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Εισηγήσεις και Συμβουλές για αξέχαστα 

ταξίδια μέσα από τις φωτογραφίες σας  

• Φωτογραφίστε για να έχετε αναμνήσεις 

• Όχι κουραστικοί αλλά ουσιαστικοί 

• Όχι φλύαροι αλλά περιγραφικοί 

• Μην κουράζετε τους φίλους σας με εκατοντάδες 

φωτογραφίες. 

•  Επιλέξετε εντυπωσιακές φωτογραφίες και 

αποφύγετε τις επαναλήψεις 

 



Σε ποια χώρα σε ποιες πόλεις 

• Η σημαία μιας χώρας δοσμένη με τρόπο 

διαφορετικό, έξυπνο, χιουμοριστικό δίνει 

τη πληροφορία άμεσα και ευχάριστα. 

• Η κάθε πόλη έχει κάτι για το οποίο είναι 

γνωστή και αν είναι μικρή πόλη τότε βρες 

το όνομα σε μια επιγραφή σε μια βιτρίνα. 



Βιτρίνα σε κατάστημα στρατιωτικών ειδών 



Κατάστημα με souvenir 



Το γέλιο κάνει καλό 





Στο αεροδρόμιο της Πράγας 





Ένας χάρτης πάντα βοηθά 







Πέτρινη ταμπέλα στο Βιετνάμ 



Αγώνες, παρελάσεις, εκδηλώσεις  

• Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε 

κάποια πόλη είναι από τα σημαντικά που 

πρέπει να φωτογραφίζουμε.  

• Αθλητικά γεγονότα, καλλιτέχνες του 

δρόμου, επιδείξεις μόδας, καρναβάλι. 





Γρήγορες ταχύτητες 1/500s για πάγωμα της 

κίνησης 







Το κλειστό πλάνο είναι περισσότερο εντυπωσιακό 



Παραστάσεις χορός τραγούδι 

θέατρο 

• Χαμηλοί περίεργοι φωτισμοί αργές ταχύτητες 

• Το flash σίγουρα θα απαγορεύεται  

• Τρίποδο αναγκαίο αλλά δεν θα το έχετε! 

• Ψηλό ISO το ψηλότερο δυνατό 

• Χρησιμοποιούμε το μπροστινό κάθισμα αν 

μπορούμε 

• …και στο χέρι αν δεν υπάρχει άλλη λύση 

 



Με flash γιατί επιτρεπόταν 



Στα γόνατα 





Αστεία-Εύθυμα στιγμιότυπα 

• Εδώ δεν το πολυσκεφτόμαστε ξεχάστε τις 

ρυθμίσεις. Το είδες; Φωτογράφησε το μία 

φορά και μετά αν έχεις χρόνο και άλλες. 



Η τρέλα δεν πάει στα βουνά 





Φυσική προστασία 



Κάδρο ζαβό… αλλά η καίρια στιγμή έμεινε 



Η απόλυτη ξεγνοιασιά  





Από ψηλά η από χαμηλά 

• Και στις δύο περιπτώσεις  οι εικόνες 

τραβούν το μάτι γιατί η οπτική γωνία είναι 

διαφορετική από ότι βλέπουμε συνήθως. 

• Εδώ βοηθά ένας ευρυγώνιος φακός. 



Κήπος στη Sapa 



Φλωρεντία 



Άγιο Όρος 







Οι εποχές- Ο καιρός 

• Τι κι αν βρέχει; 

• Τι κι αν χιονίζει; 

• Τι κι αν είναι ζέστη; 

• Τι κι αν είναι άνοιξη; 

• Εμείς θα πρέπει να φωτογραφίζουμε 

και να λέμε την εποχή και τον καιρό 

με τις εικόνες μας. 

 



Χιονάνθρωπος σε διπλοκάμπινο!!! 



Το κρύο δεν τους χάλασε το κέφι 



Άνοιξη στη Λευκωσία 



Μάλλον καλοκαιράκι θα ‘ναι 



Το φθινόπωρο έφθασε 



Σίγουρα μας έπιασε ψιλή βροχούλα  



Ποτάμια Λίμνες 

• Πλατιά η στενά 

• Πλωτά η άβαθα 

• Ρυάκια η καταρράκτες 

 

• Μεγάλες η Μικρές 

• Γραφικές η τεχνικές 

• Στη πόλη η στην εξοχή 

 

    Όλα είναι εντυπωσιακά 



Νυκτερινή φωτογραφία του Νείλου 



Αργή ταχύτητα τρίποδο 



Στην εξοχή 



Λίμνη της Γενεύης 



Βουνά-Φαράγγια-Σπηλιές 

• Ψηλά βουνά 

• Ατελείωτα φαράγγια 

• Απάτητες κορφές 

• Βαθιές Σπηλιές 

• Απόκρημνα βράχια 

 

 



Στο χέρι με ISO 1600 ταχύτητα 1/5s χωρίς flash 



Φωτομέτρηση στα φωτινά σημεία 



Μετέωρα 



Άβακας το 

ατέλειωτο 

φαράγγι  

•Με τρίποδο 

•Αργή ταχύτητα 

•Αλλαγή στο 

White Balance για 

να έχω το 

κοκκινωπό χρώμα 



Ο κόσμος των φυτών μας 

περιμένει 

• Δάση, λουλούδια, θάμνοι, καλλιέργειες, 
κήποι το κάθε τι, έχει κάτι ιδιαίτερο να μας 
προσφέρει ας το πάρουμε με το φακό μας, 
ποτέ με το χέρι μας!!! 

• Με ειδικούς φακούς η πλησιάζοντας όσο πιο 
κοντά μας επιτρέπει ο φακός που έχουμε. 

• Για τέλεια αποτελέσματα τρίποδο αλλά 
μπορούμε και χωρίς. 

• Ψηλές ταχύτητες για πάγωμα της κίνησης 



Από χαμηλά με ευρυγώνιο φακό 



Οι σκιές των κορμών δίνουν 

 δυναμική στην φωτογραφία μας 

Τα φύλλα οδηγούν το μάτι στο 

 γεφύρι. 





Αγριολούλουδα - Ακάμας 





Ζώα 

• Μικρά 

• Μεγάλα 

• Άγρια 

• Ήμερα  

• Ελεύθερα 

• Σε αιχμαλωσία 

 



Αρνάκια ελευθέρας βοσκής 



Η καλή μας Αγελάδα βόσκει πέρα στο 

λιβάδι 





Αν είσαι τυχερός 





Τοπία 

• Τα όμορφα τοπία αποτελούν πάντα τη 

πλειοψηφία των φωτογραφιών μας 

επιστρέφοντας από ένα ταξίδι. 

• Φωτογραφίστε τα όσο πιο καλά μπορείτε  



Τοπία στη έρημο 





Τοπία στην ομίχλη 



Σαντορίνη μετά τη δύση του ήλιου 



Θαλασσινά τοπία 



Ρομαντικά τοπία 



Χιονισμένα τοπία 



Φωτογραφίζοντας Εσωτερικούς 

χώρους 

• Χρησιμοποιήστε το φωτισμό του χώρου. 

• Θα χρειαστείτε  ψηλό ISO. 

• Το τρίποδο αν υπάρχει βοηθά πολύ. 

• Αφήστε τα διάφορα είδη φωτισμού να 

προσδώσουν  χαρακτήρα στις 

φωτογραφίες σας.  

• Ψάξτε για τις διαφορετικές λήψεις  









Νυκτερινή φωτογράφιση 

• Τρίποδο αναγκαίο. 

• Παίξτε με την αργή ταχύτητα που σου 

προσφέρετε. 

• Δείξε τη κίνηση 

• Δημιούργησε ανθρώπινα φαντάσματα. 

 











Αξιοθέατα 

• Ακρόπολης – Μνημείο Άγνωστου 

Στρατιώτη 

• Βασιλική Αγίου Πέτρου- Κολοσσαίο  

• Πύργος του Άιφελ- Λούβρο 

• Σινικό τείχος 

• Πυραμίδες 

• Ατελείωτος ο κατάλογος από αξιοθέατα 

φωτογραφήστε τα από διάφορες γωνιές 

μέρα και νύκτα 

 

 











Κτίρια Αγάλματα Λεπτομέρειες  

• Ψηλά, χαμηλά, παράξενα, όμορφα, τρελά, 

παλάτια, καλύβες, καινούργια, αρχαία, 

εκκλησίες, τζαμιά, παγόδες, μνημεία, 

ερείπια  ολόκληρα η μέρος τους όλα είναι 

διαθέσιμα για φωτογράφηση μην τα 

κακοφανείτε!!! 

• Βάλτε τα δυνατά σας κτυπάτε τα με την 

μηχανή σας από παντού 



Newcastle 



Έξοδος από το μουσείο του Βατικανού 





Zahle Λίβανος  Baalbek  Λίβανος 





Ηλιοβασιλέματα & Ανατολές 

• Σε όλους αρέσουν όλοι ενθουσιάζονται και 

όλοι  παρακαλούν να ήταν μαζί σας την ώρα 

της φωτογράφισης. 









Καταστήματα-βιτρίνες-ανοικτές 

αγορές 

• Μικρά καταστήματα, φτωχικές βιτρίνες. 

• Πολυκαταστήματα 

• Παράξενες βιτρίνες 

• Φαγητά, ρούχα, στολίδια 

• Άλλοι τα φτιάχνουν και εμείς τα 

φωτογραφίζουμε 















Μην ξεχνάτε τα άτομα που σας 

συνοδεύουν 

• Φωτογραφίστε τα για να έχουν να 

θυμούνται και τα τους θυμάστε και  εσείς. 

• Όχι πάντα στημένα αλλά και αυθόρμητα 

όχι πάντα σοβαροί αλλά και με χιούμορ. 















Φωτογραφίστε πρόσωπα που 

τραβούν τη προσοχή 

• Ηλικιωμένοι με ρυτιδωμένα πρόσωπα. 

• Γυναίκες με μαντίλες. 

• Άνθρωποι με παραδοσιακές στολές 

• Τύποι με παράξενοι ενδυμασία 

 











Εστιατόρια-Ξενοδοχεία 

• Ένας τρόπος να θυμόμαστε το όνομα του 

ξενοδοχείου είναι η του εστιατορίου όπου 

περάσαμε ωραία είναι με μια καλή 

φωτογραφία. Πάντα λίγο διαφορετική. 













Μεταφορικά μέσα 

• Μα αεροπλάνα και βαπόρια και με τους 

φίλους τους παλιούς… 

 





Λεωφορεία Τελεφερίκ 





Ο κόσμος 

• Στη διασκέδαση 

• Στη ξεκούραση 

• Στη δουλειά 

• Η παράδοση 

• Η φτώχεια 

• Η ανεμελιά 

 



Η ανεμελιά 



Η παράδοση 







Η φτώχεια 



Στη δουλειά 







Οικογένεια 



Θρησκείες του κόσμου 

• Πολύ σημαντικό και ξεχωριστό μέρος στη 
ζωή όλων των λαών παίζει η θρησκεία. 

• Να υπάρχει πάντα σεβασμός προς τον κόσμο 
την ώρα της προσευχής. Φωτογραφίστε  με 
διακριτικότητα. 

• Να συμπεριφέρεστε με σεβασμό σε όλους 
τους ναούς ορθόδοξους, καθολικούς, τζαμιά, 
παγόδες… 

• Φωτογραφίστε μέσα και έξω μέρα και 
νύκτα 















Χρώματα & Σχήματα 

• Τα έντονα χρώματα πάντα τραβούν το 

μάτι πάντα δίνουν χαρούμενο τόνο στις 

φωτογραφίες μας. 

• Με ανθρώπινη παρουσία η όχι μην τα 

αφήσετε να σας ξεφύγουν. 

• Τα γεωμετρικά σχήματα, τα ακαθόριστα 

αλλά και οι επαναλήψεις προκαλούν και 

δίνουν δυναμική στις φωτογραφίες μας. 













Τέλος 


