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Πρόλογος  

Κανένας δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει την επικρατούσα αντίληψη 

ότι ζούμε στην εποχή της εικόνας, όχι μόνο αυτής που συμπληρώνει το 

λόγο, πράγμα που συνέβαινε σε παλαιότερες εποχές, αλλά αυτής που 

υποκαθιστά το λόγο και αποτελεί από μόνη της ένα αυτοτελές μήνυμα. 

Σε αυτήν όμως την ίδια την εποχή, που θα περίμενε κάποιος η εικόνα ως 

προς την ποιότητά της τουλάχιστον να βελτιώνεται, παρατηρείται πολλές 

φορές το φαινόμενο του ευτελισμού της και της προβολής της σε χαμηλή 

ποιότητα χωρίς να δίνεται παράλληλα έμφαση στην αισθητική της. Και 

αυτή ακριβώς η αντινομία αποτέλεσε και το ερέθισμα της ενασχόλησης 

με το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καθώς δηλαδή η τεχνολογία προχωρά κι 

εξελίσσεται οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες και τα προηγμένα μέσα 

παραγωγής εικόνων παίρνουν τη θέση παραδοσιακών μέσων και 

περιορίζουν την ανθρώπινη παρέμβαση στο ελάχιστο. Το γεγονός αυτό 

όμως πολλές φορές θυσιάζει την ποιότητα στο βωμό της ευκολίας. Κινητά 

τηλέφωνα και tablets έχουν κάνει την εμφάνισή τους και έχουν εκτοπίσει 

σε μεγάλο βαθμό τις κλασικές φωτογραφικές μηχανές καθώς δίνουν τη 

δυνατότητα ακόμα και σε κάποιον αρχάριο να βγάλει κάποιες 

φωτογραφίες θεωρητικά ικανοποιητικές. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι μια 

φωτογραφική μηχανή μπορεί να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα 

στα χέρια κάποιου έμπειρου φωτογράφου από ό,τι ένα κινητό τηλέφωνο. 

Η σύνθεση βέβαια μιας φωτογραφίας δεν εξαρτάται μόνο από το μέσο. 

Άλλωστε από το 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα υπάρχει μια καταπληκτική 

εξέλιξη στις φωτογραφικές μηχανές. Οι φωτογραφίες που έχουν μια 

αισθητική αξία έχουν μείνει άφθαρτες  στο πέρασμα του  χρόνου 

ανεξάρτητα από το πόσο εξελιγμένο ήταν το μέσο με το οποίο 

τραβήχτηκαν. Ο παράγοντας άνθρωπος πίσω από την κάμερα είναι 

πάντα το καταλυτικό στοιχείο για μια επιτυχημένη λήψη. Έτσι λοιπόν σ΄ 

αυτό  το πρόγραμμα επιχειρήθηκε να δοθεί έμφαση στις δυνατότητες των 

κλασικών φωτογραφικών μηχανών και στον ανθρώπινο παράγοντα και 

παράλληλα να δοθούν, όσο το δυνατόν πιο σύντομα κάποιες τεχνικές 

λεπτομέρειες για τη σωστή και επιτυχημένη λήψη μιας φωτογραφίας. Η 

φωτογραφική μας ομάδα κατάφερε να τραβήξει κάποιες ενδιαφέρουσες 

φωτογραφίες από το  οροπέδιο Λασιθίου αλλά και από την εκπαιδευτική 

μας εκδρομή στο Καρπενήσι εφαρμόζοντας στην πράξη όσα διδάχθηκε 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος.  
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Η Τέχνη της Φωτογραφίας 

Ορισμός:  Με τον όρο φωτογραφία αναφερόμαστε στην τέχνη και 

επιστήμη της δημιουργίας οπτικών εικόνων μέσω της καταγραφής και 

αποτύπωσης του φωτός, με χρήση κατάλληλων συσκευών 

(φωτογραφικές μηχανές). Ετυμολογικά, η λέξη φωτογραφία είναι 

σύνθετη και προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις -φως και -γραφή. Η 

φωτογραφία, πέρα από την τεχνολογική της διάσταση, αναγνωρίζεται 

ως ένα από τα ευρύτερα διαδεδομένα μέσα επικοινωνίας του 20ου 

αιώνα καθώς και ως μία μορφή τέχνης συγγενική με τη ζωγραφική. 

 

Ιστορική Αναδρομή 
Οι πρώτες φωτογραφίες αποτελούν 

ουσιαστικά απλές προβολές εικόνων 

πάνω σε κάποια επιφάνεια. Ως πρώτη 

φωτογραφική "μηχανή" μπορεί να 

θεωρηθεί ένα σκοτεινό δωμάτιο ή κουτί 

(camera obscura) που στη μία άκρη 

διαθέτει μια γυαλιστερή επιφάνεια και 

στην απέναντι άκρη μία πολύ μικρή οπή. 

Σε μία τέτοια κατασκευή, οι ακτίνες του 

φωτός διαδίδονται μέσα από την οπή 

και σχηματίζουν πάνω στην επιφάνεια ένα είδωλο των αντικειμένων έξω από το 

δωμάτιο ή κουτί. Τον 4ο π.Χ. αιώνα (γύρω στο 350) ο Αριστοτέλης περιγράφει τον 

τρόπο που λειτουργεί η απλούστερη φωτογραφική μηχανή, η γνωστή ως camera 

obscura1. Βέβαια δεν υπήρχε η δυνατότητα της αποτύπωσης του ειδώλου καθώς 

δεν είχε εφευρεθεί κάποια φωτοευαίσθητη επιφάνεια ακόμη. Καλλιτέχνες και 

επιστήμονες έχουν συνεργαστεί με την κάμερα obscura για αιώνες.  Ο Leonardo da 

Vinci δημοσίευσε μια εκτενή μελέτη γύρω στα 1502. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η 

ανάπτυξη της γραμμικής προοπτικής κατά τη διάρκεια της Αναγέννησης εξαρτάται 

από τη χρήση μιας obscura φωτογραφικής μηχανής. 

Η πρώτη φωτογραφία, έτσι όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, θεωρείται ότι τραβήχτηκε 

το 19ο αιώνα. «Θέα από το παράθυρο». Αυτός είναι ο τίτλος της αρχαιότερης 

                                                           

1
 Σπύρος Σκιαδόπουλος ο μαγικός κόσμος της φωτογραφίας 
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σωζόμενης φωτογραφίας στον κόσμο που τράβηξε κάποια στιγμή ανάμεσα στο 

1826 και στο 1827ο Nicéphore Niépce στο Le Gras στην ανατολική Γαλλία. 

Στη φωτογραφία, σύμφωνα με το Wikipedia, απεικονίζονται κάποια κτήρια που 

βρίσκονταν απέναντι από το σπίτι του 

Niépce στο Le Gras και τα οποία 

έβλεπε από το παράθυρό του, εξού 

και το «Θέα από το παράθυρο». 

Θεωρείται πως ο Niépce αποτύπωσε 

τη φωτογραφία χρησιμοποιώντας σε 

σκοτεινό θάλαμο έναν μικρό δίσκο 

καλυμμένο με ένα ειδικό 

φωτοευαίσθητο μείγμα. Με την 

έκθεση στο φως το μείγμα σκλήρυνε 

ενώ τα κομμάτια που δεν εκτέθηκαν 

παρέμειναν υδατοδιαλυτά και μπορούσαν να ξεπλυθούν με ένα μείγμα πετρελαίου 

και ελαίου λεβάντας. Μετά την 8ωρη έκθεση, οι ακτίνες του ήλιου «φώτισαν» τα 

κτήρια στις δύο πλευρές της εικόνας 

Ο ιστορικός Helmut Gernsheim εντόπισε και έφερε στο προσκήνιο τη συγκεκριμένη 

φωτογραφία το 1952, ενισχύοντας τον ισχυρισμό ότι ο Niépce είναι ο εφευρέτης της 

φωτογραφίας. 

Οι εξελίξεις ήταν στη συνέχεια ραγδαίες, γιατί πολλοί τεχνικοί και καλλιτέχνες σε 

πολλές χώρες αναζητούσαν λύση στα μικρά και μεγάλα προβλήματα που 

παρουσιάζονταν κάθε στιγμή. Ο Άγγλος καλλιτέχνης Frederick Scott Archer 

('Αρτσερ, 1813-1857) παρήγαγε το έτος 1851 αρνητικά πάνω σε γυάλινα πλακίδια, 

των οποίων η χημική επεξεργασία έπρεπε να γίνεται πριν στεγνώσουν, γι' αυτό ήταν 

απαραίτητο να υπάρχει κοντά ένα εργαστήριο. Από εργασίες Γάλλων και Άγγλων 

χημικών είχε προκύψει το κολλόδιο, ένα διάλυμα νιτρικής κυτταρίνης σε μίγμα 

οινοπνεύματος και αιθέρα. Αυτό το υλικό χρησιμοποιήθηκε, μετά από διάφορες 

βελτιώσεις στη σύστασή του για την παραγωγή αρνητικών. Με χρήση του 

κολλοδίου και του συρόμενου από άλογα εμφανιστηρίου του Άρτσερ, περιφερόταν 

ο φωτογράφος Mathew B. Brady (1823-1896) στα πεδία μαχών του αμερικάνικου 

εμφύλιου πολέμου και δημιούργησε μια μεγάλη συλλογή από φωτογραφίες με 

σημαντική ιστορική αξία. Λόγω της δυσκολίας του χειρισμού του κολλοδίου και της 

ανάγκης για σύντομη επεξεργασία των αρνητικών, αναζήτησαν οι ερευνητές σε όλες 

τις χώρες εντατικά ένα νέο υλικό που θα έδινε τη δυνατότητα αναπαραγωγής 

θετικών από ένα στεγνό αρνητικό και με κάποια άνεση χρόνου. Ο 'Άγγλος χημικός 

Joseph Swan (1828-1914) ανακάλυψε ότι η φωτοευαισθησία του βρωμιούχου 

αργύρου αυξάνει με τη θερμοκρασία και το έτος 1879 απέκτησε ευρεσιτεχνία για 

 «Θέα από το παράθυρο». Θεωρείται η πρώτη 
φωτογραφία που τραβήχτηκε και δείχνει τις στέγες των 
σπιτιών από το παράθυρο του Niépce 
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τις πρώτες στεγνές πλάκες με επικάλυψη βρωμιούχου αργύρου και ζελατίνας. 

Μεταξύ 1848 και 1860 δημιούργησαν οι Γάλλοι φυσικοί, Alexandre Bequerel, 

πατέρας του νομπελίστα φυσικού και Abel Niepce de Saint-Victor (1805-1870), 

ανιψιός του πρωτοπόρου Joseph Niepces, την πρώτη, αν και ασταθή, έγχρωμη 

φωτογραφία. Το έτος 1891 κατάφερε ο Gabriel Lippmann (1845-1921), διάσημος 

επιστήμονας από το Λουξεμβούργο, να σταθεροποιήσει μια έγχρωμη φωτογραφία 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ίδιος ερευνητής εισήγαγε τη φωτογραφική μηχανή 

ως καταγραφικό όργανο για ταχείες μεταβολές μηχανικών και άλλων φαινομένων. 

Περί το 1883 επινόησε ο Αμερικάνος βιομήχανος George Eastman (Ήστμαν, 1854-

1932) το αρνητικό φιλμ σε μορφή ταινίας και ίδρυσε το έτος 1880 την εταιρία 

Kodak, η οποία εξειδικεύτηκε στην παραγωγή και το εμπόριο φιλμ τυλιγμένων σε 

καρούλι, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Τα φιλμ αυτά τοποθετούνταν σε ειδική 

κάμερα που είχε μορφή κιβωτίου, την οποία κατασκεύαζε επίσης η εταιρία αυτή. 

Με τη διάδοση του τυλιγμένου φιλμ άρχισε η εποχή της μαζικής χρήσης 

φωτογραφικών μηχανών και από ερασιτέχνες. Ο ίδιος κατασκεύασε έτσι και την 

πρώτη φωτογραφική μηχανή-κουτί (box camera), την οποία και ονόμασε Kodak. Η 

μηχανή αυτή χαρακτηριζόταν από μικρό βάρος (περίπου ένα κιλό), είχε μικρές 

διαστάσεις και διέθετε ένα σταθερό διάφραγμα. Ήταν επιφορτωμένη με ένα ρολό 

φωτοευαίσθητου χαρτιού πάνω στο οποίο μπορούσαν να αποτυπωθούν πολλές 

φωτογραφίες, τις οποίες αναλάμβανε το εργοστάσιο της Kodak να εμφανίσει και να 

τυπώσει. Το σύνθημα με το οποίο προωθήθηκε η νέα φωτογραφική μηχανή ήταν 

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

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

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

μέχρι σήμερα ελάχιστες σημαντικές τροποποιήσεις συντελέστηκαν στη χημική 

φωτογραφία, με κυριότερη ίσως την τεχνική της έγχρωμης φωτογραφίας. Οι 

συνεχείς βελτιώσεις στο μηχανικό, τον οπτικό και το χημικό τομέα, μετέτρεψαν τη 

φωτογράφηση σε μια πολύ διαδεδομένη απασχόληση για επαγγελματίες 

φωτογράφους, καλλιτέχνες και ερασιτέχνες. 

Είδη φωτογραφίας 
Φωτοειδησεογραφία: Αφορά την αποτύπωση της επικαιρότητας με σκοπό την 

ενημέρωση. Οι φωτογραφίες αυτού του είδους διοχετεύονται συνήθως στον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο τύπο καθώς και σε ιστοσελίδες. Μπορούν κι αυτές να αποτελέσουν σχόλιο 

στην είδηση. 
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Εμφανής η διαφορετική οπτική γωνία και το σχόλιο του φωτογράφου όπως μπορείτε να 

δείτε και στις παραπάνω φωτογραφίες 

 

Διαφημιστική φωτογραφία - 

φωτογραφία στούντιο: Αποτελεί ένα 

σημαντικό είδος που περιλαμβάνει τη 

φωτογραφία αντικειμένων, τη φωτογραφία 

μόδας αλλά και τη φωτογραφία πορτραίτων. 

Συνδέεται με την παραγωγή, περισσότερο, 

εμπορικής φωτογραφίας.  

 

 

 

Αρχιτεκτονική φωτογραφία - 

Εσωτερικών Χώρων: Περιλαμβάνει τη 

φωτογράφηση κτιρίων και εσωτερικών 

χώρων. Η οπτική γωνία της φωτογραφικής 

λήψης και ο φωτισμός και οι ιδιαιτερότητες 

ενός εσωτερικού χώρου αποτελούν τα κύρια 

αντικείμενα μελέτης για αυτό το είδος 

φωτογραφίας. 

 

 

Φωτογραφία τέχνης: Η πρώτη καλλιτεχνική  φωτογραφία αποτυπώθηκε το 1826. 

Ωστόσο χρειάστηκε τουλάχιστον μισός αιώνας προκειμένου να γίνει η φωτογραφία 

αποδεκτή ως αυτόνομη και ανεξάρτητη τέχνη. Είναι ωστόσο γεγονός ότι, ακόμα και 

σήμερα, αμφισβητείται από πολλούς η φωτογραφία ως μορφή τέχνης, θεωρούμενη 

περισσότερο ως μια τεχνική ρεαλιστικής αναπαραγωγής εικόνων.  
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Ο Robert Doisneau είναι ίσως ο πιο διάσημος Γάλλος φωτογράφος στον κόσμο χάρη 

στις εικόνες, όπως «το φιλί του δημαρχείου». Διάσημες έχουν γίνει οι ασπρόμαυρες 

φωτογραφίες από τους δρόμους  και τα προάστια του Παρισιού μετά τον Β' 

παγκόσμιο πόλεμο  

 

 

Φωτογραφία τοπίου : Ένα 

αρκετά δημοφιλές είδος 

φωτογραφίας. Ο φωτισμός, που 

σύμφωνα με τους επαγγελματίες 

είναι καλύτερος ή πολύ πρωί ή 

προς το ηλιοβασίλεμα, οι 

καιρικές συνθήκες και ιδιαίτερα 

τα έντονα καιρικά φαινόμενα 

είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι του 

φωτογράφου. Η φωτογράφιση 

τοπίου απαιτεί υπομονή κι 

επιμονή.       Τοπίο στη Νορβηγία 
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Φωτογραφία πορτραίτου: Κατά τη διαδικασία λήψης ενός πορτρέτου εμπλέκονται 

δύο έμψυχοι παράγοντες: το φωτογραφιζόμενο πρόσωπο (μοντέλο) και ο 

φωτογράφος . Η διαλεκτική σχέση αυτών των συνιστωσών δίνουν τη συνισταμένη 

της προσωπο-γραφίας. 

Όταν ο φωτογράφος Steve 

McCurry βρέθηκε στο 

Πακιστάν και φωτογράφησε 

ένα νεαρό κορίτσι, 

δημιούργησε μια εικόνα που 

αιχμαλώτισε εκατομμύρια 

ανθρώπους σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Τα κατατρεγμένα 

πράσινα μάτια που 

αποτυπώθηκαν στη 

φωτογραφία του εξωφύλλου 

του National Geographic 

ανήκουν σε ένα άγνωστο 

κορίτσι πρόσφυγα που για 17 χρόνια ήταν γνωστό ως “Afghan girl” (το Αφγανό 

κορίτσι). Τον Απρίλιο του 2002 εντοπίστηκε και επανεμφανίστηκε στο εξώφυλλο του 

περιοδικού, διηγούμενη την άγνωστη ιστορία της. 

 

Φωτογραφία macro: H φωτογραφία 

macro είναι ένα παράθυρο σε έναν 

κόσμο που μας περιβάλλει και 

συνήθως δεν του δίνουμε σημασία. 

Με μια τέτοιου είδους φωτογραφία 

μπορούμε να «αιχμαλωτίσουμε» στο 

φακό της φωτογραφικής μηχανής 

έντομα λουλούδια κλπ. από πολύ 

κοντινή απόσταση και να τα 

παρουσιάσουμε σε μεγαλύτερο 

μέγεθος από το πραγματικό. 
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Γνωριμία με τη φωτογραφική μηχανή. 

Φωτογραφική μηχανή ονομάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείται για 

τη λήψη φωτογραφιών. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες σήμερα 

φωτογραφικές μηχανές, ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής χρήσης, 

διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις συμπαγείς (compact) και 

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

τεχνολογία τους, είναι οι κλασικές φωτογραφικές μηχανές με φιλμ και 

οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. 

Φωτογραφικές μηχανές με φιλμ 

Αυτές χρησιμοποιούν φωτογραφικό 

φιλμ στο οποίο αποτυπώνεται η 

φωτογραφία κατά τη λήψη. Στη 

συνέχεια το φιλμ περνά από τη 

διαδικασία της εμφάνισης σε 

σκοτεινό θάλαμο είτε σε ειδικά 

φωτογραφικά εργαστήρια. Με τη 

διαδικασία της εμφάνισης παράγεται 

ένα αρνητικό, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση 

των φωτογραφιών στο χαρτί. Τα 

θετικά φιλμς έχουν ως αποτέλεσμα 

θετικό είδωλο, που μπορεί να 

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

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

φιλμ, η δυνατότητα ή όχι χειροκίνητων ρυθμίσεων και το zoom. Πιο συνηθισμένες είναι 

σήμερα οι αυτόματες φωτογραφικές μηχανές που επιτρέπουν στους αρχάριους χρήστες τη 

λήψη ικανοποιητικών φωτογραφιών χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια (οι λεγόμενες "point and 

shoot"). 

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 

Αυτές χρησιμοποιούν αισθητήρες 

εικονοστοιχείων για την καταγραφή και 

κάρτες μνήμης (SD, MMC, XD-Digital κ.ά.) για 

την αποθήκευση των φωτογραφιών. Στη 

συνέχεια οι φωτογραφίες μπορούν να 

τυπωθούν σε χαρτί στα φωτογραφικά 

εργαστήρια ή σε οικιακούς εκτυπωτές, ή να 

περάσουν σε ένα μεγαλύτερο οπτικό ή 

μαγνητικό αποθηκευτικό μέσο. Μεγάλο 
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πλεονέκτημα των ψηφιακών μηχανών αποτελεί η δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των 

φωτογραφιών από τους υπολογιστές. Στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σημεία που 

πρέπει να προσεχθούν δεν είναι η ανάλυση που μετριέται σε Megapixels αλλά το είδος και 

η ποιότητα του φακού της μηχανής, η δυνατότητα ή όχι χειροκίνητων ρυθμίσεων, η 

ευαισθησία του αισθητήρα σε χαμηλές στάθμες φωτεινότητας και η αυτονομία της 

μπαταρίας. Για τις συνηθισμένες φωτογραφίες μας (10Χ15cm) είναι ικανοποιητικά και τα 

2ΜP, ωστόσο η πλειονότητα των φωτογραφικών μηχανών σήμερα (2010) έχει περάσει σε 

αναλύσεις πάνω από 10.1MΡ.  

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ 

Ένα από τα σημαντικότερα τμήματα μιας φωτογραφικής μηχανής αποτελεί ο φακός 

της. Είναι ο μηχανισμός εκείνος που μετατρέπει τον τρισδιάστατο κόσμο που ζούμε 

σε ένα είδωλο δύο διαστάσεων που αποτυπώνεται πάνω στο φίλμ ή στο CCD. H 

ποιότητα του φακού καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, και την ποιότητα των φωτογραφιών 

μας. Ένας πολύ καλός φακός ακόμα και σε μια μέτρια μηχανή, θα βγάλει τεχνικά 

καλές φωτογραφίες. Αντίθετα, η τοποθέτηση ενός φακού χαμηλής ποιότητας σε μια 

καλή μηχανή, θα δίνει πάντα χαμηλότερης ποιότητας φωτογραφίες. 

Λειτουργίες του φακού 

Οι φακοί δημιουργούν τα είδωλα πάνω στο φιλμ ή στο CCD, με τον ίδιο τρόπο που 

ένας μεγεθυντικός φακός μαζεύει το φώς του ήλιου για να κάψει ενώ κομμάτι χαρτί. 

Οι σύγχρονοί φακοί είναι πολύπλοκα μηχανικά εξαρτήματα, έχουν σχεδιαστεί από 

υπολογιστές και είναι κατασκευασμένοι να δίνουν εικόνες εξαιρετικής ακρίβειας και 

λεπτομέρειας. Παρ’ όλη την πολυπλοκότητα και το πλήθος των οπτικών στοιχείων 

από τα οποία αποτελείται, είναι ελαφρύς και εύχρηστος. 

Το διάφραγμα 

Ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει ένα φακό είναι το άνοιγμα του 

διαφράγματος. Το διάφραγμα είναι ένας από τους μηχανισμούς με τους οποίους 

μπορούμε να επέμβουμε σε μια φωτογραφία. Ο άλλος μηχανισμός είναι ο 

φωτοφράκτης. Όσο πιο μεγάλο το διάφραγμα, τόσο πιο πολύ φώς μπορεί να περάσει 

μέσα από το φακό. Οι τιμές του διαφράγματος (που συμβολίζεται με f ) είναι 

συνήθως οι εξής: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/6.7 f/8, f9.5, f/11, f/13, f/16, f/19, 

f/22, f/27 και ανεβαίνει σε μερικά μοντέλα ακόμα πιο πολύ. Όπως βλέπουμε, όσο το 

διάφραγμα είναι ανοιχτό, τόσο μικρότερη τιμή παίρνει, και τόσο περισσότερο φώς 

αφήνει να περάσει. Όσο κλείνει το διάφραγμα ή μεγαλώνει η τιμή του, τόσο λιγότερο 

φώς αφήνει να περάσει μέσα από το φακό. Η μεταπήδηση από μια τιμή διαφράγματος 

σε μια επόμενη ή προηγούμενη τιμή αντιστοιχεί σε ένα “stop” (διαβάθμιση). Μεταξύ 

δύο διαδοχικών τιμών διαφράγματος της παραπάνω κλίμακας, αντιστοιχεί ένας 

διπλασιασμός ή υποδιπλασιασμός στην ποσότητα του φωτός που θα περάσει από το 

φακό. Αν π.χ. στο f/4 περνάει σε 1 sec μια X ποσότητα φωτός, στον ίδιο χρόνο με 

f/2.8 περνάει 2Χ και με f/5.6 περνάει Χ/2 αντίστοιχα. Όπως καταλαβαίνουμε από τα 

παραπάνω, η μέγιστη τιμή του διαφράγματος ενός φακού είναι πολύ σημαντική σε 
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συνθήκες χαμηλού φωτισμού, αφού ένας 

φωτεινός φακός μπορεί να επιτρέψει την 

διέλευση πολλαπλάσιας ποσότητας φωτός και 

άρα να αποτυπώσει την φωτογραφία σε πολύ 

μικρότερο χρόνο από ένα φακό με μικρότερο 

μέγιστο διάφραγμα. Για τον λόγο αυτό οι 

φακοί αυτοί ονομάζονται και “γρήγοροι” 

φακοί, αφού επιτρέπουν σε δεδομένες 

συνθήκες φωτισμού, την χρήση μεγάλων 

ταχυτήτων. Επίσης έχουν καλύτερη 

ευκρίνεια, ανεξάρτητα από το διάφραγμα που 

χρησιμοποιείται, γι’ αυτό το λόγο επιλέγονται 

από τους επαγγελματίες φωτογράφους. Λόγω 

της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας 

κατασκευής τους, αλλά και της διαμέτρου 

των οπτικών κρυστάλλων τους οι φωτεινοί 

φακοί είναι πολύ ακριβοί στην τιμή τους. 

 

 

Εστιακή απόσταση 

Ονομάζεται η απόσταση ανάμεσα στο οπτικό κέντρο του φακού και το φιλμ και 

ελέγχει πόσο θα μεγεθυνθεί το είδωλο του θέματος. Φακοί με μικρότερες εστιακές 

αποστάσεις από 50mm ονομάζονται ευρυγώνιοι, γιατί μπορούν και συλλαμβάνουν 

μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, εμφανίζουν όμως τα θέματα μικρότερα από ότι ένας φακός 

50mm. Να αναφέρουμε εδώ ότι ο φακός των 50 mm ονομάζεται και νορμάλ φακός. 

Μέσα από αυτόν βλέπουμε περίπου την εικόνα που βλέπει ένας άνθρωπος με τα 

μάτια του. Φακοί με μεγαλύτερες εστιακές αποστάσεις από 50mm ονομάζονται 

τηλεφακοί. Οι φακοί αυτοί δημιουργούν μεγεθυμένα είδωλα αλλά μας δείχνουν 

μικρότερο οπτικό πεδίο. 

 

Βάθος πεδίου 

Από ολόκληρη την εικόνα που βλέπουμε μέσα από το σκόπευτρό μας, μόνο ένα 

επίπεδο του θέματος να αποτυπώνεται πάνω στο φιλμ ή στο CCD με απόλυτη 

ευκρίνεια. Τα θέματα που βρίσκονται μπροστά ή πίσω από το σημείο απόλυτης 

ευκρίνειας και εστίασης εμφανίζονται με λιγότερη ευκρίνεια, και όσο απομακρύνεται 

το μάτι από αυτό το σημείο βλέπουμε ότι τα θέματα καταγράφονται με όλο και 

λιγότερη ευκρίνεια. Για την ακρίβεια, τα θέματα που είναι σε ευκρινή εστίαση δεν 

βρίσκονται σε ένα επίπεδο, αλλά καλύπτουν ένα φάσμα αποστάσεων μπροστά και 

πίσω από το σημείο εστίασης. Το εύρος ή βάθος αυτής της ζώνης ονομάζεται βάθος 

πεδίου. Το βάθος πεδίου εξαρτάται από το διάφραγμα και είναι ελάχιστο σε μεγάλα 
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διαφράγματα (f/1, f/1.4, f/1.8). Όσο κλείνουμε το διάφραγμα, αυξάνει το βάθος 

πεδίου και μεγαλύτερο μέρος του θέματος έρχεται σε εστίαση. Για να επιτύχουμε 

ευκρίνεια σε όλο το θέμα μας (φωτογραφία ενός τοπίου, για παράδειγμα), πρέπει να 

χρησιμοποιήσουμε πολύ μικρά διαφράγματα (f/11, f/16 κλπ). Το βάθος πεδίου 

καθορίζεται επίσης από την εστιακή απόσταση και την απόσταση του θέματος από 

εμάς. 

 

Οι παρακάτω φωτογραφίες δείχνουν καθαρά τη διαφορά του βάθους πεδίου εστίασης 

λόγω του διαφράγματος. 

Και οι δύο φωτογραφίες τραβήχτηκαν με 50mm φακό αλλά με διαφορετικό 

διάφραγμα και χρόνο έκθεσης βέβαια. 

αριστερά: f/1.4 1/60th sec. iso 400    και    δεξιά: f/16 1/15th sec. iso 400  
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Το κλείστρο  
 

Τι είναι η ταχύτητα κλείστρου; 

 

Μέσα στη φωτογραφική μηχανή, ακριβώς μπροστά από τον αισθητήρα, είναι ένα 

μικρό πτερύγιο που ονομάζεται κλείστρο. Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, αυτό 

ανοίγει και κλείνει για να αφήσει το φως να φτάσει στον αισθητήρα, δημιουργώντας 

την εικόνα σας. Ταχύτητα κλείστρου περιγράφεται στο πόσο γρήγορα ή αργά το 

κλείστρο ανοίγει και κλείνει. 

 

Μια γρήγορη ταχύτητα κλείστρου σημαίνει ότι το κλείστρο είναι ανοιχτό μόνο για 

ένα μικρό χρονικό διάστημα. Μια αργή ταχύτητα κλείστρου, το κλείστρο είναι 

ανοιχτό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 

Ποια είναι η ταχύτητα κλείστρου και πως μετριέται; 

 

Οι ταχύτητες κλείστρου σε δευτερόλεπτα ή κλάσματα του δευτερολέπτου. Για 

παράδειγμα, με ταχύτητα κλείστρου 1 / 100 σημαίνει 1/100th του δευτερολέπτου, ή 

0,01 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως «χρόνος έκθεσης», γιατί είναι το 

χρονικό διάστημα που ο αισθητήρας είναι εκτεθειμένος στο φως. 

 

Οι περισσότερες φωτογραφικές μηχανές προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα των ταχυτήτων 

κλείστρου, που αρχίζει σε λίγα μόλις χιλιοστά του δευτερολέπτου και να πηγαίνει 

μέχρι αρκετά δευτερόλεπτα. Μηχανές SLR έχουν επίσης «Bulb» mode, όπου 

μπορείτε να κρατήσετε το κλείστρο ανοιχτό για όσο χρονικό διάστημα θέλετε. 
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Επιλέγοντας την καλύτερη ταχύτητα κλείστρου 

 

  

Αριστερά διάφραγμα f/4.5 Δεξιά διάφραγμα f/4.5 

Χρόνος έκθεσης 1/125 ISO 1600  Χρόνος έκθεσης 1/8 ISO 1600 

 

Η αργή ταχύτητα του κλείστρου έχει οδηγήσει σε υπερέκθεση της φωτογραφίας 

επάνω δεξιά. 

Προοπτική 
Αν και είναι λίγο δύσκολο να περιγραφεί, είναι αυτό που κάνει ένα μακρινό 

αντικείμενο να φαίνεται πιο μακριά σε σχέση με ένα κοντινό αντικείμενο. Ένας 

μεγάλος τηλεφακός έχει την δυνατότητα να εμφανίζει δύο αντικείμενα, ένα κοντά και 

το άλλο μακριά, σε πιο κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Ένας δυνατός ευρυγώνιος 

κάνει το αντίθετο πράγμα. Η προοπτική εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ 

φωτογραφικής μηχανής και του θέματος. Για παράδειγμα, πλησιάζοντας κοντά σε ένα 

πρόσωπο με ένα ευρυγώνιο φακό, γεμίζουμε όλο το κάδρο μας με τα πρόσωπο. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσμα “διογκωμένη” προοπτική. Κάποιο αντικείμενο που είναι σε 

πρώτο πλάνο φαίνεται πολύ μεγαλύτερο από ότι είναι στην πραγματικότητα, ενώ τα 

πιο μακρινά αντικείμενα δείχνουν να απομακρύνονται στο βάθος. 

Είδη φακών 
Οι φακοί χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με την χρήση τους. 

Υπάρχουν οι φακοί σταθερού εστιακού μήκους (π.χ. 50mm, 200mm) και οι φακοί 

μεταβλητού εστιακού μήκους ή φακοί zoom (π.χ. 28-80mm, 75-300mm). Η τιμή που 

έχουν δεν έχει να κάνει με το μήκος του φακού, είναι ενας αριθμός που μας δείχνει τι 

μπορεί να απεικονίσει ο συγκεκριμένος φακός. Ανάλογα, επίσης, με το πόσο 

περισσότερο ή λιγότερο θέμα μπορούν να καταγράψουν,δηλαδή ανάλογα την εστιακή 

τους απόσταση, χωρίζονται σε κανονικό φακό, ευρυγώνιο, τηλεφακό, ζούμ φακό, 

macro φακό και κάποιους άλλους φακούς για ειδικές εφαρμογές. Ας δούμε ενα-ενα 

φακό ξεχωριστά. 
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Κανονικός φακός 
Ήταν ο πιο συνηθισμένος φακός για φωτογραφική μηχανή. Η ορατότητα που μας 

προσφέρει είναι σχεδόν οτι βλέπει το ανθρώπινο μάτι. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι 

ακριβώς έτσι γιατί εδω δεν παίρνουμε υπόψη μας την περιφερειακή όραση του 

ανθρώπου. Δίνει φωτογραφίες με πολύ φυσική προοπτική, χωρίς παραμόρφωση. Η 

σκηνή σε μια φωτογραφία είναι όπως ακριβώς την θυμάστε. Είναι ενας φακός μικρού 

μεγέθους, ελαφρύς, με πολύ μεγάλα διαφράγματα (f/1, f/1.4, f1.8), άρα και εξαιρετικά 

φωτεινός και γρήγορος φακός. Πρίν εξαπλωθούν οι φακοί zoom, ήταν ο βασικός 

φακός κάθε φωτογραφικής μηχανής. 

Ευρυγώνιος φακός 
Ονομάζονται οι φακοί με εστιακή απόσταση μικρότερη των 50mm και περιλαμβάνει 

όλους τους φακούς απο 35-6mm, συμπεριλαμβανομένου και του φακού fish-eye, που 

καλύπτει οπτικό πεδίο 180ο. Οι φακοί με μικρότερη εστιακή απόσταση απο 20mm 

ονομάζονται υπερευρυγώνιοι. Το μεγάλο πλεονέκτημα του είναι οτι μπορεί να 

καταγράψει μεγαλύτερο τμήμα μιας σκηνής και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν 

δεν μπορούμε να απομακρυνθούμε απο το θέμα ή βρισκόμαστε μέσα σε ενα δωμάτιο. 

Έχουν μεγαλύτερο βάθος πεδίου και έτσι είναι πολύ καλή επιλογή όταν τα πάντα 

πρέπει να καταγραφούν με ευκρίνεια,απο πολύ κοντά μέχρι το άπειρο. Στα 

αντικείμενα που βρίσκονται πολύ κοντά στον φακό δημιουργεί μια υπερτονισμένη 

προοπτική ή παραμόρφωση και αυτό μπορούμε να το εκμεταλευτούμε δημιουργικά 

στις φωτογραφίες μας. Τέλος δημιουργεί μια περιστασιακή παραμόρφωση γραμμών. 

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό όταν π.χ. φωτογραφίζουμε ενα κτίριο. 

Στρέφοντας τον φακό μας προς τα πάνω, βλέπουμε οτι οι άκρες του κτιρίου αρχίζουν 

να συγκλίνουν πρός το κέντρο. 

Τηλεφακός 
Ονομάζουμε τους φακούς με εστιακή απόσταση μεγαλύτερη των 50mm οι οποίοι 

μπορούν να φτάσουν μέχρι και 2000mm. Eίναι πολύ χρήσιμοι όταν θέλουμε να 

φωτογραφήσουμε κάποιο μακρινό θέμα ή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε το θέμα 

μας. Προσφέρουν στενό οπτικό πεδίο και έτσι μπορούμε να απομονώσουμε το θέμα 

που μας ενδιαφέρει και να φωτογραφήσουμε μόνο αυτό. Παρουσιάζουν συμπιεσμένη 

προοπτική δηλαδή κάνουν τα αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές 

αποστάσεις απο τον φωτογράφο να φαίνονται πιο κοντά απο ότι είναι στην 

πραγματικότητα. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε οτι εχουν πολύ μικρό βάθος πεδίου 

δίνοντας μας την δυνατότητα να καταγράψουμε με ευκρίνεια μόνο το τμήμα εκείνο 

που μας ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα θα φαίνονται θολά. Πρέπει να αναφέρουμε οτι όσο 

πιο μεγάλη εστιακή απόσταση έχουν οι τηλεφακοί, τόσο πιο ογκώδεις και βαριοί 

γίνονται. Σε πολλοί μεγάλους τηλεφακούς υπάρχει ειδικό σημείο σύνδεσης για να 

τους στηρίζουμε στο έδαφος και να μην τους κρατάμε στο χέρι. 
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Κατοπτρικός φακός 
Οι φακοί αυτοί, που ονομάζονται και “reflex”, έχουν μικρό βάρος και πολύ μικρό 

μέγεθος. Αυτό επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας κάτοπτρα για να συμπτύξουν την 

διαδρομή του φωτός καταφέρνοντας με αυτό το τρόπο να έχουμε ενα πολύ μικρό 

μήκος για το φακό. Έχουν όμως ενα αριθμό μειονεκτημάτων που μειώνουν το 

πλεονέκτημα του μικρού βάρους και μήκους. Το πιο σημαντικό απο αυτά είναι το 

μικρό άνοιγμα διαφράγματος (συνήθως f/8) που είναι σταθερό, και έτσι δεν μπορούμε 

να αλλάξουμε f-στοπ. Αυτό μας υποχρεώνει να χρησιμοποιήσουμε μικρές ταχύτητες 

φωτοφράκτη με κίνδυνο να βγούν οι φωτογραφίες μας κουνημένες. Συνήθως 

χρησιμοποιούμε τρίποδα και γρήγορα φίλμ (ISO 400 και πάνω). Έχουν μικρότερο 

βάθος πεδίου και τα εκτός εστίασης σημεία έχουν το σχήμα κουλουριού, κάτι που 

πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούν. 

Φακός zoom 
Οι φακοί αυτοί έχουν μεταβλητές εστιακές αποστάσεις και αντικαθιστούν ένα εύρος 

φακών σταθερής εστιακής απόστασης π.χ. ενας φακός 75-300mm αντικαθιστεί όλους 

τους ενδιάμεσους. Τώρα πια δεν χρειάζεται να αλλάζουμε συνέχεια φακό και έτσι με 

αυτούς τους φακούς μπορούμε να έχουμε το θέμα μεγαλύτερο ή μικρότερο μέσα απο 

το σκόπευτρο μας. Είναι συνήθως λίγο βαρύτεροι και μεγαλύτεροι απο τους 

αντίστοιχους με μια εστιακή απόσταση. Τα διαφράγματα που έχουν κάνουν τους 

φακούς αυτούς λίγο αργούς. Τα συνηθέστερα διαφράγματα φτάνουν μέχρι f/4.5. Να 

εξηγήσουμε εδω τα νούμερα που αναφέρει ο κάθε φακός ζούμ, και ας πάρουμε για 

παράδειγμα ενα φακό 70-200mm f4-5.6. Στην εστιακή απόσταση των 70mm το 

μέγιστο διάφραγμα αυτού του φακού είναι η πρώτη τιμή, δηλ. f/4. Όσο “ζουμάρουμε” 

τόσο πιο πολύ μικραίνει το διάφραγμα, ωστε στο μέγιστο εστιακό μήκος το 

μεγαλύτερο διάφραγμα παίρνει μέγιστη τιμή , την δεύτερη τιμή διαφράγματος που 

είναι f/5.6. Απο το παραπάνω παράδειγμα βλέπουμε οτι οι γακοί ζούμ υπολείπονται 

σε ανοιγμα διαφράγματος απο οτι οι φακοί μιας εστιακής απόστασης, είναι δηλ. πιο 

“αργοί” και οχι τόσο φωτεινοί. Είναι η πιο δημοφιλής κατηγορία φακών στην αγορά. 

Να αναφέρουμε οτι στην ψηφιακή φωτογραφία, το “οπτικό” ζούμ (2x,3x κλπ) δεν 

σημαίνει οτι βλέπουμε το αντικείμενο x φορές μεγαλύτερο, αλλά συμβολίζει την 

σχέση μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης εστιακής απόστασης του φακού, για 

παράδειγμα ενας φακός 35-105mm είναι 3x οπτικό ζούμ. 

Φακός macro 
Eίναι μια κατηγορία φακών που έχει φτιαχτεί ειδικά για φωτογράφηση σε κοντινές 

αποστάσεις και έχουν την ικανότητα να εστιάζουν σε πολύ μικρή απόσταση απο το 

θέμα. Οι φακοί αυτοί έχουν ενα νούμερο που τους χαρακτηρίζει (π.χ. 1x, 2x κ.λ.π) 

Αυτός ο αριθμός μας δείχνει την ικανότητα αναπαραγωγής του θέματος στο φυσικό 

του μέγεθος ή μεγένθυση 1x. Αυτό σημαίνει οτι ενα έντομο σε διαφάνεια ή σε 

αρνητικό θα έχει το ίδιο μέγεθος με το πραγματικό έντομο. Αν είναι 2x, θα είναι 2 

φορές πιο μεγάλο απο οτι στην πραγματικότητα. Αρκετοί σύγχρονοι φακοί ζούμ 

έχουν επίσης δυνατότητες macro. 
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Το κάδρο στη φωτογραφία 
Κάθε αντικείμενο πρόσωπο ή τοπίο που φωτογραφίζουμε έχει ένα κεντρικό θέμα που 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και μαγνητίζει τα βλέμματα. Στο πορτραίτο για 

παράδειγμα το ενδιαφέρον σημείο είναι τα μάτια, ενώ σε ένα τοπίο ο ουρανός ή η 

θάλασσα ή μια πεδιάδα κλπ. Ο κανόνας για μια σωστά ζυγισμένη φωτογραφία είναι 

να μην τοποθετήσουμε το θέμα μας στο κέντρο. Η τοποθέτηση του θέματός μας στα 

2/3 του καρέ μας είναι συνήθως η καλύτερη λύση. Σ’ ένα τοπίο για παράδειγμα 

μπορούμε να καλύψουμε το κάδρο μας με τον ουρανό κατά τα 2/3 και μόλις με το 1/3 

τη γή ή τη θάλασσα. Δεν είναι αισθητικά ωραίο να τοποθετούμε τον ορίζοντα στο 

κέντρο διότι δημιουργείται ένα βαρετό αποτέλεσμα. Τη μονοτονία μπορεί να σπάσει 

η τοποθέτηση σε πρώτο πλάνο ενός δέντρου ή ενός βράχου κλπ. σε πρώτο πλάνο, 

ώστε να δοθεί τρισδιάστατη προοπτική. 

 

 

 

 

Η τοποθέτηση των θεμάτων πρέπει να γίνεται σε ένα ορθογώνιο κάδρο για την 

δημιουργία ενός αρμονικού συνόλου και μιας ευχάριστης εικόνας. Σ’ αυτήν την 

ειδική σύνθεση, περιλαμβάνεται ''ο κανόνας των τρίτων'' και η ''χρυσή τομή''. 

 

Όσο αφορά την ''χρυσή τομή'', από τα 

τέσσερα σημεία της (δεξί πάνω, δεξί 

κάτω, αριστερό πάνω, αριστερό κάτω) τα 

πιο ενδιαφέροντα είναι το δεξί πάνω και 

το δεξί κάτω, επειδή το μάτι ξεκινά 

κάνοντας την είσοδο του από την κάτω 

αριστερή γωνία για να προχωρήσει στο 

κέντρο και να φτάσει στα δεξιά σημεία. 
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Η ρύθμιση του ISO 
Το ISO αντιπροσωπεύει την ευαισθησία της φωτογραφικής μηχανής στο φως που 

υπάρχει στο «κάδρο». Μετράται με έναν αριθμό ο οποίος όσο πιο μικρός είναι, τόσο 

πιο μικρή ευαισθησία δηλώνει και το αντίστροφο. Με απλά λόγια αν όλες οι 

ρυθμίσεις της μηχανής παραμένουν σταθερές και βγάλουμε δύο φωτογραφίες με 

τιμές ISO 100 και 800 για παράδειγμα, η δεύτερη θα είναι πιο φωτεινή. Μπορεί να 

σκεφτεί κάποιος πως έτσι θα αυξήσει την φωτεινότητα σε σκοτεινά περιβάλλοντα ή 

να κάνει χίλιες δύο άλλες σκέψεις. Αυτό δεν έρχεται όμως χωρίς κόστος αφού η 

υψηλή ευαισθησία φέρνει μαζί της και υψηλό «θόρυβο» στην φωτογραφία, 

αλλοιώσεις δηλαδή που υποβαθμίζουν την ποιότητα της εικόνας. 

 

 

Η «Αγία τριάδα» των φωτογραφικών ρυθμίσεων 
Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη λήψη φωτογραφιών υπάρχει το 

λεγόμενο τρίγωνο παραμέτρων, τρεις δηλαδή επιμέρους ρυθμίσεις οι οποίες σε 

συνδυασμό πετυχαίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Είναι το τρίγωνο της «έκθεσης» της 

φωτογραφίας στο φως. Αυτές οι τρεις ρυθμίσεις έχουν όνομα και διεθνώς έχουμε τα : 

ISO ( ευαισθησία ), Shutter Speed ( ταχύτητα κλείστρου ) και Aperture ( μέγεθος 

οπής στο κλείστρο - διάφραγμα). 
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Φωτογραφίες της ομάδας μας 
 

Α) Φωτογραφίες από το Οροπέδιο Λασιθίου 
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Β) Φωτογραφίες από την εκπαιδευτική μας εκδρομή στο 

Καρπενήσι 
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Γ) Φωτογραφίες από το  Οροπέδιο Λασιθίου που τράβηξε ο φωτογράφος Χρήστος 

Τσουμπλέκας 
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