


 Στα πλαίσια της εργασίας μας στο μάθημα του 

project, ρωτήσαμε συνολικά 76 άτομα τα οποία 

δέχτηκαν να συνεργαστούν μαζί μας  κάποιες 

συγκεκριμένες ερωτήσεις πάνω στην σχέση τους με 

τη φωτογραφία. Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τα 

συμπεράσματα που βγάλαμε από αυτές τις 

πληροφορίες που συλλέξαμε. 

 



 Η πλειοψηφία των ατόμων που ερωτήθηκαν ήταν 

ηλικίας έως 18 ετών, πιο συγκεκριμένα τα 65 από 

τα 76 άτομα ,τα 4 ήταν ηλικίας 19-30 ετών, 2 ήταν 

ηλικίας 31-45, ενώ τα υπόλοιπα 5 ήταν ηλικίας 45 

ετών και άνω.  Από όλα αυτά τα άτομα, τα 55 ήταν 

άνδρες και τα 22 ήταν γυναίκες.  

 



 Τους ρωτήσαμε για το πόσο ενδιαφέρονται για την 
φωτογραφία ως επάγγελμα και ως χόμπι, για το πόσο συχνά 
βγάζουν φωτογραφίες, τι ακριβώς βγάζουν 
(συμπεριλαμβανόμενες τις σελφι) , με τι, και σε ποια μέρη. 
Τους ρωτήσαμε επίσης αν επεξεργάζονται αυτές τις 
φωτογραφίες, για ποιο λόγο, αν τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο , 
αν τις εκτυπώνουν και από πού τις βλέπουν. Τέλος τους 
ρωτήσαμε για το αν κάνουν αντίγραφα ασφαλείας, και αν όχι 
μήπως τυχόν και έχουν χάσει φωτογραφίες έτσι. 

 Αρχικά, η πλειοψηφία των ατόμων που βγάζουν selfie είναι οι 
γυναίκες και τα κορίτσια, συνήθως νεαρότερης ηλικίας. Στο 
γυναικείο φύλο επίσης παρουσιάζεται μια εντονότερη κλίση 
στην φωτογραφία, ως χόμπι και ως επάγγελμα, παρόλο που 
ελάχιστα άτομα την βλέπουν ως καλή προοπτική για 
επάγγελμα. Οι περισσότερες γυναίκες βγάζουν selfie με το 
κινητό τους και/ή με φωτογραφική μηχανή τυπου compact, 
αλλά το ίδιο συμπεράναμε και για όλα τα υπόλοιπα άτομα που 
ρωτήσαμε.   

 





 Τα περισσότερα άτομα τείνουν να βγάζουν φωτογραφίες 

κυρίως στις εκδρομές και στις βόλτες, συνήθως 

φωτογραφίζοντας τοπία/αξιοθέατα και τους φίλους τους. 

Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν ότι τα περισσότερα 

άτομα είτε επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους πάρα 

πολύ είτε καθόλου, συνήθως τα αγόρια. Ο πιο 

συνηθισμένος λόγος επεξεργασίας είναι η περικοπή 

ανεπιθύμητων αντικειμένων, και αμέσως μετά η βελτίωση 

της εμφάνισης. Τα περισσότερα άτομα έπειτα, προχωρούν 

στο ανέβασμα αυτών των φωτογραφιών στο διαδίκτυο, 

σχεδόν πάντα σε ιστοσελίδες κοινωνικής  δικτύωσης, και 

σπανιότερα σε φωτογραφικά site, για επίδειξη, κριτική,  

και βελτίωση. 

 







 Έπειτα, όσον αφορά την εκτύπωση και την φύλαξη 

φωτογραφιών: Σχεδόν κανένα άτομο από αυτά που 

ρωτήθηκαν δεν εκτυπώνει συχνά τις φωτογραφίες του, τα 

περισσότερα άτομα μάλιστα δεν τις εκτυπώνουν έως ποτέ.  

Προτιμούν να τις βλέπουν από το κινητό τους ή τον 

υπολογιστή τους. Η πλειοψηφία δεν ασχολείται με την 

δημιουργία εγγράφων ασφαλείας, κάτι που δεν αποτελεί 

πρόβλημα απ’ ότι φαίνεται, καθώς η ίδια πλειοψηφία δεν 

έχει τύχει να χάσει φωτογραφείς από έλλειψη τέτοιων 

εγγράφων, Βέβαια, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν 

χαθεί δεδομένα έτσι. 

 







Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τους πρότζεκτ, ανακαλύψαμε 

πολλές πληροφορίες από τις οποίες επιλέξαμε να σας 

δείξουμε τις πιο σημαντικές. 

• Γύρω στο 350 π.Χ. Ο Αριστοτέλης περιγράφει τον τρόπο 

που λειτουργεί η camera obscura, η απλούστερη μορφή 

μηχανής 

• Το 1530 ο Ντανιέλ Μπαρμπάρο τοποθέτησε πρώτος τον 

φακό στην camera obscura για καλύτερα αποτελέσματα 

• Γύρω στο 1600-1620 φαίνεται ότι εμφανίστηκε η πρώτη 

φορητή μηχανή 

 



• Το 1950-59: Γίνεται η πρώτη έκθεση φωτογραφικών στην 

Κολωνία της Γερμανίας, η Photokina. Έχουμε τις πρώτες 

φωτογραφίες της γης από δορυφόρο.  

• Το 1997 βλέπουμε τις πρώτες ψηφιακές φωτογραφίες από 

τον Άρη.  

 





Από την πρώτη στιγμή που οι άνθρωποι απέκτησαν κάμερα, 

αποθήκευαν στις φωτογραφίες τους σε κουτιά 

παπουτσιών, τα οποία στοίβαζαν στη ντουλάπα. Σήμερα, 

τα κουτιά από τα παπούτσια έχουν αντικατασταθεί από 

τους υπολογιστές, δίνοντάς σας την ευκαιρία να 

οργανώσετε τις φωτογραφίες σας με τέτοιον τρόπο, ώστε 

να είναι πάντοτε εύκολη η εύρεση και η χρήση τους. 



 Επειδή υπάρχουν πιθανότητες όμως να υπάρξουν 

προβλήματα τα οποία θα συσχετίζονται με τη δυσκολία 

εύρεσης των αποθηκευμένων αρχείων, οι παρακάτω 

τρόποι ίσως σας φανούν χρήσιμοι για μια πιο εύκολη 

αναζήτηση του αρχείου σας. 

1. Καθορίστε ημερομηνία και ώρα στις φωτογραφίες σας 

2. Να αποθηκεύετε όλες τις φωτογραφίες στο ίδιο μέρος 

3. Κατηγοριοποιήστε τις φωτογραφίες σας 

4.  Βαθμολογείστε τις φωτογραφίες σας 

5. Image management software  

6. Χρησιμοποιείστε τα tag  

7. Αλλάξτε τα ονόματα ων φωτογραφιών  

 

 



Η αποθήκευση των φωτογραφιών γίνεται συνήθως στη κύρια 

μνήμη.Για την εξαφάλιση περισσότερης ασφάλειας , 

ωστόσο , χρησιμοποιούνται και κάποια άλλα 

αποθηκευτικά μέσα.Αυτά αποτελούν : 

  Η Δισκέτα. Η οποία είναι από τα πιο παλιά αποθηκευτικά 

μέσα. 

 Σκληρός Δίσκος Βρίσκεται, συνήθως, τοποθετημένος στην 

Κεντρική Μονάδα του υπολογιστή. 

 CD-ROM, DVD-ROM. 

 Μνήμη φλας (flash memory). 


