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Δουλεύοντας με Εικόνες - Εργαλεία & Συνδέσμους 
 

1. ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (Photo 
Editor) – Το πιο πιθανό είναι ότι ήδη υπάρχει στον υπολογιστή, tablet, έξυπνο 
τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή σας ένα βασικό λογισμικό επεξεργασίας 
φωτογραφιών ή είναι εγκατεστημένη μια εφαρμογή (App) ώστε να μπορείτε να 
το χρησιμοποιήσετε αμέσως. 

Αν και οι συσκευές διαφέρουν, στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να 
έχετε πρόσβαση στην υπάρχουσα λειτουργία επεξεργασίας φωτογραφιών 
σας πηγαίνοντας στο σημείο του υπολογιστή ή της συσκευής σας όπου είναι 
συγκεντρωμένες οι φωτογραφίες σας. Αυτό συχνά ονομάζεται Εικόνες. Για να 
αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες λειτουργίες επεξεργασίας, συνήθως 
χρειάζεται να επιλέξετε πρώτα μια φωτογραφία από τις Εικόνες σας και στη 
συνέχεια να πατήσετε το κουμπί ή εικονίδιο Επεξεργασία. 

Τα πιο απαραίτητα βασικά στοιχεία επεξεργασίας φωτογραφιών είναι η 

περικοπή, η περιστροφή και η αλλαγή της φωτεινότητας / αντίθεσης / 

χρώματος. Αυτά τα στοιχεία σας επιτρέπουν να μετατρέψετε σχεδόν κάθε 

φωτογραφία σε μια πιο αποτελεσματική εικόνα. 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (APPS) – Υπάρχουν εκατοντάδες διαθέσιμες εφαρμογές για 
συσκευές IOS και Android που σας βοηθούν να δουλέψετε με εικόνες και 
φωτογραφίες. Σε γενικές γραμμές αυτές οι εφαρμογές σας παρέχουν 
διάφορους τρόπους για να επεξεργαστείτε την όψη των φωτογραφιών σας 
αλλά και να τις μοιραστείτε  μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. 

Ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές είναι δωρεάν και άλλες ίσως χρειαστεί να 
τις πληρώσετε. Νέες εφαρμογές αναπτύσσονται συνεχώς κι έτσι είναι 
δύσκολο να είστε ενήμεροι για το οτιδήποτε είναι διαθέσιμο. Ευτυχώς 
υπάρχουν διαδικτυακά (online) περιοδικά και τεχνολόγοι bloggers που κάνουν 
ακριβώς αυτό. Ο καλύτερος τρόπος για να εντοπίσετε τις πιο πρόσφατες 
εφαρμογές για φωτογραφίες είναι να κάνετε μια αναζήτηση στο Google, για 
παράδειγμα «οι καλύτερες δωρεάν Εφαρμογές για φωτογραφία», κι αυτό θα 
σας οδηγήσει σε καταλόγους αξιολογητών με τις πιο πρόσφατες Εφαρμογές 
... να μερικοί που βρήκαμε για σας: 

 Tech Radar – 10 Best iPhone camera and photo editing apps (2015) 

 Creative Bloq – 35 Best photo apps for iPhone, iPad and Android (2015)  

 21 ελεύθερα προγράμματα επεξεργασίας εικόνων έτοιμα για σένα –
http://technewskaioximono.blogspot.gr/2012/09/photoshop-21-tech-news-and-
more.html (ελληνικά) 

 10 δωρεάν online προγράμματα επεξεργασίας εικόνας –
http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2011/09/10-online.html (ελληνικά) 

http://www.techradar.com/news/phone-and-communications/mobile-phones/best-iphone-camera-and-photo-editing-apps-1187186
http://www.creativebloq.com/design-tools/best-photo-apps-513764
http://technewskaioximono.blogspot.gr/2012/09/photoshop-21-tech-news-and-more.html
http://technewskaioximono.blogspot.gr/2012/09/photoshop-21-tech-news-and-more.html
http://pliroforikiatschool.blogspot.gr/2011/09/10-online.html


 

 
2 

 
 # 2015-1-EL01-KA204-014123 

Erasmus+ KA2 - Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices 

 

PUZZLE: Developing easy to read formats for people with 

intellectual disabilities  
 
 
Μερικές δημοφιλείς Εφαρμογές για φωτογραφίες που μπορεί να σας φανούν 
χρήσιμες: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ – Το Διαδίκτυο είναι γεμάτο συμβουλές, υποδείξεις 
και τεχνάσματα για να βγάζετε καλύτερες φωτογραφίες και να επεξεργάζεστε 
εικόνες σε κινητές συσκευές. 
 

 National Geographic – Tips for taking better camera phone pictures 

 BBC Web Wise – How can I take and share photos on my mobile phone or 
tablet device?  

 Tech Radar – Smart phone Photography Tips & Tricks  

 Kodak – Top 10 tips for great pictures 

 Πώς να βγάζετε τις καλύτερες φωτογραφίες με το κινητό σας!  – 
https://www.pcsteps.gr/1349-best-mobile-photography/ (ελληνικά) 

 Πώς να βγάζεις φοβερές φωτογραφίες με το smartphone – 
http://www.redbull.com/gr/el/stories/1331762989637/austin-mann-tips-
fwtografies-smartphones (ελληνικά)  

 

Instagram – Υπηρεσία ανταλλαγής ψηφιακών φωτογραφιών και 

κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπει να προσθέτετε φίλτρα και 

εφέ στις φωτογραφίες σας και να τις μοιράζεστε με τη μεγάλη 

διαδικτυακή κοινότητα χρηστών του Instagram. 

Hipstamatic – Εργαλείο που σας επιτρέπει να προσθέτετε ρετρό 

φίλτρα και εφέ στις φωτογραφίες σας. 

 

Fotor – Διαδικτυακό εργαλείο σχεδιασμού και επεξεργασίας 

φωτογραφιών που σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε φωτογραφίες, να 

προσθέτετε φίλτρα, πλαίσια, κείμενα και αυτοκόλλητα και να 

δημιουργείτε κολλάζ. 

Caption Distraction – Εφαρμογή που σας επιτρέπει να προσθέτετε 

εύκολα ΄κουτιά’ λόγου / σκέψης σε στυλ κόμικς και αυτοκόλλητα στις 

φωτογραφίες. 

http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-tips/camera-phone-photos/#/fountain-portrait-england_23020_600x450.jpg
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/mobile-photos
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/mobile-photos
http://www.techradar.com/how-to/phone-and-communications/mobile-phones/smartphone-photography-tips-and-tricks-you-should-know-1189841
http://www.kodak.com/ek/US/en/Home_Main/Tips_Projects_Exchange/Learn/Top_10_Tips_for_Great_Pictures.htm
https://www.pcsteps.gr/1349-best-mobile-photography/
http://www.redbull.com/gr/el/stories/1331762989637/austin-mann-tips-fwtografies-smartphones
http://www.redbull.com/gr/el/stories/1331762989637/austin-mann-tips-fwtografies-smartphones

