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What is photography?

Why it is so important!



Χρησιμοποιούμε την φωτογραφία για να θυμόμαστε την ιστορία



Nick Ut [1972]



ένα καταπληκτικό τοπίο

ansel adams 



το αγαπημένο μας κατοικίδιο 



για να εξερευνήσουμε το περιβάλλον μας





να διασώσουμε ζώα απειλούμενα προς εξαφάνιση



για να εκφραστούμε





για να επικοινωνήσουμε με το κοινό





για να αποδώσουμε καλύτερα μια σκηνή στον κινηματογράφο 
“the Swan”



για να κάνουμε μια απλή στιγμή αξέχαστη 



Why photography is so 
important for the 
creative people?

Eνα από τα πιο σημαντικά 
 και εύχρηστα μέσα όλων των εποχών 

One of the most 
important and versatile mediums  

of all times 



Themes of  
photography based on 

context
Fashion   

Photojournalism- Φωτορεπορτάζ  
Film 

Advertising  
Fine Arts  

Documentaries  
Personal use 



fashion photography



fashion photography



fashion photography



photojournalism

Sebastião Salgado



photojournalism

Stanley J. Forman



documentary



documentary



film

swan



film

scarface



advertising



advertising



advertising



advertising



advertising



fine art

salvator dali



fine art

Philippe Ramette



personal use



Themes of  
photography based on 

the camera’s usage
Landscape  

Portrait (facial, upper body, environmental) 
Macro  & close up 

Long exposure   
Motion capture 



landscape



ansel adams 

landscape



upper body portrait



portrait



environmental portrait



facial portrait



macro



macro



close up



long exposure



long exposure



long exposure



long exposure



motion capture



motion capture



What  
makes a good 
photograph?

Composition  
Light  

Texture 
Colour & Contrast 

Theme 
Moment-um 

Effort 



composition



composition



light



light



ansel adams 

texture



texture

Peter Keetman



texture

Peter Keetman



colour & contrast



colour & contrast



theme

Kevin Carter 



momentum



effort



effort



 For each of the above, different principles apply.  
The rules of composition  will be covered in a different lecture  

+ 
rules of thirds 



thanks!



How photography 
works?

A brief History of Camera’s development



Technically speaking, the photographic camera is the science of creating images by recording light,  
either electronically (image sensor) or chemically (photographic film) 

 

Τεχνικά μιλώντας, η φωτογραφική μηχανή είναι η επιστήμη της δημιουργίας  
εικόνων μέσω της καταγραφής φωτός, είτε ηλεκτρονικά (αισθητήρας εικόνας), είτε χημικά (φωτογραφικό φιλμ)

How photography 
works?



1814 
Joseph Niepce achieves first photographic image with camera obscura - 

 however the image required eight hours of light exposure and later faded. 
                  

 1837 
Louis Daguerre's first daguerreotype - the first image that was fixed and did not fade  

and needed under thirty minutes of light exposure 
   

1888 
Eastman patents Kodak roll-film camera. 

1935 
Eastman Kodak markets Kodachrome film - 35mm film camera  

  
1948 

Edwin Land markets the Polaroid camera. 
  

1963 
Polaroid introduces instant color film. 

  
1978 

Konica introduces first point-and-shoot, autofocus camera. 
  

1984 
Canon demonstrates first digital electronic still camera. 

   
1985 

Pixar introduces digital imaging processor. 







Camera Obscura

The first official camera



How does it work?







Make your own camera

Pinhole photography



Pinhole photography





How modern 
photography works?

The aperture / Το Διάφραγμα



Το διάφραγμα 
The aperture



Το διάφραγμα 

The aperture

Analog camera



The Shutter/ Κλείστρο  

How modern 
photography works?





FRONT OF THE CAMERA

BACK OF THE CAMERA



How Shutter speed affects exposure 
Πως η ταχύτητα κλείστρου (shutter) επηρεάζει την ένταση της λήψης (exposure)

Το ίδιο συμβαίνει και ανάποδα 
Εάν κρατήσουμε σταθερή τη ταχύτητα (S) και αλλάζουμε το διάφραγμα (F) 

τότε θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα  

(σταθερό διάφραγμα (F) 



The photometer / Το φωτόμετρο   

How do I know the 
correct adjustments for 

a good exposure?



Το φωτόμετρο  

The photometer



Controling the aperture



Controling the shutter



S (Shutter priority)  
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την  
ταχύτητα κλείστρου και η φωτογραφική  
μηχανή επιλέγει το διάφραγμα αυτόματα.  
Χρησιμοποιήστε το για να παγώσετε ή  
να θαμπώσετε κίνηση.

A (Aperture priority)  
Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει το άνοιγμα  
του διαφράγματος και η φωτογραφική  
μηχανή επιλέγει αυτόματα τη ταχύτητα  
κλείστρου (shutter speed).  
Χρησιμοποιήστε το για να θαμπώσετε το  
background ή να εστιάσετε και το  
background και το foreground ταυτόχρονα.





Nikon Dials

Canon Dials



Το βάθος πεδίου

The depth of field



Μεγάλο βάθος πεδίου (depth of field)

f/1.8 up to f3.5



Χωρίς βάθος πεδίου (without depth of field)

f/22



How aperture affect the depth of field







upper body portrait



How shutter speed 
affects the  

motion



How shutter speed affects the  
motion

S 1/5 second



S 1/500 sec

How shutter speed affects the  
motion



bulb (long exposure more than 30 seconds)





1/160 sec 4 sec





Εστίαση
How to focus







What is ISO?







Σε πολύ βασικούς όρους, το ISO είναι το 
επίπεδο της ευαισθησίας της φωτογραφικής 

μηχανής σας για το διαθέσιμο φως.  

Όσο μικρότερος είναι ο αριθμός ISO, τόσο 
λιγότερο ευαίσθητος ο αισθητήρας είναι στο 

φως 

Με την αυξημένη ευαισθησία, o αισθητήρας 
της φωτογραφικής μηχανής σας μπορεί να 
συλλάβει τις εικόνες σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού.  Αλλά η μεγαλύτερη ευαισθησία 

ISO προσθέτει κόκκους ή «θόρυβο» στις 
εικόνες.







Κάθε κάμερα διαθέτει κάτι που ονομάζεται 
"ISO Βάσης", που συνήθως είναι το 
χαμηλότερο σε αριθμό ISO του αισθητήρα που 
μπορούν να παράγουν την υψηλότερη 
ποιότητα εικόνας, χωρίς να προσθέτει θόρυβο 
στην εικόνα.  

θα πρέπει πάντα να προσπαθούμε να τηρούμε 
τη βάση του ISO (100-200) για να έχουμε την 
υψηλότερη ποιότητα εικόνας. 



thanks!


