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Θέμα ομάδας: Τεχνικές φωτογραφίας  

ΟΜΑΔΑ: 

Φωτογραφική μηχανή ονομάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείται για 
τη λήψη φωτογραφιών. Οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες σήμερα 
φωτογραφικές μηχανές, ερασιτεχνικής ή επαγγελματικής χρήσης, 
διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις συμπαγείς (compact) και 
στις μονοοπτικές ρεφλέξ (SLR). Διακρινόμενες, ανάλογα με την 
τεχνολογία τους, στις κλασικές φωτογραφικές μηχανές με φιλμ και τις 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. 

Φακός Ζουμ :Οι φακοί ζουμ (zoom) λέγονται αυτοί που έχουν 
μεταβλητές εστιακές αποστάσεις, που ως εκ τούτου προσφέρουν το 
αποτέλεσμα δύο ή περισσοτέρων φακών σε μία μονάδα, για 
παράδειγμα ένας φακός ζουμ 70 - 300 mm αντικαθιστά όλους τους 
ενδιάμεσους. Οι φακοί αυτοί επιτρέπουν στο φωτογράφο ή 
εικονολήπτη να αλλάζει την εστιακή απόσταση αναλόγως των 
περιστάσεων. Έτσι περιστρέφοντας το εξωτερικό δακτύλιο του φακού, ο 
φωτογράφος μπορεί να αλλάζει την εστιακή απόσταση από βραχεία σε 
μακρά. Η αλλαγή της εστιακής απόστασης στις σύγχρονες εξελιγμένες 
μηχανές γίνεται ηλεκτροκίνητα με ειδικό μονό ημι-περιστρεφόμενο, ή 
διπλό κομβίο που φέρεται συνηθέστερα στο άνω δεξιό μέρος της 
μηχανής με τις ενδείξεις W - T. Αυτό όμως μπορεί να γίνεται και 
αυτόματα με ειδικό εργοστασιακό πρόγραμμα (μενού) που μπορεί να 
είναι εφοδιασμένη η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.Με τη χρήση 
αυτού του φακού ένα αντικείμενο που βρίσκεται μακριά εστιάζεται 
σταδιακά και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι φακοί αυτοί είναι 
γνωστοί ως φακοί μεταβαλλόμενης εστιακής αποστάσεως. Αν και 
παρουσιάζουν από τα διαφράγματά τους μια κάποια καθυστέρηση 
εστίασης εντούτοις η ευελιξία τους, καθιστά αυτούς ιδιαίτερα 
δημοφιλείς. Η αξία των φακών αυτών είναι σαφώς μεγαλύτερη από 
τους κοινούς νορμάλ φακούς, όχι όμως με ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές 
από τους ευρυγώνιους και τους απλούς τηλεφακούς. 



BOKEH:Ο όρος Bokeh προέρχεται από ιαπωνική λέξη που σημαίνει 
«θαμπάδα» .Στη φωτογραφία, με τον όρο Bokeh εννοούμε το 
«θόλωμα» σε περιοχές εκτός εστίασης.

 

Η τεχνική αυτή γίνεται συνήθως για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο 
κύριο θέμα της φωτογραφίας. Φακός εκτροπής και το διάφραγμα του 
φακού είναι τα σημαντικότερα για να επιτευχθεί μια επιτυχημένη 
bokeh φωτογραφία. 

 

 

 



Panning:Panning είναι η οριζόντια μετακίνηση μιας φωτογραφικής 
μηχανής καθωςακολουθει ένα κινούμενο θέμα.Τοαποτελεσμα του 
panningειναι μια φωτογραφία που δινει την αίσθηση της κίνησης και 
της ταχύτηταςδιατηρώντας το θέμα (που κινείται) ακίνητο και ολη την 
υπόλοιπη φωτογραφία κουνημένη.

 

Κανόνας των τρίτων:Ο 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. Όποια σημαντικά για την εικόνα 
στοιχεία, πρέπει να τοποθετούνται κατά μήκος αυτών των γραμμών ή 
στις διασταυρώσεις τους. Οι υποστηρικτές της τεχνικής πιστεύουν ότι η 
ευθυγράμμιση ενός θέματος με αυτά τα σημεία δημιουργεί 
περισσότερη ένταση, δίνει περισσότερη ενέργεια και ενδιαφέρον στην 
εικόνα που συνθέτουμε από το απλό κεντράρισμα του θέματος. 



 Η Χρυσή Ώρα: 

Η Χρυσή Ώρα (Golden Hour), γνωστή επίσης και ως Μαγική 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. Είναι η τέλεια 
στιγμή της ημέρας για τη δημιουργία υπέροχων φωτογραφιών – αλλά 
να είσαι γρήγορος, επειδή το φως χάνεται γρήγορα. 

Τι συμβαίνει πραγματικά κατά τη διάρκεια της Χρυσής Ώρας; Κατά την 
ανατολή και τη δύση του ηλίου, ο ήλιος βρίσκεται κοντά στον ορίζοντα, 
ώστε το φως της ημέρας είναι το έμμεσο φως από τον ουρανό, 
μειώνοντας την ένταση του έντονου φωτός ήλιου. Υπάρχει πιο μαλακός 
φωτισμός, πιο ζεστά χρώματα και πιο απαλές σκιές. Σε άλλες ώρες της 
ημέρας, το φως του ήλιου μπορεί να είναι πολύ φωτεινό και άπλετο. Το 
άπλετο φως αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα στην φωτογράφηση 
πορτρέτου, γιατί το φως μπορεί να δημιουργήσει ισχυρά ανεπιθύμητες 
σκιές γύρω από το πρόσωπο και το σώμα. 

Στην φωτογραφία τοπίου, η φωτογράφιση κατά τη διάρκεια της χρυσής 
ώρας ενισχύει τα χρώματα του σκηνικού. 

 

 



Χρυσό Ορθογώνιο:Το χρυσό ορθογώνιο, είναι άλλη μια 
κατευθυντήρια γραμμή για τη σύνθεση και μια παραλλαγή του κανόνα 
των τρίτων, αλλά πιο περίπλοκη. Το χρυσό ορθογώνιο είναι η μέση τιμή 
της αναλογίας των αριθμών της ακολουθίας Fibonacci: 
1,1,2,3,5,8,12,51,34 και ούτω καθεξής. Η αναλογία δημιουργεί ένα 
χρυσό ορθογώνιο, το οποίο αποτελείται από ένα τετράγωνο και ένα 
δεύτερο του τετραγώνου στην ίδια διάσταση.Και πάλι, η τεχνική 
πηγαίνει πίσω αρκετούς αιώνες. Το Χρυσό Ορθογώνιο χρησιμοποιήθηκε 
ακόμα και στην δημιουργία της Mona Lisa του Leonardo da Vinci. 
Ζωγραφιές, έργα τέχνης και φωτογραφίες που κάνουν χρήση του 
Χρυσού Ορθογωνίου τείνουν να είναι εντυπωσιακές και ευχάριστες στο 
μάτι. Είναι επειδή είναι ένα αισθητικό μέρος που μπορεί να βρεθεί 
παντού στην φύση: λουλούδια, κοχύλια, πεταλούδες ακόμα και το 
ανθρώπινο σώμα. 

Είναι πολύ δύσκολο να καδράρεις την εικόνα στο Χρυσό Ορθογώνιο, 
απευθείας από το σκόπευτρο ή την LCD οθόνη της φωτογραφικής. 
Ευτυχώς, σήμερα υπάρχουν αρκετά προγράμματα που μπορούν να 
περικόψουν την φωτογραφία στις διαστάσεις του Χρυσού Ορθογωνίου. 

 

 

 

 



Fillflash: Το Fill Flash είναι μια τεχνική της φωτογραφίας, όπου ο 
φωτογράφος χρησιμοποιεί φλας για να «γεμίσει» σκοτεινές περιοχές 
της εικόνας. Είναι ιδανικό για περιβάλλοντα με οπίσθιο φωτισμό. Το 
φόντο είναι συνήθως πολύ πιο φωτεινό από ότι το θέμα. Για να 
δημιουργήσετε ένα Fill Flash, ρυθμίστε το διάφραγμα και την ταχύτητα 
κλείστρου για α εκθέσετε σωστά το φόντο και χρησιμοποιήστε το φλας 
για να ελαφρύνετε το προσκήνιο, εξακολουθώντας όμως να διατηρείτε 
τις ιδιότητες του φόντου. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας όταν: το θέμα είναι σε μια σκιά, 
όταν υπάρχει περισσότερο φως στο φόντο από ότι στο προσκήνιο και 
όταν είστε αρκετά κοντά στο αντικείμενο για να χρησιμοποιήσετε φλας. 
Το Fill Flash μπορεί να φωτίσει τις αρκετά σκιασμένες περιοχές, 
βελτιώνοντας την εικόνα χωρίς να υπερεκθέτει τις άλλες περιοχές. 

Το Fill Flash είναι ιδανικό για τον τονισμό των ματιών, ειδικά σε 
φωτεινές μέρες και όταν το θέμα φοράει καπέλο.

 

 

 

 



 

Μακρά Έκθεση: 

Η μακρά έκθεση είναι άλλο ένα ενδιαφέρον εφέ φωτογραφίας που 
συνεπάγεται με ένα στενό διάφραγμα και μια ταχύτητα κλείστρου 
μεγάλης διάρκειας. Αυτό γίνεται προκειμένου να δημιουργήσουμε 
ονειρικά τοπία, συλλαμβάνοντας τα σταθερά στοιχεία, θολώνοντας 
ταυτόχρονα τα κινητά στοιχεία της εικόνας. 

Η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να είναι δύσκολη. Θα πρέπει να ληφθεί 
σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, καθώς σε ηλιόλουστες μέρες οι 
φωτογραφίες θα έχουν πρόβλημα υπερέκθεσης εξαιτίας του γεγονότος 
ότι πάρα πολύ φως θα μπει στον φακό. 

Αναφέρεται συχνά και ως «φωτογραφία νύχτας». Ενδιαφέροντα θέματα 
για φωτογράφιση είναι τα αστέρια, τα κινούμενα αυτοκίνητα και τα 
φώτα. 

Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές όμορφες φωτογραφίες μακράς έκθεσης 
που έχουν τραβηχτεί κατά τη διάρκεια της ημέρας με χαμηλό φως. Η 
λήψη ομίχλης και νερού με μακρά έκθεση είναι αρκετά δημοφιλής στην 
φωτογραφία. 

 

 

 



 

Contre-jour:ΤοContre-jour είναι ένα δημοφιλές εφέ φωτογραφίας. 
Είναι γαλλική ορολογία που σημαίνει «ενάντια στο φως» και η κάμερα 
δείχνει προς την πηγή του φωτός. Είναι βασικά φωτογραφία σιλουέτας. 
Η πηγή φωτός βρίσκεται ακριβώς πίσω από το θέμα. 

Το εφέ contre-jour παράγει υψηλής αντίθεσης φωτογραφίες ανάμεσα 
στο φως και το σκοτάδι. Κρύβει τις λεπτομέρειες, αλλά τονίζει το 
περίγραμμα και τα σχήματα του θέματος. Το Contre-jour είναι πιο 
δημοφιλές στις φωτογραφίες τοπίου και φύσης. Το εφέ χρησιμοποιείται 
συχνά για να προσθέσει μια πιο δραματική διάθεση και πιο έντονη 
ατμόσφαιρα στην σκηνή. 

Κατά ειρωνικό τρόπο όμως, το contre-jour μπορεί να ενισχύσει ή να 
μειώσει την ποιότητα της λεπτομέρειας στην φωτογραφία. Ορισμένοι 
προτείνουν τη χρήση ενός LensHood για την ενίσχυση της επίδρασης 
του contre-jour στις φωτογραφίες, μειώνοντας σημαντικά το έντονο 
φως που έρχεται στον φακό. Αν πάρα πολύ φως εισέλθει στον φακό, θα 
προκαλέσει υπερβολική έκθεση, καταστρέφοντας την φωτογραφία. 

 

 

 



 

Βάθος πεδίου: Το βάθος πεδίου είναι ένας φωτογραφικός όρος ο 
οποίος αναφέρεται σε μια ζώνη με αποδεκτά ευκρινή εστίαση μπροστά 
και πίσω από το πραγματικό σημείο εστίασης. Με απλά λόγια, εάν 
εστιάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάποιες περιοχές μπροστά και 
πίσω από αυτό το σημείο θα είναι ευκρινείς. Η περιοχή αυτή είναι το 
"βάθος πεδίου" 

 

 

 

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. 


