
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
Οι τεχνικές της φωτογραφίας 



Bokeh: :είναι το «θόλωμα» σε περιοχές εκτός εστίασης.  







Panning :είναι η οριζόντια μετακίνηση μιας 
φωτογραφικής μηχανής καθώς ακoλουθεί ένα κινούμενο θέμα. 
Το αποτέλεσμα του panning είναι μια φωτογραφία που δίνει την 
αίσθηση της κίνησης. 



Κανόνας των τρίτων: είναι ένας συνθετικός 
κανόνας της φωτογραφίας. Ο κανόνας ορίζει ότι μια εικόνα 
πρέπει να την φανταστούμε σαν να  χωρίζεται σε εννέα ίσα 
μέρη από δύο σε ίση απόσταση μεταξύ τους οριζόντιες γραμμές 
και δύο σε ίση απόσταση μεταξύ τους κάθετες γραμμές. 



Χρυσή ώρα: αναφέρεται στην πρώτη ώρα που 
ανατέλλει ο ήλιος και στην τελευταία ώρα που δύει ο 
ήλιος. Δημιουργεί μια διαφορετική ποιότητα φωτός, 
προσθέτει ενδιαφέρον και δραματικότητα στη σκηνή.  



Χρυσό ορθογώνιο: είναι άλλη μια 
κατευθυντήρια γραμμή για τη σύνθεση και μια παραλλαγή 
του κανόνα των τρίτων, αλλά πιο περίπλοκη.  



Fill Flash : είναι μια τεχνική της φωτογραφίας, 
όπου ο φωτογράφος χρησιμοποιεί φλας για να «γεμίσει» 
σκοτεινές περιοχές της εικόνας. 



Μακρά έκθεση: είναι άλλο ένα ενδιαφέρον εφέ 
φωτογραφίας που συνεπάγεται με ένα στενό διάφραγμα και 
μια ταχύτητα κλείστρου μεγάλης διάρκειας. 



Contre-jour: είναι ένα δημοφιλές εφέ 
φωτογραφίας. Είναι γαλλική ορολογία που σημαίνει 
«ενάντια στο φως» και η κάμερα δείχνει προς την πηγή του 
φωτός. 



Βάθος πεδίου: είναι ένας φωτογραφικός όρος ο 
οποίος αναφέρεται σε μια ζώνη με αποδεκτά ευκρινή εστίαση 
μπροστά και πίσω από το πραγματικό σημείο εστίασης. 



• Δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε αυτούς τους όρους για να 
δημιουργήσετε όμορφες και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες. 
Στην πραγματικότητα, οι κανόνες γίνονται για να σπάνε! Η 
τέχνη έχει να κάνει με το να εξερευνάς τον εαυτό σου και τα 
μέσα σου. Αλλά για να γίνεις ένα καλλιτέχνης μοναδικός, 
πρέπει να μάθεις τα βασικά πριν τα «σπάσεις». Αυτό είναι που 
έκαναν ο Pablo Picasso και ο Van Gogh. 

     Φυσικά, αυτά δεν είναι τα μόνα εφέ στην φωτογραφία. 
Υπάρχουν εκατοντάδες άλλα και μπορείς ακόμα και να 
δημιουργήσεις ένα δικό σου εφέ φωτογραφίας μέσα από 
πειραματισμούς. 
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