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ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της εργασίας είναι οι µαθητές να 
µπορούν: 

� να αναπτύξουν και να εµπλουτίσουν τις 
βασικές γνώσεις τους που αφορούν τα είδη της 
φωτογραφίας και τις τεχνικές φωτογράφισης 
 

� να αναδείξουν τη µαγεία της ασπρόµαυρης 
φωτογραφίας 
 

� να αναδείξουν τη γοητεία της έγχρωµης 
φωτογραφίας 
 

� να συνειδητοποιήσουν την σπουδαιότητα 
αποτύπωσης στιγµιότυπων της ζωής 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η ΧΑΡΑΥΓΗ 

4ος αιώνας π.Χ:  

Ο Αριστοτέλης 
περιγράφει την πρώτη και 
απλούστερη φωτογραφική 
µηχανή, γνωστή ως camera 
obscura. Ένα σκοτεινό κουτί 
στη µια του πλευρά οποίου 
υπάρχει µια πολύ µικρή 
τρύπα για να περνά το φως.  

Οι ακτίνες του φωτός 
περνούν µέσα από την µικρή 
τρύπα, και επειδή ταξιδεύουν 
σε ευθεία γραµµή, 
σχηµατίζουν στην απέναντι πλευρά µια αντιστραµµένη εικόνα των 
αντικειµένων που βρίσκονται έξω από το κουτί. 

Σήµερα, τη θέση της έχει πάρει η pin hole camera, δηλαδή ένα 
κλειστό, µαύρο και αδιαφανές κουτί στη µια πλευρά του οποίου έχουµε 
ανοίξει την απαραίτητη ελάχιστη σε διάµετρο τρύπα, για να εισέρχεται το 
φως. Απέναντι από την πλευρά αυτή το είδωλο προβάλλεται λίγο θολό 
και αρκετά σκοτεινό, ωστόσο µπορεί να καταγραφεί σε κάποιο 
φωτοευαίσθητο υλικό.  

      Στα επόµενα χρόνια έγιναν πολλές παρεµβάσεις στην camera 
obscura όπως: προσθήκη φακού  στην τρύπα εισόδου του φωτός γεγονός 
που εξασφάλιζε καλύτερη εστίαση- νετάρισµα της εικόνας, προσθήκη 
καθρέφτη πίσω από το φακό υπό γωνία 45ο. Τότε αρχίζουν σιγά-σιγά οι 
προσπάθειες αποτύπωσης της εικόνας της camera obscura σε κάποια 
φωτοευαίσθητη επιφάνεια. Από τότε και έως τις µέρες µας η τεχνολογική 
εξέλιξη της φωτογραφίας ακολουθεί τη πρόοδο που συντελείται στις 
άλλες επιστήµες: φυσική, χηµεία. Όλες οι προσπάθειες αφορούσαν τη 
βελτίωση του φιλµ και της φωτογραφικής µηχανής.  
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ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΧΡΟΝΙΑ  

1816: Ο Niepce παίρνει τις πρώτες πειραµατικές φωτογραφίες 
αντικειµένων, χωρίς φωτογραφική µηχανή. Είναι βραχύβιες, καθόσον δεν 
µπορεί να τις σταθεροποιήσει. 

1826: Ο Niepce είναι ο πρώτος που κατορθώνει να καταγράψει εικόνες 
µε τη βοήθεια του ηλιακού φωτός και να τις διατηρήσει. Η πρώτη στην 
ιστορία φωτογραφία του χρειάστηκε χρόνο έκθεσης οκτώ ωρών. Η 
µέθοδός του ονοµάστηκε "ηλιογραφία". Πέθανε, όπως όλοι οι 
πρωτοπόροι, φτωχός και άγνωστος.  

ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ 

Από νωρίς ο Daguerre αλληλογραφεί µε τον Niepce και αναπτύσσει τη 
µέθοδό του, που µας έδωσε τις θαυµάσιες δαγεροτυπίες. Επιτέλους, το 
λανθάνον είδωλο γίνεται φωτογραφία. 

1829: Ο Niepce και ο Daguerre υπογράφουν ένα συµβόλαιο συνεργασίας 
και αρχίζουν να ενηµερώνουν ο ένας τον άλλο για την πρόοδό τους στη 
φωτογραφία. 

1833: Στην Αγγλία υπάρχει ακόµη ένας ανήσυχος µαθηµατικός, o Talbot, 
που έχει τις ίδιες ιδέες µε τον Daguerre και τον Niepce, αλλά αγνοεί τα 
επιτεύγµατά τους. Καταφέρνει και αυτός να πάρει αρνητικές 
φωτογραφίες σε χαρτί και να τις σταθεροποιήσει. 

Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΧΑΝΗ 

Η πρώτη 
φωτογραφική µηχανή 
µπορεί να θεωρηθεί ένα 
σκοτεινό δωµάτιο ή κουτί 
(camera obscura)που στη 
µία άκρη διαθέτει µία 
γυαλιστερή επιφάνεια και 
στην απέναντι άκρη µία 
πολύ µικρή οπή. Σε µια 
τέτοια κατασκευή, οι 
ακτίνες του φωτός 
διαδίδονται µέσα από την 
οπή και σχηµατίζουν πάνω 
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στην επιφάνεια ένα είδωλο των αντικειµένων  έξω από το δωµάτιο ή 
κουτί.  

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

      Μπορεί τον 19 ο 
αιώνα να γεννήθηκε η µεγαλύτερη φωτογραφική 

µηχανή η οποία συνδέθηκε όσο καµία άλλη µε την φωτογραφική τέχνη 
αλλά ο 20ος αιώνας είναι αυτός που µας αποκάλυψε τους σπουδαιότερους 
δηµιουργούς και την ίδια την φωτογραφική γλώσσα βγαλµένη από τα 
ασπρόµαυρα έργα των Adams, Avedon, May Ray και πολλοί ακόµη. 

ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ:  

Μπορούµε να διακρίνουµε µερικούς από τους σπουδαιότερους τοµείς της 
φωτογραφίας:  

1. Φωτοειδησεογραφία: Είναι η εικονογράφηση της επικαιρότητας και 
αυτού του είδους φωτογραφίες διοχετεύονται συνήθως στον 
ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο µέσω πρακτορείων, τα οποία 
εκπροσωπούν τον φωτογράφο.  

2. ∆ιαφηµιστική φωτογραφία-φωτογραφία στούντιο: Από το όνοµα 
συµπεράνουµε ότι αναφέρεται στις φωτογραφίες αντικειµένων, 
φωτογραφίες µόδας αλλά και πορτραίτων. Επιπροσθέτως συνδέεται 
µε την παραγωγή, περισσότερο, εµπορικής φωτογραφίας.  

3. Αρχιτεκτονική φωτογραφία-εσωτερικού χώρου: Περιλαµβάνει τη 
φωτογράφιση κτιρίου και εσωτερικού χώρου. Επιπλέον η οπτική 
γωνία της φωτογραφικής λήψης και ο φωτισµός και οι ιδιαιτερότητες 
ενός εσωτερικού αποτελούν τα κύρια αντικείµενα µελέτης για αυτό 
το είδος φωτογραφίας.  

4. Φωτογραφία τέχνης: Παρ’ όλο που η πρώτη φωτογραφία 
αποτυπώθηκε το 
1826, χρειάστηκε 
τουλάχιστον µισός 
αιώνας προκειµένου 
να γίνει η 
φωτογραφία 
αποδεκτή ως 
αυτόνοµη και 
ανεξάρτητη τέχνη. 
Ωστόσο, πολλοί 
σήµερα αµφισβητούν 
τη φωτογραφία ως 
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µορφή τέχνης, τη θεωρούν περισσότερο ως µια τεχνική ρεαλιστικής 
αναπαραγωγής εικόνων.  
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Η ΠΡΩΤΗ ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Σαν σήµερα  ο Σκωτσέζος φυσικός  [James  Clerk    Maxwell] 
παρουσιάζει το 1861 την πρώτη έγχρωµη φωτογραφία που αποτυπώνει 
µια … Σκωτσέζικη κορδέλα. 

 TARTAN  RIBON  

� Η  πρώτη έγχρωµη 
φωτογραφία αποτελούσε 
την πρακτική εφαρµογή 
και το επιστέγασµα των 
ερευνών του φυσικού και 
εφευρέτη James Clerk 
Maxwell γύρω από την 
οπτική θεωρία και την 
ανάλυση των χρωµάτων.  

� Η λήψη έγινε από τον Άγγλο  φωτογράφο Thomas Sutton  κάτω από 
τις οδηγίες του Maxwell .  

     H ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 Για την δηµιουργία µιας φωτογραφίας γίνονται τρεις ίδιες 
ασπρόµαυρες λήψεις , τρεις διαφάνειες , που χρωµατίστηκαν µέσω 
φίλτρων µε τα τρία βασικά χρώµατα. Στην συνέχεια η προβολή τους της 
συνέπτυξε σε  µια µοναδική έγχρωµη  συνθέτη εικόνα. 

THOMAS SUTTON 

Φωτογράφος  της πρώτης έγχρωµης φωτογραφίας 
και εφεύρεση της πρώτης µονοoπτική 
φωτογραφικής µηχανής.    
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 ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Μια από τις πρώτες µεθόδους για έγχρωµες φωτογραφίες περιλάµβανε 
τη χρήση  συνολικά  τριών φωτογραφικών µηχανών. 

Κάθε µια από τις οποίες είχε ένα διαφορετικό φίλτρο χρώµατος 
µπροστά από τον  φακό. 

 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΦΙΛΜ  

Το πρώτο έγχρωµο φιλµ (autochrome) κυκλοφόρησε ως   εµπορικό 
προϊόν το 1907 αλλά η σύσταση του ήταν διαφορετική  από του 
µεταγενεστέρου φιλµ (kodachrome), που κυκλοφόρησε το 1935 
βασισµένο σε τρία επιχρωµατισµένα στρώµατα , το κάθε ένα ευαίσθητο 
σε ένα από τα τρία πρωτεύοντα χρώµατα (µπλέ, πράσινο, κόκκινο). 

 Τα έγχρωµα φιλµ διακρίνονται σε έγχρωµα αρνητικά ή έγχρωµα θετικά   
(διαφάνειες, slides). 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η φωτογραφία είναι ένα µέσο αιχµαλώτισης τόσο των 
προσωπικών στιγµών όσο και του φυσικού τοπίου που βρίσκεται γύρω 
µας. Όλοι στη ζωή µας κάποια στιγµή έχουµε µπει στην διαδικασία να 
τραβήξουµε µια φωτογραφία είτε επειδή το θέλουµε είτε επειδή είναι 
ένας τρόπος έκφρασης. Έχουµε όµως σκεφτεί ποτέ το ότι µπορεί να 
υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τη δηµιουργία µιας απλής φωτογραφίας. 

 Μακρά Έκθεση 

  
  Η µακρά έκθεση είναι µια αρκετά ενδιαφέρουσα τεχνική 
φωτογραφίας που συνεπάγεται µε ένα στενό διάφραγµα και µια 
ταχύτητα κλείστρου µεγάλης διάρκειας. Η µακρά έκθεση είναι µια 
τεχνική που έχει την δυνατότητα να παγώσει λεπτά ολόκληρα αλλά 
ακόµα να φτάσει και να αποτυπώσει σε µια φωτογραφία ώρες ακόµη και 
χρόνια. Τα ειδικά φίλτρα που τοποθετούνται στον φακό της µηχανής 
δηµιουργούν συνθήκες βραδινής φωτογράφισης και έτσι µπορεί να 
διατηρηθεί το κλείστρο της ανοιχτό για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
  Όσο πιο σκούρα είναι τα φίλτρα τόσο πιο πολύ µπορεί να 
διαρκέσει η έκθεση. Αυτά τα φίλτρα έχουν χρησιµοποιηθεί στην 
αρχιτεκτονική φωτογραφία, επειδή συνήθως τα αρχιτεκτονικά έργα 
έχουν έντονη την ανθρώπινη παρουσία και χρησιµοποιώντας αυτά τα 
φίλτρα επιτυγχάνεται η κίνηση των ανθρώπων να φαίνεται θολή και όσο 
περισσότερο διαρκεί η έκθεση τελικά να εξαφανίζονται από το κάδρο. 

  



 

 11 

 

  Τεχνική ‘’ Bokeh’’ 

 
Μια τεχνική που 
χρησιµοποιείται συχνά 
από τους 
φωτογράφους είναι η 
τεχνική ‘’Bokeh’’ . Ο 
όρος αυτός 
προέρχεται από την 
Ιαπωνική λέξη 
<<Boke>> που 

σηµαίνει κυριολεκτικά οµίχλη ή θαµπάδα. Στην φωτογραφία ,µε τον όρο 
Bokeh εννοούµε το <<θόλωµα>> σε περιοχές εκτός εστίας και αυτό 
γίνεται ώστε να επικεντρώνεται η προσοχή µας στο αντικείµενο που ο 
φωτογράφος θέλει να προβάλλει, δηλαδή δίνεται µεγαλύτερη έµφαση 
στο κύριο θέµα της  φωτογραφίας. Όµως για να επιτευχθεί µια 
επιτυχηµένη Bokeh φωτογραφία χρειάζονται φακός, εκτροπές και το 
διάφραγµα του φακού. 
Πολλοί φωτογράφοι 
χρησιµοποιούν σκόπιµα την 
τεχνική της ρηχής εστίασης 
για να δηµιουργήσουν 
εικόνες µε διακεκριµένες 
περιοχές Bokeh υπάρχει και 
το κακό. Αυτό συµβαίνει 
όταν η θολούρα είναι τόσο 
έντονη και ενοχλητική που 
αποσπά την προσοχή από το 
κύριο θέµα. Συνεπώς ένα 
καλό Bokeh µπορεί να 
ενισχύσει µια εικόνα και να την κάνει εντυπωσιακά ελκυστική, αλλά 
ταυτόχρονα ένα κακό Bokeh µπορεί να την καταστρέψει.  
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Fill Flash 

 
Το Fill Flash  είναι µια τεχνική  φωτογράφισης όπου ο φωτογράφος 
χρησιµοποιεί φλάς για να ‘’ γεµίσει’’ σκοτεινές περιοχές της εικόνας. Είναι 
ιδανικό για περιβάλλοντα µε οπίσθιο φωτισµό. Το φόντο είναι συνήθως πιο 
φωτεινό από το θέµα. Για να δηµιουργηθεί ένα Fill Flash  θα πρέπει να 
ρυθµιστεί το διάφραγµα και η ταχύτητα κλείστρου να εκτεθεί σωστά το 
φόντο και να χρησιµοποιηθεί το φλάς για να ελαφρύνει το παρασκήνιο. Το 
φλάς µπορεί να χρησιµοποιηθεί όταν το θέµα είναι σε µια σκιά ή όταν 
υπάρχει περισσότερο φως στο φόντο ή στο παρασκήνιο ή όταν το 
αντικείµενο είναι αρκετά κοντά. Το Fill Flash µπορεί να φωτίσει τις αρκετά 
σκιασµένες περιοχές βελτιώνοντας την εικόνα χωρίς να υπερτονίζει τις άλλες 
περιοχές.   

 Τεχνική Panning 

 
Η τεχνική ‘’Panning’’  είναι µια παλιά τεχνική µε κινούµενο θέµα το οποίο 
δηµιουργεί ένα ενδιαφέρον αποτέλεσµα, µε το θέµα να είναι έντονο µέσα σε 
ένα θολό φόντο.    
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Τεχνική ‘’Χρυσό Ορθογώνιο’’  

 

Το Χρυσό Ορθογώνιο είναι και αυτό µια 
τεχνική που πηγαίνει αιώνες πίσω. Είναι 
µια περίπλοκη παραλλαγή του κανόνα των 
τριών που  χρησιµοποιήθηκε ακόµα και 
στην δηµιουργία της Mona Lisa. Με αυτή 
την τεχνική οι φωτογραφίες γίνονται πιο 
εντυπωσιακές και ευχάριστες στο µάτι. 

 

Τεχνική ‘’Contre Jour”  

 

To Contre Jour είναι ένα δηµοφιλές εφέ φωτογραφίας. Είναι Γαλλική 
ορολογία που σηµαίνει ‘’ ενάντια στο φως’’  και η κάµερα δείχνει προς την 
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πηγή του φωτός. Τονίζει το περίγραµµα της φιγούρας, καθώς η πηγή του 
φωτός είναι πίσω από αυτήν. Το εφέ Contre jour χρησιµοποιείται συνήθως 
για την απαθανάτιση τοπίων. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει δραµατικότητα 
στη σκηνή. 

      Κανόνας των Τρίτων 

 

Ο κανόνας των τρίτων είναι µία από τις πιο βασικές τεχνικές 
φωτογράφισης η οποία χρησιµοποιείται από φωτογράφους και 
ζωγράφους για αιώνες. Είναι η τεχνική κατά την οποία ο φωτογράφος 
χωρίζει την φωτογραφία σε τρία οριζόντια και τρία κάθετα µέρη 
σχηµατίζοντας εννέα ίσα κοµµάτια. Το κύριο θέµα δεν τοποθετείται 
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ποτέ στο κεντρικό κοµµάτι, έτσι φαίνεται κινούµενο και πιο ενδιαφέρον. 

Η Χρυσή Ώρα 

 

Η Χρυσή Ώρα γνωστή επίσης και ως Μαγική Ώρα, αναφέρεται στην 
πρώτη ώρα που ανατέλλει ο ήλιος και στην τελευταία ώρα που δύει ο 
ήλιος. ∆ηµιουργεί µια διαφορετική ποιότητα φωτός, προσθέτει 
ενδιαφέρον και δραµατικότητα στη σκηνή. Η χρυσή ώρα είναι η τέλεια 
στιγµή της ηµέρας για τη δηµιουργία υπέροχων φωτογραφιών 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ 
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                              
Η φωτογραφία έχει 
µια πολύ 
ενδιαφέρουσα και 
µεγάλη ιστορία που 
µπορεί να θεωρηθεί 
ότι εκτείνεται σε 
βάθος αρκετών 
αιώνων. Ήδη από τα 
παλιά χρόνια η 
εφεύρεσή της πολλών 
που ήθελαν αρχικά να 
αποτυπώσουν τον εαυτό τους σε ένα χαρτί. Ύστερα οι 
άνθρωποι τραβούσαν φωτογραφίες για διάφορους λόγους: 
οικογενειακές φωτογραφίες, διαφόρων τοπίων µε στόχο οι 
επόµενες γενιές να γνωρίζουν για το παρελθόν και να µάθουν 
πως ήταν τότε τα χρόνια.                                  

Ερχόµαστε στη σύγχρονη φωτογραφία που έχει γίνει ένα 
ενδιαφέρον χόµπι αλλά και µια συνήθεια των ανθρώπων για 
να δείξουν πως περνάνε µια συγκεκριµένη στιγµή. Έτσι η 
φωτογραφία έχει πάρει πολλές διαστάσεις και έχει µια 
συνέχεια στο χρόνο. 

Σκοπός της φωτογράφισης 

Από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψης της φωτογραφίας οι 
άνθρωποι αποθανάτιζαν αγαπηµένες τους στιγµές και εµπειρίες 
µε τη βοήθεια της αναλογικής φωτογραφικής µηχανής. Εκτός 
από αγαπηµένες στιγµές και εµπειρίες έβγαζαν φωτογραφίες  
για να αποτυπώσουν την αντιγραφή της πραγµατικότητας.
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Οι φωτογραφίες αποτελούσαν κυρίως ντοκουµέντα από τα 
οποία οι άνθρωποι µάθαιναν τα γεγονότα. Έτσι πολλοί 
άνθρωποι ασχολήθηκαν µε το επάγγελµα του φωτογράφου για 
να καλύψουν κυρίως αυτή την ανάγκη του ανθρώπου. Οι 
φωτογράφοι παρουσίαζαν τις φωτογραφίες τους µε στόχο να 
δηµιουργήσουν συναισθήµατα αφού σε µια φωτογραφία 
αντιστοιχούν χίλιες λέξεις. Έτσι  οι απλές φωτογραφίες έγιναν 
σύνθετες µε αποτέλεσµα να ξεπερνούν την πραγµατικότητα 
έχοντας πολλές ερµηνείες, αποτέλεσµα που επηρέασε τη 
κοινωνική τους διάσταση. Με αυτό τον τρόπο η φωτογραφία 
άρχιζε να παίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων από 
εκείνη την εποχή. Με την πάροδο των χρόνων η φωτογραφίες 
συνέχιζαν να αφορούν τα άτοµα και µε την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και µε τη ψηφιακή κάµερα έγινε ακόµα πιο εύκολη 
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και γρήγορη η αποτύπωση της. Το νέο αυτό επάγγελµα 
αναπτύχτηκε όλο και περισσότερο και πολλοί άνθρωποι πια 
εργάζονται σε τηλεοπτικά κανάλια ή εφηµερίδες και περιοδικά. 
Κατέγραφαν ότι τους φαινόταν περίεργο από διάφορους και 
ξένους πολιτισµούς. Η καινούργια φωτογραφία πια είναι η 
άχρωµη η οποία είναι περισσότερο απαιτητική καθώς παίζουν  
σηµαντικό ρόλο τα χρώµατα που λαµβάνει υπ όψιν του ο 
φωτογράφος. Οι φωτογράφοι επιλέγουν µε τον δικό τους τρόπο 
πως θα αποτυπώσουν τις φωτογραφίες χρησιµοποιώντας 
διάφορες τεχνικές µε σηµαντικό ρόλο να παίζει η αφαιρετική 
διαδικασία.        

Μπορούµε να συµπεράνουµε 
ότι είναι αρκετοί οι λόγοι για την 
αποτύπωση φωτογραφιών και µέρα 
µε τη µέρα όλο και περισσότεροι 
είναι εκείνοι που ασχολούνται µε τη 
φωτογραφία τόσο σε ερασιτεχνικό 
όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο. 
Όπως λοιπόν διαπιστώσαµε από τα 
παραπάνω η φωτογραφία είναι µια 
ολόκληρη τέχνη µε πολλές 
διαφορετικές και ενδιαφέρουσες 
πτυχές.  
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 
 
Οµάδα Α’  

� Παπαδάµ Μάριος 
� Παπαδάµ Χριστιάννα  
� Παπαδηµητρίου Νίκη  
� Νάτση Αµπιόλα  
� Παπαδοπούλου-Παπαϊωάννου ∆άφνη 

Οµάδα Β’  

� Μπρόκα Κρίστο  
� Νέλλας Σταύρος 
� Οικονόµου ∆ηµήτρης 
� Μπουρογιάννης Βασίλης 
� Παππής Κωνσταντίνος 

Οµάδα Γ’  

� Παπακώστας Νίκος 
� Ντίνα Χριστίνα 
� Παπαντώνη Μαριέλενα  
� Μπρέγκου Αθανασία 
� Ντεµίρης Πέτρος 
� Νικολάου Άγγελος 

Οµάδα ∆’  

� Ντότσικας Κωνσταντίνος 
� Παπά Βασίλης 
� Νερολής ∆ηµήτρης 
� Νερολής Κωνσταντίνος 
� Παπαρούπας Νότης  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:  

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ20 


