
Φώτιος Καρακάσης 

Βιογραφικό  σημείωμα.

Γεννήθηκα  στην  Θεσσαλονίκη και τα πρώτα  φωτογραφικά  ερεθίσματα  μου
ήταν με μια  φωτογραφική μηχανή φυσουνα  6X6 στην ηλικία των 15 χρόνων.
Δύσκολη  μηχανή  και  απαιτητική,   με  ανάγκασε  να  ψάξω  την  ουσία  στην
φωτογραφία . 

Σιγά σιγά άρχισα να διαβάζω τα περιοδικά και βιβλία της εποχής προσπαθώντας
να εμβαθύνω στον μαγικό και σχεδόν μυστικιστικό τότε χώρο της φωτογραφίας.

Μετά από πειραματισμούς,  διάβασμα και πρακτική εμπειρία στον χώρο άνοιξα
το 1987 φωτογραφείο . 

Το 1988 συνεργάζομαι με  το μεγαλύτερο εργαστήριο έγχρωμης φωτογραφίας ,
σαν φωτοτεχνικός και επισκευαστής MINILAB.

Εκεί  έμαθα  και  εμβάθυνα  δίπλα  στους  καλλίτερους  τεχνίτες  της  Ελλάδας. 
 Ταυτόχρονα  πειραματιζόμενος  κλείνω  τον  κύκλο  στην  φωτογραφία  που
αποτελεί  ΛΗΨΗ- ΕΜΦΑΝΙΣΗ- ΕΚΤΥΠΩΣΗ σε ασπρόμαυρο, έγχρωμο και σλάιντς
(διαδικασία στο χέρι ).

Η ενασχόληση μου με τα κοινά με κάνει μέλος της διοίκησης του σωματείου
φωτογράφων  ,  για  πολλά   χρόνια  ,όπου  βοηθώ  η  οργανώνω  σεμινάρια
κατάρτισης για συναδέλφους με εισηγητές  καταξιωμένους φωτογράφους. Έχω
γραφεί στα  στα μητρώα του ΕΚΕΠΙΣ για πιστοποίηση σαν εκπαιδευτής .Μέλος
Δ.Σ. Πανελλήνιας Ομοσπονδίας , Φωτογράφων 
Μέλος   της  Ένωσης  Επαγγελματιών  Φωτογράφων Θεσσαλονίκης  (1987)  και
μέλος του Δ.Σ. από το 1994.

Εισηγητής  και  οργανωτής  σε  σεμινάρια  της  ένωσης  φωτογράφων  και  σε
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παρουσιάσεις νέας τεχνολογίας και εξοπλισμού.

Συμμετείχα  σε  πολλά  σεμινάρια  με  θέμα  την  φωτογραφία  και  τις  νέες
τεχνολογίες.
Το  1989  ασχολούμαι  και  με  την  κινούμενη  εικόνα  σαν  οπερατέρ  έχοντας
ξεκινήσει ένα μικρό εργαστήριο επεξεργασίας μοντάζ βίντεο.

Το  2001  αποκτώ ψηφιακό  φωτογραφικό  εξοπλισμό  και  ασχολούμαι  σχεδόν
αποκλειστικά με την διαφημιστική φωτογραφία. Συνεργάστηκα με 8 περιοδικά
αναλαμβάνοντας την αποκλειστική παραγωγή ύλης , με 6 διαφημιστικές εταιρίες
, φωτογραφίζοντας στον μεγαλύτερο  βαθμό, φαγητά για περιοδικά και βιβλία ,
ρούχα  για  καταλόγους  και  αφίσες,  κτίρια  και  έπιπλα  ,  και  αντικείμενα  για
καταλόγους. Η ειδίκευση μου είναι η φωτογράφιση φιάλης κρασιού.

Από  το  2000  Μέλος  επιτροπής  πιστοποίησης  εξετάσεων  των  Ι.Ε.Κ.  ως
εκπρόσωπος  εργοδοτών  και  ως  εκπρόσωπος  εκπαιδευτών  και  διορθωτής
γραπτών  στην ειδικότητα "ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΛΗΨΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ". 
Από το 2005  διδάσκω φωτογραφία σε κρατικό ΙΕΚ.

Δείγματα  δουλειάς μου βρίσκονται :
http://pheau.webnode.gr/
http://photo-art-fotios.blogspot.gr/
www.wix.com/pheautios/pheautios
wedding-photo-fotios.blogspot.com/
photothessaloniki.ning.com/profile/Phhotios 
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