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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

 

Καμία προγενέστερη εποχή δεν άφησε πίσω της μια τόσο ακριβή και πολυδιάστατη 

εικόνα του εαυτού της όπως ο 19ος αιώνας. την εργασία που ακολουθεί θα περιοριστούμε σε 

μια από τις πλέον δημοφιλείς, την εποχή εκείνη, εκδηλώσεις αυτού του ποικιλόμορφου οπτικού 

υλικού, την αστική φωτογραφική προσωπογραφία. Η ίδια η φωτογραφία, ως γνωστόν, υπήρξε 

μια τεχνολογική καινοτομία της εποχής εκείνης και λειτούργησε ως ένα από τα κυριότερα 

τεκμηριωτικά εργαλεία καταγραφής, ταξινόμησης και διάδοσης, αφενός ως εικόνα καθ’ αυτή 

και αφετέρου ως πολλαπλή νοηματοδότηση του περιεχομένου της. Η συνειδητή αποδοχή του 

τεκμηριωτικού ρόλου της φωτογραφίας από το δυτικό άνθρωπο του 19ου αιώνα 

πραγματοποιήθηκε μέσω μιας a priori παραδοχής τόσο του ρεαλισμού όσο και, ευρύτερα, της 

‘αλήθειας’ του περιεχομένου της. Όμως, σήμερα η κατανόηση των καθαρά περιγραφικών και 

μη αφηγηματικών ιδιοτήτων της φωτογραφικής αναπαράστασης εντάσσει τη φωτογραφική 

εικόνα στο πεδίο των ιστορικών τεκμηρίων1, των οποίων η εγκυρότητα εξαρτάται από την εκ 

παραλλήλου ανάγνωση ενός ευρύτερου κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού πλαισίου και 

περιεχομένου2.  

Σούτου δοθέντος, η κατανόηση της φωτογραφικής εικονογραφίας του 19ου αιώνα στο 

πεδίο του πορτραίτου γίνεται ολοένα και περισσότερο αντιληπτή μέσω της θεατρικής, καθαρά 

συνθετικής και σκηνοθετημένης τυπολογίας, εντός της οποίας σχηματοποιήθηκε3. Σόσο οι 

ιστορικοί της φωτογραφίας όσο και ευρύτερα οι ιστορικοί της τέχνης μέχρι πρόσφατα 

αγνόησαν το μεγαλύτερο κομμάτι της φωτογραφικής προσωπογραφίας του 19ου αιώνα, κάτω 

από τη γενική αφοριστική κρίση του μη πρωτότυπου και μη καλλιτεχνικού. Ιδιαιτέρως οι  

ιστορικοί της φωτογραφίας, για αρκετά χρόνια, προσέγγισαν το διαθέσιμο υλικό με βάση δυο 

κύριους θεματικούς άξονες: τον τεχνικο-κεντρικό, προσανατολισμένο να ερμηνεύσει την 

εξέλιξη της φωτογραφίας μέσω της ανάλυσης των τεχνικών επιτευγμάτων και βελτιώσεών της, 

                                                                 
1 Η φωτογραφία ως τεκμήριο ενέχει τη δομή της πληροφόρησης, η οποία άλλαξε σταδιακά τα όρια της 
γνωσιακής μας αντίληψης. Είναι χαρακτηριστική η κριτική διατύπωση της Sontag για τον πληροφορικό 
χαρακτήρα της φωτογραφίας και τη ‘ρεαλιστική’ θέαση του κόσμου που παρέχει καθώς και το συνολικό 
επαναπροσδιορισμό της γνώσης: «…η αξία των φωτογραφιών ως πληροφοριών είναι της ίδιας τάξης με 
αυτήν του μυθιστορήματος», Susan Sontag, Περί Φωτογραφίας, μτφ. Ηρ. Παπαϊωάννου, Αθήνα, 1993,  
εκδ. Φωτογράφος, [πρ. έκδ. στα Αγγλικά, 1973], σ. 31.  

2 Peter Burke, Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, μτφ. Αν. Π. Ανδρέου, Αθήνα 
2003, εκδ. Μεταίχμιο, [πρ. έκδ. στα Αγγλικά, 2001], σελ. 27-32.  

3 Ρολάν Μπάρτ, Ο φωτεινός Θάλαμος: Δοκίμιο για τη Φωτογραφία, μτφ. Γ. Κρητικός, Αθήνα, 1983, εκδ. 
Ράππα, [πρ. έκδ. στα Γαλλικά, 1980], σελ. 21-28, 158.  
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και τον ατομο-κεντρικό, στον οποίο επιχειρήθηκε η συγκρότηση μιας ιστορίας ‘μεγάλων 

φωτογράφων’, στη συντριπτική πλειοψηφία τους ερασιτεχνών, με απώτερο σκοπό την 

ενδυνάμωση της επιχειρηματολογίας γύρω από την αντιπαράθεση του αν η φωτογραφία είναι ή 

όχι ‘υψηλή’ τέχνη4.  

Πιο σύγχρονες ιστοριογραφικές τάσεις στο πεδίο της φωτογραφικής ιστορίας 

εστίασαν προς μια κατεύθυνση κοινωνικής ανάλυσης, μέσω της οποίας το ενδιαφέρον στράφηκε 

στην εξέταση του κοινωνικού πλαισίου της εποχής αλλά και των συνολικών εκδηλώσεων της 

φωτογραφικής τεχνικής ιδιαιτέρως για το 19ο αιώνα. το πλαίσιο αυτό άρχισαν να 

διερευνούνται παράμετροι αγνοημένες μέχρι τότε, όπως η επαγγελματική φωτογραφία των 

στούντιο και η εποχή της carte de visite, η οποία κάλυψε το κύριο μέρος της φωτογραφικής 

παραγωγής το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, καθώς υπήρξε ένα από τα πλέον δημοφιλή 

καταναλωτικά προϊόντα των αστικών κοινωνικών στρωμάτων της περιόδου. Παράλληλα 

εντατικοποιήθηκαν οι διερευνήσεις γύρω από τις ποικίλες επιστημονικές εφαρμογές τόσο, 

ευρύτερα, της φωτογραφίας όσο και, πιο συγκεκριμένα, της φωτογραφικής προσωπογραφίας.  

Ιδιαιτέρως το επάγγελμα του φωτογράφου κατά το 19ο αιώνα αποτέλεσε ένα από τα 

πλέον διαδεδομένα πεδία εφαρμογής του μέσου, στενά συνδεδεμένο με τις κοινωνικοπολιτικές, 

οικονομικές αλλά και πολιτισμικές εξελίξεις της περιόδου, σε παγκόσμια κλίμακα. Και για 

τούτο παρέχει χρήσιμες πληροφορίες στην ιστορική έρευνα, μεταξύ άλλων, ως βάση για την 

ανάπτυξη συγκριτικών μελετών γύρω από ευρύτερα ζητήματα όπως: η ταχύτητα της διάδοσης 

των επιρροών και γενικότερα η οικονομικό-τεχνική διείσδυση των ανεπτυγμένων δυτικών 

κρατών στα λιγότερο προηγμένα. Επίσης, συμβάλλει σε μια παράλληλη κατανόηση των μέσων, 

με τα οποία η αστική τάξη επιβλήθηκε και επικύρωσε την κυριαρχία της. Οι αστοί του 19ου 

αιώνα υπήρξαν, μεταξύ άλλων, οι πλέον ένθερμοι υποστηριχτές του νέου απεικονιστικού μέσου, 

το οποίο μεταχειρίστηκαν αφενός ως μέσο προπαγάνδας και αφετέρου ως τακτική εδραίωσης 

αλλά και διαμόρφωσης μιας εικόνας–τεκμηρίου γι’ αυτούς και την κοινωνία που 

οραματίζονταν. 

την εργασία που ακολουθεί θα αποπειραθώ να πραγματοποιήσω μια ανάγνωση της 

ελληνικής φωτογραφικής προσωπογραφίας σε σχέση και σύγκριση με τα δυτικοευρωπαϊκά 

                                                                 
4 Anne Elizabeth McCauley, Industrial Madness: Commercial Photography in Paris, 1848-1871, Νιού Χέβεν 
& Λονδίνο, 1994, εκδ. Yale University, σελ. 13 [στο εξής: McCauley-Madness], πρβλ. Heinz K. 
Henisch & Bridget A. Henisch, The Photographic experience 1839-1914, images and attitudes, Πενσυλβανία, 
1994, εκδ. The Pennsylvania State Univ. Press, σελ. 4 [στο εξής: Henisch & Henisch]. 
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πρότυπα που την καθόρισαν και διαμόρφωσαν το πλαίσιο, εντός του οποίου αναπτύχθηκε. Η 

Ελλάδα, μια μικρή περιφερειακή χώρα στο νοτιοανατολικό άκρο της ευρωπαϊκής ηπείρου, 

ενσωμάτωσε τη νέα τεχνική απεικόνισης με τρόπο ανάλογο των συνολικότερων 

πολιτικοοικονομικών και πολιτισμικών δεδομένων της. Επομένως, μετά τη συγκέντρωση και 

μελέτη του ανάλογου αρχειακού υλικού, τέθηκαν προς διερεύνηση ερωτήματα όπως: σε τι 

βαθμό και με ποιους τρόπους επηρεάστηκε η ελληνική φωτογραφική προσωπογραφία από τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα; Πώς και γιατί αναπτύχθηκε στη χώρα ο τομέας αυτός; Πώς οι Έλληνες 

αστοί του 19ου αιώνα είδαν αλλά και διαμόρφωσαν την εικόνα του εαυτού τους μέσα από τη 

φωτογραφική προσωπογραφία; Και τέλος, σε τί κλίμακα ακολούθησαν ή διαφοροποιήθηκαν 

από το ευρωπαϊκό παράδειγμα αναφοράς;  

Για την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων συγκέντρωσα και εν μέρει 

χρησιμοποίησα ένα εκτεταμένο αρχειακό υλικό. Είχα την ευκαιρία να εξετάσω περί τα 1200 

φωτογραφικά πορτραίτα από ιδιωτικά και δημόσια φωτογραφικά αρχεία και συλλογές5, με 

επίκεντρο τις δυο κυριότερες πόλεις του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, την Αθήνα και την 

Ερμούπολη. Σο σύνολο των εν λόγω φωτογραφιών αποτέλεσε το πρωτογενές αρχειακό υλικό 

και, ως εκ τούτου, το κύριο αντικείμενο της έρευνας. Σο υλικό αυτό κατηγοριοποιήθηκε και 

συσχετίστηκε με ένα ανάλογο σύνολο φωτογραφικών προσωπογραφιών από σημαντικές 

ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες υπήρξαν κύρια κέντρα επίδρασης για την ελληνική 

προσωπογραφία, συγκεκριμένα τη Γαλλία, την Αγγλία και τις Γερμανόφωνες χώρες. 

Επιπροσθέτως, αναζήτησα ένα δευτερογενές αρχειακό υλικό σε άλλες, έμμεσες πηγές 

τεκμηρίωσης6 όπως: επιστολές, νεκρολογίες, εμπορικούς οδηγούς, ημερολόγια, απογραφές, 

διαφημιστικές καταχωρήσεις φωτογραφείων αλλά και άλλων επιχειρήσεων στα έντυπα μέσα, 

καταλόγους εκθέσεων, λογοτεχνικά κείμενα, ταξιδιωτικές περιηγήσεις, θεωρητικά και τεχνικά 

άρθρα κ.ά7. Σούτο κρίθηκε απαραίτητο για το σχηματισμό ενός πρώτου πυρήνα ανάλυσης 

                                                                 

5 Σα φωτογραφικά αρχεία από τη συλλογή των όποιων προέρχεται ο κύριος όγκος του φωτογραφικού 
υλικού είναι: Σα φωτογραφικά και ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, το φωτογρ. αρχ. της 
Εθνικής Πινακοθήκης, το φωτογρ. αρχ. του Ε.Λ.Ι.Α., το φωτογρ. αρχ. του Εθνικού Ιστορικού 
Μουσείου. Επίσης, αρκετές φωτογραφίες προήρθαν από τις συλλογές των: Νίκου Πολίτη και Μιχάλη 
Σσάγκαρη, από το οικογενειακό άλμπουμ της οικογενείας Σσαβάρα –Δρακάτου, καθώς και από το 
παλαιοπωλείο του Ι. Ανδρικόπουλου.  

6 Erwin Panofsky, «Η Ιστορία της Σέχνης ως ανθρωπιστική επιστήμη», στο Δευκαλίων τχ. 25/1 
Ιούνιος 2007, σελ. 12.  

7 Για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι βιβλιοθήκες: Εθνική Βιβλιοθήκη της 
Ελλάδος, Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Γεννάδιο Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου 
Κρήτης, Βιβλιοθήκη χολής Καλών Σεχνών, Βιβλιοθήκη Ελληνικού Ιστορικού και Λογοτεχνικού 
Αρχείου, Βιβλιοθήκης Εθνικής Πινακοθήκης, Βιβλιοθήκη Ιδρύματος Εθνικής Σραπέζης.  
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γύρω από την εξέλιξη της ελληνικής αστικής προσωπογραφίας και την τελική  εξαγωγή 

κάποιων συμπερασμάτων. Παρά ταύτα, η συλλογή πληροφοριών για την ελληνική φωτογραφία 

στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί 

συστηματική αλλά μόνον ενδεικτική.  

Πέραν της άμεσης χρήσης των πηγών, εκτεταμένη υπήρξε και η χρήση της 

δευτερογενούς βιβλιογραφίας, ιδιαιτέρως στα πεδία της ιστορίας της φωτογραφίας, της 

πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής ιστορίας της περιόδου, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 

Ελλάδα, προκειμένου να επαληθευτούν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία, τα ποσοστά αλλά 

και τις εκάστοτε χρεοκοπίες ή επιτυχίες των φωτογραφικών επιχειρήσεων, καθώς και την 

κοινωνική διάδοση και τη δυνατότητα αγοράς των φωτογραφικών πορτραίτων από το κοινό 

ανά εποχή. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η ενδυματολογική ιστορία προκειμένου να εξεταστεί 

σε τι βαθμό τα ελληνικά κοινωνικά στρώματα παρακολουθούσαν τις επιταγές της μόδας, 

γεγονός άμεσα συνδεδεμένο με την αγοραστική τους ισχύ, η οποία, εμμέσως πλην σαφώς, 

συνδυάζεται με τη δυνατότητά τους να επισκέπτονται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα 

φωτογραφικά στούντιο. Παράλληλα η ενδυματολογία αποτέλεσε ένα ακόμα βοηθητικό 

στοιχείο για τη χρονολόγηση και ταξινόμηση (κοινωνική ή άλλη) των ίδιων των φωτογραφιών. 

Σέλος, επιχειρήθηκε αφενός μια μορφολογική και αφετέρου μια εικονογραφική προσέγγιση 

και ανάλυση του ίδιου του φωτογραφικού υλικού, έτσι ώστε να αναδειχτούν στοιχεία συναφή με 

τις ευρύτερες επιρροές που αυτό δέχτηκε, καθώς και η σύνδεσή του με την εικαστική 

παράδοση, προκειμένου να καταστεί σαφές τόσο το στοιχείο της αυστηρής επικράτησης στη 

φωτογραφική πόζα της τυπολογίας κατά το 19ο αιώνα όσο και να γίνει μια πρώτη προσπάθεια 

ερμηνείας της χρήσης και της λειτουργίας της εντός του κοινωνικού και πολιτισμικού πλαισίου.  

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. το πρώτο επιχειρείται μια 

γενική εισαγωγή με επίκεντρο την εφεύρεση και τις ποικίλες εφαρμογές της φωτογραφίας κατά 

το 19ο αιώνα. Έμφαση δίνεται στην υποενότητα που περιγράφει τον ταχύτατο τρόπο διάδοσης 

και ενσωμάτωσης της νέας τεχνικής σε Ευρώπη και Αμερική προκειμένου, εν συνεχεία, να 

διερευνηθούν οι αντιστοιχίες με την ελληνική περίπτωση. Σο δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μια 

συνοπτική παρουσίαση της επαγγελματικής φωτογραφικής προσωπογραφίας, όπως 

αναπτύχθηκε σε δυο διακριτές περιόδους -την εποχή της δαγκεροτυπίας και την εποχή του 

υγρού κολλοδίου, στη Γαλλία, την Αγγλία, καθώς και στις γερμανόφωνες χώρες- με απώτερο 

στόχο να καταστούν σαφή η δομή και ο τρόπος λειτουργίας των φωτογραφικών στούντιο της 

Ευρώπης, καθώς και να υπογραμμιστεί η μεγάλη άνθιση της φωτογραφικής προσωπογραφίας 
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κατά το 19ο αιώνα, έτσι ώστε το υλικό αυτό να αποτελέσει μια βάση σύγκρισης και 

αντιπαραβολής με τα δεδομένα της ελληνικής επαγγελματικής φωτογραφίας. Ο αποκλεισμός 

των πολλαπλών άλλων εφαρμογών της ευρωπαϊκής φωτογραφικής προσωπογραφίας, όπως επί 

παραδείγματι η ερασιτεχνική και η επιστημονική, έγινε επειδή στην Ελλάδα την περίοδο 

εκείνη δεν αναπτύχθηκαν αντίστοιχες εφαρμογές. Σο τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην 

ελληνική περίπτωση, όπου με κεντρικό  άξονα τα δυο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, την 

Αθήνα και την Ερμούπολη, επιχειρείται μια, κατά το δυνατόν, παρουσίαση και ανάλυση των 

ιδιαιτέρων συνθηκών που προσδιόρισαν την ανάπτυξη της ελληνικής προσωπογραφίας, ενώ 

ταυτόχρονα τίθενται βασικά ερωτήματα για τον αργό ρυθμό ανάπτυξης της νέας τέχνης στη 

χώρα κατά τις δεκαετίες του 1840-50, καθώς και για τη μειωμένη δημιουργική συνεισφορά της 

στην ανάπτυξη του είδους. Σέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο επιχειρείται μια παράλληλη ανάγνωση 

της μορφολογικής διαμόρφωσης των τύπων της φωτογραφικής πόζας, ιδιαιτέρως όπως αυτοί 

καθιερώθηκαν από τη δεκαετία του 1860 και μετά, στο πλαίσιο της εκβιομηχάνισης της 

προσωπογραφικής παραγωγής σε Ευρώπη και Ελλάδα. Εν συνεχεία, εντός των ορίων του 

καθιερωμένου πλέον εικονογραφικού στυλ στη φωτογραφική προσωπογραφία του 19ου αιώνα 

και της συνακόλουθης αντιστοιχίας του με την ιδεολογική κυριαρχία της αστικής τάξης, 

αναπτύσσονται κατηγοριοποιήσεις του υλικού όπως: η έμφυλη διάκριση, η προβολή της 

αστικής ευημερίας, ηθικής και εν γένει δραστηριότητας. Η αντιπαραβολή και η διερεύνηση της 

ιδεολογικής μεθόδευσης στη φωτογραφική πόζα, με το αντίστοιχο παράδειγμα της ευρωπαϊκής 

φωτογραφίας, έχει ως στόχο την ανάδειξη αφενός των μιμητικών τάσεων και αφετέρου των 

ορίων της ελληνικής προσωπογραφίας αλλά και των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της.   

Επίσης, το κείμενο συνοδεύεται από τρία παραρτήματα. το πρώτο περιγράφονται 

μερικές από τις κυριότερες τεχνικές της πρώιμης φωτογραφίας, για τις οποίες γίνεται 

επανειλημμένα αναφορά μέσα στο κείμενο. Θεώρησα σκόπιμο οι τεχνικές να συμπεριληφθούν 

σε παράρτημα με το σκεπτικό ότι η παρούσα προσέγγιση φιλοδοξεί να εξετάσει τις κοινωνικές 

διαστάσεις του μέσου, γεγονός που αποκλείει τις τεχνικο-κεντρικές αναλύσεις και λεπτομέρειες. 

Οι τελευταίες παρατίθενται περιληπτικά και μόνο για να συμβάλουν στην πληρέστερη 

κατανόηση του κειμένου και των ιστορικών εξελίξεων. το δεύτερο παράρτημα παρατίθενται 

συνοδευτικοί στο κείμενο πίνακες, ενώ μέρος του φωτογραφικού υλικού, το οποίο αναλύεται 

στο τέταρτο κυρίως κεφάλαιο, παρουσιάζεται μεμονωμένα στο δεύτερο μέρος της εργασίας.       

Βασικά προβλήματα κατά τη συγκρότηση και μελέτη του υλικού προέκυψαν εξαιτίας, 

κυρίως, του δυσπρόσιτου, ενίοτε, αρχειακού υλικού αλλά και της έλλειψης  σχετικών μελετών 

για τον ελληνικό 19ο αιώνα. Επίσης, ένα μεθοδολογικό δίλλημα που τέθηκε κατά την 

ερμηνευτική προσέγγιση των αστικών προσωπογραφιών αφορά την ενιαία αντιμετώπιση 
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επώνυμων και ανώνυμων πορτραίτων. Η τελική επιλογή, οι δυο αυτές διακριτές κατηγορίες να 

εξεταστούν ως μία ενότητα, προήρθε από τη διαπίστωση ενός κοινού μορφολογικού κώδικα, 

που συνέβαλε ταυτόχρονα στη συγκρότηση μιας κοινής οπτικής ιδεολογίας. Μια τελευταία 

δυσκολία αφορά τη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τη φωτογραφική ορολογία, η 

οποία στο βαθμό που παραμένει αμετάφραστη θέτει πάντοτε το ζήτημα της μεταφραστικής 

εγκυρότητας.  

Σέλος, νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως στο πλαίσιο της μικρής αυτής έρευνας έθεσαν 

σε δοκιμασία το ήδη υπάρχον ιστορικό υλικό και αποτέλεσαν τη βάση νέων ερωτήσεων, 

πολλές εκ των οποίων μένει να απαντηθούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: 

ΗΗ  ΥΥΩΩΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΣΣΑΑ   ΣΣΟΟ   1199
οο  
ΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ      

 

 

Anno Lucis: Το σωτήριο έτος 1839   

«Σο κτήριο του Ινστιτούτου είχε καταλειφθεί από πλήθος περιέργων στην 

αξιομνημόνευτη συνεδρίαση της 19ης Αυγούστου του 1839, όπου η μέθοδος επιτέλους 

αποκαλύφθηκε. Παρά το γεγονός ότι είχα φτάσει δύο ώρες νωρίτερα, όπως και πολλοί άλλοι, 

δεν κατόρθωσα να μπω στην αίθουσα και παρατηρούσα μαζί με το πλήθος όλα όσα συνέβαιναν 

στο προαύλιο. Κάποια στιγμή ένας συνεπαρμένος άνδρας βγήκε έξω, περικυκλώθηκε αμ έσως 

από το πλήθος και ερωτηθείς απάντησε, με ύφος παντογνώστη, ότι η άσφαλτος της Ιουδαίας 

και το λάδι από λεβάντα είναι το μυστικό. Οι ερωτήσεις πολλαπλασιάστηκαν, αλλά, καθώς δε 

γνώριζε τίποτα περισσότερο, αναγκαστήκαμε να μιλάμε για την άσφαλτο της Ιουδαίας και το 

λάδι από λεβάντα. ύντομα το πλήθος περικύκλωσε έναν άλλο εξερχόμενο. Περισσότερο 

αιφνιδιασμένος από τον προηγούμενο, μας είπε χωρίς να μακρηγορεί ότι είναι το ιώδιο και ο 

υδράργυρος. [] Σελικά η συνεδρίαση έλαβε τέλος και το μυστικό αποκαλύφτηκε. [] Μερικές 

μέρες αργότερα τα καταστήματα οπτικών ήταν γεμάτα από ερασιτέχνες που λαχταρούσαν να 

αποκτήσουν δαγκεροτυπικές μηχανές και, όπου κι αν έστρεφες το βλέμμα, παρατηρούσες 

αυτές τις μηχανές στραμμένες προς τα κτήρια. Όλοι επιθυμούσαν να καταγράψουν τη θέα από 

τα παράθυρά τους και ήταν τυχερός όποιος, στην πρώτη δοκιμή, αποκτούσε ένα σκιαγράφημα 

από κεραμοσκεπές με φόντο τον ουρανό []»6. Ο συγγραφέας του παραπάνω αποσπάσματος, 

οπτικός, χημικός και μηχανικός Marc Antoine Gaudin (1804 - 1880) 7, μεταφέρει στο μικρό 

αυτό απόσπασμα την περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τον έκδηλο ενθουσιασμό που κατέλαβε το 

παρισινό κοινό, όταν, μετά από πολύμηνη αναμονή, το ‘μυστικό’ για τη μηχανική 

                                                                 
6 M. A. Gaudin, Traité pratique de photographie, Paris, 1844, σελ. 6-7, στο Beaumont Newhall, The 
History of Photography, Νέα Τόρκη, 1964, σελ. 17, υπ. 6. Και του ιδίου, The History of Photography: From 
1839 to the present, Νέα Τόρκη, 1997, σελ. 23, υπ. 30 [στο εξής: Newhall 1964 & 1997], η μτφ. έγινε 
από το αγγλικό κείμενο.  

7 Ο M.A. Gaudin υπήρξε συνεργάτης, κατά τους H. & A. Gernsheim, το χρονικό διάσημα που 
ανακοινώθηκε η εφεύρεση της δαγκεροτυπίας του οπτικού N. M. P. Lerebours (1807 - 1873), ενός εκ 
των πρώτων κατασκευαστών δαγκεροτυπικών μηχανών, βλ. στο Helmut & Alison Gernsheim, L. J. M. 
Daguerre The history of the Diorama and the Daguerreotype, Νέα Τόρκη, 1968, σελ. 101 [στο εξής: H.&A. 
Gernsheim]. Ο ιστορικός της φωτογραφίας Quentin Bajac προσδιορίζει χρονικά τη συνεργασία λίγο 
μεταγενέστερα, κατά τη διάρκεια του 1841, σημειώνοντας ότι οι δύο τους αποτύπωσαν παρισινά τοπία 
καθώς και μερικές από τις πρώτες προσωπογραφίες, Quentin Bajac, «Dawn of Photography: French 
Daguerreotype (1839-1855)», στον κατάλογο έκθεσης: Dawn of Photography: French Daguerreotype (1839-
1855), Νέα Τόρκη, 2004, σελ. 2, [στο εξής: Bajac- 2004]. 
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αναπαραγωγή εικόνων του ζωγράφου Louis Daguerre8 αποκαλύφθηκε στην πανηγυρική 

συνεδρίαση που συγκάλεσαν από κοινού οι Ακαδημίες Σεχνών και Επιστημών στο Γαλλικό 

Ινστιτούτο  στις 19 Αυγούστου 18399 (εικ. 1 Μέρος Β΄).  

                                                                 
8 Ο Daguerre δεν ήταν ο πρώτος που συνέλαβε και υλοποίησε την εν λόγω εφεύρεση. Η πρωτογενής 
ιδέα, όπως αναδεικνύεται από την ιστορική έρευνα σήμερα, αποδίδεται σε δυο Βρετανούς και μια 
Βρετανίδα χημικούς. Η χημικός Elizabeth Fulhame δημοσίευσε το 1794 ένα βιβλίο με τίτλο: An 
Essay on Combustion, with a view to a New Art of Dying and Painting, wherein the Phlogistic and Antiphlogistic 
Hypotheses are Proved Erroneous, στο οποίο περιέγραφε μια πρώτη μέθοδο χημικής αναπαραγωγής 
εικόνων. Σο βιβλίο της συζητήθηκε και επηρέασε αρκετά το διάστημα 1795-1810. Σα πειράματα της 
Fulhame ήταν γνωστά σε δυο άλλους πρωτοπόρους ερευνητές, τους Thomas Wedgwood (1771 -1805) 
και Sir Humphry Davy (1778-1829), οι οποίοι επιδόθηκαν στην προσπάθεια δημιουργίας και 
διατήρησης φωτογραφικών εικόνων την ίδια περίπου περίοδο. Εντούτοις, οι πειραματισμοί τους 
στέφτηκαν με μερική επιτυχία, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τις εικόνες που παρήγαγαν. Σα 
αποτελέσματα των ερευνών τους δημοσιεύτηκαν το 1802 από τον Davy στην εφημερίδα του Βασιλικού 
Ινστιτούτου του Λονδίνου σε ένα άρθρο με τίτλο: «An Account of a method of copying Paintings 
upon Glass, and of making Profiles, by the Agency of Light upon Nitrate of Silver. Invented by T. 
Wedgwood, Esq. With Observations by H. Davy». Σο κείμενο αυτό είχε ευρεία διάδοση και 
μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα Γαλλικά στο Annales de chimie, ou recoil de 
memoires concernant la chimie et les arts qui en dependent, Παρίσι, 1802. Δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο  η εν λόγω μετάφραση να ήταν γνωστή στον Nicéphore Niépce (1765-1833), ο οποίος θα 
είναι ο πρώτος που θα κατορθώσει, γύρω στα 1822-26, να αποτυπώσει και να διατηρήσει μερικές 
φωτογραφικές εικόνες. Ο Niépce ονόμασε τη μέθοδό του Ηλιογραφία (βλ. παρ. Α΄).  Σο Δεκέμβριο του 
1829 συνεργάζεται με το ζωγράφο L.J.M. Daguerre, ο οποίος είχε ξεκινήσει μόνος από το 1824 να 
πειραματίζεται δίχως όμως απτά αποτελέσματα. Μην έχοντας τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις 
ευνοήθηκε αρχικά από τα οφέλη της συνεργασίας του με τον Niépce, αλλά και άλλους επιστήμονες 
φίλους του, όπως το χημικό Jean- Baptiste Dumas (1800 -1884). Σα τελευταία δυο ονόματα που 
συμπεριλαμβάνονται στις απαρχές της σύλληψης και υλοποίησης της φωτογραφικής ιδέας, ήταν οι: 
William Henry Fox Talbot (1800-1877) και Sir Jonh Herschel (1792 - 1871). Ιδιαιτέρως ο Talbot 
επέμεινε σθεναρά στην αυθεντικότητα και στην πρωτοτυπία της επινόησής του. Θορυβημένος από την 
αναγγελία της δαγκεροτυπίας, έσπευσε στις 25 Ιανουαρίου 1839 να ανακοινώσει τη μέθοδό του υπό τον 
τίτλο: Υωτογενές χέδιο (βλ. παρ. Α΄). την προσπάθεια να επιταχύνει τις έρευνές του, οι οποίες 
τελικά κατέληξαν στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας της Καλοτυπίας το 1841 (βλ. παρ. Α΄), ο Talbot 
χρησιμοποίησε επανειλημμένως τη βοήθεια του φίλου του αστρονόμου και χημικού John Herschel, 
στον οποίο η φωτογραφία χρωστά, μεταξύ άλλων, το όνομά της και το χημικό της στερέωσης. Βλ. 
ενδεικτικά: Larry Schaaf, Art and Technology, Μπαθ, 1990, σελ. 11 – 12, G. Batchen, Burning with Desire, 
the conception of photography, Λονδίνο, 1997, εκδ. MIT Press, σελ 26-31, 38, υπ. 40, M. W. Marien, 
Photography: a cultural history, Μεγάλη Βρετανία, 2002, εκδ. Laurence King Publishing, σελ.9, 15, 
Nicolas J. Wade, «Accentuating the Negative: Tom Wedgwood (1771-1805), Photography and 
Perception», στο Perception, τχ. 34, 2005, σελ. 515, R. B. Litchfield, Thomas Wedgwood: The First 
Photographer, Λονδίνο, 1903, H. Gernsheim, A Concise History of Photography, Νέα Τόρκη, 1986, εκδ. 
Dover Publications, [πρ. έκδ. 1965], σελ.8, [στο εξής Gernsheim-Concise], J. C. Lemagny & A. 
Rouillé, A History of Photography social and cultural perspectives, Παρίσι, 1986, σελ. 15-16, [στο εξής: 
Lemagny & Rouillé], Newhall- 1997, σελ. 13, L. J.M. Daguerre, History and Practice of Photographic 
Drawing on the true principles of the Daguerréotype, with the new method of Dioramic Painting , μτφ. J. S. Memes, 
Λονδίνο, 1839, σελ. 12, [στο εξής Daguerre-1839]. H. Fox Talbot, The Pencil of Nature, Λονδίνο, 1844, 
αναδ. στο περ. Image: The Journal of the George Eastman House of Photography, αρ. 2 Ιούνιος 1959, σελ. 80, 
H. Fox Talbot, «Photogenic Drawing: To the Editor of the Literary Gazette», στην Literary Gazette, 
αρ. 1150, 2 Υεβρουαρίου 1839, σελ. 73, B. Newhall, «Prophetic Pioneer: Wiilliam Hentry Fox 
Talbot», στο Image: The Journal of the George Eastman House of Photography, αρ. 2 Ιούνιος 1959, σελ. 65-
66, H. Gernsheim, «Talbot and Herschel’s Photographic Experiments in 1839», στο Image: The 
Journal of the George Eastman House of Photography, τχ. 8, αρ. 3, επτέμβριος 1859, σελ. 133- 137, R. 
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Δεν ήταν μόνο η οκτάμηνη αναμονή για τη δημοσίευση των λεπτομερειών γύρω από 

τη δαγκεροτυπική μέθοδο που πυροδότησε τη φαντασία και τις προσδοκίες του κοινού αλλά 

και τα συμπαρομαρτούντα, δηλαδή η άμεση  κρατικοποίηση της μεθόδου και η σχεδόν 

ταυτόχρονη αναγγελία μιας αντίστοιχης τεχνικής από το βασικό πολιτικοοικονομικό αντίπαλο 

της Γαλλίας, την Αγγλία. Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 1839 τα δημοσιεύματα 

των εφημερίδων, τόσο στη Γαλλία και την Αγγλία όσο και σε άλλα δυτικοευρωπαϊκά κράτη, 

όπως η Πρωσία, η Ισπανία, η Ιταλία, η ουηδία κ.ά, κατέγραφαν στα φύλλα τους, πολλές 

φορές και σε καθημερινή βάση, μια ατέρμονη κούρσα ανακοινώσεων, αντεγκλήσεων, τεχνικών 

βελτιώσεων και νέων εφευρετών10. Μόνο το 1839 ο ιστορικός της φωτογραφίας και 

                                                                                                                                                                                          
Derek Wood, «The involvement of Sir John Herschel in the Photographic patent case, Talbot v. 
Henderson, 1854», στο Annals of Science, τχ. 27, αρ. 3, επτέμβριος, 1971, σελ. 239- 264, R. Derek 
Wood, «Latent Developments from Gallic Acid 1839», στο Journal of Photographic Science, τχ. 28, αρ. 1, 
Ιανουάριος/Υεβρουάριος, 1980, σελ. 36-41,  R. Derek Wood, «Fourteenth March 1839, Herschel’s 
key to photography, the way the moment is preserved for the future», στο Jubilee-30 Years ESHRh 
Congress of Photography in Vienna, άλτσμπουργκ, Νοέμβριος 2008, σελ. 18-31 και, E. J. Hobsbawn, Η 
Εποχή των Επαναστάσεων 1789-1848, Αθήνα, 1997, μτφ. Αρ. Οικονομοπούλου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ., σ. 37-38.   

9 Η 19η Αυγούστου έχει κατοχυρωθεί ως η γενέθλια ημερομηνία της φωτογραφίας, αν και ουσιαστικά 
δεν αντιπροσωπεύει παρά την απαρχή της δημόσιας διάδοσης της δαγκεροτυπίας. Η μέθοδος είχε 
αρχικά ανακοινωθεί από το Υρανσουά Αραγκό στην Ακαδημία των Επιστημών στις 7 Ιανουαρίου του 
1839, χωρίς όμως να αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την τεχνική της. Ο Αραγκό στη 
συνεδρίαση αυτή κατέστησε σαφές ότι η Γαλλική κυβέρνηση προτίθετο να αγοράσει τα δικαιώματα της 
εφεύρεσης και να επιτρέψει την ελεύθερη χρήση της από τον κόσμο, κάτι όμως που επρόκειτο να 
καθυστερήσει για πολλούς μήνες εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία. Σα πρώτα δείγματα 
δαγκεροτυπιών εκτέθηκαν εντούτοις από τον ίδιο τον Daguerre στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, στις 15 
Ιανουαρίου. Βλ. R. Derek Wood, «A State Pension for L. J. M. Daguerre for the secret of his 
daguerreotype technique», στο Annals of Science, τχ. 54, αρ. 5, επτέμβριος 1997, σελ. 489 και H.& A. 
Gernsheim, ό.π., σελ. 82- 83.     

10 Σον Ιούνιο του 1839 η έγκυρη αγγλική εφημερίδα The Athenaeum σημείωνε ότι σχεδόν καθημερινά 
λάμβανε γράμματα για νέες εφευρέσεις ή βελτιώσεις γύρω από τη μέθοδο του Υωτογενούς χεδίου 
(βλ. παρ. Α΄), βλ. R. Derek Wood, «J. B. Reade, F.R.S., and the early history of photography: Part I. 
A re-assessment on the discovery of contemporary evidence», στο Annals of Science, τχ. 27, αρ. 1, 
Μάρτιος, 1971, σελ. 34, υπ. 66. Ενώ, μια ακόμα μεγάλης κυκλοφορίας αγγλική εβδομαδιαία εφημερίδα 
της εποχής, η Literary Gazette, φιλοξενούσε σχεδόν σε κάθε φύλλο της, από τις αρχές Ιανουαρίου του 
1839 μέχρι και το τέλος του ίδιου χρόνου, εκτενή αρθρογραφία σχετικά με το θέμα. Πολλά άρθρα 
αποτελούν αυτολεξεί μεταφράσεις από το γαλλικό Σύπο (από εφημερίδες όπως οι: Le Tempe, Le 
Commerce και Gazette de France). Σέλος, το ίδιο συνέβη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η 
Γερμανία, η Ιταλία, κ.α. βλ. ενδεικτικά, H. & A. Gernsheim, «The first Photographs taken in 
Germany», στο Image: The Journal of the George Eastman House of Photography, αρ.1, Μάρτιος, 1960, σελ. 
38-43 και Paolo Costantini, «‘A truth that art cannot achieve’ The Scientific Environment in Venice 
and the First Inquiries into Photography (1839-1846)», στο Shadow and Substance: Essays on the History 
of Photography, Μίσινγκαν, 1990, σελ. 49- 56.  Από το 1840 όμως το ενδιαφέρον του τύπου μειώνεται 
αισθητά, βλ. McCauley-Madness, ό.π., σελ. 77.        
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αρχειοθέτης της Γαλλικής Υωτογραφικής Εταιρείας Pierre G. Hermant κατέγραψε σε σχετική 

έρευνα 24 ονόματα επίδοξων εφευρετών11.  

Εντούτοις, τα επιμέρους στοιχεία που συναποτελούν τη φωτογραφική τεχνική δεν 

ανακαλύφθηκαν, στην πλειονότητά τους, κατά το 19ο αιώνα12. Ήδη από το β΄ μισό του 18ου 

αιώνα αποτυπώθηκε η επιθυμία για αυτόματη αναπαραγωγή εικόνων της φύσης δίχως τη χρήση 

σχεδίου και, κυρίως, η ιδέα της διατήρησής τους στο χρόνο. Με τη μορφή του «μαγικού 

καθρέπτη» το μυθιστόρημα Giphantie (1760) του Γάλλου συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας 

Tiphaigne de la Roche είναι το πρώτο γνωστό, έως σήμερα, λογοτεχνικό κείμενο που 

περιγράφει αυτό το decideratum13. Αλλά μόνο μετά τις δυο μεγάλες επαναστάσεις του 

δευτέρου μισού του 18ου αιώνα -τη Βιομηχανική Επανάσταση της Αγγλίας, που άνοιξε το 

δρόμο για την κυριαρχία της μηχανής στην ανθρώπινη δραστηριότητα και σκέψη, και τη 

Γαλλική Επανάσταση (1789), που επικύρωσε θεωρητικο-κοινωνικά την πρώτη- η εν λόγω 

επιθυμία άρχισε σταδιακά να εδραιώνεται στη σκέψη και να υλοποιείται στην πράξη, στην 

επικράτεια των δυο αυτών πιο προηγμένων και ανταγωνιστικών δυνάμεων της Ευρώπης.  

 

 

                                                                 
11 Η έρευνα εκδόθηκε σε τρία μέρη από το περιοδικό Camera, βλ. P. G. Harmant, «Anno Lucis 1839», 
στο Camera, Μάιος 1960, σελ. 24-31, Ιούνιος, 1960, σελ. 26-32 και Ιούλιος 1960, σελ. 29-32. Ο 
συγγραφέας σημειώνει ότι όλα τα άτομα που κατέγραψε δήλωσαν ότι προηγήθηκαν του Daguerre και 
τους ταξινομεί ανά κράτος με την ακόλουθη σειρά: επτά Γάλλοι, έξι Άγγλοι, έξι Γερμανοί, ένας 
Αμερικανός, ένας Ισπανός, ένας Νορβηγός, ένας ουηδός, ένας Βραζιλιάνος (γαλλικής καταγωγής), 
Harmant, ό.π., αναδ. στην: http://www.marillier.nom.fr/collodions/PGH/anno_lucis1.html       

12 Ήδη στις αρχές του 18ου αιώνα, ο Γερμανός χημικός Johann Heinrich Schulze παρατηρεί και 
καταγράφει τις φωτοευαίσθητες ιδιότητες των αλάτων του αργύρου (1725), ενώ την περίοδο εκείνη η 
χρήση της Camera Obscura ήταν ευρύτατα διαδεδομένη ως βοήθημα για το σχεδιασμό πορτραίτων, 
τοπίων και νεκρών φύσεων μεταξύ των ζωγράφων και των μελών της αριστοκρατίας. Επίσης, ήδη από τα 
τέλη του 17ου αιώνα, η Camera Obscura είχε πλέον το σχήμα μικρού φορητού κουτιού, Gernsheim-
Concise ό.π., σελ. 5-7, G. Batchen, ό.π., σελ. 25-26, πρβλ. Jonathan Crary, Techniques of the Observer, 
Μασαχουσέτη, 1990, σελ. 25- 65. Γενικότερα τα συστατικά στοιχεία της φωτογραφίας, πλην του 
χημικού της στερέωσης, ήταν γνωστά ήδη έναν περίπου αιώνα πριν την ανακοίνωση της εφεύρεσης. Βλ. 
Peter Galassi, Before Photography: Painting and the  invention of photography, Νέα Τόρκη, 1981, σελ. 11- 18, 
Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 3- 7, Lemarny & Rouillé, ό.π., σελ. 12-15, Newhall- 1997, ό.π., σελ. 9 -
11, G. Batchen, ό.π., σελ. 24 -53, M. W. Marien, ό.π., σελ.3 -7.  

13 «Αυτό που ο καθρέπτης δεν μπορεί να κάνει, ο καμβάς με την κολλώδη ουσία το κατόρθωσε, 
διατήρησε τις εικόνες… Αυτή η εντύπωση της εικόνας είναι ακαριαία και ο καμβάς τη μετέφερε 
αυτοστιγμεί σε κάποιο σκοτεινό μέρος. Μια ώρα αργότερα η προετοιμασμένη επιφάνεια είχε στεγνώσει 
και είχες μια εικόνα εξαιρετικά πολύτιμη, γιατί κανένα έργο τέχνης δεν μπορούσε να τη μιμηθεί ούτε 
ήταν δυνατό στο χρόνο να την καταστρέψει [] η ίδια η φύση με την αλάνθαστη ακρίβεια του χεριού της 
σχεδίασε επάνω στις επιφάνειές μας εικόνες, οι οποίες εξαπατούν το μάτι…», το απόσπασμα 
παρατίθεται στο: Gus Macdonald, Camera: Victorian Eyewitness, A History of Photography: 1826-1913, 
Μεγάλη Βρετανία, 1980, σελ. 8, (ελεύθερη μτφ. από το αγγλικό κείμενο).    

http://www.marillier.nom.fr/collodions/PGH/anno_lucis1.html
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Η Διάδοση… 

Σο διάστημα μεταξύ των ετών 1839 – 1843 η φωτογραφία μέσω της Δαγκεροτυπίας 

και της Καλοτυπίας θα εξαπλωθεί ως μέσο εμβληματικό για τις αντιλήψεις της εποχής με μια 

πρωτοφανή ταχύτητα για τα δεδομένα του 19ου αιώνα τόσο γεωγραφικά όσο και κοινωνικά. 

Αρκεί να σημειωθούν εδώ μερικές ημερομηνίες, για να γίνει αντιληπτή η ταχύτητα της 

διάδοσης του νέου μέσου. Η πρώτη δημοσίευση στον Σύπο για τη φωτογραφία έγινε στο 

Παρίσι, στην εφημερίδα Gazette de France, στις 6 Ιανουαρίου 1839. Σο άρθρο μεταφράστηκε 

και δημοσιεύτηκε στη βρετανική εβδομαδιαία εφημερίδα Literary Gazette στις 12 Ιανουαρίου, 

δηλαδή μόλις 6 μέρες αργότερα. Μόλις 3 ημέρες μετά εμφανίζεται και στην εφημερίδα 

Gazzetta Privilegiata di Milano14 η πρώτη ιταλική δημοσίευση. την άλλη άκρη του Ατλαντικού 

τα νέα θα φτάσουν στις 23 Υεβρουαρίου 1839 με το δημοσίευμα της εφημερίδας Boston 

Mercantile Journal15. Σην επομένη της επίσημης ανακοίνωσης της Δαγκεροτυπίας (20 

Αυγούστου) το μεγάλο γεγονός εμφανίζεται σε πολλές γαλλικές εφημερίδες μεταξύ των οποίων 

και η αγγλόφωνη Galignani’s Messenger, το άρθρο της οποίας αναδημοσιεύεται στην Globe του 

Λονδίνου στις 23 Αυγούστου16. Αντίστοιχης ταχύτητας (περίπου 3 μέρες) ήταν και η διάδοση 

των νέων για την πρώτη δημόσια επίδειξη που πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον Daguerre 

στις 7 επτεμβρίου στο Παρίσι17. Σα νούμερα ίσως γίνουν πληρέστερα κατανοητά, αν κανείς 

σκεφτεί το χρόνο και τα μέσα με τα οποία ταξίδευαν οι ειδήσεις αλλά και οι άνθρωποι στις 

αρχές του 19ου αιώνα. Παραδείγματος χάρη, ταχυδρομείο από το Λονδίνο στο Αμβούργο 

υπήρχε μόνο δυο φορές την εβδομάδα το 1820 και για την Αμερική μια φορά το μήνα, καθώς 

τόσο περίπου χρόνο χρειάζονταν τα ατμόπλοια, για να διασχίσουν τον Ατλαντικό από τα 

λιμάνια του Πόρτσμουθ ή του Λίβερπουλ ως τη Νέα Τόρκη18.  

                                                                 
14Costantini, ό.π., σελ. 49, υπ.3. 

15 Βλ. το πλήρες κείμενο στην: http://daguerre.org/resource/texts.html  

16 Βλ. R. Derek Wood-1997, ό.π. 

17 Ο βρετανικός Σύπος αναφέρει συνοπτικά τη σχετική είδηση στις 10 επτεμβρίου (εφημ. The Times), 
ενώ εκτενής αναφορά γίνεται στις 12 επτεμβρίου (εφημ. Morning Herald), βλ. R. Derek Wood, «The 
first year of the daguerreotype: Ste Croix in London, 1839», στο History of Photography, τχ. 17, αρ. 1, 
Άνοιξη, 1993, σελ. 101.  

18 Για το σύστημα των  μετακινήσεων από τα τέλη του 18ου αιώνα έως και τα μέσα του 19ου βλ: E. J. 
Hobsbawn-1997, ό.π., σελ. 21 – 24,  E. J. Hobsbawn, Η Εποχή του Κεφαλαίου 1848-1875, εκδ. 
Μ.Ι.Ε.Σ., μτφ. Δημ. Κούρτοβικ, Αθήνα, 1996, σελ. 80-109, 85-87. την πραγματικότητα, ένα 
καινούργιο ατμόπλοιο, όπως για παράδειγμα το The British Queen, για να διασχίσει τον Ατλαντικό 
χρειαζόταν το 1839 περίπου 15-17 μέρες, βλ. R. Derek Wood, «The Arrival of the Daguerreotype in 
New York», στο The American Photographic Historical Society, Νέα Τόρκη, Ιανουάριος 1995, αναδ. στην:  
http://www.midley.co.uk/daguerreotype/newyork.htm 

http://daguerre.org/resource/texts.html
http://www.midley.co.uk/daguerreotype/newyork.htm
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Αντίστοιχα, το πρώτο εγχειρίδιο με οδηγίες για τη δαγκεροτυπία εκδίδεται στο 

Παρίσι από τον ίδιο το Louis Daguerre στις 7 επτεμβρίου 1839. Η ταχύτατη μετάφραση και 

έκδοση του κειμένου στα Αγγλικά, έξι μόλις μέρες μετά19, στις 13 του ίδιου μήνα, 

εντυπωσιάζει. Σους επόμενους πέντε μήνες μεταφράσεις αποσπασμάτων ή ολόκληρου του 

κειμένου δημοσιεύονται σε περίπου τριάντα εκδόσεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κ.α20. Σα 

εγχειρίδια καθώς και τα συνεχή δημοσιεύματα στον Σύπο δεν ήταν οι μοναδικοί τρόποι 

διάδοσης της νέας τεχνολογίας. Ήδη πριν από την επίσημη αναγγελία της δαγκεροτυπίας, ο 

Daguerre είχε κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματα της ευρεσιτεχνίας του στην Αγγλία, με 

την ελπίδα να διεκδικήσει και εκεί κάποιο κρατικό επίδομα21. Σαυτόχρονα, ένα άμεσο και 

αποτελεσματικό δίκτυο προώθησης και διαφήμισης του νέου μέσου στήθηκε από το συνεργάτη 

του Daguerre και επίσημο κατασκευαστή του δαγκεροτυπικού εξοπλισμού στη Γαλλία, οπτικό 

Alphonse Giroux. Ο Giroux προώθησε έναν τρόπο διάδοσης, ο οποίος περιελάμβανε την 

αποστολή υλικού και οδηγιών χρήσης με την ταυτόχρονη συνοδεία κάποιου ειδικού 

συνεργάτη- απεσταλμένου που αναλάμβανε ένα είδος δημόσιας επίδειξης. Μερικοί από αυτούς 

τους συνεργάτες αργότερα θα μετεξελιχθούν σε επίσημους αντιπρόσωπους της φίρμας Giroux 

σε πολυάριθμες χώρες22.  

                                                                 
19 Η εντυπωσιακή αυτή ταχύτητα σχολιάζεται μάλιστα και από το βρετανικό Σύπο, βλ. R. Derek 
Wood-1995, ό.π. 

20 Newhall-1964, ό.π., σελ. 18, και Newhall-1997, ό.π., σελ. 2, υπ. 31. Ο συγγραφέας σημειώνει 
ενδεικτικά μια αλφαβητική λίστα με τις πόλεις όπου κυκλοφόρησε το εγχειρίδιο ή τμηματικές 
μεταφράσεις αυτού. Αρκεί εδώ να αναφέρουμε τις πιο χαρακτηριστικές: Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, 
Βερολίνο, Βοστώνη, Κοπεγχάγη, Δουβλίνο, Εδιμβούργο, Γενεύη, Αμβούργο, Λειψία, Μαδρίτη, 
Νάπολη, Νέα Τόρκη, Υιλαδέλφεια, Ρώμη, Πετρούπολη, τοκχόλμη, Σόκυο, Βιέννη, Βαρσοβία. Η 
έκδοση της Λειψίας, σύμφωνα με τον ιστορικό H. Gernsheim, πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 
1839!, βλ. Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 11. Επίσης πρβλ. αναλυτικό παράρτημα από τον B. Newhall 
των 32 εκδόσεων και μεταφράσεων του εγχειριδίου του Daguerre, στο βιβλίο του H. & A. Gernsheim, 
ό.π.,  σελ. 198-205.   

21 Σα πνευματικά δικαιώματα ίσχυαν μόνο για τη Βρετανία και τις αποικίες της. Για τις προσπάθειες 
του Daguerre να αποκτήσει επίδομα και από τη Βρετανική Κυβέρνηση βλ. R. Derek Wood, «The 
Daguerreotype Patent, The British Government, and The Royal Society», στο History of Photography, 
τχ. 4, αρ. 1, Ιανουάριος, 1980, σελ. 53-59. Μετά την απόρριψη του αιτήματός τους, ο Daguerre και ο 
Isidor Niépce θα κατοχυρώσουν τα πνευματικά τους δικαιώματα στη Βρετανία την 1 Ιουνίου 1839 
δίνοντας τη διαχείρισή τους στο γραφείο ευρεσιτεχνιών του Miles Berry, H. & A. Gernsheim, ό.π., 
σελ. 143. Παρά την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων, οι πρώτες δαγκεροτυπικές επιδείξεις 
πραγματοποιήθηκαν στο Λονδίνο από ένα ‘μυστηριώδη’ Γάλλο με το ψευδώνυμο «κύριος St. Croix» 
στις 13 επτεμβρίου 1839 και συνεχίστηκαν παρά τις απειλές του Miles Berry μέχρι και τον Οκτώβριο 
του ίδιου χρόνου, βλ. R. Derek Wood-1993, ό.π., σελ. 101-107.   

22 Δυο από τις πλέον γνωστές περιπτώσεις εμπορικών αντιπροσώπων του Giroux ήταν οι  Louis Sachse 
(1798-1877), έμπορος έργων τέχνης και λιθογράφος στο Βερολίνο, και François Gourraud, στην 
Αμερική. τον πρώτο στάλθηκε ταχυδρομικά ο εξοπλισμός, τον οποίο όμως παρέλαβε κατεστραμμένο 
στις 6 επτεμβρίου 1839. Ο Giroux δε δίστασε να στείλει στο Βερολίνο τη γυναίκα του προκειμένου 
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Αυτός ο τρόπος διάδοσης, όμως, μάλλον δε συνεχίστηκε πολύ πέραν του 1840, σε 

αντίθεση με μια άλλη, περισσότερο αποτελεσματική διαδικασία διάδοσης: τους περιοδεύοντες 

φωτογράφους. Ήδη από το επτέμβριο του 1839 ο οπτικός και κατασκευαστής φωτογραφικών 

μηχανών Lerebours προσέλαβε άτομα, τα εφοδίασε με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα 

έστειλε σε όλο τον κόσμο, για να φωτογραφίσουν αρχαιολογικά ευρήματα και αξιοθέατα από 

μακρινά μέρη23. Άλλωστε η εν λόγω εφαρμογή της νέας τέχνης είχε ήδη προβλεφθεί από τους 

Daguerre και Arago24  και, παρ’ ότι η φωτογραφία ακόμα δεν μπορούσε να τυπωθεί αυτούσια 

στα έντυπα μέσα, πολλοί φωτογράφοι, είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένες αποστολές 

εκδοτών ή ευγενών, όργωναν τις διάφορες περιοχές του πλανήτη και διέδιδαν το νέο της 

φωτογραφίας25.   

Σέλος, έναν ακόμη τρόπο διάδοσης αποτέλεσαν τα τεχνολογικά ιδρύματα και τα 

πανεπιστήμια των διαφόρων κρατών26. Η φωτογραφία υπήρξε ένα εφαρμοσμένο δημιούργημα 

της επιστήμης, μια τεχνολογία που ενσωμάτωνε αφενός τα οφέλη της μηχανής (ακρίβεια, 

πιστότητα27, ταχύτητα, αναπαραγωγιμότητα) και αφετέρου άνοιγε καινοτόμα πεδία δράσης και 

                                                                                                                                                                                          
να βοηθήσει το Sachse να επιτύχει τις πρώτες του δαγκεροτυπίες, βλ. H. & A. Gernsheim, ό.π., σελ. 
171- 172 και R. Derek Wood-1995, ό.π. 

23 Ο Lerebours, είναι επίσης γνωστός σήμερα για τη συγγραφή ενός εκ των πρώτων εγχειριδίων για τη 
φωτογραφική τέχνη (πρ. έκδ. 1842) καθώς και για τη δημιουργία ενός εκ των πρώτων φωτογραφικών 
ατελιέ στο Παρίσι του 1840. Σο όνομά του, όμως, συνδέεται κυρίως με την έκδοση του πρώτου 
εικονογραφημένου τόμου με 110 γκραβούρες από δαγκεροτυπίες, με τίτλο Excursions Daguerriennes, 
που εκδόθηκε το διάστημα 1841-43, βλ. στο  H. & A. Gernsheim, ό.π., σελ. 109-110, 197.  

24 Ο ίδιος ο Daguerre υπογράμμιζε εμφατικά ότι: «ο οποιοσδήποτε, με τη βοήθεια της δαγκεροτυπίας, 
μπορεί να κρατήσει μια εικόνα από τον πύργο του εξοχικού σπιτιού του…», ενώ ο Arago προσέθετε: 
«αυτή η επινόηση θα προσφέρει στην αρχαιολογία και στις καλές τέχνες μια πολύτιμη υπηρεσία - αν 
γίνει πιο εύχρηστη – με περισσότερες εφαρμογές…[] Αν είχε εφευρεθεί η φωτογραφία το 1798, θα 
είχαμε σήμερα πιστές αναπαραστάσεις πολλών ανεκτίμητων αρχαιοτήτων , οι οποίες τώρα, εξαιτίας της 
απληστίας των Αράβων και το βανδαλισμό ορισμένων ταξιδιωτών, χάθηκαν οριστικά για τον κόσμο της 
γνώσης», βλ. Louis Daguerre, Daguerréotype, Παρίσι 1839, τυπογρ. Pollet Soupe et Guillois, αναδ.  στο 
Image: The Bulletin of the George Eastman House of Photography, τχ. 8, αρ. 1, Μάρτιος 1959, σελ. 33- 36, 
όπου υπάρχει και η αγγλική μτφ. και  Daguerre-1839, ό.π., σελ. 7, 15.   

25 Newhall- 1997, ό.π., σελ. 27.  

26 Η ίδρυση των πρώτων τεχνολογικών σχολών συνδέθηκε με την προώθηση της επιστημονικής έρευνας 
και εφαρμογής, προορισμένης να δώσει λύσεις στη βιομηχανική ανάπτυξη. Πρότυπα ιδρύματα της 
εποχής υπήρξαν το Έcole Polytechnique, που ιδρύθηκε το 1795, Το Βασιλικό Ίδρυμα στο Λονδίνο (1799), 
κ.ά., βλ. E. J. Hobsbawn-1997, ό.π., σελ. 391 – 393.  

27 Σο σχόλιο του αμερικανού ζωγράφου και εφευρέτη Samuel Morse (1791- 1872), ο οποίος 
βρίσκονταν στο Παρίσι το Μάρτιο του 1839, όταν είδε τις πρώτες δαγκεροτυπίες, είναι 
χαρακτηριστικό: «…ομοιάζουν με χαρακτικά ακουατίντας, αλλά αποτελούνται από απλό Chiaro 
Oscuro και δεν έχουν χρώμα. Αλλά η εξαιρετική ακρίβεια της σκιαγράφησης κάθε δυνατής 
λεπτομέρειας είναι πέραν πάσης φαντασίας. Κανένας ζωγράφος ή χαράκτης δεν μπόρεσε ποτέ να 
πλησιάσει κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, στην απεικόνιση της θέας ενός δρόμου, μια μακρινή επιγραφή 
μπορεί να γίνει διακριτή, αν και το μάτι μπορεί μόλις να διακρίνει ότι υπάρχουν σε αυτή γραμμές και 
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εφαρμογών τόσο διευρυμένα, που εκτείνονταν από τις επιστήμες, στις τέχνες και έφταναν έως 

και τη βιομηχανία, εγκολπώνοντας έτσι το σύνολο της δραστηριότητας του 19ου αιώνα. Ο 

βοηθητικός ρόλος της φωτογραφίας για τη συλλογή, ταξινόμηση και διεύρυνση της 

επιστημονικής γνώσης όχι μόνο δεν αμφισβητήθηκε από κανένα την εποχή εκείνη, αλλά και 

αποτέλεσε τη μόνιμη επωδό των επιστημονικών και όχι μόνο λόγων και αναφορών σε εκείνη28. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα αισιοδοξίας για τις μελλοντικές δυνατότητες και εφαρμογές του μέσου 

και καθώς η νέα εφεύρεση έχρηζε τεχνικών βελτιώσεων, ήταν αναμενόμενο οι επιστημονικές 

κοινότητες να στραφούν προς αυτήν την κατεύθυνση. το Λονδίνο, και παρά το φραγμό των 

πνευματικών δικαιωμάτων για τη χρήση της δαγκεροτυπίας, ήδη από το επτέμβριο του 1839 

ξεκινούν διαλέξεις, πειράματα και επιδείξεις στο Πολυτεχνείο από το λέκτορα Φημείας J.T. 

Cooper29, ενώ στη Βιέννη ο καθηγητής του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Anton Martin 

πειραματίζεται μαζί με τον καθηγητή Μαθηματικών Josef Max Petzval (1807- 1891) το Μάιο 

του 1840 για τη δημιουργία φακού που να επιτρέπει τη λήψη πορτραίτων30. Αντίστοιχα, 

παρόμοια πειράματα επιχειρούνται σε πολυτεχνεία και  πανεπιστήμια από την Ιταλία μέχρι τη 

ουηδία και τη μακρινή Αμερική31 ήδη πριν, αλλά κυρίως αμέσως μετά τον Αύγουστο του 

1839.  

                                                                                                                                                                                          
γράμματα, αλλά τόσο μικροσκοπικά που δεν είναι δυνατό να διαβαστούν με γυμνό μάτι. Όμως, με τη 
βοήθεια ενός μεγεθυντικού φακού που μεγεθύνει 50 φορές, κάθε γράμμα γίνονταν καθαρό και 
ευανάγνωστο, όπως επίσης και κάθε κενό και γραμμή στους τοίχους των κτηρίων και στα λιθόστρωτα 
των δρόμων. Σο ενέργημα του μεγεθυντικού φακού επάνω στην εικόνα ήταν ανάλογο, σε μεγάλο 
βαθμό, με αυτό του τηλεσκοπίου επάνω στην φύση…». Επιστολή δημοσιευμένη  στην εφημ., New-York 
Observer, τχ. 17, αρ. 16, 20 Απριλίου 1839, σελ. 62, στην: http://daguerre.org/resource/texts.html  

28 «Αυτή η σημαντική επιστημονική ανακάλυψη (découverte), εφαρμόσιμη σε όλες τις πιθανές 
επιδιώξεις, δε θα αποτελέσει μόνο ένα μεγάλο βοήθημα για την επιστήμη, αλλά επίσης θα δώσει ένα 
νέο ερέθισμα και στις τέχνες…» τονίζει ήδη τον Ιανουάριο του 1839 ο Daguerre, ενώ ο Τπουργός των 
Εσωτερικών της Γαλλίας σημειώνει τον Ιούνιο του ίδιου έτους: «Δε χρειάζεται να επιμείνουμε επί της 
χρηστικότητας μιας τέτοιας εφεύρεσης. Είναι ολοφάνερο ότι διέξοδοι και ευκολίες εξ ολοκλήρου 
καινούργιες θα προσφερθούν για τη μελέτη των επιστημών…», βλ. Louis Daguerre, Daguerréotype, 
Παρίσι 1839, τυπογρ. Pollet Soupe et Guillois, αναδ. στο Image: The Bulletin of the George Eastman 
House of Photography, τχ. 8, αρ. 1, Μάρτιος 1959, σελ. 36 και απόσπασμα από το λόγο του Τπ. των 
Εσωτ. της Γαλλίας M. Duchâtel στο Γαλλικό Κοινοβούλιο στις 15 Ιουνίου 1839 στο: Daguerre- 1839, 
ό.π., σελ. 3.  

29R. Derek Wood-1993, ό.π., σελ. 3-4.   

30 Ο φακός που τελικά κατασκευάστηκε διέθετε διάφραγμα f 3.6 (την ίδια περίοδο η δαγκεροτυπική 
μηχανή έφερε φακό με διάφραγμα f 16), επέτρεπε, επομένως, την εξαπλάσια διέλευση φωτός και ως εκ 
τούτου μείωσε το χρόνο έκθεσης καθιστώντας δυνατή τη λήψη πορτραίτων, βλ. Gernsheim-Concise, 
ό.π., σελ. 19, H.& A. Gernsheim, ό.π., σελ. 174.  

31 Η λίστα των ονομάτων και των χωρών είναι μεγάλη. Ενδεικτικά βλ. για την Ιταλία,  Costantini, ό.π., 
σελ.49- 56. Για την Αμερική, Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 31 και στο Howard R. McManus, Into the 
Light: John William Drapper and the earliest American Photographic Portraits, στην: 
http://www.historybroker.com/. Σέλος, για τα πειράματα του ουηδού καθηγητή του 

http://daguerre.org/resource/texts.html
http://www.historybroker.com/
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Οι Εφαρμογές… 

Εκτός από τον ίδιο τον Daguerre και τον Arago, σύσσωμος ο Σύπος της εποχής και, 

λίγο μεταγενέστερα, τα λεξικά και οι εγκυκλοπαίδειες του 19 ου αιώνα τόνιζαν και προέβαλλαν 

το διττό χαρακτήρα της νέας εφεύρεσης. το λήμμα Φωτογραφία σε βρετανική εγκυκλοπαίδεια 

το 1858 διαβάζουμε: «Η Υωτογραφία είναι ταυτόχρονα τέχνη και επιστήμη. Ως τέχνη μάς 

επιτρέπει να σχεδιάζουμε, να απεικονίζουμε ή να γράφουμε με τη βοήθεια του φωτός. Ως 

επιστήμη μάς μαθαίνει πώς να παρατηρούμε και περαιτέρω να ερευνούμε τα αποτελέσματα 

που παράγονται από το φως πάνω στα φυσικά σώματα,…»32. Ο ίδιος ο Arago ανέθεσε στον 

επιφανή Ακαδημαϊκό ζωγράφο Paul Delaroche (1797 - 1856) να εξηγήσει γραπτώς περί της 

χρηστικότητας της νέας εφεύρεσης ως προς τις τέχνες, κείμενο το οποίο εν συνεχεία 

ενσωμάτωσε στον πανηγυρικό λόγο της 19ης Αυγούστου. Για τον Delaroche η φωτογραφία 

αποτελεί για το ζωγράφο ένα επικουρικό εργαλείο που τον διευκολύνει να αποτυπώσει με 

ταχύτητα και μεγάλη ακρίβεια σπουδές και σχέδια, τα οποία, όπως σημειώνει, «…δε θα 

μπορούσε να έχει αλλιώς αποκτήσει, δίχως πολύ χρόνο και κοπιαστική δουλειά, και επιπλέον 

σε ένα ύφος πολύ κατώτερο, ανεξάρτητα από το ταλέντο που αυτός [ο ζωγράφος ] διέθετε» 33. 

Αντίστοιχα, εξήντα περίπου χρόνια αργότερα, ο βιολόγος, ανθρωπολόγος και εξερευνητής 

Alfred Russel Wallace (1823-1913) αποτιμώντας την εποχή του γράφει για τη φωτογραφία: 

«Με αυτές τις θαυμαστές δυνάμεις η φωτογραφία έγινε το βοήθημα των τεχνών και των 

επιστημών…[] Αυτή η όμορφη και υπέροχη τέχνη, η οποία ήδη διαδραματίζει ένα σημαντικό 

ρόλο στην καθημερινή ζωή και στην ψυχαγωγία όλων των πολιτισμένων ανθρώπων και η οποία 

προέκτεινε τα όρια της ανθρώπινης γνώσης στα αχανή βάθη του έναστρου σύμπαντος, δεν 

υπήρξε απλώς μια βελτίωση ή εξέλιξη κάποιου ήδη γνωστού πράγματος, αλλά είναι ένα 

ολότελα καινούργιο ξεκίνημα [] και ο ταπεινότερος των φωτογράφων είναι τώρα ικανός να 

διασώσει για μας και για τις μελλοντικές γενεές, με τον πλέον λεπτομερή και ακριβή τρόπο, 

αρχεία από σκηνές σε μακρινές χώρες, από τα ερείπια αρχαίων ναών, που συχνά αποτελούν τα 

μοναδικά ντοκουμέντα εξαφανισμένων  φυλών,  ζώων και φυτών….»34.    

                                                                                                                                                                                          
Πανεπιστημίου της Βέρνης, Friedrich Gerber, βλ. P. G. Harmant, «Anno Lucis, 1839», στο Camera, 
Ιούνιος, 1960, σελ. 26-32, στην: http://www.marillier.nom.fr/collodions/PGH/anno_lucis1.html.       

32 Απόσπασμα από το λήμμα Φωτογραφία, στην εγκυκλοπαίδεια The Second Supplement to the Penny 
Cyclopaedia, of The Society for the Diffusion of Useful Knowledge, Λονδίνο, 1858, (πρ. έκδ. 1846), σελ. 504.  

33 Βλ. Daguerre-1839, ό.π., σελ. 16-17 και πρβλ. B. Newhall, «The Value of Photography to the 
Artist, 1839», στο Image: The Bulletin of the George Eastman House of Photography, τχ. 11 αρ. 6, 1962, σελ. 
25 – 28.   

34 A. R. Wallace, The Wonderful Century, Σορόντο, 1898, εκδ. George N. Morang, σελ. 33, 37, 39.  

http://www.marillier.nom.fr/collodions/PGH/anno_lucis1.html
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το θεωρητικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε γύρω από τη φωτογραφία καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα ανιχνεύεται μια ουσιώδης αντίφαση, στο πεδίο της οποίας αφενός 

αναγνωρίζεται η διττή προέλευση του μέσου και αφετέρου απορρίπτονται οι εγγενείς ιδιότητες 

του, δηλαδή αυτή ακριβώς η διπλή ταυτότητα, καθώς καλλιτέχνες και επιστήμονες το μόνο 

που κατ’ ουσία διέκριναν και αποδέχονταν σε εκείνη ήταν ένας ρόλος καθαρά επικουρικός για 

την περισυλλογή, ταξινόμηση και καταγραφή πληροφοριών35. Αυτό το ασαφές πλαίσιο, όπως 

τονίζει η Marien, εκπορευόταν από μια ανάλογη απροσδιοριστία ως προς το τι ήταν Σέχνη και 

Επιστήμη την εποχή εκείνη36, ενώ η ασάφεια του ίδιου του όρου φωτογραφία, που σε καμία 

περίπτωση, ακόμα και κατά το 19ο αιώνα, δεν προσδιόριζε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή 

σκοπό37, συνέβαλε στην ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση. Επομένως, οι πρώτες εφαρμογές του 

μέσου κινήθηκαν μέσα σε ένα αμφίσημο, αν όχι δύσθυμο38, θεωρητικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, 

προς επίρρωση του εν λόγω κλίματος θα συμβάλουν και οι τεχνικές δυσκολίες της πρώτης 

περιόδου. χηματικά είναι δυνατή η καταγραφή τριών βασικών τομών στις συνεχείς και 

αδιάλειπτες τεχνικές βελτιώσεις της φωτογραφίας το 19ο αιώνα: το διάστημα από το 1839-

1841, που ορίζει την ολοκλήρωση και πλήρη εφαρμογή των δυο πρωταρχικών τεχνικών 

μεθόδων, της Δαγκεροτυπίας και της Καλοτυπίας, το διάστημα από το 1847–1851, όπου οι 

προαναφερθείσες τεχνικές αντικαθίστανται από την Αλμπουμίνα και το Τγρό Κολλόδιο (βλ. 

παρ. Α΄) και, τέλος, το έτος 1880 και την εφεύρεση του εύκαμπτου ρολό φιλμ αλλά και της 

μηχανής χειρός Kodak.  

                                                                 
35 Η αντιμετώπιση της φωτογραφίας ιδιαιτέρως από το πεδίο των τεχνών  δεν ήταν πάντοτε θετική, 
καθώς πολλοί καλλιτέχνες είδαν στο νέο μέσο ένα δυνητικό ‘εχθρό’, που σταδιακά θα τους έπαιρνε τη 
δουλειά. Εντούτοις το κλίμα δυσπιστίας δε θα εκδηλωθεί πριν τα μέσα της δεκαετίας του 1840. Οι 
Ακαδημίες Καλών Σεχνών τήρησαν στάση αναμονής και υπήρξαν αρκετά φειδωλές ως προς την 
παροχή θεωρητικής στήριξης στη φωτογραφία. Κάτι που, επί παραδείγματι, δε συνέβη από τους 
επιστημονικούς κύκλους, πρβλ. François Reynaud, «The Daguerreotype as Object», στο κατάλογο 
έκθεσης: Dawn of Photography: French Daguerreotype (1839- 1855), Νέα Τόρκης, 2004, σελ. 2- 4.   

36 M. W. Marien, ό.π., σελ. 26.  

37 Henisch & Henisch, ό.π., σελ. 2.  

38 Η φωτογραφία υπήρξε ταυτόχρονα ένα μέσο θαυμασμού και καταδίκης, κυρίως ως προς την 
αποτίμησή της σε σχέση με τις τέχνες. Από τη διαβόητη πολεμική του Baudelaire το 1859, που 
χαρακτηρίζει απροκάλυπτα τη φωτογραφία ως υπηρέτρια των Καλών Σεχνών, παραλληλίζοντάς την με 
την τυπογραφία και τη στενογραφία, έως την οροφογραφία της Galleria dei Gandelabri στο Βατικανό, 
στην οποία απεικονίζονται οι Καλές Σέχνες ιεραρχημένες σε ‘υψηλές’ και δευτερεύουσες να 
ευλογούνται από την Εκκλησία, το 1884, η φωτογραφία καταγράφεται ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 19ου αιώνα ως επικουρικό μέσο. Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ο παραγγελιοδότης του 
έργου, ο Πάπας Λέων ΦΙΙΙ, υπήρξε ο ίδιος ερασιτέχνης φωτογράφος, βλ. Charles Rosen & Henri 
Zerner, Romanticism and Realism: The mythology of Nineteenth Century Art , Λονδίνο- Βοστώνη, 1984, σ. 
99, Ch. Baudelaire, Αισθητικά Δοκίμια, Αθήνα, 1995, σελ. 122 και Henisch & Henisch, ό.π., σ. 3.  
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υνοπτικά, τρία είναι τα θεμελιώδη τεχνικά προβλήματα που αναζητούν λύσεις την 

περίοδο εκείνη: η ταχύτητα- ο χρόνος λήψης-, η ευκρίνεια-πιστότητα της τελικής εικόνας και 

το χρώμα. Ιδιαιτέρως το πρώτο υπήρξε καθοριστικό για την παραγωγή εικόνων κατά την 

πρώτη δεκαετία, καθώς ο παρατεταμένος χρόνος λήψης, που έφτανε το 1839 τα 20-30 λεπτά, 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, και κατ’ επέκταση απομάκρυνε οποιαδήποτε προσδοκία για 

την αποτύπωση κίνησης, υπήρξε το βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή της φωτογραφίας σε 

βασικούς τομείς, όπως η προσωπογραφία μέχρι και το 1840-41. Σαυτόχρονα η αδυναμία 

αναπαραγωγής χρώματος, ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, έθεσε 

μεταγενέστερα ερωτήματα ως προς την απόλυτη πιστότητα και συνολικότερα το ρεαλισμό του 

μέσου οριοθετώντας παράλληλα ένα ακόμα πεδίο σύγκρουσης- σύγκρισης με τη ζωγραφική39.  

Οι τεχνικές δυσκολίες της φωτογραφίας θα υποχωρήσουν με την πάροδο των χρόνων 

και η νέα απεικονιστική μέθοδος θα αποτελέσει τον αχώριστο σύντροφο των ταξιδιωτών, 

περιηγητών, αρχαιολόγων, ανθρωπολόγων, γεωλόγων κ.ο.κ., το μέσο αντιγραφής και διάδοσης 

έργων τέχνης, το όργανο παρατήρησης και καταγραφής για αστρονόμους και μετεωρολόγους, 

καθώς και το πολύτιμο ενθύμιο αγαπημένων προσώπων και πραγμάτων , όλα πεδία εφαρμογής, 

που προγενέστερα σχετίζονταν, ως ένα βαθμό, με τη ζωγραφική και το σχέδιο. Ιδιαιτέρως ο 

τομέας των πορτραίτων αποτέλεσε τη βάση μιας ακμάζουσας και εντατικής εκβιομηχάνισης 

κατά το 19ο αιώνα. Μηχανές, χαρτιά, χημικά, πασπαρτού και πλαίσια κατασκευάζονται σε 

μεγάλες ποσότητες από βιομηχανίες προσανατολισμένες να καλύψουν όχι μόνο την τοπική 

αλλά και την παγκόσμια ζήτηση40.  

                                                                 
39 Μία από τις εφαρμογές όπου το χρώμα, επί παραδείγματι, υπήρξε απολύτως αναγκαίο ήταν η 
αντιγραφή των ζωγραφικών έργων. Ήδη από τη δεκαετία του 1850 και τις Cartes-de-Visite η 
συστηματική αντιγραφή των έργων τέχνης ήταν ιδιαιτέρως διαδεδομένη (βλ. πίνακα 4 παρ. Β΄). 
Ενδεικτική του κλίματος εμπιστοσύνης γύρω από τη φωτογραφία ήταν η πίστη κατά το 19ο αιώνα στην 
απόλυτη πιστότητα των φωτογραφικών αντιγράφων, τα οποία ταυτίζονταν σχεδόν με τα ίδια τα έργα 
τέχνης, παρά το γεγονός ότι τα φωτογραφικά αντίγραφα δεν ήταν ικανά να αποδώσουν χρώματα, αλλά 
ούτε και τον όγκο-υλικότητα των ζωγραφικών θεμάτων που απεικονίζονταν. Πρβλ. Ευγένιος Δ. 
Ματθιόπουλος, «Ερμηνεία της συλλογής αντιγράφων βυζαντινής τέχνης», στο Από τη χριστιανική συλλογή 
στο Βυζαντινό Μουσείο (1884-1930), Αθήνα, 2006, σελ. 81, 88-95. Ένα άλλο πεδίο όπου το χρώμα 
έλειπε εξ αρχής ήταν η προσωπογραφία. Από πολύ νωρίς (1842) έγιναν προσπάθειες να ξεπεραστεί η 
τεχνική αυτή δυσκολία για τη φωτογραφική προσωπογραφία και, εφόσον η χημική αναπαραγωγή 
χρωμάτων ήταν ακόμα μακρινή προσδοκία, εφαρμόστηκε μια μέση λύση, ο επιχρωματισμός των 
φωτογραφιών. Η τεχνική του επιχρωματισμού, η οποία εφαρμόστηκε αθρόα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
19ου αιώνα, υπήρξε μια από τις πρώτες κερκόπορτες για τη φωτογραφική μέθοδο, από την οποία 
πέρασαν ζωγραφικές μέθοδοι και παραδοσιακές αντιλήψεις στο νέο μέσο, διευκολύνοντας σε θεωρητικό 
επίπεδο τις παρερμηνείες και τις αντιδικίες μεταξύ ζωγραφικής και φωτογραφίας.     

40 την Παγκόσμια Έκθεση του Λονδίνου το 1851 η φωτογραφία συμμετείχε στη δέκατη κλάση ως 
βιομηχανικό προϊόν. Μεταξύ των έξι πιο εξελιγμένων βιομηχανικά κρατών του ‘πολιτισμένου κόσμου’, 
που έλαβαν μέρος στον τομέα της φωτογραφίας, οι Η.Π.Α. ξεχώρισαν αποσπώντας τα περισσότερα 
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Ένα τελευταίο πεδίο εφαρμογής της νέας εφεύρεσης υπήρξε, ήδη από πολύ νωρίς 

(1850-1870), η πολιτική προπαγάνδα. Διάσημοι φωτογράφοι και φωτογραφικά στούντιο της 

εποχής ειδικεύονταν στην παράγωγη πορτραίτων από βασιλείς και πολιτικούς, τα οποία 

κυκλοφορούσαν και συλλέγονταν ευρέως, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της Carte de Visite 

(πρβλ. κεφ. Β΄ σελ.44-45).  

ε αντιστοιχία με την σχηματική αυτή κατηγοριοποίηση των εφαρμογών του νέου 

μέσου, είναι δυνατή μια εξίσου γενικευτική καταγραφή της κοινωνικής προέλευσης της πρώτης 

γενιάς των φωτογράφων, οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: τους επιστήμονες 

που ασχολήθηκαν με το μέσο, τους καλλιτέχνες (κυρίως ζωγράφους, μικρογράφους, 

υδατογράφους, γλύπτες και αρχιτέκτονες), που μεταπήδησαν στον τομέα της φωτογραφίας ή 

εργάστηκαν παράλληλα σε αυτόν και, τέλος, τους επιχειρηματίες και, μετά τη δεκαετία του 

1850, τους τυχοδιώκτες, που συχνά χωρίς να διαθέτουν τις τεχνικές ή καλλιτεχνικές γνώσεις για 

κάτι αντίστοιχο, προείδαν στο επάγγελμα αυτό μια επικερδή ενασχόληση (βλ. κεφ. Β΄ σελ.26-

27). Και οι τρεις ομάδες ασχολήθηκαν επαγγελματικά με τη φωτογραφία, είτε μεμονωμένα 

είτε, συχνά, σε συνεργασία η μια με την άλλη.  

Εκτός από την παραπάνω τριχοτόμηση είναι δυνατή και μια οριζόντια διάτμηση, η 

οποία περιλαμβάνει τους ερασιτέχνες φωτογράφους, που αναδύθηκαν από τα αστικά και 

αριστοκρατικά στρώματα της δυτικής κοινωνίας, ήδη από την πρώτη δεκαετία και κυρίως κατά 

την εποχή του υγρού κολλοδίου, δηλ. μετά το 1852 -54. Διακρίνονται δε σε δυο ευρύτερες 

κατηγορίες: τους ερασιτέχνες πρώτης γενιάς, μέχρι και περίπου το 1879, και εκείνους που 

ασχολήθηκαν με τη φωτογραφία από το 1880 και μετά. Αν και η κοινωνική ιδιοσυστασία των 

ομάδων αυτών δε μεταβλήθηκε αξιόλογα, τροποποιήθηκαν, εντούτοις, το πλαίσιο και ο 

σκοπός της δραστηριότητάς τους. Επί παραδείγματι, οι ερασιτέχνες φωτογράφοι στα τέλη του 

19ου αιώνα, όπου η φωτογραφική τεχνική απλοποιείται, ενώ ταυτόχρονα το κόστος της 

                                                                                                                                                                                          
μετάλλια για την τεχνική αρτιότητα των δαγκεροτυπιών που παρουσίασαν, η οποία αποδόθηκε στην 
τεχνική καινοτομία του μηχανικού γυαλίσματος των χάλκινων πλακών. Πρβλ. Robert Hunt, Hunt’s 
Hand –Book to the Official Catalogues: an explanatory guide to the natural productions and manufactures of The 
Great Exhibition of the Industry of all nations, 1851, τομ. Ι, Λονδίνο, 1851, σελ. 398, Gernsheim- Concise, 
ό.π., σελ. 33. Σο 1862 για την παραγωγή φωτογραφικού χαρτιού αλμπουμίνας καταναλώνονται ετησίως 
μισό εκατομμύριο αυγά από μια αγγλική εταιρεία μόνο,  ενώ γύρω στα 1892 η παραγωγή είχε 
εκτοξευτεί στα 60.000 αυγά ημερησίως από τη μεγαλύτερη βιομηχανία της Ευρώπης την περίοδο 
εκείνη, την Albumenizing Company της Δρέσδης. Πρβλ. Hulmunt Gernsheim, The Rise of Photography 
1850-1880: The age of collodion, Νέα Τόρκη, 1988, σελ. 9, [στο εξής: Gernsheim-Rise] και Newhall-
1997, ό.π., σελ. 60.  
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παραγωγής μειώνεται41, στρέφουν το φακό τους στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον και 

απαθανατίζουν, κατά κύριο λόγο, την εμπειρία της καθημερινότητας, συναρμόζοντας με 

εικόνες ένα είδος προσωπικού ημερολογίου. Οι νέες τεχνικές βελτιώσεις θα υπερδιπλασιάσουν 

τον αριθμό των ερασιτεχνών φωτογράφων στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ ο αριθμός τους θα 

εκτοξευτεί κατά τον 20ο αιώνα και παράλληλα θα διευρυνθεί το πεδίο της κοινωνικής τους 

προέλευσης.  

Αντίθετα, η πρώτη γενιά των ερασιτεχνών, στην οποία καταγράφονται ονόματα όπως 

της Julia Margaret Cameron, του κόμη Olympe Aguardo, του Maxime Du Camp, κ.ά, 

οριοθέτησε μια εποχή κατά την οποία η φωτογραφία ούτε εύχρηστη, ούτε  φθηνή υπόθεση 

υπήρξε. Οι πρώτοι ερασιτέχνες συμμετείχαν ενεργά στη θεσμοποιήση της φωτογραφίας, μέσω 

των διαφόρων εντύπων και φωτογραφικών συλλόγων που από τη δεκαετία του 1850 και μετά 

ιδρύονται και εδραιώνονται σταδιακά σε Ευρώπη και Αμερική42. υνέβαλαν έτσι στην 

επέκταση της φωτογραφικής τέχνης από ένα καθαρά επαγγελματικό και αυστηρά 

προκαθορισμένο decorum στη διεκδίκηση νέων πεδίων, όπως για παράδειγμα αυτό της 

‘υψηλής’ τέχνης. Η δράση των συλλόγων που απαρτίζονταν τόσο από επαγγελματίες όσο και 

ερασιτέχνες φωτογράφους διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στις φωτογραφικές εξελίξεις της 

εποχής, καθώς εκεί διοργανώνονταν μαθήματα φωτογραφίας και διαγωνισμοί για την εξεύρεση 

λύσεων στα πολυάριθμα τεχνικά προβλήματα αλλά και καλλιτεχνικές εκθέσεις. Ακόμα, οι 

ερασιτέχνες φωτογράφοι συμμετείχαν στις παγκόσμιες και τοπικές βιομηχανικές εκθέσεις, 

                                                                 
41 Σο εύκαμπτο φιλμ ελλυλόιτ σε συνδυασμό με τη φωτοευαίσθητη επίστρωση σε βάση από 
νιτροσελλυλόιτ και καμφορά το 1887 έριξε τους χρόνους λήψης σε μερικά δευτερόλεπτα της ώρας, 
καθιστώντας εφικτή τη λήψη στιγμιότυπων. Ο George Eastman, ο ιδρυτής της γνωστής εταιρείας 
Kodak, δημιούργησε την ίδια περίοδο τις πρώτες φωτογραφικές μηχανές σε σχήμα μικρού φορητού 
κουτιού. Οι μηχανές δίνονταν στον πελάτη έτοιμες προς χρήση. Έπειτα, ολόκληρη η μηχανή 
ταχυδρομείτο στην εταιρεία Kodak, η οποία εμφάνιζε και τύπωνε τις φωτογραφίες. Σο δε διαφημιστικό 
σλόγκαν της εταιρείας ήταν «Εσείς πατάτε το κουμπί και εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα». Σο 1895 η ίδια 
εταιρία εισάγει την εύχρηστη μηχανή για ερασιτέχνες, με ρολό φιλμ (τον προκάτοχο της σημερινής 
pocket Camera), Lemarny & Rouillé, ό.π., σελ. 80-81.   

42 Σο Νοέμβριο του 1850 κυκλοφορεί στη Νέα Τόρκη το πρώτο φωτογραφικό περιοδικό στον κόσμο 
με τον τίτλο The Daguerreian Journal, ενώ δυο μήνες αργότερα κυκλοφορεί η φωτογραφική εφημερίδα 
Photographic Art Journal. τις 9 Υεβρουαρίου θα εκδοθεί στο Παρίσι το πρώτο φύλλο της εφημερίδας 
La Lumière, η οποία βρισκόταν υπό την αιγίδα της Sociètè Hèliographique, που μετονομάστηκε το 
1855 σε Sociètè Française de Photographie (S.F.P.). το Λονδίνο το 1847 ιδρύθηκε το Calotype Club, ενώ 
μετά τις 20 Ιανουαρίου 1853 ιδρύεται η Photographic Society του Λονδίνου. τις Γερμανόφωνες 
χώρες το 1853 κυκλοφορεί η Hom’s Photographisches Journal, που εκδίδεται στην Πράγα, ενώ ο 
φωτογραφικός σύλλογος της Βιέννης θα ιδρυθεί το 1861 με πρόεδρο έναν ερασιτέχνη φωτογράφο και 
καθηγητή του Πανεπιστημίου, τον A. Martin, Lemarny &Rouillé, ό.π., σελ. 30, πρβλ. M. W. Marien, 
ό.π., σελ 25 -27. Σέλος, το πρώτο πανεπιστήμιο που άνοιξε τις πύλες του στη φωτογραφία ήταν το 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (King’s Collage), το Δεκέμβριο του 1856, με καθηγητή τον T. F. 
Herdwich και αργότερα τους Thomas Sutton και Philip H. Delamotte, Gernsheim-Rise, ό.π., σ. 20.   
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πουλώντας ενίοτε τα έργα τους43. Σέλος, οι ερασιτέχνες υπήρξαν εκείνοι που συγκρότησαν 

σταδιακά ένα θεωρητικό λόγο γύρω από τη φωτογραφική τέχνη, θέτοντας καίρια ερωτήματα, 

τόσο για τη φύση όσο και για τους σκοπούς και προσανατολισμούς της.  

Από τους επαγγελματίες μέχρι τους ερασιτέχνες και ως το κοινό η αποδοχή της 

φωτογραφίας υπήρξε, αν όχι καθολική, οπωσδήποτε ευρύτερη από κάθε άλλο προηγούμενο. Ο 

φωτογραφικός φακός είχε μαγνητίσει ή ακόμα και μαγέψει τόσο τη φαντασία όσο και τις 

προσδοκίες των ανθρώπων του 19ου  αιώνα, καθώς για πρώτη φορά ο άνθρωπος στάθηκε 

εμπρός από μια εικόνα του εαυτού του και του κόσμου του ακριβέστερη και από την 

αντανάκλαση ενός καθρέπτη. Και, όπως άλλωστε ο αρχαίος μύθος εξηγεί, σαν άλλος 

Νάρκισσος, στην Παυσανική εκδοχή, αρεσκόταν να βλέπει το είδωλό του, έχοντας 

ταυτόχρονα την επίγνωση ότι δεν επρόκειτο για τον ίδιο αλλά για τη μορφή αυτού, όπως 

ακριβώς και ο Νάρκισσος αντιλαμβάνεται την κατάδηλη διαφορά μεταξύ της δικής του  

ατομικότητας και των νοητικών αναγωγών που ο ίδιος κατασκευάζει και αποδίδει στη μορφή 

που σχηματίζει η αντανάκλασή του. Εντούτοις, σε κανένα άλλο τομέα της φωτογραφικής 

δραστηριότητας δε φάνηκε καθαρότερα η κοινωνική εμμονή του 19ου αιώνα με την 

αναπαράσταση της μορφής, όσο στην Προσωπογραφία.              

                                                                 
43 Φαρακτηριστικό παράδειγμα εδώ αποτελεί η περίπτωση της J. M. Cameron, η οποία συστηματικά 
λάμβανε μέρος στις Παγκόσμιες Εκθέσεις προσπαθώντας να πουλήσει έργα της. Αλλά και ο κόμης και 
τραπεζίτης Olympe Aguardo, που διέθετε φωτογραφικό στούντιο στο Παρίσι, στο οποίο δεχόταν μόνο 
κατόπιν ραντεβού. Όπως σημειώνει η McCauley, τα όρια μεταξύ της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής 
φωτογραφίας τις πρώτες δυο δεκαετίες εφαρμογής του μέσου ήταν ιδιαιτέρως ρευστά. Βλ. McCauley-
Madness, ό.π., σελ. 3-6, πρβλ. Roberts, Pam, «Julia Margaret Cameron: A Triumph over Criticism», 
στο The Portrait in Photography, επιμ. G. Clarke, Λονδίνο, 1992, σελ. 50.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΗΗ  ΥΥΩΩΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΙΙΑΑ  ΣΣΗΗΝΝ  ΕΕΤΤΡΡΩΩΠΠΗΗ  ΣΣΟΟ   1199
οο
    ΑΑΙΙΩΩΝΝΑΑ    

  

 

Πριν τη Φωτογραφία…  

Η προσωπογραφία υπήρξε ένα ιδιαιτέρως επικερδές και πολύ καλά οργανωμένο 

επάγγελμα για τους καλλιτέχνες. Σο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, μερικά μόλις χρόνια πριν 

αρχίσουν τα εντατικά πειράματα που οδήγησαν στην εφεύρεση της φωτογραφίας, η ευρωπαϊκή 

αγορά έργων τέχνης κατακλύζεται από προσωπογραφίες. Αν και το είδος  τότε κατατασσόταν 

σε σπουδαιότητα και αίγλη μετά από εκείνο της ιστορικής ζωγραφικής, οι αριθμοί που 

προκύπτουν από τις εκθέσεις της Βασιλικής Ακαδημίας των Σεχνών του Λονδίνου καθώς και 

από τα επίσημα Salon στο Παρίσι αποκαλύπτουν μια εντατική ενασχόληση των καλλιτεχνών 

με αυτό44. Γεγονός, που εν μέρει συνδέεται με την προσπάθεια των καλλιτεχνών να επιβιώσουν 

σε μια ελεύθερη και άκρως ανταγωνιστική αγορά μακριά από την προστασία που απολάμβαναν 

κατά τους προηγούμενους αιώνες από τους μαικήνες των τεχνών. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί το Λονδίνο, όπου τις δυο τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα 

υπολογίζεται ότι συγκεντρώθηκαν περί τους οκτακόσιους προσωπογράφους45. Ο αριθμός 

αυτός αποκτά άλλη διάσταση, καθώς δεν περιλαμβάνει τους μινιατουρίστες, τους χαράκτες και 

αρκετούς άλλους μικρο-τεχνίτες που, αν και δεν εξασκούσαν την ‘υψηλή ζωγραφική’ και ως εκ 

τούτου τα ονόματά τους δεν καταχωρήθηκαν στα μητρώα των Βασιλικών Ακαδημιών Σέχνης, 

επιδίδονταν εντατικά στην τέχνη της προσωπογραφίας και τα παράγωγα αυτής, όπως τη 

μινιατούρα, τη σιλουέτα, τον παντογράφο, το φυσιογνωμογράφο κ.ά.  

                                                                 
44 ύμφωνα με στοιχεία που παρατίθενται στο άρθρο της Marsia Pointon για την προσωπογραφία το 
18ο αιώνα, το ζωγραφικό πορτραίτο στις εκθέσεις της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου κατά τα έτη 
1781, 1782, 1783, 1784, 1785 κατέγραφε ποσοστά της τάξης του 34.70, 39.93, 44.67, 49.36, 39.07, 
όταν η ιστορική ζωγραφική, το είδος με την υψηλότερη καλλιτεχνική άξια της εποχής, βρίσκεται στην 
τελευταία θέση με ποσοστά 15, 9.90, 16.49, 15.92, 15.03. Αντίστοιχα, στο Παρισινό Salon του 1769 
ένας κριτικός παρατηρεί ότι η εκδήλωση τείνει να εξελιχτεί σε έκθεση προσωπογραφίας βλ. Marsia 
Pointon, «Portrait-Painting as a business enterprise in London in the 1780s», στο Art History, τχ. 7, 
αρ. 2, Ιούνιος 1984, σελ.189 [στο εξής: Pointon-1984].  

45 ε μια άλλη πηγή της εποχής, από τη δεκ. του 1780, οι προσωπογράφοι του Λονδίνου υπολογίζονται 
περί τους 111. Πάντως, από μια μαρτυρία του James Northcote, μαθητή του Reynolds, ο δάσκαλός 
του και πιο επιτυχημένος ζωγράφος της πόλης υπολόγιζε ότι τα μεγάλα ζωγραφικά στούντιο που θα 
μπορούσαν να συντηρηθούν αξιοπρεπώς από τη δουλειά τους στην πόλη του Λονδίνου ήταν μόλις 
οκτώ, Marsia Pointon-1984, ό.π., σελ. 190, υπ.16, 17.  
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Ο Παντογράφος [Pantograph] ήταν μια συσκευή σε χρήση από το 17ο αιώνα, με την 

οποία οι ζωγράφοι κυρίως αντέγραφαν και μεγέθυναν τα σχέδιά τους. Σα πορτραίτα σιλουέτας 

[Silhouttes] 46 ήταν αντίστοιχα ένα απλό σχεδίασμα με μελάνι (εικ. 4) και καθιερώθηκαν ως ένα 

αρκετά φθηνό είδος διασκέδασης και ημι-καλλιτεχνίας, προσιτό στα μεσαία αστικά 

στρώματα47. Ένα άλλο μηχανικό μέσο σχεδίασης, ο φυσιογνωμογράφος [Physionotrace] (εικ. 

2), υπήρξε μια εξέλιξη του παντογράφου, που τέθηκε σε χρήση από το 1786, όταν ο Γάλλος 

χαράκτης Gilles-Louis Chrètien (1754-1811) κατόρθωσε να συνδυάσει τις αρχές του 

παντογράφου με τη μέθοδο της σιλουέτας και της γκραβούρας και να δημιουργήσει μια νέα 

τεχνική, γρήγορη, σχετικά εύχρηστη και φθηνή, η οποία επιπλέον παρείχε τη δυνατότητα 

πολλαπλών αντιτύπων. Η μέθοδος έγινε της μόδας την τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα, 

καθώς τράβηξε το ενδιαφέρον των αστών που είδαν σε αυτήν ένα φθηνότερο και ταχύτερο 

τρόπο απόκτησης προσωπογραφιών από εκείνο της μινιατούρας (εικ. 6,7). Σο επάγγελμα του 

φυσιογνωμογράφου θα αποτελέσει τον προάγγελο των φωτογραφικών στούντιο, που πενήντα 

χρόνια αργότερα θα εμφανιστούν στα εμπορικά κέντρα των πόλεων. Σέλος, το 1806 ο 

Βρετανός επιστήμονας Hyde Wollaston (1766-1828) εφευρίσκει ένα ακόμα μηχανισμό 

σχεδίασης, την Camera Lucida, ο οποίος ήταν φορητός και εύχρηστος για επαγγελματίες αλλά 

κυρίως για ερασιτέχνες48.   

Οι μινιατουρίστες ζωγράφοι από την άλλη, καθώς και οι χαρακτές, ήταν μέλη μιας 

ευρύτερης βιομηχανίας παραγωγής αντιγράφων και προσωπογραφιών49, που αναπτύχθηκε και 

εδραιώθηκε γύρω από τα μεγάλα ζωγραφικά στούντιο στις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης50 

                                                                 
46 Οι σιλουέτες πήραν το όνομά τους από το Γάλλο Τπουργό των Οικονομικών του Λουδοβίκου του 
XV Etienne de Sihouette, εξαιτίας των σκληρών μέτρων λιτότητας που επέβαλε στο γαλλικό λαό. Ο 
εφευρέτης της μεθόδου παραμένει άγνωστος, βλ. Gisele Freund, ό.π., σελ. 15-16, πρβλ. Lemagny & 
Rouillè, ό.π., σελ. 14.  

47 την καθιέρωση και διάδοση του είδους κατά το 18ο αιώνα συνέβαλε επίσης το έργο του ουηδού 
επιστήμονα και ιδρυτή της ‘ψευδο-επιστήμης’ της φυσιογνωμίας J. K. Lavater (1741- 1801), Essays on 
Physiognomy, (πρ. έκδ. 1789). Ο Lavater πίστευε πως οι σιλουέτες ήταν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για 
τη μελέτη των γενικών χαρακτηριστικών του προσώπου, το οποίο, με τη σειρά του, αποκάλυπτε τις 
μύχιες πτυχές του χαρακτήρα. 

48 Marien, ό.π., σελ. 4-6, πρβλ. Naomi Rosenblum, A World History of Photography, εκδ. Abbeville 
Press, Νέα Τόρκη, Λονδίνο, 1981, σελ. 39-40 και Lemagny & Rouillè, ό.π., σελ. 14-15 και Gisele 
Freund, ό.π., σελ.14-20.   

49Οι μινιατουρίστες ζωγράφοι, μεταξύ άλλων, αντέγραφαν τα έργα των μνημειακών διαστάσεων 
προσωπογραφιών που κατασκεύαζαν τα ζωγραφικά στούντιο και τα μετέτρεπαν σε πορτραίτα τόσο 
μικροσκοπικά που μπορούσαν να φυλαχθούν στην τσέπη του σακακιού ή να τοποθετηθούν σε θήκες 
φυλακτών, μενταγιόν, ταμπακέρων, δακτυλιδιών, μικρών φορητών καθρεφτών κτλ. Shearer West, 
Portraiture, εκδ. Oxford Univ. Press, Νέα Τόρκη, 2004, σελ. 59- 60, Pointon-1984, ό.π., σελ. 192.   

50 Marsia Pointon, «’Surrounded with Brilliants’: Miniature Portraits in Eighteenth- Century 
England», στο The Art Bulletin, τχ.83, αρ., 1, Μάρτιος, 2001, σελ.55, [στο εξής: Pointon-2001].   
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κυρίως στα τέλη του 18ου και στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Σα έργα των μικρογράφων 

δεν ήταν πάντοτε αντίγραφα, συχνά πόζαραν γι’ αυτούς σε στάσεις 3 ή 2/4 κατά κανόνα 

ημίσωμες51. Οι μινιατούρες προσφέρονταν ως δώρα ή χρησιμοποιούντο ως διαπιστευτήρια 

διπλωματικών αποστολών, συνοικεσίων κτλ52. Αυτή ακριβώς η μικρής κλίμακας 

προσωπογραφία, που ήταν φορητή και κατά μιαν έννοια εύχρηστη σε σχέση με τα πορτραίτα 

μνημειακών διαστάσεων, αποτέλεσε τη βάση ενός νέου είδους επικοινωνίας και υπήρξε 

εξαιρετικά δημοφιλής στους κόλπους της αριστοκρατίας. Πέραν των χρηστικών της 

λειτουργιών υπήρξε μέσο ανάδειξης του γοήτρου μιας προσωπικότητας εξαιτίας της 

αμεσότητας που δημιουργούσε, δίχως, εντούτοις, να εκχωρεί την καλλιτεχνική της διάσταση53 

(εικ. 8, 9).  

Η εποχή της Δαγκεροτυπίας, 1840-1854: 
 

«Ο ήλιος όπως βλέπετε μας λέει μια διαφορετική ιστορία…»  
Nathaniel Hawthorne, Το σπίτι με τα εφτά αετώματα. 

 

Με την οικονομικοκοινωνική άνοδό της η αστική τάξη των εμπόρων, των 

βιομηχάνων και των τραπεζιτών από τα τέλη του 18ου αιώνα θα υιοθετήσει ζωγραφικά είδη, 

όπως η μινιατούρα, αντιγράφοντας ταυτόχρονα ένα μεγάλο μέρος της αριστοκρατικής 

τυπολογίας54, διευρύνοντας την υπάρχουσα αγορά της προσωπογραφίας και δημιουργώντας 

νέες ανάγκες για φθηνότερα είδη απεικόνισης. Η επιδίωξη της ομοιότητας στην 

προσωπογραφία και ο ολοένα μεγαλύτερος ρεαλισμός στην απεικόνιση αφενός κατεύθυνε το 

γούστο της εποχής και αφετέρου συνιστούσε ένα διακαή και πάγιο πόθο του κοινού, ο οποίος 

βρήκε στην τεχνική της φωτογραφίας την εκπλήρωσή του. Οι έρευνες που οδήγησαν στην 

εφεύρεση της φωτογραφίας άρχισαν στα τέλη του 18ου αιώνα (βλ. κεφ. Α΄ υπ.8 ) κατά την 

περίοδο της ακμής της προσωπογραφίας. Αρχικά η φωτογραφική προσωπογραφία υπήρξε 

αδύνατη, καθώς ο μεγάλος χρόνος έκθεσης (20-30 λεπτά) καθιστούσε την εφαρμογή της 

                                                                 
51 Δεν έλειπαν, εντούτοις, και οι ολόσωμες πόζες καθώς και τα προφίλ. Αλλά οι ημίσωμες πόζες 
προτιμήθηκαν κυρίως λόγω του μικρού μεγέθους της μινιατούρας. Μερικοί μινιατουρίστες ζωγράφοι 
περιόδευαν συχνά στην επαρχία και έκαναν κατ’ οίκον επισκέψεις στις οικίες της μικρής αριστοκρατίας 
της υπαίθρου που αποτέλεσε και τη βασική τους πελατεία. Άλλοι πάλι διέθεταν  σταθερά στούντιο στις 
πόλεις. Αν και οι μινιατούρες ήταν φθηνότερες από τους πίνακες, εντούτοις, δεν ήταν μέχρι και το 19ο 
αιώνα ιδιαίτερα προσιτό οικονομικά είδος για τα μεσαία αστικά  στρώματα.   

52 Pointon-2001, ό.π., σελ. 53-54, πρβλ. Pointon-1984, ό.π., σελ.192.  

53 Gisele Freund, ό.π., σελ. 14.  

54 το ίδιο,  ό.π. σελ. 14-15.  
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απαγορευτική, όχι όμως και την προσδοκία της55. Οι πρώτες τεκμηριωμένες απόπειρες για την 

κατασκευή δαγκεροτυπικών πορτραίτων χρονολογούνται από το επτέμβριο του 1839, ενώ 

τον επόμενο μήνα στο γαλλικό και γερμανικό Σύπο εμφανίστηκαν οι πρώτες περιγραφές 

δαγκεροτυπικών προσωπογραφιών56. Σο εξέχον πρόβλημα για τη φωτογραφική 

προσωπογραφία την πρώτη εκείνη περίοδο ήταν η απόδοση των ματιών, που εξαιτίας του 

μεγάλου χρόνου έκθεσης και της απόλυτης ακινησίας, η οποία επιβάλλονταν στο μοντέλο, 

απεικονίζονταν κλειστά57. Σον Οκτώβριο του 1840 ο Fox- Talbot κατόρθωσε να αποτυπώσει 

την ανθρώπινη μορφή με τη μέθοδο της καλοτυπίας. Οι φωτογραφίες αυτές έγιναν στην 

ύπαιθρο και σε χρόνους που κυμαίνονταν περίπου από 30 δευτερόλεπτα - 3 λεπτά58(εικ.10-12).   

                                                                 
55 Ο Daguerre θα δώσει το έναυσμα σε φυλλάδιο που τύπωσε ο ίδιος ήδη πριν την αρχική αναγγελία 
της μεθόδου στις 7 Ιανουαρίου 1839. το κείμενο σημειώνει: «…θα είναι ακόμα δυνατό να γίνουν και 
πορτραίτα, αν και η εφαρμογή αυτή προς το παρόν, είναι αλήθεια, παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες που 
απομακρύνουν το ενδεχόμενο της απόλυτης επιτυχίας – on pourra même faire le portrait: la mobilitè 
du modèle présente, il est vrai, quelques difficultés pour réussir complètement». Σο κείμενο τελικά 
δεν κυκλοφόρησε, είναι όμως σημαντικό ακριβώς επειδή αφενός μεταφέρει τις σκέψεις του εφευρέτη και 
αφετέρου αποδίδει τις ευρύτερες πεποιθήσεις της εποχής γύρω από την εφαρμογή της δαγκεροτυπίας, 
βλ. Louis Daguerre, Daguerréotype, Παρίσι 1839, τυπογρ. Pollet Soupe et Guillois, αναδ. στο Image: The 
Bulletin of the George Eastman House of Photography, τχ. 8, αρ. 1, Μάρτιος 1959, σελ.33- 36. Έναν περίπου 
μήνα αργότερα σε σχετικό άρθρο της αγγλικής εφημερίδας Literary Gazzete δημοσιευμένο στις 2 
Υεβρουαρίου του 1839 διαβάζουμε: «Motion, it is obvious, can never be copied, and the attempt to 
represent animals and shoeblacks in action consequently failed. Statuary is said to be well defined, 
but hitherto M. Daguerre has not succeeded in copying the living physiognomy in a satisfactory 
manner, though he does not despair of success», Literary Gazzete, αρ. 1150, 2 Υεβρουαρίου 1839, 
σελ. 74. Αν και ο δημοσιογράφος υπογραμμίζει τις δυσκολίες στην απεικόνιση έμβιων όντων, εντούτοις 
δεν παραλείπει να σημειώσει την αισιοδοξία του Daguerre γύρω από τις μελλοντικές βελτιώσεις. Κατά 
την παρουσίαση της νέας εφεύρεσης στο Γαλλικό Κοινοβουλευτικό ώμα των ευγενών, στις 30 Ιουλίου 
1839, ο εισηγητής Gay Lussac σημειώνει μεταξύ άλλων: «Σελικά, το πρόβλημα της εφαρμογής της 
[δαγκεροτυπίας] στην προσωπογραφία έχει σχεδόν λυθεί και οι δυσκολίες που ακόμα μένουν να 
ξεπεραστούν έχουν προσδιοριστεί και φαίνεται να υπονοούν αναμφίβολη επιτυχία», βλ. Daguerre-1839, 
ό.π., σελ. 29.  

56 Πρόκειται για ένα πορτραίτο που ο Γάλλος επιστήμονας Alfred Donnè έδειξε στα μέλη της 
Ακαδημίας των Επιστημών στις 14 Οκτωβρίου 1839, το έργο δεν έχει διασωθεί. ε άλλη πηγή, στο 
εγχειρίδιο για τη δαγκεροτυπία, που ο απεσταλμένος του Giroux στην Αμερική, François Gouraud, 
δημοσίευσε στη Βοστώνη τον Απρίλιο του 1840, σημειώνεται ότι ένας Γάλλος υπάλληλος του 
Τπουργείου Δημοσίων Έργων ονόματι Abel Rendu κατόρθωσε να απεικονίσει πορτραίτα με ανοικτά 
μάτια σε χρόνους ανάλογους των 1, 2 λεπτών και 27 δευτερολέπτων, βλ. H.& A. Gernsheim, ό.π., σελ. 
116-117.  

57 Προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες επιχειρήθηκαν διάφορες ευφάνταστες λύσεις, μια εκ των 
οποίων ήταν το πουδράρισμα του προσώπου προκειμένου η λευκή επιφάνεια της πούδρας να 
προκαλέσει μεγαλύτερη αντανάκλαση φωτός και κατ’ επέκταση να μειώσει το χρόνο λήψης, βλ. H.& A. 
Gernsheim, ό.π., σελ. 117.  

58 Gail Buckland, Fox Talbot and the Invention of Photography, Βοστώνη, 1980, σελ. 64-65, πρβλ.  H. 
Gernsheim, «Talbot’s and Herschel’s Photographic Experiments in 1839», στο Image: The Bulletin of 
the George Eastman House of Photography, τχ. 8 αρ. 3, επτέμβριος, 1959, σελ. 134.   
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Παρά τις αρχικές προσπάθειες στη Γαλλία, τα πρώτα επαγγελματικά εργαστήρια 

προσωπογραφιών59 δε δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη αλλά στις Η.Π.Α. και πιο συγκεκριμένα 

στη Νέα Τόρκη το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1840 από τις συνεργασίες των Alexander S. 

Wolcott - John Jonhson και Samuel Morse- John William Draper60. Ήδη το Μάιο του 1840 

ο Edgar Alan Poe γράφει στον περιοδικό Σύπο για την επιτυχία του A.S.Wolcott να 

απεικονίσει «..ζωντανά θέματα με απόλυτη ακρίβεια…»61. Η φωτογραφία που φέρει σήμερα 

τον τίτλο του πρώτου φωτογραφικού πορτραίτου δημιουργήθηκε από τον Draper και 

απεικονίζει τη νεότερη αδελφή του Δωροθέα. Η δαγκεροτυπία έγινε τον Ιούνιο του 1840 και η 

διάρκεια της λήψης ήταν περί τα 65 δευτερόλεπτα (εικ. 13)62. Σους επόμενους μήνες τα 

επαγγελματικά στούντιο στην Αμερική πολλαπλασιάστηκαν, καθώς η επιχείρηση των 

πορτραίτων έμοιαζε πολλά υποσχόμενη, κερδοφόρα και εξαιρετικά εύκολη ως προς την 

εκμάθηση. ε μια πρώιμη επιστολή του μετέπειτα πορτρετίστα ζωγράφου George Fuller 

(1822-1884) προς τον αγρότη πατέρα του, Aaron, με ημερομηνία 11 Απριλίου 1840 

διαβάζουμε για το σχετικά εύκολο και αρκετά φθηνό τρόπο με τον οποίο ένας νεαρός της 

εποχής μπορούσε να επενδύσει σε μια ανάλογη επιχείρηση στην Αμερική63.    

                                                                 
59 Ένα βασικό πρόβλημα εδώ συνδέεται με τη χρήση της γλώσσας, καθώς τα πρώτα αυτά φωτογραφεία 
ειδικεύονταν στην αποκλειστική λήψη πορτραίτων και για τούτο ονομάστηκαν στα Αγγλικά portrait 
studios. Ο ελληνικός όρος Υωτογραφείο παραπέμπει σε ευρύτερη δραστηριότητα και επομένως δε 
μεταφέρει σε καμία περίπτωση την εμμονή, την εξειδίκευση αλλά και τη μόδα της εποχής γύρω από τις 
φωτογραφικές προσωπογραφίες.   

60 Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 31. Ο Alexander S. Wolcott (1804-1844) ήταν κατασκευαστής 
οδοντιατρικών οργάνων, ενώ ο John Johnson (1813- 1871) βοηθός χρυσοχόου και ωρολογοποιός. 
Μαζί ξεκίνησαν μια συνεργασία στις 6 Οκτωβρίου 1839, η οποία κατέληξε στην κατασκευή από τον 
Wolcott μιας φωτογραφικής μηχανής δίχως φακό (αρ. πατέντας Νο. 1, 582, 8 Μαΐου 1840), όπου 
μείωνε αισθητά το χρόνο της λήψης. Νωρίτερα, στις 7 Οκτωβρίου 1839, είχαν κατορθώσει να 
επιτύχουν το πρώτο τους πορτραίτο σε στάση προφίλ και μέγεθος όχι μεγαλύτερο από εκείνο ενός 
μονόπετρου δακτυλιδιού. Η δεύτερη συνεργασία John W. Draper (1811 - 1882) και Samuel Morse 
(1791- 1872) αποτέλεσε, κατά μια έννοια, ένα δίδυμο ιδιοτήτων που συχνά επαναλαμβάνεται τα πρώτα 
χρόνια της φωτογραφίας, ο πρώτος ήταν διαπρεπής επιστήμονας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της 
Νέας Τόρκης, ενώ ο δεύτερος ζωγράφος, μινιατουρίστας και εφευρέτης, που επίσης δίδασκε στο ίδιο 
πανεπιστήμιο.  

61 Edgar Alan Poe (αποδ.), «A Chapter on science and art: Improvements in the Daguerreotype», 
στο Monthly American Review, Υιλαδέλφεια, τχ.6, αρ. 7, Μάιος 1840, σελ.246, πρβλ. 
http://daguerre.org/resource/texts.html  

62 John W. Draper «On the process of Daguerreotype and its application to taking Portraits from 
the Life», The London & Edinburgh Philosophical Magazine of Science, τχ. VXII, αρ. CIX, επτέμβριος 
1840, σελ. 217- 225, πρβλ. R. Derek Wood, «The Daguerreotype portrait of Dorothy Draper», στο 
The Photographic Journal (Royal Photographic Society), τχ. 110, Δεκέμβριος, 1970, σελ. 478-482, βλ.: 
http://www.midley.co.uk/daguerreotype/newyork.htm.  

63 «…Σώρα η μέθοδος αυτή [δαγκεροτυπία] μπορεί να εφαρμοστεί, για να αποκτήσει κάποιος 
μινιατούρες ή πορτραίτα με τις ίδιες ακριβώς αρχές, σύμφωνα με τις οποίες βγάζει τοπία. Ο κ. 
Gouraud προσαρμόζει τώρα ένα κατάλληλο, γι’ αυτό το σκοπό, εξοπλισμό. Αν κατορθώσει να 

http://daguerre.org/resource/texts.html
http://www.midley.co.uk/daguerreotype/newyork.htm
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την Ευρώπη παρά τις πρώιμες ερασιτεχνικές προσπάθειες χρειάστηκε να περάσει 

ένας ολόκληρος χρόνος, για να ανοίξει το πρώτο επαγγελματικό εργαστήρι πορτραίτων, στο 

Λονδίνο από έναν επιχειρηματία, τον Richard Beard (1801-1885), το Μάρτιο του 1841. Ο 

Beard ήταν ιδιοκτήτης της εταιρίας λιανικής πώλησης κάρβουνου στο Λονδίνο, υπήρξε 

δραστήριος και διορατικός επιχειρηματίας και δεν άργησε να προσέξει τις νέες δυνατότητες 

για εύκολο κέρδος με μικρό σχετικά κόστος, τις οποίες πρόσφερε η δαγκεροτυπία. Επέλεξε δε 

να στεγάσει την επιχείρησή του στην ταράτσα του Βασιλικού  Πολυτεχνείου, το οποίο 

ιδρύθηκε το 1838 και ήταν το κέντρο της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου της 

εποχής για τη Βρετανία (εικ.33-34). Η επιλογή του χώρου υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένη, 

καθώς εκεί σύχναζε τόσο η αριστοκρατία όσο και η μεγαλοαστική τάξη64. Ο ίδιος ο Beard δεν 

είχε πολλές καλλιτεχνικές ή επιστημονικές γνώσεις και για τούτο οι δαγκεροτυπίες που σήμερα 

φέρουν την επωνυμία του δεν είναι παρά έργα υπαλλήλων του65 (εικ. 14-18).  

Σο δεύτερο φωτογραφικό στούντιο στο Λονδίνο ήταν ιδιοκτησία ενός Γάλλου 

εμπόρου υάλων, ο οποίος είχε εγκατασταθεί μόνιμα στο Λονδίνο από το 1827, του Antoine 

                                                                                                                                                                                          
δημιουργήσει μια τάξη από δέκα ή δεκαπέντε μαθητές, θα δώσει οδηγίες ή διαλέξεις, με τις οποίες οι 
μαθητές του θα γίνουν τέλειοι κάτοχοι αυτής της τέχνης. Η πλάκα (μεταλλική) κοστίζει περίπου 1 δολ. 
και είναι εύκολο να προετοιμαστεί [για χρήση], δυο λεπτά της ώρας απαιτούνται, για να αποτυπωθεί μια 
πλήρης εντύπωση της ανθρώπινης όψης, τόσο τέλεια όσο η φύση μπορεί να την κάνει. Θα μου δώσει 
οδηγίες για 10 δολ. και ο εξοπλισμός κοστίζει 51 δολ. δηλ. το σύνολο 61 δολ. μόνο για όλη αυτήν την 
υπόθεση. Μου έδειξε [ο Gouraud] τη μηχανή και νομίζω ότι είναι πολύ φθηνή. Για μ ια τέλεια 
ομοιότητα –πορτραίτο το κόστος για εμάς θα είναι 7 δολ. Η πλάκα και το γυαλί θα κοστίσουν 2 δολ., 
αφήνοντάς μας καθαρό κέρδος 5 δολ. Με αρκετούς πελάτες δεκαπέντε [τέτοιες εικόνες] μπορούν να 
τραβηχτούν σε μια μέρα. Αυτή είναι μια νέα εφεύρεση και κατά συνέπεια μια εξαίρετη καινοτομία, για 
την οποία όλοι έχουν ακούσει και έχουν την περιέργεια να δουν. Είναι ακριβώς αυτό που οι άνθρωποι 
αυτής της χώρας επιθυμούν, δηλαδή κάτι το πρωτοφανές. Νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να 
δώσει 7 δολ. για μια τέλεια προσωπογραφία. Θα μπορούσαμε να καλύψουμε ολόκληρο το ποσό της 
επένδυσής μας σε διάστημα δυο εβδομάδων», παρατίθεται στο Josiah B. Millet, George Fuller: His Life 
and Works, Βοστώνη, 1886, εκδ. Hougton-Mifflin & Co. Βλ. http://daguerre.org/resource/texts.html 

64 Ο Beard αγόρασε τα δικαίωμα της πατέντας του A. Wolcott, πληρώνοντας 200 λίρες το 
Υεβρουάριο του 1840, ενώ τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου θα αγοράσει το δικαίωμα χρήσης και της 
δαγκεροτυπίας για ολόκληρη την αγγλική επικράτεια. Μια άλλη σημαντική καινοτομία που 
κατοχυρώθηκε με δικαιώματα ευρεσιτεχνίας το Μάρτιο του 1842 και προήλθε από τις επιχειρήσεις 
Beard ήταν η τεχνική της επιχρωμάτισης των πορτραίτων, τα οποία πλέον έμοιαζαν περισσότερο με 
μινιατούρες. Περισσότερες πληροφορίες για τον R. Beard και το πρώτο εργαστήρι πορτραίτων στην 
Ευρώπη, καθώς και για την πρώτη δεκαετία της επαγγελματικής φωτογραφίας στη Βρετανία, βλ. 
Bernard & Pauline Heathcote, A Faithful Likeness: The First Photographic Portrait Studios in the British 
Isles 1841 to 1855, Νόττινχαμ, 2002, σελ. 4-5, πρβλ. R. Derek, Wood, «The Daguerreotype in 
England: Some Primary Material Relating to Beard’s Lawsuits», στο History of Photography, τχ. 3, αρ. 
4, Οκτώβριος 1979, σελ. 305- 309, του ιδίου, «The Daguerreotype Patent, The British Government, 
and the Royal Society», στο History of Photography,  τχ. 4, αρ. 1, Ιανουάριος 1980, σ. 53 -59.       

65 Ένας από αυτούς ήταν ο χημικός και καθηγητής του πολυτεχνείου John Frederick Goddard (1795 - 
1866) (εικ. 18) γνωστός σήμερα για τις χημικές βελτιώσεις που μείωσαν τους χρόνους λήψης και 
επεξεργασίας της δαγκεροτυπίας, βλ. Rosenblum, ό.π., σελ.41.  

http://daguerre.org/resource/texts.html
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François Jean Claudet (1797-1867). Ο Claudet ισχυριζόμενος ότι είχε λάβει άδεια από τον 

ίδιο το δάσκαλό του, Daguerre66 θα ανοίξει το εργαστήρι του στα τέλη Ιουνίου του 1841 στην 

ταράτσα της τοάς – Εκθεσιακού Φώρου των Πρακτικών Επιστημών στην οδό Adelaide. Ο 

Claudet πειραματίστηκε με τα υλικά της δαγκεροτυπίας και προέβη σε σημαντικές τεχνικές 

βελτιώσεις και ανακαλύψεις. Ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε ζωγραφισμένο φόντο στις 

δαγκεροτυπικές προσωπογραφίες (εικ.20, 193), ενώ εισήγαγε διάφορες καινοτομίες της 

εποχής, όπως, επί παραδείγματι, το φακό Patzval (κεφ. Α΄ σελ.14, υπ.30 )67.  

Σέλος, το τρίτο κατά σειρά φωτογραφικό εργαστήρι στο Λονδίνο δημιουργήθηκε 

από το μινιατουρίστα ζωγράφο Henry Collen (1797-1879) τον Αύγουστο του 1841, ο οποίος 

κατοχύρωσε την άδεια χρήσης της καλοτυπίας68 από τον Talbot. Η μέθοδος όμως της 

καλοτυπίας δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα δημοφιλής στον τομέα της προσωπογραφίας, καθώς, αν 

και παρείχε τη δυνατότητα πολλαπλών αντιτύπων, ο συνδυασμός χάρτινου αρνητικού και το 

τελικό εξ επαφής τύπωμα και πάλι σε χαρτί μείωνε δραματικά την ευκρίνεια της εικόνας. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι για το διάστημα μεταξύ 16 Αυγούστου 1841 και 24 Ιουνίου 1842 ο Collen 

είχε τραβήξει μόνο 209 πορτραίτα, όταν, επί παραδείγματι, ο Claudet προετοίμαζε κάθε πρωί 

περί τις 30-40 δαγκεροτυπικές πλάκες για χρήση69.  

Εκτός από τα τρία πρώτα φωτογραφεία του Λονδίνου, το 1841 ο συνολικός αριθμός 

τους σε ολόκληρη τη Βρετανία δεν ξεπέρασε τα δεκατρία70. Πολλά δε εξ αυτών πλήρωναν 

δικαιώματα χρήσης στον Beard. Σο διάστημα 1845-1846 και παρά την καταβολή υψηλότατου 

ποσού για την άδεια χρήσης θα ανοίξουν συνολικά δέκα ακόμα εργαστήρια δαγκεροτυπίας στη 

χώρα71. την απογραφή του 1851, ένα μόλις χρόνο μετά τη χρεωκοπία των επιχειρήσεων 

Beard, στη λίστα με τα ονόματα εκείνων που ασχολήθηκαν με το επάγγελμα εντοπίζονται περί 

                                                                 
66 Ο ισχυρισμός αυτός και η παράλληλη άρνησή του να πληρώσει δικαιώματα στον Beard υπήρξε η 
αφορμή για ένα μακροχρόνιο δικαστικό αγώνα μεταξύ των δυο, τακτική όχι σπάνια την πρώτη περίοδο 
της φωτογραφίας. 

67 Σο 1851 ο Claudet θα μεταφέρει την επιχείρησή του στο κέντρο του Λονδίνου, στην οδό Regent, 
δίνοντάς της παράλληλα το πομπώδες όνομα: ‘Ναός της Υωτογραφίας’. Ένα μόλις μήνα μετά το 
θάνατό του το φωτογραφείο του και ένα μεγάλο μέρος του αρχείου του καταστράφηκε από πυρκαγιά, 
βλ. B. M., Pickering, A. Claudet F.R.S: A Memoir, 1896, πρβλ. Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 34-35. 
Πρβλ: http://www.rleggat.com/photohistory/, http://www.answers.com/topic/antoine-claudet.  

68 Η τεχνική της καλοτυπίας ήταν επίσης κατοχυρωμένη με πνευματικά δικαιώματα ήδη στις 8 
Υεβρουαρίου 1841 (αρ. πατέντας 8842), βλ. B. & P. Heathcote, ό.π., σελ. 7.  

69 Βλ. B. & P. Heathcote, ό.π., σελ. 8. Πρβλ. Gernsheim-Concise, ό.π., σελ.40, επίσης, 
http://www.rleggat.com/photohistory/.  

70 Βλ. πίνακα 1, στο: B. & P. Heathcote, ό.π., σελ. 11.  

71 B. & P. Heathcote, ό.π, πίνακας 5, σελ. 34.  

http://www.rleggat.com/photohistory/
http://www.answers.com/topic/antoine-claudet
http://www.rleggat.com/photohistory/
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τις 38 εγγραφές. Δηλαδή, τα πρώτα δέκα χρόνια της φωτογραφίας στη Βρετανία τα 

επαγγελματικά εργαστήρια πορτραίτων περίπου δεκαπλασιάστηκαν72.   

τη Γαλλία στον ετήσιο επαγγελματικό οδηγό του Bottin-Didot για την περίοδο 

1839-47 βρίσκονται καταχωρημένα περίπου εξήντα συνολικά ονόματα φωτογράφων και 

προμηθευτών φωτογραφικού υλικού73. τον ίδιο κατάλογο για το έτος 1840 υπάρχουν μόλις 

τρεις φωτογραφικές επιχειρήσεις και δέκα εταιρίες κατασκευής δαγκεροτυπικού εξοπλισμού. 

Καμία όμως από αυτές δεν ήταν αμιγώς φωτογραφική και πολύ περισσότερο εξειδικευμένη 

στην προσωπογραφία. την ουσία επρόκειτο για καταστήματα οπτικών που εξειδικεύονταν στη 

νέα μέθοδο74. Από τα πρωιμότερα ονόματα που ενεπλάκησαν, μεταξύ άλλων, και στον τομέα 

της προσωπογραφίας ήταν και ο Marc Antoine Auguste Gaudin (βλ. κεφ. Α΄ σελ. 7-8, υπ.7), ο 

οποίος θα ασχοληθεί επαγγελματικά με την προσωπογραφία το 1841. Εντούτοις, το πρώτο 

επαγγελματικό εργαστήρι πορτραίτων, σύμφωνα με τα πρότυπα της Αμερικής και της Αγγλίας, 

θα λειτουργήσει στο Παρίσι το διάστημα 1840 -41. Άνηκε σε έναν αρχιτέκτονα και σχεδιαστή, 

το Louis Auguste Bisson (1814 - 1876) (εικ. 22-23). Αρχικά διαμορφώθηκε ως οικογενειακή 

επιχείρηση, καθώς βοηθοί του φωτογράφου υπήρξαν ο πατέρας και αργότερα ο νεότερος 

αδελφός του, Auguste Rolsalie (1826-1900)75, ενώ η φίρμα Charles Emile και E.T. Montmirel 

φέρεται να δημιουργήθηκε το καλοκαίρι του 1841. Παρά το γεγονός ότι παρουσίασαν 

πορτραίτα τους στην Ακαδημία Επιστημών και γενικότερα έχαιραν κάποιας εκτίμησης για το 

έργο τους, δεν απέφυγαν τη χρεοκοπία δυο μόλις χρόνια αργότερα. 

τις γερμανόφωνες χώρες (Πρωσία και Αυστροουγγαρία), παρά το αρχικό έντονο 

ενδιαφέρον για τη δαγκεροτυπία76, ο τομέας της προσωπογραφίας δεν εδραιώθηκε πριν το 

1841- 42. Ο πρώτος που πειραματίστηκε με την προσωπογραφία γύρω στο 1840 χωρίς 

                                                                 
72 B. & P. Heathcote, ό.π., πίνακας, 3, σελ. 22. τη λίστα αυτή δε συμπεριλαμβάνονται  οι πλανόδιοι 
φωτογράφοι που όργωναν τη χώρα τα χρόνια εκείνα και των οποίων ο αριθμός είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί με ακρίβεια. Επίσης τα στοιχεία της απογραφής δεν είναι απολύτως ακριβή, καθώς 
πολλοί υπήρξαν εκείνοι που απέφευγαν να πληρώσουν, για να μπει το όνομά τους, ή συχνότερα 
δήλωναν άλλο επάγγελμα είτε γιατί χρησιμοποιούσαν τη φωτογραφία ως δεύτερη απασχόληση είτε 
γιατί δεν ήθελαν να πληρώσουν τους σχετικούς κρατικούς φόρους είτε ακόμα, για να διατηρήσουν ένα 
υψηλότερο κοινωνικό προφίλ.  

73 McCauley-Madness, ό.π., σελ. 47.  

74 Quentin Bajac, «An industrial Sector of considerable size. The economics of the Daguerreotype in 
Paris 1839-1850», στο Dawn of Photography: France Daguerreotype (1839-1855), Κατάλογο Έκθεσης, εκδ. 
Met & Yale Univ. Press, 2004, σελ. 2.  

75 McCauley-Madness, ό.π., σελ.48, πρβλ. Quentin Bajac, ό.π, σελ. 3 και Gernsheim-Concise, ό.π., 
σελ.37-38.  

76 Σο οποίο προδίδουν οι περίπου δέκα σχετικές με τη νέα μέθοδο εκδόσεις που κατέκλυσαν την αγορά 
μεταξύ 1839-40.  
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ιδιαίτερη επιτυχία ήταν ο έμπορος έργων τέχνης Louis Sachse (1798-1877) στο Βερολίνο77. 

Εντούτοις, το πρώτο τεκμηριωμένο επαγγελματικό εργαστήρι για πορτραίτα άνοιξε στο 

Αμβούργο το επτέμβριο του 1841 από το ζωγράφο, λιθογράφο και συγγραφέα Hermann 

Biow (1803/4-1850)78. Ο Biow θα συνεργαστεί το διάστημα 1842-43 με το μινιατουρίστα, 

πορτρετίστα ζωγράφο Ferdinand Carl Stelzner (1805- 1894), ο οποίος αργότερα άνοιξε δικό 

του εργαστήρι μαζί με τη γυναίκα και συνάδελφό του. Οι δυο τους επιζωγράφιζαν τις 

δαγκεροτυπίες, δημιουργώντας ατμοσφαιρικές συνθέσεις πολύ κοντά στα αποτελέσματα της 

μινιατούρας (εικ.28-30). το Βερολίνο η δαγκεροτυπική προσωπογραφία δεν ακολούθησε 

αρχικά τους ρυθμούς του Λονδίνου και πολύ περισσότερο των Παρισίων. Σα δυο πρώτα 

επαγγελματικά εργαστήρια προσωπογραφίας θα δημιουργηθούν από δυο πορτρετίστες 

ζωγράφους τον Αύγουστο και το επτέμβριο του 1842, τους J. C. Schall (1805-1885) και 

Julius Stiba (; -1851) αντίστοιχα, και υπήρξαν αρκετά πρωτόγονα, καθώς ήταν υπαίθρια με 

φόντο ενίοτε ένα απλό πανί (εικ.31). ταν ο καιρός ήταν βροχερός, τα αυτοσχέδια αυτά 

καταλύματα παρέμεναν κλειστά79. Εντούτοις, το Δεκέμβριο του 1842 ο Schall διαφημίζει την 

κατασκευή του πρώτου γυάλινου στούντιο στην Πρωσία, γεγονός που πιθανότατα υποδηλώνει 

αύξηση της ζήτησης ή γενικότερα κάποια επαγγελματική ευημερία. Να σημειωθεί ότι στην ίδια 

πόλη το 1850 τα φωτογραφεία δεν ξεπερνούν τα δεκαπέντε80. τη Βιέννη το Μάιο του 1840 η 

συνεργασία των Patzval και Martin (βλ. κεφ. Α΄ σελ.14,υπ.30), στο πλαίσιο μερικών 

πειραμάτων στο Πολυτεχνείο, θα δώσει τα πρώτα πορτραίτα. Και το Μάρτιο του επόμενου 

χρόνου δυο Βιεννέζοι φοιτητές, οι αδελφοί Joseph & Johann Natterer, καταφέρνουν επίσης να 

τραβήξουν επιτυχώς μερικά πορτραίτα. Σον ίδιο χρόνο ξεκινά τη λειτουργία του το πρώτο 

επαγγελματικό εργαστήρι στην πόλη από ένα βερολινέζο, τον Karl Schuh81.     

Τα στούντιο και η λειτουργία τους 

  Από το 1843 έως το 1855 και τους πρώτους τολμηρούς που στην πλειοψηφία τους 

μεταπήδησαν στο χώρο της φωτογραφίας είτε από τις τέχνες είτε από το χώρο των 

επιχειρήσεων, ο αριθμός των φωτογραφικών στούντιο πολλαπλασιάστηκε82, γεγονός που 

                                                                 
77 H. & A. Gernsheim, ό.π., σελ. 173, πρβλ. Gernsheim-Concise, ό.π., σελ.38.   

78 Για τους Biow και Stelzner βλ: http://www.answers.com/topic/biow  

79 H. & A. Gernsheim, ό.π., σελ. 176.   

80 Gernsheim-Rise, ό.π., σελ. 23.  

81 H. & A. Gernsheim, ό.π., σελ. 174-175, επίσης Gernsheim-Concise, ό.π., σελ.38-39.  

82 Σο 1843 ο Charles Chevalier σημειώνει χαρακτηριστικά για το Παρίσι: «…Κανείς ξαφνιάζεται πολύ 
καθώς περιπλανιέται σε διαφορές περιοχές της πρωτεύουσας και αντικρίζει το ένα μετά το άλλο σπίτια 

http://www.answers.com/topic/biow
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υποδηλώνει μια αυξητική τάση στη ζήτηση. Εντούτοις, δεν έλειψαν, αντιθέτως ήταν πολύ 

συχνές, οι χρεοκοπίες κατά την ίδια περίοδο. Ακόμα και τα μεγάλα στούντιο των κεντρικών 

ευρωπαϊκών πόλεων δεν απέφυγαν τέτοιου είδους εξελίξεις. Φαρακτηριστικό παράδειγμα ο 

Breard, ο οποίος με τρία υποκαταστήματα μόνο στο Λονδίνο, θα χρεοκοπήσει τελικά το 

1850. Σην τύχη του θα ακολουθούσουν αρκετοί άλλοι. Η Anne McCauley μελετώντας την 

εξέλιξη της γαλλικής φωτογραφίας σημειώνει για τη δεκαετία του ’40 ότι, ακόμα και στην 

περίπτωση που οι αριθμοί των πωλήσεων αντιστοιχούν στην πραγματικότητα83, δεν 

αντιπροσωπεύουν παρά μόνο τις μεγάλες και επιτυχημένες επιχειρήσεις.  

Σο παράδειγμα της γαλλικής πρωτεύουσας είναι χαρακτηριστικό για τον τρόπο 

δόμησης και λειτουργίας των πρώτων φωτογραφικών εργαστηρίων84. τον ετήσιο κατάλογο 

Bottin –Didot του έτους 1844 από τις 12 συνολικά εγγραφές φωτογραφείων τα μισά ήταν 

εργαστήρια προσωπογραφίας, ενώ λίγο πριν από την Επανάσταση του 1848 σε μια 

περισσότερο αξιόπιστη πηγή -την κρατική στατιστική απογραφής της παρισινής βιομηχανίας 

των ετών 1847-48, όπου για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται και η φωτογραφία- δηλώνονται 

56 συνολικά φωτογραφικές επιχειρήσεις. Σαυτόχρονα παρατίθενται πληθώρα άλλων στοιχείων 

σχετικών με τη γενικότερη διάρθρωση των επιχειρήσεων αυτών. Από τα 56 φωτογραφεία τα 38 

ήταν μικρομάγαζα με ένα μόνον ιδιοκτήτη-εργαζόμενο, τα 13 απασχολούσαν ένα μόλις 

υπάλληλο, ενώ 4 είχαν προσωπικό που κυμαινόταν από 2 – 10 υπαλλήλους και μόλις 1 

στούντιο διέθετε δεκαμελές προσωπικό. Τπολογίζεται ότι 48 άτομα εργάζονταν συνολικά στο 

πεδίο της φωτογραφίας. Από αυτούς οι περισσότεροι ήταν άνδρες με ημερομίσθιο 

ανειδίκευτου εργάτη, 2.5 – 3 φράγκα. Σέλος, τα κέρδη ανά επιχείρηση κυμαίνονταν από 

25.000 έως 1000 φράγκα το χρόνο85 (βλ. πίνακα 1, παρ. Β΄). Σο ίδιο χρονικό διάστημα ένα 

επιτυχημένο λιθογραφείο, όπως αυτό του Lemercier, απασχολούσε περί τους 120 

εργαζομένους και κέρδιζε ετησίως 200.000 φράγκα86.  

                                                                                                                                                                                          
που στην κορυφή τους βρίσκονται μικρές ‘επαύλεις’ όπου η μαγική δράση του φωτός αξιοποιείται 
επιτυχώς…», βλ. Quentin Bajac, ό.π., σελ. 4, υπ.28.  

83 Επί παραδείγματι, ο Lerebours το 1841 έκανε πωλήσεις που άγγιξαν ετησίως τα 1500 πορτραίτα, ο 
Lèon de Laborde το 1849 έφτασε το ποσό των 2000 πορτραίτων και ο Derussy τα  3000 πορτραίτα, 
βλ. McCauley-Madness, ό.π., σελ. 48.    

84 Η περίπτωση της Γαλλίας είναι τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία του 1850 περισσότερο 
χαρακτηριστική από εκείνη της Αγγλίας, καθώς η δεύτερη μέχρι και το 1854 ταλανιζόταν από τις 
αντιδικίες περί πνευματικών δικαιωμάτων γεγονός που παρεμπόδιζε, μεταξύ άλλων, την ομαλή εξέλιξη 
της επαγγελματικής φωτογραφίας.  

85 McCauley- Madness, ό.π., σελ. 50-51.   

86 Quentin Bajac, ό.π., σελ.5.  
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Σο επάγγελμα του φωτογράφου, αν και σίγουρα δεν υπήρξε το πιο επικερδές της 

περιόδου, ήταν μολαταύτα της μόδας, καθώς αντανακλούσε κατά μια έννοια αφενός το 

μοντέρνο, την καινοτομία και την πρόοδο και αφετέρου τον τυχοδιωκτισμό της εποχής. 

Επιπλέον, ήταν μια ενασχόληση που κάποιος μπορούσε να μάθει εύκολα και προπάντων 

γρήγορα, γεγονός που την κατέστησε εξαιρετικά δημοφιλή, αν και η παραπάνω διατύπωση δεν 

απαντά πάντοτε στην πρώτη δεκαετία της φωτογραφίας, όπου οι τεχνικές δυσκολίες και οι 

αστάθμητοι παράγοντες ήταν τόσοι, όσες και οι αποτυχίες. Σην πρώτη εκείνη περίοδο έπρεπε 

κανείς να είναι αρκετά επιδέξιος, τόσο με την επιστήμη της χημείας όσο και με εκείνη της 

φυσικής, για να ανταπεξέλθει των πολλαπλών τεχνικών δυσκολιών87. Προαπαιτούμενο υπήρξε 

και η καλλιτεχνική γνώση στο χειρισμό της σύνθεσης, του φωτισμού, της πόζας κτλ. Εντούτοις, 

ο λόγος περί ευκολίας αποκτά κάποιο νόημα , αν συγκριθεί με την πολύχρονη και επίπονη 

μαθητεία που απαιτούσαν άλλα συναφή και παλαιότερα επαγγέλματα, όπως εκείνα του 

ζωγράφου, του μικρογράφου και του χαράκτη.  

Πέραν των τεχνικών και καλλιτεχνικών γνώσεων, το επάγγελμα του φωτογράφου 

απαιτούσε επιπλέον δεξιότητες αφενός στις δημόσιες σχέσεις και αφετέρου στη διαχείριση 

οικονομικών υποθέσεων και επενδύσεων. Οι φωτογράφοι που είδαν τις επιχειρήσεις τους 

σταδιακά να μεγαλώνουν ήρθαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα του ισοσκελισμού των εσόδων 

και εξόδων της επιχείρησής τους. λα αυτά ήταν συχνά πολλά και περίπλοκα για ένα μόνο 

πρόσωπο, για τούτο την περίοδο εκείνη συχνές υπήρξαν και οι συνεργασίες κυρίως μεταξύ 

χημικών και ζωγράφων ή μικρογράφων. Η κοινωνική προέλευση των φωτογράφων της 

περιόδου, στο βαθμό που σήμερα είναι δυνατόν να εκτιμηθεί, εν γένει ήταν καθαρά αστική και 

μάλιστα μέσο- και μικροαστική. Σαυτόχρονα, επικράτησε η πεποίθηση στο κοινό ότι οι 

επαγγελματίες φωτογράφοι ήταν κατά κύριο λόγο αποτυχημένοι στην προγενέστερη 

επαγγελματική τους ενασχόληση88. Ενδεικτικό ως προς το κλίμα δυσπιστίας έναντι της 

καλλιτεχνικής ιδιότητας τόσο των φωτογράφων όσο και της τέχνης τους είναι το χιουμοριστικό 

διήγημα με τίτλο ‘Τοπάζ, ο ζωγράφος –πορτραίτων’ του Louis Viardot που κυκλοφόρησε με 

εικονογράφηση από τον J.J.J. Grandville το 1842. Ο ήρωας της ιστορίας είναι ένας νεαρός 

                                                                 
87 Οι πιο συχνές αποτυχίες σημειώθηκαν στα επαρχιακά στούντιο της περιόδου. τη Βρετανία, επί 
παραδείγματι, υπήρξαν περιπτώσεις φωτογράφων τη δεκαετία του ’40, όπου προκαταλάμβαναν τις 
πιθανές αντιδράσεις της πελατείας τους ήδη από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, ενώ μερικές φορές 
προσφερόταν δωρεάν σε περίπτωση αποτυχίας μια δεύτερη προσπάθεια, βλ. B.& P. Heathcote, ό.π., 
σελ. 13, (πρβλ. κεφ. Γ’ σελ. 87-88, υπ. 262).  

88 Βλ. McCauley- Madness, ό.π., σελ. 17.  
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πίθηκος που προσδοκά να γίνει πορτρετίστας ζωγράφος, αλλά, επειδή ως πίθηκος δεν ξέρει 

παρά μόνο την άλογη μίμηση, στρέφεται στη νέα τέχνη της φωτογραφίας89 (εικ.32).  

Σο επάγγελμα του φωτογράφου δεν έχαιρε ιδιαίτερης κοινωνικής εκτίμησης 

τουλάχιστον στους κύκλους της υψηλής κοινωνίας, όπου θεωρείτο ηθικά απαράδεκτο κάποιος 

να ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φωτογραφία. Αντιθέτως δεν ήταν ουδόλως επιλήψιμο, αλλά 

μάλλον εξαιρετικά θεμιτό, το ίδιο ακριβώς πρόσωπο να επιλαμβάνεται της τέχνης αυτής 

ερασιτεχνικώς. Από την άλλη, οι επαγγελματίες φωτογράφοι της πρώτης περιόδου έβλεπαν 

τους εαυτούς τους είτε ως αγγελιοφόρους της προόδου είτε ως καιροσκόπους είτε ως 

καλλιτέχνες είτε και τα τρία συγχρόνως. Για τούτο συχνά υιοθετούσαν μια εκκεντρική 

εμφάνιση και συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ακόμα και αναρχικές ή ουτοπικές ιδεολογίες. 

Πολύ συχνά όμως αυτή η συμπεριφορά δεν ήταν παρά ένας εύσχημος τρόπος διαφήμισης των 

εργαστηρίων και της τέχνης τους90.       

Επιπλέον, το δαγκεροτυπικό πορτραίτο, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο 1840-1851, 

υπαγόταν στην κατηγορία των αγαθών πολυτελείας και επομένως η πελατεία των εργαστηρίων 

προσωπογραφίας προερχόταν κατά κύριο λόγο από την αριστοκρατία, τη μεγαλοαστική και 

μεσοαστική τάξη. Δηλαδή τα εργαστήρια αυτά μοιράζονταν μέρος της πελατείας των μεγάλων 

ζωγραφικών στούντιο και των μικρογράφων. Η τιμή της δαγκεροτυπίας καθοριζόταν κυρίως 

από το μέγεθος και, μετά το 1842, τις τυχόν επιζωγραφίσεις. τη Γάλλια, επί παραδείγματι, 

για τα έτη 1842-43 η τιμή της μιας δαγκεροτυπίας κυμαινόταν από 10-50 φράγκα, ενώ το 1845 

το μεγάλο μέγεθος91 πωλείτο προς 20 φράγκα και το μικρότερο προς 4. Αλλά στις αρχές του 

                                                                 
89 Louis Viardot, «Topaz the Portrait-Painter», στο Public & Private Life of Animals, μτφ. J. Thomson, 
Λονδίνο, 1877, [πρ. έκδ. στα Γαλλικά 1842], σελ. 162-174, πρβλ. Aaron Scharf, Art and Photography, 
Μεγάλη Βρετανία, 1974, εκδ. Penguin Press, σελ. 47.   

90 Σο 1851 ο Nathaniel Hawthorne γράφει το μυθιστόρημα Το σπίτι με τα εφτά αετώματα, όπου εκεί ο 
δαγκεροτύπης Φόλγκρεϊβ, που διαθέτει ένα μικρό επαρχιακό στούντιο, φέρεται να δηλώνει για τον 
εαυτό του: «Ο Φόλγκρεϊβ, όπως είπε στη Υοίβη με κάποια περηφάνια, δεν μπορούσε να καυχηθεί για 
την καταγωγή του, εκτός κι αν ήταν καύχημα η μεγάλη ταπεινότητά της, ούτε για την εκπαίδευσή του, 
που ήταν όσο πιο ελλιπής γινόταν κι αποκτήθηκε με φοίτηση λίγων χειμωνιάτικων μηνών σ’ ένα 
δημόσιο σχολείο. [] είχε υπάρξει πρώτα δάσκαλος κι έπειτα πωλητής σ’ ένα εμπορικό κατάστημα και, 
είτε ταυτόχρονα είτε λίγο αργότερα, πολιτικός συντάκτης μιας επαρχιακής εφημερίδας….[] πήγε στην 
Ευρώπη…[] Αργότερα, πέρασε μερικούς μήνες σε μια κοινότητα φουριεριστών. Σον τελευταίο καιρό 
είχε δώσει διαλέξεις για το μεσμερισμό-επιστήμη στην οποία…[]διέθετε αξιόλογο ταλέντο. Η τωρινή 
ενασχόληση με τη δαγκεροτυπία δεν ήταν περισσότερο σημαντική, κατά τη γνώμη του, ούτε έμελλε να 
διαρκέσει περισσότερο από τις προηγούμενες. Σην είχε ξεκινήσει με την ανέμελη γρηγοράδα ενός 
τυχοδιώκτη που έπρεπε να κερδίσει τη ζωή του», βλ. Nathaniel Hawthorne, Το σπίτι με τα επτά 
αετώματα, μτφ. Έφη Καλλιφατίδη, εκδ. Gutenberg, 2005, [πρ. έκδ. 1851, στα Αγγλικά] σελ. 203-204.  

91 Σα πρώτα χρόνια της εφεύρεσης τα μεγέθη των δαγκεροτυπικών πορτραίτων ήταν εξαιρετικά 
μικροσκοπικά, καθώς το μέγεθος της πλάκας καθόριζε το χρόνο έκθεσης. Αργότερα, με τις τεχνικές 
βελτιώσεις που επιτάχυναν τη λήψη, το μέγεθος των μεταλλικών πλακών αυξήθηκε, για να τυποποιηθεί 
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1850 οι τιμές υποχώρησαν αισθητά και κυμάνθηκαν από 1 έως 2 φράγκα για τα μικρότερα 

μεγέθη. Ο εξοπλισμός, που το 1839 ήταν πανάκριβος και στοίχιζε περί τα 400 φράγκα, ήδη το 

1841 είχε υποχωρήσει στο ήμισυ της τιμής. Οι μεταλλικές πλάκες το 1840 στοίχιζαν στους 

επίδοξους δαγκεροτυπίστες 3-4 φράγκα έκαστη, ενώ το 1841 στοιχίζουν μόλις  1 – 1.5 

φράγκο.   

 Οι αριθμοί γίνονται πληρέστερα αντιληπτοί, αν παραλληλιστούν, επί παραδείγματι, 

με το μέσο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη την ίδια περίοδο, το οποίο κυμαινόταν από 

2 -2.5 φράγκα, και την τιμή του ψωμιού, που το 1847 άγγιζε τα 0.55 φράγκα το κιλό92. Και 

στην Αγγλία η κατάσταση δε διέφερε πολύ. Σο 1845 ένα μεγάλο εργαστήρι στο Λονδίνο, όπως 

αυτό του R. Beard, χρέωνε 1 λίρα το μπούστο, με καθαρό κέρδος 18 σεντς, ενώ τα μεγαλύτερα 

μεγέθη πωλούνταν προς 2 λίρες (κέρδος 34 σεντς) έως και 4 λίρες (κέρδος 70 σεντς), ενώ μια 

επιχρωμάτιση στοίχιζε στον πελάτη 5 σεντς. Αντίστοιχα η αγορά του εξοπλισμού υπολογίζεται 

το 1839-40 στις 16 στερλίνες. Σην ίδια περίπου εποχή το ψωμί πωλείται προς 6.8 – 11.5 πέννες 

το κιλό (περίπου 0.39-0.66 φράγκα), ενώ το ημερομίσθιο ενός άγγλου εργάτη κυμαινόταν από 

1 έως 5.2 φράγκα93. την Αυστροουγγαρία ο εξοπλισμός κόστιζε 95 με 120 αυστριακές λίρες 

και, όπως σημειώνουν οι H.&A. Gernsheim, μόνο επτά τέτοια σετ αγοράστηκαν το 1841. το 

Μόναχο τον ίδιο χρόνο ένα πορτραίτο στοίχιζε 4.60 μάρκα94, δηλαδή κάτι λιγότερο από ένα 

φράγκο και ο μέσος μισθός στη χώρα την περίοδο  1835-65 ήταν περί τα 0.8 – 1.6 φράγκα. 

Αν και η γενική τάση ήταν η σταδιακή μείωση των τιμών, εντούτοις, ιδιαιτέρως μέχρι το 1847, 

η αξία των δαγκεροτυπιών ήταν απαγορευτική για τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα και 

δυσπρόσιτη για τα μεσοαστικά. Οι μόνοι που μπορούσαν αδιαλείπτως να φωτογραφίζονται 

ήταν οι μεγαλοαστοί και φυσικά οι αριστοκράτες. Εντούτοις, μετά  το 1849 οι τιμές θα 

υποστούν περαιτέρω μείωση και οι νέες τεχνικές βελτιώσεις (κυρίως η αντικατάσταση της 

χάλκινης πλάκας από φθηνότερα υλικά όπως το γυαλί και ο σίδηρος) θα καταστήσουν προσιτή 

τη φωτογραφία στα μεσοαστικά στρώματα.    

 Έτσι, οι φωτογράφοι των μεγάλων κυρίως πόλεων, που πολλοί από αυτούς ήταν 

πρώην ζωγράφοι ή μικρογράφοι, θέλησαν αρχικά να τραβήξουν την προσοχή του εύπορου 

                                                                                                                                                                                          
εν συνεχεία στις ακόλουθες πέντε κατηγορίες : Ολόκληρο – 165 x 216 εκ./ Μισό - 114 x 140 εκ. / 
Σέταρτο - 83 x 108 εκ. / Έκτο- 70 x 64 εκ./  Ένατο - 51 x 64 εκ.   

92 Για τα ημερομίσθια και άλλες τιμές της περιόδου στην Ευρώπη, βλ., Κωνσταντίνος Σσουκαλάς, «Η 
Εξέλιξη των ημερομισθίων στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο Ο Πολίτης, τχ. 31, 1979, σελ. 26, πρβλ. 
Quentin Bajac, ό.π., σελ. 5, επίσης Gisele Freund, ό.π., σελ. 30.  

93  Σσουκαλάς- 1979, ό..π., σελ. 24, 26, πρβλ. B. & P. Heathcote, ό.π., σελ.27.  

94 H. & A. Gernsheim, ό.π., σελ.  174, 178, πρβλ. Σσουκαλάς-ημερομίσθια, ό..π., σελ. 24, 26.  
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αριστοκρατικού και μεγαλοαστικού κοινού προσπαθώντας να δημιουργήσουν πολυτελή 

καταστήματα, που αφενός ως προς τον τρόπο λειτουργίας και αφετέρου ως προς τη συνολική 

ατμόσφαιρα να θυμίζουν τα μεγάλα επαγγελματικά ζωγραφικά στούντιο του 18 ο -19ου αιώνα. 

Σα πρώτα φωτογραφεία βρίσκονταν κατά κανόνα στην οροφή κάποιου ψηλού κτηρίου, έτσι 

ώστε το φως να είναι άφθονο και η διάρκειά του μεγαλύτερη. Οι αίθουσες ήταν 

περιτοιχισμένες, τόσο πλευρικά όσο και στην οροφή, με τζαμαρίες κυανού χρώματος, μέσω 

των οποίων διαχέονταν οι ακτίνες του φωτός και δημιουργούσαν μια ονειρώδη, εξωπραγματική 

αίσθηση στον επισκέπτη95. Μεταγενέστερα οι κυανές τζαμαρίες απομακρύνθηκαν και το 

διαφανές τζάμι καλύφθηκε από συρόμενες κουρτίνες για τον πληρέστερο έλεγχο του φωτός 96 

(εικ.33, 36, 42, 49, 50).  

Δημιουργήθηκαν επίσης αίθουσες αναμονής και φυσικά δωμάτια εργασίας. ε 

μεγάλα στούντιο όπως αυτό του Antoine Glaudet σταδιακά διαμορφώθηκαν εκθεσιακοί 

χώροι, όπου οι πελάτες μπορούσαν να δουν έργα του φωτογράφου και ενδεχομένως να 

επιλέξουν μερικές πόζες με τις οποίες θα επιθυμούσαν να ομοιάζει το δικό τους πορτραίτο. 

Καθώς οι αίθουσες γίνονταν ολοένα και πιο περίτεχνες και πολυτελείς, ιδιαιτέρως από τα τέλη 

                                                                 
95ε διαφημιστική καταχώρηση της εποχής ο ίδιος ο Lerebours εγκωμιάζει το εργαστήρι που 
διατηρούσε ‘ως μια έπαυλη φτιαγμένη από γαλάζιο γυαλί’. Μια πληρέστερη περιγραφή δίνεται από 
δημοσίευμα του βρετανικού τύπου για το εργαστήρι του R. Beard: «Ο επισκέπτης εισέρχεται στο 
διαμέρισμα, το οποίο φωτίζεται από ψηλά και διαθέτει μια επίπεδη οροφή από μπλε γυαλί, το οποίο 
απαλύνει τη λάμψη των ηλιακών αχτίνων δίχως ουσιωδώς να μειώνει τη φωτοβόλα τους ένταση: η 
χλομάδα του πελιδνού και κάτωχρου δέρματος που έβλεπε κανείς να αντανακλάται στα πρόσωπα των 
παρευρισκομένων και το τέχνασμα στα μάτια από την ξαφνική αλλαγή στο χρωματικό τόνο του φωτός 
προκαλούσε μια παράξενη αίσθηση, η οποία μετά από λίγο ήταν ευχάριστη…», εφημ., The Spectator, 20 
Μαρτίου 1841, σελ. 283, στο B. & P. Heathcote, ό.π., σελ.5, υπ.11.    

96 Η χρήση της τζαμαρίας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς συνέβαλλε στον έλεγχο του φωτός και στην 
απομάκρυνση του μοντέλου από το άμεσο ηλιακό φως, το οποίο δημιουργούσε έντονες φωτοσκιάσεις 
και ήταν περισσότερο κουραστικό. Η επιλογή του κυανού χρώματος πρόεκυψε από ορισμένους 
πειραματισμούς του J. W. Draper, στην προσπάθεια να μειώσει το χρόνο έκθεσης και ταυτόχρονα να 
διατηρήσει τα μάτια του μοντέλου ανοιχτά κατά τη διάρκειά της. Ο ίδιος σημείωνε σχετικά: «Αλλά 
κάτω από το αντανακλώμενο ηλιακό φως τα μάτια δεν μπορούν να ανεχτούν τη μεγάλη λάμψη των 
αχτίνων. Είναι επομένως απολύτως απαραίτητο να τοποθετηθούν κάτω από ένα κυανό μέσο, το οποίο 
θα απομακρύνει από αυτά τη θερμότητα και θα αποτρέψει την απεχθή λάμψη. Φρησιμοποίησα, γι’ αυτό 
το σκοπό, κυανούς υάλους κι επίσης ένα επίστρωμα θειοαμινό –χαλκού ως συστατικό μιας μεγάλης 
στενόμακρης επιφάνειας-πλάκας γυαλιού…[] προκειμένου να επιτρέψει στα μάτια να ανεχθούν το 
φως…», J. W. Draper, ό.π., σελ.217-225. Ενώ σε ένα από τα πρώτα εγχειρίδια εκμάθησης που 
κυκλοφόρησε το 1842 από τον Lerebours σημειώνεται ότι: «υπάρχουν πολλά άτομα που δεν μπορούν 
να ποζάρουν σε ανοικτό-εξωτερικό χώρο ακόμα και σε συννεφιασμένο καιρό. τις περιπτώσεις αυτές το 
διαφανές κάλυμμα από κυανό ύαλο είναι πολύ χρήσιμο για τα άτομα με αδύνατη όραση, καθώς επίσης 
και για τη λειτουργία του στούντιο τις βροχερές και χειμωνιάτικες ημέρες. Παρ’ όλα αυτά ο κυανός 
ύαλος δεν είναι απολύτως αναγκαίος και τα ίδια τεχνάσματα μπορούν να προκληθούν από κρεμασμένες 
αντηρίδες του ιδίου χρώματος», N. P. Lerebours, Treatise on Photography, Containing the latest discoveries 
and improvements appertaining to the Daguerreotype, εκδ. Longman Brown, Green & Longmans, μτφ. J. 
Egerton, Λονδίνο, 1843, [πρ. έκδ. στα Γαλλικά, 1842], σελ. 68.   
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της δεκαετίας, αποτέλεσαν ένα συχνό μέσω επίδειξης και ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων 

αστικών στούντιο. Παράλληλα λειτουργούσαν και ως χώροι κοινωνικών συναντήσεων και 

συναναστροφών προσομοιάζοντας και πάλι στις αίθουσες αναμονής των ζωγραφικών στούντιο 

του β΄ μισού του 18ου και στα κοσμικά αστικά σαλόνια του 19ου αιώνα. Ο Reynolds, επί 

παραδείγματι, που υπήρξε πολύ οργανωτικός και μεθοδικός  στην προώθηση της εργασίας του, 

στην αίθουσα αναμονής του εργαστηρίου του διατηρούσε ένα μεγάλο κατάστιχο με αντίγραφα 

από κάθε προσωπογραφία που είχε δημιουργήσει, το οποίο ξεφύλλιζαν τόσο οι πελάτες όσο 

και εκείνοι που τους συνόδευαν97. Η μέθοδος αυτή υπήρξε ένας πρώιμος αλλά αρκετά 

αποτελεσματικός τρόπος διαφήμισης, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε στην ολοένα μεγαλύτερη 

ενδυνάμωση της τυπολογίας και της τυποποίησης της πόζας και του στυλ.  

Η πολυτέλεια όμως αποτέλεσε οικονομική ‘αιμορραγία’ για τα φωτογραφεία που 

συχνότατα οδηγήθηκαν σε πτωχεύσεις98. Από τους δημόσιους καταλόγους του Λονδίνου, στο 

αρχειοφυλάκειο των υποθέσεων του έτους 1842 διασώζονται έγγραφα από την αντιδικία των 

Beard και Claudet, στα οποία, μεταξύ άλλων, σώζονται τα ετήσια (για την περίοδο 1841 - 

1842) έσοδα- έξοδα του εργαστηρίου Claudet (πίνακας 2 παρ. Β΄). Από τα στοιχεία αυτά 

εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα αφενός για την οικονομική και αφετέρου για τη 

συνολικότερη δραστηριότητα του πιο επιτυχημένου δαγκεροτυπικού εργαστηρίου της 

Βρετανίας και ενδεχομένως της Ευρώπης. Οι αρχικές παρατηρήσεις ξαφνιάζουν, καθώς το 

ποσό των εσόδων με εκείνο των εξόδων είναι οριακά όμοιο (2157.19 £ και 2157.5 £ 

αντίστοιχα). Βέβαια και παρά τα πάγια έξοδα, επί συνόλου 3410 πλακών που αγοραστήκαν 

μόνο οι 1812 πουλήθηκαν ως πορτραίτα99,  αφήνοντας κέρδος 1913,15 στερλίνες. Επομένως, 

αν η μοναδική ενασχόληση του εργαστηρίου ήταν οι προσωπογραφίες, ο Claudet θα έκλεινε 

τον ετήσιο προσδιορισμό των κερδών της επιχείρησής του με ζημία της τάξεως των 244, 65 £. 

μως, από μαθήματα φωτογραφίας η επιχείρηση κέρδισε συνολικά 100 £ και επιπλέον  έσοδα 

αποκομίζονταν από την πώληση πλαισίων και κορνιζών.  

                                                                 
97 Σα μοντέλα σπάνια επισκέπτονταν το ατελιέ του ζωγράφου δίχως συνοδεία, ιδιαιτέρως αν ήταν 
γυναίκες, τακτική που φαίνεται ότι πέρασε και στα φωτογραφικά εργαστήρια. Έτσι, οι αίθουσες 
αναμονής των φωτογραφείων συνέχισαν να αποτελούν χώρους κοινωνικής συναναστροφής της υψηλής 
κοινωνίας, βλ. Pointon-1984, ό.π., σελ.192-193.  

98 Οι δαπάνες για τα μεγάλα αστικά φωτογραφεία ήταν αρκετές ήδη από την εποχή της δαγκεροτυπίας, 
καθώς έπρεπε να πληρώνουν υψηλά ενοίκια, μισθούς για το πολυάριθμο προσωπικό που διέθεταν και 
μεγάλα χρηματικά ποσά για την επίπλωση.  

99 Παρατηρούμε εδώ ότι λιγότερες από τις μισές είτε καταστράφηκαν είτε χρησιμοποιήθηκαν για 
πειραματισμούς είτε πετάχτηκαν ως αποτυχημένες λήψεις, δηλαδή έχουμε μια αναλογία της τάξεως του  
1/2 για το κόστος παραγωγής, στο οποίο πρέπει να προσθέσουμε και τις δαπάνες των  χημικών.  



[36] 

 

Από τον πίνακα των εξόδων συμπεραίνεται ότι: το μεγαλύτερο ποσό, 428.16 £, 

δαπανήθηκε για πληρωμή ενοικίου αλλά και για τη γενικότερη διαμόρφωση του χώρου. Για 

πάγια έξοδα (χημικά και πλάκες) δαπανήθηκαν περίπου 569.62 £ το χρόνο. Αντίστοιχα, για 

δευτερεύουσες δραστηριότητες (αγορά σκηνικών και διαφημίσεις) πλήρωσε το ποσό των 

226.52 £, (όπου τα 195.4 δόθηκαν για διαφημιστική προώθηση). Αν και δεν είναι γνωστό 

πόσους υπαλλήλους απασχολούσε συνολικά ο Claudet, η ετήσια δαπάνη για βοηθούς, ταμίες 

και υπηρέτες ανερχόταν στις 330.12 στερλίνες100. ταδιακά το ανειδίκευτο προσωπικό 

οργανωνόταν με βάση τις ανάγκες της παραγωγής αλλά και τις όποιες τεχνικές γνώσεις διέθετε. 

Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις των φωτογράφων που προσλάμβαναν ζωγράφους ή 

μινιατουρίστες για τον επιχρωματισμό ορισμένων δαγκεροτυπιών (διαδικασία που άλλωστε 

χρεωνόταν επιπλέον). τα μεγάλα φωτογραφεία οι λήψεις γίνονταν από ειδικούς χειριστές – 

operators όπως ονομάζονταν τότε. Ο χειριστής ήταν υπεύθυνος μόνο για τη λήψη και το 

στήσιμο της πόζας, ενώ η δαγκεροτυπική πλάκα προετοιμαζόταν από άλλο υπάλληλο και 

εμφανιζόταν από κάποιον τρίτο. Σα φωτογραφεία αναμφίβολα υπήρξαν την εποχή εκείνη 

σύγχρονες επιχειρήσεις, προσανατολισμένες σε αυτό που αργότερα θα ονομαστεί 

εξειδικευμένη -εντατική εργασία. 

Η πόζα και ο ‘μαγικός καθρέπτης’  

«Το έντονο και μυστηριώδες ενδιαφέρον για τις προσωπογραφίες μας  
οφείλεται στην ιδέα της διάρκειας- της επίγειας αθανασίας» 

Nathaniel Hawthorne, οι προφητικές εικόνες. 

 

  Σο να ποζάρει κανείς μπροστά στο φωτογραφικό φακό τα χρόνια της 

δαγκεροτυπίας δεν ήταν διόλου ευχάριστη και εύκολη εμπειρία. Η φωτογραφική πόζα, παρά 

το γεγονός ότι υπήρξε σαφώς ταχύτερη διαδικασία από εκείνη της κατασκευής ενός πίνακα ή 

μιας μινιατούρας, εντούτοις, και ιδιαιτέρως τα πρώτα χρόνια, έφτανε σε διάρκεια έως και τα 

εφτά λεπτά. Η έκβαση του αποτελέσματος ήταν απόρροια πάντοτε των συνθηκών του 

φωτισμού, ενώ η ‘νεκρική’ ακινησία υπήρξε επιβεβλημένη, προκειμένου να επιτευχθεί το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Σο μοντέλο δενόταν κυριολεκτικά επάνω σε μια πολυθρόνα (οι όρθιες 

πόζες τα πρώτα χρόνια ήταν περισσότερο δύσκολες) ειδικά κατασκευασμένη για το σκοπό 

αυτό, όπου προσαρμοζόταν και ένας ειδικός σιδερένιος σφικτήρας για τη σταθεροποίηση της 

                                                                 
100 B. & P. Heathcote, ό.π., σελ.39 και πίνακα 6, σελ. 46.  
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κεφαλής101 (εικ.36, 47, 62). Ίσως είναι ευκολότερο να αντιληφθεί κανείς το επίπονο της 

διαδικασίας, εάν προσπαθήσει να συγκρατήσει την αναπνοή του , ενώ συγχρόνως παραμένει σε 

στάση απόλυτης ακινησίας και διατηρεί τα μάτια του ανοιχτά και σταθεροποιημένα σε  ένα 

συγκεκριμένο σημείο επί 1 -2 λεπτά της ώρας. Ο Thomas Sutton (1819; - 1875), φωτογράφος 

αργότερα και ο ίδιος και εκδότης της εφημερίδας Photographic News αλλά και ο δεύτερος κατά 

σειρά καθηγητής φωτογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, περιέγραψε μια από τις 

πρώτες φορές που πόζαρε μπροστά στο φωτογραφικό φακό με τα εξής λόγια: «κάθισα…[] 

κάτω από ένα εκθαμβωτικό ηλιακό φως και μετά από μια έκθεση διάρκειας περίπου ενός 

λεπτού η πλάκα εμφανίστηκε…[] Σα μάτια μου είχαν μείνει ακίνητα για τόση ώρα , ώσπου 

δάκρυα άρχισαν να αναβλύζουν και το πορτραίτο ήταν φυσικά μια καρικατούρα …[] πλήρωσα 

1 λίρα γι’ αυτό, που το είχα μέχρι να ξεθωριάσει »  102 (εικ.35).  

Ήδη το 1842 ο Lerebours επισημαίνει στο δημοφιλές εγχειρίδιο του ότι: «…οι δυο 

σπουδαιότερες δυσκολίες στην κατασκευή μιας επιτυχημένης προσωπογραφίας συνίσταται...[ ] 

στην καλή προετοιμασία των πλακών και στην κατάλληλη τοποθέτηση του μοντέλου»103,  

δηλαδή θεωρεί ότι το τελικό αποτέλεσμα συνίσταται στην αναλογική συνύπαρξη τεχνικής και 

σύνθεσης. Κατόπιν δίνει αναλυτικές οδηγίες για την αρμόζουσα τοποθέτηση του θέματος104. Οι 

πολυάριθμες όμως τεχνικές δυσκολίες δεν άφηναν πολλά περιθώρια στην ανάπτυξη της 

σύνθεσης. Σα δυο σημαντικότερα προβλήματα που σχετίζονταν άμεσα με την ενάργεια και 

                                                                 
101Πέραν της ακινησίας, που ήταν απαραίτητη για την ευκρίνεια της εικόνας, η χρήση του 
συγκεκριμένου εξαρτήματος επιβαλλόταν και για συνθετικούς λόγους, καθώς έτσι ήταν δυνατή μια 
κάποια ποικιλία στην πόζα, βλ. J. W. Draper, ό.π., σελ.224, πρβλ. Robert Hunt, A manual of 
photography, Λονδίνο- Γλασκώβη, 1854, εκδ. Richard Griffin and Company, σελ.97-98, [στο εξής: 
Hunt-manual], B. & P. Heathcote, ό.π., σελ. 5.   

102Βλ: http://www.rleggat.com/photographhy/. ε διαφήμιση φωτογραφείου της εποχής 
σημειώνονται τα εξής: «ταν το μοντέλο καθίσει στην καρέκλα και υποβληθεί στην έκθεση στο φως, το 
οποίο εκπέμπεται μέσα από το πορφυρό γυαλί, θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η επιθυμία του κ. 
Cornelius [του φωτογράφου] ήταν να κάνει τον καημένο αυτόν άνθρωπο να ‘μπλαβίσει’ [εξαιτίας της ά- 
πνευστίας  στην οποία υποβάλλεται], αλλά θα απαλλαχτεί από αυτήν την τυραννία πολύ σύντομα, καθώς 
είναι μόνο απαραίτητο να ποζάρει για περίπου ένα λεπτό, μέχρι ο ήλιος, με το πανίσχυρο μολύβι του, 
διατρυπήσει κάθε δυνατή γραμμή των χαρακτηριστικών σας με όλες τις ωραιότητες και τα ψεγάδια…», 
το απόσπασμα προέρχεται από το αμερικανικό περιοδικό The Botanico-Medical Recorder, τχ. 8, αρ. 25, 5 
επτεμβρίου 1840, σελ. 394, πρβλ.: http://daguerre.org/resource/texts.html 

103 Βλ. P. N.,Lerebours, Treatise on Photography, Containing the latest discoveries and improvements appertaining 
to the Daguerreotype, εκδ. Longman Brown, Green & Longmans, μτφ. J. Egerton, Λονδίνο, 1843, [πρ. 
έκδ. στα Γαλλικά, 1842], σελ. 68. Η προετοιμασία των χάλκινων δαγκεροτυπικών πλακών προϋπέθετε 
σχολαστικό γυάλισμα της επιφάνειας [παρ. Α΄]. Η διαδικασία απαιτούσε ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και 
προσοχή, καθώς τυχόν αβλεψίες δημιουργούσαν κηλίδες στην πλάκα που φυσικά αποτυπώνονταν στο 
τελικό αποτέλεσμα. την Αμερική το στίλβωμα των πλακών γινόταν ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 
1840 με μηχανικό τρόπο.   

104 P. N., Lerebours, ό.π., σελ. 69-76.   

http://www.rleggat.com/photographhy/
http://daguerre.org/resource/texts.html
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φυσικότητα της πόζας ήταν η μείωση της διάρκειας της έκθεσης και, ως εκ τούτου, η αποφυγή 

της ‘νεκρικής’ ακινησίας του εικονιζομένου105 και ο περιορισμός των πολυάριθμων 

παραμορφώσεων106. τη σύνθεση τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα, καθώς σταδιακά 

προστίθενται ακόμα δυο δυσκολίες: η τοποθέτηση των χεριών που αναλογικά με το πρόσωπο 

θεωρούνται το δεύτερο σημαντικότερο εκφραστικό στοιχείο στην προσωπογραφία και το 

φόντο σε συνδυασμό με τα διάφορα βοηθητικά αντικείμενα του κάδρου. Αρχικά τα πορτραίτα 

ήταν πολύ κοντινές λήψεις με φόντο ένα απλό πανί. Κατόπιν όμως, καθώς τα κοντινά πλάνα 

δημιουργούσαν περισσότερες παραμορφώσεις και απαιτούσαν υψηλή δεξιοτεχνία, το πλάνο 

σταδιακά έγινε πιο μακρινό και ο περιβάλλων χώρος εμπλουτιζόταν με διάφορα σκηνογραφικά 

στοιχεία. Οι οδηγίες των εγχειριδίων είναι και πάλι αναλυτικές, εφιστώντας την προσοχή στο 

χρώμα και στην ύφη των υφασμάτων, που έπρεπε να συνδυάζονται αρμονικά με τα ενδύματα 

των μοντέλων, τη σωστή αναλόγια μεταξύ της απόστασης του φόντου με τα αντικείμενα και το 

φωτογραφιζόμενο και κυρίως το σωστό συνδυασμό των επιμέρους στοιχείων της σύνθεσης με 

το φύλο, την ηλικία και την προσωπικότητα του εικονιζόμενου107.   

Εντούτοις, όλα τα παραπάνω ήταν κενά περιεχομένου, εάν απουσίαζε ένας κρίσιμος 

για την έκβαση του τελικού αποτελέσματος παράγοντας: η ενεργητική συμμετοχή του 

προσωπογραφούμενου στην όλη διαδικασία. Μια από τις ιδιαιτερότητες της προσωπογραφίας 

ήταν πάντοτε η απαραίτητη σύμπραξη των δυο βασικών μερών: δημιουργού και θέματος, 

                                                                 
105 Ο Gian Lorenzo Bernini φέρεται να είπε, μεταφέροντας τα λόγια του πατέρα του Πιέτρο, ότι: «Αν 
ένας άνθρωπος μείνει απολύτως ακίνητος, δεν είναι ποτέ όμοιος με τον εαυτό του, όπως όταν αυτός 
κινείται. Επειδή οι κινήσεις του αποκαλύπτουν όλες εκείνες τις προσωπικές ποιότητες, που είναι 
ολότελα δικές του». Εντούτοις οι πόζες της επίσημης τέχνης ιδιαιτέρως το 18ο -19ο αιώνα, τις οποίες 
άλλωστε προσπάθησε να μιμηθεί και η φωτογραφία, υπήρξαν, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, 
στατικές, καθώς η ακινησία υποδήλωνε επισημότητα αλλά και μια έννοια αχρονικότητας, βλ. R. 
Wittkower, Bernini’s Bust of Louis XIV, Λονδίνο, 1951, σελ.72, στο Brilliant, ό.π., σελ. 10, υπ. 4.   

106 Η διατήρηση κάποιας ζωτικότητας στην έκφραση επηρεαζόταν άμεσα από τη διάρκεια της έκθεσης. 
ε ιταλικό εγχειρίδιο για τη δαγκεροτυπία διαβάζουμε: «το πιο σημαντικό είναι η συντομία της 
έκθεσης γιατί επιτρέπει στο ‘άρπαγμα’ της έκφρασης μια ζωτικότητα. Αν η έκθεση είναι μεγάλη, η 
έκφραση χάνει τη φυσικότητά της, γίνεται κάτι σαν καρικατούρα, για να δικαιώσουμε εκείνους που 
διαμαρτύρονται λέγοντας ότι ο δαγκερότυπος παραμορφώνει τα περιγράμματα, τους προσδίδει ένα 
άτεγκτο, γερασμένο και κακοφτιαγμένο ύφος», βλ. Φ. ., Trattato completo di fotografia, εκδ. Stab. Lib. 
Tip. Music e Belle Arti di C. Coen, Σεργέστη, 1864, σελ. 84.  Σο δεύτερο μεγάλο πρόβλημα ήταν οι 
συχνές παραμορφώσεις, οι οποίες αποτελούσαν απόρροια της θέσης του θέματος και της μηχανής, βλ. 
Φ. ., Trattato completo di fotografia, ό.π., σελ. 87- 88.     

107 Hunt-manual, ό.π., σελ. 98, πρβλ. Lerebours, ό.π., σελ. 69- 72, D. S., Humphrey, A System of 
Photography: Containing an explicit detail of the whole process of Daguerreotype: according to the most approved 
methods of operating including all the late valuable improvements, Λονδίνο, 1849, σελ.23-25, 40-43, 66 και 
Lake Price, A manual of photographic manipulation: Treating of the practice of the art and its various applications 
to nature, εκδ. John Churchill, New Burlington Street, Λονδίνο, 1858, σελ. 138, 143-149.  
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ανεξαρτήτως του μέσου απεικόνισης108. την περίπτωση της φωτογραφίας όμως η στενή αυτή 

σχέση μετατράπηκε σε γόρδιο δεσμό, ιδιαιτέρως κατά την πρώτη περίοδο. Σο μοντέλο δεν 

έπρεπε απλώς να υπακούσει τις όποιες οδηγίες του φωτογράφου, αλλά να συνδημιουργήσει, 

μεταμορφώνοντας τον ίδιο τον εαυτό του σε εκείνο που προσδοκούσε να αντικρίσει στο τελικό 

αποτέλεσμα. Ο R. Barthes προσπαθώντας, χρόνια αργότερα, να εξηγήσει αυτή την 

ιδιαιτερότητα της φωτογραφικής πόζας, παρομοίασε τη συνειδητή συμμετοχή του μοντέλου 

στο φωτογραφικό αποτέλεσμα ως την προκαταβολική και ενεργητική μεταμόρφωσή του σε 

εικόνα μπροστά από το φωτογραφικό φακό. Σην προκαταβολική και ενσυνείδητη επομένως 

μετατροπή του υποκειμένου σε αντικείμενο και μάλιστα μνημειακών διαστάσεων109. Ο Roger 

Scruton από την άλλη, επιχειρώντας να εξηγήσει τη φωτογραφική αναπαράσταση συγκρίνοντάς 

τη με τη ζωγραφική, εντοπίζει τη βασική διαφορά των δυο στη σκόπιμη σχέση με το θέμα 

[στην περίπτωση της ζωγραφικής] και στην αιτιακή και για τούτο απόλυτα δεσμευτική και 

σχεδόν μηχανιστική σχέση μεταξύ υποκειμένου-φωτογράφου και αντικειμένου-θέματος στην 

περίπτωση της φωτογραφίας. Η αναπαραστατική σχέση μεταξύ δυο σημείων μπορεί να ισχύει 

μόνο στην περίπτωση όπου το ένα εκθέτει, μέσω της αναπαράστασης, μια σκέψη για το 

δεύτερο επεξηγεί ο συγγραφέας. Και ως εκ τούτου θεωρεί ότι το φωτογραφικό πορτραίτο σε 

αντίθεση με το ζωγραφικό δεν μπορεί να απεικονίσει τη διάρκεια – την αίσθηση του χρόνου - 

και τις ποιότητες που αυτή ενσταλάζει στη μορφή του απεικονιζόμενου προσώπου, επομένως η 

φωτογραφική  προσωπογραφία δε διαμεσολαβείται από τη σκέψη παρά μόνο από μια απλή 

καταγραφή και, συνεπώς η ουσιώδης προϋπόθεση της αναπαραστατικής σχέσης δεν 

εφαρμόζεται110.   

Πολλά φωτογραφικά εγχειρίδια της περιόδου, οι συγγραφείς των οποίων υπήρξαν 

επηρεασμένοι κυρίως από τις πραγματείες της ζωγραφικής111, καθώς και αρκετοί κριτικοί 

                                                                 
108 Brilliant, ό.π., σελ. 57-59.  

109 Ρολάν Μπαρτ, ό.π., σελ. 21-22, 25, πρβλ. Brilliant, ό.π., 57-58. Αυτή η ιδιαίτερη σχέση έπρεπε να 
γίνει απολύτως κατανοητή και από το φωτογράφο. Φαρακτηριστικά προς τούτο είναι τα λόγια της J.M. 
Cameron, όταν το 1864 πέτυχε το πρώτο της πορτραίτο μετά από πολύμηνες αποτυχημένες 
προσπάθειες: «Με κυρίευσε μια  παραληρηματική χαρά. Έτρεξα σε όλο το σπίτι, για να βρω δώρα για 
το παιδί. Ένιωθα σαν να ήταν αποκλειστικά εκείνη [η Άννυ- το μοντέλο] που είχε φτιάξει την εικόνα», 
βλ. Julia Margaret Cameron, «Annals of my glass house», Λονδίνο, 1874, αναδ. στον κατάλογο 
έκθεσης, Annals of my glass house: Photographs by Julia Margaret Cameron, επιμ. V. Hamilton, Λονδίνο, 
1996, σελ. 12.  

110 Roger Scruton, «Photography and Representation», στο Critical Inquiry, τχ. 7, αρ.8, Άνοιξη, 1981, 
σελ. 578-580, 586-87.  

111 Επί παραδείγματι λέγεται ότι ο ζωγράφος Sir Thomas Lawrence δεν μπορούσε να τελειώσει το 
πορτραίτο τού Ιρλανδού πολιτικού John Philpot Curran (1750-1817), μέχρι τη στιγμή που ο 
τελευταίος τον κάλεσε σε δείπνο. Γοητευμένος ο Lawrence από την προσωπικότητα του Curren πήγε 
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απέδωσαν την ομοιομορφία που παρατηρήθηκε στα φωτογραφικά πορτραίτα εν μέρει στην 

έλλειψη οικειότητας μεταξύ μοντέλου και φωτογράφου, οι οποίοι βρίσκονταν μόνο για μια 

στιγμή στον ίδιο χώρο και συνολικά εμπλέκονταν σε μια διαδικασία διάρκειας μικρότερης των 

5–10 λεπτών112. Ο φωτογράφος έτσι δε διέθετε το χρόνο να μελετήσει τον εικονιζόμενο, 

αναδεικνύοντας και αποτυπώνοντας τις παρατηρήσεις του στο τελικό αποτέλεσμα. Παρά 

ταύτα, πολλοί από τους πρώιμους φωτογράφους δε δικαιώνουν τέτοιου είδους εκτιμήσεις113.  

Ήταν μάλλον η τυποποίηση της πόζας καθώς και η μιμητική διάθεση του νέου απεικονιστικού 

μέσου έναντι της μακραίωνης ζωγραφικής παράδοσης που καθόριζε τη μετριότητα του τελικού 

αποτελέσματος, παρά οι εγγενείς αδυναμίες του. Ιδιαιτέρως στο χώρο της επαγγελματικής 

                                                                                                                                                                                          
το ίδιο βράδυ στο στούντιό του και τελείωσε το πορτραίτο, βλ.  Thomas Bodkin, «Some Problems of 
National Portraiture», στο The Burlington Magazine for Connoisseurs, τχ. 69, αρ. 405, Δεκέμβριος 1936, 
σελ.251. Περισσότερο επηρεασμένος από την τέχνη της ζωγραφικής, ο φωτογράφος Henry Peach 
Robinson το 1871 θα γράψει στο εγχειρίδιό του που έμελλε να ασκήσει ιδιαίτερη επίδραση στη 
φωτογραφία του 19ου αιώνα : «Ο φωτογράφος πάλι δεν έχει συχνά το πλεονέκτημα που απολαμβάνει ο 
ζωγράφος, να γνωρίσει προσωπικά το μοντέλο πριν του κάνει το πορτραίτο. Αυτός συχνά το βλέπει για 
πρώτη φορά τη στιγμή που μπαίνει στο στούντιο. [] Οι μεγάλοι ζωγράφοι συνήθως ξεκινούσαν την 
εργασία τους δειπνώντας με το θέμα τους…», βλ. A. Robinson, Robert, Pictorial effect in Photography: 
Being hints on composition and chiaroscuro for photographers, Νέα Τόρκη, 1971, εκδ. Helios pawlet, (με 
εισαγ. του Robert A. Sobieszek), σελ. 82.  

112 Υωτογράφοι όπως ο Aurelius Root γράφουν: «Καθώς ο καλλιτέχνης ετοιμάζει το μοντέλο του για 
τη λήψη, θα ήταν καλό να αρχίσει μια ευδιάθετη, ευγενική και κατάλληλη συζήτηση είτε μαζί του είτε 
με κάποιο ή κάποια άλλα πρόσωπα που παραβρίσκονται εκεί μαζί του  προκειμένου να προκαλέσει, εάν 
είναι δυνατόν, μια αληθινή και χαρακτηριστική έκφραση στο πρόσωπό του», βλ. A. M. Root, The Camera 
and the Pencil, Νέα Τόρκη, 1864, (φωτομηχανική αναπαραγωγή), University of Michigan χ.χ., σελ. 91. 
Ένας άλλος φωτογράφος, ο Γάλλος De la Branchère, προτείνει ο φωτογράφος να αφήσει ελεύθερο το 
μοντέλο του στο χώρο λίγο πριν του ζητήσει να ποζάρει έτσι ώστε να έχει το χρόνο να το μελετήσει και 
να βρει την αρμόζουσα στάση, εκείνη δηλ. που εκφράζει πληρέστερα το χαρακτήρα του, βλ. H. de la 
Blanchère, L’ Art du photographe: comprenant les procédés complets sur papier et sur glace negatives et positives,  
εκδ. Amyot, Èditeur, [πρ. έκδ. 1846], Παρίσι, 1860, σελ. 104, πρβλ. Anne Elizabeth McCauley, 
Likenesses: Portrait photography in Europe 1850-1870, Κατάλογος Έκθεσης, Univ. of New Mexico, 
Albuquerque, 1980, σελ.3.  

113 Ήδη από πολύ νωρίς το φωτογραφικό πορτραίτο, παρά την εντατική παραγωγή του, η οποία πολύ 
συχνά δεν άφηνε περιθώρια καλλιτεχνικής προσέγγισης, έδωσε έργα υψηλής αισθητικής αξίας ικανά να 
αντικρούσουν τις προκαταλήψεις τόσο της εποχής όσο και των μεταγενεστέρων, περί του φωτογραφικού 
μέσου και των δυνατοτήτων του. Δυο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα φωτογράφων που ήδη κατά 
τις πρώτες δεκαετίες κατόρθωσαν, παρά τους τεχνικούς περιορισμούς, να επιτύχουν εμβληματικές 
φωτογραφίες ήταν οι δαγκεροτυπίστες Alexander Sands Southworth (1811-1894) & Josiah Johnson 
Hawes (1808-1901) και οι καλοτυπίστες Adamson και Hill. Οι δυο πρώτοι διατηρούσαν 
επαγγελματικό στούντιο στη Βοστώνη το διάστημα 1843-1863. Τπήρξαν μαθητές του Gouraud και 
από το φωτογραφείο τους, όπου οι τιμές ήταν υπερδιπλάσιες των υπολοίπων, πέρασαν οι μεγαλύτερες 
διασημότητες της εποχής τους, βλ. Marien, ό.π., σελ. 68-70. Οι κωτσέζοι David Octavius Hill (1802- 
1870) & Robert Adamson (1821-1848), ζωγράφος και χημικός αντίστοιχα, συνεργάστηκαν το 1843 
στο καλοτυπικό στούντιο που ο δεύτερος διατηρούσε στο Εδιμβούργο, βλ. Gernsheim-Concise, ό.π., 
σελ. 40-42. Μια βασική ιδιαιτερότητα των πρώιμων αυτών επαγγελματιών σε σχέση με την εποχή τους 
ήταν ο εντελώς ιδιαίτερος και προσωπικός τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν το βασικότερο στοιχείο 
της φωτογραφίας, το φως. Σέλος, αρκετές επώνυμες και ανώνυμες δαγκεροτυπίες Γάλλων ερασιτεχνών 
της περιόδου παρουσιάζουν ιδιαίτερο συνθετικό ενδιαφέρον (εικ.24, -27, 102).     
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φωτογραφίας η τυποποίηση του στυλ αποτελούσε ένα είδος δικλίδας ασφαλείας τόσο για το 

φωτογράφο όσο και για το μοντέλο και παρείχε έναν αμοιβαίο κοινωνικό κώδικα καταγραφής, 

έτσι ώστε και τα δυο μέρη να γνωρίζουν εκ των προτέρων τι περίπου προσδοκούσαν από το 

τελικό αποτέλεσμα114.   

 πως παρατηρεί η Anne McCauley, ήδη από τις απαρχές της φωτογραφικής 

προσωπογραφίας είναι δυνατή μια διάκριση μεταξύ δυο κυρίαρχων τεχνοτροπιών: της 

ατμοσφαιρικής και της ματεριαλιστικής115, των οποίων οι βασικές διαφορές εντοπίζονται 

κυρίως στη διαχείριση στοιχείων, όπως η πόζα, η γωνιά λήψης και κυρίως ο φωτισμός. Και οι 

δυο τεχνοτροπίες όμως επιζητούσαν την επίτευξη μιας αναλογίας μεταξύ ομοιότητας και 

εξιδανίκευσης του εικονιζόμενου προσώπου. τόχοι αρκετά δυσπρόσιτοι στους περισσότερους 

φωτογράφους της πρώτης περιόδου. Επιπλέον το ίδιο το αποτέλεσμα – η δαγκεροτυπία- ήταν 

ένα ιδιαίτερο αντικείμενο που έθετε σε δοκιμασία τις μέχρι τότε αντιλήψεις περί εικόνας. 

Τπήρξε ένα μοναδικό δημιούργημα, που δεν μπορούσε να αναπαραχθεί και έμοιαζε με ένα 

μικρό φορητό καθρέπτη, επάνω στον οποίο σχηματιζόταν ένα, απαράμιλλης ευκρίνειας, 

είδωλο, που ανάλογα με την κλίση θέασης μεταβαλλόταν πότε σε θετικό και πότε σε αρνητικό, 

ενώ ταυτόχρονα αντικατοπτριζόταν σε αυτό η εικόνα του εκάστοτε θεατή. Ήταν ‘ένας 

καθρέπτης με μνήμη’, όπως εύστοχα χαρακτηρίστηκε από τον Αμερικανό συγγραφέα και 

γιατρό Oliver Wendell Holmes, ένας καθρέπτης που συγκρατούσε εις το διηνεκές την εικόνα 

που πάνω του αποτυπώθηκε. Ήταν ένα φάντασμα, ένας αντικατοπτρισμός της όρασης, ένα 

πολύτιμο αντικείμενο, εξαιρετικά ευαίσθητο στη φθορά. Μια εικόνα γεννημένη από το ίδιο το 

φως, η οποία συνδύαζε την ιδιότητα του καθρέπτη, που αποκαλύπτει την ταυτότητα, τη 

συνείδηση της ακριβούς εικόνας του εαυτού μας, με εκείνη της τέχνης ενός πορτραίτου, που 

αποκαλύπτει μια πιθανή ομοιότητα του εαυτού μας, και όλα αυτά ορατά και αόρατα  την ίδια 

στιγμή, όπως μια σκέψη116.      

 
 
 
 
 

                                                                 
114 Βλ. Pointon-1984, ό.π., σελ.197. Καθώς η προσωπογραφία αποτελεί πάντοτε μια κοινωνική πράξη 
ακόμα και όταν προορίζεται στα χωρικά όρια της κατοικίας του εικονιζόμενου, το πορτραίτο είναι ένα 
εν δυνάμει τεκμήριο της κοινωνικής του θέσης, ισχύος, και δημόσιου ρόλου του, πρβλ. Brilliant, ό.π., 
σελ.10- 11, πρβλ. Ρολάν Μπαρτ, ό.π., σελ. 22-23.   

115 McCauley-Likenesses, ό.π., σελ.3.   

116 Alan Trachtenberg, «Likeness as Identity: Reflections on the Daguerrean Mystique», στο Graham 
Clark (επιμ.), The portrait in photography, Λονδίνο, 1992, εκδ. Reaktion Books, σελ. 175.  
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Το Πορτραίτο  στο Χαρτί: 
Η Εποχή του Υγρού Κολλοδίου: 1851-1880 και η βιομηχανία των πορτραίτων: 

 

«Όμως ακόμα κι αν εξετάσουμε μόνο τα πιο ασήμαντα πράγματα της ζωής, δεν είμαστε ένα 
σύνολο υλικά συγκροτημένο, όμοιο για όλους και που μπορεί ο καθένας να πάρει σχετικές μ’ αυτό 

πληροφορίες, όπως λαμβάνει γνώση για μια συγγραφή υποχρεώσεων ή για μια διαθήκη∙ η κοινωνική μας 
προσωπικότητα είναι δημιούργημα της σκέψης των άλλων».  

Μαρσέλ Προύστ, Αναζητώντας το χαμένο χρόνο  

 

Η δαγκεροτυπία όμως υπήρξε ένα τεχνικό αδιέξοδο. Ούσα επίνοια ενός ζωγράφου 

ήταν εξαιρετικά ακριβή, αργή, εύθραυστη και μοναδική. Εν τέλει, δεν μπόρεσε να καλύψει τις 

ανάγκες της κοινωνίας και της εποχής που τη δημιούργησε. Από τα πρώτα χρόνια οι 

προσπάθειες για την τεχνική βελτίωση της υπήρξαν τόσο συνεχείς και αδιάλειπτες όσο και 

αποτυχημένες. Ακόμα και στις Η.Π.Α., που η μέθοδος υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλής, η 

δαγκεροτυπία εγκαταλείφτηκε ολοκληρωτικά τη δεκαετία του 1860, ενώ στην Ευρώπη ήδη μια 

δεκαετία νωρίτερα. Ήταν αντίθετα η εξέλιξη της καλοτυπικής μεθόδου που έμελε να 

κατακτήσει οριστικά την αγορά και την τέχνη της φωτογραφίας κατά το 19ο αιώνα. Ήδη το 

1847 ο ανιψιός του Nicèphore Nièpce, Abel Nièpce de Saint-Victor (1805-1870) ανακάλυψε 

ότι η χρήση γυάλινου αρνητικού σε συνδυασμό με την επίστρωση αλμπουμίνας βελτίωνε 

αισθητά την ευκρίνεια της τελικής εικόνας (βλ. παρ. Α΄). Ο Abel Nièpce δημοσιοποίησε την 

ανακάλυψή του στις 25 Οκτωβρίου 1847 στη Γαλλική Ακαδημία των Επιστημών. Σο 

μειονέκτημα της μεθόδου ήταν οι πολύ μεγάλοι χρόνοι έκθεσης, που άγγιζαν έως και τα 15 

λεπτά. Σο Μάρτιο του 1851 ο Άγγλος γλύπτης Frederick – Scott Archer (1813-1857) θα 

ανακαλύψει την επίστρωση από υγρό κολλόδιο (βλ. παρ. Α΄), μια διαδικασία απλούστερη και 

ταχύτερη από εκείνη της αλμπουμίνας και απαλλαγμένη από πνευματικά δικαιώματα, γεγονός 

που συνέβαλε στην καθολική επικράτησή της117. Σο κολλόδιο σε συνδυασμό με το χαρτί 

αλμπουμίνας θα επιλύσουν τέσσερα βασικά προβλήματα από την περίοδο της δαγκεροτυπίας: 

την ταχύτητα της λήψης, την απλοποίηση της εκτέλεσης, τη μείωση του κόστους και τη 

δυνατότητα αέναης αναπαραγωγής του πρωτοτύπου. Σαυτόχρονα θα υπερκαλύψουν το 

προηγούμενο έλλειμμα της καλοτυπίας στο ζήτημα της ευκρίνειας.   

Οι τεχνικές βελτιώσεις συνδυάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1850 με τη 

σταδιακή τυποποίηση των μεγεθών στα φωτογραφικά τυπώματα και κυρίως την επικράτηση 

του μεγέθους της επισκεπτήριας κάρτας ή, όπως έγινε ευρύτερα γνωστή, της Carte de Visite 

                                                                 
117 Gernsheim-Rise, ό.π., σελ. 9-14.  



[43] 

 

(6.40 x 9.60 εκ.)118. Δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο ποιος ήταν ο πρώτος που συνέλαβε την ιδέα, ο 

άνθρωπος όμως που τη μετέτρεψε σε μόδα ήταν ο παριζιάνος φωτογράφος Andrè Adolphe 

Disdéri (1819-1889)119. Σο μικροσκοπικό μέγεθος της Carte de Visite (στο εξής: cdv), που 

τυπωνόταν σε πολύ λεπτό χαρτί αλμπουμίνας και εν συνεχεία τοποθετείτο επάνω σε ένα χοντρό 

χαρτόνι, λίγο μεγαλυτέρων διαστάσεων, στο πίσω μέρος του οποίου σταδιακά εμφανίστηκε το 

λογότυπο του εκάστοτε φωτογραφείου ή φωτογράφου, υπήρξε ιδιαιτέρως εύχρηστο και αρκετά 

φθηνό. Επίσης, η ευκολία με την οποία ήταν δυνατή η αναπαραγωγή της ίδιας πόζας σε 

απειράριθμα αντίτυπα ήταν πρωτοφανής για την εποχή.   

Η μείωση του κόστους υπήρξε απόρροια της βιομηχανοποίησης της διαδικασίας, 

καθώς το χαρτί αλμπουμίνας δεν προετοιμαζόταν πλέον από τον ίδιο το φωτογράφο αλλά από 

εξειδικευμένα εργοστάσια (βλ. κεφ. Α΄ σελ.17-18, υπ.40). Σαυτόχρονα επινοήθηκε μια μηχανή 

πολλαπλών λήψεων ειδικά για τις cdv, στην οποία προσαρμόστηκε μια επιφάνεια με τέσσερις 

αρχικά (αργότερα περισσότερους) φακούς (εικ.37) που επέτρεπαν τη σταδιακή έκθεση του 

αρνητικού και ως εκ τούτου την ταυτόχρονη απεικόνιση, σε ένα μόλις αρνητικό κολλοδίου, 

οκτώ ή και περισσοτέρων φωτογραφιών (εικ.38), οι οποίες μπορούσαν να τυπωθούν 

ταυτόχρονα και ο πελάτης να επιλέξει από αυτές μια ή και περισσότερες πόζες120.  Έτσι, το 

1862, επί παραδείγματι, στο γνωστό φωτογραφείο του Pierre Petit (1832-1909) στο Παρίσι το 

ένα πορτραίτο στοίχιζε ανάλογα με το μέγεθος από 25 έως 150 φράγκα, ενώ για τις cdv οι 

τιμές κυμαίνονταν από 15 φράγκα η δωδεκάδα έως και 70 η εκατοντάδα, δηλ. το κόστος της 

μιας cdv ανέρχονταν από 0.7 έως 1.25 φράγκα (αν και δεν μπορούσε κανείς να αγοράσει μόνο 

μια). Ένα μόλις χρόνο πριν, το φωτογραφείο του Andrè Disdéri, το μεγαλύτερο και 

διασημότερο της πόλης, χρέωνε 20 φράγκα τη δωδεκάδα με μια πόζα (δηλ. 1.66 φρ. τη μια) 

και 30 φράγκα την εικοσιπεντάδα με δυο διαφορετικές πόζες (1.2 φρ. η μια)121.    

                                                                 
118 Μετά την περίοδο ακμής της Carte de Vistite στην Ευρώπη (μέσα του 1860) εμφανίζονται και άλλα 
τυποποιημένα μεγέθη μεγαλύτερων διαστάσεων. Σο 1864, επί παραδείγματι, ένας Άγγλος φωτογράφος, 
o Μ. Wilson, θα εισαγάγει ένα νέο μέγεθος που θα ονομαστεί Cabinet και το οποίο έως το 1867 θα 
περάσει από τη Βρετανία στη Γαλλία. χετικά με τα υπόλοιπα μεγέθη που θα τεθούν σε κυκλοφορία 
παράλληλα με το Cabinet το β΄ μισό του 19ου αιώνα βλ. πίνακα 3 παρ. Β΄.  

119 Τποστηρίζεται από μερίδα ιστορικών ότι ο πρώτος που χρησιμοποίησε το μέγεθος της 
επισκεπτήριας κάρτας για πορτραίτα ήταν ένας Γάλλος φωτογράφος από τη Μασσαλία ονόματι Louis 
Dodero τον Αύγουστο του 1851. Σο Νοέμβριο του 1854 ο Disdéri κατοχύρωσε τα δικαιώματα της 
ευρεσιτεχνίας του, ενώ μόλις ένα μήνα πριν δυο Παριζιάνοι ερασιτέχνες χρησιμοποιούσαν ήδη αυτό το 
μέγεθος. Αυτοί ήταν οι O. Aguardo και Edouard Delessert, βλ. Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 55, 
πρβλ. William C. Darrah, Cartes, de Visite, in nineteenth century photography, εκδ. W.C. Darrah, 
Πενσυλβανία, 1981, σελ. 4.  

120  Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 22.  

121 Lemagny, & Rouillè, ό.π., σελ. 39, πρβλ. Gernsheim- Concise, ό.π., σελ. 55.  
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ταδιακά ο τομέας του φωτογραφικού πορτραίτου θα εξελιχτεί σε κλάδο της 

σύγχρονης βιομηχανίας, καθώς η ημερήσια παραγωγή σε μεγάλα φωτογραφεία, όπως αυτό του 

Disdéri, άγγιζε τις 2400 φωτογραφίες. Ακόμα και τα προαστιακά φωτογραφεία είχαν 

εξαιρετικά μεγάλη κίνηση. την Αγγλία το διάστημα 1861-67 η ετήσια παραγωγή πορτραίτων 

σε μέγεθος cdv έφτασε τον αριθμό των 400 εκατομμυρίων. Βέβαια δεν ήταν μόνο τα στούντιο 

που πουλούσαν τις νέες κάρτες αλλά ένα διευρυμένο δίκτυο που βαθμιαία συμπεριέλαβε 

εκδότες και βιβλιοπωλεία. Η ατομοκετρική φιλοσοφία του 19ου αιώνα βρήκε το ιδανικό μέσο 

έκφρασής της στα πορτραίτα διασήμων που αναπαράγονταν από φωτογραφεία και εκδότες σε 

τεράστιες ποσότητες και διατίθεντο στην αγορά. Μόνο στη Γαλλία, στα ποσοστά παραγωγής 

φωτογραφιών ανά θεματική ενότητα των ετών 1853, 1860, 1868,  καταγράφεται μια 

κατακόρυφη αύξηση στον τομέα της προσωπογραφίας το έτος 1860122 (βλ. πίνακα 4 παρ. Β΄), 

καθώς άλλωστε το διάστημα μεταξύ των ετών 1860-64 το φαινόμενο της καρτομανίας 

κορυφώνεται123.  

Πλείστα όσα ήταν τα μεγάλα φωτογραφεία και οι εκδότες παγκοσμίως που 

φωτογράφιζαν εστεμμένους και διασημότητες της εποχής, καθώς οι φωτογραφίες αυτές 

αγοράζονταν μετά μανίας από το κοινό124. Οι εκδότες συνεργάζονταν  συχνά είτε με κάποιο 

φωτογραφείο είτε μεμονωμένα κάποιον φωτογράφο-χειριστή. Για παράδειγμα, η βρετανική 

εταιρεία φωτογραφικών ειδών Marion & Co. (παρακλάδι της αντίστοιχης γαλλικής φίρμας), 

που παρήγαγε, μεταξύ άλλων, φωτογραφικά χαρτιά, αρνητικά, άλμπουμ, πασπαρτού κτλ., 

εξέδιδε επίσης πορτραίτα διασήμων σε cdv. Πολλές προσωπικότητες της εποχής καθώς και 

εστεμμένοι έπαιρναν ποσοστά επί των πωλήσεων. Η ίδια εταιρεία πλήρωνε αμοιβές που 

έφτασαν και τις 400 λίρες για κάθε 10.000 αντίτυπα125. Εκτός από τους εκδότες και τις μεγάλες 

                                                                 
122 McCauley-Madness, ό.π., σελ. 97-98. Ήδη μια δεκαετία νωρίτερα στις Η.Π.Α. το 95% της ετήσιας 
φωτογραφικής παραγωγής ήταν προσωπογραφίες, βλ. Gisele Freund, ό.π., σελ. 31.  

123 ταν το Δεκέμβριο του 1861 ο Πρίγκιπας Αλβέρτος της Αγγλίας πεθαίνει από τυφοειδή πυρετό στα 
42 του χρόνια, η είδηση συγκλονίζει τον τότε πολιτισμένο κόσμο. Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα 
εβδομήντα χιλιάδες πορτραίτα του πρίγκιπα πουλήθηκαν. 

124 Ο John Edwin Mayall (1813-1901), Άγγλος φωτογράφος και ένας από τους πρώτους που εργάστηκε 
με το μέγεθος αυτό στην Αγγλία, το 1860 φωτογράφισε τη βασιλική οικογένεια και οι φωτογραφίες  του 
σε cdv πουλήθηκαν ως σύνολο με τίτλο ‘Το Βασιλικό Άλμπουμ’. Οι φωτογραφικές σειρές αρχίζουν να 
καθιερώνονται την εποχή εκείνη και δεν περιλαμβάνουν μόνο προσωπογραφίες διασημοτήτων αλλά και 
άλλες θεματικές, βλ. William C. Darrah, ό.π., σελ.55.  

125 William C. Darrah, ό.π., σελ. 43. Οι εταιρίες αυτές χρησιμοποιούσαν ονομαστικές λίστες 
παραγγελιών, από τις οποίες μπορούσε κανείς να επιλέξει και να παραγγείλει ταχυδρομικά τα 
πορτραίτα που επιθυμούσε. Εντούτοις, μεγάλη ήταν η θεματολογία των cdv και, ως εκ τούτου, η γκάμα 
επιλογής των πελατών, συμπεριλαμβάνοντας κατηγορίες όπως: τοπία, αξιοθέατα πόλεων, αντίγραφα 
μνημείων, πινάκων, γλυπτών, χαρακτικών κτλ., ηθογραφικές και εθνογραφικές σκηνές, παραδοσιακές 
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βιομηχανίες τα στούντιο ακολούθησαν την ίδια τακτική, καθώς εκτός από τα έσοδα που 

επέφεραν τα πορτραίτα διασήμων αποτελούσαν ένα διαδεδομένο και αποτελεσματικό τρόπο 

διαφήμισης.  

Η μεγάλη ευκολία αναπαραγωγής αλλά και αντιγραφής των cdv σε συνδυασμό με την 

παγκόσμια διάδοσή τους και την ευρύτατη εμπορική τους ζήτηση συνέβαλε στην, εξίσου 

διαδεδομένη τότε, τακτική της ‘πειρατείας’ -της παράτυπης αντιγραφής και μεταπώλησης 

πορτραίτων, κυρίως διασήμων προσώπων, είτε από μικρότερα αστικά ή προαστιακά στούντιο 

είτε από επαρχιακούς εκδότες ή πλανόδιους φωτογράφους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές126. Η 

πρακτική ήταν εξίσου παγκόσμια με τη διάδοση των καρτών και οι αντιγραμμένες cdv πολλές 

φορές ήταν δύσκολο να διακριθούν από την πρωτότυπη έκδοση. υνήθως οι αντιγραμμένες 

κάρτες δεν έφεραν λογότυπο φωτογραφείου. υχνές ήταν όμως και οι περιπτώσεις όπου η ίδια 

πόζα κυκλοφορούσε με τα διακριτικά δυο ή και περισσοτέρων φωτογράφων, δυσκολεύοντας 

την εξακρίβωση της πατρότητας (βλ. κεφ. Γ΄ σελ. 78-79 & εικ.54-60) και, ως εκ τούτου, την 

κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων που την εποχή εκείνη σταδιακά γίνονται 

προσπάθειες να κατοχυρωθούν και για τα φωτογραφικά έργα127. μως το ζήτημα των 

αντιγράφων ουσιαστικά την εποχή εκείνη ήταν και παρέμεινε ανεξέλεγκτο. 

                                                                                                                                                                                          
ενδυμασίες, ακόμα και γκροτέσκα θέματα, όπως νάνους, παραμορφωμένους (κυρίως στις Η.Π.Α), 
πορνογραφικό υλικό κ.ά., βλ. William C. Darrah, ό.π., σελ. 119-202.       

126 Σα αντίγραφα γίνονταν συνήθως από το ίδιο το πορτραίτο, το οποίο επαναφωτογραφιζόταν 
προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο αρνητικό από όπου θα παράγονταν εκατοντάδες ή και χιλιάδες, 
ανάλογα με τη ζήτηση, αντίτυπα. πάνια μια γνωστή προσωπογραφία διάσημου προσώπου δε γινόταν 
αντικείμενο αντιγραφής, βλ William C. Darrah, ό.π., σελ. 57. υχνότατη ήταν επίσης (ιδιαιτέρως μετά 
τη δεκαετία του 1860) και η τακτική του ρετουσαρίσματος είτε του αρνητικού είτε της τελικής εικόνας, 
έτσι ώστε στη νέα φωτογραφία να παραλλάσσονται κάπως τα στοιχεία της πρωτότυπης σύνθεσης (βλ. 
κεφ. Γ΄, σελ.78, υπ.234).    

127 τη Γαλλία, επί παραδείγματι, ο νόμος περί πνευματικών δικαιωμάτων, που κατοχύρωνε την 
πατρότητα των έργων τέχνης και απαγόρευε τη δίχως άδεια αντιγραφή τους (σημειωτέον ότι η 
αντιγραφή των έργων τέχνης υπήρξε διαδομένη τακτική κατά τους προηγούμενους αιώνες, καθώς ήταν 
και ένας τρόπος διάδοσης του ίδιου του έργου), ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου 1793. μως η φωτογραφία 
δε συγκαταλεγόταν στη λίστα των τεχνών που κάλυπτε η συγκεκριμένη διάταξη, καθώς δεν ήταν 
ξεκάθαρο τόσο στους νομοθέτες όσο και στο κοινό της εποχής, αν η συγκεκριμένη πρακτική ήταν ή 
όχι τέχνη. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1840 η δαγκεροτυπία και η καλοτυπία συμμετέχουν 
στις εθνικές βιομηχανικές εκθέσεις, αρχικά στον κλάδο της οπτικής (Παρισινή έκθεση 1840) και 
μεταγενέστερα ως βιομηχανικά προϊόντα της εποχής. Επιπλέον, οι φωτογράφοι που διατηρούσαν 
εργαστήρια πλήρωναν στη Γαλλική Κυβέρνηση τους ανάλογους εμπορικούς φόρους, γεγονός που τους 
τοποθετούσε στις τάξεις των επαγγελματιών εμπόρων και τεχνιτών και όχι σε εκείνη των καλλιτεχνών. 
Με τις απαρχές της διάδοσης των cdv και των πορτραίτων διασήμων όμως, όπου  η αντιγραφή του 
πρωτοτύπου ήταν μια εξαιρετικά απλή διαδικασία σε αντίθεση με την εποχή της δαγκεροτυπίας όπου 
τα αντίγραφα ήταν σπάνια και η χρήση των πορτραίτων περισσότερο ιδιωτική, το πρόβλημα της 
κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων του φωτογράφου έγινε περισσότερο επιτακτικό από ποτέ . 
Πολλές υπήρξαν οι υποθέσεις στη Γαλλία και αλλού, που έφτασαν στα δικαστήρια, αλλά καμία  δε 
δικαιώθηκε έως και τα μέσα του 1850, όταν ο Adrian Tournachon κινήθηκε νομικά και κέρδισε 
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Η τεράστια παραγωγή πορτραίτων καταναλώθηκε από την πουριτανική αστική 

κοινωνία της εποχής και ιδιαιτέρως από τους μεγαλοαστικούς κύκλους που διατηρούσαν καθ’ 

όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα τη συνήθεια να συλλέγουν και να ταξινομούν (με θεματική 

κυρίως κατάταξη) τις μικρές cdv και αργότερα τα μεγαλύτερα μεγέθη, σε ειδικά 

κατασκευασμένα για το σκοπό αυτό άλμπουμ. Έτσι, σε όλα τα καθώς πρέπει αστικά σαλόνια 

βρίσκονταν διάφορα τέτοια άλμπουμ που ξεφυλλίζοντάς τα ο επισκέπτης ταξίδευε στα ονειρικά 

τοπία της Ανατολής ή στις μακρινές ηπείρους του νέου κόσμου και των πρωτόγονων ιθαγενών 

κατοίκων τους. Ή είχε την ευκαιρία να χαζέψει μερικά από τα διασημότερα έργα τέχνης του 

κόσμου, να θαυμάσει μερικές από τις γνωστότερες προσωπικότητες της εποχής του ή, τέλος, 

να διακρίνει ιδίοις όμμασι τη σεμνοπρέπεια και την κοινωνική καταξίωση της οικογενείας που 

στο σαλόνι της περνούσε το απόγευμά του. Η θεματολογία ποίκιλλε ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα των  προτιμήσεων του ιδιοκτήτη, ενώ η ταξινόμηση των εικόνων ήταν ιδιαιτέρως 

προσεγμένη και σχολαστική, με τα ονόματα τόπων, μνημείων και προσώπων καταγεγραμμένα 

επιμελώς στο πλαίσιο της θήκης. Η διάδοση και η λειτουργία των οικογενειακών άλμπουμ 

είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατανόηση αφενός της διάδοσης των cdv, που 

αντιπροσώπευαν την εμπορική φωτογραφία της εποχής, και αφετέρου της κοινωνικής χρήσης 

της προσωπογραφίας, ο δημόσιος χαρακτήρας της οποίας συγκρότησε την πεμπτουσία της 

αστικής προβολής. Η μορφοποίηση των άλμπουμ συνιστούσε ένα από τα οικιακά καθήκοντα 

της οικοδέσποινας ή ενίοτε και των νεαρών θυγατέρων της128. υνθέτει δε ένα οπτικό τεκμήριο 

που αφενός αποκαλύπτει τις οικογενειακές αξίες και παραδόσεις της πουριτανικής αστικής 

κοινωνίας, καθώς για τον αστό η οικογένεια και ιδιαιτέρως η οικογενειακή εστία αποτελούν 

                                                                                                                                                                                          
αποζημίωση για την αναπαραγωγή και δημοσίευση προσωπογραφίας του συγγραφέα Gérard de Nerval 
δίχως την προσθήκη του ονόματός του. Σο ίδιο και με την υπόθεση (10 Απριλίου 1862) των Mayer & 
Pierson εναντίον των Thiebault, Betbéder και Schwabbé, οι οποίοι είχαν αντιγράψει και πουλούσαν με 
το δικό τους λογότυπο το πορτραίτο του Ιταλού πρωθυπουργού Cavour. Αν και η φίρμα Mayer & 
Pierson κέρδισε τη συγκεκριμένη υπόθεση, η φωτογραφία δε συμπεριελήφθη και πάλι στο σχετικό 
νόμο του 1793 και η θέση της στο χώρο των τεχνών παρέμεινε νομικά αμφίβολη μέχρι και τον 20ο 
αιώνα. Βλ. McCauley-Madness, ό.π., σελ.30-34, πρβλ. Quentin Bajac, ό.π., σελ. 8, William C. Darrah, 
ό.π., σ. 43.  

128 Σο αστικό σπίτι του 19ου αιώνα διέθετε, μεταξύ άλλων, μια ή και περισσότερες μεγάλες σάλες, οι 
οποίες ως επί το πλείστον άνοιγαν μόνο κατά την έλευση καλεσμένων, και μικρότερα χολ, τα οποία 
αποτελούσαν τους κοινόχρηστους χώρους, όπου τα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονταν κατά τις 
βραδινές ή και μεσημβρινές ώρες της ημέρας. Η οικογενειακή ζωή στο μεγαλοαστικό σπίτι είχε δυο 
όψεις, μια δημόσια και μια ιδιωτική. Σα οικογενειακά άλμπουμ αποτελούσαν μέρος της διακόσμησης 
των μεγάλων σαλονιών, όπου η οικογένεια δεξιωνόταν τους καλεσμένους της. Μια εκ των συνηθέστερων 
ασχολιών κατά τις απογευματινές συνήθως επισκέψεις ήταν και η επίδειξη των οικογενειακών άλμπουμ 
στους προσκεκλημένους, βλ. Alan Thomas, ό.π., σελ. 43-46, πρβλ. Hobsbawn-1996, ό.π., σελ. 347- 
350, πρβλ. Ολυμπία ελέκου, Η καθημερινότητα μιας αστικής οικογένειας στην Αθήνα: Η οικογένεια του 
τραπεζίτη Στεφάνου Φραγκιάδη, Αθήνα 1891- 1908, Διδ. Διατριβή, Αθήνα, 1998, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
σελ. 58, 63-64.  
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βασικούς κοινωνικούς θεσμούς129, και αφετέρου καταδεικνύει την οικογενειακή ισχύ και 

καταξίωση130. Οι φωτογραφίες ήταν επιλεγμένες με μεγάλη προσοχή προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν τον κοινωνικό τους ρόλο, ο οποίος ερμηνεύει και εξηγεί τόσο την αστική 

εμμονή με τη διαδικασία της προσωπογράφησης όσο και ευρύτερα με την τέχνη της 

φωτογραφίας. 

Οι φωτογράφοι και οι επιχειρήσεις τους: 

Οι τεχνικές εξελίξεις στον τομέα της προσωπογραφίας από τη δεκαετία του 1850 σε 

συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση αλλά και τη συνολικότερη άνθιση της ευρωπαϊκής 

οικονομίας των δεκαετιών ’50-60 είχαν ως αλληλένδετη συνέπεια τη σταδιακή διεύρυνση και το 

παράλληλο ‘άνοιγμα’ του φωτογραφικού επαγγέλματος. Επίσης την περίοδο εκείνη  

δημιουργήθηκαν οι πρώτες οργανωμένες ερασιτεχνικές ομάδες, παράλληλα με τις πλείστες 

άλλες εφαρμογές του μέσου στα πεδία των επιστήμων. Σο επάγγελμα του φωτογράφου ήταν 

ήδη στις αρχές της δεκαετίας του 1850 αρκετά διαδεδομένο στην Ευρώπη, πλην όμως και 

εξαιρετικά επισφαλές. Οι πολλαπλές δυσκολίες και το κόστος της πρώτης περιόδου περιόρισαν 

τόσο τον αριθμό όσο και την κοινωνική και επαγγελματική προέλευση εκείνων που 

ασχολήθηκαν μαζί του. Μετά το 1851 όμως και για τα επόμενα δέκα περίπου χρόνια οι 

αριθμοί των επαγγελματικών στούντιο στην Ευρώπη θα εκτοξευτούν σε εντυπωσιακά ύψη και 

το επάγγελμα του φωτογράφου θα εξελιχτεί σε μια ιδιαιτέρως επικερδή επιχείρηση, καθώς η 

φωτογραφία ως εμπόρευμα αφενός διατήρησε την αρχική της χρήση, ως είδος πολυτελείας, και 

αφετέρου απέκτησε μια καινούργια ως αγαθό μαζικής κατανάλωσης131.  

Σο Λονδίνο, που το 1851 διέθετε περί τα 13 στούντιο, το 1861 θα αριθμεί πάνω από 

200, ενώ για το σύνολο της βρετανικής επικράτειας την ίδια χρονική περίοδο ο αριθμός τους 

από 56 θα εξακοντιστεί στα 2.879. Ένα χρόνο αργότερα το σύνολο της ετήσιας φωτογραφικής 

παραγωγής στη Βρετανία μόνο άγγιξε τα 105 εκατομμύρια, οι περισσότερες από τις οποίες 

ήταν cdv. το Βερολίνο, όπου το 1852 λειτουργούσαν 33 φωτογραφικά εργαστήρια, το 1860 

                                                                 
129 το ακραία ανταγωνιστικό κοινωνικό περιβάλλον του 19ου αιώνα, όπου η δυνατότητα της κοινωνικής 
ανόδου αποτελούσε θεωρητικά τουλάχιστον επίτευγμα των απεριόριστων ατομικών δυνατοτήτων, αξιών 
και ελευθεριών, εξέλειψε σταδιακά κάθε είδους σταθερότητα και ασφάλεια επαγγελματική, κοινωνική ή 
άλλη. Η οικογενειακή εστία για τούτο αποτέλεσε ένα τεχνητό αντίβαρο της δημόσιας 
πραγματικότητας. Βλ. Hobsbawn-1996, ό.π., σ. 347-348, πρβλ. E. Burns, ό.π., σ. 54-58.  

130 Επίσης τα άλμπουμ αυτά ενίοτε αναδεικνύουν πληροφορίες γύρω από την προσωπικότητα της 
οικοδέσποινας ή ευρύτερα του προσώπου που τα εμπλούτιζε και τα διατηρούσε.    

131 Alan Thomas, ό.π., σελ.68.  
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είχαν γίνει 94 και στο Παρίσι από 51 το 1848 έφτασαν τα 207 το 1860132. Η αύξηση επομένως 

από αριθμητική τις δεκαετίες 1840-50 θα μετατραπεί σε γεωμετρική το διάστημα 1850-60. 

Απότοκος του πολλαπλασιασμού των φωτογραφείων θα είναι και η διεύρυνση της κοινωνικής 

προέλευσης τόσο των ίδιων των φωτογράφων όσο και της πελατείας τους. τη δεύτερη 

περίπτωση το κοινό των επαγγελματικών στούντιο, ιδιαιτέρως από τη δεκαετία του 1860 και 

μετά, καθώς το κόστος της φωτογραφίας μειώνεται, θα διευρυνθεί συμπεριλαμβάνοντας τα 

μεσοαστικά στρώματα, ακόμα και το προλετάριο. υγχρόνως διατηρείται και αυξάνεται η 

πελατεία των μεγάλων αστικών στούντιο που συνεχίζει να τροφοδοτείται από την αριστοκρατία 

και τις μεγαλοαστικές τάξεις. Έτσι οι φωτογραφικές επιχειρήσεις επιμερίζονται και 

διακρίνονται στις έξεις κύριες κατηγορίες:  τα μεγάλα αστικά στούντιο της μόδας, τις 

μικροεπιχειρήσεις των προαστίων, τα επαρχιακά στούντιο και τους πλανόδιους φωτογράφους. 

Αλλά και στο πεδίο της κοινωνικής προέλευσης των φωτογράφων η ευκολία της νέας μεθόδου 

θα επιτρέψει το επάγγελμα να δεχτεί μια ‘επίθεση’ από τυχοδιώκτες, που συχνά δίχως να 

γνωρίζουν ούτε καν τα στοιχειώδη άνοιγαν μικρομάγαζα στα προάστια των μεγάλων πόλεων ή 

εργάζονταν ως πλανόδιοι φωτογράφοι, οργώνοντας τις πόλεις και την επαρχία ή ακόμα και 

ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες.  

Για την περίπτωση της Αγγλίας πληροφορίες για τα προαστιακά φωτογραφεία της 

πόλης του Λονδίνου αντλούμε από το βιβλίο του Henry Mayhew. ύμφωνα με τις περιγραφές 

του κάποια από αυτά ήταν υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι χώροι διαμορφωμένοι σε αυλές ή κήπους, 

όπου ενίοτε μια τέντα κάλυπτε το χώρο της λήψης και τα σκηνικά αποτελούσαν η κουβέρτα 

του ιδιοκτήτη, που συγκρατούσε η γυναίκα του, όταν φύσαγε, και η καρέκλα, όπου καθόταν το 

μοντέλο. Για σκοτεινό θάλαμο χρησιμοποιούσαν το δωμάτιο, όπου συνήθως διαβιούσε η 

οικογένεια. Άλλα καταλύματα στεγαζόταν σε μικρούς σκοτεινούς χώρους και, ως εκ τούτου, 

ήταν ακατάλληλα για τέτοιου είδους εργασίες, διέθεταν όμως αυτοσχέδιες βιτρίνες και 

μαρκίζες (ενίοτε με γαλλικές επιγραφές), όπου εξέθεταν συχνά κλεμμένες φωτογραφίες και 

παράλληλα επιδείκνυαν την τιμή πώλησης, η οποία δεν ξεπερνούσε τις 6 πένες, καθώς και το 

χρόνο λήψης συνήθως σε νούμερα μικρότερα από εκείνα της τιμής (4΄΄ κτλ). Η πελατεία 

μαζευόταν από ‘κράχτες’ ή άλλοτε πάλι οι πελάτες (κυρίως γυναίκες και παιδιά) σχημάτιζαν 

ουρές έξω από τα εν λόγω μικρομάγαζα, είτε για να χαζέψουν τις εικόνες της βιτρίνας είτε για 

να φωτογραφηθούν. Οι φωτογράφοι, από την άλλη, προέρχονταν από τα περιθωριακά –

                                                                 
132 Gernsheim-Rise, ό.π., σελ.23, πρβλ. McCauley-Madness, ό.π., σελ. 50-56. Ενδεικτικά είναι τα 
νούμερα και από τις Η.Π.Α., όπου σε απογραφή της δεκ. 1860 εμφανίζονται καταγεγραμμένοι 3.154 
φωτογράφοι, που την επόμενη δεκ. έφτασαν τους 7.558 και στα τέλη του αιώνα άγγιξαν τους 20.040, βλ. 
William C. Darrah, ό.π., σελ.12.    
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χαμηλά στρώματα του αστικού πληθυσμού και ήταν, ως επί το πλείστον, πλανόδιοι θεατρίνοι, 

μικροπωλητές ή εποχιακοί εργάτες, οι οποίοι προσδοκούσαν από τη φωτογραφία ένα 

ευκολότερο και αποδοτικότερο μέσο διαβίωσης.  

το Παρίσι οι συνθήκες ήταν προφανώς ανάλογες, αν και δεν υπάρχουν επαρκή 

τεκμήρια. Σα μικρομάγαζα που στήνονταν στις παρυφές της πόλεως και δε δηλώνονταν στους 

εμπορικούς καταλόγους προς αποφυγή τόσο της κρατικής φορολογίας όσο και των εξόδων της 

διαφήμισης ήταν κατά κύριο λόγο προσωρινά και μετακινήσιμα καταλύματα, των οποίων η 

θέση καθοριζόταν από την προσφερόμενη πελατεία σε κάθε γειτονιά και συνοικία133. Σο 

κόστος της φωτογράφισης δεν ξεπερνούσε τα δυο φράγκα ανά δωδεκάδα (εικ.40). Παρά την 

όποια υπερβολή τους, οι περιγραφές του Mayhew για τους τρόπους που οι περιθωριακοί 

φωτογράφοι των πόλεων διαχειρίζονταν την τεχνική τους άγνοια και την επιχείρησή τους είναι 

ανεκτίμητες. «Δε γνώριζα τίποτε για τη φωτογραφία τότε,…» αφηγείται ένας από αυτούς τους 

φωτογράφους, «…δεν είχα ιδέα, αλλά έκανα οικονομίες, μερικές φορές ένα σελίνι και αν είχα 

καλή μέρα ένα σελίνι και έξι δηνάρια και η γυναίκα μου πήγε να εργαστεί σε ένα παπουτσίδικο 

και τα βράδια χόρευε σε μια ‘έκθεση’…[] πήρα ένα δάνειο τριών λιρών, …[] και με αυτά που 

είχα εξοικονομήσει κατόρθωσα να συγκεντρώσω 5 λίρες και 5 σελίνια. Πήγα στο κατάστημα 

του Gilbert Flemming στην οδό Οξφόρδης και αγόρασα έναν πλήρη φωτογραφικό εξοπλισμό 

διαστάσεων εξίμισι επί τεσσεράμισι [προφανώς ιντσών] για 5 λίρες και 5 σελίνια….[] Ένας από 

τους λόγους που δεν μπορούσα να τραβήξω ένα σωστό πορτραίτο ήταν ότι, όταν αγόρασα τη 

μηχανή από του Flemming, εκείνος μου τράβηξε το πορτραίτο μου προκειμένου να μου δείξει 

πώς να τη χρησιμοποιώ και, καθώς ήταν ένα συννεφιασμένο απόγευμα, η λήψη διήρκεσε 90΄΄. 

Έτσι, όταν έπιασα δουλειά, νόμιζα ότι έπρεπε να δίνω στις εικόνες μου τον ίδιο χρόνο 

λήψης… »134.  

 Κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις οι περισσότερες φωτογραφίες που παράγονταν σε 

αυτά τα μαγαζιά ήταν είτε εξαιρετικά φτωχής ποιότητας είτε ολότελα κατεστραμμένες. 

Εντούτοις, η επιδεξιότητα των πωλητών καθώς και η απόλυτη άγνοια του κοινού έδινε τη 

δυνατότητα στους τυχοδιώκτες αυτούς να εμπορεύονται οποιοδήποτε αποτέλεσμα: «Σην 

επομένη ακριβώς μέρα είχα τη φωτογραφική μηχανή. Και αμέσως είχα και τον πρώτο μου 

πελάτη, πριν καν προφτάσω να το προσπαθήσω,  έτσι έκανα μια δοκιμή με αυτόν και 

                                                                 
133 Για το λόγο αυτό είναι δύσκολο σήμερα να υπολογιστεί ο αριθμός και η κατάστασή τους, 
McCauley-Madness, ό.π., σελ. 69.  

134 Hentry Mayhew, London Labour and the London Poor, τομ. III, Λονδίνο, 1861, εκδ. Griffin, Bohn, & 
Company, σελ. 206 -207.  
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κατόρθωσα να βγάλω μια κατάμαυρη εικόνα (γιατί δε γνώριζα καθόλου πώς να φτιάχνω ένα 

πορτραίτο) και του είπα ότι θα ασπρίσει, καθώς θα στεγνώνει, έτσι εκείνος έφυγε αρκετά 

ικανοποιημένος. Έβγαλα σε μια εβδομάδα από τη μέρα που είχαμε ανοίξει 1 λίρα 5 σελίνια 

και 6 δηνάρια και όλοι ήταν αρκετά ευχαριστημένοι με τις κηλιδωμένες και μαύρες εικόνες 

τους, γιατί εξακολουθούσαμε να τους λέμε ότι θα ανοίξουν, όταν θα στεγνώσουν. Αλλά την 

επόμενη εβδομάδα μου τις έφεραν πίσω, για να τις αλλάξω, και μπόρεσα να τις κάνω 

καλύτερες...»135 (εικ.41). Σέλος, από αυτήν την κατηγορία φωτογράφων μοιάζει να προέρχεται 

και ένα μέρος του προσωπικού των πρώτων φωτογραφικών αλυσίδων, που δημιουργήθηκαν σε 

μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Λονδίνο. Αυτές συνήθως ανήκαν σε έναν ή και 

περισσότερους επιχειρηματίες που άνοιγαν μικρά φωτογραφεία στα προάστια και προσέφεραν 

μετρίου επιπέδου υπηρεσίες σε πολύ χαμηλές τιμές (γύρω στις 6 πέννες το πορτραίτο), ενώ η 

παραγωγή τους κυμαινόταν από 60 έως 100 περίπου πορτραίτα ημερησίως136.    

τον αντίποδα της περιφερειακής ανάπτυξης της φωτογραφικής προσωπογραφίας 

βρίσκονταν τα μεγάλα και φημισμένα στούντιο του εμπορικού κέντρου των ευρωπαϊκών 

πόλεων, τα οποία συνέχιζαν να προσελκύουν το εύπορο μεγαλοαστικό κοινό, που δύσκολα 

πλέον ικανοποιείτο από μέτρια αποτελέσματα137. Η πολυτελής διακόσμηση, η άνεση, η 

μεγαλοπρέπεια του χώρου και τέλος η ποιότητα του τελικού αποτελέσματος υπήρξαν τα τρία 

κύρια ζητούμενα για τις επιχειρήσεις αυτές. Σα μεγάλα στούντιο δεν αρκούνταν πια σε μερικά 

δωμάτια, συχνά καταλάμβαναν ένα ολόκληρο διώροφο ή και τριώροφο κτήριο. Και ως εκ 

τούτου διέθεταν αρκετούς χώρους, πολυάριθμο προσωπικό και παράλληλες δραστηριότητες. 

Επί παραδείγματι, στο Παρίσι γύρω στα 1860 καταγράφονται 16 φωτογραφικά εργαστήρια 

                                                                 
135 Ένα ακόμα από τα πάμπολλα κόλπα που μεταχειρίζονταν προκειμένου να πουλήσουν τα μαύρα 
πορτραίτα οι φωτογράφοι αυτοί ήταν και το σχολαστικό τύλιγμα: «…ο Jim την τύλιγε σε ένα μεγάλο 
κομμάτι χαρτί έτσι ώστε να χρειαζόταν αρκετό χρόνο, για να την ξετυλίξει κανείς, ενώ ταυτοχρόνως 
φώναζε ‘στοιχίζει 6 πένες κυρία, σας παρακαλώ’. Καμιά φορά η κυρία έλεγε, ‘ Μα αφήστε με να τη δω 
πρώτα’, αλλά αυτός πάντοτε απαντούσε, ‘τα λεφτά πρώτα παρακαλώ, κυρία μου, πληρώστε την πρώτα 
και μετά μπορείτε να την κάνετε ό,τι επιθυμείτε…», βλ. Hentry Mayhew, ό.π., σελ. 206, 208. 

136ε ένα τέτοιο μικρομάγαζο ο ιδιοκτήτης (που διέθετε αλλά έντεκα ανάλογα καταστήματα) έβγαζε 
περί τις 20 λίρες την εβδομάδα, από τις οποίες πλήρωνε νοίκι 2 λίρες και το συνολικά τετραμελές 
προσωπικό του 2 λίρες και 82 σελίνια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση της μισθοδοσίας 
ανάλογα με τα καθήκοντα: ο χειριστής-φωτογράφος έπαιρνε 2 λίρες (ημερομίσθιο περί τα 0.33 ή 0.28 
σελίνια), ο πορτιέρης 24 σελίνια και τα δυο άτομα του εργαστηριού (ένας άνδρας και μια γυναίκα) από 
29 σελίνια έκαστος, βλ. Hentry Mayhew, ό.π., σελ. 207.    

137Οι υψηλές κοινωνικές τάξεις που φωτογραφίζονταν ήδη από την εποχή της δαγκεροτυπίας ήταν 
πλέον δυσκολότερο να ικανοποιηθούν από μέτρια αποτελέσματα (κάτι που επί παραδείγματι συνέβαινε 
με τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα), καθώς η περίοδος του απλού θαυμασμού αυτής καθ’ αυτής της 
φωτογραφικής  απεικόνισης είχε πλέον παρέλθει και οι εύπορες τάξεις είχαν την οικονομική δυνατότητα 
να δοκιμάζουν τα αποτελέσματα διαφορετικών φωτογραφείων, επιλέγοντας το ποιοτικά καλύτερο ή 
εκείνο που έχαιρε της επιλογής του βασιλιά κτλ. και ήταν της μόδας.   



[51] 

 

πορτραίτων, που απασχολούν προσωπικό άνω των 10 ατόμων, δυο από αυτά, του Disdéri και 

του Nadar, είναι τα μεγαλύτερα και διασημότερα της πόλης με προσωπικό που περιοδικά 

έφτανε τα 62 άτομα138 στην πρώτη περίπτωση και τα 66 στη δεύτερη. Γενικότερα, 56 στούντιο 

απασχολούσαν περισσότερους από δυο εργαζόμενους139, ξεφεύγοντας από το πλαίσιο της 

οικογενειακής επιχείρησης. Σο φωτογραφείο του Disdéri, ήδη το 1854, διέθετε ξεχωριστό 

δωμάτιο με στερεοσκοπικές φωτογραφίες, δωμάτιο με κορνίζες, αίθουσα υποδοχής, ένα 

ευρύχωρο σαλόνι για τις κυρίες, ένα εργαστήριο και μια ταράτσα περίκλειστη με δυο μεγάλες 

τζαμαρίες, όπου γίνονταν οι λήψεις. Σο καινούργιο στούντιο που άνοιξε το 1860 διέθετε 

ακόμα, τρεις αίθουσες αναμονής διακοσμημένες με πίνακες, κινέζικες πορσελάνες, πορτραίτα 

και άλμπουμ με cdv140 (εικ.43-44). Ο Félix Tournachon - Nadar (1820-1910) μετακόμισε και 

αυτός το 1860 σε ένα νέο στούντιο στην οδό των Καπουτσίνων, η κατασκευή του οποίου 

στοίχισε συνολικά περισσότερα από 230.000 φράγκα. Περίπου τα μισά από τα χρήματα 

καταβλήθηκαν από επενδυτές, τραπεζίτες και επιχειρηματίες της εποχής141, καθώς έβλεπαν στο 

χώρο της φωτογραφίας ένα πρόσφορο έδαφος για επενδύσεις (εικ.45).  

Σα μεγάλα φωτογραφεία διέθεταν επομένως εξειδικευμένο προσωπικό και ήταν 

οργανωμένα στο πρότυπο του νέου είδους ορθολογικής, εντατικής και εξειδικευμένης 

εργασίας. Από το προσωπικό, κάποιοι εργάζονταν ως βοηθοί εργαστηρίου, κάποιοι ως 

χειριστές –φωτογράφοι, άλλοι ως κολορίστες ή ειδικοί στο ρετούς (εικ.46) και στην 

επικόλληση των cdv στα πασπαρτού, άλλοι στην επιχρωμάτιση κ.ο.κ. Σα πορτραίτα στα 

εργαστήρια αυτά εμφανίζονταν αμέσως και είτε παραδίδονταν αυθημερόν είτε εντός 48 ωρών. 

Από τους 566 συνολικά εργαζόμενους στον τομέα της φωτογραφίας που καταγράφονται στο 

Παρίσι το 1860 η συντριπτική πλειοψηφία ήταν άνδρες (461) , των οποίων το υψηλότερο 

ημερομίσθιο έφτανε τα 5 φράγκα142. Επίσης το σύνολο των εργαζομένων ήταν εγγράμματοι με 

μοναδικές εξαιρέσεις τέσσερις από τις γυναίκες. 

                                                                 
138 την απόλυτη ακμή του, το 1861, οι εργαζόμενοι έφτασαν τους 90, βλ. H. Gernsheim, ό.π., σ. 55.  

139 Ωστόσο ο αριθμός των οικογενειακών επιχειρήσεων, που ενίοτε απασχολούν κάποιο εποχιακό 
εργαζόμενο, ήταν πολύ μεγαλύτερος, φτάνοντας τα 133 καταστήματα επί γενικού συνόλου 207, βλ. 
πινάκα 2,  στο McCauley-Madness, ό.π., σελ. 55. 

140 McCauley- Madness, ό.π., σελ. 69-72.  

141 McCauley- Madness, ό.π., σελ.62-63, 80- 81 , 142-143.  

142 Ο αριθμός των γυναικών έφτανε τις 91 και τα παιδιά ήταν 13. Με ημερομίσθιο 5 φρ. αμείβονταν οι 
76 από τους 461 άνδρες, ενώ το υψηλότερο ημερομίσθιο για τις γυναίκες ήταν μόλις 2 φρ. και το 
έπαιρναν 47 από τις 91 εργαζόμενες. Σην ίδια περίοδο (1862) το ημερομίσθιο του αγρότη ήταν 
περίπου 1.82 φρ. και του μεταλλωρύχου 2.5 φρ. Βλ. McCauley- Madness, ό.π., σελ. 39.   
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   Η cdv είχε μεταμορφώσει το φωτογραφικό επάγγελμα από χειροτεχνική 

ενασχόληση κατά την πρώτη δεκαπενταετία σε βιομηχανική διαδικασία από τα τέλη του 1850 

και μετά143. Και η κεφαλαιώδους σημασίας για την εξέλιξη της φωτογραφίας αλλαγή συνέβη 

δίχως εξαίρεση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με τρόπο περίπου ανάλογο της βιομηχανικής 

προόδου και ευημερίας του κάθε κράτους ξεχωριστά. Η διαδικασία της βιομηχανοποίησης, 

εντούτοις, προκάλεσε μια σημαντική διάκριση στις τάξεις των επαγγελματιών φωτογράφων, 

μεταξύ εκείνων που δούλευαν σχεδόν αποκλειστικά με το μέγεθος των επισκεπτηρίων καρτών 

και εκείνων που ειδικεύονταν σε μεγαλύτερα μεγέθη. Η επιλογή του μεγέθους σηματοδοτούσε 

μια a priori διαφοροποίηση στην ποιότητα, στην ποσότητα παραγωγής, στον καθορισμό της 

πελατείας και τέλος στην αντιμετώπιση της σύνθεσης. Έτσι, οι φωτογράφοι που εργάζονταν με 

τα μεγαλύτερα μεγέθη κατά κανόνα θεωρούνταν δεξιοτέχνες και οι συνθέσεις τους 

καλλιτεχνίες, ενώ στην πελατεία τους συμπεριλαμβάνονταν άτομα από τα υψηλότερα κοινωνικά 

στρώματα, εφόσον, κατ’ αναλογία, το κοστολόγιο ήταν υψηλότερο. Εντούτοις, οι φωτογράφοι 

των μεγάλων εμπορικών στούντιο της εποχής ενδιαφέρονταν για τη φωτογραφία πορτραίτο όχι 

μόνο ως εμπορικό αγαθό αλλά και ως τέχνη144. Ενίοτε δε προσπάθησαν να συμφιλιώσουν τις 

                                                                 
143 Geoffrey Batchen, «Dreams of Ordinary Life: Cartes-de-visite and the Bourgeois Imagination», 
στο Image & Imagination, εκδ. McGill- Queen’s Univ. Press, επιμ. Martha Langford, Μόντρεαλ & 
Κίνγκστον- Λονδίνο – Ίθακα, 2005, σελ.68, πρβλ. Lemagny, & Rouillé, ό.π., σελ.42.  

144 Σο ζήτημα αν η φωτογραφία αποτελεί μια καλλιτεχνική τεχνοτροπία ή όχι ταλάνιζε τόσο τους 
θεωρητικούς και το κοινό όσο και τους ίδιους του φωτογράφους ήδη από τις απαρχές του μέσου. Ο 
ίδιος ο Daguerre έδωσε το έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις, καθώς δήλωσε εξ αρχής ότι η νέα 
ανακάλυψη ήταν μια χημική και φυσική διαδικασία κατά την οποία δινόταν η δυνατότητα στη φύση να 
αναπαραστήσει μόνη της τον εαυτό της, υποβαθμίζοντας έτσι το ρόλο και τη σημασία της συμμετοχής 
του φωτογράφου στην έκβαση του τελικού αποτελέσματος και αναβιώνοντας εν προκειμένω το παλαιό 
επιχείρημα-κατηγορία –σε χρήση ήδη από την εποχή του Vasari- ότι το μέσο-τεχνική καθ’ εαυτό  
μπορεί να προκαθορίσει ένα αποτέλεσμα. το πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχειρηματολογίας, άξιος 
λόγου είναι κυρίως ο καλλιτέχνης που χειρίζεται δύσκολες τεχνικές (βλ. επιχειρήματα Vasari για την 
υπεράσπιση της τεχνικής της νωπογραφίας έναντι εκείνης της ελαιογραφίας), καθώς κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, δεξιοτεχνία, επινοητικότητα και ευφυΐα. Μια σχηματική παράθεση των 
κύριων κατηγοριών που δέχτηκε η φωτογραφία σε σχέση και σύγκριση με την τέχνη της ζωγραφικής 
φαίνεται στον πίνακα 5, Παρ. Β΄. Η φωτογραφία την περίοδο εκείνη συνδέθηκε κυρίως με τις επιστήμες 
παρά με τις τέχνες. τις εμπορικές εκθέσεις της δεκ. του 1840 το μέσο εμφανίζεται ως τεχνολογικό 
επίτευγμα, ενώ η χρήση της μηχανής τη συνδέει άρρηκτα με τις προκαταλήψεις της εποχής και τις 
έννοιες της χρηστικότητας και της ακαλαισθησίας. Επιπλέον το ζήτημα της εκπληκτικής ακρίβειας στην 
αναπαράσταση (που τίθεται από τη μέθοδο κυρίως της δαγκεροτυπίας και όχι τόσο με εκείνη της 
καλοτυπίας) φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της μίμησης, η οποία στην περίπτωση της φωτογραφίας 
εκλαμβάνεται ως δουλική και δίχως έμπνευση ή έκφραση διαδικασία. Οι προκαταλήψεις γύρω από την 
καλλιτεχνική ή μη φύση του μέσου επιδεινώθηκαν με την εμπορευματοποίησή της από τη δεκαετία του 
1860. Βλ. ενδεικτικά: Dominique Planchon de font –Réaulx, «The splendors and mysteries of the 
camera obscura: Critical reaction to the Daguerreotype», στο Dawn of Photography: France Daguerreotype 
(1839-1855), Κατάλογος Έκθεσης σε CD-ROM, εκδ. Met & Yale Univ. Press, 2004, σελ. 1-11, 
Margaret Denton, «Francis Wey and the Discourse of Photography as Art in France in the early 
1850s: ‘Rien n’est beau que le vrai, mais il faut le choisir», στο Art History, τχ. 25, αρ.5, Νοέμβριος, 
2002, σελ. 622- 648, Aaron Scharf, Art and Photography, Μεγάλη Βρετανία, 1974, εκδ. Penguin Press, 
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δυο τάσεις στο έργο τους. Φαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι Nadar και Disdéri 

στο Παρίσι των αρχών του 1860145. πως και τόσοι άλλοι σύγχρονοί τους, επιχείρησαν, ο 

καθένας με τον τρόπο του, να κερδίσουν τη φήμη του καλλιτέχνη μάλλον παρά του καλού 

εμπόρου146. Και παρά το γεγονός ότι κατά την προηγούμενη περίοδο οι δυο ιδιότητες είχαν 

συχνά συνδυαστεί, από τη δεκαετία του 1860 μέχρι και το 1880 η καλλιτεχνική φωτογραφία θα 

περάσει στα χέρια κυρίως των ερασιτεχνών φωτογράφων (βλ. κεφ. Α΄ σελ.18-19)147. Οι 

                                                                                                                                                                                          
McCauley-Madness, ό.π., σελ. 16-34, Gernsheim-Rise, ό.π., σελ. 35-58, πρβλ. L.J.M. Daguerre, 
«Dagguerréotype», Παρίσι 1839, αναδ. στο «An announcement by Daguerre», στο Image: The Bulletin 
of the George Eastman House of Photography, τχ. 8, αρ. 1, Μάρτιος 1959, σελ. 36 και  G. Vasari, Vasari on 
Technique, Νέα Τόρκη, 1960, εκδ. Dover, (επιμ. –εισαγ.) B. Brown, σελ. 226-230.  

145 Ο πρώτος ήταν ζωγράφος και καρικατουρίστας πριν ασχοληθεί με τη φωτογραφία, με πολλές και 
ισχυρές γνωριμίες από το χώρο των διανοουμένων και καλλιτεχνών της εποχής του, πολλούς από τους 
οποίους άλλωστε φωτογράφισε. Ο Nadar μέχρι και το 1860, δηλαδή την περίοδο που εργάζονταν στο 
στούντιο της οδού St. Lazare, φωτογράφιζε ο ίδιος τα μοντέλα του (ιδιαιτέρως τα πολύ διάσημα και 
πλούσια) σε μεγαλύτερο format από εκείνο των cdv. μως τα μεγάλα χρέη που δημιούργησε το νέο 
του στούντιο στην οδό των Καπουτσίνων τον ανάγκασαν να ενσωματώσει στην παραγωγή του τις cdv 
(εικ.45). μως, την περίοδο εκείνη ο Nadar είχε ήδη πάψει να ενδιαφέρεται για τον τομέα της 
προσωπογραφίας και σπανίως πήγαινε στο εργαστήρι του που, κατά κύριο λόγο, λειτουργούσε από τους 
υπαλλήλους του, βλ. McCauley-Madness, ό.π., σελ. 144, πρβλ. Lemagny, & Rouillé, ό.π., σελ.42. Ο 
Disdéri από την άλλη ήταν έμπορος δημοσιογράφος και ηθοποιός, πριν γίνει φωτογράφος. Εργάστηκε 
κατ’ αποκλειστικότητα με τις κάρτες επισκεπτηρίου, των οποίων η παραγωγή ήταν ευκολότερη, 
φθηνότερη και πιο γρήγορη από την αντίστοιχη των μεγάλων τυπωμάτων, ενώ επιπλέον απευθύνονταν 
σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Η τεράστια ημερησία παραγωγή πορτραίτων, που έκανε το φωτογραφείο του 
να μοιάζει με εργοστάσιο, καθιστά επίσης βέβαιο ότι ο ίδιος ο  Disdéri δε βρισκόταν πάντοτε πίσω από 
την κάμερα, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Εντούτοις, το καλλιτεχνικό του ενδιαφέρον για τη 
φωτογραφία είναι κατάδηλο στο εγχειρίδιο που εξέδωσε το 1862 με τίτλο L’art de la Photographie. 

146 Ο ίδιος ο Nadar θεωρούσε τον εαυτό του καλλιτέχνη φωτογράφο, στα απομνημονεύματά του 
καταδικάζει τον εργοστασιακό τρόπο παραγωγής (στον οποίο εντούτοις συμμετείχε) και υπερασπίζεται 
μια περισσότερο ενδοσκοπική και υποκειμενική προσέγγιση της προσωπογραφίας, τέτοια που συναντά 
κανείς την εποχή εκείνη, κυρίως σε ερασιτέχνες φωτογράφους ή σε ιδιόρρυθμους επαγγελματίες, όπως ο 
ίδιος (μέχρι και το 1860) ο γλυπτής Adman Salomon, ο οποίος δεχόταν μόνο κατόπιν ραντεβού, ο 
ζωγράφος και μαθητής του Paul Delaroch, Gustave Le Gray, ο επίσης καρικατουρίστας Etienne 
Carjat και ο Camille Silvy. Είναι πιθανό οι επιδοκιμασίες και οι αποδοκιμασίες των διαφόρων 
φωτογράφων από το Nadar να μη βασίζονταν μόνο στο αποτέλεσμα της δουλειάς τους αλλά και στο 
κατά πόσο αυτοί αποτελούσαν δυνητικούς εμπορικούς ανταγωνιστές του, βλ. Roger Cardinal, «Nadar 
and the Photographic Portrait», στο The Portrait in Photography, (επιμ.) Graham Clarke, εκδ. Reaktion 
Books, Λονδίνο, 1992, σελ. 21-22.     

147 Οι ερασιτέχνες φωτογράφοι της πρώτης περιόδου, απαλλαγμένοι εν μέρει από την αυστηρή 
τυπολογία του στούντιο και συχνά λιγότερο ιδιοτελείς από τους επαγγελματίες φωτογράφους ως προς 
τις προθέσεις τους, κατόρθωσαν να δώσουν νέες λύσεις και ενίοτε δημιουργική πνοή στη φωτογραφική 
σύνθεση και να συμβάλουν έτσι καθοριστικά στη γνώση των ιδιαιτεροτήτων αλλά και των δυνατοτήτων 
της. Σο πιο διάσημο παράδειγμα σήμερα από αυτή τη γενιά των ερασιτεχνών στο χώρο της 
προσωπογραφίας είναι η J.M. Cameron, βλ.  Lemagny & Rouillé, ό.π., σ. 42-44. H ερασιτεχνική 
φωτογραφία την πρώτη δεκαετία ήταν εφικτή μόνο στους αριστοκρατικούς κύκλους, καθώς το κόστος 
του εξοπλισμού αλλά και των χάλκινων πλακών δεν παρείχε τη δυνατότητα σε πολλούς να ασχοληθούν 
με τη νέα τέχνη. την Αγγλία τα πράγματα ήταν χειρότερα, καθώς οι όποιοι ερασιτέχνες έπρεπε να 
πληρώνουν στο R. Beard για τη χρήση της δαγκεροτυπίας 5 λίρες και 5 σελίνια μέχρι και το 1854, βλ. 
B.&P. Heathcote, ό.π., σ. 41-42, πρβλ. Becky Simmons, «Amateur Photographers, Camera Clubs 
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διαφοροποιήσεις στο χώρο της εμπορικής φωτογραφίας, σε ένα πεδίο όπου συνεχώς 

διευρυνόταν κατά το 19ο αιώνα, δεν υπήρξαν μόνο απόρροια της διαφορετικής κατάρτισης 

μεταξύ των φωτογράφων αλλά κυρίως το αποτέλεσμα μιας κοινωνικής διαφοροποίησης που 

βασιζόταν στη συνολικότερη μόρφωση και στην ευρύτερη κοινωνική θέση και οικονομική 

δύναμη των ατόμων αυτών148.  

Πόζα ή η ατέρμονη επανάληψη της ομοιομορφίας  

  Ση γενική αμηχανία και έκπληξη που χαρακτήριζε τη φωτογραφική 

προσωπογραφία στον τομέα της σύνθεσης κατά την πρώτη περίοδο ήρθε να υποκαταστήσει η 

τυποποίηση της πόζας και η μετατροπή της σε προϊόν της προελαύνουσας βιομηχανίας. Κατά 

κανόνα τα πορτραίτα σε cdv ήταν ολόσωμες μακρινές συνθέσεις, όπου ο περιβάλλων χώρος 

κυριαρχούσε (κεφ. Δ΄ σελ. 126-127). Σα κύρια στοιχεία για τη σύνθεση μιας προσωπογραφίας 

ήταν το πρόσωπο, ιδιαιτέρως τα μάτια, τα χέρια και η συνολικότερη έκφραση, τα οποία 

συνέτειναν προς την ανάδειξη των μύχιων της ψυχής του εικονιζόμενου, αντικατοπτρίζοντας το 

χαρακτήρα του σύμφωνα με τις διαδεδομένες αντιλήψεις της εποχής149. Σο μικροσκοπικό 

μέγεθος των επισκεπτηρίων καρτών έκρυβε επιδέξια κάθε πιθανή μικροατέλεια ή κακοτεχνία. 

Σην περίοδο εκείνη πολλαπλασιάζονται και τα φωτογραφικά εγχειρίδια, η σημασία των οποίων 

αφενός ως προς τη διάδοση της σύνθεσης και αφετέρου ως προς την τυποποίηση του στυλ 

                                                                                                                                                                                          
and Societies», λήμμα στην Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, τομ.Ι, Νέα Τόρκη, 2007, εκδ. 
Routledge, σ. 31-35.     

148 McCauley- Likenesses, ό.π., σελ. 12.   

149 Η έμφαση στην απόδοση όχι μόνο των χαρακτηριστικών του προσώπου αλλά και του χαρακτήρα 
ενός προσώπου υπογραμμίστηκε ως το ύψιστο καθήκον του πορτρετίστα φωτογράφου από τη 
συντριπτική πλειοψηφία των φωτογραφικών εγχειριδίων της εποχής, οι συγγραφείς των οποίων 
επηρεάστηκαν από τις διατυπώσεις των ψευδοεπιστημών της φυσιογνωμίας, της φρενολογίας και της 
παθο-γνωμίας, που κατά το 19ο αιώνα μελετούσαν αντίστοιχα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το 
σχήμα του κρανίου αλλά και τις εκφράσεις των συναισθημάτων , βλ. Robert A. Sobieszek, Ghost in the 
Shell, photography and the human soul 1850 – 2000, Λος Άντζελες, 2000, εκδ. Los Angeles County 
Museum of Art & MIT Press, σελ. 17-18. Ο Disdéri, επί παραδείγματι, συνδύαζε τις αντιλήψεις των 
ψευδοεπιστημών αυτών με την επίτευξη μιας ουσιαστικής ομοιότητας εικόνας-θέματος. Έγραφε 
σχετικά: «Αυτοί που γνωρίζουν το άτομο που απεικονίζεται έχουν μια καθαρή ιδέα που είναι το 
αποτέλεσμα διαφορετικών όψεων με τις οποίες το έχουν δει χιλιάδες φορές…[] Αν κατέχουμε τον 
τρόπο να εκφράσουμε αυτές τις ιδέες, θα επιτύχουμε την ομοιότητα του πορτραίτου με το θέμα..[]», για 
να διαμαρτυρηθεί παρακάτω ότι: «…ούτε οι φωτογράφοι ούτε τα μοντέλα τους έχουν εισχωρήσει σε 
αυτήν την ιδέα, καθώς όλοι σκέπτονται ότι η ομοιότητα αφορά την τέλεια αναπαραγωγή των 
χαρακτηριστικών και των ρούχων, έτσι που τα πορτραίτα είναι συχνά καρικατούρες των ατόμων που 
απεικονίζουν με κάτι από τον αέρα της φυσιογνωμίας και μας επιτρέπουν απλώς να τα αναγνωρίσουμε», 
A.A.E. Destéri, L’ Art de la Photographie, Παρίσι, 1862, σελ. 265-266. Για το ίδιο ζήτημα ο A. Root, 
πρότεινε ακόμα και τη χρήση καθρέπτη, στον οποίο ο εικονιζόμενος να μπορεί να ελέγχει την έκφρασή 
του κατά τη διάρκεια της πόζας, βλ. Root, ό.π., σελ. 91.  
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πρέπει να υπήρξε σημαντική150. πως και τη δεκαετία του 1840, οι περισσότεροι συγγραφείς 

των εν λόγω εγχειριδίων ήταν επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι οι ίδιοι.   

 Μια σχηματική κατηγοριοποίηση των συνθετικών λύσεων από την εποχή της cdv 

έως το τέλος του 19ου αιώνα, όπως προκύπτει από το ίδιο το φωτογραφικό υλικό και τα 

εγχειρίδια της εποχής, παρουσιάζεται στους πίνακες 6 και 7  στο παρ. Β΄. Οι γενικοί τούτοι 

τύποι στο αστικό πορτραίτο του 19ου αιώνα επαναλαμβάνονται αενάως, με την ολόσωμη -όρθια 

πόζα σε στυλ Disdéri να υπερτερεί τη δεκαετία του 1860, παρά την καλλιτεχνική απαξίωσή της 

από τα εγχειρίδια151. Ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της φωτογραφικής σύνθεσης 

υπήρξε ο φωτισμός, που εξακολουθούσε να είναι φυσικός και να καθορίζει αφενός το ποσοστό 

ομοιότητας της εικόνας με το θέμα και αφετέρου την ευρύτερη ατμόσφαιρα που το τελικό 

αποτέλεσμα απέπνεε. Σο άμεσο ηλιακό φως έπρεπε να αποφεύγεται, καθώς προκαλούσε 

έντονες αντιθέσεις που εν τέλει μείωναν την ευκρίνεια και παραμόρφωναν τα χαρακτηριστικά 

του μοντέλου152. τα στούντιο τα μειονεκτήματα του ανοικτού χώρου αντιμετωπίζονταν και για 

τούτο τα εγχειρίδια συμβούλευαν τους φωτογράφους να τα προτιμούν153 (εικ.53).  

Επιπλέον μετά το 1860 το μείζον πρόβλημα της απόλυτης ακινησίας, που ταλάνιζε 

τους φωτογράφους της προηγούμενης περιόδου, πλέον δεν απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς οι 

χρόνοι έκθεσης έχουν μειωθεί αισθητά και σε συνθήκες στούντιο δεν ξεπερνούν το λεπτό. 

Παρά το γεγονός ότι η απεικόνιση της κίνησης ήταν έως κάποιο βαθμό εφικτή ήδη από τη 

δεκαετία του 1850 οι πόζες παρέμεναν στατικές στη συντριπτική πλειοψηφία τους, 

υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι επρόκειτο για συνειδητή επιλογή που συμβάδιζε με τη 

                                                                 
150 Περαιτέρω έρευνα γύρω από το ζήτημα της επίδρασης και διάδοσης των φωτογραφικών εγχειριδίων 
στην Ευρώπη είναι αναγκαία. Επί παραδείγματι, κάποια από τα γνωστότερα εγχειρίδια του 19ου αιώνα, 
όπως των Disdéri και Robinson, επηρέασαν την εποχή τους. Εντούτοις, τόσο η έκταση της διάδοσής 
τους (πιθανές μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες ή εκτεταμένες αντιγραφές του περιεχομένου τους από 
άλλους συγγραφείς κτλ.) όσο και η κοινωνική προέλευση εκείνων, κυρίως των επαγγελματιών, 
φωτογράφων που επηρέασαν δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
επισήμανση μιας κάποιας αναντιστοιχίας μεταξύ των προτεινομένων λύσεων που καταγράφονται στα 
κείμενα αυτά και της τελικής εφαρμογής τους στην προσωπογραφία, μερικές φορές ακόμα και από τον 
ίδιο το συγγραφέα, όπως συνέβη στην περίπτωση του Disdéri. Σίθενται έτσι πολλαπλά ερωτήματα τόσο 
για τη διάδοση των εν λόγω οδηγών όσο και κυρίως για τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Άλλωστε, τα 
εγχειρίδια πρέπει να ήταν μάλλον άγνωστα ή απλώς αδιάφορα στους χιλιάδες μεροκαματιάρηδες 
χειριστές και γυρολόγους φωτογράφους, που απλώς προσπάθησαν να επιβιώσουν στο νεοφανή αυτό 
επαγγελματικό χώρο το 19ο αιώνα.  

151 Ο Disdéri, παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πορτραίτων του ήταν ολόσωμα, 
πίστευε ότι χρειάζεται μεγάλη επιδεξιότητα από το φωτογράφο, για να μη γελοιοποιηθεί στην όρθια, 
ολόσωμη πόζα. Αντιθέτως, θεωρούσε το ημίσωμο πορτραίτο καταλληλότερο, βλ. Disdéri, ό.π., σ. 275.  

152 McCauley- Likenesses, ό.π., σελ.6-7.  

153Root, ό.π., σελ. 96-98.  
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γενικότερη τυπολογία της προσωπογραφίας παρά για αναγκαιότητα υπαγορευμένη από τους 

τεχνικούς περιορισμούς του μέσου154. Η τυπολογία στη φωτογραφική προσωπογραφία 

συνέπλεε με τους καταλληλότερους, σύμφωνα με την παράδοση, τύπους απεικόνισης για κάθε 

κοινωνική τάξη, επάγγελμα, φύλο, ηλικία κτλ155 και κύριος στόχος της υπήρξε η απεικόνιση, 

μέσω της πόζας, των ηθικών και παραινετικών διαστάσεων της σύνθεσης και η επίτευξη ενός 

είδους μνημειακότητας156. το πλαίσιο της αστικής κοινωνίας του 19ου αιώνα το τυποποιημένο 

στυλ της προσωπογραφίας και η αέναη επανάληψη μιας εν πολλοίς ομοιόμορφης εικόνας 

δημιούργησε σταδιακά ένα οπτικό τεκμήριο που παρέπεμπε ευθέως στην κοινωνική ανέλιξη 

και κυριαρχία της αστικής τάξης. Η ομοιομορφία και η επανάληψη δεν ενοχλούσαν τους 

αστούς, αντίθετα διασφάλιζαν ένα εχέγγυο για την κοινωνική τους ανέλιξη157, καθώς αφενός η 

κοινωνική θέση των αστών υπήρξε εξ αρχής αρκετά επισφαλής και αφετέρου το κοινωνικό 

σώμα που συγκρότησαν αρκετά ανομοιογενές.   

Και πράγματι, αν κοιτάξει κανείς τις μικροσκοπικές αυτές προσωπογραφίες, θα 

διακρίνει την ολοκληρωτική έλλειψη κάθε προσπάθειας η τυποποίηση της σύνθεσης να 

παραμείνει αθέατη158. Και τούτο θα ήταν άστοχο να αποδοθεί μόνο στην καλλιτεχνική 

ανεπάρκεια μερίδας φωτογράφων. Άλλωστε, δεν ήταν λίγες οι φορές που οι τελευταίοι 

προσπάθησαν να επιβάλουν τη θέλησή τους στην πελατεία τους159, όχι πάντοτε με ιδιαίτερη 

                                                                 
154 McCauley-Likenesses, ό.π., σελ. 5. Επί παραδείγματι, ο σφικτήρας της κεφαλής, αν και δεν είναι 
πλέον απολύτως απαραίτητος, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι και τα τέλη περίπου της δεκαετίας 
του 1870.   

155 Root, ό.π., σελ. 105, Robinson, ό.π., σελ. 89-93.  

156 Ο κοινωνικός, ηθικός, και παραινετικός ρόλος της προσωπογραφίας επικυρώθηκε από τη Θεωρία 
της Σέχνης ήδη από το 16ος αιώνα, όπου το είδος γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση, ως προνόμιο των 
ηγεμονικών τάξεων, βλ. Paolo Lomazzo, Trattato dell’arte della Pittura, Scultura ed Architettura, [πρ. έκδ. 
1584], τομ. ΙΙ, Ρώμη, 1844, σελ.366-367, πρβλ. West, ό.π., σελ.25, υπ. 4 και McCauley-Likenesses, 
ό.π., σελ.5-6. 

157 Οι ίδιοι αστοί άλλωστε ήταν αρκετά υλιστές, για να παραμένουν στην επιφάνεια των πραγμάτων, με 
την απεικόνιση των οποίων χαίρονταν και την αντιγραφή των οποίων θαύμαζαν. Geoffrey Batchen-
2005, ό.π., σελ.66-67.  

158 Fulya Ertem, «The pose in early portrait photography: Questioning attempts to appropriate the 
past», στο Image and Narrative, τχ. 14, Ιούλιος 2006, βλ.: 
http://www.imageandnarrative.be/painting/fulya.htm.  

159 Ο Άγγλος φωτογράφος John Mayall (1813-1901), επί παραδείγματι, σε ανακοίνωση τοποθετημένη 
έξω από το εργαστήρι του, που τις δεκαετίες 1850-60 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα και γνωστότερα του 
Λονδίνου, παρακαλεί το κοινό, όπως αφεθεί στα έμπειρα χέρια του καλλιτέχνη, γεγονός που 
αποδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι φωτογράφοι με την πελατεία τους, βλ. Alan Thomas, 
ό.π., σελ. 80. το εγχειρίδιο του Robinson, διαβάζουμε: «Σα μοντέλα συχνά επιθυμούν να τα κάνεις να 
μοιάζουν με κάποιο άλλο πρόσωπο ή, καλύτερα, νομίζουν ότι, αν καθίσουν στην ίδια θέση και 
επιχειρήσουν την ίδια έκφραση, όσο αταίριαστη και εάν είναι αυτή με εκείνους, ότι εν τέλει θα δείχνουν 
όπως κάποια από τα παραδείγματα που έχουν δει. Αυτό επομένως συνεπάγεται ότι μερικά άτομα θα 

http://www.imageandnarrative.be/painting/fulya.htm
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επιτυχία, καθώς οι περισσότεροι εικονιζόμενοι είχαν ήδη προκαθορισμένη άποψη για το τελικό 

αποτέλεσμα που επιθυμούσαν. Οι αστοί, ντυμένοι άλλοτε με βραδινές τουαλέτες άλλοτε με 

καινούργια πρωινά ενδύματα και με ημίψηλα καπέλα  ανά χείρας, ποζάρουν πλάι σε 

μεγαλόπρεπα παραπετάσματα και χάρτινες αρχαιοπρεπείς κολόνες, ανάλογες με εκείνες που 

απεικονίζονταν στους πίνακες των Αγίων και των Βασιλέων της δυτικής ζωγραφικής (πρβλ. κεφ. 

Δ΄ σελ.131). Δίχως να τους απασχολεί η εξ ορισμού αδέξια μεταγραφή των κανόνων της 

σύνθεσης από τη μια τέχνη στην άλλη, έθεσαν τη φωτογραφία αντιμέτωπη με τα απεικονιστικά 

της όρια ήδη από πολύ νωρίς. αν άλλοι ηθοποιοί, υποδυόμενοι την κοινωνική εικόνα που 

προσπαθούν να κατακτήσουν αφενός για τους εαυτούς τους και αφετέρου για την κοινωνική 

τους τάξη, ‘έπαιζαν’ με τις ταυτότητές τους σε ποικιλόμορφες ‘θεατρικές παραστάσεις’, με 

πρωταγωνιστές τους ίδιους και σκηνή αλλά και τεκμήριο την ίδια τη φωτογραφία160.  

 

                                                                                                                                                                                          
έρθουν στην αίθουσα υποδοχής και θα επιλέξουν ένα πορτραίτο κάποιου άλλου, εντελώς ανόμοιου σε 
ηλικία, στυλ και εμφάνιση προσώπου με αυτούς και θα πουν: ‘Ορίστε! Υωτογράφισέ με έτσι’…» βλ. 
Robinson, ό.π., σελ. 84-85.   

160 Ο φωτογράφος A. Root, με ύφος εμμέσως περιπαικτικό, θα υπογραμμίσει την επιθυμία των 
μοντέλων να φωτογραφίζονται σε διάφορες πόζες και κυρίως με διαφορετικά ενδύματα, προφασιζόμενοι 
τάχα την απαρέσκειά τους για τα αποτελέσματα των προηγούμενων πορτραίτων τους: «Άλλοι πάλι 
[πελάτες] θα βρουν ψεγάδια αποκλειστικά με το πρόσωπό τους [την έκφρασή τους] και θα επιστρέψουν 
κάποια άλλη μέρα για μια ακόμα προσπάθεια, επιθυμώντας κατ’ ουσία μια νέα πόζα, προκειμένου να 
δουν τους εαυτούς τους με ένα διαφορετικό ένδυμα, όπως, επί παραδείγματι, ένα κολάρο, μια κάπα, με 
ένα νέο κούρεμα ή ένα άλλο στυλ χτενίσματος ή ακόμα και με ένα ολοκαίνουργιο φόρεμα, ενώ στην 
πραγματικότητα το μόνο που θα σχολιάσουν είναι η έκφραση του προσώπου», στο Root, ό.π., σελ. 93.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: 

ΗΗ  ΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΣΣΗΗ  ΥΥΩΩΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΙΙΑΑ    

ΣΣΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ ..  

 

 

Η διάδοση και η ακμή της ελληνικής φωτογραφικής προσωπογραφίας: 

Σο ελληνικό κράτος το έτος 1839, όταν στην Ευρώπη ανακοινώθηκε η εφεύρεση της 

φωτογραφίας, μετρούσε μόλις οκτώ χρόνια ζωής. Ήταν ένα μικρό, περιφερειακό και ανίσχυρο 

κρατίδιο της νοτιοανατολικής Ευρώπης, που μόλις είχε κερδίσει την ανεξαρτησία του από την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία κυριαρχούσε στον υπόλοιπο βαλκανικό χώρο, με 

συνολικό πληθυσμό που δεν υπερέβαινε τους 823.773 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία του 

1839161. Σόσο η κοινωνία όσο και η οικονομία του μικρού αυτού κρατιδίου ήταν βαθιά 

ριζωμένες σε προκαπιταλιστικές δομές και χαρακτηριστικά162, κυρίαρχο γνώρισμα των οποίων 

υπήρξε η αγροτική βάση της κοινωνίας και ως εκ τούτου η υποτυπώδης ανάπτυξη των πόλεων. 

Η Αθήνα, που θα οριστεί πρωτεύουσα το 1834, δεν ήταν παρά ένα μικρό χωριό με ελάχιστους 

κατοίκους163 και παντελή έλλειψη αστικών υποδομών. Παράλληλα στο χώρο της εκπαίδευσης, 

η οργάνωση της παιδείας στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών σπουδών σε συνδυασμό με την 

ελλιπέστατη, αν όχι τα πρώτα εκείνα χρόνια ανύπαρκτη, βιομηχανία κατέστησαν την ανάπτυξη 

των επιστημών και της τεχνολογίας στη χώρα έναν αρκετά προβληματικό και αργά 

εξελισσόμενο κλάδο164, μολονότι η ίδρυση του χολείου των Σεχνών το 1836 σηματοδότησε 

                                                                 
161 τ. Π. Παπαγεωργίου, Σο ελληνικό κράτος, (1821- 1909) οδηγός αρχειακών πηγών της νεοελληνικής 
ιστορίας, Αθήνα, 1988, εκδ. Παπαζήση, σελ. 115.  

162 Κ. Σσουκαλάς, «Κράτος και κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο Όψεις της Ελληνικής 
Κοινωνίας του 19ου αιώνα, επιμ. Δ.Γ. Σσαούσης, εκδ. Εστία, Αθηνα,1984,  σελ. 40.  

163 Σο 1837 για παράδειγμα η Αθήνα αριθμούσε περί τους 14000 κατοίκους, βλ. τ. Π. 
Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 131.  

164 Σο ζήτημα υπήρξε τόσο θεωρητικό όσο και πρακτικό, καθώς η επιστημονική εκπαίδευση και 
κατάρτιση απαιτούσε επιστημονικά όργανα, που ακόμα και όταν υπήρχαν, σπάνια μπορούσαν κάποιοι 
αντίστοιχα κατηρτισμένοι εκπαιδευτικοί να τα χρησιμοποιήσουν. Πολλές φορές ακόμα και η απλή 
ανάγνωση των ξενόγλωσσων οδηγιών χρήσης ήταν πρόβλημα για τους Έλληνες διδασκάλους. Πέραν 
τούτου όμως, η έμφαση στις ανθρωπιστικές σπουδές υπήρξε, μεταξύ άλλων, αποτέλεσμα και της 
προσπάθειας να δημιουργηθεί μια εθνική ταυτότητα για το νέο ελληνικό κράτος, που να το συνδέει 
άρρηκτα με την αρχαιοελληνική ιστορία, και ταυτόχρονα να αποτελεί δικλίδα ασφάλειας που θα 
απομάκρυνε τη νεοελληνική κουλτούρα από τις επιρροές της Ανατολής. Έτσι μεγάλο μέρος της 
ακαδημαϊκής προσοχής δόθηκε σε επιστήμες όπως η αρχαιολογία και η ιστορία, καθυστερώντας 
παράλληλα σημαντικά την ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας στη χώρα. Ενδεικτικό ως προς 
τούτο είναι ότι ο τομέας των επιστημών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών θα ιδρυθεί μόλις το 1904, ενώ το 
πρώτο οργανωμένο εργαστήρι φυσικής στο ίδιο ίδρυμα θα λειτουργήσει το 1890 και, αντίστοιχα, μόλις 
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μια πρώτη προσπάθεια για την προώθηση τόσο της τεχνολογικής και επιστημονικής όσο και 

ευρύτερα της καλλιτεχνικής γνώσης165. Βέβαια το εν λόγω ίδρυμα θα εξελιχτεί σε Πολυτεχνείο 

είκοσι έξι χρόνια αργότερα (το 1864) και τότε μόνο θα πραγματοποιηθούν εκεί περισσότερο 

συγκροτημένες προσπάθειες, ιδιαιτέρως για το πεδίο των επιστημών, όπως επί παραδείγματι 

ένα πλήρως οργανωμένο εργαστήρι χημείας166.  

Η περίπτωση του Πολυτεχνείου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς το ίδρυμα 

σχετίστηκε με την εισαγωγή της φωτογραφικής τέχνης στον ελληνικό χώρο, σύμφωνα με την 

πρακτική διάδοσης της φωτογραφίας το διάστημα 1839-1843 (βλ. κεφ. Α΄ σελ.13-14). Σην 

περίοδο εκείνη και υπό τη διεύθυνση του μηχανικού Υρειδερίκου Σσέντνερ τόσο η λειτουργία 

όσο και τα γνωστικά πεδία του χολείου των Σεχνών μόλις είχαν  αρχίσει να διευρύνονται167.  

Σο νέο πρόγραμμα σπουδών συμπεριελάμβανε, μεταξύ άλλων, μαθήματα όπως: η φυσική, η 

χημεία, η μηχανική, η γενική τεχνολογία αλλά και η αισθητική, η στοιχειώδης ιχνογραφία και 

η καλλιγραφία. Σο 1843 το πρόγραμμα διδασκαλίας χωρίζεται σε τρεις κύριες κατευθύνσεις: η 

πρώτη προοριζόταν για την τεχνική κατάρτιση των μαστόρων και συνέχισε να λειτουργεί τις 

Κυριακές και τις αργίες, η δεύτερη προσανατολιζόταν στην εκμάθηση και προώθηση των 

βιομηχανικών τεχνών και η τρίτη εξειδικευόταν στις εικαστικές τέχνες. Εντούτοις, από τον 

                                                                                                                                                                                          
λίγο νωρίτερα, δηλ. το 1866, θα δημιουργηθεί το πρώτο εργαστήρι χημείας από τον Αθ. Φρηστομάνο 
(1841-1906). Βλ. Efthymios Nicolaidis, «Scientific instruments, laboratories and the 19 th century 
Greek State», στο Science, Technology and the 19th century State, Πρακτικά υνεδρίου ύρος 1999, επιμ. 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, Κ. Φατζής, εκδ. Ι.Ν.Ε/Ε.Ι.Ε., Αθήνα 2000, σελ. 80, 83-86, πρβλ. George N. 
Vlahakis, «Introducing Sciences in the new states: the establishment of the physics and chemistry 
laboratories at the university of Athens», Science, Technology and the 19th century State, Πρακτικά 
υνεδρίου ύρος 1999, επιμ. Ευθύμιος Νικολαΐδης, Κ. Φατζής, Αθήνα 2000, εκδ. Ι.Ν.Ε/Ε.ΙΕ., σελ. 
91, 103, τ. Π. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ.125-127 και, Antoine Picon, «Technological traditions and 
national identities a comparison between France and Great Britain during the 19 th century», στο 
Science, Technology and the 19th century State, Πρακτικά υνεδρίου ύρος 1999, επιμ. Ευθύμιος 
Νικολαΐδης, Κ. Φατζής, ., Αθήνα 2000, εκδ. Ι.Ν.Ε/Ε.ΙΕ, σ. 13.  

165 Επί παραδείγματι, το πρόγραμμα των σπουδών του Πανεπιστήμιου Αθηνών, του πρώτου ελληνικού 
πανεπιστημιακού ιδρύματος, το οποίο θεμελιώνεται το 1837, συμπεριελάμβανε σχολές όπως της 
Υιλοσοφίας, της Νομικής, της Θεολογίας και της Ιατρικής. Σο γνωστικό πεδίο της θετικής και 
τεχνολογικής κατεύθυνσης, δηλ. μαθήματα όπως η φυσική, η χημεία και τα μαθηματικά, που στο 
πλαίσιο της εξέλιξης και ανάπτυξής τους εδραιώθηκε η αλματώδης τεχνολογική πρόοδος της Δύσης, 
εντάσσεται στο πρόγραμμα της φιλοσοφίας. 

166 Efthymios Nicolaidis-2000, ό.π., σελ.86.  

167 Αρχικά το ίδρυμα λειτουργούσε μόνο τις Κυριακές και τις εορτές και η διδασκαλία περιοριζόταν 
στις βασικές αρχές της Αρχιτεκτονικής. Εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης μαθητών, εντούτοις, το 
σχολείο διεύρυνε τη λειτουργία του από το Μάιο του 1840 και τις καθημερινές, βλ. Κ. Μπίρης, Ιστορία 
του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου: Αι σχολαί – οι καθηγητές – οι ευεργέται – τα κτήρια, Αθήνα, 1951, 
σελ. 8-9.   
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τριμερή αυτό διαχωρισμό μόνο ο τελευταίος κλάδος επιβίωσε μεταγενέστερα168. Οι 

προτεραιότητες που έθετε το κράτος σε σχέση με την τεχνολογική εκπαίδευση καθίστανται 

φανερές και από τη μισθοδοσία των διδασκόντων. Μέχρι το 1843 τρεις μόνο από τους 

διδάσκοντες του ιδρύματος πληρώνονταν και ο Βαυαρός καθηγητής της χημείας και 

προσωπικός φαρμακοποιός του βασιλιά Όθωνα, Ξαβιέρος Λάνδερερ -Xaver Landerer (1809-

1885), δεν ήταν μέσα σε αυτούς169.  

Παρά τη χαοτική απόσταση που χώριζε το ελληνικό πολυτεχνικό ίδρυμα από τα 

αντίστοιχα ιδρύματα της Ευρώπης, οι πρώτοι πειραματισμοί με την τεχνική της 

δαγκεροτυπίας στην Ελλάδα σχετίστηκαν άμεσα ή έμμεσα με το διδακτικό προσωπικό του εν 

λόγω ιδρύματος. τον οδηγό εκθεμάτων και βραβείων των πρώτων Ολυμπίων το 1859 

καταγράφεται η σύνδεση φωτογραφίας και πολυτεχνείου170, η οποία εντούτοις, όσον αφορά τα 

εμπλεκόμενα πρόσωπα, δεν είναι απολύτως σωστή, καθώς πέραν των δυο διδασκάλων του 

χολείου των Σεχνών, που ασχολήθηκαν με τη φωτογραφία και αναφέρονται σε αυτόν, είχε, 

μετά βεβαιότητος, εμπλακεί και ένας τρίτος, ο Ξ. Λάνδερερ, γεγονός που αποδεικνύεται από 

το ημερολόγιο του Γερμανού αρχαιολόγου Carl Offried Müller. Ο Λάνδερερ μαζί με κάποιον 

κύριο Villari171 έκαναν την Σετάρτη 6 Μαΐου 1840 επίδειξη της δαγκεροτυπικής τέχνης στο 

                                                                 
168 τ. Π. Παπαγεωργίου, ό.π., σελ.127, πρβλ. Νίκος Δασκαλοθανάσης, Διδάσκοντας την Σέχνη: η ιστορία 
της Ανωτάτης χολής Καλών Σεχνών μέσα από το έργο των δασκάλων της 1840-1974, Αθήνα, 2004, εκδ. 
Α..Κ.Σ., σελ. 17, υπ. 15.  

169 Σα μαθήματα των οποίων οι διδάσκαλοι αμείβονταν ήταν: η στοιχειώδης ιχνογραφία, την οποία 
δίδασκε ο Υίλιππος Μαργαρίτης, η καλλιγραφία, με καθηγητή τον Αλ. ούτσο, ο οποίος λάμβανε 
μισθό 50 δρχ. το μήνα, και τα μαθηματικά, τα οποία διδάσκονταν από το Θ. Κομνηνό, βλ. Μπίρης-
1951, ό.π., σελ. 10, 12-13, πρβλ. Κώστας Η. Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου μέχρι 
της ιδρύσεως των Ανωτάτων χολών, Αθήνα 1956, εκδ. Ε.Μ.Π., σελ. 65. Ο καθηγητής Λάνδερερ 
δίδασκε αμισθί από το 1839 έως το 1843, όταν παύεται από το χολείο των Σεχνών, για να 
επαναπροσληφθεί το διάστημα 1854- 63, ως έμμισθος πλέον καθηγητής, βλ. Μπίρης-1951, ό.π., σελ. 
38.   

170 το κείμενο διαβάζουμε: «η φωτογραφική ούσα νεωτάτη εφεύρεσις μόλις προ ολίγων ετών εισήχθη 
εν Ελλάδι πρώτον υπό του Μακεδόνα Κώστα επιστάτου του Πολυτεχνείου και μετέπειτα υπό του 
κυρίου Υίλιππου Μαργαρίτη, ζωγράφου….», Φ.., Ολύμπια του 1859: Εκθέσεις των Ελλανοδικών 
δημοσιευθείσαι υπό την διεύθυνσιν της επί των Ολυμπίων επιτροπής, Αθήνα, 1860, σελ. 93.    

171 Δεν είναι γνωστό μέχρι σήμερα ποιος ακριβώς ήταν ο κ. Villari, περαιτέρω έρευνα γύρω από το 
ζήτημα της ταυτότητάς του κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο άνθρωπος αυτός είχε 
κάποια σχέση με τους αντιπροσώπους που οι γάλλοι οπτικοί και κατασκευαστές του δαγκεροτυπικού 
εξοπλισμού έστελναν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και του κόσμου, (βλ. κεφ.Α΄ σελ.12, υπ.22). 
Βέβαια η Ελλάδα αποτελούσε μια επουσιώδους σημασίας αγορά, αλλά δεν μπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο ο άνθρωπος αυτός να ταξίδευε προς κάποιο άλλο σημείο της ευρύτερης περιοχής των 
Βαλκανίων ή της Μικράς Ασίας και περνώντας από την Ελλάδα δεν έχασε την ευκαιρία να διαφημίσει 
και εκεί το προϊόν του. Μια τέτοια υπόθεση θα μπορούσε να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: πού 
βρέθηκε ο δαγκεροτυπικός εξοπλισμός που ήταν απαραίτητος για τις επιδείξεις.   
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πλαίσιο της συνεδρίασης της Υυσικοϊστορικής Εταιρείας, που είχε ιδρυθεί το Μάιο του 1835 

από τον προσωπικό γιατρό του Όθωνα Bernhard Roeser172.  

ήμερα γνωρίζουμε ότι η πρώτη δαγκεροτυπική μηχανή εμφανίστηκε στην Ελλάδα 

το επτέμβριο του 1839, όταν ο Γαλλο-Ελβετός Pierre –Gaspard Gustave Joly de Lotbiniére 

(1798-1865) πέρασε από την Ελλάδα πηγαίνοντας στην Ανατολή και φωτογράφισε την 

Ακρόπολη173. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η παρουσία για διάστημα περίπου δεκαπέντε ημερών 

στην Αθήνα ενός ξένου, ο οποίος περιφερόταν με ένα μυστηριώδες κουτί γύρω από τις 

αρχαιότητες της Ακρόπολης, δε θα πέρασε απαρατήρητη από τους ντόπιους. Αν και δεν 

υπάρχουν σχετικές μαρτυρίες, η υπόθεση ότι ενδεχομένως μέσω αυτού οι διδάσκαλοι του 

χολείου των Σεχνών ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το δαγκεροτυπικό εξοπλισμό 

μπορεί να μην είναι τελείως άτοπη. Ένας άλλος Γάλλος, ο μηχανικός Villeroi, σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του Αλ. Ραγκαβή,  θα φτάσει στην Αθήνα το 1843 μαζί με κάποιον Βέλγο ονόματι 

Ροβέρτο προκειμένου να καταθέσει αίτηση δανειοδότησης στην ελληνική κυβέρνηση 

προκειμένου να δημιουργήσουν στη χώρα ένα εργοστάσιο παρασκευής ζαχάρεως174. Ο  

Villeroi, μεταξύ άλλων, ασχολείτο και με τη δαγκεροτυπία, σκόπευε μάλιστα να ανοίξει και 

δαγκεροτυπείο στην Αθήνα175. Ο Ραγκαβής μάς πληροφορεί ότι ο εν λόγω δαγκεροτύπης 

έβγαλε το πορτραίτο του πατέρα του, Ιακώβου, δυστυχώς, όπως σημειώνει, παραμορφωμένο, 

καθώς πιθανότατα το μοντέλο δεν κατόρθωσε να παραμείνει απολύτως ακίνητο καθ’ όλη τη 

διάρκεια της λήψης (βλ. κεφ. Β΄ σελ.36-38). Εντούτοις, αν και περισσότερα στοιχεία δεν είναι 

μέχρι σήμερα διαθέσιμα, είναι δυνατή η υπόθεση ότι η προσωπογραφία του Ιακώβου Ραγκαβή 

δεν ήταν η μόνη που ο  Villeroi επιχείρησε στην Αθήνα, πολύ δε περισσότερο αν ληφθεί 

υπόψη η παρατήρηση του Αλέξανδρου Ραγκαβή περί του γενικού θαυμασμού, ο οποίος 

περιέβαλλε τον εν λόγω δαγκεροτύπη176. ε κάθε περίπτωση πάντως ο Villeroi διαφοροποιείται 

από τις προηγούμενες περιπτώσεις ξένων φωτογράφων, καθώς δεν ήταν περαστικός από την 

Ελλάδα τοπιογράφος αλλά επιχειρηματίας, που έφτασε στη χώρα προκειμένου να επιδοθεί σε 

επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οποία πιθανότατα σκόπευε να συμπεριλάβει και τη 

                                                                 
172 Βλ. Άλκης Ξανθάκης, Ιστορία της Ελληνικής Υωτογραφίας 1839- 1970, Αθήνα, 2008, εκδ. Πάπυρος, 
σ. 23 [στο εξής: Ξανθάκης -2008], πρβλ.  Γ. Β. Σσοκόπουλος, Η βασίλισσα Αμαλία, Αθήνα, 1904, σ. 84. 

173 Ο Lotbiniére έφτασε από τη Μασσαλία στη ύρο στις 28 επτεμβρίου και από εκεί με πλοίο στον 
Πειραιά και στην Αθήνα στις 5 Οκτωβρίου του 1839. τις 30 του ίδιου μήνα αναχώρησε από το λιμάνι 
της ύρου για την Αλεξάνδρεια.  

174 Αλέξανδρος Ραγκαβής, Απομνημονεύματα, τομ. ΙΙ, Αθήνα, 1895, εκδ. Γεώργιος Κασδόνης, σελ. 123.  

175 Γ. Β. Σσοκόπουλος, Η βασίλισσα Αμαλία, Αθήναι, 1904, σελ. 84, πρβλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., σ. 23.  

176 Ραγκαβής, ό.π., σελ. 123. 
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φωτογραφική προσωπογραφία, έναν κλάδο που ήδη γνώριζε άνθιση στα μεγάλα ευρωπαϊκά 

κέντρα της εποχής.  

Ο φωτογράφος του οποίου η παρουσία είναι περισσότερο τεκμηριωμένη, καθώς και 

περισσότερο επιτυχημένη, από εκείνη του Villeroi ήταν επίσης Γάλλος, πρώην μάγειρας από 

τη Λυόν ονόματι Philibert Perraud (1815- μετά το 1863). Ο Perraud  έφτασε στην Αθήνα από 

την Ιταλία μετά από μια σύντομη, μάλλον τετράμηνης διάρκειας, παραμονή στα Επτάνησα το 

Νοέμβριο του 1846177. Εκεί θα στήσει ένα πρόχειρο δαγκεροτυπείο στην οικία του έως και το 

Μάρτιο του 1847, μήνα κατά τον οποίο θα αναχωρήσει οριστικά από την Αθήνα. Η παρουσία 

του Perraud σηματοδοτεί, με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, την απαρχή των φωτογραφικών 

εργαστηρίων προσωπογραφίας στην Ελλάδα. Ο εν λόγω δαγκεροτύπης θα φωτογραφίσει, 

μεταξύ άλλων, τη βασιλική οικογένεια και τις κυρίες επί των τιμών (εικ.235). Σο γεγονός ότι 

κανένα άλλο δαγκεροτυπικό εργαστήρι δεν υπήρχε στην Αθήνα μέχρι και το 1846 

επιβεβαιώνει και η μαρτυρία της Φάνε Υίσερ, αδελφής της Φριστιάνας Λυτ, που το διάστημα 

εκείνο διέμενε στην πόλη. το ημερολόγιό της σημειώνει: «Ήρθε στην πόλη ένας 

δαγκεροτυπίστας, ο Perraud, και όλοι φωτογραφηθήκαμε σε διάταξη με σκοπό να τη 

στείλουμε στην πατρίδα για τους γάμους της Sophie με τον Crone. Αυτή η τέχνη ήταν τελείως 

άγνωστη εδώ»178 (εικ.236).               

Η δράση του Perraud θα συνδεθεί και με το χολείο των Σεχνών, όπου το 1847 θα 

δώσει διαλέξεις για την τέχνη της δαγκεροτυπίας. Μέσω ενός δημοσιεύματος στον τοπικό 

Σύπο τον Απρίλιο του 1847 (ένα μόλις μήνα μετά την αναχώρηση του Γάλλου δαγκεροτύπη) 

μαθαίνουμε ότι στο Πολυτεχνείο παραδίδονταν ήδη μαθήματα φωτογραφίας, τα οποία, παρά 

τις όποιες καθυστερήσεις οφείλονταν στην έλλειψη των απαραίτητων υλικών, προχωρούσαν 

επιτυχώς και ορισμένοι από τους νέους φωτογράφους είχαν σκοπό, μετά το πέρας των 

σπουδών τους, να μεταβούν και στην ελληνική επαρχία179. Επιβεβαιωμένη είναι εξάλλου η 

σχέση και η συνεργασία του Perraud με τον Έλληνα ζωγράφο και διδάσκαλο στο Βασιλικό 

                                                                 
177 Για τον Perraud  βλ. Άλκης Ξανθάκης, Υίλιππος Μαργαρίτης: ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, εκδ. 
Υωτογράφος, Αθήνα, 1990, σελ. χ.σ., [στο εξής: Ξανθάκης- Μαργαρίτης], Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 
23-27, Α. Σσίργιαλου, «Βιογραφικά ξένων φωτογράφων», στο Αθήνα 1839-1900 Υωτογραφικές 
Μαρτυρίες, Μ. Μπενάκη 2004, σελ. 316-317, Μαρία Δ. Καγιαδάκη, Οι ζωγράφοι Γεώργιος και Υίλιππος 
Μαργαρίτης τα πρώτα καλλιτεχνικά εργαστήρια στην Αθήνα του 19ου αιώνα, (Διδ. Διατριβή), Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 138-140, υπ.498-503.   

178 Από το ημερολόγιο της Hanne Winstrup f. Fischer, στο: Ξανθάκης-Μαργαρίτης, ό.π., χ.σ., υπ.12, 
πρβλ. Ξανθάκης – 2008, ό.π., σελ.24.  

179 Βλ. εφημ. Σαχύπτερος Υήμη, 30 Απριλίου 1847, αναδ. στο: Ξανθάκης – 2008, ό.π., σελ.28, πρβλ. 
Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 141.   
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Πολυτεχνείο Υίλιππο Μαργαρίτη (1810-1892), στον οποίο πιθανολογείται ότι άφησε μέρος 

του εξοπλισμού του180. 

 Σα τέσσερα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1840 και πιο συγκεκριμένα το 

διάστημα από το 1845-1849 υπήρξαν εξαιρετικά σημαντικά για την πρόοδο της ελληνικής 

φωτογραφικής προσωπογραφίας, καθώς τότε συνέβησαν τρία καθοριστικά γεγονότα που 

τροφοδότησαν τις απαρχές της: η έλευση και εγκατάσταση του Perraud για περίπου ένα χρόνο 

στην Αθήνα, μέσω του οποίου το κοινό της πρωτευούσης ήρθε σε μια πρώτη ουσιαστική 

επαφή με την τέχνη της δαγκεροτυπίας, η δωρεά δαγκεροτυπικής μηχανής στο Πολυτεχνείο 

από τον πρόξενο της Ελλάδας στη Βιέννη, Νικόλαο Ματζουράκη, το 1845181, γεγονός που 

διευκόλυνε αφενός την εκμάθηση της τεχνικής και αφετέρου τους διάφορους πειραματισμούς 

με το νέο μέσο, και τέλος η δημιουργία του πρώτου μόνιμου φωτογραφικού εργαστηρίου στην 

Αθήνα από το Υίλιππο Μαργαρίτη το Μάιο του 1849182. Σο διάχυτο ενδιαφέρον γύρω από τη 

νέα εφεύρεση, που τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1840 γίνεται αισθητό και στην 

Ελλάδα, αποκαλύπτεται και από το πρώτο εκτενές άρθρο με σχετικό θέμα που εμφανίζεται 

στο ελληνικό περιοδικό Ευτέρπη στις 15 επτεμβρίου 1848183. Ο συγγραφέας του άρθρου, ο 

                                                                 
180 Βλ. εισαγωγή στο: Ξανθάκης-Μαργαρίτης, ό.π., σελ. χ.σ., & υπ.14.  

181 Σο ακριβές έτος της δωρεάς είναι υπό αμφισβήτηση, καθώς ο ιστορικός της φωτογραφίας Άλκης 
Ξανθάκης, παραθέτοντας τον Κ. Μπίρη, αναφέρει ότι αυτή έλαβε χώρα το 1848, ενώ ο Ν. 
Δασκαλοθανάσης υποδεικνύει ως πιο πιθανό το έτος 1845. Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το 
δημοσίευμα της εφημ. Σαχύπτερος Υήμη το 1847 παραδίδονταν ήδη μαθήματα φωτογραφίας στο 
χολείο των Σεχνών, σε συνδυασμό με την ετήσια έκθεση της σχολής του 1848, όπου ο επιστάτης 
Κωνσταντίνος Αλεξιάδης – Μακεδόνας εκθέτει ορισμένες φωτογραφίες του, το πιθανότερο είναι ότι η 
ορθότερη χρονολογία απόκτησης της μηχανής από το ίδρυμα είναι το 1845. Σα μαθήματα της 
φωτογραφίας πρέπει να προστέθηκαν στο πρόγραμμα της σχολής γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 
1840, βλ. εισαγωγή στο Ξανθάκης-Μαργαρίτης, ό.π., σελ. χ.σ., & υπ.18, πρβλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., 
σελ. 28-30, Νίκος Δασκαλοθανάσης, Διδάσκοντας την Σέχνη: η ιστορία της Ανωτάτης χολής Καλών 
Σεχνών μέσα από το έργο των δασκάλων της 1840-1974, εκδ. Α..Κ.Σ., Αθήνα, 2004, σελ.18, υπ.24 και 
Ιωάννης Ν. Μπόλης, Οι καλλιτεχνικές εκθέσεις, οι καλλιτέχνες και το κοινό τους στην Αθήνα του 19ου αιώνα, 
(Διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη, 2000, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σελ. 30, υπ.87, τέλος πρβλ. Κώστας 
Μπαρουτάς, Η εικαστική ζωή και η αισθητική παιδεία στην Αθήνα του 19ου αιώνα, Αθήνα, 1990, εκδ. μίλη, 
σελ. 16-17, υπ. 10.   

182 Η σχετική ανακοίνωση έχει ημερομηνία 1η Μαΐου 1849 και δημοσιεύεται στην εφημ. Σαχύπτερος 
Υήμη, όπου μεταξύ άλλων μαθαίνουμε ότι εκτός των πορτραίτων ο Μαργαρίτης εμπορευόταν και 
φωτογραφικές αποτυπώσεις αρχαίων μνημείων, καθώς οι εικόνες των ελληνικών αρχαιοτήτων ήταν από 
τις πλέον περιζήτητες στην Ευρώπη και σταδιακά  εγκαταλείπει την τεχνική της δαγκεροτυπίας, για να 
περάσει σε εκείνη της καλοτυπίας (πιθ. γύρω στα 1853). Βλ. Κ. Μπαρουτά, ό.π., σελ. 16-17, υπ. 10, 
πρβλ. Gernsheim-Concise, ό.π., σελ. 46.      

183 Η Ευτέρπη υπήρξε το πρώτο ελληνικό περιοδικό, το οποίο τέθηκε σε κυκλοφορία από την 1η 
επτεμβρίου του 1847 και συνέχισε να εκδίδεται έως και το 1855. Διευθυντής και εμπνευστής του 
υπήρξε ο Γρηγόριος Καμπούρογλου, ο οποίος πριν την Ευτέρπη εξέδιδε μια δίγλωσση (Γαλλικά- 
Ελληνικά) εφημερίδα ονόματι Courrier. Σο περιοδικό οργανώθηκε επάνω σε ξένα πρότυπα, κυρίως 
γαλλικά (από ανάλογου ύφους και θεματολογίας γαλλικά περιοδικά όπως τα: Musée des Familles, Magazin 
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οποίος παραμένει ανώνυμος, περιγράφει τις τεχνικές εξελίξεις που επέτρεψαν την επίσπευση 

της διαδικασίας, καθώς και τη χρήση, αντί χάλκινων πλακών (δαγκεροτυπία), χάρτινων 

τυπωμάτων (καλοτυπία). ημειώνει επιπλέον ότι η επίσπευση της διαδικασίας συνέβαλε στην 

πληρέστερη ομοιότητα της τελικής απεικόνισης και στην αποφυγή του νεκρικού και άχαρου 

ύφους που η προγενέστερη μέθοδος (δαγκεροτυπία) έδιδε στις μορφές184. Σο εν λόγω κείμενο 

υπήρξε το πρώτο δημοσίευμα στον ελληνικό Σύπο όχι όμως και το πρώτο που είχε γραφτεί 

στην ελληνική γλώσσα. Ήδη τον Ιανουάριο του 1842 το περιοδικό Υιλολογία, το οποίο 

εκδιδόταν στη μύρνη, δημοσίευσε ένα εκτενές άρθρο για τη νέα τότε μέθοδο της 

δαγκεροτυπίας. Σο κείμενο παρείχε τεχνικές οδηγίες για τη δημιουργία δαγκεροτυπιών και ο 

συγγραφέας, του οποίου και πάλι το όνομα παραμένει άγνωστο, φαίνεται πως γνώριζε το 

εγχειρίδιο του Daguerre, σημεία του οποίου μετέφρασε αποσπασματικά185. Σο πρώιμο αυτό 

άρθρο για τη δαγκεροτυπία προσθέτει και την ελληνική γλώσσα, καθώς και την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, στο μακρύ κατάλογο των τριάντα και πλέον σχετικών εκδόσεων που 

πραγματοποιήθηκαν μόλις την πρώτη τριετία μετά την ανακοίνωση της εφεύρεσης σε όλο τον 

κόσμο (βλ. κεφ. Α΄ σελ.12, υπ.20)186. Άγνωστο εντούτοις παραμένει, εάν και σε τι βαθμό το 

κείμενο έγινε γνωστό στο αθηναϊκό αναγνωστικό κοινό ή σε κάποιους από τους εμπλεκόμενους 

με τη δαγκεροτυπία κύκλους εκείνης της περιόδου στην Ελλάδα187. 

                                                                                                                                                                                          
Pittoresque κτλ), απ’ όπου άλλωστε αντλούσε και την ύλη του (μεταφράζοντας κυρίως τα πρωτότυπα 
γαλλικά κείμενα), η οποία ήταν ποικίλη και εγκυκλοπαιδικού χαρακτήρα. Ο Καμπούρογλου, με 
σπουδές στο εξωτερικό και άνθρωπος πολυμαθής και σταθερά προσανατολισμένος προς τη Δύση, 
θέλησε να δημιουργήσει, δια μέσου του περιοδικού, ένα σημείο επαφής με την ευρωπαϊκή κουλτούρα, 
μια δίοδο προς τα ευρωπαϊκά γράμματα και τις ευρωπαϊκές ιδέες για το ελληνικό κοινό. Βλ. Δημήτριος 
Μάργαρης, Σα παλιά περιοδικά η ιστορία τους κι η εποχή τους, Αθήνα, χ.χ., σελ. 58-60, 71.  

184 Ανωνύμου, «Εικόνες δια νέας φωτογραφικής μεθόδου», στο Ευτέρπη, τομ. ΙΙ, αρ. 26, 15 
επτεμβρίου 1847, σελ. 47. Αναδημοσιεύεται ολόκληρο στο: Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ.29. Σο 1848 
ένα ακόμα άρθρο εμφανίζεται στο περιοδικό, ενημερώνοντας το κοινό για στις πρόσφατες τεχνικές 
βελτιώσεις του μέσου στην Ευρώπη και συγκεκριμένα για την εφεύρεση της αλμπουμίνας και τη χρήση 
γυάλινου αρνητικού από τον ανιψιό του Niépce, Abel Nièpce de Saint-Victor, η οποία είχε 
πραγματοποιηθεί μόλις τον προηγούμενο χρόνο, 1847 (βλ. κεφ. Β΄ σελ.42 & Παρ. Α΄). Βλ. τη 
μεταγραφή του κείμενου από τους Ε. Καλογιαννόπουλο & Λ. Κουργιαντάκη στο: Ε. 
Καλογιαννόπουλος, & Λ. Κουργιαντάκης, Αναφορές για την φωτογραφία στον ελληνικό τύπο (1840-1940), 
ανέκδοτο, Αθήνα, 1998, σελ.110.     

185 Ανωνύμου, «Περί φωτογραφίας», στο Υιλολογία, τομ. Α΄, αρ.5, Ιανουάριος 1842, σελ. 145-149.   

186 Newhall-1964, ό.π., σελ. 18, πρβλ., Newhall- 1997, ό.π., σελ. 23.   

187 Πέραν του γεγονότος ότι το κείμενο ήταν γραμμένο σε ελληνόφωνο περιοδικό της μύρνης, 
πράγμα που θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάγνωσή του και από μη ξενόγλωσσους Έλληνες, δεν 
είναι γνωστή η διάδοση του συγκεκριμένου εντύπου στους ελληνικούς φιλολογικούς ή άλλους κύκλους. 
Οι επαφές με τη μύρνη ιδιαιτέρως από το λιμάνι της ύρου ήταν συχνότατες, καθώς η ύρος 
αποτελούσε την περίοδο εκείνη τον ενδιάμεσο σταθμό που ένωνε τη Δύση με την Ανατολή (μύρνη - 
Κωνσταντινούπολη). Περαιτέρω έρευνα γύρω από το θέμα της κυκλοφορίας και διάδοσης των 
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το ουσιαστικό ερώτημα, εντούτοις, που προκύπτει από τα παραπάνω και αφορά την 

καθυστέρηση της ανάπτυξης και της διάδοσης της φωτογραφικής τέχνης στον ελληνικό χώρο 

κατά την πρώτη δεκαετία (1839-1849), παρά το γεγονός ότι άνθρωποι όπως οι Λάνδερερ, 

Μαργαρίτης, Κ. Αλεξιάδης Μακεδόνας188 υπήρξαν πιθανότατα ενήμεροι για τις 

επαγγελματικές εφαρμογές και τη γενικότερη εξέλιξη του μέσου στην Ευρώπη189, μια πιθανή 

εξήγηση θα μπορούσε να σχετίζεται με την έλλειψη των μέσων, που εν μέρει οφείλεται στην 

περιφερειακή θέση της χώρας και τις πολύ υψηλές τιμές του δαγκεροτυπικού εξοπλισμού για 

μια φτωχή και μικρή περιοχή, όπως η Ελλάδα. Ο εξοπλισμός που έπρεπε να εισαχθεί από το 

εξωτερικό στοίχιζε τότε περί τα 200-250 γαλλικά φράγκα, δηλ. περίπου 240-290 δρχ., ποσό 

διόλου ευκαταφρόνητο την εποχή εκείνη τόσο στην Ευρώπη (πρβλ. κεφ. Β΄ σελ. 32-34) όσο 

και στην Ελλάδα. Επί παραδείγματι, το 1840 το μέσο ημερομίσθιο στη χώρα για έξι ημέρες 

εργασίας ήταν 2.23 δρχ., ενώ οι μισθοδοσίες στο χολείο των Σεχνών, για το ίδιο έτος, 

κυμαίνονταν περίπου από 50 – 260 δρχ. με τη χαμηλότερη τιμή να αντιστοιχεί στην αμοιβή 

των διδασκάλων και την υψηλότερη σε εκείνη του διευθυντή190. Επίσης, την ίδια δεκαετία οι 

μηνιαίες απολαβές ενός τακτικού καθηγητή πανεπιστημίου δεν ξεπερνούσαν τις 300 δρχ., ενώ 

εκείνες του υπουργού τις 800191. Επομένως το κόστος της αγοράς του δαγκεροτυπικού 

εξοπλισμού αντιστοιχούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ένα ολόκληρο μηνιάτικο ή ακόμα και 

το υπερέβαινε κατά πολύ.  

                                                                                                                                                                                          
ελληνόφωνων περιοδικών στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου θα μπορούσε εδώ να 
βοηθήσει για την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων.  

188 Για την ταυτότητα του Κ. Μακεδόνα καθώς και τη θέση του στην ιστορία της ελληνικής 
φωτογραφίας, βλ. Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 143, υπ.522.  

189 Ιδιαιτέρως ο Μαργαρίτης είχε περάσει αρκετά χρόνια της ζωής του στην Ιταλία, όπου η οικογένειά 
του είχε καταφύγει από τη μύρνη. την ίδια χώρα πιθανότατα είχε παρακολουθήσει και μαθήματα 
ζωγραφικής, δίχως εντούτοις να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Μιλούσε επομένως την ιταλική και 
πιθανότατα τη γερμανική γλώσσα. Άλλωστε ταξίδευε συχνά στην Ευρώπη κι επίσης είναι πιθανό τα 
διαστήματα όπου παρέμενε στη Ελλάδα να ενημερωνόταν από τον εισαγόμενο ξενόγλωσσο Σύπο. Βλ. 
Ξανθάκης-Μαργαρίτης ό.π., σελ. χ.σ., Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ.21-25, πρβλ. Ξανθάκης-2008, 
ό.π., σελ. 31, υπ. 33.  

190 Μπίρης-1956, ό.π., σελ. 65.    

191 Βλ. πίνακα IV στο: Φρήστος Λούκος, «Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή πανεπιστημίου στα μέσα του 
19ου αιώνα: Αλέξιος Πάλλης», στο Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία: ιστορική διάσταση και προοπτικές, 
Πρακτικά υνεδρίου επτέμβριος 1987, Αθήνα, 1989, εκδ. Ι. Α. Ε. Ν., σελ.127. Πρβλ. για τα 
ημερομίσθια στην Ελλάδα στο: Κωνσταντίνος Σσουκαλάς, «Η Εξέλιξη των ημερομισθίων στην Ελλάδα 
του 19ου αιώνα», στο Ο Πολίτης, τχ. 31, 1979, σελ. 22-30. Σο δε κόστος ζωής ήταν αρκετά δαπανηρό, 
αν υπολογίσει κανείς ότι μόνο τα μηνιαία έξοδα διατροφής μιας οικογένειας το έτος 1840 κυμαίνονταν  
γύρω στις 200 δρχ. Βλ. αναλυτικότερα για το βιοτικό επίπεδο της περιόδου στο: Ευτυχία Λιάτα, Σιμές 
και αγαθά στην Αθήνα (1839- 1846), Αθήνα, 1884, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ., σελ. 55-65.  
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ε κάθε περίπτωση πάντως η φωτογραφία στην Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσεται τα 

τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1840 και επομένως η ανάπτυξή της συνέπεσε με την εποχή 

του υγρού κολλοδίου και τη μόδα των cdv παρά με εκείνη της δαγκεροτυπίας. Με εξαίρεση το 

Υ. Μαργαρίτη, που διατηρούσε από το 1849 το φωτογραφείο του στη σημερινή Πλατεία 

Κλαυθμώνος, ούτε κατά τη δεκαετία του 1850 σημειώθηκε ιδιαίτερη άνθιση του εν λόγω 

επαγγέλματος στη χώρα. Μέχρι και το 1857 δε θα δημιουργηθεί άλλο στούντιο στην Αθήνα 

από Έλληνα φωτογράφο. Μόνο μερικές περιστασιακές επιχειρήσεις στήθηκαν από ξένους 

φωτογράφους, οι οποίοι διέμειναν στην Ελλάδα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ένας 

από αυτούς και μάλιστα ο τελευταίος που ασχολήθηκε με το δαγκεροτυπικό πορτραίτο στην 

Ελλάδα υπήρξε ο Γάλλος Alexander Quinet (1836-1895;), ο οποίος θα εργαστεί στην Αθήνα 

για περίπου δυο μήνες (Μάιο – Ιούλιο του 1851) στήνοντας ένα πρόχειρο στούντιο για 

πορτραίτα στο σπίτι όπου διέμενε, όπως άλλωστε είχε κάνει κατά το παρελθόν και ο 

συμπατριώτης του Perraud. Ο Quinet επεκτάθηκε και σε άλλες δραστηριότητες όπως: 

μαθήματα φωτογραφίας, επιδιορθώσεις φθαρμένων εικόνων και επιζωγραφίσεις κτλ192. Ένας 

ακόμα ξένος που ενδεχομένως από το 1847 ασχολήθηκε με τη δαγκεροτυπία στην Αθήνα ήταν 

ο Γερμανός μηχανικός Julius Lange. Ο Lange, σύμφωνα με τη μαρτυρία της Φριστιάνας Λυτ, 

ασχολείτο με τη δαγκεροτυπία, όταν μια ασθένεια τον ανάγκασε να πουλήσει τη μηχανή του 

στην Κωνσταντινούπολη, όπου βρισκόταν, πριν έρθει στην Αθήνα193. Σέλος, ένας άλλος ξένος 

φωτογράφος που δραστηριοποιήθηκε στη χώρα πριν το 1857 ήταν ο  επίσης Γερμανός Henri 

Beck (1804-1883), που σταδιακά ασχολήθηκε με τις τεχνικές της δαγκεροτυπίας και του υγρού 

κολλοδίου. Η περίπτωση του Beck διαφέρει, καθώς ήταν μόνιμα εγκατεστημένος στην 

Ελλάδα, στην οποία είχε έρθει το 1839 ως υπαξιωματικός του βαυαρικού στρατού. Σο 1853 

εργάστηκε ως φωτογράφος για ένα μικρό διάστημα και στη ύρο, ενώ στην Αθήνα υπήρξε 

κυρίως γνωστός ως βιβλιοπώλης και εκδότης. Εντούτοις, ως φωτογράφος ο Beck δεν 

καταπιάστηκε κατ’ αποκλειστικότητα με την προσωπογραφία194 (εικ.237).  

Σο ερώτημα που εύλογα ανακύπτει είναι: για ποιο λόγο η ανάπτυξη της ελληνικής 

φωτογραφίας υπήρξε τόσο αργή σε σχέση και σύγκριση με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών κρατών; 

Επί παραδείγματι, στο Βερολίνο, που σε σχέση με τις δυο κύριες πρωτεύουσες ανάπτυξης του 

                                                                 
192 Ξανθάκης- 2008, ό.π., σελ. 70-71, πρβλ. Κ. Μπαρουτάς, ό.π., σελ. 20.   

193 Φριστιάνα Λυτ, την Αθήνα του 1847-1848, Αθήνα, 1991, εκδ. Ερμής, σελ. 93, πρβλ. Ξανθάκης-
2008, ό.π., σελ. 72-73.  

194 ύμφωνα με τη ζήτηση προμήθευε στη γερμανική αγορά φωτογραφίες από τις ελληνικές 
αρχαιότητες, Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 76-77, πρβλ. του ιδίου, «Heinrich Beck ένας «Αθηναίος» 
φωτογράφος του 19ου αιώνα», στο Υωτογράφος, τχ. 161, Μάιος, 2007, σελ. 50- 52.  
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φωτογραφικού επαγγέλματος (Παρίσι- Λονδίνο) ήταν κάπως πιο περιφερειακό κέντρο, το 1842 

υπήρχαν μόλις δυο φωτογραφικά στούντιο, ενώ το 1852 ο αριθμός τους έχει φτάσει τα 33 (βλ. 

κεφ. Β΄ σελ.29), δηλαδή περίπου τρία στούντιο το χρόνο, παρουσιάζοντας μια ετήσια αύξηση 

της τάξεως του 0.9%. την Αθήνα μέσα σε επίσης μια δεκαετία (1849-1859) ο αριθμός τους 

από 1 θα φτάσει περίπου τα 6, σημειώνοντας μια αύξηση της τάξεως του 0.2%, όπου όμως τα 5 

από αυτά θα ανοίξουν μόλις την τελευταία τριετία της δεκαετίας του 1850. Μια απάντηση στο 

ερώτημα μπορούμε να εκμαιεύσουμε από τα λόγια του Άγγλου συγγραφέα και ερασιτέχνη 

φωτογράφου Robert Hunt, ο οποίος σχολιάζοντας τη συμμετοχή των διαφόρων χωρών στον 

κλάδο της φωτογραφίας στην Παγκόσμια Έκθεση του Λονδίνου το 1851 σημείωνε εμφατικά 

ότι τα έξι κράτη που συνολικά εξέθεσαν περί τις 700 συνολικά φωτογραφίες ήταν ταυτόχρονα 

τα πιο αναπτυγμένα βιομηχανικά κράτη του κόσμου195. Και πράγματι, οι χώρες αυτές ήταν οι 

Η.Π.Α., η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία, ενώ η Ελλάδα, αν και 

συμμετείχε, δεν εξέθεσε φωτογραφικά έργα. Η φωτογραφία άλλωστε ήταν μαζί με τον ατμό, το 

σιδηρόδρομο και τον τηλέγραφο το έμβλημα της προόδου την περίοδο εκείνη,  ενώ η Μεγάλη 

Έκθεση αποτέλεσε ορόσημο και γιορτή ακριβώς αυτής της προόδου και της αλματώδους 

εκβιομηχάνισης του 19ου αιώνα, αλλά και πρότυπο για όλες τις επερχόμενες, αντιστοίχου 

περιεχομένου, εκθέσεις196.  

                                                                 
195 Robert Hunt, Hunt’s Hand –Book to the Official Catalogues: an explanatory guide to the natural productions 
and manufactures of The Great Exhibition of the Industry of all nations, 1851, τομ. Ι., Λονδίνο, 1851, σ. 398.  

196 την έκθεση συμμετείχαν συνολικά 34 κράτη εκ των οποίων και η Ελλάδα, της οποίας η 
συμμετοχή,  μόνο με πρώτες ύλες, υπήρξε κατ’ ουσίαν εκτός θέματος, καθώς η έκθεση επιδίωκε να 
προβάλει το πέρασμα του σύγχρονου πολιτισμού από τις ανεπεξέργαστες πρώτες ύλες στα 
κατασκευασμένα προϊόντα της βιομηχανίας, βλ. Άρτεμις Γιάγκου, «Η υμμετοχή της Ελλάδας στη 
Μεγάλη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου το 1851», στο Επιστημονικό υμπόσιο: Ευρώπη και Νέος 
Ελληνισμός, Εταιρεία πουδών Νεοελλ. Πολιτισμού, χολή Μωραΐτη, Νοέμβριος, 2001, σελ.45-60, 
πρβλ. Νίκος Δασκαλοθανάσης, ό.π., σελ.18-19. Γενικότερα για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις 
διεθνείς εκθέσεις κατά το 19ο αιώνα πρβλ. Μπόλης-2000, ό.π., σελ. 59-61 και Ευγένιος Δ. 
Ματθιόπουλος, Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Μπιεννάλε της Βενετίας, 1934-1940, (Διδ. διατριβή), 
Ρέθυμνο 1996, Πανεπιστήμιο Κρήτης, σελ. 24-28. Η ανυπαρξία βιομηχανικής προόδου και ως εκ 
τούτου ανάλογης επιστημονικής γνώσης στην ελληνική πραγματικότητα είναι κατάδηλη θεωρώ στο 
διάλογο που λαμβάνει χώρα μεταξύ του Γάλλου περιηγητή Άμπου και κάποιου τοπικού παράγοντα, 
τον οποίο δεν κατονομάζει, γύρω από το θέμα της συμμετοχής της Ελλάδας στις Παγκόσμιες Εκθέσεις 
του 1851 και 1855 στο Παρίσι: «Νάστε ήσυχος, η Ελλάδα θα καταλάβει επάξια θέση σ’ αυτή τη 
μεγάλη συνέλευση των πολιτισμένων λαών. – Όσο για τη βιομηχανία, αυτή καθ’ αυτή (πρόσθεσα με 
κάποιο δισταγμό) [αφηγείται ο Αμπού] – Ποια βιομηχανία; - Ση βιομηχανία τη …βιομηχανική. – ας 
εννοώ. Ε, λοιπόν! Θα στείλουμε μια ωραία ελληνική στολή!...» Έντμοντ Αμπού, Η Ελλάδα του Όθωνος: 
«Η σύγχρονη Ελλάδα» 1854, Αθήνα, χ.χ., εκδ. Σολίδη, [πρ. έκδ. 1854], σελ. 120-122.  
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την επόμενη Διεθνή Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το 1855, ο Υ. 

Μαργαρίτης, ο οποίος συμμετείχε και στην οργάνωση της Έκθεσης197, εξέθεσε μερικές 

φωτογραφικές απεικονίσεις ελληνικών αρχαιοτήτων198, για τις οποίες και βραβεύτηκε199. Παρά  

το γεγονός ότι η συμμετοχή της χώρας δε διαφοροποιήθηκε ιδιαιτέρως από την προηγούμενη 

του Λονδίνου, για την ελληνική φωτογραφία η βράβευση του Μαργαρίτη υπήρξε μια 

σημαντική επιτυχία, που ίσως ώθησε προς τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη του κλάδου τα 

τελευταία έτη της δεκαετίας του 1850. Πάντως, η υστέρηση της ελληνικής φωτογραφίας τη 

δεκαετία του ΄50 έναντι των υπολοίπων ευρωπαϊκών χώρων ήταν ανάλογη της συνολικής 

αναπτυξιακής πορείας της χώρας την ίδια περίοδο. Η έλλειψη βιομηχανίας και καπιταλιστικής 

ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την ελλιπέστατη επιστημονική εκπαίδευση και κατάρτιση αλλά 

και με μια κοινωνία προκαπιταλιστικής συγκρότησης, όπου, μεταξύ άλλων, η επαφή με τη 

δυτική τέχνη και, ευρύτερα, με τα ζητήματα της αναπαράστασης υπήρξε είτε ανύπαρκτη είτε 

προσανατολισμένη στα βυζαντινά πρότυπα200, ήταν αδύνατο να οδηγήσει σε μια ανάλογη 

ανάπτυξη της φωτογραφικής τέχνης στη χώρα. το βαθμό που η φωτογραφία, παρά τις όποιες 

καθυστερήσεις, εισάγεται από το εξωτερικό, παραμένει για αρκετά χρόνια ένα από εκείνα τα 

ξενόφερτα και παράξενα αγαθά του δυτικού πολιτισμού, κατ’ ουσίαν ξένο προς την εγχώρια 

κουλτούρα και ταυτόχρονα αποκομμένο από τους αναπτυξιακούς παράγοντες και τις σχετικές 

με αυτούς εφαρμογές201. Γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη σποραδική και δίχως 

                                                                 
197 Ο Α. Ξανθάκης παραθέτοντας τον Κ. Μπίρη για το ζήτημα αυτό σημειώνει ότι ο Μαργαρίτης 
οργάνωσε επίσημα το ελληνικό περίπτερο της έκθεσης, βλ. Κ. Μπίρης -1956, σ. 485, Ξανθάκης-2008, 
ό.π., σελ. 45, υπ.9. Εντούτοις, η Μαρία Δ. Καγιαδάκη, εξετάζοντας εκ νέου τα σχετικά έγγραφα, 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η συμμέτοχη του Υ. Μαργαρίτη στην οργάνωση του ελληνικού 
περιπτέρου πρέπει να ήταν βοηθητική, ανεπίσημη και εν πολλοίς τυχαία, βλ. Μαρία Δ. Καγιαδάκη, 
ό.π., σελ. 255-256.  

198 M. Tresca (επιμ.), Visite a l’ Exposition Universelle de Paris en 1855, Παρίσι, 1855, εκδ. Librairie de L. 
Hachette et Cie, σελ. 766.  

199 Η βράβευση του Υ. Μαργαρίτη στην Παρισινή Έκθεση δεν ήταν η μόνη διάκριση που ο 
φωτογράφος έλαβε στην εν λόγω περίσταση. Ο Μαργαρίτης είχε επίσης αποστείλει τις φωτογραφίες με 
τις οποίες συμμετείχε στην Παγκόσμια Έκθεση και στην Ακαδημία Καλών Σεχνών του Παρισιού, η 
οποία κατόπιν δυο συνεδριάσεων απεφάνθη ότι τα έργα ήταν εξαιρετικής τεχνικής ποιότητας 
προτρέποντας το φωτογράφο να συνεχίσει τις προσπάθειές του, βλ. Μ. Καγιαδάκη, ό.π., σ. 256-258.  

200 Εξαίρεση εδώ αποτελούν ως ένα βαθμό οι Επτανήσιοι και οι ετερόχθονες Έλληνες. 

201 Αυτή άλλωστε υπήρξε και η μεγάλη αντίφαση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας κατά το 19ο 
αιώνα, ότι δηλ. στην καλύτερη περίπτωση αποτελούσε ένα παθητικό δέκτη και καταναλωτή των 
δυτικοευρωπαϊκών εξελίξεων και αγαθών χωρίς, ακόμα και όταν εισήγαγε τις όποιες τεχνολογικές 
καινοτομίες, να τις αφομοιώνει δημιουργικά και να τις μετατρέπει σε αναπτυξιακούς παράγοντες. Πέραν 
της φωτογραφίας, που θεωρώ ότι αποτέλεσε τμήμα αυτής ακριβώς της κατηγορίας προϊόντων 
τουλάχιστον κατά τις πρώτες δυο δεκαετίες της εισαγωγής της στη χώρα, άλλο αντίστοιχο παράδειγμα, 
τηρουμένων των αναλογιών, αποτέλεσε ο σιδηρόδρομος, η εισαγωγή του οποίου καθυστέρησε 
εξαιρετικά στην Ελλάδα και ουδέποτε υπήρξε αναπτυξιακό έργο επικερδές και λειτουργικό για τη 



[69] 

 

ιδιαίτερο παλμό εμφάνιση σχετικών άρθρων, ιστοριών ή και γελοιογραφιών γύρω από τη νέα 

τέχνη, που με τέτοια συχνότητα συναντάμε σε άλλες χώρες, όπου η φωτογραφία δεν υπήρξε 

απλώς ένα καινοφανές τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά ενεχόταν και τροφοδοτούσε τη λαϊκή 

φαντασία και παράδοση, η οποία ήταν στενά συνδεμένη με τα ζητήματα της ρεαλιστικής 

απεικόνισης πολλούς αιώνες πριν. Αντιθέτως, στον ελληνικό έντυπο λόγο η φωτογραφία 

ουσιαστικά απουσίαζε. Μέχρι σήμερα τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν είτε 

διαφημιστικές ανακοινώσεις φωτογραφείων, σπανιότερα και προϊόντων, είτε τεχνικής υφής 

κείμενα, τα οποία πολλαπλασιάζονται προς το τέλος του 19ου αιώνα, μετά και την άνθιση της 

ερασιτεχνικής φωτογραφίας.  

      Εντούτοις, από τη δεκαετία του 1860 και μετά τόσο η ελληνική φωτογραφία όσο 

και ειδικότερα η ελληνική φωτογραφική προσωπογραφία202 θα αναπτυχθεί με ταχείς ρυθμούς. 

Από την περίοδο αυτή και για περίπου τριάντα χρόνια η φωτογραφική προσωπογραφία θα 

ακμάσει στη χώρα, καθώς τα φωτογραφεία και η συνολική ζήτηση υπερδιπλασιάζονται. 

Σαυτόχρονα, το επάγγελμα του φωτογράφου εδραιώνεται και σε άλλα αστικά κέντρα όπως η 

ύρος, ο Πειραιάς και η Πάτρα. Παράλληλα, η παραγωγή των προσωπογραφιών για το 

διάστημα αυτό διατηρεί μια δημιουργική ορμή, ακολουθώντας πιστά τα ξένα πρότυπα. Σο 

1859 διοργανώνονται στη χώρα τα πρώτα Ολύμπια, που συνδέονται τόσο με  μια προσπάθεια 

αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας, επιδίωξη που σχετιζόταν με την αρχαία 

παράδοση και ήταν σύμφωνη με το πνεύμα αρχαιολατρίας που κυριαρχούσε την περίοδο 

εκείνη, όσο και με την ανάπτυξη και πρόοδο της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, καθώς και, 

ευρύτερα, με τον  ευρωκεντρικό προσανατολισμό που επιδιωκόταν για τη χώρα. Οι εκθέσεις 

των Ολυμπίων, για τις οποίες αρχικά υπήρξε η πρόθεση να οργανωθούν σε ετήσια βάση αλλά 

εν τέλει μόνο τέσσερις φορές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα203,  

φιλοδοξούσαν να αποτελέσουν το αντίστοιχο ελληνικό παράδειγμα των διεθνών και κυρίως των 

τοπικών βιομηχανικών εκθέσεων που διοργανώνονταν στα ευρωπαϊκά κράτη το πρώτο κυρίως 

                                                                                                                                                                                          
χώρα, βλ. Αλέξης Πολίτης, Ρομαντικά χρόνια ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830 – 1880, 
Αθήνα, 2003, εκδ. Ε.Μ.Ν.Ε.– Μνήμων, σελ. 21-22, πρβλ. Φριστίνα Αγριαντώνη, «Οικονομία και 
εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο Εισαγωγή στην Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία, (18ος -
20ος αιώνας), εκδ. Συπωθήτω, Αθήνα, 1999, σελ.157 [στο εξής: Αγριαντώνη-1999].  

202 Πέραν των Ολυμπίων του 1859, το 1861 διοργανώθηκε σε κατάστημα στην οδό Πανεπιστημίου 
έκθεση φωτογραφικών πορτραίτων στην οποία συμμετείχαν Έλληνες φωτογράφοι από την πρωτεύουσα 
και την επαρχία, βλ. εφημ. Αθηνά, 26 Ιουλίου 1861, φ. 2999, Έτος Λ΄, σελ.  4, στο Μαρία Δ. 
Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 302-303.  

203 Σα Ολύμπια οργανώθηκαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1859, για να επαναληφθούν 
διαδοχικά το 1870, 1875 και 1888.  
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μισό του αιώνα204. Η φωτογραφία συμπεριλήφθηκε στις εφαρμοσμένες τέχνες τις σχετικές με 

την τυπογραφία, ενώ εκ των έξι συνολικά συμμετεχόντων στον τομέα αυτό οι τρεις σχετίζονταν 

με τα περίπου πέντε φωτογραφικά στούντιο που εδράζονταν την περίοδο εκείνη στην 

πρωτεύουσα205.   

την αυγή του 1860 στην Ελλάδα λειτουργούσαν έξι στούντιο στην Αθήνα, ένα στον 

Πειραιά και από ένα στη ύρο και στην Πάτρα206. Μια δεκαπενταετία μετά στον πανελλαδικό 

εμπορικό κατάλογο του Μιλτιάδη Μπούκα που εκδίδεται το 1875 τα φωτογραφεία στην 

Αθήνα έχουν φτάσει τα εννέα, μόλις ένα για τον Πειραιά και πέντε για τη ύρο207. Η 

καταμέτρηση όμως αυτή ελάχιστη αξιοπιστία μπορεί να διαθέτει εξαιτίας της έλλειψης 

προηγούμενων αντίστοιχων δεδομένων. Σαυτόχρονα η πιθανή καταβολή αντιτίμου για τις 

                                                                 
204 Η ιδέα της αναβίωσης των Ολυμπιακών Αγώνων υπήρξε του Παναγιώτη ούτσου, τη δεκαετία του 
1840, ο οποίος τότε διατελούσε σύμβουλος του Τπουργείου των Εσωτερικών. Η χρηματοδότηση για  

την υλοποίησή τους πραγματοποιήθηκε την επόμενη δεκαετία από τον ομογενή Ευάγγελο Ζάππα. Για 
την πραγμάτωσή τους ο Γάλλος αρχιτέκτονας Μπουλανζέ κατασκεύασε ένα πρόχειρο ξύλινο κτίριο που 
δεν εντυπωσίασε και όπου, μεταξύ άλλων, συμφώνα με το πνεύμα της εποχής, εκτέθηκαν μαζί με τα 
βιομηχανικά, αγροτικά και καλλιτεχνικά προϊόντα. υνολικά συμπεριλήφθησαν 23 διαγωνιζόμενες 
κλάσεις στο πρότυπο της Παγκοσμίου Έκθεσης του 1855. Η φωτογραφία συμμετείχε στην κλάση 20, η 
οποία έφερε το γενικό τίτλο: «χέδιον και πλαστική εφηρμοσμένη εις την βιομηχανίαν, Συπογραφία, 
Λιθογραφία, Υωτογραφία κτλ.». Επιπροσθέτως στην ίδια κατηγορία διαγωνίζονταν και οι τεχνικές της 
τυπογλυπτικής, τυποποιίας, τυποχυτικής, τυπογραφικής, μελανοποιίας, καλλιγραφίας, ανθογραφίας, 
ξυλογραφίας, χαλκογραφίας, βιβλιοδεσίας, παιχνιοχαρτουργικής. Από τους συνολικά 1180 εκθέτες και 
τα 626 βραβεία που απονεμήθηκαν, στην κλάση 20 συμμετείχαν 32 εκθέτες και η φωτογραφία, η οποία 
αναφέρεται ως νεότατη εφεύρεση, παρά το γεγονός ότι μετρούσε ήδη είκοσι χρόνια ζωής, απέσπασε 
τέσσερα βραβεία και έναν έπαινο, επί συνόλου έξι συμμετοχών. Δηλαδή όλοι πλην ενός οι 
συμμετέχοντες βραβεύτηκαν (ο μόνος που δεν απέσπασε διάκριση ήταν ο Λ. Δρόσος, για τον οποίο δε 
γνωρίζουμε λοιπά στοιχεία). Αργυρό μετάλλιο β΄ τάξεως απέσπασαν οι Δ. Κωνσταντίνου, Αθ. Κάλφας 
και Π. Μωραΐτης, χάλκινο ο Δημοσθένης Μητσάκης, ο οποίος αναφέρεται ως αυτοδίδαχτος και 
πιθανώς επρόκειτο για ερασιτέχνη και έπαινο απέσπασε ο Βασίλης Αργυριάδης. Βλ. στο: Φ.., Ολύμπια 
του 1859: Εκθέσεις των Ελλανοδικών δημοσιευθείσαι υπό την διεύθυνσιν της επί των Ολυμπίων επιτροπής , 
Αθήνα, 1860, σελ. 93,95,  πρβλ. Μπόλης-2000, ό.π., σελ. 65-66, 71-72 και Ξανθάκης -2008, ό. π., σ. 
64.  

205 Αυτά ήταν: το φωτογραφείο του Υ. Μαργαρίτη (από το 1849), του Δ. Κωνσταντίνου (από το 1857), 
του Αθανασίου Κάλφα (1836 -;), ο οποίος είχε φτάσει από το Παρίσι , όπου και είχε διδαχτεί τη 
φωτογραφία, για να εργαστεί επαγγελματικά στην Αθήνα, από τον Οκτώβριο του 1859, με βοηθό  και 
πιθανότατα μαθητευόμενο τον Πέτρο Μωραΐτη (1832-1888), ο οποίος το Μάρτιο το 1860 θα ανοίξει 
δικό του φωτογραφικό στούντιο. Σο Νοέμβριο του 1859 θα ανοίξει επίσης φωτογραφικό εργαστήρι 
ευρωπαϊκών προδιαγραφών ένας ακόμα ξένος φωτογράφος ονόματι Carl Schiffer, ο οποίος πιθανότατα 
παρέμεινε στην ελληνική πρωτεύουσα έως και το 1861, ενώ ως φωτογράφος εργαζόταν το διάστημα 
αυτό και ο Henri Beck, που όμως δεν διέθετε επαγγελματικό στούντιο για προσωπογραφίες.     

206 Σα στοιχεία για το φωτογραφείο που κατά πάσα πιθανότητα οι αδελφοί όλων και Ξενοφών Βάθης 
άνοιξαν στον Πειραιά είναι αρκετά ελλιπή, εντούτοις υπολογίζεται ότι αυτό συνέβη περί το 1860. 
Επίσης το φωτογραφείο της ύρου ήταν ιδιοκτησία του Αθηναίου Γεώργιου Δαμιανού, ενώ εκείνο της 
Πάτρας του πύρου Μηλιώνη.  

207 Μιλτιάδης Μπούκας, Οδηγός Εμπορικός Γεωγραφικός και Ιστορικός των πλείστων κυριοτέρων πόλεων της 
Ελλάδος του Έτους 1875, εν Αθήναις, τυποίς «Ελληνικής Ανεξαρτησίας», 1875, σελ. 73-74, 304, 347.  
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όποιες σχετικές καταχωρήσεις ενδεχομένως να αποθάρρυνε κάποιους επαγγελματίες να 

διαφημιστούν μέσω του εν λόγω οδηγού. Σο επισφαλές, κατά την περίοδο εκείνη, επάγγελμα 

του φωτογράφου (βλ. κεφ. Β΄ σελ.31-32), που οδηγούσε συχνά σε βραχύβιας διάρκειας 

επαγγελματικές ενασχολήσεις, σε συνδυασμό με τις συχνές και συνεχείς μετακινήσεις διαφόρων 

τυχοδιωκτών φωτογράφων σε εθνικό ή ακόμα και υπερεθνικό επίπεδο αλλά και η συνεχής 

κινητικότητα στο χώρο των συνεργασιών208 συνέβαλαν στη συχνή διακύμανση του αριθμού των 

φωτογραφείων στα διάφορα αστικά κέντρα, γεγονός που σήμερα καθιστά εξαιρετικά δυσχερή 

την όποια προσπάθεια καταμέτρησής τους. Ενδεχομένως μια συγκριτική ανάγνωση των 

πληθυσμιακών απογράφων, των στοιχείων από τις διαφημιστικές καταχωρήσεις, που από τη 

δεκαετία του ’60 καθιερώνονται ως επιχειρηματική τακτική και των εμπορικών οδηγών να 

συνέβαλε σε μια περισσότερο ολοκληρωμένη εικόνα. Ένα παράδειγμα, το οποίο μας βοηθά να 

υπολογίσουμε και ταυτόχρονα να αναλογιστούμε γύρω από τα πολλαπλά προβλήματα που 

προκύπτουν από τη χρήση τέτοιων απογραφικών στοιχείων αποτελούν οι πόλεις του Πειραιά 

και της ύρου. τον Πειραιά το 1875 καταγράφεται ένα μόλις φωτογραφείο στην επωνυμία . 

Βάθης, παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό από διαφημιστική καταχώρηση στην εφημερίδα 

Αυγή πως το 1864 άνοιξε στην πόλη και ένα δεύτερο φωτογραφείο από το Φρήστο Βαμβακά, 

μαθητή του Ξενοφώντα Βάθη, ο οποίος από το 1860 διέθετε ένα από τα μεγάλα στούντιο των 

Αθηνών209. Δε γνωρίζουμε δυστυχώς για πόσο χρονικό διάστημα λειτούργησε το εν λόγω 

φωτογραφείο. Ένα άλλο χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η ύρος, όπου στον 

εμπορικό οδηγό του 1875 αναφέρονται συνολικά 5 φωτογραφεία, ενώ 4 αντίστοιχα εργαστήρια 

και 12 φωτογράφοι συμπεριλαμβάνονται στην απογραφή του νησιού που είχε πραγματοποιηθεί 

πέντε μόλις χρόνια νωρίτερα210. Εάν συγκρίνουμε τα δυο αυτά τεκμήρια θα διαπιστώσουμε 

σημαντικές αποκλίσεις που αποκαλύπτουν, μεταξύ άλλων, την ταχύτητα με την οποία άνοιγαν 

και έκλειναν τα φωτογραφικά εργαστήρια την περίοδο εκείνη (βλ. πίνακα 8 παρ. Β΄).    

                                                                 
208 Πολλές υπήρξαν οι περιπτώσεις συνεργασιών δυο ή και περισσότερων φωτογράφων τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στον ελληνικό χώρο. Επίσης συχνές υπήρξαν και οι συγχωνεύσεις φωτογραφικών 
επιχειρήσεων, γεγονός που καθιστά ακόμα δυσκολότερο τον, εκ των υστέρων, σχηματισμό ενός 
πληρέστερου καταλόγου με τα φωτογραφεία που εργάστηκαν την περίοδο εκείνη στην Ελλάδα. 
Ενδεικτικά σημειώνω εδώ μερικές περιπτώσεις συνεργασιών όπως εκείνη του Υ. Μαργαρίτη με τον 
Ιωάννη Κωνσταντίνου και αργότερα με τον Ιωάννη Λαμπάκη, του Αθ. Κάλφα με τους Π. Μωραΐτη και 
Ξ. Βάθη,  του Ξ. Βάθη με το Γ. Δαμιανό, αλλά και τη συγχώνευση δυο φωτογραφείων σε ένα, όπως 
συνέβη στην περίπτωση των φωτογραφείων Υρ. Δεσίπρη και π. Βενιού στη ύρο το 1871. Για το 
αντίστοιχο φαινόμενο στο εξωτερικό, βλ. McCauley- Madness, ό.π., σελ. 56-69.  

209 Εφημ.  Αυγή,  Σρίτη 17 Νοεμβρίου 1864, Έτος Ζ, αρ. 1316, σελ. 4.  

210 Βλ. σχετικά με την απογραφή του 1870 στο Μάνος Ελευθερίου, Ενθύμιον ύρου, Αθήνα, 1993, εκδ. 
Γνώση, σελ. 37.  
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Με εξαίρεση τους Δαμιανό, Βενιό και Βλαχάκη, οι υπόλοιπες εγγραφές διαφέρουν. 

Παράλληλα είναι σήμερα γνωστό από σχετικές διαφημίσεις στον Σύπο, καθώς βεβαίως και από 

το ίδιο το φωτογραφικό υλικό, ότι κατά την περίοδο εκείνη στη ύρο εργάστηκαν ανά  

διαστήματα και οι Ιωάννης Δ. Φρυσοφός, Δ.Ν. Νικολαΐδης, Υραγκίσκος Δεσίπρης211, καθώς  

και ξένοι φωτογράφοι όπως ο ικελός χημικός και φωτογράφος  Guglielmo Weintrauss, που 

διέμεινε για ένα διάστημα στο νησί212. Σο παράδειγμα της ύρου τις δεκαετίες του ’60 και 70, 

εντούτοις, είναι ενδεικτικό για την πρόοδο και άνθιση του φωτογραφικού επαγγέλματος στην 

Ελλάδα. τις ελληνικές επαρχιακές πόλεις, εκτός πλέον από τους διερχόμενους και 

περιστασιακούς φωτογράφους της προηγούμενης δεκαετίας με τα πρόχειρα καταλύματα, την 

δεκαετία του 1860, και παρά το γεγονός ότι η παραπάνω τακτική δεν εγκαταλείπεται, 

δημιουργούνται τα πρώτα μόνιμου χαρακτήρα στούντιο, των οποίων η κύρια ενασχόληση 

υπήρξε η προσωπογραφία. την Ερμούπολη, το πιο σημαντικό λιμάνι και αστικό κέντρο της 

χώρας με συνεχείς και συχνές συναλλαγές τόσο με τη Δύση όσο και με την Ανατολή,  τα 

φωτογραφεία, των οποίων ο αριθμός περιστασιακά έφτασε και κάποτε ξεπέρασε τα επτά επί 

πληθυσμιακού συνόλου 23.000 κάτοικων, συναγωνίζονταν σε ποιότητα αυτά της Αθήνας, 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας213.  

την πρωτεύουσα, εντούτοις, ο ανταγωνισμός μεταξύ των φωτογράφων αυξήθηκε 

κατακόρυφα, καθώς τα στούντιο, που διεκδικούσαν μια εκ των πραγμάτων περιορισμένη 

κοινωνικά και πληθυσμιακά πελατεία, άγγιξαν περιοδικά, έως και το 1879, σε διάστημα δηλαδή 

περίπου είκοσι χρόνων, τα είκοσι δύο. Ενδεικτικά, το 1879 ο συνολικός πληθυσμός της 

Αθήνας, αν και είχε αυξηθεί σημαντικά214, δεν ξεπερνά τους 65.500 κατοίκους215. Μια 

                                                                 
211 Ο Υραγκίσκος Δεσίπρης (1808 - ;) ήταν γιος του αγιογράφου και φωτογράφου Δημητρίου Δεσίπρη , 
ο οποίος εργαζόταν στην Κων/πολη. ύμφωνα με αναγγελία του ιδίου στην εφημερίδα Ερμούπολης, το 
Δεκέμβριο του 1865, άνοιξε φωτογραφείο στη ύρο απέναντι από το Ναό της Μητροπόλεως, όπου 
μεταξύ άλλων, δεχόταν και παραγγελίες για αγιογραφίες, καθώς και άλλες σχετικές με τα εκκλησιαστικά 
εργασίες. Δε γνωρίζουμε πότε έκλεισε την επιχείρησή του, πάντως στην απογραφή του 1870 δεν 
αναγράφεται το όνομά του, ενώ ένα μόλις χρόνο αργότερα, τον Αύγουστο του 1871, τον βρίσκουμε να 
συνεταιρίζεται, αναλαμβάνοντας συντροφικώς, όπως αναφέρεται στη σχετική καταχώρηση, τη διεύθυνση 
του φωτογραφείου του πυρίδωνα Βενιού. Σαυτοχρόνως συνέχιζε και την ενασχόλησή του με την 
αγιογραφία. Εφημ. Ερμούπολις, 24 Δεκεμβρίου 1865, αρ. 69., πρβλ. Εφημ. Πανόπη, 12 Αυγούστου 
1871, Έτος Α΄, αρ.14, πρβλ. Ελευθερίου, ό.π., σελ.37.  

212 Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 103.  

213 Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την περίοδο εκείνη δυο ήταν τα φωτογραφεία στη χώρα που έφεραν 
τον τίτλο του Βασιλικού Υωτογραφείου, εκείνο του Πέτρου Μωραΐτη στην Αθήνα, από το 1864, και του 
Γεωργίου Δαμιανού στη ύρο, από το 1878 περίπου.  

214 Επί παραδείγματι, το 1853 οι κάτοικοι της πρωτεύουσας έφταναν τους 30.590. Σο 1879 είχαν 
επομένως διπλασιαστεί.  
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καταγγελία στην εφημερίδα Αυγή από τον Αθηναίο έμπορο Φ.Γ. Δρακόπουλο το 1864 

μεταφέρει, πέραν της όποιας εμπάθειας, την ατμόσφαιρα του ανταγωνισμού και των 

συγκρούσεων μεταξύ των μεγαλυτέρων φωτογραφείων της πόλης: «Δημοσιεύσατε, παρακαλώ, 

κύριε συντάκτα, ότι ο Κύριος Πέτρος Μωραΐτης φωτογράφος εν Αθήναις και άνωθεν του 

καταστήματος The Minirve εισήλθεν εις το αυτό κατάστημα και αφού με εξύβρισε με λέξεις, 

αίτινες χαρακτηρίζουσι τον άνθρωπον, με ηπείλησεν ότι ήθελε μου σπάσει τα πλευρά αν… η 

αιτία δε ήτο διότι επήνεσα τα έργα του κυρίου Ξ. Βάθη. Λοιπόν λέγω του Κ. Πέτρου 

Μωραΐτου ότι όσον μέγας και πλούσιος αν είναι, δεν δύναται να εγγίση ουδένα των ανθρώπων, 

διότι ειρισκόμεθα υπό νόμους, και ότι δεν εξαρτάται από εμέ η σύστασις των καταστημάτων 

του Μωραΐτου ή του Βάθη, αλλά από τα έργα εκάστου. Ως εκ τούτου παρακαλώ τον Κύριον 

Π. Μωραΐτην να μη φέρεται τόσον βαναύσως εισερχόμενος εις καταστήματα και εξυβρίζων τον 

κόσμον επαιρόμενος εις τα ολίγα τα οποία απήλαυσε με την σύστασιν του ενός και του άλλου 

και δεικνύων ούτω αχαριστίαν και ποταπότητα»216.  

Οι φωτογράφοι και τα εργαστήριά τους 

ε ό,τι αφορά την κοινωνική και επαγγελματική προέλευση των φωτογράφων, κατά 

την πρώτη περίοδο της ελληνικής φωτογραφίας παρατηρείται μια κάποια αντιστοιχία με εκείνη 

της ευρωπαϊκής. Επί παραδείγματι, οι πρώτοι που ασχολήθηκαν στη χώρα με τη φωτογραφία 

προέρχονταν τόσο από τον επιστημονικό (Λάνδερερ) όσο και από τον καλλιτεχνικό χώρο 

(Μαργαρίτης). Με εξαίρεση τους ξένους φωτογράφους που έφτασαν και εργάστηκαν περιοδικά 

στη χώρα τη δεκαετία κυρίως του 1840-50217, οι πρώτοι Έλληνες φωτογράφοι προήλθαν 

                                                                                                                                                                                          
215Παρατηρούμε επομένως, στο βαθμό που τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, ότι 
κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή υπήρξε μια αναλόγια μεταξύ των δυο πόλεων , Αθήνας και ύρου, 
που δε θα επαναληφθεί ξανά και η οποία στηρίχτηκε στην ακμάζουσα αστική τάξη της δεύτερης. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι κατά το υπέρτατο όριο της πληθυσμιακής αύξησης, καθώς μετά από το 1870 θα 
αρχίσει σταδιακά να παρακμάζει, η ύρος αναλογικά με το μέγεθός της, σε κάποιες χρονικές 
περιόδους, κατόρθωσε να έχει περίπου ανάλογο αριθμό φωτογραφείων με την Αθήνα.   

216 Εφημ. Αυγή, Παρασκευή, 14 Αυγούστου 1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1248, σελ.4. Σο κείμενο αυτό αποτελεί 
μια πολύτιμη πηγή, καθώς αποκαλύπτει, μεταξύ άλλων, το διάχυτο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για 
τις παραγόμενες εκ των φωτογραφείων εικόνες. Εντούτοις, καθώς δεν είναι γνωστές οι διαπροσωπικές 
σχέσεις αλλά και τα κίνητρα μεταξύ των δυο γειτόνων και εμπόρων, πρέπει να διατηρηθεί μια 
επιφύλαξη, αν και είναι μάλλον απίθανο το επεισόδιο να ήταν εντελώς φανταστικό. Σέλος, ανακύπτουν 
επιπρόσθετα συμπεράσματα όσον αφορά τη φήμη και την επιτυχία του Πέτρου Μωραΐτη.    

217 την κατηγορία αυτή δε θα συμπεριλάβω και τις περιπτώσεις των ελληνικής καταγωγής Οθωμανών 
υπηκόων φωτογράφων, όπως, επί παραδείγματι, τον Αθ. Κάλφα, ο οποίος καταγόταν από την 
Κων/πολη και εργάστηκε για ένα διάστημα (1859-1862) στην Αθήνα, για το λόγο ότι η παρουσία τους 
δεν υπήρξε συνεχής. Επιπλέον, για τις περιπτώσεις των ξένων φωτογράφων, η Ελλάδα δεν υπήρξε τόσο 
δελεαστική αγορά, ώστε να προσελκύσει δεξιοτέχνες του είδους από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. τη 
χώρα έφτασαν κυρίως επαρχιακοί φωτογράφοι δεύτερης διαλογής, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των 
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κυρίως από το χώρο των εικαστικών τεχνών. Μεταξύ των τριών πρωιμότερων περιπτώσεων της 

ελληνικής φωτογραφίας, επί παραδείγματι, οι δυο υπήρξαν αποδεδειγμένα ζωγράφοι218. Ση 

δεκαετία του 1860 (και αισθητά λιγότερο κατά την επόμενη) καταγράφονται μεταξύ των 

δεκαεπτά γνωστών σήμερα νέων φωτογράφων στην πόλη των Αθηνών τρεις επιβεβαιωμένες 

περιπτώσεις ζωγράφων καθώς και ένας αρχιτέκτονας219. Παράλληλα, από τους φωτογράφους 

                                                                                                                                                                                          
οποίων υπήρξε ο Perraud, που, αν δε δίδαξε, ενδεχομένως βοήθησε το Υ. Μαργαρίτη να αποκτήσει 
μια πρακτική- τεχνική εμπειρία με το νέο μέσο.    

218 Αναφέρομαι στις περιπτώσεις των Υ. Μαργαρίτη, Δ. Κωνσταντίνου και Π. Μωραΐτη. Για το Δημ. 
Κωνσταντίνου δυστυχώς δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία. Είναι πιθανό να είχε κάποιες γνώσεις 
ζωγραφικής, όπως είναι επίσης πιθανό να ανήκε στην κατηγορία των ομογενών Ελλήνων, καθώς 
εικάζεται ότι μοίραζε το χρόνο του μεταξύ Αθήνας και Παρισίων. Η μεγάλη ζήτηση εικόνων από τις 
ελληνικές αρχαιότητες υπήρξε το έναυσμα, για να ανοίξει ο Δημ. Κωνσταντίνου το δεύτερο 
φωτογραφείο στην Αθήνα γύρω στα 1857. Πιθανολογείται επίσης ότι έμαθε τη φωτογραφική τέχνη είτε 
στη Γαλλία είτε από τον Άγγλο φωτογράφο James Robertson, ο όποιος βρέθηκε στην Αθήνα το 
διάστημα 1854-55. ε κάθε περίπτωση πάντως υπήρξε καλός γνώστης της φωτογραφικής τεχνικής και 
διέθετε αισθητικό κριτήριο, όπως μαρτυρούν τα πολυάριθμα τοπία του αλλά και μερικές 
προσωπογραφίες (εικ. 137, 138, 281, 361). Σο γεγονός ότι δεν επιδόθηκε ιδιαιτέρως στη λήψη 
πορτραίτων υπήρξε αρκετά παράδοξο για την εμπορική τακτική της εποχής και συνηγορεί υπέρ της 
σποραδικής παρουσίας του στη χώρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης (1832-1888) υπήρξε μαθητής του Υ. 
Μαργαρίτη στο χολείο των Σεχνών, όπου και ειδικεύτηκε στο είδος της υδατογραφίας. Σο 1859 θα 
συνάψει μια βραχύβιας διάρκειας συνεργασία με τον Αθ. Κάλφα (μέχρι το 1860), στο τρίτο κατά σειρά 
φωτογραφείο των Αθηνών. Ο Μωραΐτης είναι πιθανόν να εργάστηκε εκεί ως ζωγράφος, 
αναλαμβάνοντας τις επιζωγραφίσεις. Η εμπειρία και οι γνώσεις που απέκτησε στη φωτογραφία κατά τη 
συνεργασία του με τον Κάλφα, σε συνδυασμό με τα μαθήματα που είχε παρακολουθήσει στο χολείο 
των Σεχνών, του επέτρεψαν το 1860 να ανοίξει το δικό του φωτογραφείο. Η πιθανότητα ο Μωραΐτης να 
είχε αναλάβει μια εξειδικευμένη ασχολία στο φωτογραφείο του Αθ. Κάλφα ενδυναμώνεται από 
μεταγενέστερες ανάλογες συνεργασίες του Αθ. Κάλφα, ο οποίος το 1861 θα  συνεργαστεί με έναν 
ακόμα ζωγράφο, το Νίκο Υαρμακίδη (1835- ;). τη σχετική ανακοίνωση στον Σύπο οι δυο συνεργάτες 
δηλώνουν: «Οι Κ.Κ. Ν. Κάλφας φωτογράφος και ο Ν. Υαρμακίδης ζωγράφος λαμβάνουσι την τιμήν 
να ειδοποιήσωσι το κοινόν της πρωτευούσης ότι συνέστησαν φωτογραφικόν κατάστημα κατά την οδόν 
Ερμού εντός του Ξενοδοχείου Απόλλωνος. Κατασκευάζουσι δέ εικόνας χρωματισμένας και μέ 
διαφόρου μεγέθους, καθώς και επισκεπτήρια άπαντα εις μετριωτάτας τιμάς. Οι βουλόμενοι 
προσελθέτωσαν από της 8ης Π.Μ. ώρας μέχρι της 12ης, βέβαιοι όντες ότι θέλουν μείνει καθ’ όλα 
ευχαριστημένοι», εφ. Αυγή,  Πέμπτη, 13 Ιουλίου 1861, έτος Ε΄, αρ.874.   

219 Αν και τα στοιχεία αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθούν πλήρη. Γίνεται, εντούτοις, 
προσπάθεια κατηγοριοποίησης προκειμένου να προκύψουν ορισμένα συμπεράσματα για τον αριθμό 
και την κατάσταση των Ελλήνων φωτογράφων της περιόδου, με βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες. Για 
πολλούς και σημαντικούς φωτογράφους της πρωτεύουσας, όπως ο Ξεν. Βάθης, δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία καθιστώντας τα όποια συμπεράσματα επισφαλή και δεκτικά στην 
περαιτέρω έρευνα. Επίσης την ιδιότητα του ζωγράφου και φωτογράφου διαφήμιζε και ο ξένος 
φωτογράφος Carl Schiffer, καθώς και ο πύρος Μηλιώνης (1837-1910) που καταγόταν από τα 
Επτάνησα και συγκαταλέγεται στην παραπάνω κατηγορία. Σο 1861 θα μεταφέρει την επιχείρησή του 
στην Αθήνα, ενώ ο Ιωάννης Κωνσταντίνου υπήρξε και αυτός ένας από τους μαθητές του Υ. Μαργαρίτη 
στο χολείο των Σεχνών, όπου εκπαιδεύτηκε στις τεχνικές της ιχνογραφίας και κοσμηματογραφίας το 
διάστημα 1846-49. Είναι βέβαιο επίσης ότι παρακολούθησε τα μαθήματα φωτογραφίας που λάμβαναν 
χώρα στη σχολή το ίδιο διάστημα. Αργότερα, και για μια δεκαπενταετία (1850-65), δίδαξε ο ίδιος τα 
μαθήματα της ιχνογραφίας και της κοσμηματογραφίας στο Πολυτεχνείο. Περί το 1867 ξεκινά και η 
μακρόχρονη συνεργασία του με τον Υ. Μαργαρίτη, στο φωτογραφείο του οποίου παρέμεινε ως 
συνεταίρος έως και το 1883. Ο Παναγιώτης ωτηρόπουλος (1870-1880) υπήρξε μια ακόμα περίπτωση 
ζωγράφου και πιθανότατα απόφοιτου του χολείου των Σεχνών, καθώς στην ετήσια έκθεση του 1858 
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της ύρου την ίδια δεκαετία εντοπίζονται δυο ανάλογες περιπτώσεις220. Από το σημείο αυτό 

και έπειτα παρατηρείται, όπως ακριβώς συνέβη και στο εξωτερικό, μια διεύρυνση  αφενός της 

κοινωνικής και αφετέρου της επαγγελματικής προέλευσης των επαγγελματιών φωτογράφων (βλ. 

κεφ. Β΄ σελ.47, 48, 52). Σαυτόχρονα, δυο βασικές υποθέσεις είναι δυνατόν να υπογραμμιστούν: 

ότι όλοι οι φωτογράφοι της περιόδου πρέπει να ήταν εγγράμματοι, καθώς το μέσο απαιτούσε 

στοιχειώδεις γνώσεις γραφής, ανάγνωσης και βασικών υπολογιστικών ικανοτήτων και ότι ο 

κοινωνικός χώρος προέλευσης εκείνων που επέλεγαν τη φωτογραφία ως επάγγελμα ήταν, κατά 

κύριο λόγο, ο μεσοαστικός, με δυο εξαιρέσεις, τους Υ. Μαργαρίτη και Π. Μωραΐτη.  

Η προκατάληψη που στιγμάτισε την κοινωνική θέση του επαγγελματία φωτογράφου 

στον ευρωπαϊκό χώρο221 (βλ. κεφ. Β΄ σελ.32-33) δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση της 

Ελλάδας, ιδιαιτέρως κατά την πρώτη περίοδο της ανάπτυξής του, καθώς το επάγγελμα του 

φωτογράφου έχαιρε κάποιας ευρύτερης αποδοχής και θαυμασμού ως καινοφανές και 

ξενόφερτο. Κατάδηλο δε είναι τούτο στις περιπτώσεις των Υ. Μαργαρίτη και Π. Μωραΐτη. Ο 

Υ. Μαργαρίτης ήταν αστικής καταγωγής, ο παππούς και ο πατέρας του υπήρξαν έμποροι. Ο 

πατέρας του έχασε την περιουσία του κατά τα ταραγμένα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. 

Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους η οικογένεια θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα όπου τα 

δυο από τα έξι συνολικά αδέλφια Μαργαρίτη θα σπουδάσουν με υποτροφία του ελληνικού 

κράτους στο εξωτερικό222. Με την επάνοδό τους στη χώρα (1836 και 1837 αντίστοιχα) θα 

                                                                                                                                                                                          
βρίσκουμε το όνομά του μεταξύ των εκθετών. Σο 1865 ανοίγει και εκείνος φωτογραφείο στην Αθήνα. 
Σέλος, ο Κωνσταντίνος Ρωμαΐδης, ο μεγαλύτερος από τρία αδέλφια από την Κόνιτσα της Ηπείρου, που 
το 1876 θα ανοίξουν φωτογραφείο και στην Αθήνα, ήταν αρχιτέκτονας με σπουδές στην Ευρώπη, ο 
οποίος εξασκούσε παράλληλα με τη φωτογραφία και την τέχνη της αρχιτεκτονικής κτίζοντας διάφορα 
μέγαρα στην ελληνική πρωτεύουσα, βλ. Νεκρολογία, στο: Εθνικόν Ημερολόγιον κόκου, Έτος Β΄, 1897, 
σελ. 415-416. Μια άλλη περίπτωση φωτογράφου, για τον οποίο δεν είναι σήμερα σχεδόν τίποτα γνωστό 
και ο οποίος φαίνεται να εργάστηκε στην πρωτεύουσα το διάστημα 1860-70, ήταν και εκείνη του P. 
Rota (σύμφωνα με τον τρόπο που υπόγραφε τα πασπαρτού των cdv του). Αν και το όνομα Rota εδώ 
γράφεται με ένα –t, ίσως να υπάρχει κάποια σχέση με τον Ιταλό ζωγράφο P. Rotta, ο οποίος 
αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Πολυτεχνείου το 1858 ως ξένος καλλιτέχνης που βρέθηκε και 
εργάστηκε για ένα διάστημα στην πόλη. Πάντως ο Rota, κρίνοντας από τις υπάρχουσες φωτογραφίες 
με τη χειρόγραφη υπογραφή στο εμπρόσθιο κάτω μέρος (P. Rota phot. athénes), προσπάθησε και 
ενδεχομένως κατόρθωσε να διατηρήσει για κάποια χρόνια ένα οργανωμένο στούντιο στην Αθήνα, όπως 
μαρτυρά η χρήση σκηνογραφίας στις προσωπογραφίες του (εικ.465), βλ. Λ. Καυταντζόγλου, Λόγος 
εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου τη 4η Μαΐου 1858, Αθήνα, 1858, Συπογρ. 
Λάζαρου Βιλαρά, σελ. 6, πρβλ. το ίδιο στο Πανδώρα, τομ. Θ΄, Υυλλ. 197, 1 Ιουνίου 1858, σελ.98.    

220 Σους Α.Ζ. Βλαχάκη και τον Υραγκίσκο Δεσίπρη.  

221 B. & P. Heathcote, ό.π. σελ. 14-15.  

222 Ο Υίλιππος και ο Γεώργιος Μαργαρίτης θεωρούνται σήμερα από την Ιστορία της Ελληνικής 
Σέχνης ως εισηγητές της δυτικής τεχνοτροπίας στην Ελλάδα, καθώς υπήρξαν οι πρώτοι Έλληνες που 
εστάλησαν με υποτροφία του ελληνικού κράτους να σπουδάσουν την τέχνη της ζωγραφικής στο 
εξωτερικό (Ιταλία-Γερμανία και Γαλλία αντίστοιχα). Σα αδέλφια καλλιέργησαν μια κλασικιστική  



[76] 

 

διοριστούν ως καθηγητές στο Πολυτεχνείο223, ενώ, μεταξύ άλλων, θα διακοσμήσουν με 

τοιχογραφίες και τα ανάκτορα224. Επομένως ο Υ. Μαργαρίτης ήδη από το σύντομο διάστημα 

που ασχολήθηκε με τη ζωγραφική σχετίστηκε με την υψηλή αθηναϊκή κοινωνία και το 

παλάτι225. Άλλωστε στο φωτογραφείο του σύχναζαν μέλη της βασιλικής αυλής, της εγχώριας 

και «ετερόχθονης» αριστοκρατίας και της μεγαλοαστικής τάξης, που εξ ορισμού την εποχή 

εκείνη ήταν οι μόνοι πελάτες που μπορούσαν να πληρώσουν το αντίτιμο, ιδιαιτέρως κατά τη 

δεκαετία του 1850, των μεγάλων τυπωμάτων καλοτυπίας και αργότερα αλμπουμίνας, τα οποία 

συχνά επιζωγραφίζονταν με μεγάλη δεξιοτεχνία από τον ίδιο το φωτογράφο226.  

Ο Πέτρος Μωραΐτης από την άλλη καταγόταν από το χωριό Μέση της Σήνου και 

ήρθε στην Αθήνα σε μικρή ηλικία. Παρά τις σπουδές του στο Πολυτεχνείο θα στραφεί νωρίς 

προς τη φωτογραφία και το Μάρτιο του 1860 θα ανοίξει δικό του φωτογραφείο227. Η τεράστια 

επαγγελματική επιτυχία που σημείωσε στις αρχές του 1860 το φωτογραφείο Μωραΐτη 

οφειλόταν, μεταξύ άλλων, στο γάμο του με την Αθηνά Perl το 1863, γόνο γνωστής γερμανικής 

                                                                                                                                                                                          
προσέγγιση σύμφωνη με το ευρύτερο ιδεολογικό περιβάλλον της άρχουσας και, προσανατολισμένης 
στα δυτικά πρότυπα, τάξης. Βλ., Ανδρέας . Ιωάννου, Η Ελληνική Ζωγραφική 19ος αιώνας, Αθήνα, 1974, 
εκδ. Μέλισσα, σελ. 212, Νέλλη Μισιρλή, «Μετεπαναστατικά χρόνια: τα θέματα που απασχολούν τους 
ζωγράφους, είναι η προσωπογραφία και οι ήρωες του 1821», στην Καθημερινή, ενθ. Επτά Ημέρες, 
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1993, σελ. 9, Μιλ. Παπανικολάου, Η Ελληνική Σέχνη τον 18ο – 19ο αιώνα, εκδ. 
Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 2005, σελ. 77, Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 17-20, 33-40, επίσης Ευγένιος Δ. 
Ματθιόπουλος, «Εικαστικές τέχνες», στο Ιστορία της Ελλάδος του 20ου αιώνα 1900- 1992, Α2, Αθήνα, χ.χ., 
εκδ. Βιβλιόραμα, σελ. 311.    

223 Ο Υ. Μαργαρίτης διορίστηκε ως έμμισθος καθηγητής στο χολείο των Σεχνών το 1841 έως και το 
1863 και δίδαξε το μάθημα της στοιχειώδους ζωγραφικής, ενώ ο αδελφός του Γεώργιος δίδαξε στο ίδιο 
ίδρυμα αμισθί από το 1843 μέχρι και το 1852 το μάθημα της ανωτέρας ζωγραφικής και ελαιογραφίας, 
βλ. Κ. Μπίρης-1951, ό.π., σελ. 39-40, πρβλ. Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 44-45.   

224 Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 62-88.  

225. Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 41, υπ. 108.  

226 Για το Υίλιππο Μαργαρίτη βλ.: Μ. τ., «Μαργαρίτης Υίλιππος», λήμμα στο Λεξικό ελλήνων 
καλλιτεχνών  ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες, 16ος-20ος αιώνας, Αθήνα, 1997, εκδ. Μέλισσα, σελ. 56,  Άλκης 
Ξανθάκης, Υίλιππος Μαργαρίτης: ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, εκδ. Υωτογράφος, Αθήνα, 1990, του 
ιδίου, «Πρώτες φωτογραφήσεις 1839-1860: Η γέννηση της φωτογραφίας στην Ελλάδα και οι πρώτοι 
Έλληνες φωτογράφοι», Κ. Λιοντής, (επιμ.), «Απαθανατίζοντας την Ελλάδα», στην εφημ. Καθημερινή, 
ένθ. Επτά Ημέρες, Κυριακή 14 Ιουνίου 1998, σελ. 7, Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 45-53 και Μαρία Δ. 
Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 21-28, 138-144, 159-210, 248-299.   

227 «Ο Κ. Πέτρος Μωραΐτης, φωτογράφος και ζωγράφος, ειδοποιεί το . κοινόν της πρωτευούσης ότι 
εις την ιδίαν οικίαν του Κ. Κορομηλά υπ. Αρ. 41 και πλησίον της δημαρχίας οδός Ερμού, «εις ην μετά 
του κ. Αθ. Κάλφα συνεργάζετο μέχρι τούδε ως συνεταίρος» φωτογραφεί καθεκάστην από τις 9 ώραν 
π.μ. μέχρι τις 3 μ.μ. και με οποιονδήποτε καιρόν», Εφημ. Αυγή, αρ. 598, Σετάρτη 23 Μαρτίου 1860, 
σελ. 4,  δημοσιεύεται στο: Ξανθάκης-Μωραΐτης ό.π., σελ. 17.  
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οικογένειας βαρόνων εποίκων στη χώρα228. Είναι πολύ πιθανό ο γάμος αυτός να άνοιξε το 

δρόμο του νεαρού φωτογράφου προς το παλάτι, καθώς μαρτυρείται άλλωστε από την 

προσθήκη τον ίδιο χρόνο της επικεφαλίδας του βασιλικού φωτογράφου στις διαφημίσεις του. 

Ο Μωραΐτης τα επόμενα χρόνια θα διευθύνει την πιο επιτυχημένη φωτογραφική επιχείρηση 

της χώρας, καθώς τα έσοδά του ήταν τόσα, ώστε κατόρθωσε ήδη από το 1868 να ολοκληρώσει 

το κτίσιμο μιας μεγάλης οικίας επί της οδού Αιόλου όπου στεγάστηκε και το νέο του 

φωτογραφείο.  

Η τεράστια για τα ελληνικά δεδομένα επιτυχία του βασιλικού φωτογραφείου δεν ήταν 

μόνο αποτέλεσμα της συνεχούς και αδιάλειπτης παραγωγής πορτραίτων, που αναμφισβήτητα 

στην περίπτωση του συγκεκριμένου φωτογράφου αποτελούσαν τον κυριότερο όγκο της 

εργασίας του, αλλά και άλλων παράπλευρων εσόδων και δραστηριοτήτων229. Σο φωτογραφείο, 

που πιθανότατα είχε φτιαχτεί στα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, 

εμπορευόταν διάφορα είδη όπως φωτογραφικές μηχανές230, τοπιογραφίες, εικόνες 

παραδοσιακών ενδυμασιών αλλά και πορτραίτα διασήμων προσωπικοτήτων της εποχής, 

ελλήνων και ξένων231. Η πώληση προσωπογραφιών σε cdv αποτέλεσε μια από τις κύριες 

                                                                 
228 Άλκης Ξανθάκης, Η Ελλάδα του 19ου αιώνα με το φακό του Πέτρου Μωραΐτη, εκδ. Ποταμός, Αθήνα, 
2001, σελ. 11- 20, πρβλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 60-63.  

229 Επί παραδείγματι, ο Π. Μωραΐτης διαφήμιζε το φωτογραφείο του με ασυνήθιστη, για τα ελληνικά 
δεδομένα, συχνότητα στην εφημ. Αυγή από το 1860 μέχρι και το 1868, τα χρόνια δηλ. της 
επαγγελματικής του ανόδου, ενώ αργότερα η συχνότητά τους μειώνεται αισθητά. Εντούτοις και πέραν 
της συγκεκριμένης εφημερίδας οι αναφορές στο τύπο γύρω από το όνομα και τις δραστηριότητες του, 
τις βασιλικές επισκέψεις στο φωτογραφείο του κ.ά., υπήρξαν συνεχείς καθ’ όλη τη διάρκεια του αιώνα, 
πρβλ. Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 302-307.  

230 «ΜΗΦΑΝΑΙ ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑ διαφόρου μεγέθους και παν εργαλείον της τέχνης ταύτης 
πωλούνται παρά τω φωτογράφω Κ.Π. Μωραΐτη», Εφημ. Αυγή, έτος Ζ΄, αρ. 1345, Παρασκευή 1 
Ιανουαρίου 1865, σελ.4, πρβλ. εφημ. Αυγή , αρ. 691, άββατο 3 επτεμβρίου 1860.  
 
231 Δεν είναι γνωστό αν ο Μωραΐτης πλήρωνε ποσοστά τόσο στη βασιλική οικογένεια όσο και σε άλλες 
διασημότητες της εποχής του, για τη μαζική πώληση των πορτραίτων τους, όπως γινόταν, επί 
παραδείγματι, στο εξωτερικό (βλ. κεφ. Β΄ σελ.44). Αν και κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του 
φωτογραφείου κάτι τέτοιο ήταν μάλλον απίθανο, όμως από το 1863 και μετά γίνεται γνωστός και 
αναλαμβάνει τις φωτογραφίσεις της βασιλικής οικογένειας σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα. Έτσι η 
πώληση αντιτύπων υπήρξε γι’ αυτόν μια οργανωμένη και σταθερή πηγή εσόδων, «Εκ της πρωτοτύπου 
φωτογραφικής εικόνας του πρωθυπουργού κ. Κουμουνδούρου την οποίαν λίαν επιτυχώς έκαμεν ο 
βασιλ. φωτογράφος κ. Β. Μωραΐτης εξεδόθησαν πλείστα όσα αντίτυπα διά τε το εσωτερικόν και 
εξωτερικόν», βλ. Εφημ. Αυγή, 17 Ιουλίου 1865, Έτος Η΄, αρ. 1477. Ακόμα, είναι πολύ πιθανό να 
προμήθευε με αντίγραφα cdv διάφορα βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της επαρχίας, αποσπώντας 
ενδεχομένως ποσοστά επί των πωλήσεων, εφόσον τα βιβλιοπωλεία και οι εκδότες εμπορεύονταν 
ανάλογες εικόνες. Μια κάπως μεταγενέστερη ανακοίνωση μάς πληροφορεί σχετικά: «ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΑΙ 
ΠΡΙΓΚΗΠΙΗ ΟΥΙΑ Εις το περικαλλές βιβλιοπωλείον του κ. Βίλμπεργκ εκομίσθησαν 
ωραιόταται αι φωτογραφίαι της Μνηστής του Διαδόχου οφίας εις διάφορα μεγέθη, και εν όλω 15, 000 
Πωλούνται προς δρ. 1.50, 2 και 3», βλ. εφημ. Σο Άστυ, Έτος Γ΄, 18 επτεμβρίου 1888, αρ. 156, σ. 7. 
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ασχολίες του εργαστηρίου κυρίως τα τρία πρώτα χρόνια της σύστασης του, καθώς προκύπτει 

από ανάλογες διαφημιστικές ανακοινώσεις στον Σύπο της εποχής232. Σην ίδια περίοδο δε 

δίστασε να αντιγράψει προσωπογραφίες διασημοτήτων από το εξωτερικό και να τις 

κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά με τη δική του σφραγίδα, σύμφωνα άλλωστε με τη 

διαδεδομένη πρακτική της πειρατείας (πρβλ. κεφ. Β΄ σελ.45, υπ.126, 127). Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσωπογραφία του Πρίγκιπα Αλβέρτου Δούκα του 

Εδιμβούργου σε νεαρή ηλικία, της οποίας το πρωτότυπο ανήκε στον πολύ γνωστό Άγγλο 

βασιλικό φωτογράφο John E. Mayall (εικ.54-55)233. Μερικά χρόνια αργότερα βέβαια,  όταν το 

φωτογραφείο του ήταν το μεγαλύτερο και διασημότερο της χώρας, ο ίδιος δε δίστασε να 

καταγγείλει μέσω του Σύπου την ίδια ακριβώς πρακτική στο πρόσωπο ενός νεαρού 

φωτογράφου των Αθηνών ονόματι Γεώργιος Κολόμβος (ενεργός 1865-1880), ο οποίος είχε 

μόλις το 1867 ανοίξει το φωτογραφείο του στην Αθήνα234. Επίσης ο Π. Μωραΐτης περιοδικά 

ασχολείτο και με τη μεσιτεία ακινήτων εξασφαλίζοντας μια ακόμα πηγή εισοδημάτων235.  

                                                                 
232 «Ο Κ.Π. Μωραΐτης ειδοποιεί ότι ΥΩΣΟΓΡΑΥΙΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕ των αποθανόντων 
Αργυροπούλου, Δαμιανού και Κλίμακα ευρίσκονται παρ’ αυτώ και δίδει αντίτυπα εις τους 
επιθυμούντας. Οδός Αιόλου, αριθ. 904 αντίκρυ του ναού της Φρυσοσπηλαιοτίσσης», Eφημ. Αυγή, 
Σετάρτη 1 Υεβρουαρίου 1861, Έτος Ε΄, αρ.778.  

233 Ακόμα ένα παράδειγμα πειρατείας ή και συνεργασίας που σχετιζόταν με πορτραίτο διασήμου 
προσώπου βρέθηκε στα φωτ. αρχεία του Ε.Λ.Ι.Α. και απεικονίζει τη Βασίλισσα Όλγα σε νεαρή ηλικία, 
φωτογραφημένη από το βιεννέζικο στούντιο των αδελφών Συφόξυλων. Μια εκπληκτικά όμοια πόζα, 
μετά βεβαιότητας τραβηγμένη την ίδια μέρα στο ίδιο φωτογραφείο (πρβλ. κεφ. Δ΄ σελ.102) και η 
οποία φέρει τη σφραγίδα του Ξ. Βάθη οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η δεύτερη πιθανότατα αποτελεί 
ανατύπωση από το εν λόγω αθηναϊκό φωτογραφείο (εικ.56-57).  

234 «Ο κύριος Κολόμβος φωτογραφίσας εν βρέφος, έθεσεν εν τη φωτογραφία ‘Κωνσταντίνος Δούξ της 
πάρτης’ και εκποίει ταύτην ως δήθεν εικόνα του Διαδόχου. Ειδοποιώ όθεν το κοινόν ότι η γνησία 
εικών της Α. Τ. του Βασ. Πρίγκηπος ευρίσκεται και δίδεται εν τω φωτογραφείω μου, πάσα δε άλλη 
φωτογραφία μη φέρουσα την υπογραφήν μου, ή τον τίτλον μου δεν είναι γνησία. Ο φωτογράφος της 
Α.Μ. του Βασιλέως Π. ΜΩΡΑΙΣΗ»,  Εφημ. Αυγή, άββατο 19 Οκτωβρίου, 1868, Έτος ΙΑ΄, αρ. 
2979, σελ. 4. Ο Μωραΐτης όντας διάσημος πλέον φωτογράφος αντιμετώπιζε το πρόβλημα των 
πνευματικών δικαιωμάτων (βλ. κεφ. Β΄ σελ.45, υπ. 127), ζήτημα που τον απασχόλησε μέχρι και τα 
τελευταία χρόνια της ζωής του. Σο 1880 για παράδειγμα συμμετείχε στο πρώτο συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε στη χώρα γύρω από το φλέγον θέμα της τυποκλοπής και της πνευματικής 
ιδιοκτησίας, με πρόεδρο τον καθηγητή Βαρβάκη και συμμετέχοντες τους ακελλάριο, Α.Δ. Κυριακό, 
Ν. Λύτρα, κ.ά., βλ. Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 305, υπ.1191. υνήθως την περίοδο που 
εξετάζουμε στις φωτογραφίες που καταχωρούνταν στα έντυπα μέσα δεν αναγραφόταν το όνομα του 
φωτογράφου, γεγονός που διευκόλυνε την πειρατεία. Ο Μωραΐτης το 1884 θα επανέλθει για άλλη μια 
φορά στο ζήτημα διαμαρτυρόμενος για τις πολυάριθμες κλοπές και παραποιήσεις φωτογραφιών του, 
βλ. Εφημ. Νέα Εφημερίς, 21 Δεκεμβρίου 1884, φ. 356, Έτος Γ΄, σ. 7, στο Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., 
σελ. 305 και τις εικ.58-60, όπου η εικ.60 αποτελεί καταφανέστατη ανατύπωση από το φωτογραφείο του 
Υ. Παπαμήτρου παλαιότερης cdv (εικ.58) του Π. Μωραΐτη.   
235 «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΣΑΙ το επάνω πάτωμα της οικίας κειμένης όπισθεν της Σουρκικής Πρεσβείας, 
πλησίον των Φαυτείων, εις ο κατοικεί ο Γραμματεύς της Αγγλικής Πρεσβείας. Η διεύθυνσις εις τον Π. 
Μωραΐτην φωτογράφον», εφημ. Αυγή, 30 Αυγούστου 1871, Έτος ΙΔ΄, αρ. 2978. Βλ. και αντίστοιχες 
ανακοινώσεις για το διάστημα 1865-73 στην ίδια εφημερίδα: εφημ. Αυγή, 12 Αυγούστου 1865, Έτος 
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Σέλος, παρέδιδε μαθήματα φωτογραφίας επί πληρωμή, όπως άλλωστε έκαναν οι περισσότεροι 

φωτογράφοι της εποχής, είτε σε ομαδικά τμήματα είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα236.    

Αν και οι δυο περιπτώσεις που αναφέρθηκαν αποτελούν σίγουρα την κορυφή της 

ελληνικής φωτογραφίας, ιδιαιτέρως η περίπτωση του Π. Μωραΐτη οι πρακτικές που 

ακολούθησε προκειμένου να επιτύχει επαγγελματικά απαντώνται και σε αρκετούς άλλους 

φωτογράφους της περιόδου όπως οι Γεώργιος Δαμιανός, Ξενοφών Βάθης, αδελφοί Ρωμαΐδη 

(από τη δεκαετία του 1870) κ.ά. Ο Γ. Δαμιανός, σε αντίθεση με τους υπολοίπους, περιηγήθηκε 

αρκετά, καθώς το 1868237 τον βρίσκουμε στην Αθήνα σε συνεργασία με τον Ξ. Βάθη, ένα μόλις 

χρόνο μετά επιστρέφει στη ύρο, για να μετακινηθεί ξανά, το διάστημα 1883-85, πιθανότατα 

για την Κων/πολη, ενώ τέλος θα επιστρέψει στη ύρο για άλλη μια φορά μετά το 1885238. Οι 

μετακινήσεις αυτές δεν τον εμπόδισαν να διατηρήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα φωτογραφεία 

                                                                                                                                                                                          
Η΄, αρ. 1494, εφημ. Αυγή, 13 Ιουλίου 1871, Έτος ΙΔ΄, αρ. 2916., εφημ. Αυγή, 10 Αυγούστου 1873, 
Έτος ΙΣ΄, αρ. 3458, σ.4.  

236 Σα μαθήματα, όπως άλλωστε συνέβαινε και στο εξωτερικό, ήταν διαδεδομένη ασχολία ιδιαιτέρως 
των πρώτων ξένων φωτογράφων στην Ελλάδα. Ο A. Quinet, το 1851, ανακοίνωνε στον Σύπο ότι 
παρέδιδε στους ενδιαφερομένους μαθήματα δαγκεροτυπίας και ο Αθ. Κάλφας το 1860 διαφήμιζε 
επίσης την ιδιότητά του ως εκπαιδευτή, βλ. Ξανθάκη-2008, ό.π., σελ.71 και για Κάλφα, Εφημ. Αθηνά, 
Σετάρτη, 16 Νοεμβρίου 1860. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και μια ανακοίνωση του Ερρίκου Μπεκ 
το επτέμβριο του 1865, στην οποία ο φωτογράφος και εκδότης ανακοινώνει ότι σκοπεύει να 
παραδώσει μαθήματα φωτογραφίας και, για το σκοπό αυτό, θα οργανώσει τμήματα των 6 ατόμων. Σο 
κόστος κατά άτομο οριζόταν στις 50 δρχ. Επίσης, ένας από τους διασημότερους φωτογράφους των 
Αθηνών την περίοδο εκείνη, ο Ξ. Βάθης, οργάνωσε τμήμα εκμάθησης της φωτογραφικής τέχνης ένα 
μόλις χρόνο αργότερα, και το κόστος κατ΄ άτομο ανερχόταν στις 200 δρχ., εξαιρετικά υψηλό ποσό για 
την εποχή, αν υπολογίσουμε ότι το μέσο ημερομίσθιο το 1866 ήταν περίπου 2.50 δρχ., ενώ την ίδια 
περίοδο το ψωμί στοιχίζει 0.23 δρχ. το κιλό. τον τιμοκατάλογο του παντοπωλείου των Κ. Θεοδώρου-
Αγγελοπούλου στην Αθήνα του 1861, επί παραδείγματι, το λάδι (η οκά) αναλογεί σε 1.80 δρχ. και τα 
σπαρματσέτα 1.20 δρχ. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τα μαθήματα του κ. Βάθη παρακολούθησαν μόλις 
πέντε άτομα. Η διδασκαλία της φωτογραφίας ήταν επομένως μια δαπανηρή ενασχόληση, προσιτή μόνο 
στους εύπορους αστικούς κύκλους, καθώς και ένα σημαντικό έσοδο για τους φωτογράφους, βλ. εφημ. 
Αυγή, 30 επτεμβρίου 1865, Έτος Η΄, αρ. 1531, εφημ. Αυγή, Σετάρτη, 6 επτεμβρίου 1861, Έτος Ε΄, 
αρ. 904, και Σσουκαλάς-1979, ό.π., σελ. 25 και εφημ. Εθνοφύλαξ, 29 Οκτωβρίου 1866, φ. 1110, Έτος 
Ε΄, στο Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 307.     

237 «ΕΙΔΟΠΟΙΗΙ: Οι υποφαινόμενοι ειδοποιούμεν το κοινόν ότι αι εργασίαι του νέου 
φωτογραφείου μας ήρχισαν∙ εργαζόμεθα δε με όποιον δήποτε καιρόν, συννεφώδη, ηλιακόν και 
βροχερόν, από της 9 π.μ. μέχρι της 4 μ.μ. ΒΑΘΗ και ΔΑΜΙΑΝΟ», Εφημ. Αυγή, αββάτο 14 
Δεκεμβρίου 1868, Έτος ΙΑ΄, αρ. 2316, σελ.4. Μέχρι τώρα η συνεργασία των δυο φωτογράφων 
υπολογιζόταν γύρω στα 1865. Σο νέο αυτό στοιχείο την τοποθετεί πλέον με βεβαιότητα στα τέλη του 
1868, γεγονός που υποδεικνύει, μεταξύ άλλων, ότι υπήρξε εξαιρετικά βραχύβια. Βλ. Άλκης Ξανθάκης, 
«Αδελφοί Βάθη», στο Υωτογράφος, τχ. 181, Ιανουάριος 2009, σελ. 58, πρβλ. του ιδίου, «Γεώργιος 
Δαμιανός: Υωτογράφος εν Ερμουπόλει», στο Υωτογράφος, τχ. 137, 2005, σελ. 73.   

238 Ξανθάκης-Δαμιανός, ό.π., σελ. 72 – 74.  
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της Ερμουπόλης καθώς και να εμπορεύεται μέσω αυτού, εκτός από κορνίζες, φωτογραφικά 

αντίγραφα και εξοπλισμό, μέχρι και βαφές μαλλιών, περούκες κ.ά239.  

Σο πρώτο φωτογραφικό εργαστήρι στην Ελλάδα υπήρξε υπαίθριο και στήθηκε στον 

κήπο της οικίας του Υ. Μαργαρίτη. Εκεί ο φωτογράφος πρέπει να εργάστηκε για περίπου τρία 

χρόνια πριν μεταφέρει το χώρο λήψης στο εσωτερικό της κατοικίας του240. Όπως μπορεί να 

παρατηρηθεί από τις υπάρχουσες φωτογραφίες (εικ.51, 246), στο υπαίθριο στούντιο είχε 

κατασκευάσει μια ξύλινη παράγκα, εντός της οποίας τοποθετούσε τα μοντέλα του καθώς και 

διάφορα άλλα εξαρτήματα συνοδευτικά της σύνθεσης, όπως χαλιά, αρχαία ανάγλυφα, 

προτομές, καρέκλες κ.ά. Η προχειρότητα τόσο της κατασκευής όσο και των λήψεων είναι 

εμφανής, καθώς ο φωτογράφος στις περισσότερες πόζες του δεν κατέβαλλε την παραμικρή 

προσπάθεια να καλύψει ή έστω κάπως να εξωραΐσει το υπάρχον σκηνικό. Σα υπαίθρια στούντιο 

στήνονταν κυρίως από περιφερειακές επιχειρήσεις στην επαρχία ή στα προάστια των μεγάλων 

ευρωπαϊκών πόλεων (βλ. κεφ. Β΄ σελ.48-49). το Βερολίνο, για παράδειγμα, όπου κατά το 

1842 λειτούργησαν δυο υπαίθρια στούντιο, αντικαταστάθηκαν με γυάλινες κατασκευές μόλις το 

επόμενο έτος241 (βλ. κεφ. Β΄ σελ.29). Σα υπαίθρια φωτογραφεία δεν τα συνιστούσαν ούτε τα 

εγχειρίδια, καθώς το άμεσο ηλιακό φως δημιουργούσε έντονες και ανεπιθύμητες φωτοσκιάσεις 

και ταυτόχρονα ταλαιπωρούσαν τα μοντέλα, τα οποία επιπλέον, όπως άλλωστε και ο ίδιος ο 

φωτογράφος, υπέμεναν τις όποιες καιρικές συνθήκες επικρατούσαν. ε μια προσπάθεια να 

σκιαγραφηθεί μια αναλογία με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, το γεγονός ότι το φωτογραφείο 

του Υ. Μαργαρίτη (υπαίθριο και αργότερα μέρος της κατοικίας του) αντιστοιχούσε σε φήμη 

και πελατεία τουλάχιστον για μια δεκαετία στα μεγάλα εργαστήρια των βουλεβάρτων καθιστά 

κατάδηλη τη χαοτική διαφορά.   

Πιθανότατα το πρώτο γυάλινο στούντιο στην Αθήνα να δημιουργήθηκε από τον Carl 

Schiffer το 1861 στην ταράτσα του παλαιού δημαρχιακού μεγάρου επί της οδού Ερμού. Σο 

νέο στούντιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών παρείχε τεχνικές διευκολύνσεις για τη δημιουργία 

ικανοποιητικών αποτελεσμάτων στην προσωπογραφία. ε σχετική ανακοίνωση στην εφημερίδα 

Αυγή διαβάζουμε: «ο υποφαινόμενος έχω την τιμήν να ειδοποιήσω το εβ. Κοινόν ότι 

εσύστησα αίθουσαν με υάλους, όπου οι φοιτώντες δύνονται να λάβωσιν οποιανδήποτε θέσιν 

                                                                 
239 Για να δώσω ένα απλό παράδειγμα πολλών αντίστοιχων δημοσιευμάτων στις συριανές εφημερίδες: 
«Γ. ΔΑΜΙΑΝΟ φωτογράφος της Β. Αυλής Απέναντι του Δημοτικού Ωρολογίου. Παρά τω ιδίω 
φωτογράφω ευρίσκεται και η βαφή των μαλλιών του περιφήμου χημικού των Παρισίων Laseun 
τιμημένη αντί δραχμ. νέων 5», εφημ. Πατρίς, Ερμούπολης αρ. 1194, 15 Ιουνίου 1889. 

240 Εφημ. Αιών, 14 Ιουνίου 1852, φ. 1266, Έτος ΙΔ΄, σ.4, στο Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σ. 254-255.   

241 H. & A. Gernsheim, ό.π., σελ.176.    
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προς φωτογράφησιν, ένθα και φως λίαν κατάλληλον υπάρχει προς εντελή εκτύπωσιν των 

αντικειμένων, άνευ της παραμικράς επιρροής των διαφόρων του καιρού μεταβολών»242. Σο 

γεγονός ότι ο Schiffer διαφημίζει αφενός την υάλινη κατασκευή και αφετέρου τα 

πλεονεκτήματα που αυτή προσέφερε υπογραμμίζει ότι το υάλινο στούντιο υπήρξε μια 

καινοτομία για την πόλη των Αθηνών, την οποία τα πέντε άλλα φωτογραφικά εργαστήρια 

προφανώς δε διέθεταν. Όπως προκύπτει από τις σχετικές καταχωρήσεις στον Σύπο, τα 

υπόλοιπα φωτογραφεία της πόλης την περίοδο εκείνη στεγάζονταν σε ορόφους και μεγάλα 

ψηλοτάβανα δωμάτια με πολλά περιμετρικά παράθυρα, όπως μας δείχνει η μοναδική μέχρι 

σήμερα γνωστή ξυλογραφία, που απεικονίζει το στούντιο του Π. Μωραΐτη (εικ.52).   

Σο πρόβλημα του χώρου ήταν σημαντικό, κυρίως για τις πολυπρόσωπες συνθέσεις, 

καθώς και για τη δημιουργία ευφάνταστων σκηνών με άμαξες, κήπους κτλ. που ήταν στη μόδα 

από τη δεκαετία του 1860 και κατασκευάζονταν από τα μεγάλα στούντιο της Ευρώπης (εικ. 

379). ε διαφήμισή του ο Π. Μωραΐτης περιγράφει στο κοινό το νέο του στούντιο στην οδό 

Αιόλου το 1865 σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Εκτός δε του φωτογραφικού δώματος 

(σπουδαστηρίου) εις ο δύναται εν συμπλέγματι 30 και επέκεινα πρόσωπα να φωτογραφή, έχει η 

οικία αυτή και κήπον ευρυχωρότατον, και οι βουλόμενοι να φωτογραφηθούν είτε εφ’ αμάξης 

είτε εφ’ ίππων δύνανται ευκολώτατα ν’ αποκτήσουν τούτο»243. Ο μεγάλος ‘αντίπαλος’ του 

Μωραΐτη, Ξ. Βάθης, μόλις μια πενταετία αργότερα (30 Μαΐου 1870) διέθεσε το στούντιό του 

στους μετόχους της Πιστωτικής Σράπεζας του Λαού, για να συνεδριάσουν244, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι το εν λόγω κατάστημα πρέπει να ήταν αρκετά ευρύχωρο και ίσως ανάλογων 

διαστάσεων με εκείνο του Π. Μωραΐτη. Πάντως, οι διαθέσιμες περιγραφές των στούντιο στην 

Ελλάδα είναι έως σήμερα αρκετά περιορισμένες. Δε γνωρίζουμε, για παράδειγμα, πώς ήταν η 

ακριβής διάταξη και συγκρότηση του χώρου, αν διέθεταν αίθουσες αναμονής, πωλητήριο, 

βιτρίνες, όπως τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά εργαστήρια Ελλήνων και ξένων φωτογράφων245.     

                                                                 
242 Εφημ. Αυγή, άββατο 10 Ιουνίου 1861, Έτος Ε΄, αρ.856.  

243 Εφημ. Αυγή, 7 επτεμβρίου 1865, Έτος, Η΄, αρ. 1515.  

244 Άλκης Ξανθάκης, «Αδελφοί Βάθη», στο Υωτογράφος, τχ. 181, Ιανουάριος 2009, σελ. 58. 

245 Επί παραδείγματι, είναι διαθέσιμες περιγραφές του εργαστηρίου που διατηρούσαν οι Κωνσταντίνος 
και Εμμανουήλ Συφόξυλοι στη Βιέννη. ε μια επιστολή του το 1868 ο Κωνσταντίνος Συφόξυλος 
σημειώνει: «…πρότινων μηνών το επεκτείναμεν χωρητικώς σημαντικά ολόκληρος οικία. Η αίθουσα της 
υποδοχής έχει πλάτος μεν 16 μήκος δε 22 ποδών. Προς δε δύω αιθούσας προς φωτογράφισιν, ένα 
δωματίσκον εργασίας, και χημείον…[]», βλ. Γιάννης Δ. Βανίδης, «Σο Album Γεωργίου Κ. Σιαλίου του 
ιστορικού αρχείου Κοζάνης», στο Διαγώνιος, τχ., αρ.2, 1979, σελ. 172, αναδ. από Άλκη Ξανθάκη, 
«Αδελφοί Συφόξυλοι: Δύο Έλληνες φωτογράφοι στην Βιέννη», στο   Υωτογράφος, τχ. 82, Μάρτιος 2000, 
σελ. 62. Μια άλλη μαρτύρια μάς μεταφέρει σε φωτογραφείο της Φίου γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 
1860, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, «…ένθα υπάρχουσι και άπειρα αντίτυπα διαφόρων προσώπων, εν 
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Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε τους επιχειρηματίες του κλάδου 

την εποχή εκείνη σε Ευρώπη και Ελλάδα ήταν οι πολυάριθμες σκάλες και η δυσκολία που 

αντιμετώπιζαν κάποιοι από τους πελάτες προκειμένου να ανέλθουν στους ορόφους, όπου 

στεγάζονταν τα φωτογραφικά στούντιο. Φαρακτηριστική είναι και πάλι η αργοπορία της 

ελληνικής φωτογραφίας στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, καθώς μόλις το 1885 

διαβάζουμε σε ανακοίνωση του Γ. Δαμιανού στη ύρο: «Έχει δε το νέον φωτογραφείον το 

μοναδικόν και σπάνιον προτέρημα ότι είναι ισόγειον και επομένως προσιτόν εις πάσης ηλικίας 

άνθρωπον, χωρίς να κινδυνεύη ν’ ανέρχηται και κατέρχηται κλίμακας επικινδύνους κατά το 

παλαιόν σύστημα»246. Εντούτοις, η έλλειψη επαρκών στοιχείων καθιστά έως τώρα δυσχερή μια 

ακριβή περιγραφή του τρόπου λειτουργίας των εργαστηρίων στη χώρα, καθώς και τον 

υπολογισμό των πιθανών βοηθών και μαθητευομένων σε αυτά. Πάντως, η όλη διαδικασία δεν 

πρέπει να διέφερε αισθητά από εκείνη του εξωτερικού (πρβλ. κεφ. β΄ σελ.50-51, υπ.136). Ένα 

σπάνιο τεκμήριο από το οποίο είναι δυνατή η άντληση σχετικών πληροφοριών γύρω από 

μισθοδοσίες, εργασίες και ωράρια αποτελεί το χειρόγραφο σημειωματάριο που ο φωτογράφος 

πύρος Μηλιώνης κρατούσε από την 1η Μαΐου του 1874247. Σα περισσότερα φωτογραφεία 

στην Ελλάδα, όπως άλλωστε και στην Ευρώπη, ήταν οικογενειακές επιχειρήσεις, όπου ο 

φωτογράφος, στις περιπτώσεις που δεν εργαζόταν εντελώς μόνος, είχε τη βοήθεια μερικών 

συγγενών, πολύ συχνά της γυναίκας και των παιδιών του248.  

Πιθανότατα, όπως άλλωστε είναι εύλογο, το μέγεθος και η επιτυχία του 

φωτογραφείου να καθόριζε και τον αριθμό των βοηθών, εκ των οποίων κάποιοι, στην Ελλάδα 

συχνότερα από ό,τι στο εξωτερικό, επιχειρούσαν, αφού πρώτα μάθαιναν την τέχνη, να ανοίξουν 

δική τους επιχείρηση249. Και πάλι μέσω του φωτογραφείου του Π. Μωραΐτη είναι δυνατή η 

                                                                                                                                                                                          
οις διαπρέπει η εικών του νυν Αρχιερέως Γρηγορίου, ούσα κεκαλλωπισμένη και περικεκοσμημένη ως 
ομοίωμα ναού!», βλ. Μοναχός Φριστόφορος, Η Θεία Μάστιξ, Ερμούπολη, 1877, τυπογρ. Πανόπης, 
στο: Ελευθερίου, ό.π., σελ. 72.  

246 Εφημ. Πατρίς, Ερμούπολης, αρ. 998, 19 Οκτωβρίου 1885 ..  Είναι ενδεικτικό για παράδειγμα ότι το 
πρόβλημα αυτό οι Άγγλοι φωτογράφοι προσπάθησαν να το λύσουν ήδη από τη δεκαετία του 1850, βλ.   
B. & P. Heathcote, ό.π., σελ.39.   

247 Σο σημειωματάριο βρίσκεται στην κατοχή της οικογένειας του φωτογράφου. τάθηκε αδύνατο να 
το δω από κοντά. Εντούτοις, η μελέτη του κρίνεται απαραίτητη για τη συλλογή πληροφοριών γύρω από 
τον τρόπο λειτουργίας των φωτογραφείων της Ελλάδας την περίοδο εκείνη.  

248 Φαρακτηριστικά παραδείγματα οικογενειακής επιχείρησης ήταν το φωτογραφείο του π. Βενιού, 
στην Πλατεία Λεωτσάκου, δηλ. στο πιο κεντρικό σημείο της Ερμούπολης, καθώς και εκείνο του 
Γεωργίου Δαμιανού, την επιχείρηση του οποίου μετά το θάνατό του (1900) ανασύστησαν οι δυο του 
κόρες οφία και Αρετή.  

249 Αυτό συνέβαινε και στην Ευρώπη κατά την πρώτη κυρίως περίοδο της φωτογραφίας, αλλά δεν ήταν 
ιδιαίτερα διαδεδομένο εξαιτίας της δαπανηρής επένδυσης αλλά και του μεγάλου ανταγωνισμού. Πάντως 
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άντληση πληροφοριών γύρω από το ζήτημα. Αν και δε γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό του 

προσωπικού που απασχολούσε, είναι πιθανό να υπερέβαινε τα τρία άτομα. Σο 1864 για άλλη 

μια φορά ο Μωραΐτης κατηγορείται δημοσίως ότι προσπάθησε να παρακωλύσει δια της 

πλαγίας οδού την επαγγελματική ανέλιξη υπαλλήλου του, συνωμοτώντας με προμηθευτή 

φωτογραφικών ειδών250.  ήμερα γνωρίζουμε με βεβαιότητα τις περιπτώσεις των Γ.Ι. Μωραΐτη, 

Π. Φρυσαΐτη, Γ. Μαρκουλάκη Κωνσταντίνου Δημητρίου και τ. ταθόπουλου, οι οποίοι 

υπήρξαν υπάλληλοι και βοηθοί ή και συνέταιροι, ανά διαστήματα, του Π. Μωραΐτη. Οι 

περισσότεροι εξ αυτών αργότερα άνοιξαν δικά τους εργαστήρια. Δεν είναι διόλου απίθανο η 

εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία του βασιλικού φωτογραφείου να προκάλεσε αντιζηλίες και έριδες. 

Πάντως, η ύπαρξη τόσων δημοσιευμάτων υπογραμμίζει ότι το εν λόγω φωτογραφείο είχε 

τραβήξει την προσοχή του αθηναϊκού κοινού αφενός για την ταχύτατη κοινωνική ανέλιξη και 

τον πλούτο που απέδωσε στον ιδιοκτήτη του και αφετέρου για την κοινωνική προέλευση της 

πελατείας του που συμπεριελάμβανε μέλη της βασιλικής αυλής και της μεγαλοαστικής τάξης.     

Οι πελάτες άλλωστε των φωτογραφείων στην Ελλάδα κυρίως πριν το 1880 

προέρχονταν κατά αποκλειστικότητα από τα εύπορα κοινωνικά στρώματα. Η φωτογραφία 

μπορεί και πράγματι ήταν πολύ φθηνότερη από τη ζωγραφική, σε καμία περίπτωση όμως δεν 

ήταν ακόμα αρκετά φθηνή, ώστε να απευθυνθεί στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα. Οι 

πίνακες που ακολουθούν αποκαλύπτουν τη διακύμανση των τιμών από το 1851- 1877 (βλ. 

πίνακα 9,10 παρ. β΄). Με εξαίρεση το βασιλικό φωτογραφείο του Π. Μωραΐτη η τιμή των cdv 

την περίοδο 1860-77 (βλ. πίνακα 10 παρ. Β΄) στην πρωτεύουσα σταδιακά μειώνεται 

                                                                                                                                                                                          
σώζονται μαρτυρίες που υποδεικνύουν ότι οι φωτογράφοι συχνά απέφευγαν να μάθουν τα μυστικά της 
δουλειάς τους στους βοηθούς, ενώ από τη δεκαετία του 1860 η σταδιακή εξειδίκευση των εργασιών 
απομάκρυνε το ενδεχόμενο της πλήρους εκμάθησης της δουλειάς από τους βοηθούς.  

250 «Ο κ. Πέτρος Μωραΐτης, δεικνύων την προς με κακίαν του άχρι τουδε, ήδη την απέδειξε και δια των 
πράξεων του, και ιδού πώς εγώ ο τάθης ταθόπουλος σπουδάσας την φωτογραφικήν τέχνην εις πολλά 
και διάφορα καταστήματα των Αθηνών και της Κωνσταντινουπόλεως απεφάσισα ήδη ν’ ανοίξω ιδικόν 
μου κατάστημα, και εσυμφώνησα μετά του κ. Καρόλου Νικολάιβιτζ, όπως μοι προμηθεύση τα 
αναγκαία της τέχνης εκ της Ευρώπης. Ο δε κ. Π. Μωραΐτης καθώς έμαθεν τούτο, δια να ανταποδόση, 
ως φαίνεται, την αμοιβήν της πίστεως την οποίαν έδειξα εργαζόμενος αρκετόν καιρόν εις το κατάστημα 
του προσήλθεν εις τον κ. Κάρολον και επροσπάθησεν όπως διεγείρη αυτόν δια να μη μου αποδόση τας 
μηχανάς και υποσχόμενος αυτω να του μάθη την τέχνην δωρέαν. Ο δε  κ. Κάρολος ων ευσυνείδητος και 
ακεραίου χαρακτήρος δεν έδοσε ποσώς  ακρόασιν εις τας εισηγήσεις του κ. Π. Μωραΐτου ανθρώπου εκ 
του οποίου ήλπιζον να λάβω κάποιαν σύστασιν». Η καταγγελία δε θα μείνει δίχως απάντηση. Μετά δυο 
μέρες  ο Νικολάιβιτζ απαντά ότι ο ταθόπουλος ψεύδεται και ότι ο λόγος για τον οποίο δεν του έδωσε 
τις μηχανές ήταν ότι δεν είχε να τις πληρώσει. Σρεις μέρες αργότερα ο ταθόπουλος επανέρχεται με 
νέο δημοσίευμα σημειώνοντας ότι για τα όσα ισχυρίζεται έχει μάρτυρες που είδαν τον Π. Μωραΐτη να 
τον παρακαλάει να μην του δώσει τα μηχανήματα, αλλά να τα κρατήσει ο ίδιος και εκείνος προς 
αντάλλαγμα της χάρης θα του έκανε μαθήματα φωτογραφίας δωρεάν. Εφημ. Αυγή, άββατο, 5 
Δεκεμβρίου  1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1329, σελ.4, Αυγή, Δευτέρα,  7 Δεκεμβρίου 1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1330, 
σελ.4, Εφημ. Αυγή, Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1332, σελ.4.  
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ακολουθώντας μια ανάλογη πανευρωπαϊκή τάση στο χώρο της φωτογραφίας, αλλά και ως 

αποτέλεσμα του μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των φωτογραφείων της πόλης, που 

προσπαθούσαν να αντλήσουν μερίδιο από την πελατεία και ως εκ τούτου να επιβιώσουν. Οι 

προσπάθειες αυτές πέραν των χαμηλών τιμών άγγιζαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέχρι και τη 

δωρεάν παροχή υπηρεσιών251. Άλλωστε μετά το 1880 οι cdv θα είναι πλέον και στην Ελλάδα 

ένα προσιτό είδος για όλα τα κοινωνικά στρώματα.  

Η αλματώδης ανάπτυξη και, ως εκ τούτου, η αύξηση της ζήτησης της ελληνικής 

φωτογραφίας κυρίως από το 1865 και μετά καθίσταται φανερή και από την παράλληλη 

προσπάθεια δημιουργίας μιας εγχώριας αγοράς φωτογραφικών ειδών, προσανατολισμένης να 

καλύψει τις ανάγκες των τοπικών φωτογραφείων, που μέχρι τότε ήταν υποχρεωμένα να 

εισάγουν μηχανήματα και υλικό από το εξωτερικό. Σην εποχή εκείνη έγιναν προσπάθειες να 

κατασκευαστούν ακόμα και φωτογραφικές μηχανές από ντόπιους τεχνίτες. ε σχετική 

διαφήμιση του 1866 διαβάζουμε: «Ο κ. Νικόλαος Μενιδιάτης, μηχανικός, εσύστησε 

μηχανικόν εργοστάσιον πλησίον εις το τυπογραφείον της Αυγής, κατασκευάζει δε παντός 

είδους μηχανικά έργα, οίον μηχανάς της τηλεγραφικής, ραπτικής, ιατρικής και φωτογραφίας, 

αντλίας του ύδατος, ωρολόγια του ψητού, κώδωνας δια τους υπηρέτας κτλ»252. Σέτοιου είδους 

προσπάθειες εγγράφονται στην πρώτη αναπτυξιακή περίοδο της ελληνικής βιομηχανίας, κατά 

την περίοδο 1865-75, η οποία με τη σειρά της ευνοήθηκε από τη διεθνή οικονομική συγκυρία 

έως και το 1873253. Αν και στην ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται οι τιμές των προϊόντων, 

εντούτοις είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι εν λόγω μηχανές στοίχιζαν πολύ λιγότερο από τις ξένες. 

Είναι επίσης πιθανό τα εγχώρια φωτογραφικά είδη να αγοράζονταν κυρίως από τις μικρές 

φωτογραφικές επιχειρήσεις, που προσπαθούσαν να μειώσουν το κόστος παραγωγής, για να 

                                                                 
251 Επί παραδείγματι, διαβάζουμε σε ανακοίνωση του άγνωστου σήμερα φωτογράφου Ιωάννη 
Μαντσάκου: «Εις το φωτογραφείον, το κείμενον απέναντι της Φρυσοσπηλαιωτίσσης φωτογραφεί 
δωρεάν ο φωτογράφος κ. Ιω. Μαντσάκος όσας νέας θέλουν να φωτογραφηθώσι με διαφόρους 
εγχωρίους ενδυμασίας και εξ αυτών λαμβάνουν αντίτυπα δωρεάν», Εφημ. Αυγή, 3 Υεβρουαρίου 1868, 
Έτος ΙΑ΄, αρ. 2107. Προφανώς ο νεαρός φωτογράφος προσπαθούσε να τραβήξει πελατεία και να γίνει 
γνωστός προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες. Σο γεγονός επιβεβαιώνει, μεταξύ άλλων, το μεγάλο 
ανταγωνισμό των φωτογραφείων της πρωτεύουσας στα τέλη του 1860.   

252 Εφημ. Αυγή, 30 Μαρτίου 1866, Έτος Θ΄, αρ. 1650.  Άλλα καταστήματα προμηθεύουν τα 
φωτογραφεία αλλά και τους όποιους ερασιτέχνες με τα χρειώδη, βλ. εφημ. Αυγή, άββατο 21 
επτεμβρίου, 1868, Έτος ΙΑ΄, αρ. 2959. Η άγνωστη μέχρι σήμερα περίπτωση του μηχανικού Ν. 
Μενιδιάτη αποδεικνύει ότι η κατασκευή φωτογραφικών μηχανών στη χώρα ξεκίνησε τουλάχιστον μια 
πεντηκονταετία νωρίτερα απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα, πρβλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 208.   

253Αγριαντώνη-1999, ό.π., σελ.158.    
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γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές254. Για περίπου μισό αιώνα το εμπόριο φωτογραφικών 

ειδών αναπτύχθηκε στην Ελλάδα, καθώς από την ενασχόληση μεμονωμένων τεχνιτών τη 

δεκαετία του 1860 πέρασε στις αρχές του 20ου  αι. στη δημιουργία μιας εγχώριας βιοτεχνίας, η 

οποία απευθυνόταν τόσο σε επαγγελματικά στούντιο όσο και στους πολυάριθμους πλέον 

ερασιτέχνες255.   

Αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα 1890-99 παρατηρούμε ότι οι τιμές των 

φωτογραφιών σχεδόν διπλασιάστηκαν, γεγονός που αποτελεί απόρροια της οικονομικής 

κρίσης, και ακολούθησαν τη γενικότερη τάση της αγοράς σχεδόν σε όλα τα είδη (βλ. πίνακα 

11)256. Πέραν του γενικού αυτού παράγοντα, μέσω των στοιχείων διαπιστώνεται αφενός η 

σύσταση φωτογραφείων απευθυνόμενων σε διακριτές κοινωνικές ομάδες και αφετέρου μια 

σημαντική διακύμανση των τιμών από τη μια περιοχή της χώρας στην άλλη. Έτσι, το 

φωτογραφείο του Ν. Παντζόπουλου, ο οποίος το 1896 αγόρασε την επιχείρηση του Πέτρου 

Μωραΐτη από το γιο του Γεώργιο, το μέγεθος cabinet  χρεώνοντας προς 4.8 δρχ.257. Σην ίδια 

περίοδο στη ύρο για το ίδιο μέγεθος η χρέωση ήταν 1.3 δρχ. και στον Πειραιά μόλις 1 δρχ., 

ενώ οι μεγεθύνσεις και τα μεγαλύτερα τυπώματα ήταν πάντοτε πολύ πιο ακριβά και ως εκ 

τούτου απευθύνονταν σε ευπορότερη πελατεία.   

Οι πελάτες, η πόζα και η διάδοση των προτύπων : 
 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η θεαματική άνοδος της ελληνικής φωτογραφικής 

επιχείρησης στηρίχθηκε σε συντριπτικά μεγάλο ποσοστό στη βιομηχανία του πορτραίτου 

καθώς και στην κοινωνική διεύρυνση της πελατείας που μετά το 1880 επισκεπτόταν τα 
                                                                 

254 Η υπόθεση ενισχύεται και από την επίμονη υπενθύμιση πολλών φωτογραφείων της εποχής προς την 
πελατεία τους ότι εισήγαγαν φωτογραφικές μηχανές από το εξωτερικό.   

255 τις αρχές του 20ου αιώνα εντοπίζεται διαφημιστική καταχώρηση εργοστασίου φωτογραφικών 
μηχανών με την επωνυμία Αντ. Καστρινάκης, όπου, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται και το χαμηλό 
κόστος (μισή τιμή) των μηχανών έναντι των ξένων. Η καταχώρηση περιλαμβάνεται σε ένα από τα 
πρώτα εγχειρίδια φωτογραφίας στην ελληνική γλώσσα, το οποίο εκδόθηκε στην Κων/πολη το 1903 με 
συγγραφέα τον Β.Δ. Ραπτόπουλο και απευθυνόταν, μεταξύ άλλων, και στο ερασιτεχνικό κοινό. 
Ενδεικτικά σημειώνω σε σχέση με το κόστος της αγοράς μιας φωτογραφικής μηχανής γύρω στα τέλη 
του 19ου αιώνα ότι σε σχετική καταχώρηση στο περιοδικό Η Υύσις το 1893 για την πώληση 
μεταχειρισμένων φωτογραφικών μηχανών αναφέρεται ότι: «Μιαν φωτογραφικήν μηχανήν αοράτως 
λειτουργίας (instantane) 95 φρ. αξίας, αντί 65 μόνον. Και ετέραν φωτογραφικήν μηχανήν μεγεθύνσεως, 
αξίας 150 φργ. αντί 100 μόνον», βλ. περιοδικό, Η Υύσις, 12 Οκτωβρίου 1893, Έτος Δ΄, αρ.20, σελ.158. 
Δηλαδή μια μεταχειρισμένη ερασιτεχνική μηχανή την εποχή εκείνη στοίχιζε περίπου 104 με 160 δρχ., 
σύμφωνα με την αναλογία δραχμής – φράγκου, η οποία γύρω στα 1899 κυμαινόταν περίπου στο 1 φρ. 
προς 1.6 δρχ., βλ. Σσουκαλάς- 1979, ό.π., σελ. 24.     

256 Σσουκαλάς-1979, ό.π., σελ 28, πρβλ. Αγριαντώνη-1999, ό.π., σελ.164-165.  

257 Να σημειωθεί εδώ ότι και το μέγεθος cabinet, όπως και κατά την προηγούμενη δεκαετία το μέγεθος 
cdv, πωλείτο ανά 6αδες ή 12αδες κτλ. Εδώ αναγράφεται η τιμή της μονάδας.    
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φωτογραφεία. Ο πίνακας 12 (παρ. Β΄) αποκαλύπτει τη ραγδαία αύξηση των φωτογραφείων 

στην πρωτεύουσα το διάστημα 1875-1921, όπως καταγράφεται από πέντε συνολικά 

εμπορικούς οδηγούς της περιόδου258.     

            Από το 1875 έως και το τέλος του 19ου αιώνα τα φωτογραφικά καταστήματα της 

Αθήνας περίπου διπλασιάστηκαν, ενώ μέχρι την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα σχεδόν 

τριπλασιάστηκαν, σαφής ένδειξη ότι η ελληνική κοινωνία ολοένα και περισσότερο ασπαζόταν 

και ενσωμάτωνε τα ευρωπαϊκά πρότυπα συμπεριφοράς στην καθημερινότητά της. Παράλληλα 

η διασπορά των προτύπων και των επιδράσεων στο φωτογραφικό πορτραίτο είχε φορά από τα 

υψηλότερα προς τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα, που απέκτησαν σταδιακά τη δυνατότητα 

να φωτογραφίζονται259. Προς τα τέλη του αιώνα όλο και περισσότεροι άνθρωποι έσπευδαν να 

αποκτήσουν μια εικόνα του εαυτού τους, είτε για να την αποστείλουν σε μακρινούς συγγενείς 

και φίλους είτε ακόμα και για να τη δωρίσουν ως επισκεπτήρια κάρτα, ενώ η διατήρηση 

οικογενειακών άλμπουμ παρέμεινε, για το σύνολο της περιόδου, μια ενασχόληση των 

μεγαλοαστικών και προς τα τέλη του αιώνα των μεσοαστικών στρωμάτων.  

Εντούτοις, η διαδικασία της πόζας δεν ήταν ακόμα μια απλή υπόθεση. Απαιτούσε 

πολύωρη προετοιμασία και φυσικά έξοδα, που συμπεριελάμβαναν πέραν του κόστους της ίδιας 

της φωτογραφίας, την αγορά ή ενοικίαση κατάλληλων για την περίσταση ενδυμάτων. Κανείς 

δεν πήγαινε στο φωτογραφείο σε Ελλάδα και Ευρώπη, αν δεν είχε να επιδείξει ένα καινούργιο 

ένδυμα, κτένισμα κτλ. (βλ. κεφ. Β΄ σελ.56-57, υπ. 160). ε ένα κείμενο του 1877, γραμμένο 

από ένα μοναχό ονόματι Φριστόφορο, διαβάζουμε για την προετοιμασία του μοντέλου και τη 

διαδικασία της λήψης: «Ο Αρχιερεύς ή ο Πατριάρχης ή οιοςδήποτε άλλος, αφ’ου ενδυθή τα 

επίσημα φορέματά του και καλλιεργήση ενώπιον του κατόπτρου πρόσωπον, χείρας, πόδας και 

το λοιπόν σώμα του εντός του εργαστηρίου του εκτυπωτού, κάθηται, κατ’ επιταγήν του 

                                                                 
258 Σα νούμερα δεν είναι βέβαια ακριβή, αποκαλύπτουν όμως μια τάση η οποία υπήρξε ξεκάθαρα 
αυξητική.  

259 Μια συστηματικότερη μελέτη στο μέλλον θα έπρεπε να εξετάσει τους δυο αυτούς παράγοντες σε 
συνδυασμό με τη συχνότητα όπου τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα μπορούσαν ετησίως να 
επισκέπτονται τα φωτογραφεία. Όταν το ημερομίσθιο άγγιζε γύρω στα 1861 τις 2.5 δρχ. (για εξαήμερη 
εργασία), δηλ. περίπου 15 δρχ. την εβδομάδα και 60 δρχ. το μήνα, την ίδια στιγμή που μερικά 
πορτραίτα σε cdv στοίχιζαν περί τις 20 δρχ., ένα κουτί σπαρματσέτα αγοραζόταν προς 1.20 δρχ, μια 
οκά λάδι προς 1.80, λίγο ρύζι προς 0.75, ενώ το σαπούνι για 1.50 η οκά και ζάχαρη για 2.90 η οκά. 
Ένα μέσο νοικοκυριό χρειαζόταν περίπου 8.15 δρχ. την εβδομάδα μόνο για τα παραπάνω είδη (πλην 
φυσικά της cdv) και τούτο δίχως να υπολογιστούν άλλα πάγια έξοδα διαβίωσης, όπως π.χ. το ενοίκιο∙ 
είναι βέβαιο ότι η φωτογραφία τότε ήταν μια εξωφρενική πολυτέλεια για τις χαμηλόμισθες τάξεις. 
Επίσης και τα μεσοαστικά στρώματα, στο βαθμό που μπορούσαν να συμπεριλάβουν στα έξοδά τους 
μια φωτογράφιση, δεν ήταν σε θέση να επαναλάβουν την εν λόγω διαδικασία περισσότερο από μια ή 
δυο φορές το χρόνο.       
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λειτουργούντος εις την εκτύπωσιν, εις θρονίον τοποθετημένον αντίκρυ του τυπωτηρίου, με 

εντολήν του να σταθή ακίνητος ωσεί νεκρός, ιλαρός, ατενίζων ασκαρδαμυκτεί εις μόνην την 

μηχανήν, και απνευστί όσον δύναται!...[] »260. Ενώ, λίγο μεταγενέστερα, το 1909, ο Υώτος 

Πολίτης σε επιστολή προς τη μητέρα του σημειώνει: «…Σις φωτογραφίες σας τις κύταξα 

πρώτα με το μάτι που θα κυτάξη ένας ξενιτεμένος τη φωτογραφία των γονιών του και των 

αδελφών του. Έπειτα όμως άξαφνα τις κύταξα μ’ ένα άλλο μάτι. Και το μάτι αυτό είδε πως τα 

ρούχα του Άλκη είναι τα ίδια τα περσινά και τα δικά σου το ίδιο. Σούτο φαίνεται πως δε λέει 

τίποτα όμως λέει πολλά. Κ’ έχοντας κανείς υπ’ όψη πως, όταν ο άνθρωπος πάει να 

φωτογραφιστή βάζει τα καλύτερα του ρούχα πάντα, βγάνει το συμπέρασμα πως καινούργια 

ρούχα δεν έκανες φέτος ούτε σύ ούτε ο μπαμπάς ούτε ο Άλκης…[]». Για να υπογραμμίσει σε 

μια δεύτερη επιστολή, «…τι σούρθε πάλι τώρα και ζητάς συνεχώς φωτογραφίες; Εμείς δεν 

έχουμε ψωμί να φάμε, κ’ εσύ θέλεις να πάμε να φωτογραφιστούμε! Έλα Φριστέ και Παναγιά! 

Και διάλεξες τον καιρό! Σώρα πούναι τα μεγαλύτερα έξοδα, με εγγραφές και με ακροάσεις 

καθηγητών και με κάνα ρούχο της προκοπής που πρέπει να γίνη!...»261.   

Επίσης στο κείμενο του μοναχού Φριστόφορου βρίσκουμε μια από τις σπάνιες, για 

τα μέχρι τώρα δεδομένα, περιγραφές της πόζας σε στούντιο από ένα γνωστό περιφερειακό 

φωτογραφείο περί τα τέλη του 1860. Αφηγείται λοιπόν ο ιερωμένος πώς φωτογραφιζόταν ένας 

κληρικός στο εν λόγω φωτογραφικό κατάστημα με τα εξής λόγια: «…υγχρόνως πωμάζονται, 

κατά διαταγήν του εργοστασιάρχου [εννοεί το φωτογράφο] και τα ελάχιστα ρήγματα των 

θυρών και των παραθύρων του καταστήματος, μήπως, εκ παραμικρού αέρος, διασεισθή ο 

καλλιεργημένος πώγων, το καλώς και κομψώς τοποθετημένον παλλίον,….[] Μετά την ακριβή 

ταύτην ετοιμασίαν προσεγγίζει ο τεχνίτης εις την μηχανήν και, καλύπτων το σώμα αυτού δια 

του εν αυτή [της φωτογραφικής μηχανής] προσηρτημένου μελανού καταπετάσματος όπως 

εμποδίση την είσοδο φωτός….[] δίδει το τελευταίον της προσοχής πρόσταγμα εις τον αψύχου 

ειδώλου δίκην καθήμενον εν τω θρονίω Αρχιερέα, και πλήττων την μηχανήν περαιώνει το 

προσφιλές έργον! Εάν δε εκ διαφόρων περιστάσεων δεν επιτύχη καλώς το απεικόνισμα, 

επαναλαμβάνεται δις και τρις η αυτή εργασία, μέχρι ου η εικών ανταποκριθή εντελώς με το 

πρωτότυπον…[] Ας μη παραλείψωμεν ότι εις το κατάστημα του φωτογράφου μεταβαίνει δις, 

                                                                 
260 Μοναχός Φριστόφορος, Η Θεία Μάστιξ, τυπογρ. Πανόπη, Ερμούπολη, 1877, στο: Ελευθερίου, ό.π., 
σελ.71.   

261 Βλ. επιστολές Υώτου Πολίτη προς τη μητέρα του με ημερομηνία: 27/2/1909 και  16/10/1909 
αντίστοιχα, δημοσιευμένες στο: Παναγιώτης Μούλλας, Ο λόγος της απουσίας: Δοκίμιο για την 
επιστολογραφία με σαράντα ανέκδοτα γράμματα του Υώτου Πολίτη (1908-1910), Αθήνα, 1992, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ., 
σελ. 55-56, 111, (υπόδειξη του κ. Ευγ. Δ. Ματθιόπουλου).   
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τρις και πολλάκις ο φωτογραφησόμενος όπως επιτύχη τον αρμόδιον καιρόν, ήτοι τον εύδιον, 

τον αίθριον, τον ιλαρόν τον ατάραχον, διότι εν ομιχλώδει καίρω δεν επιτυγχάνει καλώς, δεν 

γίνεται ζωηρόν, ακηλίδωτον, θελκτικόν, γοητευτικόν και εύμορφον το απεικόνισμα!»262. 

Αυτό που πραγματικά εντυπωσιάζει στη φωτογραφική προσωπογραφία του 19ου 

αιώνα είναι η παγκόσμια τυπολογία της πόζας (βλ. κεφ. Β΄ σελ.54-55), η δημιουργία ενός 

είδους παγκόσμιας οπτικής γλώσσας που διαπέρασε και χαρακτήρισε το σύνολο της εν λόγω 

εποχής. Σούτο δεν οφειλόταν τόσο στη μηχανική δομή του μέσου όσο στις νέες δυνατότητες 

που ο συγκεκριμένος αιώνας παρείχε στον τομέα των επικοινωνιών και των μετακινήσεων. 

Σόσο οι ίδιοι οι άνθρωποι όσο και η απρόσκοπτη και ευχερής παραγωγή και διάδοση των 

φωτογραφικών εικόνων τους ταξίδευαν με πρωτοφανείς έως τότε ταχύτητες σε όλο το μήκος 

και το πλάτος της γης. Η Ελλάδα φυσικά δεν αποτέλεσε εξαίρεση, για τούτο, προκειμένου να 

γίνει περισσότερο κατανοητή η ανάλυση της φωτογραφικής τυπολογίας που θα ακολουθήσει, 

θα ήταν σκόπιμο να σταθούμε στους τρόπους και στα μέσα διάδοσης του στυλ στη μικρή αυτή 

περιοχή της βαλκανικής χερσονήσου.  

Μερικά σημαντικά ερωτήματα που τίθενται αφορούν: τη γνώση των Ελλήνων 

φωτογράφων γύρω από τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή φωτογραφία της περιόδου και ως εκ 

τούτου τους τρόπους μέσω των οποίων έρχονταν σε επαφή μαζί της, αλλά και τη συνολικότερη 

καλλιτεχνική εκπαίδευσή τους κατά την ίδια περίοδο. Πολλά και ποικίλα υπήρξαν τα μέσα 

διάδοσης της πόζας στην προσωπογραφία του 19ου αιώνα. Σα φωτογραφικά εγχειρίδια, οι 

συχνές μετακινήσεις των φωτογράφων σε εθνική ή υπερεθνική κλίμακα, οι πλανόδιοι 

φωτογράφοι της επαρχίας, τα οικογενειακά άλμπουμ, η ευρύτατη κυκλοφορία των πορτραίτων 

διασήμων, οι τοπικές και κυρίως οι παγκόσμιες εκθέσεις, τα έντυπα μέσα, οι βιτρίνες και οι 

αίθουσες αναμονής των φωτογραφείων, τα βιβλιοπωλεία αλλά και οι φωτογραφικοί σύλλογοι 

και εταιρίες συνέβαλαν περισσότερο ή λιγότερο καταλυτικά αφενός στη διάδοση της 

                                                                 
262 Μοναχός Φριστόφορος, Η Θεία Μάστιξ, τυπογρ. Πανόπης, Ερμούπολη, 1877, στο: Ελευθερίου, 
ό.π., σελ.71-72. Η περιγραφή του μοναχού Φριστόφορου είναι εξαιρετικά πολύτιμη καθώς, αν και με 
αρκετή εμπάθεια, μεταφέρει αφενός το κλίμα κατά τη διαδικασία της λήψης και αφετέρου παρέχει 
πληροφορίες για ένα από τα πρωιμότερα φωτογραφεία της Φίου, το κατάστημα του ταύρου 
Μισεγιάννη Παντελίδη, το οποίο υπολογίζεται ότι λειτούργησε στο νησί γύρω στα 1865. Βλ. για τη 
φωτογραφία στη Φίο το λεύκωμα των: Μιχάλη Σσάγκαρη & Άλκη Ξανθάκη, Φίος, 100 χρόνια 
φωτογραφίας, 1850-1950, εκδ. ύνολο, Αθήνα, 1995, πρβλ. Άλκης Ξανθάκης, «1850-1950: Οι 
φωτογράφοι της Φίου», στο Opticon, τχ. 38, Μάρτιος-Απρίλιος 1997, σελ. 46-51 και Ξανθάκης-2008, 
ό.π., σελ. 105.   
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τυπολογίας και αφετέρου στην καθιέρωσή της. Όλοι οι παραπάνω τρόποι, πλην του 

τελευταίου263, απαντώνται και στην ελληνική φωτογραφία του 19ου αιώνα.  

Ήδη έγινε μια πρώτη αναφορά στη χρήση των οικογενειακών άλμπουμ καθώς και 

στα πορτραίτα διασήμων και τη λειτουργία τους, ώστε εδώ δε χρειάζεται να επανέλθουμε. 

Επίσης, έγινε λόγος για τη διάδοση των φωτογραφικών εγχειριδίων στην Ευρώπη αλλά και για 

τα πρώτα ελληνικά κείμενα γύρω από τη φωτογραφία, τα οποία όμως υπήρξαν κυρίως τεχνικού 

χαρακτήρα264. χετικά με τη σύνθεση και γενικότερα τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα της 

                                                                 
263 ύμφωνα με τον Άλκη Ξανθάκη, η μοναδική δραστηριότητα στο πεδίο της φωτογραφικής 
εκπαίδευσης που καταγράφεται το 19ο αιώνα ήταν η ίδρυση στη χολή Καλών Σεχνών το 1894, το ίδιο 
έτος δηλαδή που στη χολή δημιουργήθηκε το πρώτο χωριστό τμήμα «γραφικής και πλαστικής» για 
γυναίκες, τμήματος φωτογραφίας, για το οποίο όμως δεν έχουν προκύψει περαιτέρω πληροφορίες. 
χετικά με τη δημιουργία φωτογραφικών συλλόγων ή ανάλογων οργανώσεων στην Ελλάδα, ο ίδιος 
συγγραφέας υπογραμμίζει ότι η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια για ερασιτέχνες, κατά το 19ο αιώνα, 
προήλθε από την Ελληνική Ποδηλατική Εταιρεία του Πειραιά, σύμφωνα με ανακοίνωση στις στήλες 
του περιοδικού Πινακοθήκη το 1901, βλ. Φ.., «Η Υωτογραφία», στο Πινακοθήκη, Έτος Α΄, τχ. Β΄, 
1901-1902,  σελ. 43, πρβλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 200. Όμως, πέντε χρόνια νωρίτερα (το 1896) με 
πρωτοβουλία της Καλλιρόης Παρρέν, στο πλαίσιο των μαθημάτων της οικοκυρικής σχολής «Ένωσις 
των Ελληνίδων», παραδίδονταν ήδη μαθήματα φωτογραφίας για νεανίδες, βλ. Γλαύκη Γκότση, 
«Ζητήματα και προτάσεις για μια φεμινιστική προβληματική στην ελληνική ιστορία της τέχνης», στο Η 
Ιστορία της Σέχνης στην Ελλάδα, επιμ. Ε.Δ. Ματθιόπουλος, Ν. Φατζηνικολάου, εκδ. Π.Ε.Κ. ,Ηράκλειο, 
2003, σελ. 83, υπ. 39.  

264 Εξαίρεση στην εν λόγω τάση υπήρξε μια ευτράπελη διαμάχη, που ξέσπασε το 1847 στον περιοδικό 
Σύπο και αφορούσε τα περί της ελληνικής προελεύσεως της φωτογραφικής τεχνικής, με υποκινητή τον 
χαλκευτή χειρογράφων Κωνσταντίνο υμωνίδη (1820-1867), που, μεταξύ πολλών άλλων κείμενων, τα 
όποια πρότεινε ως αυθεντικά, ισχυρίστηκε ότι ανακάλυψε ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο του 1458 από το 
ζωγράφο Πανσέληνο για τη βυζαντινή ζωγραφική τέχνη, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ο ζωγράφος 
Πανσέληνος φερόταν, κατόπιν επιφοίτησης, ως ο εμπνευστής της μεθόδου της ηλιοτυπίας την οποία και 
περιέγραφε αναλυτικά. Ως εκ τούτου, η εν λόγω μέθοδος θεωρήθηκε από μια μερίδα ατόμων ελληνική 
επινόηση. Άμεση ήταν η απάντηση από τις στήλες των περιοδικών Ευτέρπη και Πανδώρα και τους 
Ραγκαβή και Μουστοξύδη. Βλ. ενδεικτικά βλ.: Φ. ακελλαριάδη, «Η Ηλιοτυπία του Πανσελήνου», 
εφημ. Ελπίς, 3 Απριλίου 1847, φ. 582, Έτος Σ΄, εφημ. Νέα Ελλάς, 5 Δεκεμβρίου 1848, Φ.., 
«Ποικίλα: Εικόνες δια νέας φωτογραφικής μεθόδου», στο Ευτέρπη, Σομ. Β΄, αρ. 26, 15 επτεμβρίου 
1848, σελ. 47, Φ.., «Υιλολογικά: ιμωνίδου χειρόγραφα», στο Πανδώρα, 1 Απριλίου 1851, τομ. β, 
φυλλ. 25, σελ. 602 και Ν.Δ., «Πλαστά χειρόγραφα», στο Πανδώρα, 1 επτεμβρίου 1851, τομ. β΄, φυλλ. 
35, σελ. 346-347, πρβλ. Ε. Καλογιαννόπουλος & Λ. Κουργιαντάκης, Αναφορές για την φωτογραφία στον 
ελληνικό τύπο (1840-1940), ανέκδοτο, Αθήνα, 1998, σελ.111 και Ξανθάκης-1994, ό.π., σελ. 36-37, πρβλ. 
Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 238-239. Πέραν του περιστατικού αυτού όμως, η φωτογραφία 
απασχόλησε τον περιοδικό Σύπο του 19 ου αιώνα ελάχιστα. Μόνο προς τα τέλη του αιώνα η σχετική 
αρθρογραφία πληθαίνει, όμως δεν ξεπερνά τα όρια των τεχνικών-τεχνολογικών καινοτομιών και 
εξελίξεων. Φαρακτηριστικό παραδείγματα τεχνικο –πρακτικών άρθρων γύρω από τη φωτογραφία αλλά 
και την οπτική γενικότερα, καθώς και διαφημιστικών καταχωρήσεων φωτογραφείων της πρωτευούσης 
κατά την τελευταία δεκαετία του αιώνα (από το 1891) εντοπίζονται στις στήλες του εγκυκλοπαιδικού 
και επιστημονικού περιοδικού Η φύσις, με διευθυντή το Υ. Πρίντεζη. Πολύ συχνά τα άρθρα υπογράφει 
ο ίδιος ο Πρίντεζης και κάποιες φορές αποτελούν μεταφράσεις από τον ξένο Σύπο. Αναφέρω ενδεικτικά 
μερικούς μόνο τίτλους: υμβολαί εις την φωτογραφίαν, Η φωτογράφησις του Ηλίου, Η 
Φρωμοφωτογραφία, Η φωτογραφία της σκέψεως, Μέγας Υακός, Σο μεγαλύτερο τηλεσκόπιον του 
κόσμου, Ο Υωτογραφικός χάρτης της ελήνης, Υωτογραφία άνευ φωτός, Οπτική απάτη κ.ά.  Σο 
σύνολο της συγγραφικής δραστηριότητας, αν και αποκαλύπτει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον της 
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φωτογραφικής διαδικασίας σε ελληνικά περιοδικά κείμενα του 19ου αιώνα καμία αναφορά δεν 

έχει εντοπιστεί έως σήμερα. Σο 1902 όμως στο περιοδικό Πινακοθήκη δημοσιεύεται ένα άρθρο 

από το δικηγόρο και ερασιτέχνη φωτογράφο Κωνσταντίνο Δ. Κονσόλα, στο οποίο γίνεται 

εκτενής αναφορά στις καλλιτεχνικές διαστάσεις τόσο της φωτογραφίας όσο και, ειδικότερα, της 

φωτογραφικής προσωπογραφίας. Ο ίδιος ο Κονσόλας υπήρξε πορτρετίστας φωτογράφος265 

καθώς και από τους πρώτους Έλληνες ερασιτέχνες, οι οποίοι άρχισαν να εμφανίζονται στο 

προσκήνιο κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα266. το κείμενό του παρουσιάζεται ο 

κεντρικός άξονας γύρω από τα δυο βασικά ζητήματα της θεωρητικής διαμάχης, που ήδη από 

τη δεκαετία του 1840 είχε ξεσπάσει στην Ευρώπη: την καλλιτεχνική ή  επιστημονική ιδιότητα 

της φωτογραφίας αλλά και τη μηχανική ή μη φύση της δημιουργίας των εικόνων. Ο Κονσόλας 

επέλεξε να μιλήσει για τις δυσκολίες της φωτογραφικής προσωπογραφίας, σημειώνοντας ότι «ο 

φωτογράφος φθάνει μεν ευκόλως δια της πράξεως εις σχετικήν επιτυχίαν αποκτών δια της 

πείρας επιδεξιότητα μόνον, αλλά δεν έχει αρκούσαν αντίληψιν της τέχνης….[] Αι πραγματικαί 

δυσχέρειαι άρχονται από της στιγμής, καθ’ ήν ο φωτογράφος κατώρθωσε να εργάζηται 

αμέμπτως υπό τεχνικήν έποψιν, διότι τότε μόνον κυρίως άρχεται το κεφάλαιον της εφαρμογής 

της καλλιτεχνίας….»267. Εν ολίγοις, δεν αρκεί η τεχνική γνώση, η οποία είναι μεν απαραίτητη 

αλλά δεν αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για την καλλιτεχνική αξία του αποτελέσματος, καθώς 

επιπροσθέτως χρειάζεται ο μετασχηματισμός της τεχνικής αρτιότητας σε προσωπική έκφραση. 

Ήταν η πρώτη φορά που επί ελληνικού εδάφους τέθηκε το ζήτημα της καλλιτεχνίας στη 

                                                                                                                                                                                          
ελληνικής κοινωνίας για τα επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα, δε σχετίζεται με το ζήτημα της 
σύνθεσης στη φωτογραφική προσωπογραφία. Αποτέλεσε εντούτοις το μοναδικό προσανατολισμό της 
συγγραφικής δραστηριότητας στη χώρα γύρω από το ζήτημα της φωτογραφίας μέχρι και το 1900.  

265 το ημερολόγιο του π. Μηλιώνη αναφέρεται ότι ο Κονσόλας εξέθεσε έργα του, μεταξύ των 
οποίων και προσωπογραφίες στο εμπορικό κατάστημα του κ. Πέπα στην πλατεία υντάγματος, καθώς 
και στην έκθεση του «Παρνασσού», το 1899, βλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ.21, υπ. 10, 12.  

266 την Ελλάδα, αντίθετα με ό,τι συνέβη στη Γαλλία, στην Αγγλία, στη Γερμανία και αλλού κατά την 
πρώτη περίοδο της φωτογραφίας, δεν υπάρχουν, μέχρι σήμερα, διαθέσιμα στοιχεία και τεκμηριωμένο 
φωτογραφικό υλικό από ερασιτέχνες φωτογράφους. Αν και στον κατάλογο των Ολυμπίων του 1859 
εντοπίζεται η συμμετοχή δυο πιθανότατα ερασιτεχνών φωτογράφων (των Δημοσθένη Μητσάκη και Β. 
Αργυριάδη, ο οποίος βέβαια το 1864 άνοιξε δικό του στούντιο στην Αθήνα), στην Ελλάδα δε 
δημιουργήθηκε ο πυρήνας της πρώτης γενιάς των ερασιτεχνών φωτογράφων (βλ. κεφ. Α΄σελ.18-19) με 
την, καταλυτικής σημασίας για την εξέλιξη της φωτογραφίας, δράση. Μόνο μετά το 1880 και κυρίως 
την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα άρχισε στη χώρα να καταγράφεται μια σταδιακή ερασιτεχνική 
δραστηριότητα.  

267 Κωνσταντίνος Δ. Κονσόλας, «Η Υωτογραφική Σέχνη», στο Πινακοθήκη, Έτος Β΄ τχ. Α΄, 1902-
1903, σελ. 93.    
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φωτογραφική πρακτική, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε η διάκριση μεταξύ επαγγελματικής 

και ερασιτεχνικής φωτογραφίας268.  

Πέραν των περιοδικών άρθρων, το πρώτο μέχρι σήμερα γνωστό ελληνικό εγχειρίδιο 

για τη φωτογραφία, που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1893 και έφερε τον τίτλο Η Υωτογραφία 

άνευ διδασκάλου ήτοι μεθοδικός οδηγός του ερασιτέχνου και εξ επαγγέλματος φωτογράφου, υπήρξε το 

πόνημα ενός ερασιτέχνη φωτογράφου. Ο μικρός αυτός τόμος (μόλις 93ων  σελίδων) αποτελεί 

μετάφραση αντίστοιχων πρακτικών εγχειριδίων του εξωτερικού269 και τον υπογράφει ο λόγιος 

δημοτικιστής χημικός, γεωπόνος και μαθηματικός Ελισαίος Γιαννίδης (1865-1942) με το 

ψευδώνυμο .Δ. ταματιάδης (εικ.63). Δέκα χρόνια αργότερα (1903) θα κυκλοφορήσει το 

δεύτερο πρακτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά από το Β. Δ. Ραφτόπουλο, ομογενή από την 

Κων/πολη και επίσης ερασιτέχνη φωτογράφο (εικ.63). Ο συγγραφέας δεν παραλείπει να 

σημειώσει στην εισαγωγή του έργου του: «Σην ωραίαν φωτογραφικήν τέχνην (όπως και 

πλείστας άλλας των ωραίων τεχνών), μετά λύπης βλέπων παραμελουμένην παρ’ ημίν, ενώ εν τη 

εσπερία ουχί μόνον ως μέσον τέρψεως αλλά και ως ισχυρός βιομηχανικός παράγων 

χρησιμεύει»270 και καθώς θεωρεί ότι ο βασικός λόγος της υστέρησης είναι η έλλειψη σχετικών 

με τη φωτογραφία εγχειριδίων, δηλώνει την πρόθεση το έργο του να συμβάλει προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Σο εγχειρίδιο του Ραφτόπουλου όμως δεν εμπεριέχει σχετικό κεφάλαιο 

αφιερωμένο στη σύνθεση των πορτραίτων και επομένως δε θα μας απασχολήσει περαιτέρω.  

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μόνα διαθέσιμα εγχειρίδια κατά το 19ο αιώνα για 

τους Έλληνες φωτογράφους ήταν τα ξενόγλωσσα, γεγονός που προϋπέθετε τη γνώση 

τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, πιθανώς δε και την ευρύτερη επαφή με την Εσπερία. 

Πράγματι τόσο η πρώτη γενιά όσο και κάποιοι από τους μεταγενέστερους Έλληνες 

φωτογράφους διατήρησαν αυτή τη διπλή επαφή. Βασικά κέντρα υποδοχής για την ελληνική 

φωτογραφία υπήρξαν κυρίως οι γερμανόφωνες χώρες, η Γαλλία, καθώς και η Ιταλία. Είναι 

                                                                 
268 Σο ζήτημα από το σημείο αυτό και μετά θα απασχολήσει διαδοχικά λόγιους και κριτικούς τέχνης. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι δυο μόλις χρόνια αργότερα, το 1904, στο περιοδικό Παναθήναια διαβάζουμε 
σε σχετικό σχολιασμό των φωτογραφικών εκθέσεων του «Παρνασσού» και των «Παναθηναίων»: «…το 
φωτογραφικό ενδιαφέρον των Αθηναίων περιωρίσθη φαινομενικώς εις τας προσθήκας των εξ 
επαγγέλματος φωτογράφων, όπου κατά το πλείστον βλέπει κανείς απλήν και άψυχον παρέλασιν 
προσώπων, γνωστών ή αγνώστων. Αυτή είναι η βιομηχανική φωτογραφία, η οποία δεν μας 
ενδιαφέρει….», βλ.  Ε. Καλογιαννόπουλος & Λ. Κουργιαντάκης, Αναφορές για την φωτογραφία στον 
ελληνικό τύπο (1840-1940), ανέκδοτο, Αθήνα, 1998.  

269 Σο εγχειρίδιο δεν κατέστη εφικτό να το εξετάσω προσωπικά. Βλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 200.  

270Β.Δ. Ραφτόπουλος, Η φωτογραφία: πρακτική μέθοδος προς εκμάθησιν, Κωνσταντινούπολη, 1903, σελ. ζ΄. 
Πρβλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ.211.  
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γνωστά, για παράδειγμα, τα πολύ συχνά ταξίδια του Υ. Μαργαρίτη στο εξωτερικό271. Ο ίδιος 

φωτογράφος μιλούσε τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες, ενώ γερμανικά πρέπει να γνώριζε και ο 

Π. Μωραΐτης, ο οποίος μεταξύ άλλων το 1863 βρέθηκε στη Βιέννη, για να παρακολουθήσει 

μαθήματα ρετούς, όπως άλλωστε και ο π. Μηλιώνης. Επίσης, ο Αθ. Κάλφας είχε 

παρακολουθήσει μαθήματα φωτογραφίας στο Παρίσι και Θρ. Παναγόπουλος, που έφτασε 

στην Ελλάδα από τη Ρωσία, είχε διδαχτεί την τέχνη της φωτογραφίας στη Ρωσία και στη 

Γερμανία. Ακόμα ένα, κάπως μεταγενέστερο, παράδειγμα αποτέλεσαν οι αδελφές Κάντα που 

επίσης είχαν σπουδάσει φωτογραφία στο Παρίσι272.  

Είναι εξίσου πιθανό, αν και όχι τεκμηριωμένο, ότι αρκετοί από τους φωτογράφους 

αυτούς παρακολουθούσαν τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της φωτογραφικής 

προσωπογραφίας μέσω και των εξειδικευμένων περιοδικών που είχαν ήδη από τη δεκαετία του 

1850 αρχίσει να κυκλοφορούν σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες (βλ. κεφ. Α΄ σελ.19, υπ. 42). 

Επίσης, ένα ακόμα σημείο επαφής υπήρξαν και οι διεθνείς και τοπικές εκθέσεις της περιόδου. 

Έγινε ήδη αναφορά στις δυο μεγάλες Διεθνείς Εκθέσεις του 1851 και 1855, καθώς και στα 

Ολύμπια του 1859 (βλ. σελ.69-70, υπ.204). Σις δεκαετίες του 1860 και 1870 ο αριθμός των 

Παγκοσμίων Εκθέσεων αυξήθηκε σημαντικά (βλ. πίνακα 13 παρ. Β΄), ενώ οι ελληνικές 

συμμετοχές στον κλάδο της φωτογραφίας, δώδεκα συνολικά, αντιστοιχούν σε μικρότερο 

αριθμό φωτογράφων, καθώς πολύ συχνά τη χώρα εκπροσώπησαν οι ίδιοι φωτογράφοι. Επί 

παραδείγματι, το όνομα του Δ. Κωνσταντίνου επαναλαμβάνεται στις συμμετοχές του 1862 και 

1867. Αντίστοιχα εκείνα των Αύγουστου Κόλλα και Π. Μωραΐτη στις εκθέσεις του 1873 και 

1878, που υπήρξαν και οι δυο μεγαλύτερες σε αριθμό έργων και φωτογράφων ελληνικές 

συμμετοχές της περιόδου273. τις τρεις μεταγενέστερες διοργανώσεις των Ολυμπίων (1870, 75, 

                                                                 
271 Ήδη από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του ως φωτογράφος, ο Υ. Μαργαρίτης ταξίδευε στο 
εξωτερικό, για να ενημερωθεί για τις τρέχουσες εξελίξεις στην φωτογραφία, να παρακολουθήσει 
εκθέσεις, όπως για παράδειγμα την 3η έκθεση της Γαλλικής Υωτογραφικής Εταιρίας, που πιθανότατα 
επισκέφτηκε, καθώς το διάστημα εκείνο βρισκόταν στο Παρίσι, αλλά και αργότερα για να εμπορευτεί 
αρχαία νομίσματα που αρεσκόταν να συλλέγει, βλ. εφημ. Αθηνά, 9 Δεκεμβρίου 1859, φ. 2829, Έτος 
ΚΗ΄, σελ. 3, στο Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 259, πρβλ. Ξανθάκης-Μαργαρίτης, ό.π., σελ. χ.σ.  

272 Βλ. αναγγελία από τις ίδιες στο περιοδικό Η Εβδομάς, Έτος τ, αρ. 36, άββατο 9 επτεμβρίου 
1889, σελ. 12, καθώς και τη διαφημιστική καταχώρηση στην εφημερίδα Κόσμος, αρ. 17, 28 Ιανουαρίου 
1890 και κυρίως το εκτενές αφιέρωμα γι’ αυτές από το περιοδικό Η Υύσις, αρ. 4, Έτος Γ΄, Περ. Β΄, 1 
Ιουνίου 1898, σελ. 31. 

273 την έκθεση του 1862 συμμετείχαν οι Υ. Μαργαρίτης και Δ. Κωνσταντίνου, ενώ το 1867 
συμμετείχε μόνο ο Δ. Κωνσταντίνου, βλ. Δ. Φριστίδης, Ονομαστικός κατάλογος των εκθετών και των 
υποσταλέντων προϊόντων και έργων της Ελλάδος εις την εν  Παρισίοις Παγκόσμια Έκθεσιν του 1867, Αθήνησι, 
χ.χ., σελ. 7. Σο 1873 οι φωτογράφοι Π. Μωραΐτης, Αυγ. Κόλλας, π. Πατρίκιος υπήρξαν οι 
εκπρόσωποι της ελληνικής φωτογραφίας στην έκθεση της Βιέννης, βλ. Φ.., Κατάλογος των εκθετών της 
Ελλάδος εν τη Βιέννη Παγκοσμίω Εκθέσει του 1873 και των απονεμηθέντων εις αυτούς βραβείων , εκ του 
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88) και ιδιαιτέρως σε εκείνες του 1870 και 1875 οι Έλληνες φωτογράφοι είχαν τη δυνατότητα 

να δουν στην Αθήνα έργα συναδέλφων τους από περιοχές όπως η Κωνσταντινούπολη, η 

μύρνη, το Κάιρο, η Θεσσαλονίκη και η Οδησσός274, καθώς και τη δουλειά άλλων Ελλήνων 

φωτογράφων από την επαρχία275.  

Πέραν των εκθέσεων, οι επαφές των Ελλήνων φωτογράφων με τους ομογενείς από 

την Οθωμανική και Ρωσική Αυτοκρατορία, την Αίγυπτο και άλλες μεσογειακές και βαλκανικές 

κυρίως περιοχές υπήρξαν ιδιαιτέρως στενές, καθώς την εποχή εκείνη το επάγγελμα του 

φωτογράφου συχνότατα περιελάμβανε και άοκνες μετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή. 

Φαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου φωτογράφου αποτελεί ο Ν. Παντζόπουλος, ο οποίος 

διατηρούσε κάτι σαν μια πρώιμη ‘αλυσίδα’ καταστημάτων σε διάφορες επαρχιακές πόλεις, 

εκμεταλλευόμενος ενίοτε και περιστασιακές συνεργασίες με ντόπιους φωτογράφους276.  

                                                                                                                                                                                          
Εθνικού Συπογραφείου, εν Αθήναις, 1873, σελ. 15. Σέλος, στην έκθεση του 1878 οι ελληνικές 
συμμετοχές ήταν: ο Αύγουστος Κόλλας, ο Πέτρος Μωραΐτης, οι αφοί Ρωμαΐδη, ο Μ. 
Πολυχρονόπουλος, ο Μπαρτολομέο Μπόρρη και ο Μ. Παναγιωτόπουλος. Βλ. A. Mansolas, La Gréce 
a l’ exposition universelle de Paris en 1878, notions statistiques, catalogue des exposants, Αθήνα, 1878, σελ. 9-10. 
Επίσης, δυο εκ των Ελλήνων συμμετεχόντων, ο Θρ. Παναγόπουλος και ο Αύγουστος Κόλλας, 
εξέθεσαν συλλογή προσωπογραφιών, ενώ ο Κ. Πολυχρονόπουλος συλλογή φωτογραφιών με τοπικές – 
εθνικές ενδυμασίες: «Th. Panagopulos: Collection de portraits photographiques.[] A. Collas: Portrait 
photgraphique de grandeur naturelle. – Album avec 60 portraits photographiques…[]», βλ. Α. 
Mansolas, ό.π., σελ. 9.  

274Κατάλογος Ολύμπια του 1870: Περίοδος Δευτέρα. Τπό της των Ολυμπίων και των κληροδοτημάτων 
επιτροπής, Αθήναι, 1872, Εθνικόν Συπογραφείον, σελ. 16. Πρβλ. Μπόλης, ό.π., σελ. 87-89, πρβλ. 
Ξανθάκης-1989, ό.π., σελ. 86. 

275 τα Ολύμπια του 1870 συμμετείχαν, πέραν των Αθηναίων φωτογράφων, και οι: Αυγ. Κόλλας από 
την Κέρκυρα, Γεώργιος Δαμιανός και Α.Ζ. Βλαχάκης από τη ύρο, ενώ στην αντίστοιχη διοργάνωση 
του 1875 οι συμμετοχές από την επαρχία είναι περισσότερες: Βικ. Μπόρρης, Αυγ. Κόλλας και Πέτρος 
Κοσκίνας από Κέρκυρα, Γ. Δακέλης από Κραναία, Γ. Θέμελης από Κεφαλονιά και Α.Ζ. Βλαχάκης 
από ύρο,  βλ. Ξανθάκης-1989, ό.π., σελ. 85- 86, πρβλ. , Ολύμπια του 1870: Περίοδος Δευτέρα. Τπό της 
των Ολυμπίων και των κληροδοτημάτων επιτροπής, Αθήναι, 1872, Εθνικόν Συπογραφείον, σελ. 16  και 
Μπόλης, ό., π., σελ. 88, υπ. 126.   

276 Ο Νικόλαος Παντζόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στη μύρνη το 1873, έλαβε μέρος στην 
Παγκόσμια Έκθεση της Βιέννης, όπου και βραβεύτηκε. Σο 1875 άνοιξε το πρώτο του φωτογραφείο 
στη γενέτειρά του. Είναι πιθανόν να είχε κάποια συγγένεια ή και επαγγελματική σχέση με το 
φωτογράφο της Κων/πολης Ε.Ι. Παντζόπουλο. Σο 1881 βρίσκεται στην Ελλάδα, όπου ανοίγει 
διαδοχικά φωτογραφεία στη πάρτη (1881) και στη ύρο (1881-1886). Εκεί θα αγοράσει και τα 
αρχεία των Ιωάννη Βλαχάκη και Γεωργίου Δαμιανού. Σο 1887-88 συνεργάζεται με κάποιο φωτογράφο 
από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σο 1889 εγκαθίσταται στην Αθήνα και συνεργάζεται για ένα διάστημα 
με το Γ. Κολόμβο. Και πάλι γύρω στα 1894 ανοίγει ένα ακόμα φωτογραφείο στη Λάρισα. Σο 1896 θα 
αγοράσει το φωτογραφείο του Π. Μωραΐτη, ενώ ένα χρόνο πριν 1895 ανοίγει για δεύτερη φορά 
φωτογραφείο στη μύρνη. Σέλος, το 1897 θα φτάσει έως και τα Ιωάννινα. Βλ. Ελευθερίου, ό.π., σελ. 
23,35-36, Ξανθάκης-2008, ό.π., σελ. 175-177, του ιδίου, «Οι έλληνες φωτογράφοι της μύρνης: Μια 
διαχρονική διαδρομή τους», στο Υωτογράφος, τχ.139, 2005,  σελ. 70- 73, 113.  
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Πριν ολοκληρωθεί το παρόν κεφάλαιο, θα ήταν σκόπιμο να επανέλθουμε στα 

ερωτήματα: τί έβλεπαν οι Έλληνες φωτογράφοι και ποιες υπήρξαν οι βασικές καλλιτεχνικές 

επιρροές τους πέραν της φωτογραφίας; την Ευρώπη με τη μακρά παράδοση στις εικαστικές 

τέχνες αλλά ακόμα και στην Αμερική η φωτογραφία ιδιαιτέρως στο πεδίο της σύνθεσης 

επηρεάστηκε, όπως ήταν εν μέρει αναμενόμενο, κυρίως από τη ζωγραφική. Άλλωστε οι δυο 

κλάδοι, παρά τις όποιες αντιδικίες, μοιράζονταν το ίδιο αντικείμενο, τη δημιουργία εικόνων. 

Εξ άλλου ο βοηθητικός προς τις τέχνες ρόλος που αποδόθηκε αρχικά στη φωτογραφία την 

ενέπλεξε, μεταξύ άλλων, στην παρασκευή γυμνών σπουδών -académies και ρωπογραφικών 

σκηνών (βλ. πίνακα 4 παρ. Β΄) προορισμένων αρχικά να χρησιμεύσουν ως μελέτες και πρότυπα 

για τους ζωγράφους277(εικ.64-66). Μέσω των φωτογραφικών αυτών έργων, που βασίστηκαν ως 

προς τη σύνθεση σε παλαιότερα ζωγραφικά πρότυπα, ανανεώθηκε το εικονογραφικό λεξιλόγιο, 

καθώς παλαιότερα στοιχεία, ιδωμένα με το νέο απεικονιστικό τρόπο, απέκτησαν, ανεπαίσθητα 

στην αρχή καθοριστικά εν τέλει, νέο ενδιαφέρον.  

Και στην προσωπογραφία όμως η φωτογραφική πόζα χειρίστηκε ένα λεξιλόγιο που 

για αιώνες είχε επεξεργαστεί και διαμορφώσει η ζωγραφική. Άλλωστε πολλοί από τους 

πρώιμους φωτογράφους τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα υπήρξαν, πριν ασχοληθούν 

με τη φωτογραφία, επαγγελματίες ζωγράφοι ή ακόμα πολλοί από αυτούς συνεργάζονταν με 

ζωγράφους. Η εμπλοκή του επαγγέλματος του ζωγράφου στο πεδίο της φωτογραφίας σε χώρες 

όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Αγγλία επικύρωνε την ύπαρξη μιας τουλάχιστον 

ικανοποιητικής καλλιτεχνικής παιδείας. την Ελλάδα όμως τα πράγματα ήταν κάπως 

διαφορετικά, καθώς οι πολλές και ποικίλες φάσεις της ιστορίας της την είχαν ουσιαστικά 

απομονώσει από τις επιρροές και τις επιδράσεις του δυτικού πολιτισμού για αρκετούς αιώνες, 

διάστημα ικανό, για να αποσαθρώσει κάθε δεσμό με τις διάφορες εκφάνσεις της δυτικής 

κουλτούρας και κυρίως με τη δυτική τέχνη. Ο Υ. Μαργαρίτης, ο πρώτος γνωστός, μέχρι 

σήμερα, Έλληνας που ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, είχε σπουδάσει αλλά και ζήσει για 

αρκετά χρόνια στην Ιταλία. Σι συνέβαινε όμως με τους υπόλοιπους Έλληνες φωτογράφους; 

Πολύ δε μάλλον με τους ζωγράφους –φωτογράφους που σπούδασαν και τις δυο τέχνες στο 

χολείο των Σεχνών; την Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια ίδρυσης πινακοθήκης έγινε από το 

διευθυντή του Πολυτεχνείου, F. Zentner, το 1840, όταν συγκέντρωσε στο χώρο του ιδρύματος 

τα λιγοστά έργα ζωγραφικής που υπήρχαν στο Τπουργείο Εσωτερικών και στην Αίγινα278.  

Παρά την πρώιμη αυτή προσπάθεια μόλις το 1878 λειτούργησε στο Πολυτεχνείο μια πρώτη 

                                                                 
277 McCauley-Madness, ό.π., σελ. 97. 

278 Κ. Μπίρης-1956, ό.π., σελ. 57-60.  
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πινακοθήκη με 117 έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, ενώ η συλλογή αποδεσμεύτηκε από 

το χώρο του Πολυτεχνείου, όπου δεν ήταν προσιτή στο ευρύ κοινό, μόλις στις απαρχές του 

20ου αιώνα279.  

Μια άλλη πηγή άντλησης προτύπων για τη ελληνική φωτογραφική προσωπογραφία 

είναι  πιθανό να αποτέλεσαν τα ζωγραφικά πορτραίτα των Ελλήνων καλλιτεχνών της περιόδου 

(εικ. 68-72). Άλλωστε η παραγωγή του είδους της προσωπογραφίας στη χώρα την περίοδο 

εκείνη ήταν εξαιρετικά υψηλή, αγγίζοντας ένα ποσοστό της τάξεως του 60% της συνολικής 

παραγωγής ζωγραφικών έργων280. Βέβαια στην Ελλάδα η ανάπτυξη της ζωγραφικής, των 

εικαστικών τεχνών και της φωτογραφίας υπήρξε εν πολλοίς παράλληλη, εφόσον μόλις το 1840, 

και επισήμως για τη ζωγραφική το 1844, δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα τμήματα στο χολείο 

των Σεχνών. Σαυτόχρονα, η όποια εικαστική ζωή της πόλης των Αθηνών ήταν ανύπαρκτη 

ουσιαστικά έως και το 1844, όταν ξεκίνησαν οι ετήσιες εκθέσεις του Πολυτεχνείου281.  

Εκθεσιακοί, κατά μια έννοια, χώροι υπήρξαν και τα πρώτα εργαστηρία χαρακτικής, 

λιθογραφίας και ζωγραφικής στην Αθήνα282, ενώ το σκοπό αυτό εξυπηρετούσαν συχνά και 

ιδιωτικές μεγαλοαστικές οικίες. Με την πάροδο των χρόνων πάντως και καθώς η καλλιτεχνική 

παραγωγή αυξανόταν το αθηναϊκό κοινό είχε τη δυνατότητα να δει, μεταξύ άλλων, 

προσωπογραφίες στις εκθέσεις των Ολυμπίων καθώς και σε ατομικές εκθέσεις που σταδιακά 

οργανώνονταν. ε κάθε περίπτωση, ιδιαιτέρως μέχρι και τα τέλη του 19ου αιώνα, η εικαστική 

ζωή της πρωτευούσης δεν υπήρξε έντονη και επομένως τα ζωγραφικά έργα με τα οποία ήταν 

δυνατό να έρθουν σε επαφή οι φωτογράφοι ήταν μάλλον λιγοστά.   

Είναι προφανές επομένως ότι ακόμα και εκείνες οι περιπτώσεις των Ελλήνων 

φωτογράφων, όπως οι Π. Μωραΐτης, Ιωάννης Κωνσταντίνου, Α. ωτηρόπουλους κ.ά., που 

φοιτήσαν στο χολείο των Σεχνών, δεν είχαν παρά μερικά μόλις έργα δευτέρας διαλογής στη 

διάθεσή τους, για να δουν και να μελετήσουν, ενώ οι όποιες επαφές με το εξωτερικό υπήρξαν, 

τόσο για εκείνους όσο και για τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων φωτογράφων, η μόνη 

διέξοδος σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Ήταν επομένως αναπόφευκτη συνέπεια οι απαρχές 

                                                                 
279 Βλ. Νέλλη Μισιρλή, «Από το ‘Παντεχνείον’ στην ίδρυση της Εθνικής Πινακοθήκης» στο Εθνική 
Πινακοθήκη Μουσείο Αλέξανδρου ούτζου: Σέσσερις αιώνες Ελληνικής ζωγραφικής, Αθήνα, 2000, σ. 18-19.  

280 Αντώνης Κωτίδης, «Η ζωγραφική του 19 ου αιώνα», στο Ελληνική Σέχνη: Ζωγραφική του 19ου αιώνα, 
εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1995, σελ. 26-27.  

281 Οι ετήσιες εκθέσεις, που διοργανώθηκαν υπό τη διεύθυνση του Λ. Καυταντζόγλου, διήρκεσαν έως 
και το 1862, Μπαρούτας, ό.π., σελ. 10- 13.   

282 Όπως, επί παραδείγματι, αυτά των αδελφών Μαργαρίτη και του Βρυζάκη, βλ. Μπαρούτας, ό.π., σελ. 
16, Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 48-61  
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της ελληνικής φωτογραφίας αλλά και τα μεταγενέστερα χρόνια της εκβιομηχάνισης και της 

μαζικής παραγωγής να μη διαθέτουν τη δημιουργικότητα και το δυναμισμό της ευρωπαϊκής 

φωτογραφίας. Προς την κατεύθυνση άλλωστε αυτή συνέβαλε και η έλλειψη δυναμικών 

ερασιτεχνικών προτάσεων, γεγονός που εγκλώβισε την εξέλιξή της σε καθαρά επαγγελματικές 

εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι έλειψαν οι καλοί 

επαγγελματίες φωτογράφοι και εκείνοι που αντιμετώπισαν το ζήτημα της σύνθεσης, ακόμα και 

μέσα στο στενό πλαίσιο αφενός της ελληνικής πραγματικότητας και αφετέρου της 

καθιερωμένης διεθνώς τυπολογίας στην προσωπογραφία, με φαντασία και εφευρετικότητα.  



[97] 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: 

ΗΗ  ΥΥΩΩΣΣΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΩΩΠΠΟΟΓΓΡΡΑΑΥΥΙΙΑΑ   ΣΣΩΩΝΝ  ΑΑΣΣΩΩΝΝ   

ΣΣΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ: 

 

«ΊΊσσωωςς   ηη   αακκιιννηησσίίαα   πποουυ’’   χχοουυνν    τταα   ππρράάγγμμαατταα   ττρριιγγύύρρωω  μμααςς   νναα   ττοουυςς   εεππιιββάάλλλλεεττααιι  ααππ’’   ττηη   ββεεββααιιόόττηηττάά   

μμααςς   ππωωςς   εείίννααιι  ααυυττάά   κκ ιι  όόχχιι  άάλλλλαα,,   ααππ’’   ττηηνν  αακκιιννηησσίίαα   ττηηςς   σσκκέέψψηηςς   μμααςς   ααππέέννααννττιι  ττοουυςς».  

Μαρσέλ Προύστ, Αναζητώντας το χαμένο χρόνο  

 

το προηγούμενο κεφάλαιο επισημάνθηκε ότι οι κύριοι πελάτες των φωτογραφείων 

στην Ελλάδα ήταν, έως και το 1880 τουλάχιστον, τα μέλη της αστικής τάξης, όπως άλλωστε 

είχε συμβεί και στην Ευρώπη δυο δεκαετίες νωρίτερα. Επίσης, έγινε λόγος για τα συνθετικά 

πρότυπα της αστικής προσωπογραφίας που αποτέλεσαν μέρος μιας παγκόσμιας τυπολογίας, η 

οποία καθοριζόταν κυρίως από τα σημαντικότερα φωτογραφικά κέντρα της περιόδου, δηλαδή 

χώρες όπως η Γαλλία, η Αγγλία και η Γερμανία, για την περίπτωση της Ευρώπης, και εν 

συνεχεία διαχέονταν σε περιφερειακά κράτη, όπως η Ελλάδα. Η ελληνική αστική τάξη283 και 

ιδιαιτέρως οι ετερόχθονες και ομογενείς αστοί υπήρξαν αρχικά οι σημαντικότεροι φορείς για 

τη διάδοση και ανάπτυξη της αστικής προσωπογραφίας, καθώς, πέραν της άμεσης επαφής τους 

με το εξωτερικό και της άλλοτε μακρόχρονης ή και μόνιμης διαμονής τους σε αυτό, υπήρξαν 

άρρητο μεν αλλά κατηγορηματικό πρότυπο μίμησης για τους αυτόχθονες αστούς, καθώς και 

                                                                 
283 Η ελληνική αστική τάξη μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους συγκροτείται από ένα ανομοιογενές 
κοινωνικό σώμα που περιελάμβανε: τους αγωνιστές της Επανάστασης, τους προύχοντες και πρόκριτους 
της προεπαναστατικής περιόδου, τους Υαναριώτες, καθώς και τους επήλυδες, που κατοικούσαν είτε σε 
εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είτε σε δυτικοευρωπαϊκά κράτη είτε στη Ρωσική Αυτοκρατορία 
και μετά την ανεξαρτησία ήρθαν, για να εγκατασταθούν κυρίως στην πρωτεύουσα του νέου κράτους, 
αλλά και τους ομογενείς Έλληνες του εξωτερικού. Η συνύπαρξη στο ελληνικό κράτος αυτοχθόνων και 
ετεροχθόνων Ελλήνων προκάλεσε μια μακρόχρονη διαμάχη μεταξύ τους, καθώς και μια τάση 
μιμητικής συμπεριφοράς από τους πρώτους. Πέραν τούτου, η ελληνική αστική τάξη της περιόδου 
συχνά χαρακτηρίζεται σαν ψευδο-αστικού χαρακτήρα, καθώς ο πλούτος και η δύναμή της βασίστηκαν 
κυρίως σε έσοδα που προήλθαν από τη γαιοκτησία και το μεταπρατικό εμπόριο και όχι από την 
ανάπτυξη της βιομηχανίας και του καπιταλιστικού οικονομικού συστήματος. Ένα άλλο σοβαρότατο 
πρόβλημα υπήρξε ο παράλληλος και ταυτόχρονος έλεγχος από τους αστούς τόσο της οικονομικής όσο 
και της πολιτικής ζωής του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Βλ. ενδεικτικά: υλλογικό, «Ελληνική 
κοινωνία», στο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΓ΄, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, 1980, σελ. 449 -451, 
Έλλη κοπετέα, Το πρότυπο Βασίλειο και η Μεγάλη Ιδέα: όψεις του εθνικού προβλήματος στην Ελλάδα (1830-
1880), Αθήνα, 1988, σελ. 41-92,  Αλέξης Πολίτης, ό.π., Γ. Β. Δερτιλής, «Ο Ελληνισμός της ομογένειας 
και η ελλαδική αστική τάξη», στο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος -20ος αιώνας), εκδ. Αντ. άκουλας, 
Αθήνα, 1991, σελ. 145-161, του ιδίου, Κοινωνικός Μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση στην Ελλάδα 
(1890-1909), εκδ. Εξάντας, Αθήνα, 1977, σελ. 12-39 και Φρ. Λούκος, «Η Ενσωμάτωση μιας 
παραδοσιακής αρχοντικής οικογένειας στο νέο ελληνικό κράτος: η περίπτωση των Μαυρομιχαλαίων», 
στο Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος -20ος αιώνας), εκδ. Αντ. άκουλας, Αθήνα, 1991, σελ. 131-144.   
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καταλυτικός φορέας μετάδοσης των προτύπων της φωτογραφικής πόζας στην ελληνική 

κοινωνία.  

ε αυτό το κεφάλαιο, με αφετηρία τα ίδια τα έργα, θα επιχειρήσω να αναλύσω την 

εικόνα του Έλληνα αστού, όπως τούτη διαμορφώθηκε μέσα από το φωτογραφικό πορτραίτο 

κατά το 19ο αιώνα. Μέσω μιας τριμερούς διάρθρωσης -του φωτογράφου–δημιουργού, του 

μοντέλου–αστού και του περιβάλλοντα χώρου, δηλαδή του ευρύτερου ρόλου της 

σκηνογραφίας στη φωτογραφική προσωπογραφία- θα προσπαθήσω να υπογραμμίσω τις 

ομοιότητες και τις διαφορές στις διατυπώσεις του είδους σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και 

το έμφυλο, ηθικολογικό, εθνικό και ιδεολογικό περιεχόμενό τους.  

Οι τύποι της φωτογραφικής σύνθεσης: 

«Avec une minute de pose, il était impossible de représenter la vie…», M.A.Gaudin 

Η κυριαρχία μιας αυστηρής τυπολογίας στη σύνθεση, που ως άμεση συνέπεια είχε 

την εμφατική ομοιομορφία του τελικού αποτελέσματος, καθόρισε το πλαίσιο εντός του οποίου 

διαμορφώθηκαν οι διάφορες εκδοχές της αστικής προσωπογραφίας τόσο στην Ευρώπη όσο 

και στην Ελλάδα. Εκ προοιμίου θα ήταν λανθασμένη μια προσέγγιση του υλικού, η οποία θα 

προσπαθούσε να εντοπίσει στις φωτογραφικές προσωπογραφίες των στούντιο του 19ου αιώνα 

ιδιότητες όπως η πρωτοτυπία της σύνθεσης. Η πρώτη εντύπωση που η συλλογή και θέαση 

τέτοιων φωτογραφιών προκαλεί στο θεατή είναι μια ατέρμονη επανάληψη στάσεων, σκηνικών, 

ενδυμάτων και προσώπων, σε πόζες στατικές, εμφανώς θεατρικές και σκηνοθετημένες, οι 

οποίες αρχικά δε δημιουργούν την αίσθηση κάποιας διαφοροποίησης. Σο μη εξοικειωμένο 

μάτι δε μπορεί, επί παραδείγματι, να διακρίνει αν η τάδε ή η δείνα φωτογραφία είναι έργο 

κάποιου συγκεκριμένου φωτογράφου ή ακόμα και μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. 

Οι περισσότερες  προσωπογραφίες μοιάζουν, αλλά δεν είναι ίδιες. Η αυστηρότητα και η 

απαρέγκλιτη ακολουθία της πόζας από τους επαγγελματίες φωτογράφους υπήρξε ο μοναδικός 

τρόπος, για να επιτύχουν επαγγελματικά, καθώς η ομοιόμορφη και άτεγκτη σεμνοπρέπεια της 

σύνθεσης ήταν το κύριο ζητούμενο της αστικής κοινωνίας της εποχής284. Η επισημότητα της 

πόζας ήταν επιθυμητή από τους αστούς, καθώς υπογράμμιζε, μεταξύ άλλων, μια αναλογία με 

τις αριστοκρατικές και βασιλικές προσωπογραφίες, και παρείχε ένα οπτικό τεκμήριο του 

αναβαθμισμένου κοινωνικού ρόλου τους. Αντίστροφα, οι εστεμμένοι ενέδωσαν στο ‘νέο αστικό 

                                                                 
284 Η επικράτηση μιας αυστηρής τυπολογίας δεν ήταν φυσικά πρακτική που εκδηλώθηκε μόνο στη 
φωτογραφική προσωπογραφία. Αρκεί εδώ να υπενθυμίσουμε το παράδειγμα της πρώιμης Αναγέννησης, 
η εικονογραφία της οποίας υπήρξε αυστηρά καθορισμένη, τόσο θεματικά όσο και εν μέρει 
μορφολογικά, καθώς και της αγγλικής προσωπογραφίας του 18ου αιώνα, από το εικονογραφικό 
λεξιλόγιο της οποίας, άλλωστε, άντλησε πρότυπα και η αστική φωτογραφική σύνθεση.  
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στυλ στις προσωπογραφίες τους, με την προσδοκία να καλλιεργήσουν ένα αίσθημα συγγένειας, 

δια μέσου της οπτικής οδού, περισσότερο κατάλληλο με τις πολιτικές επιδιώξεις αλλά και το 

δημοκρατικό πολίτευμα, που αντανακλούσε την οικονομική κυριαρχία και την ‘ανοικτή’ 

κοινωνία των αστών, τους οποίους άλλωστε επιδίωκαν να προσεταιριστούν285.    

Σέτοιου είδους υπερεθνικές επιδιώξεις γρήγορα διαμόρφωσαν ένα νέο εικονογραφικό 

στυλ. Επί παραδείγματι, ένα σύνολο από cdv του βασιλέα των Ελλήνων Γεωργίου του Α΄, του 

Αυτοκράτορα Ναπολέοντα του Γ΄ της Γαλλίας και του Πρίγκιπα Αλβέρτου της Αγγλίας, που 

δημιουργήθηκαν την ίδια περίοδο σε μεγάλα φωτογραφικά στούντιο της κάθε μιας χώρας, 

μπορούν να αποτελέσουν ένα πεδίο σύγκρισης αφενός ως προς την επικρατούσα τυπολογία και 

αφετέρου ως προς την τεχνική και συνθετική ικανότητα των μεμονωμένων φωτογράφων της 

κάθε περιοχής. την περίπτωση του Γάλλου Αυτοκράτορα (εικ. 73) ο φωτογράφος Disdéri 

κατασκευάζει μια σκηνή οικειότητας και προσήνειας, η οποία απομακρύνεται από το 

πομπώδες ζωγραφικό βασιλικό πορτραίτο, που μέχρι και πριν τη Γαλλική Επανάσταση 

εξυπηρετούσε τους σκοπούς της απόλυτης μοναρχικής εξουσίας (εικ. 77). Άλλωστε ο 

Ναπολέων Γ΄, συνειδητά επιχείρησε μέσω της φωτογραφικής προσωπογραφίας να προσδώσει 

μια τελείως νέα εικόνα στη μοναρχική εξουσία προσεταιριζόμενος την ιδεολογία του αστικού 

καθεστώτος, που είχε πλέον, κατά τα μέσα του 19ου αιώνα, επιβληθεί τόσο στη γαλλική όσο και 

ευρύτερα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. την εν λόγω προσωπογραφία (εικ. 73) η στάση του 

σώματος είναι μετωπική, η πόζα ολόσωμη και ο περιβάλλων χώρος παραπέμπει σε κάποιο 

αστικό σαλόνι. λα τα εικονογραφικά σύμβολα της βασιλικής εξουσίας απουσιάζουν 

επιδεικτικά πλην του παραπετάσματος στο δεξιό άκρο του φόντου. Η σκιά που δημιουργεί το 

παράθυρο στο τοίχο πίσω από τον εικονιζόμενο προσδιορίζει χρονικά τη σκηνή και επιτείνει 

την αίσθηση της οικειότητας, παραπέμποντας στη θέα ενός αστικού σαλονιού κατά τις 

απογευματινές ώρες της ημέρας. Η όρθια ολόσωμη ανδρική μορφή φορώντας ακόμα ένα 

πρωινό φράκο και ψηλό κολάρο απευθύνει το βλέμμα στον παρατηρητή, προεκτείνοντας το 

χώρο της εικόνας σαν να τον καλωσορίζει. Σαυτόχρονα το δεξί χέρι, που ακόμα αναπαύεται 

επάνω σε δυο τόμους ακουμπισμένους στην κομψή κονσόλα αριστερά, αφήνει την εντύπωση 

πως ο εικονιζόμενος μόλις τελείωσε την απογευματινή του μελέτη και δέχεται επισκέψεις, 

διαδικασία άλλωστε ιδιαιτέρως προσφιλής την εποχή εκείνη στα μεγαλοαστικά σαλόνια.  

Μια τελείως διαφορετική απεικόνιση του Αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ΄ παρουσιάζει 

η εικ. 75. Οι φωτογράφοι Mayer & Pierson σε τύπωμα μεγάλων διαστάσεων δυο μόλις χρόνια 

αργότερα (1860) αποτυπώνουν το διάσημο εικονιζόμενο ντυμένο με την επίσημη στρατιωτική 

                                                                 
285 Geoffrey Batchen-2005, ό.π., σελ.65-67.   
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του στολή να κρατά ανά χείρας το καπέλο, έχοντας ταυτόχρονα στη μέση δεμένο το ξίφος με 

το αριστερό του χέρι να αναπαύεται πάνω σε αυτό. Δεν κοιτά τον θεατή, η κλίση του κορμού 

του αντιδιαστέλλεται ελαφρώς προς εκείνη της κεφαλής, κοιτά έξω από το κάδρο σαν κάτι 

/κάποιους να περιμένει. Ο χώρος γύρω του είναι κενός,  μόνο η υποψία ενός χαλιού και μιας 

πόρτας αριστερά στο βάθος παραπέμπει σε κάποιο αόριστο εσωτερικό. Ο Αυτοκράτορας, 

μοναχικός και απομονωμένος στο κέντρο της σύνθεσης, δημιουργεί μια αίσθηση επισημότητας 

και αναμονής, η οποία επιτείνεται και από το δραματικό φωτισμό. Εδώ έχουμε ένα πορτραίτο 

προορισμένο να τονίσει τον επίσημο και τελετουργικό ρόλο της βασιλικής εξουσίας με καθαρά 

φωτογραφικά μέσα, δίχως δηλαδή άμεσες αναφορές σε εικαστικά παραδείγματα.  

Δυο ακόμα εικόνες, σε cdv  αυτή τη φόρα, του πρίγκιπα Αλβέρτου της Αγγλίας, ο 

οποίος μεταξύ άλλων υπήρξε ερασιτέχνης φωτογράφος και εραστής της φωτογραφικής 

τέχνης286, από δύο διάσημους πορτρετίστες του είδους στο Λονδίνο, τους Camille Silvy και J. 

E. Mayall, αναδεικνύουν μια ανάλογη προσπάθεια οικείωσης του βασιλικού πορτραίτου. Ο 

Πρίγκιπας Αλβέρτος, σύζυγος της βασίλισσας Βικτωρίας, παρουσιάζεται στο θεατή σε 

ολόσωμη καθιστή στάση (εικ. 76), καθώς μόλις έχει ανασηκώσει το βλέμμα από το ανοικτό 

βιβλίο που κρατά, και παρατηρεί ένα μακρινό σημείο έξω από το κάδρο. Κάποιος τον φώναξε; 

ή μόλις εισχώρησε στην αίθουσα; ή μήπως απλώς συλλογίζεται όλα όσα προ ολίγου διάβαζε; 

ε κάθε περίπτωση, ο θεατής αισθάνεται ότι υφαρπάζει μια προσωπική στιγμή ενός διάσημου 

εικονιζόμενου, σαν να εισβάλλει απρόσκλητος στο χώρο του και σε μια προσωπική και καθαρά 

ιδιωτική στιγμή του.  

Παράλληλα, η χρήση της σκηνογραφίας, με τον ραβδωτό κίονα αλλά και την 

περιελιγμένη γύρω του κουρτίνα, επιχειρεί να συνδυάσει τη ζωγραφική βασιλική εικονογραφία 

του παρελθόντος με το εικονογραφικό λεξιλόγιο του νέου μέσου. Η απεικόνιση παραπέμπει σε 

studiolo και, παρά το γεγονός ότι δεν εικονίζεται βιβλιοθήκη, ο μεγάλος, τοποθετημένος 

πρόχειρα στο δάπεδο τόμος και ένα ακόμα βιβλίο επάνω στο τραπέζι αριστερά υποβάλλουν 

στο θεατή μια ανάλογη εντύπωση. Ενδεχομένως και το μικρό ομοίωμα της Αφροδίτης της 

Μήλου, που επίσης εικονίζεται επάνω στο μικρό τραπέζι, να αποτελεί έναν έμμεσο υπαινιγμό 

στα γνωστικά ενδιαφέροντα του πρίγκιπα ή το περιεχόμενο της εν λόγω μελέτης του. Ο Silvy 

άλλωστε υπήρξε εξαίρεση για την εποχή του, καθώς ήταν ένας από τους ελάχιστους 

αριστοκρατικής καταγωγής επαγγελματίες φωτογράφους με σπουδές στη νομική και καριέρα 

διπλωμάτη. Οι φωτογραφίες του, βαθιά επηρεασμένες από τη ζωγραφική, με την οποία είχε 

                                                                 
286 Gernsheim-Rise, ό.π., σελ. 20.  
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ασχοληθεί σε νεαρή ηλικία, παραπέμπουν άμεσα σε αυτήν, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη 

σημασία της συστηματικής και έλλογης χρήσης της σκηνογραφίας287.   

ε μια ανάλογη πόζα του ιδίου προσώπου από το φωτογράφο  J.E.Mayall η αίσθηση 

της υφαρπαγής κάποιας ιδιωτικής στιγμής κορυφώνεται (εικ. 78). Ο πρίγκιπας Αλβέρτος 

εικονίζεται εξ ολοκλήρου απορροφημένος στις σκέψεις του , καθώς συγγράφει, πιθανότατα, 

κάποια επιστολή. Άλλωστε στην προσωπογραφία η βοηθητική χρήση σκηνογραφικών 

αντικειμένων συχνά αποτέλεσε μια έμμεση αναφορά καθώς και μια συμβολιστική υπογράμμιση 

των εκάστοτε ιδιοτήτων ή χαρακτηριστικών του εικονιζόμενου προσώπου288. Πέραν των 

προσπαθειών οικείωσης, επιχειρήθηκε να αποδοθεί στη μοναρχική εξουσία μια εικόνα 

λογιοσύνης και πνευματικής ανωτερότητας μέσω της φωτογραφικής βασιλικής 

προσωπογραφίας της εποχής. Άλλωστε οι φωτογραφικές απεικονίσεις στην ευρωπαϊκή 

προσωπογραφία αντλούσαν άμεσα από τα πρότυπα της μακραίωνης ζωγραφικής παράδοσης. 

Σι συνέβαινε όμως στην Ελλάδα;   

Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α΄ ενθρονίστηκε το 1863 κατά την περίοδο δηλαδή των 

απαρχών της ακμής της ελληνικής φωτογραφικής προσωπογραφίας. Και σε αντίθεση με τον 

προκάτοχό του θωνα, οι επισκέψεις του στα φωτογραφεία της πόλης των Αθηνών υπήρξαν 

καθ’ όλη τη διάρκεια της βασιλείας του αρκετά συχνές, όπως άλλωστε μαρτυρείται από τις 

πολλές και ποικίλες προσωπογραφίες του από διαφόρους Αθηναίους φωτογράφους. Εδώ θα 

εξεταστούν πέντε προσωπογραφίες του από τους φωτογράφους Πέτρο Μωραΐτη -επίσημο 

βασιλικό φωτογράφο ήδη από το 1863 (βλ. κεφ. Γ΄ σελ. 77)- και Ξενοφώντα Βάθη. τις 

προσωπογραφίες του Π. Μωραΐτη με θέμα το Γεώργιο τον Α ,́ τραβηγμένες πιθανότατα γύρω 

στα 1863-65 (εικ. 79, 86, 87,88), ο φωτογράφος αναπαράγει τους βασικούς τύπους της όρθιας 

και καθήμενης ολόσωμης και ημίσωμης πόζας. την εικ.79 ο νεαρός μονάρχης, παρουσιάζεται 

ντυμένος με κομψό μονόχρωμο πρωινό ένδυμα, φαρδύ παντελόνι και φράκο κουμπωμένο 

μόνο στο επάνω μέρος, ημίψηλο καπέλο, μπαστούνι, γραβάτα και μαλλιά χτενισμένα προς τα 

πίσω, όλα στοιχεία που απηχούσαν την κυρίαρχη μόδα της περιόδου289. Οι ανοιχτόχρωμοι 

τόνοι των ρούχων δημιουργούν μια ανοιξιάτικη, αν όχι ολότελα καλοκαιρινή, διάθεση στο 

θεατή.  

                                                                 
287Βλ. για τον Silvy: http://www.luminous-lint.com/app/photographer/Camille_de__Silvy/A/ ,  
http://www.npg.org.uk/collections/search/person.php?LinkID=mp08115&role=art , 
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T078803?q=silvy+&source=oao_g
ao&source=oao_t118&source=oao_t234&source=oao_t4&search=quick&pos=1&_start=1#firsth
it  

288 West, ό.π., σελ. 25.  
289B.  Payne, G. Winakor, J.  Farrell – Beck, Ιστορία της Ενδυμασίας, τομ. ΙΙ, εκδ. Ιων, Αθήνα, 1997, 
σελ. 522-524.   

http://www.npg.org.uk/collections/search/person.php?LinkID=mp08115&role=art
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T078803?q=silvy+&source=oao_gao&source=oao_t118&source=oao_t234&source=oao_t4&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T078803?q=silvy+&source=oao_gao&source=oao_t118&source=oao_t234&source=oao_t4&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
http://www.oxfordartonline.com/subscriber/article/grove/art/T078803?q=silvy+&source=oao_gao&source=oao_t118&source=oao_t234&source=oao_t4&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit
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Παράλληλη εξέταση των εικόνων 79 και 86 συνηγορεί υπέρ του συμπεράσματος ότι 

και οι δυο είναι τραβηγμένες την ίδια ημέρα, γεγονός που επιβεβαιώνεται τόσο από τα ρούχα 

όσο και από το ντεκόρ και την τοποθέτηση των αντικειμένων μέσα το κάδρο290. Επί 

παραδείγματι, το ίδιο χαλί , ο ίδιος ορθοστάτης με το παραπέτασμα αλλά και την πολυθρόνα 

επαναλαμβάνονται. την όρθια, ολόσωμη σύνθεση (εικ.79) ο εικονιζόμενος κοιτά το θεατή με 

ερευνητικό και κάπως παιχνιδιάρικο βλέμμα, που, αν και δεν προσιδιάζει στην ιδιότητά του, 

αποκαλύπτει κάτι από το νεαρό της ηλικίας του. Η μετωπική στάση του σώματος σε 

συνδυασμό με την αντιδιαστολή του βλέμματος συνδηλώνουν μια ταυτόχρονη επιφύλαξη και 

δηκτικότητα. Άλλωστε η ελαφριά απόκλιση σώματος-βλέμματος και κεφαλής υποδεικνυόταν 

από διάσημα εγχειρίδια της εποχής, όπως του De la Branchére291, και εφαρμοζόταν από 

πολλούς ξένους φωτογράφους, καθώς προσέδιδε μια επίφαση κίνησης στην όλη σύνθεση (εικ. 

91, 268, 298, 313, 315, 404). Ο νεαρός βασιλιάς ακουμπά ανάλαφρα στον ορθοστάτη με το 

βαρύ και επίσημο παραπέτασμα στο αριστερό επάνω άκρο του, καθώς το ίχνος μιας 

πολυθρόνας εισχωρεί μόλις στη σκηνή, προσδίδοντας μια αίσθηση τυχαιότητας στην, ούτως ή 

άλλως,  λιτή σύνθεση. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί ποια ήταν εν τέλει η ατμόσφαιρα που 

επιδίωξε να δημιουργήσει ο φωτογράφος: η παρουσίαση του εικονιζόμενου σε μια στιγμή 

χαλάρωσης, περιπάτου, τυχαίας συνάντησης; Η παρουσία του ορθοστάτη καθώς και το βαρύ 

παραπέτασμα δε συνάδουν προς μια ανάλογη ερμηνεία. Ο Disdéri άλλωστε είχε ήδη 

επισημάνει τις δυσκολίες και ως εκ τούτου την ιδιαίτερη προσοχή που οι φωτογράφοι όφειλαν 

να επιδείξουν στη χρήση της ολόσωμης όρθιας πόζας (βλ. κεφ. Β΄ σελ.55, υπ.151). 

Η παράλληλη ανάγνωση των βασιλικών προσωπογραφιών με μια ομάδα επώνυμων 

και ανώνυμων αστικών πορτραίτων της ίδιας περιόδου συμβάλλει στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική η ομοιότητα την οποία παρουσιάζουν 

οι εικ.79, 80, 81. την πρώτη περίπτωση έχουμε την προσωπογραφία ενός βασιλιά, στις άλλες 

δυο ανώνυμες σήμερα συνθέσεις της ίδιας περιόδου από τον ίδιο φωτογράφο. Πέραν του 

στοιχείου της θεατρικότητας, που είναι πάντοτε απόρροια της εξοικείωσης, της άνεσης και της 

ενεργής συμμετοχής του κάθε εικονιζόμενου χωριστά με το μέσο απεικόνισης, καθώς και της 

φαντασίας του φωτογράφου, παρατηρείται μια σκόπιμη συνθετική επανάληψη, η οποία 

μεταβάλλεται από την, σχεδόν ανεπαίσθητη, αλλαγή θέσεως της μηχανής. Είναι εμφανές ότι με 

εξαίρεση τις προσωπογραφίες του Γεωργίου του Α΄ (εικ.79, 86) ο φωτογράφος στις επόμενες 

δυο πόζες έχει προσπαθήσει να επέμβει στη σύνθεση αισθητά λιγότερο. Η κουρτίνα που απλώς 

πέφτει δίπλα και πίσω από τον ορθοστάτη και η έλλειψη περαιτέρω στοιχείων υποδηλώνουν 
                                                                 

290 Ένα αντίστοιχο παράδειγμα εδώ αποτελούν και οι εικ. 73 και 74 του Γάλλου Αυτοκράτορα.    

291 De la Blanchère, ό.π., σελ. 103.  
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μια λιτή επαγγελματική επανάληψη, που είναι άλλωστε πιθανό οι ίδιοι οι πελάτες να 

προεπέλεξαν βλέποντας τις αντίστοιχες συνθέσεις του βασιλέα ή κάτι ανάλογο ήδη από την 

αίθουσα αναμονής και τα δείγματα του φωτογραφείου. ε κάθε περίπτωση πάντως στις εικ. 80, 

81 απουσιάζουν οι επινοήσεις νέων συνθετικών λύσεων. Ο εικονιζόμενος της εικ. 80, φορώντας 

καρό γιλέκο, γραβάτα και κρατώντας το μπαστούνι και το μπόουλερς ανά χείρας (όλα στοιχεία 

μιας πρωινής ανδρικής αμφίεσης της δεκαετίας του 1860), σταυρώνει τα πόδια του 

αναπαριστώντας τον εαυτό του με έναν αριστοκρατικό τρόπο, που όμως δε συνδιαλέγεται 

αρμονικά ούτε με την επίπεδη και δίχως ενδιαφέρον έκφρασή του ούτε με κάποιο άλλο 

στοιχείο της σύνθεσης. Εντούτοις η στάση του, αντιπαραβαλλόμενη με εκείνη του νεαρού της 

εικ. 81, διαθέτει λιγότερη αμηχανία. τη δεύτερη τούτη σύνθεση η μηχανή βρίσκεται 

ψηλότερα και η μορφή μοιάζει εγκλωβισμένη μέσα στον περίκλειστο χώρο του κάδρου, ενώ ο 

πλάγιος φωτισμός από τα παράθυρα στο αριστερό μέρος της σκηνής φωτίζει το φόντο όσο και 

το εμπρόσθιό της τμήμα, αποκαλύπτοντας τη δημιουργία σκιερών σημείων στο μέσο, γεγονός 

που ενδυναμώνει την όλη αίσθηση του εγκλεισμού.     

την περίπτωση του Γεωργίου του Α΄ βέβαια πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 

μια προσπάθειες-λήψεις. Κάτι που άλλωστε συνέβαινε συχνά και με κάποιες από τις 

προσωπογραφίες των αστών (εικ.38). Η επόμενη εικόνα αποτελεί το ανάλογο της όρθιας 

σύνθεσης (εικ.79) που μόλις εξετάστηκε και συνθετικά είναι περισσότερο ολοκληρωμένη, 

καθώς η καθήμενη πλέον μορφή του νεαρού μονάρχη (εικ. 86) πλαισιώνεται από την 

προσθήκη ενός μικρού στρογγυλού τραπεζιού, επάνω στο οποίο βρίσκονται ένα βιβλίο και το 

καπέλο του εικονιζόμενου, που και πάλι κοιτά με πλάγιο και θεατρικό τρόπο το θεατή. Η 

σκηνή επιτυγχάνει περισσότερο στη δημιουργία μιας εντύπωσης εσωτερικού, όχι όμως και 

προσωπικού χώρου, όπως για παράδειγμα συνέβη στην προσωπογραφία του Ναπολέοντα του 

Γ΄ (εικ.73-75), καθώς και πάλι υποβόσκει μια ασάφεια που απορρέει τόσο από την απόμακρη 

έκφραση της μορφής όσο και, κυρίως, από την άστοχη χρήση του ορθοστάτη που χωρίς 

εμφανή λόγο διακρίνεται πίσω από το μοντέλο. Περισσότερο επιτυχημένη και πλησιέστερη 

στα ευρωπαϊκά πρότυπα προσωπογραφία είναι αυτή της εικ. 87, στην οποία η ρετουσαρισμένη 

επιφάνεια και η χρήση της ημίσωμης πόζας εξαλείφουν τις περιττές λεπτομέρειες και 

συμβάλλουν στην εστίαση της προσοχής του θεατή στη μορφή καθ’ αυτή, η αριστοκρατική 

πόζα της οποίας υπογραμμίζεται από την εκλογή των επιμέρους στοιχείων292. Σο ολόσωμο 

πορτραίτο του Γεωργίου του Α΄ από τον Π. Μωραΐτη σε μεγάλο μέγεθος (εικ.88) φέρει επίσης 

                                                                 
292 Ο κίονας, το σταύρωμα των ποδιών, το μπαστούνι, ακόμα και το βιβλίο στο πλάι επάνω στην 
κουπαστή είναι μερικά από τα στοιχεία εκείνα που συνόδευαν τις προσωπογραφίες της αριστοκρατίας 
στην ευρωπαϊκή ζωγραφική.     
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κάποιες ομοιότητες με εκείνο των φωτογράφων Mayer & Pirson (εικ.75). Η σύνθεση τη φορά 

αυτή δεν παρουσιάζει αβλεψίες, εκτός ίσως από τη μόλις ορατή άκρη του μηχανήματος 

στήριξης που είναι τοποθετημένος πίσω από το μοντέλο, για να το κρατά ακίνητο, ενώ και η 

χρήση του φωτισμού είναι αρκετά εύστοχη, συμβάλλοντας σε μια αίσθηση επισημότητας και 

μνημειακότητας. Εντούτοις, ο Έλληνας φωτογράφος μοιάζει σαν να φοβάται την ύπαρξη κενού 

χώρου στη δομή της σύνθεσης και εμπλουτίζει το κάδρο με την τοποθέτηση ένας περίτεχνου 

τραπεζιού με σκαλιστές άκριες, που όμως δε συνάδει με την επίσημη στρατιωτική στολή, τα 

παράσημα και το σπαθί του Βασιλιά.   

Πιο επιτυχημένη προσπάθεια απόδοσης μιας οικείας και καθημερινής σκηνής, στο 

πρότυπο των ευρωπαίων ηγεμόνων, αποτελεί η προσωπογραφία του βασιλιά από τον 

Ξενοφώντα Βάθη (εικ.89). το έργο αυτό ο Γεώργιος ο Α΄ απεικονίζεται τη στιγμή που  

ετοιμάζεται να προχωρήσει προς κάτι/κάποιον που ήδη του έχει αποσπάσει την προσοχή. Ο 

περιβάλλων χώρος λειτουργεί αρμονικά προς επίρρωση αυτής της εντύπωσης με το χαμηλό 

τραπεζάκι και την πολυθρόνα τοποθετημένα με επιμέλεια δίπλα στο παράθυρο, από το οποίο 

εισέρχεται το φως της σύνθεσης. Η ύπαρξη της μικροσκοπικής γλάστρας δίπλα στην 

εικονιζόμενη μορφή ενδυναμώνει τα στοιχεία της σύνθεσης. Άλλωστε η όποια ενασχόληση του 

φωτογράφου με το μοντέλο ήταν απόρροια της κοινωνικής θέσης , της ισχύος και της φήμης 

του τελευταίου, ενώ οι απεικονίσεις των εστεμμένων, ενίοτε και των μεγαλοαστών, υπήρξαν 

καθοριστικά πρότυπα για τις προσωπογραφίες των χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων. Σα 

προλεταριακά πληθυσμιακά στρώματα, που στην Ευρώπη φωτογραφίζονταν ήδη από τη 

δεκαετία του 1860 σε στούντιο δεύτερης ή και τρίτης διαλογής, φορώντας τα καλά τους ρούχα 

ή, ακόμα και όταν αυτά δεν ήταν διαθέσιμα, ενοικιάζοντας την αμφίεσή τους είτε από το ίδιο 

το φωτογραφείο είτε από συμβεβλημένα με αυτό κατάστημα, προσπάθησαν να ενδυθούν μια 

εικόνα άλλη από εκείνη που βίωναν καθημερινά, αντίστοιχη όμως με αυτή των ευπορότερων 

τάξεων. Ένα τεκμηριωμένο παράδειγμα από την Αγγλία παρουσιάζεται στην εικ.242. Κεντρικό 

πρόσωπο του οικογενειακού πορτραίτου η Caroline Alexander, μια ανήλικη εργάτρια σε 

εργοστάσιο του Birmingham τη δεκαετία του 1860. Ο A. Thomas πιστεύει ότι η φωτογραφία 

δεν πρέπει να στοίχισε στη μικρή εργάτρια λιγότερο από 5 σελήνια, κάτι παραπάνω επομένως 

από το ημερομίσθιό της στο εργοστάσιο293. Η ρωγμή στο επάνω δεξιό άκρο του σκηνικού, 

καθώς και οι αβλεψίες κατά τη διάρκεια της λήψης είχαν ως συνέπεια τα δυο μικρά αδέλφια της 

Caroline να αποτυπωθούν με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και είναι μερικά από τα στοιχεία 

που καθορίζουν την ποιότητα του στούντιο στο οποίο απευθύνθηκε (βλ. κεφ. Β΄ σελ.48-49). Η 

                                                                 
293 Alan Thomas, ό.π., σελ. 71-72.   
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πόζα εντούτοις αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα μίμησης βασιλικών και μεγαλοαστικών 

πρότυπων. Η παράλληλη ανάγνωση του εν λόγω πορτραίτου με εκείνο της βασιλικής 

οικογένειας της Αγγλίας από το διάσημο φωτογράφο R. Fenton (εικ. 243) αποκαλύπτει την 

προσπάθεια του βασιλικού φωτογράφου να επιτύχει μια αίσθηση αμεσότητας, ενώ ο ανώνυμος 

φωτογράφος του Birmingham ακολουθεί πιστά και με αυστηρότητα ένα τελετουργικό και 

συμβολικό πλαίσιο, στην προσπάθειά του να ανυψώσει την κοινωνική θέση των εικονιζόμενων 

προσώπων, διαμορφώνοντας ουσιαστικά μια κοινωνική οπτική φενάκη294.  

Η συμμετοχή και η άνεση του μοντέλου στο φακό για την επίτευξη μιας επιτυχούς 

πόζας ήταν, όπως ήδη έχει ειπωθεί (βλ. κεφ. Β΄ σελ. 39-40, υπ.111), καθοριστικής σημασίας, 

καθώς, σε συνδυασμό με την εύστοχη ή μη χρήση των επιμέρους αντικειμένων από το 

φωτογράφο και τη δημιουργική διαχείριση του φωτός, μπορούσαν να προσδώσουν στις 

αυστηρά τυποποιημένες πόζες έναν αέρα καινοτομίας, συμβάλλοντας στην επιτέλεση μιας 

επιτυχημένης προσωπογραφίας. τις περιπτώσεις όπου οι εικονιζόμενοι ήταν εστεμμένοι ή 

διασημότητες της εποχής, η προσωπική ενασχόληση του φωτογράφου με το θέμα καθώς και η 

επιδίωξη της δημιουργίας μιας προσεγμένης σύνθεσης μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητή. τις 

πολυάριθμες ανώνυμες σήμερα πόζες όμως η συχνή και έντονη διαφοροποίηση της ποιότητας 

στη σύνθεση από το ίδιο φωτογραφείο ή φωτογράφο προκαλεί σκέψεις για τους πιθανούς 

λόγους μιας τέτοιας διακύμανσης. Έναν προφανή λόγο μπορεί να αποτελεί το γεγονός ότι στα 

μεγάλα τουλάχιστον στούντιο η συμμετοχή των βοηθών ήταν συχνά καθοριστική. Επίσης, τα 

χρήματα που το κάθε μοντέλο διέθετε ή οι περιστασιακές απαιτήσεις που μπορεί να προέβαλε 

θα μπορούσαν να αποτελέσουν μερικές ακόμα απαντήσεις.  

Φαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένα από τα πρώιμα πορτραίτα που ο Π. 

Μωραΐτης (εικ. 90) δημιούργησε, πιθανότατα το ίδιο έτος με εκείνα του Γεωργίου του Α΄, 

δηλαδή γύρω στα 1863. τεκόμαστε όμως μπροστά στη σύνθεση αυτή με κάποια έκπληξη. 

πως και οι προηγούμενες είχε γίνει πιθανότατα μετά το ταξίδι του Μωραΐτη στη Βιέννη (βλ. 

κεφ. Γ΄, σελ.92). πως και στις προηγούμενες χρησιμοποιείται ο ίδιος ορθοστάτης και η ίδια 

                                                                 
294 Η φωτογραφία προσελήφθη για να ‘απομαγεύσει’ την κοσμική εξουσία μετατρέποντας την εικόνα 
της σε ένα προσιτό και οικείο είδωλο. Επί παραδείγματι, η Βασίλισσα Βικτωρία και η οικογένεια της 
φωτογραφίζονταν συχνά σε πόζες προορισμένες να προωθήσουν την ιδέα μιας οικείας καθημερινότητας 
στα ανάκτορα. Σην ίδια περίπου περίοδο, ένας Παριζιάνος αστός φέρεται να δηλώνει επιδεικνύοντας το 
πορτραίτο του Βασιλιά Λουδοβίκου Υιλίππου (1773-1850), δίπλα στο δικό του: «δεν υπάρχει καμία 
απόσταση μεταξύ του [Λουδοβίκου] Υιλίππου και εμού: εκείνος είναι ένας βασιλιάς-πολίτης ενώ εγώ 
είμαι ένας πολίτης -βασιλιάς», βλ., Jennifer Green –Lewis, Framing the Victorians: Photography and the 
Culture of Realism, Ίθακα & Λονδίνο, 1996, σελ. 1 και, Freund, όπ.π., σελ. 23, πρβλ. E. J. Hobsbawn-
1997, όπ.π., σελ. 163-165.     
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βαριά και επίσημη κουρτίνα, όμως εδώ όλα τα επιμέρους στοιχεία αίφνης συνδυάζονται και 

συνάδουν προς μια ενιαία εντύπωση. Σο φως που εισέρχεται στο κάδρο με τρόπο παρόμοιο με 

εκείνο της εικ. 81, η προσεκτική εναπόθεση του παραπετάσματος επάνω στον ορθοστάτη, πιο 

επιμελημένη από την αντίστοιχη της εικ. 79, η προσθήκη μιας αρχαιοελληνικής προτομής και 

ενός ιωνικού κιονίσκου που κείται στο έδαφος και μόλις διακρίνεται η άκρη του συμπληρώνουν 

και ενισχύουν τα στοιχεία της σύνθεσης. λα είναι ιδιαιτέρως προσεγμένα, ακόμα και ο 

μηχανισμός που συγκρατεί το κεφάλι του εικονιζομένου  έχει κρυφτεί με επιμέλεια. Από το 

βλέμμα της αρχαίας θεάς Αρτέμιδος στο ανασηκωμένο χέρι της μορφής, όπου επιδεικνύεται 

ένα αναμμένο πούρο, και από εκεί στον πεσμένο κιονίσκο, η υπογράμμιση της διαγωνίου 

συνδέει τα επιμέρους στοιχεία και προσδίδει δυναμισμό στη σκηνή. Η χρήση προτομών και 

αγαλματιδίων, η οποία ταυτόχρονα παρέπεμπε σε μια καλλιτεχνική εκλέπτυνση εκ μέρους του 

φωτογράφου, δεν ήταν σπάνια στην ευρωπαϊκή φωτογραφία (εικ.76, 91, 92, 93, 183). Εντούτοις 

η εφαρμογή της υπήρξε σπανιότερη στην ελληνική φωτογραφική προσωπογραφία295. Η 

συμμετοχή του μοντέλου στο εν λόγω πορτραίτο είναι καταλυτική, το δίχρωμο κουστούμι που 

φορά, η μετωπική στάση του σώματος και της κεφαλής διαθέτουν δυναμισμό και ενάργεια. 

Αντεπιστρέφει το βλέμμα στο θεατή δίχως περιστροφές, βέβαιος και σχεδόν αυτάρεσκος μέσα 

στη γνώση του, τοποθετεί το χέρι στη μέση και σταυρώνει τα πόδια, όπως οι ευγενείς στις 

προσωπογραφίες του Reynolds ή του Batoni (εικ. 94, 95). Ποιος είναι; Η μορφή του ομοιάζει 

με λογίου ή ευγενή, ενώ η συνολική σύνθεση παραπέμπει σε προσωπογραφία αρχαιολόγου (εικ. 

96). Η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, όπως άγνωστος είναι και ο λόγος που ενέπνευσε 

στον Πέτρο Μωραΐτη μια τόσο προσεγμένη σύνθεση.   

την εικόνα 99 ένας ένστολος, αγνώστων λοιπών στοιχείων, άνδρας σε μια ολόσωμη 

καθιστή στάση ποζάρει. Οι ομοιότητες όπως άλλωστε και οι διαφορές με την προηγούμενη 

σύνθεση είναι ορατές. Και εδώ, αν και με μικρότερη σχετικά επιτυχία , ο φωτογράφος 

προσπάθησε να οργανώσει τη σύνθεση, η οποία κορυφώνεται στην αντίθεση που επινοείται 

ανάμεσα στην κατεύθυνση της κεφαλής του μοντέλου με εκείνη της προτομής που βρίσκεται 

τοποθετημένη πίσω του και επάνω στο γνωστό ορθοστάτη του φωτογραφείου Μωραΐτη. 

Παράλληλα, σε αυτήν την πόζα εισάγεται ένα ακόμα δάνειο από την ευρωπαϊκή φωτογραφία 

και, εμμέσως πλην σαφώς, από τη ζωγραφική εικονογραφία του 18ου αιώνα (εικ. 100), η 

τοποθέτηση του ενός χεριού της εικονιζόμενης μορφής στο εσωτερικό του γιλέκου296.  Σόσο η 

                                                                 
295 Η χρήση προτομών και αγαλματιδίων ήταν συχνότερη, εντούτοις, στη ζωγραφική προσωπογραφία 
της εποχής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπου η παρουσία τους είχε συμβολικό 
περιεχόμενο και συνδεόταν με κάποια από τις ιδιότητες του εικονιζόμενου (εικ. 94-98).  

296 Η συνήθεια αυτή ξεκίνησε από τη γαλλική αριστοκρατία του 18ου αιώνα, καθώς η χειρονομία 
απαντάται στο εγχειρίδιο καλής συμπεριφοράς του Γάλλου συγγραφέα François Nivelon, γραμμένο 
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συγκεκριμένη στάση όσο και η αντίστοιχη με το χέρι στη μέση (εικ.407, 409) 

χρησιμοποιήθηκαν με σχεδόν μανιεριστικό τρόπο από τους ξένους φωτογράφους μέχρι και 

περίπου τα μέσα του 19ου αιώνα (εικ. 101-108). Η πόζα με το χέρι στο γιλέκο, ιδιαιτέρως σε 

Γαλλία και Αμερική, εφαρμόστηκε σε ένα πλαίσιο υπογράμμισης αφενός της πολιτικής ισχύος 

(εικ. 101, 107, 108) και αφετέρου της αριστοκρατικής καταγωγής (εικ. 103). τη Γαλλία ο 

Nadar ήταν ένας από τους διάσημους φωτογράφους που χρησιμοποίησε επανειλημμένως την 

εν λόγω χειρονομία. ε μια σειρά από πέντε πορτραίτα επωνύμων της περιόδου 1855-58 η 

πόζα προσαρμόζεται τόσο σε ανθρώπους των γραμμάτων (όπως οι Baudelaire και Gaudier, 

εικ.105, 106) όσο και σε πολιτικούς και πολιτικούς ουτοπιστές της εποχής του, όπως, επί 

παραδείγματι, οι François Guizot, P. C. E. Pelletan και Jean Journet (εικ.107, 108, 109). 

την περίπτωση του τελευταίου, φουριεριστή και επαναστάτη, ο οποίος είχε υποστεί 

επανειλημμένως διώξεις και εγκλεισμούς την περίοδο εκείνη, ο Nadar θα τολμήσει να εξωθήσει 

τα στοιχεία της σύνθεσης, συνδυάζοντας την εν λόγω χειρονομία σε ένα εντελώς νέο για τη 

φωτογραφική προσωπογραφία περιεχόμενο. Η κάπα και το γυμνό στέρνο, ο προτεταμένος 

αυχένας και το βλέμμα με το μισάνοικτο στόμα που υψώνεται σε μια έκφραση προσδοκίας και 

ελπίδας, η έντονη δέσμη φωτός που περιλούζει τη μορφή είναι όλα στοιχεία που παραπέμπουν 

σε απεικονίσεις Αγίων και Μαρτύρων της ζωγραφικής Μπαρόκ (εικ.110, 111). Η παραλληλία 

τούτη ενισχύεται επίσης από τη δυναμική χρήση των πτυχώσεων, καθώς και την αχρονική 

χρήση της ενδυματολογίας εν γένει, που δεν παραπέμπει στη μόδα και στους 

ενδυματολογικούς κανόνες της εποχής. Έτσι, ο φωτογράφος απεγκλωβίζει τον εικονιζόμενο 

από τους χωροχρονικούς προσδιορισμούς, προσδίδοντας στη μορφή έναν περισσότερο 

συμβολικό χαρακτήρα297.   

ε αρκετά έργα του Πέτρου Μωραΐτη η δηλωτική αυτή χειρονομία επαναλαμβάνεται 

(εικ.112- 115, 117), ενώ σπανιότερα εντοπίζεται και σε άλλους Έλληνες φωτογράφους, όπως 

στους Ξ. Βάθη, Γ. Δαμιανό (εικ.116, 118, 119) κ.ά. ε τρία επώνυμα πορτραίτα 

πανεπιστημιακών δασκάλων της περιόδου βλέπουμε πως η συγκεκριμένη πόζα εφαρμόζεται 

στο ίδιο εννοιολογικό περιεχόμενο της ευρωπαϊκής φωτογραφίας, δηλαδή ως υπόδειξη 

λογιοσύνης, πολιτικής ισχύος, αριστοκρατικής καταγωγής και εγκυρότητας. Παρατηρώντας τα 

                                                                                                                                                                                          
περί το 1738. το εν λόγω κείμενο η συγκεκριμένη χειρονομία χαρακτήριζε τη σεμνότητα και τη 
μετριοπάθεια. Μεταγενέστερα, κυρίως κατά το β΄ μισό του 18ου αιώνα, θα περάσει στην αγγλική 
προσωπογραφία, όπου και θα συνδεθεί σταδιακά και με την πολιτική σταδιοδρομία και ισχύ, βλ. Arline 
Meyer, «Re-dressing Classical Statuary: The Eighteenth – Century “Hend-in-Waistcoat’ Portrait», 
στο The Art Bulletin, τχ. 77, αρ. 1, Μάρτιος 1995, σελ.45-63, πρβλ. West, ό.π., σελ. 25.    

297 Πρβλ. McCauley-Madness, ό.π., σελ. 134.  
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πορτραίτα των Π.Κ. Κοντογιάννη,  θεολόγου και ιστορικού, Δημητρίου Ορφανίδη, καθηγητή 

ιατρικής και βοτανολογίας και Μάρκου Ρενιέρη, καθηγητή νομικής και πρόξενου της Ελλάδας 

στην Κων/πολη το 1861, διακρίνουμε την προσπάθεια ανάδειξης, μέσω της τυπολογίας, των 

μεμονωμένων χαρακτηριστικών του κάθε ατόμου. το πορτραίτο του Μ. Ρενιέρη, επί 

παραδείγματι, (εικ. 117) καταγράφεται μια από τις σπάνιες φορές που ο φωτογράφος δε γεμίζει 

με αντικείμενα το κάδρο του. Ένα απλό μονόχρωμο φόντο, το οποίο μοιάζει να πάλλεται 

δημιουργώντας έντονες και πυκνές φωτοσκιάσεις, με την ολόσωμη μορφή του εικονιζόμενου 

στο κέντρο σε μια ελαφριά αλλά περίσσεια δυναμισμού κίνηση προς τα εμπρός αποτελούν το 

σύνολο των συνθετικών στοιχείων. Σο μοντέλο κοιτά το θεατή αλλά δεν απευθύνεται σε αυτόν. 

Σο ένα χέρι κρυμμένο στο κουμπωμένο φράκο, το άλλο ευθύγραμμα τοποθετημένο στο πλάι 

του στητού κορμού είναι σφιγμένο σε γροθιά, προς επίρρωση του δυναμισμού που αναδεικνύει 

η σύνθεση εν συνόλω.   

Εντελώς διαφορετικός είναι ο χειρισμός του πορτραίτου του Δημητρίου Ορφανίδη 

(εικ.113), ο οποίος στηρίζεται στον ορθοστάτη, όπου επίσης βρίσκονται τοποθετημένα μερικά 

βιβλία συμβολίζοντας ενδεχομένως την ιδιότητά του ως ανθρώπου των γραμμάτων. Η χρήση 

του ζωγραφισμένου σκηνικού, στο οποίο απεικονίζεται ένα είδος βεράντας εξοχικού αστικού 

σπιτιού, ενέχεται στην προσπάθεια δημιουργίας μιας εντύπωσης αστικής ευμάρειας. Σέλος, ο 

Π.Κ. Κοντογιάννης απεικονίζεται καθήμενος σε ένα ρετουσαρισμένο τύπωμα (εικ. 112) από το 

οποίο μόλις διακρίνονται μια πολυτελής πολυθρόνα και ένα στρογγυλό τραπέζι. Σο χέρι του 

ακουμπά επάνω σε ένα βιβλίο, ενώ η έκφρασή του είναι διδακτική και υπερήφανη, σαν να θέλει 

κάτι να πει ή να υποδείξει. ε αντίθεση με το πορτραίτο του Ορφανίδη, η κοντινή λήψη 

αναδεικνύει περισσότερο την έκφραση του προσώπου, προσφέροντας στο θεατή όχι ένα γενικό 

τύπο αστού αλλά ένα συγκεκριμένο, απτό πρόσωπο και χαρακτήρα. Δυο ακόμα ημίσωμες 

ανώνυμες προσωπογραφίες του Π. Μωραΐτη μπορούν να αποτελέσουν ένα παράδειγμα των 

πολλαπλών επιλογών που ένας φωτογράφος διέθετε προκειμένου να αποδώσει μια 

προσωπικότητα. την εικ.114 απεικονίζεται ένας καθιστός άνδρας με σακάκι κουμπωμένο, 

σύμφωνα με τη μόδα της εποχής, σε στάση 2/4 και βλέμμα στραμμένο έξω από το κάδρο.  Η 

λήψη, αν και είναι κοντινή, δεν επιτρέπει στο θεατή να έρθει σε επαφή με τον εικονιζόμενο, 

αντιθέτως αναδύεται και πάλι μια αίσθηση κρυφοκοιτάγματος στα τεκταινόμενα της εικόνας, 

που παραπέμπει στην παραβίαση μιας ιδιωτικής στιγμής. την προσωπογραφία της εικ.115 

παρατηρούμε μια από τις πιο επιτυχημένες προσπάθειες απεικόνισης του ίδιου φωτογράφου. 

Σο ημίσωμο κάδρο, που, όπως υπογράμμιζε άλλωστε ο Disdéri, προσέδιδε στο άτομο μια 
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ιδέα πιο πλήρη298, εφαρμόζεται εδώ με έναν τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό. Η στατική 

μετωπική πόζα σε συνδυασμό με την τοποθέτηση των χεριών προβάλλουν τα στοιχεία της 

αυτοκυριαρχίας, της αυτοπεποίθησης και της αυτάρκειας, που σε συνδυασμό με τον 

ατμοσφαιρικό φωτισμό και το απλό μονόχρωμο φόντο δημιουργούν μια προσωπογραφία με 

ψυχογραφικές αναζητήσεις. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι το σύνολο των εγχειριδίων της 

εποχής σημείωναν με έμφαση πως μια από τις ύψιστες επιδιώξεις του προσωπογράφου ήταν η 

ανάδειξη του χαρακτήρα του εικονιζόμενου (βλ. κεφ. Β΄ σελ.54-55, υπ.149).  Πολλοί μάλιστα 

θεώρησαν ως περιττή και παραπλανητική τη χρήση συνοδευτικών αντικειμένων στη σύνθεση 

και αντιπρότειναν το άμεσο, κοντινό πορτραίτο, στο οποίο ο φωτισμός και η έκφραση θα 

συνδυαζόταν, για να αναδείξουν την προσωπικότητα299.  

ε μια σειρά από προσωπογραφίες τόσο του Π. Μωραΐτη όσο και άλλων Ελλήνων 

φωτογράφων της περιόδου διακρίνονται κάποιες προσπάθειες για τη δημιουργία κοντινών 

ημίσωμων προσωπογραφιών, ανάλογων, έως ένα βαθμό, με εκείνες της πρώτης περιόδου του 

Nadar (εικ.105- 108, 125) καθώς και άλλων πρωιμότερων ή σύγχρονων φωτογράφων (εικ.123-

124, 126). Εντούτοις, τα πολύ κοντινά πλάνα δεν ήταν της μόδας και οι επαγγελματίες τα 

απέφευγαν, καθώς, μεταξύ άλλων, απαιτούσαν ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στο χειρισμό, ενώ ο 

δημιουργός στην περίπτωση αυτή δε μπορούσε να κρύψει τις όποιες τεχνικές ή άλλες 

ανεπάρκειες πίσω από μια πληθώρα σκηνογραφικών αντικειμένων. τις κοντινές 

προσωπογραφίες το μόνο που ο φωτογράφος διέθετε ήταν το ίδιο το μοντέλο και το φως. Από 

τα πιο ακραία για την εποχή παραδείγματα κοντινού ψυχογραφικού πορτραίτου, αλλά και από 

τα πλέον δεξιοτεχνικά όλων των εποχών, είναι οι συνθέσεις της J.M.Cameron (εικ.127- 131).  

Σα κοντινά πορτραίτα, άλλωστε, κατά την περίοδο της cdv δε συνηθίζονταν. Ο πιο 

συναφής σε αυτά επαγγελματικός τύπος ήταν τα ημίσωμα πορτραίτα και κυρίως τα πορτραίτα 

βινιέτας. την Ελλάδα κατά τις δεκαετίες 1850-60 κυρίως υπήρξαν κάποια μεμονωμένα 

παραδείγματα κοντινών προσωπογραφιών από το φωτογράφο Δημήτριο Κωνσταντίνου 

                                                                 
298 Destéri, ό.π., σελ. 275.  

299 Σο κοντινό ψυχογραφικό πορτραίτο δίχως τη χρήση περιττών αντικειμένων θεωρήθηκε ως 
καλλιτέχνημα τις δεκαετίες του 1850 και 1860 στην Ευρώπη. Ένας από τους διαβόητους πολέμιους της 
φωτογραφικής τέχνης, ο Ch. Baudelaire, σε μια επιστολή προς τη μητέρα του το 1865 δηλώνει τι 
θεωρεί αποδεκτό ως φωτογραφικό πορτραίτο: «Σο πρόσωπο πρέπει να είναι δυόμισι  ή πέντε εκατοστά 
μεγάλο…[]ένα ακριβές πορτραίτο αλλά παράλληλα και ένα που να έχει την απαλότητα του τόνου [le 
flou] ενός σχεδίου». Επιπλέον ο Nadar επισήμανε ότι στη φωτογραφία αυτό που δεν μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο εκμάθησης είναι «η αίσθηση του φωτός», την οποία οφείλει να διαθέτει ένας 
φωτογράφος, ενώ αδύνατη στην εκμάθηση είναι και η ηθική κατανόηση του θέματος, που εν τέλει 
αποτελεί το ουσιώδες ζητούμενο μιας προσωπογραφίας. Βλ. Charles Rosen- Henri Zerner, Romanticism 
and Realism: The mythology of Nineteenth century art, Λονδίνο, Βοστώνη, 1984, εκδ. Faber and Faber, σελ. 
100.   
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(εικ.137, 138). Και στα δυο αυτά έργα διακρίνονται τα στοιχεία της συγκεκριμένης 

προσωπογραφικής σχολής, δηλαδή η έμφαση στο βλέμμα, στη συνολική έκφραση του 

προσώπου, στη δημιουργική χρήση του φωτισμού καθώς και στην ψυχογραφική διάσταση του 

αποτελέσματος, όλα στοιχεία που παρατηρούνται στις προσωπογραφίες και άλλων πρώιμων 

Ελλήνων φωτογράφων όπως οι Υ. Μαργαρίτης, Ξ. Βάθης και Π. Μωραΐτης (εικ.135, 136, 

139-144). 

Σα πορτραίτα βινιέτας υπήρξαν αρκετά συνηθισμένα, καθώς τα προτιμούσαν οι 

επαγγελματίες την περίοδο της cdv. Δυο ήταν οι κύριοι τρόποι με τους οποίους το 

συγκεκριμένο είδος κατασκευαζόταν από τη δεκαετία του 1860 και μετά: η προσθήκη επάνω 

στο φακό της μηχανής μιας χοάνης, με την οποία απομονωνόταν το πρόσωπο του 

εικονιζόμενου και αποκλειόταν ο περιβάλλων χώρος (εικ.145), και το ρετούς της τελικής 

εικόνας ή ακόμη και του αρνητικού (εικ.160-163). Η διάδοση των πορτραίτων βινιέτας στην 

Ευρώπη δεν ήταν τόσο μεγάλη όσο στην Αμερική300, γεγονός που καταγράφεται και στα 

εγχειρίδια της εποχής. Ο A. Root, σημείωνε το 1864 στο δημοφιλές εγχειρίδιο του που 

επηρέασε ιδιαίτερα την αμερικανική φωτογραφία, ότι, εφόσον γίνει με προσοχή από το 

φωτογράφο, το εν λόγω είδος πορτραίτου προσδίδει στο μοντέλο μεγαλύτερη αληθοφάνεια και 

αριστοκρατικότητα από τα ημίσωμα ή ολόσωμα κοντινά πορτραίτα. υστήνει δε ανεπιφύλακτα 

στους φωτογράφους της περιόδου να το προτιμούν, ενώ το προσδιορίζει τεχνικά ως κεφάλι 

μόνο ή κεφάλι μαζί με ώμο301. Αντίθετα με το Root ο ευρωπαίος Robinson έγραψε για τη 

χρήση της βινιέτας το 1871 ότι αποτελεί τη μόνη λύση που έχει ο επαγγελματίας, αν όλες οι 

προηγούμενες προσπάθειες να δημιουργήσει ένα ικανοποιητικό πορτραίτο αποτύχουν, 

δηλώνοντας κατ’ ουσίαν απερίφραστα ότι πρόκειται για λύση ανάγκης και χαμηλής 

καλλιτεχνικής ποιότητας302. την Ελλάδα όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη το είδος δεν 

απαντάται με μεγάλη συχνότητα. ε αριθμό περίπου 1200 φωτογραφιών που εξετάστηκαν, οι 

210 ήταν πορτραίτα βινιέτας, ενώ, για παράδειγμα, 300 ήταν καθιστές πόζες και οι υπόλοιπες 

690 όρθιες. Δηλαδή οι βινιέτες αποτελούν το 1/6 ή αλλιώς το 17%  του συγκεκριμένου 

δείγματος. Μερικά παραδείγματα πορτραίτων βινιέτας Ελλήνων και ξένων φωτογράφων, τα 

οποία καλύπτουν το σύνολο του 19ου αιώνα, εικονίζονται στις εικ.146-158.  

 

 

                                                                 
300 Darrah, ό.π., σελ. 26-29.  

301 Root, ό.π., σελ. 109.  

302 Robinson, ό.π., σελ. 95.    
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Η ομαδική προσωπογραφία 

Η ομαδική προσωπογραφία υπήρξε καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα τόσο ένα 

τεχνικό όσο και κυρίως ένα καλλιτεχνικό πρόβλημα για τους φωτογράφους, οι οποίοι 

προσπάθησαν συχνά μέσα από τις υποδείξεις των εγχειριδίων αλλά και τις εκάστοτε πρακτικές 

επινοήσεις να δώσουν λύσεις για την επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. Παρά τις όποιες 

τεχνικές δυσχέρειες, όμως, τα ομαδικά πορτραίτα αποτέλεσαν μια συνεχή απαίτηση του 

αστικού αγοραστικού κοινού. το εγχειρίδιο του De la Branchére τονίζεται ότι το είδος 

συνιστούσε το δυσκολότερο εγχείρημα για το φωτογράφο, καθώς το κύριο πρόβλημα 

εντοπιζόταν στην επίτευξη της ενοποίησης των επιμέρους στοιχείων σε ένα τελικό συνθετικό 

όλο303. το ίδιο πνεύμα ο Robinson σημείωνε: «Κανένα αποτέλεσμα δεν είναι πιο δυσάρεστο 

από δυο μορφές σε μια εικόνα, οι οποίες μπορούν να κοπούν στα δυο, δίχως αυτό να 

τραυματίσει [συνθετικά] καμία από αυτές»304. την κατηγορία των ζευγαριών (βλ. πίνακα 7 

παρ. β΄) οι συγγραφείς των εγχειριδίων εμφανίζονται πιο συγκαταβατικοί, καθώς η προσοχή 

εστιάζεται στο χειρισμό του φωτός και στη σχέση μεταξύ των εικονιζόμενων. Μερικοί από 

αυτούς προέκριναν την καθιστή πόζα ως καταλληλότερη για τις ομαδικές συνθέσεις (εικ.164-

165,167, 168, 180,182,184, 190), άλλοι θεώρησαν ότι η αντιθετική στάση των μορφών - μια 

όρθια, μια καθήμενη- συνέβαλλε στην οπτική ποικιλία (εικ.166, 169-171,175, 176, 

183,186,188, 189, 191) και άλλοι, τέλος, ότι η συνθετική λύση βρισκόταν στις όρθιες πόζες 

(εικ.172-174, 179, 181, 185, 187). Κοινή συνιστώσα όλων των προτάσεων υπήρξε η 

δημιουργία μιας σκηνικής σχέσης μεταξύ των συμβαλλομένων προσώπων. Ο Root, προς 

αποφυγή της μονοτονίας στις προσωπογραφίες ζευγαριών, πρότεινε τη δημιουργία της 

εντύπωσης μιας εν εξελίξει συνομιλίας με τη χρήση ενός μικρού τραπεζιού305, ανάλογου ύφους 

με τις δυο καθιστές πόζες του ζεύγους Μασάλα από τον Π. Μωραΐτη (εικ.202), όπου οι δυο 

προσωπογραφούμενοι εικονίζονται να παίζουν χαρτιά και να συνομιλούν.  

Η αναζήτηση μιας οπτικής αντιστοιχίας, επανάληψης ή αντίθεσης, μέσω της οποίας 

να αρμολογηθούν οι επί μέρους μορφές σε ένα ενιαίο σύνολο, υπήρξε το κύριο ζητούμενο της 

υποκατηγορίας αυτής. Ο προτεινόμενος οπτικός κώδικας με την ευρύτερη χρήση παγκοσμίως 

                                                                 
303 De la Branchére, ό.π., σελ. 105.   

304 Ο συγγραφέας σημείωνε ακόμα ότι η προσθήκη επιπλέον ατόμων σε μια φωτογραφική σύνθεση 
δημιουργούσε περισσότερα και εν τέλει ανυπέρβλητα συνθετικά προβλήματα και τόνιζε ότι η σύνθεση 
με περισσότερα από 3 ή 4 άτομα δε θα έπρεπε να επιχειρείται σε ένα μόνο αρνητικό. Αλλά ακόμα και 
όταν κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να αποφευχθεί, η κάθε μορφή μεμονωμένα θα έπρεπε να συναποτελεί 
ένα άρτιο πορτραίτο. το ίδιο συμπέρασμα κατέληγε και ο De la Branchére που αρνείτο ακόμα και να 
σχολιάσει συνθέσεις με περισσότερα των 4ων άτομα, Robinson, ό.π., σελ. 94-95, και De la Branchére, 
ό.π., σελ. 109. 

305 Root, ό.π., σελ. 107.  
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υπήρξε το στοιχείο της σωματικής επαφής μεταξύ των προσώπων ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας 

και διαπροσωπικής σχέσης (εικ. 164-166, 169-170, 172, 173, 174, 175, 179-181, 183, 185, 

187, 188, 190, 291, 194-200, 203, 205-209, 211, 213-218, 228, 229, 234, 237,238,241-245). 

Κατά τον De la Branchére το άγγιγμα επέτεινε τη συγκίνηση και την εντύπωση συναρμογής 

για το θεατή306. τις εικ.164, 165, 166 παρατηρούμε για παράδειγμα την ομοιομορφία και την 

επανάληψη του στοιχείου της ένδυσης, που ιδιαιτέρως στην περίπτωση της δαγκεροτυπίας του 

Chabrol προκαλεί μια αρχική εντύπωση σύγχυσης, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση 

αντανακλάσεως σε κάτοπτρο (εικ.164). Οι χειρονομίες και τα αγγίγματα άλλωστε 

σηματοδοτούσαν και υπογράμμιζαν τις όποιες σχέσεις συνδέανε τις απεικονιζόμενες μορφές. 

την εικ.166 ο Υ. Μαργαρίτης φωτογραφίζεται μαζί με το γιο του307. Η σκηνή ακολουθεί το 

συνθετικό τύπο που προτείνει ο  De la Branchére στο εγχειρίδιό του και αντιστοιχεί στην 

εικονογράφηση αρ.15308- εικ.48- σύμφωνα με την οποία η μεγαλύτερης ηλικίας μορφή 

παρουσιάζεται καθιστή, εφόσον η εν λόγω αναλογία μείωνε, μεταξύ άλλων, και την υψομετρική 

διαφοροποίηση των εικονογραφούμενων. Η χαλαρότητα και η υποταγή με την οποία 

εναποτίθεται το χέρι του νεαρού στον ώμο του πατέρα του  αντισταθμίζεται με τη δυναμική 

κίνηση της χειρονομίας του δεξιού χεριού του πατέρα, υπογραμμίζοντας τη σχέση εξουσίας 

και ισχύος μεταξύ των δυο προσώπων. Σέλος, το κοντινό πλάνο, η στάση ¾ και η ενατένιση 

του βλέμματος συμβάλλουν στην ανάδειξη μιας αριστοκρατικής πόζας.  

ταδιακά και ιδιαιτέρως την περίοδο της cdv με τα μακρινά πλάνα και τις 

περισσότερο πρόχειρες συνθέσεις συχνά παρατηρείται μια κατάχρηση των χειρονομιών, η 

οποία, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει και μια συνθετική αμηχανία, ανάλογη με αυτή που 

παρατηρείται επί παραδείγματι στις πόζες  νεαρών αστών (εικ.170, 172). Ο Robinson και πάλι 

επισημαίνει τη δυσκολία μιας επιτυχούς σύνθεσης στο θέμα αυτό309, τονίζοντας παράλληλα ότι 

πάντοτε το τελικό αποτέλεσμα υπόκειται στην κρίση και στο γούστο του εκάστοτε 

φωτογράφου. Με την πάροδο των χρόνων τα πορτραίτα με ζεύγη εμπλουτίστηκαν με 

σκηνογραφικά αντικείμενα και παράλληλα έγιναν προσπάθειες από τους φωτογράφους να 

αποτυπωθεί στο θεατή μια εντύπωση καθημερινής δραστηριότητας, ανάλογη με εκείνη της εικ. 

173, όπου δυο άνδρες συνομιλούν πιθανότατα για δουλειές, ή με εκείνη δυο κυριών της καλής 

                                                                 
306 De la Branchére, ό.π., σελ.106.  

307 Η εν λόγω φωτογραφία περιήλθε από απόγονο του φωτογράφου στα αρχεία του Μουσείου 
Υωτογραφίας της Θεσσαλονίκης, ενώ δυο αντίτυπα βρίσκονται και στο φωτογραφικό αρχείο της 
Εθνικής Πινακοθήκης, βλ. Μαρία Δ. Καγιαδάκη, ό.π., σελ. 402, φωτ. 227.   

308 De la Branchére, ό.π., σελ.105-106, εικ.15.  

309 Robinson, ό.π., σελ. 94.  
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αθηναϊκής κοινωνίας, οι οποίες συνδιαλέγονται τις ελεύθερες ώρες τους (εικ. 186), ή ακόμα με 

παρέες ανδρών που απολαμβάνουν στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης σε κάποιο καφενείο ή 

λέσχη -αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινότητας του άρρενα πληθυσμού, παίζοντας τυχερά 

παιχνίδια και σκάκι (εικ.177, 178, 212, 239, 241, 251-253, 432, 433, 436-438). Οι 

αναπαραστάσεις σκακιστών υπήρξαν εικονογραφήσεις όχι σπάνιες στην ευρωπαϊκή 

προσωπογραφία καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. υχνά, οι εν λόγω σκηνές 

ακροβατούσαν ανάμεσα στα όρια της προσωπογραφίας και της ηθογραφίας (εικ.241). 

Εντούτοις, στην ελληνική προσωπογραφία του 19ου αιώνα δεν ήταν, έως σήμερα, γνωστές 

αντίστοιχες συνθέσεις. Μια ανώνυμη φωτογραφία όμως, η οποία βρέθηκε στη συλλογή Δ. 

Κριεζή, στα ιστορικά αρχεία του Μουσείου Μπενάκη (εικ.178), επιβεβαιώνει ότι και η εν λόγω 

πόζα μεταγράφηκε τελικά από τους Έλληνες φωτογράφους της δεκαετίας του 1860. Παρά το 

γεγονός ότι η  συγκεκριμένη cdv δεν έφερε σφραγίδα φωτογραφείου, ορισμένα στοιχεία όπως 

το εξωραϊσμένο στρόγγυλο τραπεζάκι, η καρέκλα και κυρίως το ριγέ χαλί του δαπέδου και η 

αντιστοίχως ριγέ κουρτίνα στο βάθος, επαναλαμβάνονται και σε αρκετές άλλες 

υπογεγραμμένες συνθέσεις από την περίοδο της σύντομης συνεργασίας των Αθ. Κάλφα και Ξ. 

Βάθη (εικ.282, 290 δεξιά) 310, γεγονός που τοποθετεί, μεταξύ άλλων, και τη χρονολόγησή της 

γύρω στα 1860-61. Άλλωστε ο Αθ. Κάλφας είχε διδαχτεί την τέχνη  της φωτογραφίας στο 

Παρίσι και ως εκ τούτου υπήρξε πιθανότατα γνώστης ανάλογων ευρωπαϊκών συνθέσεων.   

Μια άλλη υποκατηγορία της ομαδικής προσωπογραφίας υπήρξε και η φωτογράφιση 

ανδρόγυνων. ύμφωνα με τα παλαιότερα εικονογραφικά πρότυπα τα ζευγάρια απεικονίζονταν 

σε δυο διακριτές φωτογραφίες, πλην όμως ανάλογης σύνθεσης και στάσης, γεγονός που αρχικά 

επιβαλλόταν και από τους αργούς χρόνους λήψης, οι οποίοι ιδιαιτέρως κατά την εποχή της 

δαγκεροτυπίας δεν επέτρεπαν την απρόσκοπτη αποτύπωση πολλών προσώπων στην ίδια 

εικόνα. Εντούτοις, οι όποιες τεχνικές δυσκολίες δεν υπήρξαν ο μόνος λόγος μιας τέτοιας 

                                                                 
310 τις δυο cdv της εικ.290 παρατηρούμε για παράδειγμα δυο προσωπογραφίες της Βασιλικής Κ. 
Βούρου από τον Ξ. Βάθη, όπου ιδιαιτέρως στη μια από αυτές διαφαίνεται η περιστροφική απόληξη του 
μικρού ξύλινου τραπεζιού καθώς και η καρέκλα αλλά και το ριγέ χαλί του δαπέδου, όλα στοιχεία 
ανάλογα με τη σύνθεση των σκακιστών. Σαυτόχρονα, σε μια ακόμα προσωπογραφία φέρουσα στην 
οπίσθια όψη τη σφραγίδα των Αθ. Κάλφα & Ξ. Βάθη (εικ.282) εντοπίζονται εκτός από το ίδιο χαλί 
δαπέδου, η ριγέ κουρτίνα του φόντου καθώς και η μια από τις δυο καρέκλες της σύνθεσης των 
σκακιστών, στοιχεία που εν τέλει με οδήγησαν στην υπόθεση ότι η εν λόγω σύνθεση προήρθε 
πιθανότατα από το σύντομο διάστημα της συνεργασίας των δυο φωτογράφων. Επιπλέον , ως προς τη 
χρονολόγηση, πέραν της συνεργασίας των δυο φωτογράφων που τοποθετείται γύρω στο 1860-61, το 
ένδυμα αλλά και τα αξεσουάρ, όπως το καπέλο, η εσάρπα κτλ. της γυναικείας φιγούρας στην εικ.282 
συνάδουν με την τρέχουσα μόδα γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1850, πρβλ. Ξανθάκης-2008, ό.π., 
σελ. 68 και Payne, Winakor, Farrell, Beck, ό.π., σελ. 524-528. Επιπλέον, το πολύ λεπτό χαρτί 
αλμπουμίνας καθώς και το τετράγωνο, επίσης λεπτό και δίχως λογότυπο, χαρτόνι –πασπαρτού επιτείνει 
την υπόθεση μιας τόσο πρώιμης cdv, βλ. W.C. Darrah, ό.π., σελ. 15.   
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επιλογής, εφόσον η τυπολογία διατηρήθηκε και κατά τα επόμενα χρόνια. Σέτοιου είδους 

προσωπογραφίες αποτελούσαν, και πριν τη φωτογραφία, ένα διαδεδομένο τρόπο σύναψης 

συνοικεσίων με σκοπό το γάμο (πρβλ. κεφ. Β  ́σελ. 23). Η προσωπογραφία ενός εκ των δυο 

μελλοντικών συντρόφων αποτελούσε στις περιπτώσεις αυτές ένα είδος τεκμηριωτικού υλικού 

μέσω του οποίου οι μελλόνυμφοι έβλεπαν, συχνά για πρώτη φορά, ο ένας τον άλλο. Επίσης 

ήταν κοινός τόπος για ορισμένους εύπορους πάτρωνες, ήδη από την εποχή της Αναγέννησης, η 

παραγγελία μεμονωμένων και ενωμένων από το πλαίσιο και την αναλογία της σύνθεσης 

γαμήλιων προσωπογραφιών, οι οποίες παράλληλα αποτύπωναν και τις συμβολικές ιδιότητες 

και αρετές, -προσωπικές, έμφυλες ή άλλες- των εικονιζόμενων προσώπων 311.  

Κατ’ αναλογία στην περίπτωση της γαμήλιας φωτογραφίας τα επιμέρους πορτραίτα 

αποτελούσαν παραπλήσιες πόζες, οι οποίες εν συνεχεία τοποθετούνταν σε ειδικές θήκες 

συνθέτοντας ένα ενιαίο εικονογραφικό σύνολο παρόμοιο με αυτό των δαγκεροτυπικών 

πορτραίτων στις εικ.192, 193. την εικ.192 μεταξύ άλλων, διακρίνονται οι υπαινικτικές 

αναφορές αφενός στη διάκριση μεταξύ του έμφυλου κοινωνικού ρόλου των συζύγων και 

αφετέρου, ευρύτερα, στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εξουσίας που επικρατούσαν την εποχή 

εκείνη. Ως εκ τούτου, η ανδρική μορφή αποπνέει αυτοκυριαρχία και άνεση, τόσο σε επίπεδο 

κινησιολογίας όσο και σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, στοιχεία που συμβολίζουν την 

κυριαρχική και εξουσιαστική της θέση. Εν αντιθέσει, η γυναικεία φιγούρα κατακλύζεται από το 

χώρο της σύνθεσης, γεγονός που υποδηλώνει, εμμέσως πλην σαφώς, την υποδεέστερη θέση της 

ως συζύγου, την υποταγή της στην ανδρική εξουσία καθώς και τη σύνδεσή της με τον οικιακό 

χώρο εν γένει312. Η εν λόγω τυπολογία μετεξελίχθηκε αργότερα σε μια ενιαία σύνθεση, με την 

όρθια στάση της συζύγου να εκφράζει στάση υποταγής έναντι της καθήμενης ανδρικής μορφής, 

που με τον τρόπο αυτό υπογράμμιζε και πάλι την κυριαρχία της (εικ.194, 195), τυπολογία που 

κυριάρχησε μέχρι και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1860. 

 τις αρχές της δεκαετίας του 1860 οι απεικονίσεις του βασιλικού ζεύγους της 

Μεγάλης Βρετανίας -Πρίγκιπα Αλβέρτου και Βασίλισσας Βικτωρίας- από το φωτογράφο J. E. 

Mayall κυκλοφόρησαν σε λεύκωμα, το οποίο δεν άργησε να αποτελέσει το πρότυπο για τη 

δημιουργία μιας νέας στιλιστικής μόδας στη συζυγική προσωπογραφία με παγκόσμια διάδοση 

(εικ.195-197, 199, 200). Αργότερα της μόδας θα γίνουν και οι όρθιες ολόσωμες απεικονίσεις 

ζευγαριών (εικ.198, 201, 203- 204). Σαυτόχρονα, στο επίπεδο της σύνθεσης, ιδιαιτέρως προς 

τα τέλη του 19ου αιώνα, οι πόζες θα εξελιχτούν σε περισσότερο ‘τρυφερές’ σκηνές που 

                                                                 
311 West, ό.π., σελ. 54, 113.  

312 Ben Mattison, The social Construction of American Daguerreotype Portrait, στην: 
http://www.americandaguerreotypes.com/  

http://www.americandaguerreotypes.com/


[115] 
 

υποδήλωναν μια κάποια προσωπική και λιγότερο κοινωνική σχέση μεταξύ των εικονιζόμενων 

(εικ.204, 206, 208). Εντούτοις, δε θα ήταν απολύτως δόκιμο να αποδοθούν τέτοιου είδους 

απεικονίσεις ούτε στην υποχώρηση των αυστηρών συμβάσεων ούτε σε κάποια μεταστροφή των 

κοινωνικών τύπων και σχέσεων ανάμεσα στα δυο φύλα. Παρά το γεγονός ότι ήδη από τα μέσα 

του 19ου αιώνα στην Ευρώπη και μόλις κατά την τελευταία εικοσαετία στην Ελλάδα έχει 

αρχίσει να γίνεται λόγος για τα δικαιώματα της γυναίκας, η ελληνική κοινωνία ήταν ακόμα 

ιδιαιτέρως συντηρητική. Είναι επομένως πιθανό η εικονογραφική αλλαγή που καταγράφεται 

στις φωτογραφικές προσωπογραφίες να προήρθε από την επιθυμία για ποικιλία και 

πειραματισμό κυρίως των φωτογράφων, καθώς τα πορτραίτα ανδρόγυνων αποτελούσαν ήδη 

ιδιαιτέρως διαδεδομένο είδος από τα τέλη του 19ου αιώνα για όλα τα κοινωνικά στρώματα.    

Για τις συνθέσεις τριών ή τεσσάρων ατόμων ο De la Branchére επισήμαινε τις αρετές 

και την καλλιτεχνική αξία της κλασικής τριγωνικής σύνθεσης, η οποία ήταν κυρίως εφαρμόσιμη 

στις προσωπογραφίες με τρία πρόσωπα. Ένα πρώιμο δείγμα ανάλογης σύνθεσης αποτελεί η 

δαγκεροτυπία του Custav Oehme (εικ.210), η οποία άλλωστε ακολουθεί πιστά τον 

εικονογραφικό τύπο που ο De la Branchére πρότεινε στο εγχειρίδιό του313 (εικ.48). Για την 

τελική επιλογή της αρμόζουσας, ανά εικονογραφούμενο, πόζας ο φωτογράφος όφειλε να λάβει 

υπόψη, σύμφωνα πάντοτε με το εν λόγω εγχειρίδιο,  στοιχεία όπως η ηλικία, το φύλο και οι 

σχέσεις των προσώπων που απεικονίζονταν. την πλειοψηφία των συνθέσεων με τρία πρόσωπα 

παρατηρείται έμφαση ή και κάποια υπερβολή στη χρήση των χειρονομιών που αποτελούσαν 

άλλωστε το ουσιώδες ενωτικό στοιχείο μεταξύ των μορφών (εικ.211, 213, 214, 217, 218). ε 

αντιδιαστολή με τις ποικίλες διαμορφώσεις που η τριγωνική σύνθεση μπορούσε να λάβει, η 

σύνθεση με τέσσερα πρόσωπα χαρακτηριζόταν από τον De la Branchére ως άχαρη και δίχως 

συνθετικό ενδιαφέρον (εικ.222-233), καθώς δήλωνε απερίφραστα ότι στις περιπτώσεις αυτές 

κάθε καλλιτεχνικό ενδιαφέρον εξανεμιζόταν314.  

Πράγματι, όταν ο αριθμός των ατόμων ξεπερνούσε τα τέσσερα, λίγες ήταν οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες συνθετικά η φωτογραφία χαρακτηριζόταν από κάποια επιτυχία. 

υχνά, οι σχετικές πόζες δημιουργούσαν την εντύπωση μιας απλής παράθεσης προσώπων 

ενίοτε σε περιορισμένο χώρο (εικ.51, 240, 246, 247, 249). Σο μεγάλο ζητούμενο της 

πολυπρόσωπης σύνθεσης ήταν άλλωστε η συγκρότηση μιας ομαδικής ταυτότητας315 για τους 

εικονιζόμενους, που συνήθως αποτελούσαν μέλη μιας οικογενειακής (εικ.234, 236, 238, 240, 

                                                                 
313 De la Branchére, ό.π., σελ.106-108, εικ. 16-17.  

314 De la Branchére, ό.π., σελ. 108-109 και εικ. 18.  

315 West, ό.π., σελ. 105.   
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242- 247, 249, 254), κοινωνικής (εικ.235, 239, 241, 251-253) ή άλλης ομάδας. Η επιτέλεση 

ενός κλίματος οικειότητας αποτέλεσε την κύρια επιδίωξη του φωτογράφου στην ομαδική 

προσωπογραφία, έτσι ώστε ο θεατής να αποκομίσει την εντύπωση ότι παρακολουθεί μια 

φιλική, οικογενειακή ή άλλη συνάθροιση316. Εντούτοις, ο φωτογράφος όφειλε να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικός με το εστιακό βάθος στις εν λόγω συνθέσεις, προκειμένου οι εικονιζόμενοι να 

απεικονιστούν επαρκώς ευκρινείς, ενώ επίσης ένα προσχέδιο σε χαρτί τον βοηθούσε να 

επιτύχει την πολυπόθητη ενότητα στη σύνθεση317. μως κάτι τέτοιο προϋπέθετε την ύπαρξη 

σχεδιαστικής δεινότητας και ως εκ τούτου εικαστικής παιδείας, καθώς και περαιτέρω χρόνο 

ενασχόλησης από το φωτογράφο, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε να επιλύσει ζητήματα όπως την 

ιεράρχηση των μορφών, την τοποθέτησή τους στο κάδρο, τις σωστές αναλογίες των επιμέρους 

στοιχείων, τους κοινωνικούς συμβολισμούς κ.ά. Για τους λόγους αυτούς, άλλωστε, η 

θεατρικότητα της πόζας στις εν λόγω σκηνές ήταν μεγαλύτερη ή έστω όφειλε να είναι 

μεγαλύτερη, γεγονός που υπογράμμιζε τον έντονο κοινωνικό χαρακτήρα τους318 (εικ.234, 244, 

245).  

Ένα ακόμη μεγάλο πρόβλημα της ομαδικής προσωπογραφίας ήταν ο χώρος που το 

κάθε φωτογραφείο διέθετε για την εκτέλεσή της. Ιδιαιτέρως στην Ελλάδα η έλλειψη χώρου 

αποτέλεσε βασικό πρόβλημα των φωτογραφικών εργαστηριών (βλ. κεφ. Γ΄ σελ.81) και ενίοτε 

συνέβαλε στη δημιουργία μιας εντύπωσης προχειρότητας και συνωστισμού στις συνθέσεις. Επί 

παραδείγματι, σε τρία έργα του Υ. Μαργαρίτη που έγιναν στο υπαίθριο στούντιό του τη 

δεκαετία του 1850 (εικ.51, 246, 247) η έλλειψη χώρου είναι φανερό πρόβλημα. την εικ.246 

πέντε μορφές σε παράταξη συνωστίζονται μέσα στην ξύλινη κατασκευή, το πλαίσιο της όποιας 

διακρίνεται ευκρινώς. Σο ίδιο συμβαίνει και στην ομαδική προσωπογραφία των διδασκάλων 

του χολείου των Σεχνών στην εικ.51, ενώ ο φωτογράφος προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον 

περιορισμένο χώρο, για να δημιουργήσει την εντύπωση μιας βεράντας ή εν πάση περιπτώσει 

ενός ημιυπαίθριου χώρου, στην εικ.247. Μια από τις πλέον επιτυχημένες πολυπρόσωπες 

συνθέσεις της ελληνικής ομαδικής προσωπογραφίας φέρει την υπογραφή του Π. Μωραΐτη και 

χρονολογείται περί τα τέλη της δεκ. του 1880. Πρόκειται για τη φωτογράφιση των μελών του 

κλαμπ Velera (εικ.251), στην οποία η εικόνα μιας καθημερινής σύναξης στις αίθουσες του 

συλλόγου αναπλάθεται με αρκετή αληθοφάνεια στο στούντιο. Σα κρεμασμένα παραπετάσματα 

                                                                 
316 De la Blanchére, ό.π., σελ. 109. Ο Disdéri στην πραγματεία του υποστήριξε ότι ο φωτισμός πρέπει 
επίσης να μεταβάλλεται ανάλογα με το θέμα, συμβάλλοντας και αυτός στην αποκάλυψη στοιχείων για 
την προσωπικότητα-χαρακτήρα εκείνου του οποίου η απεικόνιση επιχειρείται. βλ. Disdéri, ό.π., σελ. 
288-289.  

317 Price, ό.π., σελ. 150., Robinson, ό.π. σελ. 96, Root, ό.π., σελ. 107-108.  

318 West, ό.π., σελ. 105-106.  
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μπροστά από τη σκηνογραφική απεικόνιση ενός ανοικτού παραθύρου με θέα τους τύλους του 

Ολυμπίου Διός δημιουργούν μια επιτυχημένη εντύπωση δυο επιπέδων που διαχωρίζουν τον 

εσωτερικό από τον εξωτερικό χώρο, ενώ παράλληλα μέσα στην αίθουσα μια μεγάλη παρέα 

ανδρών -καθώς στους συλλόγους αυτούς ίσχυε το άβατο για τις κυρίες- εικονίζεται να παίζει 

σκάκι, χαρτιά και να συνομιλεί.  

 

Έμφυλες διαφοροποιήσεις της αστικής  προσωπογραφίας: 

το μνημειώδες έργο του για τις ρίζες και την ιστορία του δυτικού πολιτισμού ο O. 

Spengler στην προσπάθεια να ερμηνεύσει τη δομή και τη συγκρότηση του κράτους και της 

ταξικής διαστρωμάτωσης και τις έννοιες του δημοσίου και του ιδιωτικού αντιπαραβάλλει το 

θηλυκό και το αρσενικό στοιχείο αποκαλύπτοντας αφενός το ουσιώδες δίπολο στον πυρήνα της 

δυτικής κοσμοαντίληψης και αφετέρου τις κοινωνικές συνιστώσες μιας τέτοιας διάκρισης. 

ύμφωνα με το θεμελιώδη αυτό διαχωρισμό, το θηλυκό συνδέεται άρρηκτα με το πεδίο της 

φύσης, ενώ το αρσενικό με εκείνο του πολιτισμού319. Επιπλέον μια σχηματική αποτύπωση της 

βασικής επιχειρηματολογίας γύρω από το θέμα αυτό φανερώνει, μεταξύ άλλων, τους τομείς 

δραστηριοποίησης των δυο φύλων διαχρονικά (βλ. πίνακα 14 Παρ. Β΄). Η αστική ιδεολογία 

του 19ου αιώνα υπερτόνισε το στοιχείο της διάκρισης μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού βίου (βλ. 

κεφ. Β΄ σελ.46-47, υπ.128) και ως εκ τούτου τροφοδότησε αλλά και μετέφερε στο πεδίο αυτό 

τη σύγκρουση και τις αντιθέσεις των δυο φύλων. Οι έμφυλες διαφοροποιήσεις είναι έκδηλες και 

στην εικονογραφία της εποχής320 και ιδιαιτέρως στην αστική προσωπογραφία που παρέχει στο 

σημερινό παρατηρητή ένα οπτικό τεκμήριο, η προσεκτική μελέτη του οποίου αναδεικνύει 

τόσο τον πυρήνα της αστικής ιδεολογίας όσο και των κοινωνικών συμβάσεων του 19ου αιώνα.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω είναι εφικτή μια σαφής διάκριση μεταξύ των 

ανδρικών, γυναικείων και παιδικών προσωπογραφιών της περιόδου, με τις δυο πρώτες 

κατηγορίες να ενσωματώνουν κατ’ ουσίαν την τρίτη, καθώς η παιδική προσωπογραφία, τόσο 

στη φωτογραφία όσο και στις εικαστικές τέχνες της εποχής, ιδιαιτέρως στον ελληνικό χώρο, 

υπήρξε μια απλή μικρογραφία της εικόνας των ενηλίκων, μέσω της οποίας οι μικροί αστοί/ες 

                                                                 
319 Oswald Spengler, Η παρακμή της Δύσης: περιγράμματα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας ιστορίας, τομ. 
ΙΙ, μτφ. Λευτέρης Αναγνώστου, Αθήνα, 2003, εκδ. Συπωθήτω, [πρ. έκδ. στα Γερμανικά, 1922], σελ. 409 
– 425.  

320 Η διδακτική υπόσταση των εικόνων αποτέλεσε ένα διαχρονικό φαινόμενο, στο πλαίσιο του οποίου 
οι απεικονίσεις της γυναικείας μορφής υπήρξαν πάντοτε υπογραμμισμένες με ένα καθορισμένο, ανά 
περίοδο, πολιτισμικό περιεχόμενο, εντός του οποίου κατανοείται ιστορικά η εικόνα της γυναίκας. Βλ. 
λουεν Φάφτον, Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη (1500-1800), μτφ. Ειρήνη Φρυσοχόου, Αθήνα, 
2003,εκδ. Νεφέλη, σελ.41-79.    
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απεικονίζονταν στο πλαίσιο του έμφυλου μεταγενέστερου ρόλου τους321. Για το λόγο αυτό η 

παιδική προσωπογραφία δε θα εξεταστεί εδώ ξεχωριστά.  

το βαθμό που η ελληνική αστική κοινωνία ενσωμάτωσε τα δυτικά πρότυπα 

συμπεριφοράς και μόδας322, οι κυρίες της καλής κοινωνίας αρέσκονταν, μεταξύ άλλων 

δραστηριοτήτων, να φωτογραφίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη εντύπωση που 

αποκομίζει κανείς παρατηρώντας τις γυναικείες προσωπογραφίες του 19ου αιώνα είναι μια 

μεγαλύτερη ‘ελευθερία’ στο πεδίο της σύνθεσης από την πλευρά του φωτογράφου σε σχέση και 

σύγκριση με την ανδρική πόζα. Η γυναικεία παρουσία στις απεικονίσεις αποδιδόταν συνήθως 

περισσότερο αποκομμένη από την κοινωνική της ταυτότητα, ενώ περιχαρακωνόταν στο 

πλαίσιο της ωραιοποίησης και της εξιδανίκευσης, οι οποίες άλλωστε αποτελούσαν τη βασική 

επιδίωξη των φωτογράφων αλλά και ενίοτε την αγωνία τους. Για να το επιτύχουν δε αυτό, 

έκαναν εκτεταμένη χρήση  του απαλού-διάχυτου φωτισμού και των  μακρινών πλάνων (εικ. 

284, 285, 301, 302, 313, 317). ε αντιδιαστολή, επομένως, με την αυστηρή τυπολογία και τη 

στιβαρότητα που έπρεπε να αποπνέει η ανδρική προσωπογραφία, η γυναικεία αλλά και η 

παιδική παρείχαν ένα ευρύτερο πειραματικό πεδίο στο φωτογράφο. Πολλές και συχνές 

υπήρξαν οι περιπτώσεις που οι φωτογράφοι σε Ελλάδα και εξωτερικό αποπειράθηκαν να 

εικονίσουν τα γυναικεία πρόσωπα του άμεσου ή έμμεσου οικογενειακού ή και ευρύτερα 

κοινωνικού περιβάλλοντός τους, δημιουργώντας προσωπογραφίες συχνά στα όρια της 

Αλληγορίας (εικ.283-285, 286, 290, 292, 293, 294, 295, 296), στις οποίες η ταυτότητα του 

θέματος δεν ενδιέφερε πρωτογενώς. Φαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης αποτελούν 

οι γυναικείες προσωπογραφίες της  J.M. Cameron, η οποία συνήθιζε να δίνει στις γυναικείες 

μορφές που απεικόνιζε (όχι όμως και στις ανδρικές, οι οποίες πάντοτε έφεραν το όνομα και 

ενίοτε υπογράμμιζαν και την ιδιότητα του εικονιζόμενου) ονόματα αρετών, μυθολογικών ή 

λογοτεχνικών ηρωίδων κτλ323 (εικ.283-285).  

                                                                 
321 Βλ. για το παιδί στο πλαίσιο της ελληνικής τέχνης και κοινωνίας, Ελένη Βαρίκα, Η εξέγερση των 
κυριών, η γέννηση  μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 1833 – 1907, Αθήνα, 1987, εκδ. Ίδρυμα 
Εμπορικής Σραπέζης, σελ. 82-86. Βέβαια θα πρέπει να προσθέσουμε ότι σε σχέση με την αυστηρότητα 
και την απαράκλητη τυπολογία της ανδρικής προσωπογραφίας, στις απεικονίσεις νεαρών αγοριών 
υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία διατύπωσης, η οποία όμως και πάλι είναι πιο έντονη στα πορτραίτα 
των μικρών κοριτσιών.  

322 Βλ. Βαρίκα, ό.π., σελ. 27-71.   

323 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γυναικείες προσωπογραφίες της Cameron διακρίνονται σήμερα σε τρεις 
κατηγορίες: τις αλληγορικές, τις ιστορικές και μυθολογικές και τις απλές προσωπογραφίες σύγχρονων 
γυναικών, ενώ τα ανδρικά πορτραίτα της περιορίστηκαν εξ ολοκλήρου στην τρίτη κατηγορία, βλ. Pam 
Roberts, «Julia Margaret Cameron: A triumph over Criticism», στο The Portrait in Photography, επιμ. 
Graham Clark, Λονδίνο, 1992, εκδ. Reaktion Books, σελ. 66-67.   
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την Ελλάδα ο Υ. Μαργαρίτης, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1850, συνήθιζε να 

φωτογραφίζει τη γυναίκα του με παραδοσιακές ενδυμασίες, σε σκηνές που έτειναν προς μια 

αλληγορική διάσταση της γυναικείας φύσης και μορφής (εικ.286). Μια δεκαετία αργότερα και 

ο Π. Μωραΐτης θα συνθέσει προσωπογραφίες νεαρών κυρίως κοριτσιών με αλληγορικούς 

υπαινιγμούς (εικ.292, 293, 294, 295). Ιδιαιτέρως στην εικόνα 294 έχουμε μια από τις σπάνιες 

για τα ελληνικά δεδομένα απεικονίσεις, όπου η επιλογή της ενδυμασίας, η καταφανώς ψεύτικη 

λύρα, τα λυτά μαλλιά, το πέπλο, ο κενός χώρος αλλά και ο φωτισμός δημιουργούν ένα έντονα 

θεατρικό αποτέλεσμα που ξαφνιάζει καθώς κινείται στα όρια των τυπολογικών συμβάσεων της 

εποχής. Ένα άλλο εικονογραφικό στοιχείο, ο καθρέπτης,  πέραν της μακραίωνης και 

πολυσχιδούς εικονολογικής σημασιοδότησής του ως μέσο αντανακλάσεων, ταυτοτήτων και 

συμβολισμών, στη φωτογραφική προσωπογραφία της περιόδου συνδέθηκε με τη γυναικεία 

αυταρέσκεια και καλλονή (εικ. 284-289), ενώ η χρήση του δεν παρατηρήθηκε σχεδόν καθόλου 

στην ανδρική αστική προσωπογραφία, με εξαίρεση την παιδική (εικ.287) και τις σπουδές 

γυμνών- académies. ε δυο παραδείγματα εικονίζονται η Αυτοκράτειρα της Γερμανίας, 

Βικτώρια, και η γυναίκα του Μαργαρίτη με στολή Αμαλίας, δίπλα στον καθρέπτη της 

προσωπικής τους τουαλέτας (εικ.284-285, 286). Σο γεγονός ότι οι δυο μορφές δεν κοιτάνε το 

είδωλό τους απομακρύνει τις πιθανές ερμηνείες του θέματος από τα πεδία της γνώσης-

αυτογνωσίας-σύνεσης και ταυτόχρονα υπογραμμίζει ένα νέο συμβολιστικό περιεχόμενο που 

συνδυάζει τη γυναικεία παρουσία με τις οικιακές δραστηριότητες και τον ιδιωτικό βίο.  

Άλλωστε, όταν οι γυναικείες πόζες αντανακλούσαν την προσωπική ταυτότητα των 

εικονιζόμενων και δεν ήταν απλώς απεικονίσεις κάποιων αλληγορικών ή συμβολικών υπάρξεων, 

συνδέονταν, ήδη από τα πρώτα χρόνια της φωτογραφίας, με τον οικιακό-ιδιωτικό χώρο, που 

για την αστική κοσμοαντίληψη του 19ου  αιώνα υπήρξε εξαιρετικά σημαντικός324. Ακόμα και 

στα κοντινά ημίσωμα πορτραίτα (εικ.258, 260, 264), τα οποία εντούτοις δεν επικράτησαν στη 

γυναικεία πόζα πέραν της εποχής της δαγκεροτυπίας (εικ.255-257), οι σκηνογραφικές 

διατυπώσεις των στούντιο  κυριάρχησαν επί της γυναικείας φιγούρας, που εικονιζόταν συνήθως 

συγκρατημένη, σεμνοπρεπής και ετερόβουλη (εικ.258, 259, 260, 262, 264, 267). υχνά 

παρουσιαζόταν απασχολημένη με κάποια οικιακή ασχολία, όπως επί παραδείγματι το πλέξιμο 

(εικ.270, 271), η ανθοκομία325 (εικ.255, 291, 345), το διάβασμα αλλά και η τακτοποίηση ή η 

                                                                 
324 West, ό.π., σελ.87.  

325 Η ανθοκομία αλλά και συνολικότερα ο εξωραϊσμός της γυναικείας μορφής με άνθη, που άλλωστε, 
σύμφωνα με τις πεποιθήσεις της εποχής, άρμοζαν στη λεπτότητα της γυναικείας φύσης, υπήρξαν θέματα 
που συνδέθηκαν με το γυναικείο πορτραίτο. Είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι αντικείμενα όπως 
γλάστρες, φυτά, γιρλάντες κτλ. εμφανίζονται σπανιότατα στις ανδρικές προσωπογραφίες και η 
εικονολογική λειτουργία τους είναι πάντοτε αποκομμένη από τον εικονιζόμενο. Άλλωστε στον ελληνικό 
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θέαση των οικογενειακών φωτογραφιών στα άλμπουμ (πρβλ. κεφ. Β΄ σελ.46-47) (εικ.304, 312, 

333, 339, 343, 333). Ένας από τους λόγους για τους οποίους προτιμήθηκε η μακρινή ολόσωμη 

πόζα στα γυναικεία πορτραίτα ήταν η ανάδειξη της περίτεχνης και πλούσιας ενδυμασίας της 

εποχής. Για τις απεικονίσεις των γυναικείων ενδυμάτων γίνονταν εκτενείς αναφορές και στα 

εγχειρίδια φωτογραφίας, που ενίοτε παρείχαν συγκεκριμένες οδηγίες326. Σα βαριά κρινολίνα 

που μέχρι και τη δεκαετία του 1870 ήταν ακόμα της μόδας327 (εικ.262, 263), οι μακριές 

πτυχωτές φούστες, οι κορσέδες και τα συμπαρομαρτούντα έπρεπε να αποτυπώνονται συνήθως 

ευκρινέστερα από το ίδιο το πρόσωπο της εικονιζόμενης328 (εικ.268, 269, 273, 300-302, 303, 

308, 310, 312-314, 317, 325-328, 330-332, 343, 344, 345), καθώς ήταν στοιχεία που 

αναδείκνυαν τον πλούτο της οικογένειάς της και ταυτόχρονα υπογράμμιζαν ένα συμβολικό 

υπαινιγμό αφενός ως προς τη γυναικεία αεργία που για άλλη μια φορά αποτελούσε τεκμήριο 

της ευημερίας και κοινωνικής ισχύος του οίκου της και αφετέρου ως προς τη σωματική 

ανικανότητα και υποταγή της στο άλλο φύλο329.   

Η υποταγή του γυναικείου φύλου που συνδεόταν με τον πουριτανικό ηθικό αξιακό 

κώδικα της εποχής καθίσταται εμφανής και από τις διαφοροποιήσεις στην κινησιολογία που 

υιοθετήθηκαν για τις γυναικείες πόζες έναντι των ανδρικών. τις προσωπογραφίες (εικ.256, 

258, 259, 260, 264, 266, 271), όλες ημίσωμα πορτραίτα, η γυναικεία φιγούρα παρουσιάζεται 

περιορισμένη σε μια κινησιολογία που εκφράζει άμυνα, επιφύλαξη, καρτερία και υποτέλεια. 

                                                                                                                                                                                          
Σύπο της εποχής και ιδιαιτέρως στα γυναικεία περιοδικά συναντά κανείς αρκετές προτροπές για την 
ενασχόληση των κυριών με τη δραστηριότητα της ανθοκομίας.   

326 Price, ό.π., σελ. 143.  

327 Payne, Winakor, Farrell-Beck, ό.π., σελ. 524-535, 540-544.  

328 Η μεγαλύτερη έμφαση στη γυναικεία προσωπογραφία δίδεται στην ανάδειξη των ενδυμάτων παρά 
στα χαρακτηριστικά του πρόσωπου και συνδέεται επίσης με τις πεποιθήσεις της εποχής που ήθελαν τις 
γυναίκες όντα δίχως χαρακτήρα, αυτοκυριαρχία και ατομικότητα. ε μετάφραση άρθρου του Άγγλου 
συγγραφέα Πώπ στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό της εποχής Πανδώρα διαβάζουμε, μεταξύ άλλων, 
εν έτη 1865: «Αι γυναίκες κατά μέγα μέρος ουδένα έχουσι χαρακτήρα. Ούσαι φύσει λίαν ευμετάβλητοι 
αδυνατούσι να φυλάξωσι διαρκώς οποιανδήποτε εντύπωσιν…[] …Διά να ζωγραφήση τις γυναίκα δεν 
απαιτείται στερεά χείρ ή γραμμαί κανονικαί∙ τα απλά χρώματα δεν αρκούσι ποσώς∙ δύναταί τις να 
παραστήση τον χαμαιλέοντα δια λευκού και μέλανος; ….», Πώπ, «Αι Γυναίκες», μτφ. Αιμιλία 
Μαρούτζη, στο Πανδώρα, 15 Οκτωβρίου 1865, αρ. 374, σελ. 358.     

329 Βαρίκα, ό.π., σελ. 48. Η Βιρτζίνια Γουλφ στο ημι-βιογραφικό μυθιστόρημα Ορλάντο (πρ. έκδ. 1928) 
περιγράφει σε πολυάριθμα σημεία τη δυσκολία και το βάρος των γυναικείων ενδυμάτων, υπαινισσόμενη 
σαφώς ότι καθιστούν τις γυναίκες δέσμιες με αλυσίδες από μετάξι και υποταγμένες στην ανδρική 
κυριαρχία. «…είναι μπελάς να έχεις αυτές τις αναθεματισμένες φούστες γύρω από τα πόδια σου…[] θα 
μπορούσα, άραγε, να πηδήξω απ’ το κατάστρωμα και να κολυμπήσω μ’ αυτά τα ρούχα; χι βέβαια! Γι’ 
αυτό, θα πρέπει να στηριχτώ στην προστασία κάποιου ναύτη…[]..μισογέρνοντας απ’ το βάρος του 
κρινολίνου της που το είχε υπάκουα αποδεχτεί. Ήταν το πιο άβολο και το πιο βαρετό ρούχο που είχε 
φορέσει ποτέ της. Κανένα άλλο δεν την εμπόδιζε τόσο πολύ στις κινήσεις της….», Βιρτζίνια Γουλφ, 
Ορλάντο, μτφ. Αναστασία Λιναρδάκη, Αθήνα, 1993,  εκδ. Αστάρτη, σελ. 118,183.    
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Επί παραδείγματι, η κινησιολογία των χεριών στα γυναικεία πορτραίτα είναι, κατά κύριο λόγο, 

συγκρατημένη και καθορίζεται από την επαφή τους με το υπόλοιπο σώμα, ενώ, ακόμα και όταν 

τα χέρια αποκολλούνται από εκείνο, η όποια κίνηση εκφράζει υποταγή, προσμονή, προσευχή 

εγκαρτέρηση κτλ. αλλά σε καμία περίπτωση δυναμισμό ή αυτοκυριαρχία, στοιχεία που 

απαντώνται κατεξοχήν στην ανδρική προσωπογραφία. Επίσης, είναι χαρακτηριστική η 

ογκώδης παρουσία των καθισμάτων σε σχέση με τη γυναικεία πόζα, που υπογραμμίζεται και 

από τη χρήση του φωτός και αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του οικιακού ρόλου της γυναίκας 

(εικ.183, 192- δεξιά-, 256, 258, 264, 266). Αντίθετα, στις ανδρικές πόζες (εικ.261, 265, 267 & 

274,275) οι εικονιζόμενοι παρουσιάζονται σε στάσεις σωματικής βεβαιότητας και 

αυτοκυριαρχίας. Ακόμα και η γωνία λήψης (ιδιαιτέρως εμφανής στις δυο εικόνες του Blot: εικ. 

260-261) διαφέρει αισθητά εκφράζοντας ακριβώς αυτή την ουσιώδη διάκριση της κοινωνικής 

ισχύος και θέσης. την προσωπογραφία της γυναίκας του φωτογράφου (εικ.260) το σημείο 

λήψης βρίσκεται ψηλότερα από το μοντέλο, συμπιέζοντας τη μορφή μέσα στο κάδρο και 

αναδεικνύοντας μια επιφυλακτική και συγκρατημένη ύπαρξη. Σο αντίθετο συμβαίνει στο 

πορτραίτο του Daguerre από τον ίδιο φωτογράφο (εικ.261), όπου η γωνία λήψης βρίσκεται 

περίπου στο ίδιο ύψος και λίγο χαμηλότερα της μορφής προβάλλοντας τον όγκο και τη 

σωματική παρουσία της. Οι διαφοροποιήσεις στον τρόπο λήψης και στην κινησιολογία, που 

παρέπεμπαν σε ένα εν πολλοίς συγκεκριμένο decorum για κάθε φύλο, υπήρξαν αρκετά 

διαδεδομένες και στην ελληνική προσωπογραφία (εικ.264- 267, 267, 273-282).  

Ένα άλλο ιδιαιτέρως προσφιλές στοιχείο στη φωτογραφική προσωπογραφία του 19ου 

αιώνα ήταν η χρήση του βιβλίου. χεδόν το σύνολο των φωτογραφικών εγχειριδίων 

αναφέρονται σε αυτήν και ενίοτε την υπογραμμίζουν330. Ο Robinson, που γενικότερα 

καταδίκαζε την υπερβολική χρήση αντικειμένων και σκηνικών στην προσωπογραφία, σημείωνε 

ότι η ενσωμάτωση του βιβλίου δεν πρέπει να είναι μανιεριστική, αλλά να προσδιορίζει κάποια 

στοιχεία της προσωπικότητας ή της δραστηριότητας του προσωπογραφούμενου331. Πάντως, η 

ύπαρξη μερικών βιβλίων αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του φωτογραφικού εξοπλισμού των 

στούντιο του 19ου αιώνα, ενώ η χρήση τους άπτονταν και των δυο φύλων, αν και με διακριτό 

εννοιολογικό και συμβολικό περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση. την ανδρική προσωπογραφία 

(εικ.73, 76, 87, 92, 93, 104, 112, 113, 119, 131, 168, 173, 175) το βιβλίο λειτουργούσε 

σκηνογραφικά ως κοινωνικό σύμβολο γνώσης, επαγγέλματος, ακόμη και εξουσίας. τη 

γυναικεία, εντούτοις, η χρήση του υπήρξε αφενός συχνότερη και αφετέρου συνδεδεμένη και 

πάλι με την ιδιωτικότητα του γυναικείου βίου.   
                                                                 

330 Root, ό.π., σελ. 106.  

331 Robinson, ό.π., σελ.93.  
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Ήδη στην εικονογραφία του 16ου αιώνα οι γυναίκες απεικονίζονταν σε οικογενειακά 

πορτραίτα να κρατούν τη Βίβλο στο πλαίσιο μιας συμβολικής υπογράμμισης του  ηθικού και 

καθοδηγητικού ρόλου τους εντός της οικογένειας, γεγονός που συνδεόταν άμεσα με την 

ανατροφή των παιδιών καθώς και τη συνολικότερη διαφύλαξη της αξιοπρέπειας και ηθικότητας 

του οίκου τους332 (εικ. 305, 306). Η συμβολική αυτή και ηθικολογική προσέγγιση επιβίωσε και 

τονώθηκε κατά τη Βικτωριανή περίοδο, όπου η συμβολική παρουσία του βιβλίου–Βίβλου στις 

φωτογραφικές προσωπογραφίες συνέχισε να είναι ισχυρή και επίκαιρη. Πέραν της ίδιας της 

παρουσίας του βιβλίου ως αντικειμένου στις φωτογραφικές εικόνες, η διαδικασία της 

ανάγνωσης υπήρξε διαχρονικά επίδειξη πλούτου, μόρφωσης καθώς και ελεύθερου χρόνου, όλα 

στοιχεία που η ανερχόμενη αστική τάξη επιθυμούσε να προβάλλει ως διακριτικά γνωρίσματα 

της ισχύος της. Και ο ιδεωδέστερος τρόπος προβολής δεν ήταν άλλος από τις στολισμένες με 

την τελευταία λέξη της μόδας κυρίες και δεσποινίδες της αστικής τάξης, οι οποίες πόζαραν 

μπροστά στο φωτογραφικό φακό με ένα βιβλίο στο χέρι σε σκηνικά που ενίοτε υποδήλωναν 

την ύπαρξη μιας υποτιθέμενης αστικής οικίας333 (εικ.297, 298, 300, 301, 308-313, 314, 315, 

317, 330, 331, 332, 334). Σα βιβλία, ένα είδος ιδιαιτέρως δαπανηρό ακόμα και μέχρι το 19ο 

αιώνα334, παλαιότερα βρίσκονταν στην αποκλειστική κατοχή των ευγενών και του κλήρου, ενώ 

μόλις από το 14ο αιώνα οι αστοί θα αποκτήσουν βαθμιαία πρόσβαση σε αυτά335. Κατά το 19ο 

αιώνα η παρουσία και η κατοχή του εν λόγω αντικειμένου τόσο στις προσωπογραφίες όσο και 

στα αστικά σαλόνια συμβόλιζε την κατοχή γνώσης και υψηλής κοινωνικής θέσης, σε μια 

περίοδο όπου στις ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό αναλφαβητισμού ήταν ακόμα αρκετά υψηλό.  

Μια από τις δημοφιλείς μεγαλοαστικές διασκεδάσεις της περιόδου, ιδιαιτέρως προς 

τα τέλη του αιώνα, υπήρξε και η ανάγνωση μυθιστορημάτων μπροστά σε κοινό, σταδιακά και 

από τα γυναικεία μέλη της οικογένειας, στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών απογευματινών 

επισκέψεων, κατά τη διάρκεια των οποίων επιδεικνύονταν και τα φωτογραφικά άλμπουμ. Οι 

δυο αυτές δραστηριότητες σχετίζονταν άμεσα με τη δημόσια –κοινωνική προβολή της 

οικογένειας336. Εντούτοις, στα τέλη του αιώνα στις καλές αστικές και αριστοκρατικές 

                                                                 
332 West, ό.π., σελ. 108.  

333 Βαρίκα, ό.π., σελ. 46.  

334 Σο 19ο αιώνα τα βιβλία σταδιακά θα γίνουν πιο προσιτά σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, ενώ από 
τα μέσα του αιώνα το υπερβολικά υψηλό κόστος τους θα υποχωρήσει, βλ. Stefan Bollmann, 
Επικίνδυνες οι γυναίκες που διαβάζουν, μτφ. Πελαγία Σσινάρη, Αθήνα, 2007, εκδ. Ποταμός, σελ. 30, 
πρβλ. Alberto Manguel, Η ιστορία της ανάγνωσης, μτφ. Λύο Καλοβύρνας, Αθήνα, 1997, εκδ. Λιβάνη, 
σελ.232-240.  

335 Manguel, ό.π., σελ. 258.  

336 Η δημόσια ανάγνωση σε καμία περίπτωση δεν έφερε τα χαρακτηριστικά της προσωπικής μελέτης, ο 
ρόλος της προσδιοριζόταν στην κοινωνική δημόσια σφαίρα και διεπόταν από το δίπολο τέρψης και 
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οικογένειες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα η κατ’ ιδίαν ανάγνωση από τις κυρίες του 

σπιτιού είχε πλέον μετατραπεί σε μια καθωσπρέπει συνήθεια. Περί τα 1890 στην Ελλάδα η εν 

λόγω ενασχόληση των κυριών άρχισε να σχολιάζεται και από τον περιοδικό Σύπο, ιδιαιτέρως 

από τα γυναικεία περιοδικά που αρθρογραφούσαν γύρω από το ζήτημα με κυρίως προτρεπτική 

διάθεση. τον εμπορικό οδηγό του Κ. Δασκαλάκη γύρω στα 1900  καταχωρείται δημοσίευση 

για τη λειτουργία και τον τιμοκατάλογο της δανειστικής γυναικείας βιβλιοθήκης των Αθηνών, η 

οποία μάλιστα τελούσε υπό την προστασία της Α.Β.Τ πριγκίπισσας οφίας337. Άλλωστε η 

ίδρυσή της είχε σχολιαστεί εκτενώς από την Καλλιρρόη Παρρέν στην Εφημερίδα των Κυριών338.  

Παρά τις πολλές και ποικίλες έμφυλες διαφορές στην εκπαίδευση εντός του πλαισίου της 

μεγαλοαστικής οικογένειας, προς τα τέλη του αιώνα συστηματική γίνεται πλέον η επαφή όλων 

των μελών της οικογένειας με την ανάγνωση και τα βιβλία, για την απόκτηση των οποίων 

δαπανούνται άλλωστε σημαντικά ποσά του οικογενειακού προϋπολογισμού339. Παράλληλα και 

στην Ελλάδα σταδιακά παρατηρείται μια ανάλογη εικονογραφία, τόσο στο ζωγραφικό 

(εικ.320, 321, 336) όσο και στο φωτογραφικό πορτραίτο, που εμμέσως σχολιάζει αφενός τη 

σταδιακή εμμονή των νεαρών κυρίως κοριτσιών με το διάβασμα και αφετέρου τις αρνητικές 

επιπτώσεις μιας τέτοιας συνήθειας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ανάλογης φωτογραφικής  

προσωπογραφίας αποτελεί η εικ.334 του φωτογράφου Ι. Λαμπάκη, στην οποία ένα νεαρό 

κορίτσι μοιάζει να αναστοχάζεται το περιεχόμενο του μικροσκοπικού τομιδίου που κρατά 

ακόμη επάνω στην ποδιά της, ενώ γύρω της βρίσκονται διάσπαρτα και σε πλέρια ακαταστασία 

διάφορα βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. το πορτραίτο αυτό υποβόσκει ένα αρνητικό 
                                                                                                                                                                                          

ηθικής διαμόρφωσης των χαρακτήρων, καθώς επίσης και την προβολή μιας καλής -καθωσπρέπει 
εικόνας για την οικογένεια. Άλλωστε η μόρφωση των γυναικών το 19ο αιώνα ήταν ακόμη ανεπιθύμητη 
και κατακριτέα. Η εικόνα της καλής οικοδέσποινας και μητέρας, που υπήρξαν και τα μόνα αρμόζοντα 
χαρακτηριστικά του γυναικείου φύλου, δε χρειαζόταν περισσότερες γνώσεις από την απλή γραφή και 
ανάγνωση, που θα της επέτρεπαν να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για την τάξη της, καθώς και να 
αποτελέσει μια πρώτη καθοδηγητική γραμμή για τα τέκνα της, βλ. Manguel, ό.π., σελ. 201-206, πρβλ. 
Βαρίκα, ό.π., σελ. 62-63, Burns, ό.π., σελ. 55.   

337 Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Οδηγός των Αθηνών, Αθήνα, χ.χ., σελ. χ.σ.  όπου βρίσκουμε την εξής 
καταχώρηση: Διαφήμιση της Δανειστικής βιβλιοθήκης Αθηνών, υπό την προστασία της Α.Β.Τ. 
πριγκιπίσσης οφίας. 18 – ΟΔΟ ΥΙΛΕΛΛΗΝΩΝ – 18. 
 εφάπαξ 1 Μήνας 3 Μήνες 6 Μήνες 1 Έτος 

1 τόμος   Εφάπαξ  3 δρχ.  8 δρχ.  15 δρχ.  25 δρχ.  

2 τόμοι   5 δρχ.  14 δρχ.  25 δρχ.  40 δρχ.  

3 τόμοι   7 δρχ.  18 δρχ.  35 δρχ.  50 δρχ.  

υνδρομηταί δια 6 και 12 μήνας έχουσι ελευθέραν την είσοδον εις το αναγνωστήριον. Βιβλία ελληνικά 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά – πρωτοφανής ποικιλία περιοδικών ξένων και ελληνικών.  

338 Καλλιρρόη Παρρέν, «Αθηναϊκή Γυναικεία Βιβλιοθήκη: Γυναίκα και βιβλία», στο Η Εφημερίς των 
Κυριών, 9 Οκτωβρίου 1894, Έτος Η΄, αριθ. 368, σελ. 1-2.  

339 ελέκου, ό.π., σελ. 92-99, 142-143.  
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σχόλιο για τις βλαβερές συνέπειες που ενέχει η υπερβολική ενασχόληση των κοριτσιών με το 

διάβασμα, το οποίο μπορεί να τις κάνει να απεμπολήσουν βασικές αξιακές δεσμεύσεις του 

φύλου και της καταγωγής τους, και ταυτόχρονα συνδηλώνει μια έλλειψη αυτοκυριαρχίας που 

αποκλίνει από το ιδεώδες του ηθικού τους προορισμού340.  

Μια ακόμα δραστηριότητα των γυναικών της αστικής τάξης ήταν η αλληλογραφία, η 

οποία ενίοτε συνοδευόταν και από αποστολή φωτογραφικού υλικού – κυρίως 

προσωπογραφιών-  σε συγγενικά ή και φιλικά πρόσωπα από την επαρχία ή το εξωτερικό341.  

Έτσι, συχνές υπήρξαν και οι φωτογραφικές προσωπογραφίες γυναικών που επιδίδονταν σε 

αυτήν την άκρως προσωπική και ιδιωτική δραστηριότητα (εικ.322, 323, 325, 328). Πολύ συχνά 

επίσης οι γυναίκες εικονίζονται να κρατούν ή να ξεφυλλίζουν φωτογραφικά άλμπουμ και όχι 

βιβλία (εικ. 304, 312, 332, 337, 338, 339, 343, 354). Η εν λόγω εικονογραφία, που συνδέεται 

με τη δημιουργία ενός οπτικού οικογενειακού αρχείου προς κοινωνική χρήση και θέαση από 

την οικοδέσποινα και τις θυγατέρες της, συγκροτούσε και καθόριζε εν τέλει το πλαίσιο της 

οικιακής δράσης των κυριών. Από το 1870 και μετά, καθώς οι συζητήσεις περί της γυναικείας 

χειραφέτησης άνοιξαν και επί ελληνικού εδάφους, παρατηρήθηκε μια βαθμιαία αποδέσμευση 

της γυναίκας από τον οικιακό χώρο και μια ολοένα μεγαλύτερη εμφάνισή της στο δημόσιο342,  

ενώ παράλληλα η δραστηριότητα των νεαρών κυριών περιελάμβανε πλέον διάφορες 

διασκεδάσεις και αθλοπαιδιές. Έτσι δεν προκαλεί έκπληξη που στο γύρισμα του αιώνα μερικά 

γυναικεία πορτραίτα, της μεγαλοαστικής πάντοτε τάξης, εμφανίζουν τις κυρίες να ξεφυλλίζουν, 

μεταξύ άλλων, παρτιτούρες, ακόμα και εφημερίδες (εικ.340, 341, 342).   

Σέλος, ακόμη μια εικονογραφική τυπολογία για το γυναικείο πορτραίτο και 

παράλληλα μια επιπλέον οπτική τεκμηρίωση της πρόσδεσης της γυναικείας μορφής με τη 

σφαίρα του ιδιωτικού αποτέλεσε ο μητρικός ρόλος της. Από τις πλέον συχνές 

προσωπογραφήσεις γυναικών υπήρξαν οι μητέρες με τα νεογέννητα παιδία τους (εικ.348, 350, 

253, 355), θεματική που άλλωστε άντλησε εν μέρει τα πρότυπά της από τις θρησκευτικές 

σκηνές της Παναγίας με το Βρέφος. Σα νεογέννητα απεικονίζονταν κοιμισμένα κατά τη 

διάρκεια της λήψης, καθώς ήταν αδύνατο να παραμείνουν ακίνητα για το απαιτούμενο χρονικό 

διάστημα, γεγονός που τροφοδότησε τον παραλληλισμό της νεαρής μητέρας με τη 

Βρεφοκρατούσα, ιδιαιτέρως κατά την περίοδο της δαγκεροτυπίας (εικ.348). Η μικρή αυτή 

δυσκολία ξεπεράστηκε με την πάροδο των χρόνων και την τεχνολογική πρόοδο. Αν και οι 

                                                                 
340 Manguel, ό.π., σελ.362, Bollmann, ό.π., σελ. 29, 60.   

341 ελέκου, ό.π., σελ. 122, 143, υπ. 215.  

342 Βαρίκα, ό.π., σελ. 74-75.  
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άρρενες αστοί απεικονίζονται συχνά με τα παιδιά τους, στα οικογενειακά πορτραίτα 

παρατηρείται μια ουσιώδης διαφοροποίηση σε σχέση με τις συντρόφους τους. Η σωματική 

σχέση και επαφή γονέα-παιδιού δεν ήταν τόσο καίρια και άμεση όσο στην περίπτωση των 

γυναικών και οι εν λόγω απεικονίσεις, ακόμα και στα οικογενειακά πορτραίτα όπου ο σύζυγος 

κρατά το νεογέννητο μωρό, υπήρξαν εξαιρετικά σπάνιες. υνήθως ο πατέρας εικονιζόταν να 

κρατά το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, όπως για παράδειγμα στην εικ.226, ή το γιο, όπως 

στην περίπτωση της εικ.254343. Άλλωστε η σχέση της μητέρας με το νεογέννητο υπήρξε ένας 

προαιώνιος και αποκλειστικά γυναικείος ρόλος, που, ιδιαιτέρως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες 

του αιώνα, προσδιορίστηκε, για την περίπτωση της Ελλάδας, από ένα νέο ηθικό ρόλο για τη 

γυναίκα- μητέρα, που για μια ακόμα φορά την περιόριζε στα εντός του οίκου όρια344.    

Απεικονίσεις της αστικής κοσμοαντίληψης: 

Η χρήση σκηνογραφικών στοιχείων στη φωτογραφική προσωπογραφία υπήρξε 

καθοριστική και διαμορφώθηκε από την κυρίαρχη μόδα αλλά και τις πεποιθήσεις της εποχής.  

Μέσω των φωτογραφικών πορτραίτων τους οι αστοί του 19ου αιώνα επεδίωξαν να 

τεκμηριώσουν την  ευημερία, τον υλικό πλούτο και τη γενικότερη άνεση του τρόπου ζωής τους. 

Οι απεικονίσεις τους αφενός απέπνεαν τον κοσμοπολιτισμό των εμπορικών, διπλωματικών κ.ά. 

ενασχολήσεών καθώς και των συχνών ταξιδιών τους και αφετέρου προσδιορίζονταν από τις 

τοπικές ιδιαιτερότητες και αποχρώσεις του τόπου καταγωγής τους. Άλλωστε σε καμία 

περίπτωση δε θα πρέπει να εκλάβουμε τον όρο αστική τάξη ως ένα ομοιογενές σύνολο ατόμων 

με απολύτως κοινές, συνειδητές επιδιώξεις και μεθοδεύσεις τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον 

ελληνικό χώρο. Η ανάπτυξη και η άνοδος των, εν πολλοίς, ετερόκλιτων και ανομοιογενών 

αστικών στρωμάτων αποτέλεσε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα μια εξίσου άνιση διαδικασία που 

αντλούσε την καθολικότητα και εγκυρότητα των ιδεών της ακριβώς από την υλική της 

υπεροχή. Οι συνεκτικοί δεσμοί μεταξύ των αστικών αυτών στρωμάτων, σύμφωνα με τον 

Άντερσον, υπήρξαν το αποτέλεσμα μιας καθαρά νοητικής διαδικασίας δομημένης στο 

φαντασιακό επίπεδο, για τη συγκρότηση του οποίου καθοριστική υπήρξε η χρήση του έντυπου 

λόγου345 αλλά και της φωτογραφικής αναπαράστασης.  

                                                                 
343 το εξωτερικό, εντούτοις, αρκετές υπήρξαν οι εξαιρέσεις, όπου ο πατέρας απεικονίζεται να κρατά 
εκείνος το μικρότερο μέλος της οικογένειάς του, πρβλ. εικ. 238.  

344 Βαρίκα, ό.π., σελ. 87-88, πρβλ. Έφη Αβδελά, «Σο ‘δημόσιο’ και το ‘ιδιωτικό’ στη νέα πολιτική 
ιστορία: Ή τα μεταβαλλόμενα όρια του πολιτικού», στο Μνήμων, τχ. 21, 1999, σελ. 215.    

345 Μπενεντίκτ Άντερσον, Φαντασιακές Κοινότητες: Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του Εθνικισμού, 
μτφ. Ποθητή Φαντζαρούλα, Αθήνα, 1997, εκδ. Νεφέλη, σελ. 121-123.  
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Εν συνεχεία θα γίνει μια προσπάθεια να αναδειχτούν τα επιμέρους στιλιστικά 

στοιχεία της φωτογραφικής προσωπογραφίας που συνέβαλλαν, πρόεκυψαν ή εξυπηρέτησαν τη 

φαντασιακή αυτή ιδεολογική συγκρότηση. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της 

φωτογραφικής προσωπογραφίας του 19ου αιώνα υπήρξε το φόντο και οι ποικίλες λειτουργίες 

του (εικ. 359). Αρχικά ήταν μονόχρωμο (εικ. 14-19) όμως ήδη από το 1841 στο στούντιο του 

Antoine Claudet δημιουργήθηκαν τα πρώτα πορτραίτα με τη χρήση ζωγραφικής 

σκηνογραφίας (εικ. 20, 193 & 28-30). Η εν λόγω καινοτομία προκαλούσε στα κοντινά πλάνα 

του δαγκεροτυπικού πορτραίτου την ψευδαίσθηση του εξωτερικού χώρου καθώς και μια 

διάχυτη ατμοσφαιρικότητα346. Η πρακτική τις επόμενες δεκαετίες έγινε της μόδας και 

σταδιακά η εφαρμογή της καθιερώθηκε σε όλα τα επαγγελματικά φωτογραφικά εργαστήρια σε 

συνδυασμό με τη χρήση και άλλων αντικειμένων, όπως ορθοστάτες, καρέκλες, χαλιά, 

κουρτίνες, κολώνες, τραπεζάκια, κ.ο.κ. Πέραν των φωτογραφικών εγχειριδίων που αφιέρωναν 

ήδη από τη δεκαετία του 1840 αρκετές γραμμές στη δημιουργία και κυρίως στις πολλαπλές 

λειτουργίες του φόντου, από το Νοέμβριο του 1859 έως το Υεβρουάριο του 1860 το 

περιοδικό The Photographic News αφιέρωσε μια σειρά άρθρων για το σκοπό αυτό απευθυνόμενο 

τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ερασιτέχνες φωτογράφους347 (εικ.360).  

Με τη χρήση σκηνικών η φωτογραφική προσωπογραφία επιχείρησε να προσομοιάσει 

στη ζωγραφική. Άλλωστε, κατά την πρώτη περίοδο αρκετοί ήταν οι ζωγράφοι–φωτογράφοι 

που είτε κατασκεύαζαν τα σκηνικά μόνοι τους είτε ανέθεταν τη δημιουργία τους σε τοπικούς 

ζωγράφους348. Αργότερα, κυρίως από τη δεκαετία του 1860 και μετά, η παραγωγή των 

σκηνικών βιομηχανοποιήθηκε. Μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Marion & Co. στο Λονδίνο και 

το Παρίσι ή η Engelmann & Schneider στη Δρέσδη, εξέδιδαν  αναλυτικούς καταλόγους με τα 

διαθέσιμα προς πώληση φωτογραφικά σκηνικά349. Η παραγωγή τους ήταν μαζική, ενώ η 

διαδικασία κατασκευής τους περιελάμβανε τη δημιουργία ενός ενιαίου καμβά, ο οποίος 

κατόπιν επιμεριζόταν σε διαδοχικές σκηνές. Η θεματογραφία ακολουθούσε συνήθως ένα 

μοτίβο, το οποίο επί παραδείγματι ξεκινούσε από μια έρημη, υπαίθρια περιοχή που σταδιακά 

εξελισσόταν σε ημιυπαίθρια, αγροτική -κτήμα ή κήπο κατοικίας-, φτάνοντας έως και την 

απεικόνιση δωματίων, σαλονιών, βιβλιοθηκών αρχοντικών μεγάρων. Η εικονογραφία επομένως 

                                                                 
346 McCauley-Likenesses, ό.π., σελ. 9. Σην περίοδο εκείνη δεν ήταν δυνατή η αποτύπωση επάνω στο 
ίδιο αρνητικό (ή θετικό αν επρόκειτο για δαγκεροτυπία) μεγάλων φωτομετρικών διακυμάνσεων.  

347Φ.. «Backgrounds- How to paint and arrange them», στο The Photographic News, τχ. ΙΙΙ, αρ. 64, 25 
Νοέμβριος, 1859, σελ. 146-147.    

348 William C. Darrah, ό.π., σελ.31.  

349 Βλ: http://www.answers.com/topic/studio-backdrops, πρβλ. William C. Darrah, ό.π.,  σελ. 31.  

http://www.answers.com/topic/studio-backdrops
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ακολουθούσε μια διαδρομή από το φυσικό προς το αστικό τοπίο, από τη φυσική κατάσταση 

προς τον πολιτισμό. Η κατάτμηση της μεγάλης αυτής επιφάνειας και η αποστολή της -ανάλογα 

με τις παραγγελίες- σε φωτογραφεία όλης της Ευρώπης, ολοκλήρωνε τη διαδικασία 

παραγωγής. Εκεί οι σκηνές επανασυνδέονταν ανάλογα με τις προτιμήσεις του εκάστοτε 

φωτογράφου350. ταδιακά και ιδιαιτέρως από τα τέλη του 1870 οι ζωγραφικές αυτές 

αναπαραστάσεις εμπλουτίστηκαν από πληθώρα άλλων σκηνών, όπως θαλασσινά τοπία (εικ. 

383, 384, 386-388, 473, 474), ηλιοβασιλέματα, σιτοβολώνες (εικ.426) κ.ά. Σην ίδια περίοδο 

(1878-85) ο ξύλινος φράκτης (εικ. 405, 428, 489) θα γίνει δημοφιλής μαζί με άλλα αντικείμενα, 

όπως χάρτινα βράχια (εικ.412-420, 427), κάγκελα από μπαλκόνια (εικ.394, 395, 401, 411), 

άμαξες (εικ.379, 380), ποδήλατα (εικ.410), βάρκες (εικ. 381, 382, 385) κ.ο.κ., τα περισσότερα 

εκ των οποίων ήταν κατασκευασμένα από πεπιεσμένο χαρτόνι 351.  

Η φορτωμένη και θεατρική σκηνογραφία των στούντιο υποδήλωνε για τον 

προσωπογραφούμενο, μέχρι και το 1880 τουλάχιστον, αλλά και αργότερα σε κάποιο 

μικρότερο βαθμό, πλούτο, ισχυρή κοινωνική θέση ακόμα και πνευματική καλλιέργεια352. Σα 

μεγάλα αστικά στούντιο καθώς είχαν να αντιμετωπίσουν μια εύπορη και απαιτητική πελατεία 

ανανέωναν και εμπλούτιζαν  συχνά τα σκηνικά τους. Ήδη από το 1860 στα φωτογραφικά 

εγχειρίδια η αλόγιστη χρήση των σκηνικών στην προσωπογραφία καταδικάζεται353. Εντούτοις, 

από τη δεκαετία του 1880 και μετά η χρήση τους εντείνεται δραματικά, μολονότι από το 1850 

αρκετοί υπήρξαν οι επαγγελματίες φωτογράφοι που προτίμησαν το απλό, μονόχρωμο φόντο 

και σχεδόν συνολικά η εκτεταμένη χρήση της σκηνογραφίας εγκαλείτο από τους κριτικούς ως 

αντικαλλιτεχνική354.    

Εντούτοις, αναμφίβολα η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών σε ολόκληρη 

την Ευρώπη ενσωμάτωσε την υπερβολική χρήση σκηνικών και αντικειμένων στη φωτογραφική 

παραγωγή πορτραίτων. Σα περισσότερα από τα μεγάλα αστικά στούντιο, κυρίως αυτά που 

                                                                 
350 William C. Darrah, ό.π., σελ. 31.   

351 H. Henisch & B. Henisch, ό.π., σελ. 24-28, πρβλ. Αλίκη Σσίργιαλου, – Λεωνίδας Κουργιαντάκης, 
«Ναοί της Φωτογραφίας» ο διάκοσμος των φωτογραφικών στούντιο, 1860- 1910, Αθήνα, 2003, εκδ. Μουσείο 
Μπενάκη, σελ. 6-7.  

352 Gisele Freund, ό.π., σελ. 57. 

353Lerebours, ό.π., σελ. 71-72, Robinson, ό.π., σελ. 100-109, Root, ό.π., σελ. 111, Hunt, ό.π., σελ. 98, 
Price, ό.π., σελ. 143, S.D., Humphrey, A System of Photography: Containing an explicit detail of the whole 
process of Daguerreotype: according to the most approved methods of operating including all the late valuable 
improvements, Λονδίνο, 1849, σελ. 23-25 και E. de Valicourt, Manuels – Roret: Nouveau manuel complet de 
photographie sur metal, sur papier et sur verre, Παρίσι, 1862, εκδ. Librairie Encyclopédique de Roret, σελ. 
124-126, L. G., Kleffel, Manuel photographie pratique guide complet, Παρίσι & Βρυξέλλες, 1861, σελ. 201.  

354 McCauley- Likenesses, ό.π., σελ. 9.  
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διέθεταν τα απαιτούμενα χρήματα για κάτι τέτοιο, θύμιζαν θεατρικές σκηνές355, στις οποίες -

ιδιαιτέρως στις περιπτώσεις που το στούντιο διέθετε περισσότερα από ένα πλατό356 (εικ.42)- 

εκτυλίσσονταν θεατρικές παραστάσεις, όπου η αστική τάξη ‘έπαιζε’ με την ταυτότητά της. 

Απώτερος στόχος των θεατρικών διατυπώσεων υπήρξε η εξύμνηση της αστικής ευημερίας (βλ. 

κεφ. Β΄ σελ.56-57) στις κυριότερες εκφάνσεις της, δηλαδή ως προβολής αφενός του υλικού 

πλούτου, της άνεσης και της οικογενειακής θαλπωρής και αφετέρου του ελεύθερου χρόνου και 

των διασκεδάσεων, που άλλωστε υπήρξαν μια πολυτέλεια που μόνο τα εύπορα κοινωνικά 

στρώματα μπορούσαν να απολαύσουν την εποχή εκείνη357.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα από την εικονογραφία του αστικού πορτραίτου 

προκύπτουν τέσσερις περίπου διακριτές ιδεολογικές κατηγοριοποιήσεις: οι απεικονίσεις αστών 

με κάποιο δηλωτικό της επαγγελματικής ιδιότητάς τους, οι αναπαραστάσεις αστών σε οικιακό 

περιβάλλον και, στον αντίποδα αυτού, σε εξοχές και διασκεδάσεις και, τέλος, η σκηνογραφική 

διαμόρφωση μιας ιδεαλιστικής και εξωραϊσμένης αστικής ‘καθημερινότητας’. Αυτοί οι τύποι σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό απαντούν σε μια παγκόσμια εικόνα της αστικής τάξης. Έχει 

υπογραμμιστεί και αλλού η σύνδεση της αστικής ιδεολογίας με το αστικό σπίτι, η 

μεγαλοπρέπεια του οποίου τονιζόταν σε κάθε περίσταση και με κάθε δυνατό τρόπο, τάση η 

οποία εμφανίστηκε στην ελληνική φωτογραφική προσωπογραφία ιδιαιτέρως μετά το 1880 

(εικ.371, 390-393). Προς τα τέλη του αιώνα, άλλωστε, πολλαπλασιάστηκαν στον ελληνικό 

χώρο και οι σκηνές που υπογράμμιζαν τις αστικές διασκεδάσεις σε εξοχές, θάλασσες, γιορτές 

κτλ. (εικ.381, 382, 384, 385, 389, 411-423, 431- 433, 437-443, 445) εκθειάζοντας τα ιδεώδη 

του αστικού τρόπου ζωής. τις προσωπογραφίες με απεικονίσεις εκδρομών (εικ.380, 382, 384, 

411 -423, 428, 429, 431, 442, 443, 445) προστέθηκαν από τη δεκαετία του 1890 και οι 

σκηνογραφικές απεικονίσεις με βάρκες (εικ. 381, 382, 385). Με μικρότερη ή μεγαλύτερη 

επιτυχία οι φωτογράφοι της περιόδου προσπάθησαν να ανασυστήσουν τον εξωτερικό κόσμο 

μέσα στο στούντιο, γεγονός που δεν υπήρξε  απόρροια μόνο των τεχνικών περιορισμών που 

                                                                 
355 Michel Frizot, (επιμ.), A New History of Photography, Κολονία, 1998, εκδ. Könemann, [πρ. έκδ. στα 
Γαλλικά, 1994], σελ. 119-120.  

356 το φωτογραφικό εργαστήριο του ομογενή κωνσταντινοπολίτη φωτογράφου Νικολάου 
Ανδρειωμένου, για παράδειγμα, γύρω στο 1900 σύμφωνα με αφήγηση του γιου του στον Άλκη 
Ξανθάκη υπήρχαν τέσσερα διαφορετικά πλατό, όπου στο καθένα από αυτά στήνονταν και 
ανανεώνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα διαφορετικά σκηνικά. Σο ίδιο φωτογραφείο διέθετε 
προσωπικό γύρω στα 15 άτομα. υνέντευξη με τον Άλκη Ξανθάκη, στις 20 Οκτωβρίου 2008.    

357 Οι οικογενειακές διακοπές σε πολυτελή παραθαλάσσια, και όχι μόνο, θέρετρα, η διατήρηση 
εξοχικών κατοικιών σε περιοχές προσιτές στα αστικά κέντρα ήταν αστικές συνήθειες που εδραιώθηκαν 
ιδιαιτέρως προς τα τέλη του 19ου αιώνα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, βλ. Burns, ό.π., σελ. 
56, πρβλ. ελέκου, ό.π., σελ. 118-121 και Asa Briggs, A Victorian portrait: Victorian life and values as seen 
through the work of studio photographers, Νέα Τόρκη, 1989, εκδ. Sheldrake Publ., σελ. 92-119.  
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είχαν να αντιμετωπίσουν αλλά κυρίως το αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής στην 

προσπάθεια να μεταγραφεί με συμβολιστικό τρόπο μιας νέα πρόταση και φιλοσοφία ζωής.  

Αρκετά συχνά, ιδιαιτέρως στο εξωτερικό, τα βοηθητικά αντικείμενα, το φόντο και 

ό,τι άλλο συμπεριλαμβανόταν σε μια σύνθεση συνδυάζονταν με το επάγγελμα ή κάποια 

γενικότερη ιδιότητα του εικονιζόμενου προσώπου. Εντούτοις, στην Ελλάδα και ιδιαιτέρως στο 

αστικό πορτραίτο δεν έχουν εντοπιστεί έως σήμερα πολλά ανάλογα παραδείγματα (εικ.361-

365). Ένα χαρακτηριστικό δείγμα αποτελεί το άγνωστο έως σήμερα πορτραίτο σε cdv του 

φωτογράφου Δημητρίου Κωνσταντίνου, στο οποίο εικονίζεται ένας αστός σε όρθια, ολόσωμη 

στάση, που κρατά στο ένα χέρι ένα τσιγάρο και στο άλλο ένα διαβήτη τοποθετημένο κάθετα 

επάνω σε μια μακριά λευκή κόλλα χαρτί (εικ.361). Η μορφή μοιάζει σαν κάτι να σχεδιάζει, η 

ένταση της χειρονομίας και η πίεση που ασκεί το χέρι στην κορυφή του διαβήτη, καθώς και η 

αντιθετική κίνηση του δεξιού ποδιού και αριστερού χεριού παρασύρουν το βλέμμα σε αυτό το 

σημείο. Η συνολική εντύπωση που δημιουργείται παραπέμπει σε διδασκαλία μαθήματος, ενώ η 

ύπαρξη του διαβήτη και μόνο συνηγορεί στη διαπίστωση ότι ο εν λόγω άνδρας σχετίζεται 

πιθανότατα με κάποια επιστήμη. Σο βλέμμα του, που χάνεται αόριστα σε κάποιο μακρινό 

σημείο εκτός κάδρου, επιτείνει την αίσθηση ενός ανθρώπου απορροφημένου στις σκέψεις του, 

οραματιστή, συνεπαρμένου από τις ιδέες. Σο στοιχείο που προκαλεί εντύπωση, εντούτοις, είναι 

τα σκονισμένα από τους χωματόδρομους της Αθήνας παπούτσια, καθώς ήταν ιδιαιτέρως 

ασυνήθιστο για την εποχή οι προσωπογραφούμενοι να μην έχουν φροντίσει και περιποιηθούν 

τα υποδήματά τους πριν εισέλθουν στα φωτογραφικά πλατό, στα οποία άλλωστε πήγαιναν με 

την καλύτερή τους αμφίεση (βλ. κεφ. Γ΄ σελ.86-88). την εν λόγω εικόνα, όμως, ακόμα και το 

παλτό του εικονιζόμενου άνδρα, που πέφτει αδέξια και μοιάζει ζαρωμένο και φαρδύ, καθώς και 

η ανυπαρξία φράκου, αλλά και το στριφτό τσιγάρο που κρατά παραπέμπουν σε μια απόκοσμη 

και ελαφρώς μποέμ προσωπικότητα.  

Αξίζει, επί παραδείγματι, να αντιπαραβάλλουμε το ανώνυμο αυτό πορτραίτο με 

εκείνο του καθηγητή χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δημητρίου τρούμπου, από το 

φωτογράφο Π. Μωραΐτη (εικ.363). Αν και λίγο μεταγενέστερο από το προηγούμενο (πιθ. δεκ. 

1870), το επίσης ολόσωμο αυτό πορτραίτο απεικονίζει τον καθηγητή χημείας να κρατά ένα 

ογκομετρικό φιαλίδιο, ενώ το ύφος του, διεισδυτικό και ενθουσιώδες, μοιάζει σαν να 

ετοιμάζεται κάτι να πει. Σο ζωγραφισμένο φόντο, το παραπέτασμα στην αριστερή άνω γωνία, 

το τραπεζάκι που μόλις διακρίνεται δεξιά, το διπλωμένο χαλί και ο μηχανισμός στήριξης που 

διακρίνεται καθαρά πίσω από το μοντέλο αποσπούν την προσοχή του θεατή και προσδίδουν 

μια ελαφριά προχειρότητα και βιασύνη στη σύνθεση. Εντούτοις, το στοιχείο που συνδέει τις 

δυο προσωπογραφίες δεν είναι άλλο από τα σκονισμένα παπούτσια, τα οποία όμως στην 
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περίπτωση του τρούμπου συνάδουν περισσότερο με τη συνολική εντύπωση βιασύνης και 

προχειρότητας που η σύνθεση αποπνέει,  παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο καθηγητής εικονίζεται 

ενδεδυμένος με περισσότερη επιμέλεια από τον άνδρα της εικ.361. Ανακύπτει έτσι το 

ερώτημα, αν η ύπαρξη των σκονισμένων υποδημάτων υπήρξε τυχαίο γεγονός ή αν αποτέλεσε 

εσκεμμένη επιλογή και αναφορά στις προσωπικότητες των δυο ανδρών. Πάντως εκτενέστερη 

σύγκριση των δυο προσωπογραφιών θα προϋπέθετε τη γνώση της ταυτότητας  και του 

προσώπου της πρώτης εικόνας. ε μια ακόμα προσωπογραφία του Δ. τρούμπου από τον ίδιο 

φωτογράφο (εικ.362) και σε ένα ημίσωμο και κοντινό αυτή τη φορά πορτραίτο ο καθηγητής 

απεικονίζεται ολότελα απορροφημένος στις εργασίες και στις μελέτες του, ενώ η έμφαση 

δίνεται στο επιστημονικό όργανο που κρατά (πιθ. θερμόμετρο) και το οποίο αποτελεί σαφή 

ένδειξη της επιστημονικής του ενασχόλησης.  Σο ίδιο ύφος αποπνέει μια ακόμα σύνθεση του 

ίδιου φωτογράφου, όπου σε ένα και πάλι ανώνυμο πορτραίτο απεικονίζεται κάποιος φυσιοδίφης 

της εποχής να ατενίζει απορροφημένος προς το αριστερό άνω άκρο της σκηνής, τη στιγμή 

όπου η συνολική έκφρασή του παραπέμπει σε κάποια εν εξελίξει εμπειρική μελέτη, παρά το 

γεγονός ότι τα υπόλοιπα στοιχεία της σύνθεσης δε συνάδουν προς μια τέτοια εντύπωση 

(εικ.364).     

Πέραν των γενικών τύπων της προσωπογραφίας, στην Ελλάδα υπήρξε επιπροσθέτως 

μια παράλληλη προσπάθεια σύνδεσης της αστικής προσωπογραφίας με ιδεολογικά 

μορφώματα, μέσω των οποίων υπογραμμιζόταν κυρίως η σύνδεση των νεοελλήνων με το 

αρχαιοελληνικό παρελθόν. Η δημιουργία και εδραίωση του ελληνικού κράτους έθεσε σε 

προτεραιότητα την εκ παράλληλου συγκρότηση μιας εθνικής συνείδησης και ταυτότητας, 

ενεργός φορέας της οποίας υπήρξε η ελληνική αστική τάξη παρά τα ετερόκλιτα στοιχεία της. 

Οι προσπάθειες για τη συγκρότηση μιας εθνικής συνείδησης εκφράστηκαν συμβολικά μέσω 

δυο γεωγραφικών κέντρων -της Αθήνας και της Κωνσταντινούπολης- που όριζαν και το 

δισυπόστατο προσανατολισμό της. Η πρώτη ένωνε τους νεοέλληνες με το αρχαιοελληνικό 

παρελθόν και ταυτόχρονα περιχαράκωνε την ιδέα του Ελληνισμού στα όρια του έθνους-

κράτους, ενώ η άλλη συνέδεε τον Ελληνισμό με το Βυζάντιο και την Ανατολή, προωθώντας 

μια πολυσυλλεκτική, αυτοκρατορική διάσταση του όρου358. Η καθιερωμένη σκηνογραφία της 

ευρωπαϊκής προσωπογραφικής εικονογραφίας, η οποία περιελάμβανε αρχαιοπρεπείς κίονες 

(εικ.76, 179, 181, 256, 446-448, 487), απεικονίσεις αρχαιοτήτων (εικ.93, 183, 404), προτομές 

(εικ.91, 92), αγγεία και άλλα συναφή αντικείμενα λάμβανε στον ελληνικό χώρο μια ιδεολογική 

υπογράμμιση που συχνά εμπλουτιζόταν από αυθεντικά θραύσματα αρχαίων μνημείων και άλλα 

                                                                 
358 Αλέξης Πολίτης, ό.π., σελ. 66-67.  
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αρχαιολογικά ευρήματα (εικ.484-486), καθώς και σκηνογραφικές αναπαραστάσεις της 

Ακροπόλεως (εικ.116, 461-470, 491, 495) και άλλων μνημείων (εικ.251, 443). Οι αστικές 

προσωπογραφίες υπήρξαν το οπτικό τεκμήριο της κατασκευής μιας εθνικής ιδεολογίας, η 

οποία άντλησε το ιδιαίτερο περιεχόμενό της από τις δυο κύριες ιδεολογικές κατευθύνσεις ή 

μυθεύματα της περιόδου: την ιδέα της ‘αναγέννησης’ του ελληνικού πολιτισμού και της 

άρρηκτης και συνεχούς ιστορικής του πορείας359.  

Ιδιαιτέρως η χρήση ορισμένων στοιχείων, όπως επί παραδείγματι οι κίονες και τα 

παραπετάσματα, τα οποία παρέπεμπαν στην ευρωπαϊκή μνημειακή ζωγραφική Αγίων και 

Βασιλέων,360 ενδυνάμωνε την εντύπωση γοήτρου και επιβολής του εικονιζόμενου τόσο στην 

ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική εικονογραφία. Οι απεικονίσεις της Ακροπόλεως και 

διαφόρων άλλων αρχαιοτήτων των Αθηνών, που προσέδιδαν έναν τοπικό χαρακτήρα και 

προσιδίαζαν στον ιδεολογικό προσανατολισμό της ελληνικής αστικής τάξης, αποτελούσαν, 

κυρίως μετά τη δεκαετία του 1860, ειδικές παραγγελίες των μεγάλων φωτογραφείων κυρίως της 

πρωτεύουσας αλλά και άλλων μεγάλων ελληνικών πόλεων στα εργοστάσια φωτογραφικών ειδών 

της Ευρώπης, τα οποία συχνά προσάρμοζαν την παραγωγή τους στις τοπικές ιδιαιτερότητες 

της  ζήτησης.  

Ήδη από τη δεκαετία του 1850 ο Υ. Μαργαρίτης συνήθιζε να φωτογραφίζει τη 

γυναίκα του με στολή Αμαλίας αλλά και άλλα παραδοσιακά ενδύματα (εικ.286,484-486), 

τοποθετώντας παράλληλα στο σκηνικό διάφορα αρχαιολογικά θραύσματα από ζωφόρους ναών 

και αμφορείς (εικ.484-486), πιθανότατα επιδιώκοντας να υπογραμμίσει τον άρρηκτο δεσμό και 

τη συνέχεια του αρχαιοελληνικού παρελθόντος με τη νεοελληνική παράδοση, που εδώ 

υποδηλωνόταν από τα παραδοσιακά ενδύματα, αλλά και να καταστήσει τις εικόνες αυτές πιο 

δελεαστικές για την ευρωπαϊκή πελατεία, που αρεσκόταν την εποχή εκείνη στις απεικονίσεις 

ελληνικών αρχαιοτήτων. Από τη δεκαετία του 1860 και μετά οι έμμεσες αναφορές στο 

αρχαιοελληνικό παρελθόν πολλαπλασιάζονται στις εγχώριες αστικές προσωπογραφίες. Η 

εικ.457, για παράδειγμα, απεικονίζει έναν ανώνυμο σήμερα αστό με δυτικό ένδυμα και 

αριστοκρατική στάση που ποζάρει διπλά σε έναν αρχαιοπρεπή ορθοστάτη, ενώ τη σύνθεση 

συμπληρώνουν ένας πεσμένος ραβδωτός κίονας και μια ελιά, που παραδόξως φύεται επάνω στο 

χαλί του στούντιο (!), συνθέτοντας ένα σκηνικό που ξεκάθαρα παρέπεμπε σε στοιχεία από το 

αττικό τοπίο. Μια ανάλογη σύνθεση έχουμε και στην εικόνα (εικ.458) του ιδίου φωτογράφου. 

Οι υπαινιγμοί μετατρέπονται σε εναργή υπογράμμιση στην εικ.460, όπου απεικονίζεται ο 

                                                                 
359Ευγ. Δ. Ματθιόπουλος, «Η ιστορία της τέχνης στα όρια του έθνους», στο Η Ιστορία της Τέχνης στην 
Ελλάδα, Ηράκλειο, 2003, Επιμ. Ευγ. Δ. Ματθιόπουλος, Ν. Φατζηνικολάου, εκδ. Π.Ε.Κ. σελ. 428.  

360 West, ό.π., σελ. 25.    
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μικρός γιος του Κωνσταντίνου Δεκόζη Βούρου ως Βάκχος. Η εν λόγω φωτογραφία είναι 

ανώνυμη και η σύνθεσή της αρκετά ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα. Προσεκτική 

ανάγνωση των επιμέρους στοιχείων, όμως, με οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η 

προσωπογραφία προέρχεται από το εργαστήρι των Υ. Μαργαρίτη &  Ι. Κωνσταντίνου. Επί 

παραδείγματι, το χαλί και ο πεσμένος κίονας είναι πανομοιότυπα στοιχεία με εκείνα της 

ενυπόγραφης εικ.459, στην οποία εικονίζεται πιθανότατα η μικρή κόρη του Υίλιππου 

Μαργαρίτη. Η οικογένεια Βούρου ήταν μια από τις ευπορότερες αστικές οικογένειες 

τραπεζιτών επήλυδων, που εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην πόλη των Αθηνών κατά τη δεκαετία 

του 1830361. Η σύνδεση της εν λόγω οικογένειας με ιδεολογίες όπως η ελληνικότητα και η 

Μεγάλη Ιδέα362 υπήρξε σαφής και δυναμική και επιπλέον υπογραμμιζόταν από την ιδιαίτερη 

καταγωγή της από τη νήσο Φίο. Η αλληγορική αυτή προσωπογραφία του μικρού παιδιού -

δυνατή εξαιτίας ακριβώς του νεαρού της ηλικίας του-, η οποία παράλληλα αποτελεί μια από τις 

εξαιρετικά σπάνιες γυμνές πόζες στη χώρα κατά το 19ο αιώνα, επικυρώνει αυτήν ακριβώς την 

ιδιαίτερη σύνδεση της οικογένειας με το αρχαιοελληνικό παρελθόν.       

Μια άλλη ιδιαιτερότητα της ελληνικής προσωπογραφίας ήταν οι τοπικές ενδυμασίες. 

Η ύπαρξη φωτογραφιών με παραδοσιακές στολές δεν καταγράφεται μόνο στον ελληνικό χώρο. 

Μάλιστα κατά την περίοδο της cdv και ως φολκλορικό στοιχείο το παραδοσιακό ένδυμα της 

κάθε περιοχής υπήρξε ένα από τα πολυάριθμα συλλεκτικά θέματα των επισκεπτηρίων καρτών 

(βλ. κεφ. Β΄ σελ.44, υπ.125 και εικ. 471-478), μια μόδα που είχε το ανάλογό της και στην 

Ελλάδα. Οι πλειοψηφία των επαγγελματιών φωτογράφων στη χώρα συνήθιζαν να 

φωτογραφίζουν διαφόρους νεαρούς και νεαρές με παραδοσιακά ενδύματα και, εν συνεχεία, να 

εμπορεύονται τις εικόνες αυτές μεμονωμένα ή σε σειρές, όπως τα πορτραίτα διασήμων. μως, 

και ιδιαιτέρως κατά τη δεκαετία του 1850, πολλοί αστοί στη χώρα συνήθιζαν ακόμα να φορούν 

τις παραδοσιακές φουστανέλες αντί για τα δυτικοευρωπαϊκά ενδύματα363. ε οικογενειακά 

πορτραίτα από το στούντιο του Υ. Μαργαρίτη εικονίζονται οι δυο κύριες ενδυματολογικές 

τάσεις της ελληνικής αστικής κοινωνίας, η εκσυγχρονιστική που φορά τα φραγκικά και η 

παραδοσιακή που εμφανίζεται με τις παραδοσιακές ενδυμασίες (εικ.247, 479- 483, 487, 488). 

                                                                 
361Δημήτριος ισιλιάνος, Σταμάτιος Δεκόζης Βούρος, Αθήνα, 1943 – 1962, σελ. 61-62, 66.  

362 Παπαγεωργίου, ό.π., σελ. 141-143, υλλογικό, Ιστορία του ελληνικού έθνους, τομ. ΙΓ΄, ό.π., σελ. 82-
83, 316-317, 467-468 και αναλυτικότερα, κοπετέα, ό.π., σελ. 249-347.  

363 Πριν την Επανάσταση η χρήση ευρωπαϊκών ενδυμάτων απαγορευόταν για το ντόπιο πληθυσμό τόσο 
στον ελλαδικό όσο και στον ευρύτερο βαλκανικό χώρο. Επομένως, η ευρωπαϊκή ενδυμασία συνδέθηκε 
εμμέσως με τις ευρωπαϊκές φιλελεύθερες ιδέες και ως εκ τούτου με την έννοια της ανεξαρτησίας. Μετά 
την απελευθέρωση τα παραδοσιακά ενδύματα υποδήλωναν μια ροπή προς την οπισθοδρόμηση και την 
κουλτούρα της Ανατολής και σταδιακά παραγκωνίστηκαν ιδιαιτέρως από τα προοδευτικά, μορφωμένα 
και δυτικόφιλα μέλη της ελληνικής άρχουσας τάξης, βλ. Αλέξης Πολίτης, ό.π., σελ. 119-124.  
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Από τη δεκαετία του 1860 και μετά το ευρωπαϊκό ένδυμα θα κυριαρχήσει σταδιακά, αλλά οι 

παραδοσιακές στολές θα συνεχίσουν να αποτελούν μια από τις αγαπημένες ‘μεταμφιέσεις’ των 

Ελλήνων και Ελληνίδων αστών που, ιδιαιτέρως στα τέλη του 19ου αιώνα, συστήνουν μια νέα 

φωτογραφική μόδα, με τις παραδοσιακές στολές όχι πλέον ως επίσημο ένδυμα της αστικής 

αμφίεσης αλλά ως στοιχείο σύνδεσης των αστών, κάθε ηλικίας και φύλου, με την ελληνική 

παράδοση και τον  ιδιαίτερο τόπο καταγωγής τους (εικ.489, 491-496). Εξαιτίας της μεγάλης 

ζήτησης πολλά φωτογραφεία της πρωτεύουσας διέθεταν παραδοσιακά ενδύματα προς χρήση 

των εικονιζόμενων (βλ. κεφ. Γ΄ σελ. 84, υπ.251)364. Επιπλέον με την τάση για περισσότερο 

νατουραλιστικά φωτογραφικά σκηνικά προς τα τέλη του αιώνα, οι αμφιέσεις των αστών 

συνδυάζονταν συχνά με βουκολικά τοπία ανάλογα με την περιοχή στην οποία παρέπεμπε το 

εκάστοτε ένδυμα. την εικ.489 των αδελφών Κάντα εικονίζεται η Μαρία Σσαβάρα -ομογενής 

αστή από τον Καύκασο, της οποίας η οικογένεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στα τέλη του 

αιώνα- να φορά μια ηπειρώτικη ενδυμασία, συναφή με την ιδιαίτερη καταγωγή της, και να 

ποζάρει κρατώντας μια στάμνα μπροστά σε ένα χωριάτικο τοπίο. Άλλωστε η ρουστίκ 

σκηνογραφία, σύμφωνα με τις παραινέσεις των πρακτικών οδηγών, άρμοζε περισσότερο στη 

γυναικεία και στην παιδική προσωπογραφία365 (εικ.496).  

 

                                                                 
364 υλλογικό, Το ένδυμα στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου αιώνα, Αθήνα, 1999, εκδ. Ε.Λ.Ι.Α., σελ. 50.   

365 Φ.σ. «Backgrounds-How to paint and arrange them», στο The photographic News τομ. III, 30 
Δεκεμβρίου 1859, σελ. 196.  
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να καταστεί φανερή η δομή, η  λειτουργία 

και η διάδοση αφενός των ευρωπαϊκών φωτογραφικών εργαστηρίων προσωπογραφίας της 

περιόδου 1841-1880 περίπου και αφετέρου να διερευνηθεί η κλίμακα της αντίστοιχης 

δραστηριότητας επί ελληνικού εδάφους την ίδια εποχή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε χώρες 

όπως η Γαλλία, η Αγγλία και εν μέρει η Γερμανία, καθώς πρωτίστως αυτές υπήρξαν κοιτίδες 

της φωτογραφικής ευρωπαϊκής πρωτοπορίας καθώς και σημαντικά κέντρα επιρροής της 

ελληνικής φωτογραφίας του 19ου αιώνα. Τέλος, επιδιώχτηκε μια αντιπαραβολή της ελληνικής 

αστικής προσωπογραφίας της περιόδου σε σχέση και σύγκριση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 

αναφοράς, εντός του οποίου εκδηλώθηκε και αναπόσπαστο κομμάτι του οποίου αποτέλεσε. 

Από τα παραπάνω προέκυψε ότι η ευρωπαϊκή φωτογραφική προσωπογραφία του 19ου 

αιώνα αναπτύχθηκε σε ένα ήδη προϋπάρχον εικαστικό πλαίσιο και κατ’ ουσίαν υπήρξε μια 

ομαλή εξέλιξη αφενός του ατομοκεντρισμού, της εκβιομηχάνισης και του ορθολογισμού της 

εποχής και αφετέρου της μακραίωνης απεικονιστικής παράδοσης της ευρωπαϊκής τέχνης. 

Αντίθετα, στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δε συνέβη, καθώς η φωτογραφική προσωπογραφία ήταν 

ένα ακριβό τεχνολογικό επίτευγμα της Δύσης, του οποίου η ενσωμάτωση υπήρξε αρκετά αργή 

και ως ένα βαθμό ανάλογη της γενικότερης εκσυγχρονιστικής και βιομηχανικής ανάπτυξης της 

χώρας. Έτσι, μέχρι και τις απαρχές της δεκαετίας του 1860 η ελληνική φωτογραφική 

προσωπογραφία υπήρξε πρακτική σποραδική και περιστασιακή, τροφοδότες της οποίας θα 

είναι κυρίως οι ξένοι -ως επί τω πλείστον Γάλλοι- φωτογράφοι που παρέμειναν στη χώρα για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα. Από τη δεκαετία του 1860 όμως και μετά, δηλαδή από την 

εποχή της cdv και της εκβιομηχάνισης του πορτραίτου στην Ευρώπη, η ελληνική 

επαγγελματική προσωπογραφία αναπτύσσεται και εξαπλώνεται. Τα φωτογραφεία, τόσο στην 

Αθήνα όσο και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας, όπως η Σύρος, η Πάτρα, κ.α., 

πολλαπλασιάζονται, ενώ και η ελληνική αστική τάξη αποκτά σταδιακά, σύμφωνα με την 

ανάλογη μόδα στην Ευρώπη, τη συνήθεια να φωτογραφίζεται τακτικά. Παράλληλα, την ίδια 

δεκαετία, η ανάπτυξη της τοπικής φωτογραφικής αγοράς υπήρξε τέτοια, ώστε στο πλαίσιο της 

πρώτης εκβιομηχάνισης της χώρας επιχειρήθηκε μια προσπάθεια δημιουργίας εγχώριων 

φωτογραφικών μηχανών καθώς και άλλων πρώτων υλών για την εξυπηρέτηση των τοπικών 

αναγκών. Από τη δεκαετία του 1880 και στην Ελλάδα θα διευρυνθεί η κοινωνική προέλευση 

της πελατείας των φωτογραφείων, στην οποία πλέον περιλαμβάνονται και χαμηλότερα 

κοινωνικά στρώματα.  
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Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ίδια τα έργα, παρατηρήθηκε ένας σταθερός 

προσανατολισμός των Ελλήνων φωτογράφων στην αυστηρή και παγκόσμια τυπολογία του στυλ 

που κυριάρχησε καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Οι Έλληνες φωτογράφοι αντέγραψαν τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα άλλοτε με μεγαλύτερη και άλλοτε με μικρότερη επιτυχία και παράλληλα 

μερικώς ενσωμάτωσαν τις τοπικές ιδιαιτερότητες και επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης 

στις εικόνες που δημιούργησαν γι’ αυτή. Φορείς για τη διάδοση των προτύπων στην ελληνική 

προσωπογραφία υπήρξαν, πέραν των ίδιων των αστών που ταξίδευαν στις ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες ή ακόμα και διέμεναν σε αυτές, οι ξένοι φωτογράφοι που διέρχονταν από τη 

χώρα, οι παγκόσμιες αλλά και τοπικού χαρακτήρα βιομηχανικές εκθέσεις, τα ταξίδια των 

Ελλήνων φωτογράφων στο εξωτερικό, τα φωτογραφικά εγχειρίδια, τα πορτραίτα διασήμων και 

γενικότερα η συλλογή των cdv καθώς και η συγκρότηση των οικογενειακών αστικών άλμπουμ.  

Άλλωστε, στη χώρα, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα γνωστά στοιχεία, η φωτογραφική 

προσωπογραφία αναπτύχθηκε μονομερώς, καλύπτοντας από το τρίπολο ανάπτυξης του 

φωτογραφικού πορτραίτου στον ευρωπαϊκό χώρο, δηλαδή την επιστημονική, την καλλιτεχνική 

και την επαγγελματική φωτογραφία, μόνο το κομμάτι της επαγγελματικής εφαρμογής, γεγονός 

που περιόρισε το δημιουργικό της προσανατολισμό στην εμπορική κυρίως ενασχόληση. Δυο 

κύριοι λόγοι για τούτο ήταν η έλλειψη εικαστικής παράδοσης στη χώρα και η απουσία 

ερασιτεχνών φωτογράφων πριν το 1880 και, ως εκ τούτου, αντίστοιχων ερασιτεχνικών ή άλλων 

φωτογραφικών συλλόγων, των οποίων η συγκρότηση και λειτουργία υπήρξε ιδιαιτέρως 

ανανεωτική για την ανάπτυξη της φωτογραφίας στην Ευρώπη. Έτσι, η ελληνική 

προσωπογραφία αλλά και συνολικότερα η ελληνική φωτογραφία θα κινηθεί καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 19ου αιώνα στο ασφυκτικό πλαίσιο του επαγγελματικού χώρου, γεγονός που εν 

τέλει στέρησε το είδος από ζωηρές και δημιουργικού χαρακτήρα εκδηλώσεις.    



[136] 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

-ΒΙΒΛΙΑ- 

 

ΑΓΡΙΑΝΣΨΝΗ, Φριστίνα, «Ένας τραπεζίτης στην Αθήνα του 19 ου αιώνα», στο «Μια 

μέρα…»: Δεκαπέντε ιστορίες καθημερινότητας από τα αρχαία χρόνια ως την εποχή μας, Αθήνα, 

1988, εκδ. Εταιρεία πουδών, Ν.Π. Γ.Π., Ίδρυμα Μωραΐτη .  

ΆΝΣΕΡΟΝ, Μπενεντίκτ, Υαντασιακές Κοινότητες: τοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση 

του Εθνικισμού, μτφ. Ποθητή Φαντζαρούλα, Αθήνα, 1997, εκδ. Νεφέλη.  

ΑΔΡΑΦΑ, Ι., πύρος, Ιστορική έρευνα και ιστορική παιδεία πραγματικότητες και προοπτικές, 

Αθήνα, 1982, εκδ. Ε.Μ.Ν.Ε.  – Μνήμων.  

ΒΑΡΙΚΑ, Ελένη, Η εξέγερση των κυριών, η γέννηση  μιας φεμινιστικής συνείδησης στην Ελλάδα 

1833 – 1907, Αθήνα, 1987, εκδ. Ίδρυμα Εμπορικής Σραπέζης.  

ΓΑΣΟΠΟΤΛΟ , Δ., Η ιστορία, της Αθηναϊκής κοινωνίας, πρώτη σειρά: χρονικά και ανέκδοτα 

των χρόνων της βασιλείας του Όθωνα, Αθήνα, 1942, εκδ. Αετός Α.Ε.   

ΓΙΑΚΟΤΜΗ, Φάρης, Η Ελλάδα: φωτογραφικό και λογοτεχνικό ταξίδι στο 19 ο αιώνα, Αθήνα, 

1997, εκδ. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών –εκπ. ‘ο Πλάτων’. 

ΓΙΑΝΝΙΣΙΨΣΗ, Γιάννης, Η κοινωνική ιστορία του Πειραιά: η συγκρότηση της αστικής τάξης 

1860-1910, Αθήνα, 2006, εκδ. Νεφέλη.  

ΓΚΟΣΗ, Φαρίκλεια-Γλαύκη, Ο λόγος για τη γυναίκα και τη γυναικεία καλλιτεχνική δημιουργία 

στην Ελλάδα τέλη 19ου – αρχές 20ου αιώνα,  (Διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη, 2002, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο.  

ΔΑΚΑΛΟΘΑΝΑΗ, Νίκος, Διδάσκοντας την Σέχνη: η ιστορία της Ανωτάτης χολής 

Καλών Σεχνών μέσα από το έργο των δασκάλων της 1840-1974, Αθήνα, 2004, εκδ. Α..Κ.Σ. 

 ΔΕΡΣΙΛΗ, Γ.Β., Κοινωνικός Μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση στην Ελλάδα (1890-

1909), Αθήνα, 1977, εκδ. Εξάντας.  

ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ, Κ. Μαρία, Η οικογένεια Βαλσαμάκη στη κόπελο τον 19ο αιώνα, Αθήνα, 2003, 

εκδ. Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη.  

ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ, Μάνος, Ενθύμιον ύρου, Αθήνα, 1993, εκδ. Γνώση.  

ΖΟΜΠΑΡΣ, Βέρνερ, Ο Αστός: πνευματικές προϋποθέσεις και ιστορική πορεία του δυτικού 

καπιταλισμού, μτφ. Κώστας Κουτσουρέλης, Αθήνα, 1998, εκδ. Νεφέλη.  



[137] 

 

ΙΨΑΝΝΟΤ, . Ανδρέας, Η Ελληνική ζωγραφική 19ος αιώνας, Αθήνα, 1974, εκδ. Μέλισσα.  

ΚΑΓΙΑΔΑΚΗ, Δ. Μαρία, Οι ζωγράφοι Γεώργιος και Υίλιππος Μαργαρίτης τα πρώτα 

καλλιτεχνικά εργαστήρια στην Αθήνα του 19 ου αιώνα, (Διδ. Διατριβή), Θεσσαλονίκη, 2008, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.  

ΚΑΙΡΟΥΤΛΑ, Γιάννης, Η ρομαντική Αθήνα, Αθήνα, 1996, εκδ. Υιλιππότης.  

ΚΑΙΡΟΥΤΛΑ, Γιάννης, Η Αθήνα και οι Αθηναίοι 1834 – 1934, Αθήνα, χ.χ., εκδ. 

Υιλιππότης.  

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ, Ε., & ΚΟΤΡΓΙΑΝΣΑΚΗ, Λ., Αναφορές για την 

φωτογραφία στον ελληνικό τύπο (1840-1940), αδημοσίευτο, Αθήνα, 1998.  

ΚΑΡΑ, Γιάννης, Η Ελληνική επιστήμη και ο βαλκανικός χώρος, Αθήνα, 2001, εκδ. Δαίδαλος, 

Ι. Ζαχαρόπουλος.  

ΚΑΡΒΕΛΗ, Δέσποινα, (επιμ.), Σα φωτογραφικά αρχεία και οι φορείς τους, Αθήνα, 1999, εκδ. 

Ε.Λ.Ι.Α. 

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ, Υ. & ΣΙΡΓΙΑΛΟΤ, Αλ., Αθήνα 1839 – 1900 φωτογραφικές 

μαρτυρίες, Αθήνα, 2004, εκδ. Μουσείο Μπενάκη.   

ΚΨΣΙΔΗ, Αντώνης, Ελληνική Σέχνη:  ζωγραφική 19ου αιώνα, Αθήνα, 1995, εκδ. Εκδοτική 

Αθηνών.  

ΛΙΑΣΑ, Ευτυχία, Σιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839- 1846), Αθήνα, 1884, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ. 

ΜΑΓΕΡ, Κώστας, Ιστορία του Ελληνικού Σύπου, Σόμοι 2 & 3, Αθήνα, 1959, 1960.   

ΜΑΡΓΑΡΗ, Δημήτριος, Σα παλιά περιοδικά η ιστορία τους κι η εποχή τους, Αθήνα, χ.χ. 

ΜΑΣΘΙΟΠΟΤΛΟ, Δ., Ευγένιος, «Εικαστικές τέχνης», στο Ιστορία της Ελλάδος του 20ου 

αιώνα 1900- 1992, Α2, Αθήνα, χ.χ., εκδ. Βιβλιόραμα.   

___________, Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Μπιεννάλε της Βενετίας, 1934 -1940, (Διδ. 

διατριβή), Ρέθυμνο 1996, Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

___________, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη: η πρόσληψη του νεορομαντισμού στην Ελλάδα , 

Αθήνα, 2005, εκδ. Ποταμός.  

___________, «Ερμηνεία της συλλογής αντιγράφων τέχνης», στο  Από τη χριστιανική 

συλλογή στο Βυζαντινό Μουσείο (1884- 1930), (κατάλ. έκθ.), Αθήνα, 2006, εκδ.  Βυζαντινό 

Μουσείο.  

ΜΟΚΟΒΙΣΙ,, ερζ, Σεχνική και Υύση στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό, μτφ. Δημήτρης 

Κοσμίδης, Αθήνα, 1998, εκδ. Νεφέλη.  

ΜΟΤΛΛΑ, Παν., Ο λόγος της απουσίας: Δοκίμιο για την επιστολογραφία με σαράντα ανέκδοτα 

γράμματα του Υώτου Πολίτη (1908-1910), Αθήνα, 1992, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ.  



[138] 

 

ΜΠΑΜΠΟΤΗ, Μανόλης, Διαδρομές της φωτογραφίας στην τέχνη, Αθήνα, 2004, ΑΚΣ.  

ΜΠΑΡΟΤΣΑ, Κώστας, Η εικαστική ζωή και η αισθητική παιδεία στην Αθήνα του 19 ου αιώνα, 

Αθήνα, 1990, εκδ. μίλη.  

ΜΠΑΡΣ, Ρολάν, Ο φωτεινός Θάλαμος: Δοκίμιο για την Υωτογραφία, μτφ. Γιάννης Κρητικός, 

Αθήνα, 1983, εκδ. Ράππα, [πρ. έκδ. στα Γαλλικά, 1980].  

ΜΠΙΡΗ, Η. Κώστας, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου μέχρι της ιδρύσεως των 

Ανωτάτων χολών, Αθήνα, 1956, εκδ. Ε.Μ.Π. 

___________, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου: Αι σχολαί – οι καθηγητές – οι 

ευεργέται – τα κτήρια, Αθήνα, 1951.  

ΜΠΟΛΗ, Ν. Ιωάννης, Οι καλλιτεχνικές εκθέσεις, οι καλλιτέχνες και το κοινό τους στην Αθήνα 

του 19ου αιώνα, (Διδ. διατριβή), Θεσσαλονίκη, 2000, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.  

ΞΑΝΘΑΚΗ, Άλκης, History of Greek Photography 1839- 1960, Αθήνα, 1988, εκδ. Ε.Λ.Ι.Α. 

___________, Υίλιππος Μαργαρίτης: ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, Αθήνα, 1990, εκδ. 

Υωτογράφος, 

___________, Ιστορία της Υωτογραφικής Αισθητικής, Αθήνα, 1994, εκδ. Αιγόκερως. 

___________, Ιστορία της Ελληνικής Υωτογραφίας 1839 -1960, Αθήνα, 1994, εκδ. 

Καστανιώτη, [πρ. έκδ. 1989].  

___________, Η Ελλάδα του 19ου αιώνα με το φακό του Πέτρου Μωραΐτη, Αθήνα, 2001, εκδ. 

Ποταμός. 

___________, Ιστορία της Ελληνικής Υωτογραφίας 1839- 1970, Αθήνα, 2008, εκδ. Πάπυρος.  

ΞΗΡΑΔΑΚΗ, Κούλα, Σο φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα (1830 – 1936) πρωτοπόρες 

ελληνίδες, Αθήνα, 1988, εκδ. Γλάρος.  

ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Π. τέφανος, Σο ελληνικό κράτος, (1821- 1909) οδηγός αρχειακών πηγών 

της νεοελληνικής ιστορίας, Αθήνα, 1988, εκδ. Παπαζήση.  

ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Π. τέφανος, & ΠΕΠΕΛΑΗ – ΜΙΝΟΓΛΟΤ, Ιωάννα, Σιμές και 

αγαθά στην Αθήνα (1834): Κοινωνική συμπεριφορά και οικονομικός ορθολογισμός της οικογένειας 

Βάσου Μαυροβουνιώτη, Αθήνα, 1988, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ.   

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ, Μιλ, Η Ελληνική Σέχνη το 18ο – 19ο αιώνα, Θεσσαλονίκη, 2005, εκδ. 

Βάνιας.  

ΠΙΖΑΝΙΑ, Πέτρος, Μισθοί και εισοδήματα στην Ελλάδα (1842-1923) το παράδειγμα των 

υπαλλήλων της Εθνικής Σραπέζης, Αθήνα, 1985, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ. 

ΠΟΛΙΣΗ, Αλέξης, Ρομαντικά χρόνια ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830 – 1880, 

Αθήνα, 2003, εκδ. Ε.Μ.Ν.Ε.  – Μνήμων.  



[139] 

 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑ, Σο πορτραίτο και η κρίση της αναπαράστασης, Αθήνα, 2007, εκδ. 

Μουσείο Μπενάκη.  

ΡΙΒΕΛΛΗ, Πλάτων, κέψεις για τη Υωτογραφία μια προσωπική ανάγνωση της Ιστορίας της, 

Αθήνα, 1993, εκδ. Υωτοχώρος /Υωτογραφικός Κύκλος. 

________, Μονόλογος για τη φωτογραφία, Αθήνα, 1997, εκδ. Υωτοφόρος. 

ΑΜΙΟΤ, Δήμητρα, «Σο φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα (1860 -1960)», στο Η Ελλάδα 

των Γυναικών, Αθήνα, 1992, εκδ. Γαία 1.  

ΕΛΕΚΟΤ, Ολυμπία, Η καθημερινότητα μιας αστικής οικογένειας στην Αθήνα: Η οικογένεια του 

τραπεζίτη τεφάνου Υραγκιάδη, Αθήνα 1891- 1908, (Διδ. Διατριβή), Αθήνα, 1998, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο. 

ΙΙΛΙΑΝΟ, Δημήτριος, ταμάτιος Δεκόζης Βούρος, Αθήνα, 1943 – 1962.  

ΚΟΠΕΣΕΑ, Έλλη, Σο «πρότυπο βασίλειο» και η μεγάλη ιδέα, όψεις του έθνους προβλήματος 

στην Ελλάδα (1830 - 1880), Αθήνα, 1988, εκδ. Πολύτυπο.  

ΠΗΣΕΡΗ, Σώνης, Σρεις αιώνες νεοελληνικής τέχνης 1660 -1997, Σομ. Α΄, Αθήνα, 1979, 

εκδ. Εκδοτικός οργανισμός Πάπυρος.  

ΤΛΛΟΓΙΚΟ, Science and Society 1600- 1900, Κέιμπριτζ, 1972, εκδ. Cambridge Univ. 

Press.   

_________, Κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα, 1977, εκδ. Εξάντας.  

_________, Αθήνα, 1839 – 1900: Υωτογραφικές Μαρτυρίες, εκδ. Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 

1985.  

_________, L’ invention d’ un regard (1839-1918), Παρίσι, 1989, εκδ. Museé d’ Orsay / 

Bibliothéque national.  

_________, Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΓ΄, Αθήνα, 1977, εκδ. Εκδοτική 

Αθηνών.  

_________, Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τομ. ΙΔ΄, Αθήνα,1980, εκδ. Εκδοτική 

Αθηνών.  

_________, Κενά στην ιστορία της τέχνης: Γυναίκες καλλιτέχνιδες, Αθήνα, 1993, εκδ. 

Γκοβόστη.  

_________, Λεξικό ελλήνων καλλιτεχνών  ζωγράφοι, γλύπτες, χαράκτες, 16ος-20ος αιώνας, 

Αθήνα, 1997, εκδ. Μέλισσα.  

_________, Η επιστημονική σκέψη στον ελληνικό χώρο 18ος – 19ος αι., Πρακτικά του Διεθνούς 

υνεδρίου Ιστορίας των Επιστημών, Αθήνα, Κ.Ν.Ε., Ε.Ι.Ε., 19- 21 Δεκεμβρίου 1997, 

Αθήνα,1998, εκδ. Σροχαλία. 



[140] 

 

_________, Σο ένδυμα στην Αθήνα στο γύρισμα του 19ου αιώνα, Αθήνα, 1999, εκδ. Ε.Λ.Ι.Α.  

_________, Η Ελλάδα μέσα από τη Υωτογραφία, Αθήνα, 2007, εκδ. Μέλισσα.  

_________, Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography, τομ.Ι, Νέα Τόρκη, 2007, 

εκδ. Routledge.  

ΣΡΑΤΛΟ, Ι., - ΚΟΚΚΟΤ, Α., Ερμούπολη, Αθήνα, 1980, εκδ. Ε.Ε.Σ.Ε.  

ΣΟΜΟΝ, Ε. Π,. Φρόνος Εργασιακή Πειθαρχία και Βιομηχανικός Καπιταλισμός , Θεσσαλονίκη, 

1994.    

ΣΙΡΓΙΑΛΟΤ, Αλίκη – ΚΟΤΡΓΙΑΝΣΑΚΗ, Λεωνίδας, «Ναοί της Υωτογραφίας» ο 

διάκοσμος των φωτογραφικών στούντιο, 1860- 1910, Αθήνα, 2003, εκδ. Μουσείο Μπενάκη.  

ΣΙΡΠΑΝΛΗ, Ζαχαρίας, Η Ευρώπη και ο κόσμος 1814 – 1914, Θεσσαλονίκη, 1993, εκδ. 

Βάνιας.  

ΣΟΤΚΑΛΑ, Κωντ., Κοινωνική ανάπτυξη και κράτος: η συγκρότηση του δημοσίου χώρου στην 

Ελλάδα, Αθήνα, 1986, εκδ. Θεμέλιο.  

ΥΡΑΝΣΖΙΚΑΚΗ, Ε.Κ., Έλληνες ζωγράφοι του δεκάτου ενάτου αιώνα, Αθήναι, 1957, εκδ. 

Ε.Σ.Ε.  

ΦΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ, Γ. Αλκιβιάδης, Η προσωπογραφία του δεκάτου ενάτου αιώνα, (Διδ. 

διατριβή), Θεσσαλονίκη, 1976, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.  

ΦΑΣΖΗΙΨΗΥ, Φρήστος, «Η μπέλ επόκ του κεφαλαίου», στο Ιστορία της Ελλάδας του 20ου 

αιώνα 1900 – 1922: Οι απαρχές,  Α1, Αθήνα, χ.χ., εκδ. Βιβλιόραμα.  

___________________, Η γηραιά σελήνη, βιομηχανία στην ελληνική οικονομία 1830 – 1940, 

Αθήνα, 1993, εκδ. Θεμέλιο.  

ΦΑΥΣΟΝ, Ολουεν, Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη (1500-1800), μτφ. Ειρήνη 

Φρυσοχόου, Αθήνα, 2003, εκδ. Νεφέλη. 

ΧΤΡΟΤΚΗ, Νίκος, Σο Νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο, Αθήνα, 1983.  

 

 

 

 

 

 



[141] 

 

ΑΡΘΡΑ 

 

ΑΒΔΕΛΑ, Έφη, «Σο ‘Δημόσιο’ και το ‘ιδιωτικό’ στη νέα πολιτική ιστορία: Ή τα 

μεταβαλλόμενα όρια του πολιτικού», στο Μνήμων, τχ. 21, 1999, σελ. 211 – 220.    

ΑΓΡΙΑΝΣΨΝΗ, Φριστίνα, «Οικονομία και εκβιομηχάνιση στην Ελλάδα του 19 ου αιώνα», 

στο Εισαγωγή στην Νεοελληνική Οικονομική Ιστορία, (18 ος -20ος αιώνας), εκδ. τυπωθήτω, Αθήνα, 

1999, σελ.145-176.   

ΒΑΝΙΔΗ, Δ. Γιάννης, «Σο Album Γεωργίου Κ. Σιαλίου του ιστορικού αρχείου 

Κοζάνης», στο Διαγώνιος, τχ., αρ. 2, 1979, σελ. 158 – 173.   

ΒΛΑΦΑΚΗ, Ν. Γεώργιος, «Introducing Sciences in the new states: the establishment 

of the physics and chemistry laboratories at the university of Athens», Science, Technology 

and the 19th century State, Πρακτικά υνεδρίου ύρος 1999, επιμ. Ευθύμιος Νικολαΐδης, Κ. 

Φατζής, εκδ. Ι.Ν.Ε/Ε.ΙΕ., Αθήνα 2000, σελ. 89-104.  

ΓΙΑΓΚΟΤ, Άρτεμις, «Η υμμετοχή της Ελλάδας στη Μεγάλη Διεθνή Έκθεση του 

Λονδίνου το 1851», στο Επιστημονικό υμπόσιο: Ευρώπη και Νέος Ελληνισμός , Εταιρεία 

πουδών Νεοελλ. Πολιτισμού, χολή Μωραΐτη, Νοέμβριος, 2001, σελ.45- 60.   

ΓΙΑΚΟΤΜΗ, Φάρης, «Πικτοριαλισμός και η φωτογραφία», στο Υωτογράφος, τχ. 29, 

1994, σελ. 62 – 66.  

ΓΙΑΚΟΤΜΗ, Φάρης, «Υως στο σκοτάδι οι πιονιέροι μιας νέας τεχνικής και τέχνης. Ο 

όρος ‘φωτογραφία’ χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1839 και η πρώτη φωτογραφική 

μηχανή κατασκευάστηκε το 1888», στην εφημ. Σο Βήμα, ενθ. Σο άλλο βήμα, αρ. φυλλ. 13124, 

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2000.  

ΓΚΟΣΗ, Γλαύκη, «Ζητήματα και προτάσεις για μια φεμινιστική προβληματική στην 

ελληνική ιστορία της τέχνης», στο Η Ιστορία της Σέχνης στην Ελλάδα, επιμ. Ε.Δ. 

Ματθιόπουλος, Ν. Φατζηνικολάου, εκδ. Π.Ε.Κ. ,Ηράκλειο, 2003, σελ.65 -84.  

ΔΕΡΣΙΛΗ, Γ.Β., «Ο ελληνισμός της ομογένειας και η ελλαδική αστική τάξη», στο Θέματα 

Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 19ος αιώνας), επιμ. Γ.Β. Δερτιλής, - Κ. Κωστάκης,  Αθήνα, 

1991, εκδ. Αντ. Ν. άκουλα, σελ. 145 – 161.   

____________, «Υορολογία, κοινωνικές τάξεις, πολιτική (1830 - 1980)», στο Θέματα 

Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 19ος αιώνας), επιμ. Γ.Β. Δερτιλής, - Κ. Κωστάκης, Αθήνα, 1991, 

εκδ. Αντ. Ν. άκουλα, σελ. 273 – 286.  

ΔΗΜΑΡΑ, Κ.Θ., «Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού πανεπιστημίου», στο 

Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία, ιστορική διάσταση και προοπτικές, Πρακτικά του Διεθνούς 

υμποσίου, τομ. Α΄,  Αθήνα, 1989, εκδ. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γ. Γ. Ν. Γ. 

σελ. 43 – 54.  



[142] 

 

ΔΗΜΑΡΑ, Αλέξης, «Ένας δάσκαλος στην Αθήνα του 1885», στο Δεκαπέντε ιστορίες 

καθημερινότητας από τα αρχαία χρόνια ως την εποχή μας , Αθήνα, 1988, εκδ. Εταιρεία πουδών, 

Ν.Π. Γ.Π., Ίδρυμα Μωραΐτη.  

ΚΡΙΜΠΑ, Κώστας, Β., «Οι επιστήμες της φύσης στην Ελλάδα το 19 ο και 20ο αιώνα: Μια 

αποτίμηση», στο Επιστημονικό υμπόσιο: Ευρώπη και Νέος Ελληνισμός, Εταιρεία πουδών 

Νεοελλ. Πολιτισμού, χολή Μωραΐτη, Νοέμβριος, 2001, σελ. 119- 129.  

ΚΤΡΙΑΖΑΝΟ, Κ. Αντώνης, «Νίκος Πολίτης, μια συνάντηση με τον γνωστό συλλέκτη 

παλαιών φωτογραφιών», στο Υωτοχώρος, τχ. Φειμώνας, 1999, σελ. 36 – 39.  

ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ, Υανή, «Σο φωτογραφικό αρχείο του Μουσείου Μπενάκη», στο 

3ίδωλο φωτογραφικό τχ. 7, 1997,  σελ. 32 – 37. 

_________, «Απεικόνιση της Αθήνας τον 19ο αιώνα», στην Εφημ. Καθημερινή, ενθ. Επτά 

Ημέρες, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2003.  

ΛΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, Βίλμα, «Ο Baudelaire και η φωτογραφία», στο Υωτοχώρος, τχ. 

Φειμώνας, 1998, σελ. 52 -53.  

ΛΑΠΠΑ, Κώστας, «Σο διδακτικό προσωπικό του πανεπιστημίου Αθηνών του ΙΘ΄ αιώνα», 

στο Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία, ιστορική διάσταση και προοπτικές, Πρακτικά του 

Διεθνούς υμποσίου, τομ. Α ,́  Αθήνα, 1989, εκδ. Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γ. 

Γ. Ν. Γ. σελ. 137 – 147.  

ΛΑΠΠΑ, Σάκης, «Η ανδρική μόδα στην Αθήνα», στο Σα Αθηναϊκά  τχ. 28, 1964, σελ. 49 

– 51.  

ΛΙΟΝΣΗ, Κ., (επιμ.), «Αποθανατίζοντας την Ελλάδα», στην εφημ. Καθημερινή, ενθ. Επτά 

Ημέρες, Κυριακή 14 Ιουνίου 1998.  

ΛΙΣΑΡΔΟΠΟΤΛΟΤ, Ναυσικά, «Η εικονογράφηση της αστικής τάξης από τον Γεώργιο 

Ιακωβίδη ‘Μοντερνισμός’ και ‘παράδοση’», στον Κατάλογο έκθεσης: Γεώργιος Ιακωβίδης 

Αναδρομική, επιμ. λγα Μεντζαφού-Πολύζου, εκδ. Εθν. Πινακοθήκη Μουσείο Αλ. 

ούτζου, Αθήνα 2005, σελ. 56-69.  

ΛΟΤΚΟ, Φρήστος, «Η ενσωμάτωση μιας παραδοσιακής αρχοντικής οικογένειας στο νέο 

ελληνικό κράτος: η περίπτωση των Μαυρομιχαλαίων», στο Σα Ιστορικά, τχ. 1, 2 Δεκεμβρίου, 

1984, σελ. 283 – 296.  

__________, «Επίπεδο ζωής ενός καθηγητή πανεπιστημίου στα μέσα του 19ου αιώνα: 

Αλέξιος Πάλλης», στο Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία: ιστορική διάσταση και προοπτικές, 

Πρακτικά υνεδρίου επτέμβριος 1987, εκδ. Ι. Α. Ε.Ν., Αθήνα, 1989, σελ.121- 136.   

ΜΑΓΚΡΙΨΣΗ, Δημήτρης, «Η δημογραφική ιστορία της Ελληνικής εμπορικής παροικίας 

του Λονδίνου, 1837-1881», στο Σα Ιστορικά, τχ. 6, 1986, σελ. 349-368.  



[143] 

 

ΜΑΚΡΤΜΙΦΑΛΟ, τέφανος, Ι., «Σο σπίτι του κουλούδη στην Πλατεία υντάγματος», 

στο Σα Αθηναϊκά, σελ. 17- 25.  

ΜΑΣΘΙΟΠΟΤΛΟ, Δ., Ευγένιος, «Η ιστορία της τέχνης στα όρια του έθνους», στο Η 

Ιστορία της Σέχνης στην Ελλάδα, Ηράκλειο, 2003, επιμ. Ευγ. Δ. Ματθιόπουλος, Ν. 

Φατζηνικολάου, εκδ. Π.Ε.Κ. σελ. 419 – 475.  

ΜΙΦΑΗΛΑΡΗ, Παν., «Οι αδελφοί Βερναρδάκη στα νεοελληνικά γράμματα», στο Σα 

Ιστορικά, τχ. 5, 1986, σελ. 230 – 233. 

ΜΤΡΙΨΣΗ, Γιώτα, (επιμ.), «Η Ιστορία της Ελληνικής Υωτογραφίας στην Ελλάδα: Σα 

εκατό πρώτα χρόνια της φωτογραφίας στην Ελλάδα», στην εφημ. Καθημερινή, ενθ. Επτά 

Ημέρες, Κυριακή 13 Μαρτίου 1994.  

ΞΑΝΘΑΚΗ, Άλκης, «Η Ιστορία της Ελληνικής Υωτογραφίας: Σα εκατό πρώτα χρόνια 

της Υωτογραφίας στην Ελλάδα», στην εφημ. Καθημερινή, ενθ. Επτά Ημέρες, Κυριακή 13 

Μαρτίου 1994.  

___________, «Δημήτρης Κωνσταντίνου, ο άριστος φωτογράφος των Αθηνών του 19 ου 

αιώνα», στο Opticon, τχ. Μάρτιος – Απρίλιος, 1996, σελ. 42-47. 

___________, «1850-1950: Οι φωτογράφοι της Φίου», στο Opticon, τχ. 38, Μάρτιος-

Απρίλιος 1997, σελ. 46-51.     

___________, «Αναστάσιος Γαζιάδης, Ένας ‘αμερικανότατος’ Έλλην καλλιτέχνης», στο 

Opticon, τχ. 39, 1997, σελ. 42 – 46.  

___________, «Ευστάθιος Μπούκας: Ο συνδικαλιστής φωτογράφος», στο Opticon, τχ. 42, 

1997, σελ. 44 – 49.  

___________, «Πρώτες φωτογραφίσεις 1839- 1860: Η γέννηση της φωτογραφίας στην 

Ελλάδα και οι πρώτοι Έλληνες φωτογράφοι», στην εφημ. Καθημερινή, ενθ. Επτά Ημέρες, 

Κυριακή, 14 Ιουνίου 1998, σελ. 7- 8 .  

___________, «Carl Boehringer Ένας Γερμανός φωτογράφος στην Αθήνα του 1900», στο 

Υωτογράφος, τχ. 80, Δεκέμβριος 1999, σελ. 62 – 65.  

___________, «Αδελφοί Συφόξυλοι: Δύο Έλληνες φωτογράφοι στην Βιέννη», στο   

Υωτογράφος, τχ. 82, Μάρτιος 2000, σελ. 62 – 64.  

___________, «Δεσποινίδες αδελφαί Κάντα: Οι πρώτες Ελληνίδες φωτογράφοι», στο  

Υωτογράφος, τχ. 89, Νοέμβριος- Δεκέμβριος 2000, σελ. 58 – 61.  

___________, «Οι Αθήνα των Πρώτων Αθηναίων Υωτογράφων», στην Εφημ. Καθημερινή, 

ενθ.  Επτά Ημέρες, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2003.  

___________, «Ν. Μπίρκος: ο ‘πανδαήμων’ της ελληνικής φωτογραφίας», στο Υωτογράφος, 

τχ. 126, Ιούνιος 2004, σελ. 72 – 75.  



[144] 

 

___________, «Αδελφοί Ρωμαΐδαι: Μια μεγάλη οικογένεια φωτογράφων», στο Υωτογράφος,  

τχ. 132, 2004, σελ. 70 – 72.  

___________, «Αναστάσιος Γαζιάδης, Ένας ‘αμερικανότατος’ Έλλην καλλιτέχνης», στο 

Υωτογράφος , τχ. 135, 2005, σελ. 62 – 64, (αναδημοσίευση).  

___________, «Η ελληνική οικογένεια στη φωτογραφία 1850 - 1940», στο Υωτογράφος , 

τχ. 136, 2005, σελ. 68 – 70.   

___________, «Γεώργιος Δαμιανός: Υωτογράφος εν Ερμουπόλει», στο Υωτογράφος , τχ. 

137, 2005, σελ. 72 – 74.  

___________, «Οι έλληνες φωτογράφοι της μύρνης: Μια διαχρονική διαδρομή τους», 

στο Υωτογράφος , τχ.139, 2005,  σελ. 70- 73, 113.  

___________, «Αδελφοί Ζαγκάκη: Δυο δημιουργικοί Έλληνες φωτογράφοι στην Αίγυπτο», 

στο Υωτογράφος ,  τχ. 141, 2005, σελ.  62- 64.  

___________, «Δημήτρης Κωνσταντίνου, ο άριστος φωτογράφος των Αθηνών του 19 ου 

αιώνα», στο Υωτογράφος, τχ. 143, 2005, σελ. 78 -81. 

___________, «B. Borri e figlio: Μια οικογένεια Ιταλών φωτογράφων στην Κέρκυρα», στο 

Υωτογράφος, τχ.  145, 2006, σελ. 64 – 66.  

___________, «George Bridges: Οι πρώτες καλοτυπίες της Αθήνας», στο Υωτογράφος,  τχ. 

149, 2006, σελ. 58 – 60.  

___________, «Οικογένεια τέφανου τουρνάρα: Μια δυναστεία φωτογράφων (Α  ́

μέρος)», στο Υωτογράφος,  τχ. 151, 2006, σελ. 66 – 68.  

___________, «Heinrich Beck ένας «Αθηναίος» φωτογράφος του 19ου αιώνα», στο 

Υωτογράφος, τχ. 161, Μάιος, 2007, σελ. 50- 52.  

___________, «Jean Baptiste Louis Gros: ο βαρόνος και τα ‘παρκερικά’ του 1850», στο 

Υωτογράφος , τχ. 162, 2007, σελ. 50 – 52.  

___________, «Σο πορτραίτο στην ελληνική φωτογραφία τον 19 ο αιώνα», στο Υωτογράφος, 

τχ. 177, 2008, σελ. 44-46.  

___________, «Αδελφοί Βάθη», στο Υωτογράφος, τχ. 181, Ιανουάριος 2009, σελ. 58- 60. 

ΠΑΝΑΓΙΨΣΟΠΟΤΛΟ, Νίκος, «Σα όρια του βλέμματος: Υωτογραφία και 

ψυχασθένεια», στο Υωτογραφία,  τχ. 1, επτέμβριος – Δεκέμβριος, 2000, σελ. 74 – 82.  

ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ, Βαλεντίνη, «Έλληνες φωτογράφοι από τα παλιά και οι μηχανές τους», 

στο 3ίδωλο φωτογραφικό , τχ. 11, Υθινόπωρο, 2000, σελ. 32 -34.  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ, Αγγελική, «Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού 

Αρχείου», στο  3ίδωλο φωτογραφικό , τχ. 7, 1997, σελ. 38 – 43.  



[145] 

 

ΠΑΠΑΙΨΑΝΝΟΤ, Ηρακλής, «Βλέποντας μέσα στο χρόνο», στο 3ίδωλο φωτογραφικό, τχ.7, 

1997,  σελ. 66 – 67.  

ΠΑΠΑΝΣΨΝΙΟΤ, Γιώργος, «Δαγκεροτυπία: Ιστορία και περιγραφή της πρώτης 

φωτογραφικής τεχνικής», στο Υωτογραφία, τχ.80, Δεκέμβριος 1999,  σελ. 92 – 96.  

_________, «Καλοτυπία: Η εφεύρεση του William Henry  Fox Talbot και ο ανταγωνισμός 

του με τον Dageurre», στο Υωτογραφία, τχ.82, Μάρτιος 2000,  σελ. 96 – 101.  

ΠΕΣΡΙΔΟΤ, Κατερίνα, «Σο φωτογραφικό αρχείο του Φρήστου Καλεμκερή», στο 3ίδωλο 

φωτογραφικό τχ.7, 1997,  σελ.26 – 31.  

ΠΕΣΙΝΗ, Πηνελόπη, «κέψεις πάνω στην αισθητική και ιδεολογική ανάγνωση της 

φωτογραφίας», στο Υωτογραφία , τχ. 1, επτέμβριος – Δεκέμβριος, 2000, σελ. 84 – 92.  

ΠΟΤΡΝΑΡΑ, Νίκος, «Υωτογραφικές τεχνικές του περασμένου αιώνα, οι εναλλακτικές 

φωτογραφικές τεχνικές του παρόντος αιώνα», στο 3ίδωλο φωτογραφικό τχ. 7, 1997, σελ. 18 -

19.   

ΡΙΒΕΛΛΗ, Πλάτων, «Η φωτογραφική συλλογή του Φρήστου Καλεμκερή», στο 

Υωτοχώρος, τχ. Φειμώνας, 1998, σελ. 48 – 51.  

ΑΚΑΣΗ, Μιχάλη, «Η φωτογραφία στη Κωνσταντινούπολη», στο 3ίδωλο φωτογραφικό , 

τχ. 7, 1997, σελ. 60 – 61.  

ΦΙΖΑ, Σάσος,  «υνέντευξη του Άλκη Ξανθάκη», στο  3ίδωλο φωτογραφικό τχ. 7, 1997, 

σελ. 20 -25.  

ΣΙΡΓΙΑΛΟΤ, Αλίκη, «Ξένοι Υωτογράφοι στην Αθήνα», στην εφημ. Καθημερινή, ενθ. Επτά 

Ημέρες, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2003.  

ΣΟΤΚΑΛΑ, Κωνσταντίνος, «Η Εξέλιξη των ημερομισθίων στην Ελλάδα του 19 ου 

αιώνα», στο Ο Πολίτης, τχ. 31, 1979, σελ. 22-30.   

__________, «Κράτος και κοινωνία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα», στο Όψεις της Ελληνικής 

Κοινωνίας του 19ου αιώνα, επιμ. Δ.Γ. Σσαούσης, εκδ. Εστία, Αθηνα,1984,  σελ.39-54.  

ΧΑΡΡΑ, Αγγελική, «Γυναικεία περιοδικά του 19ου αιώνα», στο κούπα,  τχ. 6, 1993, σελ. 3 -

13.  

 

 

 

 

 



[146] 

 

ΙΙ. ΞΕΝΗ    

ΒΙΒΛΙΑ 

 

ARMSTRONG, Nancy, Fiction in the age of photography: the legacy of British realism, Η.Π.Α., 

2002, εκδ. Harvard Univ. Press, [πρ. έκδ. 1999].   

BATCHEN, Geoffrey, Burning with Desire, the conception of photography, Λονδίνο, 1997, εκδ. 

MIT Press.  

BAUDELAIRE, Ch., Αισθητικά δοκίμια, μτφ. Μαρία Ρέγκου, Αθήνα, 1995, εκδ. Printa.  

BENJAMIN, Walter, Δοκίμια για την τέχνη, μτφ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, Αθήνα, 1978, 

εκδ. Κάλβος.  

BOLLMANN, Stefan, Επικίνδυνες οι γυναίκες που διαβάζουν, γυναίκες αναγνώστριες στη 

ζωγραφική και τη φωτογραφία, μτφ. Πελαγία Σσινάρη, Αθήνα, 2007, εκδ, Ποταμός.  

BRAIVE, F. Michel, L’ age de la photographie de Niépse à nos jours, Βρυξέλλες, 1965, εκδ. 

Editions de la Connaissance.  

BRENNEN, Bonnie, (επιμ.), Picturing the Past, media, history & photography, ικάγο, 1999, 

εκδ. Univ. of Illinois press.    

BRIGGS, Asa, A Victorian portrait: Victorian life and values as seen through the work of studio 

photographers, εκδ. Sheldrake Publ., Νέα Τόρκη, 1989.   

BRILLIANT, Richard, Portraiture, εκδ. Reaktion Books, Λονδίνο, 1991.  

BUCKLAND, Gail, Fox Talbot and the Invention of Photography, Βοστώνη, 1980.  

BURKE, Peter, Αυτοψία: Οι χρήσεις των εικόνων ως ιστορικών μαρτυριών, μτφ. Ανδρέας Π. 

Ανδρέου, Αθήνα, 2003, εκδ. Μεταίχμιο, [πρ. έκδ. στα Αγγλικά, 2001].  

BURNS, E., Ευρωπαϊκή Ιστορία, τομ. ΙΙ, επιμ. Ι.. Κολιόπουλος, Θεσσαλονίκη, χ.χ., εκδ. 

Παρατηρητής.   

CLARK, Graham, (επιμ.), The portrait in photography, Λονδίνο, 1992, εκδ. Reaktion Books.  

CRARY, Jonathan, Techniques of the Observer: On vision and modernity in the nineteenth century, 

Μασαχουσέτη & Λονδίνο, 1990, εκδ. MIT Press.  

DARRAH, C., William, Cartes, de Visite, in nineteenth century photography, Πενσυλβανία, 1981, 

εκδ. W.C. Darrah.  

EDWARDS, Elizabeth, (επιμ.), Anthropology and Photography 1860 – 1920, Univ. Press, 

1992, εκδ. Yale.  



[147] 

 

FLUSSER, Vilém, Προς μια φιλοσοφία της Υωτογραφίας, μτφ. Ingo Duennebier & Ηρακλής 

Παπαϊωάννου, Θεσσαλονίκη 1998, εκδ. Μακεδονικό Μουσείο ύγχρονης Σέχνης & Univ. 

Studio Press, [πρ. έκδ. 1983].  

FOX, TALBOT, Hendry, William, The Pencil of Nature, Λονδίνο, 1844, αναδημοσιευμένο, 

στο Image:  The Bulletin of the George Eastman House of Photography, αρ. 2, Ιούνιος, 1959, σελ. 

79 – 105.  

FREUND, Gisele, Υωτογραφία και Κοινωνία, μτφ. Εύα Μαυροειδή, Αθήνα, 1996, εκδ. 

Υωτογράφος, [πρ. έκδ. 1974].  

FRIZOT, Michel, (επιμ.), A New History of Photography, Κολονία, 1998, εκδ. Könemann, 

[πρ. έκδ. στα Γαλλικά, 1994].  

GERNSHEIM, Helmut, A Concise History of Photography, Νέα Τόρκη, 1986, εκδ. Dover 

Publications, [πρ. έκδ. 1965].  

GERNSHEIM, Helmut, The Rise of Photography 1850- 1880: The age of Collodion, τομ. ΙΙ., 

Νέα Τόρκη, 1988, εκδ. Thames & Hudson.     

GERNSHEIM, Helmut – Alison, L.J.M. Daguerre, The History of the Diorama and the 

Daguerreotype, Νέα Τόρκη, 1968, εκδ. Dover Publications.  

GREEN- LEWIS, Jennifer, Framing the Victorians Photography and the Culture of Realism, 

Ηθάκα – Λονδίνο, 1996, εκδ. Cornell University Press.  

HADJINICOLAOU, Nicos, Art History and Class Struggle, Λονδίνο, 1978, εκδ. Pluto 

Press, [πρ. έκδ. 1973 στα Γαλλικά].  

HAMILTON, Peter, & HARGREAVES, Roger, The Beautiful and the Damned: The creation 

of identity in Nineteenth century photography, Λονδίνο, 2001, εκδ. Lund Humphries & The 

National Portrait Gallery.  

HARTLEY, Lucy, Physiognomy and the meaning of expression in nineteenth – century culture, 

Κέμπριτζ, 2001, εκδ. Cambridge Univ. Press.  

HEATHCOTE, Bernard & Pauline, A Faithful Likeness: The First Photographic Portrait 

Studios in the British Isles 1841 to 1855, Νόττινχαμ, 2002, εκδ. Bernard & Pauline 

Heathcote. 

HENISCH, K. Heinz & HENISCH, A. Bridget, The Photographic experience 1839 -1914, 

images and attitudes, Πενσυλβανία, 1994, εκδ. The Pennsylvania State Univ. Press.  

HERON, Liz, - Williams, Val, Illuminations: Women writing on photography from the 1850s to 

the present, Λονδίνο – Νέα Τόρκη, 1996, εκδ. I.B. Tauris Publishers. 

HOBSBAWN, J. Eric, Η εποχή των επαναστάσεων, 1789- 1848, μτφ. Μαριέτα 

Οικονομοπούλου, Αθήνα, 1997, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ.  



[148] 

 

________________, Η εποχή του κεφαλαίου 1848 – 1875, μτφ. Δημοσθένης Κούρτοβικ, 

Αθήνα, 1996, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ.  

________________, Η εποχή των αυτοκρατοριών 1875 – 1914, μτφ. Κωστούλα κλαβενίτη, 

Αθήνα, 2000, εκδ. Μ.Ι.Ε.Σ.  

JAMBARD- SWEET, Carolyn, Carte-de visite Culture in Manchester NH: A case study, 

Μεταπτυχιακή Εργασία, Δεκέμβριος 2005, Πανεπιστήμιο: College of Bowling Green State 

University.  

JEFFREY, Ian, Υωτογραφία: υνοπτική Ιστορία, μτφ. Ηρακλής Παπαϊωάννου, Αθήνα, 1997, 

εκδ. Υωτογράφος,  [πρ. έκδ. 1981 στα Αγγλικά].  

LAVER, James, Costume and fashion: A concise history, Μεγάλη Βρετανία, 2002, [πρ. έκδ. 

1969], εκδ. Thames & Hudson.  

LEMAGNY, Jean – Claude & ROUILLЀ, André, A History of Photography social and cultural 

perspectives, Νέα Τόρκη, 1987, εκδ. Cambridge University Press, [πρ. έκδ. 1986, στα 

Γαλλικά].   

LITCHFIELD R. B., Thomas Wedgwood: The First Photographer, Λονδίνο, 1903. 

McCAULEY, Elizabeth, Anne, Likenesses: Portrait photography in Europe 1850-1870, Univ. 

of New Mexico, Albuquerque, 1980.   

McCAULEY, Elizabeth, Anne, Industrial Madness: Commercial Photography in Paris, 1848- 

1871, New Haven & London, 1994, εκδ. Yale Univ. 

MACDONALD, Gus, Camera Victorian Eyewitness a history of photography: 1826 – 1913, Νέα 

Τόρκη, 1980, εκδ. The Viking press.  

MADDOW, Ben, Narrative history of the portrait in photography: Faces, Νέα Τόρκη, 1977, εκδ. 

Little, Brown & Co.  

MANGUEL, Alberto, Η ιστορία της ανάγνωσης, μτφ. Λύο Καλοβύρνας, Αθήνα, 1997, εκδ. 

Λιβάνη.  

MARIEN, Warner, Mary, Photography: a cultural history, Μεγάλη Βρετανία, 2002, εκδ. 

Laurence King Publishing.  

NATKIN, Marcel, Photography and the Art of Seeing, Λονδίνο, 1935, εκδ. The fountain 

press.  

NEWHALL, Beaumont, The History of Photography, Νέα Τόρκη, 1964, εκδ. The Museum 

of Modern Art.  

___________, The History of photography from 1839 to the present, Νέα Τόρκη, 1997, [πρ. έκδ. 

1982], εκδ. The Museum of Modern Art, New York.  



[149] 

 

PALMQUIST, E. Peter, (επιμ.), Photographers: A sourcebook for historical research, Νεβάδα, 

2000, εκδ. Carl Mautz Publishing.  

PAYNE, B., WINAKOR,G.,  FARRELL – BECK, J.,  Ιστορία της Ενδυμασίας, τομ. ΙΙ, 

μτφ. Ρούντυ Παγίδα, Αθήνα, 1997, εκδ. Ιων.  

ROSEN, Charles, - Zerner, Henri, Romanticism and Realism: The mythology of Nineteenth 

century art, Λονδίνο, Βοστώνη, 1984, εκδ. Faber and Faber.  

ROSENBLUM, Naomi, A World History of Photography, Νέα Τόρκη, Λονδίνο, 1981, εκδ. 

Abbeville Press.  

ROSENBLUM, Naomi, A history of women photography, Paris & London & New York, 

1994, εκδ. Abbeville Press. 

SCHARF, Aaron, Art and Photography, Μεγάλη Βρετανία, 1974, [πρ. έκδ. 1968], εκδ. 

Penguin Press.  

SCHNEIDER, Norbert, The Art of the Portrait: masterpieces of European Portrait Painting 

1420- 1670, Λονδίνο - Νέα Τόρκη, 2002, εκδ. Taschen.   

SOBIESZEK, A. Robert, Ghost in the Shell, photography and the human soul 1850 – 2000, Λος 

Άντζελες, 2000, εκδ. Los Angeles County Museum of Art & MIT Press.  

SONTAG, Susan, Περί Υωτογραφίας, εκδ. Υωτογράφος, μτφ. Ηρακλής Παπαϊωάννου, 

Αθήνα, 1993, [πρ. έκδ. 1973 στα Αγγλικά].  

SPENGLER, Oswald, Η παρακμή της Δύσης: περιγράμματα μιας μορφολογίας της παγκόσμιας 

ιστορίας, τομ. Ι, ΙΙ, μτφ. Λευτέρης Αναγνώστου, Αθήνα, 2003, εκδ. Συπωθήτω, [πρ. έκδ. 

1922 στα Γερμανικά].  

THOMAS, Alan, Time in a frame photography and the nineteenth – century mind, Νέα Τόρκη, 

1977, εκδ. Schocken Books.  

WELLS, Liz, (επιμ.), Εισαγωγή στη Υωτογραφία, μτφ. Πηνελόπη Πετσίνη, Αθήνα, 2007, εκδ. 

Πλέθρον, [πρ. έκδ. 2004 στα Αγγλικά].  

WEST, Shearer, Portraiture, εκδ. Oxford University Press, Οξφόρδη – Νέα Τόρκη, 2004.   

WICHARD, Robin & Carol, Victorian Cartes- de- Visite, Μεγ. Βρετανία, 1999.  

WOLLEN, Peter - Szarkowski, John, Η αισθητική της Υωτογραφίας, μτφ. Μάκης Μωραΐτης, 

εκδ. Καθρέπτης, Αθήνα, χ.χ.  

 

 

 



[150] 

 

ΑΡΘΡΑ 

 

BAJAC, Quentin, «An industrial Sector of considerable size. The economics of the 

Daguerreotype in Paris 1839-1850», στο Dawn of Photography: France Daguerreotype (1839-

1855), Κατάλογο Έκθεσης σε CD-ROM, εκδ. Met & Yale Univ. Press, 2004, σελ. 1-9.  

BARRETT, Terry, «A Theoretical Construct for Interpreting Photographs», στο Studies in 

Art History,  τχ. 27, αρ.2, Φειμώνας, 1986, σελ. 52-60.  

BATCHEN, Geoffrey, «Light and dark: The Daguerreotype and Art History», στο The 

Art Bulletin, τχ. 86, αρ. 4, 2004, σελ. 764 -776.  

BATCHEN, Geoffrey, «Dreams of Ordinary Life: Cartes-de-visite and the Bourgeois 

Imagination», στο Image & Imagination, εκδ. McGill- Queen’s Univ. Press, επιμ. Martha 

Langford, Μόντρεαλ, Κίνγκστον, Λονδίνο, Ηθάκα, σελ. 63- 74.   

BERGER, Harry, Jr., «Fictions of the pose: Facing the Gaze of Early Modern 

Portraiture», στο Representations, αρ. 46, Άνοιξη, 1994, σελ. 87-120.  

BODKIN, Thomas, «Some Problems of National Portraiture», στο The Burlington 

Magazine for Connoisseurs, τχ. 69, αρ. 405, Δεκέμβριος 1936, σελ.246-251.   

BRIGGS, Asa, «Photography as social documentation», στο ‘From today painting is dead’: 

The beginning of photography, Κατάλογος Έκθεσης, The Victoria & Albert Museum, Λονδίνο, 

1972, σελ. 13- 15. 

BRILLIANT, Richard, «Portraits: The limitations of likeness», στο Art Journal, τχ.46, αρ. 

3, Υθινόπωρο, 1987, σελ.171-172.   

CADAVA, Eduardo, «Words of Light: Theses on the photography of history», στο 

Diacritics, τχ. 22, αρ.3 /4 , 1992, σελ. 84 -114.  

CARDINAL, Roger, «Nadar and the Photographic Portrait», στο The Portrait in 

Photography, (επιμ.) Graham Clarke, εκδ. Reaktion Books, Λονδίνο, 1992, σελ. 6-24.      

COSTANTINI, Paolo, «’A truth that art cannot achieve’ The Scientific Environment in 

Venice and the First Inquiries into Photography (1839-1846)», στο Shadow and Substance: 

Essays on the History of Photography, Μίσινγκαν, 1990, σελ. 49- 56.  

DENTON, Margaret, «Francis Wey and the Discourse of Photography as Art in France 

in the early 1850s: ‘Rien n’est beau que le vrai, mais il faut le choisir», στο Art History, τχ. 

25, αρ.5, Νοέμβριος, 2002, σελ. 622- 648.  

DE LIMAY, Ratouis, Paul, «Jean-Baptise Perronneau, Painter and Pastel-List, 1715-

1783», στο The Burlington Magazine for Connoisseurs, τχ. 36, αρ.202, Ιανουάριος, 1920, 

σελ.35-45.   



[151] 

 

EDWARDS, Elizabeth, «Βάζοντας τους άλλους σε τάξη: Υωτογραφία, ανθρωπολογίες και 

ταξινομίες», στο Υωτογραφία, τχ. 1, επτέμβριος – Δεκέμβριος, 2000, σελ. 56 – 73.  

ERTEM, Fulya, «The pose in early portrait photography: Questioning attempts to 

appropriate the past», στο Image and Narrative, τχ. 14, Ιούλιος, 2006, στην: 

http://www.imageandnarrative.be/painting/fulya.htm. 

FORGIONE, Nancy, «’The Shadow Only’: Shadow and Silhouette in late Nineteenth- 

Century Paris», στο The Art Bulletin, τχ.81, αρ.3, επτέμβριος, 1999, σελ. 490-512.   

GAGE, John, «Photographic likeness», στο Portraiture facing the subject, επιμ. Joanna 

Woodall, Νέα Τόρκη, 1997, εκδ. Manchester Univ. Press.   

GERNSHEIM, Helmunt, «Talbot’s and Herschel’s Photographic Experiments in 1839», 

στο Image: The Bulletin of the George Eastman House of Photography, τχ. 8 αρ. 3, επτέμβριος, 

1959, σελ. 133 – 137.   

GERNSHEIM, Helmunt – Alison, «The First Photographs Taken in Germany», στο 

Image: The Bulletin of the George Eastman House of Photography, αρ. 1, Μάρτιος 1960, σελ.38 – 

43.   

GOODMAN, Elise, «Woman’s Supremacy over Nature: Van Dyck’s ‘Portait of Elena 

Grimaldi’», στο Artibus et Historiae, τχ. 15, αρ. 30, 1994, σελ. 129-143.  

GUNTHERT, André, «L’ institution du photographique: Le roman de la Société 

héliographique», στο Ètudes Photographiques, τχ. 12, Νοέμβριος 2002, σελ. 37- 63.  

________, «L’ inventeur inconnu: Louis Figuier et la constitution de l’ histoire de la 

photographie française», στο Ètudes Photographiques, τχ. 16, σελ. 7 – 18.  

HALLE, Davis, «The Family Photography», στο Art Journal, τχ.46, αρ. 3, Υθινόπωρο, 

1987, σελ. 217-225.  

HAVERKAMP, Anselm, «The memory of Pictures: Roland Barthes and Augustine on 

Photography», στο Comparative Literature, τχ. 45, αρ.3, Καλοκαίρι, 1993, σελ. 258-279.  

HERMANT, Pierre, G., και Wood, Derek, R., «Daguerre’s demonstrations in 1839 at the 

Palais d’ Orsay», στο History of Photography, τχ. 16, αρ. 4, Φειμώνας, 1992, σελ. 400- 401.   

HERMANT, Pierre, G., «Anno Lucis 1839», στο Camera, Μάιος, 1960, Ιούνιος, 1960, 

Ιούλιος 1960, σελ. 24 – 31, 26- 32, 29 – 32. 

INGAMELLS, John, «London. Thomas Hudson (1701-1779). Portrait Painter and 

Collector, GLC Iveagh Bequest», στο The Burlington Magazine, τχ.121, αρ.917, Αύγουστος, 

1979, σελ.531-532.   

KRACAUER, Siegfried, - LEVIN, Y. Thomas, «Photography», στο Critical Inquiry, τχ. 19 

αρ. 3, 1993, σελ. 421 – 436.  

http://www.imageandnarrative.be/painting/fulya.htm


[152] 

 

LOPES, Dominic, «Pictorial Realism», στο The Journal of Aesthetics and Art Criticism, τχ. 53, 

αρ.3, Καλοκαίρι, 1995, σελ. 277-285.   

LOTHROP, S. Eaton, jr., «The rope Trick», στο History of photography , τχ. 8, αρ. 3, 1984, 

σελ. 236.  

MATTHEWS, G. E. και CRABTREE, J. I., «First Use of Hypo», στο Image: The Bulletin of 

the George Eastman House of Photography, τχ. 2, αρ. 5, Μάιος 1953, σελ. 26 – 28.   

MATTISON, Ben, The social Construction of American Daguerotype Portrait, στην: 
http://www.americandaguerreotypes.com/  
 
MAYOR, A. Hyatt, «The Photographic Eye», στο The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 

τχ. 5, αρ. 1, 1946, σελ. 15 – 26.  

McMANUS, Howard, R., Into the light: John William Draper and the earliest American 
photographic portraits, στην: http://www.historybroker.com/ 
 
McCAULEY, Anne, «Caricature and Photography in Second Empire Paris», στο Art 

Journal, τχ. 43, αρ.4, Φειμώνας, 1983, σελ. 355-360.   

MEYER, Arline, «Re-dressing Classical Statuary: The Eighteenth – Century “Hend-in-

Waistcoat’ Portrait», στο The Art Bulletin, τχ. 77, αρ. 1, Μάρτιος 1995, σελ.45-63.   

NICKEL, R. Douglas, «History of photography: The state of research», στο The Art 

Bulletin, τχ.83, αρ. 3, 2001, σελ. 548 - 558.  

NEWHALL, Nancy, «The need for research in photography», στο College Art Journal , τχ. 

4, αρ.4, 1945, σελ.203 – 206.  

NEWHALL, Beaumont, «The Value of Photography to the Artist, 1839», στο Image:  The 

Bulletin of the George Eastman House of Photography,  τχ. 11, αρ. 6, 1962, σελ. 25 – 28.   

__________, «Prophetic Pioneer: William Henry Fox Talbot», στο Image: The Bulletin of 

the George Eastman House of Photography, αρ. 2, Ιούνιος 1959, σελ. 58 – 76.  

PANOFSKY, Erwin, «Η Ιστορία της Σέχνης ως ανθρωπιστική επιστήμη», στο Δευκαλίων 

τχ. 25/1 Ιούνιος 2007, σελ. 5-29. 

PLANCHON DE FONT –RÉAULX, Dominique, «The splendors and mysteries of the 

camera obscura: Critical reaction to the Daguerreotype», στο Dawn of Photography: France 

Daguerreotype (1839-1855), Κατάλογος Έκθεσης σε CD-ROM, εκδ. Met & Yale Univ. 

Press, 2004, σελ. 1-11.  

PICON, Antoine, «Technological traditions and national identities a comparison between 

France and Great Britain during the 19th century», στο Science, Technology and the 19 th century 

State, Πρακτικά υνεδρίου ύρος 1999, επιμ. Ευθύμιος Νικολαΐδης, Κ. Φατζής, εκδ. 

Ι.Ν.Ε/Ε.ΙΕ., Αθήνα 2000, σελ.13-21.  

http://www.americandaguerreotypes.com/
http://www.historybroker.com/


[153] 

 

POINTON, Marcia, «Portrait-Painting as a business enterprise in London in the 1780s», 

στο Art History, τχ. 7, αρ. 2, Ιούνιος, 1984, σελ.187 – 205.  

 POINTON, Marcia, «‘Surrounded with Brilliants’: Miniature Portraits in Eighteenth-

Century England», στο The Art Bulletin, τχ.83,  αρ.1, Μάρτιος 2001, σελ.48-71.   

POWELL, Tristram, «Fixing the Face», στο ‘From today painting is dead’: The beginning of 

photography, Καταλ. Έκθεσης, The Victoria & Albert Museum, Λονδίνο, 1972, σελ. 9- 11.  

REYNAUD, François, «The Daguerreotype as Object», στο Dawn of Photography: France 

Daguerreotype (1839-1855), Κατάλογος Έκθεσης σε CD-ROM, εκδ. Met & Yale Univ. 

Press, 2004, σελ. 1-8.  

RIBEIRO, Aileen, «Some Evidence of the Influence of the Dress of the Seventeenth 

Century on Costume in Eighteenth- Century Female Portraiture», στο The Burlington 

Magazine, τχ. 119, αρ. 897, Δεκέμβριος, 1977, σελ.834-840.   

ROBERTS, Pam, «Julia Margaret Cameron: A triumph over Criticism», στο The Portrait in 

Photography, επιμ. Graham Clark, εκδ. Reaktion Books, Λονδίνο, 1992, σελ. 47-70.  

ROOS, Mayo, Jane, «Aristocracy in the Arts: Philippe de Chenneviéres and the Salon of 

the Mid 1870s», στο Art Journal, τχ.48, αρ.1, Άνοιξη 1989, σελ.53-62.   

ROSENBLUM, Barbara, «Style as Social Process», στο American Sociological Association, τχ. 

43, αρ. 3, 1978, σελ. 422 – 438.  

SCRUTON, Roger, «Photography and Representation», στο Critical Inquiry, τχ. 7, αρ.8, 

Άνοιξη, 1981, σελ. 577-603.  

SEKULA, Allan, «The body and the archive», στο The contest of meaning: Critical history of 

photography , επιμ. Richard Bolton, Λονδίνο, 1989, εκδ. MIT Press. 

SOLKIN, H., David, «Great Pictures or Great Men? Reynolds, Male Portraiture, and the 

Power of Art», στο Oxford Art Journal, τχ. 9, αρ.2, 1986, σελ. 42-49. 

STAFFORD, Maria, Barbara, «’Peculiar Marks’: Lavater and the Countenance of 

Blemished Thought», Art Journal, τχ.46, αρ. 3, Υθινόπωρο, 1987, σελ. 185-192.  

WADE, Nicolas J., «Accentuating the Negative: Tom Wedgwood (1771-1805), 

Photography and Perception», στο Perception, τχ.34, 2005, σελ.513-520.  

WOOD, Derek, R., «Brewster’s and Claudet’s Topaz Camera Lens, 1867», στο Microscory, 

(J. Quekett Microscopical Club, London), τχ. 31, Υεβρουάριος 1969, σελ. 121-123.  

________, «The Daguerreotype portrait of Dorothy Draper», στο The Photographic Journal 

(Royal Photographic Society), τχ.110, Δεκέμβριος, 1970, σελ. 478-482.   



[154] 

 

________, «J. B. Reade, F.R.S., and the Early History of Photography: Part I. A Re -

assessment on the Discovery of Contemporary Evidence», στο Annals of Science, τχ., 27, 

αρ. 1, Μάρτιος 1971, σελ. 13- 45.  

________, «The involvement of Sir John Herschel in the Photographic Patent Case, 

Talbot v. Henderson, 1854 », στο Annals of Science, τχ. 27, αρ.3, επτέμβριος 1971, σελ. 

239 – 264.  

________, «The Daguerreotype in England: Some Primary Material Relating to Beard’s 

Lawsuits», στο History of Photography, τχ. 3, αρ. 4, Οκτώβριος 1979, σελ. 305- 309.     

________, «Latent Developments from Gallic Acid 1839», στο Journal of Photographic 

Science, τχ. 28, αρ., 1, Ιανουάριος- Υεβρουάριος 1980, σελ. 36 -41.  

________, «The Daguerreotype Patent, The British Government, and the Royal Society», 

στο History of Photography, τχ. 4, αρ. 1, Ιανουάριος 1980, σελ. 53 – 59.  

________, «Daguerre’s demonstrations in 1839 at the Palais d’ Orsay», στο History of 

Photography, τχ. 16, αρ. 4, Φειμώνας 1992, σελ. 400-401.  

________, «The first year of the daguerreotype: Ste Croix in London, 1839», στο History 

of Photography, τχ. 17, αρ. 1, Άνοιξη 1993, σελ. 101 – 107.   

________, «Daguerre and his Diorama in the 1830s some financial announcements», στο 

Photoresearcher, (European Society for the History of Photography, Croydon U.K.) αρ. 6, 

1994/95/96, σελ. 35 – 40.     

________, «The Arrival of the Daguerreotype in the New York», στο The American 

Photographic Historical Society, Νέα Τόρκη, Ιανουάριος, 1995.   

_______, «The Daguerreotype and Development of the Latent Image: ‘Une Analogie 

Remarquable’», στο Journal of Photographic Science, τχ. 44, αρ. 5, επτέμβριος – Οκτώβριος, 

1996, σελ. 165- 167.   

_______, «A State Pension for L.J.M. Daguerre for the secret of his daguerreotype 

technique», στο Annals of Science, τχ. 54, αρ. 5, επτέμβριος, 1997, σελ. 489 – 506.  

________, «Fourteenth March 1839, Herschel’s Key to photography the way the 

moment is preserved for the future», στο Jubilee – 30 Years ESHPh Congress of Photography 

in Vienna, τχ. 104, Νοέμβριος, 2008, σελ. 18- 31.   

WOOTERS, A. David, «Daguerreotype Portraits by William E. Ki lburn», στο Image: The 

Bulletin of the George Eastman House of Photography, τχ. 33, αρ.1-2, σελ.21- 29.    

Φ. ., «An Announcement by Daguerre», στο Image: The Bulletin of the George Eastman 

House of Photography, τχ. 8, αρ. 1, Μάρτιος, 1859, σελ. 32- 36.   

 



[155] 

 

ΠΗΓΕ 

Αδημοσίευτο υλικό: Σύπος:  

Περιοδικά: 

Περιοδικό, Η Υύσις, 12 Οκτωβρίου 1893, Έτος Δ΄, αρ.20, σελ.158.   

Φ.., «Υωτογραφία άνευ φωτός», στο Η Υύσις, Έτος, Γ΄, Περ. Β΄, αρ. 5, 10 Ιουνίου 1898, 

σελ. 35.  

Φ.., «Προσωπική ωραιότης συμμετρία και καλλονή» στο Η Υύσις, Έτος, Γ΄, Περ. Β΄, 

αρ.27, 20 Υεβρουαρίου 1899, σελ. 209-210.    

 

Εφημερίδες:  

Εφημ. Σο Άστυ, 18 επτεμβρίου 1888, Έτος Γ΄, αρ. 156, σελ. 7.  

Εφημ. Αυγή, άββατο, 5 Δεκεμβρίου,  1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1329, σελ.4.  

Εφημ. Αυγή, Δευτέρα,  7 Δεκεμβρίου 1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1330, σελ.4. 

Εφημ. Αυγή, Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1332, σελ.4.  

Εφημ. Αυγή, 30 επτεμβρίου 1865, Έτος, Η΄, αρ. 1531, σελ.4.   

Εφημ. Αυγή, 17 Ιουλίου 1865, Έτος Η΄, αρ. 1477.  

Εφημ. Αυγή, 13 Ιουλίου, 1871, Έτος ΙΔ΄, αρ. 2916.  

Εφημ. Αυγή, Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 1865, έτος Ζ΄, αρ. 1345, σελ.4. 

Εφημ. Αυγή, άββατο 19 Οκτωβρίου, 1868, Έτος ΙΑ΄, αρ. 2979, σελ. 4.  

Εφημ. Αυγή, 7 επτεμβρίου 1865, Έτος, Η΄, αρ. 1515.  

Εφημ .Αυγή, Σετάρτη 14 Υεβρουαρίου 1862 Έτος, ΄, αρ. 994.  

Εφημ. Αυγή, αββάτο 14 Δεκέμβριος 1868, Έτος, ΙΑ΄, αρ. 2316, σ.4.  

Εφημ.  Αυγή, Παρασκευή, 14 Αυγούστου 1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1248, σ.4.   

Εφημ.  Αυγή, 3 Υεβρουαρίου 1868, Έτος ΙΑ΄, αρ. 2107 .  

Εφημ. Αυγή, 30 Μαρτίου 1866, Έτος Θ΄, αρ. 1650.   

Εφημ. Πανόπη, 12 Αυγούστου 1871, Έτος Α΄, αρ.14.  

 
 
 
 
 
 



[156] 

 

Δημοσιευμένες πηγές: 

Εφημ. Αθηνά, Σετάρτη 5 Αυγούστου 1836.  

Εδημ. Αθηνά, 9 Δεκεμβρίου 1859, φ. 2829, Έτος, ΚΗ΄, σελ. 3. 

Εφημ. Αθηνά, Σετάρτη 16 Νοεμβρίου 1860.  

Εφημ. Αθηνά, 26 Ιουλίου 1861, φ. 2999, Έτος Λ΄, σελ.  4. 

Εφημ. Αυγή, Σετάρτη 29 Οκτωβρίου 1858, Έτος Β΄, αρ. 308.  

Εφημ. Αυγή, Σετάρτη 23 Μαρτίου 1860, αρ. 598, σελ. 4.  

  Εφημ. Αυγή, άββατο 3 επτεμβρίου 1860 αρ. 691.  

Εφημ. Αυγή, άββατο 10- 6-1861, Έτος Ε΄, αρ.856.  

Εφημ. Αυγή, Πέμπτη, 13 Ιουλίου 1861, Έτος Ε΄, αρ.874. 

Eφημ. Αυγή, Σετάρτη 1 Υεβρουαρίου 1861, Έτος Ε΄, αρ.778 

Εφημ. Αυγή, Σετάρτη, 6- 9-1861, Έτος Ε΄, αρ.904.  

Εφημ.  Αυγή,   Σρίτη 17, Νοεμβρίου 1864, Έτος, Ζ, αρ. 1316, σελ. 4.  

Εφημ. Αυγή, Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 1864, Έτος Ζ΄, αρ. 1342, σελ.4.  

Εφημ. Αυγή, Σρίτη 17 Νοεμβρίου 1864, , Έτος Ζ΄, αρ. 1316, σελ. 4.  

Εφημ. Αυγή, 7 επτεμβρίου 1865, Έτος, Η΄, αρ.1515, σελ. 4.  

Εφημ. Αυγή, άββατο 21 επτεμβρίου, 1868, Έτος ΙΑ΄, αρ. 2959.  

Εφημ. Η Εβδομάς, άββατο 9 επτεμβρίου 1889, Έτος, τ, αρ. 36, σελ. 12. 

 

Εφημ. Εθνοφύλαξ, 29 Οκτωβρίου 1866, φ. 1110, Έτος Ε΄.  

 

Εφημ. Ελπίς, 3 Απριλίου 1847, φ. 582, Έτος, Σ΄. 

Εφημ. Ερμούπολις, 24 Δεκεμβρίου 1865, αρ. 69. 

Εφημ. Κόσμος, 28 Ιανουαρίου, 1890 αρ. 17. 

 

Εφημ. Νέα Εφημερίς, 21 Δεκεμβρίου 1884, φ. 356, Έτος Γ΄, σ. 7 . 

Εφημ. Πατρίς, Ερμούπολης, 19 Οκτωβρίου 1885 αρ. 998 ..  

Εφημ. Πατρίς , Ερμούπολης αρ. 1194, 15 Ιουνίου 1889.  

Περ. Η Υύσις, 1 Ιουνίου 1898, αρ. 4, Έτος Γ΄, Περ. Β΄, σελ. 31. 

Εθνικόν Ημερολόγιον Μ. Βρεττού, τομ. Δ΄, 1864, σελ. 278. 



[157] 

 

ΑΘΑΝΑΙΑΔΗ, Μιχαήλ, Εισαγωγή εις την εγκληματολογικήν ανθρωπολογίαν, Αθήνα, 1910, 

τυπογρ. Παρασκευά Λεωνή.  

ΑΜΠΟΤ, Έντμοντ, Η Ελλάδα του Όθωνος: «Η σύγχρονη Ελλάδα» 1854, μτφ. Α. πήλιου, 

Αθήνα, χ.χ., εκδ. Σολίδη. [πρ. έκδ. 1854].  

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Περί φωτογραφίας», στο Υιλολογία, μύρνη, Ιανουάριος 1842, Σομ. Α΄, 

αρ. 5, σελ.145-149.    

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Εικόνες δια νέας φωτογραφικής μεθόδου», στο Ευτέρπη, τομ. ΙΙ, αρ. 26, 

15 επτεμβρίου 1847, σελ.47.  

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Ποικίλα: Εικόνες δια νέας φωτογραφικής μεθόδου», στο Ευτέρπη, Σομ. 

Β΄, αρ. 26, 15 επτεμβρίου, 1848, σελ. 47-48.   

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Υιλολογικά: ιμωνίδου χειρόγραφα», στο Πανδώρα, 1 Απριλίου 1851, 

τομ. β, φυλλ. 25, σελ. 596- 602.   

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Υωτογραφία», στο Πανδώρα, τομ. ΙΣ΄, αρ. 361, 1 Απριλίου 1865, σελ. 

13- 14.  

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Η φωτογραφία της σκέψης», στο Η Υύσις, Έτος, Α΄, αρ. 2, 10 Μαρτίου 

1896, σελ. 20-21.   

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Μέγας Υακός», στο  Η Υύσις, Έτος Α ,́ αρ. 22, 1 Δεκεμβρίου 1896, σελ. 

168.  

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Υιλότεχνος επίσκεψις του Πρωθυπουργού», στην Εφημ. Αιών, Έτος Σ΄, 

αρ. 562, 23 επτεμβρίου 1844.  

 ΑΝΨΝΤΜΟΤ, The Second Supplement to the Penny Cyclopaedia, of The Society for the Diffusion of 

Useful Knowledge, Λονδίνο, 1858, (πρ. έκδ. 1846).  

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, Trattato completo di fotografia, Σεργέστη, 1864, εκδ. Stab. Lib. Tip. Music e 

Belle Arti di C. Coen.  

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Backgrounds- How to paint and arrange them», στο The Photographic 

News, τχ. ΙΙΙ, αρ. 64, 25 Νοέμβριος, 1859, σελ. 146-147.    

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Backgrounds-How to paint and arrange them», στο The photographic 

News τομ. III, 30 Δεκεμβρίου 1859, σελ. 196. 

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Backraunds- how to paint and arrange them: Furniture & c.»,  στο 

Photographic News, τχ. ΙII, αρ. 77,  24, Υεβρουαρίου 1860, σελ. 298.  

ΑΝΨΝΤΜΟΤ, «Η Υωτογραφία», στο Πινακοθήκη, Έτος Α΄, τχ. Β΄,  1901-1902, σελ. 43.  

Β. Π. Φ., Η Κέρκυρα εν τη των Ολυμπίων Εκθέσει του έτους 1870, εν Κερκύρα, 1870.   



[158] 

 

ΒΙΚΕΛΑ, Δ., «Η Ελλάς εν τη Διεθνή Εκθέσει του 1878 », στο Εστία, Έτος Δ΄, αρ. 166, 

τομ. 7ος, 4 Μαρτίου 1879, σελ. 134 – 140.  

BAUER, François, «Fine Art: The New Art», στην Literary Gazette, αρ. 1154, 2 Μαρτίου 

1839, σελ. 137-139. 

BAXTER, W. Raleigh, Photography, including the Daguerreotype, Calotype, Chrysotype familiarly 

explained, Λονδίνο, 1842, εκδ. Henry Renshaw.  

BLANCHÈRE, H. de La., L’ Art du photographe: comprenant les procédés complets sur papier et 

sur glace negatives et positives, Παρίσι, 1846, εκδ. Amyot, Èditeur.  

BLANCHÈRE, H. de La., L’ Art du photographe: comprenant les procédés complets sur papier et 

sur glace negatives et positives, Παρίσι, 1860, εκδ. Amyot, Èditeur.  

CAMERON, Julia, Margaret, «Annals of my glass house», Λονδίνο, 1874, [πρ. έκδ.1889], 

αναδημοσίευση στον κατάλογο έκθεσης, Annals of my glass house: Photographs by Julia Margaret 

Cameron, επιμ. V. Hamilton, Λονδίνο, 1996, σελ. 11-16.  

ΔΑΚΑΛΑΚΗ, Κωνσταντίνου, Οδηγός των Αθηνών, έκδοση πρώτη Δεκέμβριος 1900 (;).  

DAGUERRE, L. J.M., History and Practice of Photographic Drawing on the true principles of the 

Daguerréotype, with the new method of Dioramic Painting, μτφ. J. S. Memes, Λονδίνο, 1839. 

________, Historique et Description des procédés du Daguerrèotype et du Diorama,  Παρίσι, 1839, 

εκδ. Alphonse Giroux et Cie.  

________, «Dagguerréotype», Παρίσι 1839, αναδημοσιευμένο στο «An announcement by 

Daguerre», στο Image: The Bulletin of the George Eastman House of Photography, τχ. 8, αρ. 1, 

Μάρτιος 1959, σελ. 32-36.  

DAWSON, George, A Manual of Photography: Founded on Ardwichs photographic chemistry, εκδ. 

A. Churchill, New Burlington Street, Λονδίνο, 1873. 

DESCHAMPS, G., Η Ελλάδα σήμερα: Οδοιπορικό 1890 ο κόσμος του Φαριλάου Σρικούπη, εκδ. 

Σροχαλία, Αθήνα, 1992, [πρ. έκδ. 1892, στα Γαλλικά].  

DESTÉRI, André – Adolphe – Eugène, L’ Art de la Photographie, Παρίσι, 1862.  

DRAPER, William, John, «On the process of Daguerreotype and its application to taking 

Portraits from the Life», στο The London & Edinburgh Philosophical Magazine of Science, τχ. 

XVII, αρ. CIX, επτέμβριος, 1840, σελ.217-225.   

Υ.Λ.Α. (Φάλκη), «υμβολαί εις την φωτογραφίαν», στο Η Υύσις, Έτος Γ΄, αρ. 34, 31 

Ιανουαρίου 1893, σελ. 266-267.  

ΥΡΙΚ, «Υωτογράφησις του λόγου», στο Η Υύσις, αρ. 14, Έτος Α΄, 20 επτεμβρίου 1896, 

σελ. 112.  



[159] 

 

FOX- TALBOT, William, Hendry, «The Pencil of Nature», εκδ. Longman, Brown, 

Green & Longmans, Λονδίνο, 1844, αναδ. στο Image: The Bulletin of the George Eastman 

House of Photography, αρ. 2, Ιούνιος 1959, σελ. 79- 105.  

FOX- TALBOT, William, Hendry, «Photogenic Drawing: To the Editor of the Literary 

Gazette», στην Literary Gazette, αρ. 1150, 2 Υεβρουαρίου 1839, σελ. 73.  

HAWTHORNE, Nathaniel, Σο σπίτι με τα επτά αετώματα, μτφ. Έφη Καλλιφατίδη, εκδ. 

Gutenberg, 2005, [πρ. έκδ. 1851, στα Αγγλικά]. 

HUMPHREY, S.D., A System of Photography: Containing an explicit detail of the whole process of 

Daguerreotype: according to the most approved methods of operating including all the late valuable 

improvements, Λονδίνο, 1849.  

HUNT, Robert, Hunt’s Hand –Book to the Official Catalogues: an explanatory guide to the natural 

productions and manufactures of The Great Exhibition of the Industry of all nations, 1851, τομ. Ι., 

Λονδίνο, 1851.  

HUNT, Robert, A manual of photography, Λονδίνο, Γλασκώβη, 1854, εκδ. Richard Griffin 

and Company.  

ΙΓΓΛΕΗ, Γ. Νικόλαος, Οδηγός της Ελλάδος απάσης της Μακεδονίας της Μικράς Ασίας μετά 

των νήσων του αρχιπελάγους και των νήσων: Κρήτης – Κύπρου – άμου, Αθήνα, 1910 – 1911.   

ΚΑΘΟΛΙΚΟ Βιβλίο, της οικογενείας τ. Υραγκιάδη, τετράδια 2, 1875-1922, Ιστορικό 

Αρχείο Εθνικής Σραπέζης.  

ΚΑΤΣΑΝΣΖΟΓΛΟΤ, Λ., Λόγος Εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού 

Πολυτεχνείου, (24 Ιουλίου 1849), Συπγρ. Φ. Νικολαΐδου Υιλαδελφέως, Αθήνα, 1849. 

____________, «Λόγος Εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού 

Πολυτεχνείου (9 Ιανουαρίου 1855)», στο Πανδώρα, τομ. Σ΄, 1 Ιουνίου 1855, φυλλ. 126, 

σελ. 132 – 143.  

_____________, «Λόγος Εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού 

Πολυτεχνείου, (4 Μαΐου 1858)», στο Πανδώρα, τομ. Θ΄, φυλλ. 197, 1 Ιουνίου 1858, σελ. 97-

109.  

_______________, Λόγος εκφωνηθείς κατά την επέτειον τελετήν του Βασιλικού Πολυτεχνείου τη 

4η Μαΐου 1858, Αθήνα, 1858, Συπογρ. Λάζαρου Βιλαρά. 

ΚΟΝΟΛΑ, Δ. Κωνσταντίνος, «Η Υωτογραφική Σέχνη», στο Πινακοθήκη, Έτος Β΄, τχ. 

Α΄, 1902-1903, σελ. 93- 94.   

ΚΟΡΟΜΗΛΑ, Δημητρίου, Α., Οδηγός Αθηνών του έτους 1874, Έτος Α ,́ εκδ.  Ανδρέα 

Κορομηλά, εν Αθήναις 1873.  

 



[160] 

 

ΚΟΤΣΟΤΛΙΝΟΤ, ., Οδηγός της Ελλάδος 1904, τομ. 3, εκ του τυπογραφείου του 

καταστήματος πυρίδωνος Κουστουλινού, εν Αθήναις 1904.  

ΚΤΡΙΕΖΗ – ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ & ια, Ελληνικός Οδηγός, Αθήνα, 1921.  

KLEFFEL, L. G., Manuel photographie pratique guide complet, Παρίσι & Βρυξέλλες, 1861.  

LAVATER, J.C., Physiognomy or the corresponding analogy between the conformation of the features 

and the ruling passions of the mind, Λονδίνο, 1866, εκδ. Cowie, Low & Co.  

LEREBOURS, N. P., Treatise on Photography, Containing the latest discoveries and improvements 

appertaining to the Daguerreotype, Λονδίνο, 1843, εκδ. Longman Brown, Green & Longmans, 

μτφ. J. Egerton, [πρ. έκδ., 1842 στα Γαλλικά].   

ΛΤΣ, Φριστιάνα, Μια Δανέζα στην Αυλή του Όθωνα, Μαρτυρία της Εποχής, Αθήνα, 1988, εκδ. 

Ερμής.   

____________, την Αθήνα του 1847-1848, Αθήνα, 1991, εκδ. Ερμής.  

ΜΑΚΡΙΔΗ, Φρ. Οδηγός του Εμπορίου και της Βιομηχανίας της Ελλάδος, Αθήνα, 1891.  

MANSOLAS, A., La Gréce a l’ exposition universelle de Paris en 1878, notions statistiques, 

catalogue des exposants, Αθήνα, 1878.  

MAYHEW, Hentry, London Labour and the London Poor, τομ. III, Λονδίνο, 1861, εκδ. 

Griffin, Bohn, & Company. 

MELLONI, Macedonia, Relazione intorno al Dagherrotipo: Letta alla R. Accademia della Scienze 

nella tornata del 12 Novembre 1839, Νάπολη, 1839, τυπγρ. Tipografia di Porcelli.  

ΜΠΟΤΚΑ, Μιλτιάδης, Οδηγός Εμπορικός Γεωγραφικός και Ιστορικός των πλείστων 

κυριοτέρων πόλεων της Ελλάδος του Έτους 1875, εν Αθήναις 1875, τυποίς «Ελληνικής 

Ανεξαρτησίας».  

 Ν.Δ., «Πλαστά χειρόγραφα», στο Πανδώρα, 1 επτεμβρίου, 1851, τομ. β΄, φυλλ. 35, σελ. 

346-347.  

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ Κωνστ. Ρωμαΐδη, Εθνικόν Ημερολόγιον κόκου, Έτος Β΄, 1897, σελ. 415-

416.  

NADAR, TOURNACHON, Félix, «My Life as a Photographer», αναδημοσιευμένα και 

μεταφρασμένα αποσπάσματα στο October, τχ. 5, Καλοκαίρι, 1978, σελ. 6-28.  

Ξ., «Περί της εν τω Πολυτεχνείω εκθέσεως», στο Πανδώρα, τομ. Γ΄, 15 Υεβρουαρίου 1853, 

φυλλ. 70, σελ. 513-517.   

ΟΛΤΜΠΙΑ του 1859: Εκθέσεις των Ελλανοδικών δημοσιευθείσαι υπό την διεύθυνσιν της επί των 

Ολυμπίων επιτροπής, Αθήνα, 1860.   



[161] 

 

ΟΛΤΜΠΙΑ του 1870: Περίοδος Δευτέρα. Τπό της των Ολυμπίων και των κληροδοτημάτων 

επιτροπής, Αθήναι, Εθνικόν τυπογραφείον, 1872.  

ΟΛΤΜΠΙΑ του 1888: Δ΄ Ολύμπια 1888: Κατάλογος εκθετών εγκρίσει της κεντρικής 

εκτελεστικής επιτροπής, βιβλ. Εστίας Γ. Κασδόνης, Αθήνησι, 1888. 

Olivier, Léon, A., Practical Guide to Athens and the Environs from the hand books for Travelers of 

Baedeker Joanne, etc., Athens at Charles Beck’s Editor 1896.  

ΠΕΡΡΕΝ, Καλλιρρόη, «Αθηναϊκή Γυναικεία Βιβλιοθήκη: Γυναίκα και βιβλία», στο Η 

Εφημερίς των Κυριών, Έτος Η΄, αρ. 368, 9 Οκτωβρίου 1894.   

ΠΡΙΝΣΕΖΗ, Υ., «Η Υωτογράφησις του Ηλίου», στο Η Υύσις,  Έτος Δ΄, αρ. 27, 19 

Δεκεμβρίου 1893, σελ. 210-211.  

ΠΡΙΝΣΕΖΗ, Υ., «Η Φρωμοφωτογραφία: Ανακάλυψις της χρωματογραφίας υπό του 

καθηγητού κ. Lippman», στο Η Υύσις, Έτος Γ΄, αρ. 37, 21 Υεβρουαρίου 1893, σελ. 289-

290.  

ΠΡΙΝΣΕΖΗ, Υ., «Η Φρωμοφωτογραφία: Ανακάλυψις της χρωματογραφίας υπό του 

καθηγητού κ. Lippman: (συνέχεια και τέλος)», στο Η Υύσις, Έτος Γ΄, αρ. 38, 28 

Υεβρουαρίου 1893, σελ. 300-301.  

ΠΡΙΝΣΕΖΗ, Υ., «Σο μεγαλύτερον τηλεσκόπιον του κόσμου», στο Η Υύσις, αρ. 20, Έτος 

Α΄, 10 Ιανουαρίου, 1897, σελ.219.   

ΠΡΙΝΣΕΖΗ, Υ., «Επιστημονικό παίγνιον: Γελοιογραφικός παντογράφος : μτφ. Από το 

περ. La science Française» στο Η Υύσις, Έτος Γ΄, Περ. Β ,́ αρ. 12, 13 επτεμβρίου 1898, 

σελ. 88.   

________, «Οπτική Απάτη», στο Η Υύσις, Έτος Γ΄, Περ. Β΄,  αρ. 13, 20 επτεμβρίου 

1898, σελ. 89-90. 

ΠΨΠ, «Αι Γυναίκες», μτφ. Αιμιλία Μαρούτζη, στο Πανδώρα, 15 Οκτωβρίου 1865, αρ. 374, 

σελ. 358-359.  

PRICE, Lake, A manual of photographic manipulation: Treating of the practice of the art and its 

various applications to nature, Λονδίνο, 1858, εκδ. John Churchill, New Burlington Street.  

PRICE, Lake, A manual of photographic manipulation: Treating of the practice of the art and its 

various applications to nature, Λονδίνο, 1868, εκδ. John Churchill & Son, New Burlington 

Street.  

_________, «On composition and chiar’oscuro», στο The Photographic News, τχ.III, αρ. 

76,77, 78, 79,  17 Υεβρουαρίου – 9 Μαρτίου, 1860,  σελ.281-282, 293-294, 305-307, 317-

319.   

PRITCHARD, Baden, Henry, The photographic studios of Europe (1882), Λονδίνο, 1882, εκδ. 

Piper & Carter.   



[162] 

 

ΡΑΓΚΑΒΗ, Ρ. Αλέξανδρος, Απομνημονεύματα, τομ. ΙΙ, Αθήνα, 1895, εκδ. Γεώργιος 

Κασδόνης.  

ΡΑΥΣΟΠΟΤΛΟ, Β.Δ., Η φωτογραφία: πρακτική μέθοδος προς εκμάθησιν, 

Κωνσταντινούπολη, 1903.  

ROBINSON, A. Robert, Pictorial effect in Photography: Being hints on composition and chiaroscuro 

for photographers, [πρ. έκδ. 1869], Νέα Τόρκη, 1971, εκδ. Helios pawlet, (με εισαγ. του 

Robert A. Sobieszek).   

ROOT, M. A., The Camera and the Pencil, Νέα Τόρκη, 1864, (φωτομηχανική αναπαραγωγή), 

University of Michigan χ.χ.  

ιμ., «Ο Υωτογραφικός χάρτης της ελήνης», στο Η Υύσις, Έτος, Α΄, αρ. 4, 31 Μαρτίου 

1896, σελ. 26-27.   

ΣΕΣΨΝ, Κάρολος, (Charles Cheston), Η Ελλάς τω 1887, εκδ. Βιβλιοπωλείο Διονυσίου 

Νότη  Καραβία, Αθήνα, 1887.  

TRESCA, M., (επιμ.), Visite a l’ Exposition Universelle de Paris en 1855, Παρίσι, 1855, εκδ. 

Librairie de L. Hachette et Cie.   

VALICOURT, E. de, Manuels – Roret: Nouveau manuel complet de photographie sur metal, sur 

papier et sur verre, Παρίσι, 1862, εκδ. Librairie Encyclopédique de Roret.  

VIARDOT, Louis, «Topaz the Portrait-Painter», στο Public & Private Life of Animals, μτφ. 

J. Thomson, Λονδίνο, 1877, [πρ. έκδ. 1842 στα Γαλλικά], σελ.  162-174.  

WALLACE, Alfred, Russel, The Wonderful Century, εκδ. George N. Morang, Σορόντο, 

1898.  

ΦΡΙΣΙΔΗ, Δ., Ονομαστικός κατάλογος των εκθετών και των υποσταλέντων προϊόντων 

και έργων της Ελλάδος εις την εν Παρισίοις Παγκόσμια Έκθεσιν του 1867, Αθήνησι, χ.χ. 

Φ.., ΚΑΣΑΛΟΓΟ των εκθετών της Ελλάδος εν τη Βιέννη Παγκοσμίω Εκθέσει του 1873 και 

των απονεμηθέντων εις αυτούς βραβείων, εκ του Εθνικού Συπογραφείου, εν Αθήναις, 1873.  

 

 

 

 

 

 

 



[163] 

 

ΙΣΟΕΛΙΔΕ 

 http://www.vam.ac.uk/school_stdnts/schools_teach/teachers_resources/image_ide

ntity/portrait_photography/index.html 

 

 http://www.tfaoi.com/aa/6aa/6aa251.htm 

 

 http://www.imageandnarrative.be/ 

 

 http://www.tfoenander.com/photoindex.htm 

 

 http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm 

 

 http://www.photographymuseum.com/believe1.html 

 

 http://brightbytes.com/collection/real_photo.html 

 

 http://www.photographymuseum.com/index.html 

 

 http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/DShistoryindex.htm 

 

 http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/136101 

 

 http://main.uab.edu/show.asp?durki=48203 

 http://www.npg.org.uk/   

 http://www.rleggat.com/photohistory/ 

 http://www.leegallery.com/daguerreotypes.html  

 http://www.metmuseum.org/toah/hi/hi_phpo.htm  

 http://www.midley.co.uk/  

 http://www.historybroker.com/ 

 http://www.americandaguerreotypes.com/  

 http://www.old-picture.com/daguerreotypes/Mayall-Edwin-Jabez-John.htm 

 http://www.answers.com/topic/antoine-claudet  

 http://daguerre.org/resource/texts.html 

 http://www.victorianweb.org/index.html 

 http://www.answers.com/topic/studio-backdrops 

 http://www.daguerreotype.nl/endless%20instant/march_2005.html  

 http://www.geh.org/taschen/htmlsrc1/index.html  

http://www.vam.ac.uk/school_stdnts/schools_teach/teachers_resources/image_identity/portrait_photography/index.html
http://www.vam.ac.uk/school_stdnts/schools_teach/teachers_resources/image_identity/portrait_photography/index.html
http://www.tfaoi.com/aa/6aa/6aa251.htm
http://www.imageandnarrative.be/
http://www.tfoenander.com/photoindex.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm
http://www.photographymuseum.com/believe1.html
http://brightbytes.com/collection/real_photo.html
http://www.photographymuseum.com/index.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/DShistoryindex.htm
http://pandektis.ekt.gr/dspace/handle/123456789/136101
http://main.uab.edu/show.asp?durki=48203
http://www.npg.org.uk/live/search/a-z/artA.asp
http://www.rleggat.com/photohistory/
http://www.leegallery.com/daguerreotypes.html
http://www.metmuseum.org/toah/hi/hi_phpo.htm
http://www.midley.co.uk/
http://www.historybroker.com/
http://www.americandaguerreotypes.com/
http://www.old-picture.com/daguerreotypes/Mayall-Edwin-Jabez-John.htm
http://www.answers.com/topic/antoine-claudet
http://daguerre.org/resource/texts.html
http://www.victorianweb.org/index.html
http://www.answers.com/topic/studio-backdrops
http://www.daguerreotype.nl/endless%20instant/march_2005.html
http://www.geh.org/taschen/htmlsrc1/index.html


[164] 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Συνοπτικός επεξηγηματικός κατάλογος των πρώιμων φωτογραφικών τεχνικών που 

αναφέρονται στο κείμενο με σειρά παλαιότητας. 

 

ΗΛΙΟΓΡΑΥΙΑ:  ονομάστηκε η μέθοδος που εφευρέθηκε από τον N. Niépce γύρω στα 

1826, η οποία ήταν θετική και μεταξύ άλλων δεν εφάρμοζε την τεχνική του λανθάνον 

ειδώλου (βλ. δαγκεροτυπία), γεγονός που συνεπάγεται ότι η φωτοευαίσθητη πλάκα 

εκτίθονταν στο φως κατά την λήψη, μέχρι να σχηματιστεί επάνω της η τελική εικόνα. Αυτό 

είχε σαν συνέπεια την πολύωρη έκθεση της πλάκας στο φως που καθιστούσε εντελώς 

απαγορευτική οιαδήποτε απεικόνιση έμβιας ύλης. Προκειμένου να γίνει φωτοευαίσθητη η 

πλάκα από χαλκό ή γυαλί, ο  Niépce χρησιμοποιούσε μια επίστρωση από άσφαλτο της 

Ιουδαίας που ήταν φωτοευαίσθητο υλικό και την οποία βουτούσε εν συνεχεία σε ένα 

διάλυμα από λάδι λεβάντας, το οποίο έκανε την επιφάνεια της πιο σκληρή στα σημεία που 

δέχονταν το φως.  

 

ΔΑΓΚΕΡΟΣΤΠΙΑ: η δαγκεροτυπική μέθοδος η οποία φέρει το όνομα του εφευρέτη της 

Louis Daguerre, αποτελεί την πρώτη διαδεδομένη μέθοδο φωτογραφίας, που με τη 

ανακάλυψη και χρήση του λανθάνον ειδώλου, μείωσε τους χρόνους έκθεσης της φωτο-

ευαίσθητης πλάκας στο φως, από 8 περίπου ώρες όπου χρειάζονταν η ηλιοτυπία, σε περίπου 

μίση ώρα (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) το 1839, ενώ αργότερα οι χρόνοι μειωθήκαν 

ακόμα περισσότερο. Το λανθάνον είδωλο, η χρήση του οποίου αποτέλεσε έκτοτε τη βάση 

της φωτογραφικής τεχνικής, ήταν το μη ορατό απεικόνισμα που σχηματίζονταν επάνω στη 

φωτοευαίσθητη πλάκα και το οποίο καθίστατο ορατό μέσω της χημικής επεξεργασίας κατά 

τη διαδικασία της εμφάνισης. Συνολικά, η μέθοδος της δαγκεροτυπίας αποτελείτο από τρία 

διαδικαστικά στάδια: την προετοιμασία της χάλκινης πλάκας, η οποία περιελάμβανε το 

σχολαστικό τρίψιμο –λείανση και στίλβωμα και την μετέπειτα επαργύρωση του χαλκού, ο 

οποίος μετατρέπονταν σε φωτοευαίσθητο υλικό μετά την τοποθέτηση του σε ατμούς ιωδίου. 

Την τοποθέτηση της φωτοευαίσθητης χάλκινης πλάκας σε ένα ξύλινο φωτοστεγές κουτί το 

οποίο αποτελούσε την πλάτη της φωτογραφικής μηχανής, την έκθεση της πλάκας στο φως 

και εν συνεχεία, την τοποθέτηση της εντός ενός ειδικά διαμορφωμένου ξύλινου κουτιού με 

τζάμι στη μια του πλευρά από το οποίο κανείς μπορούσε να ελέγξει το στάδιο της 

εμφάνισης. Η φωτοευαίσθητη πλάκα τοποθετείτο εκεί σε γωνία 45 μοιρών και εμφανίζονταν 
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με υδρατμούς υδραργύρου. Τέλος η χάλκινη πλάκα έμπαινε σε ένα άλλο κουτί όπου 

στερεώνονταν με άλατα χλωριούχου νατρίου και εν συνεχεία πλένονταν σε τρεχούμενο 

νερό.   

Η δαγκεροτυπία είχε αρκετές ιδιαιτερότητες που την απομακρύνουν από τις διαδεδομένες 

τεχνικές του 20ου αιώνα: ήταν μοναδικό κομμάτι, το οποίο δηλαδή δεν αντιγράφονταν, ενώ 

παράλληλα το κόστος κατασκευής της ήταν αρκετά υψηλό. Επιπλέον αποτελούσε 

κατευθείαν θετική εικόνα, δε χρειάζονταν δηλ. την μεσολάβηση αρνητικού. Επίσης ήταν 

ιδιαιτέρως ευαίσθητη στη φθορά και για το λόγο αυτό φυλάσσονταν σε ειδικές 

προστατεύτηκες θήκες. Ενώ το θετικό είδωλο που σχηματίζονταν επάνω στη χάλκινη 

πλάκα είχε την ιδιότητα ανάλογα με τη γωνία θέασης να μεταμορφώνεται πότε σε θετική 

και πότε σε αρνητική εικόνα ενώ άλλοτε έμοιαζε απλός με ένα μικρό φορητό καθρέπτη. 

Εντούτοις η ποιότητα της ανάλυσης και η ευκρίνεια της εικόνας ήταν τόση ώστε την 

κατέστησαν για μια και πλέον δεκαετία την πλέον δημοφιλή μέθοδο σε Ευρώπη και 

Αμερική.     

 

ΥΩΣΟΓΕΝΕ ΦΕΔΙΟ & ΚΑΛΟΣΤΠΙΑ: η καλοτυπία υπήρξε η τεχνική που 

αποτέλεσε, κατά μια έννοια, τη βελτιωμένη εκδοχή του φωτογενούς σχεδίου από τον άγγλο 

ευγενή Fox- Talbot και η οποία κατοχυρώθηκε με πατέντα για τις χώρες της Βρετανίας, και 

Γαλλίας -αργότερα και για την Αμερική-, ήδη από το Φεβρουάριο του 1841. Ήταν μια 

εξελιγμένη μέθοδο αποτύπωσης εικόνων μέσω της χρήσης της αρνητικής- θετικής 

διαδικασίες (που αποτέλεσε τη βάση της φωτογραφικής τεχνικής μέχρι και τη ψηφιακή 

εποχή) καθώς και της χημικής επεξεργασίας του λανθάνον ειδώλου. Πιο αναλυτικά η 

διαδικασία περιελάμβανε την προετοιμασία ενός χάρτινου αρνητικού, που με ένα πινέλο 

επαλείφονταν με νιτρικό άργυρο, στέγνωνε και εν συνεχεία βυθίζονταν σε διάλυμα 

ιωδιούχου καλίου. Αφού στέγνωνε και πάλι επιστρώνονταν για άλλη μια φορά με ένα μίγμα 

νιτρικού αργύρου – οξικού και γαλλικού οξέος, και έπειτα τοποθετείτο στη φωτογραφική 

μηχανή για τη λήψη.  

Εν συνεχεία η εμφάνιση γίνονταν και πάλι με τη χρήση πινέλου και ένα μίγμα από νιτρικό- 

αργυρο-οξικο και γαλλικό οξύ. Το αρνητικό έπειτα ξεπλένονταν σε τρεχούμενο νερό και 

στερεώνεται με θειοθεικό νάτριο.  

Το χάρτινο αρνητικό εν συνεχεία, τυπώνονταν εξ επαφής υπό το φως του ηλίου σε χαρτί 

Άλατος (salted –paper print) ευαισθητοποιημένο με νιτρικό άργυρο.   
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Το σοβαρότερο πρόβλημα της καλοτυπίας κατά το 19ο αιώνα ήταν η μειωμένη ευκρίνεια 

του ειδώλου εξαιτίας των ινών του χαρτιού που αποτυπώνονταν στην τελική εικόνα, καθώς 

και το υψηλό κοντράστ που επιτυγχάνονταν από τα χημικά. Και για τον λόγο αυτό η 

εφαρμογής της στην προσωπογραφία ήταν περιορισμένη από τους επαγγελματίες καθώς 

μάλιστα η μέθοδος δεν ήταν απαλλαγμένη από το κόστος των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Προτιμήθηκε όμως από τους ερασιτέχνες, ιδιαιτέρως στη Γαλλία, καθώς και από τους 

ταξιδιώτες φωτογράφους. Άλλωστε ο Fox- Talbot στα τέλη της δεκαετίας του 1840 

επέτρεψε την ελεύθερη χρήση της μεθόδου για μη επαγγελματικούς σκοπούς.  

Το βασικότερο πλεονέκτημα της καλοτυπίας ήταν η παράγωγη πολλαπλών αντιτύπων σε 

αντιδιαστολή με τη δαγκεροτυπία, καθώς και το συνολικά μικρότερο κόστος της.    

 

 

 ΑΛΜΠΟΤΜΙΝΑ: καθώς ένα από τα βασικότερα προβλήματα της καλοτυπίας ήταν η 

ευκρίνεια και η μειωμένη καταγραφή λεπτομερειών, εξ’ αιτίας της χρήσης χάρτινου 

αρνητικού, πολλοί πειραματιστήκαν προκειμένου να λύσουν το πρόβλημα αυτό. Δηλ. είτε 

προσπάθησαν να αντικαταστήσουν το χάρτινο αρνητικό με άλλο υλικό είτε να βελτιώσουν 

την απόδοση του με διαφορές επιστρώσεις, όπως επί παραδείγματι κερί κτλ. Ο ανιψιός του 

Niépce, Abel Nièpce de Saint-Victor μετά από διάφορα πειράματα κατέληξε στη χρήση 

του γυάλινου αρνητικού. Το οποίο μπορούσε να επιτύχει το ίδιο ποσοστό ευκρίνειας της 

εικόνας με τη δαγκεροτυπία ενώ, ταυτόχρονα ήταν δυνατή και η αναπαραγωγή πολλαπλών 

αντιτύπων. Όμως ένα βασικό πρόβλημα της γυάλινης επιφάνειας ήταν ότι δε συγκρατούσε 

το φωτοευαίσθητο χημικό μείγμα και για τούτο έπρεπε να επινοηθεί μια βάση, επάνω στην 

οποία να επαλειφθεί το φωτοευαίσθητο διάλυμα. Ο Abel Nièpce λοιπόν το 1847 

πειραματίστηκε και πέτυχε να σταθεροποιήσει την επιφάνεια του αρνητικού με τη χρήση 

ενός μίγματος από ασπράδι αυγού –αλμπουμίνα- (albumen) με σταγόνες ιωδίου και 

ποτασίου. Εν συνεχεία αφού στέγνωνε πλένονταν με οξικό διάλυμα νιτρικό άργυρο και το 

αρνητικό ήταν έτοιμο για τη λήψη. Μετά, το λανθάνον είδωλο εμφανίζονταν με γαλλικό 

οξύ και τυπώνονταν σε χαρτί άλατος σύμφωνα με τη μέθοδο της καλοτυπίας. Το μεγάλο 

μειονέκτημα της διαδικασίας ήταν η μικρή ευαισθησία των υλικών στο φως και ως εκ του 

τούτου οι μεγάλοι χρόνοι λήψης, που δεν την έκαναν προσιτή στη προσωπογραφία. 

Στις 27 Μαΐου 1850, ο Γάλλος φωτογράφος Blanquart- Evrard που ήδη εργάζονταν με τη 

μέθοδο της καλοτυπίας στη Γαλλία ανακοίνωσε στην Ακαδημία Επιστημών την 

επιτυχημένη εφαρμογής της βάσης αλμουμίνας και στο χαρτί εκτύπωσης.  
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ΚΟΛΛΟΔΙΟ: ή ακριβέστερα η μέθοδος του υγρού κολλοδίου, εφευρέθηκε το 1851 από 

τον Άγγλο γλύπτη και φωτογράφο Frederick – Scott Archer, ο οποίος ανακάλυψε μια νέα 

χημική επίστρωση για το γυάλινο αρνητικό και αντικατέστησε την αλμπουμίνα. Η λέξη 

κολλόδιο προήλθε από την λέξη κόλλα ακριβώς γιατί η κολλώδης υφή της ζελατίνας που 

περιείχε ιωδιούχο ποτάσιο και επικάλυπτε το γυάλινο αρνητικό ως βάση, δεν άφηνε το 

φωτοευαίσθητο υλικό να γλιστρήσει. Το μίγμα ρίχνονταν επάνω στο γυαλί που εν συνεχεία 

αναδεύονταν δεξία –αριστερά έτσι ώστε το χημικό να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια του. 

Αμέσως μετά το γυαλί βυθίζονταν σε ένα διάλυμα νιτρικού αργύρου και η λήψη έπρεπαν να 

γίνει ενώ ακόμα η πλάκα ήταν υγρή, καθώς όταν στέγνωνε έχανε μεγάλο μέρος της 

ευαισθησίας της στο φως. Αμέσως μετά τη λήψη έπρεπε να ακολουθήσει η διαδικασία της 

εμφάνισης, η οποία γίνονταν είτε με πυρογραφικό οξύ είτε θειοσίδηρο. Μετά το αρνητικό 

είδωλο τυπώνονταν σε χαρτί αλμπουμίνας.  

Η μέθοδος αυτή επικράτησε πλήρως το β μισό του 19ου αιώνα, καθώς συνδύαζε πολλά από 

τα πλεονεκτήματα των προγενεστέρων μεθόδων όπως: ευκρίνεια, ταχύτητα λήψης, μείωση 

κόστους κτλ. Το κυριότερο όμως πλεονέκτημα της διαδικασίας ήταν ότι η τελική 

φωτογραφία μπορούσε να αναπαράγεται αενάως δίχως ουσιαστική να μειώνεται η ποιότητα 

των τυπωμάτων, όπως συνέβαινε για παράδειγμα με τη μήτρα των χαρακτικών.  Το βασικό 

ελάττωμα της, το οποίο αποτέλεσε πρόβλημα κυρίως για τους ταξιδιώτες φωτογράφους 

ήταν η αμεσότητα με την οποία έπρεπε να γίνει η όλη διαδικασία έτσι ώστε να μη 

στεγνώσει το κολλόδιο. Το σύνολο των επαγγελματικών στούντιο όμως εφάρμοσαν αυτή τη 

μέθοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 1850 και μέχρι την τελευταία δεκαετία του 19ου 

αιώνα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

Πίνακες  

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας για τα παρισινά φωτογραφεία την 
περίοδο 1847-48, όπως παρατίθενται στο βιβλίο της Α. E. McCauley, Industrial Madness, 
σελ. 49.  
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Πίνακας 2: Πίνακας εσόδων-εξοδων από το Φωτογραφείο A. Claudet, από το βιβλίο των: 
Bernard & Pauline Heathcote, A Faithful Likeness, σελ. 46.  

 

 

 

 

 

 

 Πίνακας 3: Τα μεγέθη και οι διαστάσεις των φωτογραφιών στα τέλη του 19ου αιώνα.  

Cdv 6.40 χ 9.60 εκ.  

Cabinet  10.80 x 16.50 εκ.  

Victoria 8.90 χ 12.70 εκ.  
Salon  17 χ 25 εκ. 
Promenade 19 χ 10.10 εκ.  
Boudoire 13.30 χ 21.60 εκ.  
Imperial  17. 80 χ 25.40 εκ.  
Paris  24. 80 χ 17.15 εκ.  
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Πίνακας 4: Φωτογραφικά είδη και ποσοστά στη Γαλλία από το 1853-1868. 

Είδος/ έτος 1853 1860 1868 

Γυμνά-Académies  

& ηθογραφικές σκηνές 

40% ___ 1.5 % 

Αντίγραφα έργων τέχνης 5.5% 28.5 %  12.7 % 

Προσωπογραφίες 19.9% 43.8%  

(πορτραίτα 

διασήμων) 

32.9% 

Σοπιογραφίες  

/μνημεία-αρχαιοτ. 

37.4 % 5.1% 11.3 % 

τερεοσκοπικές εικόνες  ___ 19.6 % 40.1 % 

 

 

  

Πίνακας 5: Σχηματική απόδοση επιχειρηματολογίας για τη μη καλλιτεχνική φύση του 

φωτογραφικού μέσου. 

 
Φαντασία 

Δημιουργική 
αναπαράσταση 
πραγματικού 

Ζωγραφική Επινόηση  Ανδρικό 
στοιχείο 

 
Μίμηση  

Δουλική 
αναπαράσταση 
πραγματικού 

Δαγκεροτυπία -
φωτογραφία 

Αντιγραφή  Γυναικείο 
στοιχείο 
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικός πίνακας σύνθεσης με ένα πρόσωπο.  

Γενικοί 

τύποι πόζας 

ύνθεση με ένα άτομο: 

Μόνο κεφάλι Μπούστο  Κεφάλι με 

χρήση βινιέτας 

 

Καθιστή πόζα Ημίσωμη  Ολόσωμη   

Όρθια πόζα Ημίσωμη  Ολόσωμη   

 

 

 

 

 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός πίνακας Πολυπρόσωπης σύνθεσης.  

Γενικοί τύποι 

πόζας 

Ομαδική Προσωπογραφία 

Ζεύγη  Ανδρόγυνο Δυο 

Άνδρες  

Δυο 

γυναίκες 

Ενήλικες  

με παιδί 

Δυο 

παιδιά 

Πολυπρόσωπη 

σύνθεση 

Οικογενειακό 

πορτραίτο 

Γαμήλιο 

πορτραίτο 

Δημόσιες 

τελετές 

Σύλλογοι  

 

 

 

 



[172] 
 

 

 

 

Πίνακας 8: Συγκριτική αποτίμηση φωτογραφικών στούντιο στη Σύρο το διάστημα  

1870-1875. 

ύρος : Απογραφή 1870: 

Υωτογραφεία   

Εμπορικός κατάλογος 1875: ύρος : 

                          

Υωτογραφεία  

πυρίδων Βενιός ή πείρος  Βενιός, Σπ.,  οδός  Αγοράς 

Γεώργιος Δαμιανός  Βλαχάκης Α., ομοίως  

Α.Ζ. Βλαχάκης  Δαμιανός Γ., πλατεία        Λεωτσάκου  

Π. Ζαφειρόπουλος  Ελευθερίου, οδός Αγοράς  

 Νικολέσης, Αντ., οδός 

Μεταμορφώσεως  
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Πίνακας 9: Τιμές φωτογραφιών ανά είδος μέγεθος και φωτογραφείο  από το 1851- 1877 

στην Αθήνα.  (Αναλογία φρ. – δρχ.=1.12). 

 

ΦΡΟΝ

Ο 

ΣΟΠ

Ο 

ΕΙΔΟ ΜΕΓΕ

ΘΟ 

ΥΩΣΟΓΡΑΥ

ΕΙΟ 

ΠΟ

ΟΣΗ

ΣΑ 

ΣΙΜΗ 

1851 Αθήνα  Δαγκερ. -- Al. Quinet 1 12, 18 25 

δρχ. 

1859 Αθήνα Αλμουμίνα --- Δημ. 

Κωνσταντίνου 

1 

6 

6 δρχ. 

96 δρχ. 

1860 Αθήνα Στερεοσκο

πική 

φωτογρ.  

 Δημ. 

Κωνσταντίνου 

1 1.25 φρ. 

ή 1.4 

δρχ. 

1860 Αθήνα Κολλόδιο  Cdv  Αθ. Κάλφας  25 αδα 20 δρχ. 

1862 Αθήνα Αντίγραφα  Cdv Φιλ. 

Μαργαρίτης 

1 0.50 

λεπτά 

1872 Αθήνα Αντίτυπα --- Π. Μωραΐτης  67  96 δρχ. 

1875 Αθήνα Κολλόδιο  Cdv Αντώνιος Σέϊμαν  12 αδα  8  δρχ. 

1877 Αθήνα Κολλόδιο  Cdv Γ.Π. Θεοδώρου 12 αδα 6 φρ. ή 

6.72 δρχ. 
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Πίνακας 10: Διακύμανση τιμή μονάδος στην Αθήνα από το 1860-1877. 

ΕΣΟ ΣΟΠΟ ΜΕΓΕΘΟ ΥΩΣΟΓΡΑΥΕΙΟ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

1860 Αθήνα  cdv Αθ. Κάλφας 0.8 δρχ. 

1872 Αθήνα  cdv Π. Μωραΐτης  1 - 1.4 δρχ. 

1875 Αθήνα  cdv Αντ. Σέϊμαν  0.66 δρχ. 

1877 Αθήνα  dcv Γ.Π. Θεοδώρου 0.56 δρχ.  

 

Πίνακας 11:  Διακύμανση τιμή μονάδος από το 1890-1899 στις πόλεις: Αθήνα, Πειραιάς, 

Ερμούπολη.  

ΕΣΟ ΣΟΠΟ ΜΕΓΕΘΟ ΥΩΣΟΓΡΑΥΕΙΟ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

1892 Αθήνα  Φυσικό μέγεθος Γεωργ. 

Μαρκουλάκη 

40 δρχ. 

 

1896 

 

 

Αθήνα  

Cdv 

Victoria 

Cabinet 

 

 

 

Ν. Παντζόπουλος 

2.08 δρχ. 

3.2 δρχ. 

4.8 δρχ.  

1898  Ερμούπολη Cabinet Γ. Ιωάννου  1.3 δρχ. 

 

 

1898 

 

 

Πειραιάς 

Cabinet  

Προτομή 

Ομαδική – άνω 

των 3ων προσώπων 

Μεγεθύνσεις 

(agrandissement) 

 

 

Μιχ. Ζαφειρόπουλος 

«Η Αστραπή» 

1 δρχ.  

1.16 δρχ. 

1.33 δρχ. 

 

20 δρχ.  
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Πίνακας 12: Καταγεγραμμένα φωτογραφεία στην Αθήνα: 1875-1921.   

Έτος έκδοσης υγγραφέας Σόπος υνολικός αριθμός 

καταγεγραμμένων 

φωτογραφείων 

1975 Μιλτ. Μπούκας Αθήνα          9 

1891 Χρ. Μακρίδης Αθήνα        12 

1904 Σ. Κουστουλινός Αθήνα        21 

1910-11 Ν.Γ. Ιγγλέσης  Αθήνα        38 

1921 Κυριεζή- 

Γιαννόπουλου 

Αθήνα        39 

 

 

Πίνακας 13: Ελληνικές συμμετοχές στο τομέα της φωτογραφίας στις Παγκόσμιες 

Ευρωπαϊκές εκθέσεις τις δεκ. 1860-70.  

ΦΡΟΝΟ  ΣΟΠΟ  ΤΝΟΛΟ 

ΕΛΛΙΚΩΝ 

ΤΜΜΕΣΟΦΩΝ 

1861 Λονδίνο ______ 

1862 Λονδίνο     2 

1865  Βερολίνο _____ 

1867 Παρίσι     1  

1873 Παρίσι     3  

1878  Παρίσι     6 
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Πίνακας 14:  Οι βασικές διακρίσεις ανάμεσα σε θηλυκό και αρσενικό στοιχείο.  

Θηλυκό Παθητικότητα Ακινησία Υυσική 

δέσμευση 

Υυσική 

κατάσταση 

Ιδιωτικό Οικογένεια 

Αρσενικό Ενεργητικό Ευκινησία Ελευθερία Πολιτισμός Δημόσιο Κράτος 

 

 





Πανεπιςτήμιο Κρήτησ  

Φιλοςοφική χολή  

Σμήμα Ιςτορίασ – Αρχαιολογίασ 

 

 

 

Μαριάννα Καράλη  

Σίτλοσ Διπλωματικήσ Εργαςίασ:  

Το πρόςωπο και η Εικόνα του: Το Φωτογραφικό Αςτικό Πορτραίτο ςτην 

Ελλάδα Κατά το 19ο αιώνα. 

 

 

 

 

Β΄ Μέρος  

Εικόνες 

 

 

 

 

Α΄ Κύκλοσ Μεταπτυχιακών πουδών ςτην Ιςτορία τησ Σέχνησ 

Επιβλέπων Καθηγητήσ: Ευγένιοσ Δ. Ματθιόπουλοσ 

 

 

 

Ρέθυμνο: επτέμβριοσ 2009   

 



ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 1: Συνεδρίαση των μελών της Ακαδημίας των Επιστημών & των Καλών Τεχνών στις 19 

Αυγούστου 1839. Στο βήμα διακρίνονται από αριστερά οι: Arago, Daguerre, Isodore Niepce, 
Συλλογή Gernsheim, Πανεπιστήμιο του Τέξας. 

 



        

Εικ.2:Σχέδιο του Edme Quenedey, που απεικονίζει το μηχανισμό του Φυσιογνωμογράφου, 1786, 
Εθν. Βιβλιοθήκη, Παρίσι.  

Εικ.3: Χαρακτικό του R. Schellenberg που απεικονίζει τον τρόπο σχεδιασμού της σιλουέτας.  

 

                      

Εικ. 4, 5: Σιλουέτες από το βιβλίο του J.K. Lavater και, Γυναικείο πορτραίτο, με τη μέθοδο του 

Παντογράφου.  

               

Εικ. 6, 7: John Ramage, Garrit, Van Horne, 1784, Μινιατούρα- μενταγιόν, Ανδρικό πορτραίτο με 
τη μέθοδο του Φυσιογνωγράφου.  



 

 

 

 

 

 

    

 

                                                            

Εικ. 8: Jeremiah Meyer, Πορτραίτο επάνω σε πιάστρα για  μαλλιά, Μινιατούρα, 18ος αιώνας, 
Victoria & Albert Museum, Λονδίνο.   

Εικ. 9: Αγνώστου, Χρυσό δακτυλίδι με πορτραίτο, Μινιατούρα, 18ος αιώνας, Victoria & Albert 
Museum, Λονδίνο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   

Εικ. 10: W. H. Fox – Talbot, Οι C. E. & R., 13 Οκτωβριου 1840, Καλότυπία, Lacock Abbey, 
Αγγλία, από το βιβλιο: Gail Buckland, Fox Talbot and the Invention of Photography.  
 
Εικ. 11: W. H. Fox – Talbot, Η κυρία Amèl, 13 Οκτωβριου 1840, Καλοτυπία, Lacock Abbey, 
Αγγλία, από το βιβλιο: Gail Buckland, Fox Talbot and the Invention of Photography.  

 

                                          

 
Εικ. 12: W. H. Fox – Talbot, Η Constance, 10 Οκτωβρίου 1840, Καλοτυπία με μπλε γυαλι, 
Lacock Abbey, Αγγλία, από το βιβλιο: Gail Buckland, Fox Talbot and the Invention of 
Photography.  
 



 

 

 

 

                        

Εικ. 13: John W. Draper, Η Dorothy Draper, Δαγκεροτυπία, 8.89 x 6.35 εκ, 1840, Βιβλιοθηκη 
Πανεπιστημίου Νεας Υορκης, Η.Π.Α. 

 



                                       

Εικ. 14: Richard Beard, Η Maria Edgeworth, Δαγκεροτυπία, 1841, Λονδίνο, National Portrait 
Gallery.    

Εικ. 15: Richard Beard, Ο Sir Robert Joseph Phillimore, Δαγκεροτυπία, 51 x 64 μμ, δεκ. 1840, 
Λονδίνο, National Portrait Gallery.  

 

                    

 

           

Εικ.16: Richard Beard, Πορτραίτο κυρίας, Δαγκεροτυπία, 1842, Συλλογή Gernsheim, Κέντρο 
Ανθρωπιστικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο του Tέξας, Austin.  

Εικ. 17: Richard Beard,  O William Henry  Fox Talbot, Δαγκεροτυπία, 1842 περ., Συλλογή Fox 
Talbot, Μουσείο Επιστημών, Λονδίνο.  

                             



 

Εικ. 18: Richard Beard, Ο J. Fr. Goddard, Μάιος 1841, Δαγκεροτυπία, 51 x 64 μμ., Λονδίνο, Ιδ. 

Συλλογή. 

 

Εικ. 19: Antoine Claudet , Πορτραίτο γυναίκας με γυαλί ανάγνωσης, 1845 περ., Δαγκεροτυπία, 5.7 

x 7.0 εκ., Συλλογή Gernsheim, Πανεπιστημίο του Τέξας. 

 

 



 

 

Εικ. 20: Antoine  Claudet, O William Henry  Fox Talbot, Δαγκεροτυπία, 1844 περ., Συλλογή Fox 

Talbot, Μουσείο Επιστημών, Λονδίνο. 

 

 



 

Εικ. 21: Antoine Claudet, Πορτραίτο κυρίας, 1845 περ., Δαγκεροτυπία, Συλλογή Gernsheim, 

Κέντρο Ανθρωπιστικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο του Tέξας, Austin. 

 

Εικ. 22: Louis & August Bisson, O Honore de Balzac, 1842, Δαγγεροτυπία, Παρίσι, 

http://www.v1.paris.fr/musees/Balzac/collections/oeuvrehist/daguer.htm 

http://www.v1.paris.fr/musees/Balzac/collections/oeuvrehist/daguer.htm


 

Εικ. 23: Louis & August Bisson, Ο Frederic Chopin, 1849 περ., Δαγγεροτυπία, Παρίσι, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Auguste_Bisson 

                         

 

 

 

Εικ. 24: Ανώνυμος, Άντρας με ανοικτό στόμα, 1850 αρχές(;), Δαγκεροτυπία, 9.4x7.3 εκ., Παρίσι, 

The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis-Auguste_Bisson


                       

 

Εικ. 25: Eugene de Boeuf, Αυτοπροσωπογραφία με βούρτσα, 1840 περ., Δαγκεροτυπία, 15x10 εκ., 

Συλλ. J. G. Bouchard. 

 

Εικ. 26: Marie - Charles - Isidore  Choiselat,  Ο Stanislas Ratel, 1843-45, Δαγκεροτυπία, 21.3x16.0 

εκ., Musee Carnavalet, Παρίσι. 



                             

 

                                        

Εικ. 27: Ανώνυμος, Νεαρός άντρας σε στούντιο καλλιτέχνη, 1845-50 περ., Δαγκεροτυπία, 10.5x8.0 

εκ., Departement des Estampes et de la Photographie, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας, Παρίσι. 

 

            

Εικ. 28: C. F. Stelzner, Πορτραίτο άνδρα, 1848 περ., Δαγκεροτυπία, 7.2 x 9.7 εκ., Δημοτική 

Πινακοθήκη, Αμβούργο. 



 

                                                                               

Εικ. 29: C. F. Stelzner, Πορτραίτο άνδρα, 1850 περ., Δαγκεροτυπία, 7.2 x 9.2 εκ., Δημοτική 

Πινακοθήκη, Αμβούργο. 

                    

   

Εικ. 30: Carl F. Stelzner, Η μητέρα Albers, 1850 περ., Δαγκεροτυπία, Αμβούργο, 

http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Photos/portraits-pause-longue-

sujet_18514_1.htm 

http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Photos/portraits-pause-longue-sujet_18514_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Photonumerique/Photos/portraits-pause-longue-sujet_18514_1.htm


 

Εικ. 31: J. C. Schall, Πορτραίτο γυναίκας, 1843, Δαγκεροτυπία, Βερολίνο, Ιδ. Συλλογή. 

 

 

Εικ. 32: J.J.J. Grandville, ο Τοπάζ φωτογράφος – πορτραίτων, χαρακτικό από τη συλλογή 
διηγημάτων: Public & Private Life of Animal, 1842. 



 

Εικ. 33:George Cruikshank, Τα φωτογραφικά φαινόμενα ή η νέα σχολή της ζωγραφικής 
προσωπογραφίας, ξυλογραφία, 1842. 

 

 

 

Εικ. 34. Ανώνυμος, Σκηνή από το Studio του R. Beard: Ο Jabez Hogg φωτογραφίζει τον W. S. 
Jonston, Δαγκεροτυπία, 1840 περ., Λονδίνο 

http://www.nationalmediamuseum.org.uk/Collections/Collection_Detail.asp?ItemID=45 

http://www.nationalmediamuseum.org.uk/Collections/Collection_Detail.asp?ItemID=45


 

Εικ. 35: Marcelin, 'Η μηχανική καρέκλα' στο φωτογραφικό στούντιο 'Μπείτε στο πόνο- κόπο να 
καθίσετε, παρακαλώ!' - Kraus, 1978), 1851, Παρίσι, Journal pour Rire, 1875, Journal Amusant. 

 

 

 

 

 

          

Εικ.36: Χειρισμός πελατών από τους φωτογράφους - 'Trying', 06-05-1865, Λονδίνο, Punch, 
Arizona State University (Bill Jay 1989). 

 

 

 

 



          

Εικ. 37: Δυο μηχανές της δεκ. του 1860 με τέσσερις και εννέα φακούς αντίστοιχα, για λήψεις cdv. 

 

        

               

Εικ. 38: Δυο τυπωμένα αρνητικά από το εργαστήρι του Disdèri, τη δεκ. 1860. Συλλογές: George 
Eastman House,Rochester, Νέα Υόρκη, και Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, Παρίσι. 



 

      

Εικ. 39: Εσωτερική όψη, μικρών διαστάσεων, άλμπουμ της δεκαετίας του 1860.  

         

Εικ. 40:Ανώνυμος, Προαστιακό Γαλλικό στούντιο, περ.1865, Αλμπουμίνα από αρνητικά  
κολλοδίου-χαρτιού, cdv, Εθνική βιβλιοθήκη, Παρίσι. 

 

                                

Εικ. 41: Honore Daumier, Η φωτογραφίας δίχως χρώμα, 1844, Παρίσι, από τη σατυρική 
εφημερίδα Charivari. 

 



     

Εικ. 42: Τα πλατό από το δεύτερο στούντιο του Disdéri, 1865, Μουσείο των Επιστημών, Λονδίνο. 

 

                 

                                                                                          

 

Εικ. 43: Από το εσωτερικό του στούντιο του Disdéri, 14-02-1860, ξυλογραφία, Le Monde illustre, 
Ιδ. Συλλογή. 

Εικ. 44: Πινακοθήκη Δαγκεροτυπίας των αδερφών Meade, 1854, Μπρόντγουεϊ, Νέα Υόρκη, 
Χαρακτικό, στο Gleason's Pictorial Drawing -room Companion Βοστώνη. 

 



                

Εικ. 45: Gustave le Gray, Το ατελιέ του Nadar στην οδό των Καπουτσίνων αρ.35, 1860 περ. 
Γαλλία, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

 
 

 

 

 

 

      

Εικ.46: Raudniz, Δωμάτιο όπου κολλούσαν σε χαρτόνια τις στερεοσκοπικές φωτογραφίες, 
Στερεοσκοπική φωτογραφία, 1858 περ., Εθνική βιβλιοθήκη της Γαλλίας. 

 
 

 
 



                   

Εικ. 47: Όρθια και καθιστη ποζα, εικονογραφιση από το εγχειριδιο του Price.  

       

  

         

Εικ. 48: Συνδυασμοί και πόζες από την εικονογράφηση του εγχειρίδιου του De la Blanchére.   

 



 

                                

Εικ. 49: Olympe Aguado, Αυτοπροσωπογραφία στο δικό του στούντιο, Παρίσι, 1855 περ., 
Κολλόδιο, Συλλογή Εθνικής Βιβλιοθήκης, Παρίσι. 

Εικ. 50: Γελοιογραφία, Η Αλήθεια μα όχι ολόκληρη - 'Artful',  18-01-1862, Λονδίνο, Punch, 
Arizona State University. 

 

                  

 

Εικ. 51: Φ. Μαργαρίτης. Όμιλος καθηγητών του Σχολείου των Τεχνών: από αριστ.: Ι. Μίνδλερ, 
Αγ. Τριανταφύλλου, Γ. Φυτάλης, Γρ. Γ. Παπαδόπουλος, Στ. Σταυρινάκης. Καθ.: Ξ. Λάνδερερ, Ξ. 
Π. Ιωαννίδης, 1856 περ., Χαρτί άλατος, 0.174 x0.,214 μ. Ε.Π.Μ.Α.Σ.  



 

Εικ. 52: Simpson ή Melton Prior, Ξυλογραφία- το εργαστήρι του Π. Μωραΐτη - London  Ill. 
News 1875. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Εικ. 53: Παράδειγμα γυάλινης κατασκευής κατάλληλης για φωτογραφικό στούντιο από το 
εγχειρίδιο του Thomas Fr. Hardwich 1873. 

 



 

Εικ. 54: John Mayall, Ο πρίγκιπας Αλβέρτος δούκας του Εδιμβούργου, 1861, cdv, Λονδίνο, με 

σφραγίδα του Π. Μωραΐτη, Συλλογή Ευσταθίου Ε. Στρατίλη. 

 

 

 

 

Εικ. 55: John, Edwin Mayall, Ο Πρίγκιπας Αλφρέδος Δούκας του Εδιμβούργου, 1861 περ.,  cdv, 

Λονδίνο, National Portrait Gallery, Λονδίνο. 



                                    

Εικ. 56: Ξενοφών Βάθης, Η Όλγα σε νεαρή ηλικία, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Φ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.   

Εικ. 57: Αφοί Τυφόξυλοι, Η Όλγα σε νεαρή ηλικία, 1865 περ., cdv,  Βιέννη, Φ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

 

 

                      

Εικ. 58: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας με ενδυμασία Αμαλίας, [Βασιλική Δ. Χατζίσκου], 
1860 περ. cdv, Αθήνα, Φ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 59: Ανώνυμος, (αποδ. Π. Μωραΐτη) Η Βασιλική Δημ. Χατζίσκου με φορεσιά εποχής Όθωνος, 
1870 περ., cdv, Αθήνα, Φ.Α.Μ.Μπ.  



 

Εικ. 60: Φωκίων Δ. Παπαμήτρος, Γυναικείο πορτραίτο, 1890 περ., cabinet, Αθήνα, Φ.Α.Μ.Μπ., 
(Αντίγραφο από παλαιότερη cdv, του Π. Μωραΐτη). 

 

 

    

 

Εικ. 61: Γελοιογραφία στην εφημερίδα το Σκρίπ, 26 Σεπτεμβρίου 1893. 

 



      

Εικ.62: Και Honoré Daumier, Φωτογραφία: η νέα μέθοδος για την απόκτηση της μεγαλειώδους 
πόζας, 1856, Συλλογή SFP. 

 

 

 

                                                                          

Εικ. 63: Τα εξώφυλλα των δυο πρώτων γνωστών έως σήμερα φωτογραφικών εγχειριδίων στην 
ελληνική γλώσσα. 

 



               

Εικ. 64: Βruno Braquehais, Σπουδή γυμνού-académies, 1853, Αλμπουμίνα, 24.8 χ20 cm, Γαλλία, 
Συλλ. Marie-Therese & An. Jammes. 

Εικ. 65: Βruno Braquehais, Σπουδή γυμνού-académies-αρ. 5, 1854, Γαλλία, Εθν. Βιβλιοθήκη 
Παρίσι. 

 

                                    

Εικ. 66: Βruno Braquehais, Σπουδή γυμνού-académies με πέπλο, 1853, Αλμπουμίνα, 26.2x20.1 cm, 

Γαλλία, Συλλ. Marie-Therese & An. Jammes. 



 

Εικ. 67:  Henry-Peach Robinson, Όταν τελειώνει η εργασία της ημέρας, 1877, αλμπουμίνα, 

Λονδίνο, Μουσείο P. Getty. 

 

Εικ. 68: Γεώργιος Μαργαρίτης, Προσωπογραφία κυρίας, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 65x44εκ., 

Ε.Π.Μ.Α.Σ. 



 

Εικ.69: Γεώργιος Μαργαρίτης, Προσωπογραφία κυρίας με φτερό, περ. 1850, Λάδι σε μουσαμά, 

58x46 εκ., Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη, Ε.Π.Μ.Α.Σ. 

 

 

Εικ. 70: Φίλλιπος Μαργαρίτης, Η μούσα Ευτέρπη, Ελαιογραφία σε μουσαμά, 95x79 εκ., 

Ε.Π.Μ.Α.Σ. 



                                                                            

Εικ. 71: Φραντσέσκο Πίτζε, Προσωπογραφία ευγενούς με την Ακρόπολη και το Θησείο στο βάθος, 

1850 περ., Λάδι σε μουσαμά, 82x65εκ., Συλ. Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη, Ε.Π.Μ.Α.Σ. 

 

  

Εικ. 72: Παύλος Προσελάντης ο νεότερος, Προσωπογραφία Γεωργίου Αβέρωφ, 1888, Λάδι σε 

μουσαμά, 200x125 εκ. Πινακοθήκη Αβέρωφ. 



Οι τύποι της Φωτογραφικής Σύνθεσης:  

 

                           

Εικ. 73: Α. Α. Disderi, O Ναπολέων Γ΄, 1870 περ. (1860 περ.), cdv, Παρίσι, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 74: Disderi & Cie, Πορτραίτο του Αυτοκράτορα Ναπολεών Γ΄, 1860 περ., Αλμπουμίνα- cdv, 
11,4 x 6,4 εκ., Μουσείο J. Paul Getty, Λος Άντζελες. 

 

 

Εικ. 75: Mayer & Pierson, Ο Ναπολέων ΙΙΙ, 1860 περ., αλμπουμινα, 32.5 x 24.2 εκ., υλλ. George 
Eastman House, Rochester, Νέα Τόρκη. 



                   `  

Εικ. 76: Camille Silvy, Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, 1860 περ., cdv, Λονδίνο, 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?pagetype=home&typeID=3 

Εικ. 77: Allan Ramsay, Ο Βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ της Αγγλίας, 1761-1762, Λάδι σε καμβά, Εθν. 
Πινακοθήκη, Λονδίνο. 

 

 

Εικ. 78: Jabez Edwin Mayall, Ο Βασιλιάς Αλβέρτος, 1860 περ., cdv, Λονδίνο, 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?pagetype=home&typeID=3 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?pagetype=home&typeID=3
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?pagetype=home&typeID=3


                                       

Εικ. 79: Ανώνυμος, (αποδ. Π. Μωραΐτης), Ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ της Ελλάδος, 1863 περ., cdv, 
χ.τ., Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. [π.δ.] 

Εικ. 80: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο νεαρού άνδρα, χ.χ. [1863 περ.], cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 
[π.δ.] 

 
 

 

 

Εικ. 81:  Π. Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1868 περ., cdv, Αθήνα, Υ. Α. Ε. Λ. Ι. Α. [π.δ.] 



                 

Εικ. 82: Bingham, Πορτραίτο ενός όρθιου άνδρα, 1865 περ., Αλμπουμίνα, cdv, 10,5 x 6,3 εκ., Ιδ. 
υλλογή. 

Εικ. 83: Mayer & Pierson, Πορτραίτο άνδρα, 1865 περ., Αλμπουμίνα, cdv, 10,5 x 6,3 εκ., υλλ. 
George Eastman House, Rochester, Νέα Τόρκη. 

 

 

Εικ. 84: Ανδρική μόδα από το περιοδικό Gazette of Fashion, 1859, Δημοτική βιβλιοθήκη Νέας 

Τόρκης, Παράρτημα εκτυπώσεων, Ιδρύματα Astor, Lenox & Tilden. 



 

Εικ . 85: Ανδρι κή μόδα από το περιοδικό Harper's Weekly του  1865. 

 

 

 

 

Εικ . 86: Ανώνυμος , (αποδ . Π. Μωραΐτη ), O Γεώργιος  Α΄ , 1865 περ ., Aλμπουμίνα, 21.0 x 17.5 εκ. , 
χ.τ., Φ.Α.ΕΛ .Ι.Α, [π.δ.] 

 



 

Εικ. 87: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α,́ χ.χ., cdv, Αθ ήνα, Φ. Α. Ε. Ι . Μ. 

 

 

Εικ. 88: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Βασιλιάς Γεώργιος Α,́ 1868 περ., Αλμπουμίνα, χ.τ., Φ.Α.Μ.Μπ. 



 

 

 

 

 

 

Εικ. 89: Ξενοφών Βάθης, Ο Γεώργιος Α΄, χ.χ. (1865-68 περ.), cdv, Αθήνα, Ε.Π.M.Α., [π.δ.] 

 

 

 

 

                         



 

 

 

 

 

Εικ. 90: Πέτρος Μωραΐτης , Πορτραίτο άνδρα , 1863, cdv, Αθ ήνα,  Συλλ . Άλκη Ξανθ άκη . 

 



 

Εικ. 91: Antoine Samuel Adam-Salomon, Αυτοπροσωπογραφία,  1860 περ. , Αλμ πουμίνα  (;) 23.3 x 

19.5 εκ., Γαλλία, Συλλ. George Eastman House. 

 

 

Εικ. 92: Southworth & Hawes, Ο Rufus Choate, 1850 περ., Δαγκ εροτυπία, Βοστώνη,  
Μητροπολιτικό Μουσείο Νέας Υόρκης, Η.Π.Α. 



 

 

Εικ. 93: Ανώνυμος, Πορτραίτο ηλικιωμένου άνδρα, 1857 περ., Αμβροτυπία, 10.2x12.7, χ.τ. 

υλλογή Gernsheim, Austin Σέξας. 

 

Εικ.94: Pompeo Batoni, Πορτραίτο του John Talbot , 1773, Λάδι σε καμβά, Μουσείο J. Paul 

Getty, Λός Άντζελες. 



 

Εικ. 95: Pompeo Batoni, Ο Sir Gregory Page-Turner, 1768-69, Λάδι σε καμβά, Manchester Art 

Gallery. 

 

 

Εικ. 96: Αριστείδης Οικονόμου, Ο αρχαιολόγος, χ.χ., Λάδι σε μουσαμά, 151 x 120 εκ., 

Ε.Π.Μ.Α.. 



                                                                              

                          

Εικ. 97: Απόστολος Λάτσης, πυρίδων Ρώμας, 1881, Λάδι σε μουσαμά, Ζάκυνθος, Αρχοντικό Δ. 

Ρώμα. 

 

             

Εικ. 98: Γ. Ιακωβίδης, πύρου Μερκούρη, 1914, Λάδι σε μουσαμά, 100 x 75 εκ., Πινακοθήκη 

Δήμου Αθηναίων. 



         

Εικ . 99: Πέτρος  Μωραΐτης , Πορτραίτο  ένστολου  άνδρα , χ.χ. (1863 περ .), cdv, Αθ ήνα , Συλλ . Νίκ . 
Πολίτη , [π.δ .] 

Εικ. 100: Allan Ramsay, Πορτραίτο  άνδρα, 1750 περ. , Λάδι σε Καμβά, 743 x 609 μμ., Auckland 
Art Gallery, Νέα Ζηλανδία.  

 

 

Εικ. 10 1: James, Moore, Wayne, Πορτραίτο Γερουσιαστή από την πολιτεία τη ς Τζώ ρτζια,, 1850, 
Δαγκ εροτυπία, Η.Π.Α. http://www.old-picture.com/daguerreotypes/James-Moore-Wayne.htm 

http://www.old-picture.com/daguerreotypes/James-Moore-Wayne.htm


 

Εικ. 102: Ανώνυμος, Νεαρός άντρας με ναργιλέ, 1845-55, Δαγκεροτυπία, 15.0 x 10.7 εκ., Γαλλία, 

Μουσείο J. Paul Getty, Λος Άντζελες. 

 

 

Εικ. 103: Marcus- Aurelius Root, Πορτραίτο ευγενή, 1846 περ., Επιχρωμ. δαγκεροτυπία, Αμερική, 

Μουσείο J. P. Getty, Λος Άντζελες. 



                                            

Εικ. 104: Alophe, Πορτραίτο ανώνυμου άνδρα, 1860 περ., Αλμπουμίνα από αρνητικό κολλοδίου, 

27.7 x 19.4 εκ., υλλογή Hetzel U.N.M. Βιβλιοθήκες. 

 

            

Εικ. 105: Nadar, O Charles Baudelaire, 1855 περ., Φαρτί άλατος από αρνητικό κολλοδίου-χαρτιού, 
Εθν. Βιβλιοθήκη, Παρίσι. 

Εικ. 106: Nadar, O Theophile Gautier, 1858 περ., χαρτί άλατος από αρνητικό κολλοδίου-χαρτιού, 
J.Paul Getty Museum, Malibu, Καλιφόρνια. 



         

Εικ. 107: Nadar, O Francois Guizot, 1857, Κολλόδιο, Παρίσι, Εθ νική Βιβλιοθ ήκη, Παρίσι.  

Εικ.  108: Nadar, O Pierre-Clement-Eyge Pelletan, 1855 περ. , Κερωμένο χαρτι άλατος από 
αρνητικό κολλοδίου,  23.1 x 18.4 εκ. , Παρίσι, Συλλογή Gerard -Levy, Παρίσι.  

 

 

       

Εικ. 109: Nadar, O Jean Journet, 1855-56 περ. , Χαρτί άλατος από αρνητικό κολλοδίου -χαρτιού,  
Παρίσι,  Εθ νική βιβλιοθ ήκη, Παρίσι.  

Εικ. 110: Mattia Pretti, Το μαρτυρίο του Αγ. Στεφάνου, 1657 περ. , Λάδι σε Καμβά, 240 x 169 εκ.  
Μουσείο Capodimonte, Νάπολη.  



 

Εικ. 111: Guido Reni,  Η μετανοούσα Μαγδαληνη, 1633, Walters Art Museum, Βαλτιμόρη. 

 

                         

Εικ. 112: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Κ. Κοντογιάννης, χ.χ. (1868 -69 περ.), cdv, Αθήνα, υλλ. Νικ. 
Πολίτη, [π.δ.] 

Εικ. 113: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Δημήτριος Ορφανίδης., χ.χ. (1862 - 64 π), cdv, χ.τ., υλλ. Νικ. 
Πολίτη. 

 



                    

Εικ. 114: Π. Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.] 
Εικ. 115: Π. Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1870 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.     
 
 
 

                           

Εικ. 116: Ξ. Βάθης, Άνδρας με στρατιωτική στολή, 1870 περ., Επιχρωματισμένη cdv, Αθήνα, υλλ. 
Αλ. Ξανθάκη. 

Εικ. 117: Π. Μωραΐτης, Ο Μάρκος Ρενιέρης, χ.χ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ.  



 

                       

Εικ. 118: Ξενοφών Βάθης, Πορτραίτο άνδρα, χ.χ., cdv, Αθήνα, υλλ. Νικ. Πολίτη, [π.δ.] 

Εικ. 119: Γεώργιος Δαμιανός, Πορτραίτο άνδρα, 1870 περ., cdv, ύρος, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

 

      

Εικ. 120: Hermann Biow, Ο Alexander von Humbolt (1769-1859), 1847, Δαγκεροτυπία, 
Γερμανία, http://www.oppisworld.de/zeit/biograf/humboldt.html  

Εικ. 121: Antoine Claudet, Πορτραίτο του Michael Faraday (1791- 1897), αρχές δεκ. 1840, 
Δαγκεροτυπία, Λονδίνο, http://www.mhs.ox.ac.uk/cameras/item61.htm   

http://www.oppisworld.de/zeit/biograf/humboldt.html
http://www.mhs.ox.ac.uk/cameras/item61.htm


 

Εικ. 122: Southworth & Hawes, Ο A. Southworth, 1848 περ., Δαγκεροτυπία, Βοστώνη, υλλογή 
Eastman House, Η.Π.Α. 

 

              

Εικ. 123: Thomas Annan, Ο James Roberton (Plate XV from The Memorials of the Old College 

of Glasgow), 1865-71 περ., Kάρβουνο από αρνητικό κολλοδίου, 21.0 x 15.6 εκ., υλλογή Sam 

Wagstaff, Νέα Τόρκη.  

Εικ. 124: Elliot & Fry, Ο Thomas Carlyle, 1865 περ., Aλμπουμίνα και αρνητικό κολλοδίου, 20.2 x 

14.6 εκ., National Portrait Gallery, Λονδίνο. 



           

Εικ.125:  Nadar, Ο Victor Hugo, 1883 περ., χ.τ., Caisse Nationale des Monuments Historiques et 

des Sites, Παρίσι. 

Εικ.126: Antoine Samuel Adam-Salomon, Ο Jules Armand Stanislas Dujaure, Galerie 

Contemporaire, 1878, Παρίσι, υλλ. George Eastman House, Rochester, Νέα Τόρκη.  

 

       

Εικ. 127: Julia Margaret Cameron, Ο Philip Stanhope Worsley, 1866 περ., Αλμπουμίνα, από το 
βιβλίο: Joanne Lukitsh, Julia Margaret Cameron 55s, εκδ. Phaidon, 2001.   

Εικ. 128: Julia Margaret Cameron, Ο Sir John Herschel, 1867 περ., Αλμπουμίνα, Αγγλία, Μουσείο 
J. P. Getty, Λός Άντζελες. 



                 

Εικ. 129: Julia Margaret Cameron, Ο Thomas Carlyle, 1867 περ., Αλμπουμίνα, Αγγλία, από το 
βιβλίο: Joanne Lukitsh, Julia Margaret Cameron 55s, εκδ. Phaidon, 2001. 

Εικ. 130: Julia Margaret Cameron, Ο Thomas Carlyle, 1867, Αλμπουμίνα, 36.4 x 25.8 εκ., Αγγλία, 
The J. Paul Getty Museum, Λός Άντζελες. 

 

 

 

Εικ. 131: Julia Margaret Cameron, Ο Καθηγητής Jowett, 1864, Αλμπουμίνα, 26.5 x 21.6 εκ., 

Αγγλία,  Μουσείο J. Paul Getty, Λος Άντζελες. 



       

Εικ. 132: Ανώνυμος, (αποδ. Phillibert Perraud & Μαργαρίτης Υίλιππος), Ο Όθων, πρώτος βασιλιάς 
του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, 1849 περ., Δαγκεροτυπία, 11 x 8.5 εκ., Αθήνα, Υ.Α.E.I.M.  

Εικ. 133: Σων ιδίων, Ο αγωνιστής της επανάστασης Παναγιώτης Ναούμ, Δαγκεροτυπία, Αθήνα, 
1846 – 47 περ., υλλ. Ιωάννας Νικολαροπούλου – Γραφάκου.  

                                   

 

 

 

Εικ. 134: Ανώνυμος, Ο Μιχαήλ Μελάς, 1850 περ., Δαγκεροτυπία, 9 x 7 εκ., Αθήνα, υλλ. 

Νικόλαου Ρωκ – Μελά. 



                   

Εικ.135: Υίλιππος Μαργαρίτης, Πορτραίτο άνδρα, χ.χ. (δεκ.1860), Φαρτί άλατος, Αθήνα, 

Ε.Π.Μ.Α.., [π.δ.] 

Εικ. 136: Υ. Μαργαρίτης & Ι. Κωνσταντίνου, Ο πυρίδων Σρικούπης, χ.χ. (δεκ.1870), cdv, Αθήνα, 

υλλ. Νίκ. Πολίτη. 

 

   

Εικ. 137: Δημ. Κωνσταντίνου, Πορτραίτο άνδρα, 1868 περ., Αθήνα, υλλ. Α. Ξανθάκη.  

Εικ. 138: Δημ. Κωνσταντίνου, Ο Κανάρης, 1858 περ., Φαρτί άλατος, Αθήνα, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη.  



                            

Εικ. 139:  Ξενοφών Βάθης, Ο Αντώνιος Περίτσης, 1860 περ., cdv,  Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. [π.δ.]  

Εικ. 140: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, δεκ. 1860, cdv, χ.τ., Υ.Α.Ε.Ι.Μ.  

 

 

                             

Εικ. 141: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Πάνος Κορωναίος, 1870 περ., cdv, Αθήνα, υλλ. Λάμπρου 
Κωστακιώτη. 

Εικ. 142: Π. Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1860- 63 περ., cdv, Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α., [π.δ.] 



                

Εικ. 143: Πέτρος  Μωραΐτης,  Πορτραίτο άνδρα , 1865-66 περ. , cdv, Αθ ήνα, Συλλ . Νίκ ος  Πολίτη, 
[π.δ. ] 

Εικ. 144: Πέτρος  Μωραΐτης , Ο  Στρ ατηγός  Αρτέμ ιος, 1862, cdv, Αθ ήνα, Συλλ. Άλ .  Ξανθ άκη.  

 

 

 

 

Εικ. 145: Φωτογραφικό στούντιο γύρω στα 1893. Λήψη προσωπογραφίας βινιέτας.  

 



                                                   

Εικ. 146: Ξ. Βάθης, Πορτραίτο άνδρα, 1863 περ. (1861 περ.), cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 147: Ξ. Βάθης, Πορτραίτο άνδρα, χ.χ. (1860 δεκ.), Αθήνα, υλλ. Ν. Πολίτη, [π.δ.] 

 

 

 

                             

Εικ. 148: Winsel Bobo, Η Cornely Rudolph, 1860 δεκ., cdv, Μόναχο, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 149: Αφοι Συφόξυλοι, Πορτραίτο άνδρα, 1865 περ., cdv, Βιέννη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  



                                

Εικ. 150: πυρίδων Βενιός, Πορτραίτο άνδρα, χ.χ. (1870 περ.), cdv, ύρος,  Ι.Α.Μ.ΜΠ., (υλλ. Θ. 
Μίντζα), [π.δ.] 

Εικ. 151: Γεώργιος Κολόμβος, Ο ώτος Μολοσσός, 1870 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

 

 

 

 

Εικ. 152: Υ. Μαργαρίτης, & Ι. Κωνσταντίνου, Πορτραίτο άνδρα, 1870 δεκ., cdv, Αθήνα, Ιδ. 

υλλογή, [π.δ.] 



                            

Εικ. 153: Α.Ζ. Βλαχάκης, Πορτραίτο άνδρα, 1880 περ., cdv, ύρος, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 154: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Κύριος Μεσσάλας(;), χ.χ. (1865 - 68 περ.), cdv, Αθήνα, 
Ε.Π.Μ.Α.., [π.δ.] 

 

 

                                      

Εικ. 155: Benque Fotografia, Ο Ανδρέας υγγρός, 1867, cdv, Σεργέστη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 156: A. Liebert, Ο Αθανάσιος Βερναρδάκης, 1868, cdv, Παρίσι, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.   



                          

Εικ. 157: Αδελφές Κάντα, Ο Δημήτριος Βερναρδάκης, 1890 περ., cdv, Αθ ήνα,  Μουσείο 
Φωτογραφίας Συλλ. Χρήστου Καμ ελκ έρη.  

Εικ. 158: C. Boehringer, Ο Κωνσταντίνος  Μουρούζης, 1895 περ. , cdv, Αθ ήνα,  Φ.Α.Ε.Λ.Ι.Α .   

 

                                 

Εικ. 160: Σπυρίδων Βενιό ς, Πορτραίτο άνδρα, 1865 περ., cdv, Σύρος, Φ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 161: Γεώργιος Δαμιανός, Πορτραίτο άνδρα , 1870, cdv, Σύρος, Φ.Α.Ε.Λ.Ι.Α . 



           

Εικ. 16 2:  Αδελφές Κάντα, Πορτραίτο κυρία ς, χ.χ. ( 1890 δεκ.), Αθ ήνα,  Ι.Α.Μ. Μπ., (Συλλ. Θ. 
Μίντζα), [π.δ. ] 

 

                                                      

                             

Εικ.  163: C. Merlin, Πορτραίτο νεαρού αγοριού, 1895 περ., cabinet, Αθ ήνα, Φ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.                     



ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΩΠΟΓΡΑΥΙΑ: 

ΣΑ ΑΝΔΡΙΚΑ ΖΕΤΓΗ  

 

   

Εικ. 164: Chabrol, Πορτραίτο των Hipolyte & Paul Flandin, 1848-1849, Δαγκεροτυπία, Γαλλία, 
Μουσείο J. P. Getty.  

 

                                                                        

Εικ. 165: Ξενοφών Βάθης, Πορτραίτο δύο ανδρών, χ.χ. (1861 περ.), cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



 

                      

 

                           

 

Εικ. 166: Υ. Μαργαρίτης, Ο Υ. Μαργαρίτης με το γιό του, Αθήνα, χ.χ. (1865 περ.), Αλμπουμίνα, 

20.7 x 17.9 εκ., Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.. 

 



                      

Εικ. 167: Brownett, Δυο νεαροί Cheltenham, Καλεσμένοι σε  γαμήλια τελετή, χ.χ., cdv, Αγγλία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm 

Εικ. 168: Πέτρος Μωραΐτης, Νεαροί αστοί, χ.χ. (1870 περ.), cdv, Αθήνα, υλλ. Δ. Υωτόπουλου.  

 

 

Εικ. 169:   J. Walker, Δυο άνδρες, 1876 περ., cdv, Αγγλία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm


 

Εικ.170: Πέτρος Μωραΐτης, Δυο νεαροί άνδρες, χ.χ. (δεκ. 1870), cdv, Αθήνα, Ιδ. υλλογή, [π.δ.] 
 
 
 

                                   

Εικ. 171: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο δύο ανδρών, 1870 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. [π.δ.] 

Εικ. 172: Γεώργιος Δαμιανός, Δυο άνδρες, 1876, cdv, ύρος, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. [π.δ.] 



                                

Εικ. 173:E. Cox-Walker (αργότερα A.V. Sutton & Co.), Δυο άνδρες, χ.χ., cdv, Λίβερπουλ, Αγγλία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm 

Εικ. 174: Πέτρος Μωραΐτης, Οι πυρίδων & Ιωάννης τ. Ευκλείδης, 1860 περ., cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

                               

Εικ. 175: Αφοί Συφόξυλοι, Νεαροί αστοί, χ.χ., cdv, Βιέννη,  Ι.Α.Μ.Μπ., (υλλ. Θ. Μίντζα), [π.δ.] 

Εικ. 176: Ξενοφών Βάθης & Γεώργιος Δαμιανός, Οι Μιχαήλ & Γιώργος Αποστολόπουλος, 1870 
περ. (1868 περ.), cdv, Αθήνα, Υ.Α.Μ.Μπ., [π.δ.] 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm


 

 

 

 

 

 

Εικ. 177: Antoine Claudet (αποδ.), Οι σκακιστές, 1843 περ., Φαρτί άλατος, 19.9 x 14.8 εκ., υλλ. 
George Eastman House, Η.Π.Α. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Εικ. 178: Ανώνυμος (αποδ. Ξ. Βάθης & Αθ. Κάλφας), Οι κακιστές, χ.χ. (1860 περ.), cdv, χ.τ. 

(Αθήνα), Ι. Α. Μ. Μπ. - υλλ. Δ. Κριεζή, [π.δ.] 

 



ΣΑ ΓΤΝΑΙΚΕΙΑ ΖΕΤΓΗ 

 

                  

Εικ.179:  Southworth & Hawes, Δυο Γυναίκες, 1850, Δαγκεροτυπία, Βοστώνη, Μητροπολιτικό 
Μουσείο, Νέα Τόρκη. 

Εικ. 180: C. F., Stelzner, Η κ. Braunschweig (αρ.) και η κ. C. F. Stelzner, 1849 περ., Δαγκεροτυπία, 
7.2 x 9.2 εκ., Αμβούργο, Δημοτική Πινακοθήκη, Αμβούργο. 

 

                         

Εικ. 181: William Edward Kilburn, Οι Johanna Maria Lind & Marietta Alboni, 1848, 
Δαγκεροτυπία, 115 x 89 μμ., Λονδίνο, National Portrait Gallery. 

Εικ. 182: Antoine Claudet, H κ. Glanville και η κόρη της κ. Harriet Spencer, γυναίκα του 
επισκόπου Spencer της Jamaica, 06-1857, τερεοσκοπική δαγκεροτυπία, Επιχ., υλλ. Gernsheim, 

Πανεπιστήμιο του Σέξας. 



 

 

 

 

 

 

Εικ.183: Ανώνυμος, Δύο Κορίτσια κοιτούν ένα βιβλίο με φωτογραφίες, 1850-55 περ., Δαγκεροτυπία, 

19 x 15 εκ., Departement des Estampes et de la Photographie, Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας, 

Παρίσι. 

 

 



 

Εικ.184: Dinuis, 18 Park Row, Δυο νεαρές κυρίες, 1896 περ., cabinet, Λιντς, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm  

                     

Εικ.185: C.Hawker, Δυο γυναίκες 1888 περ. cdv, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm 

Εικ. 186: Υ.  Μαργαρίτης & Ι. Κωνσταντίνου, Η Ελένη Κουντουργιώτη με μια φίλη της, 1865 περ., 
cdv, Αθήνα, υλλ. Νικ. Πολίτη. 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm


                                    

Εικ. 187: Γεώργιος Μωραΐτης, Η Ιουλία και νεαρή γυναίκα, 1882 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 188: Κωνσταντίνος Περλιάνης, Δύο γυναίκες, 1910 περ., victoria, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

 

Εικ.189: Αφοί Ρωμαΐδη, Δυο γυναίκες, χ.χ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 



 

Εικ.190: Υωτογραφείον ‘Ο Παρθενών’, Δυο κυρίες, χ.χ., cabinet, Αθήνα-Πάτρα, Ι.Α.Μ.Μπ., (υλλ. 

Θ. Μίντζα), [π.δ.] 

 

                                                                                                             

Εικ. 191: Π. Μωραΐτης, Η Βασίλισσα Όλγα και μια νέα γυναίκα, χ.χ., Salon, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  



ΣΟ ΑΝΔΡΟΓΤΝΟ 

 

 

Εικ. 192: Southworth & Hawes, Διπλό πορτραίτο ζεύγους, χ.χ. (1850 περ.), Δαγκεροτυπία, Η.Π.Α, 

http://www.americandaguerreotypes.com/ch2.html 

 

 

 

Εικ. 193: Antoine Claudet, Πορτραίτο άνδρα και γυναίκας, 1843 περ., Δαγκεροτυπίες, 70 x 83 μμ, 
Λονδίνο, www.daguerreotype.nl  

 

http://www.americandaguerreotypes.com/ch2.html
http://www.daguerreotype.nl/


 

Εικ. 194: Hermann Biow, Ζεύγος, 1846, Δαγκεροτυπία, 11 x 8.4 εκ., Γερμανία, 

http://www.artnet.de/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=4CA793D5F4E94F8314E457EB872EB

DC4 

                      

Εικ. 195: John, Edwin Mayall, Σο βασιλικό ζεύγος της Αγγλίας, 1861 περ., cdv, Μουσείο Victoria 
& Albert, Λονδίνο. 

Εικ. 196: John, Edwin Mayall, Σο βασιλικό ζεύγος της Αγγλίας, 1861, Μουσείο Victoria & Albert, 
Λονδίνο. 

http://www.artnet.de/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=4CA793D5F4E94F8314E457EB872EBDC4
http://www.artnet.de/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=4CA793D5F4E94F8314E457EB872EBDC4


                            

Εικ. 197: Pokorny & Reuter, Πορτραίτο ζεύγους, 1890 περ., cdv, Βιέννη, Υ.Α.ΕΛ.Ι.Α.  

Εικ. 198: Franz Neumayer, Ο βαρόνος De Lerchenfeld, υπασπιστής του βασ. Λουδοβίκου ΙΙ και η 
γυναίκα του, 1860 δεκ., cdv, Μόναχο, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

                    

Εικ. 199: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο ζεύγους, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ.  

Εικ. 200: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο ζεύγους, 1870 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.   



 

Εικ. 201: Coupe & Bennett, Νεαρό ζεύγος, 1896 περ. Cabinet, Πλύμουθ, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm  

 

 

Εικ. 201: Vandyke & Brown, Ο κύριος και η κυρία Garland, 1871, Λίβερπουλ, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm  

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/world.htm


 

Εικ. 202: Πέτρος Μωραΐτης, Σο Ζευγός Μεσσάλα, χ.χ. (1868-70 περ.), cdv, Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.. 

[π.δ.] 

 

           

 

Εικ. 203: Δ. Μαρτιμιανάκης, Πορτραίτο ζεύγους, 1890 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



                     

Εικ. 204: Υ. Μαργαρίτης & Κωνσταντίνου, Ι., Οικογενειακό πορτραίτο, 1890 περ., cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ. 

Εικ. 205: Νικόλαος Μπίρκος & Υωκίων Παπαμήτρος & Ι. Δημόπουλος, ‘Ο Παρθενών’, Πορτραίτο 
ζεύγους, 1895 περ., cabinet, Πάτρα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

                 

Εικ.206: Νικόλαος Μπίρκος - Υωκίων Παπαμήτρος – Ι. Δημόπουλος (Παρθενών), Πορτραίτο 
ζεύγους, 1900 περ., Salon, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ. 

Εικ. 207: Παπαμήτρος, Υωκίων, Ζεύγος Αστών, 1900 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ.  



 

Εικ. 208: Δ. Μαρτιμιανάκης, Ζευγάρι, χ.χ., cabinet, Αθήνα, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρης, [π.δ.] 

 

 

Εικ. 209: Πέτρος Μωραΐτης, Σο Βασιλικό ζεύγος, Γεώργιος Α' και Όλγα, 1875 περ., cabinet, 
Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.. 



ΠΟΛΤΠΡΟΩΠΕ ΤΝΘΕΕΙ 

 

Εικ. 210: Custav Oehme, Ομαδικό πορτραίτο, Δαγκεροτυπία, Δεκ. 1850, Γερμανία, 

http://www.delinetciler.net/forum/fotografcilik-dersleri/2220-fotografcilik-hakkinda-

hersey.html 

 

 

Εικ. 211: Ανώνυμος, H Madame Euphrasie Proudhon και οι δύο κόρες της, 1853 περ., 

Δαγκεροτυπία, Δημοτική Βιβλιοθήκη Besancon. 

http://www.delinetciler.net/forum/fotografcilik-dersleri/2220-fotografcilik-hakkinda-hersey.html
http://www.delinetciler.net/forum/fotografcilik-dersleri/2220-fotografcilik-hakkinda-hersey.html


 

Εικ. 212: Ανώνυμος, Οι σκακιστές, 1855 περ., αλμπουμίνα, χ.τ., Ιδ. υλλογή. 

 

                                 

Εικ. 213: Υ. Μαργαρίτης, & Ι. Κωνσταντίνου, Σρείς άνδρες, χ.χ., Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α..  

Εικ. 214: Ξενοφών Βάθης, & Αθανάσιος Κάλφας, Ο Αναστάσιος Θεοφιλάς, Δ. Α. Κριεζής, Θ. 

Ηπίτης, 1859 (1860-61 περ.), Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 



           

Εικ. 215: Πέτρος Μωραΐτης, Ομαδικό πορτραίτο, 1872, cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 216: Ανώνυμος (αποδ. Ξ. Βάθης), Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, και δυο άνδρες, 1910 περ. 
(1865-70), χ.τ., Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ. (Οικ. Βαλαωρίτη), (αντίγραφο παλαιότερης cdv). 

                    

Εικ.217: Carl Holzer, Σρεις φίλοι,  Μόναχο, 1884, cdv, Μόναχο, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.] 

Εικ. 218: Anon, Σρία νεαρά κορίτσια, 1886 περ., cdv, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


              

Εικ. 219: Πέτρος Μωραΐτης, Σρείς βασιλόπαιδες του Γεωργίου Α΄& της Όλγας, 1880 περ., 
Cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 220: Πέτρος Μωραΐτης, Κωνσταντίνος Βούρος και η σύζυγος του Βασιλική με μωρό στην 
αγκαλιά, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

Εικ.221: Carl Boehringer, Μέλη της οικ. Παπαδιαμαντοπούλου, 1902 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



 

 

Εικ. 222: Υίλιππος Μαργαρίτης, Νεαροί αστοί, 1858, Aλμπουμίνα, 15.5 x 20 εκ., Αθήνα, 

Ε.Π.Μ.Α.. 

 

Εικ. 223: L. Haas, Παρέα αστών με σκύλο, χ.χ., Βερολίνο, Ι.Α.Μ.Μπ., [π.δ.] 



 

 

 

Εικ.224: Henry Bennett, Hamilton, H οικογένεια του φωτογράφου, 1888, Αμερική, Aλμπουμίνα, 

Μουσείο J. P. Getty. 

                             

Εικ. 225: Ν.. Αθανασιάδης, Οικογενειακό πορτραίτο, 1907, salon, μύρνη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 226: Abdullah Freres, O Comte Radovitch charge d' affaires d’ Allemagne, χ.χ., cdv, 
Κων/πολη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 



 

Εικ. 227: Fratelli Vianelli, Οικογενειακό πορτραίτο, χ.χ, Βενετία, Ι.Α.Μ.Μπ., (υλλ. Δ. Κριεζή). 

[π.δ.] 

 

Εικ. 228: Δημήτριος Μαρτιμιανάκης, Ομαδικό πορτραίτο, 1890 περ., cabinet, Αθήνα, 

Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



 

Εικ. 229: Υίλιππος Μαργαρίτης, Οικογενειακό πορτραίτο, 1860 περ., Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.. [π.δ] 

 

   

Εικ. 230: Πέτρος Μωραΐτης, Ομαδικό πορτραίτο, 1870 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 231: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Αλέξανδρος, η Ζηνοβία, η Μαρία, & η Αικατερίνη Κ. Βούρου με 
το σκύλο τους ,1890 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



 

          

Εικ. 232: Αδελφές Κάντα, Οικογενειακό πορτραίτο, χ.χ., cabinet, Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.., [π.δ.]                                                          

Εικ. 233: Γεώργιος Μωραΐτης, Οικογενειακό πορτραίτο, 1880 περ., salon, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΟΛΤΠΡΟΩΠΕ ΤΝΘΕΕΙ 

 

 

 

 

 

Εικ. 234: Hermann Biow (αποδ.) Οι Anton Karl Georg & Johanna Maria Stade με τα παιδιά τους, 

1850, Δαγκεροτυπία, National Gallery, Καναδάς. 

 

 

 

 



 

Εικ. 235: Phillibert Perraud, Οι κυρίες επί των τιμών της Βασίλισσας Αμαλίας, 1847 περ., 

Δαγκεροτυπία, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

Εικ.236: Phillibert Parraud, Οικογενειακό πορτραίτο - Ο Νίκος, η Φριστιάνα, η Φάννε, ο Λυτ και η 

Δάμαρις, ανάτυπο από Δαγκεροτυπία, 1847 περ., Αθήνα, από το βιβλίο της Φριστιάνας Λυτ. 



 

Εικ. 237: Ανώνυμος (πιθ. Henry Beck), Οικογενειακή φωτογραφία, 1852, Δαγκεροτυπία, 7x9.3 εκ., 
Αθήνα, υλλογή Ι. Γ. Ιωαννίδη. 

 

 

 

Εικ.238: Felix Feuardent, Ο ζωγράφος Jean - Francois Millet, η γυναίκα του και τέσσερα από τα 

παιδιά τους, 1854, Δαγκεροτυπία, 8 x 10 εκ., Musee d' Orsay, Παρίσι. 



 

Εικ. 239: Marc-Antoine Gaudin, ή Lerebours, N.M.P., Ομαδικό Πορτραίτο με τους Lerebours, 

Martens, Adolphe Martin & Gaudin, 1844 περ., Δαγκεροτυπία, 14.7 x 17.7 εκ., χ.τ., Ιδ. υλλογή. 

                         

 

Εικ. 240: Carl Ferdinard Stelzner, Οικογενειακό πορτραίτο, χ.χ., Δαγκεροτυπία, χ.τ., Εθνική 

Πινακοθήκη, Αμβούργο. 



 

Εικ. 241: Alois Franz-Xaver Schwanthaler Loecherer, με φίλους, 1850 περ., Φαρτί άλατος από 
αρνητικό χαρτιού, 25.5 x 25.4 εκ., υλλογή Gernsheim, Κέντρο Ανθρωπιστικών Ερευνών, 

Πανεπιστήμιο του Σέξας στο Austin. 
 

 

   

Εικ. 242: Ανώνυμος, Η Caroline Alexander και η οικογένεια της, 1860 δεκ., Αγγλία, υλλ. 
Cadbury. 

Εικ. 243: Roger Fenton, Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, η βασιλική πριγκίπισσα, η πριγκίπισσα Αλίκη, η 
Βασίλισσα και ο πρίγκιπας Αλφρέδος, 1854, Αγγλία, 

http://www.bridgemanartondemand.com/tag/monarchy 

http://www.bridgemanartondemand.com/tag/monarchy


 

Εικ. 244: Ανώνυμος, Μέλη της βασιλικής οικογένειας της Δανίας, 1862 περ., χ.τ., Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

  

Εικ. 245: Ludwig Angerer, Η αυστριακή βασιλική οικογένεια, 1859, Αλμπουμίνα από αρνητικό 
κολλοδίου, 21.0 x 27.7 εκ., υλλογή Gernsheim, Κέντρο Ανθρωπιστικών Ερευνών, Πανεπιστήμιο 

του Σέξας στο Austin. 



 

Εικ. 246: Υ. Μαργαρίτης, Οικογενειακό πορτραίτο, 1855-57, Aλμπουμίνα, 15 x 21.9 εκ., Αθήνα 
Ε.Π.Μ.Α.. 

 

 

Εικ. 247: Υίλιππος Μαργαρίτης, Οικογενειακό πορτραίτο Αθηναίων, 1857, Αλμπουμίνα, 16.5 x 
21.5 εκ., Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.. 



 

Εικ. 248: Πέτρος Μωραΐτης, Ομαδικό πορτραίτο, χ.χ. [μετά το 1865], Αθήνα, υλλ. Αλ. Ξανθάκη 

                   

Εικ. 249:  Πέτρος Μωραΐτης, Οικογενειακό πορτραίτο (πιθ. Οικογένεια Ιωαννίδη), 1862 περ., cdv, 
Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ Ι.Α. 

Εικ.250: Πέτρος Μωραΐτης, ύλλογος του Ε' Ελληνικού σχολείου Αθηνών, 1881, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



 

Εικ. 251: Πέτρος Μωραΐτης, Ανδρική μεγαλοαστική παρέα, Velera Club, 1888, χ.τ., Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

                                  

 

Εικ.252: Carl Boehringer, Έλληνες διπλωμάτες & Αλέξανδρος Κ. Βούρου, 1915 περ., Αθήνα, 

Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



 

 

 

Εικ. 253: Carl Boehringer, Ο Κλέων Ραγκαβής με άλλους, χ.χ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

 

Εικ. 254: Αδελφές Κάντα, Οικογενειακό πορτραίτο, χ.χ., Αθήνα, υλλ. Νικ. Πολίτη, [π.δ.] 

 



ΈΜΥΤΛΕ ΔΙΑΥΟΡΟΠΟΙΗΕΙ ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΠΡΟΩΠΟΓΡΑΥΙΑ 

 

 

Εικ. 255: Richard Beard, Η κυρία R. Holdsworth, Λονδίνο, 1853, Επιχρωματισμένη Δαγκεροτυπία, 

7.78 x 6.51 εκ., Μουσείο J. P. Getty. 

       

Εικ. 256: John Edwin Mayall, Πορτραίτο κυρίας, χ.χ. Δαγκεροτυπία, Λονδίνο, 
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/DSmayall.htm 

Εικ. 257: Ανώνυμος, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ., Δαγκεροτυπία, 51 x 64 μ.μ., χ.τ., 
http://www.daguerre.org/images/2008sympos/donor5c-medium.jpg 

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/DSmayall.htm
http://www.daguerre.org/images/2008sympos/donor5c-medium.jpg


          

Εικ.258: Charles Negre, Η Rachel, 1853, Αλμπουμίνα από αρνητικό κολλοδίου, 15.3 x 11.1 εκ., 
υλλογή Εθνικής Πινακοθήκης του Καναδά, Οττάβα. 

Εικ. 259: O.G. Rejlander, Η Cecily Hamilton, 1860-62 περ., Αλμπουμίνα από αρνητικό κολλοδίου, 
18.1x13.3 εκ., υλλογή Μητροπολιτικό Μουσείο Σέχνης (Δωρεά McAlpin), Νέα Τόρκη. 

 

      

Εικ. 260: Jean-Baptiste Sabatier-Blot, Η κυρία Sabatier-Blot, 1844 περ., Δαγκεροτυπία, George 
Eastman House, Rochester, Νέα Τόρκη. 

Εικ. 261: Jean-Baptiste Sabatier-Blot, Ο Louis Jacques Mande Daguerre, Γαλλία, 1844, 
Δαγκεροτυπία, 9.1 x 6.9 εκ, υλλ. George Eastman House, Rochester, Νέα Τόρκη. 



 

 

         

Εικ.262: Εικονογράφηση από το ελληνικό περιοδικό, Ευτέρπη επτέμβριος 1847, Μάρτιος 1848, 

Οκτώβριος 1847. 

 

 

          

   

Εικ. 263: Γυναικεία μόδα της γύρω στα 1860, Petit Courrier des Dames, υλλογή Blanche Payne, 

/1875,La mode Artisque, No 152, υλλογή Blanche Payne, /1897,The Delineator, Iowa State 

University, Αρχεία Πανεπιστημίου. 



   

Εικ. 264: Nadar, Paul Marceline Desbordes - Valmore, 1854, αλμπουμίνα, Γαλλία, Μουσείο P. 
Getty. 

Εικ. 265: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1862, Αθήνα, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη. 

 

                       

Εικ.266: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο ηλικιωμένης γυναίκας, 1862 περ., cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 267: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, (χειρόγραφη), χ.χ. [1860 -63], Αθήνα,  Ι.Α.Μ.Μπ. - 
υλλ. Δ. Κριεζή, [π.δ.]. 



 

Εικ. 268: Camille Silvy, Γυναικείο πορτραίτο, 1860, Αλμπουμίνα, 25.55 x 18.56 εκ., Λονδίνο, 

Μουσείο J. P. Getty, Λός Άντζελες. 

                                                  

Εικ. 267: Υίλιππος Μαργαρίτης, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ., cdv, Αθήνα, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη, 

[π.δ.]. 



                   

Εικ.268: Υίλιππος Μαργαρίτης, Πορτραίτο γυναίκας, 1855-1858, αλμπουμίνα, 20.9 x 16.2 εκ., 
Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.. 

Εικ. 269: Ξενοφών Βάθης, Πορτραίτο γυναίκας, 1860 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Μ.Μπ. 

 

 

               

Εικ. 270: Camille Silvy, Η Harriet Martineau, 1 Μαρτίου 1861, αλμπουμίνα, Λονδίνο, National 
Portrait Gallery, Λονδίνο. 

Εικ. 271: A.F.J. Claudet, Πορτραίτο γυναίκας, 1844 περ., Καλοτυπία, χ.τ., Μουσείο Επιστημών, 
Λονδίνο. 



 

Εικ. 272: Reynolds, Άννα, Κοντέσα του Albemarle, 1757-1760 περ., Λάδι σε καμβά, 126.5 x 101 

εκ., The Trustees of the National Gallery, Λονδίνο. 

 

 

           

Εικ. 273: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας, 1870 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 274: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Κωνσταντίνος Μουρούζης, 1870, Cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 



                 

Εικ. 275: Γεώργιος Μωραΐτης, Πορτραίτο αστού, χ.χ. (1882 περ.), cdv,  Αθήνα, Ιδ. υλλογή, [π.δ.]. 

Εικ. 276: Γεωργίου Μωραΐτη, Η Κόρη Νικ. αριπόλου, χ.χ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α. Ε.Ι.Μ. 

 

                         

Εικ. 277: Γ. Κολόμβος, Πορτραίτο γυναίκας, 1870 περ. cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 278: Γ. Κολόμβος, Πορτραίτο ηλικιωμένου άνδρα, 1870 περ. cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



                             

Εικ. 279: Γεώργιος Κολόμβος, Ο Νικολό Gili, 1870 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 280: Γεώργιος Κολόμβος, Πορτραίτο ηλικιωμένου άνδρα, 1870 περ., cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

                               

Εικ. 281: Δημήτριος Κωνσταντίνου, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ. (αρχές δεκ. 1860), cdv, Αθήνα, 
Ε.Π.Μ.Α.., [π.δ.]. 

Εικ. 282: Ξενοφών Βάθης, & Αθανάσιος Κάλφας, Πορτραίτο κυρίας, 1861 περ., cdv, Αθήνα, υλλ. 
Μιχ. Σσάγκαρη, [π.δ.]. 



 

Εικ. 283: Julia Margaret Cameron, Ηχώ (Hattie Campbell), 1868, Αλμπουμίνα, 27.0 x 22.6 εκ., 

Μουσείο J. P. Getty. 

                                                  

Εικ. 284: J. M. Cameron, Η Julia Norman, 1868, Αλμπουμίνα, Αγγλία, 

http://caraphillips.wordpress.com/2007/10/29/from-the-mouths-ofphotographers/julia-

margaret-cameron/  

 

http://caraphillips.wordpress.com/2007/10/29/from-the-mouths-ofphotographers/julia-margaret-cameron/
http://caraphillips.wordpress.com/2007/10/29/from-the-mouths-ofphotographers/julia-margaret-cameron/


 

Εικ. 285: J. M. Cameron, Call and I follow, 1867, Αλμπουμίνα, Αγγλία, 

http://www.artmagick.com/pictures/picture.aspx?id=10960&name=call-and-i-follow 

 

                                                                                             

Εικ. 284: John E. Mayall, Βικτώρια: Αυτοκράτειρα της Γερμανίας και Βασίλισσα της Πρωσίας, 
1863, cdv,  Λονδίνο, National Portrait Gallery, Λονδίνο. 

Εικ. 285: John E. Mayall, Η Βασίλισσα Βικτωρία, 1863, cdv, Λονδίνο, National Portrait Gallery, 
Λονδίνο. 

http://www.artmagick.com/pictures/picture.aspx?id=10960&name=call-and-i-follow


 

Εικ. 286: Υίλιππος Μαργαρίτης, Γυναίκα με στολή Αμαλίας, 1855-58, 20.5 x 16.5 εκ., Αλμπουμίνα, 

Αθήνα,  Ε.Π.Μ.Α.. 

 

 

Εικ.287: Ανώνυμος, Νεαρό αγόρι αντανακλάται σε ένα καθρέφτη, 1841, Δαγκεροτυπία, 7.6 x 10.3 

εκ., Societe Francaise de Photographie, Παρίσι. 



              

Εικ. 288: Camille Silvy, Η Κόμισσα του Waldegrave, 1861, cdv, Λονδίνο, 

http://www.flickr.com/photos/29482804@N06/3511030472/in/set-72157617331077463/  

 

 

Εικ. 289: Camille Silvy , Η 'Madame Riaño', επ. 1860, cdv, Λονδίνο, 

http://www.flickr.com/photos/29482804@N06/3510213671/in/set-72157617331077463/  

http://www.flickr.com/photos/29482804@N06/3511030472/in/set-72157617331077463/
http://www.flickr.com/photos/29482804@N06/3510213671/in/set-72157617331077463/


 

Εικ. 290: Ξενοφών Βάθης, Η Βασιλική Κ. Βούρου, 1865 περ. (1861-63 περ.), cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 
 
 
 
 

 

Εικ. 291: Πέτρος Μωραΐτης, Η Βασιλική Κ. Βούρου δίπλα σε ανθοστήλη, 1865 περ., cdv, Αθήνα, 

Υ. Α. Ε. Λ. Ι. Α. 



        

 

 

Εικ. 292: Πέτρος Μωραΐτης, Η Βασιλική Κ. Βούρου προσεύχεται, 1865 περ. (1860 -63 περ.), 

χειρόγραφες, cdv, Αθήνα, Ι.Α.Μ.Μπ., (υλλ. Δ. Κριεζή) & Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 



 

 

 

 

                           

Εικ.293: Πέτρος Μωραΐτης, Η πριγκίπισσα, χ.χ. [1860- 63 περ.], Ανυπόγραφη, χ.τ., Ι.Α.Μ.Μπ., 

(υλλ. Δ. Κριεζή). [Η ίδια φωτογραφία εντοπίστηκε και στη υλλ. του Μιχ. Σσάγκαρη, αυτή τη 

φορά με χειρόγραφη υπογραφή του φωτογράφου], [π.δ.]. 

                           

 

 

 

                                                                    



 

 

 

                                                                                                                                                            

 

Εικ. 294: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας μεταμφιεσμένης σε άγγελο, χ.χ., [1860- 63 περ.], 

χειρόγραφη, Αθήνα, Ι.Α.Μ.Μπ., (υλλ. Δ. Κριεζή), [π.δ.]. 



 

Εικ. 295: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας με τσιγγάνικη στολή, χ.χ. [1860 -63 περ.], Αθήνα, 

υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη, [π.δ.] 

 

 

Εικ. 296: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας, 1865 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 



ΓΤΝΑΙΚΕ ΠΟΤ ΔΙΑΒΑΖΟΤΝ: 

 

 

Εικ. 297: Dr. John Adamson, Η δεσποινίς Thomson του St. Andrews, 1845 περ., Φαρτί άλατος, 
καλοτυπία, κωτία, Μουσείο J.P. Getty. 

 

 

 

Εικ. 298: C. F. Stelzner, Η Caroline Stelzner, μινιατουρίστας ζωγράφος (1808-75), 1843 περ., 
Δαγκεροτυπία, 7 x 9 εκ., Αμβούργο, Δημοτική Πινακοθήκη, Αμβούργο. 



  

Εικ. 299: Allan Ramsay, Η Λαίδη Hall του Dunglass, 1752, Λάδι σε καμβά, Tate Gallery, Λονδίνο.  

 

                                                                 

Εικ. 300: Ανώνυμος, Η αυτοκράτειρα Ελισάβετ της Αυστρίας (1837-1898), 1865 περ., cdv, χ.τ., 

Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  



 

Εικ. 301: A. A. E. Disdéri, H Σσαρίνα Αλεξάνδρα, χ.χ. cdv, Παρίσι, 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=25&Sh

owEnd=32&myPage=4   

 

                 

Εικ. 302: F. Beader Backofen, Κυρία επί των τιμών της Μεγάλης Δούκισσες του Hesse, Darmstadt, 
1860 δεκ., cdv, Γερμανία, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 300: Ανώνυμος, Η Βασίλισσα οφία, 1890 περ., cabinet, Λονδίνο, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=25&ShowEnd=32&myPage=4
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=25&ShowEnd=32&myPage=4


 

Εικ. 303: Δημήτρης Κωνσταντίνου (;) (εδώ γράφεται Κωνσταντινίδης), Η Αντζολίνα ταμ. Σσιτσίνια 

γένος Π. κουλούδη, 1865 περ, cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

Εικ. 304: William Bambridge, Η Βασ. Victoria, Alice, Alfred & η Πριγκίπισσα Royal με άγαλμα 

του Albert, 1862, Αλμπουμίνα από αρνητικό κολλοδίου, οβάλ, 17.2 x 13.3, Λονδίνο, υλλογή 

National Portrait Gallery, Λονδίνο. 



 

 

Εικ. 305: Hans Holbein, Ο Θωμάς Μωρ και η οικογένειά του, (δεκ.1520) σε αντίγραφο του 1592, 

http://www.jss.org.uk/cw/Charles_Waterton/thomas-more-2.htm 

 

Εικ. 306: Hans Holbein, πουδή για το πορτραίτο της οικογενείας Μωρ, Βασιλεία, 

Kupferstichkabinett Offentliche Kunstsammulung. 

http://www.jss.org.uk/cw/Charles_Waterton/thomas-more-2.htm


 

Εικ. 307: Ιάκωβος Ρίζος (1849 - 1926), την ταράτσα, Λάδι σε μουσαμά, 111x167εκ., Ε.Π.Μ.Α.. 

 

 

                    

Εικ.308: Ανώνυμος, Πορτραίτο γυναίκας που διαβάζει, χ.χ., cdv, χ.τ., υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη, [π.δ.]. 

Εικ. 309: Ανώνυμου  (πιθ. ξένος φωτ.), Κυρία με χαρτοφύλακα, χ.χ., cdv, χ.τ.,  Ι.Α.Μ.Μπ. -υλλ. Θ. 
Μίντζα), [π.δ.]. 



                            

Εικ. 310: A.A.A. Disderi, Η Φαρίκλεια Μαυροκορδάτου, χ.χ, Παρίσι, cdv., Ι. Α.Μ. Μπ., [π.δ.].  

Εικ. 311: Nadar, Πορτραίτο κυρίας που διαβάζει, χ.χ., Παρίσι, cdv, Ι. Α.Μ. Μπ. -υλλ. Δ. Κριεζή, 
[π.δ.].  

 

                  

Εικ. 312: Mayer & Pierson, Πορτραίτο κυρίας, χ.χ., cdv, Παρίσι, Ι.Α.Μ.Μπ. - υλλ. Θ. Μίντζα, 
[π.δ.]. 

Εικ. 313: L. Angerer, Η κόμισσα Salisch κυρία επί των τιμών, 1860 περ., cdv, Βιέννη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., 
[π.δ.]. 



                 

Εικ. 314: C. Hahn, Πορτραίτο κυρίας με βιβλία, χ.χ., Δρέσδη, Ι. Α.Μ. Μπ., (υλλ. Δ. Κριεζή), 
[π.δ]. 

Εικ. 315:  J. Lowy, Κυρία με βιβλίο, χ.χ.,  Βιέννη, Ι.Α.Μ.Μπ., (υλλ. Θ. Μίντζα), [π.δ.]. 

 

 

                                        

Εικ. 316: Le Chevalier Lafosse, Νεαρή κυρία, 1873, cdv, Μάντσεστερ, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

Εικ. 317:  J.E. Mayall, H Anna Maria Saunders, 1865, cdv, Λονδίνο, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


                        

Εικ.318: Miss Webster, Νεαρή κυρία, 1898 περ., cabinet, Μπέρμινχαμ, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

Εικ. 319: Vandyke, Νεαρή κυρία, 1886, cabinet, Λίβερπουλ, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

 

     

Εικ. 320: Λουδοβίκος Θειρσιός(1825-1909), Κλεονίκη Γενναδίου, 1856-1859 περ., Λάδι σε 
μουσαμά, 124 x 83 εκ., Δωρεά Ι. Γενναδίου, αρ. έργου 877, Ε.Π.Μ.Α.. 

Εικ. 321: Νικόλαος Ξυδιάς (1826;-1909), Προσωπογραφία γυναίκας, 1870 περ., Λάδι σε μουσαμά, 
92 x 72.5 εκ., Δωρεά τ. Θεοχάρη, αρ. έργου 4518, Ε.Π.Μ.Α.. 

 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


 

 

 

 

                    

Εικ. 322: Υ. Μαργαρίτης, Κυρία με γράμμα,  χ.χ. (1858 περ.), Αλμπουμίνα, 22.4 x 16.2 εκ. Αθήνα, 

Ε.Π.Μ.Α.. 



  

Εικ. 323: W. & D. Downey, H Βασίλισσα Βικτωρία, cdv, Λονδίνο, 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=25&Sh

owEnd=32&myPage=4   

 

                                                        

Εικ. 324: Reynolds, Η δεσπ. Kitty Fisher, 1759, 75.0 x 62.8, The National Trust, Petworth, 

Egremont Collection. 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=25&ShowEnd=32&myPage=4
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=25&ShowEnd=32&myPage=4


                                 

Εικ. 325: Ξενοφών Βάθης, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ. (1860 περ.), cdv Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.   

Εικ. 326: Ξενοφών Βάθης, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.   

 

 

 

                                   

Εικ. 327: Ξενοφών Βάθης, Πορτραίτο γυναίκας,  χ.χ. cdv, Αθήνα,  Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ., [π.δ.].   

Εικ. 328: πυρίδων Βένιος, Πορτραίτο γυναίκας, 1865 περ., cdv, ύρος, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.].  



                           

Εικ. 329: πυρίδων Βένιος, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ., cdv, ύρος, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.]. 

Εικ. 330: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ., (1870 περ.), cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

 

 

 

Εικ. 331: P. Rota Phot., Γυναίκα που διαβάζει, χ.χ., (δεκ. 1860), cdv, Αθήνα, Ι.Α.Μ. Μπ., (υλλ. Δ. 

Κριεζή), [π.δ.]. 



                             

Εικ. 332: Υίλιππος Μαργαρίτης, Η Ελένη Κουντουργιώτη, 1870-75, cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι. Μ.  

Εικ. 333: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας, 1870 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.].   

 

 

                

Εικ. 334: Ιωάννης Λαμπάκης, Πορτραίτο γυναίκας, 1890 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.].  

Εικ. 335: C. Merlin, Πορτραίτο γυναίκας, (πιθανώς η Μαρίνα Βερναρδάκη), 1900 περ., cabinet, 
Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. [π.δ.].  



 

Εικ. 336: Ιάκωβος Ρίζος (1849 - 1926), Η αδελφή του καλλιτέχνη ξαπλωμένη στον καναπέ, Λάδι σε 
μουσαμά, 43x60 εκ., υλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη. 

 

 

                                                                        

Εικ. 337: Ξενοφών Βάθης, & Αθανάσιος Κάλφας, Πορτραίτο γυναίκας, 1860 περ., cdv, Αθήνα, 

Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



                 

Εικ. 338: Ανώνυμος, Πορτραίτο γυναίκας, χ.χ., cdv, χ.τ., υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη. 

Εικ. 339: C. Merlin, Οικογενειακό πορτραίτο, 1900 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ.  

  

           

Εικ. 340: C. Boehringer, Η τεφανία (Νίνα) - Αλεξάνδρα π. Ευκλείδη , 1907 περ., Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ.                     

Εικ. 341: C. Boehringer, Η τεφανία (Νίνα) - Αλεξάνδρα π. Ευκλείδη με καπέλο, 1909 περ., 
Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  



 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 342: Α. Γαζιάδης, Η Άννυ Νυκουρίτζου, 1910 περ., salon, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ. 

 

 

 

 



                    

Εικ. 343: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο ηλικιωμένης γυναίκας, 1865 περ., cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ.                              

Εικ. 344: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο γυναίκας, 1862, cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ.   

 

 

                         

Εικ. 345: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο, γυναίκας,  1875 περ. cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 346: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο κοριτσιού, χ.χ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.            



                                              

 

 

 

 

 

 

Εικ. 347:  Γ. Ιακωβίδης, Προσωπογραφία Κυρίας Χύχα, 1885, Λάδι σε μουσαμά, 103 x 83 εκ., 
Ε.Π.Μ.Α.. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΗΣΕΡΕ ΜΕ ΒΡΕΥΟΙ:  

 

 

 

 

Εικ. 348: Dr. Hermann Carl Eduard Biewend, Η γυναίκα και τα παιδιά του φωτογράφου, 1851, 

Δαγκεροτυπία, Γερμανία, Μουσείο J. P. Getty. 



 

Εικ. 349: Jean-Baptiste Sabatier-Blot, Γυναίκα με παιδί, 1850 περ., Δαγκεροτυπία, 21 x 16.5 εκ., 

George Eastman House, Rochester, Νέα Τόρκη. 

 

                                   

Εικ. 350: G. Fletcher, Μητέρα με βρέφος, 1872 περ., Aντίγραφο cdv, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

Εικ. 351:  Jnο, Μητέρα με βρέφος, 1879, cdv, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


                                        

Εικ. 352: T.Higgins Shipston, Μητέρα με παιδί, 1879 περ., cdv, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

Εικ. 353: Mrs. E Higgins, Μητέρα με παιδί, επτ. 1862, cdv, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

 

                                

Εικ. 354: Franz Neumayer, Η Josephine και η Rosanne de..., 1860 δεκ., cdv, Μόναχο, 

Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.] 

Εικ. 355: Υ. Μαργαρίτης & Ι. Κωνσταντίνου, Η κυρία Επ. Κριεζή με τον γιό της, 1870, cdv, 
Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


                                   

Εικ. 356: Δημήτρης Κωνσταντίνου, Μητέρα με παιδί, 1860 περ, cdv, , Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.]. 

Εικ. 357: Π. Μωραΐτης, Η βασίλισσα Όλγα με ένα πριγκιπόπουλο, χ.χ., cabinet, Αθήνα, 

Υ.Α.ΕΛ.ΙΑ.  

 

 

Εικ. 358: Α. Γαζιάδης, Πορτραίτο γυναίκας με μωρό, 1890 περ., cabinet, Πειραιάς, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ., 

[π.δ.] 



ΑΠΕΙΚΟΝΙΕΙ ΣΗ ΑΣΙΚΗ ΚΟΜΟΑΝΣΙΛΗΨΗ: 

Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΑΣΙΚΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΖΩΗ: 

 
 

 

 

Εικ. 359: Thomas Le Clair, Σα παιδιά στο τούντιο, 1865, Λάδι σε καμβά, 66.7 x 102.9 εκ., 
Hirschl & Adler Galleries, Νέα Τόρκη.  

 

             

 



 

                     

 

 

 

                                   

 

Εικ. 360: χέδια από προτεινόμενες στενογραφίες για ερασιτεχνικά και επαγγελματικά στούντιο από 
το  αγγλικό περιοδικό The Photographic News το 1859-60. 

 

 



 

  

 

 

                      

Εικ. 361: Δημήτριος Κωνσταντίνου, Πορτραίτο επιστήμονα; , χ.χ. (1860 περ.), cdv, Αθήνα, υλλ. 
Νίκου Πολίτη, [π.δ.]. 



                        

Εικ. 362: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Δημήτριος τρούμπος, 1870 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 363: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Δημήτριος τρούμπος, 1870 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

                               

Εικ. 364: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο ηλικιωμένου άνδρα, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.   

Εικ. 365: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο ένστολου άνδρα, χ.χ. (1863 περ.), cdv, Αθήνα, υλλ. Μιχ. 
Σσάγκαρη, [π.δ.]. 



                  
Εικ. 366: J. Charles, Πορτραίτο άνδρα, 1868, cdv, Αγγλία,  

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm  

Εικ. 367: John B. Leech, Ηλικιωμένος άνδρας, 1860 δεκ., cdv, Αγγλία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm   

 

                  
Εικ. 368: Jones Ludlow, Πορτραίτο άνδρα, 1864, cdv, Αγγλία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm   

Εικ. 369: E.W. Slater, Royal, Η δεσπ. M.A. Lusty, 24 Ιουνίου 1864, cdv, Liverpool, Αγγλία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm   

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


                       
 

Εικ. 370: L. Bauer, Αλέξανδρος Γιράρδης, 1880 περ., cdv, Βιέννη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 371: Δημήτριος Μαρτιμιανάκης, Δύο άνδρες, 1902, victoria, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

 

 

                     

Εικ. 372: Franz Neumayer, Η κυρία De Irkheim, 1860 δεκ., cdv, Μόναχο, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 373: Szekely & Massak, Η Βασιλική Κ. Βούρου, 1890 περ., cdv, Βιέννη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  



            
 

Εικ. 374: Camille Silvy, Η Δούκισσα του Κέμπριτζ, Αυγούστα, Οκτ. 1860, cdv, Λονδίνο, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&Sh

owEnd=48&myPage=6 

Εικ. 375: Camille Silvy, Ο Constantine Henry Phipps, 1860 δεκ., cdv, Λονδίνο, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&Sh

owEnd=48&myPage=6 

                                
Εικ. 376: Szekely & Massak, Ο Κωνσταντίνος Δεκόζης  Βούρος, 1872 περ., cdv, Βιέννη, 

Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 377: A.A.E. Disdéri, Ο Horace Vernet, 1858 περ. cdv, Γαλλία, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=57&Sh

owEnd=64&myPage=8 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&ShowEnd=48&myPage=6
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&ShowEnd=48&myPage=6
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&ShowEnd=48&myPage=6
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&ShowEnd=48&myPage=6
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=57&ShowEnd=64&myPage=8
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=57&ShowEnd=64&myPage=8


                             

Εικ. 378: Alophe, Πορτραίτο ανώνυμου άνδρα, 1860 περ., αλμπουμίνα από αρνητικό κολλοδίου, 
27.7x19.4 εκ., υλλογή Hetzel, U.N.M. Βιβλιοθήκες. 

 

 

 

 

Εικ. 379: Louis-Jean Delton, O Adam-Salomon και η κόρη του, 1865 περ., αλμπουμίνα από 

αρνητικό κολλοδίου, 17.1x27.0 εκ., Νέα Τόρκη, υλλογή Sam Wagstaff. 



 

Εικ. 380: Ε. Ξανθόπουλος, Παιδί σε αμαξάκι, 1905 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 381: Παναγιώτης Θερμογιάννης & ια, Πορτραίτο ανδρών, 1890 περ., Πειραιάς, υλλ. 
Αντώνη Μαΐλη. 



    
Εικ. 382: Καλαματιανός & Γιαννόπουλος, Οι C.J. Morat και I.D. Hardford, 1895 περ., Αθήνα, 

Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α 

Εικ. 383: Αφοί Ρωμαΐδη, Δύο αδέλφια, 1900 περ., Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

 

 
Εικ. 384: Αφές Κάντα, Πορτραίτο κυρίας, χ.χ. (1900 περ.), cabinet, Αθήνα, Οικ. Άλμπουμ: 

Σσαβάρα – Δρακάτου, [π.δ.]. 



 

Εικ. 385: Ποταμιτάκης, Υωτογραφείο η Ηως, Γυναίκες σε βάρκα, χ.χ., Αθήνα, υλλ. Μιχ. 
Σσάγκαρη, [π.δ.]. 

 

                         

Εικ. 386: A.Krinan, & N. Jameson, Ανδρικό πορτραίτο, 1870 περ., Κέρκυρα, Υ.Α.Μ.Μπ., [π.δ.]. 

Εικ. 387: Ross and Thompson, Αγόρι με ναυτική ενδυμασία, χ.χ., cdv, Εδιμβούργο, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&S

howEnd=144&myPage=18 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18


                       

Εικ. 388: Hawke of Stonehouse, Ο Arthur William Jernigham, χ.χ., cdv, Ντέβον, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&S
howEnd=144&myPage=18  

Εικ. 389: Αύγουστος Κόλλας, (Collas, Auguste), Δύο άνδρες, 1870 περ., cdv, Κέρκυρα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

                       

Εικ. 390: Γεώργιος Δαμιανός, Μητέρα με γιό, ύρος, 1890 περ. cabinet, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 391: Νικόλαος Μπίρκος, Υωκίων Παπαμήτρος & Ι. Δημόπουλος, ‘Ο Παρθενών’, Πορτραίτο 
στρατιωτικού, 1900 περ., salon, Πάτρα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18


                   

Εικ. 392: Νικ., Μπίρκος, Πορτραίτο αστού, 1900 περ., Αθήνα - Πάτρα,  Ι.Α.Μ. Μπ. (υλλ. Θ. 
Μίντζα), [π.δ.]. 

Εικ. 393: Αφοι Ρωμαΐδη, Τπουργός ερβίας κ. Lakollevitch, 1889, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ., 

 

 

           

Εικ. 394: Αφοί Ρωμαΐδη, Νεαρό κορίτσι, χ.χ., Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.., [π.δ.]. 

Εικ. 395: Αφοί Ρωμαΐδη, Η κυρία Γεωργαντά του Γένους Δραγούμη, 1890 περ., Cabinet,  Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ. 



                   

Εικ. 396: W. H. Kent, Πορτραίτο άνδρα, 1860 δεκ., cdv, Λονδίνο, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm   

Εικ. 397: Κωνσταντίνος ακελλαρόπουλος, Ο Αγαμέμνων Μαλακάσης, (1869-1943), 1900 περ., 
Πάτρα, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ.  

 

                         

Εικ. 398: Ιωάννη Φρυσοφός, Πορτραίτο άνδρα, χ.χ., Ερμούπολη, Ε.Π.Μ.Α.., [π.δ.]. 

Εικ. 399: Αφοί τουρνάρα, Πορτραίτο κυρίας, χ.χ., Βόλος, υλλ. Νίκ. Πολίτη, [π.δ.]. 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


              

Εικ. 400: Camille Silvy, Ο πρίγκιπας Αλβέρτος, πριν το 1861, Λονδίνο, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=17&Sh

owEnd=24&myPage=3 

Εικ. 401: Maull & Polyblank, Ο John Lonsdale, Λονδίνο, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=105&S

howEnd=112&myPage=14 

                     
Εικ. 402: W. Ruck, Νεαρό κορίτσι με ομπρελίνο, (Ιούνιος 24 1864), cdv, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

Εικ. 403: H., Lehmann, (Lehmann, H. & Co), Η Άννα Fray και ο γιός της, 1861, Βερολίνο, 
Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ. 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=17&ShowEnd=24&myPage=3
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=17&ShowEnd=24&myPage=3
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=105&ShowEnd=112&myPage=14
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=105&ShowEnd=112&myPage=14
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


                     

Εικ. 404: Ανώνυμος, Πορτραίτο κυρίας, 1860 περ., cdv, Βρετανία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

Εικ. 405: W.S.Wyles, Πορτραιτο κυρίας, 1906 περ., cabinet, Αγγλία, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

 

 

Εικ. 406: Sir Joshua Reynolds, Η Δούκισσα Μαρία, 1774, λάδι σε καμβά, 187.3 χ 136.5. εκ. The 

Royal Collection, Λονδίνο. 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


     

Εικ. 407: Reynolds, Ο Joshua, Richard Crofts, 1775, λάδι σε καμβά, Γκαλερύ Richard L. Feigen & 
Co. 

Εικ. 408: Reynolds, Ο Richard Worsley, 1775, λάδι σε καμβά, 233.7 χ 142.2. εκ. Ιδ. υλλογή.  

 

                             

Εικ. 409: Pompeo Batoni, Ο Colonel Hon William Gordon, χ.χ., λάδι σε καμβά, National 

Gallery, Λονδίνο.  



   

 

 

 

 

Εικ. 410: Ward's Studios, Νέος με ποδήλατο, 1905 περ., cabinet, Αγγλία, 

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm  

http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


 

Εικ. 411:. Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο κυρίας με ομπρέλα, 1880 περ., cabinet, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ. 

 

                        

Εικ. 412: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα και κοριτσιού, 1880 περ., cabinet, χ.τ., Υ.Α.Ε.Ι.Μ.  

Εικ. 413: Αρ. Ρωμαΐδης, Ο Αλέξανδρος Βούρος, 1878, cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.ΙΑ.   



                      

Εικ. 414: Γεώργιος Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1880 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 415: Γεώργιος Μωραΐτης, Πορτραίτο αγοριού σε βράχια, 1880 περ, cabinet, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

                     

                        

Εικ. 416: Ιωάννης Λαμπάκης, Πορτραίτο γυναίκας, 1890 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 417: Πέτρος Μωραΐτης, Η Ευφροσύνη Βικέλα, χ.χ., cdv, Αθήνα, υλλ. Νίκου Πολίτη, [π.δ.]. 



                             

Εικ. 418: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο δύο ανδρών, 1880 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 419: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο δύο ανδρών, 1880 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α..  

 

           

Εικ. 420: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο δύο γυναικών, χ.χ. (1870 δεκ.), cdv, Αθήνα, Ι.Α.Μ.Μπ. - 
υλλ. Δ. Κριεζή, [π.δ.]. 

Εικ. 421: Θρ., Παναγόπουλος, Η οφία και Φαρίκλεια Μαυροκορδάτου, χ.χ., cdv, Αθήνα, 
Ι.Α.Μ.Μπ. -υλλ. Δ. Κυριεζή, [π.δ.]. 



                           

Εικ. 422: Θρασύβουλος Παναγόπουλος, Πορτραίτο αγοριού, 1880 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.   

Εικ. 423: Θρασύβουλος Παναγόπουλος, Πορτραίτο κοριτσιού, 1875 περ., cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

                                              

Εικ. 424: Π. Μωραΐτης, Ο Αθανάσιος Βερναρδάκης, 1885περ., salon, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 425: Αφοί Ρωμαΐδη, Ο Γεώργιος Εμμ. Αθηνογένης, 1890 περ., salon, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  



                        

Εικ. 426: Α. Ατσαρίτης, Ολόσωμο πορτραίτο γυναίκας, 1910 περ., cabinet, Πάτρα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  

Εικ. 427: A. Krinan & N. Jameson, Πορτραίτο αγοριού, 1870 περ., cdv, Κέρκυρα, Υ.Α.Μ.Μπ., 
[π.δ.] 

 

 

               

Εικ. 428: Αθ. Γαζιάδης, Πορτραίτο άνδρα με ψαθάκι, χ.χ., cabinet, Πειραιάς, Ι.Α.Μ.Μπ., (υλλ. Θ. 
Μίντζα).  

Εικ. 429: Αφές Κάντα, Πορτραίτο αστής, χ.χ., cabinet, Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.., [π.δ.]. 



 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 430: Υ. Μαργαρίτης, Σο τσάι, χ.χ., (1865 περ.), cdv, Αθήνα, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη, (οικ. 
άλμπουμ Υ. Μαργαρίτη). 

 

 

 

 

 



 

Εικ. 431: Γεώργιος Μωραΐτης, Παρέα αστών στην εξοχή, χ.χ., Αθήνα, από το βιβλίο: Αλ. 

Ξανθάκης,  Η Ελλάδα του 19ου αιώνα με το φακό του Πέτρου Μωραΐτη, Αθήνα, 2001, εκδ. Ποταμός.  

   

Εικ. 432: Γ. Δαμιανός, Παρέα αστών, 1885 περ., cabinet, ύρος, υλλ. Μ. Σσάγκαρη  

Εικ. 433: Γεώργιος Κολόμβος, Παρέα Αστών, χ.χ., (1867-70 περ.) cdv, Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α., [π.δ.].  



 

               

Εικ. 434: Ξ. Βάθης & Γ. Δαμιανός, ο . κουζές, με την κόρη του, 1860 περ. (1868), cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 435: Ιωάννης Φρυσοφός, Σρεις άνδρες, χ.χ., cdv, ύρος, Ε.Π.Μ.Α.. [π.δ.].  

                                

Εικ. 436: Carl Holzer, Αλεξ. Υιλαδελφεύς και Δ. Γεωργιάδης πίνοντας μπύρα, 1884, cdv, Μόναχο, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 437: Ανώνυμος, Δυο άνδρες πίνουν μπύρα, χ.χ., cdv, Αθήνα, Ε.Π.Μ.Α.. [π.δ.]. 



                 

Εικ. 438: Π. Μωραΐτης, Ο τέφανος Ι. τρειτ και δυο άνδρες πίνουν μπύρα, 1880 περ., Salon. 
Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 439: Αφές Κάντα, Η Αικατερίνη Παπαδιαμαντοπούλου και η παρέα της πίνουν τσάι, 1898 περ., 
cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

                              

Εικ. 440: Carl  Boehringer, Η Αικατερίνη Ι. Παπαδιαμαντοπούλου και δύο νεαρές γυναίκες, χ.χ., 
cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 441: Carl  Boehringer, Πορτραίτο τεσσάρων γυναικών με καπέλα και σκύλο, χ.χ., cabinet, 
Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 



 

 

                         

Εικ. 442: Δ. Μαρτιμιανάκης, Έφη, Μαρία, Ζωή, Δραγούμη, 1888 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ.  

Εικ. 443: Δ. Μαρτιμιανάκης, Έφη, Μαρία, Ζωή, Δραγούμη, 1888 περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

 

Εικ. 444: C. Boehringer, Πορτραίτο της οικογένειας Γεωργίου Δ. Λεβίδη, 1905 περ., salon, 
Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 



 

Εικ. 445: Β. Borri e figlio, Ανδρική συντροφιά, 1900 περ., cabinet, Κέρκυρα, υλλ. Νικ. Πολίτη. 

 

                           

Εικ. 446: Ανώνυμος, Baron Grainger, 1860 περ., cdv, χ.τ., Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 447: Bodo Winsel, 1860 περ., cdv, Μόναχο, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 



                             

Εικ. 448: Camille de Silvy, Ο Λόρδος Castlerosse, 1860, cdv, Λονδίνο, 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&Sh

owEnd=48&myPage=6 

Εικ. 449: Camille de Silvy, Ο πρίγκιπας της Ουαλίας σε θρήνο για τον πατέρα του, 1862, Λονδίνο, 
The Victoria  & Albert Museum, Λονδίνο. 

           

Εικ. 450: J. E. Mayall, Gladstone, 1861, Λονδίνο, The Victoria  & Albert Museum.  

Εικ. 451: Southworth & Hawes, Ο Daniel Webster, 22 Απριλίου 1851, Δαγκεροτυπία, Βοστώνη, 
Museum of Fine Art, Βοστών 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&ShowEnd=48&myPage=6
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=41&ShowEnd=48&myPage=6


 

 

                              

Εικ. 452: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 453: Πέτρος Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

Εικ. 454: Πέτρος Μωραΐτης, Ο Αλ. Καραβασίλης, 1867, cdv, Αθήνα, Υ. Α. Ε. Ι. Μ. 

 



                        

Εικ. 455: Υ. Μαργαρίτης & Ι. Κωνσταντίνου, Επαμεινώντας Α. Κριεζής, 1868, cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

Εικ. 456: Υ. Μαργαρίτης & Ι. Κωνσταντίνου, Επαμεινώντας Α. Κριεζής, 1868, cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

                   

Εικ. 457: Ξ. Βάθης, Πορτραίτο αστού, χ.χ. cdv, Αθήνα, υλλ. Νικ. Πολίτη, [π.δ.]. 

Εικ. 458: Ξ. Βάθης, Πορτραίτο αστού σε σκάλα, χ.χ. cdv, Αθήνα, υλλ. Νίκ. Πολίτη, [π.δ.].  



 

 

 

Εικ. 459: Υίλιππος Μαργαρίτης, Πορτραίτο νεαρής, χ.χ., cdv, Αθήνα, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη - 

Άλμ. Υ. Μαργαρίτη, [π.δ.]. 

 

Εικ.460: Ανώνυμος, (αποδ. Μαργαρίτης & Κωνσταντίνου) Βούρος, υιός του Κωνσταντίνου Δεκόζη 
Βούρου, 1872 περ., Cabinet, χ.τ., Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.]. 



             

              

Εικ. 461: Ανώνυμος, (πιθ. Υ. Μαργαρίτης), Οικογενειακό πορτραίτο, δόκιμος μοναχός ή ιερέας, 1860 
περ, salon, χ.τ. Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.]. 

Εικ. 462: Υ. Μαργαρίτης & Ι. Κωνσταντίνου, Η Σερέζα Μακρή, 1870, Αλμπουμίνα, cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

                        

Εικ. 463: Π. Μωραΐτης,  Πορτραίτο άνδρα, 1865 περ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 464: Ξενοφών Βάθης, Ο Πρίγκιπας Γκαγκάριν, 1865, cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α.  



 

 

                                

Εικ. 465: P. Rota, Πορτραίτο κοριτσιού, πιθ. δεκ. 1870 (1880 περ.), cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α., [π.δ.].  

Εικ. 466: Γεώργιος Δαμιανός, Νεαρός στρατιώτης, 1870 περ., cdv, χ.τ., Υ.Α. Ε.Λ.Ι.Α.  

                 

Εικ. 467: Π. Μωραΐτης, Ο καθηγητής ούτσος, 1863 -65 περ., cdv, Αθήνα, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη, 
[π.δ.].  

Εικ. 468: Π. Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, χ.χ., cdv, Αθήνα, υλλ. Ν. Πολίτη, [π.δ.]. 



 

                           

Εικ. 469: Π. Μωραΐτης, Πορτραίτο άνδρα, χ.χ., salon, χ.τ., υλλ. Α. Ξανθάκη  

Εικ. 470: Π. Μωραΐτης, Πατέρας και γιος, 1890, cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Μ.Μπ. 

 

                                   

Εικ. 471: Kyles & Moir of Portobello, Πορτραίτο κωτσέζου που τραβάει ξίφος, χ.χ., cdv, Λονδίνο 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&Sho

wEnd=144&myPage=18 , 

Εικ. 472: A. Crowe of Sterling, κωτσέζος με Kilt, χ.χ., cdv, Αγγλία 
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&Sho

wEnd=144&myPage=18 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18


                              

Εικ. 473: Perth, κωτσέζος με παραδοσιακό τοπικό ένδυμα, χ.χ, cdv, Βρετανία, Porter’s 
Photographic Gallery of County Place,  

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&Sho
wEnd=144&myPage=18 . 

Εικ. 474: J. W. Brunsill of Bowness, Αγόρι με σκωτσέζικη ενδυμασία, χ.χ., cdv, Βρετανία, Porter’s 
Photographic Gallery of County Place, 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&Sho
wEnd=144&myPage=18  

                          

Εικ. 475: L. Angerer, Ο πρίγκιπας Georg Milovanovich, 1870, cabinet, Βιέννη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 476: Ε. Bieber, Πορτραίτο κοριτσιού με παραδοσιακή στολή, χ.χ., cdv, Αμβούργο, 
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm 

http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.paulfrecker.com/collections.cfm?&pagetype=home&typeID=3&ShowStart=137&ShowEnd=144&myPage=18
http://www.rogerco.pwp.blueyonder.co.uk/index.htm


 

                              

Εικ. 477: V. Angerer, Πορτραίτο γυναίκας, 1880 περ., Βιέννη, Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

Εικ. 478: Bonfils (Felix & Marie Lydie Cabannis), Γυναίκα με τοπική ενδυμασία, 1880 περ., χ.τ., 
http://diglib.princeton.edu/ead/getEad?eadid=C0942&kw 

                             

Εικ. 479: Georg E. Hansen, Ο τρατηγός Φατζηπέτρος, χ.χ., cdv, Δανία, υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη.  

Εικ. 480: Π. Μωραΐτης, Αστός με παραδοσιακή ενδυμασία, χ.χ., cdv, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι.Μ.  

 

 

http://diglib.princeton.edu/ead/getEad?eadid=C0942&kw


                         

Εικ. 481: A. Krinan & N. Jameson, Ανδρικό πορτραίτο - Πιθανόν μέλος της βασιλικής φρουράς, 1875 
περ., cabinet, Αθήνα, Υ.Α.Μ.Μπ.  

Εικ. 482: Franz Neumayer, Ο Αλέξης Βλαχόπουλος, ακόλουθος του Όθωνα, 1865 περ., cdv, Μόναχο, 
Υ.Α.Ε.Λ.Ι.Α. 

 

 

 

 



 

Εικ. 483: Υ. Μαργαρίτης, τρατηγός Φατζηπέτρος, 1855 περ., επιχρωματισμένη αλμπουμίνα, χ.τ., 

Ε.Π.Μ.Α..  

 



 

Εικ. 484: Υίλιππος Μαργαρίτης, Γυναίκα με παραδοσιακή ενδυμασία, χ.χ., επιχρ. αλμπουμίνα, 21.3 
χ 16.6 εκ., Αθήνα, Ε. Π. Μ. Α. . 

 

 

Εικ. 485: Υ. Μαργαρίτης, Η Felicite Μαργαρίτη, 1855, επιχρ. αλμπουμίνα, 20.4 χ 16 εκ., Αθήνα, 

υλλ. Μ. Σσάγκαρη.  



 

Εικ. 486: Υ.Μαργαρίτης, Πορτραίτο γυναίκας με φορεσιά Αττικής , 1855, επιγχ. αλμπουμίνα, 20.3 χ 

15.5 εκ., χ.τ., Ε. Π. Μ. Α. . 

 

 

                          

Εικ. 487: Ανώνυμος, Πορτραίτο κυρίας με στολή Αμαλίας, χ.χ., cdv, χ.τ., υλλ. Μιχ. Σσάγκαρη, [π.δ.].  

Εικ. 488: Γ. Δαμιανός, Πορτραίτο αστής με παραδοσιακή φορεσιά, χ.χ., cdv, ύρος, υλλ. Νικ. 
Πολίτη, [π.δ.]. 



                                    

Εικ. 489: Αφές Κάντα, Η Μαρίκα Σσαβάρα με παραδοσιακή ενδυμασία, χ.χ., salon, Αθήνα, Οικ. 
Άλμπουμ Σσαβάρα - Δρακάτου, [π.δ.]. 

Εικ. 490: Ξ. Βάθης, Η Μαρία Αναγνώστη - Μοναρχίδου με παραδοσιακή ενδυμασία, χ.χ., cdv, Αθήνα, 
Υ.Α.Ε.Ι.Μ. 

 

 

                                       

Εικ. 491: Αφοί Ρωμαΐδα, Η Δεσποινίς Χύχα, χ.χ. (1900), salon, Αθήνα, Υ.Α.Ε.Ι. Μ.   

Εικ. 492: Ν. Πανταζόπουλος, Άνδρας με παραδοσιακή ενδυμασία, χ.χ., cabinet, Αθήνα, Οικ. 
Άλμπουμ Δρακάτου – Σσαβάρα, [π.δ.]. 



                     

Εικ. 493: Photographie Laurd, Πορτραίτο άνδρα με παραδοσιακή στολή, χ.χ., cabinet, χ.τ., Οικ. 
Άλμπουμ Σσαβάρα- Δρακάτου, [π.δ.]. 

Εικ. 494: Αθ. Γαζιάδης, Πορτραίτο αστού με φουστανέλα, 1897, cabinet, χ.τ., Ι.Α.Μ.Μπ., υλλ. Θ. 
Μίντζα, [π.δ.]. 

 

 

                       

Εικ. 495: Ν. Παντζόπουλος, Μικρός τσολιάς, χ.χ., cabinet, Αθήνα, Ι.Α.Μ.Μπ., υλλ. Θ. Μίντζα  

Εικ. 496: C. Boehringer, Κωνσταντίνος Βερναρδάκης με στολή εύζωνα, 1900 περ., cabinet, Αθήνα, 
Υ.Α. Ε.Λ.Ι.Α.  
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