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ΕΙΔΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (Δέσποινα Γκιργκινούδη) 

Η επιστημονική φωτογραφία είναι τόσο εντυπωσιακή όσο και 

χρήσιμη. Χάρη σε νέες φωτογραφικές μεθόδους μπορούμε να 

μελετάμε με μεγαλύτερη ευκολία τα πιο μικρά σωματίδια που 

ζουν γύρω μας αλλά και τα πιο μεγάλα ουράνια σώματα του 

Ηλιακού μας συστήματος. Μπορεί, για παράδειγμα, να 

χρησιμοποιήσουμε ένα φακό που να μεγεθύνει την εικόνα 

τόσο, ώστε να φωτογραφήσουμε ένα έντομο, ή ένα μικρόβιο, 

απειροελάχιστα μικρό που δεν μπορούμε να το διακρίνουμε 

με γυμνό μάτι. Ή να φέρει τόσο πολύ κοντά μας ένα 

αντικείμενο, ώστε να μπορούμε να φωτογραφήσουμε, για 

παράδειγμα, τους δακτυλίους του Κρόνου, κάτι που και πάλι 

δεν μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι. 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ 

 

Ως μικροφωτογραφία εννοούμε τη φωτογράφιση θεμάτων 
(αντικειμένων) που δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι ή δεν είναι 
αρκετά ευκρινή και επομένως η φωτογράφισή τους απαιτεί 
κάποιας μορφής μεγεθυντική συσκευή, δηλαδή ένα 
μεγεθυντικό φακό, ένα μικροσκόπιο κλπ. Το ηλεκτρονικό 
μικροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε και να αναλύσουμε 
ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια που υπάρχουν στον 
πλανήτη και αδυνατούμε να τα διακρίνουμε με γυμνό μάτι. 

http://www.ebay.com/itm/OMAX-40X-2500X-LED-Digital-Lab-Trinocular-Compound-Microscope-with-5MP-Camera-/401065665992




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΚΟΣΜΟ 

 
Όλοι οι αστέρες που το μάτι μπορεί να διακρίνει στον ουρανό ανήκουν στον γαλαξία 
αλλά πέρα από αυτά τα σχετικά κοντινά άστρα, ο γαλαξίας εμφανίζεται ως μία θολή 
λωρίδα λευκού φωτός που κυριαρχεί στο σύνολο της ουράνιας σφαίρας.  Είναι ορατός 
με γυμνό μάτι και συνεπώς μπορεί να φωτογραφιθεί με μία απλά κάμερα αλλά και πάλι 
είναι ένα εντυπωσιακό φωτογραφίσιμο κομμάτι του μακρόκοσμου. 
Υπάρχουν δορυφόροι που έχουν την δυνατότητα να παρέχουν είκονες υψηλής 
ανάλυσης τόσο για εμπόρικη όσο και επιστημονική χρήση. Τέτοιοι έχουν τεθεί σε 
τροχιά από διαστημικούς οργανισμούς τόσο των ΗΠΑ όσο και της Κίνας και 
φωτογραφίζουν κοντινά ουράνια σώματα μέχρι και σήμερα.  
Υπάρχουν τηλεσκόπια που βρίσκονται τοποθετημένα σε διάφορες περιοχές της Γης. 
Αυτά έχουν την δυνατότητα να φωτογραφίζουν το διάστημα αλλά συχνά όπως και το 
ανθρώπινο μάτι ξεγελούνται από τα ατμοσφαιρικά αέρια.  







ΥΠΟΒΡΗΧΙΑ/ΕΝΑΕΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (Δήμητρα Βασαλάκη) 

ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ: 

 

Ως αεροφωτογραφία χαρακτηρίζεται γενικά οποιαδήποτε φωτογραφία της γήινης 

επιφάνειας (ξηράς ή θάλασσας) που έχει ληφθεί από τον αέρα, δηλαδή από πτητικό 

μέσο, (αεροπλάνο, ελικόπτερο, αερόστατο κ.λπ.). Ανάλογα της διεύθυνσης του 

σημείου λήψης προς τον ορίζοντα αυτή διακρίνεται σε κατακόρυφη, κεκλιμένη και 

πλάγια αεροφωτογραφία. Στις κατακόρυφες ο άξονας λήψης (η γραμμή που συνδέει 

το σημείο λήψης με το κύριο σημείο της φωτογραφίας) είναι κατακόρυφος, ενώ στις 

κεκλιμένες σχηματίζει γωνία με την κατακόρυφο. 

Για πρώτη φορά λήψη αεροφωτογραφίας έγινε το 1858 από αερόστατο από τον 

Φελίξ Τουρνασόν, σε ύψος 80 μέτρων. Κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου 

Πολέμου έγιναν πάμπολλες πτήσεις, στρατιωτικού χαρακτήρα, ειδικά για 

φωτογραφική αναγνώριση περιοχών. Στη διάρκεια του μεσοπολέμου η χρήση της 

αεροφωτογραφίας για ειρηνικούς σκοπούς άρχισε να επεκτείνεται σε πολλούς 

τομείς εναέριας έρευνας, όπως στη χαρτογραφία, τοπογραφία, στις μετακινήσεις 

ζώων, εκθέσεις φυσικών καταστροφών κ.τ.λ. 





Για τη λήψη των αεροφωτογραφιών κατασκευάστηκαν ειδικοί τύποι φωτογραφικών 

μηχανών με μεγάλη εστιακή απόσταση και εύρος πεδίου, ώστε η λήψη να είναι 

συνεχής. Τόσο δε μεγάλη ήταν η εξέλιξη της αεροφωτογραφίας, ώστε τελικά, 

κατασκευάστηκαν ή διασκευάστηκαν και ειδικά αεροπλάνα για τέτοια δραστηριότητα, 

που ονομάζονται αεροφωτογραφικά. Εξέλιξη της αεροφωτογραφίας είναι η 

αεροβιντεοσκόπηση, η τεχνική της οποίας είναι παρόμοια με αυτή της 

αεροφωτογράφησης. 

Με τις αεροφωτογραφίες μπορούν να συνταχθούν χάρτες με διάφορες κλίμακες. 

Σήμερα οι αεροφωτογραφίες και οι δορυφορικές φωτογραφίες αποτελούν ένα από τα 

σύγχρονα και απαραίτητα μέσα έρευνας πολλών επιστημών, όπως π.χ. της Γεωλογίας, 

της Γεωμορφολογίας, της Ωκεανογραφίας, της Μετεωρολογίας, της Εδαφολογίας κ.ά. 

 





ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 

Η πρώτη φωτογραφία κάτω από το νερό τραβήχτηκε το 

1893 από τον Γάλλο Louis Boutan. 

 

Ο Μπράιαν Σκέρι (Brian Skerry) έχει περάσει 10.000 

ώρες κάτω από το βυθό παρέα με θαλάσσια πλάσματα 

και καρχαρίες.  

Ο Ντέιβιντ Φλίθαμ (David Fleetham) είναι ένας από 

τους πιο γνωστούς φωτογράφους του είδους και οι 

φωτογραφίες του φιλοξενήθηκαν σε περισσότερα από 

200 εξώφυλλα περιοδικών και σε συλλογές 50 χωρών. 





Γενικά με τον όρο φωτορεπορτάζ χαρακτηρίζεται η κάλυψη  μιας ειδησεογραφίας 

με φωτογραφία και εξελικτικά με βίντεο. Το φωτορεπορτάζ αποτελεί μία επιμέρους 

μορφή  δημοσιογραφίας. 

  

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ  

Ανάλογα του θέματος λαμβάνει και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό π.χ. πολιτικό, 

πολεμικό, ναυτικό, αθλητικό, κ.λπ. Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός καλού 

φωτορεπορτάζ είναι: η επικαιρότητα, η αντικειμενικότητα, καθώς και η πολιτιστική 

διάθεση. 

 

Γενικά από την αρχή που εμφανίστηκε η φωτογραφία φέρεται να υπηρέτησε τον 

τύπο. Στην ανακάλυψη αυτής οφείλεται και η εμφάνιση των πρώτων 

εικονογραφημένων περιοδικών 

 

Στο φωτορεπορτάζ κυρίαρχο στοιχείο επιτυχίας θεωρείται η ικανότητα του 

φωτορεπόρτερ να πετύχει να συλλάβει ακριβώς εκείνο το σημαντικό στοιχείο μιας 

δράσης ή ενός γενικότερου θέματος μέσα σ΄ ένα δευτερόλεπτο που θα πρέπει 

χειρίζοντας τη φωτογραφική μηχανή του με ταχύτητα και ακρίβεια να το αναδείξει και 

να το μεταβάλλει σε φωτογραφικό στιγμιότυπο άξιο να διατηρηθεί στο χρόνο. 

  



Ο Ούγγρος Αντρέ Κερτές στη δεκαετία του 1920 

 

    

        Για παραδειγμα μια πολύ γνωστή του φωτογραφία: 

 

Ο Γάλλος Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν 

 

       Για παραδειγμα μια πολύ γνωστή του φωτογραφία: 

 



Εικαστική Φωτογραφία 

 

 Αν και η πρώτη φωτογραφία αποτυπώθηκε το 1826, 

χρειάστηκε τουλάχιστον μισός αιώνας προκειμένου να γίνει 

η φωτογραφία αποδεκτή ως αυτόνομη και ανεξάρτητη τέχνη. 

Είναι ωστόσο γεγονός ότι, ακόμα και σήμερα, αμφισβητείται 

από πολλούς η φωτογραφία ως μορφή τέχνης, θεωρούμενη 

περισσότερο ως μια τεχνική ρεαλιστικής αναπαραγωγής 

εικόνων. Φωτογράφοι όπως ο Ανρί Καρτιέ Μπρεσόν, ο 

Αντρέ Κερτέζ και ο Άλφρεντ Στίγκλιτς (Alfred Stieglitz) 

θεωρείται πως έδωσαν σπουδαία δείγματα φωτογραφίας 

τέχνης. 

 Οι ζωγράφοι επηρεάστηκαν από την φωτογραφία και την 

χρησιμοποίησαν με πολλούς τρόπους.  

Καλλιτέχνες της Ποπ Αρτ ενέταξαν στα έργα τους 

φωτογραφικό υλικό από την καθημερινότητα και την 

επικαιρότητα. 
 



Ο Άντι Γουόρχολ (Αμερικανός) 

χρησιμοποίησε φωτογραφίες ειδώλων 

(Έλβις Πρίσλεϊ, Μέριλιν Μονρόου) και 

άλλες με συμβολικό περιεχόμενο, τις 

οποίες αναπαρήγαγε σε πολλές 

αποχρώσεις με τη μέθοδο της 

μεταξοτυπίας.  

 

 

 

 

 

 

 

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ ( Άγγλος) χρησιμοποίησε 

φωτογραφίες, λήψεις του ίδιου θέματος 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες, τις 

οποίες συνδύασε έτσι ώστε να 

δημιουργείται μια άλλη όψη της 

πραγματικότητας.  



Ο Νίκος Κεσσανλής (εκπρόσωπος της 

μοντέρνας τέχνης στην Ελλάδα, 1930-

2004) χρησιμοποίησε διάφορες τεχνικές 

για να δημιουργήσει τα έργα του. 

Ασχολούμενος περισσότερο με την 

φωτογραφία, την εκτύπωνε επάνω σε 

διάφορα υλικά (τσαλακωμένο χαρτί, 

μουσαμά, φωτοευαίσθητο πανί), την 

παραμόρφωνε και συνέθετε τη νέα εικόνα 

ώστε να μην είναι άμεσα αντιληπτή από 

τον θεατή.  



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Κάνοντας αυτή την εργασία μάθαμε ότι η τέχνη της φωτογραφίας δεν 

περιορίζεται μονάχα σε αυτή της καλλιτεχνικής φύσεως. Πιστεύουμε ότι 

κάθε φωτογραφία έχει την δική της ταυτότητα και την δική της γοητεία. 

Μπορούμε να κερδίσουμε πολλά με την μελέτη των διαφόρων 

φωτογραφικών ειδών αφού κάθε ένα από αυτά έχει κάτι να μας δειδάξει 

είτε αυτό είναι επιστημονικό είτε προς δική μας ευχαρίστηση και 

πληροφόρηση, και αφού μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις υπάρχει άραγε 

καλύτερος τρόπος να μάθουμε για την τέχνη αυτή πέρα από μία εργασία 

για την ίδια την φωτογραφία και τα είδη της; 

Ελπίζουμε να σας άρεσε αυτή η εργασία όσο άρεσε σε εμάς η 

προετοιμασία της. 

 


