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ΨΨ ΗΗ ΦΦ ΙΙ ΑΑ ΚΚ ΗΗ
ΦΦ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΙΙ ΑΑ

Ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές:

ΓΓιιααττίί  νναα  ττιιςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεεττεε;;

ΠΠώώςς  λλεειιττοουυρργγοούύνν;;

ΠΠώώςς  θθαα  εεππιιλλέέξξεεττεε  ττηηνν  δδιικκήή  σσααςς;;

Αυτές είναι µερικές από τις απαντήσεις που θα προσπαθήσουµε να δώσουµε σε αυτό το κεφάλαιο…

11.. ΤΤΟΟ  ΠΠΕΕΡΡΑΑΣΣΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑKKHH  ΕΕΠΠΟΟΧΧHH

Την τελευταία δεκαετία γίναµε µάρτυρες στη σηµαντικότερη ανακάλυψη στην τεχνολογία της εικόνας

µετά το φιλµ. Η ψηφιακή φωτογραφία -εικόνα κωδικοποιηµένη σε γλώσσα υπολογιστών- ξεκίνησε από

τα άδυτα των στρατιωτικών και διαστηµικών εφαρµογών. Αρχικά εισέβαλε στο χώρο της επαγγελµατι-

κής φωτογραφίας σαν απαραίτητο εργαλείο εκεί όπου το ζητού-

µενο ήταν η ταχύτητα και όχι η ποιότητα. Πανάκριβη στην από-

κτησή της µε ποιότητα που υστερούσε σηµαντικά έναντι του φιλµ

και µε πολλούς περιορισµούς στην εφαρµογή της, τίποτα απ’ ό-

λα αυτά δεν προδίκαζε τη σχεδόν καθολική επικράτησή της στην

αυγή του 21ου αιώνα.

Ας δούµε όµως ένα παράδειγµα για να γίνουν πιο κατανοη-

τά τα παραπάνω. Λίγα χρόνια πριν, στα µέσα της προηγούµενης

δεκαετίας, µια φωτογραφική µηχανή µε ανάλυση 320x240

pixels, που δεν επαρκούσε για να τυπωθεί µια φωτογραφία µε-

γέθους 10x15 εκατοστών και θύµιζε περισσότερο κακοτυπωµέ-

νη φωτοτυπία, έκανε µερικές χιλιάδες ευρώ ήταν πολύ βαριά, µε

µεγάλο όγκο και για τη χρήση της απαιτούνταν εξειδικευµένες

γνώσεις πολύπλοκων προγραµµάτων και πανάκριβοι ηλεκτρονι-

κοί υπολογιστές. Μια κάµερα που χρησιµοποιούσε φιλµ, στοίχι-

ζε ελάχιστα, ήταν µικρή και βολική, δεν απαιτούσε καµία ιδιαί-

τερη εξειδίκευση και αυτό την έκανε ιδιαίτερα δηµοφιλή και

στους ερασιτέχνες που ήθελαν να «αιχµαλωτίσουν» τις προσω-

πικές τους στιγµές. 

5

ΚΚ ΕΕ ΦΦ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΙΙ ΟΟ   ΑΑ ΄́

CANON RC-470 του1988 CCD ½ ίντσας και ανάλυση
0,36 Megapixel. Κόστος µαζί µε το εικονιζόµενο floppy

drive και το software στοίχιζε 4,500€
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22..  

Mega pixel, megabyte, κάρτες µνήµης, εγγραφή video. Αυτές οι έννοιες έχουν µπει στην καθηµερινό-

τητά µας και να για ποιους λόγους το φιλµ που µας συντρόφευε για 150 περίπου χρόνια παραδίδει τη

θέση του στις κάρτες εγγραφής.

ΠΠρροοσσιιττόό  κκόόσσττοοςς  κκααιι  πποοιιόόττηητταα  εειικκόόννααςς

Σήµερα οι τιµές των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών πέφτουν ραγδαία έχοντας φτάσει σχεδόν αυ-

τές των µηχανών µε φιλµ. Στον αντίποδα η ποιότητα της εικόνας παρουσιάζει δραµατική βελτίωση σε

σχέση µε το παρελθόν, προσεγγίζοντας και πολλές φορές ξεπερνώντας χρωµατικά αυτή του φιλµ. Αν

στα παραπάνω συνυπολογίσει κανείς ότι το µοναδικό κόστος που έχει κανείς είναι η αρχική επένδυση

για την αγορά µιας ψηφιακής µηχανής γλιτώνοντας έξοδα όπως: αγορά φιλµ, την εµφάνιση των φωτο-

γραφιών (και αυτά είναι λίγα µόνο από τα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής εικόνας όπως θα δούµε και πα-

ρακάτω), είναι εύκολα κατανοητό γιατί έχει συντελεστεί αυτή η ανατροπή. 

ΑΑπποοθθήήκκεευυσσηη  κκααιι  ααννααππααρρααγγωωγγήή

Ας φανταστούµε τα φιλµάκια που έχουµε κατά καιρούς «τραβήξει» και ας προσπαθήσουµε να απαντή-

σουµε στην εξής εύκολη ερώτηση: πού βρίσκονται; Σε τι κατάσταση είναι; Έχουν µήπως γρατσουνιστεί

ή και καταστραφεί; Κατά τη φωτογράφηση µε συµβατική φωτογραφική µηχανή, το φιλµ εξυπηρετεί δύο

σκοπούς: αποτυπώνει τη φωτογραφία, και είναι το πρότυπο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για µελλο-

ντική επανεκτύπωση. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής του, η εκτύπωση φωτογραφιών καθίστα-

ται πρακτικά αδύνατη.

Επίσης σε ένα φιλµ µπορούµε να τραβήξουµε και να αποθηκεύσουµε το πολύ µέχρι 36 καρέ.

Στη συνέχεια το αντικαθιστούµε µε ένα καινούργιο, σε περίπτωση δηλαδή που έχουµε προνοήσει γι’

αυτό. Με την σειρά τους όλα πρέπει να εµφανιστούν και στη συνέχεια πρέπει να τυπωθούν σε φωτο-

γραφίες µε όλο το κόστος που προκύπτει από αυτήν τη διαδικασία.

6

SONY DSC R1του 2006 Ανάλυση 10 Megapixel κόστος 890€
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Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει στις ψηφιακές µηχανές. Όπως θα εξηγήσουµε και παρακάτω, στη λειτουρ-

γία τους, η αποθήκευση των εικόνων γίνεται σε κάρτες µνήµης.

Με µέγεθος όσο σχεδόν ένα γραµµατόσηµο και µε τεράστιες πλέον χωρητικότητες πληροφοριών µπο-

ρεί κανείς να αποθηκεύσει εκατοντάδες, ακόµα και χιλιάδες, φωτογραφίες ικανοποιητικής ανάλυσης για

µεγάλες εκτυπώσεις. Η ευκολία αποθήκευσής τους στον υπολογιστή και στη συνέχεια η αρχειοθέτησή τους

σε cd τις κάνει εύκολα προσιτές για κάθε µελλοντική χρήση και εξασφαλίζει τη µακροζωία τους.

Στα πλεονεκτήµατα συγκαταλέγεται και η ευκολία να δει κανείς άµεσα τις φωτογραφίες του, να τις

σβήσει και να τις επαναλάβει, µέχρι να είναι ικανοποιηµένος από το αποτέλεσµα. Να τυπώσει µόνο αυ-

τές που θέλει, χωρίς να αναλογιστεί το κόστος των «αποτυχηµένων προσπαθειών» που θα είχε µε το

κλασικό φιλµ.

ΤΤααχχύύττηητταα  κκααιι  άάννεεσσηη

Ένα από τα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής φωτογράφησης είναι η ταχύτητα. Σε κλάσµα-

τα του δευτερολέπτου µπορεί να δει κανείς τη λήψη που µόλις έχει πραγµατοποιήσει. Μέσα σε λίγα λε-

πτά µπορεί να την προσαρτήσει σε ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο, να τη στείλει µέσω internet σε ένα άλλο

µέρος του κόσµου, η απλά να την τυπώσει στον εκτυπωτή του και να τη χαρίσει σε ένα φίλο του. Ο χρό-

νος που απαιτείται για όλα αυτά είναι σχεδόν µηδενικός.

Πριν την λήψη µπορούµε να προεπισκοπήσουµε µέσα από την LCD οθόνη για να βεβαιωθούµε ότι

η σύνθεση και ο φωτισµός είναι κατάλληλα, χωρίς να ξοδεύουµε τον χρόνο µας τραβώντας αδιάφορα

θέµατα η λανθασµένες γωνίες. Αν η οθόνη LCD της µηχανής είναι µικρή και δεν βρισκόµαστει κοντά

σε υπολογιστή για να δούµε τις λεπτοµέρειες τη συνδέουµε κατευθείαν στην τηλεόραση. Ακολουθεί πα-

ράδειγµα για την κατανόηση των χρόνων και των διαδικασιών.

Λήψη φωτογραφίας µε δύο είδη µηχανών: 

• µίας ψηφιακής 

• µίας µε φιλµ.

Φωτογραφίζουµε κοινό θέµα π.χ ένα πορτραίτο ή ένα τοπίο.Ας φανταστούµε και ας περιγράψουµε

τον απαιτούµενο χρόνο και τη διαδικασία µέχρι να δούµε το αποτέλεσµα της προσπάθειας. Ας γίνει και

µια κατά προσέγγιση εκτίµηση του κόστους.

ΕΕυυκκοολλίίαα  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  κκααιι  δδιιόόρρθθωωσσηηςς  σσφφααλλµµάάττωωνν  µµιιααςς  εειικκόόννααςς

Όλες οι ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές συνοδεύονται από ένα πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας που

είναι στην εφαρµογή του σχετικά απλό. Με τη χρήση αυτού του προγράµµατος είναι σαν να παίρνει κα-

νείς στα χέρια του τον έλεγχο ενός σκοτεινού θαλάµου. 

Φανταστείτε πόσες φορές αναρωτηθήκατε αν οι φωτογραφίες σας θα µπορούσαν να έχουν τυπω-

7

Κάρτες αποθήκευσης XD µε χωρητικότητα 1GB και µέγεθος γραµµατοσήµου
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θεί καλύτερα. Σε κάποιες περιπτώσεις δείχνουν τελείως διαφορετικές, σε σχέση µε αυτό που είχατε στο

µυαλό σας όταν φωτογραφίζατε. Πόσες φορές στην ερώτησή σας ««γγίίννεεττααιι  κκάάττιι  κκααλλύύττεερροο»» η απάντηση

είναι: ««∆∆υυσσττυυχχώώςς  δδεενν  γγίίννεεττααιι  κκάάττιι  ππεερριισσσσόόττεερροο……»»  Αυτό λοιπόν το περισσότερο είναι ένα από τα σηµα-

ντικά ατού της ψηφιακής εποχής.

Φωτιστικές διορθώσεις π.χ παραπάνω φωτισµός σε σκοτεινές φωτογραφίες, χρωµατικές διορθώσεις

σε άτονες, «κόκκινα µάτια», λάθη στην κλίση της λήψης είναι λίγα µόνο από τα σφάλµατα που µπορούν

να διορθωθούν. 

Φίλτρα αλλά και προγράµµατα πιο σύνθετα όπως το Adobe Photoshop είναι εργαλεία ιδιαίτερα δη-

µιουργικά στα χέρια µας. Βέβαια κάτι που πρέπει να τονίσουµε εδώ, αλλά και σε όλα τα παρακάτω που

θα ακολουθήσουν είναι ότι: HH  εεξξοοιικκεείίωωσσηη  µµεε  ττοουυςς  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύςς  υυπποολλοογγιισσττέέςς  όόππωωςς  κκααιι  οοιι  ββαασσιικκέέςς  γγννώώ--

σσεειιςς  ππάάννωω  σσεε  ααυυττοούύςς  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππρροοϋϋππόόθθεεσσεεςς  γγιιαα  νναα  ππεεττύύχχοουυµµεε  τταα  εεππιιθθυυµµηηττάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα. 

Σε αυτό το σηµείο θα γίνει µια προσπάθεια για να απαντηθούν ερωτήσεις που προκύπτουν από όλα

τα παραπάνω.

• Το φιλµ πέθανε;

• Πρέπει να πετάξω την παλιά µου φωτογραφική µηχανή και να πάρω µία καινούργιας τεχνολογίας; 

• Έχω µεγαλώσει πολύ για να κατανοήσω τις καινούργιες τεχνολογίες ή για να ασχοληθώ µε τους ηλε-

κτρονικούς υπολογιστές; Μπορώ να ασχοληθώ µε την ψηφιακή φωτογραφία ή είναι πολύ σύνθετη;

Όχι το φιλµ δεν έχει πεθάνει ακόµα και θα αργήσει πολύ να συµβεί κάτι τέτοιο. 

Παρόλο που οι πωλήσεις των µηχανών µε φιλµ παρουσιάζουν συνέχεια πτώση και εταιρείες όπως η

KKOODDAAKK ανακοινώνουν ότι σταµατούν την εξέλιξη προϊόντων και φιλµ που βασίζονται στον βρωµιούχο

άργυρο, η διάθεσή τους και η επεξεργασία τους θα συνεχίσει να υπάρχει για αρκετά χρόνια ακόµα. 

∆εν είναι απίθανο µετά τον κορεσµό από τις καινούργιες τεχνολογίες που υποχρεώνουν σε συνεχή

αλλαγή του εξοπλισµού και στο κόστος που προϋποθέτει αυτό, οι άνθρωποι να ανακαλύψουν πάλι τη

χαρά της απλότητας.

Αυτό έχει συµβεί και στο παρελθόν όταν οι δίσκοι βινυλίου εξαφανίστηκαν µε την καθιέρωση του CD

(Compact Disc). Σήµερα οι δίσκοι αυτοί ξανακάνουν την εµφάνισή τους και παρόλο που δεν θα εκτοπίσουν

τους δίσκους CD έχουν κατακτήσει πάλι ένα κοµµάτι της αγοράς. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η

φωτογραφία υπάρχει, ανεξάρτητα αν το υλικό καταγραφής είναι ψηφιακός αισθητήρας ή φιλµ ή κάποιο άλ-

8

Σχεδιο από την Kodak το 1985 που επεξηγούσε την καινούργια τεχνολογία που βασιζόταν στην ψηφιακή εικόνα
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λο µελλοντικό µέσο.

Τέλος, η σωστή και πάνω από όλα προσεκτική αγορά εξοπλισµού, σύµφωνα µε τις πραγµατικές α-

νάγκες µας, και η ευκολία που προσφέρουν τα καινούργια λειτουργικά και εξελληνισµένα προγράµµα-

τα σε συνδυασµό µε προγράµµατα επιµόρφωσης, κάνουν δυνατή τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και

σε µεγαλύτερες ηλικίες.

ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

Περιγράψτε την εµπειρία που έχετε σε σχέση µε τους υπολογιστές, δίνοντας παραδείγµατα χρή-

σης εργαλείων επεξεργασίας που γνωρίζετε.

Ο εκπαιδευτής στη συνέχεια κάνοντας σχηµατικά παραδείγµατα στον πίνακα θα δείξει βασικές

λειτουργίες και εντολές σε περιβάλλον windows. 

Π.χ: FILE> OPEN, FILE> SAVE, PRINT, COPY> PASTE και άλλες βασικές εντολές.

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Να γίνει µια λήψη φωτογραφίας µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτουν οι εκπαιδευόµενοι (ψηφιακό ή

φιλµ), και στη συνέχεια να την παρουσιάσουν στην οµάδα περιγράφοντας την όλη διαδικασία και

τον χρόνο που απαιτήθηκε γι’ αυτήν. 

33..  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΜΜΊΊΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΉΉΣΣ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΉΉΣΣ..

Μιλήσαµε πιο πάνω για κάρτες µνήµης, αισθητήρες, οθόνες LCD. Ήρθε λοιπόν η ώρα για να δούµε πού

βρίσκονται όλα αυτά και πως χτυπάει η «καρδιά» µιας ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής.

Σαν έννοια, η λέξη «φωτογραφία» σηµαίνει γραφή µε το φως. Έτσι για να έχουµε µια λήψη εικόνας

είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας φωτιστικής πηγής. Αυτή η πηγή µπορεί να είναι ο ήλιος, µια λάµπα ή α-

κόµα και ένα κερί. 

Το «µάτι» της µηχανής µας, δηλαδή, ο φακός συλλαµβάνει την ανάκλαση κάποιον ακτινών όταν φω-

τογραφίζουµε και τις οδηγεί στο εσωτερικό της. Οι φακοί είναι όµοιοι µε τους φακούς των συµβατικών

µηχανών και αποτελούνται από κρύσταλλα στους ακριβούς, ή από ακρυλικό πλαστικό στους πιο φτη-

νούς φακούς και ονοµάζονται οπτικά στοιχεία.

Για κάθε φακό η εστιακή απόσταση εκφράζεται σε mm και είναι η απόσταση από το οπτικό κέντρο

του φακού µέχρι τον αισθητήρα.

Σήµερα οι περισσότεροι φακοί που κυκλοφορούν είναι µεταβλητής εστιακής απόστασης, οι γνωστοί

και σαν zoom. Αυτοί καλύπτουν µια κλίµακα φακών που συνήθως περιλαµβάνει από ευρυγώνιο µέχρι

και τηλεφακό µε όλες τις ενδιάµεσες εστιακές αποστάσεις.

Έτσι ένας φακός zoom 3x είναι ισοδύναµος µε 35mm-105mm.

Όταν η κάλυψη επεκτείνεται σε πολύ µεγαλύτερη περιοχή µιλάµε για φακούς super zoom, π.χ 10x

ισοδύναµος µε 35mm-350mm.

Οι εστιακές αποστάσεις παραπάνω, αναφέρονται σε ψηφιακές µηχανές που το µέγεθος του αισθη-

τήρα τους είναι Full Frame και σε ελεύθερη απόδοση σηµαίνει ότι έχει µέγεθος ίσο µε το µέγεθος ενός

καρέ φιλµ 135 ή αλλιώς διαστάσεων 24 χιλιοστά ύψους επί 36 χιλιοστά πλάτους.

9
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Οι περισσότερες όµως µηχανές έχουν αισθητήρες µε διαστάσεις µικρότερες από αυτές του Full

Frame, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν µικρότερες εστιακές αποστάσεις οι οποίες είναι διαφορετικές

στα µοντέλα του ανταγωνισµού.

Έτσι, οι κατασκευαστές δίνουν έναν συντελεστή ο οποίος όταν πολλαπλασιαστεί µε την πραγµατική

εστιακή απόσταση του φακού µάς δίνει την αναλογία του Full Frame αισθητήρα. Αυτό γίνεται για να πε-

ριοριστεί το µπέρδεµα που προκύπτει από τα παραπάνω για το τι είδους φακό έχουµε αγοράσει, και το

πόσο ευρυγώνιος ή τηλεφακός είναι τελικά.

Ένα παράδειγµα για να το καταλάβουµε αυτό είναι το παρακάτω:

Έχουµε ενδιαφερθεί για µια µηχανή που ο φακός της είναι Zoom 19- 80mm. 

Για να µπορέσουµε να το συγκρίνουµε µε τα χαρακτηριστικά ενός άλλου φακού που διαθέτει µια α-

νταγωνιστική εταιρεία, πρέπει να ξέρουµε πόσο αντιστοιχεί στον Full Frame αισθητήρα ή στα 35mm µη-

χανής µε φιλµ ή αλλιώς να µας δώσουν τον συντελεστή, δηλαδή το νούµερο που θα πολλαπλασιάσου-

µε µε την εστιακή απόσταση του φακού.

Αν ο συντελεστής στο παραπάνω παράδειγµα είναι το 1,5 που προκύπτει από το γεγονός ότι ο αισθητή-

ρας είναι µικρότερος από έναν Full Frame, τότε έχουµε 19x1,5=28,5 mm ευρυγώνιος και 80x1,5=120 mm

τηλεφακός στην αναλογία του ολόκληρου αρνητικού 35mm και του αντίστοιχου µε αυτό µεγέθους αισθη-

τήρα Full Frame. Περιέχει βέβαια και σαν φακός Zoom που είναι, και τις ενδιάµεσες εστιακές αποστάσεις.

Τέλος πρέπει να ξεχωρίσουµε το οπτικό (πραγµατικό) από το ψηφιακό

(εικονικό) zoom.

To ψηφιακό γίνεται µέσω λογισµικού (software), και µεγεθύνει την ει-

κόνα σε βάρος της ποιότητας και της ευκρίνειας. 

Ένα ακόµα στοιχείο πολύ σηµαντικό είναι και το διάφραγµα. Αυτό είναι έ-

να σύστηµα λεπίδων που µετακινούνται όπως ακριβώς η ίριδα στο µάτι, µε-

ταβάλλοντας τη διάµετρο του κύκλου που σχηµατίζει η αλληλοκάλυψή τους.

Με τον τρόπο αυτό ελέγχεται η ποσότητα του φωτός που µπαίνει στο

εσωτερικό της µηχανής και συνεπώς και η φωτεινότητα του ειδώλου.

10

Digital compact. ∆ιακρίνονται οι όψεις της. 

Στην πίσω πλευρά δεσπόζει η οθόνη υγρών κρυστάλλων και στην πάνω πλευρά ο περιστροφικός επιλογέας.

Φακός zoom 14-45 ο συντελεστής

πολλαπλασιασµού της εστιακής α-

πόστασης για την αντιστοιχία µε φα-

κό 135µµ είναι το 2
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Οι φωτεινότεροι φακοί προσφέρουν καλύτερη ποιότητα εικόνας και λόγω της µεγαλύτερης ποσότη-

τας φωτός που αφήνουν να περάσει στα ανοιχτότερα διαφράγµατα τους δίνουν υψηλότερες ταχύτητες

κλείστρου και άρα λιγότερες «κουνηµένες» φωτογραφίες.

Ένας φακός µε διάφραγµα f/2 ή f/2.8 είναι καλύτερος από έναν άλλο µε διάφραγµα f/3,5 και αυτός

είναι καλύτερος από κάποιον άλλο µε f/5.6. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αναφερόµαστε στο πιο ανοιχτό διάφραγµα των φακών.

Τέλος, ένα χαρακτηριστικό των φακών είναι το σύστηµα που πραγµατοποιεί την εστίαση. ∆ηλαδή πό-

σο καθαρές θα βγουν οι φωτογραφίες µας.

Σε όλους τους σύγχρονους φακούς η εστίαση γίνεται αυτόµατα και οι φακοί έχουν την επισήµανση

A.F σαν αποτέλεσµα της αγγλικής ορολογίας Auto Focus (Αυτόµατη εστίαση).

Επειδή το σύστηµα αυτό αποτυγχάνει µερικές φορές να δώσει το επιθυµητό αποτέλεσµα σε ακραίες

φωτιστικές συνθήκες, πολλές φορές και κυρίως στα ακριβότερα µοντέλα υπάρχει και η δυνατότητα της

χειροκίνητης εστίασης (Manual Focus).

ΑΑΙΙΣΣΘΘΗΗΤΤΗΗΡΡΑΑΣΣ

Γνωστός και µε την αγγλική του ονοµασία sensor. Είναι τοποθετηµένος πίσω από τον φακό κάθε ψη-

φιακής φωτογραφικής µηχανής, εκεί που στις κλασικές µηχανές υπάρχει το φιλµ, και έχει συνήθως

σχήµα ενός παραλληλόγραµµου.

Οι αισθητήρες έχουν ως βάση το πυρίτιο και το chip ευθύνεται για την αποτύπωση των εικόνων. 

Η ποιότητα των φωτογραφιών εξαρτάται ουσιαστικά από την απόδοση του αισθητήρα σε συνδυασµό

πάντα µε τον φακό.

Το chip του αισθητήρα αποτελείται από pixels (PPiiccture + EEllement) δηλαδή εικονοστοιχεία, κατανε-

µηµένα σε διάταξη αλλεπάλληλων γραµµών.

Στην ουσία κάθε pixel είναι σαν το ελάχιστο «µόριο» στην ψηφιακή εικόνα.

Κάθε αρχείο ψηφιοποιηµένης εικόνας αποτελείται από γειτονικά pixel σαν µωσαϊκό, που όταν το πα-

ρατηρούµε από ορισµένη απόσταση δίνουν την εντύπωση του ενοποιηµένου ειδώλου.

Ο αριθµός των pixel η κάθετη Χ οριζόντια γραµµική αρίθµηση καθορίζει την ανάλυση της µηχανής,

τα γνωστά σε όλους µας Megapixel.

Ένας αισθητήρας που έχει 3000 pixel οριζόντια και 2000 pixel κάθετα αναφέρεται ως 6 MMeeggaappiixxeell

((33000000  ppiixxeell  xx  22000000  ppiixxeell))  ==  66..000000..000000  ppiixxeell  ήή  66  MMeeggaappiixxeell  ααιισσθθηηττήήρρααςς.

Το πρώτο chip C.C.D στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 µε ανάλυση 0,1 Megapixel.
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Κάθε ένα από αυτά διαθέτει φωτοευαίσθητη επιφάνεια η οποία όταν δεχτεί φως (δηλαδή φωτόνια),

απελευθερώνει ηλεκτρόνια δηµιουργώντας ένα ηλεκτρικό φορτίο.

Τα ηλεκτρόνια προσελκύονται σε συµπλέγµατα που ονοµάζονται φωτοσυστοιχίες (photosites).

Εντονότερο φως µεταφράζεται σε συσσώρευση περισσότερων ηλεκτρονίων ανά συστοιχία.

Η ποσότητα του φορτίου σε κάθε pixel της συστοιχίας καταγράφεται, έτσι ώστε η κεντρική µονάδα

επεξεργασίας της φωτογραφικής µηχανής (CPU), να επεξεργαστεί στη συνέχεια της διαδικασίας τα

στοιχεία από όλα τα pixel, σχηµατίζοντας την τελική φωτογραφία.

Οι περισσότεροι αισθητήρες που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι αισθητήρες διάταξης. 

Τα εικονοστοιχεία τους κατηγοριοποιούνται σε 3 κατηγορίες, ανάλογα σε ποιο χρώµα του 

συστήµατος RGB (από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Red, Green, Blue) δηλαδή κόκκινο, πράσινο

και µπλε, είναι φωτοευαίσθητα. 

Όλα τα υπόλοιπα χρώµατα είναι δυνατόν να προκύψουν από τον συνδυασµό των παραπάνω τριών

χρωµάτων σε διαφορετικές αναλογίες.

Ανάλογα µε την ποιότητα (τόνο, απόχρωση, ένταση) του φωτός που προσπίπτει σε κάθε ένα εικονο-

στοιχείο του αισθητήρα, παράγεται ένα byte πληροφορίας που αντιστοιχεί σε αυτό.

Κάθε byte, όπως και στους ψηφιακούς υπολογιστές αποτελείται από 8 bit (δυαδικά ψηφία 0 και 1), τα

οποία µπορούν να αποδώσουν 256 διαφορετικές ποιότητες για κάθε πληροφορία του εικονοστοιχείου.

Έτσι ο συνδυασµός κάθε χρώµατος του συστήµατος RGB στα 8bit µας δίνει 256x256x256 συνδυα-

σµούς ή 16.777.216 χρώµατα (χρώµα 32 bit), αριθµός ικανοποιητικός για την απόδοση σχεδόν κάθε χρώ-

µατος στην φύση.

∆ύο είδη αισθητήρων έχουν καθιερωθεί µε διαφορετικές αρχές λειτουργίας: οι CCD (Charge Couple

Device) και CMOS (Complimentary Metal-Oxide Semiconductor).

Οι πιο διαδεδοµένοι αισθητήρες είναι σήµερα οι CCD, αν και οι νέας γενιάς CMOS που χρησιµοποι-

ούνται από εταιρείες όπως η Canon, δείχνουν ότι µπορούν να αποδώσουν το ίδιο καλά µε τους CCD,

ενώ είναι φθηνότεροι και χαµηλότερης κατανάλωσης σε ρεύµα. Παραλλαγές των τεχνολογιών αυτών

είναι το SuperCCD της Fujifilm, που χρησιµοποιεί οκταγωνικό σχήµα για τα pixels του αντί για το συµ-

βατικό παραλληλόγραµµο των άλλων εταιρειών και σε συνδυασµό µε εξελιγµένες λειτουργίες

interpolation µπορεί να διπλασιάσει σχεδόν την ανάλυση της τελικής εικόνας, χωρίς απώλειες, µε κα-

λύτερο δυναµικό πεδίο, δηλαδή το εύρος των επιπέδων τονικότητας της εικόνας.

Τελευταία εξέλιξη όµως στους ψηφιακούς αισθητήρες, είναι η σχεδίαση του Χ3 Foveon, ο οποίος

ενσωµατώνει τρία διαφορετικά, διαδοχικά στρώµατα φωτοδιόδων.

ΗΗ  ΟΟΘΘΟΟΝΝΗΗ  ΥΥΓΓΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΡΡΥΥΣΣΤΤΑΑΛΛΛΛΩΩΝΝ

Η οθόνη LLCCDD (liquid crystal display) είναι από τα πιο ενδιαφέροντα σηµεία της ψηφιακής µηχανής.

Στην πρώτη γνωριµία µε τη συσκευή είναι σίγουρο ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στη µικρή αυτή οθόνη

που έχει διαγώνιο περίπου δύο ή τρεις ίντσες, ανάλογα βέβαια και µε την ψηφιακή µηχανή. Κατά τη διάρ-

κεια σκόπευσης εµφανίζει σε πραγµατικό χρόνο (σαν βιντεοκάµερα) ό,τι βλέπει ο φακός της µηχανής.

Λίγα δευτερόλεπτα µετά το κλικ της µηχανής, εµφανίζεται στην οθόνη η φωτογραφία που τραβήξαµε και

µε µια πρόχειρη αξιολόγηση - γιατί λόγω της µικρής διαµέτρου δεν φαίνονται λεπτοµέρειες στη φωτογραφία-

, αποφασίζουµε αν θα την κρατήσουµε ή αν θα επιχειρήσουµε να αιχµαλωτίσουµε πάλι την ίδια σκηνή. 

12
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Η σκόπευση µέσα από την οθόνη είναι απαραίτητη σε κάποιες φωτογραφήσεις (π.χ., κοντινά πλά-

να), εκεί όπου το κλασικό οπτικό σκόπευτρο δε βοηθά, και µας δείχνει το τελικό αποτέλεσµα που θα έ-

χει η φωτογραφία µας µετά τις φωτιστικές αλλαγές και τις ρυθµίσεις µας. 

Τα παραπάνω δεν είναι πάντα δυνατά όπως, όταν το φως του ηλίου δεν επιτρέπει να δούµε τι εµφα-

νίζεται µέσα σε αυτή. 

Επίσης στην οθόνη LCD εµφανίζονται όλες οι επιλογές και τα «menu» για τη ρύθµιση της µηχανής, που

σηµαίνει ότι, στην αρχή τουλάχιστον, θα την έχουµε µόνιµα ανοιχτή µέχρι να ανακαλύψουµε τη λειτουργία

τους Αυτό ίσως µας κοστίσει αρκετές µπαταρίες, αφού καταναλώνει «αφειδώς» την ενέργειά τους.

Ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο οι ψηφιακές µηχανές διαθέτουν διακόπτη, για να κλείνουν όταν δεν εξυ-

πηρετεί να την χρησιµοποιούµε και η σκόπευση µπορεί να γίνει από το οπτικό σκόπευτρο. 

Συνήθως βρίσκουµε την οθόνη τοποθετηµένη στην πίσω πλευρά της µηχανής, αλλά µπορεί να είναι

και περιστρεφόµενη.

Στα πλεονεκτήµατα επίσης συγκαταλέγεται και η σηµαντική µείωση του βάρους των µηχανών λόγω

της µη χρήσης πολύπλοκων συστηµάτων σκόπευσης, τουλάχιστον στα µοντέλα αυτά που δεν προορί-

ζονται για επαγγελµατική χρήση ή στις Digital SLR.

Έτσι είναι δυνατή η ακριβέστατη«µέσα από το φακό» TTL (Through The Lens) σκόπευση, χωρίς την

ανάγκη µίας πολύπλοκης, βαριάς και ακριβής κατασκευαστικά λύσης όπως η σχεδίαση SLR (Single

Lens Reflex) σκόπευσης µέσα από το φακό δηλαδή.

Τέλος, θα πρέπει να πούµε ότι και τα κλασικά σκόπευτρα εστίασης View Finder συνυπάρχουν µε τις ο-

θόνες εστίασης σε όλες τις ψηφιακές µηχανές καλύπτοντας και τις περιπτώσεις όπου η θέαση µε αυτές

δεν είναι εφικτή, π.χ λόγω δυνατού ήλιου όπως αναφέραµε και πιο πάνω.

Στα πρότυπα της σκόπευσης µέσω της LCD της πλάτης, οι κατασκευαστές έχουν πλέον διαθέσιµα

και ηλεκτρονικά σκόπευτρα EVF (Electronic View Finder), τα οποία παρέχουν στον χρήστη µηχανές µε

TTL σκόπευση σαν SLR, στο µέγεθος και το κόστος µιας compact. 

Τα EVF των σηµερινών µηχανών, δεν είναι τίποτα περισσότερο από µικρές LCD πίσω από ένα προ-

σοφθάλµιο µε κατάλληλη διοπτρία. 

Οι περιορισµοί των EVF είναι προς το παρόν η χαµηλή ανάλυση που προσφέρουν, κάτι που καθιστά

δύσκολη τη σκόπευση πολύπλοκων θεµάτων ή λεπτοµερειών, ενώ προσφέρουν και πολύ χαµηλή ανα-

νέωση της προβαλλόµενης εικόνας, η οποία είναι ακατάλληλη για γρήγορα κινούµενα θέµατα. Η κατα-

νάλωσή τους σε ρεύµα δεν είναι πολύ χαµηλότερη από αυτή των κατά πολύ πιο ευκρινών«µεγάλων» LCD

που χρησιµοποιούνται στην πλάτη των µηχανών.

Βασικό µειονέκτηµα των καθαρά ψηφιακών συστηµάτων σκόπευσης είναι η αδυναµία δράσης σε χα-

µηλό φωτισµό, συνθήκες στις οποίες αρχίζει να γίνεται και επιτακτική η χειροκίνητη διόρθωση της εστία-

σης που κάνουν τα περισσότερα συστήµατα AF (Auto Focus) αυτόµατης εστίασης.

ΗΗ  ΟΟΘΘΟΟΝΝΗΗ  ΕΕΝΝ∆∆ΕΕΙΙΞΞΕΕΩΩΝΝ

Είναι η µικρή οθόνη που εµφανίζει πληροφορίες για τις επιλεγµένες ρυθµίσεις της µηχανής, τον αριθ-

µό φωτογραφιών που µπορείτε να αποθηκεύσετε, την κατάσταση των µπαταριών κλπ.

Βρίσκεται στην πλευρά µέρος των µηχανών και πολλές φορές έχει φωτισµό για να είναι ορατές οι

παραπάνω ενδείξεις και στο σκοτάδι.

13
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∆∆ΙΙΑΑΚΚΟΟΠΠΤΤΕΕΣΣ  ––  ΚΚΟΟΥΥΜΜΠΠΙΙΑΑ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ

Η ευχρηστία κάθε συσκευής είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της, πόσο µάλλον για την

ψηφιακή φωτογραφική µηχανή. Γι’ αυτό οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν κάθε τεχνολογικό µέσο που

έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να την κάνουν όσο το δυνατόν πιο «φιλική» στο χρήστη. Το µέγεθος, το

βάρος και η εξωτερική εµφάνιση είναι στοιχεία που θα εξετάσει ο υποψήφιος αγοραστής.

Η χρήση περιστροφικών διακοπτών αλλά και η παρατεταµένη χρήση διακοπτών τύπου Joystick, έ-

χουν αντικαταστήσει τα µικρά δύσχρηστα κουµπιά του παρελθόντος και επιτρέπουν τη χρήση των προ-

χωρηµένων λειτουργιών της µηχανής, χωρίς να αποσπάται η προσοχή µας από το θέµα που φωτογρα-

φίζουµε κατά τη µαγική στιγµή της σύλληψης.

ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑΣΣ

Σε µια συµβατική φωτογραφική µηχανή το φιλµ, εκτός από την αποτύπωση φροντίζει και για την απο-

θήκευση της εικόνας.

Στην ψηφιακή µηχανή ο µηχανισµός αυτός είναι πιο σύνθετος. Αρχικά, ο αισθητήρας συλλαµβάνει

τη φωτογραφία µε τον τρόπο που περιγράψαµε πιο πάνω (λειτουργία των αισθητήρων), δηµιουργώντας

ένα ψηφιακό αρχείο που έχει χωρητικότητα από 10 µέχρι και 30 MB (Mega Bytes) στις µέρες µας, για

ασυµπίεστα αρχεία. Τα είδη των αρχείων και το βαθµό που αυτά µπορούν να συµπιεστούν θα τα δού-

µε παρακάτω.

Το µέσο που αποθηκεύονται αυτά τα αρχεία είναι µια µνήµη που χονδρικά έχει τον ίδιο ρόλο µε αυ-

τόν του σκληρού δίσκου στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Όταν η µνήµη αυτή γεµίσει µε φωτογραφίες τις µεταφέρουµε σε έναν Η/Υ, την αδειάζουµε και τη

χρησιµοποιούµε για την επόµενη φωτογράφησή µας.

Αν και στη θεωρία το παραπάνω ακούγεται απλό, η αποθήκευση των φωτογραφιών απαιτεί τουλάχι-

στον βασικές γνώσεις χειρισµού Η/Υ. Πρώτα απ’ όλα για την ίδια την κάρτα µνήµης και την πλήρη εκ-

µετάλευση του αποθηκευτικού χώρου της, έτσι ώστε να µη χαθεί ποτέ ούτε µια φωτογραφία. 

Το πρώτο πρόβληµα είναι η ανάγκη για χωρητικότητα. Η χωρητικότητα ενός φιλµ µετριέται σε στά-

σεις, στα ψηφιακά µέσα σε bytes. Ένα byte είναι ουσιαστικά µια ακολουθία 8 ψηφίων.

Αυτό έχει καθορίσει και την ονοµασία για το είδος της φωτογραφικής µηχανής που µιλάµε, δηλαδή

ψηφιακή µιας και αποθηκεύει τις εικόνες ως ψηφία.

Έτσι ένα KB (KiloByte), είναι 1000 bytes, ένα MB (MegaByte) είναι ίσο µε 1.000.000 bytes, και ένα

GB (GigaByte) αποτελείται από 1.000.000.000 bytes.

Η µονάδα µέτρησης στα περισσότερα µέσα είναι το megabyte αλλά τελευταία και το gigabyte, µιας

και η εξέλιξη κάνει τα αρχεία να µεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο.

Στις πρώτες µηχανές η µνήµη που αποθηκεύονταν οι φωτογραφίες ήταν εσωτερική µε χωρητικότη-

τα 8,16 ή 32 MB στις ακριβότερες. Η λειτουργία τους έµοιαζε µε τη λειτουργία της RAM µνήµης του υ-

πολογιστή και αποκαλούταν και flash RAM γιατί διατηρούσε τις φωτογραφίες ακόµα και όταν έκλεινε η

µηχανή. (Αντίθετα τα δεδοµένα της RAM χάνονται όταν κλείσει ο υπολογιστής).

Το πρόβληµα µε την ενσωµατωµένη µνήµη ήταν ότι χρειαζόταν η σύνδεση της µηχανής µε τον υπο-
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λογιστή για τη µεταφορά των φωτογραφιών. Συχνά η διαδικασία αυτή ήταν αργή και απαιτούσε ειδικά

προγράµµατα. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα ήταν ότι, όταν γέµιζε η µνήµη και δεν υπήρχε ο υπολογιστής

µας κοντά ή σταµατούσαµε τη φωτογράφηση ή σβήναµε κάποιες από τις φωτογραφίες για να µπορέ-

σουµε να συνεχίσουµε.

Τη λύση σε αυτό το πρόβληµα ήρθε να δώσει η αφαιρούµενη µνήµη flash RAM. Οι κάρτες που εν-

σωµατώνουν την παραπάνω µνήµη έχουν µέγεθος γραµµατοσήµου και πάχος λίγο µεγαλύτερο από αυ-

τό της πιστωτικής κάρτας. Οι χωρητικότητες τους είναι 64, 128, 256, 512 MB αλλά και 1 ή ακόµα και 2

GB για την κάλυψη επαγγελµατικών αναγκών. Η ταχύτητα εγγραφής των δεδοµένων ανάλογα µε το κό-

στος τους ποικίλει και έτσι µια κάρτα 16 Χ είναι δυο φορές πιο γρήγορη στην εγγραφή των δεδοµένων

από µια κάρτα 8 Χ.

Η πιο διαδεδοµένη αφαιρούµενη µνήµη (κάρτα) είναι η Compact Flash.

Είναι µικροσκοπική, ανθεκτική και χρησιµοποιείται από τους περισσότερους κατασκευαστές φωτο-

γραφικών µηχανών.

Άλλα είδη καρτών είναι η Smart Media, Secure Digital, Memory Stick. 

Οι παραπάνω κάρτες τοποθετούνται στην ειδική υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι µέρος της µηχα-

νής και είναι συνηθισµένο φαινόµενο να συνυπάρχουν υποδοχές για δύο διαφορετικά είδη κάρτας µνή-

µης.

Τι γίνεται όταν µια από τις παραπάνω κάρτες γεµίσει; ∆ύο τρόποι υπάρχουν για τη µεταφορά τους.

Ο ένας είναι µέσω ενός εξαρτήµατος, του Card Reader, αναγνώστης κάρτας.

Αυτός είναι συνδεδεµένος µε τον υπολογιστή ο οποίος τον αναγνωρίζει ως εξωτερικό σκληρό δίσκο,

µε χωρητικότητα ίσης µε αυτή της κάρτας. Έτσι πραγµατοποιείται η απευθείας µεταφορά των εικόνων

που υπάρχουν στην κάρτα σε ένα επιλεγµένο αρχείο στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή.

Άλλος τρόπος είναι µε την απευθείας σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής µας, µέσω ταχύτατου δι-

αύλου επικοινωνίας της θύρας USB II (Universal Serial Bus) δεύτερης γενιάς.

Η σύνδεση µπορεί να είναι και ασύρµατη µέσω υπέρυθρης θύρας και θύρας Blue Tooth.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η ίδια η µηχανή είναι ο εξωτερικός σκληρός δίσκος και ο τρόπος µετα-

φοράς είναι ο ίδιος µε τον τρόπο που περιγράψαµε και για το Card Reader.

Τα Windows XP της Microsoft που είναι το πιο δεδοµένο λειτουργικό σύστηµα στις µέρες µας υπο-

στηρίζει απόλυτα τις διαδικασίες αυτές και σε ένα µεγάλο βαθµό η διάδοση της χρήσης των ψηφιακών

µέσων οφείλεται σε αυτά.

ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΟΟΧΧΕΕΣΣ

Οι ψηφιακές µηχανές είναι εξοπλισµένες µε τις κατάλληλες υποδοχές για την σύνδεσή τους µε υπολο-

γιστή ή τηλεόραση. Η σύνδεσή της µε τον υπολογιστή περιγράφηκε παραπάνω. Η σύνδεση µε την τη-

λεόραση είναι αρκετά χρήσιµη, µόνο εάν δεν έχετε υπολογιστή, καθώς η µόνη διέξοδος για να δείτε

τις φωτογραφίες σας είναι η τηλεόραση, µιας και οι διαστάσεις της οθόνης LCD της µηχανής σας δεν

βοηθούν στο να δείτε τις λεπτοµέρειες.
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ΦΦΛΛΑΑΣΣ

Σχεδόν όλες οι φωτογραφικές µηχανές που προορίζονται για «ερασιτεχνική» χρήση, είναι εφοδιασµέ-

νες µε µια µικρή εξωτερική µονάδα φλας (Flash).

Τοποθετηµένο στην µπροστινή πλευρά της κάµερας είναι το εξάρτηµα εκείνο που φροντίζει να συ-

µπληρώνει το φως όταν αυτό δεν είναι αρκετό. Οι περιορισµοί του όγκου και του βάρους που θέτει η

σύγχρονη τάση για όλο και µικρότερες ηλεκτρονικές συσκευές αλλά και η κατανάλωση ρεύµατος που

απαιτείται για τη λειτουργία του, θέτουν σαφή όρια στο µέγεθος και κατά συνέπεια στην ισχύ των ενσω-

µατωµένων µονάδων φλας.

Έτσι η ισχύ τους δεν ξεπερνά τον αριθµό οδηγό (Guide Number) 12.

Καλό είναι να γνωρίζουµε λοιπόν ότι η χρήση του θα καλύψει τις φωτιστικές ανάγκες µας για 2 έως

3 µέτρα. Σε µεγαλύτερες αποστάσεις η απόδοσή τους µειώνεται δραµατικά.

Πολλές µηχανές είναι εφοδιασµένες µε µια υποδοχή (hot shoe) για εξωτερική µονάδα ισχυρότερου

εξωτερικού φλας, καλύπτοντας έτσι την αδυναµία της ενσωµατωµένης µονάδας όταν αυτή δεν επαρκεί.

ΜΜΠΠΑΑΤΤΑΑΡΡΙΙΕΕΣΣ  

Μία ή περισσότερες, απλές ή επαναφορτιζόµενες, αλκαλικές ή ιόντων λιθίου, όλες οι ψηφιακές µηχα-

νές παίρνουν µπαταρίες. 

Από τη µνήµη και τις µπαταρίες εξαρτάται η αυτονοµία της ψηφιακής µηχανής. 

Αν γεµίσει η µνήµη ή αδειάσει η µπαταρία, τότε τελειώνει και η φωτογράφηση.

Πρέπει να χρησιµοποιούµε τον τύπο της µπαταρίας που υποδεικνύει ο κατασκευαστής της µηχανής. 

Αρκετοί κατασκευαστές δίνουν φορτιστή µπαταριών µαζί µε την ψηφιακή µηχανή και έτσι µπορού-

µε να γλιτώσουµε το έξοδο της συνεχούς αντικατάστασης µπαταριών. 

Οι µπαταρίες τύπου NiMH (Nickel-Metal Hydride) και Li-ion (Lithium Ion) χρησιµοποιούνται από τις

περισσότερες µηχανές. Είναι επαναφορτιζόµενες και ιδανικές για φορητές συσκευές µε υψηλή κατα-

νάλωση ρεύµατος.

ΤΤΟΟ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟ

Μπορεί να µην αποτελεί υλικό µέρος της ψηφιακής µηχανής, αλλά πρέπει να το αναφέρουµε, αφού εί-

ναι απαραίτητο για να επικοινωνήσει η µηχανή µε τον υπολογιστή. 

Το λογισµικό που πάντα δίνεται από τις εταιρείες µε την αγορά της φωτογραφικής µας µηχανής, πε-

ριλαµβάνει οδηγό επικοινωνίας (driver) µε τον υπολογιστή και µία ή περισσότερες εφαρµογές επεξερ-

γασίας εικόνας, που είναι χρήσιµες για τη διόρθωση των προβληµατικών εικόνων αλλά και εργαλείο για

τις καλλιτεχνικές µας αναζητήσεις.

Ολοκληρώνοντας την ανατοµία της ψηφιακής µηχανής θα πρέπει να πούµε ότι όλα τα παραπάνω χα-

ρακτηριστικά και λειτουργίες αφορούν τις περισσότερες µηχανές που κυκλοφορούν στο εµπόριο τη

στιγµή που γράφεται αυτό το βιβλίο.
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Η ραγδαία τεχνολογική αύξηση στον τοµέα των ηλεκτρονικών κάνει τις τεχνολογίες να δείχνουν ξε-

περασµένες σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Ό,τι προκαλεί σήµερα δέος σε 2-3 χρόνια φαντάζει πεπαλαιωµένο γιατί έχει ξεπεραστεί από κάτι και-

νούργιο και η απόκτησή του φαντάζει επιτακτική.

Είναι λοιπόν σαφές ότι πρέπει να είµαστε ώριµοι όταν καταναλώνουµε την τεχνολογία έτσι ώστε να

καλύπτονται οι ουσιαστικές µας ανάγκες αλλά και να µπορούµε εύκολα να χρησιµοποιούµε αυτό που

έχουµε αγοράσει.

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Να γίνει µια συζήτηση στην οµάδα µε τη συµµετοχή όλων των εκπαιδευοµένων και του εκπαιδευ-

τή, όπου ο καθένας θα περιγράψει µια ηλεκτρονική ή άλλη συσκευή που όταν αγοράστηκε ήταν

στην κορυφή της τεχνολογίας αλλά τελικά ξεπεράστηκε. 

Πόσος χρόνος χρειάστηκε για να γίνει αυτό; Κάλυψε τις πραγµατικές ανάγκες αυτού που το

αγόρασε; οι υποσχέσεις που δόθηκαν πριν την αγορά της συσκευής εκπληρώθηκαν; Κατάφερε

να εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που του προσέφερε;

Ένα τέτοιο παράδειγµα µπορεί να είναι η µετάβαση από την εποχή του VHS Video στο DVD

και στη συνέχεια στο DVD Recorder.
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TT ΞΞΕΕΡΡΕΕΤΤΕΕ  ΟΟΤΤΙΙ......

Ο πρώτος αισθητήρας CCD σχεδιάστηκε το 1969 από την BBeellll  llaabbss και χρησιµοποιήθηκε σε video

camera για τις ανάγκες της τηλεόρασης.

Οι συσκευές που κάνουν χρήση της τεχνολογίας CCD είναι πάρα πολλές. Μερικές από αυτές είναι οι

συσκευές Φαξ, τα φωτοαντιγραφικά, οι συσκευές ανάγνωσης Bar code, οι αξονικοί τοµογράφοι και

φυσικά οι βιντεοκάµερες και οι φωτογραφικές µηχανές.

Το πρώτο e-mail στάλθηκε το 1971 σε ένα δίκτυο που είχε στήσει το Υπουργείο άµυνας των Ηνωµένων

Πολιτειών της Αµερικής πειραµατικά από το 1968 και ονοµαζόταν AARRPPAANNEETT,

Ο άνθρωπος που ευθύνεται για το πρώτο e-mail ο Ray Tomlison επέλεξε το σύµβολο @ που χρησιµο-

ποιούµε και σήµερα για την ηλεκτρονική µας αλληλογραφία.

Αυτό ήταν η επινόηση ενός ονόµατος και µιας διεύθυνσης κατά την πρώτη δοκιµαστική αποστολή και

συµβόλιζε someone@someplace που σε ελεύθερη µετάφραση σηµαίνει κάποιος σε κάποιο µέρος µιας

και δεν υπήρχε κανένας παραλήπτης για το µήνυµα.

Η πρώτη εταιρεία που κατοχύρωσε την πατέντα της φωτογραφικής µηχανής που δεν θα χρησιµοποι-

ούσε φιλµ αλλά µαγνητική καταγραφή της εικόνας ήταν η TTeexxaass  IInnssttrruummeennttss στις 27 Ιουνίου 1972.

Η πρώτη φωτογραφία που χρησιµοποιούσε την τεχνολογία CCD image τραβήχτηκε µέσα από τηλεσκό-

πιο το 1974, ήταν ασπρόµαυρη, είχε διάσταση 100 pixel X 100 pixel και ήταν η φωτογραφία της σελήνης.

Το πρότυπο της ψηφιακής φωτογραφικής µηχανής το σχεδίασε η Kodak το 1975 ονοµαζόταν Kodak

Prototype CCD Digital Camera, έβγαζε ασπρόµαυρες µόνο φωτογραφίες ανάλυσης 100pixel οριζόντια

X 100 pixel κάθετα (0,1 megapixel) ζύγιζε περίπου 5 κιλά και χρει-

αζόταν 23 δευτερόλεπτα για να αποθηκεύσει τη φωτογραφία σε

µαγνητοταινία;
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44..  ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΓΓΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗ

Στο σηµείο αυτό ήρθε η στιγµή να αποκτήσουµε αν δεν το έχουµε κάνει ήδη, τη δική µας φωτογραφι-

κή µηχανή καθώς για την παρακολούθηση ενός σεµιναρίου φωτογραφίας είναι χρήσιµο να βγάζουµε

τις δικές µας φωτογραφίες.

Στο πρώτο µέρος του βιβλίου έγινε µια προσπάθεια να απαντηθεί το ερώτηµα «ποια είναι η καλύτε-

ρη αγορά»; Μια µηχανή µε φιλµ ή µία ψηφιακή; 

Αν υποθέσουµε ότι ήδη υπάρχει µια µηχανή µε φιλµ στην κατοχή µας, ότι µε αυτήν τραβάµε φωτο-

γραφίες που µας αφήνουν απόλυτα ικανοποιηµένους και εκπληρώνουν τις καλλιτεχνικές µας ανησυ-

χίες, τότε το κεφάλαιο αυτό µόνο θεωρητική αξία µπορεί να έχει µιας και τονίστηκε ότι η φωτογραφία

υπάρχει, άσχετα µε το µέσον που χρησιµοποιείται για την αποτύπωση της εικόνας.

Αν είµαστε σε διαδικασία αλλαγής του παλιού εξοπλισµού µας ή δεν είχαµε ποτέ φωτογραφική µη-

χανή στο παρελθόν, τότε αυτό το κεφάλαιο «ευελπιστεί» να είναι ιδιαίτερα χρήσιµο και ξεκινά µε τέσ-

σερις ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στην οριοθέτηση των απαιτήσεών µας.

ΓΓΙΙΑΑΤΤΙΙ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ;;

Οι άνθρωποι φωτογραφίζουν για διάφορους λόγους. Κάποιοι γιατί θέλουν να κρατήσουν µια ιδιαίτερη

οικογενειακή στιγµή, κάποιοι άλλοι για να µοιραστούν µε φίλους τις ταξιδιωτικές τους εµπειρίες, κάποι-

οι άλλοι για να ικανοποιήσουν τις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες ή ακόµα γιατί θέλουν να πειραµατιστούν µε

ό,τι πιο σύγχρονο µπορεί να προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία.

Ανεξάρτητα πάντως από τους λόγους, ο τρόπος χρήσης των φωτογραφιών είναι το πρώτο βήµα για

την εκλογή της κατάλληλης ψηφιακής µηχανής.

Πού θα τις χρησιµοποιήσουµε; Θα τις µοιραστούµε µε φίλους ή θα τις δηµοσιεύσουµε σε κάποιο πε-

ριοδικό; Μήπως είναι χρήσιµες για τη δουλειά µας;

ΠΠΟΟΣΣΗΗ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΧΧΡΡΕΕΙΙΑΑΖΖΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ;;

Η ιδανική ποιότητα είναι αυτή που καλύπτει τις ανάγκες µας. Οι εταιρείες θέλοντας να πουλήσουν πε-

ρισσότερο µας «βοµβαρδίζουν» στην κυριολεξία µε καινούργια µοντέλα που έχουν περισσότερες δυ-

νατότητες, από τα 3 megapixel σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ήρθαν τα 4, µετά τα 5 megapixel. Πριν

προλάβει να «στεγνώσει» το µελάνι των περιοδικών που έκαναν τα test και των φυλλαδίων που δια-

λαλούσαν την πρωτοποριακή απόδοση των συγκεκριµένων αισθητήρων, ήρθαν τα 8 megapixel. Σε

λίγο καιρό τα 10 ή και τα 12 megapixel θα είναι το standard και η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται για

αρκετό καιρό.

Χρειαζόµαστε τα megapixel και το κόστος που αυτά προϋποθέτουν ή αυτό που πραγµατικά χρεια-

ζόµαστε είναι να στέλνουµε χαµηλής ανάλυσης εικόνες σε φίλους µας µέσω e-mail και να κρατάµε κά-

ποιες από τις όµορφες στιγµές µας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή µας.

Πολλές φορές αγοράζοντας φωτογραφική µηχανή πολλών megapixel δεν λαµβάνουµε υπ’όψιν µας
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ότι ο εξοπλισµός του ηλεκτρονικού µας υπολογιστή που θα υποστηρίξει την καινούργια µας φωτογρα-

φική µηχανή µπορεί να αποδειχτεί ξεπερασµένος και να χρειαστεί αναβάθµιση ή ακόµα και αλλαγή α-

νεβάζοντας ακόµα περισσότερο το κόστος.

ΠΠΟΟΣΣΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑΘΘΕΕΤΤΟΟΥΥΜΜΕΕ;;

Θέλουµε να έχουµε πλήρη έλεγχο του φωτισµού της διάρκειας της λήψης ή ακόµα και της εστίασης ή

απλά όµορφες φωτογραφίες στη στιγµή χωρίς να µας απασχολεί τίποτα από τα παραπάνω;

Μας αρέσει να διαβάζουµε πολυσέλιδες οδηγίες χρήσης και να µπλέκουµε σε πολύπλοκα µενού ή

είµαστε οπαδοί της απλότητας και θέλουµε να τραβήξουµε την πρώτη φωτογραφία µας διαβάζοντας ε-

λάχιστες ή και καθόλου οδηγίες; 

Πρέπει να ξέρουµε ότι κάθε φωτογραφική µηχανή έχει τα δικά της συστήµατα ελέγχου από πλήρως

αυτοµατοποιηµένα έως χειροκίνητα, και ιδιαίτερες λειτουργίες.

Το πόσο θέλουµε να συµµετέχουµε στην φωτογραφική διαδικασία καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την

τελική επιλογή µας.

ΠΠΟΟΣΣΑΑ  ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΘΘΕΕΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΝΝΑΑ  ΞΞΟΟ∆∆ΕΕΨΨΟΟΥΥΜΜΕΕ;;

Αυτό είναι το ερώτηµα που απαντώντας το θα κάνουµε την τελική µας επιλογή. Θα µπορούσε να είναι

και το µοναδικό και να είχαµε παραλείψει τελείως τα τρία παραπάνω ερωτήµατα. Έτσι όµως δεν θα ή-

ταν σαφές ότι αυτό που τελικά πληρώνουµε πολλές φορές είναι ακριβότερο από αυτό που πραγµατικά

χρειαζόµαστε και συνήθως αυτό το διαπιστώνουµε µετά την αγορά που έχουµε κάνει.

Αγοράζοντας µια φωτογραφική µηχανή παλιότερης τεχνολογίας που θα είναι και σε προσφορά, κα-

λύπτουµε τις ανάγκες µας τις περισσότερες φορές, έχοντας ταυτόχρονα «γλιτώσει» και αρκετά χρήµα-

τα.

Σηµαντικό είναι να δοκιµάσουµε -αν αυτό είναι εφικτό- πριν αγοράσουµε τη φωτογραφική µας µη-

χανή και να τη συγκρίνουµε µε άλλα αντίστοιχα µοντέλα του ανταγωνισµού έτσι ώστε να είµαστε σίγου-

ροι ότι αυτή που θα επιλέξουµε θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες µας.

Το 1988, το µοντέλο της Nikon QV-1000C µια SLR φωτογραφική µηχανή µε αισθητήρα CCD 380 Kb

ασπρόµαυρο κόστιζε 20.300 (είκοσι χιλιάδες τριακόσια) δολάρια µαζί µε τα αξεσουάρ της.

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουµε είναι ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας, η συνεχώς αυξανόµενη

παραγωγή των µοντέλων αλλά και ο ανταγωνισµός των εταιρειών, οδηγούν στη ραγδαία πτώση των

τιµών µε αποτέλεσµα αυτό που θα πληρώσουµε σήµερα ακριβά να έχει χάσει την αξία του στο κο-

ντινό µέλλον.
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55..  ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΩΩΝΝ

Για να κάνουµε ευκολότερη την υπόθεση της επιλογής, θα χωρίσουµε τις ψηφιακές µηχανές που κυ-

κλοφορούν στην αγορά σε δύο κατηγορίες:

DDIIGGIITTAALL  CCOOMMPPAACCTT

Μικρές, ελαφριές, εύκολες στη χρήση τους αποτελούν τη δηµοφιλέστερη κατηγο-

ρία φωτογραφικών µηχανών. Ιδανική αγορά γι’ αυτούς που θέλουν ευκολία στη

χρήση και στη µεταφορά. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ό-

τι όλα αυτά που χρειάζεται ο επίδοξος φωτογράφος βρίσκονται ενσωµατωµένα

πάνω στη µηχανή του και ποτέ δεν θα τον απασχολήσει η αγορά επιπλέον εξοπλι-

σµού ή φακών.

Ο φακός που διαθέτουν είναι σταθερός και δεν έχει δυνατότητα αλλαγής, είναι

µεταβλητής εστιακής απόστασης, δηλαδή zoom, περιέχοντας εστιακές αποστάσεις

από ευρυγώνιο µέχρι τηλεφακό µε κλίµακα τουλάχιστον 3Χ, και όταν δεν χρησιµο-

ποιείται ενσωµατώνεται στο εσωτερικό µέρος της µηχανής για να προστατευτεί.

DDIIGGIITTAALL  SSiinnggllee  LLeennss  RReefflleexx

Ή αλλιώς D-SLR όπως είναι ευρύτερα γνωστές. To κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η δυνατότητα αλ-

λαγής φακών που προσφέρουν τη δυνατότητα διεκπεραίωσης οποιασδήποτε εργασίας. Όποιος φακός

κι αν χρειαστεί για µια φωτογράφηση είτε είναι υπερευρυγώνιος είτε είναι τηλεφακός, µπορεί να προ-

σαρµοστεί στην reflex µηχανή και να καλύψει τις ανάγκες µας. Είναι αρκετά µεγαλύτερες σε µέγεθος

και πολύ πιο βαριές από τις compact µηχανές, καλύπτουν όµως πολύ µεγαλύτερες απαιτήσεις και προ-

τείνονται σε αυτούς που σκοπεύουν να ασχοληθούν πιο σοβαρά µε την τέχνη της φωτογραφίας.
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DD--SSLLRR  ΉΉ  CCOOMMPPAACCTT;;

Αρχικά πρέπει να διευκρινισθεί ότι και οι δύο επιλογές είναι ικανές να δώσουν αποτέλεσµα υψηλής ποι-

ότητας. Αυτό που µια D-SLR προσφέρει σαν αποτέλεσµα, µια COMPACT θα χρειαστεί περισσότερα

Megapixel για να το καταφέρει, λόγω περιορισµών που προκύπτουν από τη µικροσκοπική σχεδίασή της,

όπως το µικρότερο µέγεθος του αισθητήρα.

Για τον ίδιο αριθµό Megapixel η D-SLR λόγω µεγαλύτερου µεγέθους χρησιµοποιεί µεγαλύτερο αι-

σθητήρα µε αποτέλεσµα τα pixels που καταγράφονται να είναι µεγαλύτερα σε µέγεθος, δίνοντας πε-

ρισσότερη ευκρίνεια και καλύτερη τονική διαβάθµιση στην χρωµατική παλέτα. Η δυνατότητα επίσης της

εναλλαγής των φακών είναι ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που προσφέρει ευελιξία και µεγαλύτερη αντο-

χή στο χρόνο.

Αν θέλουµε ακόµα καλύτερη ποιότητα αγοράζουµε καλύτερους φακούς. Στην άλλη περίπτωση των

COMPACT µηχανών αυτό δεν µπορεί να συµβεί, µιας και δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής των φα-

κών τους.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουµε πριν από την αγορά µας ότι η ποιότητα της φωτογραφίας,

είναι αποτέλεσµα που εξαρτάται από την ποιότητα των οπτικών που περιέχονται στον φακό.

To σύστηµα σκόπευσης των Reflex µηχανών είναι επίσης καλύτερο γιατί µε τη χρήση του καθρέπτη

και του πενταπρίσµατος βλέπουµε κατευθείαν από το φακό.

Οι Compact από την άλλη, χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά σκόπευτρα τα οποία αν και λειτουργούν ικα-

νοποιητικά καταναλώνουν ισχύ για να λειτουργήσουν, υστερούν σε ανάλυση και δίνουν την εντύπωση

της «σπαστής» κίνησης, αναγκάζοντάς µας έτσι πολλές φορές να καταφύγουµε στη χρήση της οθόνης

LCD.

Τέλος ενώ το µικρό µέγεθος δείχνει βολικό και πρακτικό, η αναγκαστική συµπίεση των ηλεκτρονι-

κών κυκλωµάτων και του επεξεργαστή έχει σαν αποτέλεσµα την καθυστέρηση στο άνοιγµα της µηχα-

νής, από την θέση ON στη θέση OFF όπως επίσης και κατά το τράβηγµα της φωτογραφίας από τη στιγ-

µή που θα πατήσουµε το κουµπί του κλείστρου µέχρι τη στιγµή της λήψης φαινόµενο το οποίο ονοµά-

ζεται υστέρηση κλείστρου (shutter lag).

Μια D-SLR 8 Megapixel γι’ αυτούς που έχουν απαιτήσεις ή µια COMPACT στα 6 Megapixel γι’ αυ-

τούς που δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, είναι πολύ καλές επιλογές που θα καλύψουν και τις µελλο-

ντικές σας ανάγκες.

Η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η επάρκεια σε service και ανταλλακτικά είναι απαραίτητη.

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Κάντε µια λίστα µε τις ανάγκες που θέλετε να καλύψετε µε τη αγορά µιας φωτογραφικής µηχα-

νής, αξιολογώντας τι θεωρείτε πιο χρήσιµο βάση όσων είπαµε παραπάνω. Στη συνέχεια κάντε µια

µικρή έρευνα αγοράς προσπαθώντας να εντοπίσετε πιο µοντέλο ή µοντέλα καλύπτουν αυτές τις

ανάγκες, πόσο κοστίζουν και συζητήστε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας µε τον εκπαιδευτή σας.
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66..  ΠΠΡΡΙΙΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗΣΣΗΗ

Αν η απόκτηση της φωτογραφικής µας µηχανής είναι πια γεγονός ήρθε η στιγµή που πρέπει να µάθου-

µε να την χρησιµοποιούµε. 

Αυτό σηµαίνει ότι πριν ξεκινήσουµε να φωτογραφίζουµε πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ΄ όψιν µας

κάποιες παραµέτρους:

ΠΠΡΡΟΟΕΕΤΤΟΟΙΙΜΜΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΗΗΧΧΑΑΝΝΗΗ

Ένα από τα πρώτα βήµατα και ίσως το πιο σηµαντικό είναι να γνωρίσουµε τη µηχανή που έχουµε αγο-

ράσει. Αυτό σηµαίνει ότι είναι απαραίτητο να διαβάσουµε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στο κεφάλαιο αυτό για το τι δεν πρέπει ή τι δεν µπορεί να κάνει η µηχανή

µας και βέβαια οι δυνατότητες, οι λειτουργίες και η χρήση των διαφόρων κουµπιών, διακοπτών και µε-

νού που διαθέτει, αλλά και να διαπιστώσουµε ότι παραλάβαµε όλα τα εξαρτήµατα που πρέπει να έχει η

µηχανή µας κατά την αγορά της.

Είναι σηµαντικό κατά την φόρτιση των µπαταριών να ακολουθήσουµε σχολαστικά τις οδηγίες του κα-

τασκευαστή µιας και από αυτό εξαρτάται η διάρκεια της ζωής τους και η απόδοσή τους.

Η τοποθέτηση του ιµάντα που κρατάει τη µηχανή στο λαιµό µας είναι επίσης σηµαντική, γιατί όλες οι

φωτογραφικές µηχανές είναι ευαίσθητες στις πτώσεις που συνήθως προκαλεί ο ενθουσιασµός και η αυ-

τοπεποίθηση που έχουµε, όταν κάνουµε τα πρώτα φωτογραφικά µας βήµατα.

Το καπάκι που προστατεύει το φακό είναι επίσης απαραίτητο γιατί εκτός από τον προφανή λόγω ύ-

παρξης - τα οπτικά είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα σε χτυπήµατα και γραντζουνίες - προστατεύουν τον αισθη-

τήρα από την πρόωρη γήρανση που προκαλείται από τη µικρή ποσότητα του φωτός που µπορεί να περ-

νάει µέσα από την ερµητικά κλειστή ίριδα.

Οι κατασκευαστές θεωρούν πολύ σηµαντικό το κλείσιµο του φακού και έχουν αυτοµατοποιήσει τη

διαδικασία στις compact µηχανές κλείνοντας αυτόµατα το καπάκι του όταν αυτός δεν χρησιµοποιεί-

ται.

Το τελευταίο βήµα στην προετοιµασία µας, είναι η εγκατάσταση του λογισµικού που συνοδεύει τη

µηχανή µας και περιέχει τα προγράµµατα οδήγησης (drivers) για την σύνδεσή της µε υπολογιστή αλλά

και διάφορα άλλα βοηθητικά προγράµµατα όπως: επεξεργασία εικόνας, ψηφιακά άλµπουµ, αρχειοθέ-

τηση των φωτογραφιών µας κ.ά 

ΟΟ  ΠΠΑΑΡΡΑΑΓΓΩΩΝΝ  ΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΟΟΣΣ

Και τι είναι αυτό το έργο τελικά; Υπέροχες χρωµατικά φωτογραφίες; Γρήγορες θύρες µεταφοράς

και αποθήκευσης αυτών των άψυχων δεδοµένων;Είναι δυνατόν µια πλήρως εξοπλισµένη φωτογραφι-

κή µηχανή τελευταίας τεχνολογίας που να υποστηρίζεται από έναν πανίσχυρο υπολογιστή, να καταφέ-

ρει να κάνει µια αδιάφορη συνθετικά φωτογραφία να δείχνει ελκυστική;

Όσο και αν προσπαθήσουµε να απαντήσουµε επικαλούµενοι τεχνικούς όρους, απαριθµώντας πλε-
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ονεκτήµατα και χαρακτηριστικά, ακόµα και χρησιµοποιώντας πολύπλοκα προγράµµατα επεξεργασίας

της εικόνας, θα καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι µπορούµε µε πολύ κόπο να βελτιώσουµε την αρχι-

κή µας λήψη κυρίως τεχνικά, µια αδιάφορη όµως συνθετικά φωτογραφία, θα εξακολουθεί να παραµέ-

νει αδιάφορη.

Είναι λοιπόν η στιγµή να καταλάβουµε ότι αυτό που κρατάµε στα χέρια µας δεν είναι παρά εξελιγµέ-

να µικροτσίπ και πολύπλοκα κυκλώµατα. Μια τέτοια προσέγγιση θα αποµακρύνει τον ενθουσιασµό µας

και σύντοµα θα µας κάνει να νιώσουµε απογοήτευση τόσο µεγάλη, όσο και το ποσό που θα ξοδέψου-

µε για τον εξοπλισµό µας. Αν όµως προσεγγίσουµε την φωτογραφία µέσα από την ανθρώπινη διάστα-

σή της προσθέτοντας την προσεκτική µατιά και την ευαισθησία µας, τότε προσθέτουµε εκείνο το στοι-

χείο που θα κάνει ενδιαφέρουσες τις εικόνες µας και θα µεταµορφώσει την φωτογραφική µας µηχανή

σε ένα εκφραστικό εργαλείο. Έτσι ακόµα και οι απλές οικογενειακές στιγµές, οι ταξιδιωτικές φωτογρα-

φίες, τα πορτρέτα των αγαπηµένων µας ανθρώπων, µπορούν να γίνουν καλύτερα και να αποκτήσουν

τον χαρακτήρα που τους έλειπε.

77..  ΣΣΥΥΝΝΘΘΕΕΤΤΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΕΕΣΣ

Θα προσπαθήσουµε κάνοντας µικρά βήµατα να βελτιώσουµε σιγά σιγά τις φωτογραφίες µας. Πρώτο και

σηµαντικό βήµα είναι η κατανόηση των λειτουργιών της φωτογραφικής µας µηχανής. Αυτό πρακτικά ση-

µαίνει ότι το να ψάχνουµε κάθε διαφορετική λειτουργία τη στιγµή που «τραβάµε΄΄ µας προσθέτει άγχος

και µας αποσπάει από το συνθετικό µας έργο. Όσο πιο σίγουροι είµαστε κατά τη διάρκεια της λήψης ότι

φωτογραφίζουµε µε τεχνικά σωστό τρόπο, τόσο το αποτέλεσµα σε εικαστικό επίπεδο θα βελτιώνεται. Τε-

χνικές γνώσεις πέρα από το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη µηχανή µπορεί κανείς να αποκοµίσει

µέσω σεµιναρίων, βιβλίων που αναφέρονται σε τεχνικές φωτογράφησης αλλά και στο διαδίκτυο.

Βιβλία όπως η εγκυκλοπαίδεια της φωτογραφίας του ««TTIIMMEE  LLIIFFEE»»  ή ο ιστότοπος: wwwwww..pphhoottoocciirrccllee..ggrr

του «φωτογραφικού κύκλου» είναι µια καλή αρχή όπως και η τακτική αγορά κάποιου ειδικού περιοδι-

κού φωτογραφίας.

Αφού λοιπόν εξοικειωθούµε µε τη χρήση της «µηχανής» µας έρχεται η ώρα για τις πρώτες φωτογρα-

φίες.

Με το µάτι µας στο σκόπευτρο (View Finder) που αναφερθήκαµε παραπάνω, αρχίζουµε να παρατηρού-

µε τον κόσµο. Με µια πιο προσεκτική µατιά θα δούµε ότι µέρος αυτού του κόσµου παρουσιάζεται στο ορ-

θογώνιο παραλληλόγραµµο που είναι και το σχήµα που έχει το σκόπευτρο. Αυτό λοιπόν το κοµµάτι είναι

και η τελική µας φωτογραφία σε περίπτωση που αποφασίσουµε βέβαια να κάνουµε το «κλικ».

Ας κοιτάξουµε όµως λίγο καλύτερα πριν αποφασίσουµε να πατήσουµε το κουµπί που απελευθερώ-

νει το κλείστρο. Αυτό το κοµµάτι που βλέπουµε στο σκόπευτρό µας και που η φωτογραφική του ορολο-

γία είναι «κάδρο» είναι σηµαντικό γιατί στην πράξη είναι το τελικό µας αποτέλεσµα και µετά τη λήψη δεν

επιδέχεται αλλαγή. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ακόµα και αν έχουµε την πολυτέλεια µε το ψηφιακό µέ-

σον να βλέπουµε τις φωτογραφίες µας µέσα από την LCD οθόνη και να σβήνουµε όποιες από τις φω-

τογραφίες δεν µας αρέσουν, συνήθως συµβαίνει κάτι από τα παρακάτω:

• Έχει χαθεί η «µαγεία» της στιγµής ή το γεγονός που µας ενδιαφέρει έχει ήδη διαδραµατιστεί και

δεν µπορεί να επαναληφθεί.
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• Η οθόνη LCD της φωτογραφικής µας µηχανής είναι µικρή και δεν µπορούµε να διακρίνουµε κα-

λά της λεπτοµέρειες ή φωτογραφίζουµε µε δυνατό περιβάλλοντα φωτισµό, όπως είναι ο ήλιος το

καλοκαίρι και το monitor είναι πολύ «αδύναµο» για να µας βοηθήσει να δούµε την πόζα µας.

• Οι µπαταρίες µάς τελειώνουν συνήθως στις πλέον ακατάλληλες στιγµές. Το να βλέπουµε συνέχεια

τις φωτογραφίες που τραβήξαµε µέσα από την οθόνη, να τις σβήνουµε και να τις «ξανατραβάµε»,

είναι η πλέον απαιτητική σε ηλεκτρική ενέργεια διαδικασία και περιορίζει την αυτονοµία της µπα-

ταρίας µας.

• Γεµίζουµε την κάρτα της µνήµης µε πολλές εικόνες που είναι άχρηστες. Έτσι, σε περιόδους που

δεν έχουµε κοντά τον υπολογιστή µας για να αδειάσουµε την κάρτα µας όπως στις διακοπές µας,

σταµατάµε να φωτογραφίζουµε ή για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε ερχόµαστε στη δύσκολη θέ-

ση να επιλέξουµε ποιες από τις προηγούµενες φωτογραφίες θα σβήσουµε .

• Η ηλεκτρονική επεξεργασία µιας φωτογραφίας µέσω ενός αντίστοιχου προγράµµατος είναι πολύω-

ρη, κοπιαστική και απαιτεί εξειδίκευση την οποία συνήθως δεν έχουµε. Τι συµβαίνει λοιπόν όταν

οι φωτογραφίες που χρειάζονται «διόρθωση» είναι πολλές;

Επειδή σκοπός µας δεν είναι ο πανικός αλλά η ευχαρίστηση που µας προσφέρει η φωτογραφία σαν

µέσο καταγραφής και έκφρασης, όπως και η διασκέδαση του να δείχνουµε φωτογραφίες στους φίλους

µας και για τις οποίες νιώθουµε υπερήφανοι, ακολουθούν µερικές σκέψεις που θα βελτιώσουν τις συν-

θέσεις µας:

Όταν φωτογραφίζουµε δίνουµε το προσωπικό µας «στίγµα» για τον τρόπο που βλέπουµε τον κόσµο

µας. Είναι εκείνη η µοναδική στιγµή που επιλέγουµε να µεταµορφώσουµε σε εικόνα ένα µικρότερο ή έ-

να µεγαλύτερο µέρος του, έτσι όπως το αντιληφθήκαµε και επιλέξαµε να το καταγράψουµε.

Πολλά έχουν γραφτεί κατά καιρούς για την ουσία και τη φύση της φωτογραφίας, εκπονήθηκαν γε-

ωµετρικοί κανόνες σύµφωνα µε του οποίους µπορεί να βελτιώσει κανείς τις εικόνες του, αλλά στην ου-

σία όλα αυτά προσθέτουν περισσότερες τεχνικές παραµέτρους που θα πρέπει να έχει κανείς στο µυα-

λό του και να τον αποσπούν. Η δική µας διαφορετική µατιά κάνει µια εικόνα ενδιαφέρουσα, που πρα-

κτικά σηµαίνει:

• Συνήθως φωτογραφίζουµε µε τον τρόπο που έχουµε µάθει να παρατηρούµε τον κόσµο. Έτσι, κα-

θώς περπατάµε και κάτι τραβάει την προσοχή µας, σταµατάµε, φέρνουµε τη µηχανή στο µάτι µας

και από το ύψος που έχουµε όταν στεκόµαστε όρθιοι πατάµε το κουµπί που απελευθερώνει το κλεί-

στρο. Τις περισσότερες φορές µια ακόµα αδιάφορη φωτογραφία προστίθεται στη συλλογή µας.

Αν όµως αλλάξουµε λίγο τη γωνία λήψης µας γονατίζοντας και σηκώνοντας τη µηχανή µας προς

τα πάνω ή βρίσκοντας ένα ψηλότερο σηµείο και αντίστροφα τη στρέψουµε προς τα κάτω, έχουµε

δώσει τη διαφορετική από τα συνηθισµένα «µατιά», που όµως κάνει µια φωτογραφία ενδιαφέρου-

σα.

• Παρατηρούµε προσεκτικά και τις τέσσερις γωνίες του σκοπεύτρου µας έτσι ώστε να υπάρχουν

ενδιαφέροντα στοιχεία σε ολόκληρο το κάδρο. Το πιο συνηθισµένο λάθος είναι να τοποθετού-

µε το θέµα στο κέντρο του κάδρου αδιαφορώντας για το υπόλοιπο, αγνοώντας έτσι σηµαντικό

µέρος της εικόνας µας.

• Μπορούµε να τοποθετήσουµε το θέµα µας σε ένα διαφορετικό σηµείο εκτός από το κέντρο του

κάδρου, όπως είναι τα δύο άκρα του, προσέχοντας όµως τι θα τοποθετήσουµε στον υπόλοιπο κε-

νό χώρο.
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• Αποφεύγουµε να φωτογραφίζουµε στραβούς ορίζοντες. Αυτό συµβαίνει όταν τα σχήµατα που φωτο-

γραφίζουµε γέρνουν και δίνουν την αίσθηση του λάθους. Ένα παράδειγµα είναι όταν φωτογραφίζου-

µε τη θάλασσα και στο σηµείο που συναντάει τον ουρανό, κλίνει από τη µία ή από την άλλη µεριά. Το

ίδιο συµβαίνει µε τα κτίρια, τα δέντρα, τους ανθρώπους, που αν δεν τοποθετηθούν κάθετα στον άξο-

να που ορίζει το παραλληλόγραµµο του σκοπεύτρου, θα γέρνουν και θα είναι αντιαισθητικά.

• Πλησιάζοντας όσο µπορούµε το θέµα που µας ενδιαφέρει, οι φωτογραφίες µας θα έχουν την αί-

σθηση της ζωντάνιας και της αµεσότητας κάνοντας και αυτούς που τις βλέπουν να έχουν την αί-

σθηση ότι συµµετέχουν σε αυτά που φωτογραφικά τους εξιστορούµε.

• Το ξεκάθαρο και λιτό θέµα κερδίζει τη µατιά και δίνει χαρακτήρα στις εικόνες µας. Πρέπει να µην

φορτώνουµε τις φωτογραφίες µας µε πολλά διαφορετικά πράγµατα που αποσπούν το µάτι και το

κουράζουν. Είναι σηµαντικό να µάθουµε να αφαιρούµε ό,τι πιστεύουµε πως είναι «άχρηστο» σαν

οπτική πληροφορία. Αυτό µπορεί να γίνει είτε πλησιάζοντας το θέµα είτε απλώς να µετακινηθού-

µε σε ένα διαφορετικό σηµείο. Επίσης, πολλές φορές µια λεπτοµέρεια έχει µεγάλο ενδιαφέρον

και σίγουρα αξίζει την προσοχή µας.

• Ο διαρκής πειραµατισµός µας µε συνεχείς λήψεις θα µας βοηθήσει να αναπτύξουµε το προσωπι-

κό µας ύφος. ∆εν αρκεί µόνο να βγάζουµε φωτογραφίες. Εξίσου σηµαντικό είναι να τις αξιολο-

γούµε αφού τις έχουµε τραβήξει και να διορθώνουµε τα λάθη µας. Επίσης µια πιο έµπειρη συµ-

βουλευτική καθοδήγηση από έναν καθηγητή φωτογραφίας, έναν επαγγελµατία φωτογράφο ή α-

πό κάποιον του οποίου ο τρόπος που φωτογραφίζει µας αρέσει θα µας βοηθήσει να προχωρήσου-

µε όταν έρθει η στιγµή που θα πιστέψουµε ότι δεν µπορούµε να εξελιχθούµε άλλο.

• Οι µεγάλοι «κλασικοί» φωτογράφοι είναι η σηµαντικότερη επιµόρφωση που µπορεί να έχει κανείς. 

Η µελέτη του έργου ανθρώπων όπως ο HHeennrrii  CCaarrttiieerr--BBrreessssoonn, GGaarrrryy  WWiinnooggrraanndd, AAnnddrree  KKeerrtteesszz,

RRoobbeerrtt  FFrraannkk, αλλά και των δικών µας όπως είναι ο ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΜΜάάννοοςς , η NNeellllyy''ss, ο ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΧΧααρριι--

σσιιάάδδηηςς και τόσοι άλλοι που µπορεί να αναφέρει κανείς, είναι αποδεδειγµένα το καλύτερο φωτογραφι-

κό «σχολείο» για να βελτιώσει κανείς τον τρόπο που εµπνέεται και δηµιουργεί τις εικόνες του.

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

α) Κοιτώντας µέσα από το σκόπευτρο (View Finder) της φωτογραφικής σας µηχανής προσεγγί-

στε διάφορα σηµεία που θα σας άρεσε να φωτογραφίσετε κοιτάζοντάς τα από διαφορετικές θέ-

σεις και αποστάσεις.

Προσπαθήστε να γεµίσετε το «κάδρο» σας µε όλα εκείνα τα στοιχεία που νοµίζετε ότι παρουσιά-

ζουν ενδιαφέρον και αξίζει να συµπεριλάβετε σε µια εικόνα.

β) Να βρείτε από παλαιότερες φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, ποια κατά την γνώµη σας είναι

τα λάθη τους, και πώς θα τα αποφεύγατε εάν τις ξανατραβούσατε, βάση όλων αυτών που έχετε

µάθει από το κεφάλαιο αλλά και αυτών που έχετε παρατηρήσει από την προηγούµενη άσκηση.

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Επιλέξτε µια φωτογραφία δική σας που σας αρέσει και θα θέλατε να συζητήσετε γι’ αυτήν στην

οµάδα σας, τονίζοντας όλα εκείνα τα σηµεία που νοµίζετε ότι την κάνουν να ξεχωρίζει από τις

υπόλοιπες.
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Ζητήστε αν θέλετε τη γνώµη των υπολοίπων ή του εκπαιδευτή σας για τη συγκεκριµένη φωτο-

γραφία στα σηµεία εκείνα που νοµίζετε ότι την κάνουν να ξεχωρίζει, αλλά και στα σηµεία εκεί-

να που πιστεύουν ότι την αδικούν.

TT ΤΤΟΟ  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΠΠΕΕΙΙ  ΜΜΕΕΓΓΑΑΛΛΟΟΙΙ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΙΙ......

Φωτογραφίζω για να δω πώς δείχνει ο κόσµος φωτογραφηµένος. 

((GGaarrrryy  WWiinnooggrraanndd))

Οι αποκαλούµενοι «κανόνες» φωτογραφικής σύνθεσης είναι κατά την γνώµη µου άνευ αντικειµένου,

άκυροι και άσχετοι. 

((AAnnsseell  AAddaammss))

Αυτό που αναγνωρίζω είναι αυτό που δεν έχω ξαναδεί. 

((DDiiaannee  AArrbbuuss))

Υπάρχουν µερικές βασικές ιδέες που έχει ένας καλλιτέχνης και δουλεύει µ’ αυτές όλη του την ζωή.

((RRoobbeerrtt  FFrraannkk))

Οι φωτογράφοι πρέπει να µάθουν να µην ντρέπονται να κάνουν τις φωτογραφίες να µοιάζουν µε Φω-

τογραφίες. 

((AAllffrreedd  SSttiieegglliittzz))

Οι µαθητές φωτογραφίας θα πρέπει να έχουν ζωή µε καλλιέργεια και παιδεία. Θα κάνουν έτσι καλύτε-

ρες φωτογραφίες. 

((WWaallkkeerr  EEvvaannss))

∆ουλεύω σε συνεργασία µε την κίνηση σαν να υπήρχε ένα προαίσθηµα για τον τρόπο µε τον οποίο η

ζωή θα ξετυλιχτεί. Αλλά µέσα στην κίνηση υπάρχει µια στιγµή κατά την οποία τα στοιχεία που κινούνται

βρίσκονται σε ισορροπία. Η φωτογραφία πρέπει να αρπάζει αυτήν τη στιγµή και να κρατάει ακίνητη την

ισορροπία. 

((HHeennrrii  CCaarrttiieerr--BBrreessssoonn))
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88..  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ

Η πρώτη λοιπόν κίνηση που πρακτικά κάνουµε είναι να θέσουµε το διακόπτη λειτουργίας της µηχανής

µας σε θέση ON. Αυτή είναι η µία από τις δύο φωτογραφικές δραστηριότητες που πρέπει να γίνει. Η άλ-

λη είναι να πατήσουµε το πλήκτρο απελευθέρωσης του κλείστρου για τη λήψη της φωτογραφίας. Η δια-

δικασία µπορεί να είναι πολύ απλή αν θέσουµε τη µηχανή στην αυτόµατη λειτουργία (AUTO). Σε αυτή

την περίπτωση η µηχανή θα τα κάνει όλα αυτόµατα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Αυτό σηµαίνει ότι αυτές οι ρυθµίσεις θα αποδώσουν σχετικά ικανοποιητικά σε αρκετές περιπτώσεις

αλλά δεν θα µπορούν να αντεπεξέλθουν σε όλες τις συνθήκες. Έτσι θα πρέπει να εκµεταλλευτούµε τις

ειδικές λειτουργίες που µας προσφέρει η µηχανή µας. Οι σύγχρονες µηχανές διαθέτουν κάποιες εξει-

δικευµένες λειτουργίες µε τη µορφή ρυθµίσεων κάτω από συγκεκριµένες ονοµασίες, οι οποίες δίνουν

καλύτερα αποτελέσµατα κατά τη λήψη διαφορετικών θεµάτων. 

Στην περίπτωση που φωτογραφίζουµε ένα τοπίο, η επιλογή που πρέπει να κάνουµε ονοµάζεται

LANDSCAPE. Η ρύθµιση αυτή προσφέρει µια σειρά επιλογών που κάνουν το τοπίο να φαίνεται περισ-

σότερο καθαρό σε όλο του το βάθος µε έντονα φυσικά χρώµατα. 

Στην περίπτωση που φωτογραφίζουµε πρόσωπα θα επιλέξουµε το PORTRAIT και θα πάρουµε φυ-

σικούς τόνους στο χρώµα της επιδερµίδας και µικρό βάθος πεδίου ώστε να ξεχωρίσει το πρόσωπο α-

πό τον περιβάλλοντα χώρο. 

Αντίστοιχα η επιλογή SPORT «παγώνει» την εικόνα σε περίπτωση που θέλουµε να φωτογραφίσου-

µε αθλήµατα ή άλλες δραστηριότητες που περιέχουν έντονη κίνηση µε τη χρήση υψηλής ταχύτητας

κλείστρου, και η επιλογή MACRO να πλησιάσουµε κοντά στα αντικείµενα και να τα φωτογραφίσουµε.

Τα ειδικά προγράµµατα που έχουν παρουσιάσει έως τώρα οι κατασκευαστές είναι πολλά, όπως και

η εξειδίκευση που προσφέρουν. Υπάρχουν προγράµµατα για λήψη στο χιόνι, νυχτερινές συνθήκες και

άλλα πολλά. Όλα αυτά βρίσκονται συγκεντρωµένα συνήθως σε ένα κυκλικό επιλογέα στο πάνω µέρος

της φωτογραφικής µας µηχανής.

Πολλές φορές οι κατασκευαστές χρησιµοποιούν σύµβολα που υποδηλώνουν τη χρήση τους. Το

πρόγραµµα LANDSCAPE για τα τοπία απεικονίζεται µε ένα βουνό, το PORTRAIT για πορτρέτα χρησι-

µοποιεί την απεικόνιση ενός κεφαλιού, το SPORT για την κίνηση, έναν αθλητή που τρέχει, ενώ το MACRO

για την φωτογράφηση από κοντά µικρών αντικειµένων, ένα λουλούδι.

Ο κυκλικός αυτός διακόπτης περιέχει και χειροκίνητες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής για ό-

ποιον έχει τις γνώσεις και θέλει να έχει τον έλεγχο ή για εκείνον που θέλει απλώς να πειραµατιστεί. 

Μετά τις πρώτες λήψεις και αφού συνειδητοποιήσουµε πόσο µεγάλη ευκολία  αποτελεί η ύπαρξη της

οθόνης LCD, περνάµε στο επόµενο βήµα, που είναι η ρύθµιση της οθόνης έτσι ώστε να αποδίδει όσο

το δυνατό καλύτερα αυτό που απεικονίζει. Σε κάθε περίπτωση η εικόνα που προβάλλεται διαφοροποι-

είται µε την αλλαγή του περιβάλλοντα φωτισµού και σε καµία περίπτωση δεν θα δούµε µε απόλυτη α-

κρίβεια αυτό που τραβήξαµε. 

Στις περιπτώσεις που ο εξωτερικός φωτισµός είναι έντονος, υπάρχει και η επιλογή του σκοπεύτρου,

το οποίο έχει µικρότερη κατανάλωση, επιµηκύνοντας µε αυτό τον τρόπο το χρόνο χρήσης της µπατα-

ρίας. Η χρήση του σκοπεύτρου είναι η καλύτερη περίπτωση να συνθέτουµε φωτογραφίες, κυρίως αν

διαθέτουµε Digital SLR camera..

Θα µπορούσαµε ήδη να µπούµε στη διαδικασία να βάλουµε το θέµα µας στο κάδρο, να το φέ-
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ρουµε όσο κοντά χρειάζεται µε το οπτικό ή το ψηφιακό zoom και να πατήσουµε το πλήκτρο για να

γίνει η λήψη.

Ας δούµε, όµως, µερικές ακόµη λεπτοµέρειες, που συναντώνται κυρίως στο µενού της µηχανής. Αν

δεν είµαστε στην πλήρως αυτόµατη λειτουργία µπορούµε να ρυθµίσουµε την ευαισθησία της µηχανής.

Αυτή ρυθµίζεται κατά ΙSO και στις περισσότερες µπορεί να πάρει τιµές από 50 ή 100 έως και 400 ή 800

ή και παραπάνω. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουµε είναι ότι ο διπλασιασµός της ευαισθησίας (από τα

ISO100 στα ISO200, ISO400 κ.ο.κ) σηµαίνει ότι µπορούµε να διπλασιάσουµε την ταχύτητα λήψης ή ότι

µπορούµε να κλείσουµε την ίριδα του διαφράγµατος κατά 1f-stop. Αυτό σηµαίνει επίσης ότι αυξάνει ο

θόρυβος στην εικόνα µας όσο περισσότερο αυξάνει η ευαισθησία. Το πότε θα γίνει ορατός εξαρτάται

από την ποιότητα των κυκλωµάτων και την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αποθορυβοποίησης

που πιθανό να χρησιµοποιεί ο κατασκευαστής. 

Τη ρύθµιση της ανάλυσης, οφείλουµε να την κάνουµε είτε είµαστε είτε όχι, στην αυτόµατη λειτουρ-

γία. Όσο µεγαλύτερη η ανάλυση που επιλέγουµε τόσο µεγαλύτερο το µέγεθος της εικόνας, ενώ, αντί-

θετα, µειώνεται ο αριθµός των εικόνων που µπορούν να αποθηκευτούν στη µνήµη. 

∆ύο είναι σήµερα τα πιο διαδεδοµένα είδη αρχείων που χρησιµοποιούνται από όλα τα µοντέλα που

κυκλοφορούν στην αγορά, τα αρχεία JPEG και τα αρχεία RAW.

Τα JPEG είναι συµπιεσµένη µορφή αρχείου εικόνας και µπορούµε να επιλέξουµε την ποιότητά τους

µέσω των µενού λειτουργίας σε τρεις τύπους, small (µικρά), medium (µεσαία), large (µεγάλα), ανάλογα

µε το µέγεθος που καταλαµβάνουν και την ποιότητα που προσφέρουν.

Τα RAW είναι ασυµπίεστη µορφή αρχείων και καταλαµβάνουν µεγαλύτερο χώρο από τη µνήµη που

διαθέτει η κάρτα µας, ενώ η επιλογή τους γίνεται και αυτή από το κεντρικό µενού.

Ανάλογα µε τον κατασκευαστή η ονοµασία των RAW αρχείων αλλάζει χωρίς να αλλάζει στην ουσία

ο τύπος τους. Τα JPEG είναι κοινά σαν όνοµα αρχείου από όλους τους κατασκευαστές. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα είδη των αρχείων και πώς αυτά χρησιµοποιούνται θα δώσουµε

στο επόµενο κεφάλαιο.

Ήρθε λοιπόν η στιγµή που το κλείστρο θα απελευθερωθεί όταν πατήσουµε το αντίστοιχο πλήκτρο και

η εικόνα θα καταγραφεί στην φωτογραφική µας µηχανή.

Για να αποθηκεύσουµε µια φωτογραφία στη µνήµη πρέπει να πατήσουµε το πλήκτρο αποφασιστικά

σε όλη τη διαδροµή του και να καταγράψουµε τη µαγική στιγµή που τα πάντα ισορροπούν. Αποφασιστι-

κά αλλά όχι απότοµα! Ο κίνδυνος να βγει η φωτογραφία κουνηµένη όπως ίσως έχουµε διαπιστώσει εί-

ναι µεγάλος. Οι πιθανότητες να βγει µία φωτογραφία έτσι αυξάνουν όσο µεγαλώνει ο χρόνος έκθεσης

και γίνονται µε βεβαιότητα για ταχύτητες µικρότερες του 1/15. Τόσο χαµηλές ταχύτητες και ακόµη χα-

µηλότερες χρησιµοποιούνται στα διάφορα προγράµµατα για νυχτερινές λήψεις ή λήψεις πυροτεχνηµά-

των. Η αποτελεσµατικότερη λύση σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η χρήση τριποδιού ή έστω η στήριξη

της µηχανής σε ένα σταθερό σηµείο. Μια έξυπνη επιλογή για να απαλλαγούµε τελείως από τις πάντο-

τε υπαρκτές κινήσεις του χεριού είναι η χρήση χρονοδιακόπτη, αφού πρώτα έχουµε καδράρει και στα-

θεροποιήσει τη µηχανή. Το πάτηµα του πλήκτρου απελευθέρωσης του κλείστρου στη µισή του διαδρο-

µή, έχει ως αποτέλεσµα να ενεργοποιηθούν οι µηχανισµοί αυτόµατης εστίασης και φωτοµέτρησης της

µηχανής. Κρατώντας το πατηµένο στη µισή του διαδροµή µπορούµε να επιλέξουµε ξανά το θέµα µας.

Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουµε τα λάθη που πάντα κάνουν οι µηχανές όταν τις ξεγελά ο περιβάλ-

λων φωτισµός. Για τις περιπτωσεις αυτές χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο από τους κατασκευαστές
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η επιλογή της σηµειακής φωτοµέτρησης (spot meter). Αυτή αποδεικνύεται σωτήρια στις περιπτώσεις που

το θέµα µας διαφοροποιείται έντονα στο φωτισµό του, από την υπόλοιπη επιφάνεια του κάδρου. 

Μία συχνή παράλειψη είναι η ενεργοποίηση της λήψης macro όταν το αντικείµενο που φωτογραφί-

ζουµε είναι κοντά. Κατά τη λήψη macro η µηχανή εστιάζει στα πολύ κοντινά αντικείµενα, µόνο που για

να το κάνει αυτό πρέπει να την ενεργοποιήσουµε από το αντίστοιχο µενού που έχει σαν σύµβολο το «λου-

λουδάκι». Όµως δεν πρέπει να παραλείψουµε να απενεργοποιήσουµε τη λειτουργία στη συνέχεια, για-

τί η µηχανή δεν θα µπορεί να εστιάσει αργότερα σε µακρινά αντικείµενα.

99..  ΤΤΟΟ  ΦΦΩΩΣΣ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΕΕΣΣ

Τελευταίος στη σειρά αλλά ίσως ο πιο σηµαντικός παράγοντας µετά από εµάς είναι το φως. Όταν φω-

τογραφίζουµε, στην ουσία καταγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο αυτό πέφτει πάνω στο θέµα µας. Πρα-

κτικά αυτό σηµαίνει ότι απαιτείται από εµάς ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των λήψεών µας γιατί

ο τρόπος που θα κατευθύνουµε αυτό το φως εξαρτάται αποκλειστικά από εµάς.

Σίγουρα υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τρόποι να πετύχουµε ένα φωτιστικά ικανοποιητικό αποτέ-

λεσµα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πρέπει να είµαστε επαγγελµατίες φωτογράφοι για να το πετύχουµε χρη-

σιµοποιώντας ένα ελεγχόµενο περιβάλλον, όπως είναι ένα εξοπλισµένο στούντιο φωτογραφίας. Μπο-

ρεί να γίνει θαυµάσια και σε ανοικτούς χώρους µε φυσικό φωτισµό. 

Αρχική επιλογή είναι το είδος του φωτισµού που θα χρησιµοποιήσουµε και που µπορεί να ανήκει σε

µία από τις τρεις ακόλουθες κατηγορίες: φυσικός, τεχνικός ή συνδυασµός και των δύο.

Ο φυσικός φωτισµός που προέρχεται από τον ήλιο, αν χρησιµοποιηθεί σωστά µπορεί να δώσει τα

καλύτερα αποτελέσµατα στις φωτογραφίες µας. ∆εν είναι τυχαίο που όλοι οι φωτογράφοι θεωρούν έ-

να φωτισµό στο στούντιο πετυχηµένο ανάλογα µε το πόσο «φυσικός» δείχνει.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τις φωτογραφίες εκείνες που γίνονται σε κάποιο κλειστό χώρο είτε ε-

πειδή δεν µπορεί να γίνει κάπου αλλού είτε επειδή τα επίπεδα του φυσικού φωτισµού δεν επαρκούν. Ο

φωτισµός εδώ είναι συνήθως το φλας που υπάρχει στη µηχανή µας ή ένα µεγαλύτερο και «αυτόνοµο»

φλας ή κάποιος προβολέας tungsten.

Η τρίτη και τελευταία περίπτωση χρησιµοποιείται συνήθως σε εξωτερικές λήψεις, ο κύριος φωτισµός

προέρχεται από τεχνικά µέσα (φλας η προβολέα) και ο φωτισµός του φόντου είναι φυσικός. Τα πράγ-

µατα εδώ είναι λίγο πολύπλοκα γιατί πρέπει να υπολογίσουµε δύο παράγοντες: να ισορροπηθούν οι δια-

φορετικές εντάσεις των δύο διαφορετικών φωτιστικών πηγών και οι διαφορετικές θερµοκρασίες των

χρωµάτων.

Αφού επιλέξουµε ποιο είδος φωτισµού από τους παραπάνω θα χρησιµοποιήσουµε, περνάµε στο ε-

πόµενο βήµα: Από πού θα έρχεται ο φωτισµός αυτός ή ποια θα είναι η κατεύθυνση του φωτός; Σε γε-

νικές γραµµές ένα θέµα µπορεί να φωτίζεται µε εφτά διαφορετικούς τρόπους: από µπροστά, από το πλάι,

από πίσω, από πάνω, από κάτω, από το φόντο ή από περισσότερες κατευθύνσεις µαζί. Οι παραπάνω

τρόποι ισχύουν τόσο για τη φωτογράφηση σε κλειστό χώρο όσο και στο ύπαιθρο και µπορούν να εφαρ-

µοστούν είτε µε την χρησιµοποίηση του ήλιου ως κεντρική φωτιστική πηγή είτα µε κάποια µονάδα τε-

χνητού φωτισµού από αυτές που έχουµε αναφέρει. Ας δούµε λοιπόν ποια είναι τα ξεχωριστά αποτελέ-

σµατα που παίρνουµε σε κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις.
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Ο φωτισµός µπροστά από το θέµα µας είναι σχεδόν επίπεδος, δηµιουργεί τις λιγότερες σκιές και δί-

νει την εντύπωση στη φωτογραφία ότι της λείπει το βάθος. Είναι όµως ο πιο εύκολα ελεγχόµενος και

χρησιµοποιείται από τους περισσότερους φωτογράφους σαν την πιο «φυσική» επιλογή, εξαιτίας ακρι-

βώς της ευκολίας που παρέχει. ∆ίνει ζωντανά χρώµατα επειδή δεν δηµιουργούνται σκιές που αυξά-

νουν το κοντράστ -η διαφορά των φωτισµένων και σκιερών σηµείων σε µια εικόνα- που επηρεάζουν την

οµαλή τονικότητα των χρωµάτων. Αν θέλουµε να δώσουµε την αίσθηση του βάθους και να «πλουτίσου-

µε» την εικόνα µας µε κάποιες σκιές παραπάνω, φωτίζουµε το θέµα µας από το πλάι. Ο τρόπος αυτός

θέλει πειραµατισµό γιατί δίνει αρκετές σκιές στην πλευρά του θέµατος που δεν φωτίζεται. Με τη χρή-

ση ενός µικρού ανακλαστήρα όπως είναι ένα µικρό κοµµάτι λευκού χαρτονιού στη σκιερή πλευρά, η κα-

τάσταση βελτιώνεται. Αν χρησιµοποιήσουµε προσεκτικά το φωτισµό αυτό µπορεί να δώσει στα πορτραί-

τα µας την «πλαστικότητα» που τους έλειπε.

Ο φωτισµός ενός θέµατος πίσω από αυτό που φωτογραφίζουµε παρ’ ότι θεωρείται «λάθος» από

πολλούς, είναι το είδος που για τους δηµιουργικούς φωτογράφους αποτελεί πρόκληση, διαψεύδοντας

έτσι τον αφελή κανόνα που θέλει τον ήλιο να είναι πάντα πίσω από τον φωτογράφο. Η δυσκολία στο εί-

δος αυτό του φωτισµού ξεκινά από το γεγονός ότι η φωτιστική πηγή βρίσκεται ακριβώς απέναντι από

την φωτογραφική µας µηχανή και όταν το φως πέφτει ακριβώς πάνω στο φακό προξενεί αναλαµπές και

µείωση του κοντράστ στην τελική µας εικόνα. Από την άλλη µεριά όµως, πέρα από το γεγονός ότι οι πε-

ρισσότεροι σύγχρονοι φακοί διαθέτουν πολλαπλές επιστρώσεις µε φίλτρα στην επιφάνειά τους που µει-

ώνουν αυτό το φαινόµενο, είναι στο χέρι µας µε πειραµατισµό να µετατρέψουµε δηµιουργικά το υποτι-

θέµενο µειονέκτηµα και να δώσουµε βάθος στις φωτογραφίες µας. Μια περίπτωση όπου µπορούµε να

το κάνουµε αυτό είναι να χαµηλώσουµε, έτσι ώστε το φως π.χ. του ήλιου να κρυφτεί πίσω από το αντι-

κείµενό µας.

Η περίπτωση του φωτισµού από το φόντο είναι στην ουσία έµµεσος φωτισµός και τον χρησιµοποι-

ούµε µόνο για την επίτευξη ειδικών «εφέ» και κυρίως της αποτύπωσης του θέµατος ως σιλουέτας. Το

φόντο βγαίνει καθαρά φωτισµένο ενώ το θέµα µόλις που παίρνει λίγο από τον φωτισµό αυτό. Αν µάλι-

στα χρησιµοποιήσουµε το αντίστοιχο πρόγραµµα της µηχανής µε την ένδειξη SILHOUETTE (που πολ-

λές φορές αποτυπώνεται µε το σχέδιο ενός σκοτεινού προσώπου στο µενού των λειτουργιών της µη-

χανής µας), µπορούµε να πάρουµε αποτέλεσµα µε µεγάλο ενδιαφέρον. Ένα παράδειγµα είναι να φω-

τογραφίζουµε το «αντικείµενο» σαν αινιγµατική σιλουέτα κάτω από ένα γαλανό ουρανό ή ένα ηλιοβα-

σίλεµα.

Ο φωτισµός που πέφτει πάνω στο θέµα όταν φωτογραφίζουµε, θεωρείται ακατάλληλος για τη λήψη

π.χ. πορτρέτων, γιατί αφήνει τα µάτια σκοτεινά και τονίζει άσχηµα τη µύτη του «µοντέλου» µας. Είναι ο

φωτισµός ενός καλοκαιρινού µεσηµεριανού και ιδιαίτερα δηµοφιλής επειδή πολλοί πιστεύουν ότι κάνει

τις φωτογραφίες τους να δείχνουν ζωντανές. Οι «γνώστες» αποφεύγουν να φωτογραφίζουν µε αυτό το

φως και προτιµούν εκείνο που έρχεται από χαµηλά και δίνει πλαστικότητα και µαλακούς τόνους. Προ-

τιµούν λοιπόν να φωτογραφίζουν νωρίς το πρωί ή το απόγευµα, τις ώρες εκείνες δηλαδή που ο ήλιος

«πέφτει» από το πλάι και δεν είναι στο ψηλότερο σηµείο του. Αν παρόλ’ αυτά θέλουµε να φωτογραφί-

σουµε ένα µεσηµέρι καλοκαιρινό τότε πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το φλας της µηχανής µας που µε

την τεχνική Fill In (γέµισµα) συµπληρώνει το φως που λείπει στα σκιερά µέρη της εικόνας δίνοντας φυ-

σικότερο αποτέλεσµα.

Σαν τελευταία περίπτωση έχουµε το φωτισµό που προέρχεται από διαφορετικές κατευθύνσεις και
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διαφορετικές πηγές ταυτόχρονα όπως όταν φωτογραφίζουµε σε εσωτερικούς χώρους µε πολλές και

διαφορετικού είδους λάµπες τοποθετηµένες σε διαφορετικά σηµεία ή όταν ο ήλιος συνδυάζεται µε µια

πηγή που παράγει τεχνητό φως. Το πρόβληµα εδώ είναι ότι οι σκιές που δηµιουργούνται από τις διαφο-

ρετικές φωτιστικές πήγες, δηµιουργούν «αντιαισθητικό» αποτέλεσµα στις φωτογραφίες µας και καλό εί-

ναι να καταφεύγουµε στη χρήση του φλας και σε αυτή την περίπτωση.

Μια ρύθµιση που αφορά τον παράγοντα του φωτός είναι και η ρύθµιση της δύναµης του φλας (Flash).

Σε κανονικές συνθήκες όταν το φως που πέφτει πάνω στο θέµα µας είναι αρκετό, δεν χρειάζεται να ε-

νεργοποιηθεί. Στις επιλογές Auto ή Program που είναι αυτόµατες λειτουργίες, το φλας ενεργοποιείται

από µόνο του όταν ο φωτισµός δεν είναι πλέον αρκετός. Υπάρχει και η χειροκίνητη (Manual) επιλογή ό-

που σε αυτήν µπορούµε να παρέµβουµε. Το φλας δίνει όµως «σκληρό» φωτισµό και ισοπεδώνει τη φω-

τογραφία επισκιάζοντας το εξωτερικό φως. Μια ακόµα επιλογή  στο µενού που αφορά το φλας, η «Slow

Synch», µάς χρησιµεύει όταν θέλουµε να διατηρήσουµε το φυσικό φωτισµό στο φόντο µε το πρώτο

πλάνο φωτισµένο κυρίως από το φλας. Έτσι χρησιµοποιείται και ο περιβάλλον φωτισµός που εξισορρο-

πεί το «σκληρό» φως του φλας. Εξίσου χρήσιµη είναι και η επιλογή forced flash, που ενεργοποιεί το φλας

ανεξαρτήτως φωτισµού. Με αυτή την επιλογή µπορούµε να φωτίσουµε και να απαλύνουµε την αντίθε-

ση όταν υπάρχει έντονος φωτισµός από πάνω ή πίσω από το θέµα µας µε την τεχνική Fill In που περι-

γράψαµε παραπάνω. Ας µην ξεχνάµε όµως ότι σε πολλές περιπτώσεις είναι σχεδόν απαραίτητο να α-

πενεργοποιηθεί το φλας, όπως όταν τραβάµε µέσα από τζάµι, ή µία οθόνη τηλεόρασης ή οθόνη προ-

βολέα. 

Μπορούµε να επιλέξουµε όποιον από τους παραπάνω τρόπους φωτισµού θέλουµε και να πειραµα-

τιστούµε για να δούµε και στην πράξη το αποτέλεσµα στις εικόνες µας. Οι δυνατότητες που µας προ-

σφέρει το φως για δηµιουργία είναι, θεωρητικά και πρακτικά, ατελείωτες. Μεγάλη επίσης είναι και η ευ-

χαρίστηση να βλέπουµε το αποτέλεσµα που µας ικανοποιεί στις φωτογραφίες µας.

Στην, συνέχεια, οι επιλογές που έχουµε να κάνουµε αφορούν την υφή της εικόνας και είναι η ρύθ-

µιση της αντίθεσης, του χρωµατικού κορεσµού και της οξύτητας της εικόνας. Όλες αυτές οι ρυθµίσεις

µπορούν να κάνουν την κάθε φωτογραφία που βγάζουµε καλύτερη. Η οξύτητα και τα έντονα χρώµατα

ταιριάζουν πολύ σε ένα τοπίο, ενώ η µειωµένη αντίθεση σε ένα πορτρέτο ή σε µία φωτογραφία που έ-

χει τραβηχτεί το µεσηµέρι, όταν δηλαδή ο φυσικός φωτισµός είναι πολύ σκληρός, οδηγεί σε έντονες ε-

ναλλαγές µεταξύ σκοτεινών και φωτεινών σηµείων της εικόνας. 

Η ισορροπία του λευκού (white balance) είναι επίσης µία από τις ρυθµίσεις που µπορούν να γίνουν

σε µία ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, υπό την έννοια της δραµατικής επίδρασης στη χρωµατική ισορ-

ροπία της εικόνας. Με τη ρύθµιση αυτή ουσιαστικά καθορίζεται το λευκό. Η επιλογή της αυτόµατης λει-

τουργίας δίνει πολύ καλά αποτελέσµατα στις περισσότερες περιπτώσεις ιδίως όπου υπάρχει µικτός φω-

τισµός, όταν π.χ. το θέµα φωτίζεται ταυτόχρονα από τον ήλιο και µια λάµπα. 

Κάθε φωτιστική πηγή έχει διαφορετική χρωµατική χροιά. Το φως από τις λάµπες «Νέον» είναι πρά-

σινο ενώ από τις απλές λάµπες πυρακτώσεως κόκκινο. Το µάτι µας εξισορροπεί αυτόµατα τις χρωµατι-

κές αυτές διαφορές. 

Στην φωτογραφική µας µηχανή υπάρχουν και χειροκίνητες ρυθµίσεις της ισορροπίας του λευκού

για ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα. Έτσι στην περίπτωση που φωτογραφίζουµε µέρα επιλέγουµε την

επιλογή day light που συνήθως σηµατοδοτείται από το σκίτσο ενός ήλιου, και αντίστοιχα υπάρχει η ε-

πιλογή lamp για τις λάµπες πυρακτώσεως που ο συµβολισµός τους στο αντίστοιχο µενού είναι ένα
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σκίτσο λάµπας κ.ο.κ.

Σε αυτό το σηµείο τελειώνει το κεφάλαιο που αφορά τη λήψη των εικόνων µας. Θα µπορούσαν να

γραφτούν πολλές ακόµα σελίδες µε τεχνικές συµβουλές και µε ειδικούς όρους αλλά αυτό δεν θα έκα-

νε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί µε την φωτογραφία να το κάνει. Ούτε το µέσον, η φωτογραφική µη-

χανή δηλαδή, ούτε η θεωρητική κατάρτιση µπόρεσαν ποτέ από µόνα τους να «υποκαταστήσουν» τη θέ-

ληση και τη χαρά της δηµιουργίας. Σηµαντικό είναι γι’ αυτόν που θέλει να νιώσει αυτά τα συναισθήµα-

τα, να φωτογραφίζει ό,τι αυτός νοµίζει πως πρέπει να φωτογραφηθεί και να µην απογοητευτεί αν το α-

ποτέλεσµα που «προσδοκούσε» δεν παρουσιαστεί στην αρχή της προσπάθειάς του. Η εξέλιξη έρχεται

µε τον πειραµατισµό και την αναζήτηση των στιγµών που συλλέγουµε και παρουσιάζουµε όταν «γράφου-

µε» µε το φως !!! 

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Φωτογραφίστε επιλέγοντας ένα από τα θέµατα που ακολουθούν: Ξύλο, γυαλί, µέταλλο, νερό,

άνθρωπος, φύση ή ένα οποιοδήποτε θέµα που θα συµφωνήσετε µε τον εκπαιδευτή σας. Σκοπός

της άσκησης είναι να χρησιµοποιήσετε το θέµα σας µε τέτοιον τρόπο έτσι ώστε στις φωτογραφίες

σας να φαίνονται οι επιδράσεις που έχει πάνω του το φως όταν έρχεται από διαφορετικές κατευ-

θύνσεις. Στην άσκηση προσπαθήστε να κάνετε και χρήση των «συνθετικών» σας ικανοτήτων αλ-

λά και των πειραµατισµών σας και φροντίστε να ακολουθήσετε το θέµα που έχετε επιλέξει να 

«δουλέψετε». Κρατήστε τις φωτογραφίες σε ψηφιακή µορφή γιατί θα σας φανούν χρήσιµες στο

κεφαλαίο που ακολουθεί.

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Συζητήστε στην τάξη σας τις δυσκολίες που αντιµετωπίζετε φωτογραφίζοντας το θέµα σας και

µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή σας προσπαθήστε να τις ξεπεράσετε και να επαναλάβετε την

φωτογράφηση µε τις ίδιες συνθήκες αν είναι δυνατόν. Προσπαθήστε να έχετε µαζί σας πρόχει-

ρο ένα σηµειωµατάριο που θα σας βοηθήσει στην καταγραφή των συνθηκών ή εκείνων των πα-

ραγόντων που νοµίζετε ότι σας δυσκόλεψαν. 
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ΜΜ ΕΕ ΤΤ ΑΑ   ΤΤ ΗΗ   ΛΛ ΗΗ ΨΨ ΗΗ

Μαθαίνω να διαχειρίζοµαι ένα αρχείο φωτογραφιών: 

ΕΕιισσααγγωωγγήή  σστταα  ππρροογγρράάµµµµαατταα  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  εειικκόόννααςς  ((VViieewweerrss))  

ΤΤιι  εείίννααιι;;  

ΠΠώώςς  λλεειιττοουυρργγοούύνν;;  

ΠΠρροογγρράάµµµµαατταα  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  εειικκόόννααςς  

Αυτά είναι µερικά από τα θέµατα που θα µας απασχολήσουν σε αυτό το κεφάλαιο.

11..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑΣΣ
((VViieewweerrss))

Τα προγράµµατα προβολής και διαχείρισης εικόνας (Viewers), είναι µικρές εφαρµογές οι οποίες α-

ποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του λειτουργικού συστήµατος Windows, κάθε ηλεκτρονικού υπο-

λογιστή. Έτσι, εάν διαθέτουµε υπολογιστή µε λειτουργικό Windows, δεν χρειάζεται να αγοράσουµε

κάποιο επιπλέον πρόγραµµα  προβολής εικόνας. Εάν µάλιστα διαθέτει ο υπολογιστής µας Windows

XP, τότε τα πράγµατα είναι πιο εύκολα, αφού το συγκεκριµένο λειτουργικό είναι σχεδιασµένο να υ-

ποστηρίζει την ανάγνωση αρχείων εικόνας και πολυµέσων (multimedia),όπως αρχεία ήχου, βίντεο

κλπ. 

Οι µικρές αυτές εφαρµογές έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίζουν τους δηµοφιλέστερους τύπους

αρχείων εικόνας,να τις ανοίγουν και να προσφέρουν τις στοιχειώδεις λειτουργίες διαχείρισης φωτογρα-

φιών όπως: µεγέθυνση και σµίκρυνση, µετάβαση στην επόµενη φωτογραφία, περιστροφή, αυτόµατη προ-

βολή διαφανειών (slide show), αποθήκευση, εκτύπωση, διαγραφή κ.ά. 

Για να µπορέσουµε να δούµε σε φυσικό µέγεθος τις φωτογραφίες που έχουµε τραβήξει µε την ψη-

φιακή µηχανή µας, θα πρέπει αυτές να περάσουν µε κάποιον τρόπο στον υπολογιστή όπου εκεί θα έ-

χουµε τη δυνατότητα να τις αποθηκεύσουµε ή να τις επεξεργαστούµε, όπως θα εξηγήσουµε στη συνέ-

χεια.

Ας περάσουµε λοιπόν µαζί να δούµε βήµα προς βήµα τη διαδικασία µε την οποία θα µπορέσουµε

να αντιγράψουµε φωτογραφίες από τη µηχανή στον υπολογιστή: (Απαραίτητο λειτουργικό για όλα τα πα-

ρακάτω: Windows XP Ελληνική έκδοση)
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1. Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή σας. 

2. Εάν η φωτογραφική µηχανή υποστηρίζει τη δυνατότητα «ΤΤοοπποοθθέέττηησσηη  κκααιι  άάµµεεσσηη  λλεειιττοουυρργγίίαα», ξεκινά

ο «Οδηγός Σαρωτή και φωτογραφικής µηχανής».

-ή-

Εάν η φωτογραφική σας µηχανή δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα «Τοποθέτηση και Άµεση Λειτουργία»

κάντε δεξί κλικ στη φωτογραφική µηχανή από όπου θέλετε να λάβετε φωτογραφίες και στη συνέχεια

κάντε κλικ στην κατάλληλη επιλογή για αυτήν τη συσκευή.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη σας. 

ΣΣυυµµββοουυλλέέςς::

• Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου «Σαρωτές - φωτογραφικές µηχανές» κάντε κλικ στο κουµπί

ΈΈννααρρξξηη, κάντε κλικ στην επιλογή ΠΠίίνναακκααςς  ΕΕλλέέγγχχοουυ  και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σαρωτές

- φωτογραφικές µηχανές. 

• Για να εργασθείτε απευθείας από τη φωτογραφική σας µηχανή, κάντε κλικ στην επιλογή γγιιαα  ππρροοχχωω--

ρρηηµµέέννοουυςς  χχρρήήσσττεεςς  µµόόννοο στην πρώτη σελίδα του «Οδηγού σαρωτή και φωτογραφικής µηχανής». 

• Για να λάβετε φωτογραφίες, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε το σαρωτή ή τη φωτογραφική µηχανή,

να τα ενεργοποιήσετε και να τα συνδέσετε στον υπολογιστή σας. 

• Για να κάνετε προεπισκόπηση µιας εικόνας µετά τη λήψη της, κάντε διπλό κλικ σ’ αυτήν για να την α-

νοίξετε, µε το Πρόγραµµα προβολής εικόνων και φαξ των Windows. (Viewer) 

Εάν αποθηκεύσετε τις εικόνες σας στο φάκελο «Οι Εικόνες µου», οι εικόνες εµφανίζονται αυτόµατα εί-

τε ως µικρογραφίες είτε ως εικόνες επάνω σε φιλµ. Μπορείτε να δοκιµάσετε διάφορες προβολές των

εικόνων σας στο φάκελο «Οι Εικόνες µου», κάνοντας κλικ στις διάφορες εντολές του µενού ΠΠρροοββοολλήή.

Πειραµατιστείτε για να πετύχετε το αποτέλεσµα που θέλετε.

Ανοίξτε το φάκελο «Οι εικόνες µου» και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ σε µια εικόνα για να την α-

νοίξετε µε το Πρόγραµµα προβολής εικόνων και φαξ των Windows.

Για να προβάλετε αρχεία και φακέλους µε τη µορφή µικρογραφιών:

1. Ανοίξτε το φάκελο «Τα έγγραφά µου».

2. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο µε το περιεχόµενο που θέλετε να προβάλετε. 

3. Στο µενού ΠΠρροοββοολλήή, κάντε κλικ στην εντολή ΜΜιικκρροογγρρααφφίίεεςς. 

ΣΣυυµµββοουυλλέέςς::

• Για να ανοίξετε το φάκελο «Τα έγγραφά µου», κάντε κλικ στο µενού  ΈΈννααρρξξηη και κατόπιν κάντε κλικ

στην επιλογή ΤΤαα  έέγγγγρρααφφάά  µµοουυ. 
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• Στην προβολή «Μικρογραφίες», τα Windows εµφανίζουν στο εικονίδιο φακέλου έως και τέσσερις ει-

κόνες του φακέλου σας, από προεπιλογή. Οι εικόνες που εµφανίζουν τα Windows είναι οι τελευταίες

τέσσερις εικόνες που τροποποιήσατε. 

• Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα που προσδιορίζει ένα φάκελο στην προβολή «Μικρογραφίες». Το

αρχείο εικόνας που θα επιλέξετε δεν είναι απαραίτητο να αποθηκευτεί στο φάκελο που προσδιορί-

ζει. Για να καταργήσετε την προβολή µικρογραφίας, από το µενού ΠΠρροοββοολλήή κάντε κλικ σε µία από τις

επιλογές ΣΣεειιρράά  δδιιααφφααννεειιώώνν,,  ΠΠααρράάθθεεσσηη,,  ΕΕιικκοοννίίδδιιαα  ήή  ΛΛεεππττοοµµέέρρεειιεεςς. Η προβολή «Σειρά διαφανειών»

είναι διαθέσιµη στο φάκελο «Οι εικόνες µου», στους υποφακέλους του και στους φακέλους που βα-

σίζονται στα πρότυπα «Εικόνες» και «Άλµπουµ φωτογραφιών». 

ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

Τραβήξτε µια σειρά φωτογραφιών χωρίς συγκεκριµένο θέµα και µε τη βοήθεια του εκπαιδευτή,

εφαρµόστε τα παραπάνω για να εισάγετε στον υπολογιστή τις εικόνες σας. Στη συνέχεια να τις

προβάλλετε σε µορφή: ΜΜιικκρροογγρρααφφίίεεςς,,  ΛΛίίσστταα,,κκααιι  ΛΛεεππττοοµµέέρρεειιεεςς.

Στο πρώτο µας µάθηµα, µάθαµε πώς να εισάγουµε τις εικόνες µας στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας

τα Windows XP. Στη συνέχεια θα µιλήσουµε για κάποια θέµατα που αφορούν στην διαχείριση και την

οργάνωση των φωτογραφιών µας µέσα σε αυτόν, έτσι ώστε να µπορούµε εύκολα και γρήγορα να βρί-

σκουµε τις φωτογραφίες που κάθε φορά ζητάµε. Η παραπάνω διαδικασία ονοµάζεται ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΣΣΗΗ.

Η απλούστερη µέθοδος αρχειοθέτησης σε έναν υπολογιστή είναι η δηµιουργία χωριστών φακέλων α-

νάλογα µε το περιεχόµενο, το θέµα, την ηµεροµηνία ή ακόµα και τον τόπο της λήψης µας. Βασική προ-

ϋπόθεση γι’ αυτή είναι η µετονοµασία του κάθε φακέλου και η ανάλογη τροποποίησή του σύµφωνα µε

τις ανάγκες µας.

ΠΠώώςς  γγίίννεεττααιι  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Ανοίξτε το φάκελο «Τα έγγραφά µου».

Αν το αρχείο ή ο φάκελος που θέλετε να µετονοµάσετε δεν βρίσκεται στο φάκελο «Τα έγγραφά

µου» ή στους υποφακέλους του, χρησιµοποιήστε την εντολή «Αναζήτηση» για τον εντοπισµό του. Για να

ανοίξετε την επιλογή «Αναζήτηση», κάντε κλικ στο µενού  ΈΈννααρρξξηη και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επι-

λογή ΑΑννααζζήήττηησσηη.

2. Κάντε κλικ στο αρχείο ή το φάκελο που θέλετε να µετονοµάσετε. 

3. Στην περιοχή ΕΕρργγαασσίίεεςς  ααρρχχεείίοουυ  κκααιι  φφαακκέέλλοουυ, κάντε κλικ στο στοιχείο ΜΜεεττοοννοοµµαασσίίαα  ααυυττοούύ  ττοουυ  ααρρχχεείί--

οουυ ή ΜΜεεττοοννοοµµαασσίίαα  ααυυττοούύ  ττοουυ  φφαακκέέλλοουυ..  

4. Πληκτρολογήστε το νέο όνοµα (π.χ. ∆ιακοπές 2006 ή Γενέθλια Μαρίας) και στη συνέχεια πατήστε το

ENTER. 
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ΣΣυυµµββοουυλλέέςς::

• Για να ανοίξετε το φάκελο «Τα έγγραφά µου», κάντε κλικ στο µενού  ΈΈννααρρξξηη και κατόπιν κάντε κλικ

στην επιλογή ΤΤαα  έέγγγγρρααφφάά  µµοουυ. 

• Μερικά προγράµµατα δεν είναι δυνατό να ερµηνεύσουν µεγάλα ονόµατα αρχείων. Το όριο για προ-

γράµµατα που δεν υποστηρίζουν µεγάλα ονόµατα αρχείων είναι οκτώ χαρακτήρες. Τα ονόµατα αρ-

χείων δεν είναι δυνατό να περιέχουν τους ακόλουθους χαρακτήρες:

\ / : * • " < > |. 

• Μπορείτε επίσης να µετονοµάσετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας κα-

τόπιν την εντολή ΜΜεεττοοννοοµµαασσίίαα. 

• ∆εν είναι δυνατό να τροποποιήσετε τα ονόµατα φακέλων του συστήµατος, όπως Documents and

Settings, Windows ή System 32. Είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των Windows. 

Μία δεύτερη παράµετρος που βοηθά την ευκολότερη αναζήτηση των φωτογραφιών µας, είναι η τρο-

ποποίηση του συγκεκριµένου φακέλου ως προς το ότι πρόκειται για φάκελο που περιέχει κάτι σαν άλ-

µπουµ φωτογραφιών, και µάλιστα µε συγκεκριµένη φωτογραφία της επιλογής µας για εξώφυλλο.

Παίρνουµε το ποντίκι στο χέρι και...πάµε:

1. Ανοίξτε το φάκελο «Οι εικόνες µου»

2. Στην περιοχή ΕΕρργγαασσίίεεςς  ααρρχχεείίωωνν  κκααιι  φφαακκέέλλωωνν, κάντε κλικ στην επιλογή ∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  φφαακκέέλλοουυ. 

3. Πληκτρολογήστε το όνοµα του φακέλου και στη συνέχεια πατήστε το ENTER. 

4. Κάντε δεξί κλικ στο νέο φάκελο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή ΙΙδδιιόόττηηττεεςς. 

5. Στην καρτέλα ΠΠρροοσσααρρµµοογγήή και στην περιοχή ΧΧρρήήσσηη  ααυυττοούύ  ττοουυ  ττύύπποουυ  φφαακκέέλλοουυ  ωωςς  ππρροοττύύπποουυ, στην

επιλογή ΆΆλλµµπποουυµµ  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν. 

ΣΣυυµµββοουυλλέέςς::

• Για να ανοίξετε το φάκελο «Οι εικόνες µου», κάντε κλικ στο µενού  ΈΈννααρρξξηη και κατόπιν κάντε κλικ στην

επιλογή ΟΟιι  εειικκόόννεεςς  µµοουυ. 

• Η προβολή «Μικρογραφίες» στο φάκελο «Οι εικόνες µου» βοηθά στη γρήγορη αναγνώριση των ει-

κόνων που περιέχουν τα άλµπουµ σας. Σε αυτήν την προβολή, τα τελευταία τέσσερα αρχεία εικόνων

που τροποποιήσατε σε κάθε φάκελο, εµφανίζονται ως µικρογραφίες στο εικονίδιο φακέλου. Για να

µετατρέψετε το φάκελό σας σε προβολή µικρογραφιών, στο µενού ΠΠρροοββοολλήή, κάντε κλικ στην επιλο-

γή ΜΜιικκρροογγρρααφφίίεεςς..  

• Οι φάκελοι φωτογραφικών άλµπουµ ενδείκνυνται για τη διαχείριση µικρότερου αριθµού εικόνων, ε-

νώ οι φάκελοι φφωωττοογγρρααφφίίεεςς ενδείκνυνται για τη διαχείριση µεγάλου αριθµού εικόνων. 

• Επίσης, µε το επόµενο υποµενού, µπορούµε να επιλέξουµε εµείς την φωτογραφία εξωφύλλου που

θέλουµε να φέρει ο συγκεκριµένος φάκελος, έτσι ώστε να τον αναγνωρίζουµε µε µια µατιά.      
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ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

∆ηµιουργήστε τρεις διαφορετικούς φακέλους, τροποποιήστε τους σαν άλµπουµ φωτογραφιών,δώ-

στε τους διαφορετικά εξώφυλλα και στη συνέχεια ζητήστε στον υπολογιστή να τους βρει (έέννααρρ--

ξξηη  >>  ααννααζζήήττηησσηη  >>  όόννοοµµαα  φφαακκέέλλοουυ  >>  ΕΕΝΝΤΤΕΕRR) µε βάση το όνοµα που τους έχετε δώσει. 

22..  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΠΠΕΕΞΞΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑΣΣ  ((PPhhoottoo  EEddiittiinngg
SSooffttwwaarree))

Με τον όρο Προγράµµατα Επεξεργασίας Αρχείων Εικόνας (Π.Ε.Α.Ε) εννοούµε το λογισµικό (πρόγραµ-

µα) το οποίο έχει δηµιουργηθεί για να επεξεργαζόµαστε στον υπολογιστή µας, ψηφιακά αρχεία φωτο-

γραφιών. Τα αρχεία αυτά µπορεί να προέρχονται είτε από ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές είτε από

σάρωση (scanning) µη ψηφιακών εικόνων (εκτυπωµένες φωτογραφίες - Slides - ή αρνητικά), τα οποία

και αυτά δίνουν ψηφιακά αρχεία εικόνας.

Χρησιµοποιώντας λοιπόν τον όρο «επεξεργασία» περιλαµβάνουµε όλες εκείνες τις ενέργειες πού

γίνονται µέσα στο περιβάλλον εργασίας ενός υπολογιστή, µε σκοπό συνήθως τη βελτίωση της ποιότη-

τας ή ακόµη και την αλλαγή της µορφής µιας φωτογραφίας. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ένα  Π.Ε.Α.Ε

µπορεί να αλλάξει και να βελτιώσει από την φωτεινότητα και το contrast, το χρώµα και την προοπτική,

µέχρι να γίνει στην κυριολεξία ο ιδανικός ψηφιακός «χειρουργός» για ένα µοντέλο στη φωτογραφία µό-

δας. Έχει ακόµα τη δυνατότητα να κάνει µοντάζ εκεί που χρειάζεται, να αφαιρεί ή να προσθέτει ανθρώ-

πους και αντικείµενα, να βελτιώνει προϊόντα, να διορθώνει κατεστραµµένες -πλην αγαπηµένες- ασπρό-

µαυρες φωτογραφίες, ακόµη και να τους προσθέτει χρώµατα.

Τα προγράµµατα αυτά παρέχουν τεράστια ευελιξία καθώς και πλήθος δυνατοτήτων και ενεργειών

στο χρήστη, πράγµα που τα διαφοροποιεί σαφώς από τα προγράµµατα διαχειρίσης εικόνας (Viewers)

που γνωρίσαµε παραπάνω. Έτσι ένα Viewer χρησιµοποιείται από κάποιον που ενδιαφέρεται κυρίως να

οορργγααννώώσσεειι τις φωτογραφίες του σε έναν υπολογιστή και ελάχιστα να παρέµβει πέρα από κάποιες στοι-

χειώδεις ρυθµίσεις σε αυτές. 

Αντίθετα, ένα πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας απευθύνεται κυρίως σε επαγγελµατίες ή προχω-

ρηµένους ερασιτέχνες φωτογράφους, γραφίστες και web designers, οι οποίοι φυσικά έχουν τεράστιες

απαιτήσεις από ένα πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί για να εεππεεξξεερργγάάζζεεττααιι εικόνες. 

Έτσι λοιπόν θα λέγαµε ότι σε ένα σύγχρονο πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας δεν µπορεί κανείς να

βρει τα όρια ως προς το τι µπορεί να δηµιουργήσει και έως πού µπορεί να φτάσει. Το µοναδικό όριο εί-

ναι η ανθρώπινη φαντασία, η δηµιουργικότητα, και η εφευρετική ικανότητα των ανθρώπων που χρησι-

µοποιούν τις κατασκευές που φτιάχτηκαν απλώς για να υπηρετούν τις παραπάνω έννοιες.

Το παράρτηµα αυτό, δεν γράφτηκε για να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας των προγραµµάτων αυ-

τών, µιας και είναι αντικείµενο εξειδικευµένης θεωρητικής γνώσης, αλλά και αποτέλεσµα τεράστιας ε-

µπειρίας πάνω στην πρακτική εφαρµογή τους. Σχετικά µε την ηλεκτρονική επεξεργασία της εικόνας, κυ-

κλοφορούν κυριολεκτικά χιλιάδες βιβλία για αρχάριους, µέσης εµπειρίας, αλλά και για πεπειραµένους
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χρήστες, όπως επίσης και ατελείωτες σελίδες, άρθρα και διευθύνσεις στο διαδίκτυο, οι οποίες ασχο-

λούνται µε το να διδάξουν και να εξηγήσουν το σηµαντικό αυτό κοµµάτι γνώσης.

Παρακάτω, σας παραθέτουµε έναν µικρό κατάλογο από τα πιο γνωστά Π.Ε.Α.Ε που κυκλοφορούν

στην αγορά:

PPhhoottoosshhoopp  CCSS

Ο κοσµοκράτορας των προγραµµάτων επεξεργασίας εικόνας. Είναι το πρόγραµµα που αν δεν ήταν

τόσο ακριβό θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε υπολογιστή ο κάτοχος του οποίου έχει την οποιαδήποτε σχέ-

ση µε τη φωτογραφία. Στα συν του προγράµµατος η µεγάλη βιβλιογραφία στα ελληνικά και οι πολλές

εταιρείες που φτιάχνουν πρόσθετες δυνατότητες και το επεκτείνουν στο άπειρο. hhttttpp::////wwwwww..aaddoobbee..ccoomm//

PPhhoottoosshhoopp  eelleemmeennttss  33

Το µικρό αδερφάκι του Photoshop. Ελαφρύ, γρήγορο παρέχει σχεδόν ό,τι και ο µεγάλος αδερφός

του και συµφέρει παρόλο που παραµένει πιο ακριβό από τους ανταγωνιστές. hhttttpp::////wwwwww..aaddoobbee..ccoomm//

PPaaiinntt  SShhoopp  PPrroo  99

Ένα ακόµη πολύ καλό πρόγραµµα, δύσκολο στο χειρισµό του αλλά µε πολλές δυνατότητες. Την ει-

κόνα που επεξεργάζεσαι µπορείς να τη σώσεις σε 50 διαφορετικά είδη αρχείων, που τα περισσότερα

µου είναι παντελώς άγνωστα. Για κάποιον που τα ξέρει µπορεί να είναι χρήσιµη δυνατότητα.

hhttttpp::////wwwwww..jjaasscc..ccoomm//
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DDiiggiittaall  IImmaaggee  SSuuiittee  99

Η πρόταση της Microsoft για την επεξεργασία εικόνας, περιορισµένων δυνατοτήτων σε σχέση µε τον

ανταγωνισµό. Όµως είναι χαρακτηριστική η ευκολία χρήσης του για κάποιον νέο στα χωράφια της επε-

ξεργασίας φωτογραφιών. hhttttpp::////wwwwww..mmiiccrroossoofftt..ccoomm//

Τέλος, θα θέλαµε να κλείσουµε τη µικρή αυτή αναφορά στα Π.Ε.Α.Ε αναφέροντας ότι εκτιµούµε αλ-

λά και θαυµάζουµε απεριόριστα την ευφυία και τη δηµιουργική ικανότητα των ανθρώπων που σχεδία-

σαν και εξέλιξαν τα προγράµµατα αυτά, πρώτα ολοκληρώνοντάς τα µέσα στο µυαλό τους και στη συ-

νέχεια µέσα στα κυκλώµατα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να µπορούµε σήµερα εµείς να µετα-

τρέπουµε έναν ασπρόµαυρο κόσµο σε έγχρωµο, απλά µε ένα (αριστερό) κλικ...
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ΤΤ YY ΠΠ ΟΟ ΙΙ   ΑΑ ΡΡ ΧΧ ΕΕ II ΩΩ ΝΝ   
ΑΑ ΠΠ ΟΟ ΘΘ HH ΚΚ ΕΕ ΥΥ ΣΣ ΗΗ ΣΣ   ΕΕ ΙΙ ΚΚ OO ΝΝ ΑΑ ΣΣ   

Τύποι αρχείων αποθήκευσης εικόνας. 

ΠΠοοιιοοιι  εείίννααιι  κκααιι  γγιιααττίί  ττοουυςς  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεε;;

ΗΗ  ψψηηφφιιαακκήή  εειικκόόνναα  σσττοο  δδιιααδδίίκκττυυοο  

ΓΓιιααττίί  νναα  εεππιιλλέέξξοουυµµεε  ααπποοσσττοολλήή  σσεε  µµοορρφφήή  JJPPEEGG;;  

Οι απαντήσεις ακολουθούν σε αυτό το κεφάλαιο.

11..  ΤΤΥΥΠΠΟΟΙΙ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑΣΣ  
((FFIILLEE  FFOORRMMAATTSS))

Για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε την ξενάγησή µας στον κόσµο της ψηφιακής εικόνας, θα πρέπει να

πούµε λίγα λόγια για τους τύπους αρχείων οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν εικόνα είτε σε

µία κάρτα µνήµης τη στιγµή που φωτογραφίζουµε είτε στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή όταν τις ξε-

φορτώνουµε ή σε οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό αποθηκευτικό µέσο (CD, DVD, Μνήµες Flash κλπ).

Εάν είστε καινούργιοι στον τοµέα της ψηφιακής εικόνας, η έννοια των τύπων αρχείων µπορεί να σας

φαίνεται λίγο περίεργη. Οι υπολογιστές αποθηκεύουν τις πληροφορίες σε bits, άρα και οι εικόνες απο-

τελούνται από bits. Εποµένως, γιατί να µην γράψουµε απλώς τα bits στο σκληρό δίσκο.

∆υστυχώς ή ευτυχώς ο ψηφιακός κόσµος είναι γεµάτος καινοτοµίες. Υπάρχουν κυριολεκτικά εκα-

τοντάδες τύποι αρχείων που επινοήθηκαν την εποχή των πρώτων προγραµµάτων σχεδίασης στις αρχές

της δεκαετίας του ‘80. Ευτυχώς από όλους αυτούς τους τύπους, µόνο δέκα µε δεκαπέντε υποστηρίζο-

νται από τις εφαρµογές επεξεργασίας εικόνας και λιγότεροι από τους µισούς αξίζουν την προσοχή µας.

ΑΑςς  δδοούύµµεε  λλοοιιππόόνν  πποοιιοοιι  εείίννααιι  ααυυττοοίί::  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

JJPPEEGG::  ΕΕΞΞΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΧΧΩΩΡΡΟΟ

JJoint PPhotographic EExperts GGroup. Πρόκειται για τον συνηθέστερο τύπο αρχείου ο οποίος χρησιµοποι-

είται σχεδόν από όλες τις φωτογραφικές µηχανές. Υποστηρίζει έγχρωµες εικόνες 24 bit (16,8 εκατοµ-

µύρια χρώµατα) και το σηµαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό του είναι ότι ελαχιστοποιεί το µέγεθος (άρα

και τον χώρο που καταλαµβάνει) µία εικόνα στην κάρτα ή το δίσκο που αποθηκεύεται, αναδιοργανώνο-

ντας τα εικονοστοιχεία (pixels). Αυτή η «απωλεστική συµπίεση» όπως λέγεται, παράγει αρχεία που κα-

ταλαµβάνουν από το ήµισυ έως και το 1/50 του χώρου που θα καταλάµβαναν ασυµπίεστα (η ακριβής
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εξοικονόµηση διαφέρει από εικόνα σε εικόνα). Για το λόγο αυτό, η συµπίεση JPEG είναι ιδανική για την

αποθήκευση µεγάλου αριθµού φωτογραφιών σε περιορισµένο αποθηκευτικό χώρο, όπως µια µικρής

χωρητικότητας κάρτα µνήµης ή ένας µικρός σκληρός δίσκος. ∆υστυχώς, η συµπίεση επιτυγχάνεται εις

βάρος της ποιότητας. Όλες οι σύγχρονες φωτογραφικές µηχανές προσφέρουν τη δυνατότητα επιλο-

γής του βαθµού συµπίεσης και κατά συνέπεια της ποιότητας της εικόνας. Έτσι, σε όλα τα µενού των µη-

χανών βρίσκουµε το υποµενού «Ποιότητα - Quality» και εκεί τρεις τουλάχιστον επιλογές: Μέγιστη- Κα-

νονική- Βασική ή Υψηλή- Μέτρια- Χαµηλή. Άλλοι κατασκευαστές χρησιµοποιούν αστερίσκους ή αρίθ-

µηση, όλοι όµως δηλώνουν το ίδιο πράγµα. 

ΜΜέέγγιισσττηη--  ΥΥψψηηλλήή--  HHiigghh::  Υψηλή ποιότητα συνεπάγεται µικρή συµπίεση JPEG άρα µικρό αριθµό εικόνων

σε δεδοµένη χωρητικότητα κάρτας. ((ΣΣΥΥΝΝΙΙΣΣΤΤΑΑΤΤΑΑΙΙ))

ΧΧααµµηηλλήή--  ΒΒαασσιικκήή--  LLooww::  Θυσιάζοντας την ποιότητα, έχουµε µεγάλη συµπίεση JPEG, συνεπώς µεγάλο α-

ριθµό εικόνων σε δεδοµένη χωρητικότητα κάρτας. ((ΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΗΗΣΣ))

TTIIFFFF::  ∆∆ΙΙΑΑΤΤΗΗΡΡΩΩΝΝΤΤΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑΣΣ

TTarget IImage FFile FFormat.Υπάρχουν πολλοί τύποι αρχείων που αποθηκεύουν τα εικονοστοιχεία (pixels)

όπως ακριβώς τα αποτυπώνουµε ή τα επεξεργαζόµαστε φωτογραφίζοντας. Ο δηµοφιλέστερος και ο πιο

αξιόπιστος είναι ο τύπος TIFF. Όπως και το JPEG υποστηρίζει έγχρωµες εικόνες 24 bit (16,8 εκατοµυ-

ρίων χρωµάτων) και τον συναντάµε στις περισσότερες σύγχρονες φωτογραφικές µηχανές. Η λήψη ή η

αποθήκευση σε αρχεία TIFF είναι ιδανική για εικόνες που είτε σκοπεύουµε να επεξεργαστούµε πολλές

φορές είτε για φωτογραφίες που προορίζονται για τυπογραφική χρήση, µιας και πρόκειται για «µη απω-

λεστική» µέθοδο αποθήκευσης εικόνας. Εξυπακούεται βέβαια ότι η φωτογράφηση και αποθήκευση σε

αρχεία TIFF απαιτεί µεγάλες κάρτες µνήµης καθώς τα αρχεία αυτά καταλαµβάνουν µεγάλο όγκο δε-

δοµένων. Χρησιµοποιούνται κυρίως από τους επαγγελµατίες της εικόνας.

RRAAWW::  ΤΤΟΟ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΑΑΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ

Η ονοµασία RAW δεν προέρχεται από κάποια αρχικά αλλά σηµαίνει ωµά- καθαρά και ανεπεξέργαστα

δεδοµένα. Πρόκειται για έναν σχετικά νέο τύπο αρχείων µε φανατικούς υποστηρικτές αλλά και πολλούς

πολέµιους. Απευθύνεται κυρίως στους επαγγελµατίες της ψηφιακής εικόνας µιας και η διαχείριση και

η επεξεργασία του απαιτούν ειδικά προγράµµατα (software) και αρκετές εξειδικευµένες γνώσεις. Τα αρ-

χεία όµως αυτά αποζηµιώνουν τους χρήστες τους, αφού προσφέρουν απόλυτο έλεγχο του αποτελέσµα-

τος σε κάθε βήµα και κορυφαία ποιότητα εικόνας, χωρίς ψηφιακό θόρυβο, µεγάλο βάθος χρώµατος

και γενικά χωρίς καµία διαµόρφωση των δεδοµένων από τον κεντρικό επεξεργαστή της µηχανής. Κα-

ταλαµβάνουν και αυτά αρκετό χώρο στα αποθηκευτικά µέσα αφού είναι τελείως ασυµπίεστα και περιέ-

χουν όλα τα δεδοµένα όπως ακριβώς τα κατέγραψε ο ψηφιακός αισθητήρας. Συγκριτικά αξίζει να ανα-

φέρουµε ότι όταν φωτογραφίζουµε σε αρχεία TIFF ή JPEG η µηχανή παρεµβαίνει και διαµορφώνει τα

δεδοµένα, αποκόπτοντας περίπου το 88% της πληροφορίας που καταγράφεται στον αισθητήρα !!! Βέ-

βαια, το γεγονός αυτό δεν είναι τόσο τραγικό όσο ακούγεται, γιατί από την εµπειρία µας σας διαβεβαι-

ώνουµε ότι από τα αρχεία TIFF ή JPEG παίρνει κανείς αρκετά καλής ποιότητας εικόνες. Απλώς αναφέ-
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ρουµε τι συµβαίνει στη µία και τι στην άλλη περίπτωση αποθήκευσης της εικόνας. Θεωρείται από αυ-

τούς που γνωρίζουν ως το «ψηφιακό αρνητικό».

Παρακάτω αναφέρουµε τις πιο γνωστές αλλά και τις πιο χρήσιµες µορφές αρχείων για αποθήκευση ει-

κόνων σε υπολογιστές.

GGIIFF::  ΓΓΙΙΑΑ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  88  bbiitt  ((225566  ΧΧΡΡΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ))

GGraphics IInterchange FFormat. Χρησιµοποιούνται κυρίως για διακίνηση αλλά και αποθήκευση εικόνων

στο διαδίκτυο από γραφίστες και web designers µαζί µε τα αρχεία JPEG. Το πλεονέκτηµα του GIF εί-

ναι ότι απεικονίζει καλύτερα φωτογραφίες έντονης αντίθεσης (contrast), ειδικά όταν αυτές εµφανίζουν

και κείµενο, καθώς η εικόνα του GIF δείχνει πάντα ευκρινέστατη και διαυγής σε σχέση µε την ίδια εικό-

να σε JPEG καταλαµβάνοντας τον ίδιο αποθηκευτικό χώρο.

PPSSDD  

PPhotoshop DDocument. Αρχεία του Adobe Photoshop τα οποία αποθηκεύουν εκτός από την εικόνα, ε-

πίπεδα, ενέργειες, µάσκες και λοιπές ενέργειες του προγράµµατος. Ιδεώδης µορφή αρχείων για εργα-

σίες που χρειάζονται έγκριση από τον πελάτη, ενώ βρίσκονται ακόµη σε στάδιο επεξεργασίας, µιας και

τα πάντα τροποποιούνται ή αναιρούνται χωρίς να επηρεάζεται το σύνολο της εργασίας µας.

PPNNGG

PPortable NNetwork GGraphics. Συνδυάζουν τα καλύτερα χαρακτηριστικά των JPEG και των GIF αρχείων.

Με άλλα λόγια, αποθηκεύει εικόνες 24 bit µε συµπίεση αλλά χωρίς απώλειες. Ο τύπος PNG αναπτύ-

χθηκε µε έξυπνο τρόπο, ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται στο είδος της προς αποθήκευση εικόνας.

Το πρόβληµα όµως εδώ είναι ότι τα δύο πιο διαδεδοµένα προγράµµατα πλοήγησης στο διαδίκτυο, δεν

τον υποστηρίζουν άµεσα χωρίς την βοήθεια κάποιου plug-in. Αυτό σηµαίνει ότι εάν δηµοσιεύσετε εικό-

νες PNG σε κάποια ιστιοσελίδα, το 95% των επισκεπτών δεν θα µπορέσει να τις δει.

Προς το παρόν το αρχείο PNG είναι µια ακόµη πολύ καλή ιδέα χωρίς την ανάλογη υποστήριξη.

22..  ΗΗ  ΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΣΣΕΕ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΗΗ  JJPPEEGG

Το διαδίκτυο και η ψηφιακή εικόνα είναι δύο έννοιες οι οποίες κατά την άποψή µας είναι αλληλένδετες.

Προσπαθήστε να φαντασθείτε ποια θα ήταν η µορφή του διαδικτύου εάν δεν υπήρχαν σε αυτό φωτο-

γραφίες. Θα ήταν µάλλον ένας ατελείωτος όγκος κειµένων που όσο καλή σύνταξη και να διέθετε, όσο

ενδιαφέροντα θέµατα και να περιείχε, δεν θα υπήρχε περίπτωση να καταφέρει να κερδίσει το ενδιαφέ-

ρον του κοινού, για µεγάλο χρονικό διάσηµα. Ακόµη δεν θα µπορούσε να υπάρχει ούτε κατά διάνοια

το ραγδαία ανερχόµενο τα τελευταία χρόνια, ηλεκτρονικό εµπόριο (e-commerce). Ποιος καταναλωτής

θα ήταν αυτός που θα αγόραζε οτιδήποτε, εάν δεν είχε τη δυνατότητα να δει το προϊόν που προτίθεται

να αγοράσει, έστω και σε φωτογραφία; Επίσης καµία εταιρεία σε παγκόσµια κλίµακα δεν θα είχε την

ευκαιρία να διαφηµίσει µέσω των σελίδων του παγκόσµιου ιστού (World Wide Web), κανένα από τα

προϊόντα της για τους ίδιους λόγους (είναι γνωστή σε όλους η σηµασία και η δύναµη της εικόνας για τη

45

FOTOGRAFIA neo_003-052.qxd  21/3/2007  1:49 ��  Page 45



διαφήµιση).

Κατά γενική οµολογία λοιπόν το διαδίκτυο είναι άρρηκτα συνδεδεµένοµε την ψηφιακή εικόνα ή α-

κόµα θα µπορούσε και να µην υφίσταται µε τη µορφή και την έκταση την οποία έχει σήµερα, εάν δεν υ-

πήρχε η ψηφιακή εικόνα µε τις ευκολίες και τις λύσεις που αυτή προσφέρει.

Από την άλλη µεριά βέβαια, θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι στο παραπάνω θέµα υπάρχει

και η αντίστροφη σχέση εξάρτησης, πράγµα το οποίο είναι πέρα ως πέρα αληθινό.

Ούτε η ψηφιακή εικόνα θα είχε τη διάδοση και την εξέλιξη που γνωρίζει σήµερα εάν δεν υπήρχε το

διαδίκτυο και οι ανάγκες που αυτό δηµιούργησε, κυρίως λόγω των εµπορικών ιστιοσελίδων οι οποίες

αύξησαν κατακόρυφα τη ζήτηση ψηφιακών εικόνων για διαφηµιστικούς σκοπούς. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τους παραπάνω συλλογισµούς, η ψηφιακή εικόνα και το διαδίκτυο είναι δύο το-

µείς της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου εµπορίου οι οποίοι είναι αλληλοεξαρτώµενοι και πολύ στε-

νά συνδεδεµένοι µεταξύ τους. Ας δούµε λοιπόν µαζί κάποιες βασικές τεχνικές προϋποθέσεις που θα

πρέπει να έχουµε υπ’ όψιν µας για να µπορούµε να βλέπουµε, να αποθηκεύουµε, και να στέλνουµε ψη-

φιακές φωτογραφίες στο διαδίκτυο: 

ΚΚΑΑΤΤΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ

••  ΓΓιιααττίί  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσωω  ααρρχχεείίαα  JJPPEEGG;;

Έχοντας κανείς στη διάθεσή του µικρά σε µέγεθος αρχεία εικόνων, έχει στα χέρια του µεγάλο πλεονέ-

κτηµα σε ότι αφορά τη διακίνησή τους µέσω διαδικτύου. Ένα µικρό και «ελαφρύ» JPEG θα εµφανιστεί

πολύ γρήγορα στην οθόνη του παραλήπτη, ο οποίος δεν είναι διατεθειµένος να περιµένει πάνω από 20

-30 δευτερόλεπτα για κάτι τέτοιο. Με τα JPEG έχουµε τη δυνατότητα να συµπιέσουµε π.χ. 2 Μb εικό-

νας σε ένα µικρό αρχείο περίπου 100 Κb που αποθηκεύεται, µεταφέρεται, και στέλνεται πάρα πολύ εύ-

κολα.

Τα αρχεία JPEG µπορούν να φτάσουν εύκολα σε βαθµό συµπίεσης 20:1 σε σχέση µε το αρχικό τους

µέγεθος. Συγκριτικά µε την αντίστοιχη δυνατότητα των αρχείων GIF ο βαθµός συµπίεσης φτάνει µόλις

το 4:1.

Το δεύτερο σηµαντικό πλεονέκτηµα των αρχείων JPEG είναι ότι αποθηκεύει εικόνες µε 24 bit χρώ-

µατος, όπου 24 bit RGB = 8bit Red + 8bit Green + 8bit Blue, έχουµε 16,8 εκατοµµύρια χρώµατα. Αυτό

ονοµάζεται παλέτα πραγµατικών χρωµάτων (true color).

••  ΠΠόόττεε  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεε  ααρρχχεείίαα  JJPPEEGG  κκααιι  ππόόττεε  GGIIFF;;

Μιλώντας γενικά το JPEG δεν αντικαθιστά ούτε καταργεί το GIF, και όλα εξαρτώνται από το τι εικόνες

έχουµε. Υπάρχουν φωτογραφίες για τις οποίες είναι καταλληλότερο το JPEG (έγχρωµες εικόνες συνε-

χούς τόνου, καθηµερινές εικόνες τις οποίες τραβάµε όλοι), και εικόνες που περιλαµβάνουν κείµενο,

σχέδια, σκίτσα και γενικότερα γραµµικές παρουσιάσεις , τις οποίες αποδίδει µε ασύγκριτη ευκρίνεια έ-

να αρχείο GIF. Ακόµα πρέπει να αναφέρουµε ότι οι δύο συγκεκριµένοι τύποι αρχείων παρουσιάζουν αρ-

κετή χρονική διαφορά εµφάνισης στην οθόνη, µε πιο γρήγορο το αρχείο GIF. Αυτό οφείλεται απλά στον
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λίγο περίπλοκο τρόπο κατασκευής του JPEG το οποίο χρειάζεται παραπάνω χρόνο για αποκωδικοποί-

ηση από το απλούστερο κατασκευαστικά GIF. 

ΤΤΟΟ  ΜΜΕΕΓΓΕΕΘΘΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙΟΟΥΥ

Μια παλαιά αλλά σοφή ρήση στο διαδίκτυο λέει: Χρησιµοποιείτε όσο το δυνατόν µικρά µεγέθη... Αυτή

η συµβουλή ήταν πολύ χρήσιµη κατά το παρελθόν, όταν οι περισσότεροι χρήστες του διαδικτύου διέ-

θεταν συνδέσεις PSTN (απλή τηλεφωνική γραµµή) και modem 28 ή 56K. Εκείνα τα χρόνια (µέσα της

δεκαετίας του ΄90), ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχµής για το διαδίκτυο, η ταχύτητα σύνδεσης έπεφτε αρκε-

τά πιο κάτω από την ονοµαστική, µε αποτέλεσµα η επίσκεψη σε µια ιστοσελίδα της επιλογής µας να συ-

νοδεύεται από αρκετά αποθέµατα υποµονής (και καφέ...).

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε πραγµατικό µέσο όρο ταχύτητας (σύνδεση PSTN και modem 56Κ)

τα 28 Kbps, απαιτείται ένα δευτερόλεπτο για τη µεταφορά 28 Kbits (µόλις 3,5 Κ). Με τέτοιο ρυθµό,

µια εικόνα 210 Κ απαιτούσε ακριβώς ένα λεπτό για να εµφανιστεί, µε αποτέλεσµα να είναι πολύ λί-

γοι αυτοί που περίµεναν τόσο χρόνο για να εµφανιστεί. Με αυτά τα δεδοµένα, οι περισσότερες ε-

µπορικές ιστοσελίδες συµπιέζουν το συνολικό µέγεθος µιας σελίδας µε κείµενο, γραφικά, εικόνες

κλπ, στα 30-40 Κ έτσι ώστε αυτές να «φορτώνονται» σε 10 δευτερόλεπτα περίπου, το µέγιστο χρο-

νικό όριο που είναι διατεθειµένος να ανεχθεί ο µέσος επισκέπτης του διαδικτύουπεριµένοντας.

Σήµερα βέβαια τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά: Οι νέες γραµµές υψηλής ταχύτητας δεδοµένων

DSL και φυσικά ο ανταγωνισµός µεταξύ των εµπλεκοµένων εταιρειών τηλεπικοινωνιών, έφερε πτώση

στις τιµές του λεγόµενου «γρήγορου Internet». Όµως στην πατρίδα µας σε σύγκριση µε άλλες ευρωπαϊ-

κές χώρες οι τιµές των DSL συνδέσεων είναι εξωπραγµατικά ακριβές και αρκετά αργές. Συγκεκριµέ-

να οι διαθέσιµες ταχύτητες DSL στην Ελλάδα για ιδιώτες είναι 384, 512, και 1024 Κbps. Στην υπόλοιπη

Ευρώπη έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες δεδοµένων που αρχίζουν από 2048 και φτάνουν τα 4096 Kbps

!!! Στην τιµή που εδώ πωλείται η σύνδεση 512... 

Άρα λοιπόν ακόµη και σήµερα είναι πολύ σηµαντικό να διαχειρίζεται κανείς όσο το δυνατόν µικρό-

τερα αρχεία στο διαδίκτυο, για το καλό και την εξυπηρέτηση όλων µας. 

Με ποιο τρόπο µπορείτε να συµπιέσετε ένα αρχείο ώστε να µικρύνει το µέγεθός του, και έτσι να εί-

ναι κατάλληλο για αποστολή στο διαδίκτυο; 

Η απάντηση αµέσως τώρα: 

Κοιτώντας το µέγεθος των αρχείων βλέπετε ότι είναι µεγαλύτερο από 1 ή ακόµα και 2MB. ∆εν είναι

δυνατόν βέβαια να στείλετε τις φωτογραφίες σας µε τέτοιο µέγεθος γιατί είναι αδιανόητο να περιµένει

κάποιος 15 λεπτά για να δει µία φωτογραφία. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Πρέπει οι φωτογραφίες να µι-

κρύνουν σε µέγεθος. Για να το επιτύχουµε αυτό θα µικρύνουµε την ανάλυση και θα µεγαλώσουµε τον

βαθµό συµπίεσης της φωτογραφίας.
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ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  IIRRFFAANNVVIIEEWW

1. Κατεβάστε το πρόγραµµα από τη διεύθυνση: hhttttpp::////wwwwww..iirrffaannvviieeww..ccoomm//

2. Ξεκινήστε το πρόγραµµα και ανοίξτε την εικόνα που θέλετε να µικρύνετε.

3. Από το µενού, επιλέξτε IImmaaggee  -->>  RReessiizzee  //  RReessaammppllee. Στα αριστερά του παραθύρου που θα ανοίξει, στο

σηµείο που λέει width βάλτε τον αριθµό 640. Θα δείτε ότι το ύφος ρυθµίστηκε αυτόµατα για να διατηρη-

θεί η αναλογία πλάτους /ύψους. Καλό είναι στο κάτω δεξιά µέρος να είναι επιλεγµένο το resampling και

πιο συγκεκριµένα η µέθοδος Lanczos. Πατήστε το κουµπί ok και θα δείτε ότι η εικόνα µίκρυνε σε δια-

στάσεις. 

4. Από το µενού επιλέξτε ffiillee  -->>  SSaavvee  aass. Προσοχή: δώστε ένα νέο όνοµα στη φωτογραφία για να µην

αντικαταστήσετε την αυθεντική και πατήστε το κουµπί options κάτω δεξιά. Από τις επιλογές που θα

εµφανιστούν, η µόνη που µας ενδιαφέρει είναι το save quality. Μία τιµή ανάµεσα στο 70 και στο 80

δίνει συνήθως αρκετά ποιοτικά αποτέλεσµα και αρκετά µικρό µέγεθος αρχείου. Αφού κάνετε τη ρύθ-

µιση πατήστε ΟΚ και σώστε την εικόνα.
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Αν ακολουθήσατε τα βήµατα θα παρατηρήσετε ότι η εικόνα έχει πλέον ένα αποδεκτό µέγεθος για

να τη στείλετε στο διαδίκτυο. Καλό είναι οι φωτογραφίες που θέλουµε να αποστείλουµε να έχουν ανά-

λυση µικρότερη από 800 Χ 600 και µέγεθος µικρότερο από 100Kb. Συνήθως αρκεί η ανάλυση 640 X

480 και µέγεθος αρχείου περίπου 50Kb.

Έχουµε λοιπόν τις κατάλληλες φωτογραφίες (σωστό τύπο αρχείου, σωστό µέγεθος εικόνας) για α-

ποστολή στο διαδίκτυο. Εκεί τι ακριβώς γίνεται; Ποίες δυνατότητες υπάρχουν; Ας τις δούµε µαζί:

ΑΑΠΠΟΟΘΘΗΗΚΚΕΕΥΥΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΩΩΝΝ  OONN  LLIINNEE

Αποθήκευση εικόνων σε διαδικτυακούς τόπους (web sites) ονοµάζεται στη γλώσσα του διαδικτύου

Photo Sharing. Αυτό σηµαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να δηµοσιεύσετε σε ειδικές σελίδες, µία ή περισ-

σότερες σειρές φωτογραφιών µε οποιοδήποτε θέµα, µε στόχο: απλά τη φύλαξή τους και µια σειρά επι-

λογών όπως: να έχετε πρόσβαση σε αυτές µόνο εσείς (µε χρήση κωδικών πρόσβασης - passwords), εί-

τε εσείς και µια οµάδα φίλων που εσείς επιλέγετε (επίσης µε χρήση κωδικών πρόσβασης - passwords)

είτε αυτές οι εικόνες να είναι ελεύθερης πρόσβασης για όλους τους επισκέπτες του συγκεκριµένου τό-

που.  Μερικές άλλες από τις υπηρεσίες τέτοιων sites είναι η άσκηση κριτικής στις εικόνες σας (εφόσον

ζητήσετε κάτι τέτοιο), σχόλια και συµβουλές για καλύτερες λήψεις, και κουβεντούλα για τεχνικά θέµα-

τα. Ακόµα, στις σελίδες Photo Sharing µπορεί κάποιος να αγοράσει, να πουλήσει, ή και να εκτυπώσει

µια φωτογραφία της αρεσκείας του σε υψηλή ανάλυση, να στείλει κάρτες και πολλά άλλα. 

Θα συστήναµε να επισκεφθείτε και να κρίνετε εσείς προσωπικά τις δυνατότητες και τις υπηρεσίες αυ-

τών των σελίδων, πάντοτε µε προσοχή και κάποια σχετική δυσπιστία αναφορικά µε τα όσα σας υπόσχονται

περί µη κλοπής ή µη κακόβουλης χρήσης των εικόνων σας, χωρίς να το γνωρίζετε. Μην είστε υπερβολικά

καχύποπτοι ούτε όµως και ευκολόπιστοι σε ό,τι αυτοί σας διαβεβαιώνουν! Μια δεύτερη σκέψη, δεν πρόκει-

ται να σας ζηµιώσει, αντίθετα µπορεί να σας προστατέψει από το να κερδίσει κάποιος άγνωστος χρήµατα,

χρησιµοποιώντας µια δική σας φωτογραφία χωρίς να πληρώσει ποτέ κανέναν. Όσον αφορά τον τρόπο µε

τον οποίο λειτουργούν οι συγκεκριµένες σελίδες, θα πρέπει να ενηµερωθείτε µε λεπτοµέρειες απευθείας

από αυτές και να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει (ή εµπιστεύεστε) περισσότερο.

ΕΕΠΠΙΙΣΣΥΥΝΝΑΑΨΨΗΗ  ΣΣΕΕ  ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑ  ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΑΑΧΧΥΥ∆∆ΡΡΟΟΜΜΕΕΙΙΟΟΥΥ  

Η απλούστερη (και περισσότερο προσωπική) περίπτωση αποστολής µέσω διαδικτύου είναι η επισύ-

ναψη µίας ή περισσοτέρων εικόνων σε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το γνωστό µας e-mail.

Με αυτό µπορείτε να στείλετε στους φίλους ή τους συγγενείς σας κείµενο, συνοδευόµενο απο εικόνα

ή εικόνες χωρίς κανένα απολύτως έξοδο, σε όποιο σηµείο του πλανήτη και αν βρίσκονται µέσα σε λίγα

µόλις δευτερόλεπτα !

Ας δούµε τον τρόπο λειτουργίας αυτού του (σχετικά) νέου τρόπου παγκόσµιας επικοινωνίας:

Για να στείλετε µια φωτογραφία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (Χρησιµοποιώντας λειτουργικό

Windows XP GR):
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1. Ανοίξτε το φάκελο «Oι εικόνες µου» και στη συνέχεια ανοίξτε το φάκελο που περιέχει τη φωτογρα-

φία την οποία θέλετε να στείλετε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

2. Κάντε κλικ στη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε.

3. Στην περιοχή ΕΕρργγαασσίίεεςς  ααρρχχεείίοουυ  κκααιι  φφαακκέέλλοουυ, κάντε κλικ στο κουµπί ΗΗλλεεκκττρροοννιικκήή  ττααχχυυδδρρόόµµηησσηη  ααυυ--

ττοούύ  ττοουυ  ααρρχχεείίοουυ. 

4. Στο παράθυρο διαλόγου ΑΑπποοσσττοολλήή  φφωωττοογγρρααφφιιώώνν  µµεε  ΗΗλλεεκκττρροοννιικκόό  ΤΤααχχυυδδρροοµµεείίοο, κάντε κλικ στην ε-

πιλογή ΝΝαα  γγίίννοουυνν  όόλλεεςς  οοιι  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  µµιικκρρόόττεερρεεςς.(Μόνο εάν δεν το έχετε ήδη κάνει µε το πρόγραµ-

µα Irfanview όπως περιγράψαµε παραπάνω). Τα Windows δηµιουργούν ένα µικρότερο αρχείο φω-

τογραφίας και το επισυνάπτουν σε ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, το οποίο εµφανίζει ένα

προεπιλεγµένο θέµα και µήνυµα κειµένου. 

5. Στο πλαίσιο ΠΠρροοςς, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του ατόµου που θέλε-

τε να λάβει την εικόνα, αλλάξτε το θέµα και το κείµενο µηνύµατος, εάν θέλετε, και στη συνέχεια κά-

ντε κλικ στο κουµπί ΑΑπποοσσττοολλήή. 

ΣΣυυµµββοουυλλέέςς::

• Για να ανοίξετε το φάκελο «Οι εικόνες µου», κάντε κλικ στο µενού Έναρξη και κατόπιν στην επιλογή

ΟΟιι  εειικκόόννεεςς  µµοουυ. 

• Χρησιµοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για φωτογραφίες µε µέγεθος αρχείου µεγαλύτερο από 64 kilobyte

(KB). Για να ελέγξετε το µέγεθος αρχείου της φωτογραφίας σας, κάντε δεξί κλικ στο αρχείο, µετά στην

εντολή ΙΙδδιιόόττηηττεεςς και ανατρέξτε στο πεδίο ΜΜέέγγεεθθοοςς. 

• Για να στείλετε τη φωτογραφία, χωρίς να µειώσετε το µέγεθος του αρχείου, κάντε κλικ στην επιλογή

ΝΝαα  δδιιααττηηρρηηθθοούύνν  τταα  ααρρχχιικκάά  µµεεγγέέθθηη. 

• Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις για το µέγεθος της εικόνας, κάντε κλικ στην επιλογή ΠΠρροοββοολλήή  ππεερριισσ--

σσόόττεερρωωνν  εεππιιλλοογγώώνν. 

Αν έχετε ακολουθήσει πιστά τις παραπάνω οδηγίες και συµβουλές τότε έχετε στείλει ένα µήνυµα ηλε-

κτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) µε επισύναψη εικόνας εκεί όπου εσείς επιλέξατε. ΣΣυυγγχχααρρηηττήήρριιαα  !!!!!!

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Από τις φωτογραφίες που τραβήξατε για την προηγούµενη άσκηση επιλέξτε ο καθένας από µία

και στείλετε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και επισύναψη εικόνας, µηνύµατα κάπου όπου θα µπο-

ρείτε άµεσα να ελέγξετε εάν και σε πόσο χρόνο έφτασαν, π.χ σε κάποιο προσωπικό σας e-mail.

ΚΚααλλήή  ΕΕππιιττυυχχίίαα  !!
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ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΑΑ

Τραβήξτε µερικές φωτογραφίες, µικρύνετε το µέγεθός τους, αποθηκεύστε τις και ψάξτε σε κά-

ποια µηχανή αναζήτησης του διαδικτύου, για κάποια ιστοσελίδα φιλοξενίας και αποθήκευσης

φωτογραφιών (photo sharing web sites). Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες και δηµοσιεύ-

στε κάποιες από αυτές.
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ΜΜ ΕΕ ΡΡ ΟΟ ΣΣ   22 ΟΟ
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ΜΜ ΕΕ ΓΓ ΑΑ ΛΛ ΟΟ ΙΙ   ΕΕ ΛΛ ΛΛ ΗΗ ΝΝ ΕΕ ΣΣ   
ΦΦ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΟΟ ΙΙ

ΠΠώώςς  κκααιι  ππόόττεε  ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  φφωωττοογγρρααφφιικκήή  ττέέχχννηη  σσττοονν  εελλλληηννιικκόό  χχώώρροο

ΠΠοοιιοοςς  ήήτταανν  οο  ππρρώώττοοςς  ΈΈλλλληηννααςς  φφωωττοογγρράάφφοοςς

ΣΣηηµµααννττιικκοοίί  ΈΈλλλληηννεεςς  δδηηµµιιοουυρργγοοίί

ΗΗ  ννέέαα  εελλλληηννιικκήή  φφωωττοογγρρααφφίίαα

11..  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΕΕΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΙΙΚΚΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑ  11883399  --  11885500

Τον Ιανουάριο του 1839 παρουσιάζεται στη Γαλλία η εφεύρεση της φωτογραφίας σαν µια ολοκληρω-

µένη µέθοδος, απο τον Γάλλο ζωγράφο Louis Daguerre. Σαν επίσηµη, όµως, ηµεροµηνία της εφεύρε-

σης θεωρείται η 19η Αυγούστου 1839, όταν έγινε και η τυπική αναγνώρισή της απο τη Γαλλική Ακαδη-

µία Τεχνών και Επιστηµών. Η µέθοδος του Daguerre, που ονοµάστηκε «∆αγγεροτυπία», έδινε µια θετι-

κή εικόνα πάνω στο ίδιο υλικό που γινόταν και η λήψη, χωρίς τη µεσολάβηση αρνητικού.

Απο το ξεκίνηµά της, η φωτογραφία δεν υπήρξε µόνο µια νέα τεχνική εφεύρεση, αλλά προκάλεσε

µια βαθύτερη αλλαγή στην κοινωνική αντίληψη της εποχής της. Η δυνατότητα που έδινε στον καθένα

να βλέπει τον εαυτό του αποτυπωµένο πάνω σε ένα κοµµάτι χαρτί ή µέταλλο και να µπορεί να το προ-

σφέρει ή να το συγκρίνει µε πραγµατικές εικόνες άλλων ανθρώπων, ακόµα και διασήµων, ήταν πραγ-

µατικά κάτι επαναστατικό. Η ελληνική γλώσσα προσέφερε στη νέα εφεύρεση την ονοµασία της καθώς

και την ονοµατολογία των βασικών της όρων, κάτι που µπορεί να θεωρηθεί σαν µια αναγνώριση των πα-

ρατηρήσεων που έκαναν οι αρχαίοι Έλληνες σχετικά µε τις αρχές της φωτογραφίας.

Πρώτος ο Nicphore Niepce την αποκάλεσε Ηλιογραφία (Heliograph), η σηµερινή όµως ονοµασία της

εφεύρεσης οφείλεται στούς Άγγλους ερευνητές F. Talbot και J.Herschel, που πειραµατίστηκαν παράλ-

ληλα µε τον Daguerre και δηµιούργησαν µια µέθοδο (µε την χρήση αρνητικού) πάνω στην οποία βασί-

ζεται η σύγχρονη φωτογραφία. Ο Talbot υπήρξε φανατικός ελληνιστής και γλωσσολόγος, ετσι χάρη σε

αυτόν καθιερώθηκαν σε παγκόσµια κλίµακα, όροι που έχουν προέλευση απο ελληνικές λέξεις. Αρχικά,

χρησιµοποίησε τον όρο «Φωτογενές Σχέδιο» (Photogenic Drawing) οµως αργότερα αποκάλεσε την τε-

λειοποιηµένη µέθοδό του, «Καλοτυπία» (Calotype), η οποία περιέχει την ελληνική λέξη «κάλλος» (οµορ-

φιά) και σηµαίνει καλή εκτύπωση. Ωστόσω, ο όρος Φωτογραφία (Photography) - γράφω µε φώς ή φω-

τογράφω, δόθηκε από τον φίλο του Talbot, Sir John Herschel, που ήταν κι αυτός εφευρέτης πολλών

φωτογραφικών τελειοποιήσεων. Η λέξη Φωτογραφία αναφέρεται για πρώτη φορά σε επιστολή του προς

τον Talbot, στις 13 Φεβρουαρίου 1839.
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Η Καλοτυπία παρέµεινε περιορισµένη στα όρια της Αγγλίας για δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια, ενώ

στο διάστηµα αυτό η ∆αγγεροτυπία εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον πολιτισµένο κόσµο. Υπολογίζεται ο-

τι το 1849, µόνο στο Παρίσι, έγιναν πάνω απο 100.000 ∆αγγεροτυπίες, οι περισότερες πορτραίτα.

Απο τη στιγµή της εφεύρεσης της φωτογραφίας, πολλοί εκδότες είδαν τη δυνατότητα κέρδους απο την

έκδοση ταξιδιωτικών βιβλίων µε χαλκογραφίες και λιθογραφίες, που αντιγράφονταν απο ∆αγγεροτυπίες.

Ετσι λοιπόν ο Noel Marie Lerebours, ένας πετυχηµένος Γάλλος εκδότης και κατασκευαστής οπτικών

οργάνων και φωτογραφικών µηχανών, εξόπλιζε διάφορους ταξιδιώτες µε φωτογραφικά µηχανήµατα και

τους έστειλε στην Ευρώπη - Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Γερµανία κ.ά - στην Ασία, τη Βόρειο Αφρική και

την Αµερική, µε σκοπό να φωτογραφίσουν για λογαριασµό του.

Οι φωτογράφοι που επιστρατεύονταν για αυτές τις αποστολές είχαν διαφορετικά επαγγέλµατα και

αφού δεν ήταν επαγγελµατίες, ήταν φυσικό να µην γνωρίζονται µεταξύ τους. Οι περισσότεροι είχαν

σαν κύριο σκοπό τις ταξιδιωτικές τους περιηγήσεις και σαν δευτερεύοντα τη φωτογράφιση.

Χάρη σε αυτή την επιχειρηµατική ιδέα του Lerebours, η Ελλάδα είναι µία απο τις πρώτες χώρες ό-

που θα τραβηχτούν ∆αγγεροτυπίες, δύο περίπου µήνες µετά την επίσηµη εφεύρεση της φωτογραφίας! 

Τον Ιανουάριο του 1842 έχουµε το πρώτο ελληνικό κείµενο, που αναφέρεται στη µέθοδο της ∆αγγε-

ροτυπίας και δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό «Φιλολογία» (!), που εκδιδόταν στη Σµύρνη. Από το κείµενο συ-

µπεραίνεται οτι στη Σµύρνη, η ∆αγγεροτυπία δεν ήταν γνωστή µόνο σαν εφεύρεση, αλλά είχε χρησιµο-

ποιηθεί και πρακτικά ήδη απο το ξεκίνηµα της φωτογραφίας. Στα µέσα του 1843 γίνεται στην Αθήνα το

πρώτο ∆αγγεροτυπικό πορτρέτο Ελληνα. Είναι το πορτρέτο του Ιάκωβου Ραγκαβή,όπως το περιγράφει

ο γιός του Αλέξανδρος στα αποµνηµονεύµατά του, το οποίο «τράβηξε» ο Γάλλος µηχανικός Villerois.

Το Σεπτέµβριο του 1848, στο περιοδικό «Ευτέρπη», δηµοσιεύεται το άρθρο «Εικόνες δια της νέας

φωτογραφικής µεθόδου», όπου περιγράφεται συνοπτικά η µέθοδος και αναφέρονται οι προσπάθειες

που γίνονται για την εκτύπωση της φωτογραφίας πάνω στο χαρτί - δηλαδή της Καλοτυπίας. Στο άρθρο

αυτό δεν γίνεται η παραµικρή αναφορά σε  Έλληνες φωτογράφους. 

Στις αρχές του 1847 έρχεται στην Ελλάδα απο την Ιταλία, όπου εργαζόταν, ο Γάλλος φωτογράφος

Phillibert Perraud. Νεότερα στοιχεία που πρόσφατα βρέθηκαν, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο

Perraud ήταν αυτός που δίδαξε την τεχνική της φωτογραφίας σε έναν πρωτοπόρο Έλληνα ζωγράφο α-

πό τη Σµύρνη. Το όνοµα του ήταν ΦΦίίλλιιπππποοςς  ΜΜααρργγααρρίίττηηςς  και θεωρείται οτι ήταν ο πρώτος Έλληνας που

κατείχε την τεχνική της ∆αγγεροτυπίας και ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε αυτή.

Το 1848 χρησηµοποιείται από  Έλληνες, στο «Σχολείον των Τεχνών» (Πολυτεχνείο της Αθήνας), η

πρώτη ∆αγγεροτυπική µηχανή υπό την καθοδήγηση του Φίλιππου Μαργαρίτη. Η µηχανή αυτή είναι δω-

ρεά του Νίκου Μαντζουράνη, υποπρόξενου της Ελλάδας στη Βιέννη και βέβαια η απόκτησή της έχει

καθοριστική σηµασία για την εξέλιξη της ελληνικής φωτογραφίας, και το Πολυτεχνείο θα αποτελέσει το

χώρο από όπου θα ξεκινήσει η νέα αυτή τέχνη.

Επηρεασµένη απο τη «µητέρα» ζωγραφική και µη έχοντας ξεπεράσει τα τεχνικά της προβλήµατα, η

φωτογραφία δηµιουργεί, κατά την πρώτη δεκαετία της ύπαρξής της, εικόνες χωρίς ιδιαίτερο αισθητικό

και καλλιτεχνικό ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας λήψεις µε χαρακτήρα καθαρά απεικονιστικό και αισθη-

τική καταγραφής, µε στατικά πλάνα που ακολουθούν τις ζωγραφικές αντιλήψεις της εποχής.
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22..  ΟΟΙΙ  ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΙΙ  
11885500  --  11887755

Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΦΦΙΙΛΛΙΙΠΠΠΠΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΤΤΗΗΣΣ

Οπως αναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, στα δέκα πρώτα χρόνια µετά την εφεύρεση της φωτο-

γραφίας, δεν υπάρχουν αξιόλογα φωτογραφικά επιτεύγµατα Ελλήνων φωτογράφων, εκτός απο µερι-

κές ατοµικές προσπάθειες και πειράµατα που έγιναν µε τη µέθοδο της ∆αγγεροτυπίας. Μετά το1850,

και παρόλα τα µεγάλα πολιτικά και οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετώπιζε η Ελλάδα την εποχή εκεί-

νη, η φωτογραφία διαδίδεται µε γοργό ρυθµό στον ελληνικό χώρο. Όπως συνέβη και στο εξωτερικό, η

φωτογραφία αποτέλεσε στην αρχή προνόµιο των πλουσιότερων τάξεων αλλά χάρη στην τυποποίηση των

διαδικασιών της µε τον καιρό, γίνεται φθηνότερη και κατά συνέπεια περισσότερο προσιτή και στις υπό-

λοιπες κοινωνικές τάξεις.

Την πρώτη πληροφορία για Έλληνα φωτογράφο, που διέθετε οργανωµένο φωτογραφικό εργα-

στήριο και µάλιστα στο εξωτερικό, µάς δίνει στα αποµνηµονεύµατά του ο Αλέξανδρος Ραγκαβής τον

Αύγουστο του 1850. Πρόκειται για τον Σωτήρη Γεωργιάδη που ζούσε και εργαζόταν στο Εδιµβούρ-

γο της Σκωτίας. ∆υστυχώς δεν γνωρίζουµε άλλα στοιχεία γι’ αυτόν, ούτε σώζεται κάποιο δείγµα της

δουλειάς του. 

Το 1851 ο Άγγλος γλύπτης Frederic Scott Archer ανακαλύπτει τη µέθοδο του υγρού κολλοδίου που

σύντοµα θα ξεπεράσει την Καλοτυπία και φυσικά την ∆αγγεροτυπία, που ήταν προγενέστερή της. Το υ-

γρό κολλόδιο χρησιµοποιήθηκε στην Ελλάδα µετά το 1853 και τουλάχιστον για τριάντα χρόνια.

Εάν εξαιρέσουµε τον Σωτήρη Γεωργιάδη, που εργαζόταν στο εξωτερικό και τον Κώστα τον Μακε-

δόνα, τον επιστάτη του Σχολείου των Τεχνών (Πολυτεχνείου), ο οποίος έκανε τους πρώτους πειραµα-

τισµούς, ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος που ασχολήθηκε επαγγελµατικά µε την καινούρια τεχνική, ή-

ταν ο ΦΦίίλλιιπππποοςς  ΜΜααρργγααρρίίττηηςς. Η φωτογραφική του δραστηριότητα δεν περιορίστηκε µόνο στον ελληνικό

χώρο, αλλά επεκτάθηκε και στην Ευρώπη προβάλλοντας ετσι την νεογέννητη ακόµα ελληνική φωτογρα-

φία. ∆ίδαξε επί 25 χρόνια στο «Σχολείον των Τεχνών», Στοιχειώδη Γραφική και την φωτογραφική τέχνη,

αν και η διδασκαλία της τελευταίας πρέπει να θεωρείται αποσπασµατική και µάλλον είχε πληροφορια-

κό χαρακτήρα. Μαθητές του Μαργαρίτη την περίοδο εκείνη διετέλεσαν µεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γρα-

µανδάκης και ο Γιάννης Κωνσταντίνου.

Ο Μαργαρίτης πολύ σύντοµα, µεταπήδησε από τη ∆αγγεροτυπία στη µέθοδο του υ-

γρού κολλοδίου και στη «χάρτινη» φωτογραφία. Τα συχνά ταξίδια του στο εξωτερικό

τον βοήθησαν να παραµένει ενήµερος πάνω στις φωτογραφικές εξελίξεις. Λόγω επί-

σης της θέσης του στο Πολυτεχνείο, της µεγάλης φήµης του σαν ζωγράφου,της βασι-

λικής εύνοιας, αλλά και σαν πρωτοπόρος της νέας τέχνης, δεν χρειάστηκε να καταφύ-

γει σε διαφήµηση του ονόµατός του για να γίνει γνωστός σαν φωτογράφος.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1850, ο Μαργαρίτης µεταφέρει το εργαστήριό του

στο ιδιόκτητο σπίτι του στην πλατεία Νοµισµατοκοπείου (Κλαυθµώνος), όπου και θα παραµείνει µέχρι

το κλείσιµό του. Αυτό θα είναι και το πρώτο φωτογραφείο της Αθήνας. Για τους πειραµατισµούς του χρη-
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σιµοποιούσε σαν µοντέλο την γυναίκα του η οποία πόζαρε ντυµένη µε διάφορες ελ-

ληνικές παραδοσιακές φορεσιές και στη συνέχεια εκείνος µην ξεχνώντας το ζωγρα-

φικό του ταλέντο, ζωγράφιζε τις φωτογραφίες από πάνω µε χρώµατα, µε πιστότητα

που πολλές φορές άγγιζε αυτή της έγχρωµης φωτογραφίας!

Κατά τα επόµενα χρόνια ο Φίλιππος Μαργαρίτης θα συνεχίσει να εργάζεται µε-

ταξύ Αθήνας και διαφόρων ευρωπαικών πόλεων µε αντικείµενο την Carte de visite

η οποία είναι πολύ της µόδας εκείνη την εποχή, νεκρικά (!) πορτρέτα, πορτρέτα επι-

φανών Αθηναίων και καλλιτεχνών, φωτογραφήσεις αρχαίων µνηµείων κλπ.

Τα συχνά του ταξίδια στην Ευρώπη τον υποχρεώνουν να αναζητήσει έναν µόνιµο

συνεργάτη για το φωτογραφείο του για να τον αντικαθιστά όταν αυτός θα έλειπε. Ο

κατάλληλος άνθρωπος γι’ αυτό ήταν ο Γιάννης Κωνσταντίνου, παλαιός µαθητής του

Μαργαρίτη απο το Πολυτεχνείο και ετσι το φωτογραφείο µετονοµάστηκε σε «Μαργα-

ρίτης και Κωνσταντίνου».

Στην περίοδο που αναφερόµαστε εµφανίζονται στην Αθήνα αλλά και στον υπόλοι-

πο ελλαδικό χώρο αρκετοί καλλιτέχνες που φέρουν την ιδιότητα του ζωγράφου-φω-

τογράφου µε αρκετά σηµαντικές δουλειές και εµπειρία κυρίως από το εξωτερικό. 

Μερικοί από αυτούς ήταν, ο «φωτογράφος της Βασιλικής Οικογένειας» Αύγου-

στος Κόλλας απο την Κέρκυρα, ο «άριστος φωτογράφος» ∆ηµήτρης Κωνσταντίνου,

ο Αθανάσιος Κάλφας εκ Παρισίων, ο Πέτρος Μωραΐτης από την Τήνο, ο ∆ηµοσθένης

Μητσάκης και ο Β. Αργυριάδης (οι οποίοι θεωρούνται οι πρώτοι Έλληνες ερασιτέχνες φωτογράφοι).

Ακόµη, γνωστός φωτογράφος της περιόδου αυτής ήταν ο Κεφαλλονίτης Σπύρος Μηλιώνης, ο ο-

ποίος µάλιστα έφερε πρώτος στην Ελλάδα τη µέθοδο του ξηρού κολλοδίου και πέτυχε σηµαντικές βελ-

τιώσεις στην διαδικασία της.

Στη δωδεκαετία 1860- 1872 εργάζονται µε µεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό τρεις ακόµα Έλληνες φω-

τογράφοι: οι αδελφοί Τυφόξυλοι στη Βιέννη και ο Εµµανούηλ Κλειτοτέχνης στην Αγία Πετρούπολη. Το

φωτογραφείο των Κων/νου και Εµµανουήλ Τυφόξυλου ιδρύθηκε το 1862 και ήταν πασίγνωστο στήν κε-

ντρική Ευρώπη αφού σε αυτό πήγαιναν προκειµένου να φωτογραφηθούν πλούσιοι Έλληνες του εξωτε-

ρικού αλλά και ξένοι ευγενείς και πρίγκιπες. Ανάµεσά τους και η πριγκίπισσα Όλγα της Ρωσίας, µετέ-

πειτα βασίλισσα της Ελλάδας.

Η περίοδος 1850 - 1875 αποτέλεσε τη βάση για την πορεία της ελληνικής φωτογραφίας τα επόµενα

χρόνια. Οι φωτογράφοι µε τις συµµετοχές τους στις παγκόσµιες εµπορικές και καλ-

λιτεχνικές εκθέσεις, προέβαλαν την Ελλάδα αλλά και ταυτόχρονα ενηµερώνονταν

για τις τεχνικές και αισθητικές εξελίξεις στο χώρο της φωτογραφίας. Ο ανταγωνι-

σµός που δηµιούργησαν και οι Πανελλήνιες Εκθέσεις βοήθησε επίσης στην καλύ-

τερη ποιοτική απόδοση των φωτογραφιών τους.

Στα χρόνια αυτά, η φωτογραφία συνεχίζει σε όλους σχεδόν τους τοµείς να εί-

ναι στατική και να παίζει το ρόλο του αντιγραφέα- παρατηρητή της πραγµατικότη-

τας. Οι φωτογράφοι ενδιαφέρονται για τα τοπία, τις αρχαιότητες και τα αρχιτεκτονικά θέµατα, τα οποία

όµως αντιµετωπίζουν µε µία παγερή και απρόσωπη αντικειµενικότητα. Τα πορτρέτα παρότι ο αριθµός

τους είναι εντυπωσιακός, παραµένουν και αυτά ανέκφραστα και χωρίς προσωπικότητα. Η νέα τέχνη δεν

έχει αναπτύξει ακόµη τη δική της αισθητική... 
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ΦΦΙΙΛΛΙΙΠΠΠΠΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΤΤΗΗΣΣ  ((11881100--  11889922))

Γεννήθηκε στη Σµύρνη στις 3-7-1810 µέσα σε ένα άνετο και κοσµοπολίτικο περιβάλλον. Η κατα-

γωγή της οικογένειάς του ήταν από τον Τύρναβο και ο πατέρας του (Φίλιππος και αυτός) γεννή-

θηκε και µεγάλωσε εκεί. Γύρω στα 1800 αναγκάστηκε να καταφύγει στη Σµύρνη όπου κατόρθω-

σε να δηµιουργήσει σηµαντική περιουσία, την οποία διέθεσε στο µεγαλύτερό της µέρος για τον

αγώνα του Έθνους αφού υπήρξε και από τα πρώτα µέλη της Φιλικής Εταιρείας.

Στις 31-3-1821 και όταν ο µικρός Φίλιππος ήταν µόνο 11 χρονών, οι γονείς του τον πήραν µα-

ζί µε τα 5 αδέλφια του και διέφυγαν νύχτα στα Ψαρά και από εκεί όλη η οικογένεια κατέληξε στη

Ρώµη ύστερα από πληροφορίες ότι οι Τούρκοι σκόπευαν να τους δολοφονήσουν λόγω της συµ-

µετοχής του πατέρα τους στον Αγώνα. 

Επιστρέφουν στην Ελλάδα µε την απελευθέρωση και τον ερχοµό του Καποδίστρια. Ο µικρός

Φίλιππος σπουδάζει ζωγραφική στην Ακαδηµία της Ρώµης µε έξοδα του ελληνικού κράτους για

την προσφορά του πατέρα του στον Αγώνα. Αντίστοιχες σπουδές κάνει και ο αδελφός του Γεώρ-

γιος στο Παρίσι. Σαν πρώτη περίοδο του έργου του θεωρείται το διάστηµα που δούλεψε µόνος

του 1853-1868.

Ο Φίλιππος Μαργαρίτης ήταν ο πρώτος επαγγελµατίας Έλληνας φωτογράφος. Ένας επιτυχη-

µένος ζωγράφος που στρέφεται προς τη φωτογραφία και δηµιουργεί ένα καλό όνοµα και πελα-

τεία. Στο πρώιµο έργο του διακρίνουµε έντονα τη µατιά του ζωγράφου αλλά και την τεχνική επέµ-

βαση (ρετούς) πάνω στο τελικό αποτέλεσµα. 

Στο φωτογραφείο του αποθανατίστηκαν µέλη της βασιλικής αυλής, αγωνιστές της Επανάστα-

σης, κληρικοί, επώνυµοι της αθηναϊκής κοινωνίας, πολιτικοί αλλά και απλοί πολίτες. Στην αρχή

σφραγίζει τις φωτογραφίες του µε µία οβάλ µικρή σφραγίδα που γράφει το όνοµά του στα γαλ-

λικά και αργότερα χρησιµοποιεί µια τυπωµένη ετικέτα σαν γραµµατόσηµο που κολλά πίσω από

τις φωτογραφίες του και αναφέρει:

ΦΦΙΙΛΛΙΙΠΠΠΠΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΡΡΓΓΑΑΡΡΙΙΤΤΗΗΣΣ  --  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΣΣ  

ΠΠΛΛΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΙΙΣΣΜΜΑΑΤΤΟΟΚΚΟΟΠΠΕΕΙΙΟΟΥΥ  558855  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ

Πέθανε το 1892.
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33..  ΣΣΗΗΜΜΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΟΟΙΙ

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούµε σε σηµαντικούς, για την ελληνική φωτογραφία δηµιουργούς, οι ο-

ποίοι µέσα απο το έργο και την αισθητική τους παρέµειναν στη µνήµη όλων µας.

Με τον φωτογραφικό τους φακό µπόρεσαν να καταγράψουν σηµαντικά γεγονότα της ιστορίας µας,

απλούς ανθρώπους που µοχθούν για µια καλύτερη ζωή, αρχαία µνηµεία πριν αυτά ενταχθούν στον

σύγχρονο οικιστικό ιστό των πόλεων, παραδοσιακά ήθη και έθιµα απο ολόκληρη τη χώρα, µεγάλα καλ-

λιτεχνικά γεγονότα, κ.ά.

Μέσα από\ τις ασπρόµαυρες εικόνες ταξιδεύουµε στην Ελλάδα του χθες, τη µεταπολεµική Ελλάδα

του φιλότιµου και της αξιοπρέπειας, την Ελλάδα των αµόλυντων παραλιών και του Μάνου Χατζιδάκι, την

Ελλάδα που σήµερα όλοι νοσταλγούµε αλλά κάναµε τα πάντα για να την αλλάξουµε. Μια Ελλάδα που

έχει ανεπιστρεπτί χαθεί...

NNEELLLLYY''SS  ((ΕΕΛΛΛΛΗΗ  ΣΣΕΕΪΪΡΡΑΑ∆∆ΑΑΡΡΗΗ))  11889999--11999988  

Γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας το 1899. Μετά το τέλος των γυµνασιακών της σπουδών, ακολού-

θησε τον αδελφό της στη ∆ρέσδη της Γερµανίας, για να σπουδάσει µουσική και ζωγραφική. Στράφηκε

όµως στη φωτογραφία, µε δασκάλους τον Hugo Erurth και τον Franz Fielder. Η εγκατάστασή της στην

Αθήνα το 1924, όπου ανοίγει φωτογραφικό στούντιο στην οδό Ερµού, θα την προσανατολίσει προς µία

ελληνοκεντρική αντιµετώπιση της θεµατογραφίας. Στο πορτρέτο, στο οποίο θα ε-

ξασκηθεί σ’ όλη τη διάρκεια της φωτογραφικής της πορείας στην Ελλάδα και Αµε-

ρική οφείλεται η απεικόνιση της αθηναϊκής κοινωνίας του Μεσοπολέµου αλλά και

η συγκρότηση σηµαντικού αρχείου της ελληνικής οµογένειας. Από το 1927 η Nelly’s

περιοδεύει την ελληνική ύπαιθρο του Μεσοπολέµου. Ελληνίδα της διασποράς, η

Nelly's συνθέτει φωτογραφικά µία Ελλάδα «ειδυλλιακή». Μέσα από τα τουριστικά

έντυπα που κυκλοφόρησαν µε φωτογραφίες της στο εξωτερικό, διαµορφώθηκαν

τα πρώτα οπτικά σύµβολα της ελληνικής τουριστικής φιλοσοφίας. Τα µνηµεία και

οι αρχαιολογικοί θησαυροί αποτυπώθηκαν συστηµατικά από την Nelly's. Την εξύµνηση του αρχαίου ιδε-

ώδους υπηρετούν οι µνηµειακές φωτογραφίες της Nikolska και της Paiva που χορεύουν γυµνές ή ηµί-

γυµνες στην Ακρόπολη (1927-1929), προκαλώντας σκάνδαλο στη συντηρητική κοινωνία της εποχής.

Στην Αµερική, όπου αυτοεξορίστηκε µε το ξέσπασµα του Β’ πολέµου το 1939, θα προσθέσει στη θε-
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µατογραφίας της τη διαφηµιστική και έγχρωµη φωτογραφία καθώς και

το φωτορεπορτάζ (δρόµοι της Ν. Υόρκης).Ποικιλία λευκωµάτων, εκ-

θέσεις, η απονοµή του Ταξιάρχη του Φοίνικα, το Βραβείο Γραµµάτων

και Τεχνών από την Ακαδηµία Αθηνών (1996), καθώς και µια σειρά α-

πό µεγάλες εκθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες προέβαλλαν τον πρω-

τοποριακό χαρακτήρα της τέχνης της, κράτησαν στην επικαιρότητα µέ-

χρι το τέλος του βίου της. H Nelly’s πεθαίνει στην Αθήνα το 1998. 

ΧΧρροοννοολλόόγγιιοο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

11889999  

Γέννηση της Έλλης Σουγιουλτζόγλου στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας. 

11992200

Πηγαίνει στη ∆ρέσδη να σπουδάσει Καλές Τέχνες και Μουσική. 

11992211  

∆ιδάσκεται φωτογραφία από τους Hugo Erfurth και Frantz Fiedler. 

11992233  

∆ηµοσιεύονται φωτογραφίες της σε γερµανική έκδοση. Εγκαταλείπει τη ζωγραφική για να α-

φοσιωθεί στη φωτογραφία. 

11992244  

Εγκαθίσταται µόνιµα στην Αθήνα. 

11992255  

Ανοίγει το πρώτο της στούντιο στην οδό Ερµού. Φωτογραφίζει γυµνή πάνω στην Ακρόπολη τη

Mona Paeva. 

11992266  

Φωτογραφίζει τους Έλληνες πρόσφυγες της Μικράς Ασίας µετά από παραγγελία του ιδρύµα-

τος Near East Relief της Νέας Υόρκης. 

11992277  

Φωτογραφίζει τις ∆ελφικές Εορτές που οργανώνουν η Εύα και ο Άγγελος Σικελιανός. 
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11992299  

Οι φωτογραφίες της Mona Paeva δηµοσιεύονται στο γαλλικό περιοδικό «Illustration» και ξε-

σηκώνουν θύελλα αντιδράσεων από συντηρητικούς αρχαιολόγους και δηµοσιογράφους. Την

υπερασπίζονται σηµαντικοί λογοτέχνες και ζωγράφοι της εποχής. Την ίδια χρονιά, φωτογρα-

φίζει, πάλι στην Ακρόπολη, την Ουγγαρέζα χορεύτρια Nikolska. 

11993300  

Φωτογραφίζει κατ’ αποκλειστικότητα τις ∆ελφικές Εορτές και παρουσιάζει µεγάλη έκθεση µε

φωτογραφίες της και θέµα την παλιά Αθήνα. 

11993366  

Φωτογραφίζει τους Ολυµπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο. Παρακολουθεί στη Γερµανία µαθή-

µατα στο στούντιο του Dr. Johanes Herzog στο Hemelingen, κοντά στη Βρέµη. 

11993399  

Ετοιµάζει γιγαντοφωτογραφίες για το ελληνικό περίπτερο της ∆ιεθνούς Έκθεσης στη Νέα Υόρ-

κη. Επισκέπτεται το Λευκό Οίκο και προσφέρει στην Ελεονόρα Ρούσβελτ λεύκωµα µε φωτο-

γραφίες από την Ελλάδα. Αρχίζει ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Η Nelly's, αντί για 30 µέρες, θα

µείνει στις ΗΠΑ 27 χρόνια. 

11994400  

Αγοράζει σειρά φωτογραφιών της το Metropolitan Museum της Ν. Υόρκης. Εκθέτει στην

O'Tool Gallery της Ν. Υόρκης και στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Buffalo. Το ∆εκέµβριο βγαί-

νει το Life µε φωτογραφία της στο εξώφυλλο. Ανοίγει στούντιο στην 57η Οδό, µεταξύ της Πέ-

µπτης Λεωφόρου και της Λεωφόρου Madison στη Ν. Υόρκη. 

11994400--4444  

∆ιοργανώνει εκθέσεις, bazaars και διαλέξεις για την Ελλάδα, µε συνέπεια να χαρακτηριστεί

ανεπίσηµη πρέσβειρα της Ελλάδας στην Αµερική. 

11994477  

∆ηµοσιεύονται φωτογραφίες της στο περιοδικό Life µε ελληνικά πρόσωπα. 

11995533  

Παρακολουθεί τη σχολή Photojournalism. Φτιάχνει τη «New York Easter Parade». 

11995544--6655  

Ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στη Ν. Υόρκη. Επιστρέφει στην Ελλάδα και αποτραβιέται α-

πό την επαγγελµατική ζωή. 

11998877  

Το Μουσείο Μπενάκη, κάτοχος του σηµαντικότερου τµήµατος της δουλειάς της, παρουσιά-

ζει µεγάλη αναδροµική έκθεση της Nelly's στη σχολή Μωραΐτη. Κυκλοφορεί το λεύκωµα

«Nelly’s: Σαντορίνη 1925-1930» 

11998899  

Κυκλοφορεί η «Αυτοπροσωπογραφία» της. 

11999900  

Προσκαλείται να συµµετάσχει σε έκθεση στο Μουσείο της Κολωνίας στη Γερµανία και στη Βαρ-

κελώνη. 
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11999911  

Λεύκωµα για τη δουλειά της από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 

11999922  

Κυκλοφορεί το βιβλίο «Πρόσωπα της Κρήτης» µε φωτογραφίες της. Έκθεση φωτογραφιών της

στη Βαρκελώνη στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυµπιάδας. 

11999933  

Οργανώνεται έκθεση έργων της Nelly's στη Λευκωσία µε τίτλο «Ελλάδα: Φωτογραφίες 1921-

1939» από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη και το Πολιτιστικό Κέντρο της

Λαϊκής Τράπεζας της Κύπρου. Εκδίδεται κατάλογος µε τον ίδιο τίτλο. 

11999944  

Η έκθεση έργων της Nelly's «Ελλάδα: Φωτογραφίες 1921-1939» επαναλαµβάνεται στην αί-

θουσα τέχνης Μιράντα της Ύδρας. Εκδίδονται βιβλία µε φωτογραφίες της «Nelly's: Το Μαρου-

σιώτικο αγγειοπλαστικό εργαστήρι του 1930» µέσα από 46 φωτογραφίες της Nelly's µε κείµε-

να του Γιάννη Ιωάννου και «Nelly's: Ένα βλέµµα στα επαγγέλµατα του αστικού χώρου του Με-

σοπολέµου» µε επιµέλεια του Μισέλ Φάις. 

11999955  

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας απονέµει στη Nelly's το παράσηµο του Ταξιάρχη του

Φοίνικος. Κυκλοφορεί η έκδοση Άγγελος Σεραϊδάρης, φωτογραφικό οδοιπορικό στο Άγιο

Όρος, 1935 από την Αγιορείτικη Φωτοθήκη και το Μουσείο Μπενάκη. 

11999966  

Η Ακαδηµία Αθηνών της απονέµει το βραβείο Γραµµάτων και Τεχνών. Παρουσιάζεται στα Χα-

νιά της Κρήτης η έκθεση «Η Ελλάδα της Nelly's, Φωτογραφίες 1923-1939», οργανωµένη από

το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη. Το Μουσείο Μπενάκη και οι εκδόσεις ΓΝΩΣΗ

εκδίδουν το λεύκωµα «Nelly's: Η παλαιά πόλις των Αθηνών. Μετά εισαγωγικών και ερµηνευ-

τικών σηµειώσεων ∆. Γρ. Καµπούρογλου». 

11999977  

Παρουσιάζεται στο Ιωσηφόγλειο Μέγαρο της Νέας Σµύρνης η έκθεση «Η Ελλάδα του Μεσο-

πολέµου µε το φακό της Nelly’s», οργανωµένη από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπε-

νάκη και το σύλλογο «Οι Φίλοι των Τεχνών». Παρουσιάζεται στην Καλαµάτα η έκθεση «Nelly's

Σώµα και Χορός» οργανωµένη από το ∆ιεθνές Κέντρο Χορού της Καλαµάτας και το Μουσείο

Μπενάκη. Παράλληλα κυκλοφορεί οµότιτλος κατάλογος µε τη συνεργασία των εκδόσεων

ΑΓΡΑ και ΑΜΜΟΣ. Συµµετέχει µε φωτογραφίες της στην έκθεση «∆ιαδροµές στο Βλέµµα»

που παρουσιάστηκε στο Ίδρυµα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή της Άνδρου. Παρουσιάζεται στο

International Center of Photography της Νέας Υόρκης η έκθεση «Nelly's: Από την Αθήνα στη

Νέα Υόρκη», αναδροµική έκθεση της Έλλης Σουγιουλτζόγλου-Σεραϊδάρη, οργανωµένη από

το Ίδρυµα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και το Μουσείο Μπενάκη. 

1177  ΑΑυυγγ..  11999988  

Η Nelly's πεθαίνει στην Αθήνα. 
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ΜΜΑΑΡΡΙΙΑΑ  ΧΧΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΚΚΗΗ  11889999--11997722

Γεννήθηκε στη Σµύρνη.Παρακολουθεί µαθήµατα ζωγραφικής µε τον

Παύλο Μαθιόπουλο στην Αθήνα και ξεκινάει να φωτογραφίζει.Το 1926

αποφοιτά από τη σχολή εθελοντριών νοσοκόµων του Ερυθρού Σταυ-

ρού όπου και προσφέρει τις υπηρεσίες της για πολλά χρόνια.Με τις διά-

φορες αποστολές του Ερυθρού Σταυρού γύρισε όλη την Ελλάδα,φωτο-

γραφίζει σαν προσωπικό τρόπο έκφρασης αλλά και σαν µαρτυρία για αυ-

τά που ζει. Πολύτιµη καταγραφή όλων των συµφορών που βρήκαν την

Ελλάδα και το λαό της εκείνη την περιόδο. Αλλά και φωτογραφίες µιας

Ελλάδας που έχει χαθεί οριστικά, µε µια µατιά τρυφερή ενός ανθρώπου

που νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του και δεν καταγράφει µόνο τον

πόνο του αλλά και τον ανακουφίζει. 

Το 1971 δώρισε το αρχείο της στην Εθνική Πινακοθήκη.

ΣΣΠΠΥΥΡΡΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΖΖΗΗΣΣ  11990066--22000033

Ο Σπύρος Μελετζής γεννήθηκε στην Ίµβρο. Στην αναζήτηση καλύτερης τύχης και

ζωής µαθαίνει την τέχνη της φωτογραφίας από τον Α.Παναγιώτου στην Αλεξαν-

δρούπολη. Με την κάθοδό του στην Αθήνα δουλεύει σε διάφορα φωτογραφεία και

για 9 χρόνια βοηθός στο πολύ γνωστό φωτογραφείο του Γιώργου Μπούκα. Εκεί τε-

λειοποιεί την τεχνική του κατάρτιση.Το 1937 ξεκινάει ένα φωτογραφικό ταξίδι στην

ελληνική ύπαιθρο και το 1939 κάνει την πρώτη του έκθεση στον «Παρνασσό» που

τον κάνει ευρύτερα γνωστό. Η ένταξή του στο εργατικό κίνηµα σαν µέλος του ΚΚΕ

από νωρίς, τον κάνει µε το ξεκίνηµα της αντίστασης στην κατοχή να ανέβει στο βου-

νό, όπου φωτογραφίζει τον εθνικο-απελευθερωτικό µας αγώνα και τους πρωταγωνιστές του. Αυτό το κοµ-

µάτι της δουλειάς του είναι αξεπέραστο, όπως και η δυναµική του θέµατος και η µατιά του. Αυτό το υλικό

παραµένει αναξιοποιήτο µέχρι τη µεταπολίτευση το 1974 που αρχίζουν οι εκθέσεις και οι εκδόσεις, οι δη-

µοσιεύσεις και τα αφιερώµατα και ο δηµιουργός µπορεί επιτέλους να δρέψει τις δάφνες του. 

Εκτός από το πρώτο του υλικό και το υλικό της αντίστασης µετά από ένα διάλειµµα που εξορίστηκε

για τα φρονήµατά του συνεχίζει να φωτογραφίζει ακούραστος. Πρωτοστατεί στην ίδρυση της Ε.Φ.Ε. το

1952. Η φωτογραφία του είναι ρεαλιστική αλλά και συµβολική και αυτός ο τρόπος να βλέπει δεν τον ε-
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γκαταλείπει ακόµα και στην φωτογράφηση αρχαιοτήτων που είναι

το πάθος του από το 1968 ως το 1975 και γενικά σε ότι κι αν φωτο-

γραφίζει, αν και ποτέ οι φωτογραφίες του δεν έφτασαν ξανά τη δυ-

ναµική των φωτογραφιών της αντίστασης. ∆είτε και τα λευκώµατα

«ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ» 1974 «ΟΛΥΜΠΟΣ» 1987

«ΙΜΒΡΟΣ» 1996 «ΑΧ ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΟΥ!!!»

ΒΒΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΠΠΑΑΠΠΑΑΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΟΟΥΥ  11889988--11998899

Η Βούλα Παπαϊωάννου µυήθηκε στην τέχνη της φωτογραφίας στα µισά της δεκαετίας του '30 ασκού-

µενη κατ’ αρχήν µε επιτυχία σε λήψεις τοπίου, µνηµείων και αρχαιολογικών εκθεµάτων. 

Στροφή στην πορεία του έργου της αποτέλεσε η κήρυξη του πολέµου του '40 και ιδιαίτερα τα δεινά

του άµαχου πληθυσµού της Αθήνας που ενεργοποίησαν την κοινωνική συνείδηση της φωτογράφου. Με

τη διαπίστωση ότι ο φακός της έχει τη δύναµη να προκαλέσει συνειδήσεις, έγινε µάρτυρας στον απο-

χαιρετισµό των στρατευµένων, στις ετοιµασίες της πόλης για την αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών

και στη φροντίδα των πρώτων τραυµατιών. Όταν η πείνα έπληξε την πρωτεύουσα κατήγγειλε τη φρίκη

του πολέµου µε τις συγκλονιστικές µορφές των αποσκελετωµένων παιδιών. Μετά την Απελευθέρωση

ως υπεύθυνη του φωτογραφικού τµήµατος της UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation

Administration) περιηγήθηκε τη ρηµαγµένη ελληνική ύπαιθρο και κατέγραψε τις δύσκολες συνθήκες δια-

βίωσης των κατοίκων της. Ξεφεύγοντας συχνά από τις εντολές της υπηρεσίας της απαθανάτισε προ-

σωπικές ιστορίες και φυσιογνωµίες απλών ανθρώπων που παραπέµπουν µάλλον στην αξιοπρέπεια πα-

ρά στην εξαθλίωση. 
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Στη δεκαετία του '50 το έργο της εκφράζει την αισιοδοξία που επικρατούσε (µετά τον πόλεµο) για το

µέλλον της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα την τάση στην επάνοδο των παραδοσιακών αξιών. Πέρα από κά-

θε προηγούµενη ροµαντική προσέγγιση, αποτύπωσε και πάλι το ελληνικό τοπίο µε τα σηµάδια της ιστο-

ρίας του, τραχύ, άνυδρο, λουσµένο στο φως και τους κατοίκους του φτωχούς, αυτάρκεις και περήφανους.

Η Βούλα Παπαϊωάννου εντάσσεται στο ρεύµα της «ανθρωπιστικής φωτογραφίας» που αναπτύχθηκε ως

αντίδοτο της κατάλυσης των ανθρωπίνων αξιών εξαιτίας του πολέµου. Ο αγώνας των συµπατριωτών της

για επιβίωση όπως αποτυπώθηκε από το φακό της µε σεβασµό, καθαρή µατιά και διακριτική συµµετοχή,

αποκτά παγκοσµιότητα και αντανακλά τη πίστη στη δύναµη του απλού ανθρώπου και στην αξία της ζωής.

∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΙΙΑΑ∆∆ΗΗΣΣ  11991111--11999933

Γόνος αστικής οικογένειας από την Καβάλα, ο ∆ηµήτρης Χαρισιάδης σπούδασε Χηµεία στη Λωζάνη. Το εν-

διαφέρον του γρήγορα µονοπώλησε η φωτογραφία στην οποία µυήθηκε µέσα από τα ξένα φωτογραφικά

περιοδικά και βιβλία. Αφετηρία της φωτογραφικής του πορείας αποτελεί το αλβανικό µέτωπο (1940) όταν

ο Χαρισιάδης ως έφεδρος αξιωµατικός και επίσηµος φωτογράφος του στρατού απαθανάτισε τη ζωή των

στρατιωτών και την επέλαση της ελληνικής στρατιάς στη Β. Ήπειρο. Μετακληθείς λόγω της γλωσσοµάθειάς

του στην Αθήνα θα καταγράψει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης κατά τη διάρκεια της Κατοχής. 
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Ως ανταποκριτής του ευρωπαϊκού τύπου φωτογραφίζει τα ∆εκεµβριανά και τον Εµφύλιο. Μετά την

Απελευθέρωση και για λογαριασµό των ξένων αποστολών βοήθειας, θα τεκµηριώσει φωτογραφικά την

άφιξη και διανοµή της αµερικανικής βοήθειας προς τη χώρα. Αργότερα µε εντολή του Υπουργείου Ανα-

συγκρότησης θα καταγράψει την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας και τα µεγάλα έργα. Η αισιοδοξία

που διαπνέει τις φωτογραφικές του λήψεις υπαγορεύεται εν µέρει από τη φύ-

ση της ανάθεσης. Υπήρξε από τους πρωτεργάτες στην ίδρυση της Ελληνι-

κής Φωτογραφικής Εταιρείας το 1952. Από το 1956 έως το 1985 διατηρού-

σε το γνωστό φωτογραφικό πρακτορείο «∆.Α. Χαρισιάδης» µε τον συνεργά-

τη του ∆ιονύση Ταµαρέση. 

Στα πλαίσια της εµπορικής φωτογράφησης ειδικεύτηκε στη βιοµηχανική

φωτογραφία και τη διαφήµιση, καταγράφοντας υποδειγµατικά την εκβιοµηχά-

νιση της χώρας, την ανάπτυξη της ναυτιλίας, την εξάπλωση της σύγχρονης αρ-

χιτεκτονικής και γενικότερα όλη την οικονοµική άνθηση του τόπου. Ως φωτογράφος του Εθνικού Θεάτρου

θα εντρυφήσει και στη θεατρική φωτογραφία καταθέτοντας πολυτιµότατο υλικό για την ιστορία του. 

Παράλληλα µε την επαγγελµατική φωτογράφηση, το προσωπικό του ενδιαφέρον στρέφεται προς το

ελληνικό τοπίο, τους οικισµούς, την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου και των πόλεων, και

τέλος προς τον ίδιο τον άνθρωπο, «το πλέον ενδιαφέρον θέµα που υπάρχει εις τον Κόσµον». 

Στην επαφή του µε τα ξένα φωτογραφικά πρακτορεία και στην ενηµέρωσή του γύρω από τη διεθνή

φωτογραφική κίνηση µπορούν να αποδοθούν οι φωτογραφικές επιρροές αµερικανικής, κυρίως, προ-

έλευσης που διακρίνονται στο έργο του. Η διεθνής αναγνώριση της καλλιτεχνικής αξίας του έργου του

ήρθε από νωρίς. Ήταν ο µόνος Έλληνας που συµµετείχε στη µεγάλη έκθεση The family of Man στη Νέα

Υόρκη το 1955. Επίσης πήρε µέρος στις εκθέσεις: Greece by eleven photographers στο Σικάγο το 1957,

The face of the European στο Μόναχο το 1959 και πολλές άλλες. Η ισορροπηµένη, συχνά αφαιρετική
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σύνθεση, η άψογη τεχνική, το χιούµορ και η αισιοδοξία χαρακτηρίζουν τη γραφή του Χαρισιάδη ο οποίος

συνδύασε τις ξένες επιδράσεις µε την ελληνική αισθητική σε ένα καθαρά προσωπικό ύφος.

ΑΑΝΝ∆∆ΡΡΕΕΑΑΣΣ  ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΚΚΟΟΣΣ  11990011--11997755

Ο Ανδρέας Εµπειρίκος δεν υπήρξε µόνο πεζογράφος και ποιητής, αλλά και φωτογράφος. Φωτογρά-

φος όχι µόνο σηµαντικός αλλά και αξιόλογος (γιατί αυτό το γνώρισµα εµπεριέχει κάτι το µέτριο, που α-

παιτεί τη συγκατάβαση και τη συµπάθειά µας). Ο Ανδρέας Εµπειρίκος υπήρξε, και είναι, φωτογράφος

πολύτιµος. Γιατί η φωτογραφική µατιά του είναι προέκταση της ποιητικής του µα-

τιάς. Ο φωτογραφικός φακός του λειτουργεί όπως περίπου το χαρτί και το µελά-

νι. Με την εικόνα αιχµαλωτίζει στίχους της ποίησής του. Και το αντίστροφο. Η φω-

τογραφία του Ανδρέα Εµπειρίκου έχει τραβηχτεί από την ψυχή του και αγγίζει το

υπερρεαλιστικό όραµά του, δηλαδή το Εσαεί και το Τώρα, το χτίσιµο των Νέων

Παραδείσων, την ανάγκη να υπάρξουν αυτοί οι Νέοι Παράδεισοι. Ο Ανδρέας

Εµπειρίκος από πολύ νωρίς είχε φανερώσει την αγάπη του προς τη φωτογραφία.

∆ιοργανώνει έκθεση 210 ασπρόµαυρων φωτογραφιών του στην αίθουσα «Ιλισός»,

στην Αθήνα. Η έκθεση αυτή που έχει τεράστια σηµασία διαρκεί από τις 22 Ιανουαρίου ως τις 12 Φεβρου-

αρίου του 1960. Όλες οι φωτογραφίες του έχουν αύξοντα αριθµό, τίτλο, τόπο λήψης και τιµή πώλησης

που κυµαίνεται από 70 ως 100 δρχ. Ορισµένες έχουν την ένδειξη «∆εν πωλείται». ∆εν γνωρίζουµε ποιες

ακριβώς ήταν αυτές που εξέθεσε ούτε και αν ή πόσες από αυτές πουλήθηκαν. 
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Από τις 210 φωτογραφίες, οι 115 έχουν τραβηχτεί στην Ελλάδα (Αθήνα, νησιά), ενώ οι υπόλοιπες στο

εξωτερικό. Κυριαρχούν τα τοπία και τα πορτρέτα αλλά δεν λείπουν και οι σκηνές της καθηµερινής ζωής.

Ιδιαίτερη θέση, και µεγάλη θέση, στο φωτογραφικό του έργο κατέχουν οι παιδίσκες. Οι παιδίσκες δε

σταµάτησαν ποτέ να απασχολούν την ποιητική µατιά του ποιητή, καθώς ήταν µέρος του υπερρεαλιστι-

κού του οράµατος. Τις αιχµαλωτίζει όταν περπατούν, όταν παίζουν, όταν κοντοστέκονται µπροστά στο

φακό του, όταν φλερτάρουν µε το φακό του, όταν µειδιούν ή απορούν, ακόµα και όταν δείχνουν συ-

στολή. Όλη αυτή η παιδική ψυχή, η ανακατωµένη µε την πρώιµη γυναικεία φύση, προκαλεί τον Εµπειρί-

κο να τη διασώσει: γιατί, απλούστατα, είναι τόσο εφήµερη. Την άλλη στιγµή η µικρή παιδίσκη χάνεται

και µαζί της όλη η µαγεία της αθωότητας. Την άλλη στιγµή η παιδίσκη γίνεται νεάνιδα και έπειτα γυναί-

κα. Κατά συνέπεια, αυτή η µατιά ανήκει µόνο στους χαµένους Παραδείσους του ποιητή.
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∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΠΠΑΑ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣ  11991188--11999944

Ο Παπαδήµος γεννήθηκε στην πόλη του Καΐρου το 1918 από Έλληνες γονείς. Στη φωτογραφία θεωρεί-

ται αυτοδίδακτος. Πρωτοήρθε στην Ελλάδα το 1940 για να στρατευθεί. Μετά τον πόλεµο επιστρέφει στην

Αίγυπτο και εργάζεται ως ελεύθερος φωτογράφος για περιοδικά. Τότε συνδέεται µε στενή φιλία και συ-

νεργάζεται µε τον παγκόσµιας φήµης Αιγύπτιο αρχιτέκτονα Hassan Fathy. Ο Παπαδήµος φωτογραφί-

ζει την καινοτόµο πρόταση του αρχιτέκτονα (που χτίζει έναν πρότυπο οικισµό, τη νέα Gourna) αλλά και

τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνεται, τον αυτόχθονα πληθυσµό. Οι φωτογραφίες αυτές δηµο-

σιεύονται στη µετέπειτα έκδοση του βιβλίου του Fathy το 1969, «Χτίζοντας µε τους ανθρώπους».

Ο Παπαδήµος αισθάνεται την Αίγυπτο σπίτι του και τη διατρέχει φωτογραφίζοντας τους κατοίκους

της σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινότητάς τους, χωρίς να υποπίπτει σε εξωτικές ή ειδυλλιακές ει-

κόνες. Το ίδιο όµως θα κάνει και στην Ελλάδα, όπου εγκαθίσταται οριστικά στα µέσα της δεκαετίας του

'50. Ο Παπαδήµος ανακαλύπτει τη δεύτερη πατρίδα του και αχόρταγα αποτυπώνει µε σχεδόν έκπληκτο

βλέµµα τον τόπο και τους κατοίκους του, τους νέους γι’ αυτόν αδελφούς. Οργώνει την Ελλάδα απ'ά-

κρη σ'άκρη, φωτογραφίζοντας µε εξαντλητικό τρόπο τα «έργα και ηµέρες των ανθρώπων» τόσο στην

ύπαιθρο όσο και στα αστικά κέντρα. Η µατιά του όµως δεν σταµατά στην απλή καταγραφή. Ο φακός

του δεν είναι ο φακός του ρεπόρτερ που γίνεται µάρτυρας και κοινωνός µιας σκηνής, αλλά φαίνεται να

µετέχει και να «συµβιώνει» µε τα θέµατά του, που συγκινούν µε την προσήλωσή τους στον άνθρωπο και

το µόχθο του. Το αρχείο του, αποτελούµενο από περίπου 80.000 αρνητικά, περιήλθε στην κυριότητα

του ΕΛΙΑ µέσω δωρεάς της συζύγου του Λιάνας Παπαδήµου το 1994 µετά τον θάνατό του. 

ΚΚΩΩΝΝΣΣΤΤΑΑΝΝΤΤΙΙΝΝΟΟΣΣ  ΜΜΑΑΝΝΟΟΣΣ  11993344

Ο Ελληνοαµερικανός Κωσταντίνος Μάνος γεννήθηκε το 1934 στην Columbia της Νότιας Carolina από

Έλληνες µετανάστες. Η φωτογραφική του δραστηριότητα ξεκινάει στην ηλικία των 13 στην φωτογραφι-
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κή λέσχη του σχολείου του και µέσα σε µερικά χρόνια εξελίσσεται σε επαγγελµατική δραστηριότητα.

Στα 19 του προσλήφθηκε ως ο επίσηµος φωτογράφος της Συµφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης στην

περιοχή Tanglewood. Μετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας, µετακόµισε στη Νέα Υόρ-

κη όπου εργάστηκε για λογαριασµό των περιοδικών Esquire, Life, και Look. 

Το 1961 ήρθε στην Ελλάδα για να γνωρίσει και να φωτογραφίσει την πατρίδα του. Από 2 µήνες ό-

πως είχε αρχικά προγραµµατίσει, κατέληξε να παραµείνει 2 χρόνια στην Ελλλάδα και να την γυρίσει σχε-

δόν ολόκληρη φωτογραφίζοντας. Αποτέλεσµα του ταξιδιού αυτού ήταν το βιβλίο του «A Greek Portfolio»,

το οποίο εκδόθηκε τελικά το 1972. Το 1963 ο Μάνος έγινε δεκτός από το πρακτορείο Magnum. 

Αφού επέστρεψε από την Ελλάδα, ο Μάνος εγκαταστάθηκε στη Βοστώνη και ξεκίνησε να αναλαµ-

βάνει θέµατα για τα βιβλία Time-Life. Το επόµενο βιβλίο του αφορά την ζωή στην πόλη που ζούσε (Βο-

στώνη) και για αυτό ονοµάστηκε «The Bostonians». To 1995 εκδόθηκε το επόµενο βιβλίο του, µε έγχρω-

µες φωτογραφίες, µε το όνοµα «American Color», θέµα το οποίο και συνεχίζει να δουλεύει ακόµα. Μία
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νέα έκδοση του βιβλίου του «A Greek Portfolio» εκδόθηκε το 1999, µε την ευκαιρία της µεγάλης έκθε-

σης που διοργανώθηκε στο Μουσείο Μπενάκη.

ΚΚΩΩΣΣΤΤΑΑΣΣ  ΜΜΠΠΑΑΛΛΑΑΦΦΑΑΣΣ  11992200--

Γεννήθηκε στο χωριό Κυψέλη της Άρτας και σπούδασε γαλακτοκοµία. Συµµετέχει στην Εθνική Αντίστα-

ση και την φωτογραφίζει. Από το 1951 εργάστηκε στη ∆ΕΗ όπου συνέχισε να φωτογραφίζει µε το ίδιο

πάθος σε όλη την Ελλάδα.

Η αγροτική καταγωγή είναι σίγουρο ότι καθόρισε την φωτογραφική µατιά του που είναι άµεση και έ-

ντονα συναισθηµατική. Ο Κώστας Μπαλάφας ανήκει στη γενιά των µεταπολεµικών Ελλήνων δηµιουρ-

γών που µε το έργο τους στιγµάτισαν την ελληνική φωτογραφία, πέρα απ'το ότι στην ουσία τη δηµιούρ-

γησαν.Το φωτογραφικό του έργο δεν είναι παραγγελία κάποιου οργανισµού, αλλά παράγγελµα του α-

πλού καθηµερινού ανθρώπου, και µια µοναχική καλλιτεχνική, φωτεινή διαδροµή σε δύσβατα και κακο-

τράχαλα φωτογραφικά µονοπάτια. ∆ραστήριος, σηµαντικός δάσκαλος για όλους εµάς τους νεότερους

µέχρι σήµερα. Με την ευκαιρία µέσα από τα λίγα λόγια που γράφω εδώ γι’ αυτόν, θα ήθελα να σηµει-

ώσω πόσο σηµαντικό είναι κάποια στιγµή επιτέλους να τιµούµε πλήρως τους µεγάλους δηµιουργούς µας

χωρίς να περιµένουµε να χαθούν για να αρχίσουµε τα αφιερώµατα και τις παράτες. ∆είτε τα λευκώµα-

τα «ΜΕΤΕΩΡΑ», «ΗΠΕΙΡΟΣ», «ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ».
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ΣΣΤΤΕΕΛΛΙΙΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΣΣΙΙΜΜΑΑΤΤΗΗΣΣ  11992200--11999977

Γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε µηχανικός στον «Πειραϊκό Σύνδεσµο». Προσλαµβάνεται στο

κρατικό εργοστάσιο αεροπλάνων, δουλειά που αφήνει στην Κατοχή γιατί δεν θέλει να δουλεύει για λο-

γαριασµό του κατακτητή. Έντονα πολιτικοποιήµενος συµµετέχει στην Αντίσταση σε σαµποτάζ εναντίον

του εχθρού και γίνεται καπετάνιος του ΕΛΑΣ. Στα επόµενα χρόνια ακολουθεί τη µοίρα χιλιάδων αγωνι-

στών της αντίστασης και το 1946 τον βρίσκει εξόριστο στην Ικαρία. Ξεκινάει να φωτογραφίζει συστηµα-

τικά την ζωή των εξορίστων µε τεράστιους κινδύνους. Μετά την Ικαρία, η Μακρόνησος µε συνεχή βα-

σανιστήρια. Καταλήγει στο ∆.Ψυχιατρείο στο ∆αφνί από όπου και παίρνει απολυτήριο.
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Με πολλές δυσκολίες ξεκινάει να φωτογραφίζει και ανοίγει ένα φωτογραφείο στο κέντρο της Αθήνας.

Συνεργάζεται µε την εφηµερίδα ΑΥΓΗ. Η φωτογραφική του µατιά ξεχωρίζει, καταγράφει την άλλη Ελλά-

δα, όχι αυτή που επιθυµεί η κυρίαρχη ιδεολογία. Καταγράφει την Ελλάδα της φτώχειας, της ανεργίας

και των πολιτικών διώξεων. Σίγουρα οι συνεχείς πιέσεις και διώξεις τού στέρησαν τη δυνατότητα ενός

πιο ολοκληρωµένου φωτογραφικού έργου, αλλά κατάφερε να διατήρησει την ακεραιότητά του σε δύ-

σκολες εποχές.Το αρχείο του το διαχειρίζεται ο γιος του Μανώλης, φωτογράφος και ο ίδιος, που τα άρ-

θρα του αποτελούν πολύτιµο πληροφοριακό υλικό για το έργο του αλλά και για µια ολόκληρη εποχή.

ΤΤΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΤΤΛΛΟΟΥΥΠΠΑΑΣΣ  11992200--22000033

Το 1983 που έπεσε στα χέρια µου το λεύκωµά του «Από τη γη των ανθρώπων» άλ-

λαξε η αίσθηση που είχα ότι η ελληνική φωτογραφία ξεκινούσε ουσιαστικά γύρω στην

δεκαετία του 60, εκτός από τις φωτογραφίες της Nelly's και τις φωτογραφίες του

Σπύρου Μελετζή. Ο Τάκης Τλούπας γεννήθηκε στην Λάρισα και εκεί έζησε και δη-

µιούργησε το φωτογραφικό έργο του. Γιος ξυλογλύπτη ακολούθησε το επάγγελµα

του πατέρα του αρχικά, αλλά οι ανάγκες του βιοπορισµού τον έκαναν φωτογράφο.

Η Φωτογραφία τον ενθουσίασε, κι από το 1945 και µετά που είχε φωτογραφείο

στη Λάρισα, στον ελεύθερο χρόνο του, ανάµεσα σε φωτογραφίσεις γάµων και τυ-

πώµατα φωτογραφιών ταυτότητας, δηµιουργεί ένα κατά την ά-

ποψή µου µοναδικό φωτογραφικό έργο. Χωρίς καµία επίσηµη

χρηµατοδότηση ή ιδιότητα, φωτογραφίζει την θεσσαλική γη

και τους ανθρώπους της, τα βουνά της Πίνδου και τους ξωµά-

χους. Οι φωτογραφίες του είναι σαφέστατα ένα πολύ σηµαντι-

κό φωτογραφικό ντοκουµέντο, χρήσιµο στην όποια ιστορική

ανασύνθεση των τόπων και των ανθρώπων στην διάρκεια 40

χρόνων καθοριστικών για τη σύγχρονη Ελλάδα. Είναι όµως και καλλιτεχνική, δηµι-

ουργική φωτογραφία µε όλη την σηµασία της λέξης. Ο Τάκης Τλούπας είναι ένας ξω-

µάχος της φωτογραφίας, οργώνει και αυτός µε το ελληνικό φως τις φωτογραφικές

του πλάκες µε µια µατιά που δεν εξαντλείται στο γραφικό και στον νατουραλισµό.
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ΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ  11995533--

Ο ΝΝίίκκοοςς  ΟΟιικκοοννοοµµόόπποουυλλοοςς γεννήθηκε στην Καλαµάτα το 1953. Σπούδασε νοµικά και

εργάστηκε ως δηµοσιογράφος σε περιοδικά για πολλά χρόνια. Άρχισε να φωτογρα-

φίζει το 1979 και έως το 1988 ασχολήθηκε ερασιτεχνικά µε τη φωτογραφία. Τη χρο-

νιά εκείνη παραιτήθηκε από την εφηµερίδα όπου εργαζόταν για να αφιερώσει όλο του

το χρόνο στη φωτογραφία. Τα επόµενα δύο χρόνια ταξιδεύει και φωτογραφίζει στην

Ελλάδα και στην Τουρκία. Το 1990 ψηφίζεται δόκιµο µέλος του MAGNUM και οι φω-

τογραφίες του αρχίζουν να δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες και περιοδικά σε ολόκληρο

τον κόσµο. Την ίδια χρονιά αρχίζει να φωτογραφίζει στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες. Για τη δουλειά

αυτή βραβεύεται το 1992 µε το «Mother Jones Award» (Σαν Φρανσίσκο). Το 1994 ψηφίζεται µόνιµο µέ-

λος του MAGNUM και ολοκληρώνει τη δουλειά του στα Βαλκάνια. 

Φωτογραφίζει επίσης τους Τσιγγάνους στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός πανευρωπαϊκού project για

τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό που του ανατέθηκε από τη γαλλική φιλανθρωπική οργάνωση

«Les petits freres des Pauvres». 
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Το 1995 εκδίδεται το βιβλίο του «In the Balkans» στη Νέα Υόρκη και στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια

των ετών 1995-96 τού ανατίθεται να φωτογραφίσει τους λιγνιτωρύχους στην Ελλάδα, τη µουσουλµανική

µειονότητα στη Θράκη και την πόλη του Τόκιο. Επίσης, φωτογραφίζει στο Ισραήλ, στη Μολδαβία, στα Αρα-

βικά Εµιράτα, στην Ισπανία, στη Σερβία. Το 1997-98 φωτογραφίζει τους κατοίκους της πράσινης γραµ-

µής στην Κύπρο, τους λαθροµετανάστες στην ελληνοαλβανική µεθόριο, τους νέους στην Ιαπωνία. Φω-

τογραφίζει στη FYROM, στην Αλβανία, στην Ίµβρο, στην Κορσική, στην ελληνοτουρκική µεθόριο, ενώ ξε-

κινάει το νέο µακροχρόνιο project σχετικά µε την ελληνική διασπορά σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Το 1999-

2000 καλύπτει τη µαζική φυγή των Αλβανών από το Κόσοβο και φωτογραφίζει στην Τσεχία, τη Γαλλία, τη

Σκοτία και την Κωνσταντινούπολη. Το 2000 ολοκληρώνει το project για ένα βιβλίο, για το οποίο φωτο-

γράφισε περίπου 70 αφηγητές/παραµυθάδες σε 25 νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα ξεκινά ξανά να φω-

τογραφίζει στην Τουρκία προκειµένου να ολοκληρώσει ένα µακροχρόνιο προσωπικό έργο για τη χώρα. 

Οι φωτογραφίες του Νίκου Οικονοµόπουλου έχουν δηµοσιευτεί σε εφηµερίδες και περιοδικά, µε-

ταξύ των οποίων The New York Times, The Independent, Die Zeit, El Pais, Liberation, Le Monde, De

Morgen, The Guardian, The Observer, ενώ έχουν εκτεθεί στις ΗΠΑ, στο Μεξικό, στη Γαλλία, στην Ια-

πωνία, στη Σουηδία, στη ∆ανία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο, στην Ισπανία, στην Ελλάδα κλπ.
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ΓΓΙΙΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ  ΜΜΠΠΕΕΧΧΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  11996600--

Ο Γιάννης Μπεχράκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε φωτογραφία (BA in Middlesex

University) και στα τέλη του 1987 άρχισε συνεργασία µε το πρακτορείο REUTERS. To 1988 προσελήφθη

από το REUTERS στο Λονδίνο. Το 1989 ανέλαβε επικεφαλής του φωτογραφικού τµήµατος του REUTERS

στην Ελλάδα και το 2000 προήχθη σε Chief-Photographer. Κάλυψε µεγάλα γεγονότα στην Ευρώπη, Αφρι-

κή, Μέση Ανατολή και Ασία, όπως τους πολέµους και εµφύλιες συρράξεις στην Κροατία, Βοσνία, Κόσο-

βο, Τσετσενία, τον πόλεµο στον Κόλπο, στη Σοµαλία, τη Σιέρα Λεόνε, το Αφγανιστάν και το Κουρδιστάν,

τις αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη, τις ταραχές στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, την κηδεία του Αγιατο-

λαχ Χοµεϊνί στο Ιράν, µεγάλα πολιτικά γεγονότα στη ∆υτική Ευρώπη, τους καταστροφικούς σεισµούς

στην Τουρκία και το Ιράν, έκανε αποστολές στη Βόρεια Αφρική και Εγγύς Ανατολή. 

Επίσης, κάλυψε τους τρεις τελευταίους Ολυµπιακούς αγώνες, το παγκόσµιο κύπελλο ποδοσφαίρου

στις ΗΠΑ και πλήθος µεγάλων αθλητικών γεγονότων. Η δουλειά του έχει δηµοσιευτεί στα µεγαλύτερα

περιοδικά και εφηµερίδες του παγκόσµιου τύπου όπως οι New York Times, Washington Post, London

Times, Guardian, Newsweek, Time Magazine κλπ. Ανάµεσα στις δεκάδες διεθνείς

βραβεύσεις ξεχωρίζουν οι εξής: το 1998 και το 2002 αναγορεύτηκε κορυφαίος Ευ-

ρωπαίος φωτορεπόρτερ της χρονιάς απο την Fuji στο Λονδίνο και την Βαρκελώνη α-

ντίστοιχα, το 2000 στο Άµστερνταµ του τιµήθηκε µε το πρώτο βρα-

βείο στην κατηγορία «Ειδήσεις» στον παγκόσµιο φωτογραφικό δια-

γωνισµό WORLD PRESS PHOTO ανάµεσα σε 4.000 φωτογράφους

απο 122 χωρες και 40.000 φωτογραφίες, η πιο σηµαντική παγκό-

σµια διάκριση στο χώρο της φωτογραφίας. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε από το

OVERSEAS PRESS CLUB of AMERICA στη Νέα Υόρκη για το καλύτερο ξένο ρεπορ-

τάζ στις ΗΠΑ, το πιο σηµαντικό βραβείο για ξένους ανταποκριτές στην Αµερική. Το
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2000 του απενεµήθη το βραβείο του Ιδρύµατος Μπότση από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και το 2002

κέρδισε το Παγκόσµιο Βραβείο Πολεµικών Ανταποκριτών Bayeux στο Παρίσι. Έχει κερδίσει τον τίτλο

του Έλληνα φωτορεπόρτερ της χρονιάς 5 φορές απο την Fuji. 

44..  ΗΗ  ΝΝΕΕΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ

ΜΜεεττααππττυυχχιιαακκοοίί  ττίίττλλοοιι  ΠΠοολλιιττιισσττιικκοοίί  δδιιααχχεειιρριισσττέέςς  ΕΕππααγγγγεελλµµααττιικκήή  κκααρριιέέρραα  

Του Πλάτωνα Ριβέλλη

Η φωτογραφία δεν έχει καθιερωµένο καλλιτεχνικό παρελθόν στη χώρα µας. Οι σποραδικές εξαιρέσεις

δεν ήταν αρκετές για να συγκροτήσουν ένα αξιόλογο δείγµα καλλιτεχνικής φωτογραφικής παραγωγής.

Εξάλλου και η µεγάλη άνθηση φωτογραφίας στο εξωτερικό κατά τον Μεσοπόλεµο και µετά δεν φαινό-

ταν να ενδιαφέρει τους συµπατριώτες µας και ακόµα περισσότερο τους φωτογράφους-συµπατριώτες

µας, αφού τα σηµαντικότερα ονόµατα των διάσηµων φωτογράφων τούς ήταν άγνωστα.

∆ιδάσκω τη φωτογραφία, και κυρίως το καλλιτεχνικό της µέρος, εδώ και 25 σχεδόν χρόνια. Όταν ξε-

κίνησα, η λεγόµενη νέα ελληνική φωτογραφία ήταν στα σπάργανα και οι λίγοι παλαιοί και καλοί  Έλλη-

νες φωτογράφοι ήταν ελάχιστα γνωστοί. Στα χρόνια που πέρασαν δίδαξα την καλλιτεχνική φωτογρα-

φία σε µερικές χιλιάδες ανθρώπους ηλικίας 15 έως 65 ετών. Ανάµεσά τους υπήρξαν και πάρα πολλοί

από τους µετέπειτα γνωστούς και καλούς νέους Έλληνες φωτογράφους. 

Αν συγκρίνει κανείς τα παλαιότερα χρόνια µε τα σηµερινά, θα διαπιστώσει χωρίς ίχνος αµφιβολίας

ότι η φωτογραφία στη χώρα µας βρίσκεται σήµερα στην καλύτερη περίοδό της, ότι υπάρχει µια πληθώ-

ρα νέων φωτογράφων, περισσότερο ή λιγότερο γνωστών, που έχουν και γνώσεις και ικανότητες και ό-

τι ένας όλο και µεγαλύτερος αριθµός ανθρώπων ενδιαφέρεται για την καλλιτεχνική φωτογραφία και γνω-

ρίζει την ιστορία της και τους εκπροσώπους της. Εν τούτοις, η παραπάνω ρόδινη εικόνα δεν µε ικανο-

ποιεί πλήρως, έστω και αν εν µέρει συνέβαλα (και ελπίζω πως εξακολουθώ να συµβάλω) και εγώ στη

διαµόρφωσή της.

Η άνθηση της ελληνικής φωτογραφίας συνέπεσε χρονικά µε τον εναγκαλισµό της φωτογραφίας α-

πό τις Καλές Τέχνες, ένα γεγονός που ενώ ερµηνεύεται σαν αναβάθµιση και αναγνώριση, στην ουσία

συνιστά άρνηση των ιδιαίτερων στοιχείων του νέου αυτού µέσου. Συνέπεσε µε την ταυτόχρονη επικρά-

τηση στον διεθνή χώρο ενός συγκεκριµένου καλλιτεχνικού προσανατολισµού, που (µε µεγάλο ποσοστό

αυθαιρεσίας) θα ορίζαµε µε τους όρους «µεταµοντέρνο» και «εννοιακό». Συνέπεσε µε την πάνδηµη α-

ποδοχή µιας νέας αξίας που φέρει το όνοµα «επαγγελµατική καλλιτεχνική καριέρα», κάτι που µέχρι σή-
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µερα όχι µόνον αυτονόητο δεν ήταν, αλλά εθεωρείτο ότι περιείχε και µιαν εξ ορισµού αντίφαση. Συνέ-

πεσε µε την εµφάνιση της νεοπαγούς τάξης των «cultural managers», των «πολιτιστικών διαχειριστών»,

κάτι που φέρνει και σηµειολογικά κοντά τις µεγάλες επιχειρήσεις µε την καλλιτεχνική δηµιουργία. Συ-

νέπεσε τέλος µε τη συνδυασµένη παντοδυναµία διαφόρων, περί την τέχνη, παραγόντων που είναι οι δά-

σκαλοι, οι επιµελητές, οι γκαλερίστες και οι θεωρητικοί της τέχνης. Το γεγονός ότι ανήκω σε µερικές

από τις κατηγορίες αυτές δεν µε κάνει πιο επιεική στις κρίσεις µου.

Ο ελληνικός µιµητισµός προς τα καλλιτεχνικά προϊόντα της ∆ύσης ήταν και είναι ένα συνηθισµένο φαι-

νόµενο και εν µέρει λογικό. Έτσι λοιπόν και η σηµερινή ελληνική φωτογραφία έχει να επιδείξει ένα πλή-

ρες δειγµατολόγιο που αντιστοιχεί σε όσα παράγονται από αλλοδαπούς φωτογράφους και προβάλλονται

µέσα από εκθέσεις και εκδόσεις. Μια βασική όµως διαφορά είναι πως η ∆ύση έχει ένα πλούσιο και α-

σφαλές πνευµατικό και καλλιτεχνικό παρελθόν, ικανό να αντέξει κάθε είδους εποχιακή υπερβολή και να

κλείσει την οποιαδήποτε εµπορική παρένθεση όποτε χρειαστεί. Αντίθετα εµείς, παρασυρµένοι από τον

έκδηλο επαρχιωτισµό που διαδέχτηκε τη γνωστή και εν πολλοίς αιτιολογηµένη «µιζέρια» µας, επενδύου-

µε µε άκριτο φανατισµό πάνω σε οτιδήποτε µας δώσει την ψευδαίσθηση ότι ανήκουµε στην οποιαδήπο-

τε πρωτοπορία, έστω και αν µια πρωτοπορία προϋποθέτει µετόπισθεν που εµείς δεν διαθέτουµε.

Οι νέοι φωτογράφοι µας, ξέρουν πολλά περισσότερα από τους παλαιούς, έχουν ίσως και µεγαλύτε-

ρο ταλέντο (αν και αυτό είναι κάτι τόσο ασαφές και ασταθές, ώστε είναι καλύτερα να µην το θίγουµε),

αλλά δυστυχώς στην πλειοψηφία τους κινούνται συνήθως από µη καλλιτεχνικά κίνητρα. Το πάθος για

τη φωτογραφία και η ανάγκη για τη δηµιουργία που συνόδευαν µερικούς από τους σκαπανείς της ελ-

ληνικής φωτογραφίας, έχουν δώσει τη θέση τους στο πάθος για την καριέρα και στην ανάγκη για κάθε

είδους διάκριση και προβολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι νέοι φωτογράφοι µας, δίνουν

µεγαλύτερη σηµασία στην επαγγελµατική αποκατάσταση, στις απολαβές, στη φήµη και στην κοινωνική

προβολή, από όσο στην προσωπική τους ενασχόληση µε την καλλιτεχνική πράξη και στη βελτίωσή τους

µέσα από αυτήν. Αν όµως κάποιος διάλεξε αρχικά τον καλλιτεχνικό χώρο, δεν θα έπρεπε να το έχει κά-

νει έχοντας στο µυαλό του τους παραπάνω στόχους. ∆ιότι οι στόχοι αυτοί αφενός εξυπηρετούνται πο-

λύ αποτελεσµατικότερα από άλλες επαγγελµατικές δραστηριότητες και αφετέρου µπορεί να είναι και

στην περίπτωση της τέχνης αναγκαίοι, αλλά πάντως δευτερεύοντες.

Αυτό που συνήθως παρατηρούµε σήµερα µε τους νέους φωτογράφους είναι πως, µετά την πρώτη ή

τη δεύτερη ποιοτική και υποσχόµενη παρουσία τους στον χώρο, είτε παραιτούνται από τη φωτογραφία

είτε επιδίδονται στην αναζήτηση πτυχιακών και µεταπτυχιακών διπλωµάτων. Αναλώνουν εποµένως µια

γόνιµη περίοδο της ζωής τους σε κυνήγι πτυχίων, όπως ακριβώς κάνουν τα στελέχη επιχειρήσεων. Αλλά

η απόκτηση πτυχίου, η οποία έχει ήδη οδηγήσει σε κάτι που θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε σαν «τέ-

χνη των πανεπιστηµίων» και «τέχνη των πανεπιστηµιακών δασκάλων» (άλλη µια αντίφαση) συνεπάγεται

πολλές αρνητικές διαστάσεις. Συνεπάγεται συναναστροφή µε δασκάλους τους οποίους οι µαθητές-φω-

τογράφοι δεν εκτιµούν κατ’ ανάγκην, αφού τους είναι απλώς αναγκαίοι για την απόκτηση τού πτυχίου.

Και αντιλαµβάνεται κανείς πόσο παράλογο είναι ένας καλλιτέχνης να διδάσκεται από κάποιον που δεν

θαυµάζει και εκτιµά. Συνεπάγεται µια «πανεπιστηµιακού επιπέδου» θεωρητική υποστήριξη των έργων

τους, τα οποία αντιθέτως θα είχαν ανάγκη από µια ειλικρινή και αυστηρή καλλιτεχνική (και όχι «επιστη-

µονική») κριτική. Συνεπάγεται πολύµηνη, αν όχι πολυετή, φθορά σε υποχρεωτικές υπερεξειδικευµένες

θεωρητικές µελέτες, που δεν θα έπρεπε να απασχολούν έναν δηµιουργό, αλλά µόνον έναν θεωρητικό,

έστω και αν είναι γεγονός ότι η θεωρητική κατάρτιση είναι επωφελής στην άσκηση µιας τέχνης.
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Συνεπάγεται µιαν αντίληψη ανταγωνισµού σε επίπεδο βαθµών, εκθέσεων και προβολής. Και αν γι-

νόνταν όλα αυτά µόνον για την εξεύρεση µιας διδακτικής θέσης, όπως πολλοί ισχυρίζονται, θα ήταν κα-

τανοητό. ∆ιαγράφεται όµως η υποψία ότι το κυνήγι των τίτλων έχει περισσότερο σχέση µε την παρου-

σία και την ύπαρξή τους στο καλλιτεχνικό στερέωµα, µιας και πολύ σύντοµα χωρίς αυτούς τους τίτλους

φοβούνται (και ίσως όχι άδικα) πως δεν θα γίνονται κοινωνικά και εµπορικά αποδεκτοί σαν καλλιτέχνες

στον χώρο. Άλλωστε δεν πάνε πολλά χρόνια που ένας γνωστός καλλιτεχνικός οργανισµός προκήρυξε

εικαστικό διαγωνισµό απαιτώντας από τους συµµετέχοντες να είναι απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών.

Και επειδή πολύ σύντοµα ο αριθµός των αποφοίτων θα έχει επικίνδυνα αυξηθεί, δεν είναι απίθανο να

δούµε διαγωνισµούς µόνον για κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων.

Αυτά λοιπόν τα νέα και ταλαντούχα παιδιά, οι νέοι µας φωτογράφοι, που υποθέτω πως ξεκινούν µε

ενθουσιασµό, και που γνωρίζω από πρώτο χέρι πως ξεκινούν µε ποιότητα, συνθλίβονται από τις νέες

αξίες. ∆εν τους επιτρέπεται πλέον να ικανοποιούν νοητά τα καλλιτεχνικά τους ινδάλµατα, αυτούς που

θαύµασαν προτού ξεκινήσουν, ούτε να εκφράζουν το ένστικτο και τον αυθορµητισµό τους. Για να κερ-

δίσουν την πολυπόθητη προβολή τους, πρέπει υποχρεωτικώς να αναζητούν το νέο και το εντυπωσιακό,

που έτσι κι αλλιώς δεν είναι ποτέ τόσο νέο ή τόσο εντυπωσιακό όσο η νεαρή τους ηλικία τούς κάνει να

νοµίζουν. Πρέπει να αγωνιούν για το βιογραφικό τους περισσότερο από την ουσία της δουλειάς τους

(άλλωστε συνήθως αφιερώνουν περισσότερες ώρες σ’ αυτό παρά στη δουλειά τους) και να το εµπλου-

τίζουν µε πτυχία και υποχρεωτικώς µε κάποια κατ’ έτος νέα δραστηριότητα. Πρέπει να έχουν την υπο-

στήριξη τουλάχιστον µιας τεχνοκριτικού και επιµελήτριας και ενός δηµοσιογράφου (το µοίρασµα των φύ-

λων εν προκειµένω ανταποκρίνεται στην συνήθη πραγµατικότητα). Πρέπει να πείσουν µια γκαλερί, της

οποίας ο ιδιοκτήτης (ή συνηθέστερα η ιδιοκτήτρια) σπανίως γνωρίζει φωτογραφία και µονίµως τη συγ-

χέει µε τη ζωγραφική, την οποία συνήθως εκτιµάει περισσότερο, ότι αξίζει να τού ανοίξει τις πόρτες της.

Οι νέοι αυτοί φωτογράφοι έχουν βέβαια όλα τα δίκαια µε το µέρος τους. Οι θεωρητικοί, οι πανεπι-

στηµιακοί δάσκαλοι, οι διεθνείς γκαλερί, οι παντοδύναµες µόδες τους έχουν πείσει (ή και τους έχουν

επιβάλει) ότι αυτός και µόνον είναι ο σωστός δρόµος. Και µέσα σε όλα αυτά η φωτογραφία τους κατα-

λαµβάνει τον µικρότερο χώρο και χρόνο. Η σύλληψη ενός θέµατος, η θεωρητική του υποστήριξη, η α-

ναζήτηση κατάλληλων εκθεσιακών χώρων, η προβολή του και όλα τα επακόλουθα απασχολούν το νε-

αρό δηµιουργό για χρόνο σηµαντικά πολλαπλάσιο από αυτόν που αφιερώνει στην πραγµατοποίηση του

καλλιτεχνικού του έργου.

Μερικοί από αυτούς τους νέους φωτογράφους είχαν τη δύναµη να στρέψουν την πλάτη τους στις

παραπάνω µόδες και να συνεχίζουν σιωπηλά το έργο τους. Το τίµηµα είναι συνήθως η ανωνυµία τους.

Μερικοί (και µάλλον λίγοι) από τους υπόλοιπους ίσως να γίνουν κάποτε ολίγον εύποροι, όπως θα γίνουν

και ολίγον γνωστοί. Θα έρθει όµως η ώρα (τουλάχιστον το ελπίζω) που θα κοιτάξουν µε περιφρόνηση

και απόγνωση τις ώρες που θυσίασαν για την ικανοποίηση της αγοράς.

Θα καταλάβουν ότι οι φαινοµενικά περισπούδαστες σκέψεις τους δεν ήταν παρά απλοϊκές αµπελο-

φιλοσοφίες προορισµένες να ικανοποιήσουν την ηµιµάθεια και την κενότητα των ολίγων αγοραστών,

των ακόµα λιγότερων εµπόρων και των είτε αφελών είτε πονηρών τεχνοκριτικών, και πως καθ’ οδόν ξέ-

χασαν τους λόγους που τους είχαν κάνει αρχικά να ξεκινήσουν την καλλιτεχνική τους πορεία. Θα είναι

τότε αργά για να γίνουν µεσίτες, συµβολαιογράφοι ή έµποροι. ∆εν θα είναι αργά όµως για να κάνουν

έστω τότε την καλή φωτογραφία που µπορούν και την οποία η νιότη τους έδειχνε πως θα έκαναν.

Η σηµερινή ισοπέδωση των καλλιτεχνικών αξιών δεν θα είναι αιώνια. ∆εν θα εφευρίσκει πάντοτε ο
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κάθε νέος καλλιτέχνης τους νέους δικούς του κώδικες για να αποφύγει τη σύγκριση και τη σύγκρουση

µε το παρελθόν. Και η εµπορική καλλιτεχνική αγορά θα κορεσθεί και θα στραφεί σε άλλες κατευθύν-

σεις. Και τότε ο κάθε φωτογράφος θα θυµηθεί την προσωπική εξοµολόγηση τού Picasso:

«Από τη στιγµή που η τέχνη δεν είναι τροφή των εκλεκτών, ο καλλιτέχνης µπορεί να εκδηλώνει το

ταλέντο του µε κάθε ιδιοτροπία, όπως του σφυρίξει, µε κάθε επινόηση τού πνευµατικού τσαρλατανισµού.

Αλλά οι εκλεπτυσµένοι, οι πλούσιοι, οι χασοµέρηδες, οι διυλίζοντες την πεµπτουσία, ψάχνουν για το και-

νούργιο, το αλλόκοτο, το πρωτοφανές, το σκανδαλώδες. Κι εγώ από τον Κυβισµό κι ύστερα ικανοποί-

ησα αυτούς τους κυρίους και τους κριτικούς µε πάµπολλα παράξενα που πέρασαν από το νου µου και

όσο λιγότερο τα καταλάβαιναν, τόσο τα θαύµαζαν. Με το να διασκεδάζω συνεχώς µε όλα τούτα τα παι-

χνίδια, τις λοιδορίες, τους γρίφους, τις σπαζοκεφαλιές και τα αραβουργήµατα έγινα διάσηµος και µά-

λιστα πολύ γρήγορα. Και η διασηµότητα για έναν ζωγράφο σηµαίνει: πωλήσεις, κέρδη, περιουσία, πλού-

το. Όπως γνωρίζετε, σήµερα είµαι διάσηµος και πλούσιος, αλλά όταν µένω µόνος µε τον εαυτό µου δεν

έχω το θάρρος να µε θεωρώ καλλιτέχνη µε την αρχαία έννοια της λέξης. Ήταν µεγάλοι ζωγράφοι ο Τζιότ-

το, ο Τισιανός, ο Ρέµπραντ, ο Γκόγια. Εγώ είµαι µόνον ένας δηµόσιος ψυχαγωγός, που κατάλαβε την

εποχή του, που καταπράυνε όσο µπορούσε την ηλιθιότητα, την κενοδοξία και την απληστία των συγχρό-

νων του. Είναι πικρή η δική µου εξοµολόγηση, πιο οδυνηρή απ’ ό,τι µπορεί να φαίνεται, έχει όµως την

αρετή να είναι ειλικρινής.»
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ΦΦ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΟΟ ΙΙ   
ΚΚ ΑΑ ΙΙ   ΦΦ ΩΩ ΤΤ ΟΟ ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΙΙ ΕΕ ΣΣ

Αυτό που µένει σαν αποτέλεσµα µετά από όλες τις διαδικασίες που αναφέραµε παραπάνω είναι οι ει-

κόνες µας. Αµετάβλητες από τον χρόνο θα µαρτυρούν το πέρασµά µας από το θαυµαστό αυτό ταξίδι

της ζωής που έχουµε την σπάνια τύχη να δούµε και να καταγράψουµε, ίσως, κάποιες στιγµές του. Το

κεφάλαιο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει µια παρουσίαση των φωτογράφων εκείνων που µε τον τρόπο

του ο καθένας άφησε την δική του µαρτυρία για τις στιγµές εκείνες που έζησε και πίστεψε ότι ήταν ση-

µαντικές για να φωτογραφηθούν. Σε ένα µικρό κεφάλαιο ενός µικρού φωτογραφικού οδηγού είναι δύ-

σκολο να παρουσιαστούν όλοι αυτοί που µε τον τρόπο του ο καθένας επηρέασε τον κόσµο µας και δια-

µόρφωσε τη σύγχρονη «οπτική αντίληψη» και σίγουρα είναι προσωπική επιλογή του συγγραφέα η επι-

λογή αυτών που θα ακολουθήσει. Κάποιοι τους αποκαλούν «κλασικούς» και άλλοι σηµαντικούς ή πρω-

τοπόρους της φωτογραφίας. Το σίγουρο είναι ότι ο καθένας από αυτούς άφησε τα «ίχνη» του στο ίδιο

µονοπάτι των µεγάλων δηµιουργών της ανθρώπινης ιστορίας µιλώντας την γλώσσα της τέχνης. Την τέ-

χνη της φωτογραφίας. Συνήθως τα κεφάλαια που αναφέρονται στα παραπάνω τοποθετούνται στην αρ-

χή των σχετικών βιβλίων και οι φωτογράφοι παρουσιάζονται µε ένα µεγάλο βιογραφικό σηµείωµα και

µια αντιπροσωπευτική φωτογραφία που το συνοδεύει. Εδώ θα παρουσιαστεί µεγαλύτερος αριθµός φω-

τογραφιών τους και πέρα από µια σύντοµη βιογραφία, το έργο τους φιλοδοξεί να βελτιώσει την οπτική

αντίληψη που ήδη έχουµε αναπτύξει σαν φωτογράφοι. 
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11  ««HHeennrrii  CCaarrttiieerr--BBrreessssoonn»»

««ΥΥππάάρρχχεειι  µµιιαα  σσττιιγγµµήή  όόπποουυ  ττοο  µµάάττιι,,  ττοο  µµυυααλλόό  κκααιι  ηη  κκααρρδδιιάά  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  µµιιαανν  εευυθθεείίαα..  ΚΚιι  ααυυττήή  εείί--

ννααιι  ηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  θθαα  µµααςς  δδώώσσεειι  µµιιαα  φφωωττοογγρρααφφίίαα  πποουυ  θθαα  µµεεττρρήήσσεειι  γγιιαα  ττηηνν  υυππόόλλοοιιππηη  ζζωωήή  µµααςς..»»

Τι να πει κανείς για τον άνθρωπο που όρισε τη στιγµή που ισορροπούν όλα τα «συµπαντικά» στοιχεία σε

µια φωτογραφία; Τον φωτογράφο που ισορρόπησε τη στιγµή περισσότερο ίσως από κάθε άλλο φωτο-

γράφο στις φωτογραφίες του; 

Ο Bresson γεννήθηκε στις 22 Αυγούστου του 1908 στο Chanteloup κοντά στο Παρίσι. Η µητέρα του

ήταν από τη Νορµανδία και ο πατέρας του µεγάλος βιοµήχανος. Η οικογένεια του ανήκε στις εκατό πλου-

σιότερες της Γαλλίας. Έτσι ό,τι έκανε δεν το έκανε από βιοποριστική ανάγκη. Το 1928 - 29 σπουδάζει

ζωγραφική και λογοτεχνία στο Cambridge και λίγο µετά κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Με τη φωτο-

γραφία αρχίζει να ασχολείται περίπου αυτήν την εποχή. Ο ίδιος λέει ότι όταν ήταν µικρός είχε µια Brownie

(το πρώτο µοντέλο της Kodak) και φωτογράφιζε για τα οικογενειακά άλµπουµ. 

Στο Παρίσι γνωρίζει κάποιους φωτογράφους, οι οποίοι του δείχνουν φωτογραφίες του Atget, που

τον εντυπωσιάζουν. Αγοράζει τότε µια µηχανή 9Χ12 µε τρίποδο και φωτογραφίζει διάφορα ακίνητα θέ-

µατα, «νοµίζοντας ότι έκανα Τέχνη» (όπως γράφει στον πρόλογο του βιβλίου του «Images a la sauvette»).

Το 1931 σε ηλικία 22 ετών εγκαταλείπει τις σπουδές του και φεύγει για ένα ταξίδι στην Αφρική. Στο

ταξίδι αυτό φωτογραφίζει µε µανία µε µια καινούργια φωτογραφι-

κή µηχανή που έχει αποκτήσει. Στην πορεία διαπιστώνει ότι το από-

κτηµά του ήταν ελαττωµατικό και όλα τα αρνητικά που είχε τραβή-

ξει είχαν καταστραφεί. 

∆ουλεύοντας µε τη «µινιατούρα µηχανή» όπως ειρωνικά αποτε-

λούσαν την Leica - ο Cartier Bresson έκανε το 1933 την πρώτη του

έκθεση στη Νέα Υόρκη. Στη δεκαετία του ‘30 τροφοδοτούσε τα µε-

γαλύτερα εικονογραφηµένα περιοδικά µε φωτογραφικό ρεπορτάζ

και µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ρεπορτάζ του από την

Ισπανία (1933) και το Μεξικό (1934). Αιχµαλωτίστηκε από τους Γερ-

µανούς κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου το 1940 αλ-

λά κατόρθωσε να αποδράσει το 1943 και πολέµησε ξανά τους Γερ-

µανούς στην Γαλλική Αντίσταση. 

Από το 1945 δούλεψε σαν ανεξάρτητος φωτογράφος στο Πα-

ρίσι και στην Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής. Πίστευε ότι σε κά-

θε επεισόδιο της ζωής υπήρχε κάποια χρονική στιγµή, όπου όλα τα
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στοιχεία συγκλίνουν µε µια γεωµετρική σχέση, σε µια σύνθεση που δείχνει όλα όσα θα πρέπει να πα-

ρουσιαστούν από το επεισόδιο αυτό. 

Η θεωρία του που βασιζόταν «στη σύλληψη» της αποφασιστικής στιγµής και της µετατροπής της σε

πιστή οργάνωση της φόρµας θα αποτελέσει «ευαγγέλιο» για τους απανταχού καλλιτέχνες φωτογρά-

φους. Ο ίδιος έλεγε: «Η συχνή χρησιµοποίηση των φωτογραφιών από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δη-

µιουργεί συνεχώς νέες δυνατότητες για τον φωτογράφο. Σήµερα περισσότερο απ' οποτεδήποτε άλλο-

τε, πρέπει να φροντίζουµε να µη χάνουµε ούτε για µια στιγµή την επαφή µας µε τον πραγµατικό κόσµο

και την ανθρωπότητα. Για να πετύχουµε κάτι τέτοιο δεν αρκεί ν' αφήνουµε ένα άψυχο φακό να αποτυ-

πώνει τις φανερές οπτικές λεπτοµέρειες των νεκρών του πολέµου ή τις φωνές των παιδιών. Η φωτο-

γραφία µπορεί να είναι ένα ψέµα και ένα πραγµατικό γεγονός την ίδια χρονική στιγµή. Εκείνο που έχει

σηµασία είναι ο καλλιτέχνης να λέει την αλήθεια… να λέει εκείνο που αυτός σαν ολοκληρωµένο ον βλέ-

πει, αισθάνεται, ξέρει και νιώθει». 

Μαζί µε τον Robert Capa και τον David Saymour ιδρύουν το πρακτορείο διανοµής φωτογραφειών

Magnum το 1947 µετά την αναδροµική του έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη.

Ακούραστος ταξιδευτής γυρίζει την Υδρόγειο και φωτογραφίζει αποφασιστικά τις στιγµές της. Ιταλία, Με-

ξικό, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ινδία, Τουρκία, Σουηδία, Αµερική, Γαλλία – ο κόσµος ήταν µικρός για τον µε-

γαλύτερο ίσως φωτογράφο που πέρασε ποτέ από πάνω του. 
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Φωτογράφισε µερικούς από τους πιο διάσηµους ανθρώπους της εποχής του και ήταν επίσης και ι-

κανότατος ζωγράφος. Πέθανε αλλά άφησε πίσω του ένα τεράστιο έργο που θα τον κρατάει για πάντα

ζωντανό στη µνήµη και στην καρδιά µας.

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Ξεχωρίστε µια φωτογραφία του Bresson που σας αρέσει περισσότερο και προσπαθήστε να κά-

νετε κι εσείς µια σειρά φωτογραφιών που να είναι εµπνευσµένη από την συγκεκριµένη φωτογρα-

φία. Προσπαθήστε να περιέχεται σε αυτές η «στιγµή που τα πάντα ισορροπούν» όπως νοµίζετε

ότι την εννοούσε ο Bresson.

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Παρουσιάστε στην οµάδα µια από τις φωτογραφίες που έχετε επιλέξει από την παραπάνω άσκη-

ση και συζητήστε µαζί µε τον εκπαιδευτή σας και τους υπόλοιπους «συναδέλφους» σας για το τι

πιστεύετε ότι κάνει την φωτογραφία αυτή ιδιαίτερη σε σχέση µε τις υπόλοιπες της σειράς που «τρα-

βήξατε». Ακούστε τη γνώµη τους για την συγκεκριµένη φωτογραφία και αν πιστεύετε ότι αξίζει τον

«κόπο» επαναλάβετέ την.
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22  ««AAnnddrree  KKeerrtteesszz»»

Ο Kertesz γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 2 Ιουλίου το 1894, έζησε στη Γαλ-

λία και µετανάστευσε στην Αµερική λίγο πριν τον πόλεµο. Χρειάστηκε να περά-

σουν 26 χρόνια από τη στιγµή που πήγε στην Αµερική, ώσπου να γίνει η πρώτη

του έκθεση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη. Το 1914 κατά την

διάρκεια του Α Παγκοσµίου Πολέµου υπηρέτησε στον αυστροουγγρικό στρατό

όπου έβγαλε και τις πρώτες του φωτογραφίες. Ο ∆άσκαλος φωτογραφίας Πλά-

των Ριβέλλης στο βιβλίο του «Μονόλογος για την Φωτογραφία» έγραψε: «Αν ο

Cartier Bresson είναι ο Bach της φωτογραφίας, τότε ο Kertesz είναι ο Mozart.» 

∆ούλεψε σαν εµπορικός φωτογράφος για τα περιοδικό Vogue, Harper's

Bazaar για 20 σχεδόν χρόνια και αυτή η περίοδος ήταν η δυσκολότερη της

ζωής του, όπως είχε πει ο ίδιος, γιατί αναγκάστηκε να κάνει φωτογραφίες «κα-

τά παραγγελία» και αυτό του έφερνε απόγνωση. Μια µέρα συνάντησε ένα φί-

λο του και του αποκάλυψε κλαίγοντας: «Είµαι νεκρός. Βλέπεις µπροστά σου

ένα νεκρό άνθρωπο.»

Έτσι εγκατέλειψε την καλοπληρωµένη «εµπορική» φωτογραφία και ασχολήθηκε µε αυτό που ο ίδιος

ονόµαζε πραγµατική φωτογραφία. Την δεκαετία του ΄60 η καλλιτεχνική του δουλειά άρχισε να γίνεται

γνωστή, παράλληλα µε την άνθιση της φωτογραφίας ως τέχνης. Έγινε σύντοµα διάσηµος και οι εκδό-

σεις των φωτογραφικών του «λευκωµάτων» ακολουθούσε η µία την άλλη. Έζησε σε τρεις πατρίδες,

Ουγγαρία, Γαλλία και Αµερική παρόλο που η τελευταία ήταν από τις λιγότερο αγαπηµένες του. 
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Ο θάνατος τού στέρησε την αγαπηµένη του για σαράντα χρόνια σύζυγο Elisabeth. Απαρηγόρητος

αποτραβήχτηκε σε µια µικρή γκαρσονιέρα στη Washington Square της Νέας Υόρκης και φωτογράφιζε

ένα γυάλινο µπιµπελό που του θύµιζε το λαιµό της αγαπηµένης του γυναίκας και κάποια άλλα που τα

είχαν αγοράσει µαζί, µε µια µηχανή στιγµιαίων φωτογραφιών Polaroid.

Σεµνός όπως αρµόζει στους «µεγάλους» δηµιουργούς αυτού του κόσµου, µίλησε µε τις φωτογραφίες

του αποφεύγοντας να κάνει µεγαλόστοµες δηλώσεις. Έφυγε από αυτόν τον κόσµο το 1985 στο ταπεινό του

διαµέρισµα αφήνοντάς µας κληρονοµιά τον τεράστιο «πλούτο» της ψυχής του. 

33  ««GGaarrrryy  WWiinnooggrraanndd»»

««∆∆εενν  γγννωωρρίίζζωω  αανν  κκάάπποοιιοοςς  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  δδεειι  ττιιςς  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  µµοουυ  κκααττάά  οοµµάάδδεεςς  ήή  θθέέµµαατταα  γγιιαα  νναα  αα--

ννττιιδδρράάσσεειι..  ΓΓιιαα  µµέένναα  ππάάννττωωςς  υυππάάρρχχοουυνν  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα  χχωωρριισσττάά..»»

Ο Winogrand γεννήθηκε το 1928 στη Νέα Υόρκη. Άρχισε να φωτογραφίζει το 1945 κατά την διάρκεια

της στρατιωτικής του θητείας στην αµερικανική αεροπορία. Σπούδασε ζωγραφική στο City College και

στο Columbia και φωτογραφία στο New School of Social Research. Το 1952 ξεκινάει την καριέρα του

σαν φωτογράφος κάνοντας διαφηµιστική φωτογρα-

φία για µεγάλα περιοδικά. Το καθηµερινό και το κοι-

νότυπο είναι τα θέµατα που τον απασχολούν. «Είµαι

σαν τον τουρίστα» έλεγε, και πράγµατι οι φωτογρα-

φίες του αναδεικνύουν την ρουτίνα καθηµερινών αν-

θρώπων αλλά ξεχειλίζουν ταυτόχρονα και από ζωή. 

88

ΗΗ  EElliissaabbeetthh  κκααιι  εεγγώώ

ΜΜααρρττιιννίίκκαα

ΡΡοοννττέέοο

FOTOGRAFIA neo_083-098.qxd  21/3/2007  1:53 ��  Page 88



Σύµφωνα µε τη γνώµη κάποιων ιστορικών της τέχνης είναι ίσως ο φωτογράφος που επηρέασε πε-

ρισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην εποχή του. Οι περισσότερες φωτογραφίες του δείχνουν συνα-

ντήσεις ανόµοιων ανθρώπων, στιγµιαίες συναντήσεις, ζώα σε περίεργες στάσεις- εικόνες που κάνουν

τον θεατή να αναλογιστεί ποια µορφή της πραγµατικότητας του δείχνουν. 

Ο ίδιος δήλωνε ότι «ζούσε µέσα σε αυτήν τη φωτογραφική διαδικασία». Τριγύριζε αδιάκοπα στους

δρόµους της Νέας Υόρκης, της αγαπηµένης του πόλης, φωτογραφίζοντας ασταµάτητα.

Το 1964 θα αρχίζει να φωτογραφίζει στο ζωολογικό κήπο της Νέας Υόρκης και θα εκδώσει ένα φω-

τογραφικό λεύκωµα µε τίτλο: «Το ζώο». 

Ο Winogrand ήξερε ότι ο γνήσιος φωτογράφος δεν φωτογραφίζει φωτογραφίες αλλά στιγµές ζωής.

Από το 1969 παράλληλα µε τις φωτογραφικές του δραστηριότητες ασχολήθηκε και µε τη διδασκαλία
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της φωτογραφίας. Πέθανε πολύ νέος από καρκίνο που οι γιατροί δεν είχαν διαγνώσει παρά ένα µήνα

πριν τον θάνατό του το 1984. Άφησε ένα τεράστιο έργο πίσω του και µαζί 2.500 ανεµφάνιστα αρνητικά.

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Προσπαθήστε συγκρίνοντας τις φωτογραφίες των τριών φωτογράφων που έχουµε δει µέχρι τώ-

ρα, να βρείτε και να καταγράψετε τις διαφορές που κατά τη γνώµη σας υπάρχουν στο στυλ του

και στην θεµατολογία τους.

Αν σας αρέσει πολύ κάποιος από αυτούς ψάξτε στα βιβλιοπωλεία βρείτε ένα φωτογραφικό λεύ-

κωµα και δωρίστε το στον εαυτό σας.

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Αν έχετε κάνει το παραπάνω βήµα πάρτε το βιβλίο που αγοράσατε µαζί σας, µοιραστείτε το µε

τους συναδέλφους σας και βέβαια συζητήστε µαζί τους για όλες εκείνες τις φωτογραφίες που

ξεχωρίζουν αλλά και τον λόγο που σας έκανε να διαλέξετε το φωτογραφικό λεύκωµα του συγκε-

κριµένου φωτογράφου.

Επίσης, µπορείτε να βρείτε γι’ αυτούς περισσότερες πληροφορίες στοInternet και επίσης να

τις µοιραστείτε µαζί τους.
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44  ««RRoobbeerrtt  CCaappaa»»

««∆∆εενν  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  νναα  ββρρίίσσκκεεσσααιι  ππάάννττοοττεε  σσττοο  ππεερριιθθώώρριιοο  µµιιααςς  µµάάχχηηςς  κκααιι  νναα  µµηηνν  µµπποορρεείίςς  νναα  ππρροο--

σσφφέέρρεειιςς  ττίίπποοτταα,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοο  νναα  κκααττααγγρράάφφεειιςς  ττηη  δδυυσσττυυχχίίαα  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  γγύύρρωω  σσοουυ»»..

Ο Capa, γεννηµένος στη Βουδαπέστη το 1913 µε το όνοµα Andre Friedmann, σπουδάζει πολιτικές επι-

στήµες στο πανεπιστήµιο του Βερολίνου µέχρι το 1933, ενώ παράλληλα εργάζεται σαν βοηθός εργα-

στηρίου σε µια εκδοτική εταιρεία και ένα πρακτορείο ειδήσεων. Το 1933 µεταναστεύει στο Παρίσι µε

σκοπό να κάνει καριέρα ως φωτογράφος. Τα πράγµατα είναι δύσκολα όµως, επικρατεί άσχηµη οικονο-

µική κατάσταση, πείνα και φτώχεια. Αλλάζει το όνοµα του σε Robert Capa και µαζί µε την Gerda Taro

(σύντροφός του την εποχή εκείνη) αποφασίζουν να πουλάνε τις φωτογραφίες του Capa ως έργα κάποι-

ου µεγάλου άγνωστου καλλιτέχνη. Οι ανέµελες στιγµές της ζωής στο Παρίσι δεν θα είναι όµως ποτέ οι

ίδιες. Το 1936 ο Capa καλύπτει τον ισπανικό εµφύλιο και οι φωτογραφίες του τον κάνουν διάσηµο. Βλέ-

πουµε για πρώτη φορά µε ωµό και ρεαλιστικό τρόπο τα γεγονότα που συµβαίνουν σε µια εµπόλεµη ζώ-

νη. 

Το 1937 η σύντροφός του Geda Taro σκοτώνεται από ένα τανκ και ο Capa αποφασίζει να πάει στην

Κίνα για έξι µήνες όπου και καταγράφει τον πόλεµο µεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Αργότερα επιστρέφει

στην Ισπανία µέχρι την τελική νίκη των φασιστικών δυνάµεων του Φράνκο. Ο Capa βρέθηκε να φωτο-

γραφίζει επίσης την ηµέρα της απόβασης των συµµάχων στη Νορµανδία στις 6 Ιουνίου του 1944.
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Την ηµέρα εκείνη αποβιβάστηκε µαζί µε τα πρώτα τµήµατα των στρατιωτών. ∆υστυχώς από τα 108

αρνητικά που τράβηξε εκείνη την ηµέρα σώθηκαν µόνο 8, που όλα τους θεωρούνται κλασικά ντοκου-

µέντα. Ο βοηθός του, Larry Burrows, µέσα στην σύγχυση της µάχης κατέστρεψε κατά λάθος το µεγα-

λύτερο µέρος τους. Αργότερα ο Burrows θα εξελιχτεί σε ένα σπουδαίο πολεµικό ανταποκριτή. 

Μετά τη λήξη του Β' Παγκόσµιου Πολέµου ο Capa θα πει: «Θα ήµουν πολύ ευτυχισµένος αν µέχρι

το τέλος της ζωής µου έµενα ένας άνεργος πολεµικός ανταποκριτής.» 

∆υστυχώς όµως τα πράγµατα δεν έγιναν έτσι. Ισραήλ, Κορέα, Ινδοκίνα, παντού πόλεµοι και ο Capa

ήταν εκεί για να καταγγείλει µε τις φωτογραφίες του τη φρίκη τους. Στις 25 Μαίου 1954 και ενώ µαινό-

92

ΗΗ  ααππόόββαασσηη  σσττηη  ΝΝοορρµµααννδδίίαα

ΣΣττοο  ππεεδδίίοο  ττηηςς  µµάάχχηηςς..  ΒΒ''  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς  ΠΠόόλλεεµµοοςς  

ΣΣττοο  ππεεδδίίοο  ττηηςς  µµάάχχηηςς..  ΒΒ''  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοοςς  ΠΠόόλλεεµµοοςς  

FOTOGRAFIA neo_083-098.qxd  21/3/2007  1:53 ��  Page 92



ταν ο πόλεµος στην Ινδοκίνα, ο Capa άφησε την τελευταία πνοή του στο πεδίο της µάχης από µια νάρ-

κη που βρέθηκε στον δρόµο του, το έργο του όµως είναι πάντα ζωντανό και εξακολουθεί να επηρεά-

ζει τους φωτογράφους µέσα και έξω από τα πεδία των µαχών. 

55  ««SSeebbaassttiiaaoo  RRiibbeeiirroo  SSaallggaaddoo»»

««ΗΗ  εελλππίίδδαα  µµοουυ  εείίννααιι  όόττιι  εείίττεε  ωωςς  µµοοννάάδδεεςς,,  εείίττεε  ωωςς  οοµµάάδδεεςς  κκααιι  ωωςς  κκοοιιννωωννίίεεςς,,  µµπποορροούύµµεε  νναα  κκααυυττηηρριιάά--

σσοουυµµεε  κκααιι  νναα  ααλλλλάάξξοουυµµεε  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ζζωωήήςς  ττωωνν  ααννθθρρώώππωωνν,,  σσττηηνν  ααυυγγήή  ττηηςς  ννέέααςς  χχιιλλιιεεττίίααςς..  ΣΣττηηνν  ωωµµόό--

ττεερρήή  ττοουυ  µµοορρφφήή,,  οο  ααττοοµµιικκιισσµµόόςς  ππααρρααµµέέννεειι  ηη  σσυυννττααγγήή  ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφήήςς..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσοουυµµεε

µµιιαα  ααγγωωγγήή  υυππέέρρ  ττηηςς  σσυυννύύππααρρξξηηςς..»»

Ίσως ο µεγαλύτερος εν ζωή φωτογράφος. Ο Salgado γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου στην Aimores

(Εµόρες), µια µικρή πόλη 16.000 κατοίκων της Βραζιλίας.

Πρώην οικονοµολόγος, µιας και το 1973 παράτησε µια λαµπρή καριέρα στα οικονοµικά και ασχολή-

θηκε µε την φωτογραφία. Φωτογράφησε και παρουσίασε τον ανθρώπινο πόνο αν και µε αµφιλεγόµε-

νο τρόπο. Είναι ο πλέον ακριβοπληρωµένος φωτογράφος και οι φωτογραφίες του πωλούνται για αστρο-

νοµικά ποσά. Η δύναµη όµως των εικόνων που θα παρουσιαστούν ξεπερνάει τη φήµη του δηµιουργού

τους µιας και έχουν µια σπάνια και άγρια οµορφιά που παραµένει αδιάφορη στην όποια εµπορική αξία.
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Τις φωτογραφίες του δεν θα τις προσδιορίσουµε γεωγραφικά ή χρονολογικά. Ο ανθρώπινος πόνος

δεν έχει ούτε πατρίδα ούτε εποχή... 
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ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Μέσα από εφηµερίδες, περιοδικά ή το διαδίκτυο βρείτε και συγκεντρώστε πέντε τουλάχιστον

φωτογραφίες που να αποτελούν σύγχρονες πολεµικές ανταποκρίσεις από τα µέτωπα του πολέµου

(π.χ. Λίβανος, Ιράκ, Αφγανιστάν) και δώστε έναν πολύ σύντοµο τίτλο σε κάθε µία από αυτές που

νοµίζετε ότι σας εκφράζει.

ΟΟΜΜΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Ανταλλάξτε τις φωτογραφίες σας µε όποιον από τους συναδέλφους της οµάδας σας επιθυµείτε

και για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα µελετήστε τις εικόνες και τον τίτλο τους. Στη συνέχεια

κάντε στην οµάδα µια παρουσίαση αυτών των φωτογραφιών σαν να ήταν οι δικές σας. 

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας συζητήστε για τα συναισθήµατα που σας

δηµιουργήθηκαν. Προσπαθήστε να περιγράψετε αν τα συναισθήµατα αυτά έχουν σχέση µε τις

αντίστοιχες εικόνες που παρακολουθείτε στα δελτία των ειδήσεων, αν σας σοκάρουν ή όχι. Aν

βρείτε διαφορές, τι νοµίζετε ότι τις προκαλεί; Οι αντίστοιχες φωτογραφίες αυτού του βιβλίου που

αφορούν παλαιότερους πολέµους έχουν σχέση µε τις πρόσφατες που είδατε και σε ποια σηµεία;

ΑΑΤΤΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΗΗ

Γίνετε εσείς φωτορεπόρτερ και προσπαθήστε να καταγράψετε µε την φωτογραφική σας µηχανή

τις δικές σας εικόνες από τα γεγονότα που νοµίζετε ότι πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο

προβληµατισµού και για άλλους ανθρώπους. Στη συνέχεια µοιραστείτε τις µέσω του διαδικτύου

µε φίλους σας ή όποιον άλλον νοµίζετε ότι µπορεί να τον ενδιαφέρει...

Καλή αρχή στην καινούργια καριέρα σας σαν φωτορεπόρτερ!
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Deke McClelland - Katrin Eismann, Ψηφιακή Φωτογραφία, Annubis 2001.

Άλκη Ξανθάκη, Ιστορία της Ελληνικής Φωτογραφίας 1839 - 1960, έβδοµη έκδοση, Εκδόσεις Καστανιώ-

τη 2001. 

Άλκη Ξανθάκη, Ιστορία της Φωτογραφικής Αισθητικής 1839-1975, δεύτερη έκδοση, Αιγόκερως 1994-

1999.

Πλάτωνα Ριβέλλη, Μονόλογος για τη Φωτογραφία, δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Φωτοχώρος - Φωτογρα-

φικός Κύκλος 1991.

ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟ∆∆ΙΙΚΚΑΑ  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Πλάτωνα Ριβέλλη, «Η Νέα Ελληνική Φωτογραφία», Περιοδικό Φωτογράφος Τεύχος 148, Απρίλιος 2006.

Γεωργίου Κλαδούχα,« Ανατοµία της Ψηφιακής Μηχανής», Περιοδικό Φωτογράφος Τεύχος 137, Μάιος

2005.

Γεωργίου Κλαδούχα, «Σκόπευτρα στις Ψηφιακές Μηχανές», Περιοδικό Φωτογράφος Τεύχος 142, Οκτώ-

βριος 2005.

Γεωργίου Κλαδούχα, «D-SLR ή Compact», Περιοδικό Φωτογράφος Τεύχος 126, Ιούνιος 2004.

∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΑΑΚΚΟΟΙΙ  ΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙ  _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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