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Τη είλαη ηειηθά θωηνγξαθία δξόκνπ; 
 
 

 
 
 



      
 
 

 
 
 



       

 
 
 
Ο θαζνξηζκφο ηεο θσηνγξαθίαο δξφκνπ κπνξεί λα κελ είλαη αληηθεηκεληθφο εμαηηίαο ηεο 
ειεπζεξίαο θαη ηεο εληειψο κε νκνηφκνξθεο θχζεο ηεο. Ωζηφζν, επεηδή δελ ππάξρεη θάπνπ έλαο 
ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο γηα ηελ θσηνγξαθία δξφκνπ ζα πξνζπαζήζνπκε λα δψζνπκε έλα, παξά 
ηηο κεγάιεο πηζαλφηεηεο γηα αλαθξίβεηα.  
 
Με απιά ιφγηα ε θσηνγξαθία δξφκνπ πεξηιακβάλεη θάζε θσηνγξαθία πνπ ιακβάλεηαη 
νπνπδήπνηε ζε δεκφζηνπο ρψξνπο. Κάπνηνη ην πεξηνξίδνπλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, θαη κεξηθνί 
άλζξσπνη ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα ππάξρνπλ άλζξσπνη παξφληεο ζε ηέηνηνπ είδνπο 
θσηνγξαθίεο. Αιιά ε νπζία είλαη φηη θάζε θσηνγξάθνο δξφκνπ ζα βξεη ην δηθφ ηνπ λφεκα θαη ηελ 
δηθή ηνπ πξνζέγγηζή. Ωο εθ ηνχηνπ κπνξεί ν θαζέλαο λα θαηαιήμεη ζηνλ δηθφ ηνπ νξηζκφ ν νπνίνο 
φκσο ζα ιεηηνπξγεί πξνο ην θαιφ ηεο θσηνγξαθίαο δξφκνπ.  
 
Ο ζθνπφο ηεο θσηνγξαθίαο δξφκνπ ζα δηαθέξεη απφ ηνλ έλα θσηνγξάθν ηνπ δξφκνπ ζηνλ άιιν. 
Μεξηθνί θσηνγξάθνη ελδηαθέξνληαη απιά θαη εηιηθξηλά γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο δσήο φπσο ηελ 
βιέπνπλ, κεξηθέο θνξέο πξνζζέηνληαο ηε δηθή ηνπο εξκελεία ζηε ζθελή. Κάπνηνη ζέινπλ λα 
θάλνπλ θαιιηηερληθέο θσηνγξαθίεο ησλ δηαζέζηκσλ ζθελψλ δξφκνπ θαη άιινη απιά 
απνιακβάλνπλ ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ θαη ην θάλνπλ κφλν γηα ηελ επραξίζηεζή ηνπο. 
 
πσο ίζσο καληέςαηε ήδε νη κέζνδνη ιήςεο θσηνγξαθηψλ δξφκνπ πνηθίιινπλ ζεκαληηθά κεηαμχ 



ησλ δηαθφξσλ θσηνγξάθσλ ...  
 
Καη αλ ππάξρεη έλα πξάγκα πνπ θαζνξίδεη πξαγκαηηθά ηελ θσηνγξαθία δξφκνπ σο είδνο είλαη φηη 
είλαη έλα είδνο ηεο θσηνγξαθίαο πνπ είλαη δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, ζην λα πξνζρεδηαζηεί κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν. 
 
Καη έηζη ζαθψο ε θσηνγξαθία δξφκνπ δελ έρεη αλάγθε γηα έλα ζχλνιν θαλφλσλ θαη 
θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ην πσο πξέπεη λα γίλεη, θαη θαιχηεξα λα δεκηνπξγεζεί θαηά ηξφπν 
αλεμάξηεην απφ ηνλ εθάζηνηε θσηνγξάθν. 
 

Οη πξνθιήζεηο 

 
 



 

 
 
Δίλαη πην εχθνιν αλ δελ έρεηε θαλέλα νγθψδε εμνπιηζκφ. 
 
Οη θσηνγξαθίεο δξφκνπ ζπρλά ιακβάλνληαη ζε θίλεζε. Καηά ζπλέπεηα, δελ ζα ππάξρεη ρξφλνο 
γηα λα ζθεθηείηε ηηο ζπλήζεηο ξνπηίλεο ηεο θσηνγξαθίαο θαη πνιχ ζπρλά αλ επηθεληξσζείηε ζε 
απηέο κπνξεί λα ράζεηε ρηιηάδεο άιια πξάγκαηα. 
 
Ζ δσή ζην δξφκν έρεη ην δηθφ ηεο ξπζκφ. Ωο εθ ηνχηνπ, έρεη πεξηζζφηεξν λφεκα λα θαηαγξάθεηε 
ηε δσή ζην δξφκν, φπσο απιά ζπκβαίλεη εθεί έμσ θαη φρη θαζήκελνη ππνκνλεηηθά θαη 
αλακέλνληαο γηα ην ζσζηφ θσο ή αθφκα ρεηξφηεξα, ηε ζσζηή επθαηξία. 
 
Ζ πξνζαξκνγή ζηελ δπλακηθή ησλ δξφκσλ απαηηεί ηελ ηαρεία ζθέςε θαη ηελ γξήγνξε αληίδξαζε. 
Κφιπα κε ηελ θάκεξα ή νπνηαδήπνηε επηπιένλ εμνπιηζκφ κπνξεί λα θαηαζηξέςνπλ ην 
απνηέιεζκα.  
 
Μελ μερλάηε πσο ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηε θσηνγξαθία δξφκνπ πξαγκαηνπνηνχληαη  
ζπρλά  ιφγσ ηνπ φηη νη θσηνγξάθνη έρνπλ θαιή δηεξεπλεηηθή καηηά, αιιά ζπάληα γηα ηνλ 
εμαηξεηηθά πεξίπινθν εμνπιηζκφ. 
 



 

 
 

 
 



 
 
Τν κπζηήξην 

 
Έλα απφ ηα θαιχηεξα πξάγκαηα γηα ηε θσηνγξαθία δξφκνπ είλαη φηη είλαη ζαλ λα πεγαίλεηο ζε 
έλα άγλσζην ηαμίδη. Πνηέ δελ μέξεηε ηη πξφθεηηαη λα βξείηε ή ηη πιάλα πξφθεηηαη λα πάξεηε. Ίζσο 
είλαη έλαο πξαγκαηηθφο εθηάιηεο γηα ηνλ κέζν θσηνγξάθν δηεθπεξαησηή, αιιά κηα άςνγε 
ζεξαπεία γηα εθείλνπο πνπ αληηπαζνχλ νπνηαδήπνηε κνξθή ζρεδηαζκνχ.  
 

 
Οη άλζξωπνη 

 
  



Σν λα θσηνγξαθίδεηε αγλψζηνπο είλαη κηα απφ ηηο πην πξνθιεηηθέο πηπρέο ηεο θσηνγξαθίαο 
δξφκνπ. πρλά νη θσηνγξάθνη δξφκνπ παίξλνπλ θξπθά πιάλα. Δηθφλεο πνπ ιακβάλνληαη ρσξίο 
λα ην έρεη αληηιεθζεί ην ζέκα. Πνιχ ζπρλά έρεηε λα πάξεηε κηα δχζθνιε απφθαζε, είηε λα 
δεηήζεηε ηελ άδεηα, είηε λα θσηνγξαθήζεηε θξπθά αλζξψπνπο ή ίζσο βξείηε θάπνηα 
ζπκβηβαζηηθή ιχζε κεηαμχ ησλ δχν. Οη πεξηζζφηεξνη θσηνγξάθνη αλαπηχζζνπλ θάπνηα κέζνδν 
γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πξφθιεζε απηή κε έλαλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί θαιχηεξα γηα απηνχο.  

 
  
1) Μεξηθνί θσηνγξάθνη επηιέγνπλ θξπθά λα θσηνγξαθίδνπλ αλζξψπνπο. Ο Walker Evans 
αζρνιήζεθε κε απηή ηε κέζνδν, ελψ θσηνγξάθηδε αλζξψπνπο ζηελ πφιε ηεο Νέαο Τφξθεο ην 
1930 – 40. Έθξπβε ηελ θάκεξά ηνπ θάησ απφ ην παιηφ ηνπ θαη ζπλειάκβαλε ηα ζέκαηά ηνπ κέζα 
απφ κηα θνπκπφηξππα. Μεηά κπνξψ λα κηιήζσ γηα πνιινχο θσηνγξάθνπο δξφκνπ ζην 
δηαδίθηπν, ζεσξψ φηη πνιινί απφ απηνχο επηιέγνπλ ζπρλά απηή ηελ πξνζέγγηζε αλ θαη δελ είκαη 
νπαδφο απηήο ηεο κεζφδνπ. Αλαγλσξίδσ γηαηί πνιινί θσηνγξάθνη επηιέγνπλ λα είλαη αζέαηνη, 
θαζψο ηνπο δίλεη κηα πξαγκαηηθά εηιηθξηλή θαη απζεληηθή θσηνγξαθία. Θα ηνπο δείηε ζπλήζσο λα 
παίξλνπλ θσηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απηφκαηε compact θσηνγξαθηθή κεραλή ή αθφκε 
θαη ηειεθαθνχο, ψζηε λα κπνξνχλ λα έρνπλ ηα ζέκαηά ηνπο ζε κηα «απφζηαζε αζθαιείαο». 



 
 

 
 
2) Άιινη θσηνγξάθνη δξφκσλ πηζηεχνπλ φηη ε θσηνγξάθεζε αλζξψπσλ άγλσζησλ είλαη εζηθά 
ιαλζαζκέλε θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Θα πξέπεη κάιινλ λα δεηήζεηε ηελ 
άδεηα πξηλ απφ ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ απφ αγλψζηνπο, κε ηελ ειπίδα φηη έζησ θαη εάλ δελ είλαη 
απζφξκεην ην ζέκα, ζα έρεηε πάληνηε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηή ε κέζνδνο ιεηηνπξγεί κηα 
ραξά κεξηθέο θνξέο θαη ζπκθσλψ φηη κπνξεί πξαγκαηηθά λα είλαη αξθεηά δηαζθεδαζηηθή, γηα λα 
κελ πνχκε ελδηαθέξνπζα, λα ζπλαληάκε θαη λα καζαίλνπκε θάηη γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ 
θσηνγξαθίδνπκε. Ωζηφζν, απηή ε ηερληθή ζίγνπξα δελ είλαη πάληα πξαθηηθή, δελ είκαη πάληα ζε 
ηέηνηα δηάζεζε γηα λα ζηακαηψ θαη λα ζπλνκηιψ κε φινπο πνπ θσηνγξαθίδσ. 



 
  
3) Σέινο, ππάξρνπλ νη θσηνγξάθνη δξφκνπ πνπ απιά επηιέγνπλ ηελ "γξήγνξε ιήςε" κέζνδνο ε 
νπνία ζπλίζηαηαη ζηε γξήγνξε αληίδξαζε ρσξίο λα πξνζπαζείηε λα θξπθηείηε ή λα είζηε αφξαηνη. 
Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα παξάγεη εηιηθξηλείο θσηνγξαθίεο. Μεξηθνί άλζξσπνη κπνξεί λα 
ληψζνπλ πξνζβεβιεκέλνη ή ελνριεκέλνη κφλν θαη κφλν επεηδή έρεηε πάξεη θσηνγξαθηθή ζαο 
κεραλή θαη πήξαηε κηα εηθφλα. Βξίζθεζηε ζην δξφκν θαη ε ιήςε θσηνγξαθηψλ ζε δεκφζηνπο 
δξφκνπο είλαη λφκηκε θαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ην θάλνπλ. Ωο «θαλφλαο» απνθχγεηε λα 
θσηνγξαθίδεηε αλζξψπνπο πνπ δελ ζέινπλ λα θσηνγξαθεζνχλ. Δίλαη δηθαίσκά ηνπο θαη λα ην 
ζέβεζηε. Γηα λα κελ απνγνεηεχεζηε πνιιέο θνξέο ζα δείηε πφζν ζεηηθή είλαη ε αληίδξαζε ησλ 
αλζξψπσλ πξνο ην πξφζσπν ζαο. ε κεξηθνχο αξέζεη  

 



 
 

 
Καηαζθεπάδνληαο κηα θωηνγξαθία δξόκνπ 

 
Γεδνκέλνπ φηη ν θσηνγξάθνο δξφκνπ πξέπεη λα έρεη θίλεζε γξήγνξε θαη εχθνιε, ζα επσθειεζεί 
απφ ηελ εγθαηάιεηςε θάζε επηπιένλ εμνπιηζκνχ. 
Γηα λα μεπεξάζεηε ηελ απνπζία ησλ πξφζζεησλ θαθψλ, ην gadget ζαο σο θσηνγξάθνο δξφκνπ 
είλαη λα κεηαθηλήζηε γηα ηελ εμεχξεζε ηεο επηζπκεηήο απφζηαζεο απφ ην ζέκα. Αθφκα κε 
θνβάζηε κε ηελ θιίζε ηεο θάκεξαο, αλεβείηε ςειά ή αθφκε πεγαίλεηε πην θνληά ζην έδαθνο.  
 



 
 
Πνιινί άλζξσπνη πηζηεχνπλ φηη είλαη απαξαίηεην γηα ηε κειέηε ησλ ηερλψλ θαη ηεο θσηνγξαθίαο 
λα θαηαιήμνπκε ζε κηα ηθαλνπνηεηηθά θαηαζθεπαζκέλε εηθφλα.  
 
Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θσηνγξαθία δξφκνπ είλαη έλα εξγαιείν ηφζν γηα  ηεθκεξίσζε θαη 
απηνέθθξαζε, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηακφξθσζε κηαο θσηνγξαθίαο είλαη θαηψηεξε ζε ζεκαζία.  

 
Ζ  ζχλζεζε κηαο θσηνγξαθίαο ζα πξέπεη λα είλαη απζφξκεηε ζηε ζθελή θαη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 
καηηά ηνπ θσηνγξάθνπ θαη φρη λα ρξεζηκνπνηεί έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ νξζή ιήςε. Απηφ 
θπζηθά δε ζεκαίλεη φηη κηα θσηνγξαθία πνπ ηεξεί ηνπο θαλφλεο αιιά θαη εκπεξηέρεη 
απζνξκεηηζκφ δελ ζα είλαη αλψηεξε απφ κηα απιά απζφξκεηε. 
 
 



 
Μηα βαζηθή θαηαλφεζε ηεο ζχλζεζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ δε ζα κπνξνχζε λα βιάςεη θαλέλαλ, 
αιιά κελ αθήλεηε λα ζαο ελνριεί πάξα πνιχ θαη ζίγνπξα δελ είλαη ην θχξην θίλεηξν φηαλ θάλεηε 
ηηο επηινγέο ζαο.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEΓΑΛΟΙ ΦΨΤΟΓΡΑΦΟΙ ΔΡΟΜΟΥ 
 
 
 
David Gibson 

 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
Γλσζηφο Άγγινο θσηνγξάθνο δξφκνπ πνπ πεξηπιαληέηαη κε ηελ κεραλή ηνπ γηα ζρεδφλ 25 
ρξφληα. Δίλαη έλα απφ ην ηδξπηηθά κέιε ηνπ in-public θαη έρεη παξνπζηάζεη έξγα ηνπ ζε νιφθιεξν 
ηνλ θφζκν. Οη πην πξφζθαηεο εθζέζεηο ηνπ δηνξγαλψζεθαλ  ζην FORMAT Photography Festival 
ζην Derby, ζην Museum of London θαη ζηε Gallerie Hertz ζηηο ΖΠΑ. Σν έξγν ηνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην Street Photography Now (Thames and Hudson),  κηα αλζνινγία κε έξγα 52 απφ ηνπο πην  
θεκηζκέλνπο θσηνγξάθνπο δξφκνπ. Ο David ζπρλά δηδάζθεη θσηνγξαθία δξφκνπ ζε ζεκηλάξηα, 
ζην Tate Modern ηνπ Λνλδίλνπ,ζην  Tate Liverpool θαη πξφζθαηα ζηελ Αζήλα,  ηε Βπξεηηφ, ην 
Νηνπκπάη. Καηέρεη master ζηε Ηζηνξία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ηεο Φσηνγξαθίαο απφ ην London 
College of Communication. Ο ίδηνο, ζέινληαο λα ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία απηψλ ησλ 
ζεκηλαξίσλ, ιέεη: 
―πρλά κε ξσηάλε πάλσ ζε ηη δνπιεχσ κε ηε θσηνγξαθία κνπ, κηα εξψηεζε ε νπνία πάληα κε 
κπεξδεχεη ιίγν. Θα έπξεπε λα δνπιεχσ πάλσ ζε θάηη ζπγθεθξηκέλν – ζε έλα κεγάιν έξγν – αιιά 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δνπιεχσ κε ηελ έκπλεπζε κνπ, πάληα πξνζπαζψληαο λα μαλαβξψ ηνλ  
αξρηθφ ελζνπζηαζκφ. Απηά ηα ζεκηλάξηα είλαη κέξνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, δηφηη απηφ πνπ 
πξνζπαζψ λα κεηαβηβάζσ είλαη ε  έκπλεπζε γηα έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν είδνο θσηνγξαθίαο. Ζ 
αίζζεζε ηεο γλσξηκίαο θαη ηεο αλαθάιπςεο άιισλ αλζξψπσλ αλαδσππξψλεη ηε δηθή κνπ 
θσηνγξαθία. Καη βέβαηα ζπρλά κε εκπλέεη θαη κε πξνθαιεί ε θαληαζία θαη ηα ζηάληαξη ησλ 
άιισλ. Δπαλέξρεηαη φιν απηφ ζηε δπλακηθή ησλ workshop, θαη φινη καο ζα ην κνηξαζηνχκε θαη 
ζα επσθειεζνχκε απφ απηφ.‖ 



 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Jacques Henri Lartigue 
 

 
 

 



 

 

 



 
 
Έλαο απφ ηνπο πηνληέξνπο ηεο θσηνγξαθίαο. Υαξαθηεξίζηεθε σο ν «εξαζηηέρλεο θσηνγξάθνο 
κε ην εμαηξεηηθφ ηαιέλην» ην «παηδί κε ηελ άδνιε καηηά».  Αξθεηνί πηζηεχνπλ πσο απηνί νη 
ραξαθηεξηζκνί είλαη θαηαζθεπάζκαηα ηνπ John Szarkowski ελφο αλζξψπνπ πνπ πξνζπάζεζε  
λα επηβάιιεη ηε θσηνγξαθία σο ηέρλε ηνπ 20νπ αηψλα θαη ηελ άπνςή ηνπ γηα ηε θσηνγξαθία σο 
θπξίαξρε ζ’ απηφλ ηνλ ρψξν. 
Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ  ν Lartigue  άθεζε πίζσ ηνπ ρηιηάδεο θσηνγξαθίεο. Φσηνγξαθίεο 
ελφο αλζξψπνπ  πνπ ήζειε λα είλαη δσγξάθνο θαη φρη θσηνγξάθνο  θαη απνηππψλνπλ ηηο αξρέο 
ηνπ 20νπ αηψλα. 
Κνηηάδνληάο ηηο, φζεο ηνπιάρηζηνλ έρσ  δεη  ζε ιεπθψκαηα θαη ζε ηζηνζειίδεο, λνκίδσ πσο ην 
έξγν ηνπ δελ είλαη κφλν κηα απιή απνηχπσζε ηεο  επνρήο ηνπ πνπ βιέπνληάο ην ζήκεξα 
δεκηνπξγεί ζπγθίλεζε γηαηί έρεη πάλσ ηνπ ηελ παηίλα ηνπ ρξφλνπ. 
Ο Lartigue  είλαη θνκκάηη κηαο επξσπατθήο νπκαληζηηθήο θσηνγξαθηθήο άπνςεο κε θέληξν  ηνλ 
άλζξσπν θαη ηηο θνηλσληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Σα πιάλα ηνπ είλαη πξνζεγκέλα, ε καηηά ηνπ 
δηεηζδπηηθή θαη παηρληδηάξηθε. Δζηηάδεη ζηε ραξνχκελε πιεπξά ησλ αλζξψπσλ θαη δεκηνπξγεί 
εηθφλεο κε ρηνχκνξ πνπ εθπέκπνπλ αλεκειηά θαη αηζηνδνμία. 
Κάπνηνη ηνλ ραξαθηεξίδνπλ «απιντθφ»  ππνθξχπηνληαο κεξηθέο θνξέο θαη κηα ππνηίκεζε ηεο 
καηηάο ηνπ ζαλ απηνλφεηε θαη επηθαλεηαθή. 
Πξνζσπηθά βξίζθσ ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ φκνξθεο θαη ελδηαθέξνπζεο. Βιέπνληάο ηηο ηα 
ζπλαηζζήκαηα  δελ εθβηάδνληαη αιιά μεπεδνχλ αλέκεια. Έρνπλ θίλεζε, δσληάληα, ληψζεηο ζαλ λα 
κπαίλεηο κέζα ζηε ζθελή θαη λα γίλεζαη ζπκκέηνρνο ζηα δξψκελα.  Κη απηφ κ’ αξέζεη… 
Διπίδσ ε κηθξή επηινγή πνπ έθαλα θπξίσο απφ ηηο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο πνπ κ’ άξεζαλ 
ηδηαίηεξα λα αξέζεη θαη ζε εζάο… 



 
 



 
 
 
 
Ο Lartigue γελλήζεθε ζην  Courbevoie ηεο Γαιιίαο  ζηηο 13 Ηνπλίνπ 1894 θαη πέζαλε ζηε Nice 
ζηηο 12 επηεκβξίνπ 1986.  
Γφλνο πινχζηαο νηθνγέλεηαο είρε πξφζβαζε ζε φ,ηη θαιχηεξν ηερλνινγηθά είρε λα επηδείμεη ε 
επνρή ηνπ. ηα 6  ηνπ ρξφληα βγάδεη ηηο πξψηεο ηνπ θσηνγξαθίεο θαη ζηα 8 απνθηά ηελ πξψηε 
ηνπ θσηνγξαθηθή κεραλή. Μέρξη ηα 18 θσηνγξαθίδεη ζπζηεκαηηθά  ην πεξηβάιινλ ηνπ, 
νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ, αζιεηηθέο εθδειψζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 
Δίλαη πνιχ ηαθηηθφο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ απηέο. Κξαηάεη εκεξνιφγην κε εηθφλεο θαη 
ζεκεηψζεηο θαη ηαθηνπνηεί ηηο ρηιηάδεο θσηνγξαθίεο ηνπ ζε 120 ηεξάζηηα απηνβηνγξαθηθά 
ρεηξνπνίεηα  άικπνπκ. 
Φσηνγξαθίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί κηα πιεζψξα πιηθψλ θαη ηερληθψλ (ζηεξενζθνπηθή θσηνγξαθία,  
γπάιηλεο πιάθεο, φισλ ησλ εηδψλ θηικ, slides,  ηηο πξψηεο autochrome plates   παλνξακηθέο 
κεραλέο θιπ θιπ). 
Σν 1915 παξαθνινχζεζε καζήκαηα δσγξαθηθήο θαη απφ ην 1922 γίλεηαη γλσζηφο γηα ην 
δσγξαθηθφ ηνπ έξγν αλ θαη ζεσξείηαη κέηξηνο δσγξάθνο. 
Ήηαλ θίινο κε πάξα πνιινχο θαιιηηέρλεο θαη  ινγνηέρλεο ηεο επνρήο ηνπ θαη πνιινχο απ’ 
απηνχο ηνπο θσηνγξάθηζε. 
κσο φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο νη ηξεηο γπλαίθεο ηνπ θαη ε εξσκέλε ηνπ απφ ην 1930 ξνπκάλα 
Renée Perle ήηαλ ηα αγαπεκέλα ηνπ κνληέια θαη πεγή έκπλεπζεο ζηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο 
δσγξαθηέο ηνπ. 
Αλ θαη θσηνγξαθίεο ηνπ Lartigue  εθηίζεληαη ζε γθαιεξί καδί κε θσηνγξαθίεο ηνπ  Brassaη ηνπ 
Man Ray θαη ηνπ Doisneau παξακέλεη ζρεηηθά άγλσζηνο ζην επξχ θνηλφ. Ο ίδηνο δε πξνηηκά ην 



ξφιν ηνπ δσγξάθνπ παξά ηνπ θσηνγξάθνπ. 
 ηα 69 ηνπ ρξφληα, ην 1963, ηνλ «αλαθαιχπηεη»  ν  Charles Rado ηνπ νξγαληζκνχ Rapho ελφο 
θσηνγξαθηθνχ πξαθηνξείνπ εηδηθεπκέλνπ ζηελ αλζξσπηζηηθή θσηνγξαθία. Ο  Rado ηνλ γλσξίδεη 
ζηνλ  John Szarkowski, ηφηε επηκειεηή ηνπ Μνπζείνπ Μνληέξλαο Σέρλεο ζηε Νέα Τφξθε θαη  
απηφο ζα δηνξγαλψζεη θαη ηελ πξψηε αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ έξγσλ ηνπ Lartigue πνπ ζα ηνλ 
θάλεη επξχηεξα γλσζηφ ζηελ Ακεξηθή. 
Σν 1974 ηνπ αλαηέζεθε λα θσηνγξαθίζεη ηνλ ηφηε λενεθιεγέληα πξφεδξν ηεο Γαιιίαο Βαιεξί 
Εηζθάξ λη Δζηέλ. 

 
 

 
 



Ο  Lartigue  ηνλ θσηνγξαθίδεη αληηζπκβαηηθά. Υξεζηκνπνηεί  θπζηθφ θσηηζκφ θαη ηελ γαιιηθή 
ζεκαία σο θφλην.  
 Σν 1975 θάλεη ηελ πξψηε αλαδξνκηθή ηνπ ζην Musée des Arts Decoratifs  ηνπ Παξηζηνχ  θαη απφ 
ηφηε παξακέλεη ζηελ επηθαηξφηεηα κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ αλ θαη θσηνγξαθίδεη ζπάληα ελψ 
ζήκεξα ν νξγαληζκφο The Donation Jacques Henri Lartigue ζπλερίδεη λα απνδειηηψλεη ην 
ηεξάζηην έξγν ηνπ. Μελ μερλάκε πσο πξφθεηηαη γηα πάλσ απφ 200.000 θσηνγξαθίεο 
Ο Lartigue έδεημε κηα ηδηαίηεξε αδπλακία ζηηο παλνξακηθέο θσηνγξαθίεο κε έληνλν ην αλζξψπηλν 
ζηνηρείν κέζα ηνπο. Άιιεο βγαικέλεο κε κεραλή θαη άιιεο κε θξνπάξηζκα. Ο Lartigue γηα πνιιέο 
απ' απηέο ρξεζηκνπνίεζε κηα ζηεξενζθνπηθή θσηνγξαθηθή κεραλή κε θπζνχλα ηε Nettel 6x6. Ζ  
ζπγθεθξηκέλε έπαηξλε γπάιηλεο πιάθεο δηάζηαζεο 6Υ13 cm γηα λα βγάιεη 2 θσηνγξαθίεο γηα ηε 
δεκηνπξγία κηαο ζηεξενζθνπηθήο εηθφλαο. Μπνξνχζε φκσο λα βγεη ν έλαο θαθφο ηεο θαη λα 
κεηαθεξζεί ν άιινο πξνο ην θέληξν δεκηνπξγψληαο έηζη κηα παλνξακηθή θάκεξα. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Henri Cartier-Bresson 

 
 
Ο Αλξί Καξηηέ Μπξεζφλ (Henri Cartier-Bresson, 22 Απγνχζηνπ 1908 - 3 Απγνχζηνπ 2004) ήηαλ 
Γάιινο θσηνγξάθνο. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θσηνγξάθνπο ηνπ 20νχ αηψλα 
θαη εηδηθφηεξα έλαο απφ ηνπο «παηέξεο» ηεο θσηνδεκνζηνγξαθίαο. Σν έξγν ηνπ έρεη θεξδίζεη 
θαζνιηθή αλαγλψξηζε ζε παγθφζκην επίπεδν. 
Ο Μπξεζφλ αλήθε ζε κηα απφ ηηο πινπζηφηεξεο νηθνγέλεηεο ηεο Γαιιίαο. πνχδαζε δσγξαθηθή 
ηελ δεθαεηία ηνπ 1920 θαη αζρνιήζεθε κε ηε θσηνγξαθία ηελ δεθαεηία ηνπ 1930. Δπηζθέθζεθε 
ηελ Ηζπαλία ην 1937 θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηελ ρψξα θαη ην 1940 ζπλειήθζε 
απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη θπιαθίζηεθε γηα 3 ρξφληα. Γξαπεηεχεη ην 1943, θζάλεη ζηε Γαιιία θαη 
κπαίλεη ζηελ αληίζηαζε, φπνπ ζπκκεηέρεη ζε θσηνγξαθηθά επηηειεία θαη θαζνδεγεί ηελ 
θηλεκαηνγξάθεζε θαη θσηνγξάθεζε ηεο θαηνρήο θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ Παξηζηνχ. 
Παξάιιεια, θάλεη ηα θσηνγξαθηθά πνξηξαίηα δηαθφξσλ θαιιηηερλψλ. Σν 1946 ν Μπξεζφλ 
επέζηξεςε ζηηο Ζ.Π.Α γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη έθζεζε ζην Μνπζείν Μνληέξλαο Σέρλεο ηεο Νέαο 
Τφξθεο (Museum of Modern Art). Σν 1947 ππήξμε ζπληδξπηήο κε ηνπο Ρφκπεξη Κάπα θαη 
Νηέηβηλη έηκνπξ, ζην δηεζλέο εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν Μάγθλνπκ (Magnum), ζην νπνίν 
παξέκεηλε κέινο ηνπ σο ην 1966. 
Πέζαλε ζην ζπίηη ηνπ ζην Παξίζη ζε ειηθία 96 εηψλ. 



 
 

 
 



 
 

 
 
Παηδηθά Υξφληα 
Ο Καξηηέ Μπξεζφλ γελλήζεθε ζην αληεινχ-αλ-Μπξη (Chanteloup-en-Brie) ζην δηακέξηζκα ελ-
ε-Μαξλ (Seine-et-Marne) ηεο Γαιιίαο θαη ήηαλ ν κεγαιχηεξνο απφ ηα πέληε αδέξθηα ηνπ. Ο 
παηέξαο ηνπ ήηαλ έλαο πινχζηνο παξαγσγφο θισζηνυθαληνπξγηθψλ πξντφλησλ, ηνπ νπνίνπ ηα 
λήκαηα ήηαλ παξφληα ζε θάζε γαιιηθφ ζεη ξαπηηθήο. Οη νηθνγέλεηα απφ ηελ κεξηά ηεο κεηέξαο 
ηνπ ήηαλ έκπνξνη βακβαθηνχ θαη γαηνθηήκνλεο απφ ηελ Ννξκαλδία, φπνπ θαη πέξαζε θνκκάηη ησλ 



παηδηθψλ ηνπ ρξφλσλ. Ζ νηθνγέλεηα Καξηηέ Μπξεζφλ θαηνηθνχζε ζε κία ζπλνηθία ηεο αζηηθήο 
ηάμεο ζην Παξίζη, θνληά ζηελ Πνλ ληε ι'Δξφπ (Pont de l' Europe) θαη ηνπ παξείρε νηθνλνκηθή 
ελίζρπζε γηα λα αλαπηχμεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ θσηνγξαθία κε έλαλ πην αλεμάξηεην ηξφπν 
απ' φηη άιινη ζχγρξνλνί ηνπ. Δπίζεο, ζηνλ ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν, ζθίηζαξε. Ο ίδηνο πεξηέγξαθε ηελ 
νηθνγέλεηα ηνπ σο "Καζνιηθνχο ζνζηαιηζηέο". 
ηαλ ήηαλ κηθξφ παηδί, ν Καξηηέ Μπξεζφλ, δηέζεηε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή Box Brownie, πνπ 
ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα παίξλεη θσηνγξαθίεο ζηηο δηαθνπέο, ελψ αξγφηεξα πεηξακαηηδφηαλ κε κία 
view camera 3x4 ηληζψλ. Μεγάισζε κε ηνλ παξαδνζηαθφ γαιιηθφ αζηηθφ ηξφπν θαη κηινχζε 
ζηνπο γνλείο ηνπ ζηνλ πιεζπληηθφ. Ο παηέξαο ηνπ ήηαλ ζίγνπξνο φηη ν γηνο ηνπ ζα ζπλέρηδε ηελ 
νηθνγελεηαθή επηρείξεζε αιιά ν ίδηνο ήηαλ ηζρπξνγλψκσλ θαη απσζνχληαλ απφ απηή ηελ 
πξννπηηθή. 
 

 
 



 
 
Σα πξψηα ρξφληα 
Ο Καξηηέ Μπξεζφλ θνίηεζε ζην Παξίζη ζηελ Δθφι Φελειφλ (École Fénelon), έλα Καζνιηθφ 
ζρνιείν. Μεηά απφ αξθεηέο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο λα κάζεη κνπζηθή, ν ζείνο ηνπ Λνπί, έλαο 
ηαιαληνχρνο δσγξάθνο, ηνλ εηζήγαγε ζηελ ειαηνγξαθία. «Ζ δσγξαθηθή έγηλε ε εκκνλή κνπ απφ 
ηφηε πνπ ν "Μπζηθφο κνπ παηέξαο", ν αδεξθφο ηνπ παηέξα κνπ, κε νδήγεζε ζην ζηνπληηφ ηνπ ζηηο 
δηαθνπέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ηνπ 1913, φηαλ ήκνπλ 5 εηψλ. Δθεί έδεζα ζηελ αηκφζθαηξα ηεο 
δσγξαθηθήο, εηζέπλεπζα ηνπο θακβάδεο». Σα καζήκαηα δσγξαθηθήο ηνπ ζείνπ Λνπί, φκσο, 
θφπεθαλ ζχληνκα φηαλ απηφο πέζαλε ζηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. 
 

 
 
Ζ πξψηε θάκεξα Leica ηνπ Καξηηέ-Μπξεζφλ 



Σν 1927, ζε ειηθία 19 εηψλ, ν Καξηηέ Μπξεζφλ κπήθε ζε κία ηδησηηθή ζρνιή θαιψλ ηερλψλ θαη 
ζηελ Lhote Academy, ην Παξηδηάληθν ζηνχληην ηνπ θπβηζηή δσγξάθνπ θαη γιχπηε Αληξέ Λνη 
(André Lhote). Ζ θηινδνμία ηνπ Lhote ήηαλ λα ζπλελψζεη ηελ θπβηζηηθή άπνςε ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο κε ηηο κνξθέο ηεο θιαζζηθήο ηέρλεο θαη λα ζπλδέζεη ηελ θιαζζηθή Γαιιηθή 
παξάδνζεο ησλ Νηθνιά Πνπζέλ θαη Εαθ-Λνπί Νηαβίλη κε ηνλ Μνληεξληζκφ. Ο Καξηηέ Μπξεζφλ 
ζπνχδαζε επίζεο δσγξαθηθή κε ηνλ Jacques Émile Blanche, πνπ έθαλε πνξηέηα θνηλσληθψλ θαη 
πνιηηηθψλ πξνζψπσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν δηάβαδε Νηνζηνγηέθζθη, νπελάνπεξ, Ρεκπψ, Νίηζε, 
Μαιιαξκέ, Φξφηλη, Πξνπζη, Σδφηο, Υέγθει, Έλγθειο θαη Μαξμ. Ο Lhote έπαηξλε ηνπο καζεηέο ηνπ 
θαη επηζθέπηνληαλ ην Μνπζείν ηνπ Λνχβξνπ γηα λα κειεηήζνπλ θιαζζηθή ηέρλε θαη Παξηδηάληθεο 
γθαιεξί γηα λα δνπλ θαηλνηφκα κνληέξλα ηέρλε. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Καξηηέ Μπξεζφλ γηα ηελ 
κνληέξλα ηέρλε ζπλδπαδφηαλ κε ην ζαπκαζκφ ηνπ γηα ηα έξγα ηεο Αλαγέλλεζεο - φπσο ηα 
αξηζηνπξγήκαηα ησλ Γηαλ βαλ Άηθ, Πάνιν Οπηζέιιν (Paolo Uccello), Μαδάηζν (Masaccio) θαη 
Πηέξν ληειια Φξαληζέζθα (Piero della Francesca). Ο Καξηηέ Μπξεζφλ ζεσξνχζε πνιιέο θνξέο 
ηνλ Lhote σο ηνλ θαζεγεηή θσηνγξαθίαο ηνπ, ρσξίο θσηνγξαθηθή κεραλή. 
 

   



 
 
 

 
 



 
 
 

ΑΦΙΕΡΨΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ STREET 
ΦΨΤΟΓΡΑΦΙΑ απν ηνλ ΑLEX COGHE 
 

Σπλεληεπμε ηνπ Alex Coghe 

 
 



   
 
 
 
 
 

 
 



Παξόιν πνπ ζρεδόλ όιε ε ρώξα ζάο αγλνεί, ν πεξίθεκνο θωηνγξάθνο Alex Coghe έθαλε 
αθηέξωκα ζηελ ειιεληθή ζθελή αλαδεηθλύνληαο απνθιεηζηηθά πιηθό δηθό ζαο. Πώο έγηλε 
απηό;  
Σν απνδίδσ ζηελ ηερλνινγία, πνπ έρεη ζπκπηέζεη πάξα πνιχ ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα 
δεκηνπξγήζεη θαη λα θνηλνπνηήζεη θαλείο ηε δνπιεηά ηνπ. ζν πην πνιχ θπθινθνξείο ζην 
δηαδίθηπν, ηφζν πην πνιιέο είλαη νη πηζαλφηεηεο λα ζε δεη θάπνηνο. ηελ πεξίπησζή καο, ν Alex 
Coghe, ν νπνίνο δελ είλαη ν κνλαδηθφο πνπ έρεη αλαθαιχςεη ηνπο Έιιελεο θσηνγξάθνπο 
δξφκνπ, αιιά ν πξψηνο πνπ ηνπο παξνπζίαζε ζαλ κηα νξγαλσκέλε ηάζε ζηελ παγθφζκηα 
θσηνγξαθηθή ζθελή. 
 

 
 
Εμήγεζέ κνπ θάηη: Πώο αθξηβώο μεθηλά απηή ε ηζηνξία; Είζαζηε θωηνγξάθνη. Αλεβάδεηε 
εηθόλεο ζην flickr. Κάπνηα ζηηγκή δεκηνπξγείηαη κηα ζειίδα ζην facebook. Καη ην κηθξό 
παξεάθη αξρίδεη λα γίλεηαη έλα κεγάιν network. Τν νπνίν θηινμελεί πιένλ πεξί ηνπο 300 
θωηνγξάθνπο. Πεξηκέλαηε απηή ηελ απήρεζε; Σαο μεπεξλά πιένλ ε δπλακηθή ηνπ δηθηύνπ; 
Είλαη δύζθνιν λα ηε δηαρεηξηζηείηε; 
Αξρηθά δελ ήκαζηαλ θαλ παξεάθη. Φσηνγξάθνη ήκαζηαλ, πνπ αλεβάδακε εηθφλεο ζην flickr, φπσο 
θάλνπλ φινη. Κάπνηνη έρνπλ ζπνπδάζεη θσηνγξαθία θαη αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά, ελψ θάπνηνη 
άιινη θάλνπλ ην ρφκπη ηνπο κε επαγγεικαηηθή αθνζίσζε. Ζ ζηαδηαθή εμνηθείσζε θαη ε 
θαιιηηερληθή γλσξηκία επέθεξαλ ην επφκελν βήκα, ηε ζεκειίσζε ηεο ζειίδαο ζην facebook. Δίλαη 
ζεκαληηθφ λα επηζεκάλσ φηη ηα θνηλσληθά κίληηα ηα ελαγθαιηδφκαζηε ζαλ κέζα ζηνρεπκέλα λα 
δέζνπλ ηελ νκάδα, φρη λα ηε κεγαιψζνπλ. Ζ πνηφηεηα παξακέλεη ην δεηνχκελφ καο. 
 



 
 
Γπξλώληαο έλα βήκα πίζω, πνηνη ήηαλ νη εκπλεπζηέο ηνπ Greek Street Photographers; 
Πνηα ε δεκηνπξγηθή αλεζπρία πίζω από ηε ζύζηαζή ηνπ; Καη πνύ βξηζθόζαζηαλ 
πξνζωπηθά ζαλ θωηνγξάθνη εθείλε ηελ πεξίνδν; 
Σειεπηαία ζην flickr έρνπλ ζηξαθεί πνιχ θαινί θσηνγξάθνη, θαζψο θαηαιαβαίλνπλ ηε δπλακηθή 
ηνπ. Τπάξρνπλ φκσο θαη πνιινί πνπ σξίκαζαλ θσηνγξαθηθά απφ ην κέζν απηφ, πνπ ππάξρεη 
ζρεδφλ δέθα ρξφληα. Ξεθίλεζαλ σο θνηηεηέο απφ εθεί θαη πιένλ είλαη άμηνη επαγγεικαηίεο. ην 
εμσηεξηθφ, ινηπφλ, ππήξραλ παξφκνηα γξνππ κε πνιχ γλσζηνχο θσηνγξάθνπο, φπνπ ζχρλαδαλ 
θαη Έιιελεο. Κάπνηα ζηηγκή ηέζεθε ην δήηεκα λα δεκηνπξγεζεί έλα γθξνππ, κε ζθνπφ ηνπ ηελ 
αλάδεημε ησλ ζχγρξνλσλ αμηφινγσλ πξνζπαζεηψλ θαη ηάζεσλ ζηελ εγρψξηα θσηνγξαθία 
δξφκνπ. Σν πξφβιεκά καο ήηαλ, ηξφπνλ ηηλά, γεσπνιηηηθφ, φκσο ην ίληεξλεη πξνζπεξλά κφλν 
ηνπ ηέηνηα πξνζθφκκαηα. Ο Αληψλεο Μπνπιηαδάθεο βξηζθφηαλ ζηε Μφζρα πξνζπαζψληαο λα 
θσηνγξαθήζεη δέθα ιεπηά ζηνλ δξφκν, ελαιιάμ κε δέθα ιεπηά ζηα θαθέ, γηαηί ην θξχν ηνπ 
πάγσλε ηα δάρηπια θαη πψο λα δνπιέςεη ην θνπκπί ηνπ θιείζηξνπ! Ο Θφδσξνο Παλψξηνο, ν 
εκπλεπζηήο ηνπ γθξνππ, ήηαλ ζηελ Κσ καδί κε ηνλ Γηψξγν Αιεμαλδξή θπλεγψληαο ηνπξίζηεο. Ο 
Γεκήηξεο Μπαθηξηδήο ζηελ Αζήλα θπλεγνχζε ηνλ ρξφλν φπσο επηβάιιεη ε πφιε, αιιά πάληνηε 
ζηνλ δξφκν. Πξνζσπηθά, έγξαθα ρηιηφκεηξα ζηε Θεζζαινλίθε. 
 



 
 
Είηε ην πηζηεύεηο είηε όρη, αγλννύζα παληειώο ηελ ύπαξμε θωηνγξαθίαο δξόκνπ ζηελ 
Ειιάδα, ώζπνπ ζαο ζπλάληεζα. Υπήξρε παλζπεξκία κεκνλωκέλωλ δεκηνπξγώλ, αιιά 
ηίπνηα ην νξγαλωκέλν. Κάλω ιάζνο; 
Τπάξρεη κηα άπνςε φηη ε θσηνγξαθία είλαη κία, είηε είλαη δξφκνπ είηε είλαη ηνπίνπ. Σε 
ζπκκεξίδνκαη ψο έλα βαζκφ, αιιά γεγνλφο είλαη φηη θάζε είδνο έρεη ηηο δηθέο ηνπ απαηηήζεηο, άξα 
απαηηεί θαη δηαθνξεηηθέο πξνυπνζέζεηο. Πιένλ έλαο ζθιεξφο ππξήλαο ειιήλσλ θσηνγξάθσλ 
δξφκνπ αξρίδεη λα δηακνξθψλεη ην είδνο. 
 
Πνηνο ζα ήζειε αιήζεηα λα θάλεη θωηνγξαθία δξόκνπ; Καλείο δελ ηελ πιεξώλεη. Καλείο 
δελ ηελ παξαγγέιλεη. Καλείο δελ ηε ζέιεη! 
λησο, ζα έιεγα φηη έρεη πνιινχο εξαζηέο, αιιά δχζθνια θάπνηνο ηε «ζπηηψλεη». Οη ζθελέο 
δξφκνπ πεξηέρνπλ αγλψζηνπο. Πφζν εχθνια ζα έβαδεο ζην ζαιφλη ζνπ έλαλ άγλσζην; Πφζν 
κάιινλ λα πιήξσλεο γηα λα ηνλ βάιεηο ζε έλα θάδξν δίπια ζηνλ θαλαπέ ζνπ; Γελ είλαη εχθνιν λα 
εμνηθεησζεί ν ζεαηήο κε ηνλ δξφκν. Δίλαη σκφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη, φηαλ πάεη λα γίλεη πην 
πνηεηηθφο, ράλεη ην θνηλσληνινγηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ελδερνκέλσο δηαζέηεη. 
 



 
 
Πεο κνπ δπν ιόγηα θαη γηα ην θνξκά. Πξέπεη λα ηξαβάεη θαλείο αλαινγηθά ή λα 
πξνκεζεπηεί θάπνηα πξνεγκέλε DSLR; Ή κήπωο ζεωξείο πωο ε θαιύηεξε κεραλή είλαη 
εθείλε πνπ ππάξρεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή ζηα ρέξηα ζνπ, αθόκε θαη έλα θηλεηό ηειέθωλν, 
γηα παξάδεηγκα; 
To θνξκά δελ έρεη θακία ζεκαζία. Δίλαη ζαλ λα ξσηάεη θαλείο ηνλ Πηθάζν αλ πξέπεη λα 
δσγξαθίδεη κε πηλέια απφ ηξίρα αξληνχ ή ρνίξνπ, ή ηνλ Φψθλεξ αλ πξέπεη λα γξάθεη κε 
γξαθνκεραλή ή θνκπηνχηεξ. Πξαγκαηηθά δελ έρεη θακία ζεκαζία: φπνηα κεραλή βνιεχεη ηνλ 
θαζέλα είλαη ε ηδαληθή κεραλή, αξθεί ην απνηέιεζκα λα ηνλ δηθαηψλεη. 
 
Πνηα ε κεγαιύηεξε δπζθνιία ηνπ λα παξάγεηο θωηνγξαθία δξόκνπ ζηελ Ειιάδα; Ο 
νπηηθόο ζόξπβνο; Η παξακειεκέλε αξρηηεθηνληθή; Ο πεξηνξηζκόο ηεο ζεκαηνινγίαο;  
Δίλαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα φια φζα αλαθέξεηο. Γηα ηνλ νπηηθφ ζφξπβν δελ ην ζπδεηψ, ζα 
δψζσ έλα παξάδεηγκα. Πήγαηλα επί ηξία βξάδηα ζε έλα ζεκείν φπνπ ν θσηηζκφο κνπ άξεζε, κε 
ζθνπφ λα ην βξσ ειεχζεξν απφ παξθαξηζκέλα απηνθίλεηα. Σν ηέηαξην βξάδπ ηα θαηάθεξα, 
αιιά, φηαλ ήξζε ε ψξα γηα ηε ιήςε, ε απνθαζηζηηθή ζηηγκή, ήξζε ν «άξρνληαο» λα θαβαιήζεη ην 
πεδνδξφκην! Γεληθφηεξα, ηα αζηηθά θέληξα, κε φιε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηηο ηεξάζηηεο 
πνιπθαηνηθίεο, δπζθνιεχνπλ ην θσο λα πεξάζεη εθεί πνπ είλαη ε δξάζε γηα ηνλ θσηνγξάθν. Απφ 
ηελ άιιε, ε Διιάδα απηή ηε ζηηγκή είλαη έλα ζηαπξνδξφκη ιαψλ θαη πνιηηηζκψλ. νπ δίλεη 
κνλαδηθά εξεζίζκαηα. 
 
Γηαηί πηζηεύεηο όηη δέλνληαη νη άλζξωπνη κε ηηο θωηνγξαθίεο; Επεηδή πξνζθέξνπλ έλα 
αξρείν ηνπ παξειζόληνο; Επεηδή ζεκειηώλνπλ κηα δηαινγηθή ζρέζε κε ην παξόλ;  
ια απηά καδί, ζπλππνινγίδνληαο θαη ηνλ ηεξάζηην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ίδηα ε επηθνηλσλία 
ηνπ ζεαηή κε ην έξγν. Ο θσηνγξάθνο θαιείηαη λα κηιήζεη ζε πνιχ πξνζσπηθφ επίπεδν κέζα απφ 
ηελ εηθφλα, αιιά παξάιιεια θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα δηαινγηθή ζρέζε κε ηνλ απνδέθηε ηεο, 
λα ηνπ εκπλεχζεη ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο. Ζ θσηνγξαθία είλαη αθαξηαία, ζε απνξξνθά ζαλ έλα 
θαιφ βηβιίν ή έλα ηξαγνχδη. 
 



 
 
 
Σεινο ζεινπκε λα πνπκε πσο ε Street photography κπνξεη λα θαηλεηαη απθνιε νκσο ζειεη λα 
βξεηο ηνλ θαηαιειν ηνπν ή πξαγκα ηελ θαηαιιειε ζηηγκε!  
 

 



ΣΟ  ΩΜΑ                                 
ΣΗ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΚΗ ΜΗΦΑΝΗ                                                                                             

ΟΜΑΔΑ :                                                                                                                                                                             

ΒΑΙΛΕΙΟΤ  ΙΩΑΝΝΗ  -  ΖΙΑ  ΝΙΚΟ  - ΜΟΡΑΒΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Το ζώμα  

Τν ζώκα ηεο θωηνγξαθηθήο κεραλήο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά έλα ζθνηεηλό θωηνζηεγαλό 
θνπηί, εμνπιηζκέλν κε θάπνηνπο βνεζεηηθνύο κεραληζκνύο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί όπωο κηα camera 
obscura. Κάζε ηέηνην ζώκα ινηπόλ έρεη ζην πίζω κέξνο ηνπ πνπ ζηε θωηνγξαθηθή γιώζζα 
ιέγεηαη πιάηε έλα κεραληζκό ζπγθξάηεζεο ηνπ θηικ. Μπξνζηά από ην θηικ ππάξρεη έλαο 
κεραληζκόο, ν θωηνθξάθηεο ή θιείζηξν ν νπνίνο αλνίγεη όηαλ ζέινπκε λα εθθωηηζηεί ην θηικ θαη 
γηα θαζνξηζκέλν ρξόλν. Σην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ ζώκαηνο ππάξρεη κία ηξύπα ζηελ νπνία 
πξνζαξκόδεηαη ν θαθόο. Εθηόο από απηά ηα βαζηθά κέξε, πάλω ζην ζώκα ζπλαληάκε δηάθνξα 
ρεηξηζηήξηα, ην ζύζηεκα ζθόπεπζεο θιπ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Είδη θωηογραθικών ζωμάηων  

α. Φσηνγξαθηθέο κεραλέο κε θηικ 

Απηέο ρξεζηκνπνηνχλ θσηνγξαθηθφ θηικ ζην νπνίν απνηππψλεηαη ε θσηνγξαθία θαηά ηε ιήςε. ηε 

ζπλέρεηα ην θηικ πεξλά απφ ηε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο ζε ζθνηεηλό ζάιακν είηε ζε εηδηθά 

θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα. Με ηε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο παξάγεηαη έλα αξλεηηθφ, πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηχπσζε ησλ θσηνγξαθηψλ ζην ραξηί. Σα ζεηηθά θηικο έρνπλ σο απνηέιεζκα 

ζεηηθφ είδσιν,πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηεπζείαλ γηα πξνβνιή ησλ θσηνγξαθηψλ. Καηά ηελ αγνξά, 

πξέπεη λα πξνζερζεί ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ηνπ θαθνχ ηεο κεραλήο, ν ηχπνο θαη ε ηαρχηεηα ηνπ θηικ, ε 

δπλαηφηεηα ή φρη ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ θαη ην zoom. Πην ζπλεζηζκέλεο είλαη ζήκεξα νη απηφκαηεο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αξράξηνπο ρξήζηεο ηε ιήςε ηθαλνπνηεηηθψλ θσηνγξαθηψλ 

ρσξίο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα (νη ιεγφκελεο "point and shoot"). 

β. Χεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο 

Απηέο ρξεζηκνπνηνχλ αηζζεηήξεο εηθνλνζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θάξηεο κλήκεο (SD, MMC , 

XD-Digital θ.ά.) γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ θσηνγξαθηψλ. ηε ζπλέρεηα νη θσηνγξαθίεο κπνξνχλ λα 

ηππσζνχλ ζε ραξηί ζηα θσηνγξαθηθά εξγαζηήξηα ή ζε νηθηαθνχο εθηππσηέο, ή λα πεξάζνπλ ζε έλα 

κεγαιχηεξν νπηηθφ ή καγλεηηθφ απνζεθεπηηθφ κέζν. Μεγάιν πιενλέθηεκα ησλ ςεθηαθψλ κεραλψλ απνηειεί 

ε δπλαηφηεηα άκεζεο επεμεξγαζίαο ησλ θσηνγξαθηψλ απφ ηνπο ππνινγηζηέο. ηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ δελ είλαη ε αλάιπζε πνπ κεηξηέηαη ζε Megapixels αιιά ην είδνο 

θαη ε πνηφηεηα ηνπ θαθνχ ηεο κεραλήο, ε δπλαηφηεηα ή φρη ρεηξνθίλεησλ ξπζκίζεσλ, ε επαηζζεζία ηνπ 

αηζζεηήξα ζε ρακειέο ζηάζκεο θσηεηλφηεηαο θαη ε απηνλνκία ηεο κπαηαξίαο. Γηα ηηο ζπλεζηζκέλεο 

θσηνγξαθίεο καο (10Υ15cm) είλαη ηθαλνπνηεηηθά θαη ηα 2ΜP, σζηφζν ε πιεηνλφηεηα ησλ θσηνγξαθηθψλ 

κεραλψλ ζήκεξα (2010) έρεη πεξάζεη ζε αλαιχζεηο πάλσ απφ 10.1MΡ. Άιιν ζεκείν πνπ πξέπεη λα 

πξνζερζεί, ζηηο κεραλέο κε κε ελαιιάμηκν θαθφ, είλαη ε δπλαηφηεηα νπηηθνχ (φρη ςεθηαθνχ) δνπκ (zoom) 

γηα ιήςε καθξηλψλ πιάλσλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα επξπγψληαο ξχζκηζεο. 

Γλσζηνί θαηαζθεπαζηέο                                                                        
Φσηνγξαθηθέο κεραλέο κε θηικ : 

 Nikon 

 Canon 

 Leica 

 Kodak (κεραλέο κηαο ρξήζεο) 

 Pentax (κεραλέο κεζαίνπ θνξκά) 

 Hasselblad (κεραλέο κεζαίνπ θνξκά) 

 Olympus  

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/Φιλμ
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Σκοτεινός_θάλαμος&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Εικονοστοιχεία
http://el.wikipedia.org/wiki/SD
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=MMC&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=XD-Digital&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ζουμ&action=edit&redlink=1


Φσηνγξαθηθέο κεραλέο κε θηικ 
 

  

 

Χεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο  

  

  



  

  

2.Φωηοθράχηης ή κλείζηρο 

 

Ο θωηνθξάρηεο είλαη έλα θηλνύκελν πξνζηαηεπηηθό θξάγκα πνπ βξίζθεηαη αθξηβώο κπξνζηά 
από ηελ επηθάλεηα ηνπ θηικ έηζη ώζηε απηό λα κελ «παίξλεη» θωο. Τν θιείζηξν αλνίγεη κόλν κε 
εληνιή ηνπ θωηνγξάθνπ (όηαλ δειαδή παηεζεί ην θνπκπί απειεπζέξωζεο θιείζηξνπ – ην θνπκπί 
πνπ παηάκε γηα λα ηξαβήμνπκε κηα θωηνγξαθία) θαη γηα θαζνξηζκέλν από ην θωηνγξάθν ρξόλν. 
Όηαλ πεξάζεη απηόο ν ρξόλνο (κηιάκε γηα θάπνηα δέθαηα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ έωο θαη ιίγα 
δεπηεξόιεπηα) ην θιείζηξν μαλαθιείλεη. Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία ν ρξόλνο πνπ ην θιείζηξν 
παξακέλεη αλνηρηό. Είλαη πξνθαλέο όηη όζν πεξηζζόηεξν κείλεη αλνηρηό ην θιείζηξν ηόζν 
πεξηζζόηεξν θωο ζα θηάζεη ζην θηικ. Τν θιείζηξν δειαδή είλαη ν πξώηνο κεραληζκόο πνπ 
γλωξίδνπκε θαη καο βνεζάεη λα ειέγμνπκε ηελ πνζόηεηα ηνπ θωηόο πνπ θηάλεη ζην θηικ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΠΟΒΡΤΦΙΑ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ 

ΟΜΑΔΑ :                                                                                                                                                                  
ΚΑΡΑΜΠΑ  ΦΡΤΟΤΛΑ  - ΛΕΙΒΑΔΙΣΗ  ΦΡΙΣΙΝΑ  - ΛΕΙΒΙΔΙΩΣΗ  ΑΝΣΩΝΙΑ  - ΖΙΑ  
ΚΑΣΕΡΙΝΑ     
 

Η ιζηοπία ηηρ ςποβπύσιαρ 

θωηογπαθίαρ                                                                                            

Ζ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηε ζάιαζζα θαη κε 

δξαζηεξηόηεηεο δίπια θαη κέζα ζ'απηή ,ήηαλ θπζηθό ινηπόλ κε ηελ αλαθάιπςε ηεο 

θσηνγξαθίαο ην ελδηαθέξνλ ησλ πξώησλ θσηνγξάθσλ γξήγνξα λα ζηξαθεί θαη ζηελ 

πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο εηθόλσλ κέζα ζην λεξό. 

Όπσο θαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο θσηνγξαθίαο έηζη θαη ζηελ ππνβξύρηα θσηνγξαθία 

Γάιινη θαη Άγγινη εξίδνπλ γηα ην πνηνο ηξάβεμε ηελ πξώηε θσηνγξαθία ,αιιά όια 

δείρλνπλ όηη έλαο Άγγινο ν William Thopmson ηξάβεμε ηελ πξώηε ππνβξύρηα 

θσηνγξαθία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1856.Ο Thopson αλ θαη δηθεγόξνο δηαθξίζεθε ζε 

πνιινύο ηνκείο ζαλ "εξαζηηέρλεο θπζηνδίθεο" όζν αθνξά ηε ζαιάζζηα δσή εηδηθά ηα 

θύθηα θαη ηα ζαιάζζηα καιάθηα θαη ρξεζηκνπνίεζε από λσξίο ην θαηλνύξγην κέζν ηεο 

θσηνγξαθίαο γηα ηηο αλάγθεο θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ. Παξόια απηά ε 

ηδέα γηα ηελ ππνβξύρηα θσηνγξαθία ηνπ ήξζε ζαλ έλα θηελό κέζν παξαηήξεζεο ηεο 

αληνρήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππνβξύρησλ θαηαζθεπώλ ,παξαηεξώληαο κηα 

απνβάζξα πνπ ηελ έδεξλαλ ηα θύκαηα. 

Αληίζηνηρνπο πεηξακαηηζκνύο έθαλαλ θαη ν γεξκαλόο Ludwig Bauer ,ν γάιινο Ernest 

Bazin θαη πνιινί άιινη κέρξη λα θηάζνπκε ζηηο πξώηεο ππνβξύρηεο θσηνγξαθίεο πνπ 

ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη ζεσξνύληαη ε επίζεκε γέλλεζε ηεο ππνβξύρηαο 

θσηνγξαθίαο ην 1893. 

Ο Louis Boutan θαη ν Joseph David ,θσηνγξάθνο ν πξώηνο ,κεραληθόο ν δεύηεξνο 

θέξδηζαλ κεγάιε αλαγλώξηζε κε απηή ηε πξώηε ζεηξά από ππνβξύρηεο θσηνγξαθίεο 

πνπ ηξάβεμαλ ζηνλ θόιπν Banyuls θαη νη εθζέζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλ ήηαλ γύξσ ζηε 

κηζή ώξα. Από ηόηε θαη κεηά ε ππνβξύρηα θσηνγξαθία γλώξηζε αξγή αιιά ζηαζεξή 

αλάπηπμε. 

Ο Γάιινο Etienne Peau ρξεζηκνπνίεζε ππνβξύρηεο θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβαγε ν ίδηνο 

ζαλ ζπλνδεπηηθό πιηθό ησλ άξζξσλ ηνπ γηα ηελ ζαιάζζηα βηνινγία. Ο Άγγινο 

ρεηξνύξγνο Francis Ward έθαλε κηα θσηνγξαθηώλ ζε γιπθό λεξό από ην 1908 σο ην 

1913.Ο Ακεξηθάλνο John Ernest Williamson έθαλε ηελ πξώηε ππνβξύρηα 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ην 1915 θαη θσηνγξαθίεο δξάζεο θσηνγξαθίδνληαο 

θαξραξίεο λα επηηίζεληαη ζε λεθξά άινγα πνπ ν ίδηνο είρε ξίμεη ζην λεξό. Οη 



Ακεξηθαλνί William Longley θαη Charles Martin ην 1926 έθαλαλ κηα ζεηξά ζαπκάζηεο 

θσηνγξαθίεο ζηελ θαξατβηθή γηα ινγαξηαζκό ηνπ National geographic.                                          

Ζ βειηίσζε ησλ θαηαδπηηθώλ ζπζθεπώλ από ηνλ Yves Le Prieur βνήζεζε ηνπο 

πξσηνπόξνπο θσηνγξάθνπο θαη θηλεκαηνγξαθηζηέο λα κπνξνύλ λα παξακέλνπλ 

πεξηζζόηεξν ζην λεξό θαη ζε όιν θαη πην κεγάια βάζε θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ όιν 

θαη θαιύηεξα. Ο ίδηνο καδί κε ηνλ Jean Painleve ίδξπζαλ ην 1934 έλα ζύιινγν θίισλ 

ηεο θαηάδπζεο κε κεγάιν ππνβξύρην εμνπιηζκό ζε θσηνγξαθηθέο θαη 

θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο.("Club des sous-l'eau") 

ηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ δύν νλόκαηα ζα θπξηαξρήζνπλ ζηελ ππνβξύρηα 

θσηνγξαθία θαη ησλ δύν ε ζπκβνιή είλαη ηεξάζηηα. Ο Απζηξηαθόο Hans Hass θαη ν 

Γάιινο Εαθ- Yves Cousteau.                                                                                                                                                                

                                                                                            

                                                              



Ο Hans Hass γελλήζεθε ην 1919 ζηελ Βηέλλε. Ζ πξώηε ηνπ επαθή κε 

ηελ κεζόγεην ζηηο θαινθαηξηλέο ηνπ δηαθνπέο ην 1937 ζηε λόηην 

Γαιιία, ηνπ άιιαμε ηε δσή. Δίκαζηε αθόκε ζε κηα επνρή πνπ νη βπζνί 

είλαη αλεμεξεύλεηνη θαη ηπιηγκέλνη από κπζηήξην γηα ηα ζαύκαηα αιιά 

θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ θξύβνπλ. Απηόο ν θίλδπλνο είλαη πνπ θάλεη ηνλ 

Hass λα αζρνιεζεί κε ηηο θαηαδύζεηο αξρηθά. Οη πεξηγξαθέο ηνπ γηα 

ηελ νκνξθηά ηνπ βπζνύ πίζσ ζηνπο θίινπο ηνπ ζηελ Βηέλλε , δύζθνια 

γίλνληαη πηζηεπηέο θαη έηζη απνθαζίδεη λα θσηνγξαθίδεη απηά πνπ 

βιέπεη γηα λα έρεη απνδεηθηηθό πιηθό. Παξάηνικνο θαζώο είλαη δελ 

δηζηάδεη λα δηαθηλδπλεύζεη θαη ηε δσή ηνπ εθεί πνπ νη άιινη θαη εηδηθά 

νη επηζηήκνλεο ηνπ θαηξνύ ηνπ δελ ηνικάλε. 

Γξήγνξα όκσο έλα επηθίλδπλν άζιεκα κεηαηξέπεηαη ζε πνιύ ζνβαξή 

επηζηεκνληθή εξγαζία. Έλα 

ζθάθνο πνπ θαηόξζσζε λα εμνπιίζεη ράλεηαη καδί κε ηελ πεξηνπζία ηνπ 

ζηελ δίλε ηνπ 2νπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ αιιά δελ απνγνεηεύεηαη ,κε 

πίζηε ζηα όλεηξα ηνπ θαηνξζώλεη λα εμνπιίζεη έλα ζθάθνο θαη λα 

θύγεη γηα δπν καθξηλέο απνζηνιέο ζηνλ Δηξεληθό θαη ζηνλ Ηλδηθό 

σθεαλό. 

Πνιιέο ήηαλ θαη νη βειηηώζεηο πνπ έθαλε ζηηο θαηαδπηηθέο ζπζθεπέο 

ηνπ θαηξνύ ηνπ. Σν 1949 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Franke & 

Heidecke έθηηαμε κηα ππνβξύρηα ζήθε γηα κηα από ηηο θαιύηεξεο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο όισλ ησλ επνρώλ ,ηελ δηνπηηθή Rolleiflex 6 X 

6 θαη ηελ νλόκαζε Rolleimarin. 

Σα επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα εθείλσλ ησλ ηαμηδηώλ έθαλαλ Hans 

Hass δηάζεκν. Από ηόηε θαη κεηά έγξαςε πνιιά βηβιία ,γύξηζε πνιιέο 

ηαηλίεο θαη έγξαςε πνιιά άξζξα πνπ εμαθνινπζνύλ λα είλαη πεγή 

έκπλεπζεο γηα ηνλ θόζκν ησλ θαηαδύζεσλ θαη επεξέαζαλ όιεο ηηο 

επόκελεο γεληέο θσηνγξάθσλ θαη θηλεκαηνγξαθηζηώλ. Ζ βαζηθή ηνπ 

δηαθνξά από ηνλ επόκελν δηάζεκν εξεπλεηή ησλ βπζώλ ,ηνλ Εαθ- 

Yves Cousteau είλαη όηη από ηελ αξρή ζηεξίρηεθε ζηηο δηθέο ηνπ 
απνθιεηζηηθά δπλάκεηο ,ρσξίο θακία θπβεξλεηηθή ή άιιε βνήζεηα.  

 

 

 

Ο Εαθ - Yves Cousteau γελλήζεθε ην 1910 θαη από λσξίο ηνλ 

ηξάβεμαλ ε ζάιαζζα θαη νη κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο. Όκσο ην 

ζρνιείν δελ κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ απηνύ ηνπ 

αλήζπρνπ πλεύκαηνο θαη έηζη πξνθαινύζε κόλν θαζαξία. αλ ιύζε νη 

 



γνλείο ηνπ ηνλ έθιεηζαλ νηθόηξνθν ζε έλα πνιύ θαιό ζρνιείν. ε απηό 

ην πεξηβάιινλ ν Εαθ- Yves ηα πήγε πνιύ θαιά θαη θαηάθεξε λα 

εηζαρζεί αξηζηνύρνο ζηελ Λαπηηθή αθαδεκία. Σν 1933 θαηεηάγε ζαλ 

κόληκνο αμησκαηηθόο ζην Γαιιηθό πνιεκηθό Λαπηηθό είλαη ε επνρή πνπ 

ηαπηόρξνλα αζρνιείηαη κε ηηο ππνβξύρηεο εμεξεπλήζεηο θαη κε ηελ 

βειηίσζε ησλ ππνβξύρησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ. ηελ δηάξθεηα 

ηνπ πνιέκνπ πνιεκάεη θαη ζαλ θαηάζθνπνο θαη ηνπ απνλέκνληαη 

δηάθνξα κεηάιιηα όκσο πνηέ δελ εγθαηαιείπεη ηηο ππνβξύρηεο 

ελαζρνιήζεηο ηνπ θαη ην 1943 επηλννύλ καδί κε ηνλ κεραληθό Emile 

Gagnan ην aqualung πνπ επηηξέπεη ζηνπο δύηεο λα κείλνπλ κέζα ζην 

λεξό γηα ώξεο. Σν 1950 αγνξάδεη ην δηάζεκν kalypsν , πνπ ην 

κεηαηξέπεη ζε ζθάθνο σθεαλνγξαθηθώλ εμεξεπλήζεσλ. Σν ζθάθνο θαη 

ν θπβεξλήηεο ηνπ ηα επόκελα ρξόληα γίλνληαη ν κύζνο ηεο 

ππνζαιάζζηαο εμεξεύλεζεο. 

Οη πξώηεο δύν θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπ ηαηλίεο ην 1956 "ν ζησπειόο 

θόζκνο" θαη "ν θόζκνο δίρσο ήιην" ηνλ θαζηέξσζαλ θαη ηνπ έδσζαλ 

ηελ απαξαίηεηε θήκε θαη ηα ρξήκαηα λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ. Φεύγεη 

από ην Γαιιηθό λαπηηθό θαη γίλεηαη δηεπζπληήο ηνπ σθεαλνγξαθηθνύ 

κνπζείνπ ηνπ Κνλαθό θαη ζπγθξνηεί ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα ζηελ 

Σνπιόλ. Φέξλεη θαηλνηνκίεο ζηνλ θαηαδπηηθό εμνπιηζκό θαη 

θαηαζθεπάδεη ηελ πξώηε ππνβξύρηα θσηνγξαθηθή κεραλή 135 καδί κε 

ηνλ Βέιγν εθεπξέηε θαη ζρεδηαζηή Jean De Wouters ,ηελ Kalypso phot 

πνπ απνηειεί ην πξόηππν γηα ηελ ζεηξά Nikonos ηεο Nikon. Από θεη θαη 

πέξα ε θήκε ηνπ απνγεηώλεηαη ,δελ κπνξώ λα θαληαζηώ όηη ππάξρεη 

παηδί πνπ δελ καγεύηεθε από θάπνην ληνθπκαληέξ ηνπ Cousteau από 

απηά πνπ ηξάβεμε γηα ηελ ηειεόξαζε ην δηάζηεκα 1968 -1976.Σα 

νλόκαηα ππνβξύρηνο θόζκνο , εμεξεύλεζε θαη Εαθ- Yves Cousteau 
είλαη ζπλπθαζκέλα.  

 
Ζ ππνβξύρηα θσηνγξαθία γλσξίδεη άλζηζε ζηηο κέξεο καο θαη έρεη 

πνιιά λα καο πξνζθέξεη ζε ζπγθηλήζεηο , ζπλαηζζήκαηα θαη νκνξθηά. 



ε όιεο ηηο ρώξεο ππάξρνπλ πνιινί θαινί θσηνγξάθνη πνπ 

αζρνινύληαη κε ηελ ππνβξύρηα θσηνγξαθία. Θαη ζηελ Διιάδα 

ππάξρνπλ θσηνγξάθνη πάξα πνιύ θαινί πνπ δελ έρνπλ λα δειέςνπλ 

ηίπνηε από ηα κεγάια νλόκαηα ηεο ππνβξύρηαο θσηνγξαθίαο θαη ηνπο 

πξσηνπόξνπο.Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη ε δνπιεηά ηεο νπ 

Παπαδάθνπ πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί "πνηήηξηα ησλ βπζώλ" (όπνηνο έρεη 
δεί έζησ θαη κεξηθέο θσηνγξαθίεο ηεο θαηαιαβαίλεη εύθνια ην γηαηί). 
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Απην ην άξζξν γηα ηελ ηζηνξία ηεο ππνβξύρηαο θσηνγξαθίαο έρεη 
δεκνζηεπηεί θαη ζην ΦΩΣΟΓΡΑΦΗΘΟ ΔΗΓΩΙΟ 

 O Μαγεπηηθφο Κφζκνο ηεο 

Τπνβξχρηαο Φσηνγξαθίαο 
Εηζαγσγή 

Σν ππνβξχρην βαζίιεην ζπλερίδεη εδψ θαη αηψλεο λα ζπλαξπάδεη ηνλ άλζξσπν. 

Φηινμελεί κία αηέιεησηε πνηθηιία ζαιάζζηαο δσήο ζε φια ηα ζρήκαηα, κεγέζε θαη 

ρξψκαηα. Δπηπρψο ζηηο κέξεο καο νη ππνβξχρηεο θαηαδχζεηο θαη νη θαηαδχζεηο 

κε αλαπλεπζηήξα έρνπλ γίλεη πην πξνζηηέο απφ πνηέ. Καη ράξε ζε λέα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, αθφκα θαη νη εξαζηηέρλεο δχηεο έρνπλ πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα λα απαζαλαηίδνπλ εηθφλεο φισλ απηψλ ησλ αμέραζησλ αμηνζέαησλ 

θαη λα κνηξάδνληαη ηηο κνλαδηθέο απηέο εκπεηξίεο κε εθείλνπο πνπ δελ επηιέγνπλ 

ηελ θαηάδπζε. 

Γηα λα ζαο βνεζήζεη λα απνιαχζεηε ζην έπαθξν ηελ ππνβξχρηα θσηνγξαθηθή 

εκπεηξία, ε Olympus δεκηνχξγεζε απηφλ ην ζχληνκν νδεγφ. 

Ο απαηηνύκελνο εμνπιηζκόο 

Σν ηη ρξεηάδεζηε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεηε ζέζεη. 

Αλ απιψο ζέιεηε λα απαζαλαηίζεηε ζηηγκηφηππα θαηά ηε δηάξθεηα κίαο 

θαηάδπζεο κε αλαπλεπζηήξα, απηφ πνπ ρξεηάδεζηε είλαη κία αδηάβξνρε ζήθε 

πξνζηαζίαο ηεο Olympus.                                                                                                                                           

Δίλαη αδηάβξνρεο ζε πνιιά κέηξα βάζνο θαη πξνζηαηεχνπλ ηε κεραλή ζαο θαη 

απφ ξχπνπο ή αθαζαξζίεο.Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα πξνηηκήζεηε κία απφ ηηο 

αδηάβξνρεο θαη αλζεθηηθέο ζε θξαδαζκνχο θσηνγξα- θηθέο κεραλέο ηεο 

Olympus, πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκ- νπνηήζεηε ζε αξθεηά κέηξα θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, αθφκα θαη ρσξίο εηδηθή πξνζηαηεπηηθή ζήθε. Γηα ηνπο 

δχηεο κεγαιχηεξνπ βάζνπο απαηηείηαη ππνβξχρηα ζήθε, εμαηηίαο ηεο 

κεγαιχηεξεο πίεζεο ηνπ λεξνχ. Οη ππνβξχρηεο ζήθεο ηεο Olympus είλαη 

αδηάβξνρεο ζε βάζνο λεξνχ έσο θαη 40 ή 60 κέηξα* θαη επηηξέπνπλ ζηε κεραλή 

λα δηαηεξεί ην πιήξεο θάζκα ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Ζ Olympus πξνζθέξεη 



ηνπιάρηζηνλ κία ιχζε γηα θάζε βαιάληην θαη θαηεγνξία απφδνζεο ζηνπο 

ππνβξχρηνπο θσηνγξάθνπο, απφ εξαζηηέρλεο έσο θαη επαγγεικαηίεο ρξήζηεο 

D-SLR. * αλάινγα κε ην κνληέιν 

Σπκβνπιέο γηα ππνβξύρηα θσηνγξαθία 

1. Πιεζηάζηε αξθεηά. Κάησ απφ ην λεξφ ην θσο είλαη ιηγφηεξν. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη πξέπεη λα πιεζηάζεηε πεξηζζφηεξν ζην ζέκα ζαο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

έθζεζή ηνπ. ζν απμάλεηαη ε απφζηαζε, ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα κπνξεί λα 

δηαζιάζνπλ ηηο αθηίλεο θσηφο θαη λα επεξεάζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο 

θσηνγξαθίαο. 

2. Κηλεζείηε πην αξγά. Έηζη δε ζα αλαθηλήζεηε ην λεξφ θαη δε ζα δηεγείξεηε ηα 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα. Δπηπιένλ ηα ςάξηα είλαη αξθεηά ληξνπαιά φληα, αλ 

ινηπφλ θηλήζηε πην αξγά γχξσ ηνπο κεηψλεηαη ν θίλδπλνο λα ηα δηψμεηε 

ηξνκάδνληάο ηα. 

3. Υξεζηκνπνηήζηε νπίζζην θσηηζκφ. Γεληθά ηα απνηειέζκαηα είλαη θαιχηεξα 

φηαλ ην θσο έξρεηαη πίζσ απφ ην θσηνγξάθν (εθηφο θαη αλ επηζπκείηε ιήςε 

ζηινπέηαο). 

4. Φσηνγξαθίζηε πξνο ηα επάλσ. Δλαιιαθηηθά κπνξείηε λα εθκεηαιιεπηείηε ην 

δηαζέζηκν θσο, εζηηάδνληαο κε ειαθξηά θιίζε ηεο θσην- γξαθηθήο κεραλήο 

πξνο ηα επάλσ, πξνζέρνληαο παξάι- ιεια ψζηε λα κελ ζηνρεχεηε απεπζείαο 

ζην θσο. 

5. Μείλεηε ζηα ξερά. Ζ ιήςε θσηνγξαθηψλ ζε κηθξφ βάζνο γεληθά απνδίδεη 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, θαζψο ππάξρεη πεξηζζφηεξν θπζηθφ θσο θαη ηα 

ρξψκαηα απνηππψλνληαη θαιχηεξα. 

6. Μείλεηε καθξηά απφ ην βπζφ. Αλ αλαηαξάμεηε ην βπζφ ζα πξνθαιέζεηε ηε 

δηέγεξζε αλεπηζχκεησλ ζσκαηηδίσλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα αιινηψζεη ηηο 

θσηνγξαθίεο ζαο. Δπηπιένλ κπνξεί λα βιάςεη θάπνηα ζαιάζζηα φληα. 

7. Κξαηήζηε ηελ αλαπλνή ζαο φηαλ βγάδεηε κία θσηνγξαθία. Οη θπζαιίδεο αέξα 

πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ εθπλνή κπνξεί λα ηξνκάμνπλ θαη λα δηψμνπλ ηα 

ςάξηα, ελψ φηαλ θξαηάηε ηελ αλαπλνή ζαο ε θσην- γξαθηθή κεραλή είλαη 

ζηαζεξφηεξε. 

8. Κξαηήζηε ηε κεραλή ζηαζεξή. Γηα λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπ 

θνπλήκαηνο ηεο κεραλήο, δνθηκάζηε λα ηελ θξαηήζεηε κε ηα δπν ζαο ρέξηα ελψ πηέδεηε 

ηνπο αγθψλεο πάλσ ζην ζψκα ζαο. 

9. Μπείηε αξγά κέζα ζην λεξφ. Μελ βνπηάηε ζην λεξφ κε ηε κεραλή ζαο, θαζψο έηζη 

αζθείηαη άζθνπε πνζφηεηα κεραληθήο έληαζεο ζηε κεραλή θαζψο θαη ηελ αδηάβξνρε ή 

ππνβξχρηα ζήθε ζαο. 

10. Πξνεηνηκάζηε ηε κεραλή πξηλ βνπηήμεηε. Κάληε ην ζε ζηεγλφ πεξηβάιινλ θαη αξθεηά 

λσξίηεξα θαη αθήζηε ηε ζπζθεπαζία κε ηδει ζηιηθφλεο κέζα ζηελ αδηάβξνρε ή ππνβξχρηα 

ζήθε γηα κεξηθέο ψξεο πξηλ απφ ηε ρξήζε ηεο θάησ απφ ην λεξφ. 

11 θφθθηλν ρξψκα ζα μεζσξηάζεη ηειείσο. Θπκεζείηε φηη αλ ρξεζηκνπνηείηε 



θιαο, ην θσο πξέπεη λα ηαμηδέςεη κέρξη ην ζέκα θαη λα επηζηξέςεη θαη κεηψζηε 

ηε κέγηζηε απφζηαζε θαηά ην ήκηζπ. 

Σσκαηίδηα 

Σν λεξφ είηε ιίγν είηε πνιχ πεξηέρεη αησξνχκελα ζσκαηίδηα. Ζ πνζφηεηά ηνπο 

εμαξηάηαη απφ δηάθν- ξνπο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

θαζαξφηεηα ηνπ πδάηηλνπ ζψκαηνο, ε επνρή ηνπ ρξφλνπ θαη νη αλαηαξάμεηο ζε 

κία δεδνκέλε ζηηγκή. Σα ζσκαηίδηα είλαη γεληθά κεγαιχηεξα απφ εθείλα πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ αέξα θαη έηζη είλαη πην πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ην θσηνγξαθηθφ 

απνηέιεζκα. Σα πην ζπλεζηζκέλα απνηειέζκαηα είλαη κεησκέλε αληίζεζε θαη 

επθξίλεηα (θνπθίδεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε θσηνγξαθία), θαζψο θαη κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ θσηφο, εθφζνλ ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα επίζεο δηαζινχλ ηηο 

αθηίλεο θσηφο. 

Γεληθέο ζπκβνπιέο: 

• Αλ είλαη δπλαηφ, θάλεηε θαηαδχζεηο κε θαιφ θαηξφ                                                                                                            

• Λάβεηε ππφςε ζαο ην απνηέιεζκα θηιηξαξίζκαηνο ησλ ρξσκάησλ θαζψο 

απμάλεηαη ε απφζηαζε                       • Υξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία bracketing 

έθζεζεο ηεο θσηνγξαθηθήο ζαο κεραλήο(αλ ππάξρεη)                     • πρλά είλαη 

απαξαίηεηε ε ρξήζε θιαο 

Δηαθνξέο κεηαμύ θσηνγξαθίαο ζηελ μεξά θαη θάησ από ην 

λεξό 

Φξώκαηα 

ζν πην βαζηά θάησ απφ ην λεξφ ηαμηδεχεη ην θσο, ηφζν πεξηζζφηεξα ρξψκαηα 

ηνπ θάζκαηνο ηεο ίξηδαο ράλνληαη. Απηφ μεθηλά απφ ηα ρξψκαηα κε κεγάια κήθε 

θχκαηνο (ην θφθθηλν ζε βάζνο πεξίπνπ 3 – 5 κ.) θαη ζπλερίδεη κε ηα ρξψκαηα 

κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο (ην κπιε ζε βάζνο πεξίπνπ 20 κ.). Ζ απψιεηα ησλ 

ρξσκάησλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη κφλν θάζεηα, αιιά θαη νξηδφληηα. Έηζη ινηπφλ, 

αλ απαζαλαηίδεηαη έλα θφθθηλν ζέκα απφ απφζηαζε άλσ ησλ5κ., αθφκα θαη αλ 

βξίζθεζηε θνληά ζηελ επηθάλεηα, ην 

Φσηηζκόο 

Δπεηδή έλα κέξνο ησλ αθηίλσλ θσηφο αλαθιψληαη φηαλ πέθηνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ λεξνχ, θάησ απφ ην λεξφ ην θσο είλαη ιηγφηεξν απφ φηη ζηελ μεξά. ζν πην 

ρακειή είλαη ε γσλία πηψζεο ηνπο, φπσο λσξίο ην πξσίή αξγά ην απφγεπκα, 

θαη φζν πην αλψκαιε είλαη ε επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, ηφζν πεξηζζφ- ηεξν 

αλαθιψληαη νη αθηίλεο θσηφο. Έηζη ινηπφλ επηηπγράλνληαη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα φηαλ νη ζάιαζζα είλαη ήξεκε θαη ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο, φηαλ ν 

ήιηνο βξίζθεηαη ζην δελίζ ηνπ. Δπίζεο κελ μερλάηε φηη ιφγσ ηεο ππθλφηεηαο ηνπ 

λεξνχ, φζν πην βαζηά πεγαίλεηε, ηφζν ζθνηεηληάδεη, κέρξη λα θηάζεηε ην απφιπην 

ζθνηάδη. Οη δηαθνξέο ησλ ππνβξχρησλ ζπλζεθψλ θάλνπλ ηηο απνζηά- ζεηο λα 

θαίλνληαη πην ζχληνκεο θαηά ην ελ ηέηαξην. Απηφ ζεκαίλεη φηη έλα αληηθείκελν 

πνπ θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 3 κέηξσλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 4 

κέηξα καθξηά. Θπκεζείηε ην φηαλ ρξεζηκνπνηείηε ην θιαο θάησ απφ ην λεξφ θαη 



ππνινγίδεηε ηελ απφζηαζε ηνπ ζέκαηφο ζαο. 

Σπκβνπιέο: • Γηα ιήςεηο κηθηνχ θσηηζκνχ (φπνπ ρξεζηκνπνηείηε ζπλδπαζκφ 

θπζηθνχ θσηφο θαη θιαο), εζηηάζηε ζην ζέκα, κε ηε κεραλή ειαθξψο θεθιηκέλε 

πξνο ηα πάλσ, γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε θπζηθφ θσο ζην θφλην θαη ην θιαο γηα 

λα θσηίζεηε ην θχξην ζέκα. 

• ηαλ θσηνγξαθίδεηε ζέκαηα θάησ αθξηβψο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ, 

κπνξείηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο λα απελεξγνπνηήζεηε ην θιαο, θαζψο ππάξρεη 

άθζνλν θπζηθφ θσο ζε ηφζν κηθξφ βάζνο. 

Φξήζε ηνπ θιαο 

Αλ δε βγάδεηε θσηνγξαθίεο κφλν ζε κηθξφ βάζνο, φπνπ ππάξρεη άθζνλν ειηαθφ 

θσο, ζπλήζσο ζα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θιαο γηα λα βγάιεηε θαιά 

εθηεζεηκέλεο θσηνγξαθίεο. Δπηπρψο νη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθηθέο κεραλέο 

πιένλ δηαζέηνπλ ελζσκαησκέλν θιαο. Αθφκα θαη εθείλα πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζηηο κεραλέο κηθξνχ κεγέζνπο είλαη ελ γέλεη επαξθή γηα ηηο πην θνηλέο ζπλζήθεο 

θσηνγξάθηζεο. Ωζηφζν ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, φπσο λπρηεξηλή θαηάδπζε, 

επξπγψληα θσηνγξάθηζε, ιήςε ζε κεγάιν βάζνο θ.ν.θ., είλαη ζπρλά απαξαίηεηε 

ε ρξήζε κίαο ζπκπιεξσκαηηθήο πεγήο θσηηζκνχ (φπσο ππνβξχρηνπ θαθνχ) ή 

αλ είλαη δηαζέζηκε γηα ηε δηθή ζαο κεραλή, κία εμσηεξηθή κνλάδα θιαο. Δλψ 

αξθεηέο κεραλέο ηεο Olympus κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε εμσηεξηθφ θιαο (αλ 

ππάξρεη δηαζέζηκε ε αληίζηνηρε ππνβξχρηα ζήθε), ε επηινγή ρξήζεο 

εμαξηεκέλνπ θιαο είλαη επίζεο δηαζέζηκε γηα κνληέια πνπ δε δηαζέηνπλ 

θαλνληθή ζχλδεζε εμσηεξηθνχ θιαο. To εμαξηεκέλν θιαο ελεξγνπνηείηαη απφ ην 

ελζσκαησκέλν θιαο. πλδέεηαη κε κία δηάηαμε θσηηζκνχ πνπ κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ηελ πξφηππε ππνδνρή ηξηπφδνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο 

ησλ ππνβξπρίσλ ζεθψλ ηεο Olympus. 

• Έλαο δηαρπηήο θσηφο ζην θιαο βνεζά ζηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ιεο νη ππνβξχρηεο θαη αδηάβξνρεο πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο ηεο Olympus 

δηαζέηνπλ απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ. 

• Καηά ηελ αγνξά ελφο εμαξηεκέλνπ θιαο, ζπκεζείηε λα ειέγμεηε φηη είλαη 

ζρεδηαζκέλν γηα ρξήζε κε ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο (κε ηελ νλνκαζία 

ςεθηαθφ εμαξηεκέλν θιαο) θαη ιεηηνπξγεί ζηε δηθή ζαο (πνιιέο ςεθηαθέο 

κεραλέο κηθξνχ κεγέζνπο εθπέκπνπλ δχν θιαο θάζε θνξά, ην έλα γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ιεπθνχ θαη ην άιιν σο ην βαζηθφ θιαο θαη ην 

εμαξηεκέλν θιαο πξέπεη λα κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζε απηφ). 

Γηα αθφκα πην επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, ηα ζπζηήκ- αηα θσηνγξαθηθψλ 

κεραλψλ SLR, δηεπθνιχλνπλ ηνπο θσηνγξάθνπο λα αιιάδνπλ ηνπο θαθνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ψζηε λα ηαηξηάδνπλ απφιπηα ζηηο εθάζηνηε αλάγθεο ηνπο. 

Σπκβνπιέο:                                                                                                                                                                                       

• Ζ βέιηηζηε απφζηαζε ιήςεο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη απφ 60 cm 

έσο 120 cm. 

• Υξεζηκνπνηήζηε ηηο πξνεπηιεγκέλεο ιεηηνπξγίεο ππνβξχρηαο ιήςεο ηεο 



κεραλήο ζαο φζν πην ζπρλά γίλεηαη (αλ ππάξρνπλ: Τπνβξχρηα Δπξπγψληα, 

Τπνβξχρηα Macro, Τπνβξχρηα ζηηγκηφηππα, θ.ν.θ.). 

• κηθξχλεηε ή κεγεζχλεηε κε ην θαθφ γηα λα θαδξάξεηε ην ζέκα ζαο (ζπκεζείηε 

φκσο φηη ηα ρξψκαηα μεζσξηάδνπλ φζν πην πνιχ απνκαθξχλεζηε απφ ην ζέκα). 

Γεληθέο ιήςεηο 

ήκεξα νη πεξηζζφηεξεο θσηνγξαθηθέο κεραλέο δηαζέηνπλ ηππηθφ θαθφ zoom 

πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληεπεμέιζεη ζε έλαλ ηθαλφ αξηζκφ ζπλζεθψλ 

θσηνγξάθηζεο. Δθηφο απφ απζφξκεηα ζηηγκηφηππα κπνξείηε επίζεο λα 

απαζαλαηίζεηε κνηίβα, φπσο πνξηξαίηα ζαιάζζησλ φλησλ, κηθξά θνπάδηα 

ςαξηψλ, θσηνγξαθίεο άιισλ δπηψλ ή ελφο ρξσκαηηζηνχ θνξαιιηνγελνχο 

πθάινπ, γηα λα νλνκάζνπκε θάπνηεο κφλν δπλαηφηεηεο. Γηα ηε κεγάιε 

πιεηνςεθία ησλ ιήςεσλ απηφ ζα είλαη αξθεηφ, εηδηθά αλ ρξεζηκνπνη είηε ηηο 

ιεηηνπξγίεο ππνβξχρηαο ιήςεο ηεο κεραλήο(φπνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο). 

Παξφια απηά ππάξρνπλ δηάθνξεο ζπλζήθεο θσηνγξάθηζεο, φπνπ ζα ήηαλ 

ρξήζηκεο εηδηθέο ηερληθέο θαη αθφκα θαη ζπκπιεξσκαηηθφο εμνπιηζκφο. Γηα 

παξφ- κνηεο πεξηπηψζεηο θάπνηεο ππνβξχρηεο ζήθεο επηηξέπνπλ ηελ 

πξνζάξηεζε θαθψλ κεηαηξνπήο γηα ηε δηεπθφιπλζε θαιχηεξσλ επξπγψλησλ 

ιήςεσλ ή ιήςεσλ macro. 

Σπκβνπιέο:                                                                                                                                                             

• Υξεζηκνπνηήζηε ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία πιάλνπ ζηε κεραλή ζαο, εθφζνλ 

δηαηίζεηαη(πνιιέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο Olympus κηθξνχ κεγέζνπο δηαζέηνπλ 

εηδηθή ιεηηνπξγία macro, ελψ θάπνηεο δηαζέηνπλ αθφκα θαη ιεηηνπξγία 

ππνβξχρηαο macro). 

• Λάβεηε ππφςε ηελ ειάρηζηε απφζηαζε εζηίαζεο ηεο θσηνγξαθηθήο ζαο 

κεραλήο θαη κελ πιεζηάζεηε πεξηζζφηεξν (δηαθνξεηηθά ηα απνηειέζκαηα ζα 

είλαη απιψο ζνιά). 

• Αλ ε κεραλή ζαο δηαζέηεη ρεηξνθίλεην έιεγρν δηαθξάγκαηνο, θιείζηε ην 

δηάθξαγκα φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη (πςειφο αξηζκφο F-stop, π.ρ.: F5,6) γηα λα 

απνδνζεί κεγαιχηεξν βάζνο πεδίνπ (πνπ ζεκαίλεη εζηίαζε κεγαιχηεξνπ 

ηκήκαηνο ηεο θσηνγξαθίαο). 

• Γηα ιήςεηο macro θηλνχκελσλ ζεκάησλ, είλαη θαιχηεξα λα ρξεζηκνπνηείηε ηε 

ιεηηνπξγία ζπλερφ- κελεο απηφκαηεο εζηίαζεο (εθφζνλ δηαηίζεηαη). 

• Ζ θσηνγξάθηζε macro είλαη πνιχ θαιή επηινγή ζε άζρεκεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο. 

Λήςεηο macro πνπ θόβνπλ ηελ αλάζα 

Ζ θσηνγξάθηζε ζεκάησλ ζε πην θνληηλέο απνζηάζεηο αλαθέξεηαη σο 

θσηνγξαθία macro. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είλαη ζπγθξηηηθά εχθνιν λα 

βγάιεηε θνληηλέο ππνβξχρηεο θσηνγξαθίεο. Ζ ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε κεηαμχ 

θσηνγξάθνπ θαη ζέκαηνο ζεκαίλεη φηη ηα ρξψκαηα ζα είλαη πινχζηα θαη ζα 

ππάξρνπλ ιηγφηεξα αησξνχκελα ζσκαηίδηα ζην λεξφ πνπ επεξε- άδνπλ ηελ 



επθξίλεηα. Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπ θιαο ζα δηαζθαιίζεη έλα θαιφ επίπεδν 

έθζεζεο θαη νξζήο αλαπαξαγσγήο ρξσκάησλ. Ωζηφζν, ελψ είλαη ζρεηηθά 

εχθνιν λα θάλεηε κία ιήςε macro, κπνξεί λα πάξεη αξθεηφ ρξφλν κέρξη λα 

βξείηε ην ηέιεην κνηίβν. Λακβάλνληαο φκσο ππφςε φηη ην ζέκα κίαο ιήςεο 

macro ζα θαηαιάβεη ην κεγαιχηεξν ρψξν ηνπ θάδξνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα 

απνηειεί αδηακθηζβήηεηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηεο ζχλζεζεο, ε επηκνλή ζαο λα 

βξείηε ην θαηάιιειν ζέκα, ζίγνπξα ζα ζαο αληακείςεη. ηελ πνηφηεηα εηθφλαο, 

φπσο αλαθέξζεθε λσξίηεξα. Ο θσηηζκφο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαηά ηε ιήςε 

επξπγψλησλ θσηνγξαθηψλ θαη ζπληζηάηαη γηα ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ θσηηζκνχ 

ηνπ πεξηβάιινληνο γηα ην θφλην (θσηνγξαθίδνληαο κε ειαθξψο θεθιηκέλε πξνο 

ηα πάλσ ηε κεραλή θαη ζε κηθξφ βάζνο) θαη θαηά ηε ρξήζε θιαο γηα θσηηζκφ 

ηνπ ζέκαηνο. 

Σπκβνπιέο:                                                                                                                                                                                      

• Αλ είλαη δηαζέζηκε, ρξεζηκνπνηήζηε ηελ θαηάιιειε ιεηηνπξγία ζθελήο ζηε 

κεραλή ζαο (νξηζκέλα κνληέια Olympus δηαζέηνπλ επξπγψληα ππνβξχρηα 

ιεηηνπξγία) 

Λήςε θσηνγξαθηώλ επξείαο γσλίαο                                                                                           
Οη επξπγψληεο ιήςεηο δεκηνπξγνχληαη ζκηθξχλνληαο φζν πεξηζζφηεξν γίλεηαη 

(κεηψλνληαο ην εζηηαθφ κήθνο). πσο θαη ζηελ μεξά, έηζη κπνξείηε λα 

απαζαλαηίζεηε πεξηζζφηεξα πξάγκαηα ζε κία θσηνγξαθία, θάηη πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα θσηνγξάθνπο κε ηελ ηθαλφηεηα λα πιεζηάδνπλ ζην ζέκα 

ηνπο, ελψ πξνζαξκφδνπλ ην κνηίβν ηνπο ζηα φξηα ηνπ θάδξνπ. Δπηπιένλ είλαη 

εθπιεθηηθφ γηα ηε ιήςε κεγάισλ ζεκάησλφπσο δηαβνιφςαξα θαη θαξραξίεο. 

Αληίζεηα κε ηελ μεξά, σζηφζν, ε ρξήζε ηεο επξείαο γσλίαο γηα ηε ιήςε 

παλνξακηθψλ ππνβξχρησλ θσηνγξαθηψλ γεληθά δελ απνδίδεη θαιά 

απνηειέζκαηα, ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο δσληάληαο ησλ ρξσκάησλ, θαζψο 

απμάλεηαη ε απφζηαζε θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ 

• Ζ επξπγψληα θσηνγξάθηζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά πξνηίκεζε ζε εκέξεο κε 

ήιην (πεξηζζφηεξν θπζηθφ θσο). 

• Πξνζπαζήζηε λα δεκηνπξγήζεηε ηελ αίζζεζε ησλ δηαζηάζεσλ ζηηο ζπλζέζεηο 

ζαο ζπκπεξηιακβάλνληαο έλα πξνζθήλην θαη έλα θφλην ζηηο θσηνγξαθίεο ζαο. 

• Μελ απνγνεηεχεζηε αλ νη πξψηεο ζαο ιήςεηο δελ παξνπζηάδνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα, ζπλερίζηε ηελ πξνζπάζεηα. Ζ ιήςε θαιψλ ππνβξχ- ρησλ 

επξπγψλησλ θσηνγξαθηψλ πξνυπνζέηεη ππνκνλή θαη εμάζθεζε. 

Σπκβνπιέο:                                                                                                                                                                                          

• Σν ζέκα πξέπεη λα θαιχπηεη ηα 2/3 ηεο θσηνγξαθίαο. • Πξνζπαζήζηε λα 

πξνζεγγίζεηε ηα ςάξηα απφ κπξνζηά, έηζη δε ζα ηξνκάμνπλ ηφζν εχθνια. • Ζ 

ππνκνλή θαη ε ηαρχηεηα είλαη αξεηέο πνπ ζαο αληακείβνπλ φηαλ ζέιεηε λα 

απαζαλαηίζεηε ςάξηα. • Αλ δηαζέηεηε θάπνην γλσζηηθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ ςαξηψλ, απμάλνληαη νη επθαηξίεο λα ηα απαζαλαηίζεηε κε ηε 

κεραλή ζαο. 



Απαζαλαηίδνληαο ςάξηα θαη άιια θηλνύκελα ζαιάζζηα όληα 

Σα πεξηζζφηεξα ςάξηα είλαη πεξίεξγα αιιά θαη ληξνπαιά φληα. Δπηπρψο δχν 

βαζηθά πξάγκαηα κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο επθαηξίεο ζαο λα ηα 

απαζαλαηίζεηε κε ηε θσηνγξαθηθή ζαο κεραλή: α) λα κελ ηα πιεζηάδεηε 

ππεξβνιηθά θαη β) λα πξνζαξκφδεηε ηηο ξπζκίζεηο ηεο κεραλήο πξηλ 

πξνζεγγίζεηε ην ζέκα ζαο, έηζη ψζηε λα είζηε έηνηκνη λα ην απαζαλαηίζεηε 

ακέζσο. Σν επίπεδν zoom πνπ επηιέγεηε ζην θαθφ ζαο εμαξηάηαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ ςαξηνχ: κεγεζχλεηε γηα κηθξά ςάξηα (θνληηλφ πιάλν) θαη ζκηθξχλεηε 

γηα κεγαιχηεξα (επξχηεξε γσλία). 

Σπκβνπιέο: • Υξεζηκνπνηήζηε δηαθνξεηηθά είδε θσηηζκνχ θαη δνθηκάζηε εθέ 

κηθηνχ θσηηζκνχ. • Γνθηκάζηε ηε ιήςε απφ αζπλήζηζηεο γσλίεο γηα πην 

ελδηαθέξνπζεο πξννπηηθέο. • Υξεζηκνπνηήζηε ηε ιεηηνπξγία bracketing έθζεζεο 

ηεο θσηνγξαθηθήο ζαο κεραλήο (αλ δηαηίζεηαη). • Φσηνγξαθίζηε ην ζέκα ζαο κε 

ην θσο λα βξίζθεηαη πίζσ απφ απηφ γηα λα απαζαλαηίζεηε ηε ζηινπέηα ηνπ. • 

Υξεζηκνπνηήζηε ηελ παξέα ζαο ζηηο θαηαδχζεηο σο ζέκα γηα λα εμαζθεζείηε σο 

πξνο ηηο δεκηνπξγηθέο ηερληθέο θσηνγξάθηζεο. • Με δηζηάζεηε λα 

πεηξακαηηζηείηε. 

Δεκηνπξγηθέο πηπρέο 

Ο ππνβξχρηνο θφζκνο ζαο δίλεη κία εθπιεθηηθή δπλαηφηεηα λα απειεπζεξψζεηε 

ηνλ πην δεκηνπξγηθφ ζαο εαπηφ. Υάξε ζηηο δηάθνξεο δπλαηέο πεγέο θσηηζκνχ 

(θπζηθνχ, θιαο, ηερλεηνχ) δεκηνπξγείηαη ην ηδαληθφηεξν πιαίζην γηα 

πεηξακαηηζκνχο. ηαλ γηα παξάδεηγκα εξγάδεζηε κε θπζηθφ θσηηζκφ, κπνξείηε 

λα έρεηε απίζαλα απνηειέζκαηα βγάδνληαο θσηνγξαθίεο απφ θάησ πξνο ηα 

πάλσ κε κεγάινπο ρξφλνπο έθζεζεο. Έηζη κπνξείηε λα δηαθξίλεηε ην κνλνπάηη 

πνπ ζρεκαηίδνπλ νη δέζκεο ηνπ θσηφο ζην λεξφ. Ζ θσηνγξάθηζε κε ηερλεηέο 

πεγέο θσηηζκνχ, φπσο ιηκάληα ή εμέδξεο πξνζγείσζεο, κπνξεί επίζεο λα έρεη 

πνιχ δεκηνπξγηθά απνηειέζκαηα. Με δηζηάζεηε λα παξαβείηε θάπνηνπο θαλφλεο 

ηεο θσηνγξαθίαο, είλαη ε πην θαηάιιειε ζηηγκή λα ην θάλεηε! Καη κελ μερλάηε 

φηη δελ πεξηνξίδεζηε κφλν ζε 36 θσην γξαθίεο, ρξεζηκνπνηψληαο κία θάξηα 

κλήκεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα βγάιεηε εθαηνληάδεο 

θσηνγξαθίεο πξηλ ρξεηαζηεί λα μαλαβγείηε απφ ην λεξφ. 

Μεηά από θάζε θαηάδπζε 

• θνππίζηε ηηο ζηαγφλεο λεξνχ απφ ηε ζήθε• Βγάιηε ηελ ςεθηαθή κεραλή απφ 

ηε ζήθε• Ξεπιχλεηέ ηε κε θαζαξφ λεξφ• ηεγλψζηε ηε ζήθε 

Απνθεύγεηε λα απνζεθεύεηε ηε ζήθε ζηα εμήο ζεκεία                                                                                                    

• Μέξε κε αζπλήζηζηα πςειέο ή ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή αθξαίεο δηαθπκάλζεηο 

ζεξκνθξαζίαο• Μέξε κε εθηεζεηκέλεο εζηίεο θσηηάο• Μέξε κε πηεηηθέο νπζίεο• 

Μέξε κε θξαδαζκνχο 

Τη λα θάλεηε ζε πεξίπησζε πνπ εληνπίδεηε δηαξξνή ή όηαλ ε ζήθε ζπάζεη 

θαη ρξεηάδεηαη επηζθεπή 



• Δπηθνηλσλήζηε κε έλα θέληξν επηζθεπήο ή κε ηνλ πξνκεζεπηή ζαο 

Σπληήξεζε 

• Οπνηαδήπνηε εμαξηήκαηα θαη αμεζνπάξ πξέπεη λα αγνξάδνληαη απφ ην γλήζην 

θαηαζθεπαζηή • Μπνξείηε επίζεο λα παξαγγείιεηε εμαξηήκαηα ζε κεγάια 

θαηαζηήκαηα πψιεζεο ππνινγηζηψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θαη εηδηθά  θαηαζηήκαηα 

πψιεζεο θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ 

• Υξεζηκνπνηείηε κφλν γλήζηα αληαιιαθηηθά εμαξηήκαηα 

Ειέγμηε θαη κελ μερλάηε Σπληήξεζε & ππνζηήξημε 

Ειέγμηε πξηλ βξαρείηε, πξνεηνηκαζία ηεο κεραλήο θαη ηνπ ππνβξύρηνπ 

πεξηβιήκαηνο 

• Διέγμηε ηηο κπαηαξίεο • Διέγμηε ηε δηαζέζηκε ρσξεηηθφηεηα ηεο θάξηαο  κλήκεο                    

• Διέγμηε ηνπο θπθιηθνχο δαθηπιίνπο (ηζηκνχρεο) ηεο ππνβξχρηαο ζήθεο                                      

• Βεβαησζείηε φηη ε κεραλή είλαη ελεξγνπνηεκέλε, αλ είλαη απαξαίηεην, πξηλ ηελ 

ηνπνζεηήζεηε ζην πεξίβιεκα  • Δθηειέζηε μερσξηζηνχο ειέγρνπο ηφζν ηνπ 

ππνβξχρηνπ πεξηβιήκαηνο φζν θαη ηεο κεραλήο πξηλ απφ θάζε θαηάδπζε γηα λα 

απνθχγεηε νπνηεζδήπνηε αλεπηζχκεηεο εθπιήμεηο* 

α) Βεβαησζείηε φηη ε ζήθε είλαη αδηάβξνρε 

β) Διέγμηε ηε ιεηηνπξγία ηεο κεραλήο πξηλ ηελ ηνπνζεηήζεηε ζηε ζήθε* 

ζπκβνπιεπηείηε ην εγρεηξίδηφ ζαο γηα ιεπηνκεξείο νδεγίεο 

Μελ μερλάηε 

• Φξνληίζηε ηδηαίηεξα λα ζέβεζηε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εηζέξρεζηε. Να 

ζπκάζηε φηη πξφθεηηαη γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ άιισλ έκβησλ φλησλ 

• Με θνβίδεηε ή παξελνριείηε ρσξίο ιφγν ηε ζαιάζζηα δσή 

• Οη θνξαιιηνγελείο χθαινη είλαη εχζξαπζηνη, κελ ηνπο ρξεζηκνπνηείηε γηα λα 

ζηαζεξνπνηήζηε θαη/ή λα ζηαζεξνπνηείηε ηε θσηνγξαθηθή ζαο κεραλή 

• Πξνζέρεηε ην βάζνο ζην νπνίν βξίζθεζηε θαη ηελ ψξα πνπ κέλεηε θάησ απφ ην 

λεξφ 

• Θπκεζείηε φηη ε αζθάιεηα είλαη βαζηθφο παξάγνληαο. Μελ θαηαδχεζηε πνηέ 

κφλνη 

 



           ΤΠΟΒΡΤΧΙΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 

ΕΙΑΓΩΓΗ:                                                                                                                                                                                             
Σο υποβρφχιο βαςίλειο ςυνεχίηει εδϊ και αιϊνεσ να ςυναρπάηει τον άνκρωπο. Φιλοξενεί μία ατζλειωτθ 

ποικιλία καλάςςιασ ηωισ ςε όλα τα ςχιματα, μεγζκθ και χρϊματα. Ευτυχϊσ ςτισ μζρεσ μασ οι 

υποβρφχιεσ καταδφςεισ και οι καταδφςεισ με αναπνευςτιρα ζχουν γίνει πιο προςιτζσ από ποτζ. Και χάρθ 

ςε νζα τεχνολογικά επιτεφγματα, ακόμα και οι εραςιτζχνεσ δφτεσ ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα να 

απακανατίηουν εικόνεσ όλων αυτϊν των αξζχαςτων αξιοκζατων και να μοιράηονται τισ μοναδικζσ αυτζσ 

εμπειρίεσ με εκείνουσ που δεν επιλζγουν τθν κατάδυςθ.  

 

 

 



ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: Ζ ηζηνξία ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ζάιαζζα θαη κε δξαζηεξηόηεηεο δίπια θαη κέζα ζ'απηή 

,ήηαλ θπζηθό ινηπόλ κε ηελ αλαθάιπςε ηεο θσηνγξαθίαο ην ελδηαθέξνλ ησλ 

πξώησλ θσηνγξάθσλ γξήγνξα λα ζηξαθεί θαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο 

εηθόλσλ κέζα ζην λεξό. 

Όπσο θαη ζηελ αλαθάιπςε ηεο θσηνγξαθίαο έηζη θαη ζηελ ππνβξύρηα 

θσηνγξαθία Γάιινη θαη Άγγινη εξίδνπλ γηα ην πνηνο ηξάβεμε ηελ πξώηε 

θσηνγξαθία ,αιιά όια δείρλνπλ όηη έλαο Άγγινο ν William Thopmson 

ηξάβεμε ηελ πξώηε ππνβξύρηα θσηνγξαθία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1856.Ο 

Thopson αλ θαη δηθεγόξνο δηαθξίζεθε ζε πνιινύο ηνκείο ζαλ "εξαζηηέρλεο 

θπζηνδίθεο" όζν αθνξά ηε ζαιάζζηα δσή εηδηθά ηα θύθηα θαη ηα ζαιάζζηα 

καιάθηα θαη ρξεζηκνπνίεζε από λσξίο ην θαηλνύξγην κέζν ηεο θσηνγξαθίαο 

γηα ηηο αλάγθεο θαηαγξαθήο ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ. Παξόια απηά ε ηδέα γηα 

ηελ ππνβξύρηα θσηνγξαθία ηνπ ήξζε ζαλ έλα θηελό κέζν παξαηήξεζεο ηεο 

αληνρήο θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ππνβξύρησλ θαηαζθεπώλ ,παξαηεξώληαο κηα 

απνβάζξα πνπ ηελ έδεξλαλ ηα θύκαηα. 

Αληίζηνηρνπο πεηξακαηηζκνύο έθαλαλ θαη ν γεξκαλόο Ludwig Bauer ,ν γάιινο 

Ernest Bazin θαη πνιινί άιινη κέρξη λα θηάζνπκε ζηηο πξώηεο ππνβξύρηεο 

θσηνγξαθίεο πνπ ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα θαη ζεσξνύληαη ε επίζεκε γέλλεζε 

ηεο ππνβξύρηαο θσηνγξαθίαο ην 1893. 

Ο Louis Boutan θαη ν Joseph David ,θσηνγξάθνο ν πξώηνο ,κεραληθόο ν 

δεύηεξνο θέξδηζαλ κεγάιε αλαγλώξηζε κε απηή ηε πξώηε ζεηξά από 

ππνβξύρηεο θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβεμαλ ζηνλ θόιπν Banyuls θαη νη εθζέζεηο 

πνπ ρξεηάζηεθαλ ήηαλ γύξσ ζηε κηζή ώξα. Από ηόηε θαη κεηά ε ππνβξύρηα 

θσηνγξαθία γλώξηζε αξγή αιιά ζηαζεξή αλάπηπμε. 

Ο Γάιινο Etienne Peau ρξεζηκνπνίεζε ππνβξύρηεο θσηνγξαθίεο πνπ ηξάβαγε 

ν ίδηνο ζαλ ζπλνδεπηηθό πιηθό ησλ άξζξσλ ηνπ γηα ηελ ζαιάζζηα βηνινγία. Ο 

Άγγινο ρεηξνύξγνο Francis Ward έθαλε κηα θσηνγξαθηώλ ζε γιπθό λεξό από 

ην 1908 σο ην 1913.Ο Ακεξηθάλνο John Ernest Williamson έθαλε ηελ πξώηε 

ππνβξύρηα θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία ην 1915 θαη θσηνγξαθίεο δξάζεο 

θσηνγξαθίδνληαο θαξραξίεο λα επηηίζεληαη ζε λεθξά άινγα πνπ ν ίδηνο είρε 

ξίμεη ζην λεξό. Οη Ακεξηθαλνί William Longley θαη Charles Martin ην 1926 

έθαλαλ κηα ζεηξά ζαπκάζηεο θσηνγξαθίεο ζηελ θαξατβηθή γηα ινγαξηαζκό ηνπ 

National geographic. 

Ζ βειηίσζε ησλ θαηαδπηηθώλ ζπζθεπώλ από ηνλ Yves Le Prieur βνήζεζε ηνπο 

πξσηνπόξνπο θσηνγξάθνπο θαη θηλεκαηνγξαθηζηέο λα κπνξνύλ λα 

παξακέλνπλ πεξηζζόηεξν ζην λεξό θαη ζε όιν θαη πην κεγάια βάζε θαη ηα 

απνηειέζκαηα ήηαλ όιν θαη θαιύηεξα. Ο ίδηνο καδί κε ηνλ Jean Painleve 

ίδξπζαλ ην 1934 έλα ζύιινγν θίισλ ηεο θαηάδπζεο κε κεγάιν ππνβξύρην 

εμνπιηζκό ζε θσηνγξαθηθέο θαη θηλεκαηνγξαθηθέο κεραλέο.("Club des sous-

l'eau") 



ηα ρξόληα πνπ αθνινπζνύλ δύν νλόκαηα ζα θπξηαξρήζνπλ ζηελ ππνβξύρηα 

θσηνγξαθία θαη ησλ δύν ε ζπκβνιή είλαη ηεξάζηηα. Ο Απζηξηαθόο Hans Hass 

θαη ν Γάιινο Εαθ- Yves Cousteau. 

    

 

Ο Hans Hass γελλήζεθε ην 1919 ζηελ Βηέλλε. Ζ πξώηε ηνπ επαθή κε ηελ 

κεζόγεην ζηηο θαινθαηξηλέο ηνπ δηαθνπέο ην 1937 ζηε λόηην Γαιιία, ηνπ 

άιιαμε ηε δσή. Δίκαζηε αθόκε ζε κηα επνρή πνπ νη βπζνί είλαη αλεμεξεύλεηνη 

θαη ηπιηγκέλνη από κπζηήξην γηα ηα ζαύκαηα αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ 

θξύβνπλ. Απηόο ν θίλδπλνο είλαη πνπ θάλεη ηνλ Hass λα αζρνιεζεί κε ηηο 

θαηαδύζεηο αξρηθά. Οη πεξηγξαθέο ηνπ γηα ηελ νκνξθηά ηνπ βπζνύ πίζσ ζηνπο 



θίινπο ηνπ ζηελ Βηέλλε , δύζθνια γίλνληαη πηζηεπηέο θαη έηζη απνθαζίδεη λα 

θσηνγξαθίδεη απηά πνπ βιέπεη γηα λα έρεη απνδεηθηηθό πιηθό. Παξάηνικνο 

θαζώο είλαη δελ δηζηάδεη λα δηαθηλδπλεύζεη θαη ηε δσή ηνπ εθεί πνπ νη άιινη 

θαη εηδηθά νη επηζηήκνλεο ηνπ θαηξνύ ηνπ δελ ηνικάλε. 

Γξήγνξα όκσο έλα επηθίλδπλν άζιεκα κεηαηξέπεηαη ζε πνιύ ζνβαξή 

επηζηεκνληθή εξγαζία. Έλα 

ζθάθνο πνπ θαηόξζσζε λα εμνπιίζεη ράλεηαη καδί κε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηελ 

δίλε ηνπ 2νπ παγθόζκηνπ πνιέκνπ αιιά δελ απνγνεηεύεηαη ,κε πίζηε ζηα 

όλεηξα ηνπ θαηνξζώλεη λα εμνπιίζεη έλα ζθάθνο θαη λα θύγεη γηα δπν 

καθξηλέο απνζηνιέο ζηνλ Δηξεληθό θαη ζηνλ Ηλδηθό σθεαλό. 

Πνιιέο ήηαλ θαη νη βειηηώζεηο πνπ έθαλε ζηηο θαηαδπηηθέο ζπζθεπέο ηνπ 

θαηξνύ ηνπ. Σν 1949 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Franke & Heidecke 

έθηηαμε κηα ππνβξύρηα ζήθε γηα κηα από ηηο θαιύηεξεο θσηνγξαθηθέο κεραλέο 

όισλ ησλ επνρώλ ,ηελ δηνπηηθή Rolleiflex 6 X 6 θαη ηελ νλόκαζε Rolleimarin. 

Σα επηζηεκνληθά απνηειέζκαηα εθείλσλ ησλ ηαμηδηώλ έθαλαλ Hans Hass 

δηάζεκν. Από ηόηε θαη κεηά έγξαςε πνιιά βηβιία ,γύξηζε πνιιέο ηαηλίεο θαη 

έγξαςε πνιιά άξζξα πνπ εμαθνινπζνύλ λα είλαη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ 

θόζκν ησλ θαηαδύζεσλ θαη επεξέαζαλ όιεο ηηο επόκελεο γεληέο θσηνγξάθσλ 

θαη θηλεκαηνγξαθηζηώλ. Ζ βαζηθή ηνπ δηαθνξά από ηνλ επόκελν δηάζεκν 

εξεπλεηή ησλ βπζώλ ,ηνλ Εαθ- Yves Cousteau είλαη όηη από ηελ αξρή 

ζηεξίρηεθε ζηηο δηθέο ηνπ απνθιεηζηηθά δπλάκεηο ,ρσξίο θακία θπβεξλεηηθή ή 

άιιε βνήζεηα. 

          

Ο Εαθ - Yves Cousteau γελλήζεθε ην 1910 θαη από λσξίο ηνλ ηξάβεμαλ ε 

ζάιαζζα θαη νη κεραλνινγηθέο θαηαζθεπέο. Όκσο ην ζρνιείν δελ κπνξνύζε λα 

πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ απηνύ ηνπ αλήζπρνπ πλεύκαηνο θαη έηζη 

πξνθαινύζε κόλν θαζαξία. αλ ιύζε νη γνλείο ηνπ ηνλ έθιεηζαλ νηθόηξνθν 

ζε έλα πνιύ θαιό ζρνιείν. ε απηό ην πεξηβάιινλ ν Εαθ- Yves ηα πήγε πνιύ 

θαιά θαη θαηάθεξε λα εηζαρζεί αξηζηνύρνο ζηελ Λαπηηθή αθαδεκία. Σν 1933 

θαηεηάγε ζαλ κόληκνο αμησκαηηθόο ζην Γαιιηθό πνιεκηθό Λαπηηθό είλαη ε 

επνρή πνπ ηαπηόρξνλα αζρνιείηαη κε ηηο ππνβξύρηεο εμεξεπλήζεηο θαη κε ηελ 



βειηίσζε ησλ ππνβξύρησλ αλαπλεπζηηθώλ ζπζθεπώλ. ηελ δηάξθεηα ηνπ 

πνιέκνπ πνιεκάεη θαη ζαλ θαηάζθνπνο θαη ηνπ απνλέκνληαη δηάθνξα κεηάιιηα 

όκσο πνηέ δελ εγθαηαιείπεη ηηο ππνβξύρηεο ελαζρνιήζεηο ηνπ θαη ην 1943 

επηλννύλ καδί κε ηνλ κεραληθό Emile Gagnan ην aqualung πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο δύηεο λα κείλνπλ κέζα ζην λεξό γηα ώξεο. Σν 1950 αγνξάδεη ην δηάζεκν 

kalypsν , πνπ ην κεηαηξέπεη ζε ζθάθνο σθεαλνγξαθηθώλ εμεξεπλήζεσλ. Σν 

ζθάθνο θαη ν θπβεξλήηεο ηνπ ηα επόκελα ρξόληα γίλνληαη ν κύζνο ηεο 

ππνζαιάζζηαο εμεξεύλεζεο. 

Οη πξώηεο δύν θηλεκαηνγξαθηθέο ηνπ ηαηλίεο ην 1956 "ν ζησπειόο θόζκνο" 

θαη "ν θόζκνο δίρσο ήιην" ηνλ θαζηέξσζαλ θαη ηνπ έδσζαλ ηελ απαξαίηεηε 

θήκε θαη ηα ρξήκαηα λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ. Φεύγεη από ην Γαιιηθό 

λαπηηθό θαη γίλεηαη δηεπζπληήο ηνπ σθεαλνγξαθηθνύ κνπζείνπ ηνπ Κνλαθό θαη 

ζπγθξνηεί ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα ζηελ Σνπιόλ. Φέξλεη θαηλνηνκίεο ζηνλ 

θαηαδπηηθό εμνπιηζκό θαη θαηαζθεπάδεη ηελ πξώηε ππνβξύρηα θσηνγξαθηθή 

κεραλή 135 καδί κε ηνλ Βέιγν εθεπξέηε θαη ζρεδηαζηή Jean De Wouters ,ηελ 

Kalypso phot πνπ απνηειεί ην πξόηππν γηα ηελ ζεηξά Nikonos ηεο Nikon. Από 

θεη θαη πέξα ε θήκε ηνπ απνγεηώλεηαη ,δελ κπνξώ λα θαληαζηώ όηη ππάξρεη 

παηδί πνπ δελ καγεύηεθε από θάπνην ληνθπκαληέξ ηνπ Cousteau από απηά πνπ 

ηξάβεμε γηα ηελ ηειεόξαζε ην δηάζηεκα 1968 -1976.Σα νλόκαηα ππνβξύρηνο 

θόζκνο , εμεξεύλεζε θαη Εαθ- Yves Cousteau είλαη ζπλπθαζκέλα. 

   

ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΤΠΟΒΡΤΧΙΑ ΛΗΨΗ  

1. Πλθςιάςτε αρκετά. Κάτω από το νερό το φωσ είναι λιγότερο. Αυτό 

ςθμαίνει ότι πρζπει να πλθςιάςετε περιςςότερο ςτο κζμα ςασ για τθν 

καλφτερθ δυνατι ζκκεςι του. Όςο αυξάνεται θ απόςταςθ, τα αιωροφμενα 

ςωματίδια μπορεί να διακλάςουν τισ ακτίνεσ φωτόσ και να επθρεάςουν 

τθν ποιότθτα τθσ φωτογραφίασ. 



2. Κινθκείτε πιο αργά. Ζτςι δε κα ανακινιςετε το νερό και δε κα διεγείρετε 

τα αιωροφμενα ςωματίδια. Επιπλζον τα ψάρια είναι αρκετά ντροπαλά 

όντα, αν λοιπόν κινιςτε πιο αργά γφρω τουσ μειϊνεται  ο κίνδυνοσ να τα 

διϊξετε τρομάηοντάσ τα.  

3. Χρθςιμοποιιςτε οπίςκιο φωτιςμό. Γενικά τα αποτελζςματα είναι 

καλφτερα όταν το φωσ ζρχεται πίςω από το φωτογράφο (εκτόσ και αν 

επικυμείτε λιψθ ςιλουζτασ). 

4. Φωτογραφίςτε προσ τα επάνω. Εναλλακτικά μπορείτε να 

εκμεταλλευτείτε το διακζςιμο φωσ, εςτιάηοντασ με ελαφριά κλίςθ τθσ 

φωτογραφικισ μθχανισ προσ τα επάνω, προςζχοντασ παράλλθλα ϊςτε να 

μθν ςτοχεφετε απευκείασ ςτο φωσ 

5. Μείνετε ςτα ρθχά. Η λιψθ φωτογραφιϊν ςε μικρό βάκοσ γενικά 

αποδίδει καλφτερα αποτελζςματα, κακϊσ υπάρχει περιςςότερο φυςικό 

φωσ και τα χρϊματα αποτυπϊνονται καλφτερα. 

6. Μείνετε μακριά από το βυκό. Αν αναταράξετε το βυκό κα προκαλζςετε 

τθ διζγερςθ ανεπικφμθτων ςωματιδίων, γεγονόσ που μπορεί να αλλοιϊςει 

τισ φωτογραφίεσ ςασ. Επιπλζον μπορεί να βλάψει κάποια καλάςςια όντα.  

7. Κρατιςτε τθν αναπνοι ςασ όταν βγάηετε μία φωτογραφία. Οι φυςαλίδεσ 

αζρα που προκαλοφνται κατά τθν εκπνοι μπορεί να τρομάξουν και να 

διϊξουν τα ψάρια, ενϊ όταν κρατάτε τθν αναπνοι ςασ θ φωτογραφικι 

μθχανι είναι ςτακερότερθ. 

8. Κρατιςτε τθ μθχανι ςτακερι. Για να ελαχιςτοποιιςετε τα πικανά 

αποτελζςματα του κουνιματοσ τθσ μθχανισ, δοκιμάςτε να τθν κρατιςετε 

με τα δυο ςασ χζρια ενϊ πιζηετε τουσ αγκϊνεσ πάνω ςτο ςϊμα ςασ.  

9. Μπείτε αργά μζςα ςτο νερό. Μθν βουτάτε ςτο νερό με τθ μθχανι ςασ, 

κακϊσ ζτςι αςκείται άςκοπθ ποςότθτα μθχανικισ ζνταςθσ ςτθ μθχανι 

κακϊσ και τθν αδιάβροχθ ι υποβρφχια κικθ ςασ.  

10. Προετοιμάςτε τθ μθχανι πριν βουτιξετε. Κάντε το ςε ςτεγνό 

περιβάλλον και αρκετά νωρίτερα και αφιςτε τθ ςυςκευαςία με τηελ 



ςιλικόνθσ μζςα ςτθν αδιάβροχθ ι υποβρφχια κικθ για μερικζσ ϊρεσ πριν 

από τθ χριςθ τθσ κάτω από το νερό. 5. Μείνετε ςτα ρθχά. Η λιψθ 

φωτογραφιϊν ςε μικρό βάκοσ γενικά αποδίδει καλφτερα αποτελζςματα, 

κακϊσ υπάρχει περιςςότερο φυςικό φωσ και τα χρϊματα αποτυπϊνονται 

καλφτερα. 

 

 

 



 

 

 

ΕΙΔΗ ΤΠΟΒΡΤΧΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  

Ζ επαλάζηαζε πνπ πξνθάιεζε ε ςεθηαθή θσηνγξαθία επεξέαζε άµεζα 

θαη ην ρώξν ηεο ππνβξύρηαο απαζαλάηηζεο. Ζ επθνιία ηεο µεγάιεο 

ρσξεηηθόηεηαο ηεο ςεθηαθήο θάµεξαο ζε ιήςεηο ζε ζρέζε µε ηα 

πεξηνξηζµέλα θαξέ ελόο θηιµ δεµηνύξγεζαλ µεγάιν εύξνο 

δξαζηεξηόηεηαο, εηδηθά ζην ζρεηηθά πεξηνξηζµέλν ρξόλν µηαο 

θαηάδπζεο. Οη θσηνγξαθηθέο µεραλέο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο µεγάιεο 



θαηεγνξίεο: Point-and-shoot Απηέο νη θσηνγξαθηθέο µεραλέο είλαη 

ζπµπαγείο θαη εύθνιεο ζηε ρξήζε. Σν µόλν πνπ ρξεηάδνληαη είλαη ε 

ζθόπεπζε θαη ε ρξήζε. Πξννξίδνληαη θπξίσο γηα ελζηαληαλέ 

θσηνγξαθίζεηο, είλαη εύθνιεο ζηε µεηαθνξά ηνπο αθνύ δελ έρνπλ 

πνιιά πεξηθεξεηαθά εμαξηήµαηα, θαη, θπζηθά, θνζηίδνπλ ιηγόηεξν από 

όιεο ηηο άιιεο µεραλέο. 

D-SLRs Οη ςεθηαθέο µεραλέο SLRs (Single Lens Reflex) απεπζύλνληαη 

ζε απηνύο πνπ βιέπνπλ ηε θσηνγξαθία σο πην ζνβαξή ππόζεζε. Σν 
µεγάιν ηνπο πιενλέθηεµα είλαη ε αιιαγή ηνπ θαθνύ αλάινγα µε ην 

είδνο θαη ην ξόιν ηεο θσηνγξάθηζεο. Σα πνιιά αμεζνπάξ πνπ 
πξνζθέξνληαη γηα απηέο ηηο µεραλέο δεµηνπξγνύλ ηεξάζηηεο 

δπλαηόηεηεο αιιά, ηαπηόρξνλα, δπζηπρώο, απμάλνπλ ην θόζηνο αγνξάο 
θαη ρξήζεο απηώλ ησλ µεραλώλ. 

Full-featured Οη µεραλέο απηέο θαιύπηνπλ ελ µέξεη ην ράζµα αλάµεζα 
ζηηο θσηνγξαθηθέο ζπζθεπέο point-and-shoot θαη D-SLRs. Θύξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη ε εύθνιε ρξήζε θαη ε ζπµπαγήο θαηαζθεπή, 
ελώ πξνζθέξνπλ θαη αξθεηά από ηα πιενλεθηήµαηα ησλ αθξηβόηεξσλ 

µεραλώλ. Οη ελδηάµεζεο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ απηέο νη 
µεραλέο ηηο ηνπνζεηνύλ θαη ελδηάµεζα ζηελ θιίµαθα ηηµήο αλάµεζα ζηα 

δύν άιια µνληέια. 

Όια ηα παξαπάλσ είδε µεραλώλ µπνξνύλ λα ρξεζηµνπνηεζνύλ θαη γηα 

ηελ ππνβξύρηα θσηνγξάθηζε. Αλ θαη πνιιέο από απηέο ηηο µεραλέο 
είλαη αλζεθηηθέο ζηελ πγξαζία, ζπλήζσο θαµία από απηέο δελ αληέρεη 

ηελ πιήξε βύζηζε ζην λεξό, πόζν µάιινλ µηα θαηάδπζε ζε µεγάιν 
βάζνο, όπνπ ε πίεζε ζπξώρλεη ην λεξό µε βία πξνο ην εζσηεξηθό ηεο 

θσηνγξαθηθήο µεραλήο. Γηα ην ζθνπό απηό θπθινθνξνύλ ζην εµπόξην 
εηδηθέο ζήθεο από εύθαµπην ή θαη ζθιεξό πιαζηηθό γηα πνιινύο ηύπνπο 

θσηνγξαθηθώλ µεραλώλ, από ηηο νπνίεο µπνξεί λα δηαιέμεη θαλείο ηελ 
πην θαηάιιειε θαη, θπζηθά, ηελ πην νηθνλνµηθή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ. 

Κέρξη λα θηάζνπµε ζε απηό ην ζεµείν, όµσο, ζα πξέπεη λα έρνπµε 
επηιέμεη ηε ζσζηή θσηνγξαθηθή µεραλή, άξα πξέπεη λα γλσξίδνπµε 

θάπνηα πξναπαηηνύµελα ραξαθηεξηζηηθά, µεξηθά από ηα νπνία 
αλαιύνληαη παξαθάησ  

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  

Όγκορ και βάπορ: Ο όγθνο θαη ην βάξνο µηαο θσηνγξαθηθήο µεραλήο 

θαζνξίδνπλ ηελ πιεπζηόηεηά ηεο αιιά θαη ηε ζηαζεξόηεηα πνπ παξέρεη 
θαηά ην θξάηεµά ηεο, θαη απηό έρεη άµεζν αληίθηππν ζηελ πεηπρεµέλε 

ιήςε. ηνλ όγθν θαη ην βάξνο ηεο θσηνγξαθηθήο µεραλήο πξέπεη λα 



πξνζηεζεί, θπζηθά, θαη ην µέγεζνο ηεο ζήθεο. Σα εηδηθά δηαµνξθσµέλα 

ρεξνύιηα θαη γηα ηα δύν ρέξηα ζην ζώµα ηεο µεραλήο ή ζηε ζήθε ηεο 
ζεσξνύληαη απαξαίηεην πξνζόλ. 

Εξιζοπποπιζηήρ λεςκού: Ζ εμηζζνξόπεζε ηνπ ιεπθνύ ρξώµαηνο δίλεη 

ζηελ θσηνγξαθηθή µεραλή ηελ ηθαλόηεηα λα αληηιαµβάλεηαη ζσζηά 
όιν ην θάζµα ησλ ρξσµάησλ θαη λα ηα απνδίδεη ζσζηά θαηά ηε 

ζύλζεζε ηεο θσηνγξαθίαο. Οη ςεθηαθέο µεραλέο θάλνπλ απηή ηελ 
εμηζνξξόπεζε ζπλήζσο απηόµαηα αιιά πνιιέο θνξέο ηα απνηειέζµαηα 

µηαο ηέηνηαο δηόξζσζεο µπνξεί λα µελ είλαη ηα αλαµελόµελα. Δπεηδή 
θάζε απηόµαην ζύζηεµα µπνξεί λα µπεξδεπηεί από ηηο επηθξαηνύζεο 

ζπλζήθεο είλαη απαξαίηεηνο ν ρεηξνθίλεηνο ηξόπνο ξύζµηζεο θαη απηό 

απνηειεί πξνζόλ θαηά ηελ επηινγή µηαο θσηνγξαθηθήο µεραλήο. 

Εξωηεπική µονάδα θλαρ: Ζ ππνβξύρηα θσηνγξάθηζε γίλεηαη 
ζπλήζσο ζε ζπλζήθεο µε πεξηνξηζµέλν θσηηζµό. Γηα ην ιόγν απηόλ ε 

ρξήζε ελόο θιαο είλαη απαξαίηεηε. Πνιιέο θσηνγξαθηθέο µεραλέο 
έρνπλ ελζσµαησµέλν ην θιαο αιιά ζπλήζσο απηό έρεη πεξηνξηζµέλεο 

δπλαηόηεηεο. Δηδηθά όηαλ ρξεζηµνπνηείηαη µεραλή D-SLR, ε ρξήζε ηνπ 
θιαο εμαξηάηαη πάληα από ην είδνο ηνπ θαθνύ πνπ ρξεζηµνπνηείηαη. 

Έηζη, µηα εμσηεξηθή µνλάδα θιαο είλαη απαξαίηεηε θαη ε µεραλή πξέπεη 
λα πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο µε απηή. 

Εύσπηζηα κοςµπιά πύθµιζηρ: Ζ ρξήζε µηαο θσηνγξαθηθήο µεραλήο 
δελ είλαη ην ίδην εύθνιε θάησ από ην λεξό όζν έμσ από απηό. Σα γάληηα 

ηεο ζηνιήο θαηάδπζεο, ε πίεζε, αιιά θαη ε ζεξµνθξαζία ηνπ λεξνύ 
µπνξνύλ λα δπζρεξάλνπλ θαηά πνιύ ηελ επιπγηζία ησλ δαθηύισλ. Ζ 

ρξήζε ηεο θσηνγξαθηθήο µεραλήο µπνξεί λα γίλεη αθόµε δπζθνιόηεξε 
όηαλ ρξεζηµνπνηείηαη µηα αδηάβξνρε ζήθε, είηε απηή είλαη εύθαµπηε είηε 

άθαµπηε. Όινη απηνί νη ιόγνη ζπλεγνξνύλ ζην όηη ε θσηνγξαθηθή 
µεραλή πξέπεη λα έρεη εύθνια ρεηξηζηήξηα µε θαηάιιειν µέγεζνο, ώζηε 

λα επηηξέπεηαη ε άλεηε ρξήζε ηνπο γηα µηα πεηπρεµέλε ξύζµηζε. 

∆ςναηόηηηα αλλαγήρ θακών: Οη ππνβξύρηεο ιήςεηο γίλνληαη 

ζπλήζσο από µηθξέο απνζηάζεηο, έηζη ώζηε λα δεζµεύεηαη όζν γίλεηαη 
πεξηζζόηεξν από ην ιηγνζηό θσο πνπ αλαθιά ην ζέµα. Αθόµε θαη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, όµσο, θαη αλάινγα µε ην εύξνο ηνπ ζέµαηνο, 
µπνξεί λα είλαη απαξαίηεηνο έλαο επξπγώληνο θαθόο ή έλαο θαλνληθόο 

θαθόο. Πνιιέο απιέο µεραλέο µπνξεί λα είλαη εμνπιηζµέλεο µε έλα 
θαθό δνπµ πνπ επηηπγράλεη ηελ απαξαίηεηε εζηηαθή απόζηαζε µε ην 

πάηεµα ηνπ θνπµπηνύ ιήςεο. Σν εύξνο ηεο εζηηαθήο απόζηαζεο 
θαζνξίδεηαη ζπλήζσο από ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη έηζη µαο δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα λα επηιέμνπµε ηελ θαηάιιειε µεραλή πνπ ζα εμππεξεηήζεη 
θαιύηεξα ηηο αλάγθεο µαο. ηηο µεραλέο D-SLR νη θαθνί 



πξνζαξµόδνληαη ρεηξνθίλεηα ζην ζώµα ηεο µεραλήο θαη ε δηαδηθαζία 

απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάησ από ην λεξό, άξα ζα πξέπεη λα 
επηηξέπεηαη από ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθηθή µεραλή ή ηνπιάρηζηνλ από ηε 

ζήθε πνπ ηελ θάλεη αδηάβξνρε. 

Κάπηα µνήµηρ: Ζ θάξηα µλήµεο απνζεθεύεη ηηο θσηνγξαθίεο µαο 
όπσο έθαλε θάπνηε ην θσηνγξαθηθό θηιµ. Φπζηθά, ε ρσξεηηθόηεηα ηεο 

θάξηαο µλήµεο θαίλεηαη λα είλαη ην βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή 
ηεο. Ζ ρσξεηηθόηεηα, όµσο, δελ επεξεάδεηαη µόλν από ηελ θάξηα αιιά 

θαη από ηνλ ηξόπν µε ηνλ νπνίν ε θσηνγξαθηθή µεραλή απνζεθεύεη µηα 
θσηνγξαθία. Αλ, γηα παξάδεηγµα, ε θσηνγξαθία είλαη πςειήο 

αλάιπζεο ηόηε θαηαιαµβάλεη πεξηζζόηεξν ρώξν ζηελ θάξηα µλήµεο, θη 

έηζη ηειηθά ρσξνύλ ιηγόηεξεο θσηνγξαθίεο ζε µηα ζπγθεθξηµέλε θάξηα. 
Πνιιέο µεραλέο D-SLR δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ξύζµηζεο ηνπ είδνπο 

αξρείνπ πνπ δεµηνπξγνύλ γηα θάζε θσηνγξαθία θη έηζη µπνξνύλ λα 
αμηνπνηνύλ θαιύηεξα ηε ρσξεηηθόηεηα µηαο θάξηαο µλήµεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, πάλησο, ζα πξέπεη λα ζθεθηνύµε θαη ηε δπλαηόηεηα 
επεμεξγαζίαο ηεο θσηνγξαθίαο όηαλ βγνύµε από ην λεξό. Έηζη, ε 

πξνζαξµνγή ηεο θάξηαο ζε έλα ππνινγηζηή γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 
θσηνγξαθηώλ, δειαδή ε ζπµβαηόηεηα ηεο θάξηαο µλήµεο, απνηειεί ην 

δεύηεξν βαζηθό θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ηεο. 

 

  



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



ΣΟΠΕΙΟ                                                              

ΖΑΦΑΡΑΚΗ  ΚΩΝ/ΝΑ    -    ΚΑΥΕΣΖΗ  ΚΑΣΕΡΙΝΑ   -   ΓΕΩΡΓΙΟΤ  ΕΛΕΝΗ   -   ΒΙΒΙΝΗ  

ΙΩΑΝΝΗ      

 

Σα καζήκαηα πξαγκαηεύνληαη ηε γέλλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Σνπίνπ θαη ηε ζπγθξόηεζε ηεο 

Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ σο επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο, ζηα πιαίζηα ηεο Νεώηεξεο Γπηηθήο Ιζηνξίαο. 

Έλαο πεξηζζόηεξν εθηεηακέλνο ηίηινο ηεο ζεηξάο κπνξεί επνκέλσο λα ζπλνδεύεηαη από ηνλ 

ππόηηηιν: ‘Η γέλλεζε ηεο έλλνηαο ηνπ Τνπίνπ θαη ε ζπγθξόηεζε ηεο Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ 
ζηε Νεώηεξε Δπηηθή Ιζηνξία’. 
Όπσο είλαη θαλεξό από ηνλ πξνεγνύκελν ηίηιν, ε αλαθνξά ησλ 

καζεκάησλ πξνζαλαηνιίδεηαη ηζηνξηθά ζηελ πεξίνδν από ηελ Αλαγέλλεζε θαη κεηά, πεξηγξάθνληαο 

θαηαξρήλ ηε γέλλεζε ησλ κεγάισλ ηνπηαθώλ θαηεπζύλζεσλ, ηεο Γαιιηθήο θαη ηεο Αγγιηθήο 

ηνπηνηερλίαο. ηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη εγγύηεξεο ρξνληθά πξνζπάζεηεο. Πεξηγξάθεηαη ε 

κεηαθίλεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο από ηελ επεμεξγαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηελ εμέηαζε ηνπ 

αζηηθνύ ηνπίνπ θαη εληνπίδνληαη κηα ζεηξά από επηκέξνπο θαηεπζύλζεηο αληηκεηώπηζεο. 

Ο όξνο „Σνπίν‟, ηζρπξίδεηαη ε ζεηξά ησλ καζεκάησλ, πεξηγξάθεη ηελ πνιηηηζηηθή εξκελεία ηνπ ηόπνπ. 

Με ηελ έλλνηα απηή, ε γέλλεζε ησλ ηάζεσλ ηεο Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ παξαθνινπζεί ηε ζπγθξόηεζε 

θαη ηελ εμέιημε επξύηεξσλ πνιηηηζηηθώλ ηάζεσλ, νη νπνίεο νξίδνπλ ηηο παξαζηάζεηο ησλ δπηηθώλ 

θνηλσληώλ γηα ηνλ ηόπν. 

Μηα επηπιένλ ζεκαληηθή δηαπίζησζε είλαη απηή ε νπνία ζα ζπλδέζεη ηε γέλλεζε ηεο 
Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ, κε κηα δηαδηθαζία ζρεκαηνπνίεζεο ησλ θπζηθώλ δεδνκέλσλ ηεο 
αληίιεςεο. 
Η ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο ζρεκαηνπνίεζεο, απνηειεί ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ 

καζεκάησλ ηεο Ιζηνξίαο θαη Θεσξίαο ηνπ Σνπίνπ θαηά ηελ πξώηε πεξίνδν (1998-99) ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ν δηδάζθσλ, 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα νξίζεη ηα θνηλά ζηνηρεία δηαθνξεηηθώλ ηζηνξηθά πεξηόδσλ ηεο λεώηεξεο 

ηνπηνηερλίαο, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ όξν „ζρεκαηνπνίεζε‟, εμεγώληαο πώο απηή αθνινπζεί ηελ 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ, είηε θαηά ηελ εηθνληθή ηνπ αλαπαξαγσγή είηε, πνιύ 

πεξηζζόηεξν, θαηά ηε δνκηθή επέκβαζε ζε απηόλ. 

Αο επηρεηξήζνπκε ζηε ζπλέρεηα λα ζπλδέζνπκε ηε δηεξεύλεζε ηνπ ηνπίνπ κε ηελ αξρηηεθηνληθή 

έξεπλα γεληθά, θαη εηδηθόηεξα κε ηνπο γλσζηηθνύο ζπζρεηηζκνύο, ηνπο νπνίνπο εμεηάδεη ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηεο ρνιήο 

Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ - ηνπο γλσζηηθνύο ζπζρεηηζκνύο, πνπ πεξηγξάθνληαη σο „ρεδηαζκόο- 

Υώξνο-Πνιηηηζκόο‟. Θα ηζρπξηζηνύκε πσο ε ζπκκεηνρή κηαο ζεηξάο καζεκάησλ, κε αληηθείκελν ηελ 

Ιζηνξία θαη ηε Θεσξία ηνπ Σνπίνπ, ζπκβάινπλ ζηε δηακόξθσζε ηνπ επξύηεξνπ αξρηηεθηνληθνύ 

εξεπλεηηθνύ πεδίνπ, γηα ηέζζεξεηο ηνπιάρηζηνλ βαζηθνύο ιόγνπο. 

1. Καηά πξώηνλ, είλαη ηδηαίηεξα εκθαλέο πσο ν όξνο „ηνπίν‟ πεξηγξάθεη ην επξύηεξν ηνπηθό 

ππόβαζξν, ηνπ θπζηθνύ ή ηνπ αζηηθνύ ηόπνπ, όπνπ ε εζηηαζκέλε αξρηηεθηνληθή θηεξηαθή δεκηνπξγία 

εληάζζεηαη. Με ηελ έλλνηα απηή, ε αξρηηεθηνληθή ζύλζεζε ππνλνεί θαη΄αλάγθελ ηε ζπκκεηνρή ηεο 

ηνπηαθήο ζεώξεζεο, ελώ αληίζηξνθα ε αξρηηεθηνληθή σο εηδηθή δνκηθή παξνπζία απνηειεί 

θαζνξηζηηθό ζηνηρείν ηεο ηνπηαθήο ζπγθξόηεζεο. 

2. Με πνιύ ραξαθηεξηζηηθό ηξόπν ν όξνο „ηνπίν‟ εκθαλίδεηαη ζηηο κέξεο καο λα απνθηά απμεκέλν 

ελδηαθέξνλ, ζπζπεηξώλνληαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπλεηζθνξέο από κηα ζεηξά επηκέξνπο 

επηζηεκνληθνύο ή εθθξαζηηθνύο ηνκείο. Αξρηηεθηνληθή, Πνιενδνκία, Κεπνηερλία, Γεσπνληθή, 

Οηθνινγία θαίλεηαη λα απνηεινύλ επηζηεκνληθνύο θιάδνπο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ θαηαλόεζε θαη 



ζηελ επεμεξγαζία ηνπ ηνπίνπ. Αιιά ε αληίιεςε ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ γηα ηα ηνπία ηνπο έρεη 

επίζεο πξνέιζεη από ηηο λεώηεξεο ηέρλεο, ηε θσηνγξαθία, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην video, ελώ ε 

αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηερλνινγίαο κεηαβάιεη ήδε ξηδηθά ηελ αληίιεςε απηή. Η δηεξεύλεζε ηνπ 

ηνπίνπ ινηπόλ, θαίλεηαη λα πεξηγξάθεη όρη απιά κηα δηεπηζηεκνληθή πεξηνρή, αιιά επηπιένλ κηα 

πεξηνρή όπνπ ζπγθιίλνπλ ηα ελδηαθέξνληα πνιιώλ εθθξαζηηθώλ θαηεπζύλζεσλ, κε άιια ιόγηα 

κηα πεξηνρή πνιηηηζηηθά θεληξηθή γηα ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο. 

3. Αιιά ην ηνπίν, έρεη επίζεο ππάξμεη πνιηηηζηηθά θεληξηθό, γηα κηα επξύηαηε πεξίνδν ηεο λεώηεξεο 

ηζηνξίαο. Ξεθηλώληαο ήδε από ηελ Αλαγέλλεζε, νη λεώηεξεο δπηηθέο θνηλσλίεο αληηκεηώπηζαλ ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ σο ζεκαληηθόηαην πνιηηηζηηθό εγρείξεκα, όπνπ πιήζνο επηκέξνπο 

επηζηεκνληθώλ θαηεπζύλζεσλ θαη θαιιηηερληθώλ ζπζηεκάησλ ζπλέθιηλαλ. Η δηεξεύλεζε ηνπ ηνπίνπ 

είλαη ινηπόλ ζεκαληηθή, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πιεξέζηεξα ην ηζηνξηθό παξειζόλ ηνπ 

Δπξσπατθνύ πνιηηηζκνύ θαη ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ηελ πνιηηηζηηθή επεμεξγαζία ηνπ ηόπνπ. 

4. Δμεηάδνληαο απηό ηδηαίηεξα ην παξειζόλ, ηελ επηξξνή ηεο δσγξαθηθήο ηνπηνγξαθίαο ζηελ 

θαηαζθεπαζκέλε αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ, γίλεηαη εληνλόηαηα αληηιεπηό ην γεγνλόο πσο ζηελ 

πνιηηηζηηθή ηζηνξία, νη θνηλσληθέο πξαθηηθέο δελ αλαπηύζζνληαη απνκνλσκέλα, αιιά θαζνξίδνληαη 

από πξάμεηο ακνηβαίαο ζπλεηζθνξάο. Απηή ε ζεκαληηθόηαηε θαηάδεημε, απνηειεί ηνλ ηέηαξην ιόγν, 

γηα ηνλ νπνίν ζεσξνύκε πσο ε ζεηξά καζεκάησλ κε ζέκα ηελ Ιζηνξία θαη ηε Θεσξία ηνπ Σνπίνπ 

ζπκβάιεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ, ηεο αληίιεςεο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πνιηηηζηηθνύ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. 
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"The Black Bowl", by George Seeley c1907. Published in Camera Work, No 20 1907 

Pictorialism is the name given to an international style and aesthetic movement that 

dominated photography during the later 19th and early 20th centuries. There is no standard definition 

of the term, but in general it refers to a style in which the photographer has somehow manipulated 

what would otherwise be a straightforward photograph as a means of "creating" an image rather than 
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simply recording it. Typically, a pictorial photograph appears to lack a sharp focus (some more so than 

others), is printed in one or more colors other than black-and-white (ranging from warm brown to deep 

blue) and may have visible brush strokes or other manipulation of the surface. For the pictorialist, a 

photograph, like a painting, drawing or engraving, was a way of projecting an emotional intent into the 

viewer's realm of imagination.
[1]

 

Pictorialism as a movement thrived from about 1885 to 1915, although it was still being promoted by 

some as late as the 1940s. It began in response to claims that a photograph was nothing more than a 

simple record of reality, and transformed into an international movement to advance the status of all 

photography as a true art form. For more than three decades painters, photographers and art critics 

debated opposing artistic philosophies, ultimately culminating in the acquisition of photographs by 

several major art museums. 

Pictorialism gradually declined in popularity after 1920, although it did not fade out of popularity until 

the end of World War II. During this period the new style of photographic Modernism came into vogue, 

and the public's interest shifted to more sharply-focused images. Several important 20th-century 

photographers began their careers in a pictorialist style but transitioned into sharply-focused 

photography by the 1930s. 
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Overview[edit] 

 

 

"The Rose", by Eva Watson-Schütze, 1905 

Photography as a technical process involving the development of film and prints in a darkroom 

originated in the early 19th century, with the forerunners of traditional photographic prints coming into 
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prominence around 1838-1840. Not long after the new medium was established, photographers, 

painters and others began to argue about the relationship between the scientific and artistic aspects of 

the medium. As early as 1853, English painter William John Newton proposed that the camera could 

produce artistic results if the photographer would keep an image slightly out of focus.
[2]

 Others 

vehemently believed that a photograph was equivalent to the visual record of a chemistry experiment. 

Photography historian Naomi Rosenblum points out that "the dual character of the medium — its 

capacity to produce both art and document — [was] demonstrated soon after its discovery…. 

Nevertheless, a good part of the nineteenth century was spent debating which of these directions was 

the medium's true function."
[3]

 

These debates reached their peak during the late nineteenth and early twentieth centuries, culminating 

in the creation of a movement that is usually characterized as a particular style of photography: 

pictorialism. This style is defined first by a distinctly personal expression that emphasizes 

photography's ability to create visual beauty rather than simply record facts.
[4]

 However, recently 

historians have recognized that pictorialism is more than just a visual style. It evolved in direct context 

with the changing social and cultural attitudes of the time, and, as such, it should not be characterized 

simply as a visual trend. One writer has noted that pictorialism was "simultaneously a movement, a 

philosophy, an aesthetic and a style."
[5]

 

Contrary to what some histories of photography portray, pictorialism did not come about as the result 

of a linear evolution of artistic sensibilities; rather, it was formed through "an intricate, divergent, often 

passionately conflicting barrage of strategies."
[6]

 While photographers and others debated whether 

photography could be art, the advent of photography directly affected the roles and livelihoods of many 

traditional artists. Prior to the development of photography, a paintedminiature portrait was the most 

common means of recording a person's likeness. Thousands of painters were engaged in this art form. 

But photography quickly negated the need for and interest in miniature portraits. One example of this 

effect was seen at the annual exhibition of the Royal Academy in London; in 1830 more than 300 

miniature paintings were exhibited, but by 1870 only 33 were on display.
[7]

 Photography had taken over 

for one type of art form, but the question of whether photography itself could be artistic had not been 

resolved. 

Some painters soon adopted photography as a tool to help them record a model's pose, a landscape 

scene or other elements to include in their art. It's known that many of the great 19th-century painters, 

including Delacroix, Courbet, Manet, Degas, Cézanne, and Gauguin, took photographs themselves, 

used photographs by others and incorporated images from photographs into their work.
[8]

 While heated 

debates about the relationship between photography and art continued in print and in lecture halls, the 

distinction between a photographic image and a painting became more and more difficult to discern. 

As photography continued to develop, the interactions between painting and photography became 
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increasingly reciprocal.
[9]

 More than a few pictorial photographers, includingAlvin Langdon 

Coburn, Edward Steichen, Gertrude Käsebier, Oscar Gustave Rejlander, and Sarah Choate Sears, 

were originally trained as painters or took up painting in addition to their photographic skills. 

It was during this same period that cultures and societies around the world were being affected by a 

rapid increase in intercontinental travel and commerce. Books and magazines published on one 

continent could be exported and sold on another with increasing ease, and the development of reliable 

mail services facilitated individual exchanges of ideas, techniques and, most importantly for 

photography, actual prints. These developments led to pictorialism being "a more international 

movement in photography than almost any other photographic genre."
[10]

 Camera clubs in the U.S., 

England, France, Germany, Austria, Japan and other countries regularly lent works to each other's 

exhibitions, exchanged technical information and published essays and critical commentaries in one 

another's journals. Led by The Linked Ring in England, the Photo-Secession in the U.S., and 

the Photo-Club de Paris in France, first hundreds and then thousands of photographers passionately 

pursued common interests in this multi-dimensional movement. Within the span of little more than a 

decade, notable pictorial photographers were found in Western and Eastern Europe, North America, 

Asia and Australia. 

The impact of Kodak cameras[edit] 

For the first forty years after a practical process of capturing and reproducing images was invented, 

photography remained the domain of a highly dedicated group of individuals who had expert 

knowledge of and skills in science, mechanics and art. To make a photograph, a person had to learn a 

great deal about chemistry, optics, light, the mechanics of cameras and how these factors combine to 

properly render a scene. It was not something that one learned easily or engaged in lightly, and, as 

such, it was limited to a relatively small group of academics, scientists and professional photographers. 

 

 

Ad for a Kodak camera, 1888 - "No knowledge of photography is necessary." 

All of that changed in a few years' time span. In 1888 George Eastman introduced the first handheld 

amateur camera, the Kodak camera. It was marketed with the slogan "You press the button, we do the 
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rest."
[11]

 The camera was pre-loaded with a roll of film that produced about 100 2.5" round pictures 

exposures, and it could easily be carried and handheld during its operation. After all of the shots on the 

film were exposed, the whole camera was returned to the Kodak company in Rochester, New York, 

where the film was developed, prints were made, and new photographic film was placed inside. Then 

the camera and prints were returned to the customer, who was ready to take more pictures. 

The impact of this change was enormous. Suddenly almost anyone could take a photograph, and 

within the span of a few years photography became one of the biggest fads in the world. Photography 

collector Michael Wilson observed "Thousands of commercial photographers and a hundred times as 

many amateurs were producing millions of photographs annually…The decline in the quality of 

professional work and the deluge of snapshots (a term borrowed from hunting, meaning to get off a 

quick shot without taking the time to aim) resulted in a world awash with technically good but 

aesthetically indifferent photographs."
[11]

 

Concurrent with this change was the development of national and international commercial enterprises 

to meet the new demand for cameras, films and prints. At the 1893 World Columbian Exposition in 

Chicago, which attracted more than 27 million people, photography for amateurs was marketed at an 

unprecedented scale.
[12]

 There were multiple large exhibits displaying photographs from around the 

world, many camera and darkroom equipment manufacturers showing and selling their latest goods, 

dozens of portrait studios and even on-the-spot documentation of the Exposition itself. Suddenly 

photography and photographers were household commodities. 

Many serious photographers were appalled. Their craft, and to some their art, was being co-opted by a 

newly engaged, uncontrolled and mostly untalented citizenry. The debate about art and photography 

intensified around the argument that if anyone could take a photograph then photography could not 

possibly be called art. Some of the most passionate defenders of photography as art pointed out that 

photography should not and cannot be seen as an "either/or" medium ‒  some photographs are indeed 

simple records of reality, but with the right elements some are indeed works of art. William Howe 

Downs, art critic for the Boston Evening Transcript, summed up this position in 1900 by saying "Art is 

not so much a matter of methods and processes as it is an affair of temperament, of taste and of 

sentiment…In the hands of the artist, the photograph becomes a work of art…In a word, photography 

is what the photographer makes it ‒  an art or a trade."
[13]

 

All of these elements ‒  the debates over photography and art, the impacts of Kodak cameras, and the 

changing social and cultural values of the times ‒  combined to set the stage for an evolution in how art 

and photography, independently and together, would appear at the turn of the century. The course that 

drove pictorialism was set almost as soon as photographic processes were established, but it wasn't 

until the last decade of the 19th century that an international pictorialist movement came together. 
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Defining pictorialism[edit] 

 

 

"Fading Away", by Henry Peach Robinson, 1858 

In 1869 English photographer Henry Peach Robinson published a book entitled Pictorial Effect in 

Photography: Being Hints On Composition And Chiaroscuro For Photographers.
[14]

 This is the first 

common use of the term "pictorial" referring to photography in the context of a certain stylistic element 

- chiaroscuro ‒  an Italian term used by painters and art historians that refers to the use of dramatic 

lighting and shading to convey an expressive mood. In his book Robinson promoted what he called 

"combination printing", a method he had devised nearly 20 years earlier by combining individual 

elements from separate images into a new single image by manipulating multiple negatives or prints. 

Robinson thus considered that he had created "art" through photography, since it was only through his 

direct intervention that the final image came about. 

Robinson continued to expand on the meaning of the term throughout his life. In a lecture and then in 

an article in 1886, entitled Photography: A Pictorial Art, he recommended photographers adhere to the 

artistic aesthetics of contemporary painting. He wrote "The same laws which govern painters govern 

photographers.
[15]

 

Other photographers and art critics, including Oscar Rejlander, Marcus Aurelius Root, John Ruskin, 

echoed these ideas. One of the primary forces behind the rise of pictorialism was the belief 

that straight photography was purely representational ‒  that it showed reality without the filter of 

artistic interpretation. It was for, all intents and purposes, a simple record of the visual facts, lacking 

artistic intent or merit.
[16]

 Robinson and others felt strongly that the "usually accepted limitations of 

photography had to be overcome if an equality of status was to be achieved.
[9]

 

Robert Demachy later summarized this concept in an article entitled "What Difference Is There 

Between a Good Photograph and an Artistic Photograph?". He wrote "We must realize that, on 

undertaking pictorial photography, we have, unwittingly perhaps, bound ourselves to the strict 

observance of rules hundreds of years more ancient than the oldest formulae of our chemical craft. We 

have slipped into the Temple of Art by a back door, and found ourselves amongst the crowd of 

adepts."
[17]
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One of the challenges in promoting photography as art was that there were many different opinions 

about how art should look. After the Third Philadelphia Salon 1900, which showcased dozens of 

pictorial photographers, one critic wondered "whether the idea of art in anything like the true sense had 

ever been heard or thought by the great majority of exhibitors."
[18]

 

While some photographers saw themselves becoming true artists by emulating painting, at least one 

school of painting directly inspired photographers. During the 1880s, when debates over art and 

photography were becoming commonplace, a style of painting known as Tonalism first appeared. 

Within a few years it became a significant artistic influence on the development of 

pictorialism.
[19]

 Painters such as James McNeil Whistler, George Inness, Ralph Albert 

Blakelock and Arnold Böcklin saw the interpretation of the experience of nature, as contrasted with 

simply recording an image of nature, as the artist's highest duty. To these artists it was essential that 

their paintings convey an emotional response to the viewer, which was elicited through an emphasis 

on the atmospheric elements in the picture and by the use of "vague shapes and subdued 

tonalities…[to convey] a sense of elegiac melancholy."
[20]

 

 

 

"Spring Showers", by Alfred Stieglitz, 1902 

Applying this same sensibility to photography, Alfred Stieglitz later stated it this way: "Atmosphere is 

the medium through which we see all things. In order, therefore, to see them in their true value on a 

photograph, as we do in Nature, atmosphere must be there. Atmosphere softens all lines; it graduates 

the transition from light to shade; it is essential to the reproduction of the sense of distance. That 
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dimness of outline which is characteristic for distant objects is due to atmosphere. Now, what 

atmosphere is to Nature, tone is to a picture."
[21]

 

Paul L. Anderson, a prolific contemporary promoter of pictorialism, advised his readers that true art 

photography conveyed "suggestion and mystery", in which "mystery consists in affording an 

opportunity for the exercise of the imagination, whereas suggestion involves stimulating the 

imagination by direct or indirect means."
[22]

 Science, pictorialists contended, might answer a demand 

for truthful information, but art must respond to the human need for stimulation of the senses.
[20]

 This 

could only be done by creating a mark of individuality for each image and, ideally, each print. 

For pictorialists true individuality was expressed through the creation of a unique print, considered by 

many to be the epitome of artistic photography.
[20]

 By manipulating the appearance of images through 

what some called "ennobling processes",
[23]

 such as gum or bromoil printing, pictorialists were able to 

create unique photographs that were sometimes mistaken for drawings or lithographs. 

Many of the strongest voices that championed pictorialism at its beginning were a new generation of 

amateur photographers. In contrast to its meaning today, the word "amateur" held a different 

connotation in the discussions of that time. Rather than suggesting an inexperienced novice, the word 

characterized someone who strived for artistic excellence and a freedom from rigid academic 

influence.
[24]

 An amateur was seen as someone who could break the rules because he or she was not 

bound by the then rigid rules set forth by long-established photography organizations like the Royal 

Photographic Society. An article in the British journal Amateur Photographer stated "photography is an 

art ‒  perhaps the only one in which the amateur soon equals, and frequently excels, the professional 

in proficiency."
[24]

 This attitude prevailed in many countries around the world. At the 1893 Hamburg 

International Photographic Exhibition in Germany, only the work of amateurs was allowed. Alfred 

Lichtwark, then director of the Kunsthalle Hamburg believed "the only good portraiture in any medium 

was being done by amateurs photographers, who had the economic freedom and time to 

experiment."
[24]

 

In 1948, S.D. Jouhar defined a Pictorial photograph as "mainly an aesthetic symbolic record of a 

scene plus the artist's personal comment and interpretation, capable of transmitting an emotional 

response to the mind of a receptive spectator. It should show originality, imagination, unity of purpose, 

a quality of repose, and have an infinite quality about it"
[25]

 

Over the years other names were given to pictorialism, including "art photography" 

and Camerawork (both by Alfred Stieglitz), "Impressionist photography" (by George Davision), "new 

vision (Neue Vision), and finally "subjective photography" (Subjektive Fotographie) in Germany after 

the 1940s.
[26]

 In Spain pictorial photographers were sometimes called "interventionists" 

(intervencionistas), although the style itself was not known as "interventionism".
[27]
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Gallery[edit] 

  

Alice Boughton, Dawn, 1909 

  

  

Annie Brigman, Soul of the Blasted Pine, 1908 

  

  

Clarence H. White,Raindrops, 1903 
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Paul Haviland, Doris Keane, 1912 

  

  

Robert Demachy, Struggle, 1904 

  

  

Alfred Stieglitz, The Hand of Man, 1902 
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Edward Steichen, Flatiron Building, 1904 

  

  

Constant Puyo, Sommeil, 1897 

  

  

Alvin Langdon Coburn,Spiderwebs, 1908 
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 F. Holland Day, The Seven Last Words of Christ(detail) 

  

  

Mary Devens, "The Ferry", c1904 

  

  

Adolph de Meyer, "Marchesa Casati", 1912 

  

  

Joseph Keiley, Lenore, 1907 
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Clarence H. White, Nude, 1908 

  

  

Constant Puyo,Montmartre, 1906 

  

  

Clarence H. White andAlfred Stieglitz, Torso, 1907 

Transition into Modernism[edit] 
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Jane Reece, Spaces, 1922. 

The evolution of pictorialism from the 19th century well into the 1940s was both slow and determined. 

From its roots in Europe it spread to the U.S. and the rest of the world in several semi-distinct stages. 

Prior to 1890 pictorialism emerged through advocates who were mainly in England, Germany, Austria 

and France. During the 1890s the center shifted to New York and Stieglitz's multi-faceted efforts. By 

1900 pictorialism had reached countries around the world, and major exhibitions of pictorial 

photography were held in dozens of cities. 

A culminating moment for pictorialism and for photography in general occurred in 1910, when 

the Albright Gallery in Buffalo bought 15 photographs from Stieglitz' 291 Gallery. This was the first time 

photography was officially recognized as an art form worthy of a museum collection, and it signaled a 

definite shift in many photographers' thinking. Stieglitz, who had worked so long for this moment, 

responded by indicating he was already thinking of a new vision beyond pictorialism. He wrote, "It is 

high time that the stupidity and sham in pictorial photography be struck a solarplexus blow…Claims of 

art won't do. Let the photographer make a perfect photograph. And if he happens to be a lover of 

perfection and a seer, the resulting photograph will be straight and beautiful - a true photograph."
[28]

 

Soon after Stieglitz began to direct his attention more to modern painting and sculpture, and Clarence 

H. White and others took over the leadership of a new generation of photographers. As the harsh 

realities of World War I affected people around the world, the public's taste for the art of the past 

began to change. Developed countries of the world focused on more and more in the industry and 

growth, and art reflected this change by featuring hard-edged images of new buildings, airplanes and 

industrial landscapes. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jane_Reece_(photographer)
http://en.wikipedia.org/wiki/Albright-Knox_Art_Gallery
http://en.wikipedia.org/wiki/291_(art_gallery)
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictorialism#cite_note-28
http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jane_Reece-Spaces.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jane_Reece-Spaces.jpg


Pictorialism had, for the most part, run its course, but in the early part of the 21st century it is now 

more popular than ever. Adolf Fassbender, a 20th-century photographer who continued to make 

pictorial photographs well into the 1960s, believed that pictorialism is eternal because it is based upon 

beauty first. He wrote "There is no solution in trying to eradicate pictorialism for one would then have to 

destroy idealism, sentiment and all sense of art and beauty. There will always be pictorialism."
[29]

 

Pictorialism by country[edit] 

Australia[edit] 

One of the primary catalysts of pictorialism in Australia was John Kauffmann (1864-1942), who studied 

photographic chemistry and printing in London, Zurich and Vienna between 1889 and 1897. When he 

returned to his home country in 1897, he greatly influenced his colleagues by exhibiting what one 

newspaper called photographs that could be "mistaken for works of art."
[30]

 Over the next decade a 

core of photographer artists, including Harold Cazneaux, Frank Hurley, Cecil Bostock, Henri Mallard, 

Rose Simmonds and Olive Cotton, exhibited pictorial works at salons and exhibitions across the 

country and published their photos in the Australian Photographic Journal and the Australasian Photo-

Review. 

Austria[edit] 

In 1891 the Club der Amateur Photographen in Wien (Vienna Amateur Photographers' Club) held the 

first International Exhibition of Photography in Vienna. The Club, founded by Carl Sma, Federico 

Mallmann and Charles Scolik, was founded to foster relationships with photographic groups in other 

countries. After Alfred Buschbeck became head of the club in 1893, it simplified its name to Wiener 

Camera-Klub (Vienna Camera Club) and began publishing a lavish magazine called Wiener 

Photographische Blätter that continued until 1898. It regularly featured articles from influential foreign 

photographers such as Alfred Stieglitz and Robert Demachy.
[31]

 

As in other countries, opposing viewpoints engaged a wider range of photographers in defining what 

pictorialism meant. Hans Watzek (de), Hugo Henneberg (de) and Heinrich Kühn formed an 

organization called Das Kleeblatt (The Trilfolium) expressly to increase the exchange of information 

with other organizations in other countries, especially, France, Germany and the United States. Initially 

a small, informal group, Das Kleeblatt increased it influence in the Wiener Camera-Klub through its 

international connections, and several other organizations promoting pictorialism were created in other 

cities throughout the region. As in other countries, interest in pictorialism faded after World War I, and 

eventually most of the Austrian organization slipped into obscurity during the 1920s.
[31]

 

Canada[edit] 
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Pictorialism in Canada initially centered around Sidney Carter (1880-1956), the first of his countrymen 

to be elected to the Photo-Secession. This inspired him to bring together a group of pictorial 

photographers in Toronto, the Studio Club in Toronto, with Harold Mortimer-Lamb (1872-1970) and 

fellow Secessionist Percy Hodgins.
[32]

 In 1907 Carter organized Canada's first major exhibition of 

pictorial photography at Montreal's Art Association. 

England[edit] 

As early as 1853 amateur photographer William J. Newton proposed the idea that "a 'natural object', 

such as a tree, should be photographed in accordance 'the acknowledged principles of fine 

art'".
[33]

 From there other early photographers, including Henry Peach Robinson and Peter Henry 

Emerson, continued to promote the concept of photography as art. In 1892 Robinson, along 

withGeorge Davison and Alfred Maskell, established the first organization devoted specifically to the 

ideal of photography as art ‒  The Linked Ring. They invited like-minded photographers, 

includingFrank Sutcliffe, Frederick H. Evans, Alvin Langdon Coburn, Frederick Hollyer, James Craig 

Annan, Alfred Horsley Hinton and others, to join them. Soon The Linked Ring was at the forefront of 

the movement to have photography regarded as an art form. 

After The Linked Ring invited a select group of Americans as members, debates broke out about the 

goals and purpose of the club. When more American than British members were shown at their annual 

exhibit in 1908, a motion was introduced to disband the organization. By 1910 The Linked Ring has 

dissolved, and its members went their own way. 

France[edit] 

Pictorialism in France is dominated by two names, Constant Puyo and Robert Demachy. In 1894, 

along with Maurice Bucquet, they founded the Photo-Club de Paris as a separate organization from 

the Société française de photographie. They immediately caused a controversy by selecting four 

painters and the National Inspector for the Fine Arts for the jury for the Club's 1894 exhibition. In 1902 

the two started the Revue Photographique, a magazine which quickly became the most influential 

French publication about photography during the early 20th century.
[34]

 

Germany[edit] 

The brothers Theodor and Oskar Hofmeister of Hamburg were among the first to advocate for 

photography as art in their country. At meetings of the Society for the Promotion of Amateur 

Photography (Gesellschaft zur Förderung der Amateur-Photographie), other photographers, including 

Heinrich Beck, George Einbeck, and Otto Scharf, advanced the cause of pictorialism. The Homeisters, 

along with Heinrich Kühn, later formed The Presidium (Das Praesidium), whose members were 

instrumental in major exhibitions at the Kunsthalle in Hamburg. 
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Japan[edit] 

In 1889 photographers Ogawa Kazumasa, W. K. Burton, Kashima Seibei and several others formed 

the Nihon Shashin-kai (Japan Photographic Society) in order to promote geijutsu shashin (art 

photography) in that country. Acceptance of this new style was slow at first, but in 1893 Burton 

coordinated a major invitational exhibition known as Gaikoku Shashin-ga Tenrain-kai or theForeign 

Photographic Art Exhibition.
[35]

 The 296 works that were shown came from members of the London 

Camera Club, including important photographs by Peter Henry Emerson and George Davison. The 

breadth and depth of this exhibition had a tremendous impact on Japanese photographers, and it 

"galvanized the discourse of art photography throughout the country."
[35]

 After the exhibition ended 

Burton and Kashima founded a new organization, the Dai Nihon Shashin Hinpyō-kai (Greater Japan 

Photography Critique Society) to advance their particular viewpoints on art photography. 

In 1904 a new magazine called Shashin Geppo (Monthly Photo Journal) was started, and for many 

years it was the centerpiece for the advancement of and debates about pictorialism. The meaning and 

direction of art photography as championed by Ogawa and others was challenged in the new journal 

by photographers Tarō Saitō and Haruki Egashira, who, along with Tetsusuke Akiyama and Seiichi 

Katō, formed a new group known as Yūtsuzu-sha. This new group promoted their own concepts of 

what they called "the inner truth" of art photography.
[35]

 For the next decade many photographers 

aligned themselves with one of these two organizations. 

In the 1920s new organizations were formed that bridged the transition between pictorialism and 

modernism. Most prominently among these was the Shashin Geijustu-sha (Photographic Art Society) 

formed by Shinzō Fukuhara and his brother Rosō Fukuhara. They promoted the concept of hikari to 

sono kaichō (light with its harmony) that rejected an overt manipulation of an image in favor of soft-

focused images using silver gelatin printing.
[35]

 

Netherlands[edit] 

The first generation of Dutch pictorialists, including Bram Loman, Chris Schuver and Carl Emile Mögle, 

began working around 1890. They initially focused on naturalistic themes and favored platinum 

printing. Although initially there was no Dutch equivalent of The Linked Ring or Photo-Secession, 

several smaller organizations collaborated to produce the First International Salon for Art Photography 

in 1904. Three years later Adriann Boer, Ernest Loeb, Johan Huijsen and others founded the Dutch 

Club for Art Photography (Nederlandsche Club voor Foto-Kunst), which amassed an important 

collection of pictorial photography now housed at Leiden University.
[36]

 A second generation of Dutch 

pictorialists included Henri Berssenbrugge, Bernard Eilers and Berend Zweers. 

Spain[edit] 
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The main centers of pictorial photography in Spain were Madrid and Barcelona. Leading the 

movement in Madrid was Antonio Cánovas, who founded the Real Sociedad Fotográfica de Madrid 

and edited the magazine La Fotografía. Cánovas claimed to be the first to introduce artistic 

photography to Spain, but throughout his career he remained rooted in the allegorical style of the early 

English pictorialists like Robinson. He refused to use any surface manipulation in his prints, saying that 

style "is not, cannot be and will never be photography.".
[37]

 Other influential photographers in the 

country were Carlos Iñigo, Manual Renon, Joan Vilatobà and a person known only as the Conde de la 

Ventosa. Unlike the rest of Europe, pictorialism remained popular in Spain throughout the 1920s and 

1930s, and Ventosa was the most prolific pictorialist of that period. Unfortunately very few original 

prints remain from any of these photographers; most of their images are now known only from 

magazine reproductions.
[38]

 

United States[edit] 

One of the key figures in establishing both the definition and direction of pictorialism was 

American Alfred Stieglitz, who began as an amateur but quickly made the promotion of pictorialism his 

profession and obsession. Through his writings, his organizing and his personal efforts to advance and 

promote pictorial photographers, Stieglitz was a dominant figure in pictorialism from its beginnings to 

its end. Following in the footsteps of German photographers, in 1892 Stieglitz established a group he 

called the Photo-Secession in New York. Stieglitz hand-picked the members of the group, and he 

tightly controlled what it did and when it did it. By selecting photographers whose vision was aligned 

with his, including Gertrude Käsebier, Eva Watson-Schütze, Alvin Langdon Coburn, Edward Steichen, 

and Joseph Keiley, Stieglitz built a circle of friends who had enormous individual and collective 

influence over the movement to have photography accepted as art. Stieglitz also continually promoted 

pictorialism through two publications he edited, Camera Notes and Camera Work and by establishing 

and running a gallery in New York that for many years exhibited only pictorial photographers (the Little 

Galleries of the Photo-Secession).
[39]

 

While much initially centered around Stieglitz, pictorialism in the U.S. was not limited to New York. In 

Boston F. Holland Day was one of the most prolific and noted pictorialists of his time.Clarence H. 

White, who produced extraordinary pictorial photographs while in Ohio, went on to teach a whole new 

generation of photographers. On the West Coast the California Camera Club and Southern California 

Camera Club included prominent pictorialists Annie Brigman, Arnold Genthe, Adelaide Hanscom 

Leeson, Emily Pitchford and William E. Dassonville.
[40]

 Later on, the Seattle Camera Club was started 

by a group of Japanese-American pictorialists, including Dr. Kyo Koike, Frank Asakichi Kunishige and 

Iwao Matsushita.
[41]

 

Techniques[edit] 
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Miron A. Sherling, Portrait Alexander J. Golovin, 1916. 

Pictorial photographers began by taking an ordinary glass-plate or film negative. Some adjusted the 

focus of the scene or used a special lens to produce a softer image, but for the most part the printing 

process controlled the final appearance of the photograph. Pictorialists used a variety of papers and 

chemical processes to produce particular effects, and some then manipulated the tones and surface of 

prints with brushes, ink or pigments. The following is a list of the most commonly used pictorial 

processes. More details about these processes may be found in Crawford (pp 85‒ 95) and in Daum 

(pp 332‒ 334). Unless otherwise noted, the descriptions below are summarized from these two books. 

 Bromoil: This is a variant on the oil print process that allows a print to be enlarged. In this process 

a regular silver gelatin print is made, then bleached in a solution of potassium bichromate. This 

hardens the surface of the print and allows ink to stick to it. Both the lighter and darker areas of a 

bromoil print may be manipulated, providing a broader tonal range than an oil print. 

 Carbon print: This is an extremely delicate print made by coating tissue paper with potassium 

bichromate, carbon black or another pigment and gelatin. Carbon prints can provide extraordinary 

detail and are among the most permanent of all photographic prints. Due to the stability of the 

paper both before and after processing, carbon printing tissue was one of the earliest 

commercially-made photographic products. 
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 Cyanotype: One of the earliest photographic processes, cyanotypes experienced a brief renewal 

when pictorialists experimented with their deep blue color tones. The color came from coating 

paper with light-sensitive iron salts. 

 Gum bichromate: One of the pictorialists' favorites, these prints were made by applying gum 

Arabic, potassium bichromate and one or more artist's colored pigments to paper. This sensitized 

solution slowly hardens where light strikes it, and these areas remain pliable for several hours. 

The photographer had a great deal of control by varying the mixture of the solution, allowing a 

shorter or longer exposure and by brushing or rubbing the pigmented areas after exposure. 

 Oil print: Made by applying greasy inks to paper coated with a solution of gum bichromate and 

gelatin. When exposed though a negative, the gum-gelatin hardens where light strikes it while 

unexposed areas remain soft. Artist's inks are then applied by brush, and the inks adhere only to 

the hardened areas. Through this process a photographer can manipulate the lighter areas of a 

gum print while the darker areas remain stable. An oil print cannot be enlarged since it has to be 

in direct contact with the negative. 

 Platinum print: Platinum prints require a two-steps process. First, paper is sensitized with iron 

salts and exposed in contact with a negative until a faint image is formed. Then the paper is 

chemically developed in a process that replaces the iron salts with platinum. This produces an 

image with a very wide range of tones, each intensely realized. 

Pictorial photographers[edit] 

Following are two lists of prominent photographers who engaged in pictorialism during their careers. 

The first list includes photographs who were predominantly pictorialists for all or almost all of their 

careers (generally those active from 1880-1920). The second list includes 20th-century photographers 

who used a pictorial style early in the careers but who are more well known for pure orstraight 

photography. 

Photographers who were predominately pictorialists[edit] 

 James Craig Annan, 1846-1946, Scottish 

 Zaida Ben-Yusuf, 1898-1933, American 

 Fernand Bignon (fr) (1888-1969), French 

 Alice Boughton, 1866?-1943, American 

 Annie Brigman, 1869-1950, American 

 Jan Bułhak, 1876-1950, Polish 

 Julia Margaret Cameron1815-1879, English 

 Heinrich Kühn, 1866-1944, Austrian 

 Sarah Ladd, 1860-1927, American 

 Adelaide Hanscom Leeson, American 

 Eugene Lemaire (1874-1948), Belgian 

 Gustave Marissiaux (fr) (1872-1929), 

Belgian 

 Adoph de Meyer, 1868-1949, 
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 Harold Cazneaux, 1878-1953, Australian 

 Rose Clark, 1852-1942, American 

 Alvin Langdon Coburn, 1882-1966, 

American/English 

 F. Holland Day, 1864-1933, American 

 George Davison, 1854-1930, English 

 Robert Demachy (1859-1936), French 

 Mary Devens, 1857-1920, American 

 Pierre Dubreuil (1872-1944), French 

 Rudolf Eickemeyer, Jr. (1862-1932), American 

 Peter Henry Emerson (1856-1936), English 

 Frederick H. Evans (1853-1943), English 

 Frank Eugene, 1865-1936, American 

 Ogawa Isshin, 1860-1929, Japanese 

 S.D. Jouhar, 1901-1963, British 

 Gertrude Käsebier (1852-1934), American 

 Kashima Seibei, 1866-1924, Japanese 

 Joseph Keiley, 1869-1914 

French/German 

 Léonard Missone (1870-1943), Belgian 

 Ogawa Kazumasa, 1860-1929, Japanese 

 Constant Puyo (1857-1933), French 

 Jane Reece, 1868?-1961, American 

 Henry Peach Robinson, 1830-1901, English 

 Sarah Choate Sears, 1858-1935, American 

 George Seeley, 1880-1955, American 

 Alfred Stieglitz (1864-1946), American 

 Karl Struss (1886-1981), American 

 Miron A. Sherling (1880-1958), Russian 

 Frank Sutcliffe, 1853-1941, English 

 John William Twycross 1871-1936, 

Australian 

 Elizabeth Flint Wade, 1849-1915, American 

 Eva Watson-Schütze, 1867-1935, American 

 Hans Watzek (de), 1843-1903, Austrian 

 Clarence H. White, 1871-1925, American 

 Myra Albert Wiggins, 1869-1956, American 

20th-century photographers who began as pictorialists[edit] 

 Ansel Adams, 1902-1984, American 

 Cecil Bostock 1884-1939 Australian 

 Imogen Cunningham, 1883-1976, American 

 Laura Gilpin, 1891-1979, American 

 Margrethe Mather, 1886‒ 1952, American 

 Olive Cotton, 1911-2003, Australian 

 Edward Steichen, 1879-1973, American 

 Edward Weston, 1886-1958, American 
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18 Νοε 2012 ⋅ από DailyArticle ⋅ ζηο Ενδιαθέρονηα ⋅ 5 Σχόλια ⋅ Tags: θωηογραθία 

Η θσηνγξαθία θαίλεηαη εύθνιε κε ηελ πξώηε καηηά. Απιά θαδξάξεηο θαη παηάο ην θνπκπί. Η 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη, ν θαζέλαο κπνξεί λα ηξαβήμεη κηα θσηνγξαθία, αιιά δελ κπνξνύλ όινη λα 

γίλνπλ επαγγεικαηίεο. Υπάξρνπλ πνιιά πεξηζζόηεξα ζηελ θσηνγξαθία από ην «ζεκάδεςε θαη ηξάβα». 

Η θσηνγξαθία είλαη κηα δεμηόηεηα πνπ κόλν ιίγνη έρνπλ ηελ ππνκνλή θαη ην πάζνο γηα λα «θνιιήζνπλ» κε 

απηή. 

Οη θνηηεηέο θσηνγξαθίαο θαη νη ιάηξεηο πξέπεη λα εθπαηδεύζνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο κε πνιινύο ηερληθνύο 

όξνπο όπσο δηάθξαγκα, ηαρύηεηα θιείζηξνπ, εζηίαζε θαη έθζεζε. Πηζαλόλ λα έρεηε δηαβάζεη αξθεηά γηα 

απηά θάπνπ αιινύ, γηα απηό ηη ιέηε γηα κεξηθά εθέ θσηνγξαθίαο; Σε απηό ην άξζξν ζα κνηξαζηνύκε καδί 

ζαο κεξηθέο ζπκβνπιέο θσηνγξαθίαοπνπ κπνξνύλ λα εληζρύζνπλ ηελ νκνξθηά ησλ θσηνγξαθηώλ ζαο θαη 

λα είλαη επίζεο πνιύ δηαζθεδαζηηθέο. 

1. Bokeh 

Τν Bokeh αλαθέξεηαη ζηελ αηζζεηηθή πνηόηεηα ηνπ ζνιώκαηνο, ηελ πεξηνρή απηή ηεο εηθόλαο πνπ 

βξίζθεηαη εθηόο εζηίαζεο. Είλαη ην πσο ην θσο αιιειεπηδξά κε ηηο θσηηζκέλεο πεξηνρέο πνπ είλαη εθηόο 

εζηίαζεο. Πνιινί θσηνγξάθνη ρξεζηκνπνηνύλ ζθόπηκα ηελ ηερληθή ηεο ξερήο εζηίαζεο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ εηθόλεο κε δηαθεθξηκέλεο πεξηνρέο Bokeh. 
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Ο όξνο πξνέξρεηαη από ηελ ηαπσληθή ιέμε “boke”, πνπ ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά νκίριε ή ζακπάδα. 

 

 

Υπάξρεη θαιό bokeh, αιιά ππάξρεη επίζεο θαη θαθό bokeh όηαλ ε ζνινύξα είλαη ηόζν ζθιεξή ή ελνριεηηθή 

πνπ ζνπ απνζπά ηελ πξνζνρή από ην θπξίσο ζέκα. Έηζη, έλα θαιό bokeh κπνξεί λα εληζρύζεη κηα εηθόλα, 

ελώ έλα θαθό bokeh κπνξεί λα ηελ θαηαζηξέςεη. 
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2. Panning 

Τν Panning αλαθέξεηαη ζηελ νξηδόληηα, θαηαθόξπθε ή πεξηζηξνθηθή θίλεζε κηαο εηθόλαο ή ελόο βίληεν. 

Είλαη κηα παιηά ηερληθή. 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ Panning, πξέπεη λα έρεηο έλα θηλνύκελν ζέκα κε ην νπνίν ζα πξέπεη λα «παξακείλεηο 

καδί» ελώ ηξαβάο ην πιάλν, πξηλ θαη αθνύ παηήζεηο ην θνπκπί ηνπ θιείζηξνπ. Απηό ζα δεκηνπξγήζεη έλα 

ελδηαθέξνλ απνηέιεζκα, κε ην ζέκα ζνπ λα είλαη έληνλν κέζα ζε έλα ζνιό θόλην. 

 

 

Θδαληθό γηα θσηνγξάθηζε θηλνύκελσλ αληηθεηκέλσλ ή αγώλσλ θαη αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ. 

3. Rule of Thirds (Κανόνας των Σρίτων) 

http://dailyarticle.gr/wp-content/uploads/2012/11/panning-effect-bike-photography.jpg
http://dailyarticle.gr/wp-content/uploads/2012/11/panning-effect-people-photography.jpg


Ο θαλόλαο ησλ ηξίησλ είλαη κηα από ηηο πην βαζηθέο αξρέο ηεο ζύλζεζεο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα πνιινύο 

αηώλεο από θαιιηηέρλεο, δσγξάθνπο θαη ηώξα, θσηνγξάθνπο. 

Με ηνλ θαλόλα ησλ ηξίησλ, ν θσηνγξάθνο ρσξίδεη ηελ θσηνγξαθία ζε ηξίηα, νξηδόληηα θαη θάζεηα έηζη 

ώζηε λα έρεη ελλέα ίζα κέξε. Τν θύξην ζέκα δελ ηνπνζεηείηαη ζην κέζν ηνπ πιαηζίνπ θαη έηζη θαίλεηαη 

δπλακηθό, θηλνύκελν θαη ελδηαθέξνλ. 

 

 

 

Όηαλ ηξαβάο κηα θσηνγξαθία πξέπεη λα δηαηξείο λνεηά ην ζθόπεπηξν ή ηελ LCD νζόλε ζε ηξία κέξε. Με ην 

πιαίζην απηό ζην λνπ ζνπ, πξνζδηόξηζε ηα ζεκαληηθά ζεκεία ελδηαθέξνληνο θαη θαδξάξηζε ηα. Γηα 

θάπνηνπο θσηνγξάθνπο απηό έξρεηαη θπζηθά, αιιά γηα θάπνηνπο άιινπο απαηηείηαη πξαθηηθή. 
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Έρε ζην λνπ ζνπ ηνλ θαλόλα ησλ ηξίησλ θαη αθνύ έρεηο ηξαβήμεη ηελ θσηνγξαθία. Αλ, όηαλ θνηηάο ηηο 

θσηνγξαθίεο ζηνλ ππνινγηζηή, βξίζθεηο θάπνηα ζύλζεζε ζνπ βαξεηή, κπνξείο πάληα λα ηελ επεμεξγαζηείο 

κε ηα εξγαιεία πεξηθνπήο ηνπ Photoshop. Πεηξακαηίζνπ κε ηα εξγαιεία απηά γηα α βειηηώζεηο ηηο 

θσηνγξαθίεο ζνπ. 

4. Η Υρσσή Ώρα 

Η Φξπζή Ώξα (Golden Hour), γλσζηή επίζεο θαη σο Μαγηθή Ώξα, αλαθέξεηαη ζηελ πξώηε ώξα πνπ 

αλαηέιιεη ν ήιηνο θαη ζηελ ηειεπηαία ώξα πνπ δύεη ν ήιηνο. Δεκηνπξγεί κηα δηαθνξεηηθή πνηόηεηα θσηόο, 

πξνζζέηεη ελδηαθέξνλ θαη δξακαηηθόηεηα ζηε ζθελή. Είλαη ε ηέιεηα ζηηγκή ηεο εκέξαο γηα ηε δεκηνπξγία 

ππέξνρσλ θσηνγξαθηώλ – αιιά λα είζαη γξήγνξνο, επεηδή ην θσο ράλεηαη γξήγνξα. 

 

 

 

Τη ζπκβαίλεη πξαγκαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Φξπζήο Ώξαο; Ιαηά ηελ αλαηνιή θαη ηε δύζε ηνπ ειίνπ, ν 

ήιηνο βξίζθεηαη θνληά ζηνλ νξίδνληα, ώζηε ην θσο ηεο εκέξαο είλαη ην έκκεζν θσο από ηνλ νπξαλό, 

κεηώλνληαο ηελ έληαζε ηνπ έληνλνπ θσηόο ήιηνπ. Υπάξρεη πην καιαθόο θσηηζκόο, πην δεζηά ρξώκαηα θαη 

πην απαιέο ζθηέο. Σε άιιεο ώξεο ηεο εκέξαο, ην θσο ηνπ ήιηνπ κπνξεί λα είλαη πνιύ θσηεηλό θαη άπιεην. Τν 

άπιεην θσο απνηειεί ηδηαίηεξν πξόβιεκα ζηελ θσηνγξάθεζε πνξηξέηνπ, γηαηί ην θσο κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηζρπξά αλεπηζύκεηεο ζθηέο γύξσ από ην πξόζσπν θαη ην ζώκα. 
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Σηελ θσηνγξαθία ηνπίνπ, ε θσηνγξάθηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξπζήο ώξαο εληζρύεη ηα ρξώκαηα ηνπ 

ζθεληθνύ. 

5. Υρσσό Ορθογώνιο 

Τν ρξπζό νξζνγώλην, είλαη άιια κηα θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηε ζύλζεζε θαη κηα παξαιιαγή ηνπ θαλόλα 

ησλ ηξίησλ, αιιά πην πεξίπινθε. Τν ρξπζό νξζνγώλην είλαη ε κέζε ηηκή ηεο αλαινγίαο ησλ αξηζκώλ ηεο 

αθνινπζίαο Fibonacci: 1,1,2,3,5,8,12,51,34 θαη νύησ θαζεμήο. Η αλαινγία δεκηνπξγεί έλα ρξπζό 

νξζνγώλην, ην νπνίν απνηειείηαη από έλα ηεηξάγσλν θαη έλα δεύηεξν ηνπ ηεηξαγώλνπ ζηελ ίδηα δηάζηαζε. 

 

 

 

http://dailyarticle.gr/2012/08/09/50-katapliktika-paradeigmata-fotografias-topiou/
http://dailyarticle.gr/wp-content/uploads/2012/11/golden-hours-photography-boats-sea.jpg
http://dailyarticle.gr/wp-content/uploads/2012/11/golden-triangle-flower-photography-mean-ratio.jpg


Ιαη πάιη, ε ηερληθή πεγαίλεη πίζσ αξθεηνύο αηώλεο. Τν Φξπζό Οξζνγώλην ρξεζηκνπνηήζεθε αθόκα θαη 

ζηελ δεκηνπξγία ηεο Mona Lisa ηνπ Leonardo da Vinci. Ζσγξαθηέο, έξγα ηέρλεο θαη θσηνγξαθίεο πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ Φξπζνύ Οξζνγσλίνπ ηείλνπλ λα είλαη εληππσζηαθέο θαη επράξηζηεο ζην κάηη. Είλαη 

επεηδή είλαη έλα αηζζεηηθό κέξνο πνπ κπνξεί λα βξεζεί παληνύ ζηελ θύζε: ινπινύδηα, θνρύιηα, πεηαινύδεο 

αθόκα θαη ην αλζξώπηλν ζώκα. 

 

 

 

Είλαη πνιύ δύζθνιν λα θαδξάξεηο ηελ εηθόλα ζην Φξπζό Οξζνγώλην, απεπζείαο από ην ζθόπεπηξν ή ηελ 

LCD νζόλε ηεο θσηνγξαθηθήο. Επηπρώο, ζήκεξα ππάξρνπλ αξθεηά πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

πεξηθόςνπλ ηελ θσηνγξαθία ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ Φξπζνύ Οξζνγσλίνπ. 

6. Fill Flash 

Τν Fill Flash είλαη κηα ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο, όπνπ ν θσηνγξάθνο ρξεζηκνπνηεί θιαο γηα λα «γεκίζεη» 

ζθνηεηλέο πεξηνρέο ηεο εηθόλαο. Είλαη ηδαληθό γηα πεξηβάιινληα κε νπίζζην θσηηζκό. Τν θόλην είλαη 

ζπλήζσο πνιύ πην θσηεηλό από όηη ην ζέκα. Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα Fill Flash, ξπζκίζηε ην δηάθξαγκα 

θαη ηελ ηαρύηεηα θιείζηξνπ γηα α εθζέζεηε ζσζηά ην θόλην θαη ρξεζηκνπνηήζηε ην θιαο γηα λα ειαθξύλεηε 

ην πξνζθήλην, εμαθνινπζώληαο όκσο λα δηαηεξείηε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ θόληνπ. 
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Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην θιαο όηαλ: ην ζέκα είλαη ζε κηα ζθηά, όηαλ ππάξρεη πεξηζζόηεξν θσο ζην 

θόλην από όηη ζην πξνζθήλην θαη όηαλ είζηε αξθεηά θνληά ζην αληηθείκελν γηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε θιαο. 

Τν Fill Flash κπνξεί λα θσηίζεη ηηο αξθεηά ζθηαζκέλεο πεξηνρέο, βειηηώλνληαο ηελ εηθόλα ρσξίο λα 

ππεξεθζέηεη ηηο άιιεο πεξηνρέο. 

 

 

Τν Fill Flash είλαη ηδαληθό γηα ηνλ ηνληζκό ησλ καηηώλ, εηδηθά ζε θσηεηλέο κέξεο θαη όηαλ ην ζέκα θνξάεη 

θαπέιν. 
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7. Μακρά Έκθεση 

Η καθξά έθζεζε είλαη άιιν έλα ελδηαθέξνλ εθέ θσηνγξαθίαο πνπ ζπλεπάγεηαη κε έλα ζηελό δηάθξαγκα 

θαη κηα ηαρύηεηα θιείζηξνπ κεγάιεο δηάξθεηαο. Απηό γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπκε νλεηξηθά 

ηνπία, ζπιιακβάλνληαο ηα ζηαζεξά ζηνηρεία, ζνιώλνληαο ηαπηόρξνλα ηα θηλεηά ζηνηρεία ηεο εηθόλαο. 

 

 

 

Η καθξνρξόληα έθζεζε κπνξεί λα είλαη δύζθνιε. Θα πξέπεη λα ιεθζεί ζε ζπλζήθεο ρακεινύ θσηηζκνύ, 

θαζώο ζε ειηόινπζηεο κέξεο νη θσηνγξαθίεο ζα έρνπλ πξόβιεκα ππεξέθζεζεο εμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη 

πάξα πνιύ θσο ζα κπεη ζηνλ θαθό. 

 

Αλαθέξεηαη ζπρλά θαη σο «θσηνγξαθία λύρηαο». Ελδηαθέξνληα ζέκαηα γηα θσηνγξάθηζε είλαη ηα 

αζηέξηα, ηα θηλνύκελα απηνθίλεηα θαη ηα θώηα. 
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Ωζηόζν, ππάξρνπλ θαη πνιιέο όκνξθεο θσηνγξαθίεο καθξάο έθζεζεο πνπ έρνπλ ηξαβερηεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο κε ρακειό θσο. Η ιήςε νκίριεο θαη λεξνύ κε καθξά έθζεζε είλαη αξθεηά δεκνθηιήο 

ζηελ θσηνγξαθία. 

8. Contre-jour 

Τν Contre-jour είλαη έλα δεκνθηιέο εθέ θσηνγξαθίαο. Είλαη γαιιηθή νξνινγία πνπ ζεκαίλεη «ελάληηα ζην 

θσο» θαη ε θάκεξα δείρλεη πξνο ηελ πεγή ηνπ θσηόο. Είλαη βαζηθά θσηνγξαθία ζηινπέηαο. Η πεγή θσηόο 

βξίζθεηαη αθξηβώο πίζσ από ην ζέκα. 
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Τν εθέ contre-jour παξάγεη πςειήο αληίζεζεο θσηνγξαθίεο αλάκεζα ζην θσο θαη ην ζθνηάδη. Ιξύβεη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο, αιιά ηνλίδεη ην πεξίγξακκα θαη ηα ζρήκαηα ηνπ ζέκαηνο. Τν Contre-joue είλαη πην δεκνθηιέο 

ζηηο θσηνγξαθίεο ηνπίνπ θαη θύζεο. Τν εθέ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πξνζζέζεη κηα πην δξακαηηθή 

δηάζεζε θαη πην έληνλε αηκόζθαηξα ζηελ ζθελή. 

 

 

 

Ιαηά εηξσληθό ηξόπν όκσο, ην contre-jour κπνξεί λα εληζρύζεη ή λα κεηώζεη ηελ πνηόηεηα ηεο 

ιεπηνκέξεηαο ζηελ θσηνγξαθία. Οξηζκέλνη πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ελόο Lens Hood γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

επίδξαζεο ηνπ countre-jour ζηηο θσηνγξαθίεο, κεηώλνληαο ζεκαληηθά ην έληνλν θσο πνπ έξρεηαη ζηνλ 

θαθό. Αλ πάξα πνιύ θσο εηζέιζεη ζηνλ θαθό, ζα πξνθαιέζεη ππεξβνιηθή έθζεζε, θαηαζηξέθνληαο ηελ 

θσηνγξαθία. 

Επίλογος 

Δελ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεηε απηνύο ηνπο όξνπο γηα λα δεκηνπξγήζεηε όκνξθεο θαηελδηαθέξνπζεο 

θσηνγξαθίεο. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη θαλόλεο γίλνληαη γηα λα ζπάλε! Η ηέρλε έρεη λα θάλεη κε ην λα 

εμεξεπλάο ηνλ εαπηό ζνπ θαη ηα κέζα ζνπ. Αιιά γηα λα γίλεηο έλαθαιιηηέρλεο κνλαδηθόο, πξέπεη λα κάζεηο 

ηα βαζηθά πξηλ ηα «ζπάζεηο». Απηό είλαη πνπ έθαλαλ ν Pablo Picasso θαη ν Van Gogh. 

Φπζηθά, απηά δελ είλαη ηα κόλα εθέ ζηελ θσηνγξαθία. Υπάξρνπλ εθαηνληάδεο άιια θαη κπνξείο αθόκα θαη 

λα δεκηνπξγήζεηο έλα δηθό ζνπ εθέ θσηνγξαθίαο κέζα από πεηξακαηηζκνύο. 

 

 

 

http://dailyarticle.gr/2011/08/12/%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/
http://dailyarticle.gr/2011/08/12/%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1/
http://dailyarticle.gr/2012/09/01/%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%ad%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%82-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%af%cf%82-%cf%87%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%b6%cf%89%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%ce%bc/
http://dailyarticle.gr/wp-content/uploads/2012/11/silhouette-photography-contre-jour.jpg


Αισθητήρας 

εικόνας  ( SENSOR)                                                                      

ΟΜΑΔΑ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ΚΙΟΟΓΛΟΤ  ΕΤΓΕΝΙΟ -  ΑΝΣΩΝΙΟΤ  ΒΑΙΛΗ - ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ  ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΚΡΙΑΝ  ΡΑΣΖ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ      
                                                                 
Αηζζεηήξαο εηθόλαο - Έλαο αηζζεηήξαο 
εηθόλαο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ κεηαηξέπεη 
κία νπηηθή εηθφλα ζε έλα ειεθηξνληθφ 
ζήκα . Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ςεθηαθέο 
θσηνγξαθηθέο κεραλέο , ελφηεηεο 
θάκεξα θαη άιιεο ζπζθεπέο απεηθφληζεο.  
Πην ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη νη 
ςεθηαθέο δηάηαμε ζπδεπγκέλνπ 
θνξηίνπ(CCD) ή complementary metal-
oxide-εκηαγσγψλ ( CMOS ) ελεξγνχο 
αηζζεηήξεο pixel . 
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Απόδοςθ - Τπάξρνπλ πνιιέο παξάκεηξνη 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ελφο αηζζεηήξα 

εηθφλαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπλακηθή 

πεξηνρή , ζήκαηνο-πξνο-ζφξπβν θαη ρακειή 

επαηζζεζία ζην θσο. Γηα ηνπο αηζζεηήξεο 

ησλ ζπγθξίζηκσλ ηχπσλ, ν ιφγνο ζήκαηνο 

πξνο ζφξπβν θαη δπλακηθή πεξηνρή 

βειηησζεί σο κέγεζνο απμάλεηαη. 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dsensor%2Bphotography%2Bdefinition%26client%3Daff-maxthon-newtab%26channel%3Dt2%26biw%3D1556%26bih%3D748&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range&usg=ALkJrhjUgtrGb4ugFMjXtwV_C0myHtqNbg
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Εηδηθνί αηζζεηήξεο 

Δηδηθνί αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο, φπσο 

ε ζεξκνγξαθία , 

δεκηνπξγία πνιπθαζκαηηθέο 

εηθφλεο , ιαξπγγνζθφπηα βίληεν , θάκεξεο 

γάκκα , ζπζηνηρηψλ αηζζεηήξσλ 

γηα αθηηλνγξαθίεο , θαη άιια ηδηαίηεξα 

επαίζζεηα ζπζηνηρίεο γηα ηελ αζηξνλνκία . 

 

Οξηζκόο-ε κηα DSLR θσηνγξαθηθή κεραλή 

ζηνλ αηζζεηήξα εηθόλαο, ή ν αηζζεηήξαο γηα 

ζπληνκία, είλαη έλα νινθιεξσκέλν ηζηπ 

θπθιώκαηνο. Σν ηζηπ κεηαηξέπεη ην θσο ρηππά 

ηελ επηθάλεηά ηνπ ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. Σα 

ζήκαηα ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

δεκηνπξγία εηθόλσλ. 
Σν ςεθηαθό αηζζεηήξα εηθόλαο είλαη έλα ηζηπ 

νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ πνπ έρεη κηα 

ζεηξά από επαηζζεζία ζην θσο ζηνηρεία ζηελ 

επηθάλεηα. Η ζπζηνηρία δηακνξθώλεηαη από ηα 

επηκέξνπο ζεκεία θσηνεπαίζζεην. Κάζε ζεκείν 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dsensor%2Bphotography%2Bdefinition%26client%3Daff-maxthon-newtab%26channel%3Dt2%26biw%3D1556%26bih%3D748&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Thermography&usg=ALkJrhiMtXXgN1iAwoMPFleURZQ-Qc9eDg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dsensor%2Bphotography%2Bdefinition%26client%3Daff-maxthon-newtab%26channel%3Dt2%26biw%3D1556%26bih%3D748&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-spectral_image&usg=ALkJrhit2NJ1QiJWQ5d24t5U8l1_513K8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dsensor%2Bphotography%2Bdefinition%26client%3Daff-maxthon-newtab%26channel%3Dt2%26biw%3D1556%26bih%3D748&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Multi-spectral_image&usg=ALkJrhit2NJ1QiJWQ5d24t5U8l1_513K8w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dsensor%2Bphotography%2Bdefinition%26client%3Daff-maxthon-newtab%26channel%3Dt2%26biw%3D1556%26bih%3D748&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Laryngoscopy&usg=ALkJrhgOulny67aZqUnJRbMxvB5S1qYn7g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dsensor%2Bphotography%2Bdefinition%26client%3Daff-maxthon-newtab%26channel%3Dt2%26biw%3D1556%26bih%3D748&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_camera&usg=ALkJrhizACJ768vfbTG5DyU5rrlP_6rU5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=/search%3Fq%3Dsensor%2Bphotography%2Bdefinition%26client%3Daff-maxthon-newtab%26channel%3Dt2%26biw%3D1556%26bih%3D748&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_camera&usg=ALkJrhizACJ768vfbTG5DyU5rrlP_6rU5w
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θσηνεπαίζζεην αηζζεηήξα κέζα ζηνλ θύθιν 

εηθόλα δξα γηα λα κεηαηξέςεη ην θσο ζε 

ειεθηξηθό ζήκα. Η πιήξεο ζεηξά ησλ 

ειεθηξηθώλ ζεκάησλ πνπ κεηαηξέπνληαη ζε κηα 

εηθόλα από ηελ επί ηνπ ζθάθνπο ππνινγηζηή. 
 

Οι ηύποι ηων αιζθηηήπων                                                      

- Τπάξρνπλ δύν θύξηνη ηύπνη ηνπ αηζζεηήξα 

εηθόλαο. Απηά είλαη «επηβάξπλζε-ζε ζπλδπαζκό 

ζπζθεπώλ» (CCD) θαη «complementary metal-

oxide-εκηαγσγώλ (CMOS) ελεξγνύο αηζζεηήξεο 

pixel. Γελ ππάξρεη θακία δηαθξηηή δηαθνξά ζηελ 

νπηηθή πνηόηεηα ησλ δύν ζπζηεκάησλ. Ωζηόζν, 

ππάξρνπλ επηπηώζεηο γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ 

θιείζηξνπ. Τπάξρνπλ επίζεο κεξηθά 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

θαζελόο πνπ ηηο θαζηζηνύλ θαηάιιειεο γηα 

ειαθξώο δηαθνξεηηθά ζρέδηα ζπζθεπήο εηθόλαο. 
Καη νη δύν ηύπνη αηζζεηήξσλ κεηαηξέπνπλ ην 

θσο πνπ πξνζπίπηεη ηα επηκέξνπο ζεκεία ηνπ 

αηζζεηήξα ζε ειεθηξηθά ζήκαηα. Ωζηόζν, 

δηαθέξνπλ ζην πώο ε ην πξνθύπηνλ ειεθηξηθό 

ζήκα ζπιιέγεηαη θαη θαηεξγάδεηαη. 
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Χπήζη - Οη αηζζεηήξεο CMOS Pixel Active 

θαιύηεξα λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα εθαξκνγέο 

όπνπ ην ζπκπαγέο κέγεζνο, ρακειή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη on-chip επεμεξγαζίαο είλαη 

ζεκαληηθό. Οη αηζζεηήξεο CMOS πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε high-end ςεθηαθέο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο κέρξη θηλεηήο 

ηειεθσλίαο θάκεξεο. Απηή ε ζπκπαγήο 

ηερλνινγία είλαη θζελόηεξα από ό, CCD, θαη 

ρξεζηκνπνηεί ιηγόηεξε ελέξγεηα. 

 

Γενικά                                                                                   
-Οη αηζζεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζήκεξα ζηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο 

κεραλέο, από απηνύο ησλ θζελόηεξσλ 

compact έσο εθείλνπο ησλ κεραλώλ 

κεζαίνπ θνξκά, θαηαζθεπάδνληαη 

(πεξίπνπ) κε ηνλ ίδην ηξόπν. Αζρέησο 

ζρεδηαζκνύ (CCD ή CMOS), ν 



αηζζεηήξαο είλαη απιώο έλα 

νινθιεξσκέλν θύθισκα, πνπ αξρηθά 

είρε ζρεδηαζηεί σο απνζεθεπηηθό κέζν. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηζηπ ην νπνίν 

απνηειείηαη από πνιιέο ζεηξέο 

θσηνεπαίζζεησλ "θειηώλ", ηα νπνία κε 

ηε ζεηξά ηνπο, ζρεκαηίδνπλ κηα κήηξα 

(κηα δηάηαμε ζαλ ζθαθηέξα). Θάζε θειί 

πεξηέρεη κηα εηδηθή "θσηνδίνδν", ε 

νπνία (ιόγσ ηνπ θσηνειεθηξηθνύ 

θαηλνκέλνπ), παξάγεη ειεθηξηθό 

θνξηίν κόιηο πέζεη θσο πάλσ ηεο. 

Πξόθεηηαη γηα ηελ ίδηα αξρή πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηα θσηόκεηξα. Σν 

θνξηίν είλαη ηόζν κεγαιύηεξν όζν 

πεξηζζόηεξν είλαη ην θσο θαη 

απνζεθεύεηαη ζηνλ κηθξό ππθλσηή πνπ 

πεξηιακβάλεη θάζε θειί. Σν γηλόκελν 

ηνπ αξηζκνύ θσηνεπαίζζεησλ θειηώλ 

θάζε ζεηξάο επί ηνλ αξηζκό ησλ 

ζεηξώλ, καο δίλεη ην κέγεζνο ηνπ 



αηζζεηήξα ζε εηθνλνζηνηρεία (pixels). 

Πξέπεη λα ηνληζζεί πσο, (όπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηα θσηόκεηξα), νη 

εηδηθέο θσηνδίνδνη είλαη επαίζζεηεο 

κόλν ζηελ έληαζε ηνπ θσηόο. Έηζη, 

γηα λα θαηαγξαθεί ην ρξώκα 

ρξεζηκνπνηνύληαη εηδηθά ρξσκαηηζηά 

θίιηξα (θόθθηλν, πξάζηλν θαη κπιε), 

έλα γηα θάζε ρξώκα. ηελ απινύζηεξε 

δηάηαμε, ε επηθάλεηα θάζε θειηνύ 

ρξσκαηίδεηαη ώζηε ην θειί απηό λα 

κπνξεί λα ζπιιάβεη θσο κόλν ελόο 

από ηα ηξία θύξηα ρξώκαηα. Ζ 

ζύλζεζε ησλ ηξηώλ απηώλ ρξσκάησλ, 

ζε δηαθνξεηηθά πνζνζηά δίλεη όια ηα 

ρξώκαηα θαη ηηο απνρξώζεηο πνπ 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ην αλζξώπηλν κάηη 

(κνληέιν RGB).  

ήκεξα, ε κνξθή CCD ρξεζηκνπνηείηαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ 

θαηαζθεπή αηζζεηήξσλ, ελώ ε κνξθή 



CMOS ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή κνλάδσλ κλήκεο ησλ 

ππνινγηζηώλ, επεμεξγαζηώλ θ.α. 

 

 

Αηζζεηήξαοx 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν κεηαηξνπήο ηνπ 
πξνζπίπηνληνο θσηφο ζε ειεθηξηθφ ζήκα, 
νη αηζζεηήξεο θαηαηάζζνληαη ζε δχν 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82


ηχπνπο: Αηζζεηήξεο CMOS θαη 
αηζζεηήξεο CCD. 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο 
ρξσκαηηθήο πιεξνθνξίαο, νη αηζζεηήξεο 
ησλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ 
δηαθξίλνληαη ζε: 

 Αηζζεηήξεο κε θίιηξν Bayer, ηύπνπ 
RGB. Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο. 
Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ είλαη φηη κπξνζηά απφ 
θάζε ππν-αηζζεηήξα ππάξρεη έλα θφθθηλν 
ή πξάζηλν ή κπιε (ζηα 
αγγιηθά, Red, Green, Blue) θίιηξν. Σα 
θίιηξα είλαη έηζη δηαηεηαγκέλα, ψζηε ε 
πξψηε ζεηξά λα ζρεκαηίδεη πιέγκα 
ππναηζζεηήξσλ RGRGRGRG, ε επφκελε 
GBGBGBGB θ.ν.θ. Ο ιφγνο πνπ 
ηνπνζεηνχληαη πεξηζζφηεξνη αληρλεπηέο 
γηα ην πξάζηλν ρξψκα ζε ζρέζε κε ην 
θφθθηλν θαη ην κπιε είλαη ε θαιχηεξε 
πξνζέγγηζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπ 
αλζξψπηλνπ καηηνχ. Οη ηειηθέο ηηκέο RGB 
γηα θάζε πίμει ζην αξρείν εηθφλαο 
παξάγνληαη απφ καζεκαηηθφ ππνινγηζκφ 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=CMOS&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/CCD


(παξεκβνιή), ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηελ 
πιεξνθνξία ηνπ αληίζηνηρνπ ππν-
αηζζεηήξα αιιά θαη ησλ γεηηνληθψλ ηνπ. 
Έηζη, θάζε πίμει ηεο παξαγφκελεο 
εηθφλαο πεξηέρεη πιήξε ρξσκαηηθή 
πιεξνθνξία, παξφιν πνπ ην νπηηθφ 
θίιηξν, εκπξφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ππν-
αηζζεηήξα, είλαη κνλνρξσκαηηθφ. Αμίδεη 
επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη αηζζεηήξεο 
Bayer ρξεζηκνπνηνχλ πάληνηε θαη νπηηθφ 
θίιηξν αληη-αιίαζεο (anti-aliasing filter), ην 
νπνίν κεηψλεη ειαθξά ηελ αλαιπηηθφηεηα. 

 Αηζζεηήξεο κε θίιηξν Bayer, ηύπνπ 
RGBE. Άιιεο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο 
κεραλέο, πξνζπαζψληαο λα 
δεκηνπξγήζνπλ θαιχηεξν ρξσκαηηθφ 
απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθή 
ζπζηνηρία απφ θίιηξα Bayer, ψζηε λα κελ 
επαλαιακβάλεηαη ηφζν ζπρλά ην πξάζηλν. 
Έλα ηέηνην θίιηξν είλαη ην RGBE φπνπ, 
πέξα απφ ηα βαζηθά ρξψκαηα, 
ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην θπαλφ ήζκαξαγδί. 

 Αηζζεηήξεο κε 3 CCD. Πξνθεηκέλνπ λα 
έρνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα, νξηζκέλεο 
θσηνγξαθηθέο κεραλέο ρξεζηκνπνηνχλ 3 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B1%CE%BD%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B4%CE%AF&action=edit&redlink=1


"κνλφδξνκνπο" CCD αηζζεηήξεο. Αθνχ ε 
εηζεξρφκελε ζηελ κεραλή εηθφλα 
δηαζπαζηεί κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ 
πξίζκαηνο, κεηξάηαη μερσξηζηά ε έληαζε 
θάζε βαζηθνχ ρξψκαηνο απφ ηνλ 
θαζνξηζκέλν γηα απηφ ην ρξψκα 
αηζζεηήξα CCD. 

 Αηζζεηήξαο Foveon X3. Πξφθεηηαη γηα 
κηα αθφκε ελαιιαθηηθή κνξθή αηζζεηήξα, 
ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί έλαλ ππν-
αηζζεηήξα ηξηψλ επηπέδσλ γηα ην 
θάζε εηθνλνζηνηρείν (πίμει). Σν θάζε 
επίπεδν παξάγεη έλα απφ ηα ηξία βαζηθά 
ρξψκαηα RGB). Έηζη, ν ππν-αηζζεηήξαο 
πεξηέρεη ήδε ηελ πιήξε ρξσκαηηθή 
πιεξνθνξία θαη δελ ρξεηάδεηαη ε 
καζεκαηηθή παξεκβνιή πνπ εθαξκφδεηαη 
ζηελ έμνδν ησλ αηζζεηήξσλ Bayer αιιά 
νχηε θαη ην θίιηξν αληη-αιίαζεο. 

ε φιεο ηηο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο 
κεραλέο πνπ δελ πξννξίδνληαη γηα 
αζηξνλνκηθή ρξήζε, ν αηζζεηήξαο δηαζέηεη 
θαη ηζρπξφ θίιηξν ππεξχζξσλ αθηίλσλ. 

Απφ ηα βαζηθφηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ελφο αηζζεηήξα είλαη ν αξηζκφο ησλ ππν-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%85%CE%B8%CF%81%CE%B7_%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1


αηζζεηήξσλ (θαη, επνκέλσο, ησλ πίμει), 
πνπ θαιχπηνπλ ηελ επηθάλεηά ηνπ. Έηζη 
ππάξρνπλ, γηα παξάδεηγκα, CCD ησλ 3 
Mpixel θαη CCD ησλ 7 Mpixel. κσο, 
πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν αξηζκφο ησλ πίμει 
δελ είλαη πνηέ, απφ κφλνο ηνπ, ελδεηθηηθφο 
ηεο αλαιπηηθφηεηαο (resolution) ηεο 
παξαγφκελεο εηθφλαο, ε νπνία 
επεξεάδεηαη από ην θαθό, ηνλ νπηηθό 
ζόξπβν (θόθθν) ηνπ αηζζεηήξα θαη ηελ 
πνηόηεηα ηεο επεμεξγαζίαο πνπ 
πθίζηαηαη ε εηθόλα πξηλ ηελ ηειηθή 
απνζήθεπζή ηεο ζηελ θάξηα κλήκεο. 

 

Καηανοώνηαρ ηη λειηοςπγία ηος αιζθηηήπα. 

Οι αιςκθτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα 

ςτισ ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ, από 

αυτοφσ των φκθνότερων compact ζωσ εκείνουσ 

των μθχανϊν μεςαίου φορμά, 

καταςκευάηονται (περίπου) με τον ίδιο τρόπο. 

Αςχζτωσ ςχεδιαςμοφ (CCD ι CMOS), ο 

αιςκθτιρασ είναι απλϊσ ζνα ολοκλθρωμζνο 



κφκλωμα, που αρχικά είχε ςχεδιαςτεί ωσ 

αποκθκευτικό μζςο. Πρόκειται για ζνα τςιπ το 

οποίο αποτελείται από πολλζσ ςειρζσ 

φωτοευαίςκθτων "κελιϊν", τα οποία με τθ 

ςειρά τουσ, ςχθματίηουν μια μιτρα (μια 

διάταξθ ςαν ςκακιζρα). Κάκε κελί περιζχει μια 

ειδικι "φωτοδίοδο", θ οποία (λόγω του 

φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου), παράγει 

θλεκτρικό φορτίο μόλισ πζςει φωσ πάνω τθσ. 

Πρόκειται για τθν ίδια αρχι που 

χρθςιμοποιείται και ςτα φωτόμετρα. Σο φορτίο 

είναι τόςο μεγαλφτερο όςο περιςςότερο είναι 

το φωσ και αποκθκεφεται ςτον μικρό πυκνωτι 

που περιλαμβάνει κάκε κελί. Σο γινόμενο του 

αρικμοφ φωτοευαίςκθτων κελιϊν κάκε ςειράσ 

επί τον αρικμό των ςειρϊν, μασ δίνει το 

μζγεκοσ του αιςκθτιρα ςε εικονοςτοιχεία 

(pixels). Πρζπει να τονιςκεί πωσ, (όπωσ 

ςυμβαίνει και ςτα φωτόμετρα), οι ειδικζσ 

φωτοδίοδοι είναι ευαίςκθτεσ μόνο ςτθν 

ζνταςθ του φωτόσ. Ζτςι, για να καταγραφεί το 



χρϊμα χρθςιμοποιοφνται ειδικά χρωματιςτά 

φίλτρα (κόκκινο, πράςινο και μπλε), ζνα για 

κάκε χρϊμα. τθν απλοφςτερθ διάταξθ, θ 

επιφάνεια κάκε κελιοφ χρωματίηεται ϊςτε το 

κελί αυτό να μπορεί να ςυλλάβει φωσ μόνο 

ενόσ από τα τρία κφρια χρϊματα. Η ςφνκεςθ 

των τριϊν αυτϊν χρωμάτων, ςε διαφορετικά 

ποςοςτά δίνει όλα τα χρϊματα και τισ 

αποχρϊςεισ που μπορεί να διακρίνει το 

ανκρϊπινο μάτι (μοντζλο RGB).  

ιμερα, θ μορφι CCD χρθςιμοποιείται 

αποκλειςτικά και μόνο για τθν καταςκευι 

αιςκθτιρων, ενϊ θ μορφι CMOS 

χρθςιμοποιείται επίςθσ και για τθν καταςκευι 

μονάδων μνιμθσ των υπολογιςτϊν, 

επεξεργαςτϊν κ.α. 

(FORMATS) ΜΕΓΕΘΗ ΣΕΝΣΟΡΩΝ 

ΓΕΝΙΚΑ 



Οι αιςκθτιρεσ που χρθςιμοποιοφνται ςιμερα 

ςτισ ψθφιακζσ φωτογραφικζσ μθχανζσ, από 

αυτοφσ των φκθνότερων compact ζωσ εκείνουσ 

των μθχανϊν μεςαίου φορμά, 

καταςκευάηονται (περίπου) με τον ίδιο τρόπο. 

Αςχζτωσ ςχεδιαςμοφ (CCD ι CMOS), ο 

αιςκθτιρασ είναι απλϊσ ζνα ολοκλθρωμζνο 

κφκλωμα, που αρχικά είχε ςχεδιαςτεί ωσ 

αποκθκευτικό μζςο. Πρόκειται για ζνα τςιπ το 

οποίο αποτελείται από πολλζσ ςειρζσ 

φωτοευαίςκθτων "κελιϊν", τα οποία με τθ 

ςειρά τουσ, ςχθματίηουν μια μιτρα (μια 

διάταξθ ςαν ςκακιζρα). Κάκε κελί περιζχει μια 

ειδικι "φωτοδίοδο", θ οποία (λόγω του 

φωτοθλεκτρικοφ φαινομζνου), παράγει 

θλεκτρικό φορτίο μόλισ πζςει φωσ πάνω τθσ. 

Πρόκειται για τθν ίδια αρχι που 

χρθςιμοποιείται και ςτα φωτόμετρα. Σο φορτίο 

είναι τόςο μεγαλφτερο όςο περιςςότερο είναι 

το φωσ και αποκθκεφεται ςτον μικρό πυκνωτι 

που περιλαμβάνει κάκε κελί. Σο γινόμενο του 



αρικμοφ φωτοευαίςκθτων κελιϊν κάκε ςειράσ 

επί τον αρικμό των ςειρϊν, μασ δίνει το 

μζγεκοσ του αιςκθτιρα ςε εικονοςτοιχεία 

(pixels). Πρζπει να τονιςκεί πωσ, (όπωσ 

ςυμβαίνει και ςτα φωτόμετρα), οι ειδικζσ 

φωτοδίοδοι είναι ευαίςκθτεσ μόνο ςτθν 

ζνταςθ του φωτόσ. Ζτςι, για να καταγραφεί το 

χρϊμα χρθςιμοποιοφνται ειδικά χρωματιςτά 

φίλτρα (κόκκινο, πράςινο και μπλε), ζνα για 

κάκε χρϊμα. τθν απλοφςτερθ διάταξθ, θ 

επιφάνεια κάκε κελιοφ χρωματίηεται ϊςτε το 

κελί αυτό να μπορεί να ςυλλάβει φωσ μόνο 

ενόσ από τα τρία κφρια χρϊματα. Η ςφνκεςθ 

των τριϊν αυτϊν χρωμάτων, ςε διαφορετικά 

ποςοςτά δίνει όλα τα χρϊματα και τισ 

αποχρϊςεισ που μπορεί να διακρίνει το 

ανκρϊπινο μάτι (μοντζλο RGB).  

ιμερα, θ μορφι CCD χρθςιμοποιείται 

αποκλειςτικά και μόνο για τθν καταςκευι 

αιςκθτιρων, ενϊ θ μορφι CMOS 

χρθςιμοποιείται επίςθσ και για τθν καταςκευι 



μονάδων μνιμθσ των υπολογιςτϊν, 

επεξεργαςτϊν κ.α. Σο μζγεκοσ ενόσ αιςκθτιρα  

ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Όςο πιο μεγάλθ 

επιφάνεια ζχει ζνασ αιςκθτιρασ  

φωτογραφικισ μθχανισ  τθσ ίδιασ τεχνολογίασ  

(CCD, CMOS) κεωρθτικά  τόςο καλφτερθ 

απόδοςθ ζχει, ειδικά ςε ςυνκικεσ χαμθλοφ 

φωτιςμοφ. 

ΜΟΡΦΕΣ 

CMOS και CCD 

Η μορφι CMOS (Complementary Metal Oxide 

Semiconductor) είναι ςιμερα θ κφρια μορφι 

ςχεδιαςμοφ chip. Ζνασ αιςκθτιρασ CMOS ζχει, 

ςυγκριτικά, μεγάλθ πυκνότθτα κυκλωμάτων. 

Αυτό επιτρζπει ςτον καταςκευαςτι να 

ενςωματϊςει κάποιεσ επιπλζον λειτουργίεσ 

ςτο chip, όπωσ π.χ. μετατροπι αναλογικοφ 

ςιματοσ ςε ψθφιακό (analog to digital 

conversion - ADC) κα. Ζτςι, καταλιγουμε ςε ζνα 



προϊόν με πλθκϊρα λειτουργιϊν και μικρό 

μζγεκοσ που, ωσ αποτζλεςμα, ζχει χαμθλό 

ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ. Επιπρόςκετα, 

ζχει και ςυγκριτικά χαμθλότερθ κατανάλωςθ 

ενζργειασ.  

Σο CCD (Charge-Coupled Device), 

ανακαλφφκθκε από τον George Smith και τον 

Willard Boyle ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’60, 

και πρωτοχρθςιμοποιικθκε ωσ μονάδα 

μνιμθσ. ε ςφγκριςθ με το CMOS, για τθ 

λειτουργία του χρειάηεται κάποια επιπλζον 

κυκλϊματα επεξεργαςίασ (εκτόσ chip), κάτι που 

οδθγεί ςε υψθλότερο κόςτοσ καταςκευισ. 

Παρά το γεγονόσ,  ςιμερα το CCD 

χρθςιμοποιείται ςτισ περιςςότερεσ 

φωτογραφικζσ μθχανζσ που κατζχουν υψθλι 

κζςθ ςτθν αγορά, όςον αφορά τθν ικανότθτά 

τουσ να «ςυλλαμβάνουν» τθν εικόνα. ’ αυτζσ 

ςυμπεριλαμβάνονται και οι ψθφιακζσ μθχανζσ 

μεςαίου φορμά (Hasselblad) κακϊσ και οι 

ψθφιακζσ πλάτεσ (Phase One, Leaf). Ο λόγοσ 



είναι θ υψθλι ποιότθτα εικόνασ που 

προςφζρει. Οι αιςκθτιρεσ CCD ζχουν 

μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςτο φωσ, χαμθλότερα 

επίπεδα κορφβου (noise) και υψθλότερθ 

δυναμικι κλίμακα (dynamic range). Βεβαίωσ, 

αυτό δεν ςθμαίνει πωσ δεν υπάρχουν ςτθν 

αγορά μθχανζσ με αιςκθτιρα CMOS ικανζσ να 

παράγουν υψθλισ ποιότθτασ εικόνεσ. 

 



ΜΕΓΕΘΗ 

MILC: μοντζλο εξοπλιςμζνο με ζναν πολφ μικρό 

αιςκθτιρα, χαρακτθριςτικό των Compact 

φωτογραφικϊν μθχανϊν είναι το: Q7 Pentax με 

ζναν αιςκθτιρα 1/1.7 (παράγοντασ 

καλλιζργειασ 4.55) 

FULL-FRAME: ψθφιακισ SLR μζγεκοσ με 

διαςτάςεισ αιςκθτιρα ςχεδόν ίςεσ με εκείνεσ 

των 35 χιλιοςτϊν φιλμ (36 επι 24 mm) 

CANON FORMAT APS-H: για υψθλισ ταχφτθτασ 

μθχανζσ DSLR PRO επίπεδο (ςυντελεςτισ 

καλλιζργειασ 1.3) 

LEICA M8 ΚΑΙ Μ8.2: (παράγοντασ καλλιζργειασ 

1.33) 

NIKON, PENTAX, SAMSUNG, KONICA 

MINOLTA/SONY, FUJIFILM, EPSON, SIGMA: 

(ςυντελεςτισ καλλιζργειασ 1.5) 



FOVEON X3: μορφι που χρθςιμοποιιται ςε 

Sigma SD μθχανζσ τθσ ςειράσ DSLR και DP-

Series mirrorless (ςυντελεςτισ καλλιζργειασ 

1.7) 

FOUR-THIRDS και MICRO FOUR-THIRDS: 

(ςυντελεςτισ καλλιζργειασ 2.0) 

NIKON με μζγεκοσ CX: χρθςιμοποιιται ςτθν 

ςειρά τθσ Nikon 1 (ςυντελεςτισ καλλιζργειασ 

2.7) 

APS-C: για ( Nikon DX, Sony, Pentax 

(ςυντελεςτισ καλλιζργειασ  1.5) και για Canon 

(ςυντελεςτισ καλλιζργειασ 1.62) 

 

 «Όςο περιςςότερο αλλάηουν τα πράγματα, 

τόςο παραμζνουν τα ίδια». 

 

Ζτςι, μετά απ’ όλα αυτά, ποφ καταλιγουμε; 

Ελπίηω, με αρκετζσ πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ, 

αν προςκζςουμε και μερικά εμπειρικά ςτοιχεία 



να είμαςτε ςε κζςθ να ςυνάγουμε κάποια 

ςυμπεράςματα και να καταλιξουμε, ίςωσ, ςε 

κάποιουσ γενικοφσ «κανόνεσ», βαςιηόμενοι ςτθ 

ςθμερινι τεχνολογία...  

• οι αιςκθτιρεσ με pixel γφρω ςτα 6,8 microns, 

παράγουν τθν υψθλότερθ ποιότθτα εικόνασ, με 

ελάχιςτεσ απϊλειεσ, ςυγκρινόμενοι με αυτοφσ 

που διακζτουν μεγαλφτερα pixel. 

• οι αιςκθτιρεσ με τα pixel μεταξφ 5 και 6,8 

microns, είναι ικανοί να παράγουν άριςτθσ 

ποιότθτασ εικόνεσ, αλλά ωκοφνται κοντά ςτα 

όρια τθσ τρζχουςασ τεχνολογίασ όταν 

χρθςιμοποιοφνται ςε υψθλότερο δείκτθ ISO, 

και υποφζρουν εν προκειμζνω ςε ςφγκριςθ με 

τουσ αιςκθτιρεσ που διακζτουν μεγαλφτερα 

pixel. 

• απ’ ότι φαίνεται τα CMOS και CCD κα 

ςυνεχίςουν να μοιράηονται τθν αγορά. Παρά το 

γεγονόσ πωσ, όλο και περιςςότερεσ εταιρείεσ 

κινοφνται προσ το CMOS για να μειϊςουν τισ 

δαπάνεσ, ςυνεχϊσ εμφανίηονται ςτθν αγορά 



νζεσ φωτογραφικζσ μθχανζσ που 

χρθςιμοποιοφν CCD. Επίςθσ, το CCD φαίνεται 

να κυριαρχεί ςτισ πλάτεσ μεςαίου φορμά. 

• οι αιςκθτιρεσ μεγαλφτερου φυςικοφ 

μεγζκουσ, κα ζχουν πάντα πλεονεκτιματα 

ζναντι των μικρότερων. Αυτό ςθμαίνει ότι 

(αφινοντασ αρκετοφσ παράγοντεσ κατά μζροσ) 

θ ποιότθτα εικόνασ του μεςαίου φορμά κα 

είναι υψθλότερθ από αυτιν του full καρζ 

35mm, το οποίο κα είναι καλφτερο από το 

μζγεκοσ APS, που με τθ ςειρά του κα ζχει ζνα 

πλεονζκτθμα ζναντι του φορμά των  4/3, 

κ.ο.κ....  

• κατά τθν αναβάκμιςθ από μια φωτογραφικι 

μθχανι ςτθν επόμενθ, αυτοί οι παράγοντεσ κα 

πρζπει να λθφκοφν υπόψθ. Βάηοντασ κατά 

μζροσ οποιεςδιποτε άλλεσ διαφορζσ ι/και 

πλεονεκτιματα, ζχετε κατά νου ότι κα πρζπει 

να κάνετε μια "αφξθςθ δφο stop", για να είναι 

εμφανισ θ διαφορά ποιότθτασ, τόςο ςτθν 

οπτικι ανάλυςθ όςο και ςτθν εκτφπωςθ. Ζτςι, 



ενϊ μια μετάβαςθ από μια φωτογραφικι 

μθχανι των 6Mp ςε μια των 12Mp κα αξίηει τον 

κόπο (και τα χριματα), θ αναβάκμιςθ από τα 

6Mp ςτα 8Mp δεν ζχει νόθμα, όπωσ και θ 

μετάβαςθ από τα 16Mp  ςτα 22Mp. 

 

Αηζζεηήξαο ηεο κεραλήο 
 
• Είλαη ε θσηνεπαίζζεηε επηθάλεηα πάλσ 
ζηελ νπνία 
πέθηεη ην θσο γηα λα ζρεκαηίζεη ηελ εηθόλα 
καο. 
• Έρεη ηελ ηδηόηεηα λα κεηαηξέπεη ηηο 
αθηίλεο ηνπ 
θσηόο ζε ειεθηξηθό ζήκα, ην νπνίν ζην 
ηέινο 
δεκηνπξγεί ηε θσηνγξαθία, ε νπνία 
θπιάζζεηε ζηελ 
θάξηα κλήκεο ηεο κεραλήο. 
• Ο αηζζεηήξαο απνηειείηαη από 
εθαηνκκύξηα κηθξνύο 



αηζζεηήξεο (pixel). 
• Σα 2 θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο sensor 
είλαη ν 
αξηζκόο ησλ pixel θαη ην θπζηθό ηνπ κέγεζν 

 

Φαξαθηεξηζηηθά ηνπ αηζζεηήξα 

• Ο αξηζκόο ησλ pixel πνπ πεξηιακβάλεη 
έλαο αηζζεηήξαο 
κεηξηέηαη ζε εθαηνκκύξηα (10Μpixel, 
15Mpixel, 
18Mpixel, 24Mpixel…) 
• Οη δηάθνξεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο 
κεραλώλ 
ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο 
αηζζεηήξεο, ζε 
ό,ηη αθνξά ηα pixel, ζηα δηάθνξα κνληέια 
ηνπο, 
πεξηζζόηεξν γηα ζθνπνύο marketing. 
• Σν θπζηθό κέγεζνο ηνπ αηζζεηήξα 
δηαθέξεη αλάκεζα 
ζηηο δηάθνξεο εηαηξείεο αιιά πάληα έρεη ζαλ 
κέηξν 



ζύγθξηζεο ην κέγεζνο ηνπ θηικ 

(24Υ36mm). 

• Έηζη έρνπκε ηε CANON κε ηξία 
δηαθνξεηηθά κεγέζε 
Υ1.3(APS-H), Υ1.6(APS-C) θαη full frame ζε 
αλαινγία 
3:2. 
• Σε NIKON κε δύν κεγέζε Υ1.5 θαη full 
frame ζε 
αλαινγία 3:2. 
• Σε SONY κε δύν κεγέζε Υ1.6 (APS-C) θαη 
full frame ζε 
αλαινγία 3:2. 
• Σελ OLYMPUS κε Υ2 ζε αλαινγία 4:3. 
Σα ζηνηρεία απηά αθνξνύλ κεραλέο SLR. 
ηηο κεραλέο 
compact ρξεζηκνπνηνύληαη αηζζεηήξεο ζε 
αξθεηά 
κηθξόηεξα κεγέζε. 



 

 

 



 

 

Camera’s sensor 

Επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα (ISO) 
 
ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ν ρακειόο θσηηζκόο 
δελ καο επηηξέπεη λα θσηνγξαθήζνπκε 
επηιέγνληαο ην ζπλδπαζκό ηαρύηεηαο 
θιείζηξνπ θαη αλνίγκαηνο δηαθξάγκαηνο 
πνπ επηζπκνύκε, κπνξνύκε, απμάλνληαο ηελ 
επαηζζεζία ηνπ αηζζεηήξα, λα 
πεηύρνπκε ην ζθνπό καο. 

Τν εύξνο ηεο επαηζζεζίαο 



• ηηο κεραλέο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ ην 
εύξνο ηεο επαηζζεζίαο αξρίδεη από ην ISO 
100 θαη θηάλεη ζε θάπνηεο ζην ISO 25600 
θαη πην πάλσ. 
• Είλαη πξνηηκόηεξν λα μεθηλνύκε ηε 
θσηνγξάθεζή καο κε ρακειό ISO θαη αλ 
είλαη αλαγθαίν λα επηιέμνπκε 
ςειόηεξν ζηε ζπλέρεηα. 

 

Εναλλακτικζσ πλθροφορίεσ ςε 

Αγγλικι γλώςςα: 

Sensor 

A sensor is a converter that measures a physical 

quantity and converts it into a signal which can 

be read by an observer or by an (today mostly 

electronic) instrument. For example, a mercury-

in-glass thermometer converts the measured 

temperature into expansion and contraction of a 

liquid which can be read on a calibrated glass 

tube. A thermocouple converts temperature to an 

output voltage which can be read by a voltmeter. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_conversion
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_quantity
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_quantity
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronics
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-in-glass_thermometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercury-in-glass_thermometer
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltmeter


For accuracy, most sensors are calibrated against 

known standards. 

Sensors are used in everyday objects such as 

touch-sensitive elevator buttons (tactile sensor) 

and lamps which dim or brighten by touching 

the base. There are also innumerable 

applications for sensors of which most people 

are never aware. Applications include cars, 

machines, aerospace, medicine, manufacturing 

and robotics. 

A sensor is a device, which responds to an input 

quantity by generating a functionally related 

output usually in the form of an electrical or 

optical signal. A sensor's sensitivity indicates 

how much the sensor's output changes when the 

measured quantity changes. For instance, if the 

mercury in a thermometer moves 1 cm when the 

temperature changes by 1 °C, the sensitivity is 

1 cm/°C (it is basically the slope Dy/Dx 

assuming a linear characteristic). Sensors that 

measure very small changes must have very high 

sensitivities. Sensors also have an impact on 

what they measure; for instance, a room 

temperature thermometer inserted into a hot cup 

http://en.wikipedia.org/wiki/Calibration
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_(metrology)
http://en.wikipedia.org/wiki/Tactile_sensor


of liquid cools the liquid while the liquid heats 

the thermometer. Sensors need to be designed to 

have a small effect on what is measured; making 

the sensor smaller often improves this and may 

introduce other advantages. Technological 

progress allows more and more sensors to be 

manufactured on a microscopic scale as 

microsensors using MEMS technology. In most 

cases, a microsensor reaches a significantly 

higher speed and sensitivity compared with 

macroscopic approaches. 

Classification of measurement errors 

 

 

Infrared transceiver, with the sensing and 

transmitting components to the left. 

A good sensor obeys the following rules: 

 Is sensitive to the measured property only 
 Is insensitive to any other property likely to 

be encountered in its application 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microscopic_scale
http://en.wikipedia.org/wiki/Microelectromechanical_systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Macroscopic
http://en.wikipedia.org/wiki/Transceiver
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Infrared_Transceiver_Circuit.j
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Infrared_Transceiver_Circuit.j


 Does not influence the measured property 

Ideal sensors are designed to be linear or linear 

to some simple mathematical function of the 

measurement, typically logarithmic. The output 

of such a sensor is an analog signal and linearly 

proportional to the value or simple function of 

the measured property. The sensitivity is then 

defined as the ratio between output signal and 

measured property. For example, if a sensor 

measures temperature and has a voltage output, 

the sensitivity is a constant with the unit [V/K]; 

this sensor is linear because the ratio is constant 

at all points of measurement. 

For an analog sensor signal to be processed, or 

used in digital equipment, it needs to be 

converted to a digital signal, using an analog-to-

digital converter. 

Sensor deviations 

If the sensor is not ideal, several types of 

deviations can be observed: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Linear
http://en.wikipedia.org/wiki/Logarithm
http://en.wikipedia.org/wiki/Analog_signal
http://en.wikipedia.org/wiki/Proportionality_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Proportionality_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_(electronics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter
http://en.wikipedia.org/wiki/Analog-to-digital_converter


 The sensitivity may in practice differ from 
the value specified. This is called a 
sensitivity error, but the sensor is still linear. 

 Since the range of the output signal is 
always limited, the output signal will 
eventually reach a minimum or maximum 
when the measured property exceeds the 
limits. The full scale range defines the 
maximum and minimum values of the 
measured property. 

 If the output signal is not zero when the 
measured property is zero, the sensor has 
an offset or bias. This is defined as the 
output of the sensor at zero input. 

 If the sensitivity is not constant over the 
range of the sensor, this is called non 
linearity. Usually this is defined by the 
amount the output differs from ideal 
behavior over the full range of the sensor, 
often noted as a percentage of the full 
range. 

 If the deviation is caused by a rapid change 
of the measured property over time, there 
is a dynamic error. Often, this behavior is 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sensitivity_(electronics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bias
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_linearity&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Non_linearity&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamics_(physics)


described with a bode plot showing 
sensitivity error and phase shift as function 
of the frequency of a periodic input signal. 

 If the output signal slowly changes 
independent of the measured property, this 
is defined as drift (telecommunication). 

 Long term drift usually indicates a slow 
degradation of sensor properties over a 
long period of time. 

 Noise is a random deviation of the signal 
that varies in time. 

 Hysteresis is an error caused by when the 
measured property reverses direction, but 
there is some finite lag in time for the 
sensor to respond, creating a different 
offset error in one direction than in the 
other. 

 If the sensor has a digital output, the output 
is essentially an approximation of the 
measured property. The approximation 
error is also called digitization error. 

 If the signal is monitored digitally, limitation 
of the sampling frequency also can cause a 
dynamic error, or if the variable or added 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bode_plot
http://en.wikipedia.org/wiki/Drift_(telecommunication)
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Long_term_drift&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Noise
http://en.wikipedia.org/wiki/Hysteresis
http://en.wikipedia.org/wiki/Digitization
http://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_frequency


noise changes periodically at a frequency 
near a multiple of the sampling rate may 
induce aliasing errors. 

 The sensor may to some extent be sensitive 
to properties other than the property being 
measured. For example, most sensors are 
influenced by the temperature of their 
environment. 

All these deviations can be classified as 

systematic errors or random errors. Systematic 

errors can sometimes be compensated for by 

means of some kind of calibration strategy. 

Noise is a random error that can be reduced by 

signal processing, such as filtering, usually at the 

expense of the dynamic behavior of the sensor. 

Resolution 

The resolution of a sensor is the smallest change 

it can detect in the quantity that it is measuring. 

Often in a digital display, the least significant 

digit will fluctuate, indicating that changes of 

that magnitude are only just resolved. The 

resolution is related to the precision with which 

the measurement is made. For example, a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aliasing
http://en.wikipedia.org/wiki/Systematic_error
http://en.wikipedia.org/wiki/Random_errors
http://en.wikipedia.org/wiki/Calibration
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_display
http://en.wikipedia.org/wiki/Accuracy_and_precision


scanning tunneling probe (a fine tip near a 

surface collects an electron tunneling current) 

can resolve atoms and molecules. 

Από τουσ μακθτζσ τθσ Α1 Λυκείου : Βαςίλθσ 

Αντωνίου , Ευγζνιοσ Κιόςογλου , Ρατη Κρίςαν 
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ΥΑΚΟΙ                                                           

ΟΜΑΔΑ :                                                                                                                                                         

ΚΕΛΕΠΟΤΡΗ  ΒΑΙΑ -  ΚΟΤΡΝΟΠΟΤΛΟΤ  ΑΝΑΣΑΙΑ - ΑΝΣΩΝΙΟΤ  ΠΕΣΡΟ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ΓΕΡΑΜΑΝΗ  ΒΕΝΕΣΙΑ  

 



 
O Φακόρ 

Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα ηκήκαηα κηαο θσηνγξαθηθήο κεραλήο απνηειεί ν θαθόο ηεο. 

Δίλαη ν κεραληζκόο εθείλνο πνπ κεηαηξέπεη ηνλ ηξηζδηάζηαην θόζκν πνπ δνύκε ζε έλα 

είδσιν δύν δηαζηάζεσλ πνπ απνηππώλεηαη πάλσ ζην θίικ ή ζην CCD. H πνηόηεηα ηνπ 

θαθνύ θαζνξίδεη, ζε κεγάιν βαζκό, θαη ηελ πνηόηεηα ησλ θσηνγξαθηώλ καο. Έλαο πνιύ 

θαιόο θαθόο αθόκα θαη ζε κηα κέηξηα κεραλή, ζα βγάιεη ηερληθά θαιέο θσηνγξαθίεο. 

Αληίζεηα, ε ηνπνζέηεζε ελνο θαθνύ ρακειήο πνηόηεηαο ζε κηα θαιή κεραλή, ζα δίλεη 

πάληα ρακειόηεξεο πνηόηεηαο θσηνγξαθίεο.  

Λειηοςπγίερ ηος θακού 

Οη θαθνί δεκηνπξγνύλ ηα είδσια πάλσ ζην θίικ ή ζην CCD, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ελαο 

κεγεζπληηθόο θαθόο καδεύεη ην θώο ηνπ ήιηνπ γηα λα θάςεη ελα θνκκάηη ραξηί. Οη 

ζύγρξνλνί θαθνί είλαη πνιύπινθα κεραληθά εμαξηήκαηα, έρνπλ ζρεδηαζηεί απν 

ππνινγηζηέο θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη λα δίλνπλ εηθόλεο εμαηξεηηθήο αθξίβεηαο θαη 

ιεπηνκέξεηαο. Παξ‟νιε ηελ πνιππινθόηεηα θαη ην πιήζνο ησλ νπηηθώλ ζηνηρείσλ απν ηα 

νπνία απνηειείηαη, είλαη ειαθξύο θαη εύρξεζηνο. 

Σο διάθπαγμα 

 



 

 

Δλα ζεκαληηθό ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ελα θαθό 

είλαη ην άλνηγκα ηνπ δηαθξάγκαηνο.Σν δηάθξαγκα 

είλαη έλαο απν ηνπο κεραληζκνύο κε ηνπο νπνίνπο 

κπνξνύκε λα επέκβνπκε ζε κηα θσηνγξαθία. Ο 

άιινο κεραληζκόο είλαη ν θσηνθξάθηεο. Όζν πην 

κεγάιν ην δηάθξαγκα, ηόζν πην πνιύ θώο κπνξεί λα 

πεξάζεη κέζα απν ην θαθό. Οη ηηκέο ηνπ 

δηαθξάγκαηνο (πνπ ζπκβνιίδεηαη κε f)είλαη ζπλήζσο 

νη εμήο: 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 θαη αλεβαίλεη ζε 

κεξηθά κνληέια αθόκα πην πνιύ. Όπσο βιέπνπκε, 

όζν ην δηάθξαγκα είλαη αλνηρηό, ηόζν κηθξόηεξε 

ηηκή παίξλεη, θαη ηόζν πεξηζζόηεξν θώο αθήλεη λα 

πεξάζεη. Όζν θιείλεη ην δηάθξαγκα ή κεγαιώλεη ε 

ηηκή ηνπ, ηόζν ιηγόηεξν θώο αθήλεη λα πεξάζεη κέζα 

απν ην θαθό. Η κεηαπήδεζε απν κηα ηηκή 

δηαθξάγκαηνο ζε κηα επόκελε ή πξνεγνύκελε ηηκή 

αληηζηνηρεί ζε ελα “stop” (δηαβάζκηζε). Μεηαμύ δύν 

δηαδνρηθώλ ηηκώλ δηαθξάγκαηνο ηεο παξαπάλσ 

θιίκαθαο, αληηζηνηρεί ελαο δηπιαζηαζκόο ή 

ππνδηπιαζηαζκόο ζηελ πνζόηεηα ηνπ θσηόο πνπ ζα 

πεξάζεη απν ην θαθό. Αλ π.ρ. ζην f/4 πεξλάεη ζε 1 

sec κηα X πνζόηεηα θσηόο, ζηνλ ίδην ρξόλν κε f/2.8 

πεξλάεη 2Υ θαη κε f/5.6 πεξλάεη Υ/2 αληίζηνηρα. 

Όπσο θαηαιαβαίλνπκε απν ηα παξαπάλσ, ε κέγηζηε 

ηηκή ηνπ δηαθξάγκαηνο ελόο θαθνύ είλαη πνιύ 

ζεκαληηθή ζε ζπλζήθεο ρακεινύ θσηηζκνύ, αθνύ 

ελαο θσηεηλόο θαθόο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ 

δηέιεπζε πνιιαπιάζηαο πνζόηεηαο θσηόο θαη άξα 

λα απνηππώζεη ηελ θσηνγξαθία ζε πνιύ κηθξόηεξν 

ρξόλν απν ελα θαθό κε κηθξόηεξν κέγηζην 

δηάθξαγκα. Γηα ηνλ ιόγν απηό νη θαθνί απηνί 

νλνκάδνληαη θαη “γξήγνξνη” θαθνί, αθνύ επηηξέπνπλ 

ζε δεδνκέλεο ζπλζήθεο θσηηζκνύ, ηελ ρξήζε 

κεγάισλ ηαρπηήησλ. Δπίζεο έρνπλ θαιύηεξε 

επθξίλεηα, αλεμάξηεηα απν ην δηάθξαγκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, γη απηό ην ιόγν επηιέγνληαη απν 

ηνπο επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνπο. Λόθσ ηεο 

κεγαιύηεξεο πνιππινθόηεηαο θαηαζθεπήο ηνπο, 

αιιά θαη ηεο δηακέηξνπ ησλ νπηηθώλ θξπζηάιισλ 

ηνπο (κεγάιε άξα θαη αθξηβόηεξα), νη θσηεηλνί 

θαθνί είλαη πνιύ αθξηβνί ζηελ ηηκή ηνπο.  

 

Εζηιακή απόζηαζη 



Ολνκάδεηαη ε απόζηαζε αλάκεζα ζην νπηηθό θέληξν ηνπ 

θαθνύ θαη ην θίικ θαη ειέγρεη πόζν ζα κεγεζπλζεί ην 

είδσιν ηνπ ζέκαηνο. Φαθνί κε κηθξόηεξεο εζηηαθέο 

απνζηάζεηο απν 50mm νλνκάδνληαη επξπγώληνη γηαηί 

κπνξνύλ θαη ζπιιακβάλνπλ κεγαιύηεξν νπηηθό πεδίν, 

εκθαλίδνπλ όκσο ηα ζέκαηα κηθξόηεξα απν νηη ελαο θαθόο 

50mm. Να αλαθέξνπκε εδώ νηη ν θαθόο ησλ 50 mm 

νλνκάδεηαη θαη λνξκάι θαθόο. Μέζα απν απηόλ βιέπνπκε 

πεξίπνπ ηελ εηθόλα πνπ βιέπεη ελαο άλζξσπνο κε ηα κάηηα 

ηνπ. Φαθνί κε κεγαιύηεξεο εζηηαθέο απνζηάζεηο απν 50mm 

νλνκάδνληαη ηειεθαθνί. Οη θαθνί απηνί δεκηνπξγνύλ 

κεγεζπκέλα είδσια αιιά καο δείρλνπλ κηθξόηεξν νπηηθό 

πεδίν. 

 

Βάθορ πεδίος 

Απν νιόθιεξε ηελ εηθόλα πνπ βιέπνπκε κέζα απν ην 

ζθόπεπηξν καο, κόλν ελα επίπεδν ηνπ ζέκαηνο 

απνηππώλεηαη πάλσ ζην θίικ ή ζην CCD κε απόιπηε 

επθξίλεηα. Σα ζέκαηα πνπ βξίζθνληαη κπξνζηα ή πίζσ απν 

ην ζεκείν απόιπηεο επθξίλεηαο θαη εζηίαζεο εκθαλίδνληαη 

κε ιηγόηεξε επθξίλεηα, θαη όζν απνκαθξύλεηαη ην κάηη απν 

απηό ην ζεκείν βιέπνπκε νηη ηα ζέκαηα θαηαγξάθνληαη κε 

όιν θαη ιηγόηεξε επθξίλεηα. Γηα ηελ αθξίβεηα, ηα ζέκαηα 

πνπ είλαη ζε επθξηλή εζηίαζε δελ βξίζθνληαη ζε ελα 

επίπεδν, αιιά θαιύπηνπλ ελα θάζκα απνζηάζεσλ κπξνζηά 

θαη πίζσ απν ην ζεκείν εζηίαζεο. Σν εύξνο ή βάζνο απηήο 

ηεο δώλεο νλνκάδεηαη βάζνο πεδίνπ. Σν βάζνο πεδίνπ 

εμαξηάηαη απν ην δηάθξαγκα θαη είλαη ειάρηζηό ζε κεγάια 

δηαθξάγκαηα (f/1, f/1.4, f/1.8). Όζν θιείλνπκε ην 

δηάθξαγκα, απμάλεη ην βάζνο πεδίνπ θαη κεγαιύηεξν κέξνο 

ηνπ ζέκαηνο έξρεηαη ζε εζηίαζε.Γηα λα επηηύρνπκε 

επθξίλεηα ζε όιν ην ζέκα καο (θσηνθξαθία ελνο ηνπίνπ, γηα 

παξάδεηγκα), πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε πνιύ κηθξά 

δηαθξάγκαηα (f/11, f/16 θιπ). Σν βάζνο πεδίνπ θαζνξίδεηαη 

επίζεο απν ηελ εζηηαθή απόζηαζε θαη ηελ απόζηαζε ηνπ 

ζέκαηνο απν εκάο.  

 

Πποοπηική 

Αλ θαη είλαη ιίγν δύζθνιν λα πεξηγξαθεί, είλαη απηό πνπ θάλεη ελα καθξηλό αληηθείκελν 



λα θαίλεηαη πην καθξηά ζε ζρέζε κε έλα θνληηλό αληηθείκελν. Έλαο κεγάινο ηειεθαθόο 

έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εκθαλίδεη δύν αληηθείκελα, ελα θνληά θαη ην άιιν καθξπά, ζε 

πην θνληηλή απόζηαζε κεηαμύ ηνπο. Έλαο δπλαηόο επξπγώληνο θάλεη ην αληίζεην πξάγκα. 

Η πξόνπηηθή εμαξηάηαη απν ηελ απόζηαζε κεηαμύ θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη ηνπ 

ζέκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, πιεζηάδνληαο θνληά ζε ελα πξόζσπν κε ελα επξπγώλην θαθό, 

γεκίδνπκε όιν ην θάδξν καο κε ηα πξόζσπν. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα “δηνγθσκέλε” 

πξννπηηθή. Κάπνην αληηθείκελν πνπ είλαη ζε πξώην πιάλν θαίλεηαη πνιύ κεγαιύηεξν 

απν νηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ελσ ηα πην καθξηλά αληηθείκελα δείρλνπλ λα 

απνκαθξύλνληαη ζην βάζνο.  

Είδη θακών  

Οη θαθνί ρσξίδνληαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπο. Τπάξρνπλ 

νη θαθνί ζηαζεξνύ εζηηαθνύ κήθνπο (π.ρ. 50mm, 200mm) θαη νη θαθνί κεηαβιεηνύ 

εζηηαθνύ κήθνπο ή θαθνί zoom (π.ρ. 28-80mm, 75-300mm). Η ηηκή πνπ έρνπλ δελ έρεη 

λα θάλεη κε ην κήθνο ηνπ θαθνύ, είλαη ελαο αξηζκόο πνπ καο δείρλεη ηη κπνξεί λα 

απεηθνλίζεη ν ζπγθεθξηκέλνο θαθόο. Αλάινγα, επίζεο, κε ην πόζν πεξηζζόηεξν ή 

ιηγόηεξν ζέκα κπνξνύλ λα θαηαγξάςνπλ,δειαδή αλάινγα ηελ εζηηαθή ηνπο απόζηαζε, 

ρσξίδνληαη ζε θαλνληθό θαθό, επξπγώλην, ηειεθαθό, δνύκ θαθό, macro θαθό θαη 

θάπνηνπο άιινπο θαθνύο γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. Αο δνύκε ελα-ελα θαθό μερσξηζηά.  

Κανονικόρ θακόρ  

Ήηαλ ν πην ζπλεζηζκέλνο θαθόο γηα θσηνγξαθηθή κεραλή. Η νξαηόηεηα πνπ καο 

πξνζθέξεη είλαη ζρεδόλ νηη βιέπεη ην αλζξώπηλν κάηη. Βέβαηα ηα πξάγκαηα δελ είλαη 

αθξηβώο έηζη γηαηί εδσ δελ παίξλνπκε ππόςε καο ηελ πεξηθεξεηαθή όξαζε ηνπ 

αλζξώπνπ. Γίλεη θσηνγξαθίεο κε πνιύ θπζηθή πξννπηηθή, ρσξίο παξακόξθσζε. Η 

ζθελή ζε κηα θσηνγξαθία είλαη όπσο αθξηβώο ηελ ζπκάζηε. Δίλαη ελαο θαθόο κηθξνύ 

κεγέζνπο, ειαθξύο, κε πνιύ κεγάια δηαθξάγκαηα (f/1, f/1.4, f1.8), άξα θαη εμαηξεηηθά 

θσηεηλόο θαη γξήγνξνο θαθόο. Πξίλ εμαπισζνύλ νη θαθνί zoom, ήηαλ ν βαζηθόο θαθόο 

θάζε θσηνγξαθηθήο κεραλήο.  

Εςπςγώνιορ θακόρ  

Ολνκάδνληαη νη θαθνί κε εζηηαθή απόζηαζε κηθξόηεξε ησλ 50mm θαη πεξηιακβάλεη 

όινπο ηνπο θαθνύο απν 35-6mm, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ θαθνύ fish-eye, πνπ 

θαιύπηεη νπηηθό πεδίν 180ν. Οη θαθνί κε κηθξόηεξε εζηηαθή απόζηαζε απν 20mm 

νλνκάδνληαη ππεξεπξπγώληνη. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ είλαη νηη κπνξεί λα 

θαηαγξάςεη κεγαιύηεξν ηκήκα κηαο ζθελήο θαη απηό είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό αλ δελ 

κπνξνύκε λα απνκαθξπλζνύκε απν ην ζέκα ή βξηζθόκαζηε κέζα ζε ελα δσκάηην. Έρνπλ 

κεγαιύηεξν βάζνο πεδίνπ θαη έηζη είλαη πνιύ θαιή επηινγή όηαλ ηα πάληα πξέπεη λα 

θαηαγξαθνύλ κε επθξίλεηα,απν πνιύ θνληά κέρξη ην άπεηξν. ηα αληηθείκελα πνπ 

βξίζθνληαη πνιύ θνληά ζηνλ θαθό δεκηνπξγεί κηα ππεξηνληζκέλε πξννπηηθή ή 

παξακόξθσζε θαη απηό κπνξνύκε λα ην εθκεηαιεπηνύκε δεκηνπξγηθά ζηηο θσηνγξαθίεο 

καο. Σέινο δεκηνπξγεί κηα πεξηζηαζηαθή παξακόξθσζε γξακκώλ. Απηό κπνξεί λα γίλεη 

εύθνια αληηιεπηό όηαλ π.ρ. θσηνγξαθίδνπκε ελα θηίξην. ηξέθνληαο ηνλ θαθό καο πξνο 

ηα πάλσ, βιέπνπκε νηη νη άθξεο ηνπ θηηξίνπ αξρίδνπλ λα ζπγθιίλνπλ πξόο ην θέληξν.  

Σηλεθακόρ  

Ολνκάδνπκε ηνπο θαθνύο κε εζηηαθή απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 50mm νη νπνίνη 

κπνξνύλ λα θηάζνπλ κέρξη θαη 2000mm. Eίλαη πνιύ ρξήζηκνη όηαλ ζέινπκε λα 



θσηνγξαθήζνπκε θάπνην καθξηλό ζέκα ή δελ κπνξνύκε λα πιεζηάζνπκε ην ζέκα καο. 

Πξνζθέξνπλ ζηελό νπηηθό πεδίν θαη έηζη κπνξνύκε λα απνκνλώζνπκε ην ζέκα πνπ καο 

ελδηαθέξεη θαη λα θσηνγξαθήζνπκε κόλν απηό. Παξνπζηάδνπλ ζπκπηεζκέλε πξννπηηθή 

δειαδή θάλνπλ ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο απν ηνλ 

θσηνγξάθν λα θαίλνληαη πην θνληά απν όηη είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Σέινο πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε νηη ερνπλ πνιύ κηθξό βάζνο πεδίνπ δίλνληαο καο ηελ δπλαηόηεηα λα 

θαηαγξάςνπκε κε επθξίλεηα κόλν ην ηκήκα εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη. Σα ππόινηπα ζα 

θαίλνληαη ζνιά. Πξέπεη λα αλαθέξνπκε νηη όζν πην κεγάιε εζηηαθή απόζηαζε έρνπλ νη 

ηειεθαθνί, ηόζν πην νγθώδεηο θαη βαξηνί γίλνληαη. ε πνιινί κεγάινπο ηειεθαθνύο 

ππάξρεη εηδηθό ζεκείν ζύλδεζεο γηα λα ηνπο ζηεξίδνπκε ζην έδαθνο θαη λα κελ ηνπο 

θξαηάκε ζην ρέξη.  

Καηοπηπικόρ θακόρ  

Οη θαθνί απηνί, πνπ νλνκάδνληαη θαη “reflex”, έρνπλ κηθξό βάξνο θαη πνιύ κηθξό 

κέγεζνο. Απηό επηηπγράλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο θάηνπηξα γηα λα ζπκπηύμνπλ ηελ 

δηαδξνκή ηνπ θσηόο θαηαθέξλνληαο κε απηό ην ηξόπν λα έρνπκε ελα πνιύ κηθξό κήθνο 

γηα ην θαθό. Έρνπλ όκσο ελα αξηζκό κεηνλεθηεκάησλ πνπ κεηώλνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ 

κηθξνύ βάξνπο θαη κήθνπο. Σν πην ζεκαληηθό απν απηά είλαη ην κηθξό άλνηγκα 

δηαθξάγκαηνο (ζπλήζσο f/8) πνπ είλαη ζηαζεξό, θαη έηζη δελ κπνξνύκε λα αιιάμνπκε f-

ζηνπ. Απηό καο ππνρξεώλεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηθξέο ηαρύηεηεο θσηνθξάθηε κε 

θίλδπλν λα βγνύλ νη θσηνγξαθίεο καο θνπλεκέλεο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνύκε ηξίπνδα 

θαη γξήγνξα θίικ (ISO 400 θαη πάλσ). Έρνπλ κηθξόηεξν βάζνο πεδίνπ θαη ηα εθηόο 

εζηίαζεο ζεκεία έρνπλ ην ζρήκα θνπινπξηνύ, θάηη πνπ πνιινί άλζξσπνη δελ ζπκπαζνύλ.  

Φακόρ zoom  

Οη θαθνί απηνί έρνπλ κεηαβιεηέο εζηηαθέο απνζηάζεηο θαη αληηθαζηζηνύλ έλα εύξνο 

θαθώλ ζηαζεξήο εζηηαθήο απόζηαζεο π.ρ. ελαο θαθόο 75-300mm αληηθαζηζηεί όινπο 

ηνπο ελδηάκεζνπο. Σώξα πηα δελ ρξεηάδεηαη λα αιιάδνπκε ζπλέρεηα θαθό θαη έηζη κε 

απηνύο ηνπο θαθνύο κπνξνύκε λα έρνπκε ην ζέκα κεγαιύηεξν ή κηθξόηεξν κέζα απν ην 

ζθόπεπηξν καο. Δίλαη ζπλήζσο ιίγν βαξύηεξνη θαη κεγαιύηεξνη απν ηνπο αληίζηνηρνπο 

κε κηα εζηηαθή απόζηαζε. Σα δηαθξάγκαηα πνπ έρνπλ θάλνπλ ηνπο θαθνύο απηνύο ιίγν 

αξγνύο. Σα ζπλεζέζηεξα δηαθξάγκαηα θηάλνπλ κέρξη f/4.5. Να εμεγήζνπκε εδσ ηα 

λνύκεξα πνπ αλαθέξεη ν θάζε θαθόο δνύκ, θαη αο πάξνπκε γηα παξάδεηγκα ελα θαθό 70-

200mm f4-5.6. ηελ εζηηαθή απόζηαζε ησλ 70mm ην κέγηζην δηάθξαγκα απηνύ ηνπ 

θαθνύ είλαη ε πξώηε ηηκή, δει. f/4. Όζν “δνπκάξνπκε” ηόζν πην πνιύ κηθξαίλεη ην 

δηάθξαγκα, σζηε ζην κέγηζην εζηηαθό κήθνο ην κεγαιύηεξν δηάθξαγκα παίξλεη κέγηζηε 

ηηκή , ηελ δεύηεξε ηηκή δηαθξάγκαηνο πνπ είλαη f/5.6. Απν ην παξαπάλσ παξάδεηγκα 

βιέπνπκε νηη νη γαθνί δνύκ ππνιείπνληαη ζε αλνηγκα δηαθξάγκαηνο απν νηη νη θαθνί 

κηαο εζηηαθήο απόζηαζεο, είλαη δει. πην “αξγνί” θαη νρη ηόζν θσηεηλνί. Δίλαη ε πην 

δεκνθηιήο θαηεγνξία θαθώλ ζηελ αγνξά. Να αλαθέξνπκε νηη ζηελ ςεθηαθή 

θσηνγξαθία, ην “νπηηθό” δνύκ (2x,3x θιπ) δελ ζεκαίλεη νηη βιέπνπκε ην αληηθείκελν x 

θνξέο κεγαιύηεξν, αιιά ζπκβνιίδεη ηελ ζρέζε κεηαμύ ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο εζηηαθήο 

απόζηαζεο ηνπ θαθνύ, γηα παξάδεηγκα ελαο θαθόο 35-105mm είλαη 3x νπηηθό δνύκ. 

Φακόρ macro  

Eίλαη κηα θαηεγνξία θαθώλ πνπ έρεη θηηαρηεί εηδηθά γηα θσηνγξάθεζε ζε θνληηλέο 

απνζηάζεηο θαη έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα εζηηάδνπλ ζε πνιύ κηθξή απόζηαζε απν ην 



ζέκα. Οη θαθνί απηνί έρνπλ ελα λνύκεξν πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη (π.ρ. 1x, 2x θ.ι.π) 

Απηόο ν αξηζκόο καο δείρλεη ηελ ηθαλόηεηα αλαπαξαγσγήο ηνπ ζέκαηνο ζην θπζηθό ηνπ 

κέγεζνο ή κεγέλζπζε 1x. Απηό ζεκαίλεη νηη ελα έληνκν ζε δηαθάλεηα ή ζε αξλεηηθό ζα 

έρεη ην ίδην κέγεζνο κε ην πξαγκαηηθό έληνκν. Αλ είλαη 2x, ζα είλαη 2 θνξέο πην κεγάιν 

απν νηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Αξθεηνί ζύγρξνλνη θαθνί δνύκ έρνπλ επίζεο δπλαηόηεηεο 

macro. 

Σηλεμεηαηποπέαρ (teleconverter)  

Δίλαη ελα κηθξό δαρηπιίδη, κηα κηθξή πξνέθηαζε πνπ κπαίλεη πξίλ ηνλ θαθό θαη απμάλεη 

ηελ εζηηαθή ηνπ απόζηαζε. Σα ζπλεζέζηεξα κνληέια είλαη 1.4x θαη 2x. Απηό ζεκαίλεη 

νηη αλ έρνπκε ελα ηειεθαθό 300mm f/4 θαη πξνζζέζνπκε ην δαρηπιίδη 1.4x, ηόηε έρνπκε 

ελα ηειεθαθό 420mm (300 x 1.4 = 420) κε δηάθξαγκα f/5.6 (4 x 1.4 = 5.6). Με απηό ην 

θηελό ηξόπν κπνξνύκε λα απμήζνπκε ηελ εζηηαθή απόζηαζε θάπνηνπ θαθνύ καο. 

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε όκσο όηη, ν ηειεκεηαηξνπέαο κεηώλεη ην θώο πνπ θηάλεη ζην 

θαθό θαηά κία βαζκίδα ζην 1.4x θαη θαηά δύν βαζκίδεο ζην 2x. Απηό καο αλαγθάδεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κηθξόηεξεο ηαρύηεηεο θσηνθξάθηε, πην επαίζζεην θίικ θαη ίζσο θαη 

ηξίπνδν. Καη σο ελα βαζκό, κεηώλεηαη ε επθξίλεηα θαη ε αληίζεζε ηεο εηθόλαο. 

ηαθεποποιηηήρ εικόναρ (Image stabiliser - IS)  

Πξόθεηηαη γηα ελα γπξνζθνπηθό ζύζηεκα πνπ ελζσκαηώλεηαη ζηνλ θαθό θαη 

πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο βηληενθάκεξεο. ηελ θσηνγξαθηθέο κεραλέο βξήθε ζαλ θύξην 

εθθξαζηή ηνπ ηελ CANON. Η ιεηηνπξγία ηνπ επηδξά ζην ζύζηεκα ηνπ θαθνύ 

απνξξνθώληαο κέξνο ησλ θξαδαζκώλ ηνπ ρεξηνύ καο θαη επηηξέπνληαο καο λα 

ηξαβήμνπκε θσηνγξαθίεο θαη κε 2 ζηόπ πην αξγή ηαρύηεηα, ζην ρέξη. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ζα πέξλακε κηα θνπλεκέλε θσηνγξαθία ή ζα ρξεηαδόκαζηαλ νπσζδήπνηε 

ηξίπνδν ή κνλόπνδν. Βξίζθεη θπξίσο εθαξκνγή ζε θαθνύο πνπ πξόθεηηε λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ιήςεηο κε ην ρέξη, θαη έρνπλ κεγάιν βάξνο όπσο π.ρ. ελαο θαθόο 

600mm. Ο 1200mm ηεο CANON π.ρ. δελ ην ρξεζηκνπνηεί γηαηί πνιύ απιά δελ κπνξείο 

λα ην θξαηήζεηο, ρξεηάδεηαη ηξίπνδν. 

Αςηόμαηη εζηίαζη (auto focus)  

Απηόκαηε εζηίαζε (Auto focus) Σα ζπζηήκαηα απηόκαηεο εζηίαζεο είλαη ζρεηηθά λέα 

ζηελ θσηνγξαθία αθνύ εκθαλίζηεθαλ ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα, κε νρη θαη ηόζν 

ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ αξρή. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμειίρζεθαλ ζε 

κεγάιν βαζκό, κε απνηέιεζκα ζε νξηζκέλα είδε θσηνγξάθεζεο (αζιεηηθή 

θσηνγξαθία,θσηνγξαθίεο δξάζεο) λα θξίλεηαη απαξαίηεηε. Η βαζηθή ηεο αξρή είλαη ε 

εμήο: όπσο ε εηθόλα πεξλά απν ην θαθό, ελα εηδηθό πξίζκα ηελ δηαζπά ζε δύν όκνηεο 

εηθόλεο. Απηέο θαηεπζύλνληαη ζε 2 κηθξνύο αηζζεηήξεο CCD νη νπνίνη αλαιύνπλ ηελ 

ζρεηηθή ζέζε ηεο θάζε εηθόλαο ζε απηνύο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ αλάινγνπ ειεθηξνληθνύ 

θπθιώκαηνο, δίλεηαη εληνιή ζην κνηέξηνπ AF λα θηλεί ην ζύζηεκα απηόκαηεο εζηίαζεο 

ηνπ θαθνύ εσο όηνπ ε ζέζε ησλ 2 εηθόλσλ λα ηαπηηζηεί ζηα 2 CCD. Η δηαδηθαζία 

κνηάδεη κε απηή ηεο ρεηξνθίλεηεο εζηηάζεο, κόλν πνπ ηώξα ηελ δνπιεηά ηελ 

αλαιακβάλνπλ 2 ειεθηξνληθά καηάθηα. Σν AF εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκό ηόζν απν ην 

ζώκα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ηνπ, όζν θαη απν ηελ θσηεηλόηεηα ηνπ θαθνύ 

θαη ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ πνπ επηθξαηνύλ γεληθόηεξα. Όζν πην ζθνηεηλό είλαη ην ζέκα 

καο, ηόζν πην πνιύ ζα δπζθνιεπηεί ην ζύζηεκα λα εζηηάζεη γξήγνξα θαη κε αθξίβεηα 

(θάπνηα εηαηξία δηαθήκηδε νηη ην ζύζηεκα ηεο κπνξεί λα εζηηάζεη κηα καύξε γάηα, κέζα 



ζε ελα ζθνηεηλό θαη καύξν δσκάηην). εκαληηθό ξόιν παίδεη θαη ην κνηέξ πνπ 

ελζσκαηώλεη ην AF, είηε απηό είλαη ζην θαθό είηε ζην ζώκα. Σα ζπζηήκαηα εζηίαζεο 

βαζίδνληαη ζε ελα πεπεξαζκέλν αξηζκό ζεκείσλ εζηίαζεο πνπ επηιέγνληαη πάληα απν ην 

ζώκα θαη νρη απν ην θαθό. Σν ζεκείν εζηίαζεο κπνξεί λα επηιεγεί απηόκαηα απν ηελ 

κεραλή ή θαη λα νξηζηεί απν ην ρξήζηε ρεηξνθίλεηα. ρεδόλ όιεο νη ζύγρξνλεο, ζνβαξέο 

θσηνγξαθηθέο κεραλέο έρνπλ ην ζύζηεκα AF.  

 

 

Συγγραφή και επιμέλεια :Δημήτρης Τόλιος (-) - Γιάννης Ανδριόποσλος (-) - Ηλίας 

Χαντζάκος (eliashan) 

Σεπτέμβριος 2002                                                                                                                                                     

 

 

Φωηογπαθικόρ θακόρ 

Από ηε Βηθηπαίδεηα, ηελ ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα 

 

 
Φσηνγξαθηθνί θαθνί. 

Οη θωηογπαθικοί θακοί αλάινγα κε ηελ εζηηαθή απόζηαζε πνπ έρνπλ, ρσξίδνληαη ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο: 1) επξπγώληνπο θαθνύο, 2) θαλνληθνύο (normal)θαθνύο θαη 3) ηνπο 

ηειεθαθνύο ή θαθνύο κεγάιεο εζηηαθήο απνζηάζεσο. 

Πίνακαρ πεπιεσομένων 

 1 Δπξπγώληνη θσηνγξαθηθνί θαθνί 

 2 Καλνληθνί (normal) θσηνγξαθηθνί θαθνί 

 3 Σειεθαθνί/ Φαθνί κεγάιεο εζηηαθήο απνζηάζεσο 

 4 Πεγέο 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82#.CE.95.CF.85.CF.81.CF.85.CE.B3.CF.8E.CE.BD.CE.B9.CE.BF.CE.B9_.CF.86.CF.89.CF.84.CE.BF.CE.B3.CF.81.CE.B1.CF.86.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CF.86.CE.B1.CE.BA.CE.BF.CE.AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82#.CE.9A.CE.B1.CE.BD.CE.BF.CE.BD.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.28normal.29_.CF.86.CF.89.CF.84.CE.BF.CE.B3.CF.81.CE.B1.CF.86.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CF.86.CE.B1.CE.BA.CE.BF.CE.AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82#.CE.A4.CE.B7.CE.BB.CE.B5.CF.86.CE.B1.CE.BA.CE.BF.CE.AF.2F_.CE.A6.CE.B1.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CE.BC.CE.B5.CE.B3.CE.AC.CE.BB.CE.B7.CF.82_.CE.B5.CF.83.CF.84.CE.B9.CE.B1.CE.BA.CE.AE.CF.82_.CE.B1.CF.80.CE.BF.CF.83.CF.84.CE.AC.CF.83.CE.B5.CF.89.CF.82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82#.CE.A0.CE.B7.CE.B3.CE.AD.CF.82
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-03-06-fotoworkshop-nuernberg-by-RalfR-08.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:2011-03-06-fotoworkshop-nuernberg-by-RalfR-08.


 5 Δμσηεξηθνί ζύλδεζκνη 

Εςπςγώνιοι θωηογπαθικοί θακοί 

Οη επξπγώληνη θσηνγξαθηθνί θαθνί θαηεγνξηνπνηνύληαη θαη απηνί ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, 

ηνπο “fisheye”, ηνπο ππεξεπξπγώληνπο θαη ηνπο απινύο επξπγώληνπο. Οη “fisheye” 

θσηνγξαθηθνί θαθνί θαιύπηνπλ γσλία 180o θαη κεγαιύηεξε, ελώ ε παξακόξθσζε πνπ 

δεκηνπξγνύλ είλαη ππεξβνιηθή. Οη ππεξεπξπγώληνη θσηνγξαθηθνί θαθνί έρνπλ νπηηθή 

γσλία από 100o έσο θαη 85o πεξίπνπ, ε παξακόξθσζε πνπ πξνθαινύλ ειέγρεηαη 

επθνιόηεξα ζε ζρέζε κε ηνπο “fisheye”. Οη επξπγώληνη θσηνγξαθηθνί θαθνί έρνπλ 

νπηηθή γσλία από 90o έσο θαη 60o θαηά πξνζέγγηζε, ε παξακόξθσζε ηνπο είλαη κηθξή 

θαη πξνζεγγίδνπλ ηνπο θαλνληθνύο (normal) θαθνύο. 

Κανονικοί (normal) θωηογπαθικοί θακοί 

Οη θαλνληθνύο (normal) θαθνί έρνπλ νπηηθή γσλία από 55o κέρξη θαη 35o θαηά 

πξνζέγγηζε. Οη θαθνί απηνί είλαη νη πιένλ ζπλεζηζκέλνη θαη είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκνη γηα 

γεληθέο θσηνγξαθίεο θαη θσηνγξαθίεο θάησ από ρακειό θσηηζκό θαζώο έρνπλ κεγάιν 

δηάθξαγκα. 

Σηλεθακοί/ Φακοί μεγάληρ εζηιακήρ αποζηάζεωρ 

Οη ηειεθαθνί ή θαθνί κεγάιεο εζηηαθήο απνζηάζεσο έρνπλ νπηηθή γσλία από 40o κέρξη 

θαη 1o. Λόγσ ηνπ πνιύ κηθξνύ βάζνπο πεδίνπ πνπ δηαζέηνπλ απηνύ ηνπ είδνπο νη θαθνί, 

ν θίλδπλνο λα βγεη “θνπλεκέλε” ε θσηνγξαθία είλαη κεγάινο θαη γη' απηό ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνύκε ηξίπνδν ζηελ θσηνγξάθηζε. 

 

Πηγέρ 

 Φσηνγξαθία, Πιάησλ Ρηβέιιεο, ζει. 133, Δθδόζεηο Φσηνρώξνο - 

Φσηνγξαθηθόο, Αζήλα 1991 

 Σν Βηβιίν ηνπ Φσηνγξάθνπ, John Hedgecoe, ζει 30, Δθδόζεηο 

Μσξεζόπνπινο/Φσηνγξαθία 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ο Φωηογραθικός Φακός ηα ταρακηηριζηικά και η τρήζη ηοσ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82#.CE.95.CE.BE.CF.89.CF.84.CE.B5.CF.81.CE.B9.CE.BA.CE.BF.CE.AF_.CF.83.CF.8D.CE.BD.CE.B4.CE.B5.CF.83.CE.BC.CE.BF.CE.B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%85%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CE%B9_%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%86%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF&action=edit&redlink=1


Σν ζεκαληηθόηεξν εξγαιείν γηα θάζε θσηνγξαθηθή κεραλή, αλεμάξηεηα από ην είδνο θαη 

ηελ πνηόηεηα ηεο είλαη ν Φαθόο. Είλαη παγθόζκηα απνδεθηό πσο πξνηηκείηαη έλαο αθξηβόο 

θαθόο θαη έλα θηελό Body (ζώκα, θπξίσο κεραλή) παξά ην αληίζεην, γηαηί  ν θαθόο 

είλαη ην κέζν πνπ επηδξά άκεζα θαη θαηαιπηηθά ζηελ ηειηθή πνηόηεηα ηεο εηθόλαο.  

 

Σο ΦΧ και οι ιδιόηηηες ηοσ 

Σν θσο είλαη κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ θάλεη ηνλ θόζκν νξαηό. Είλαη ζαθέο όηη ρσξίο 

απηό, ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα ηδσζεί, θαη ηίπνηε δελ ζα κπνξνύζε λα εκθαληζηεί 

ζηνλ ρώξν, έζησ θαη αλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ππάξρεη. 

 

Σν θσο είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη πάληνηε από κηα θπζηθή ή 

ηερλεηή πεγή θαη ηαμηδεύεη κε πνιύ κεγάιε ηαρύηεηα. Όηαλ ε ειεθηξνκαγλεηηθή απηή 

ελέξγεηα έρεη εύξνο θύκαηνο από 400 – 700 λαλόκεηξα, εξεζίδεη ην αλζξώπηλν κάηη θαη 

γίλεηαη αληηιεπηή ζαλ θσο. Απηό ην εύξνο νλνκάδεηαη νξαηό θάζκα θαη κέζα ηνπ 

πεξηιακβάλνληαη ην ηώδεο, ην κπιε, ην πξάζηλν ην θίηξηλν θαη ην θόθθηλν ρξώκα. Από 

απηά ην θόθθηλν, ην πξάζηλν θαη ην κπιε νλνκάδνληαη βαζηθά, επεηδή όηαλ ζπλδπαζηνύλ 

ζηελ ζσζηή αλαινγία δεκηνπξγνύληαη όια ηα ππόινηπα ρξώκαηα. Αθηηλνβνιίεο κε κήθνο 

θύκαηνο θάησ από 400nm θαη πάλσ από 700 nm νλνκάδνληαη ππεξηώδεο θαη ππέξπζξεο 

αληίζηνηρα. Ιαη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο γηα ην αλζξώπηλν κάηη είλαη αόξαηεο αθνύ δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ηηο αληηιεθζεί.  

 

Όηαλ ην θσο ηαμηδεύεη ζπλαληάηαη κε δηάθνξα αληηθείκελα πξνθαιώληαο θάπνηα 

θαηλόκελα, όπσο αλάθιαζε, δηάζιαζε, απνξξόθεζε θιπ. Σν θαηλόκελν ηεο αλάθιαζεο 

είλαη απηό πνπ θάλεη ηα πάληα θαλεξά θαη θαη’ επέθηαζε ελ δπλάκεη ζέκαηα γηα 

θσηνγξάθεζε.  

 

Σν θσο αλαθιάηαη πξνο ηελ θσηνγξαθηθή κεραλή, όπσο αθξηβώο θαη ζηα αλζξώπηλα 

κάηηα. Από θάπνην ζεκείν ελόο αληηθεηκέλνπ αλαθιώληαη ακέηξεηεο αθηίλεο πξνο όιεο ηηο 

θαηεπζύλζεηο. Όπσο γίλεηαη αληηιεπηό, είλαη αδύλαην λα ηνπνζεηεζεί έλα θνκκάηη θηικ 

κπξνζηά από έλα άλζξσπν, (έζησ θαη αλ κπνξεί λα ειεγρζεί ε πνζόηεηα ηνπ θσηηζκνύ) 

ειπίδνληαο όηη ζα απνηππσζεί ην είδσιν ηνπ. Όιεο νη αθηίλεο ζα πέζνπλ πάλσ ζην θηικ 

άηαθηα κε απνηέιεζκα έλα αλνκνηόκνξθν ζάκπσκα ζε όιε ηελ επηθάλεηα ηνπ θηικ.     

                  



 

 

Είλαη ινηπόλ απαξαίηεην έλα όξγαλν πνπ λα κπνξεί λα ειέγρεη ην θσο, κηα ζπζθεπή πνπ 

ζα νδεγήζεη ηηο θσηεηλέο αθηίλεο θαη λα ηηο ζπγθεληξώζεη ζην κέζν θαηαγξαθήο (θηικ, 

CCD) κε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηόο ν ζρεκαηηζκόο κηα νξαηήο θαη μεθάζαξεο εηθόλαο. 

Απηό ην όξγαλν νλνκάδεηαη «ΦΩΣΟΓΡΑΦΘΙΟ ΦΑΙΟ».    

 

ΑΠΚΟ ΦΑΙΟ 

Όια άξρηζαλ ηνλ θαηξό ηεο Αλαγέλλεζεο κε ηελ παξαηήξεζε ησλ δσγξάθσλ ηεο επνρήο 

γηα ην θαηλόκελν λα εκθαλίδνληαη ζνιά θαη αλεζηξακκέλα είδσια ζε ζθνηεηλά θνπηηά κε 

κηα κηθξή νπή ζην έλα ηνπο ηνίρσκα. (camera obscure). 

  

Πξηλ από πεξίπνπ 450 ρξόληα ν Daniel Barbaro ελώ ήηαλ ζηνλ ζθνηεηλό ηνπ ζάιακν θαη  

πεηξακαηηδόηαλ κε ηελ θσηεηλόηεηα θαη ηελ επθξίλεηα ησλ αλεζηξακκέλσλ εηδώισλ 

αλαθάιπςε όηη κεγαιώλνληαο ηεο νπή, ε πνζόηεηα ηνπ θσηηζκνύ ήηαλ ζαθώο 

κεγαιύηεξε, αιιά έραλε ζεκαληηθά από ηελ ήδε θησρή πνηόηεηα ηεο εηθόλαο.  Ιάπνηα 

ζηηγκή αλαθάιπςε όηη θαιύπηνληαο ηελ νπή κε ηνλ θαθό πξεζβπσπίαο πνύ είρε ζηα 

γπαιηά πνπ θνξνύζε, ην θσο ήηαλ ζαθώο πεξηζζόηεξν θαη ε εηθόλα είρε πνιύ θαιύηεξε 

επθξίλεηα.    

  

Έλα από ηα θαηλόκελα πνπ πξνθαιείηαη από ην ηαμίδη ηνπ θσηόο είλαη θαη ε δηάζιαζε, 

πνπ απνηειεί κηα πνιύ βαζηθή ηνπ ηδηόηεηα. Απηή ήηαλ θαη ε αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ 

θσηνγξαθηθνύ θαθνύ, πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν από έλα γπάιηλν ζηνηρείν πνπ βνεζά 

λα ζπγθιίλνπλ νη αθηίλεο πνπ πεξλνύλ από κέζα ηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Σν 

ζεκείν απηό νλνκάδεηαη «ΕΣΘΑ ηνπ ΦΑΙΟΤ» θαη δηαθέξεη από θαθό ζε θαθό αλάινγα 

κε ην πάρνο ηνπ θαη ην πιηθό θαηαζθεπήο. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Από απόζηαζε ζέαζεο 25cm, αλεθηό επίπεδν ζεσξείηαη ν θύθινο κε δηάκεηξν κηθξόηεξε 

από ην 1/1730 ηεο κεγαιύηεξεο δηάζηαζεο ηνπ απνζεθεπηηθνύ κέζνπ. ην 35mm θηικ ε 

δηαγώληνο ηνπ είλαη 43.26mm, νπόηε ν θύθινο ζύγρπζεο κε κέγηζηε δηάκεηξν 0.025mm 

(43.26/1730),είλαη αλεθηόο ζην αλζξώπηλν κάηη ζαλ ζεκείν.   

 

ΕΣΘΑΙΗ ΑΠΟΣΑΗ 

Η Εζηηαθή Απόζηαζε είλαη ε απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ ζπγθιίλνληνο θαθνύ κέρξη 

ζηνπ ζεκείνπ πνπ εζηηάδνληαη νη θσηεηλέο αθηίλεο (Εζηία Φαθνύ). 

ην ζεκείν απηό είλαη πνπ ηνπνζεηείηαη ην θηικ ή ην ccd. 

Η Εζηηαθή Απόζηαζε επεξεάδεη ηελ θσηνγξαθία κε δηάθνξνπο ηξόπνπο, όπσο ην 

κέγεζνο ηνπ εηδώινπ, ηελ παξακόξθσζε ηνπ, ηηο απνζηάζεηο θαη ηη ζπκπεξηιακβάλεηαη 

από ην ρώξν (γσλία θάιπςεο). 

 

Κχθινο χγρπζεο 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΘΕΣΟ ΦΑΙΟ 

ηνπο θσηνγξαθηθνύο θαθνύο δελ είλαη αξθεηό έλα κόλν ζπγθιίλσλ ζηνηρείν.  

Απαηηνύληαη θαη δηάθνξα άιια ζηνηρεία όπσο θπξηά, ακθίθπξηα, θαη θνίια ζε δηάθνξνπο 

ζπλδπαζκνύο. Με απηό ηνλ ηξόπν δηνξζώλνληαη ρξσκαηηθέο απνθιείζεηο θαη άιια 

πξνβιήκαηα.   

Έλαο θαθόο θαζνξίδεηαη από ηελ Εζηηαθή ηνπ Απόζηαζε θαη ην κεγαιύηεξν ηνπ 

δηάθξαγκα. 

  

 

 



: Aspherical lens elements : Super ED glass elements 

: ED glass elements   

 

ED glass elements 

Extra Low dispersion – minimize chromatic aberration – higher resolution – superior contrast 

 

Aspherical lens elements 

Minimise Distortion 

 

 
APO (APO Lens) 

In order to attain the highest quality images, the APO lens has been made using special low-dispersion (SLD) glass 

and is designed to minimize color aberration. 

 
OS (Optical Stabilizer) Function 

This function utilizes a built-in mechanism that compensates for camera shake. It dramatically expands 

photographic possibilities by alleviating camera movement when shooting by hand held camera. 

 
HSM (Hyper-Sonic Motor) 

This lens uses a motor driven by ultrasonic waves to provide a quiet, highspeed AF. 

 
RF (Rear Focus) 

This lens is equipped with a system that moves the rear lens group for highspeed , silent focusing. 

 
IF (Inner Focus) 

To ensure stability in focusing, this lens moves the inner lens group or groups without changing the lens' physical 

length. 

 
Conv (APO Teleconverter EX) 

This lens can be used with the APO Teleconverter EX. It can increase the focal length and will interface with the 

camera's AE (automatic exposure) function. 

ΕΘΔΗ ΦΑΙΧΜ 

Οι θακοί έτοσν ομαδοποιηθεί ζε ηρεις βαζικές καηηγορίες: 

1.  ΙΑΜΟΜΘΙΟ (νορμάλ) 

Είλαη ν θαθόο πνπ πξνζθέξεη θάιπςε γσλίαο πεξίπνπ 45 κνηξώλ. ηελ πεξίπησζε 

ησλ κεραλώλ SLR 35 mm θαζνξίδνληαη κε Εζηηαθή Απόζηαζε από 40 κέρξη θαη 60 

mm. πλήζσο είλαη θσηεηλόηεξνο από θαθνύο άιισλ θαηεγνξηώλ.  

Θεσξείηαη θαθόο γεληθήο ρξήζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα θσηνγξάθεζε όισλ ησλ εηδώλ 

ζηηγκηόηππα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο όπσο αλζξώπνπο ζε ώξα εξγαζίαο, δξόκνπο, 



ζνθάθηα, ηνπία, θαηνηθίδηα, θιπ. Οη αλαινγίεο κέζα ζην ρώξν δηαηεξνύλ ηε θπζηθή 

ηνπο κνξθή θαη κέγεζνο. Πξνζθέξεη θαιό επίπεδν βάζνπο πεδίνπ θαη δελ 

παξακνξθώλεη ηα αληηθείκελα.   

 

2.  ΕΤΡΤΓΧΜΘΟ 

Υσξίδνληαη ζε δύν ππνθαηεγνξίεο: 

Α) Επξπγώληνη 

Είλαη ν θαθόο πνπ πξνζθέξεη θάιπςε γσλίαο πέξαλ ησλ 70 κνηξώλ.      

ηελ πεξίπησζε ησλ κεραλώλ SLR 35 mm θαζνξίδνληαη κε Εζηηαθή Απόζηαζε 

από 15 κέρξη θαη 40 mm    

Β) Τπεξεπξπγώληνη 

Είλαη ν θαθόο πνπ πξνζθέξεη θάιπςε γσλίαο πέξαλ ησλ 150 κνηξώλ.      

ηελ πεξίπησζε ησλ κεραλώλ SLR 35 mm θαζνξίδνληαη κε Εζηηαθή Απόζηαζε 

από 7,5 κέρξη θαη 14 mm        

Υξεζηκνπνηείηαη γηα θσηνγξάθεζε ηνπίνπ, θαη ζε θιεηζηνύο ρώξνπο όπνπ απαηηείηαη 

επξεία θάιπςε. Επίζεο όπνπ ν θσηνγξάθνο ζέιεη λα ηνλίζεη κε δπλακηθό ηξόπν γξακκέο 

θαη ζρήκαηα Παξακνξθώλεη ηα αληηθείκελα αλάινγα κε ηελ Εζηηαθή ηνπ Απόζηαζε. Η 

παξακόξθσζε ζηνπο ππεξεπξπγώληνπο θαθνύο είλαη πνιύ έληνλε. Πξνζθέξεη κεγάιε, 

κέρξη θαη πνιύ κεγάιε γσλία θάιπςεο. Οη ππεξεπξπγώληνη κπνξνύλ λα θαιύςνπλ γσλία 

κέρξη 180 κνίξεο θαη αθόκα πεξηζζόηεξν. Πξνζθέξεη πάξα πνιύ θαιό επίπεδν βάζνπο 

πεδίνπ.   

3.  ΣΗΚΕΦΑΙΟ 

Είλαη ν θαθόο πνπ πξνζθέξεη θάιπςε γσλίαο θάησ από 20 κνίξεο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ κεραλώλ SLR 35 mm θαζνξίδνληαη κε Εζηηαθή Απόζηαζε από 70 mm θαη πάλσ. 

Γηα κεγάιεο Εζηηαθέο Απνζηάζεηο ζπζηήλεηαη ε ρξήζε ηξίπνδα γηα θαιύηεξε 

ζηαζεξόηεηα. Έλαο άγξαθνο θαλόλαο αλαθέξεη όηη ε ρξήζε ηειεθαθνύ απαηηεί 

ηαρύηεηα θσηνθξάθηε κεγαιύηεξε ηεο εζηηαθήο ηνπ απόζηαζεο. Γηα παξάδεηγκα κε 

θαθό 200 mm, ρξεζηκνπνηείηαη ηαρύηεηα 1/250.  

Υξεζηκνπνηείηαη γηα θσηνγξάθεζε πνξηξαίηνπ, πνπιηώλ, άγξησλ δώσλ θαη όπνπ 

απαηηείηαη πεξηνξηζκόο ηνπ ζέκαηνο. Είλαη πνιύ ρξήζηκνο ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ε 

πξόζβαζε ζην ζέκα γηα θσηνγξάθεζε είλαη δύζθνιή ή θαη αδύλαηε. Πξνζθέξεη ιίγν 

κέρξη θαη αλύπαξθην βάζνο πεδίνπ. 



ΓΧΜΘΑ 

ΚΗΦΗ

 

 

 

    

 

 

 

 

                                 

28 mm 

50 mm 

105 mm 

500 mm 

1000 mm 

7,5 mm 

75‖ 

45‖ 

23‖ 

5‖ 

2,5‖ 

180‖ 

300 mm 8‖ 



 

ΦΑΙΟΘ ΖΟΤΛ 

Με βάζε ηελ Εζηηαθή Απόζηαζε νη θαθνί ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο. 

 

1. ηαζεξήο Εζηηαθήο Απόζηαζεο 
Ολνκάδνληαη νη θαθνί πνπ ε Εζηηαθή ηνπο Απόζηαζε δελ κπνξεί λα αιιάμεη ή λα 

κεηαηξαπεί από κηα ηηκή ζε άιιε.  

2. Μεηαβιεηήο Εζηηαθήο Απόζηαζεο (Ζνπκ) 
Ολνκάδνληαη νη θαθνί πνπ ε Εζηηαθή ηνπο Απόζηαζε αιιάδεη κεηαμύ δύν ηηκώλ πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

 

ΣΕΥΜΘΙΑ ΥΑΡΑΙΣΗΡΘΣΘΙΑ ΦΑΙΧΜ 

Έλα παξάδεηγκα γηα ηα βαζηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαθώλ παξνπζηάδεηαη πην 

θάησ: 

 

Filter Size  77mm  

f/Stop Range  4-22  

Minimum Focus Distance  11.8" (30 cm)  

Magnification  1:8.3  

Angle of View       99 to 61 Degrees  

Groups/Elements       7/11  

Tripod Collar       No  

Length        3.5" (90mm)  

Maximum Diameter     3.2" (82.5mm)  

Weight        1.1 lb (485 g)  

 

Αποκλίζεις-ζθάλμαηα  

θαιρική απόκλιζη 



Οη αθηίλεο ηνπ θσηόο πνπ δηαπεξλνύλ ηνλ θαθό από ηα άθξα ζπγθιίλνπλ ζε 

δηαθνξεηηθή απόζηαζε, από απηέο πνπ ηνλ δηαπεξλνύλ πην θνληά από ην θέληξν ηνπ. 

 

Ιόμη (coma) 

Οη αθηίλεο ηνπ θσηόο πνπ δηαπεξλνύλ ηνλ θαθό από ηα άθξα ζπγθιίλνπλ ζε 

δηαθνξεηηθό άμνλα. 

 

 

Ιαμπύλωζη Πεδίοσ 

Οη αθηίλεο ηνπ θσηόο πνπ δηαπεξλνύλ ηνλ θαθό από ηα άθξα δελ ζπγθιίλνπλ ζε 

νξηδόληην ή θάζεην άμνλα, αιιά ζε έλα θπξηό επίπεδν. 

 

Υρωμαηική απόκλιζη 

Ιάζε ρξώκα κηαο αθηίλαο πνπ δηαπεξλά ηνλ θαθό έρεη δηαθνξεηηθή απόθιηζε θαη θαη’ 

επέθηαζε ζπγθιίλνπλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία. 

 



 

ηέιηνο Παθίηεο AFIAP 

Φσηνγξαθηθόο Όκηινο 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ο ζωζηόρ θακόρ 

Η επιλογή ηος καηάλληλος θακού για ηην dSLR ζαρ παίζει πολύ ζηµανηικό πόλο 

Αγνξάζαηε ηελ θαηλνύξγηα ζαο dSLR θσηνγξαθηθή µεραλή θαη µε ην θαθό πνπ 

πεξηιαµβάλεη ην θηη ηεο µπνξείηε λα ηξαβήμεηε µεξηθέο πνιύ σξαίεο θωηογπαθίερ. Από 

ηελ άιιε, όµσο, αλαξσηηέζηε γηαηί ζηε ιίζηα µε ηα αξεζοςάπ ηεο µεραλήο ζαο 

ππάξρνπλ ηόζνη αθόµα θακοί γηα λα δηαιέμεηε; Θα δνύµε µαδί γηαηί θαηαζθεπάδεηαη 

ηόζν µεγάιε γθάµα θαθώλ γηα ηηο dSLR µεραλέο θαζώο θαη ηη µπνξείηε λα επηηύρεηε µε 

θαζέλαλ από απηνύο, έηζη ώζηε λα είζηε ζε ζέζε λα επηιέμεηε ηνλ θαηάιιειν γηα εζάο 

θάζε θνξά. Άιισζηε, ε δπλαηόηεηα αιιαγήο θαθώλ ζηηο dSLR µεραλέο είλαη απηό πνπ 

ηηο θάλεη λα μερσξίδνπλ, αθνύ ν θάζε θαθόο αιιάδεη εληειώο ην ραξαθηήξα ηνπο. 

Ξεκινώντας 

Σν θξηηήξην µε ην νπνίν επηιέγνπµε θπξίσο θαθό είλαη ε εζηιακή απόζηαζη [focal 

length]. Θα αλαθέξνπµε εδώ όηη ν θαθόο αλαθνξάο, γλσζηόο θαη σο νοπµάλ θαθόο, 

είλαη απηόο ησλ 50mm θαη απηό γηαηί ην µάηη µαο έρεη ζρεδόλ ηελ ίδηα µεγέζπλζε µε 

απηόλ ην θαθό. Όζνη θαθνί, ινηπόλ, έρνπλ πεπιζζόηεπα από 50mm εζηηαθήο 

απόζηαζεο, νλνµάδνληαη ηηλεθακοί επεηδή θάλνπλ µεγαιύηεξε µεγέζπλζε. Οη θαθνί µε 

λιγόηεπα από 50mm νλνµάδνληαη εςπςγώνιοι, θαζώο έρνπλ µηθξόηεξε µεγέζπλζε αιιά 

θαιύπηνπλ έλα πην επξύ πεδίν από απηό ηνπ αλζξώπηλνπ µαηηνύ. Να μεθαζαξίζνπµε όηη 

ε εζηηαθή απόζηαζε ηνπ θαθνύ δε ζρεηίδεηαη µε ηελ πνηόηεηά ηνπ αιιά θαζαξά µε ηηο 

ανάγκερ µαο γηα θσηνγξάθεζε. Άιιν θαθό ρξεηαδόµαζηε όηαλ, γηα παξάδεηγµα, 

ζέινπµε λα θσηνγξαθίζνπµε ηνπία θαη άιιν θαθό γηα θνληηλέο θσηνγξαθήζεηο 

ινπινπδηώλ. 

Δδώ ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπµε θαη ηελ ηηµή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο ςεθηαθήο µεραλήο 

µαο γηα ην crop factor, ηνλ παξάγνληα πνπ µαο δίλεη ηε ζρέζε ηνπ αηζζεηήξα ηεο 

µεραλήο µαο µε ην ιεγόµελν full frame ησλ 35mm από ηηο παιηέο, αλαινγηθέο µεραλέο. 

Αλ, ινηπόλ, γηα παξάδεηγµα, ε δηθή ζαο µεραλή δηαζέηεη crop factor 1,5x, ηόηε ν θαθόο 

ησλ 50mm αληηζηνηρεί νπζηαζηηθά ζε έλα θαθό ησλ 75mm [πνιιαπιαζηάδνπµε ηελ 

εζηηαθή απόζηαζε ησλ 50mm µε ηνλ παξάγνληα crop factor: 50mm x 1,5 = 75mm]. Γηα 

ην ιόγν απηό ππάξρεη έλα εύξνο ζηελ εζηηαθή απόζηαζε ησλ θαθώλ αλάινγα µε ηηο 

αλάγθεο µαο θαη δελ είλαη όινη µε ζηάληαξ εζηηαθέο απνζηάζεηο.  

Ευρυγώνιοι φακοί 



Μεηά ηα παξαπάλσ ζα ζαο έρνπλ ήδε γελλεζεί απνξίεο γηα ην ηη θαθό ρξεηάδεζηε γηα λα 

ηξαβήμεηε ηηο θσηνγξαθίεο όπσο νλεηξεύεζηε. 

Ξεθηλάµε, ινηπόλ, από ηνπο θαθνύο µε εζηηαθή απόζηαζε 35mm θαη θάησ. Απηνί νη 

θαθνί είλαη εςπςγώνιοι θαη θαηάιιεινη γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηώλ ζε ηοπία ή 

εζωηεπικούρ σώποςρ αθνύ πεξηιαµβάλνπλ ζην θάδξν ηνπο µεγαιύηεξε επηθάλεηα από 

απηήλ πνπ µπνξεί λα δηαθξίλεη ην αλζξώπηλν µάηη. Οη θαθνί µε εζηηαθό µήθνο 

µηθξόηεξν ησλ 20mm νλνµάδνληαη ςπεπεςπςγώνιοι. 

                                                                                                                  

Οη επξπγώληνη θαθνί είλαη θαηάιιεινη γηα λα θσηνγξαθίδεηε ό,ηη αθξηβώο βξίζθεηαη 

µπξνζηά ζαο, από ην έδαθνο ιίγν εµπξόο από εζάο µέρξη θαη ηελ θνξπθή ηνπ βνπλνύ 

ζην βάζνο [εικ. 1]. Δίλαη επίζεο θαινί γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο αθνύ εθεί ζπλήζσο δελ 

ππάξρνπλ µεγάια πεξηζώξηα γηα λα ηξαβήμεηε πιήξεο ην θάδξν ζαο - µε έλαλ ηέηνηνπ 

είδνπο θαθό ζα ην θαηαθέξεηε ζην µέγηζην βαζµό. Γηα παξάδεηγµα, ζε έλα δσµάηην 

γεµάην αλζξώπνπο, δε γίλεηαη λα θσηνγξαθίζεηε όιν ην δσµάηην µε ηνπο αλζξώπνπο 

µαδί, ελώ µε έλαλ επξπγώλην θαθό ζα ην θαηνξζώζεηε ζρεηηθά εύθνια. εµεηώζηε όηη νη 

θαθνί απηνί δελ είλαη θαηάιιεινη γηα πνξηξέηα αλζξώπσλ ιόγσ ηεο παξαµόξθσζεο πνπ 

πξνθαινύλ. 

Νορµάλ φακός 

http://www.e-pcmag.gr/files/wideangle.


                                                                                                                                                  

Οη λνξµάι θαθνί, όπσο είπαµε, βξίζθνληαη πιο κονηά ζηα 50mm, ηε µεγέζπλζε πνπ 

θάλεη δειαδή ην αλζξώπηλν µάηη. Οη θαθνί, ινηπόλ, από 35mm µέσπι και 85mm, 

αλάινγα θαη µε ην crop factor ηεο µεραλήο ζαο, είλαη θαηάιιεινη γηα λα έρεηε πνιύ 

θπζηθά απνηειέζµαηα, ρσξίο παξαµόξθσζε [εικ. 2]. αο επηηξέπνπλ λα θάλεηε ιήςεηο 

γηα θάζε ζέµα, αθνύ δε δεµηνπξγνύλ παξαµνξθώζεηο, ελώ απηνί νη θαθνί ζπλήζσο 

πεξηιαµβάλνληαη ζηα θηη. Δίλαη µηθξνί ζε µέγεζνο, ειαθξηνί θαη δηαζέηνπλ µεγάια 

δηαθξάγµαηα, άξα έρεηε θσηεηλό απνηέιεζµα θαη έλαλ πνιύ γξήγνξν θαθό. Μπνξείηε, 

επίζεο, µε έλα λνξµάι θαθό λα θάλεηε ιήςεηο ηνπίσλ, αιιά -όπσο θαληάδεζηε- δε ζα 

έρνπλ ην εύξνο ελόο θαθνύ µε µηθξόηεξε εζηηαθή απόζηαζε. 

Τηλεφακός 

ίγνπξα παξαθνινπζώληαο θάπνηνλ αγώλα πνδνζθαίξνπ ή αθόµα θαη Formula 1, ζα 

έρεηε δεη ηνπο θσηνγξάθνπο πνπ θάζνληαη ζηελ άθξε θαη έρνπλ -ζε ηξίπνδν ζπλήζσο- 

µηα θσηνγξαθηθή µεραλή µε έλαλ ηεξάζηην ζε µήθνο θαθό. Απηνί νη θαθνί είλαη νη 

ηειεθαθνί θαη έρνπλ αξθεηά µεγάιε εζηηαθή απόζηαζε, από πεξίπνπ 100mm µέσπι και 

300mm, ελώ όζνη έρνπλ αθόµε µεγαιύηεξε εζηηαθή απόζηαζε, δειαδή πεξηζζόηεξν θαη 

από 300mm, είλαη νη super-ηειεθαθνί.                                                                                  

http://www.e-pcmag.gr/files/normal_0.


                                                                                                                                      
Οη ηειεθαθνί δεµηνπξγνύλ παξαµόξθσζε θαη άξα δελ θξίλνληαη θαηάιιεινη γηα ιήςε 

πνξηξέησλ. Η παξαµόξθσζε πνπ γίλεηαη εδώ είλαη ε αθξηβώο αληίζεηε από ηνπο 

επξπγώληνπο θαθνύο, αθνύ ην ζέµα ζαο ζπµπηέδεηαη πξνο ην θέληξν ηεο ιήςεο. 

Σαπηόρξνλα, ζε ζρέζε πάληα µε έλαλ επξπγώλην θαθό, ράλνπλ θαη ηελ ηπιζδιάζηαηη 

αίζθηζη πνπ δίλεη ζηε θσηνγξαθία ην επξύηεξν πεδίν. Απηό πνπ θάλνπλ πνιύ θαιά 

είλαη λα ζαο βνεζνύλ λα θσηνγξαθίδεηε ην ζέµα ζαο από πνιύ µαθξηά. Μπνξείηε, γηα 

παξάδεηγµα, λα ηξαβήμεηε από ηε µηα άθξε ηνπ γεπέδνπ ην γθνι πνπ έβαιε ην 

αγαπεµέλν ζαο ζέληεξ θνξ ζηελ άιιε άθξε ηνπ γεπέδνπ θαη ην απνηέιεζµα λα είλαη ζαλ 

λα βξηζθόζαζηαλ αθξηβώο δίπια ηνπ. Μπνξείηε, επίζεο, λα ηξαβήμεηε έλα άγξην δών, 

αθόµε θαη πνπιί, ρσξίο όµσο λα ην πιεζηάζεηε ηόζν πνπ είηε εζείο είηε απηό λα 

ηξνµάμεηε θαη βέβαηα λα απνηύρεη ε θσηνγξάθεζε ή λα θηλδπλέςεηε [εικ. 3]. 

Σταθεροποιητής εικόνας 

Μεηά ηελ πεξηγξαθή µαο γηα ηνπο ηειεθαθνύο είλαη ε θαηάιιειε ζηηγµή λα µηιήζνπµε 

γηα ην ζύζηηµα ζηαθεποποίηζηρ εηθόλαο, αθνύ µε ηε ρξήζε ηειεθαθνύ επηβάιιεηαη ε 

παξνπζία ηνπ. Άιιεο εηαηξείεο ελζσµαηώλνπλ ην ζύζηεµα ζηε µεραλή, όπσο ε Sony µε 

ην SteadyShoot, θαη άιιεο ζηνπο θαθνύο, όπσο ε Nikon µε ην VR. Πξόηαζή µαο ζε 

θάζε πεξίπησζε είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ζέιεηε λα θσηνγξαθίζεηε µε 

ηειεθαθό είηε ε µεραλή είηε ν θαθόο λα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο 

εηθόλαο, αθνύ εηδηθά ζε µεγάια δνπµ δε ζα µπνξείηε νπζηαζηηθά λα θσηνγξαθίζεηε 

http://www.e-pcmag.gr/files/telephoto.


ρσξίο απηό [νύηε θαη ρσξίο ηξίπνδν] - ην απνηέιεζµα ζα είλαη ζνιό, θνπλεµέλν θαη ίζσο 

νύηε θαλ εζηηαζµέλν. 

Άλλοι φακοί 

Δθηόο από ηνπο παξαπάλσ θαθνύο πνπ ζαο δίλνπλ µηα ηδέα γηα ην ηη αθξηβώο ρξεηάδεζηε 

αλάινγα µε ηηο αλάγθεο γηα θσηνγξάθεζε, ππάξρνπλ θαη πην εμεηδηθεπµέλεο ιύζεηο όπσο 

νη θακοί zoom µε εζηιακέρ αποζηάζειρ 75-300mm, νη νπνίνη µπνξνύλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ όινπο ηνπο ελδηάµεζνπο θαθνύο γηα απηέο ηηο εζηηαθέο απνζηάζεηο. 

ηα αξλεηηθά απηώλ ησλ θαθώλ ζεµεηώζηε όηη είλαη ιίγν απγοί θαζώο θαη όηη έρνπλ 

µεγαιύηεξν βάξνο θαη µέγεζνο. Δπίζεο, ππάξρνπλ νη θακοί macro, νη νπνίνη είλαη 

εμεηδηθεπµέλνη θαθνί γηα πνιύ θνληηλέο ιήςεηο θαη ραξαθηεξίδνληαη από έλα λνύµεξν 

1x, 2x θηι, µε ην νπνίν ζαο δίλνπλ ηελ πιεξνθνξία πόζεο θνξέο µεγαιύηεξν από ην 

πξαγµαηηθό µέγεζόο ηνπ ζα θαίλεηαη ην ζέµα ζαο - γηα παξάδεηγµα, έλα ινπινύδη ή έλα 

έληνµν. 

 ΞΕΡΑΣΕ ΟΣΙ 

ηελ αγνξά θπθινθνξνύλ νη ηηλεµεηαηποπείρ [teleconverter], µηθξά δαρηπιίδηα πνπ 

µπαίλνπλ µεηαμύ ηνπ θαθνύ θαη ηεο µεραλήο ζαο, απμάλνληαο νπζηαζηηθά ηελ εζηηαθή 

απόζηαζε. Απηό πξαθηηθά ζεµαίλεη όηη αλ γηα παξάδεηγµα έρεηε έλαλ ηειεθαθό 200mm 

µε δηάθξαγµα f/4 θαη ηνπ πξνζζέζεηε έλα δαρηπιίδη 1,4x, ηόηε έρεηε απνθηήζεη έλαλ 

ηειεθαθό 280mm µε δηάθξαγµα f/5,6. Σν αξλεηηθό µε απηά ηα δαρηπιίδηα είλαη ε 

µείσζε ηνπ εηζεξρόµελνπ θσηόο, θάηη πνπ θαζηζηά µάιινλ απαξαίηεην ην ηξίπνδν, ελώ 

ζε αξθεηά µηθξόηεξν βαζµό µεηώλεηαη ε επθξίλεηα θαη ε αληίζεζε ηεο εηθόλαο. 

  

Γ. Αρβανιτίδθσ  

 

Ο έιεγρνο ηνπ θσηόο 
Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, 
ζηεξίδεηαη ζηελ ύπαξμε ηνπ θσηόο. Εκείο κέζα από 
ηε κεραλή καο βιέπνπκε ην θσο πνπ αλαθινύλ ηα 
αληηθείκελα, όπσο ηα βνπλά, ν νπξαλόο θαη ην ρόξην 
ηεο πην θάησ εηθόλαο, κε ηε κνξθή πνπ θηάλνπλ ζηνλ 
αηζζεηήξα ή ζηα κάηηα καο. 
 



                                   ηεινο 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


