


Ηνωμένοι Φωτορεπόρτερ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΜΑΡΤΟΓΛΟΥ-ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΦΛΩΡΟΥ

459.522 αρνητικά 

245.047 φωτογραφίες 



Ι. ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Στον κατάλογο του περιεχομένου του 

αρχείου Τριανταφύλλου  απαριθμούνται 

459.522 αρνητικά διαφόρων μεγεθών 

(10Χ12 εκ. 6Χ6 εκ. και 35 χιλ.)  

τοποθετημένα σε 237 ξύλινα ανοικτά 

κουτιά.



Ι. ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Τα αρνητικά είναι τοποθετημένα ανά 

ομάδες σε φακέλους πάνω στους οποίους 

είναι σημειωμένες πληροφορίες για το 

περιέχομενό τους.



Φωτογραφίζονται αρχικά οι φάκελοι και ακολούθως τα αρνητικά που αυτοί περιέχουν. Η 

εργασία αυτή πραγματοποιείται με ψηφιακή μηχανή υψηλής ανάλυσης.



Το μέγεθος των παραγομένων αντιγράφων μπορεί να προβληθεί σε πλήρη απεικόνιση στις 

οθόνες υπολογιστών, tablet κτλ (περίπου 1000 pixel η μεγάλη τους πλευρά).  



Μετά τη φωτογράφηση τα αρνητικά τοποθετούνται σε καθαρούς φακέλους στους οποίους 

σημειώνεται ο κωδικός αριθμός (λχ. 235/R15, R17... κτλ). Οι φάκελοι τοποθετούνται 

σε χαρτονένια κλειστά κουτιά πάνω στα οποία σημειώνεται ο αριθμός καταλόγου των 

περιεχομένων του αρχείου. 



Τα κουτιά ακολούθως αποθηκεύονται σε 

ντουλάπια, στη θέση των ξύλινων κουτιών 

της αρχικής τους συσκευασίας.



Τα ψηφιακά αρχεία επεξεργάζονται (αρνητική – θετική απεικόνιση) και τεκμηριώνονται.

Σε κάθε ψηφιακό αρχείο εγγράφονται οι πληροφορίες που είναι σημειωμένες στους φακέλους.  
 
Κάθε ψηφιακό αρχείο συνδέεται με τη θέση του φυσικού αντικειμένου στο χώρο φύλαξής του.



Στο πρόγραμμα τεκμηρίωσης που χρησιμοποιήθηκε οι πληροφορίες ενσωματώνονται στα 

ψηφιακά αρχείο. Έτσι κάθε ψηφιακό αρχείο ακόμα και αν απομακρυνθεί από τη βάση δεδομένων, 

οι πληροφορίες που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό μεταφέρονται μαζί του.

 



II ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Στον κατάλογο απαριθμούνται 245.047 φωτογραφίες διαφόρων διαστάσεων οι οποίες άλλες 

ήταν τοποθετημένες σε παλαιές συσκευασίες φωτογραφικών χαρτιών και άλλες συσκευασμένες 

σε πακέτα. 

Κάθε φωτογραφία καταγράφεται ψηφιακά και από τις δυο πλευρές της. 



Τα ψηφιακά αρχεία που προκύπτουν επεξεργάζονται και εισάγονται στη βάση δεδομένων.

Εγγράφονται οι πληροφορίες που είναι σημειωμένες στον κατάλογο περιεχομένων του αρχείου.   

Κάθε ψηφιακό αρχείο συνοδεύεται από την ψηφιακή αποτύπωση του πίσω μέρους της 

φωτογραφίας.



Οι φωτογραφίες ακολούθως τοποθετούνται σε καθαρούς φακέλους και σε κλειστά ντοσιέ πάνω 

στα οποία σημειώνεται ένα κωδικός αριθμός. 

Κάθε ψηφιακό αρχείο συνδέεται με τη θέση του φυσικού αντικειμένου (φωτογραφία) στο χώρο 

φύλαξής του.

 



Επιλογή φωτογραφιών

Εξετάζοντας το περιεχόμενο 

εκτιμήσαμε  πως ένα ευπρόσωπο 

δείγμα με επιλεγμένες φωτογραφίες της 

συλλογής θα έπρεπε να περιλαμβάνει 

περισσότερες φωτογραφίες από αυτές 

που αρχικά είχε προβλεφθεί.  

Προχωρήσαμε στην επιλογή 

18.000 φωτογραφιών  οι οποίες 

επεξεργάσθηκαν έτσι ώστε να είναι 

άμεση η αξιοποίησή τους  (λχ με 

προβολή του αρχείου διαδικτυακά). 

 



Παραδίδονται δυο ψηφιακά αρχεία 

αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του 

Η/Υ  (και 2 αντίγραφα σε φορητούς 

δίσκους). 

Το πρώτο περιλαμβάνει το σύνολο της 

ψηφιακής καταγραφής του αρχείου 

και το δεύτερο τις 18.000 επίσης 

τεκμηριωμένες φωτογραφίες.

Το πρόγραμμα αρχειοθέτησης θα 

παραμείνει εγκατεστημένο στον Η/Υ 

μέχρι την αντικατάστασή του.

18.000 τεκμηριωμένες φωτογραφίεςΤο σύνολο της ψηφιακής καταγραφής του αρχείου



Ταξινόμηση - Δημιουργία περιεχομένων.

Λόγω του μεγέθους του αρχείου τα ψηφιακά αρχεία των αρνητικών της συλλογής έχουν 
ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το θέμα τους. Καλλιτεχνικά, Κοινωνικά και Πολιτικά 
Θέματα. Κάθε ψηφιακό αρχείο χαρακτηρίζεται με λέξεις κλειδιά που διευρύνουν αυτή την 
κατηγοριοποίηση. 



Λόγω του μεγέθους του αρχείου τα ψηφιακά αρχεία των αρνητικών της συλλογής έχουν 

ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το θέμα τους. Καλλιτεχνικά, Κοινωνικά και Πολιτικά 

Θέματα. Κάθε ψηφιακό αρχείο χαρακτηρίζεται με λέξεις κλειδιά που διευρύνουν αυτή την 

κατηγοριοποίηση. 

 

ΑΡΝΗΤΙΚΑ



Τα επιλεγμένα αρνητικά. Τα επιλεγμένα αρνητικά έχουν επίσης ταξινομηθεί σε τρεις κατηγορίες 

ανάλογα με το θέμα τους. Καλλιτεχνικά, Κοινωνικά και Πολιτικά Θέματα. Κάθε ψηφιακό αρχείο 

χαρακτηρίζεται με λέξεις κλειδιά που διευρύνουν αυτή την κατηγοριοποίηση. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ



Τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών είναι συγκεντρωμένα σε ένα ντοσιέ και αυτά επίσης 

χαρακτηρίζονται με λέξεις κλειδιά από το ίδιο λεξιλόγιο.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Ταξινόμηση - Δημιουργία περιεχομένων.

Οι επιλεγμένες φωτογραφίες. Τα ψηφιακά αρχεία των φωτογραφιών είναι συγκεντρωμένα σε ένα 

ντοσιέ και αυτά επίσης χαρακτηρίζονται με λέξεις κλειδιά από το ίδιο λεξιλόγιο.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί 
κανείς να έχει μια γενική εικόνα του 
περιεχομένου και του αριθμού των 
φωτογραφικών αρχείων που περιέχει 
η συλλογή. 

Μπορεί επίσης και να περιηγηθεί στη 
συλλογή επιλέγοντας τις θεματικές 
ενότητες που επιθυμεί.

Η αναζήτηση φωτογραφιών 
και αρνητικών γίνεται σε όλο το 
περιεχόμενο της βάσης δεδομένων 
και ανά περίπτωση αρνητικά ή 
φωτογραφίες.



Στα περιεχόμενα εμφανίζεται ο 
αριθμός όλων των ψηφιακών αρχείων 
που σχετίζονται με την αναζήτηση 
(λέξεις στους τίτλους, ή στην 
περιγραφή περιεχομένων).



Ευρήματα

Ευρήματα μετά την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των αρνητικών και φωτογραφιών 
που είχαν καταγραφεί στον κατάλογο. 

• 4 κούτες αρνητικών  6Χ6 εκ. με διάφορα θέματα και τεκμηρίωση στους 
φακέλους τους (εκτός συμβολαίου αγοράς). Το περιεχόμενό τους ψηφιοποιήθηκε, 
τεκμηριώθηκε και ενσωματώθηκε στη συλλογή.

• 5 κούτες αρνητικών  6Χ6 εκ. με διάφορα θέματα και τεκμηρίωση στους 
φακέλους τους. Το περιεχόμενό τους ψηφιοποιήθηκε, τεκμηριώθηκε και 
ενσωματώθηκε στη συλλογή.

• Φωτογραφίες και αρνητικά σε πολύ κακή κατάσταση τα οποία απομακρύνθηκαν 
από τη συλλογή.



• 1 κούτα αρνητικών μεγάλου φορμά (9Χ12 εκ.) σε αρκετά καλή κατάσταση 
κυρίως δεκαετία 50  (δείγμα προτεινόμενης ψηφιοποίησης).



• 3 κούτες αρνητικών μεγάλου φορμά (9Χ12 εκ.) σε κακή  κατάσταση. Μπορεί 
να ψηφιοποιηθούν και να αποθηκευθούν με ασφάλεια (δείγμα προτεινόμενης 
ψηφιοποίησης).



• 2 κούτες περιλαμβάνουν αρχεία αρνητικά, φωτογραφίες από το οικογενειακό 
περιβάλλον του Τριανταφύλλου καθώς και αρνητικά προϊόντων, κατασκευών από άλλες  
επαγγελματικές εργασίες του Τριανταφύλλου.



Για την πραγματοποίηση της ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης του φωτογραφικού 
αρχείου Τριανταφύλλου από την ΠΛΕΓΜΑ Α.Ε. εργάσθηκαν συνολικά 9 φωτογράφοι και 
βιβλιοθηκονόμοι επί 7 μήνες.

Κωστής Αντωνιάδης
Δημήτρης Παζαϊτης
Εύα Νταραρά
Μαρία Μαγδαληνού
Σαρίν Αβερτισιάν
Νίκος Κούστας
Μαρία Μούχα
Αριάδνη Ευαγγέλου
Γιώργος Παπαστεργής 



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΘΕΜΑΤΩΝ



ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ









ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ





ΚΟΡΕΑ







ΑΘΛΗΤΙΚΑ









ΘΕΑΤΡΟ













ΗΘΟΠΟΙΟΙ





ΧΟΡΟΣ





ΞΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ





ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 
ΡΕΠΟΡΤΑΖ












