


ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Η ιστορία των μεταφορών είναι συνυφασμένη με την ύπαρξη 
της ανθρώπινης ζωής. Ο πρωτόγονος άνθρωπος 
μετακινούνταν βαδίζοντας σε αναζήτηση τροφής ή από 
περιέργεια να γνωρίσει το περιβάλλον του, ή ακόμα και για 
την προστασία του από τους διάφορους φυσικούς κινδύνους 
(όπως σε αναζήτηση κάποιου καταφυγίου - σπηλιάς). 
Γρήγορα όμως κατάλαβε ότι οι φυσικές του αντοχές για να 
διανύει μεγάλες αποστάσεις ήταν περιορισμένες και πολύ 
περισσότερο περιορισμένη η ικανότητά του να μεταφέρει 
βάρη σε σημαντικές αποστάσεις. 

 

Οι αδυναμίες αυτές οδήγησαν τον άνθρωπο σε αναζήτηση 
διαφόρων μέσων μεταφοράς τόσο για τον ίδιο όσο και για τα 
αγαθά του, ξεκινώντας αρχικά τη χρησιμοποίηση ζώων στη 
ξηρά και από το πρωτόγονο μονόξυλο στις λίμνες και τους 
ποταμούς βγήκε στη θάλασσα. Έτσι παράλληλα με τις 
καταπληκτικές του εφευρέσεις έφθασε από τον τροχό, το 
κουπί, το πανί και τον ατμό στους σύγχρονους 
αεροστρόβιλους των εξελιγμένων σύγχρονων μέσων 
μεταφορών. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Επικοινωνία είναι η διαδικασία της ανταλλαγής 
πληροφορίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών για 
τα οποία η πληροφορία έχει νόημα, οπότε αποκτά 



νόημα και η ανταλλαγή της ως πράξη. Επικοινωνία 
έχουμε για παράδειγμα μεταξύ έμβιων όντων με την 
ανταλλαγή σκέψεων, μηνυμάτων, συναισθημάτων ή 
πληροφορίας μέσω της ομιλίας, της εικόνας, της 
γραφής, της συμπεριφοράς κλπ 

 

Η επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία ένας 
πομπός Α (άνθρωπος ή ομάδα) μεταβιβάζει 
πληροφορίες, σκέψεις, ιδέες ή συναισθήματα σε ένα 
δέκτη Β (άνθρωπος ή ομάδα) με στόχο να ενεργήσει 
πάνω του με τρόπο ώστε να προκαλέσει σε αυτόν την 
εμφάνιση ιδεών, πράξεων ή συναισθημάτων και σε 
τελική ανάλυση να επηρεάσει την κατάστασή του και 
τη συμπεριφορά του [1]. 

 

Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία συναλλαγής 
μηνυμάτων που δεν συμβαίνει απαραίτητα μεταξύ 
ανθρώπινων όντων, αλλά κάθε οργανισμού ή μηχανής 
που είναι σε θέση να λάβει και να στείλει μηνύματα ή 
σήματα που επενεργούν στην πνευματική ή φυσική 
του κατάσταση ή στη συμπεριφορά του. Η 
επικοινωνία μπορεί να είναι είτε αυθόρμητη και 
φυσική είτε (όταν αφορά ανθρώπινη κατασκευή) 
προσχεδιασμένη και κωδικοποιημένη συνειδητά και 

προσεκτικά.ΤΑ2: 



1) Πολλοί ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να 
κατασκευάσουν ένα μηχάνημα που θα μπορούσε να 
μεταβιβάσει τον ήχο διαμέσου του ηλεκτρισμού. Αυτό 
το κατάφερε ο Αμερικανός φυσικός Αλεξάντερ 
Γκράχαμ Μπελ το 1876.[1] Η συσκευή που 
χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε μια ελαστική 
μεμβράνη από σίδηρο, η οποία βρισκόταν μπροστά 
από σιδηρομαγνητικό πυρήνα, περιτυλιγμένο με 
μονωμένο αγωγό. Μια γραμμή από δυο καλώδια 
συνέδεε τη συσκευή αυτή με μια άλλη παρόμοια. Και 
οι δυο συσκευές χρησιμοποιήθηκαν ως δέκτες και ως 
πομποί. Στη συσκευή του Μπελ η φωνή έπεφτε πάνω 
στη μεμβράνη και την έκανε να πάλλεται. Η 
συσκευή αυτή χρησίμευε μόνο για ομιλίες σε κοντινή 
απόσταση. 

 

2)Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι (Guglielmo Marconi, 25 Απριλίου 

1874 - 20 Ιουλίου 1937) ήταν Ιταλός εφευρέτης, γνωστός ως ο 
πατέρας της εκπομπής ραδιοκυμάτων σε μεγάλη απόσταση [1] 
και για την ανάπτυξη του Νόμου του Μαρκόνι και ενός 
ραδιοτηλεγραφικού συστήματος. Ο Μαρκόνι συχνά 
πιστώνεται ως ο εφευρέτης του ραδιοφώνου και το 1909 



μοιράστηκε το Βραβείο Νόμπελ Φυσικής με τον Καρλ 
Φέρντιναντ Μπράουν για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της 
ασύρματης τηλεγραφίας[2]. 

 

3)Ποδήλατο ονομάζεται το δίτροχο (μερικές φορές τρίτροχο) 

όχημα, που κινείται καθώς ο αναβάτης του χρησιμοποιεί τη 
μυϊκή δύναμη των ποδιών του. Το ποδήλατο αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα διαδεδομένο μεταφορικό μέσο. Το 1839, ο 
Σκωτσέζος σιδηρουργός Κιρκπάτρικ Μακμίλαν σχεδιάζει την 
‘velocipede’. Ο Μακμίλαν βελτίωσε την κατασκευή του Φον 
Ντράις, εισάγοντας τη χρήση των πεταλιών, συνδεδεμένων με 
ράβδους με τον οπίσθιο τροχό. O αναβάτης δεν ήταν πλέον 
αναγκασμένος να φέρνει τα πόδια του σε επαφή με το 
έδαφος, κάτι που περιόριζε σημαντικά την ταχύτητα του 
οχήματος. Είκοσι χρόνια αργότερα, το 1860, ο Γάλλος Πιέρ 
Μισώ αλλάζει το σχέδιο της velocipede, συνδέοντας τα 
πετάλια απευθείας με τον μπροστινό τροχό. O Μισώ θα 
εισάγει τη χρήση συμπαγούς καουτσούκ στους τροχούς, 
δείχνοντας ουσιαστικά το δρόμο προς τα γνωστά στις μέρες 
μας λάστιχα. Το 1870 οι Βρετανοί Τζέιμς Στάρλεϋ και Γουίλλιαμ 
Χίλμαν σχεδιάζουν ένα ποδήλατο με αρκετά μεγαλύτερο 
μπροστινό τροχό. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνουν την 
εκπληκτική, για την εποχή, ταχύτητα των 24 χλμ/ώρα. Το 



μοντέλο που κατασκεύασαν ονομάστηκε ‘ariel’ και ήταν το 
πρώτο ποδήλατο εξ’ ολοκλήρου κατασκευασμένο από 
μέταλλο.      

 

4)Οι αδελφοί Ράιτ, Όρβιλ (Orville Wright, 19 Αυγούστου 

1871 – 30 Ιανουαρίου 1948) και Γουίλμπουρ (Wilbur Wright, 
16 Απριλίου 1867 – 30 Μαΐου 1912), είναι οι δύο Αμερικανοί 
στους οποίους αποδίδεται[1][2][3] η εφεύρεση και κατασκευή 
του πρώτου επιτυχημένου αεροπλάνου στον κόσμο και η 
πραγματοποίηση της πρώτης ελεγχόμενης, μηχανικά 
προωθούμενης και με διάρκεια, βαρύτερης από τον αέρα, 
ανθρώπινης πτήσης στις 17 Δεκεμβρίου 1903. Την ιστορική 
αυτή πτήση τους επιχείρησαν στο Κίτυ Χωκ στη Βόρεια 
Καρολίνα, με το διπλάνο τους "Φλάιερ" που έφερε κινητήρα 
12 ίππων που κινούσε δύο έλικες. Η πτήση εκτελέστηκε με 
τέσσερις δοκιμές, διάρκειας 12, 13, 15 και 59 δευτερολέπτων. 
Κατά την τελευταία διανύθηκε απόσταση 260 μέτρα. 

 

Στα επόμενα δύο χρόνια τα αδέλφια εξέλιξαν την πτητική 
μηχανή τους στο πρώτο πρακτικό αεροσκάφος σταθερής 
πτέρυγας. Παρόλο που δεν υπήρξαν οι πρώτοι που 
κατασκεύασαν και πέταξαν πειραματικά αεροσκάφη, οι 



αδελφοί Ράιτ ήταν οι πρώτοι που εφηύραν τις επιφάνειες 
ελέγχου του αεροσκάφους, γεγονός που κατέστησε την πτήση 
αεροσκαφών σταθερής πτέρυγας εφικτή. 

 

5)Το 1709 ο Πορτογάλος κληρικός Μπαρτολομέου ντε 

Γκουσμάο (Bartolomeu de Gusmão) έφτιαξε ένα αερόστατο 
που γεμίστηκε με θερμό αέρα και υψώθηκε μέσα σε ένα 
δωμάτιο στη Λισαβόνα. Επίσης υποτίθεται ότι έφτιαξε ένα 
άλλο αερόστατο με το όνομα Πασσαρόλα (Passarola) και 
αποπειράθηκε να ανυψώσει τον εαυτό του από το Κάστρο του 
Αγίου Γεωργίου (Saint George Castle) στη Λισαβόνα, αλλά 
κατάφερε μόνο να προσγειωθεί αβλαβώς περίπου ένα (1) 
χιλιόμετρο μακρυά. Αυτός ο ισχυρισμός δεν είναι γενικά 
αναγνωρισμένος από τους ιστορικούς της πτήσης έξω από τις 
πορτογαλόφωνες κοινότητες, ιδιαίτερα από τη Διεθνή 
Αεροναυτική Ομοσπονδία (FAI: Fédération Aéronautique 
Internationale) 

 

Μετά την εργασία του Χένρι Κάβεντις (Henry Cavendish) πάνω 
στο υδρογόνο, ο Τζόζεφ Μπλακ (Joseph Black) πρότεινε ότι ένα 
αερόστατο γεμάτο με υδρογόνο θα ήταν ικανό να ανυψωθεί 
στον αέρα. 



 

Το 1782 ο Ναπολιτάνος Τιβέριος Καβάλο παρουσίασε σε 
μεγάλο κοινό που είχε συγκεντρωθεί στην έδρα της Βασιλικής 
Εταιρίας του Λονδίνου, μία έκθεσή του στη οποία και 
βεβαίωνε ότι: "οποιοδήποτε περίβλημα του οποίου το 
περιεχόμενο θα ήταν υδρογόνο τούτο θα μπορούσε στον αέρα 
ν΄ ανυψωθεί", παρουσιάζοντας επιτυχή πειράματα με 
μπαλόνια από έντερα βοδιού. Αναμφίβολα και αυτή η 
ιδιοφυΐα της μελέτης και των πειραμάτων διευκόλυνε τελικά 
τη λύση του προβλήματος που τόσο καιρό αντιμετώπιζαν 
τόσοι μελετητές. 

 

6)Ο Καρλ Φρήντριχ Μπεντς πήρξε Γερμανός μηχανικός και 

εφευρέτης. Γεννήθηκε στην Καρλσρούη της νοτιοδυτικής 
Γερμανίας το 1844 και εκπαιδεύτηκε στον χώρο της μηχανικής 
από σχετικά μικρή ηλικία. Άνοιξε δικό του μηχανουργικό 
εργαστήριο στο Μανχάιμ το 1863 και από το 1877 άρχισε να 
πειραματίζεται αρχικά σε μηχανές με δίχρονο κινητήρα. 
Ύστερα από πολυετείς έρευνες, το 1885, κατασκεύασε το 
πρώτο αυτοκινούμενο όχημα, το οποίο ήταν τρίτροχο. Το 
όχημα αυτό ήταν το πρώτο αυτοκίνητο, με την σύγχρονη 
έννοια, που λειτουργούσε με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο 
Καρλ Μπεντς κατοχύρωσε την εφεύρεσή του με δίπλωμα 



ευρεσιτεχνίας, στις 28 Ιανουαρίου 1886.’Hδη από το 1883 ο 
Μπεντς είχε ιδρύσει δική του εταιρεία, την Benz&Co (Μπεντς 
& Σια) που κατασκεύαζε στατικές (μη κινούμενες) μηχανές 
εσωτερικής καύσης. Το 1893 η εταιρεία του κατασκεύασε το 
πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο. 

 

7)Το 1861 τυπώνεται η πρώτη έγχρωμη φωτογραφία και το 

1871 έχουμε την μέθοδο των φύλλων ζελατίνης. Το 1880 
ιδρύεται η Kodak, ενώ το 1936 δημιουργείται η μηχανή SLR 
(Single Lens Reflex). Το 1957 έχουμε την πρώτη ψηφιακή 
φωτογραφία, και το 1975 την πρώτη ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή με κασέτα. Τα κινητά με κάμερα παρουσιάζονται το 
2000 και τέσσερα χρόνια μετά ιδρύεται το γνωστό σε όλους 
μας Facebook, ενώ από το 2010 εμφανίστηκε και το Instagram

 



8) Ο Τζον Λόγκι Μπερντ (John Logie Baird, 14 Αυγούστου 

1888 - 1946) ήταν Σκώτος μηχανικός, ο πρώτος στην Ιστορία 
που, χρησιμοποιώντας μηχανικό σύστημα σάρωσης, 
κατόρθωσε να αναμεταδόσει εικόνες από ένα σημείο σε άλλο, 
όπως κάνει η σημερινή τηλεόραση, της οποίας θεωρείται ο 
εφευρέτης. Αρχικά φοίτησε στην Larchfield Academy στο 
Χέλενσμπεργκ. Ολοκληρώνοντας την εκεί εκπαίδευσή του 
φοίτησε αρχικά στο Royal Technical College στη Γλασκώβη (το 
σημερινό Strathclyde University) και, ολοκληρώνοντας τις εκεί 
σπουδές του, στο Πανεπιστήμιο τη Γλασκώβης.[2] Το 
ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου διέκοψε τις σπουδές 
του σε αυτό, τις οποίες ποτέ δεν ολοκλήρωσε.[3] Λόγω της 
κακής του υγείας δεν έγινε δεκτός για θητεία στο Στρατό. Για 
μικρό χρονικό διάστημα απασχολήθηκε ως επιβλέπων 
μηχανικός στην ηλεκτροπαραγωγό εταιρεία "Clyde Valley 
Electrical Power Company" και με τη λήξη του Πολέμου 
αποφάσισε να ασχοληθεί με δική του επιχείρηση.[1] Αρχικά 
ασχολήθηκε με μια επιχείρηση κατασκευής και εμπορίας 
υδροαπορροφητικών καλτσών, αλλά το 1919 την πούλησε και 
αποφάσισε να φύγει από τη Βρετανία. Το Νοέμβριο του 1919 
εγκαταστάθηκε στο Πορτ οβ Σπέιν (Port of Spain) του 
Τρίνινταντ και ασχολήθηκε με την παρασκευή μαρμελάδας και 
ζελέ από γκουάβα. Ο Μπερντ ήταν ο πρώτος Βρετανός που 
τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο από την International Faculty of 
Science το 1937.Ο Τζον Λόγκι Μπερντ απεβίωσε στον ύπνο του 
στις 14 Ιουνίου 1946 στην κατοικία του στο Μπέξχιλ (Bexhill), 
λίγες μέρες μετά την παρουσίαση της ευρείας οθόνης των 28 
ιντσών στο ξενοδοχείο "Σαβόι" του Λονδίνου. 



 

9)Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής είναι μια μηχανή 

κατασκευασμένη κυρίως από ψηφιακά ηλεκτρονικά 
κυκλώματα και δευτερεόντως από ηλεκτρικά και μηχανικά 
συστήματα και έχει ως σκοπό να επεξεργάζεται δεδομένα για 
να παράγει πληρφορίες. Ο υπολογιστής είναι ένα 
αυτοματοποιημένο, ηλεκτρικό και ψηφιακό 
επαναπρογραμματιζόμενο σύστημα γενικής χρήσης, το οποίο 
μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα βάσει ενός συνόλου 
προκαθορισμένων οδηγιών που συνολικά ονομάζονται 
προγράμματα. ο υλικό του υπολογιστή (computing hardware) 
αποτελεί σημαντικό τμήμα της υπολογιστικής διαδικασίας και 
της αποθήκευσης δεδομένων. Η αρχική μορφή του υλικού των 
υπολογιστικών συσκευών ήταν, πιθανότατα, κάποια ράβδος με 
εγκοπές. Μεταγενέστερα βοηθήματα αποθήκευσης 
πληροφοριών είναι τα Φοινικικά πήλινα σχήματα, που 
αντιπροσώπευαν τον αριθμό αντικειμένων (ζώων ή καρπών) 
σε δοχεία. Παρόμοιοι «αριθμοί» έχουν βρεθεί σε Μινωικές 
ανασκαφές. Αυτά φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν από 
εμπόρους, λογιστές και κυβερνητικούς αξιωματούχους της 
εποχής. 



 

10)Η εφεύρεση της άμαξας συμπίπτει με την επινόηση του 

τροχού. Φαίνεται ότι πρώτοι χρησιμοποίησαν τα αμάξια οι 
λαοί της Μεσοποταμίας, οι Σουμέριοι και οι Χετταίοι και όχι οι 
Ασσύριοι όπως πίστευαν παλιότερα. Πρώτοι οι Αιγύπτιοι 
εφεύραν τον τροχό με μεταλλική στεφάνη και τον ακτινωτό 
τροχό, που αργότερα τελειοποίησαν οι Ασσύριοι. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στις πρώτες άμαξες οι ρόδες ήταν 
καρφωμένες στον άξονα, ενώ αργότερα τελειοποιούνται και οι 
ρόδες γυρίζουν ελεύθερες, γύρω από του ακίνητο άξονα. 

 Στην αρχαία Ελλάδα, συνηθέστερος τύπος άμαξας ήταν το 
άρμα. Το άρμα αποτελούνταν από μια επίπεδη βάση 
προφυλαγμένη από μπροστά και ανοιχτή από πίσω. Ο οδηγός 
στεκόταν όρθιος. Το άρμα ήταν δίτροχο γιατί δεν είχε βρεθεί 
ακόμη ο τρόπος ν' αλλάζουν διεύθυνση οι ρόδες και έτσι ο 
χειρισμός τετράτροχης άμαξας ήταν πολύ δύσκολος. Το άρμα 
χρησιμοποιούταν στις μάχες, στο κυνήγι, στις ιπποδρομίες, 
στις γιορτές και στους περίπατους. 



 Οι Ρωμαίοι, εκτός από το τέθριππο άρμα, χρησιμοποίησαν για 
τα ταξίδια άμαξες μεγαλύτερες, με τέσσερις τροχούς, που 
υπήρχε τρόπος να ταξιδέψει κανείς καθιστός. Είχαν γίνει στο 
μεταξύ προσπάθειες να συρθούν άμαξες από περισσότερα του 
ενός ζώα, πράγμα που συντέλεσε πολύ στην ανάπτυξη της 
άμαξας. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 3-4-5-6: 
Οι φωτογραφικές μηχανές από το παρελθόν έως και 
σήμερα: Υπάρχουν φωτογραφίες που είναι πραγματικά 
έργα τέχνης, άλλες που είναι ιστορικές μαρτυρίες, 
φωτογραφίες που μπορούν να μεταβάλουν την διάθεση 
και τα συναισθήματα ενός ανθρώπου σε λίγα μονο 
λεπτά και φωτογραφίες που έριξαν κυβερνήσεις. 
Συνεπώς,  η αποτύπωση της εικόνας σε χαρτί αποτελεί 
μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του 
ανθρώπινου πολιτισμού και μια τεχνολογική και 
επιστημονική εξέλιξη. Eίναι μια διαφορετική μορφή 



τέχνης. Μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη της 
φωτογραφίας, από τα αρχαιοελληνικά χρόνια μέχρι και 
σήμερα είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. 

 

Γύρω στο 350 π.κ.ε. Ο Αριστοτέλης περιγράφει τον 
τρόπο που λειτουργεί η camera obscura, η απλούστερη 
μορφή μηχανής, που στην ουσία καθρεπτίζει την εικόνα 
που βλέπουμε από το σκόπευτρο. 

 

Το 1000. μ.κ.ε. Ο Άραβας σοφός Αλχαζέν, μετέφρασε 
την περιγραφή της μηχανής του Αριστοτέλη στη γλώσσα 
του για τον λαό του. 

 

Το 1490 η camera obscura ήταν η πρώτη μεταφερόμενη 
φωτογραφική κατασκευή. Δεν μπορούμε να την πούμε 
ακριβώς φωτογραφική μηχανή, διότι δεν διέθετε φιλμ 
και φακό. Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, γνώριζε και 
πιθανότατα χρησιμοποιούσε τις δυνατότητες αυτής της 
κατασκευής. 

 

Το 1530 ο Ντανιέλ Μπαρμπάρο τοποθέτησε πρώτος τον 
φακό στην camera obscura για καλύτερα 
αποτελέσματα. 

 



Το 1550 ο Τζιρόλαμο Καρντάνο τοποθέτησε στο φακό 
και το μηχανισμό των διαφραγμάτων για να πετυχαίνει 
μεγαλύτερη ευκρίνεια. 

 

Το 1558 ο Τζιοβάνι Μπατίστα Ντέλα Πόρτα, στο βιβλίο 
του που ασχολείται με τη φύση, σχεδιάζει και δίνει 
πλήρη περιγραφή της camera obscura. 

 

Το 1604 ο Ιταλός, φυσικός, Άγγελος Σάλα, παρατήρησε 
ότι κάποιες ενώσεις του αργύρου, άλλαζαν χρώμα στο 
φως του ήλιου, μαύριζαν. Δεν βρήκε όμως κάποιο 
τρόπο για να διατηρήσει αυτήν την αλλαγή. 

 

Γύρω στο 1600-1620 φαίνεται ότι εμφανίστηκε η πρώτη 
φορητή μηχανή σε λογικές διαστάσεις, ώστε να 
μεταφέρεται απο δύο άτομα, camera obscura, 
πρόγονος της σημερινής φωτογραφικής μηχανής. Τη 
χρησιμοποιούσε ο αυστριακής καταγωγής αστρονόμος 
Γιόχαν Κέπλερ. Με αυτή σκιτσάριζε σε μεγάλο μέγεθος 
χαρτιού τοπία με μεγάλη ακρίβεια. Στην κυριολεξία 
έστηνε μια σκηνή σε ένα χώρο, κλείνονταν μέσα και 
σχεδίαζε με το λίγο φως που περνούσε μέσα από το 
υποτυπώδες οπτικό σύστημα. Σήμερα το κάνουμε  
απλά με ένα κλικ. 



 

Το 1676 έχουμε την πρώτη μηχανή με μεταβλητή 
εστιακή απόσταση και καθρέπτη αναστροφής της 
εικόνας, κατασκευή του Γιόχαν Στουρμ, γερμανού 
μαθηματικού. 

 

Μετά τα πράγματα δείχνουν πως φωτομηχανικά δεν 
μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα ακόμη, 
χρειαζόταν και η χημεία. Μέχρι την εμφάνιση της 
δαγεροτυπίας (είδος φωτογραφικής αποτύπωσης 
http://el.wikipedia.org/wiki/Νταγκεροτυπία) οι μηχανές 
αυτές χρησιμοποιούσαν απλό χαρτί, πάνω στο οποίο 
σκιτσάριζαν το είδωλο. Πολλοί ζωγράφοι βρήκαν την 
κατασκευή αυτή πολύτιμη στο να σχεδιάζουν με 
ακρίβεια εικόνες με προοπτική και τοπία. Είναι 
μυστήριο όμως γιατί αργότερα μερικοί από αυτούς δεν 
δέχονταν τη φωτογραφία ως μορφή τέχνης. 

 

Το 1725 ένας ακόμη ερευνητής, ο Γερμανός Ιωάννης 
Σουλτζ, κατάφερε να πάρει μια εφήμερη φωτογραφία 
χρησιμοποιώντας άλατα αργύρου, που άφηνε να 
εκτεθούν στο φως του ήλιου. 

 



Το 1800 ο Σερ Γουίλιαμ Χέρσελ ανακαλύπτει την 
υπέρυθρη ακτινοβολία. Σήμερα έχουμε το υπέρυθρο 
φιλμ που δίνει φωτογραφίες με βάση τον υπέρυθρο 
φωτισμό, γι’ αυτό και τα αποτελέσματα είναι 
διαφορετικά από αυτό που βλέπουν τα μάτια μας. 

 

Το 1802 οι Ντάουι και Γουέντζγουντ καταφέρνουν να 
εκτυπώσουν περιγράμματα διαφόρων αντικειμένων, 
χωρίς τη χρήση φωτογραφικής μηχανής ή μηχανής 
εκτύπωσης. Τα είδωλα αυτά δεν μπορούν ακόμη να τα 
σταθεροποιήσουν με τη στερέωση που θα 
ανακαλυφθεί λίγα χρόνια αργότερα. 

 

Το 1816 ο Νιεπς παίρνει τις πρώτες πειραματικές 
φωτογραφίες αντικειμένων, χωρίς φωτογραφική 
μηχανή, που ακόμη όμως δεν μπορεί να 
σταθεροποιήσει. 

 

Το 1821 ο Σερ Τζον Χέρσελ χρησιμοποιεί το υποσουλφίτ 
(βασικό συστατικό του στερεωτή, το θειοθειϊκό νάτριο) 
και πετυχαίνει να σταθεροποιήσει το είδωλο. Η 
πραγματική εφαρμογή όμως της χρήσης αυτής θα έρθει 
αργότερα (1839). 

 



Το 1826 ο Νιεπς είναι ο πρώτος που κατάφερε να 
καταγράψει εικόνες με τη βοήθεια του φωτός και να τις 
διατηρεί. Ο πρώτος αυτός φωτογράφος πέθανε σαν 
όλους τους πρωτοπόρους, φτωχός και άγνωστος. 

 

Το 1829 ο Νιεπς και ο Νταγκέρ υπογράφουν ένα 
συμβόλαιο συνεργασίας και αρχίζουν να ενημερώνουν 
ο ένας τον άλλον για την πρόοδό τους πάνω στη 
φωτογραφία. 

 

Το 1833 ο Φοξ Ταμπλότ στην Αγγλία ήταν ακόμη ένας 
ανήσυχος μαθηματικός, που είχε τις ίδιες ιδέες με τον 
Νταγκέρ και τον Νιεπς, αλλά αγνοούσε τι είχαν 
καταφέρει. Κατάφερε να πάρει αρνητικές φωτογραφίες 
σε χαρτί και να τις σταθεροποιήσει. Το 1835 η πρώτη 
αρνητική φωτογραφία του Τάλμποτσε χαρτί, το 
παράθυρο του σπιτιού του, ήταν γεγονός. 

 

Το 1837 ο Νταγκέρ χρησιμοποιεί το θαλασσινό αλάτι 
για να σταθεροποιεί τις δαγεροτυπίες του.Το 1839 είναι 
η χρονιά δημοσιοποίησης της εφεύρεσης της 
φωτογραφίας στη Γαλλία. Η Ακαδημία των Επιστημών 
αναγνωρίζει επίσημα τη μέθοδο του Νταγκέρ 
(Daguerre). 



 

Το 1839 ένας ακόμη Γάλλος, δημόσιος υπάλληλος, ο 
Ιππόλυτος Μπαγιάρ, κατάφερε να παίρνει θετικές 
φωτογραφίες σε χαρτί και να παρουσιάσει την πρώτη 
φωτογραφική έκθεση. 

 

Το 1840 ο Γουόλκοτ ανοίγει το πρώτο φωτογραφείο στη 
Νέα Υόρκη για φωτογράφηση πορτρέτων. Σχεδιάζεται ο 
πρώτος φωτογραφικός φακός που έγινε με 
μαθηματικούς τύπους και κατασκευάστηκε λίγο 
αργότερα από τον Βοϊκτλάιντερ. 

 

Το 1841 ο Τάμπλοτ είχε τελειοποιήσει την εφεύρεσή 
του, οι χρόνοι έκθεσης ήταν περίπου 30 δευτερόλεπτα 
και έβγαζε ανάτυπα ξαναφωτογραφίζοντας την πρώτη 
αρνητική φωτογραφία. Ο Τάμπλοτ αποκτά την 
ευρεσιτεχνία της φωτογραφικής μεθόδου του 
αρνητικό/θετικό πάνω σε χαρτιά ιωδιούχου αργύρου. 
Την πατέντα του ονομάζει καλοτυπία (από το ελληνικό 
κάλλος). 

 

Το 1843, τέσσερα χρόνια μετά την αναγνώριση της 
εφεύρεσης της φωτογραφίας στη Γαλλία, έχουμε και 
στην Αγγλία ένα σημαντικό φωτογράφο, τον Οκτάβιο 



Χιλ. Οι φωτογραφίες του  ακόμη και σήμερα 
θεωρούνται αξεπέραστες. Μια ακόμη φωτογραφική 
μέθοδος, αυτή της καλοτυπίας, ανακαλύφθηκε από τον 
Φοξ Τάμπλοτ, περίπου την ίδια εποχή με τη 
δαγεροτυπία. 

 

Το 1844 εκδίδει ο Τάμπλοτ το πρώτο του βιβλίο με 
φωτογραφίες. 

 

Το 1846 ο Γάλλος, χημικός, Λουδοβίκος Μενάρ, 
ανακάλυψε ότι η νιτρική κυτταρίνη, όταν διαλυόταν σε 
μίγμα οινοπνεύματος και αιθέρα, έδινε ένα κολλώδες 
υγρό. Αυτό, όταν στέγνωνε γινόταν μια σκληρή, άχρωμη 
και διάφανη ουσία, το γνωστό ως κολλόδιο. Στην αρχή 
χρησιμοποιήθηκε στη χειρουργική. 

 

Το 1847 έχουμε την πρώτη πλάκα , το πρώτο αρνητικό 
φιλμ σε τζάμι. Παρουσιάστηκε στη Γαλλική Ακαδημία 
Επιστημών, από τον Άμπελ Νιέπς. Ήταν εύθραυστο και 
βαρύ υλικό και για τη συγκράτηση της ευαίσθητης στο 
φως επίστρωσης, είχε χρησιμοποιηθεί λεύκωμα αυγού. 
Την ίδια χρονιά τελειοποιείται η μέθοδος της 
καλοτυπίας. 

 



Το 1848 ο Νιέπς ντε Σαιν Βίκτορ χρησιμοποιεί το γυαλί 
σαν βάση των αρνητικών. 

 

Το 1849 ο Σερ Ντ. Μπριούστερ, ανακαλύπτει το 
στερεοσκόπιο 

 

Το 1850 ο  Άγγλος, χημικός, Ροβέρτος Μπίγκχαμ, 
πάντρεψε το κολλόδιο με τη φωτογραφία. Οι πλάκες 
αυτές φωτογράφιζαν όσο ακόμη το κολλόδιο ήταν σε 
υγρή μορφή, κάτι που δεν ήταν άνετο για ένα 
φωτογράφο στη δουλειά του. Το καλό όμως ήταν οι 
σύντομοι χρόνοι έκθεσης, γύρω στα πέντε 
δευτερόλεπτα. 

 

Το 1851 οι Σκοτ και Άρτσερ, αντικατέστησαν τη μέθοδο 
του υγρού κολλοδίου με πλάκες, που έγινε το κύριο 
σύστημα φωτογράφησης για αρκετά χρόνια μετά. Οι 
Γουίπλ και Τζόουνς ανακαλύπτουν μια παρόμοια 
μέθοδο στην Αμερική, όπου το πίσω μέρος του γυαλιού 
ήταν βαμμένο μαύρο, για να φαίνεται η φωτογραφία 
σαν θετική 

 

Το 1852 ο Α. Μάρτιν και η φεροτυπία του είναι μια 
παραλλαγή της αμβροτυπίας, αλλά επάνω σε 



μαυρισμένο μέταλλο, την ίδια χρονιά, έχουμε και την 
πρώτη στερεοσκοπική μηχανή με δύο φακούς, 
φτιαγμένη από τον Ντάνκερ. 

 

Το 1853 αναφέρεται ιστορικά σαν το πρώτο, γνωστό 
επαγγελματικό φωτογραφικό εργαστήριο, αυτό του 
Γάλλου Ναντάρ στο Παρίσι. 

 

Το 1853 τη χρονιά αυτή έχουμε το πρώτο φωτογραφείο 
του Φίλιππου Μάργαρη στην Αθήνα και τις πρώτες 
καλοτυπίες τραβηγμένες από Έλληνα φωτογράφο. 

 

Το 1855 έχουμε φωτογραφίες από τον πόλεμο στην 
Κριμαία, από τους Ρότζερ Φέντον και Τζέιμς 
Ρόμπερτσον (οι πρώτοι πολεμικοί φωτορεπόρτερ). Την 
ίδια χρονιά ο Πουατεβίν τυπώνει φωτολιθογραφίες 
επάνω σε πέτρα. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή σαν 
μέθοδος εκτύπωσης διχρωμικού καλίου 

 

Το 1856 η πρώτη σειρά αεροφωτογραφιών από 
αερόστατο. 

 



Το 1857 η πρώτη αεροφωτογράφηση με αερόστατο από 
τον Ναντάρ, πάνω από το Παρίσι. Ο Ναντάρ κατάφερε 
και τράβηξε συνολικά 70 φωτογραφίες. Έχουμε την 
πρώτη στεγνή πλάκα. 

 

Το 1861 ο Μάξουελ και η πρώτη έγχρωμη 
αναπαραγωγή με χρήση τριών μαυρόασπρων 
διαφανειών με τη χρήση φίλτρων των τριών βασικών 
χρωμάτων. 

 

Το 1865 ο Χουάιτ χρησιμοποιεί τη σκόνη μαγνησίου 
στην πρώτη φορητή, τεχνητή φωτιστική πηγή. Το πρώτο 
φλας είναι πραγματικότητα. 

 

Το 1866 ο Μ. Σάντζεζ κατασκευάζει φωτογραφικό χαρτί 
με βαριούχο επίστρωση. 

 

Το 1868 έχουμε τη μέθοδο έγχρωμης εκτύπωσης με την 
αφαιρετική τριχρωμία. Οι Ντουκός ντι Χάουρον (Ducow 
dy Hauron) και Γκρος έφτασαν σχεδόν μαζί στην 
περιγραφή αυτής της μεθόδου, από διαφορετικό 
δρόμο. 

 



Το 1870 ο Νταγκρόν τυπώνει τις πρώτες 
μικροφωτογραφίες και τις εμπιστεύεται σε 
ταχυδρομικά περιστέρια κατά τη διάρκεια της 
πολιορκίας του Παρισιού. Την ίδια χρονιά, η εφημερίδα 
New York Daily Graphic, παίρνει τον πρώτο μόνιμο 
φωτορεπόρτερ στο προσωπικό της. 

 

Το 1871 ο Μάντοξ κατασκευάζει τις πρώτες στεγνές 
πλάκες με επικάλυψη βρωμιούχου αργύρου και 
ζελατίνας. 

 

Το 1872 ο Ζιλό ανακαλύπτει τη φωτοτσιγκογραφία 
(φωτογραφική προσβολή πλάκας ψευδαργύρου). 

 

Το 1873 ο Βόγκελ πετυχαίνει με την προσθήκη 
χρωστικών ουσιών να κάνει το μαυρόασπρο φιλμ 
ευαίσθητο και στο πράσινο. 

 

Το 1879 κατασκευάζονται οι πρώτες γυάλινες πλάκες 
βιομηχανικής παραγωγής από τον Γεώργιο Ίστμαν. 

 

Το 1880 έχουμε την πρώτη εκτύπωση φωτογραφίας σε 
εφημερίδα με τη μέθοδο της φωτοτσιγκογραφίας. 



 

Το 1882 αρχίζει η βιομηχανική παραγωγή 
ορθοχρωματικών πλακών 

 

Το 1885 ξεκινά το πρώτο φωτογραφικό κίνημα για 
φυσικότητα με τον Πίτερ Έμερσον. 

 

Το 1888 το πρώτο φιλμ (αμερικάνικο) Ίστμαν και τη 
χρονιά αυτή έχουμε την πρώτη Kodak με ρολό φιλμ. Η 
πρώτη, προσιτή στον κόσμο φωτογραφική μηχανή του 
1888, που παρουσίασε ο Γεώργιος Ίστμαν. 

 

To 1889 κυκλοφορεί ο πρώτος αναστιγματικός φακός 
από το εργοστάσιο Zeiss .Tο πρώτο φιλμ που μπορεί να 
φορτιστεί στη φωτογραφική μηχανή, ακόμη και σε φως 
ημέρας. 

 

Το 1890 ο Χάρτερ & ο Ντρίφιλντ, οι πατέρες της 
φωτογραφικής φωτομετρίας. 

 

Το 1891 από τον Maxwell και τον βοηθό του Thomas 
Sutton και η μέθοδος έγχρωμης φωτογραφίας. 

 



Το 1895 στο Παρίσι γίνεται η πρώτη κινηματογραφική 
προβολή, γνωστή ως «The Factory» 

 

Το 1896 για πρώτη φορά γκαλερί τέχνης παρουσιάζει 
φωτογραφίες . 

 

Το 1904 ο Αύγουστος Λουμιέρ πήρε την πρώτη έγχρωμη 
φωτογραφία. 

 

Το 1906 ο Ράτεν και ο Γουέινράιτ, παρουσίασαν την 
πρώτη παγχρωματική πλάκα. 

 

Το 1908 η πρώτη τηλεφωτογραφία είναι γεγονός. 

 

Το 1911-13:  Έχουμε την πρώτη από τα 30 δοκιμαστικά 
μοντέλα της πλέον διάσημης φωτογραφικής μηχανής 
μικρού μεγέθους, τη γνωστή Leica και από το 1925 
έχουμε μαζική παραγωγή.Ο Ρούντολφ Φίσερ 
παρουσίασε την πρώτη εμουλσιόν με τρεις έγχρωμες 
επιστρώσεις, μία για κάθε χρώμα. Έχουμε μαζικές 
φωτογραφικές εκτυπώσεις με θέματα μόδας στο 
περιοδικό Vogue. 

 



Το 1916 κυκλοφορεί το πρώτο Agfachrome από την 
Agfa (φιλμ). 

 

Το 1920 ο Άλφρεντ Στίγκλιτζ και μια παρέα 
φωτογράφων της εποχής, δημιουργούν ακόμη ένα 
φωτογραφικό κίνημα. Ο αναστιγματικός φακός Tessar, 
είναι ακόμη ένα ιστορικό φωτογραφικό επίτευγμα που 
υπάρχει ακόμη και σήμερα σε φωτογραφικές μηχανές. 
Έχουμε επίσης το πρώτο τρίφυλλο μεταλλικό κλείστρο. 

 

Το 1921-28: ο Ε. Μπέλιν είναι ο άνθρωπος που 
πετυχαίνει να εκπέμψει και πάρει εικόνα με τη βοήθεια 
ασυρμάτου. 

 

Η πρώτη Leica κυκλοφορεί στη Γερμανία και είναι η 
μηχανή που με την ποιότητά της και το μικρό της 
μέγεθος έδωσε στο φωτογράφο τη μεγαλύτερη 
ελευθερία κινήσεων και σιγουριά μέχρι σήμερα. Η 
Ermanox είναι ακόμη μια αξιόλογη μηχανή, αγαπητή σε 
πολλούς φωτογράφους της εποχής αυτής, για το πολύ 
φωτεινό της φακό. 

 

Το 1928 ακόμη μια ιστορική φωτογραφική μηχανή 
κυκλοφορεί στη Γερμανία, η Rolleiflex, που είναι 



φτιαγμένη από τους Φρανκ και Χάιντεκε. Χρησιμοποιεί 
μεγαλύτερο φιλμ από τη Leica . 

 

Το 1932 ιδρύεται το γκρουπ F64 που μέλη του είναι 
φωτογράφοι σαν τον Άσελ Άνταμς, Γουέστον, Ντοροθέα 
Λανγκ που άφησαν μερικές από τις ομορφότερες 
φωτογραφίες.Έχουμε και το πρώτο φωτοηλεκτρικό 
φωτόμετροWeston. 

 

Το 1935 το πρώτο έγχρωμο, θετικό φιλμ για έγχρωμες 
διαφάνειες, το Kodachrome, από το εργαστήριο 
ερευνών του Ίστμαν είναι πραγματικότητα χάρη στους 
Λεοπόλδο Μέινς και Λεοπόλδο Γκοντόφσκι. Επίσης την 
ίδια χρονιά έχουμε από τον Λαπόρτ το πρώτο 
ηλεκτρονικό φλας. 

 

Το 1936 παρουσιάζεται η πρώτη μέθοδος παρασκευής 
έγχρωμης διαφάνειας από τους Μέινς και Κοντόφσκι, 
που λίγο αργότερα θα γίνει το πρώτο έγχρωμο θετικό 
φιλμ για διαφάνειες, το Kodachrome. Παρουσιάζονται 
δύο σημαντικές φωτογραφικές μηχανές: η Exacta, που 
είναι και η πρώτη μονορεφλέξ για φιλμ 24×36, και η 
Argus. 

 



Το 1940-47: Η φωτογραφία μπαίνει στο Μουσείο 
Μοντέρνας Τέχνης στη Νέα Υόρκη.  Κυκλοφορεί το 
έγχρωμο φωτογραφικό χαρτί AgfaColor για εκτύπωση 
έγχρωμων φωτογραφιών. Κυκλοφορεί το πρώτο 
Ektachrome έγχρωμο, θετικό φιλμ της Kodak. 

 

Το 1948 κυκλοφορεί η πρώτη Polaroid. Ο Dennis Gabor 
διατυπώνει τη βασική θεωρία της ολογραφίας.  
Iδρύεται το ποιο γνωστό φωτοειδησεογραφικό 
πρακτορείο στον κόσμο, το Magnum. 

 

Το1950-59: Γίνεται η πρώτη έκθεση φωτογραφικών 
στην Κολωνία της Γερμανίας, η Photokina. Έχουμε τις 
πρώτες φωτογραφίες της γης από δορυφόρο. 

 

Το 1963 κυκλοφορεί η μέθοδος εκτύπωσης έγχρωμων 
φωτογραφιών από έγχρωμες, θετικές διαφάνειες 
(Cibachrome). 

 

Το 1967-73: Ιδρύεται στο Παρίσι το 
φωτοειδησεογραφικό πρακτορείο Gamma. Στην Αρλ 
γίνεται η πρώτη διεθνής φωτογραφική συνάντηση. 
Ιδρύεται το πρακτoρείο Sigma. 

 



Το 1997 βλέπουμε τις πρώτες ψηφιακές φωτογραφίες 
από τον Άρη. 

 

Η πρώτη φωτογραφία:  Το 1816 ο Γάλλος εφευρέτης 
Joseph -Nicephone Niepce τράβηξε την πρώτη 
φωτογραφία που έγινε γνωστή με τον τίτλο θεά από το 
παράθυρο του. Ο ίδιος την ονόμασε “retinas“ 
(Αμφιβληστροειδείς χιτώνας ματιού). Ήταν ένα 
αρνητικό και η εικόνα εξαφανίστηκε επειδή στο φως 
της ημέρας γίνεται απολύτως μαύρο. Απεικονίζει ένα 
αγροτικό σπίτι στην Γαλλία, τραβήχτικε συμπτωματικά 
και απαίτησε 8 ώρες για να εμφανισθεί. Το 1826 
κατάφερε να σταθεροποιήσει την εικόνα πάνω στο 
χαρτί. 

 

Έτσι άρχισε η τεχνολογία που επιτρέπει σήμερα να 
καταγράφονται εικόνες ανθρώπων, γεγονότων 
γεωγραφικών περιοχών και διευκολύνεται η 
επικοινωνία. Η μέθοδός του ονομάστηκε ηλιογραφία. 
Παράλληλα, ο Νταγκέρ, αλληλογραφεί με τον Νιεπς και 
αναπτύσσει και αυτός τη μέθοδό του, που μας έδωσε 
τις θαυμάσιες δαγεροτυπίες. 

 

Σήμερα, η τεράστια γκάμα από φωτογραφικές μηχανές 
και όλα τα είδη που τις συνοδεύουν, έχουν οδηγήσει 



πολύ κόσμο στην επαγγελματική ή ερασιτεχνική 
ενασχόληση με τον τομέα της φωτογραφίας. 

 

Υπάρχουν αυτοί που προτιμούν την «παραδοσιακή» 
φωτογραφική μηχανή ή αλλιώς αναλογική 
φωτογραφική μηχανή. Από την άλλη είναι οι λάτρεις 
της ψηφιακής τεχνολογίας και των ψηφιακών 
φωτογραφικών μηχανών. Ανάλογα λοιπόν με τις 
προσωπικές προτιμήσεις του καθενός, με την 
οικονομική δυνατότητα και τις ανάγκες του, μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα σε μια τεράστια γκάμα προϊόντων 
από φωτογραφικές μηχανές (αναλογικές ή ψηφιακές) 
και των αξεσουάρ που τις συνοδεύουν. Οι φωτογραφίες 
-για να δώσουμε έναν στοιχειώδη ορισμό του τι είναι 
καλές- είναι όταν σε κάνουν να βλέπεις  τον αέρα που 
κουνάει τα φύλλα, ακόμη κι όταν στο πλάνο δεν 
υπάρχουν ορατά φύλλα, να ακούς την υγρασία και το 
κρύο ακόμη κι αν η φωτογραφία δημιουργήθηκε μες το 
κατακαλόκαιρο. Να μυρίζεις το κίτρινο, να σε διεγείρει 
το μπλε, να σε παγώνει το κόκκινο, να σε ζεσταίνει το 
πράσινο, ενώ δεν υπάρχουν καν στην φωτογραφία. (Οι 
αισθήσεις του ανθρώπου δεν είναι μονάχα πέντε, αλλά 
28 έχω ήδη αναφερθεί εκτενώς σε άλλο σημείο, δεν 
είναι του παρόντος) 

 



    Γενικά όταν κάνουν τις αισθήσεις να λειτουργούν και 
να ερεθίζονται έξω από τα πεδία ύπαρξης ή δράσης 
τους. Όταν δηλαδή οι αισθήσεις που προκαλεί η 
φωτογραφία κάνει τις αισθήσεις να υπερβαίνουν τις 
μηχανιστικές φυσικές λειτουργίες τους.  Όταν τα μάτια 
ακούν τον ήχο, η ακοή βλέπει τα χρώματα, η όσφρηση 
νοιώθει τον ρυθμό, αισθάνεται τις διαστάσεις και τον 
χρόνο, όταν η αφή οσφραίνεται, την μάζα και ενέργεια. 
Όταν η φωτογραφία κάνει τον θεατή να αναπνέει με τα 
κύτταρα του Είναι του κι όχι με τα πνευμόνια του, τότε 
ΝΑΙ μπορούμε να πούμε πως αυτή είναι μια 
πετυχημένη φωτογραφία. 

 

Ναι μπορούμε να πούμε πως μια φωτογραφία είναι 
καλή φωτογραφία, όταν συμμετέχουν φρακταλικά οι 
αισθήσεις του δημιουργού της την στιγμή του κλικ και 
τα αισθήματα που γεννά στον θεατή της, μέσα στον 
χώρο και τον χρόνο. Τα χρώματα σε μια φωτογραφία 
τραβούν την προσοχή από την ουσία των αισθήσεων 
στην επιφανειακή διέγερση τους και δεν πετυχαίνουν 
αυτό το παράδοξο της μεταστοιχείωσης των, που 
πετυχαίνεται πολύ “ευκολότερα” από την απουσία 
τους. 

 

Όταν ένας φωτογράφος αυτήν την μετατροπή των 
αισθήσεων του θεατή, την σχεδόν μεταφυσικά 



πνευματική, την πετυχαίνει επαναλαμβανόμενα στις 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες του, τότε μπορεί δικαίως 
να τοποθετηθεί στο πάνθεον των μεγάλων ανθρώπων 
πού έδωσαν στην ανθρωπότητα μεγάλες ιδέες, 
σημαντικά νοήματα και ανώτερες αξίες του κόσμου που 
μας περιβάλει. 

 

Εκτός από τις αισθήσεις υπάρχει και το θέμα των 
λέξεων, που περιγράφουν και αποτελούν μια 
φωτογραφία. Ο κόσμος της ύλης υπάρχει, γιατί 
υπάρχουν οι λέξεις που τον περιγράφουν, προηγούνται 
οι Σκέψεις και ακολουθούν οι Λέξεις και έπονται τα Συν-
Αισθήματα. 

 

Αυτό που λένε “μια εικόνα χίλιες λέξεις” είναι 
απολύτως λανθασμένο, γιατί αυτές οι χίλιες λέξεις δεν 
μπορούν να αποδοθούν στην έγχρωμη όντας 
ρεαλιστική, ενώ είναι απαραίτητες στην ασπρόμαυρη 
φωτογραφία που από την φύση της είναι πιο πολύ 
αφαιρετική. Λίγοι άνθρωποι μπορούν αυτό να το 
καταφέρουν, να περιγράψουν, να αποδώσουν με λέξεις 
δηλ. μια ασπρόμαυρη ή μη, φωτογραφία και κάποιος 
να μπορέσει να την σχεδιάσει όσο περισσότερο πιστή 
στην πραγματικότητα γίνεται. ΧΜ ! Εξαιρετικά δύσκολο 
! …και ενδιαφέρον, θα επανέλθω σε αυτό. 



 

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες του Ansel Adams (ποιός 
ασχολείται με την φωτογραφία και δεν τον ξέρει) 
εμπεριέχουν όλα τα στοιχεία που κάνουν κάθε καλή 
φωτογραφία να είναι καλή, χωρίς να βασίζεται στον 
φτηνό εντυπωσιασμό των χρωμάτων και τον ίδιο, 
μεγάλο φωτογράφο, γιατί καταφέρνει να αναπαράγει 
αυτά τα στοιχεία σε κάθε του φωτογραφία. Αξίζει να 
σταθούμε σε δικά του λεγόμενα, κάνοντας ταυτόχρονα 
τις αισθήσεις μας να δονηθούν στον ρυθμό των 
φωτογραφιών  του. 

 

α  β

γ 



 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7-8: 
Για να φτιάξω μια φωτογραφική μηχανή πήρα ξύλο, 
πρόκες ,κόλλα και χαρτόνι. Πήρα κόλλησα τα ξύλα 
μεταξύ τους, αφού πρώτα τα έκοψα σε  ίσα κομμάτια, 
να γίνει ένα ορθογώνιο μήκος 12*10 εκ. και πλάτος 5 
εκ. ,μετά κάρφωσα μικρές πρόκες για να κρατήσω 
σταθερά τα ξύλα. Μόλις τελείωσα με το ξύλινο κουτί το 
έβαψα και το άφησα να στεγνώση, μετά έκοψα ένα 
μαύρο χαρτόνι για οθόνη μερικά γκρι κομμάτια για 
κουμπιά, τέλος με ένα τρυπάνι άνοιξα μια τρύπα που το 
χρησιμοποίησα για φορτιστή. 

  ΕΝΟΤΗΤΑ 9: 
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
Ξύλο : 5,00 $ 

Πρόκες : 3,50 $ 

Κόλλα : 2,00 $ 

2 Χαρτόνια : 0,60*2=1,20 $ 

ΣΥΝΟΛΟ:11,70 $ 

 



ΤΕΛΟΣ

 
 


