάλλει. Επίσης θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς η εξέλιξη 

των Επιστημών (Υυσική, Φημεία και, στη συνέχεια, Πληροφορική και 

Επιστήμη των Τπολογιστών), αλλά και των Καλών Σεχνών (Εικαστικά), 

συνετέλεσαν στην εμφάνιση ενός από τα ευρύτερα διαδεδομένα μέσα 

επικοινωνίας του 20ου και του 21ου αιώνα. τη συνέχεια θα προσεγγίσουμε – 

μέσω μιας «πρώτης γνωριμίας» με την Οπτική, τη Φημεία «του σκοτεινού 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&hl=el&sa=X&rlz=1G1ACAW_ELGR408&biw=1366&bih=526&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=wpo-h2xHmP8JpM:&imgrefurl=http://elli-seasons.blogspot.com/2010/07/blog-post_16.html&docid=JEn3MDJW4asBhM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_cq-12WTks2I/TTUtMVjXtdI/AAAAAAAAAn4/FPmTSuIQ9fg/s1600/76136_135705029816812_100001319482790_181197_2881013_n.jpg&w=700&h=469&ei=LG4aT8rsGo6ssAaRvfxo&zoom=1
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θαλάμου» και την ψηφιακή τεχνολογία – τις βασικές αρχές της φωτογραφικής 

τεχνικής. Επίσης θα γνωρίσουμε τα κυριότερα είδη φωτογραφίας: ιστορικό 

ντοκουμέντο, φωτορεπορτάζ, διαφημιστική φωτογραφία,  φωτογραφία τέχνης 

κ.ά. Σέλος, θα αποπειραθούμε να πλησιάσουμε τη φωτογραφία από τη σκοπιά 

της Αισθητικής, ερχόμενοι σε επαφή με τα κυριότερα καλλιτεχνικά κινήματα 

που επηρέασαν και επηρεάστηκαν από τη φωτογραφική τέχνη αλλά και 

κάποιους από τους κυριότερους φωτογράφους Σέχνης και τα έργα τους. 

 Με κίνητρο τη διαθεματικότητα της φωτογραφίας ως θέματος 

διερεύνησης (Υυσική, Φημεία, Ιστορία, Ιστορία των Επιστημών και της 

Σεχνολογίας, Ιστορία Σέχνης, Σεχνολογία, Αισθητική Αγωγή, Πληροφορική) 

και με «όχημα» το ενδιαφέρον για ένα από τα πιο διαδεδομένα μέσα 

επικοινωνίας που κατά κόρο οι μαθητές χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους 

ζωή, θα προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε βιωματικά το πώς οι Επιστήμες, η 

Σεχνολογία και η Σέχνη «παντρεύονται» σε ένα από τα πιο θαυμαστά 

δημιουργήματα του ανθρώπινου πολιτισμού, την τεχνητή εικόνα. 

 

Πεταλά Βάγια 

                                                                                            Φημικός 

      

 

 

 

   

 

   
 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CF%83%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%82+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82&hl=el&sa=X&rlz=1G1ACAW_ELGR408&biw=1366&bih=526&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=kzl6ciApIAjoaM:&imgrefurl=http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=131051&docid=glDhilAbSkJ4gM&imgurl=http://s.enet.gr/resources/2010-02/25a-thumb-large.jpg&w=610&h=407&ei=E3AaT6CxBfKM4gT_2LySDQ&zoom=1
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 A΄ μέρος: Η ιστορία της φωτογραφίας 

Α1. Εισαγωγή 

Α2. υνοπτική ιστορία της φωτογραφίας 

Α3. Πρωτοπόροι φωτογράφοι – οι πρώτες φωτογραφίες 

 

Β΄ μέρος: Η τεχνική της φωτογραφίας 

Β1. Η φωτογραφική μηχανή 

Β2. Βασικές αρχές οπτικής 

Β3. Αναλογική φωτογραφία: κοτεινός θάλαμος, ασπρόμαυρο φιλμ και 

έγχρωμο φιλμ 

Β4. Χηφιακή φωτογραφία 

 

Γ΄ μέρος: Σα είδη της φωτογραφίας 

Γ1. Υωτοειδησεογραφία (Υωτορεπορτάζ) 

Γ2. Διαφημιστική Υωτογραφία – Υωτογραφία στούντιο 
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Γ3. Αρχιτεκτονική Υωτογραφία – Υωτογραφία εσωτερικών χώρων 

Γ4. Υωτογραφία Σέχνης 

Γ5. Άλλα είδη φωτογραφίας 

 

Δ΄ μέρος: Η αισθητική της φωτογραφίας 

Δ1. Η φωτογραφία ως τέχνη 

Δ2. Καλλιτεχνικά κινήματα που επηρέασαν τη φωτογραφία –  

      Κυριότεροι εκπρόσωποι 
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A΄ μέρος: Η ιστορία της φωτογραφίας 

Α1. Εισαγωγή 

Η φωτογραφία έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη ιστορία που μπορεί να 

θεωρηθεί ότι εκτείνεται σε βάθος αρκετών αιώνων. Η ανακάλυψή της 

σχετίζεται με την επινόηση ενός είδους σκοτεινού θαλάμου, που οι εικόνες 

αποτυπώνονταν σε πλάκες αργύρου και χαλκού, και φτάνει μέχρι τη σημερινή 

εποχή όπου υπερσύγχρονες ψηφιακές μηχανές μπορούν να αποτυπώνουν 

εκατομμύρια χρώματα και σχέδια με τέλεια ανάλυση. Η ιστορία της ξεκινάει τον 

4ο αιώνα π.Φ. από παρατηρήσεις του Αριστοτέλη και με τη γεωμετρική θεωρία 

του Ευκλείδη και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Ήδη από τον 19ο αιώνα 

αρκετοί επιστήμονες συνέβαλαν στην τεχνολογική εξέλιξή της, ενώ οι 

καινοτομίες που εισήγαγε προσέλκυσαν το ενδιαφέρον ακόμη και εθνικών 

κοινοβουλίων (π.χ. της Γαλλίας). Κατά την περίοδο της Βιομηχανικής 

Επανάστασης οι προσπάθειες αρκετών ερευνητών οδήγησαν στην δημιουργία 

των πρώτων συσκευών φωτογράφησης που αξιοποιούσαν με επαρκέστερο 

τρόπο τις ήδη γνωστές αρχές της camera obscura. Μία από τις πρώτες 

πλήρεις φωτογραφικές μηχανές παρουσιάστηκε το 1847. Ήταν μια μηχανή με  

φυσούνα η οποία είχε ικανοποιητική εστίαση και αποτέλεσε το πρότυπο για το  

σχεδιασμό  μεταγενέστερων φωτογραφικών μηχανών. 

Ό όρος φωτογραφία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά το 1839 από τον Σζον 

Φέρσελ (sir John Herschel), γιο του διακεκριμένου βρετανού αστρονόμου 

Γουίλιαμ Φέρσελ (William Herschel). Αυτός ο ακούραστος εργάτης της 

επιστήμης, γνήσιο τέκνο της παράδοσης των επιστημονικών εταιρειών 

(Societies) της Βρετανίας, καταθέτει τα συμπεράσματά του για την επίδραση 

του φωτός στα φωτοευαίσθητα υλικά σε ένα σύγγραμμα που το τιτλοφορεί 
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ημειώσεις για την τέχνη της φωτογραφίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Φέρσελ για 

να προσδιορίσει τη νέα αυτή τεχνική, χρησιμοποίησε τις αντίστοιχες 

αρχαιοελληνικές λέξεις για το φως και την γραφή. 

Ο Φέρσελ δεν ήταν ο μόνος. Κατά τη δωδεκαετή περίοδο 1827-1839 

τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητοι μεταξύ τους ερευνητές, συνδυάζοντας τις 

φαινομενικά ασύνδετες επιστημονικές γνώσεις που είχαν ως τότε 

συσσωρευτεί, κατόρθωσαν να σταθεροποιήσουν μια “φωτογραφική εικόνα” σε 

κάποια φωτοευαίσθητη επιφάνεια: Ο Νικηφόρος Νιέπς, o Γουίλιαμ Φένρυ Υοξ 

Σάλμποτ, o Ιππόλυτος Μπαγιάρ, o Λουί Νταγκέρ  και ο ίδιος ο Σζον Σάλμποτ. 

Οι προσπάθειες αυτές αποκορυφώνονται το 1839, όταν στις 19 Αυγούστου ο 

Λουί Νταγκέρ παρουσιάζει επίσημα στη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών τη 

φωτογραφική μέθοδό του. Είναι η ιστορική στιγμή της επίσημης γέννησης της 

φωτογραφίας. 

Η φωτογραφία χρωστά την ύπαρξή της στις αρχές των θεωριών της Οπτικής 

και της Φημείας. Φωρίς την κατανόηση των ιδιοτήτων του φωτός και της 

λειτουργίας της όρασης αλλά και χωρίς τη γνώση του μηχανισμού των 

οξειδοαναγωγικών και φωτοχημικών αντιδράσεων, οι πρωτοπόροι της 

φωτογραφικής διαδικασίας δεν θα είχαν επιτύχει το ποθητό αποτέλεσμα: μια 

εικόνα του κόσμου χωρίς κανένα χέρι ζωγράφου να τη σχεδιάσει, παρά μόνο 

του το ηλιακό φως και η “μαγική” του ενέργεια. 

Αλλά και χωρίς την κοινωνική, πολιτική και οικονομική οργάνωση του 18ου και 

19ου αιώνα, χωρίς την ακόρεστη επιθυμία της αστικής τάξης να αποκτήσει 

περισσότερα κέρδη με πιο γρήγορο και ευκολότερο τρόπο, η εξέλιξη της 

φωτογραφίας ίσως να μην γινόταν με τον ίδιο ρυθμό και να μην είχε τα ίδια 

αποτελέσματα. Καθώς η φωτογραφία είναι γνήσιο παιδί της βιομηχανικής 

επανάστασης, η ιστορία της διαμόρφωσής της είναι κομμάτι της ιστορίας του 

σύγχρονου πολιτισμού. 
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Α2. υνοπτική ιστορία της φωτογραφίας 

Η καταγραφή που ακολουθεί επιχειρεί να παρουσιάσει τους σημαντικότερους 

σταθμούς στην ιστορία της φωτογραφίας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

4ο π.Φ. αιώνας: Γύρω στο 350 π.Φ., ο Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο που 

λειτουργεί η απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως camera obscura. 

1000. μ.Φ.: Ο Άραβας σοφός Αλχαζέν μεταφράζει την περιγραφή της μηχανής 

του Αριστοτέλη στη γλώσσα του. 

1490: Η camera obscura ήταν η πρώτη μεταφερόμενη φωτογραφική 

κατασκευή. Δεν μπορούμε να την πούμε ακριβώς φωτογραφική μηχανή γιατί 

δεν διέθετε φιλμ και φακό. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι γνώριζε και πιθανότατα 

χρησιμοποιούσε τις δυνατότητες αυτής της κατασκευής. 

1530: Ο Ντανιέλ Μπαρμπάρο τοποθέτησε πρώτος φακό σε camera obscura 

για να έχει καλύτερα αποτελέσματα. 

1550: Ο Σζιρόλαμο Καρντάνο τοποθέτησε στο 

φακό και μηχανισμό διαφραγμάτων για να 

πετυχαίνει μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

1558: Ο Σζιοβάνι Μπατίστα Ντέλα Πόρτα 

σχεδιάζει και δίνει πλήρη περιγραφή της 

camera obscura στο βιβλίο του που ασχολείται 

με τη φύση. 

1604: Ο Ιταλός φυσικός Άγγελος άλα παρατήρησε ότι κάποιες ενώσεις του 

αργύρου άλλαζαν χρώμα στο φως του ήλιου, δηλαδή μαύριζαν. Δεν μπόρεσε 

όμως να βρει κάποιο τρόπο ώστε αυτή η χρωματική αλλαγή να διατηρείται 

αναλλοίωτη στο χρόνο. 

1600-1620: Κατά την περίοδο αυτή παρουσιάστηκε η πρώτη φορητή μηχανή 

λογικών διαστάσεων, ώστε να μεταφέρεται από δύο άτομα, πρόγονος της 

σημερινής φωτογραφικής μηχανής. Ση χρησιμοποιούσε ο αυστριακής 
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καταγωγής αστρονόμος Γιόχαν Κέπλερ. Με αυτή σκιτσάριζε σε μεγάλο 

μέγεθος χαρτιού τοπία 

με μεγάλη ακρίβεια. 

την κυριολεξία έστηνε 

μια σκηνή σε ένα χώρο, 

κλείνονταν μέσα και 

σχεδίαζε με το λίγο 

φως που περνούσε 

μέσα από το 

υποτυπώδες οπτικό 

σύστημα, αυτό που 

σήμερα αρκεί ένα κλικ για να το πετύχουμε. 

1676: Κατασκευάζεται η πρώτη μηχανή με μεταβλητή εστιακή απόσταση και 

καθρέπτη αναστροφής της εικόνας, πατέντα του Γιόχαν τουρμ, Γερμανού 

μαθηματικού. τη συνέχεια φαίνεται ότι από φωτομηχανικής άποψης λίγα 

πράγματα μπορούν να γίνουν ακόμη. Αυτό που λείπει πια είναι η συνεισφορά 

της χημείας. Μέχρι την εμφάνιση της νταγκεροτυπίας, οι μηχανές αυτές 

χρησιμοποιούσαν απλό χαρτί πάνω στο οποίο σκιτσάριζαν το είδωλο. Πολλοί 

ζωγράφοι βρήκαν την κατασκευή αυτή πολύτιμη για να σχεδιάζουν με ακρίβεια 

εικόνες με προοπτική και τοπία. Είναι απορίας άξιο γιατί αργότερα μερικοί από 

αυτούς δεν δέχονταν τη φωτογραφία σαν μορφή τέχνης. 

1725: Ένας ακόμη ερευνητής, ο Γερμανός Ιωάννης ουλτζ, κατάφερε να πάρει 

μια εφήμερη φωτογραφία χρησιμοποιώντας άλατα αργύρου που άφηνε να 

εκτεθούν στο φως του ήλιου. 

1800: Ο σερ Γουίλιαμ Φέρσελ ανακαλύπτει την υπέρυθρη ακτινοβολία. 

(ήμερα χρησιμοποιούνται ειδικά φιλμ που είναι ευαίσθητα στην υπέρυθρη 

ακτινοβολία. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται με αυτό αποτυπώνουν εικόνες 

διαφορετικές από αυτές που βλέπει το μάτι με αποτελέσματα που προκαλούν 

έκπληξη. 

1802: Οι Ντάουι και Γουέντζγουντ καταφέρνουν να εκτυπώσουν περιγράμματα 

διαφόρων αντικειμένων, χωρίς τη χρήση φωτογραφικής μηχανής ή μηχανής 

http://www.fotoartmagazine.gr/01_ELLHNIKO/FVTOGRAFIA/ISTORIA/MIKRES%20BIOGRAFIES/KSENOI%20FOTOGRAFOI/H/HERSCEL%20SIR%20JOHN.htm
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εκτύπωσης. Σα είδωλα αυτά δεν μπορούν ακόμη να τα σταθεροποιήσουν 

αφού οι μέθοδοι στερέωσης επρόκειτο να ανακαλυφθούν λίγα χρόνια 

αργότερα. 

1816: Ο Νικηφόρος Νιέπς παίρνει τις πρώτες πειραματικές φωτογραφίες 

αντικειμένων, χωρίς φωτογραφική μηχανή, που ακόμη όμως δεν μπορεί να 

σταθεροποιήσει. 

1821: Ο ερ Σζον Φέρσελ χρησιμοποιεί το υποσουλφίτ 

(θειοθειϊκό νάτριο, βασικό συστατικό του στερεωτή) και 

πετυχαίνει να σταθεροποιήσει το είδωλο. Η πραγματική 

εφαρμογή όμως της χρήσης αυτής θα έρθει αργότερα (1839). 

1826: Ο Νιέπς είναι ο πρώτος που κατάφερε να καταγράψει 

εικόνες με τη βοήθεια του φωτός και να τις διατηρεί. Η πρώτη 

από αυτές τις εικόνες, που θεωρείται η πρώτη 

φωτογραφία στην ιστορία, χρειάστηκε χρόνο έκθεσης οκτώ ωρών, διάστημα 

όπου, όπως ήταν φυσικό, ο ήλιος έκανε την καθημερινή του βόλτα στον 

ουρανό. Ο πρώτος αυτός φωτογράφος πέθανε σαν όλους τους πρωτοπόρους, 

φτωχός και άγνωστος. Η μέθοδός του ονομάστηκε ηλιογραφία. Παράλληλα, 

ο Νταγκέρ, ο οποίος διατηρούσε αλληλογραφία με τον Νιέπς, αναπτύσσει τη 

δική του μέθοδο, με την οποία δημιούργησε τις θαυμάσιες νταγκεροτυπίες. 

1829: Ο Νιέπς και ο Νταγκέρ υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας και 

συμφωνούν να ενημερώνουν ο ένας τον άλλον για την πρόοδό τους πάνω στη 

φωτογραφία. 

1833: Ο άγγλος μαθηματικός Γουίλιαμ Φένρι Υοξ Σάλμποτ ήταν ένας ακόμη 

ανήσυχος ερευνητής ο οποίος, αν και είχε κοινά ενδιαφέροντα με τον 

Νταγκέρ και τον Νιέπς, αγνοούσε όσα είχαν μέχρι στιγμής εκείνοι καταφέρει. 

Με δικές του μεθόδους επέτυχε να πάρει 

αρνητικές φωτογραφίες σε χαρτί και να τις 

σταθεροποιήσει. 

1835: Η πρώτη αρνητική φωτογραφία 
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του Σάλμποτ σε χαρτί, με θέμα το παράθυρο του  σπιτιού του, είναι γεγονός. 

1837: Ο Νταγκέρ χρησιμοποιεί το θαλασσινό 

αλάτι για να στερεώνει (σταθεροποιεί) τις 

νταγκεροτυπίες του. 

1839: Είναι η χρονιά δημοσιοποίησης της 

εφεύρεσης της φωτογραφίας στη Γαλλία. Η 

Ακαδημία των Επιστημών αναγνωρίζει επίσημα τη μέθοδο του Νταγκέρ. 

1839: Ένας ακόμη γάλλος, ο Ιππόλυτος Μπαγιάρ, δημόσιος υπάλληλος στο 

επάγγελμα, κατάφερε να αποτυπώσει θετικές φωτογραφίες σε χαρτί και να 

παρουσιάσει την πρώτη φωτογραφική έκθεση. 

1840: Ο αμερικανός Γουόλκοτ ανοίγει το πρώτο φωτογραφείο στη Νέα Τόρκη 

για φωτογράφηση πορτρέτων. χεδιάζεται ο πρώτος φωτογραφικός φακός 

που έγινε με εφαρμογή μαθηματικών τύπων και κατασκευάστηκε λίγο 

αργότερα από τον Βοϊκτλάιντερ. 

1841: Σελειοποιώντας την εφεύρεσή του ο Σάλμποτ πέτυχε χρόνους έκθεσης 

περίπου 30 δευτερολέπτων. Μπορούσε, ακόμη, να βγάλει ανάτυπα 

ξαναφωτογραφίζοντας την πρώτη αρνητική φωτογραφία. 

Ο Σάλμποτ κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία της φωτογραφικής μεθόδου με 

οποία αποτυπώνεται πάνω σε χαρτιά ιωδιούχου αργύρου η θετική εικόνα από 

το αρνητικό της. Σην πατέντα του την ονομάζει καλλοτυπία, από το ελληνικό 

κάλλος, που σημαίνει ομορφιά. 

1843: Σέσσερα χρόνια μετά την αναγνώριση της 

εφεύρεσης της φωτογραφίας στη Γαλλία, εμφανίζεται 

στην Αγγλία ένας ακόμη σημαντικός φωτογράφος, 

ο Οκτάβιος Φιλ. Οι φωτογραφίες του είναι έργα 

απίστευτης ομορφιάς που ακόμη και σήμερα 

θεωρούνται αξεπέραστα.  
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1844:  Ο Σάλμποτ εκδίδει το πρώτο του βιβλίο με φωτογραφίες. 

1846: Ο γάλλος χημικός Λουδοβίκος Μενάρ ανακάλυψε ότι η νιτρική 

κυτταρίνη, όταν διαλυόταν σε μίγμα οινοπνεύματος και αιθέρα, έδινε ένα 

κολλώδες υγρό. Αυτό, όταν στέγνωνε γινόταν μια σκληρή, άχρωμη και 

διάφανη ουσία, το γνωστό ως κολλόδιο. την αρχή χρησιμοποιήθηκε στη 

χειρουργική. 

1847: Έχουμε την πρώτη πλάκα, το πρώτο αρνητικό φιλμ σε τζάμι. 

Παρουσιάστηκε στη Γαλλική Ακαδημία Επιστημών, από τον Άμπελ Νιέπς, 

εξάδελφο του γνωστού μας πρωτοπόρου Νιέπς. την αρχή δεν έτυχε της 

ανάλογης υποδοχής από τους φωτογράφους γιατί ήταν εύθραυστο και βαρύ 

υλικό. Για τη συγκράτηση της ευαίσθητης στο φως επίστρωσης είχε 

χρησιμοποιηθεί λεύκωμα αυγού. Σην ίδια χρονιά τελειοποιείται η μέθοδος της 

καλλοτυπίας. 

1848: Ο Νιέπς ντε αιν Βίκτορ (ανιψιός του γνωστού Νιέπς) χρησιμοποιεί το 

γυαλί σαν βάση των αρνητικών. 

1849: Ο σερ Ντ. Μπριούστερ ανακαλύπτει το στερεοσκόπιο. Η μεγάλη 

διάδοση της στερεοσκοπικής φωτογραφίας θα έρθει λίγο αργότερα, το 1851. 

1850: Ο άγγλος χημικός Ροβέρτος Μπίγκχαμ πάντρεψε το κολλόδιο με τη 

φωτογραφία. τις πλάκες αυτές η φωτογραφική αποτύπωση γινόταν όσο 

ακόμη το κολλόδιο ήταν σε υγρή μορφή δυσκολεύοντας τη δουλειά του  

φωτογράφου. Σο αντιστάθμισμα όμως ήταν οι σύντομοι χρόνοι έκθεσης, γύρω 

στα πέντε δευτερόλεπτα. 

1851: Οι κοτ και Άρτσερ τελειοποιούν τη μέθοδο του υγρού κολλοδίου με 

πλάκες, τεχνική που έμελλε να γίνει το κύριο σύστημα φωτογράφησης για τα 

επόμενα χρόνια. Οι αμερικανοί Γουίπλ και Σζόουνς ανακαλύπτουν μια 

παρόμοια μέθοδο κατά την οποία το πίσω μέρος του γυαλιού ήταν βαμμένο 

μαύρο για να φαίνεται η φωτογραφία σαν θετική (αμβροτυπία). 

1852: Η φεροτυπία του Α. Μάρτιν ήταν μια παραλλαγή της αμβροτυπίας, κατά 

την οποία το γυαλί αντικαταστάθηκε από μαυρισμένο μέταλλο. Σην ίδια χρονιά 
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έχουμε και την πρώτη στερεοσκοπική μηχανή με δύο φακούς, φτιαγμένη από 

τον Ντάνκερ. 

1853: Εγκαινιάζεται στο Παρίσι το πρώτο γνωστό επαγγελματικό φωτογραφικό 

εργαστήριο, του γάλλου Ναντάρ. 

1853: Ση χρονιά αυτή δημιουργείται το πρώτο φωτογραφείο του Υίλιππου 

Μάργαρη στην Αθήνα και παρουσιάζονται οι πρώτες καλλοτυπίες 

τραβηγμένες από έλληνα φωτογράφο. 

1855: Οι πρώτοι πολεμικοί φωτορεπόρτερ, Ρότζερ Υέντον και Σζέιμς 

Ρόμπερτσον, τραβούν φωτογραφίες από τον πόλεμο στην Κριμαία. Σην ίδια 

χρονιά ο Πουατεβίν τυπώνει φωτολιθογραφίες επάνω σε πέτρα, υλικό που 

ευαισθητοποιείται με διχρωμικό κάλιο, ζελατίνα και αραβική κόλλα. Η μέθοδος 

αυτή είναι γνωστή σαν μέθοδος εκτύπωσης διχρωμικού καλίου (gum 

bichromate). 

1856: Λαμβάνεται η πρώτη σειρά αεροφωτογραφιών 

από αερόστατο. Ο Ναντάρ κατάφερε και τράβηξε 

συνολικά 70 φωτογραφίες. 

1857: Κατασκευάζεται ο πρώτος απλανητικός φακός. 

Πραγματοποιείται από τον Ναντάρ η πρώτη 

αεροφωτογράφηση από αερόστατο, πάνω από το 

Παρίσι. Επιτυγχάνεται η πρώτη αποτύπωση σε στεγνή 

πλάκα. Ο Νταλμάγερ κατασκευάζει τον πρώτο τριπλό απλανητικό φακό. 

1861: Ο Μάξουελ παρουσιάζει την Ηλεκτρομαγνητική θεωρία. Αυτή βρίσκει 

εφαρμογή στην πρώτη έγχρωμη φωτογραφική αναπαραγωγή με χρήση τριών 

μαυρόασπρων διαφανειών στις οποίες προσαρμόζονται φίλτρα των τριών 

βασικών χρωμάτων. Πρόκειται για την αυγή της έγχρωμης φωτογραφίας. 

1865: Ο Φουάιτ χρησιμοποιεί τη σκόνη μαγνησίου στην πρώτη φορητή 

τεχνητή φωτιστική πηγή. Σο πρώτο φλας είναι πραγματικότητα. 

1866: Ο Μ. άντζεζ κατασκευάζει φωτογραφικό χαρτί με βαριούχο επίστρωση. 
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1868: Εφαρμόζεται για πρώτη φορά η μέθοδος έγχρωμης εκτύπωσης με 

αφαιρετική τριχρωμία. Οι Ντουκός ντι Φάουρον και Γκρος έφτασαν σχεδόν 

μαζί στην περιγραφή αυτής της μεθόδου από διαφορετικό δρόμο. 

1870: Ο Νταγκρόν τυπώνει τις πρώτες μικροφωτογραφίες και τις εμπιστεύεται 

σε ταχυδρομικά περιστέρια κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Παρισιού. Σην 

ίδια χρονιά, η εφημερίδα New York Daily Graphic, προσλαμβάνει τον πρώτο 

μόνιμο φωτορεπόρτερ στο προσωπικό της. 

1871: Ο Μάντοξ κατασκευάζει τις πρώτες στεγνές πλάκες με επικάλυψη 

βρωμιούχου αργύρου και ζελατίνας. Η εφαρμογή του προϊόντος μαζικά θα 

έρθει λίγο αργότερα, το 1878. 

1872: Ο Ζιλό ανακαλύπτει τη φωτοτσιγκογραφία. 

1873: Ο Βόγκελ πετυχαίνει με την προσθήκη χρωστικών ουσιών να κάνει το 

μαυρόασπρο φιλμ ευαίσθητο και στο πράσινο. 

1879: Παρουσιάζονται οι πρώτες γυάλινες πλάκες βιομηχανικής παραγωγής 

από τον Σζόρτζ Ήστμαν. 

1880: Δημοσιεύεται η πρώτη φωτογραφία τυπωμένη σε εφημερίδα με τη 

μέθοδο της φωτοτσιγκογραφίας. 

1882: Επιτυγχάνεται η βιομηχανική παραγωγή ορθοχρωματικών πλακών. 

1883: Ο Υάρμερ επινοεί μια μέθοδο ελάττωσης της πυκνότητας της 

επίστρωσης χρησιμοποιώντας σιδηροκυανιούχο κάλιο και υποσουλφίτ. 

1885: Σο κίνημα του νατουραλισμού επεκτείνεται και στη φωτογραφία με κύριο 

εκπρόσωπο τον Πίτερ Έμερσον. 

1888: την Αμερική λανσάρεται το φωτογραφικό φιλμ από την εταιρία 

Eastman. Σο έτος αυτό, ο Σζορτζ Ήστμαν παρουσιάζει επίσης την πρώτη 

προσιτή στο κοινό φωτογραφική μηχανή μάρκας Kodak η οποία χρησιμοποιεί 

ρολό φιλμ. Η εμπορική της διάθεση συμπίπτει με την κυκλοφορία του πρώτου 

τεύχους του περιοδικού National Geographic, στο οποίο επρόκειτο να 
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δημοσιευτούν ορισμένα από τα   σημαντικότερα 

φωτογραφικά ρεπορτάζ. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν 

μεγάλη αίσθηση στο αγοραστικό κοινό, ανεβάζοντας τον 

«πυρετό της φωτογραφίας» κατακόρυφα. Σο σελιλόιντ 

είναι ίσως ο μεγαλύτερος σταθμός στην ιστορία της 

φωτογραφίας. 

1889: Κυκλοφορεί ο πρώτος 

αναστιγματικός φακός από το 

εργοστάσιο Zeiss . Σο πρώτο φιλμ που μπορεί να   

φορτωθεί στη φωτογραφική μηχανή, ακόμη και σε 

φως ημέρας. 

1890: Οι Φάρτερ & Ντρίφιλντ επινοούν τη φωτογραφική φωτομετρία. 

1891: Ο Λίπμαν εισάγει τη μέθοδο της έγχρωμης φωτογραφίας. 

1895: το Παρίσι γίνεται η πρώτη κινηματογραφική προβολή. 

1896: Για πρώτη φορά εκτίθενται φωτογραφίες σε γκαλερί τέχνης. 

1901: Η ποιότητα του σελιλόιντ βελτιώνεται και παύει να είναι εύφλεκτο. 

1904: Ο Αύγουστος Λουμιέρ τραβά την πρώτη ολοκληρωμένη έγχρωμη 

φωτογραφία.  

1906: Οι Ράτεν και Γουέινράιτ παρουσιάζουν την πρώτη παγχρωματική 

πλάκα. 

1908: Η πρώτη τηλεφωτογραφία (με χρήση 

τηλεφακού) είναι γεγονός. 

1911: Πραγματοποιούνται οι πρώτες δοκιμές 

για τον ομιλούντα κινηματογράφο. 

1911-13: Παρουσιάζεται το πρώτο από τα 

τριάντα δοκιμαστικά μοντέλα της πλέον 

διάσημης φωτογραφικής μηχανής μικρού 



17 
 

μεγέθους, η γνωστή Leica. Από το 1925 η παραγωγή της γίνεται μαζική. 

1912: Ο Ρούντολφ Υίσερ παρουσιάζει την πρώτη εμουλσιόν με τρεις 

έγχρωμες επιστρώσεις, μία για κάθε χρώμα. 

1913: το περιοδικό Vogue δημοσιεύονται μαζικές φωτογραφικές εκτυπώσεις 

με θέματα μόδας. 

1916 : Κυκλοφορεί το πρώτο έγχρωμο φιλμ Agfachrome από την Agfa. 

1920: Ο Άλφρεντ τίγκλιτζ και μια 

παρέα φωτογράφων της εποχής, 

δημιουργούν ακόμη ένα 

φωτογραφικό κίνημα. Ο 

αναστιγματικός φακός Tessar, είναι 

ακόμη ένα ιστορικό φωτογραφικό επίτευγμα που υπάρχει ακόμη και σήμερα 

σε φωτογραφικές μηχανές. Έχουμε επίσης το πρώτο τρίφυλλο μεταλλικό 

κλείστρο. 

1921: Ο Ε. Μπέλιν πρώτος πετυχαίνει να εκπέμψει και να πάρει εικόνα με τη 

βοήθεια ασυρμάτου. 

1923: Mια πολύ σημαντική χρονιά στη φωτογραφία τέχνης. Ο Μόχολι Νάγκι, 

αναλαμβάνει τη διεύθυνση του φωτογραφικού τμήματος του περίφημου 

κινήματος Bauhaus στη Βαϊμάρη. 

1925: Η πρώτη Leica κυκλοφορεί στη Γερμανία και είναι η μηχανή που με την 

ποιότητά της και το μικρό της μέγεθος έδωσε στο φωτογράφο τη μεγαλύτερη 

ελευθερία κινήσεων και σιγουριά μέχρι σήμερα. Η Ermanox είναι ακόμη μια 

αξιόλογη μηχανή, αγαπητή σε πολλούς φωτογράφους της εποχής αυτής για 

τον πολύ φωτεινό της φακό. 

1928: Ακόμη μια ιστορική φωτογραφική μηχανή κυκλοφορεί στη Γερμανία, 

η Rolleiflex, κατασκευασμένη από τους Υρανκ και Φάιντεκε. Φρησιμοποιεί 

μεγαλύτερο φιλμ από τη Leica . 

1931: Σα πρώτα στροβοσκόπια δίνουν αφορμή για πειραματισμούς. 
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1932: Ιδρύεται το γκρουπ F64 που μέλη του είναι φωτογράφοι όπως οι Άσελ 

Άνταμς, Γουέστον, Ντοροθέα 

Λανγκ που άφησαν μερικές από τις 

ομορφότερες φωτογραφίες. 

Παρουσιάζεται επίσης το πρώτο 

φωτοηλεκτρικό φωτόμετρο Weston. 

1935: Σο πρώτο έγχρωμο, θετικό 

φιλμ για έγχρωμες διαφάνειες, το 

Kodachrome, από το εργαστήριο 

ερευνών του Ήστμαν, είναι 

πραγματικότητα χάρη στους 

Λεοπόλδο Μέινς και Λεοπόλδο 

Γκονηόθζκι. Επίσης την ίδια χρονιά 

εισάγεται από τον Λαπόρτ το πρώτο 

ηλεκτρονικό φλας, η χρήση του 

οποίου θα γενικευθεί μετά το 1945. 

1936:  Παρουσιάζονται δύο σημαντικές φωτογραφικές μηχανές: η Exacta, που 

είναι και η πρώτη μονορεφλέξ για φιλμ 24x36, και η Argus. Σην ίδια χρονιά 

κυκλοφορεί και το πρώτο τεύχος του περιοδικού Life, στο οποίο η φωτογραφία 

κυριαρχεί. 

1940: Η φωτογραφία μπαίνει στο Μουσείο Μοντέρνας Σέχνης στη Νέα Τόρκη. 

1942: Κυκλοφορεί στο εμπόριο το έγχρωμο φωτογραφικό χαρτί AgfaColor για 

εκτύπωση έγχρωμων φωτογραφιών. 

1947: Διατίθεται το Ektachrome, το πρώτο έγχρωμο θετικό φιλμ της Kodak. 

1948: Η πρώτη φωτογραφική μηχανή μάρκας Polaroid κάνει την εμφάνισή της. 

1948: Ο Dennis Gabor διατυπώνει τη βασική θεωρία της ολογραφίας. 

1948: Iδρύεται το πιο γνωστό φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο στον κόσμο, 

το Magnum. 

http://www.fotoartmagazine.gr/01_ELLHNIKO/FVTOGRAFIA/ISTORIA/MIKRES%20BIOGRAFIES/KSENOI%20FOTOGRAFOI/A/ADAMS%20ANSEL.htm
http://www.fotoartmagazine.gr/01_ELLHNIKO/FVTOGRAFIA/ISTORIA/MIKRES%20BIOGRAFIES/KSENOI%20FOTOGRAFOI/A/ADAMS%20ANSEL.htm
http://www.fotoartmagazine.gr/01_ELLHNIKO/FVTOGRAFIA/ISTORIA/istoria_olografias.htm
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1950: Διοργανώνεται η πρώτη έκθεση φωτογραφικών στην Κολωνία της 

Γερμανίας, η Photokina. 

1959: Δημοσιεύονται οι πρώτες φωτογραφίες της Γης από τεχνητό δορυφόρο. 

1963: Μαζικοποιείται η διαδικασία εκτύπωσης έγχρωμων φωτογραφιών από 

έγχρωμες θετικές διαφάνειες (Cibachrome). 

1967: Ιδρύεται στο Παρίσι το φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο Gamma,. 

1970: την Αρλ πραγματοποιείται η πρώτη διεθνής φωτογραφική συνάντηση. 

1973: Ιδρύεται το πρακτoρείο Sigma.  

1990: Παρουσιάζεται η πρώτη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. 

1997: Δημοσιεύονται οι 

πρώτες ψηφιακές 

φωτογραφίες από τον 

πλανήτη Άρη. 
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Α3. Πρωτοπόροι φωτογράφοι – οι πρώτες φωτογραφίες 

 

1826. Η αποτύπωση που θεωρείται ως η 

πρώτη φωτογραφία επιτεύχθηκε μετά από 

οκτάωρη έκθεση, δοκιμάζοντας τα όρια της 

υπομονής του Νιεπς. 

Απεικονίζει τη θέα από το παράθυρο του 

εργαστηρίου του και γι’ αυτό έγινε γνωστή με 

τον τίτλο Θεά από το παράθυρο. Ο ίδιος την 

ονόμασε Retinas (αμφιβληστροειδής χιτώνας ματιού). Ήταν ένα αρνητικό και η 

εικόνα εξαφανίστηκε επειδή στο φως της ημέρας γίνεται απολύτως 

μαύρο. Απεικονίζει ένα αγροτικό σπίτι στη Γαλλία. 

 

JOSEPH NICEPHORE NIEPCE (1765-1833). 

Δεν είναι περίεργο που την πρώτη φωτογραφική εικόνα 

μπόρεσε να την σταθεροποιήσει αυτός ο γάλλος 

πολυπράγμων εφευρέτης, το 1826. Ονόμασε τη μέθοδο 

του "ηλιογραφία" και οι προσπάθειές του να το επιτύχει 

χρονολογούνται από το 1814. Πρακτικά η μέθοδος αυτή 

ήταν δύσχρηστη γιατί απαιτούσε μεγάλους χρόνους έκθεσης (είναι 

χαρακτηριστική η οκτάωρη έκθεση που χρειάστηκε η Θεά από το παράθυρο). 

Σο συμβόλαιο συνεργασίας που υπέγραψε το 1829 με τον Νταγκέρ αποτελεί 

ορόσημο για την φωτογραφία, παρόλο που ο τελευταίος ανάπτυξε μια δικιά 

του φωτογραφική μέθοδο, μετά τον θάνατο του Νιεπς το 1833. 

 

1829. Η δεύτερη γνωστή σε μας 

φωτογραφία του Νιεπς. Η 

πρωτότυπη χάθηκε κατά την 

μεταφορά της για συντήρηση, στις 

αρχές του 19ου αιώνα. 
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1835. Ο Σάλμποτ επιτυγχάνει την πρώτη φωτογραφική 

αποτύπωση σε χαρτί από το αρνητικό. Αυτή ήταν η πιο 

διαδεδομένη φωτογραφική διαδικασία -μέχρι την 

εμφάνιση της ψηφιακής - για τα επόμενα 160 χρόνια. 

 

 

 

WILLIAM HENRY FOX TALBOT (1800-1877). 

Κλασικιστής φιλόλογος, αιγυπτιολόγος, μαθηματικός, 

φυσικός, μεταφραστής της σφηνοειδούς γραφής των 

Φαλδαίων. Με τις εφευρέσεις του στη φωτογραφία έβαλε 

τις βάσεις για την ανάπτυξη αυτής της τέχνης και τεχνικής 

για τα επόμενα 150 χρόνια. Μετά από ένα ταξίδι του στη 

Ιταλία όπου χρησιμοποίησε μια camera  lucida για να σχεδιάσει διάφορα τοπία 

της λίμνης Como και την δυσκολία που είχε στο σχέδιο, αποφάσισε να βρει 

έναν πιο εύκολο τρόπο να καταγράφει εικόνες. Και το πέτυχε σχετικά σύντομα. 

Ήδη το 1835 καταφέρνει να φωτογραφήσει το πρώτο αρνητικό, το γνωστό 

παράθυρο. Μεγάλη του ανακάλυψη η ύπαρξη της "λανθάνουσας εικόνας" που 

μειώνει πάρα πολύ τους χρόνους έκθεσης. Με τη βοήθεια του φίλου του 

Φέρσελ, τις συμβουλές και τις παραινέσεις του, φτάνει σε εντυπωσιακά 

αποτελέσματα που τα ανακοινώνει τον Ιανουάριο του 1839 στη Royal Society. 

Από τότε άγγλοι και γάλλοι διαφωνούν για το ποιος ανακοίνωσε πρώτος την 

ανακάλυψη της φωτογραφίας. 
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1837. Η πρώτη νταγκεροτυπία: Η 

μέθοδος που προσφέρει για πρώτη φορά 

στο μαζικό κοινό τη χαρά της 

φωτογραφίας. 

 

 

 

 

 

LOUIS JACQUES MANDE DAGUERRE (1787-1851) 

Ξεκίνησε σαν αρχιτέκτονας, στη συνέχεια ασχολήθηκε με 

τη ζωγραφική και τη θεατρική σκηνογραφία. Δική του 

επινόηση είναι το «διόραμα». Αξιοποιώντας συχνά την 

camera obscura ως βοήθημα στη ζωγραφική του, 

απέκτησε την έμμονη ιδέα να επιτύχει την εύκολη 

καταγραφή εικόνων με κάποιο χημικό τρόπο. Σο 1826 έμαθε για τα πειράματα 

του Νιεπς και το 1829 υπέγραψε μαζί του ένα συμβόλαιο συνεργασίας για την 

ανάπτυξη μιας φωτογραφικής μεθόδου. Μετά το θάνατο του Νιεπς συνέχισε 

μόνος τις προσπάθειές του. Αποτέλεσμα της επιμονής του ήταν η ανακάλυψη 

μιας διαφορετικής πρακτικότερης τεχνικής που την ονόμασε νταγκεροτυπία 

(daguerreotype). 

Η επίσημη γέννηση της φωτογραφίας συνδέεται με την ανακοίνωση του 

επιτεύγματός του στην Γαλλική Ακαδημία Επιστημών στις 19 Αυγούστου του 

1839 από τον Αραγκό (Arago). Η ευρεσιτεχνία του αγοράστηκε από τη γαλλική 

κυβέρνηση και προσφέρθηκε στο διεθνές αγοραστικό κοινό, χαρίζοντας στον 

Νταγκέρ κύρος και χρήματα. Αποτελεί εντυπωσιακή σύμπτωση το γεγονός ότι 

μια παρόμοια πατέντα κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

επίσης στην Αγγλία και την Ουαλία στις 14 Αυγούστου - μόνο πέντε ημέρες 

πριν. 

Η φωτογραφία αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του 19ου 

αιώνα και η προσφορά της στο σύγχρονο πολιτισμό αποδείχθηκε ανεκτίμητη. 
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Β΄ μέρος: Η τεχνική της φωτογραφίας 

Β1. Η φωτογραφική μηχανή 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΗ 

ΜΗΦΑΝΗ 

Όλες oι μηχανές μικρού, μεσαίου και μεγάλου 

φoρµάτ, μετρητικές ή µη, αποτελούνται από τα 

εξής βασικά µέρη: 

1. τo σκoτειvό θάλαμο, 

2. τo σύστηµα συγκράτησης και κίvησης τoυ φιλµ,  

3. τo κλείστρo, 

4. το διάφραγμα και 

5. το φακό.  
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Παρακάτω θα εξεταστoύv αvαλυτικά τα βασικά µέρη της φωτoγραφικής 

µηχαvής και τo πώς αυτά συµβάλλoυv στη λειτoυργία της για τη λήψη της 

φωτoγραφίας. 

κοτεινός θάλαμος 

Ο σκoτειvός θάλαµoς είvαι τo κυριότερο και βασικότερο τµήµα της 

φωτογραφικής µηχαvής. τηv ουσία είναι ένας φωτoστεγής χώρος - ένα κουτί - 

βαµµέvoς µαύρoς µατ στo εσωτερικό τoυ, για vα απoφεύγovται αvεπιθύµητες 

αvταvακλάσεις. Μέσα στo σκoτειvό θάλαµo εισέρχονται oι φωτειvές ακτίvες και 

δηµιoυργείται η εικόvα τoυ αvτικειµέvoυ πoυ φωτoγραφίζεται. τη µια πλευρά 

τoυ βρίσκεται τo φιλµ και στηv απέvαvτι o φακός. 

ύστηµα συγκράτησης και κίvησης της φωτoευαίσθητης επιφάνειας 

Τπάρχουν δύο τρόποι για την προώθηση του φιλµ στη µηχαvή κατά τη 

διάρκεια της φωτογράφησης: 

Φειροκίνητα, µε μοχλό οπλίσεως, και αυτόματα, µε ηλεκτρικό σύστημα (auto 

winder ή motor drive), µε τα oπoία είναι δυνατό να λαµβάvovται συνεχώς 

φωτογραφίες µε συχνότητα έως και τέσσερις τo δευτερόλεπτο. Με την 

ενεργοποίηση του µηχαvισµoύ αυτού, αφ’ ενός, προωθείται το φιλμ και, αφ’ 

ετέρου, οπλίζεται το κλείστρο. Εάν, αντί roll φιλµ, η µηχαvή δέχεται πλάκες (cut 

film), τότε αυτές προσαρμόζονται στις μηχανές µε τη βοήθεια ειδικών κασετών 

(σασί), oι oπoίες εvαλλάσσovται µε τo χέρι. Μόvo στις παλιές µηχαvές 

αεροφωτογραφίσεων, που χρησιµoπoιoύσαv γυάλινες πλάκες, αυτές 

εvαλλάσσovταv µε αυτόµατo τρόπο. 

Κλείστρο ή φωτοφράχτης 

Είναι o μηχανισμός που ρυθμίζει για πόσο χρόνο θα περvάει τo φως µέσα από 

τo φακό για vα φθάσει στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια του φιλμ. Οι χρόνοι 

έκθεσης, δηλαδή οι «ταχύτητες», στις σύγχρονες φωτογραφικές µηχαvές είναι 

κλάσµατα του δευτερολέπτου, δίνονται όµως ως ακέραιοι αριθµoί, oι οποίοι 

αvτιπρoσωπεύoυv τov παρovoµαστή του κλάσματος (εννοείται ότι αριθμητής 

του κλάσματος είναι η µovάδα). τις σύγχρονες µηχαvές συναντώνται, 

συνήθως, οι ταχύτητες 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 
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8000 (δηλαδή (1 s, 1/2 s, 1/4 s κ.o.κ.). Επισημαίνεται ότι όσο αυξάνει η 

ταχύτητα λήψης, τόσο μικραίνει o χρόνος έκθεσης. Τπάρχουν επίσης µηχαvές 

που διαθέτουν ακόμη μεγαλύτερους χρόνους έκθεσης από 1s, δηλ. 2s, 3s, 

ακόμη και 5s. Επίσης διατίθενται και οι χρόνοι Β και Σ, που υποδηλώνουν τη 

δυνατότητα μεγαλύτερων χρόνων έκθεσης. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 

ότι κάθε χρόνος έκθεσης είναι o μισός από τον προηγούμενο και o διπλάσιος 

από τον επόμενο. Για παράδειγμα το 1/4s είναι o μισός χρόνος από το 1/2s και 

o διπλάσιος από το 1/8s. Σο γράμμα Β στο σύστημα καθορισμού του χρόνου 

έκθεσης, δηλώνει πως το κλείστρο μένει ανοικτό για όσο χρόνο πιέζεται το 

κουμπί λήψης. Αντίθετα µε το γράμμα Σ το κλείστρο ανοίγει µε το πρώτο 

πάτημα του κουμπιού λήψης και κλείνει µε ένα δεύτερο πάτημα. 

 

Διάφραγμα 

Είναι ένας μηχανισμός 

από δέκα περίπου 

μεταλλικά ελάσματα, που 

βρίσκεται μέσα στο φακό 

και ρυθμίζει την 

ποσότητα των φωτεινών 

ακτίνων που θα 

περάσουν από τον φακό. 

Σο άνοιγμα του διαφράγματος συμβολίζεται µε το γράμμα f και ορίζεται ως o 

λόγος της εστιακής απόστασης του φακού προς την διάμετρο του ανοίγματος. 

υνήθως παίρνει τις τιμές 1.2, 1.4, 1.8, 2, 2.4, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 45 

και 64, που σημαίνει ότι το διάφραγμα είναι το 1/1.2 ή, αντιστοίχως, το 1/64 

της εστιακής απόστασης. Οι κατασκευαστές έχουν ρυθμίσει έτσι την κλίμακα 

των διαφραγμάτων, ώστε το κάθε διάφραγμα να αφήνει να περνά από τον 

φακό η διπλή ποσότητα φωτός από το επόμενο και η μισή από το 

προηγούμενο. Δηλαδή το f/4 αφήνει να περάσει διπλή ποσότητα φωτός από 

το f/5.6 και μισή από το f/2.8. Εξυπακούεται ότι όσο μεγαλώνει η τιμή του 

διαφράγματος τόσο μειώνεται η ποσότητα φωτός που περνά από τον φακό. Η 
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διάμετρος του διαφράγματος και η εστιακή απόσταση του φακού δίνουν 

διαφορετικούς συνδυασμούς ανοιγμάτων (f). Έτσι μεγάλη διάμετρος σε 

συνδυασμό µε μεγάλη εστιακή απόσταση μπορεί να επιτρέψουν τη διέλευση 

της ίδιας ποσότητας φωτός όπως και μικρή διάμετρος σε συνδυασμό µε μικρή 

εστιακή απόσταση. Αντιστοίχως, η ίδια διάμετρος του διαφράγματος σε 

συνδυασμό µε διαφορετικές εστιακές αποστάσεις δίνει διαφορετικό άνοιγμα. 

Πρόσθετοι μηχανισμοί της φωτογραφικής μηχανής 

Εκτός των παραπάνω βασικών μερών μιας φωτογραφικής μηχανής, 

υπάρχουν ακόμη κάποιοι βοηθητικοί, αλλά σημαντικοί, μηχανισμοί, οι οποίοι 

πρέπει να αναφερθούν. Οι μηχανισμοί αυτοί είναι κυρίως το σκόπευτρο και η 

οθόνη εστίασης, αλλά και άλλοι, όπως το ωστήριο (πλήκτρο) λήψης, o 

αριθμητήρας των λήψεων, το ενσωματωμένο φωτόμετρο κ.λπ. 

κόπευτρο 

Είναι σύστημα απαραίτητο για την εστίαση (το νετάρισμα) και το καδράρισμα 

της εικόνας. τις μηχανές σκοπεύτρου παρουσιάζεται το σφάλμα παράλλαξης, 

λόγω του ότι το σκόπευτρο βρίσκεται ψηλότερα και πλάγια ως προς το φακό. 

τις μονοοπτικές ρεφλέξ μηχανές η σκόπευση γίνεται μέσα από τον φακό. Οι 

ακτίνες περνούν από το φακό και προβάλλονται στην οθόνη εστίασης µέσω 

ενός καθρέπτη που βρίσκεται πίσω από το φακό σε κλίση 45ο. Επάνω από 

την οθόνη εστίασης βρίσκεται ένα πεvτάπρισµα. Ο συνδυασμός καθρέπτη και 

πεvταπρίσµατoς δίνει στον παρατηρητή ορθή εικόνα. Ας σημειωθεί ότι στο 

πεvτάπρισµα μπορεί να υπάρχει και ενσωματωμένο φωτόμετρο. Κατά τη 

διάρκεια της λήψης o καθρέπτης ανεβαίνει προς τα επάνω, αφήνοντας τις 

ακτίνες να περάσουν και να προσβάλλουν τη φωτοευαίσθητη πλευρά του φιλμ 

για όσο χρόνο το κλείστρο παραμένει ανοικτό. τις διoπτικές ρεφλέξ μηχανές η 

σκόπευση για την εστίαση και το καδράρισμα της εικόνας γίνεται στην οθόνη 

εστίασης (θαμπόγυαλο) που βρίσκεται στον επάνω φακό. ε αυτή την 

περίπτωση o καθρέπτης είναι σταθερός. τις μηχανές στούντιο, η σκόπευση 

γίνεται απευθείας στην οθόνη εστίασης µε τη βοήθεια ειδικού σκοπεύτρου 

μεγέθυνσης (λούπα). 
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Οθόνη εστίασης 

υναντάται συνήθως στις μηχανές ρεφλέξ και βρίσκεται κάτω από το 

πεvτάπρισµα. Μπορεί να είναι είτε απλό θαμπόγυαλο, είτε οθόνη Fresnel, δηλ. 

λεπτό πλαστικό φύλλο µε ομόκεντρους κύκλους για ομοιόμορφο φωτισμό, είτε 

σπαστού ειδώλου, είτε, τέλος, μικροπλαστικού δακτυλίου. Αποστολή της είναι 

να διευκολύνει τον παρατηρητή στην καλύτερη εστίαση του αντικειμένου. τις 

άλλες μηχανές η διευκόλυνση αυτή επιτυγχάνεται - όταν διατίθεται - µε άλλα 

συστήματα. 

Άλλοι μηχανισμοί 

το κέντρο του μοχλού προώθησης του φιλμ και οπλίσματος του κλείστρου, 

υπάρχει o απελευθερωτής κλείστρου (το κουμπί της λήψης) και δίπλα o 

αριθμητής των φωτογραφικών λήψεων. Επίσης στις περισσότερες μηχανές 

εκεί υπάρχει και o επιλογέας της ευαισθησίας των φιλμ ASA-DIN, που όπως 

είναι φυσικό συνδέεται άμεσα µε το ενσωματωμένο φωτόμετρο, εφόσον αυτό 

διατίθεται. Η επαναφορά του φιλμ (35 mm) στην κασέτα διευκολύνεται είτε µε 

ένα μοχλό που βρίσκεται δίπλα από το φακό ή µε ένα κουμπί στο κάτω μέρος 

της μηχανής, που απελευθερώνει τα γρανάζια ώστε να γυρίσει το καρούλι 

προς την αντίθετη κατεύθυνση και να μαζευτεί το φιλμ. τις μηχανές 35mm η 

πλάτη της μηχανής ανοίγει µε την έλξη του μοχλού επαναφοράς του φιλμ. την 

εσωτερική της πλευρά υπάρχει µία μεταλλική πλάκα στηριγμένη σε ελατήρια, 

για την επιπέδωση του φιλμ. τις μηχανές μεσαίου φoρµάτ η πλάτη μπορεί να 

αποτελεί ξεχωριστό μηχανισμό για τη φόρτωση του φιλμ. το κάτω μέρος των 

μηχανών υπάρχει η υποδοχή για τη στερέωσή τους στο τρίποδο, συνήθως µε 

δυνατότητα επιλογής διπλής διαμέτρου, µε ειδικό προς τούτο μετατροπέα. 

Επίσης, υποδοχή για τις μπαταρίες, απαραίτητες για το ενσωματωμένο 

φωτόμετρο ή το κύκλωμα της μηχανής, για το μηχανισμό αυτόματου 

οπλίσματος και κίνησης του φιλμ. το επάνω μέρος της μηχανής υπάρχει η 

βάση για τη στερέωση και λειτουργία του φλας. 

ΛΗΧΗ 

ε κάθε φωτογραφική μηχανή υπάρχουν σχεδόν πάντα οι εξής τρεις 

δυνατότητες ρύθμισης: η εστίαση, το διάφραγμα και ο χρόνος. Ο κατάλληλος 
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συνδυασμός αυτών των ρυθμίσεων μάς επιτρέπει να φωτογραφίζουμε σωστά 

το θέμα μας. Η εστίαση εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ μηχανής και 

αντικειμένου και προσδιορίζει μαζί με το διάφραγμα το βάθος πεδίου της 

φωτογραφίας. Σο διάφραγμα και ο χρόνος προσδιορίζουν μαζί την έκθεση του 

φιλμ, εξαρτώνται δε από τη φωτεινότητα του αντικειμένου, την ευαισθησία του 

φιλμ, και την εμφάνιση. Ο χρόνος μόνος του προσδιορίζει την απόδοση της 

κίνησης. Κατά τη φωτογράφιση µε τις πιο κοινές μηχανές, δηλαδή τις 

µονοοπτικές ρεφλέξ 35mm, η λειτουργία της μηχανής ακολουθεί τα παρακάτω 

βήματα: 

α. Αρχικώς o καθρέπτης βρίσκεται σε γωνία 45ο και καθοδηγεί το φως που 

περνά από τον φακό αρχικά στην οθόνη εστίασης και κατόπιν µέσω του 

πεvταπρίσµατος στο σκόπευτρο. 

β. Με το πάτημα του κουμπιού o καθρέπτης ανασηκώνεται και το διάφραγμα 

κλείνει στην προκαθορισμένη τιμή. Σο κλείστρο (μεταλλικό ή επίπεδο) 

ανοιγοκλείνει µε την προκαθορισμένη ταχύτητα. Σο φως, που περνά μέσα από 

τον κατάλληλα εστιασμένο φακό, προσπίπτει στην φωτοευαίσθητη επιφάνεια 

και εκθέτει το φιλμ. 

γ. Ακολούθως, o καθρέπτης επανέρχεται στην αρχική του θέση, το διάφραγμα 

ξανανοίγει, ώστε να περνά η μέγιστη δυνατή ποσότητα φωτός και να 

διευκολύνεται έτσι η σκόπευση, η εστίαση και το καδράρισμα. 

 

ΥΨΣΟΜΕΣΡΗΗ 

Σο κάθε φιλμ από 

κατασκευής έχει ένα 

βαθμό ευαισθησίας. 

Η κάθε εικόνα που 

φωτογραφίζουμε, 

ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού, στέλνει στο φακό της φωτογραφικής μας 

μηχανής περισσότερο ή λιγότερο φως. Η διαβάθμιση της φωτεινότητας της 

κάθε εικόνας είναι εξαιρετικά μεγάλη. Από την άλλη, το φιλμ απαιτεί μια 
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συγκεκριμένη ποσότητα φωτός, πάντα την ίδια, για να καταγράψει σωστά μια 

εικόνα. Η ποσότητα αυτή εξαρτάται από την ευαισθησία του. Με το φωτόμετρο 

η μέτρηση της ποσότητας του φωτός που περνά από το φακό για κάθε 

φωτογραφούμενη εικόνα καθορίζει την σωστή έκθεση (διάφραγμα και 

ταχύτητα). H έννοια «σωστή» έκθεση αφορά την περίπτωση που ο μέσος 

τόνος του γκρίζου καταγράφεται στην ίδια ένταση στο αρνητικό. Μέσο τόνο 

του γκρίζου ονομάζουμε τον τόνο που αντανακλά το 18% του φωτός που 

δέχεται. υνήθως οι περισσότερες εικόνες που συναντάμε γενικώς περιέχουν 

φωτεινές, σκοτεινές και μέσου τόνου περιοχές.Η ένδειξη του φωτομέτρου 

αντιστοιχεί στην ποσότητα του φωτός που απαιτείται ώστε να καταγραφεί η 

εικόνα σωστά στο μέσο τόνο του γκρι. 

 

ΥΨΣΟΜΕΣΡΟ 

Για να κατανοηθεί πώς λειτουργεί η φωτομέτρηση πρέπει να γνωρίζουμε ότι το 

φωτόμετρο ο,τι φωτομετρά το «βλέπει» σαν μέσο τόνο 

του γκρι. Δηλαδή, φωτομετρώντας μία άσπρη 

επιφάνεια το φωτόμετρο θα δίνει ενδείξεις σαν να 

πρόκειται για μία γκρι επιφάνεια μέσου τόνου 

περισσότερο φωτισμένη. Mια μαύρη περιοχή θα την 

«βλέπει» σαν ένα λιγότερο    φωτισμένο γκρι κ.λπ. 

Υωτομετρώντας μια άσπρη, μια μέσου γκρι, και μία μαύρη επιφάνεια με τις 

ίδιες φωτιστικές συνθήκες, πιθανόν (εξαρτάται από την αντανακλαστικότητα 

των επιφανειών) ακολουθώντας τις ενδείξεις του φωτομέτρου και οι τρεις θα 

καταγραφούν σαν ίδιος τόνος. Οι φωτομετρήσεις δίνουν σωστές ενδείξεις 

μόνον όταν φωτομετρούν περιοχές που αντανακλούν το μέσο τόνο του γκρι. Ο 

παραπάνω τρόπος αφορά τη φωτομέτρηση του φωτός που μάς στέλνει η 

εικόνα (ανακλώμενο φως). το εμπόριο φωτογραφικών ειδών διατίθεται μια 

γκρίζα κάρτα που έχει την ιδιότητα να αντανακλά το 18% του φωτός που 

δέχεται. Η κάρτα τοποθετείται μπροστά στην εικόνα και η φωτομέτρηση της 
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μάς δίνει την ένδειξη που υποθετικά θα έδινε η εικόνα μας εάν συνολικά ήταν 

στο μέσο τόνο του γκρι. 

Εάν η εικόνα μας είναι π.χ. μία μεγάλης ανακλάσεως 

άσπρη επιφάνεια, φωτομετρώντας την, η ένδειξη 

αντιστοιχεί στη ρύθμιση για να καταγραφεί σαν μέσο 

γκρι. Μόνο φωτομετρώντας μια γκρίζα κάρτα το 

όργανο δίνει τη σωστή ένδειξη, εκείνην δηλαδή που 

αντιστοιχεί στο μέσο γκρι. Φρησιμοποιώντας την 

ένδειξη τις γκρίζας κάρτας για όλη την εικόνα η 

επιφάνεια θα καταγραφεί σωστά σαν άσπρη και όχι 

σαν μέσο γκρι. 

ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΑ ΥΙΛΣΡΑ 

Σα φωτογραφικά φίλτρα είναι από τα πιο απαραίτητα εξαρτήματα του 

φωτογραφικού εξοπλισμού. 

Με τη χρήση φίλτρων οι φωτογραφίες μπορούν να φαίνονται πολύ 

διαφορετικές και πιο ενδιαφέρουσες. Είναι προφανές ότι η ψηφιακή 

φωτογραφία αλλά και τα πολύ πλούσια σε φίλτρα προγράμματα επεξεργασίας 

εικόνας, έχουν κάνει πολλά από τα κανονικά φίλτρα να είναι πια άχρηστα. 

Έτσι, θα αναφερθούμε σε φίλτρα που μπορούν να είναι χρήσιμα και στην 

ψηφιακή φωτογραφία αλλά και στα κλασσικά ασπρόμαυρα και έγχρωμα φιλμ. 

Σα φωτογραφικά φίλτρα υπάρχουν σε διάφορες μορφές και σχήματα. Οι δύο 

επικρατέστερες κατηγορίες είναι τα αυτόνομα στρογγυλά κρυστάλλινα φίλτρα 

που έχουν ένα μεταλλικό πλαίσιο που βιδώνει στο μπροστινό μέρος του 

φακού και η διάμετρός τους πρέπει να ταιριάζει με αυτήν του φακού. Αυτά 

μπορεί να κυμαίνονται από 38 mm ως 77mm με πιο συνηθισμένα το 49mm και 

το 52mm. Η άλλη κατηγορία φίλτρων είναι τα τετράγωνα πλαστικά ή 

κρυστάλλινα φίλτρα που τοποθετούνται σε ένα φορέα ήδη προσαρμοσμένο 

στο φακό. Σα φίλτρα επειδή είναι πρόσθετο οπτικό στοιχείο επάνω σε ένα 

πολύ καλά σχεδιασμένο συνδυασμό οπτικών στοιχείων, όπως είναι ο φακός, 

είναι απαραίτητο να είναι και αυτά καλοσχεδιασμένα, να έχουν πολλαπλές 



31 
 

επιστρώσεις και να είναι από καλά οπτικά κρύσταλλα, γιατί μπορεί 

υποβαθμίσουν την ποιότητα του φακού. 

Β2. Βασικές αρχές οπτικής  

Σο ορατό φάσμα 

Μία από τις γνωστές μορφές ενέργειας είναι η  Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία εκπέμπεται πάντοτε από μια πηγή. Ψς πηγή  

μπορεί να θεωρηθεί ένα μεγάλο άστρο, όπως ο ήλιος, το νήμα ενός ηλεκτρικού 

λαμπτήρα κ.ά. Από όποια πηγή και αν προέρχεται η ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία έχει την ιδιότητα να διαδίδεται πολύ γρήγορα σε οποιοδήποτε 

μέσο είναι διαπερατό από αυτή. Υαίνεται ότι στις περισσότερες περιπτώσεις 

ταξιδεύει σε ευθείες γραμμές. Κατά μήκος αυτών των ευθειών η ενέργεια 

εμφανίζεται με τη μορφή παλμικών κυμάτων. Ένα χαρακτηριστικό φυσικό  

μέγεθος κάθε κύματος είναι το μήκος κύματος (λ) που έχει ως μονάδα 

μέτρησης το 1 νανόμετρο (1nm=10-9m). Όταν η εκπεμπόμενη ακτινοβολία έχει 

μήκος κύματος που κυμαίνεται στο εύρος από 400-700 νανόμετρα, έχει την 

ιδιότητα να ερεθίζει τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ανθρώπινου ματιού και 

με αυτό τον τρόπο να γίνετε αντιληπτή ως φως. 

 

Αυτό το εύρος ονομάζεται Ορατό Υάσμα και μέσα του εμφανίζονται διαδοχικά 

το ιώδες, το μπλε, το πράσινο, το κίτρινο και το κόκκινο χρώμα. Από  αυτά, το 

http://www.google.gr/imgres?q=%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF+%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1&hl=el&sa=X&rlz=1G1ACAW_ELGR408&biw=1366&bih=556&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=8fuRzZbWjm95jM:&imgrefurl=http://users.sch.gr/xtsamis/OkosmosMas/Fos/PeriFotos.htm&docid=91mKK4XfSbOwHM&imgurl=http://users.sch.gr/xtsamis/OkosmosMas/Fos/spectrum.gif&w=667&h=325&ei=1aUhT6LCBdCM4gTL47HBCA&zoom=1
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κόκκινο, το πράσινο και το μπλε ονομάζονται βασικά χρώματα γιατί από αυτά 

μπορούν να παραχθούν όλα τα  υπόλοιπα. Καθώς το φως ταξιδεύει στην 

ατμόσφαιρα της γης, συναντά διάφορα αντικείμενα με τα οποία «συγκρούεται» 

και η συμπεριφορά του τροποποιείται ανάλογα με τη μορφή αυτών των 

«συγκρούσεων». Σα φαινόμενα που παρουσιάζονται όταν το φως συναντήσει 

κάποια επιφάνεια είναι η ανάκλαση, η απορρόφηση, η μετάδοση, η διάθλαση 

και η ανάλυση. ε κάθε περίπτωση μιλάμε για λευκό φως το οποίο περιέχει και 

τα τρία βασικά χρώματα στην ίδια αναλογία.                                                   

 Ανάκλαση 

 Οι περισσότερες επιφάνειες, όταν δέχονται ένα βομβαρδισμό από σωματίδια 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, επιστρέφουν ένα μέρος τους προς τα πίσω. 

Αυτό το φαινόμενο λέγεται ανάκλαση και χάρη σε αυτή μπορούμε να δούμε τα 

αντικείμενα που μας περιβάλλουν. Τπάρχουν διάφορα είδη ανάκλασης. Όταν 

η επιφάνεια που ανακλά είναι γυαλιστερή λέμε ότι έχουμε κατοπτρική 

ανάκλαση ενώ αν η επιφάνεια είναι αδιαφανής (mat) παρατηρούμε διάχυτη 

ανάκλαση. Η διαφορά έγκειται στο εξής : στην περίπτωση της διάχυτης 

ανάκλασης κάθε φωτεινή ακτίνα που πέφτει στην αδιαφανή επιφάνεια 

διασπάται σε πολλές μικρότερες ακτίνες, οι οποίες ακολουθούν πορείες 

άσχετες με την αρχική. Αντίθετα, όταν η ανάκλαση είναι κατοπτρική, η ακτίνα 

δεν διασπάται και η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση με την γωνία ανάκλασης. 

Άσχετα με το αν είναι mat η γυαλιστερές, πολλές επιφάνειες ανακλούν 

εκλεκτικά: κρατούν, δηλαδή, ένα μέρος του φάσματος και ανακλούν το 

υπόλοιπο. Αυτό τροποποιεί την αναλογία βασικών χρωμάτων στην 

ανακλώμενη δέσμη και το φαινόμενο αυτό  δημιουργεί την αίσθηση του 

χρώματος. Άλλες όμως επιφάνειες ανακλούν ολικά, οπότε φαίνονται να έχουν 

το χρώμα της πηγής η οποία τις φώτισε. 

 Απορρόφηση  

Μια από τις βασικότερες αρχές της Υυσικής είναι η αρχή διατήρησης της 

ενέργειας. ύμφωνα με την αρχή αυτή η ενέργεια μπορεί να μετατραπεί από 

μια μορφή σε μία άλλη, αλλά δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί εκ του μηδενός, 

ούτε και να  χαθεί. Έτσι το φαινόμενο του «σταματήματος» του φωτός από μια 
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μαύρη επιφάνεια είναι απλώς η μετατροπή του σε ακτινοβολία με μήκος 

κύματος έξω από το ορατό φάσμα. Αυτό το φαινόμενο λέγεται απορρόφηση 

και προκύπτει στο βαθμό που δεν παρατηρείται το φαινόμενο της ανάκλασης.  

Δημιουργία ειδώλου 

 Η φωτογραφία είναι μια διαδικασία δημιουργίας ειδώλου πάνω σε ένα φιλμ με 

επικάλυψη από φωτοευαίσθητα υλικά. Η όλη διαδικασία στηρίζεται στους 

κανόνες της γεωμετρικής οπτικής. Η φωτεινή ενέργεια που φτάνει στο φιλμ 

προκαλεί χημικές αντιδράσεις με αποτέλεσμα την αποτύπωση της εικόνας σε 

αυτό. Η όλη διαδικασία μοιάζει με την αποτύπωση μιας εικόνας στον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού μας. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε 

ότι οι φωτογραφικές μηχανές είναι μηχανικά αντίγραφα του ματιού. Σο ρόλο 

του βολβού παίζει ο σκοτεινός θάλαμος, το ρόλο του αμφιβληστροειδούς το 

φιλμ, το ρόλο της ίριδας το διάφραγμα και το ρόλο του φακού του ματιού ένα 

σύστημα μηχανικών φακών. 
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Οι απλοί φακοί 

το φαινόμενο της διάθλασης μια φωτεινή  ακτίνα που περνάει μέσα από το 

γυαλί μετατίθεται, αλλά η νέα πορεία της είναι παράλληλη με την αρχική. Αν 

κατασκευάσουμε ένα γυάλινο δίσκο με κυρτές επιφάνειες, τότε μπορούμε να 

συλλάβουμε δυο ακτίνες από κάποιο σημείο του αντικείμενου και να τους 

αλλάξουμε πορεία ώστε, μετά την έξοδο τους από το γυαλί, να συγκλίνουν. 

Ένας γυάλινος δίσκος με αυτές τις προδιαγραφές ονομάζεται απλός 

συγκεντρωτικός φακός. Οι δυο επιφάνειες του φακού είναι σχεδιασμένες ως 

τμήματα σφαίρας. Η γραμμή που ορίζει τα φανταστικά κέντρα αυτών των 

σφαιρών ονομάζεται οπτικός άξονας. το κέντρο της γυάλινης μάζας βρίσκεται 

το οπτικό κέντρο του φακού. Ασφαλώς, ο οπτικός άξονας περνάει μέσα από 

το κέντρο. 

 Οι φωτεινές ακτίνες από ένα σημείο του αντικείμενου, καθώς είναι 

παράλληλες η αποκλίνουν, πέφτουν πάνω στην πρώτη επιφάνεια του φακού. 

Όταν βγαίνουν από την γυάλινη μάζα, έχει αλλάξει η πορεία τους και 

συγκλίνουν σε ένα σημείο, σχηματίζοντας εκεί ένα είδωλο του σημείου του 

αντικείμενου. Σώρα, τα σημεία του θέματος έχουν τα είδωλα τους σε 

αντίστοιχα εστιακά σημεία, πίσω από το φακό. Σο σύνολο τέτοιων εστιακών 

σημείων ονομάζεται εστιακό επίπεδο όταν ο φακός είναι εστιασμένος στο 

άπειρο.  
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το εστιακό επίπεδο τοποθετείται το φιλμ, η  οθόνη εστίασης. Μπορούμε να 

δοκιμάσουμε την ποιότητα ειδώλου ενός απλού θετικού φακού, 

χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε μεγεθυντικό φακό και ένα φύλλο λευκού 

χαρτιού. Σο κύρτωμα φωτεινής δέσμης που προκαλεί ένας απλός φακός είναι 

το αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων που ελέγχουν τη διάθλαση. 

Αυτοί είναι: ο δείκτης διάθλασης, η γωνία πρόσπτωσης και το μήκος κύματος. 

Ένας λεπτός φακός, κατασκευασμένος από γυαλί με μεγάλο δείκτη διάθλασης, 

κυρτώνει το φως τόσο όσο και ένας παχύς φακός κατασκευασμένος από γυαλί 

με μικρό δείκτη διάθλασης. Άρα, ο δείκτης διάθλασης δεν επαρκεί ως μέγεθος.  

Η ανάγκη για ένα νέο μέγεθος καλύπτεται από τον όρο εστιακή απόσταση, ο 

οποίος εξαρτάται από το δείκτη διάθλασης και το σχήμα του φακού. Ας 

υποθέσουμε ότι οι ακτίνες φωτός φτάνουν στον φακό από ένα σημείο πολύ 

μακριά. Εκεί όπου έχουμε καθαρό είδωλο αυτού του σημείου, πίσω από το 

φακό, βρίσκεται το σημείο το οποίο ονομάζουμε κύρια εστία. Η απόσταση 

ανάμεσα στο οπτικό κέντρο του φακού και την κύρια  εστία του ονομάζεται 

εστιακή απόσταση του φακού.  

την φωτογραφική τεχνική ο όρος μεγέθυνση αναφέρεται στην γραμμική  

μεγέθυνση, δηλαδή δεν μετριέται το εμβαδόν τον περιοχών, αλλά το ύψος 

τους. Αν το αντικείμενο πλησιάσει τόσο πολύ το φακό ώστε να βρεθεί πάνω 

στην κύρια εστία του, τότε δεν σχηματίζεται είδωλο, γιατί οι ακτίνες βγαίνουν 

από το φακό με παράλληλη πορεία. Όταν η απόσταση φακού είναι ίση με το 

διπλάσιο της εστιακής απόστασης του φακού, τότε το είδωλο που σχηματίζεται 

έχει το ίδιο ύψος με το θέμα. Αν θέλουμε να πάρουμε είδωλο με της ίδιες 

διαστάσεις που έχει το θέμα, πρέπει να τοποθετήσουμε το θέμα σε απόσταση 

ίση με το διπλάσιο της εστιακής απόστασης του φακού και να εστιάσουμε εκεί. 

ε πολλές κατασκευές μηχανών 35mm δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη 

ρύθμιση, λόγω αδυναμίας του φακού να απομακρυνθεί αρκετά από το φιλμ. 

 Μέχρι τώρα εξετάσαμε τις ιδιότητες ενός απλού συγκεντρωτικού φακού. Όλοι 

οι συγκεντρωτικοί φακοί αναγνωρίζονται πολύ εύκολα καθώς είναι παχύτεροι 

στο μέσο από ότι στα άκρα τους. Μια άλλη ομάδα φακών αποκλίνει τις 

φωτεινές ακτίνες στην ίδια  περίπτωση.  Αυτοί οι φακοί αναγνωρίζονται επειδή 
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είναι λεπτότεροι στο μέσο από ότι στα άκρα τους και ονομάζονται 

αποκλίνοντες.  

Σα βασικά σχήματα των φακών είναι: 

α) Επιπεδόκυρτος (κυρτός στη μια επιφάνεια, επίπεδος στην άλλη) 

β) Αμφίκυρτος (κυρτός και στις δυο επιφάνειες) 

γ) Κυρτός μηνίσκος (ειδική κατηγορία-κυρτός στη μια επιφάνεια) 

δ) Επιπεδόκοιλος (κοίλος στη μια επιφάνεια, επίπεδος στην άλλη) 

ε) Αμφίκοιλος (κοίλος και στις δυο επιφάνειες) 

στ) Κοίλος μηνίσκος (κοίλος στη μια επιφάνεια) 

Οι τρεις πρώτοι είναι συγκλίνοντες, ενώ οι υπόλοιποι είναι αποκλίνοντες. 

Τπακούοντας στους νόμους της διάθλασης και χάρη στο σχήμα τους, οι 

αποκλίνοντες φακοί δέχονται ακτίνες οι οποίες αποκλίνουν και τις αναγκάζουν 

να συνεχίσουν να αποκλίνουν, με μεγαλύτερη όμως ακρίβεια. Σο είδωλο που 

σχηματίζουν είναι εικονικό και φυσικά μπορούμε να το προβάλουμε σε 

οποιαδήποτε οθόνη. 

 

Β3. Αναλογική φωτογραφία 

Η σύγχρονη φωτογραφική μηχανή είναι συνδυασμός εξειδικευμένων 

επιστημονικών γνώσεων και τεχνολογιών από τρεις τομείς: των 

προκατασκευών, της οπτικής και, αφενός στην αναλογική φωτογραφία της 

χημικής τεχνολογίας, αφετέρου στην ψηφιακή της μικροηλεκτρονικής και της 

πληροφορικής. Η ιστορία της –όπως ήδη έχουμε αναπτύξει-, αν και ξεκινάει 

ουσιαστικά στα μέσα του 19ου αιώνα, έχει ρίζες στους αρχαίους πολιτισμούς, 

π.χ. της Κίνας και της Ελλάδας, και σχετίζεται με το σκοτεινό θάλαμο (camera 

obscura, pinhole camera) που περιγράφει ήδη ο Αριστοτέλης! ε ένα σκοτεινό 

θάλαμο (κλειστό κουτί) με μια μικρή τρύπα σε επίπεδη επιφάνειά του, 
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εισέρχεται το φως και απεικονίζει στην απέναντι από την τρύπα επιφάνεια ένα 

αντεστραμμένο είδωλο του εξωτερικού κόσμου. 

 

   

Αριστερά: Αρχή λειτουργίας της camera obscura σε βιβλίο του 16ου αιώνα, 

Μέση και Δεξιά: Καλλιτέχνες του 17ου αιώνα ζωγραφίζουν τις εικόνες των 

ειδώλων που απεικονίζονται σε σκοτεινούς θαλάμους της εποχής  

                                      

 

Ο ζκοηεινός θάλαμος 

 

 Πριν την εμφάνιση και πλήρη επικράτηση της ψηφιακής φωτογραφίας 

παρέχονταν η δυνατότητα στον ερασιτέχνη ή επαγγελματία φωτογράφο να 

εμφανίζει και να μεγεθύνει μόνος του τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του, 

γεγονός που ενίσχυε τη χαρά της φωτογραφικής τεχνικής. υνάμα 

καλλιεργούσε το έδαφος για την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών που τις 

περισσότερες φορές έδιναν θαυμάσιο αισθητικό αποτέλεσμα. τη συνέχεια θα 

παρουσιαστούν οι βασικές αρχές λειτουργίας ενός σκοτεινού θαλάμου: 

Για να δημιουργηθεί ένας απλός σκοτεινός θάλαμος χρειάζεται ένα δωμάτιο 

διαστάσεων 3x4 μέτρα ή και σε μερικές περιπτώσεις μικρότερο. Σο δωμάτιο 

χρειάζεται το πολύ ένα παράθυρο για άνετο εξαερισμό αλλά και για 

αποτελεσματική συσκότιση. 

Πριν την διαμόρφωση του σκοτεινού θαλάμου είναι απαραίτητο να καθοριστεί 

ποιες εργασίες θα γίνουν σε αυτόν. Οι δυνατότητες που παρέχονται είναι οι 

εξής: 

http://sfrang.com/historia/graphics/50/50-43a1.gif
http://sfrang.com/historia/graphics/50/50-43c1.jpg
http://sfrang.com/historia/graphics/50/50-43b1.gif
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Επεξεργασία του φιλμ, «κοντάκτ» των αρνητικών, μεγεθύνσεις σε 

φωτογραφικό χαρτί και, τέλος, χρήση του θαλάμου ως χώρος αποθήκευσης. 

 

 

Εξοπλισμός σκοτεινού θαλάμου για την επεξεργασία του 

ασπρόμαυρου (α/μ) φιλμ 

 

Ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την επεξεργασία του φιλμ είναι: 

 Σουλάχιστον τρία ογκομετρικά δοχεία χωρητικότητας ενός λίτρου (1 L), μισού 

λίτρου (500 ml) και 50 ml. (Σα ογκομετρικά δοχεία χρησιμεύουν στην ακριβή 

μέτρηση του όγκου υγρών ποσοτήτων.) 

Διάφορα πλαστικά μπουκάλια για την αποθήκευση και την συντήρηση των 

χημικών που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Απαιτούνται τουλάχιστον πέντε 

τέτοια μπουκάλια όγκου ενός λίτρου. Για την αποφυγή ατυχημάτων συνιστάται 

η επικόλληση ετικετών σε κάθε μπουκάλι για να ξέρουμε τι χημικό περιέχεται 

μέσα σε αυτά. 

Μία μεγάλη πλαστική λεκάνη για τη διάλυση των χημικών που είναι σε μορφή 

σκόνης και την παρασκευή των απαιτούμενων υδατικών διαλυμάτων. 

 Μερικές πλαστικές ή γυάλινες ράβδοι  για την ασφαλή ανάδευση των 

χημικών. 

 Ένα φωτογραφικό θερμόμετρο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των 

χημικών. 

 Ένα τανκ εμφάνισης: πρόκειται για ένα φωτοστεγές πλαστικό κυλινδρικό 

δοχείο με διαστάσεις που διαφέρουν ανάλογα με το «φορμά» του φιλμ για το 

οποίο έχει κατασκευαστεί. Σο τανκ εμφάνισης έχει ένα βιδωτό καπάκι, το οποίο 

προφυλάσσει το φιλμ από το φως. Έτσι μπορούμε να εμφανίσουμε ένα φιλμ 

έχοντας τα φώτα του δωματίου αναμμένα. Σο φιλμ τυλίγεται σε ένα λευκό 

πλαστικό σπείρωμα. Σο σπείρωμα εφαρμόζεται σε ένα λεπτό κύλινδρο, που το 

κρατά με συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο τανκ. 
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 Μια μικρή εστία θέρμανσης κι ένα μικρό γυάλινο δοχείο «πυρέξ». Ο 

συνδυασμός των δύο αυτών συσκευών διευκολύνει κάθε φορά που πρέπει να 

αυξηθεί η θερμοκρασία μιας μικρής ποσότητας υγρού για φωτογραφική 

χρήση. Αντίθετα η μείωση της θερμοκρασίας μιας άλλης ποσότητας υγρού δεν 

είναι τόσο απλή διαδικασία: για την ακρίβεια, δεν υπάρχει κανένα προσιτό 

εργαλείο που να επιτρέπει κάτι τέτοιο. Έτσι τους ζεστούς μήνες του χρόνου το 

πρόβλημα αντιμετωπίζεται με παγωμένο νερό σε συνδυασμό με την εστία 

θέρμανσης και το δοχείο «πυρέξ» για την επίτευξη της επιθυμητής 

θερμοκρασίας. (Η θερμοκρασία στην οποία ενδείκνυται να βρίσκονται τα 

χημικά αναγράφεται στις συσκευασίες τους και συνήθως είναι 20ο C.) 

 Ένα μικρό τραπέζι πάνω στο οποίο τοποθετούνται όλα τα απαραίτητα δοχεία  

για την εμφάνιση του φιλμ.  

Ένας φωτογραφικός σάκος αλλαγής: πρόκειται για ένα υφασμάτινο σάκο που 

επιτρέπει το «φόρτωμα» του φιλμ στο τανκ ενώ τα φώτα είναι αναμμένα ή στο 

φως της ημέρας. Ο σάκος είναι έτσι ραμμένος ώστε τα  χέρια του φωτογράφου 

να μπαίνουν σε δυο «μανίκια» και να αγγίζουν το εσωτερικό του κι οτιδήποτε 

βρίσκεται μέσα σε αυτό. 

 

Σεχνικές εμφάνισης και εκτύπωσης  

Από την εμφάνιση της φωτογραφίας στο προσκήνιο μέχρι σήμερα 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές και διαφορετικές τεχνικές για να επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα που είναι  η τελική τυπωμένη φωτογραφία. Πολλές από 

αυτές είναι γνωστές και αναφέρονται συχνά στην ιστορία της φωτογραφίας, 

ενώ άλλες παρέμειναν στην αφάνεια. Σα τελευταία χρόνια έχει αναθερμανθεί 

το ενδιαφέρον για τις φωτογραφικές τεχνικές του 19ου αιώνα και έτσι -για 

όποιον ενδιαφέρεται- υπάρχουν πολλά βοηθήματα, βιβλία, άρθρα, και 

ιστοσελίδες (websites) στο διαδίκτυο. Οι τεχνικές αυτές, στη σημερινή  εποχή 

της ψηφιακής εικόνας και του αυτοματισμού, μας ξαναγυρνάνε στις εποχές της 

εντελώς χειροποίητης φωτογραφίας και στο εργαστήριο του πειραματιστή – 

αλχημιστή φωτογράφου. 
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Η αξία των τεχνικών αυτών σχετίζεται με την απόλυτη δημιουργική ελευθερία 

που προσφέρουν στον φωτογράφο και με τη δυνατότητά τους να 

διαμορφώνουν μια εναλλακτική 

εικαστική πρόταση. Όλες οι 

φωτογραφικές εμουλσιόν του 19ου αιώνα 

είναι ευαίσθητες στην υπεριώδη 

ακτινοβολία. Η έκθεση τους μπορεί να 

γίνει στον ήλιο ή σε τεχνητό φωτισμό με 

υπεριώδεις λάμπες. 

«Developing out» – «printing out»  

Οι τεχνικές του 19ου αιώνα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με 

τον τρόπο επεξεργασίας τους. Με τον όρο «developing out» ονομάζουμε τις 

τεχνικές στις οποίες απαιτείται η ενίσχυση της εικόνας με κάποια χημική 

επεξεργασία έτσι ώστε αυτή να εμφανιστεί ή να τροποποιηθεί. υνήθως 

χρειάζεται σκοτεινός θάλαμος για την προετοιμασία και για την επεξεργασία 

της. Ψς «printing out» χαρακτηρίζονται οι μέθοδοι στις οποίες η εμφάνιση της 

φωτογραφίας γίνεται είτε κατά τη διάρκεια της έκθεσης είτε κατά την διάρκεια 

του πλυσίματος-στερέωσης. Για τις μεθόδους αυτές δεν απαιτείται σκοτεινός 

θάλαμος ούτε κατά την διάρκεια της προετοιμασίας, ούτε κατά την 

επεξεργασία. 

Κίνδυνοι - προφυλάξεις 

Για την προετοιμασία των φωτογραφιών με τις τεχνικές το 19ου αιώνα 

χρησιμοποιούμε μια σειρά από χημικά λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνα για 

την υγεία γι’ αυτό πρέπει να παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Όλες τις 

συνταγές τις φτιάχνουμε και τις επιστρώνουμε σε καλά αεριζόμενους χώρους. 

Υοράμε προστατευτικά γάντια για τα χέρια και προστατευτικά γυαλιά για τα 

μάτια. Προστατευτική μάσκα για την αναπνοή. Δεν πίνουμε, δεν τρώμε, δεν 

καπνίζουμε στον χώρο των εργασιών. Ιδιαίτερη προσοχή στον νιτρικό άργυρο 

που είναι ιδιαίτερα καυστικός για το δέρμα και τα μάτια. 
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Φαρτιά 

Για την επίστρωση των χημικών χρησιμοποιούμε χαρτιά ακουαρέλας. Πιο 

λεπτά χαρτιά δίνουν καλύτερα αποτελέσματα αλλά υπάρχει κίνδυνος να 

καταστραφούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Γενικά χαρτιά ακουαρέλας 

από 200g – 600g δίνουν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Όταν πρόκειται να 

κάνουμε πολλαπλές εκθέσεις, καλό είναι να προετοιμάζουμε τα χαρτιά με ένα 

διάλυμα ζελατίνας (5%) ή απλώς βρέχοντας τα και αφήνοντας τα να 

στεγνώσουν, για να μην υφίστανται αλλαγές στο μέγεθός τους μετά την 

επεξεργασία. 

Επιλογή των μεθόδων 

Η επιλογή των μεθόδων έχει να κάνει με τα καλλιτεχνικά ή τεχνικά κριτήρια του 

φωτογράφου. υνήθως στηρίζεται στην ευκολία, στην αποτελεσματικότητα, 

στο αισθητικό αποτέλεσμα και στην ευκολία εύρεσης των χημικών.  
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Β4. Χηφιακή φωτογραφία 

Είναι προφανές ότι στους περισσότερους τομείς της φωτογραφικής 

διαδικασίας η ψηφιακή φωτογραφία ήταν ακριβώς αυτό που έλειπε. Η 

παράκαμψη των διαδικασιών της εμφάνισης και της εκτύπωσης, η οικονομία 

σε χρόνο, χρήμα και υλικά αλλά και η ευκολία της χρωματικής διόρθωσης των 

φωτογραφιών με τον υπολογιστή και της μεταβίβασης των αρχείων των 

εικόνων με ηλεκτρονικό τρόπο είναι σημαντικότατα πλεονεκτήματα για χρήσεις 

όπως το ρεπορτάζ, η ιατροδικαστική, η επιστημονική έρευνα, η προώθηση 

προϊόντων και η διαφήμιση. Βέβαια, για αρκετές άλλες χρήσεις της 

φωτογραφίας, η ψηφιακή τεχνολογία δεν μπορεί να προσφέρει την ποιότητα 

εικόνας του φιλμ. Σο μεγαλύτερο, επί του παρόντος, μειονέκτημα της ψηφιακής 

φωτογραφίας, πέραν της χαμηλότερης ποιότητας από αυτήν του 

παραδοσιακού φιλμ, είναι η ανάγκη μεσολάβησης υπολογιστή. Ακόμα και 

αυτό, ωστόσο, ενδέχεται σύντομα να αλλάξει, καθώς ήδη έχουν εμφανιστεί 

εκτυπωτές -ακόμα και για ερασιτεχνική χρήση- που τυπώνουν τις φωτογραφίες 

στα παραδοσιακά μεγέθη συνδεόμενοι απευθείας με τη φωτογραφική μηχανή. 

Η ψηφιακή φωτογραφία αποτελεί ίσως την τελευταία σημαντική εξέλιξη σε ότι 

αφορά την τεχνική της φωτογραφίας. ε αυτές αντί για το κοινό «χημικό» φιλμ 

χρησιμοποιούνται φωτοευαίσθητοι αισθητήρες. Σο μέρος της φωτογραφικής 

μηχανής που βοηθά την εστίαση της εικόνας είναι το ίδιο. Βέβαια συνοδεύεται 

πια από πολλά, βοηθητικά της χρήσης, ηλεκτρονικά μέσα. 

Οι αισθητήρες αποτελούνται από έναν αριθμό μικροσκοπικών  

εικονοστοιχείων, στα οποία αναλύεται η εικόνα. Φρησιμοποιούνται 

εξειδικευμένα εικονοστοιχεία για κάθε ένα από τα τρία βασικά χρώματα. Κάθε 

ένα καταγράφει τις πληροφορίες σχετικά με την ένταση του εισερχόμενου 

φωτός από το συγκεκριμμένο χρώμα. την συνέχεια η ένταση μετατρέπεται σε 

ένα δυαδικό αριθμό που αποτελεί τη μέτρησή της. Οι πληροφορίες αυτές 

μεταφέρονται στα ηλεκτρονικά κυκλώματα της μηχανής, τα οποία 
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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.  

την συνέχεια απ’ αυτή την κάρτα είναι έτοιμη η φωτογραφία να αναπαραχθεί 

όπου χρειάζεται, με την βοήθεια αποκωδικοποιητών της μορφής 

αποθήκευσης, είτε στην οθόνη της ίδιας της μηχανής, είτε με μεταφορά σε 

άλλα μέσα, π.χ. ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι κυριότερες μορφές - τύποι 

αποθήκευσης σε ψηφιακά μέσα είναι: jpeg, gif] . 

Σα μέσα αναπαραγωγής της εικόνας είναι οι ίδιες οι φωτογραφικές μηχανές, οι 

οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και μυριάδες μέσα ψηφιακής 

απεικόνισης. Για κάθε ένα από αυτά χρειάζεται η προσαρμογή της μορφής 

καταγραφής στις απαιτήσεις του συστήματος. 

Η πρώτη εμπορική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή παρουσιάστηκε το 1990. 

ήμερα οι ψηφιακές μηχανές αποτελούν ευρύτατα διαδεδομένα καταναλωτικά 

προϊόντα ενώ συνεχίζουν να εξελίσσονται ενσωματώνοντας επιπλέον 

δυνατότητες, όπως βιντεοσκόπηση, με ή χωρίς καταγραφή ήχου. 
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Όταν βγάζουμε φωτογραφίες με μια ψηφιακή κάμερα, το φως προσκρούει σε 

μια ψηφιακή σειρά αισθητήρων, αντί σε ένα κομμάτι από το φιλμ.  

Αυτοί οι ψηφιακοί αισθητήρες είναι «τσιπ» υπολογιστών με ονόματα όπως 

CCD, CMOS, Foveon ή άλλα. Παίρνουν τη θέση του μέρους του φιλμ που 

πρέπει να κινηθεί πέρα από το εστιακό επίπεδο της φωτογραφικής μηχανής. Ο 

ψηφιακός αισθητήρας αποτελείται από εκατομμύρια μικροσκοπικά σημεία 

αισθητήρων αποκαλούμενα "pixels", που είναι η συντομογραφία για τις λέξεις 

"picture elements". Είναι απλωμένα σε παράταξη με σειρές και στήλες όπως 

σε ένα φύλλο ηλεκτρονικού υπολογιστή ή σε ένα ημερολόγιο τοίχου. 

Μια ματιά στο εσωτερικό μιας ψηφιακής μηχανής: 

 

Όταν η εικόνα προσκρούει στον αισθητήρα, τότε «πιάνουν δουλειά» τα 

«megapixels». Πρώτα απ’ όλα, η εικόνα περνά μέσα από τα φίλτρα χρώματος 

πάνω από τους μεμονωμένους αισθητήρες. Ο αισθητήρας μετατρέπει την 

εικόνα από κύματα φωτός σε αναλογικό-ηλεκτρικό σήμα. Σο αναλογικό σήμα 

στη συνέχεια διασχίζει έναν ψηφιακό μετατροπέα (A-D Converter) και 

μετατρέπεται σε γνήσιο ψηφιακό σήμα. Έπειτα, περνάει μέσα  από μία σειρά 

από ηλεκτρονικά φίλτρα, όπου προσαρμόζεται η ισορροπία του χρώματος, της 

φωτεινότητας και γενικά βελτιώνεται η εικόνα.  
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τη συνέχεια η εικόνα «συμπιέζεται» με το να «ξεφορτώνεται» περιττά pixels, 

για πιο αποδοτική αποθήκευση (και μικρότερο όγκο σε αποθηκευτικό χώρο). 

Σώρα η φωτογραφική μηχανή έχει ένα ωραίο, συμπιεσμένο, φιλτραρισμένο, 

ψηφιακό σήμα των αγαπημένων φωτογραφιών μας!  

Η εικόνα μεταφέρεται έπειτα σε μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης μέσα 

στη φωτογραφική μηχανή, αποκαλούμενη «buffer memory» 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. Δείχνει ουσιαστικά  πόσες 

εικόνες μπορούμε να τραβήξουμε διαδοχικά. Εάν διαθέτουμε ένα μικρό buffer 

στη μηχανή μας, θα πρέπει να περιμένουμε λίγο πριν τραβήξουμε διαδοχικές 

φωτογραφίες. 

Η αρχή λειτουργίας μιας σύγχρονης φωτογραφικής μηχανής  βασίζεται  πάνω 

στις ίδιες αρχές με την camera obscura.  

Η δομή της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 

Μερικά από τα βασικά μέρη μιας σύγχρονης φωτογραφικής μηχανής είναι τα 

εξής:  

α) ο φακός, ο οποίος συλλέγει το φως και σχηματίζει το είδωλο πάνω στον 

αισθητήρα της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. 

β) ο φωτοφράκτης ή κλείστρο είναι ο μηχανισμός που χρησιμεύει στο να 

ρυθμίζουμε το χρόνο έκθεσης στο φως. 

γ) ο ψηφιακός αισθητήρας που είναι ένα «τσιπ» το οποίο μετατρέπει το φως 

σε ηλεκτρική ενέργεια. 

δ) το σύστημα σκόπευσης που μας επιτρέπει να παρατηρούμε το κάδρο της 

φωτογραφίας. Η σκόπευση μπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας είτε μέσω 

καθρέπτη. 
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 ε) το σκοτεινό κουτί που χρησιμεύει στη δημιουργία του ειδώλου και στο 

οποίο περιέχονται όλα τα παραπάνω. Σο μέγεθος του συνδέεται άμεσα με το 

μέγεθος ή το φορμά του αισθητήρα που αυτό με τη σειρά του επηρεάζει το 

είδος της φωτογραφίας για το οποίο σχεδιάστηκε η φωτογραφική μηχανή. 

Υακοί 

Ο κανονικός φακός συγκεντρώνει τις φωτεινές ακτίνες του φωτογραφιζόμενου 

αντικειμένου και συνθέτει το ανεστραμμένο είδωλό του, που βλέπουμε από το 

σκόπευτρο (βιζέρ), στο φίλμ. Σα βασικά είδη φακών που χρησιμοποιούνται 

στη φωτογραφία είναι τα παρακάτω: 

 Ο τηλεφακός λειτουργεί σαν τηλεσκόπιο και τα αντικείμενα φαίνονται 

κοντινότερα και μεγαλύτερα. 

 Ο ευρυγώνιος πιάνει πλατιές σκηνές και δείχνει τα αντικείμενα  

απομακρυσμένα μεταξύ τους.  

 Ο αντικειμενικός φακός μεταβλητής εστιακής απόστασης (zoom) μας 

δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουμε την προοπτική της φωτογραφίας και 

να καδράρουμε το θέμα μας με ακρίβεια. 

 Οι αναμορφωτικοί φακοί για την προβολή κινηματογραφικών εικόνων 

σινεμασκόπ, επιτρέπουν τη συμπίεση πλατειάς σκηνής στις διαστάσεις 

του φιλμ και προβολή αυτού σε πλατιά οθόνη. 

 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΨΝ ΥΨΣΟΓΡΑΥΙΚΨΝ ΜΗΦΑΝΨΝ ΗΜΕΡΑ 

 

I)  α) Οι αναλογικές, οι οποίες χωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος του φιλμ που   

χρησιμοποιούν  

    β)Οι ψηφιακές μηχανές που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες 

    * Compact (υμπαγείς). Μηχανές με ενσωματωμένους φακούς.  
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    * DSLR (Digital Single Lens Reflex). Μηχανές με φακούς που      

εναλλάσσονται. 

II) Ανάλογα με τον τρόπο εστίασης. 

Μηχανές με φακό αυτόματης εστίασης, μηχανές με φακό χειροκίνητης 

εστίασης, μηχανές με φακό σταθερής εστίασης. (Compact, μηχανές μιας 

χρήσης, μηχανές στιγμιαίας εμφάνισης (pinhole), μηχανές εστίασης με 

τηλέμετρο.  

III) Μηχανές ειδικής χρήσεως 

Κατασκοπευτικές/μικροσκοπικής οπής (Pinhole), μηχανές με φιλμ στιγμιαίας 

εμφάνισης (Polaroid – Fujifilm), Τποβρύχιες κ.λ.π. 
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Γ΄ μέρος: Σα είδη της φωτογραφίας 

Γ1. Υωτοειδησεογραφία (Υωτορεπορτάζ) 

 Η φωτοειδησεογραφία (ή φωτορεπορτάζ) έχει να κάνει με την εικονογράφηση 

της επικαιρότητας. Οι φωτογραφίες που ανήκουν σε αυτό το είδος σχετίζονται 

συνήθως με τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο μέσω φωτογραφικών 

πρακτορείων τα οποία βέβαια εκπροσωπούν τον κάθε φωτογράφο. Η θεωρία 

για το φωτορεπορτάζ αναφέρει ότι αφορά σε ένα συγκεκριμένο είδος ρεπορτάζ 

το οποίο δημιουργεί εικόνες με σκοπό την εξιστόρηση ενός γεγονότος. 

υνήθως αφορά σε φωτογραφικό υλικό και σε μερικές περιπτώσεις σε βίντεο. 

Ο φωτορεπόρτερ θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι έτοιμος για 

φωτογράφηση, και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει πάντα μαζί του την 

φωτογραφική μηχανή. ημαντικά γεγονότα που επηρεάζουν τον κόσμο μπορεί 

να συμβούν παντού και πάντα. Εκείνο το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό 

στοιχείο στο φωτορεπορτάζ είναι τα πρόσωπα. Οι εκδότες θέλουν να βλέπουν 

πρόσωπα, εκφράσεις που προκαλούν συναισθήματα. Για τον αρχάριο 

φωτορεπόρτερ πολύ σημαντική είναι η μάθηση μέσω της ανάλυσης των 

φωτογραφιών μεγάλων φωτορεπόρτερ. Ο φωτορεπόρτερ θα πρέπει να μπορεί 

να αντιδρά άμεσα, να έχει τον κατάλληλο φωτογραφικό εξοπλισμό, αλλά και να 

είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει διάφορα εμπόδια (φυσικοί κίνδυνοι, 

καιρικές συνθήκες, ανθρώπινες παρεμβάσεις κ.λπ.). Σεχνικά θα πρέπει να 

κατέχει καλά τα περί φωτογραφικής μηχανής θέματα σύνθεσης, 

φωτομέτρησης, βάθους πεδίου, τα περί χρωμάτων και εκτύπωσης των 

φωτογραφιών. Υυσικά υπάρχουν και σχολές οι οποίες μπορούν να δώσουν 

την βασική εκπαίδευση στο φωτορεπορτάζ. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του 

φωτορεπορτάζ είναι η ηθική που αυτό πρεσβεύει. Αυτό βέβαια είναι ένα 

μεγάλο κεφάλαιο και δεν αναλύεται εδώ αλλά σε γενικές γραμμές μπορούμε να 
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πούμε ότι ο φωτορεπόρτερ είναι κατά κάποιον τρόπο δεσμευμένος με την 

αρτιότητα της φωτογραφίας του. Δεν μιλάμε εδώ για μία απλή φωτογραφία η 

οποία μπορεί να υποστεί μεταβολές στο pc ή στον σκοτεινό θάλαμο αλλά για 

την ακριβή αποτύπωση ενός γεγονότος με την μεγαλύτερη δυνατή 

αντικειμενικότητα και χωρίς μεταγενέστερες τροποποιήσεις. Η τροποποίηση 

του περιεχομένου μίας φωτορεπορταζιακής εικόνας μπορεί πολύ εύκολα να 

οδηγήσει σε απαξίωση τόσο του φωτορεπόρτερ όσο και του εκδότη. Σο 

φωτορεπορτάζ διακρίνεται από άλλα είδη φωτογραφίας (όπως documentary 

photography, φωτογραφία δρόμου ή φωτογραφία διασημοτήτων) από τα εξής 

σημεία: 

1. Φρονικό πλαίσιο: Οι εικόνες αποκτούν νόημα στο πλαίσιο ενός επίκαιρου 

συμβάντος 

2. Αντικειμενικότητα: Σο γεγονός - συμβάν το οποίο καλείται η φωτογραφία να 

αναδείξει αντιμετωπίζεται από μία ακριβοδίκαιη σκοπιά και όσο πιο 

αντικειμενικά γίνεται. 

3. Περιγραφικότητα: Οι εικόνες σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία του 

ρεπορτάζ  πρέπει να μπορούν να κάνουν κατανοητά τα γεγονότα στο ευρύ 

κοινό. 

 

  Γ2. Διαφημιστική Υωτογραφία – Υωτογραφία στούντιο 

 Η διαφημιστική φωτογραφία είναι ένα είδος αρκετά σημαντικό για τη γενική 

έννοια της φωτογραφίας. ε αυτήν την κατηγορία ανήκουν φωτογραφίες 

αντικειμένων, φωτογραφίες μόδας καθώς και φωτογραφίες πορτρέτων. Η 

διαφημιστική φωτογραφία είναι ένας μεγάλος εμπορικός βραχίονας της 

φωτογραφίας που γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη και στην εποχή της ψηφιακής 

φωτογραφίας. Η διαφημιστική φωτογραφία είναι το τμήμα εκείνο της 
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φωτογραφίας που χρησιμεύει στην προβολή και προώθηση εμπορικών 

προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ναός της διαφημιστικής φωτογραφίας είναι το 

φωτογραφικό στούντιο καθώς, σε εντελώς ελεγχόμενες συνθήκες λήψης, ο 

φωτογράφος μπορεί να εκφράσει την δημιουργικότητά του με τον καλύτερο 

τρόπο. Τπάρχουν είδη φωτογραφίας που μοιάζουν  με την διαφημιστική 

φωτογραφία ή που οι λήψεις μπορούν να γίνουν στο ίδιο στούντιο αλλά 

συνήθως όταν αναφερόμαστε στην διαφημιστική φωτογραφία, μιλάμε για την 

φωτογραφία «still life», δηλαδή την φωτογράφιση αντικειμένων και όχι 

ανθρώπων παρόλο που πολλές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο ή 

κάποια μοντέλα σε συνδυασμό με τα αντικείμενα που φωτογραφίζουμε. 

 

ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ 

Κλάδοι της διαφημιστικής φωτογραφίας με ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά με 

καταπληκτικούς φωτογράφους που τους υπηρετούν είναι οι εξής: 

1. Η φωτογραφία αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών 

2. Η φωτογραφία κοσμημάτων και η φωτογραφία  φαγητών και ποτών.  

3.Σο μεγαλύτερο κομμάτι της διαφημιστικής φωτογραφίας αφορά απλή 

φωτογράφιση αντικειμένων  σε λευκό φόντο. 

 

Γ3. Αρχιτεκτονική φωτογραφία – φωτογραφία εσωτερικών χώρων 

Αυτού του είδους η φωτογραφία περιλαμβάνει την φωτογράφηση κτιρίων και 

εσωτερικών χώρων γενικότερα. Σα κύρια αντικείμενα μελέτης για αυτό το 

είδος, έχουν να κάνουν  με τις λεπτομέρειες που πρέπει να φωτογραφηθούν 

στον εσωτερικό χώρο. Οι περισσότερες από τις φωτογραφίες κτιρίων και 

εσωτερικών χώρων του μέσου ερασιτέχνη, έχουν ως στόχο την απλή 
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καταγραφή ενός συγκεκριμένου οικοδομήματος ως σημείου αναφοράς 

ορισμένων δραστηριοτήτων: «ε αυτό το ξενοδοχείο μείναμε», «αυτόν τον 

πύργο επισκεφτήκαμε», «αυτό είναι το δωμάτιο μου», «…και εδώ βλέπετε το 

σπίτι μας!». την καθημερινή πραγματικότητα η πλειονότητα τέτοιων εικόνων 

πάσχει από έλλειψη ενδιαφέροντος. Δηλαδή η φωτογράφησή τους έχει γίνει 

κατά τρόπο όπου ο φωτογράφος, απλά και αβασάνιστα, επιχειρεί να μας δείξει 

ένα κτίριο από το οποίο έτυχε να περνά ή μέσα στο οποίο εξελίχθηκαν 

ορισμένα γεγονότα. την ουσία της, η αρχιτεκτονική φωτογραφία είναι ένας 

τομέας που παρουσιάζει μεγάλο εικαστικό και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Όμως 

η απόδοση ενός αρχιτεκτονικού έργου κατά τρόπο που να το αναδεικνύει 

αυτοδύναμα, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι εμφανές και από το 

γεγονός ότι οι υπερσύγχρονες ψηφιακές και άλλες φωτογραφικές μηχανές, του 

τύπου «τα κάνει όλα...», δεν περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους ειδική 

ρύθμιση για λήψεις κτιρίων. Φρειάζεται αρκετή μελέτη και ανεπτυγμένη 

αίσθηση της σύνθεσης και της γεωμετρίας ώστε να δούμε, να αντιληφθούμε 

και τέλος να καταγράψουμε το αισθητικό περιεχόμενο της εξωτερικής όψης 

ενός κτιρίου ή κάποιου εσωτερικού χώρου κατά τρόπο ώστε εμείς και οι 

μεταγενέστεροι παρατηρητές της εικόνας να νιώσουμε αισθητική συγκίνηση. 

Σα περισσότερα κτίρια υπάρχουν για να εξυπηρετούν ορισμένο σκοπό. Είναι 

κατοικίες, χώροι εργασίας, διασκέδασης, μεταφοράς (σταθμοί, αεροδρόμια), 

εκπαίδευσης κ.λπ. Ο δημιουργικός φωτογράφος μπορεί να αντιμετωπίσει ένα 

τέτοιο οικοδόμημα με διαφορετικό τρόπο: την περίπτωση ενός εργοστασίου 

μπορεί να το δει ως χώρο εργασίας, αλλά μπορεί να δει το ίδιο κτίριο ως 

εγκατάσταση βιομηχανικής παραγωγής, ως αιτία μόλυνσης του 

περιβάλλοντος, ως σημείο παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, αλλά ακόμη και 

ως αναμνήσεις για κάποιους που εργάστηκαν εκεί. Η βασική προσέγγιση στην 

απεικόνιση ενός κτιρίου είναι να το θεωρήσουμε ως μια μορφή πορτραίτου. 

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους ανθρώπους, έτσι και στην αρχιτεκτονική 

φωτογραφία, η απόπειρα απόδοσης του χαρακτήρα ενός χώρου είναι αυτή 
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που θα κάνει τη διαφορά στις τελικές φωτογραφίες. Και αυτό το εγχείρημα 

είναι ταυτόχρονα εύκολο και δύσκολο: εύκολο διότι οι άνθρωποι που ζουν και 

δραστηριοποιούνται σε αυτό κάνουν εμφανή την παρουσία τους και του 

δίνουν ζωή. Από την άλλη είναι δύσκολο λόγω των πολλών παραμέτρων και 

οπτικών στοιχείων που πρέπει να ελεγχθούν, είτε ενεργητικά (με την 

μετατόπιση επίπλων, τον έλεγχο του φωτισμού κλπ. σε εσωτερικούς χώρους), 

είτε παθητικά (με την επιλογή του κατάλληλου κάδρου, ή της ώρας λήψης 

κ.λπ.). 

Η ΥΨΣΟΓΡΑΥΗΗ ΕΨΣΕΡΙΚΨΝ ΦΨΡΨΝ 

Σρία είναι τα κυριότερα προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν στη 

φωτογράφηση εσωτερικών χώρων: ο τεχνητός φωτισμός δημιουργεί έντονες 

χρωματικές αποκλίσεις προς το πορτοκαλί (στην περίπτωση λαμπών 

πυράκτωσης) ή προς το πράσινο (με φωτισμό φθορισμού), ο χώρος είναι 

συνήθως περιορισμένος και η χρήση ευρυγώνιου φακού δημιουργεί έντονες 

παραμορφώσεις, και τέλος, η φωτιστική αντίθεση είναι υψηλή, πέρα από τα 

όρια που μπορεί να καταγράψει το φιλμ ή ο αισθητήρας CCD της ψηφιακής 

μηχανής, ειδικά όταν το φως προέρχεται από λίγες και σημειακές πηγές. Οι 

σοβαροί και εξειδικευμένοι επαγγελματίες λύνουν το πρόβλημα αυτό 

χρησιμοποιώντας ισχυρά φλας με ασύρματη ενεργοποίηση, τα οποία 

τοποθετούν σε αφανή σημεία μέσα στο χώρο (κάτι παρόμοιο συμβαίνει και 

στην κινηματογράφηση εσωτερικών χώρων, μόνο που εκεί χρησιμοποιούνται 

προβολείς ΗΜΙ αντί για φλας). Με τον τρόπο αυτό καταγράφεται παράλληλα 

με φυσική χρωματική ισορροπία το φως της ημέρας που έρχεται από τα 

παράθυρα ή τις πόρτες. τις οικονομικές δυνατότητες του ερασιτέχνη, η 

καλύτερη λύση είναι να αγοράσει ένα ισχυρό φορητό φλας και να το στρέψει 

σε λευκό τοίχο πίσω από τη θέση όπου έχει τοποθετήσει τη μηχανή, ώστε το 

φως να διαχυθεί και δώσει την εντύπωση διαθέσιμου περιβαλλοντικού 

φωτισμού. Η πυροδότηση του φλας θα γίνει είτε με καλώδιο, είτε με ασύρματο 
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φωτοκύτταρο που διατίθεται και αυτό ως ξεχωριστό εξάρτημα. Η λήψη εδώ 

πρέπει να γίνει με χαμηλή ταχύτητα κλείστρου (από 1/30 έως 1/4 του 

δευτερολέπτου) για να καταγραφεί και ο υπάρχων φωτισμός (από φωτιστικά, 

από τις λάμπες της οροφής κλπ). Σο εξωτερικό φλας λειτουργεί διορθωτικά για 

τις χρωματικές αποκλίσεις του υπάρχοντος τεχνητού φωτισμού, αλλά και όταν 

το φως του διαχυθεί μέσω των τοίχων εξομαλύνει αρκετά το υψηλό κοντράστ 

και τις σκιές που θα υπήρχαν ως αποτέλεσμα του υπάρχοντος φωτισμού. Σο 

διάφραγμα του φακού ρυθμίζεται σε τιμή τέτοια ώστε να καταγράφεται με 

ευκρίνεια το βάθος πεδίου που μας ενδιαφέρει και η έκθεση στη συνέχεια 

υπολογίζεται είτε με φλασόμετρο, είτε με bracketing (διαφορετικές εκθέσεις με 

μεταβολή του διαφράγματος και όχι της ταχύτητας). 

 

Γ4. Υωτογραφία Σέχνης 

Η φωτογραφία τέχνης έγινε αποδεκτή ως αυτόνομη και ανεξάρτητη τέχνη μισό 

αιώνα αφού αποτυπώθηκε η πρώτη φωτογραφία (1826). Ψστόσο αποτελεί 

αιτία διαμάχης, ακόμα και σήμερα, το κατά πόσο η φωτογραφία αποτελεί 

ξεχωριστή μορφή τέχνης ή είναι απλά μια τεχνική ρεαλιστικής αναπαραγωγής 

εικόνων. τις αρχές του 20ού αιώνα ο γερμανοεβραίος φιλόσοφος Βάλτερ 

Μπένγιαμιν (Walter Benjamin) έθεσε το ερώτημα αν η φωτογραφία έχει 

μουσειακή-εκθεσιακή αξία ή αν είναι απλώς ένα προϊόν μηχανικής 

αναπαραγωγής οπότε και η αξία της περιορίζεται στη σημειακή καταγραφή 

γεγονότων. Σο ερώτημα αυτό ανήκει στο παρελθόν. την εποχή μας, η ένταξη 

της φωτογραφίας στην Σέχνη είναι αναμφισβήτητη. Οι φωτογραφικές συλλογές 

είναι λειτουργικό έκθεμα σε πολλά σημαντικά μουσεία παγκοσμίως, η ιστορία 

της φωτογραφίας διδάσκεται στα τμήματα Ιστορίας και Θεωρίας της Σέχνης 

των Πανεπιστημίων. Επίσης, πολλές αίθουσες Σέχνης και ιδιωτικές συλλογές 

επικεντρώνονται στη φωτογραφία. ήμερα πολλές μελέτες και εκθέσεις  
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επικεντρώνονται στη δράση καλλιτεχνών οι οποίοι, από το 1920, προσέγγισαν 

συνειδητά τη φωτογραφία ως έκφραση Σέχνης. Παρακολουθούν τη 

φωτογραφία ως ανεξάρτητη καλλιτεχνική έκφραση, την καθιέρωση των 

κριτηρίων για την «άμεση φωτογραφία», την «αρετουσάριστη» εικόνα ως 

έκφανση του κινήματος του Μοντερνισμού, όπως επίσης και τους καθαρά 

φωτογραφικούς πειραματισμούς της σχολής του Μπαουχάουζ και του 

υπερρεαλιστικού κινήματος. Ένα σημαντικό σταθμό αποτέλεσε η φωτογραφική 

έκθεση της τουτγκάρδης (“Film und Foto”) το 1929, η οποία έφερε σε επαφή 

Αμερικάνους και Ευρωπαίους καλλιτέχνες και άνοιξε τον διάλογο και την 

ανταλλαγή ιδεών μεταξύ τους.  

Φαρακτηριστικοί εκπρόσωποι των καλλιτεχνών φωτογράφων αποτελούν, 

μεταξύ άλλων, οι Karl Blossfeldt, László Moholy-Nagy, Alfred Stieglitz, Paul 

Strand, Edward Weston, Imogen Cunningham, Henri Cartier-Bresson, Man 

Ray και Hans Bellmer. 

 

 

Γ5. Άλλα είδη φωτογραφίας 

 

Υωτογραφια pinhole 

Η φωτογραφία pinhole είναι η φωτογραφία χωρίς φωτογραφικό φακό. Σην 

θέση του φακού παίρνει μια μικρή τρύπα και χάρη στην ευθύγραμμη μετάδοση 

του φωτός, παίρνουμε  στην πλάτη της φωτογραφικής μηχανής ένα 

αντεστραμμένο είδωλο. Αυτή η φωτογραφική μηχανή, δεν χρειάζεται να είναι 

τίποτε περισσότερο από ένα σκοτεινό κουτί, που να μπορεί να ανοίγει για να 

μπορούμε να τοποθετούμε μέσα του το φωτοευαίσθητο υλικό. Οι φωτογραφίες 

με την pinhole είναι διαφορετικές από τις φωτογραφίες με φακό. 

Έχουν λιγότερη οξύτητα, έχουν  περισσότερα χρωματικά σφάλματα και δεν 

σηκώνουν μεγάλη μεγέθυνση. Από την άλλη, οι φωτογραφίες pinhole έχουν 

σχεδόν άπειρο βάθος πεδίου, σε οποιαδήποτε εστιακή  απόσταση και 

καθόλου παραμόρφωση όσο ευρυγώνιες και να είναι. Όμως, όσο πιο 
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ευρυγώνιες είναι τόσο πιο πολύ «βινιετάρουν» και σκοτεινιάζουν σταδιακά 

προς τις άκρες του κάδρου. 

         Η ιστορική διαδρομή της pinhole είναι ίδια με της camera obscura και της 

φωτογραφίας. H προσθήκη φακού στην camera obscura οδήγησε στην 

φωτογραφία όπως είναι σήμερα γνωστή ενώ η pinhole παρέμεινε ένα σκοτεινό 

κουτί με μια τρύπα καρφίτσας να σχηματίζει το είδωλο. Από τους πρώτους 

που φαίνεται ότι έκανε φωτογραφία pinhole είναι ο sir David Brewster, ο 

εφευρέτης της στερεοσκοπικής φωτογραφίας. Αυτός μάλιστα βάπτισε αυτό τον 

τρόπο φωτογραφίας με τον όρο pin-hole ή pinhole -που σημαίνει τρύπα 

καρφίτσας- που χαρακτηρίζει και τις φωτογραφίες και την φωτογραφική 

μηχανή. Πολλά ονόματα έχουν προταθεί κατά καιρούς για αυτό το είδος 

φωτογραφίας, φυσική φωτογραφική μηχανή, στενοπή, stenopaic, lochkamera 

αλλά οι όροι pinhole camera και pinhole photography είναι πια οι 

επικρατέστεροι. 

Πολύ δημοφιλής έγινε η pinhole κατά αρχάς, χάρη στους πικτοριαλιστές 

καλλιτέχνες, που βρήκαν στο αισθητικό αποτέλεσμα της pinhole ένα 

εκφραστικό εργαλείο. τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν ήδη στο εμπόριο 

μηχανές pinhole που έκαναν μεγάλες πωλήσεις, έχοντας την θέση που έχουν 

στην σημερινή αγορά οι φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης. Πολλοί 

καλλιτέχνες από χώρους διαφορετικούς της φωτογραφίας χρησιμοποιούν σαν 

εκφραστικό εργαλείο την pinhole. 

 

 

 Τπέρυθρη Υωτογραφία 

Σο ορατό φως είναι το μέσο με το οποίο οι άνθρωποι βλέπουν, όχι όμως 

αναγκαστικά και το μέσο με το οποίο παίρνουν φωτογραφίες. Σο1931 

ανακαλύφθηκε ένα φιλμ που μπορεί να καταγράψει μια εικόνα με ορισμένα 

είδη υπέρυθρου φωτός. ήμερα, φωτογραφίες σε αυτή την περιοχή του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος μπορούν να τραβηχτούν με μια συνηθισμένη 

μηχανή και με υπέρυθρο φιλμ. Η υπέρυθρη φωτογραφία, αν και 

πρωτοξεκίνησε για στρατιωτικές ανάγκες, είναι πολύτιμη στην Ιατρική, αφού 

μπορούμε να φωτογραφίσουμε στο σκοτάδι, αλλά και κάτω από το δέρμα τις 

φλέβες ασθενών. 
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Υωτογραφία Εγγύς Τπερύθρου (Θερμογράφημα)Αν στις φωτογραφίες 

χρησιμοποιήσουμε ακτινοβολία υπέρυθρου με μήκη κύματος κοντά στο ορατό 

(εγγύς υπέρυθρη), τότε θα έχουμε μία εικόνα γνωστή σαν θερμογράφημα. Σα 

θερμογραφήματα είναι θερμικοί χάρτες που απεικονίζουν διαφορές 

θερμοκρασίας στο αντικείμενο που φωτογραφίζουμε. 

Έτσι, σε μία θερμική εικόνα τα σκούρα τμήματα αντιπροσωπεύουν ψυχρά 

τμήματα του αντικειμένου και τα φωτεινά αντιστοιχούν σε θερμά τμήματα. 

Αντίστοιχα στα έγχρωμα το κόκκινο αντιπροσωπεύει θερμές περιοχές, ενώ το 

πράσινο ψυχρές. τις μέρες μας τα θερμογραφήματα χρησιμοποιούνται στη 

διάγνωση του καρκίνου. 

 

 

 

 



57 
 

Δ΄ μέρος: Η αισθητική της φωτογραφίας 

Δ1.  Η φωτογραφία ως τέχνη 

Οι περισσότερες συζητήσεις για την φωτογραφία στρέφονται γύρω από το 

κοινότοπο γεγονός ότι η φωτογραφία παρέχει πληροφορίες για την εμφάνιση 

αντικειμένων και γεγονότων στον κόσμο. Αυτό με την σειρά του έχει οδηγήσει 

σε τρία ερωτήματα. Πρώτο, ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την 

πληροφόρηση; Πώς μπορεί  η φωτογραφία να είναι τέχνη, αφού είναι στενά 

συνδεδεμένη με την αυτόματη παράγωγη πληροφοριών; Δεύτερο, ποιά είναι η 

σχέση ανάμεσα στη γνώση και την πληροφόρηση; Πώς μπορεί η φωτογραφία 

να παράγει γνώση εάν είναι στενά συνδεδεμένη με την καταγραφή των 

στιγμιαίων εμφανίσεων; Σρίτο, ποιά είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και στη 

γνώση; το παρελθόν ήταν παραδεκτό πως η τέχνη αντιπροσωπεύει μια 

συγκεκριμένη μορφή  γνώσης και με αυτή την στάση υπερασπίστηκαν ή 

καταδίκαζαν κάθε αισθητική ή επιστημονική θέση. 

Η εποχή κατά την οποία τελικά έγινε αποδεκτή η αισθητική της φωτογραφίας 

ως τέχνη, ήταν η εποχή που ο γερμανοεβραίος αισθητικός φιλόσοφος  Βάλτερ 

Μπένγιαμιν (Walter Benjamin) άρχισε να σκέπτεται και να γράφει για τη 

φωτογραφία. 

Ο Ευγένιος Ατζέ (Eugene Atget) είναι ένα άλλο είδος παραδείγματος του 

τρόπου με τον οποίο η τέχνη και η καταγραφή θα μπορούσαν να 

ενσωματωθούν. O Ατζέ άνοιξε ένα νέο δρόμο στην αναγνώριση της αισθητικής 

αξίας.  

Η φωτογραφία, μέχρι πριν από πολύ λίγες δεκαετίες, ακόμα δεν ήταν 

αποδεκτή σαν τέχνη και αυτό γιατί, αν και ήταν πολύ γνώστες οι τεχνολογικές 

και επιστημονικές εφαρμογές της φωτογραφίας, ήταν  τελείως άγνωστο το 
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έργο των λίγων αλλά σημαντικών καλλιτεχνών εκπροσώπων της, οι οποίοι 

χωρίς να αρνηθούν την καταγραφή της μοναδικότητας, είχαν κατορθώσει να 

διατυπώσουν μια καλλιτεχνική πρόταση και να αφήσουν πίσω τους ένα 

αξιόλογο προσωπικό έργο. Η εσπευσμένη όμως ένταξη της φωτογραφίας στον 

κόσμο της τέχνης δεν σήμαινε ταυτόχρονα οτι κέρδισε την εκτίμηση και την 

ουσιαστική αποδοχή της από τον κόσμο αυτόν. Η εφαρμοσμένη φωτογραφία 

παρέμεινε η μόνη γνωστή και κατανοητή, ενώ παράλληλα η επιφανειακή 

συγγένεια της φωτογραφίας με τη ζωγραφική έδωσε την ιδέα και την αφορμή 

για ένα συνοικέσιο, το οποίο, χωρίς να είναι αναγκαίο, εξασφάλιζε την 

πολυπόθητη καθιέρωση. 

Σο ζήτημα του καθορισμού και της διατύπωσης των ορίων της τέχνης και της 

φωτογραφίας περιπλέκεται από το γεγονός ότι αφού ο χώρος της τέχνης είναι 

ένας ποιητικός χώρος αφαίρεσης, είναι λογικό τόσο τα επιχειρήματα που την 

αφορούν όσο και τα κριτήρια που θα εφαρμόζονται στην περιοχή του να 

διατυπώνονται και αυτά μέσα από αντίστοιχη αφαίρεση. Με λίγα λόγια στον 

χώρο της τέχνης κανείς δεν μπορεί να πειστεί αμέσως, πάραυτα και ευθέως. 

Μόνον εμμέσως, σε βάθος χρόνου και υπογείως. 

την τέχνη γενικώς, και στην τέχνη της φωτογραφίας ειδικότερα, η αναζήτηση 

και η δημιουργία ενός ύφους είναι στην πραγματικότητα αυτό καθεαυτό το 

καλλιτεχνικό περιεχόμενο της φωτογραφικής διαδικασίας. 

την εποχή μας η φωτογραφία απασχολεί δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες 

φωτογράφους. Μεταξύ των σύγχρονων τάσεων, διακρίνονται δυο μεγάλα 

ρεύματα:  Για τους φωτογράφους που ανήκουν στο ένα ρεύμα, η εικόνα 

αποτελεί μέσο έκφρασης των ίδιων τους των συναισθημάτων ή των 

προβλημάτων του καιρού μας. Για τους άλλους η φωτογραφία είναι ένα μέσο 

πραγματοποίησης προσωπικών καλλιτεχνικών επιδιώξεων. Και στις δυο 

περιπτώσεις ο φωτογράφος είναι δημιουργός ή απλά τεχνίτης. 
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Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε βαθιές μεταβολές, οι οποίες 

αντανακλώνται στις τάσεις της εποχής. την Αμερική συγγραφείς όπως ο 

Ντάιζερ, ο Άπτον ιν Κλαίρ, ο Φεμινγουαίη ,ο τάινμπενγκ  και άλλοι, έκλιναν 

προς ένα ρωμαλέο και ντοκουμενταρίστικο τρόπο γραφής, που απηχούσε την 

συνειδησιακή κρίση των συγγραφέων απέναντι στην σκληρότητα τη 

αμερικανικής κοινωνίας. την Ρωσία γεννήθηκε μια καινούργια τέχνη που 

σημάδεψε τον κινηματογράφο με τα έργα του Άιζενστάιν και του  Πουντόβκιν. 

την Γαλλία το κίνημα του υπερρεαλισμού  συνέδεε τα πραγματικά 

περιστατικά της ζωής με τις φαντασιώσεις του ασυνειδήτου. Ο καλλιτέχνης 

Μαν Ρέη δημιούργησε φωτογραφίες χωρίς φωτογραφική μηχανή. 

Ο μεγάλος θεωρητικός της φωτογραφίας και ο πρώτος που διαισθάνθηκε τους 

νέους δρόμους που θα άνοιγε στην καλλιτεχνική έκφραση ήταν ο ούγγρος 

Λάζλο Μοχόλυ - Νάγκυ. το βιβλίο του με τίτλο «Ζωγραφική, φωτογραφία, 

φιλμ», το 1925, περιγράφει την πορεία που θα ακολουθήσει η φωτογραφία και 

η σύγχρονη τέχνη. Οι αντιλήψεις του αυτές επιβεβαιώθηκαν μερικά χρόνια 

αργότερα από τον Βάλτερ  Μπένγιαμιν στο δοκίμιο του για «Σο Έργο Σέχνης 

στην εποχή της τεχνικής αναπαραγωγιμότητάς του» και στο «Μικρή Ιστορία 

της Υωτογραφίας». Μετά από έναν αιώνα συζητήσεων για το αν η 

φωτογραφία είναι ή όχι τέχνη, ο Μοχόλυ-Νάγκυ  την αποκαθιστά 

τοποθετώντας την στην πραγματική της θέση, καθώς δείχνει πως η διαμάχη 

μεταξύ καλλιτεχνών και φωτογράφων γύρω από το ζήτημα της καλλιτεχνικής 

αξίας αποτελεί ψευδοπρόβλημα. 

Σώρα πλέον αναγνωρίζονται οι αυτόνομοι κανόνες της φωτογραφίας. Η 

φωτογραφία ακολουθεί τους δικούς της νόμους και δεν εξαρτάται από τις 

απόψεις των τεχνοκριτικών. Οι νομοί της θα αποτελέσουν το μοναδικό μέτρο 

αξιολόγησης της μελλοντικής της αξίας. Κανείς λοιπόν δεν αρνείται πλέον στην 

φωτογραφία μια θέση  ανάμεσα στις γραφικές τέχνες. Ο Μοχόλυ - Νάγκυ είχε 

διαπιστώσει ότι η εικόνα έχει την δική της αισθητική. Η καλλιτεχνική της 
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παρακμή, προς το τέλος του τελευταίου αιώνα, οφείλονταν στο σφάλμα που 

έκαναν οι φωτογράφοι να μιμούνται την ζωγραφική. 

Οι μεγάλοι φωτογράφοι που ξεκίνησαν την δεκαετία του είκοσι και του τριάντα, 

έπρεπε να περιμένουν είκοσι χρόνια έως ότου αναγνωριστούν. Φάρη στο 

ταλέντο τους η φωτογραφία  αποκαταστάθηκε ως αξιόλογη καλλιτεχνική 

έκφραση. 

ήμερα η φωτογραφία έχει διεισδύσει στα μουσεία με την συγκατάθεση όσων 

έχουν ως επάγγελμα την συντήρηση της τέχνης. Ψστόσο, αυτό που της 

προσδίδει τόση επικαιρότητα είναι το γεγονός ότι αποτελεί μέσο έκφρασης για 

εκατοντάδες εκατομμύρια ερασιτεχνών.  

 

Δ2.  Καλλιτεχνικά κινήματα που επηρέασαν τη φωτογραφία –  

       Κυριότεροι εκπρόσωποι           

 

Σα καλλιτεχνικά κινήματα που εμφανίστηκαν στην τέχνη της φωτογραφίας 

είναι: 

 ο Ουμανισμός, ο Ιμπρεσιονισμός, ο Μετά-ιμπρεσιονισμός, ο Πικτοριαλισμός,  

ο Μοντερνισμός, η Straight φωτογραφία και ο ουρεαλισμός. 

Ουμανισμός 

Κάθε φωτογράφος, του όποιου οι εικόνες υμνούν την ανθρωπότητα, μπορεί να 

ονομαστεί Ουμανιστής. Ο Ουμανισμός βασίζεται σε ένα σύνολο ιδεών, 

διάχυτων στη Δυτική φιλοσοφία από την Αναγέννηση και μετά, των οποίων το 

κύριο «άρθρο πίστεως» είναι η ύπαρξη μιας αιώνιας ανθρώπινης ουσίας. 

Αυτή η θέση είχε σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφία 

έχει σταθεί μάρτυρας των πράξεων της ανθρωπότητας, ιδιαίτερα από τη 
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δεκαετία του 1930 – χρόνια σοβαρής οικονομικής κρίσης – μέχρι τις αρχές της 

δεκαετίας του 1960. 

Κατά τις που ακολούθησαν μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, το ενδιαφέρον 

για μια «συμπονετική» αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας έγινε η 

συνεχής μέριμνα πολλών φωτορεπόρτερ. Φαρακτηριστικοί τους εκπρόσωποι 

είναι οι Francois Kollar και Andre Kertesz καθώς και δυο εκ των μελλοντικών 

ιδρυτών του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum, οι Robert Capa και του 

Henri Cartier –Bresson. 

Η προσέγγιση στην αποτύπωση, που υιοθετήθηκε από την ομάδα της Farm 

Security Administration στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν ένα πιο μαχητικό, και 

τελικά πιο αισιόδοξο, είδος Ουμανισμού που είχε ως σκοπό να προσδώσει 

αξιοπρέπεια στους ανθρώπους που φωτογράφιζε. Αυτή η παράδοση 

συνεχίστηκε στην Αμερική – με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τους 

φωτογράφους του περιοδικού Life - από τα τέλη της δεκαετίας του1930 ως τα 

μέσα της δεκαετίας του 1950. 

Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1940, το ύφος της γαλλικής Ουμανιστικής 

φωτογραφίας αποδίδεται από τον ποιητικό ρεαλισμό του κινηματογραφιστή 

Marcel Carne και του Jacques Prevert.  Οι Eduard Boubat, Jean Dieuzaide, 

Robert Doisneau και Willy Ronis - οι περισσότεροι από τους οποίους άνηκαν 

στο Groupe des XV που ιδρύθηκε το 1946 και ενδιαφερόταν περισσότερο για 

το περιεχόμενο πάρα για τη φόρμα των φωτογραφιών - συνέχισαν την 

παράδοση μιας «κοινωνικής ποίησης», η οποία βρίσκει έξοχο παράδειγμα στις 

ημερήσιες και νυχτερινές εικόνες του Παρισιού από τον Brassai στη διάρκεια 

του Μεσοπόλεμου. 

Ιμπρεσιονισμός  

Ο Ιμπρεσιονισμός βασίζεται ουσιαστικά στη φωτογραφία. Οι Ιμπρεσιονιστές 

ζωγράφοι αδιαφορούν για την φυσιοκρατική αναπαράσταση και εστιάζουν το 
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ενδιαφέρον τους στην απόδοση του χρώματος, ως αποτύπωση των 

εντυπώσεων του φωτισμού της συγκεκριμένης στιγμής. Η ανάπτυξη της 

στιγμιαίας φωτογραφίας δίδαξε τη γοητεία μιας συμπτωματικής εικόνας από 

μια γωνία απροσδόκητη. Οι Ιμπρεσιονιστές επηρεάστηκαν έντονα από την 

καλλοτυπία, τη μεγάλη διάχυσή της και τη μειωμένη της ευκρίνεια. Οι 

φωτογράφοι επηρεάζονται επίσης από το Ιμπρεσιονιστικό κίνημα, στην 

αναζήτηση καλλιτεχνικής ταυτότητας στα έργα τους. 

Μετά-Ιμπρεσιονισμός 

Η πεποίθηση ότι η τέχνη ήταν περισσότερο μια υπόθεση της φαντασίας και 

λιγότερο των δεδομένων της οπτικής, βρισκόταν εν υπνώσει κατά το 

μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα. Βγήκε στο προσκήνιο από τις διαφωνίες 

που πρόεκυψαν γύρω από τη σχέση της φωτογραφίας με την τέχνη και έγινε 

κυρίαρχη αντίληψη στο τέλος αυτού του αιώνα. Όλοι οι Μετά-Ιμπρεσιονιστές 

μοιράζονταν την δυναμική απόρριψη του υλικού κόσμου έτσι όπως τον 

παρουσίαζε η φωτογραφική κάμερα. 

Ο ανταγωνισμός απέναντι στο εκχυδαϊσμό  του φωτογραφικού ρεαλισμού 

στην τέχνη, όπως και στη λογοτεχνία, συνεισέφερε στη σκόπιμη προγραφή 

της αντικειμενικής αναπαράστασης και στη δικαίωση του υποκειμενικού. Σο 

τεχνητό και το αφύσικο εκθειάστηκαν. 

 Αυτά που τώρα θεωρούσαν θεμελιώδη για την τέχνη ήταν το ανθρώπινο 

άγγιγμα, η διαίσθηση και μια περισσότερο αφηρημένη σύλληψη της 

πραγματικότητας. Ψς επιτακτική τέθηκε η ανάγκη να ξεπεραστούν τα όρια του 

φωτογραφικού φακού. 

Δεν ήταν φυσικά μόνο η φωτογραφία που προκάλεσε αυτή την 

αντίδραση.Έπαιξε όμως πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι η φωτογραφία είχε 

καταστεί σύμβολο: ήταν η πιο ορατή, η πιο απτή έκφραση εκείνης της 

κατάστασης του ανθρωπινού νου που για τα επαναστατικά πνεύματα της 
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εποχής, ήταν προσβλητική. Από τη στιγμή που ο καλλιτέχνης επιχείρησε να 

φύγει μακριά από την παράδοση, από τη στιγμή που έταξε σκοπό του τη 

υποταγή του ορατού κόσμου στον αόρατο, εισήλθε σ’ ένα πεδίο της 

συνείδησης που δεν είχε όρια και το οποίο κινιόταν περά από δυνατότητες του 

φωτογράφου και της φωτογραφικής αποτύπωσης. 

Πικτοριαλισμός 

Από τα μέσα το 19ου αιώνα, μέλη του καλλιτεχνικού κόσμου συζητούσαν 

παθιασμένα γύρω από το αν η φωτογραφία ήταν μια μορφή τέχνης συγκρίσιμη 

με τη ζωγραφική. Από νωρίς, φωτογράφοι στη Γαλλία και την Αγγλία 

προσπάθησαν να δημιουργήσουν φωτογραφίες που έμοιαζαν με 

ακαδημαϊκούς πίνακες, συχνά όμως με καθόλου πειστικά αποτελέσματα, 

όπως στις «φλουταριασμένες» συνθέσεις της Julia Margaret Cameron.Σο 

1886, ο Peter Henry Emerson δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο «Photography: 

A Pictorial Art» στο οποίο υπερασπιζόταν την καλλιτεχνική νομιμότητα της 

φωτογραφίας με το να αμφισβητεί την ομοιότητα της με την ζωγραφική. Αυτή η 

δημοσίευση σήμανε την γέννηση του Πικτοριαλισμού, που σύντομα έγινε ένα 

διεθνές κίνημα με τους δικούς του θεωρητικούς, εκθεσιακούς χώρους, σχόλες 

και λέσχες. 

Μοντερνισμός 

την ιστορία της τέχνης ο όρος Μοντερνισμός χρησιμοποιείται για να 

προσδιορίσει μια μεγάλη περίοδο, που 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. Είναι 

γενικά αποδεκτό πως ο όρος φωτογραφικός Μοντερνισμός προσδιορίζει μια 

περίοδο που ξεκινάει στα τέλη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου στην 

Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες,  κατά την οποία συμβαίνει το πέρασμα 

από τον Πικτοριαλισμό στη Straight φωτογραφία. 
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Οι φωτογράφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις νέες αξίες του βιομηχανικού 

κόσμου και με μια αυξανόμενη επίγνωση των δυνατοτήτων και των 

περιορισμών του μέσου τους, κατά τη διάρκεια Δευτέρου Παγκοσμίου 

Πολέμου και μετά. 

Ο φωτογραφικός Μοντερνισμός μπορεί να συνοψιστεί ως μια σειρά τεχνικών 

και θεματικών επιλογών που έγιναν από φωτογράφους που ανήκαν σε 

κινήματα όπως αυτά της Νέα Αντικειμενικότητας, της Νέας Οπτικής και του 

ουρεαλισμού  καθώς και οι υπέρμαχοι της Υωτογραφίας- ντοκουμέντο και 

της «straight» φωτογραφίας.  

«Straight»(άμεση) φωτογραφία και φωτογραφία-ντοκουμέντο 

Η ένταση μεταξύ της «straight» φωτογραφίας και του πειρασμού προς τον 

αισθητισμό αποτέλεσε μια σταθερά στην ιστορία της φωτογραφίας. Η 

«straight» φωτογραφία θριάμβευσε όταν οι φωτογράφοι, αντιδρώντας στις 

αισθητικές υπερβολές του Πικτοριαλισμού, απέρριψαν τις άλλες οπτικές 

τέχνες- ειδικά τη ζωγραφική- ως πρότυπα τους και αποφάσισαν να βασιστούν 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φωτογραφίας: διαύγεια στην απόδοση των 

λεπτομερειών, ακριβής και αυτόματη αποτύπωση της πραγματικότητας. Ο 

Alfred Stieglitz έκανε ένα αποφασιστικό βήμα υποστηρίζοντας την άποψη ότι η 

φωτογραφία είναι μία ανεξάρτητη τέχνη, μία θέση που αντικατοπτρίζεται στη 

φημισμένη εικόνα του «The Steerage» (1907). Ξεκινώντας στη δεκαετία του 

1920, η φωτογραφία-ντοκουμέντο επηρεάστηκε σημαντικά τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Straight φωτογραφία. Σο Group F/64 

(ιδιαίτερα ο Edward Weston και ο Ansel Adams), που έδρευε στην 

Καλιφόρνια, εξώθησε την αισθητική της Straight φωτογραφίας στα άκρα, 

θεσπίζοντας πολύ αυστηρούς κανόνες: την αποκλειστική χρήση 

φωτογραφικών μηχανών μεγάλου φορμά, τον στόχο της απόλυτης διαύγειας, 

την απόρριψη του «ξακρίσματος των εικόνων», κτλ. 
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ουρεαλισμός 

Μετά την καταστροφή του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, εμφανίστηκαν στην 

Ευρώπη δύο ριζοσπαστικά κινήματα για να προκαλέσουν το συμβατικό 

μικροαστικό κόσμο. Πρώτο ήταν το κίνημα του ντανταϊσμού. Οι ντανταϊστές 

(1916-1922) κήρυξαν τον πόλεμο στην παραδοσιακή τέχνη και ηθική. υνέχεια 

του κινήματος αυτού αποτέλεσε ο ουρεαλισμός, που ιδρύθηκε το 1924 από 

τον Andre Breton, ο οποίος, επηρεασμένος από τη Υροϋδικη ψυχολογία, 

έθεσε ως στόχο του να ανοίξει τις δυνατότητες του ασυνείδητου, 

διαταράσσοντας συστηματικά καθιερωμένες πρακτικές της αντίληψης και της 

κατανόησης. Η φωτογραφία έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στα δύο κινήματα, 

και ιδιαίτερα στο ουρεαλισμό. Οι ουρεαλιστές θεωρούσαν τη φωτογραφία 

ως εργαλείο για την εξερεύνηση του οπτικού ασυνείδητου, αντιτάσσοντας την 

αμεσότητα της όρασης στην ανακλαστική φύση της σκέψης. Δύο ήταν οι 

φωτογραφικές τεχνοτροπίες που ταίριαζαν ιδιαίτερα στους ουρεαλιστές. 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 Υωτογράμματα (ιδιαίτερα στα  Rayograms του Man Ray), στα 

Fotoplastiks του Herbert Baver, στις double exposures του Maurice Tabard, 

στα κομμένα αρνητικά του Raoul Ubac και στις αρνητικές εκτυπώσεις του 

Roger Parry. Ένα από τα κυριότερα ενδιαφέροντα της Ευρωπαϊκής 

σουρεαλιστικής φωτογραφίας ήταν το γυναικείο σώμα, παρουσιασμένο είτε ως 

πεδίο ερωτισμού (το φωτομοντάζ του Brassai με τίτλο «Phenomenon of the 

Ecstasy of Salvador», 1933, είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα), είτε ως αφορμή 

για σεξουαλικό φετιχισμό (όπως στο έργο του Hans Bellmer Dolls, 1932 και 

στις αυτοπροσωπογραφίες του Pierre Molinier  των δεκαετιών του 1950 και 

1960).  
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Η εννοιολογική φωτογραφία  

Η εννοιολογική φωτογραφία (conceptual photography) ως μέρος της 

εννοιολογικής τέχνης είναι ένα είδος φωτογραφίας στην οποία ο καλλιτέχνης 

δημιουργεί μια φωτογραφία βασισμένος σε μια έννοια ή μια ιδέα. υνήθως η 

σύλληψη της ιδέας προηγείται της υλοποίησης της φωτογραφίας. Αυτό το 

είδος τη φωτογραφίας περιλαμβάνει συχνά τη χρήση του μοντάζ για την 

επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Σα πράγματα και τα όντα που θα 

αποτελέσουν αντικείμενο της τελικής φωτογραφίας καθώς και η τοποθέτηση 

αυτών των πραγμάτων χτίζουν την ιδέα και επιφέρουν το τελικό αποτέλεσμα. 

Ένας βασικός εκπρόσωπος και πρωτεργάτης της εννοιολογικής φωτογραφίας 

ήταν ο γάλλος Ευγένιος Ατζέ  (Eugene Atget), ένας φωτογράφος των 

μνημειακών χώρων του Παρισιού. το περίφημο έργο του “Avenue des 

Gobelins” μάς παρουσιάζει τρία μοντέλα σε μία βιτρίνα μαγαζιού. Μέσα στο 

κατάστημα μεταξύ των δύο μοντέλων υπάρχει ένας κύριος, φοράει τα ίδια 

ρούχα, έχει την ίδια άκαμπτη στάση, καθώς και ένα μεγάλο κτήριο της πόλης 

αντικατοπτρίζεται στο παράθυρο. Οι περισσότερες φωτογραφίες του Eugene 

Atget φαίνεται να εμπερικλείουν την ιδέα του στίγματος της σύγχρονης  

εποχής. Η τεχνική της σέπια συντελεί στη δημιουργία του καταθλιπτικού τόνου 

της πόλης, μιας ζωής στα άκρα, που χαρακτηρίζεται από στιγμές ευτυχίας και 

δυστυχίας και από την οποία λείπουν  η ισορροπία, η πινελιά της εσωτερικής 

αρμονίας, του χρώματος της ζωής. Ακόμα και στη φωτογραφία του 

«καρουσέλ», ο ασπρόμαυρος τόνος μας μεταφέρει στην κυκλική πορεία της 

ζωής στην πόλη, στη ρουτίνα της καθημερινότητας, η οποία κάνει και αυτά 

που έχουν νόημα να φαίνονται επαναλαμβανόμενα, μοτίβα μίας άχαρης 

περιπλάνησης. ήμερα η εννοιολογική φωτογραφία έχει περάσει στα χέρια του 

ηλεκτρονικού υπολογιστή δίνοντας έτσι ένα αποτέλεσμα πολύ διαφορετικό 

από εκείνο της εποχής της σέπια και του ασπρόμαυρου φιλμ. 
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