


 4Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑ 
 

ΣΜΗΜΑ: Β3 

 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ: ΦΡΙΣΙΝΑ   
    ΣΡΙΑΝΣΑΥΤΛΛΟΠΟΤΛΟΤ 

 

ΦΟΛ. ΕΣΟ: 2018-2019 

 



1.ο εμπλουτιςμόσ των βαςικών γνώςεων 

 

2. η παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων του 
ερωτηματολογύου 

 

 Υιλοδοξύα τησ ςυγκεκριμϋνησ εργαςύασ εύναι η 
ανϊλυςη όλων των πτυχών του φαινομϋνου 
ζωγραφικό ςώματοσ (τατουϊζ) ςτισ διϊφορεσ φυλϋσ 
και εποχϋσ και η ανϊδειξη των βαςικών 
χαρακτηριςτικών τησ. 

 





   Η δερματοςτιξύα (τατουϊζ) εύναι ϋνα ςχϋδιο από μελϊνι 
το οπούο ειςχωρεύ ςτο δϋρμα. Σο τατουϊζ, με διϊφορεσ 
μορφϋσ, ϋχει χρηςιμοποιηθεύ διακοςμητικϊ και 
θρηςκευτικϊ από τουσ ανθρώπουσ εδώ και χιλιϊδεσ 
χρόνια. Η λϋξη τατουϊζ πιθανότατα ςχετύζεται με τη 
λϋξη "tatau" από τον πολιτιςμό των αμόα, που 
ςημαύνει «κτυπώ ό ςτιγματύζω».  

 



 Δημοφιλϋσ ςτο Δυτικό κόςμο. 

 

 την Ιαπωνύα, η λϋξη irezumi αναφϋρεται ςε 
παραδοςιακό ιαπωνικό τατουϊζ. 

 

 Άτομα που φϋρουν Σατουϊζ μερικϋσ φορϋσ 
χρηςιμοποιούν όρουσ όπωσ "tat", "μελϊνι", "τϋχνη", 
όταν μιλούν για τα ςχϋδια που φορούν. 

 



  «Tattoo» εύναι παρϊφραςη τησ 

λϋξησ Tattawing των Μαορύ (Νϋα 
Ζηλανδύα) 

 

  την Πολυνηςιακό διϊλεκτο η 
λϋξη «Σα» ςημαύνει ςχϋδιο και 
«Ατουϊζ» δηλώνει «αυτόν που δύνει 
πνοό ςτα πλϊςματα τησ γησ» 

 

  ϋχει τισ ϋννοιεσ «ανεξύτηλο 
ςημϊδι», «ςχϋδιο ςτο δϋρμα», 
«μαρκϊρω κϊτι», «κεντώ πϊνω ςτο 
δϋρμα» 



 Πρόγονοσ των τατουϊζ εικϊζεται πωσ εύναι 
η παρϊδοςη εκδόλωςησ πϋνθουσ των 
πρωτόγονων φυλών.  

 Οι παλαιςτϋσ και οι μονομϊχοι ςτην 
αρχαιότητα ϋφεραν τατουϊζ ςε ϋνδειξη 
αδελφοςύνησ.  

 ε ϊλλεσ φυλϋσ υποδόλωναν την 
κοινωνικό τουσ θϋςη και το αξύωμα.  

 την Πολυνηςιακό διϊλεκτο ςημαύνει το 
ςχϋδιο που ςου δύνει τη προςταςύα των 
θεών!  

 ε ϊλλεσ δόλωναν πωσ τα ϊτομα που τα 
ϋφεραν όταν ώριμα για κοινωνικό ζωό.  

 τα μϋςα τησ δεκαετύασ του 1960 με τισ 
αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1970 το τατουϊζ 
εμφανύζεται ςε μουςικούσ τησ ροκ 
μουςικόσ.  



 

 την αρχαύα Αύγυπτο τατουϊζ εύχαν οι βαςιλικού 
ακόλουθοι και οι ιερεύσ των ειδώλων για να 
διακρύνονται. 

 

 Οι Έλληνεσ ϋμαθαν τα τατουϊζ από τουσ Πϋρςεσ.  

 

 Oι Έλληνεσ και οι Ρωμαύοι χρηςιμοποιούςαν τα 
τατουϊζ ωσ τιμωρύα 

 

 

 



 μύλεσ φτιαγμϋνεσ από 
κόκαλα ϊλμπατροσ που εύχαν 
διαμορφωθεύ ςε λαβό και χτυπηθεύ με 
ςφυρύ 

 Φρωςτικϋσ που γύνονταν από 
το awheto και από το  καμϋνο ξύλο για 
το βαθύ μαύρο χρώμα για το πρόςωπο 

 Ξύλινεσ λαβϋσ και μεταλλικϋσ βελόνεσ 
που ςυνδϋονται με μεταξωτό νόμα 

 Βελόνεσ οςτών και καρβούλι ολικόσ 
αλϋςεωσ ενυδατωμϋνο ςε λϊδι 
ςφραγύδασ, χαλύκι ό αιθϊλη 

 Μπαμπού λαβϋσ  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Awheto&action=edit&redlink=1


ΝΑΤΣΗ 





 όμερα τα τατουϊζ 
ϋχουν κϊνει την 
εμφϊνιςη τουσ ςτην 
κοινωνύα με γοργούσ 
ρυθμούσ. Οι 
περιςςότεροι ςόμερα 
θεωρούν ςημαντικό να 
αποκτόςουν ϋνα ό 
περιςςότερα τατουϊζ 
ςτο ςώμα τουσ. 

 



 Ωσ προσ το ςώμα: Σα τατουϊζ μπορεύ να προκαλϋςουν 
αλλεργικϋσ αντιδρϊςεισ. ε περύπτωςη που κϊποιοσ 
μετανιώςει που ϋκανε τατουϊζ εύναι δύςκολο να 
αφαιρεθεύ. 



 Μόλυνςη 

 Αντιδρϊςεισ ςτα μελϊνια 

 Επιπλοκϋσ ςτουσ μαγνητικούσ 
τομογρϊφουσ 

 Δερματικϋσ παθόςεισ 

 Καθυςτερημϋνεσ αλλεργικϋσ 
αντιδρϊςεισ 

 Αιμϊτωμα 

 Επύδραςη ςτα αντιπηκτικϊ 

 Παρεμβολό ςτη διϊγνωςη του 
μελανώματοσ 

 Επιβϊρυνςη του λεμφικού ςυςτόματοσ 



1. Δεύχνουν ϊτομα παρορμητικϊ 

 

2. Σο να κϊνει κανεύσ κϊτι τόςο 
μόνιμο, δεύχνει πωσ δεν 
ςκϋφτεται τισ ςυνϋπειεσ που 
ακολουθούν 

 

3. Πηγαύνει με την μϊζα και     
το κϊνει λόγω μόδασ. 
 
4. Κϊνει τουσ ανθρώπουσ 
να φαύνονται λιγότερο 
μορφωμϋνοι. 



 Σα αποτελϋςματα για το 
κοινωνικό ςύνολο εύναι 
κυρύωσ θετικϊ. Καταργεύ 
λοιπόν «ςε ϋνα βαθμό» τον 
ρατςιςμό. Επιπλϋον 
γεφυρώνεται το χϊςμα 
μεταξύ των γενεών. Αφού 
λοιπόν ϊνθρωποι 
μεγαλύτερησ ηλικύασ εύτε 
αποδϋχονται τα τατουϊζ 
εύτε ϋχουν κϊνει οι ύδιοι, οι 
νϋοι ϋρχονται πιο εύκολα ςε 
επαφό μαζύ τουσ και το 
γεγονόσ αυτό ςυντελεύ ςτην 
επύλυςη των διαφορών.  
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Οι ϊνθρωποι επιλϋγουν τατουϊζ: 

  για να ταυτιςτούν με μια θρηςκευτικό ό κοινωνικό ομϊδα, 

 για να ςτολύζουν το ςώμα τουσ,  

 ωσ προςτατευτικϊ ςύμβολα,  

 για την κϊλυψη των δυςχρωμιών του δϋρματοσ  

 ωσ ϋνα ςυνεχϋσ ϋργο τϋχνησ που δεν ςταματϊ ποτϋ 
θεωρώντασ το κορμύ τουσ ωσ ϋναν ανθρώπινο καμβϊ. 

 

Τέλοσ, ςασ ςυμβουλεύουμε πριν πάρετε την απόφαςη να 
κάνετε ένα τατουάζ να το ςκεφτείτε ςοβαρά. Αν 
αποφαςίςετε τελικά να κάνετε να επιλέξετε έναν 
επαγγελματία που χρηςιμοποιεί τα ςωςτά υλικά. 

 



 http://lifepositive.gr/psixologia/giati_kanoume_tatouaz/ 

 http://aboutwellness.gr/2013/05/%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%
CE%AF-
%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5- 

 %CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%AC%CE%B6/ 

 http://www.nouvelles-esthetiques.gr/index.php/enotites/arts-
fantasy/item/21-giati-kanoume-tatouaz 

 http://www.care24.gr/ta-tattoos-psyxologia-oswn-ta-kanoun/ 

 http://www.egolpion.com/tatoos.el.aspx#ixzz2iKu8KhRh 

 ypovrixio.gr 

 http://pacific.jour.auth.gr/emmeis/?p=2125 

 http://blacklinetattoo.gr/tattoo.html 

 http://www.vlahoi.net/ithi-ethima/to-tatouaz-stous-vlahous.html 
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