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Ανακαλύπτω, Εφαρμόζω, Προοδεύω.  

 

 

Θέμα 1: Καινοτομίες στην γυναικεία εμφάνιση. 
 

Περιεχόμενα : 1.Ένδυση, 2. Υπόδηση, 3. Αξεσουάρ, 4. Αρώματα  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Από τις μαθήτριες : Φράγκου Μαρία, Σαλαμάνη Ευγενία, Χασκώνη Ηλιάνα, 
Σουλιώτη Ελένη και Σαραντίδου Αγγελική  

 
 
 



 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Με τον όρο καινοτομία εννοείται η νέα και πρωτοποριακή ιδέα για την 
υλοποίηση κάποιου πράγματος ή η νέα διαδικασία αυτής της υλοποίησης, 
καθώς επίσης και η εφαρμογή νέων εφευρέσεων ή ανακαλύψεων για την 
πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος. Συχνά ο όρος χρησιμοποιείται σε 
οικονομικό/επιχειρηματικό/εμπορικό πλαίσιο. Στην παρακάτω εργασία θα 
ασχοληθούμε με τις καινοτομίες που εφαρμόστηκαν και εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται στην εμφάνιση της γυναίκας από παλιά έως σήμερα. 
 Στο πρώτο κεφάλαιο θα υπάρχει η ένδυση που αποτελεί μια πολύ 
σημαντική έννοια, καθώς το ‘’κουστούμι’’ είναι ‘’κομμένο και ραμμένο’’ για τον 
καθένα στα μέτρα του ακριβώς. Είναι τόσο παλιό όσο και οι ανθρώπινες 
σχέσεις. 
 Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε την εξέλιξη του γυναικείου 
υποδήματος από το παρελθόν έως το σήμερα, καθώς στο παρελθόν ο κύριος 
λόγος ύπαρξής του ήταν μόνο η προστασία του ποδιού ενώ πλέον αποτελεί 
απαραίτητο ‘’εργαλείο’’ κάθε γυναίκας, το οποίο διαφοροποιείται και 
προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση. 
 Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα αξεσουάρ που έχουν 
δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Τα αξεσουάρ χωρίζονται σε πολλές κατηγορίες 
ανάλογα με το ύφος που προσδίδει το καθένα από αυτά στην γυναικεία 
εμφάνιση. 
  
 Στο τέταρτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε τα αρώματα που φορούσαν οι 
γυναίκες από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Μέσα σε αυτά ήταν τα φυσικά 
αρώματα, τα οποία φτιάχνονταν από φυτά.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΕΝΔΥΣΗ 

▪ Γενικά  
 
   Η ένδυση αναφέρεται στην κάλυψη του ανθρώπινου σώματος με 
ρούχα. Ο τρόπος της ένδυσης ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προέλευσης και 
τη σχετική κουλτούρα, την ηλικία, το επάγγελμα, το κοινωνικό υπόβαθρο και 
την κοινωνική περίσταση. Πιο συγκεκριμένα, σε μερικές φυλές της Αφρικής 
για παράδειγμα ένδυση αποτελεί η κάλυψη του ανθρώπινου σώματος με 
ελάχιστο ύφασμα αφήνοντας πολλά σημεία του σώματος ακάλυπτα, σε 
αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες που κάτι τέτοιο θα ήταν επιλήψιμο. Η 
ένδυση στα σημερινά χρονιά παρουσιάζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με 
τους προηγούμενους αιώνες. Σήμερα η ένδυση έχει αναδειχθεί σε πολύ 
σημαντικό κομμάτι της σημερινής ανθρώπινης κοινωνίας και ζωής, με 
αποτέλεσμα τη δημιουργία σχετικών επαγγελμάτων. Η ένδυση έχει άμεση 
σχέση με τη μόδα   . 
 
 
 

▪ Η ένδυση στους αιώνες 
 

Ενδυμασία στην Μινωική εποχή 

Εντυπωσιακά ήταν τα ενδύματα και ευγενή η εμφάνιση των γυναικών 

της Μινωικής εποχής , αλλά και η ίδια η θέση τους στην κοινωνία που 

θεωρείται ότι ήταν ισότιμη με τον άνδρα. Νεαρές κοπέλες συμμετείχαν για 

παράδειγμα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο αγώνισμα , τα ταυροκαθάψια ντυμένες 

σαν άντρες . Οι Μινωίτισσες διακρίνονταν για το κομψό  ντύσιμο τους . 

Χαρακτηριστικά της μινωικής γυναικείας ενδυμασίας είναι το στενό 

κοντομάνικο με στενά ή φουσκωτά μανίκια - πουκάμισο ή περικάρπιο , που 

άφηνε ακάλυπτο το στήθος ή ήταν αδιαφανές και συγκρατιόταν στο σώμα 

συχνά με κορδόνια στο ανώτερο μέρος του σώματος , οι μακριές και φαρδιές 

φούστες , η καρδιόσχημη ποδιά με βολάν , που  φοριόταν συχνά πάνω από 

τη φούστα και η σφιχτή ζώνη , φουσκωτή  ή επίπεδη που τόνιζε τη μέση .  

      Τα στοιχεία αυτά γίνονταν φανερά όχι μόνο από τις τοιχογραφίες , αλλά 

και από τα απλούστερα πήλινα ειδώλια . Ενδιαφέρον είναι και ο ψηλός γιακάς 

, που εμφανίζεται σε μερικά απ' αυτά . Τα ενδύματα κοσμούνταν με 

επέρριπτες ταινίες στα τελειώματα ,φιόγκους ,λεπτότατα πέπλα και 

κοσμήματα από μέταλλο ,πέτρα ή κόκαλο που ράβονταν πάνω τους . Σε 

μερικές απεικονίσεις γυναικείων μορφών συναντάται ένα μακρύ φόρεμα χωρίς 

ζώνη , που όμως διαγράφη το σώμα. Στη λεγόμενη << σαρκοφάγο της Αγίας 

Τριάδας >> (του 1400 π.Χ) εικονίζονται γυναίκες και άντρες με τέτοια 

ενδύματα κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής λειτουργίας με εσχατολογικό 

περιεχόμενο . 



Ενδυμασία στην Μυκηναϊκή εποχή 

       Η γυναικεία μυκηναϊκή ενδυμασία αποτελείται από ένα στενό 

περικόρμιο που άφηνε ελεύθερο το στήθος , μια μακριά φούστα με βολάν και 

μια ποδιά. Το ένδυμα αυτό ήταν πάντοτε διακοσμημένο στις παρυφές και στις 

ραφές του  με χρωματιστές υφαντές ταινίες , οι οποίες κοσμούσαν και 

ταυτόχρονα στερέωναν το ύφασμα.  

     Παρά τη μεγάλη ομοιότητά τους με τα μινωικά , τα μυκηναϊκά ενδύματα 

παρουσιάζουν και ορισμένες ουσιαστικές διαφορές από αυτά . Η πιο 

ουσιαστική διαφορά είναι ότι στην Ηπειρωτική Ελλάδα χρησιμοποιούνται 

απλούστερα υφάσματα που διαφέρουν από τα μινωικά στην εκζήτηση και 

στην  εκτέλεση των υφαντικών σχεδίων . Επίσης παρατηρούνται και 

ορισμένες τοπικές ιδιομορφίες όπως η χρήση ενός ορισμένου είδους 

υφάσματος με θηλιές , του φλοκιαστού , που  φαίνεται ότι ήταν περισσότερο 

διαδεδομένο στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Οι περισσότερες εικονιστικές  

…….παραστάσεις δείχνουν ότι οι μορφές αυτές είναι ντυμένες με ένα μακρύ 

και ευρύχωρο χειριδωτό χιτώνα . Θεωρείται πιθανό ότι ο μακρύς χιτώνας 

αντικατοπτρίζει μια παλιότερη ενδυματολογική παράδοση της Στερεάς 

Ελλάδας. 

Ένδυση στην Αρχαία Ελλάδα 

Η ένδυση στον αρχαίο ελληνικό κόσμο αποτελούνταν κυρίως από τον 

χιτώνα, τον πέπλο, το ιμάτιον ή μανδύα και την χλαμύδα. Αν και δεν έχει 

διατηρηθεί κάποιο ρούχο μέχρι τις μέρες μας, αντλούμε πληροφορίες από 

άλλα ευρήματα όπως αγάλματα, αγγεία και άλλες καλλιτεχνικές απεικονίσεις. 

Τα ρούχα ήταν, σχεδόν αποκλειστικά, χειροποίητα φτιαγμένα στο σπίτι και 

χρησιμοποιούνταν και ως κλινοσκεπάσματα ή στρωσίδια. Παρά την γενική 

αντίληψη ότι τα ρούχα ήταν όλα λευκά, στην πραγματικότητα, σύμφωνα με 

ίχνη χρωμάτων σε αγάλματα και από συμπεράσματα βάσει αγγείων, τα 

υφάσματα που φορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αρκετά έντονα χρώματα 

και τα ρούχα ήταν περίτεχνα διακοσμημένα. Άνδρες και γυναίκες φορούσαν 

ένα εσωτερικό ρούχο, είτε τον πέπλο είτε τον χιτώνα, και ένα εξωτερικό, το 

ιμάτιον. Ο πέπλος ήταν από πιο βαρύ ύφασμα, μάλλινος συνήθως ενώ ο 

χιτώνας ήταν ελαφρύτερος, από λινό ύφασμα. Εφάρμοζαν στο σώμα με την 

βοήθεια πόρπης ή/και ζώνης. Αν τραβούσε κανείς τον πέπλο προς τα πάνω 

κάτω από την ζώνη, το άνω μέρος φαινόταν σαν ξεχωριστή μπλούζα και αυτό 

λεγόταν κόλπος. Επίσης μπορούσε να φορεθεί ένα πχ Δωρικός χιτώνας 

πάνω από έναν Ιωνικό δημιουργώντας ένα δημοφιλές (μοδάτο) αποτέλεσμα 

για τις γυναίκες της εποχής. Ο χιτώνας των ανδρών ήταν συνήθως πιο 

κοντός, έφτανε το πολύ μέχρι το γόνατο. Το στροφίον, είδος εσωρούχου, και 

το επίβλημα (εσάρπα) μπορούσαν να φορεθούν και εξωτερικά. 

 



▪ Πρώτες ύλες ενδυμάτων 
 

ΒΑΜΒΑΚΙ 
 
        Το βαμβάκι είναι ένα απαλό και άνετο φυσικό υλικό. Είναι μονωτικό και 
αερίζεται καλά. Ένα από τα πλεονεκτήματα του βαμβακιού είναι ότι δεν λιώνει 
όταν εκτίθεται σε φλόγες και σπινθήρες και ότι είναι δύσκολο να πιάσει φωτιά. 
Το βαρύ, ενισχυμένο, βαμβακερό ύφασμα που χρησιμοποιούμε είναι ακόμη 
πιο ανθεκτικό, γιατί η proJob συμμετέχει στη άμεση ανάπτυξη του υφάσματος 
από τις ίνες ως την τελική παραγωγή. 
 
 
 

 
 
 
 
 
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑΣ / ΒΑΜΒΑΚΙ 
 
       Ο συνδυασμός του βαμβακιού και του πολυεστέρα έχει αποδειχθεί 
ιδανικός για την κατασκευή ρούχων που διαρκούν πολύ. Η δυνατότητα του 
βαμβακιού να αναπνέει σε συνδυασμό με την αντοχή και τη χρωματική 
ανθεκτικότητα του πολυεστέρα, κάνουν τα σύμμεικτα ρούχα να διατηρούν το 
σχήμα τους και το χρώμα τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Γι’ αυτό τα 
ρούχα από πολυεστέρα/βαμβάκι είναι μία εξαιρετική επιλογή για ρούχα που 
αντέχουν στη σκληρή δουλειά. 

ΜΑΛΛΙ 



      Το μαλλί προβάτων είναι η βασικότερη πρώτη ύλη για την υφαντική των 
μεσογειακών Χωρών. Τα πρόβατα κουρεύονται τον Απρίλιο-Μάιο, πριν τη 
θερινή μετανάστευση στα μεγάλα ορεινά υψώματα. Το προϊόν πλένεται 
επανειλημμένα και με επιμέλεια και αφού στεγνώσει, ”κτενίζεται” με δύο 
μεγάλα μεταλλικά κτένια που διαχωρίζουν τις μπερδεμένες τρίχες. Μέρη 
αυτού του αφράτου και καθαρού μαλλιού δένονται στη ρόκα και η υφάντρια 
δημιουργεί το νήμα που τυλίγει στο αδράχτι . Από τα αδράχτια το νήμα 
μεταφέρεται στο τυλιγάδι και από εκεί στην ανέμη και τέλος στα μασούρια , 
μικρά καλάμια, που φορτωμένα με νήμα, μπαίνουν στη σαΐτα του αργαλειού . 

 

 

 

 

ΛΙΝΑΡΙ 

        Σπέρνεται και φύεται σε τόπους με πολύ νερό. Σχηματίζει λεπτά στάχια 
30-40 εκατοστών μήκους που, αφού θεριστούν, βυθίζονται σε δεξαμενή νερού 
και στη συνέχεια κοπανίζονται ή συνθλίβονται σε ξύλινες ειδικές δαγκάνες του 
μαγκανιού. Ο φλοιός του στελέχους σπάει και οι φυτικές ίνες ελευθερώνονται 
αρκετά ανάμιχτες. Οι ίνες διαχωρίζονται με ειδικό κτένι και ακολουθείται η ίδια 
διαδικασία του μαλλιού. 
 
 



 

ΜΕΤΑΞΙ 

        Ο μεταξοσκώληκας εισήχθη από την Κίνα το μεσαίωνα και 
καλλιεργήθηκε ευρέως σε όλη τη μεσογειακή Ευρώπη, δηλαδή όπου φύεται η 
μουριά, από τα φύλλα της οποίας διατρέφεται η κάμπια που παράγει με την 
πτύελό της ένα πολύ λεπτό και ανθεκτικό νήμα. Όταν ο κύκλος ζωής της 
κάμπιας φτάσει στο τέλος του, κατασκευάζει με την πτύελο ένα κέλυφος 
κουκούλι μέσα στο οποίο κλείνεται ώσπου να μετατραπεί σε πεταλούδα . Η 
πεταλούδα διασπά το κέλυφος και μέσα σε μερικές ώρες γεννάει αυγά και στη 
συνέχεια εκπνέει. Οι καλλιεργητές μεταξοσκωλήκων συλλέγουν τα κουκούλια 
πριν τη γέννηση της πεταλούδας και τα βράζουν σε ένα μεγάλο καζάνι. Το 
νήμα απελευθερώνεται από τις συνδετικές ουσίες και με ειδικούς χειρισμούς 
ξετυλίγεται και είναι έτοιμο για την ύφανση. 

 



▪ Αξιοποίηση των υφασμάτων 

Το πρόβειο μαλλί έχει την ιδιότητα να μπορεί να γνέθετε σε διάφορα 
πάχη κλωστής, ανάλογα τη χρήση του υφάσματος Η μεγάλη πλειοψηφία των 
προβάτων είναι λευκά και επομένως το μαλλί τους δεν βάφεται για τα λευκά 
υφάσματα και ενδύματα. Όταν διαδόθηκαν όμως τα πολύχρωμα υφάσματα 
και τα πολύχρωμα σχέδια χρειάστηκε να βαφτούν τα μαλλιά ώστε με την 
ύφανση να μπορούν να αποδίδεται η πολυχρωμία. Μέσα στις εκατονταετίες 
χρησιμοποιήθηκε μεγάλος αριθμός χρωστικών ουσιών φυτικής, ζωικής και 
γεωλογικής προέλευσης. Το χρώμα τοποθετείται σε ένα ψηλό κυλινδρικό 
δοχείο, το κιούπι, στο οποίο προστίθεται ζεστό νερό. Αφού το νερό 
χρωματιστεί ικανοποιητικά, τα καβούρια μαλλιού ρίχνονται στο δοχείο όπου 
παραμένουν λίγο χρόνο. Στη συνέχεια στεγνώνουν και τα χρωματισμένα 
νήματα είναι έτοιμα για την ύφανση. 

 

Τα λεπτά υφάσματα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενδυμάτων 
που έχουν άμεση επαφή με το σώμα, όπως π.χ. τα πουκάμισα, ή κεντημένα 
στολίζουν τραπέζια ,κουρτίνες κ.α. 

Με τα βαριά υφάσματα κατασκευάζονται κλινοσκεπάσματα, χαλιά, 
κάπες κτηνοτρόφων κ.α. 

Το λινό ύφασμα χρησιμοποιείται κυρίως για ελαφρά θερινά ενδύματα, 
για πετσέτες και άλλα οικιακά εξαρτήματα. 

Το βαμβακερό ύφασμα είναι πολύ διαδεδομένο, κυρίως για την ένδυση, 
τη στρώση των κρεβατιών και άλλων πολλών χρήσεων. Έχει επίσης το 
προτέρημα να μην προσβάλλεται από το σκόρο, όπως το μαλλί. 

Τα μεταξωτά υφάσματα θεωρούνται πολύτιμα, ιδιαίτερα όταν είναι 
κατάλληλα επεξεργασμένα, εξαιτίας της λεπτότητας, της αντοχής και της 
απαλής αφής τους. Για το λόγο αυτό η εισαγωγή τους από την Κίνα στην 
Ευρώπη, προς το τέλος της πρώτης χιλιετίας π.Χ., δημιούργησε έναν μεγάλο 
θρύλο με το ‘’δρόμο του μεταξιού’’, την περιήγηση του Μάρκο Πόλο, για να 
αναφέρουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις για το μετάξι. Στην τουρκοκρατούμενη 
Κρήτη η ζήτηση του πολύτιμου αυτού υφάσματος μειώθηκε πολύ και για το 
λόγο αυτό τα μεταξωτά τέχναργα της επαρχίας είναι λιγοστά. 

 

 

 

 

 



▪ ΥΨΗΛΗ ΡΑΠΤΙΚΗ 

Η υψηλή ραπτική αναφέρεται στη δημιουργία αποκλειστικών 
ενδυμάτων ένδυσης. Έχει δημιουργηθεί για ειδικούς πελάτες και είναι 
κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας, ακριβά υφάσματα και ραμμένα με 
εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια. Η ραπτική χρησιμοποιείται ως μια κοινή 
σύντμηση της υψηλής ραπτικής και αναφέρεται στο ίδιο το πνεύμα. Στην 
σύγχρονη Γαλλία υψηλή ραπτική είναι μια προστατευόμενη ονομασία δηλαδή 
ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από επιχειρήσεις που πληρούν ορισμένες 
προδιαγραφές. Ωστόσο, ο όρος αναφέρεται για να περιγράψει όλα τα είδη 
ένδυσης υψηλής ραπτικής και επίσης παράγεται στο Παρίσι ή σε άλλες 
πρωτεύουσες της μόδας όπως το Μιλάνο, η Νέα Υόρκη και το Τόκιο. 
 

 

 

 

 
▪ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΑΠΤΙΚΗΣ 

 

Η γαλλική μόδα είναι σημαντική διότι η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η 
μουσική είχαν μιμηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι επισκέπτες στο Παρίσι 
έφερναν πίσω τα ρούχα, τα οποία ήταν αντιγραφή από τις τοπικές μοδίστρες. 
Καθώς οι σιδηρόδρομοι και ατμόπλοια, καθόρισαν το ευρωπαϊκό ταξίδι 
ευκολότερο, οι πλούσιες γυναίκες μπορούσαν να ταξιδέψουν στο Παρίσι για 
να ψωνίσουν τα είδη ένδυσης. Οι μοδίστρες της Γαλλίας θεωρούνταν οι 
καλύτερες στην Ευρώπη και τα παριζιάνικα ενδύματα κρίθηκαν καλύτερα από 
τις τοπικές απομιμήσεις. Ο Charles Federic Worth θεωρείται ως ο πατέρας 
της υψηλής ραπτικής. Αν και γεννήθηκε στην Αγγλία αφήνει στο στίγμα του 
στη γαλλική βιομηχανία της μόδας. Ακολουθώντας τα βήματα του Worth ήταν 



οι Poiret, Dior, Chanel, Balenciaga, Vionnet, Soeurs Callot, Mainbocher και 
Schiaparelli. Μερικοί από αυτούς τους οίκους μόδας εξακολουθούν να 
υπάρχουν μέχρι σήμερα υπό την ηγεσία των σύγχρονων σχεδιαστών. Στη 
δεκαετία ου 1960,μια ομάδα από νέους σχεδιαστές όπως Dior, Balenciaga 
άφησαν τους οίκους μόδας τους και άνοιξαν δικές τους εγκαταστάσεις. Η πιο 
επιτυχημένη από αυτούς ήταν της Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, André 
Courrèges, Ted Lapidus, και Emanuel Ungaro. Ο Lacroix είναι ένας από τους 
οίκους μόδας που ξεκίνησε στα τέλη του 20ου αιώνα. Άλλοι οίκοι μόδας ήταν 
Jean-Paul Gaultier και Thierry Mugler. Λόγω των υψηλών δαπανών για την 
παραγωγή υψηλής ραπτικής έπαυσαν τις δραστηριότητες τους. Το 1960 
χαρακτηρίστηκε ως μια εξέγερση στα καθιερωμένα πρότυπα της μόδας, 
καθώς και μια αυξανομένη διεθνοποίηση της σκηνής της μόδας. Πλέον οι 
πλούσιες γυναίκες δεν προτιμούσαν αποκλειστικά το Παρίσι για την 
ενδυμασία τους. Ενώ το Παρίσι εξακολουθεί να είναι κατ 'εξοχήν στον κόσμο 
της μόδας, δεν είναι πλέον ο μόνος κριτής της μόδας. 
 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΔΗΜΑ 

▪ ΓΕΝΙΚΑ 

Το Παπούτσι είναι ένα κομμάτι της ενδυμασίας και καλύπτει το κάτω μέρος 

του ποδιού. Εκτός από το απλό κάλυμμα βοηθάει και στο βάδισμα. Συνήθως 

τα παπούτσια είναι από δέρμα η ύφασμα, σπανιότερα και από λάστιχο η 

πλαστικό. Παραδοσιακά τα παπούτσια κατασκευάζονταν από τσαγκάρηδες, 

σήμερα είναι συνήθως ένα βιομηχανικό προϊόν. 

Η αρχαία αγγειογραφία, καθώς και οι σχετικές πηγές μας παρέχουν ένα 

πλήθος πληροφοριών σχετικά με τα υποδήματα των αρχαίων Ελλήνων. Η 

ποικιλία μάλιστα των αρχαίων υποδημάτων φανερώνει τις ποικίλες τεχνικές 

γνώσεις που προφανώς κατείχαν οι αρχαίοι υποδηματοποιοί για την 

κατασκευή όλων αυτών των παπουτσιών. Για το σύνολο των αρχαίων 

υποδημάτων κυρίαρχη πρώτη ύλη υπήρξε το δέρμα. Γνωρίζουμε σχετικά 

ότι συχνά το δέρμα ήταν εισαγόμενο προϊόν, όπως μάλιστα κατά 

περιπτώσεις και τα ίδια τα υποδήματα. Χοντρικά τα βασικά είδη 

υποδημάτων της αρχαιότητας ήταν: τα σανδάλια, αποτελούμενα από τη 

σόλα η οποία συγκρατούνταν με ιμάντες στο πόδι, τα καθαυτό 

υποδήματα που κάλυπταν το πόδι μέχρι τον αστράγαλο και οι μπότες που 

κάλυπταν το πόδι μαζί με την κνήμη. Ανάμεσα σ' αυτούς τους βασικούς 

τύπους υπήρχαν ενδιάμεσα σχέδια σε μεγάλη ποικιλία. 

 

 

 

 

 



▪ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα παπούτσια της αρχής του 20ού αιώνα 

  Το 1930 ο Γάλλος κατασκευαστής παπουτσιών, Andre Perugla, 

σχεδιάζει φετιχιστικά παπούτσια-καρφιά για μια διάσημη τραγουδίστρια της 
όπερας και δημιουργεί τον οίκο παπουτσιών Padova. Τα παπούτσια 
πωλούνται στις ΗΠΑ από το κατάστημα Saks στην 5η Λεωφόρο στη Νέα 
Υόρκη.  
 Είναι χαρακτηριστικό όμως ότι, κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης των δύο 
παγκοσμίων πολέμων, οι γυναίκες δεν ήταν εφικτό να φορούν ψηλοτάκουνα, 
έτσι για αρκετό διάστημα τα ίσια παπούτσια είχαν γίνει απόλυτα αναγκαία. Το 
χαμηλό κόστος τους και η άνεσή ήταν τα βασικά κίνητρα στα οποία οι 
γυναίκες ενέδιδαν. 

 

 

 

Τα σύγχρονα παπούτσια 

  1950: Στις αρχές του '50, τα τακούνια-στιλέτο φοριούνται πια σε 
κοσμικές εμφανίσεις και έχουν ύψος από 10 ως 15 εκατοστά. Τις τάσεις 
καθορίζουν κυρίως σχεδιαστές από την Ιταλία, όπως ο Roger Vivler , ο 
οποίος αντιπροσώπευε το γαλλικό οίκο Dior αλλά και ο Salvatore Ferragamo.  
 1960: Ο ιδρυτής του Playboy, Χιου Χέφνερ, κάνει τα 10 εκατοστά τακούνι 
μέρος τής στολής που φοράνε τα κουνελάκια του Playboy.  
 1970: Η μουσική Disco εμφανίζει τα παπούτσια-πλατφόρμα που φοριούνται 
σε ολόκληρο τον κόσμο, από άντρες και γυναίκες.  
 1980: Οι γιάπηδες και ο εορτασμός της πολιτιστικής παραδρομής βοήθησαν 
στην επιστροφή του τακουνιού σε όσους ζουν, εργάζονται και κινούνται στις 
πόλεις. Οι γυναίκες φοράνε ψηλά τακούνια και φορέματα με βάτες, έντονα 
χρώματα και δίνουν όγκο στα μαλλιά τους.  



 1990: Οι Ισπανοί σχεδιαστές, όπως ο Μanolo Blahnik, διαλέγουν τα ψηλά 
τακούνια για τις πολυτελείς γραμμές στις επιδείξεις τους. Το 1998, ξεκίνησε η 
τηλεοπτική σειρά Sex and the City της HBO, η οποία επαναφέρει τα ψηλά 
τακούνια στο χάρτη της μόδας.  
 

 

 

Ιστορία του στιλέτο 

 Η ανακάλυψη του τακουνιού-στιλέτο έγινε στα μέσα της δεκαετίας του 

'50. Κι αν δεν το ξέρετε, το στιλέτο ισορροπεί το βάρος αυτού που το φοράει 
σε ένα τακούνι που μοιάζει με καρφί κι έχει μήκος 10-15 εκατοστά. «Πάντα 
πίστευα ότι υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που τα ίσια παπούτσια 
φαίνονται πολύ ωραία, αλλά για το βράδυ προτιμώ μόνο ψηλά τακούνια και 
όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά», εξηγεί ο διάσημος σχεδιαστής ψηλοτάκουνων 
παπουτσιών Μanolo Blahnik.  
  Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι άντρες δεν μπορούν να 
κατανοήσουν γιατί μια γυναίκα που φοράει πολύ ψηλά τακούνια δυσκολεύεται 
να περπατήσει. Το μόνο που κάνουν είναι να επιδοκιμάζουν την επιλογή της.  
 Για να κατανοήσει κανείς καλύτερα γιατί οι γυναίκες συνεχίζουν να έλκονται 
από τα ψηλά τακούνια, αρκεί να γνωρίσει το περιστατικό γραμμένο πια στην 
ιστορία του παπουτσιού:  
           Όλα ξεκίνησαν το 1533, σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς. Σαν όλες 
τις νύφες, την ημέρα του γάμου της η Αικατερίνη των Μεδίκων ήθελε να κάνει 
και μια νέα «δήλωση» μόδας. Στο γάμο της λοιπόν με το Δούκα της 
Ορλεάνης, που έγινε αργότερα ο βασιλιάς Ερρίκος ο 2ος της Γαλλίας, έκοψε 
με το πριόνι ένα κομμάτι από τη σκάλα και το χρησιμοποίησε για να δώσει 
ύψος στο παπούτσι της, προκειμένου να καλύψει το χαμηλό ύψος της. Κι 
αυτή η παράδοξη κίνηση έγινε αμέσως τρομερή μόδα στους ευρωπαϊκούς 
βασιλικούς κύκλους τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες! Έχει, λοιπόν 
μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελίχθηκαν τα τακούνια στο πέρασμα των 



αιώνων...  
            Το 15ο αιώνα: Η σύγχρονη ιστορία των ψηλών τακουνιών 
περιτριγυρίζεται από μυστήριο και έτσι κανείς δεν είναι σίγουρος ποιος τα 
ανακάλυψε. Αρκετοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται ότι ο Ιταλός καλλιτέχνης και 
εφευρέτης Λεονάρντο ντα Βίντσι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανακάλυψη και 
καθιέρωσή τους.  
            Το 16ο αιώνα: Το 1533, η Ιταλίδα νύφη Αικατερίνη των Μεδίκων 
φόρεσε ψηλά τακούνια στο γάμο της με το Δούκα της Ορλεάνης. Τα 
παπούτσια της έγιναν αμέσως μόδα, την οποία ακολούθησαν οι κυρίες της 
ευρωπαϊκής αριστοκρατίας. Οι πόρνες επίσης σε όλη την Ευρώπη άρχισαν να 
φορούν τα ψηλά τακούνια, για να φαίνονται ψηλότερες από τις υπόλοιπες και 
να επιδεικνύουν τα προσόντα τους. Τα ψηλά τακούνια δίνουν ερωτισμό στη 
στάση του σώματος και ενισχύουν τα γυναικεία θέλγητρα.  
           Το 17ο και 18ο αιώνα: Ο βασιλιάς Λουδοβίκος 14ος φόρεσε τακούνια 
για να φαίνεται πιο ψηλός. Του γίνονται εμμονή στο βαθμό που απαγορεύει 
στους κοινούς θνητούς να τα φορούν, επιβάλλοντας ως τιμωρία την ποινή του 
θανάτου. Τα τακούνια στα παπούτσια του είχαν σχήμα κλεψύδρας και είχαν 
ύψος 13 εκατοστών.  
           Το 19ο αιώνα: Το 1837, η βασίλισσα της Αγγλίας, Βικτώρια, έπαιξε εν 
αγνοία της ένα ρόλο στο φετιχισμό των ψηλών τακουνιών. Η Βικτώρια ζούσε 
σύμφωνα με έναν πολύ συντηρητικό ηθικό κώδικα και εφάρμοζε έναν 
αυστηρό κώδικα ντυσίματος στους υπηκόους της. Οι γυναίκες φορούσαν 
μέτριες φούστες μέχρι το πάτωμα και μόνο η θέα ενός αστράγαλου μπορούσε 
να θεωρηθεί σκάνδαλο. Τα πόδια και κατ' επέκταση τα παπούτσια έγιναν 
σύμβολα σεξουαλικού ταμπού.  

 



▪ ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ  

Παντόφλα 

Η παντόφλα (ή σπανιότερα παντούφλα) είναι μαλακό και αναπαυτικό 

υπόδημα το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως μέσα στο σπίτι. Είναι ένας από 

τους παλαιότερους τύπους υποδήματος. Οι παντόφλες έχουν προέλευση από 

τη Μέση Ανατολή (δερμάτινες παντόφλες οι οποίες φοριούνται ακόμη εκεί). Ο 

αγγλικός όρος για τις παντόφλες (slippers) εμφανίστηκε το 1478. Στα ελληνικά 

έχει χρησιμοποιηθεί επίσης ο όρος εμβάς (σε σχέση με θρησκευτικά θέματα, 

"τίμια εμβάς" ή "ιερά εμβάς") και παλαιότερα ο όρος ευμαρίς. 

Οι παντόφλες μπορεί να είναι καλοκαιρινές (ελαφρές) ή χειμερινές 

(ζεστές) και φτιάχνονται είτε από συνθετικά είτε από φυσικά υλικά όπως 

δέρμα. Σύνηθες χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν έχουν σκληρό πάτο όπως 

τα παπούτσια ή τα τσόκαρα. Δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται στο σπίτι, το 

κάτω τους μέρος δεν καταπονείται όπως οι σόλες των παπουτσιών και 

συνεπώς δε χρειάζεται να είναι ανθεκτικό. Αποτέλεσμα είναι ότι χωρίς σόλες 

(ή έστω χωρίς ανθεκτικό πάτο), οι παντόφλες είναι πολύ πιο ελαφριές και 

άνετες. Μπορεί να φοριούνται όπως τα παπούτσια (από πάνω), αλλά 

συνήθως είναι ανοικτές από πίσω και φοριούνται σπρώχνοντας το πόδι από 

πίσω προς τα εμπρός ("με την φτέρνα έξω"). 

 

Επώνυμες παντόφλες  

Σε κάποιες περιπτώσεις, σχέδια παντόφλας έχουν γίνει γνωστά από το 

όνομα διάσημου χρήστη τους, όπως οι: 

Albert slipper: Σχέδιο παντόφλας που έγινε γνωστό από τη χρήση του από 



τον Βρετανό Πρίγκιπα Αλβέρτο (στη Βρετανία) 

D’Orsay slipper: Σχέδιο παντόφλας εμπνευσμένο από το ομώνυμο παπούτσι 

της Γαλλικής Αυλής με χαμηλό προφίλ 

Περικνημίδες 

Οι γκέτες ή περικνημίδες ήταν πρόσθετο των υποδημάτων, που 

φοριόταν πάνω από το υπόδημα. Συνηθίζονταν στον 19ο και στις αρχές του 

20ού αιώνα.  

Τσαρούχι 

Το τσαρούχι είναι ένα ελαφρύ, δερμάτινο υπόδημα το οποίο φορούσαν 

οι χωρικοί στην ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες ορεινές περιοχές στα 

Βαλκάνια και την Τουρκία μέχρι τον 19ο – αρχές του 20ου αιώνα. Σήμερα 

φοριούνται στην Ελλάδα ως υποδήματα μαζί με τη φουστανέλα και με τη 

στολή των Ευζώνων. 

Η λέξη προέρχεται από το τουρκικό «τσαρίκ» (carik). Κατασκευαζόταν 

από ακατέργαστο ή κατεργασμένο δέρμα από τέσσερα συνήθως τεμάχια την 

«πατωσιά» (ή σόλα) τα δύο πλάγια και στην άκρη του τη «μύτη» σε διάφορες 

παραλλαγές, άλλοτε γυμνή και γυρισμένη προς τα πάνω είτε καλυμένη με 

πλούσια, μάλλινη φούντα, η οποία ήταν συνήθως μαύρη για τους άνδρες και 

τις γυναίκες είτε πολύχρωμη για τα παιδιά. Το δέρμα από το οποίο 

κατασκευάζονταν ήταν το λεγόμενο «τελατίνι» χρώματος ερυθρού. Τα 

τσαρούχια καθημερινής χρήσης ήταν απλά χωρίς στολίδια, ενώ τα 

πλουσιότερα είχαν κορδόνια και πούλιες. 

Τα τσαρούχια που χρησιμοποιούνται στις μέρες μας στην Προεδρική 

Φρουρά φέρουν επίσης στο κάτω μέρος τους περίπου 50 καρφιά το καθένα. 

Τα καρφιά αυτά είναι υπεύθυνα για τον χαρακτηριστικό ήχο που παράγουν τα 

τσαρούχια κατά τη διάρκεια ευζωνικών παρελάσεων. Ως συνεπακόλουθο, τα 

καρφιά αυτά αυξάνουν αρκετά το βάρος του τσαρουχιού, το οποίο μπορεί να 

φτάσει και τα τρία κιλά το καθένα. 

Εκτός από τον παραπάνω τύπο υποδήματος οι χωρικοί και ποιμένες 

πολλών περιοχών της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας κατασκευάζουν 

παρόμοια υποδήματα από ακατέργαστο δέρμα χοίρου καλούμενα 

"γουρουνοτσάρουχα" που θεωρούνται ως ελαφρά πέδιλα τα οποία και 

εξασφαλίζουν άνετο βάδισμα σε ανώμαλα εδάφη. Αυτά αποτελούνται από 

ενιαίο τεμάχιο που αναδιπλώνεται και συγκρατείται στο πόδι από ιμάντες από 

το ίδιο δέρμα. 

Στη στρατιωτική ορολογία, το τσαρούχι που φέρουν οι εύζωνες 

(τσολιάδες) ονομάζεται «ταρρούχιον». Παρόλ' αυτά, όταν οι εύζωνες 

αναφέρονται σε αυτό, χρησιμοποιούν τον όρο «τσαρούχι». 



Σανδάλια 

Τα σανδάλια είναι ένα ανοικτού τύπου υπόδημα  που αποτελείται από 

μια σόλα που ''δεμένη'' στο πόδι με ιμάντες που περνούμε  πάνω από το 

κουτουπιέ και μερικές φορές, γύρω από τον αστράγαλο. Ενώ η διάκριση 

μεταξύ σανδαλιών και άλλων ειδών υποδημάτων μπορεί μερικές φορές να 

είναι θολή, η κοινή αντίληψη είναι ότι το σανδάλι αφήνει το μεγαλύτερο μέρος 

του άνω τμήματος του ποδιού εκτεθειμένο, ιδιαίτερα τα δάχτυλα. Οι άνθρωποι 

μπορούν να επιλέξουν να φορούν σανδάλια για διάφορους λόγους, μεταξύ 

των οποίων και οικονομικοί (αφού τα σανδάλια έχουν την τάση να απαιτούν 

λιγότερο υλικό από τα παπούτσια και είναι συνήθως πιο εύκολο να 

κατασκευαστούν). Επίσης προσφέρουν άνεση σε ζεστό καιρό, και αποτελούν 

μια επιλογή της μόδας. 

Συνήθως, οι άνθρωποι φορούν σανδάλια σε θερμότερα κλίματα ή κατά 

τη διάρκεια του καλοκαιριού, προκειμένου να κρατήσουν τα πόδια τους, 

δροσερά. Τέλος, ο κίνδυνος ανάπτυξης ποδιού του αθλητή είναι χαμηλότερος 

από ό, τι με κλειστό παπούτσι.  

 

Κόρονθος 

Ο κόρονθος φοριόταν συχνά από γυναίκες . Ήταν ένα κλειστό 

υπόδημα χωρίς σόλα, που περνούσε πάνω από τον αστράγαλο, φτιαγμένο 

από τόσο μαλακό δέρμα που ταίριαζε και στα δύο πόδια Ο κόθορνος ανήκε 

επίσης και στην ενδυμασία των τραγικών ηθοποιών. Θεωρούνταν μάλιστα 

ως το υπόδημα που ανακαλύφθηκε από τον Αισχύλο για την αύξηση του 

ύψους των θεών στις θεατρικές παραστάσεις, καθώς διέθετε υψηλή σόλα. 

 



ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

▪ ΓΕΝΙΚΑ 

Το αξεσουάρ μόδας συμβάλλει ως δευτερεύον στοιχείο στην εμφάνιση. 

Ο όρος «αξεσουάρ» έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα. Τα αξεσουάρ 

χρησιμοποιούνται συχνά για να συμπληρώσουν την εμφάνιση και επιλέγονται 

ειδικά για να ολοκληρώσουν το στυλ. Τα αξεσουάρ χωρίζονται σε διάφορες 

κατηγορίες. Μερικές από αυτές είναι: 

Γραβάτα 

Η γραβάτα είναι ένα μακρύ ύφασμα το οποίο φοριέται γύρω από τον 

λαιμό, κάτω από το κολάρο του πουκάμισου και δένεται μπροστά από το 

λάρυγγα, με τις άκρες του να κρέμονται μπροστά από το πουκάμισο 

καλύπτοντας τα κουμπιά του. Θεωρείται επίσημο ένδυμα και αξεσουάρ του 

άνδρα σε ανάλογους εργασιακούς κυρίως χώρους. 

Ετυμολογικά η λέξη συνδέεται με τους Κροάτες, οι πολεμιστές των 

οποίων συνήθιζαν, ήδη από τον 17ο αιώνα, να φορούν ένα χρωματιστό 

κομμάτι υφάσματος δεμένο στο λαιμό τους. 

Σε πολλές χώρες υπάρχουν δημόσιοι χώροι (καζίνο, καφετέριες 

πολυτελείας κλπ) στους οποίους απαγορεύεται η είσοδος χωρίς γραβάτα (ή 

παπιγιόν). 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8E%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%AC%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1


Γυαλιά  

Με το όνομα γυαλιά (πληθυντικός του γυαλί) ονομάζεται ένα εργαλείο 

με το οποίο βελτιώνεται η όραση όταν υπάρχουν διαθλαστικές ανωμαλίες 

στα μάτια, ή για την προστασία τους από έντονο φως ή από ξένα σώματα 

(όπως π.χ. τη σκόνη). 

Το εργαλείο αυτό αποτελείται από δυο κομμάτια γυαλί, ένα για κάθε 

μάτι, τα οποία συγκρατούνται από ένα πλαίσιο, το οποίο καταλήγει να 

στερεώνεται στα αυτιά. Καθένα από τα δύο αυτά κομμάτια κατασκευάζεται με 

τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να διορθώνονται οι διαθλαστικές ανωμαλίες του 

κάθε ματιού και να βελτιώνεται η όραση του ανθρώπου. Σε περίπτωση που τα 

γυαλιά προορίζονται για την προστασία των ματιών από τον ήλιο, τα γυαλιά 

είναι χρωματιστά και ονομάζονται γυαλιά ηλίου. 

 

Γυαλιά ηλίου  

Η ιστορία των γυαλιών ηλίου αρχίζει χιλιάδες χρόνια πίσω αν και ήταν 

πολύ διαφορετικά από αυτά που φοριούνται σήμερα και υπηρέτησαν ένα 

τελείως διαφορετικό σκοπό. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Νέρων ήθελε να 

παρακολουθεί αγώνες μονομάχων μέσα από στιλβωμένους πολύτιμους 

λίθους. Οι φακοί φτιάχνονταν από χαλαζία ώστε να εξασφαλίζεται η 

προστασία από την αντηλιά. Τα πρώτα γυαλιά ηλίου τα οποία 

χρησιμοποιήθηκαν και στα δικαστήρια για να αποκρύβουν τις εκφράσεις των 

δικαστών, όταν ρωτούσαν τους μάρτυρες. Η πρώτη εικόνα ανθρώπου να 

φοράει γυαλιά οράσεως είναι από 1352. Βρίσκεται στην Ιερά Μονή του Αγίου 

Νικολάου στο Τρεβίζο, αποδίδεται στην Tommaso da Modena και είναι ο 

Καρδινάλιος Hugh της Προβηγκίας. Παρόμοια γυαλιά χρησιμοποιούνταν στην 

Ιταλία το 1400, επίσης για χρήση κυρίως σε δικαστικές υποθέσεις. Αργότερα, 

το 1750, ο James Ayscough πειραματίστηκε με φιμέ φακούς, οι οποίοι 

πίστευε ότι θα διορθώσουν ορισμένα προβλήματα όρασης. Τον 20ο αιώνα, τα 

γυαλιά ηλίου έγιναν πιο διαδεδομένα από ηθοποιούς που τα φόραγαν στα 

γυρίσματα για να προστατεύσουν τα μάτια τους από τα φώτα της σκηνής. Το 

1929 ένας Αμερικανός ονόματι Sam Foster άρχισε να παράγει μαζικά φτηνά 

γυαλιά ηλίου που εύκολα αγόραζαν θαμώνες στην παραλία στο Νιου 

Τζέρσεϊ και την περίοδο αυτή παρατηρήθηκε μια μαζική έκρηξη τους και ως 

αξεσουάρ μόδας. Αργότερα, το 1936, ο Edwin Land, με το πατενταρισμένο 

φίλτρο Polaroid, λάνσαρε τους πολωτικούς φακούς. 
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Ζαρτιέρα 

Η ζαρτιέρα ή ζαρτιέρες είναι βοηθητικό εξάρτημα με το οποίο 

συγκρατείται το καλσόν, όπως οι τιράντες συγκρατούν το παντελόνι. Κάποτε 

βρέθηκαν σε τάφους του 4ου - 7ου αιώνα. Σήμερα είναι χρήσιμα αντικείμενα, 

σύμβολα του σεξ, αλλά και φετίχ σύμφωνα με τη θεωρία της ψυχανάλυσης. 

 

Ζώνη  

Η ζώνη συγκαταλέγεται στα «αξεσουάρ ένδυσης» (πολιτικής και 

στρατιωτικής). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B9%CF%81%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%87%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1


Πρόκειται για μια ελαστική ταινία, φτιαγμένη συνήθως από δέρμα ή 

σκληρό ύφασμα, στη μια άκρη της οποίας φέρεται πόρπη ή αγκράφα από την 

οποία περνάει η άλλη άκρη και στερεώνεται και που τελικά φοριέται γύρω από 

τη μέση και χρησιμεύει στο να συγκρατεί τα παντελόνια , φούστες ή 

άλλα ενδύματα. 

Επίσης ως στρατιωτική εξάρτυση (στολές) απ΄ αυτή συγκρατούνται 

ξίφη ή σπάθες ως και θήκες περιστρόφων όπλων, χειροπεδών, κ.ά. 

 

 

 

Κόσμημα  

Η ονομασία προέρχεται από το ρήμα κοσμώ που σημαίνει στολίζω. 

Κόσμημα ονομάζεται κάθε στολίδι για οποιοδήποτε λόγο και αν 

χρησιμοποιείται αυτό και είναι από τους πρώτους τομείς της λαϊκής 

χειροτεχνίας. 

           Από τους προϊστορικούς χρόνους, ο άνθρωπος συγκινήθηκε από τα 

αγαθά της φύσης που τον περιέβαλε και διάλεξε μερικά από αυτά για να τα 

κάνει στολίδια του. Τέτοια στολίδια ήταν τα περιδέραια και τα δαχτυλίδια από 

κοχύλια, όμορφες θαλασσινές πέτρες, κόκαλα κ.ά. Υπήρχε η εντύπωση σε 

αυτά τα πρώτα χρόνια ότι τα στολίδια είναι μέσο δύναμης, επιβολής, 

δημιουργίας, εκτίμησης από τους άλλους. Συχνά οι άνδρες στολίζονταν με 

σκοπό να προσελκύσουν τις γυναίκες. 

           Όλοι οι λαοί μας έχουν αφήσει πλήθος κοσμημάτων. Όπως 

η Μυκηναϊκή Ελλάδα που παρέδωσε πολλά κοσμήματα τα οποία διακρίνονται 

για την καλλιτεχνική τους αξία παρόλο που χρονολογούνται εδώ και 2500 

χρόνια π.Χ. 

           Τα υλικά της κατασκευής τους 

είναι χρυσός, άργυρος, μόλυβδος, σμάλτο, ξύλο επενδυμένο με χρυσό, όλα 

σφυρήλατα και χυτά με πρόσθετες διακοσμήσεις. 
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          «Η Μυκηναία αρχόντισσα θα λαμποκοπούσε ολόκληρη όντας 

κατασκέπαστη από τα κοσμήματά της: χρυσό ή ασημένιο διάδημα στο κεφάλι, 

χρυσά ή ασημένια περιβραχιόνια, χρυσές ή ασημένιες καρφίτσες στα μαλλιά 

της, δακτυλίδια, βραχιόλια στα χέρια, κρίκους στα πόδια… Στα κοσμήματα 

ιδιαίτερη μνεία αξίζει για την πόρπη, ένα από τα βασικά στολίδια της 

γυναίκας». 

           Φορούν δακτυλίδια σε μορφή απλού κρίκου ή με ελλειψοειδή σχήματα 

και χαραγμένες παραστάσεις, σκουλαρίκια, βραχιόλια που μεγαλώνουν ή 

μικραίνουν ανάλογα με τη διάμετρο του χεριού, προτιμούν χάνδρες για τα 

περιδέραια, τα βραχιόλια και τα διαδήματα σε απλά γεωμετρικά σχήματα και 

σχηματοποιημένες απομιμήσεις διαφόρων προτύπων του ζωικού, φυτικού και 

θαλάσσιου βασιλείου. Υπάρχει ακόμη μία χαρακτηριστική ποικιλία από 

χρυσές χάντρες, με κυλινδρική επιφάνεια σκεπασμένη από πυκνές σειρές 

μικροσκοπικών σφαιριδίων. 

           Ακόμα και οι αρχαίοι Ελληνες, οι τόσο λιτοί στην εμφάνιση και 

ενδυμασία τους, οι μεγαλοπρεπείς μέσα στην απλότητά τους, έδιναν ιδιαίτερη 

σημασία σε μερικά συμπληρώματα που τόνιζαν και φανέρωναν καταστάσεις 

και η χρήση τους ήταν καθαρά σημειολογική. Κλαδί ελιάς φορούσε ο νικητής 

των Ολυμπιακών αγώνων, κλαδί από κισσό ο νικητής στις διονυσιακές γιορτές 

και στους θεατρικούς διαγωνισμούς δράματος, φύλλα δρυός φορούσαν στις 

θρησκευτικές τους τελετές, γιρλάντες από πετροσέλινο στις πένθιμες τελετές, 

ενώ ανθοστέφανα από φρέσκα λουλούδια φορούσαν οι άνδρες στα 

συμπόσια. 

          Από την ανώτερη τάξη (ηγεμόνες, ευγενείς, θρησκευτικοί αρχηγοί) δεν 

έλειπαν οι χρυσές ταινίες που συγκρατούσαν τα μαλλιά τους, τα στεφάνια με 

διάκοσμο από πολύτιμες πέτρες, τα διαδήματα και οι χρυσές καρφίτσες, οι 

περόνες που συγκρατούσαν το χιτώνα τους, τα δακτυλίδια και οι χρυσοί 

κρίκοι. 

         Όλα ήταν κατασκευασμένα με τέχνη περισσή, κατεργασμένα στο χέρι 

από χρυσό, άργυρο και μπρούντζο. 

         Για την Ρωμαία (753 π.Χ. – 476 μ.Χ.) απαραίτητο συμπλήρωμα είναι το 

διάδημα στα μαλλιά, τα σκουλαρίκια στ’ αυτιά, το κολιέ γύρω από το λαιμό 

της, τα βραχιόλια στους καρπούς, τα δακτυλίδια στα δάκτυλα, οι κρίκοι στα 

μπράτσα και τους αστραγάλους. 

         Πλούσια και πολλά κοσμήματα ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα της 

ενδυμασίας ανδρών και γυναικών της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Βραχιόλια το 

ένα επάνω στο άλλο, δακτυλίδια από χρυσό και ασήμι, όλα γεμάτα με 

πολύτιμες πέτρες όπως μαργαριτάρια, σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια. 

Χρησιμοποιούν ακόμη πλούσια διαδήματα για τα μαλλιά τους και πολύτιμες 

πέτρες στα ρούχα και τα υποδήματά τους. 

        Ξακουστά ακόμη είναι τα βυζαντινά κοσμήματα (330-1453 μ.Χ.) που 

έγιναν περιζήτητα στην Ευρώπη ολόκληρη ενώ ακόμη και σήμερα αποτελούν 

πηγή έμπνευσης για τους σχεδιαστές κοσμημάτων. 

        Τα κοσμήματα και οι κορώνες των αυτοκρατόρων είναι χειροποίητα 

δηλώνοντας την ελληνορωμαϊκή επίδραση μέχρι τον 4ο αιώνα. Χρυσά 

δακτυλίδια με ανάγλυφες παραστάσεις και μονογράμματα, χρησιμεύουν ως 

δακτυλίδια αρραβώνων και γάμου. Κρεμαστά μεγάλα χειροποίητα 

χρυσοποίκιλτα σκουλαρίκια, χρυσές καρφίτσες, πόρπες από πολύτιμες 
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πέτρες, βραχιόλια εργασμένα με μικρές πέτρες σε μωσαϊκό. Μαργαριτάρια, 

σμαράγδια, ρουμπίνια, διαμάντια υπάρχουν άφθονα στην ενδυμασία 

αυτοκρατόρων. 

        Χριστιανικά εμβλήματα όπως ο σταυρός, στάχια, κλαδιά αμπέλου και 

φύλλα, περιστέρια, ψάρια, σχήματα ζώων, γεωμετρικά και αφηρημένα 

σχήματα, φύλλα λουλουδιών και φρούτα διαμόρφωναν τη διακόσμηση των 

βυζαντινών υφασμάτων και κοσμημάτων. 

        Μάστορες στην κοσμηματοποιϊα υπήρξαν και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι (3000 

– 525 π.Χ.) που την τέχνη τους μετάδωσαν και σε άλλους ανατολικούς λαούς. 

Χρησιμοποιούσαν πιο πολύ το μέταλλο και τα πετράδια που πάνω τους 

χάραζαν διάφορες παραστάσεις. 

         Για τις Αιγύπτιες, η πολυτέλεια των υφασμάτων δεν είναι αρκετή. 

Χρησιμοποιούν ακόμη βραχιόλια, περιδέραια, χαλκάδες για τους 

αστραγάλους, δακτυλίδια, διαδήματα. Οι Φαραώ βάζουν στο κεφάλι τους την 

άσπρη μήτρα (κορώνα) με το ιερό φίδι στην κορυφή της, σύμβολο της 

δυναστείας των Φαραώ. 

         Κοσμήματα φορούν άνδρες και γυναίκες σε αφθονία, όπως τα βραχιόλια 

σε όλο το μήκος των χεριών και τους αστραγάλους, ενώ οι κάλτσες τους είναι 

κεντημένες ή κοσμημένες με χρυσό και ασήμι. Επίσης φορούν περιδέραια με 

κρεμαστά ψηφία ή μορφές θεών ή το σύμβολο της αθανασίας τον ιερό 

κάνθαρο (σκαραβαίο). Οι Φαραώ φορούν δακτυλίδια-σφραγίδες με ανάγλυφα 

σκαλισμένο τον ιερό σκαραβαίο για το κλείσιμο των περγαμηνών. Ακόμη 

προτιμούν μεγάλα σκουλαρίκια με διάφορες συμβολικές παραστάσεις. Όλα 

είναι κατασκευασμένα από ευγενή μέταλλα – χρυσό, ασήμι ή χαλκό, Φαγιάνς 

και διακοσμημένα με χάνδρες από σμαράγδια, αχάτη, αμέθυστο, όνυχα, 

ίασπι, κρυστάλλινες πέτρες, τυρκουάζ, μαργαριτάρια, κεχριμπάρι, κοράλλια, 

ημιπολύτιμες πέτρες που δίνουν στη φόρμα ιδιαίτερη βαρύτητα. 

         Μα και οι Άραβες, οι Ετρούσκοι, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι δεν πήγαιναν 

πίσω στην κοσμηματοποιϊα. 

 

 



 

        Στις μέρες μας τα κοσμήματα φτιάχνονται στις βιομηχανίες για πλατιά 

κατανάλωση σε μεγάλες ποσότητες ενώ, όπως προαναφέρθηκε, πολλοί 

σχεδιαστές κοσμημάτων εμπνέονται από παλαιότερες εποχές. 

 

 

 

         Ομπρέλα ονομάζεται αντικείμενο το οποίο χρησιμεύει για την 

προστασία από τον ήλιο ή τη βροχή. Αποτελείται από ένα ευθύγραμμο ξύλινο 

ή μεταλλικό άξονα, πάνω στην άκρη οποίου στερεώνονται ακτίνες, οι οποίες 

στηρίζουν ύφασμα, το οποίο προσφέρει σκιά ή εμποδίζει τη βροχή. Οι 

ομπρέλες μπορεί να είναι φορητές ή στερεωμένες σε μόνιμες ή ημιμόνιμες 

κατασκευές. Χαρακτηριστικό τους είναι ότι για να τις χρησιμοποιήσει κανείς τις 

ανοίγει, έτσι ώστε να γίνεται πλήρης έκταση τους υφάσματος, ενώ μετά τη 

χρήση κλείνονται, ώστε να μην καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο και να μη 

κινδυνεύουν από τον αέρα. 

         Οι ομπρέλες συνήθως προορίζονται να είναι σταθερές σε βάσεις όπου 

χρησιμοποιούνται σε ανοικτούς και αίθριους χώρους ή σαν έπιπλα εξωτερικού 

χώρου. Οι ομπρέλες κυρίως είναι φορητές συσκευές. Οι ομπρέλες ηλίου που 

χρησιμοποιούνται περιστασιακά κατά τους θερινούς μήνες στην Ελλάδα. 

Τέλος, η ομπρέλα μπορεί να θεωρηθεί ως αξεσουάρ μόδας. 

Τις ομπρέλες τις διακρίνουμε σε σταθερές (με μόνιμη βάση) και σε φορητές. 

Ένας άλλος διαχωρισμός που μπορεί να γίνει είναι σε ομπρέλες ήλιου και σε 

ομπρέλες βροχής. 

         Η λέξη ομπρέλα προέρχεται από τη λατινική λέξη umbra, που σημαίνει 

σκιά ή η σκιά (η λατινική λέξη, με τη σειρά της, προέρχεται από την αρχαία 

ελληνική ómbros [όμβρος].) Η "ομπρέλα ήλιου" είναι μια αργκό φράση για την 

ομπρέλα, που χρησιμοποιείται συχνά στη Βρετανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία 

και Νότια Αφρική.  
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ΑΡΩΜΑΤΑ 

Η αρωματοποιΐα αποτελούσε έναν κλάδο ξεχωριστό, που απαιτούσε 

δεξιοτεχνία, εφευρετικότητα, αλλά και την απαραίτητη μυστικότητα. Επρόκειτο 

για μια σπουδαία τέχνη για την οποία γράφτηκαν ποικίλα αρχαία 

συγγράμματα, με περιεχόμενο θεραπευτικό, καλλωπιστικό και επικουρικό. Οι 

αρχαίοι διέκριναν τα αρώματα σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που βρίσκονταν σε 

υγρή κατάσταση, τα έλαια, και στα παχύρρευστα και στερεά, τις αλοιφές. Τα 

ρήματα που χρησιμοποιούσαν αντίστοιχα ήταν το χρίω και το αλείφω, ενώ 

συναντάται επίσης το ξεραλοίφειν για επάλειψη σε στεγνό και όχι υγρό σώμα. 

Τα αρωματικά έλαια χαρακτηρίζονται ως ευώδη. 

Στην αρχαία Ελλάδα το άρωμα συνδέθηκε με τη θρησκεία. 

Πολλά κείμενα κάνουν λόγο για την ευωδιά που άφηναν πίσω τους οι 

θεοί όταν εμφανίζονταν. Στην Οδύσσεια, ο Όμηρος αναφέρει την πρακτική της 

επάλειψης των νεκρών με αιθέρια έλαια. Στους γάμους, οι ακόλουθες της 

νύφης φορούσαν κορόνες φτιαγμένες από υάκινθους. Στην Αθήνα του 7ου 

αιώνα π. Χ., αναπτύχθηκε το επάγγελμα του αρωματοποιού. Οι 

αρωματοποιοί δημιουργούσαν παχύρρευστες αρωματικές αλοιφές που τις 

διατηρούσαν σε μικρά κεραμικά βάζα. Οι αλοιφές αυτές,  ήταν σύνθεση 

αποσταγμάτων φυτών και λουλουδιών όπως  

μαντζουράνα, κρίνο,  θυμάρι, φασκόμηλο, γλυκάνισο, τριαντάφυλλο και ίριδα 

αναμειγμένα με ελαιόλαδο, αμυγδαλέλαιο, καστορέλαιο και λινέλαιο. 

 

 

 

 

http://ellas2.wordpress.com/2012/08/08/%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/


ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

Από την αρχαιότητα, οι ευωδιές των αρωμάτων μάγευαν τον 
κόσμο, ιδίως στη Μεσόγειο.  Μέχρι και τον 18ο αιώνα προτιμάται η χρήση του 
αρώματος από αυτή του σαπουνιού! 

Εκτός από την Κολωνία στη Γερμανία, που είναι διάσημη για την 
ανακάλυψη της κολώνιας, η Γκρας που βρίσκεται στην Κυανή Ακτή και 
κυριαρχεί πάνω στο κόλπο των Καννών, ανέπτυξε την τεχνική για την 
εξαγωγή "καθαρού" αρώματος, με απόσταξη με υδρατμό ή με οινόπνευμα ως 
έκδοχο . Η πόλη αυτή ευνοείται από το κλίμα της και κάθε εποχή έχει μεγάλες 
συγκομιδές αρωματικών λουλουδιών: τριαντάφυλλα, λεβάντες, γιασεμιά, κλπ.  
Σήμερα, η διαδικασία παραγωγής έχει εξελιχθεί και εκατομμύρια λουλούδια 
απαραίτητα γι'αυτήν, εισάγονται κυρίως από τις καλύτερες "μύτες" -τους 
επαγγελματίες που συνθέτουν τα αρώματα- και οι οποίοι έχουν πάντα ως 
σημεία αναφοράς την Γκρας και το Παρίσι. Εργάζονται κάνοντας προσμίξεις 
αρωματικών ουσιών, χρησιμοποιώντας μια σειρά δοκιμαστικών σωλήνων, 
γεμάτους με πολύτιμα υγρά, τοποθετημένους σ' ένα ειδικό έπιπλο-εργαλείο 
που ονομάζεται "οργκ-α-παρφέν"(orgue à parfums).  
Μεταξύ των δύο "πρωτευουσών", μαθαίνουμε πως τ' αρώματα κατατάσσονται 
σε 7 οικογένειες. Επίσης ότι- εκτός από τα πέταλα των λουλουδιών- 
χρησιμοποιούνται κι άλλα φυτικά υλικά : φρούτα όπως το πορτοκάλι και η 
βανίλια, ρητίνες όπως η σμύρνα και το λιβάνι, ακόμα και βρύα και βότανα 
όπως η λουίζα και το βετιβέρ, μπαχαρικά όπως η κανέλα, φλοιός ξύλου. 
Ανακαλύπτουμε  ότι χρησιμοποιούνται επίσης ζωικά λίπη και εκκρίσεις όπως 
το musκ και το κερί της μέλισσας!... 
 
 
ΓΚΡΑΣ 

 

Επίσκεψη στ' αποστακτήρια της Γκρας. 
Η Fragonard, η Galimard και η  Molinard διοργανώνουν επισκέψεις στα 
σύγχρονων μεθόδων εργαστήρια τους, αλλά και στο μουσείο που αναφέρεται 
στις παλιές τεχνικές.  
 
 

 

Molinard 
 

            Αρωματοποιός της Προβηγκίας από το 1849, ο Molinard διοργανώνει 
επισκέψεις στα παρασκήνια των εργαστηρίων του στη Γκρας, και προτείνει 
συνταγές "διασκέδασης" για γκρουπ: δημιουργία αρώματος, παιχνίδια οσμής 
με το"odorama", κλπ. Επίσης στήνει μια γέφυρα ανάμεσα στις οσμές και στις 
γεύσεις με το Ατελιέ Γκουρμάν ( Atelier Gourmand), με θέμα τον καφέ, το τσάι 
και τη σοκολάτα. 

 

 

http://www.molinard.com/


Galimard 
 

           Μην συγχέετε αυτή την επιχείρηση της Γκρας, με το γνωστό παρισινό 
εκδοτικό οίκο, άλλωστε λείπει ένα "L" απ' την επωνυμία. Επίσκεψη και στο 
εργαστήριο και στο κατάστημα ... 

 

 

ΠΑΡΙΣΙ 

Η φίρμα Guerlain αντιπροσωπεύει το πνεύμα της αρωματοποιίας εδώ 
και 170 χρόνια ακριβώς. Πρωτοπόρα στη δημιουργία αρωμάτων, από το 
 1828, η Guerlain εκτός από μια οικογενειακή ιστορία είναι και μια πραγματική 
πολιτιστική κληρονομιά , αφού πέντε γενεές  δημιουργών συνέθεσαν πάνω 
από 600 αρώματα, μέσα στα οποία είναι το "Charade", το "Parure", 
το "Samsara", το "Shalimar" και το  "Instant" !  
          Το ντιζάιν των αρωματικών φυαλιδίων, αποτελεί κι'αυτό μέρος του 
κύρους των αρωμάτων Guerlain : συχνά ανατίθεται σε τεχνίτες κρυστάλλων 
διεθνούς αναγνώρισης ή σε καλλιτέχνες που είναι πιστοί στην επιχείρηση. 

Αν σας ενδιαφέρει να μάθετε ν' αναγνωρίζετε τις πρώτες ύλες, και 
επιθυμείτε να κρατήσετε μια ξεχωριστή ανάμνηση ... το  Atelier du Parfum σας 
δίνει ραντεβού για ένα σεμινάριο μύησης της όσφρησης...ένα συναρπαστικό 
ταξίδι σας περιμένει! 
 
          Ο Annick Goutal είναι ένας οίκος Υψηλής αρωματοποιίας που 
δημιουργήθηκε το 1981 και βασίζεται στις αξίες της ιδρύτριας του. 
Χαρακτηρίζεται από την ακραία κομψότητα και την άριστη ποιότητα των 
πρώτων υλών που επιλέγονται για κάθε δημιουργία. Το μυστικό της Annick 
Goutal έγκειται στο ταλέντο της να μετατρέπει το συναίσθημα της σε άρωμα . 
Κάθε δημιουργία συμβολίζει μια στιγμή ευτυχίας, μια συγκίνηση, μια δυνατή 
ανάμνηση που συνδέεται με ένα βίωμα ή μ' ένα αγαπημένο πρόσωπο.  
 
         Η ιστορία της Diptyque ξεκινάει στο Παρίσι στο Νο34 του μπουλεβάρ 
Σεν-Ζερμέν ( Saint-Germain) από τρεις φίλους που διακατέχονται από το ίδιο 
δημιουργικό πάθος. Αυτοσχεδιάζουν στην αρωματοποιία, αρχικά με κεριά 
(1963), Aubépine, Cannelle και Thé, αργότερα το 1968 με το πρώτο Ο-Ντε-
Τουαλέτ, L’Eau. Ήταν το εκθαμβωτικό ξεκίνημα μιας ευρείας γκάμας 
αρωμάτων με τα χαρακτηριστικά μαύρα καλλιγραφικά γράμματα στη λευκή 
οβάλ ετικέτα. Σήμερα, ο Οίκος Diptyque καθοδηγούμενος από τη πλούσια 
κληρονομιά του, διαιωνίζει τη δημιουργία αρωμάτων, χωρίς αναφορά στο 
φύλο. 
 
        Serge Lutens είναι ένας ανεξάρτητος καλλιτέχνης, λάτρης των χρωμάτων 
και των αρωμάτων της Μεσογείου, εραστής της ομορφιάς και της 
αυθεντικότητας. Τ' αρώματα του Serge Lutens είναι αγνά, πλούσια, μαγευτικά, 
χωρίς αναφορά στο φύλο. Εμπνέονται από την παραδοσιακή αρωματοποιία : 
βασίζονται σε σπάνιες και αυθεντικές εσάνς.  

http://www.galimard.com/html/intro.html
http://ww2.guerlain.com/guerlain/index.jspz
http://www.annickgoutal.com/
http://www.diptyqueparis.com/
http://www.sergelutens.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα 2 

Ο Αθλητισμός 
 
-Παπαλεξίου Κωνσταντίνος 
-Πετρέλλη Μαρία  
-Παρίσης Στράτος 
-Τόμοβα Θεοδώρα   
-Φωτιάδης Γιάννης 
-Χρήστου Θεοδώρα        
 

 
 

Οι Καθηγητές 
Πλίτσης Α. 

Βελλίδου Φ. 
  



          Η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι άθλημα του υγρού στίβου. 
Συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα των αγώνων μόλις το 1977. Έχει τρία 
αγωνίσματα. Το ατομικό, τα ζευγάρια (ή ντουέτο) και το ομαδικό. Η Βρετανία 
ήταν σχεδόν η κυρίαρχος του αγωνίσματος, αλλά τα τελευταία χρόνια πολύ 
δυνατή έχει παρουσιαστεί η Γαλλία. Αρκετά δυνατές είναι η Ολλανδία, η 
Αυστρία, η Ελβετία, η Γερμανία και οι αθλητές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 
Η συγχρονισμένη κολύμβηση είναι άθλημα και τέχνη μαζί. Καταφέρνει να 
συνδυάζει τη μουσική με την κίνηση μέσα στο νερό και αποτελεί άσκηση, 
διασκέδαση, ακόμη και ψυχική ευχαρίστηση. Η συγχρονισμένη κολύμβηση 
περιέχει κολυμβητικό στυλ, φιγούρες (ασκήσεις), μπαλέτο, ακροβατικά και 
σχήματα μέσα στο νερό 

         Το άθλημα είναι αποκλειστικά για γυναίκες, αν και γίνεται κάποια 
προσπάθεια για να γίνει και άθλημα των αντρών. Η συγχρονισμένη 
κολύμβηση είναι ένα είδος επίδειξης μέσα στο νερό, στο οποίο οι αθλήτριες 
κρίνονται για την εκτέλεση ορισμένων κολυμβητικών κινήσεων που έχουν 
εγκριθεί από τις αρμόδιες αθλητικές αρχές. Οι αθλήτριες βαθμολογούνται για 
την εκτέλεση μιας σειράς από φιγούρες και για ένα τυπικό κολυμβητικό 
πρόγραμμα που γίνεται με τη συνοδεία μουσικής. Ως μουσική ορίζεται η τέχνη 
που βασίζεται στην οργάνωση ήχων με σκοπό τη σύνθεση ,εκτέλεση και 
ακρόαση/λήψη ενός μουσικού οργάνου. Με τον  όρο αυτό εννοείται και το 
σύνολο ήχων από το οποίο απαρτίζεται ένα μουσικό κομμάτι. Στη 
συγχρονισμένη κολύμβηση οι αθλήτριες  χορεύουν στο ρυθμό κάποιας 
μουσικής , ενώ συχνά το κεφάλι τους βρίσκεται κάτω από το νερό.  Η χάρη και 
η ομορφιά του αθλήματος οφείλεται σίγουρα στο ταλέντο των αθλητριών , η 
διάδοση του ήχου στο νερό είναι όμως που τους επιτρέπει να συγχρονιστούν 
με τη μουσική!  
      Το άθλημα υπήρξε δημοφιλής ψυχαγωγία στις ΗΠΑ στη δεκαετία του 
1930, δεν αναπτύχθηκε, όμως, σαν οργανωμένο σπορ παρά μόνο μετά το 
1950. Αναγνωρίστηκε από τη ΦΙΝΑ, το διεθνή οργανισμό κολύμβησης το 
1952. Το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα έγινε το 1973, ενώ το άθλημα 
περιλήφθηκε για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς του 1984. 
Στις εθνικές και διεθνείς συναντήσεις η πισίνα πρέπει να είναι τετράγωνη με 
ελάχιστο μήκος πλευράς 12 μέτρα. Το βάθος της πρέπει να είναι τουλάχιστον 
τρία μέτρα για τις φιγούρες και 1,7 μέτρα για το τυπικό πρόγραμμα. Η 
ελάχιστη θερμοκρασία της πισίνας πρέπει να είναι 24 βαθμοί Κελσίου. 
Οι διοργανωτές των αγώνων είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα κατάλληλα 
μηχανήματα για την αναπαραγωγή της μουσικής που επιθυμούν οι αθλήτριες. 
Σε αυτά περιλαμβάνονται και υποβρύχια ηχεία που τηρούν τους κανόνες 
ασφάλειας. Για τις υποχρεωτικές φιγούρες οι αθλήτριες πρέπει να φοράνε 
μαύρο μαγιό με άσπρο σκουφάκι. Για το τυπικό κολυμβητικό πρόγραμμα 
μπορούν να φορέσουν οποιοδήποτε μαγιό θεωρείται κατάλληλο. 
Οι ελάχιστες ανάγκες σε διεθνείς συναντήσεις είναι ένας διαιτητής που 
επιβλέπει τα αγωνίσματα, διορίζει και κατευθύνει τους υπόλοιπους κριτές, 
δίνει το σύνθημα για την έναρξη των αγωνισμάτων, επιβάλλει ποινές και 
εγκρίνει τη βαθμολογία. Υπάρχουν μια ή δυο ή τρεις ομάδες από πέντε ή επτά 
κριτές που βαθμολογούν τις κολυμβήτριες και ένας βοηθός του διαιτητή σε 
κάθε ομάδα κριτών, αρμόδιος για τις υποχρεωτικές φιγούρες. Τρεις 
βαθμολογητές σε κάθε ομάδα κριτών καταχωρούν τη βαθμολογία των κριτών 
και υπολογίζουν τις συνολικές επιτυχίες των αθλητριών. Τέλος, υπάρχει και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B3%CF%81%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B2%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1977
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%A0%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/1930
http://el.wikipedia.org/wiki/1950
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%99%CE%9D%CE%91&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/1952
http://el.wikipedia.org/wiki/1973
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CF%83%CE%AF%CE%BD%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1


ένας αρμόδιος με βοηθούς για τις υποχρεωτικές φιγούρες που βεβαιώνει ότι 
οι αθλήτριες βρίσκονται στη σωστή θέση της αφετηρίας τη στιγμή που πρέπει, 
ένας ελεγκτής της μουσικής και δυο χρονομέτρες για τον κανονικό χρόνο του 
προγράμματος.  
 

 

 
 
 

               Οι αθλήτριες με τον ήχο της μουσικής κατευθύνονται και κάνουν 
διάφορες ομοιόμορφες κινήσεις με τα πόδια και τα χέρια. Κατευθύνονται από 
τη μουσική , το οποίο είναι βασικό κομμάτι της κολύμβησης , διότι πρέπει να 
είναι ρυθμισμένες όλες μεταξύ τους. Η κολύμβηση απαιτεί ιδιαίτερη αντοχή 
στην αναπνοή , δύναμη , ευλυγισία, χάρη και καλλιτεχνία. Οι αθλήτριες καθώς 
βρίσκονται κάτω από το νερό για αρκετή ώρα και προσπαθούν να κάνουν 
χορευτικές ασκήσεις –φιγούρες , ενώ παράλληλα πρέπει να  δείχνουν 
ευχάριστες και άνετες. Οι αθλήτριες χρησιμοποιούν ένα κλιπάκι  μύτης που τις 
βοηθάει να μένουν αρκετές ώρες κάτω από το νερό. Η ζελατίνη κρατάει τα 
μαλλιά στην θέση τους , ενώ το make up αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του 
προσώπου. Τα υποβρύχια ηχεία μεταφέρουν την μουσική μέσα στην πισίνα, 
βοηθώντας τις αθλήτριες να μην χάνουν ούτε δευτερόλεπτο από το 
συγχρονισμό τους. Συχνά η συγχρονισμένη κολύμβηση  αποκαλείται και 
μπαλέτο μέσα στο νερό, για τις χορευτικές κινήσεις που συνοδεύονται με 
μουσική και το θεατρικό στοιχείο που τη χαρακτηρίζει. Οι κολυμβήτριες 
εκτελούν ασκήσεις μέσα στο νερό με τη συνοδεία της μουσικής και κρίνονται 
για τις καλλιτεχνικές ικανότητες καθώς και για την καλλιτεχνική παρουσίαση.  
 



 
 

 

    Το καλλιτεχνικό πατινάζ είναι άθλημα που διεξάγεται σε παγοδρόμιο. 
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες: Άνδρες, Γυναίκες, Ζευγάρια και Χορός στον 
πάγο (πάλι με ζευγάρια). Οι αθλητές φορούν παγοπέδιλα, κινούνται κατά 
μήκος της παγοπίστας και εκτελούν φιγούρες. Υπάρχει μουσική υπόκρουση 
σε κάθε πρόγραμμα, ενώ ο Χορός στον πάγο είναι η μόνη κατηγορία όπου 
επιτρέπονται τα φωνητικά στη μουσική του προγράμματος. Το καλλιτεχνικό 
πατινάζ είναι άθλημα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. ο Παγκόσμιο 
Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή 
διοργάνωση του καλλιτεχνικού πατινάζ. Διεξάγεται κάθε χρόνο σε 4 
κατηγορίες: ανδρών, γυναικών, ζευγαριών και χορού στον πάγο. 

      Το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ είναι 
σημαντική διοργάνωση της ISU. Από αυτή τη διοργάνωση αναδεικνύεται κάθε 
χρόνο ο πρωταθλητής Ευρώπης στις καλλιτεχνικές παγοδρομίες, ένα άθλημα 
που προσφέρει θέαμα. Οι αθλητές και αθλήτριες αγωνίζονται σε 4 κατηγορίες: 
στο απλό των ανδρών, στο απλό των γυναικών, στο χορό στον πάγο και στα 
ζευγάρια. Το Απλό ανδρών διεξήχθη για πρώτη φορά στο Αμβούργο το 1891, 
ενώ το Απλό γυναικών και τα Ζευγάρια ξεκίνησαν στη Βιέννη το 1930. Ο 
Χορός στον Πάγο διεξήχθη για πρώτη φορά στο Μπολτζάνο  το 1954 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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                 Επειδή τα τουρνουά μπορούσαν να διεξαχθούν σε εσωτερικό 
χώρο, το καλλιτεχνικό πατινάζ προστέθηκε στο Ολυμπιακό πρόγραμμα των 
Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 1908.Τελικά το καλλιτεχνικό πατινάζ έγινε 
επίσημο χειμερινό Ολυμπιακό άθλημα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 



Αγώνεςτου1924 στο Chamonix. Υπάρχουν τέσσερα είδη καλλιτεχνικού 
πατινάζ :γυναικείο ατομικό ,ανδρικό ατομικό, ζευγάρια  και χορός επί πάγου. 
Ίσως δεν υπάρχει πια κανείς που να μην έχει μείνει άφωνος μπρος στην 
τηλεόραση όταν μεταδίδεται ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικού πατινάζ. Ιδιαίτερα 
μάλιστα όταν αυτό το πρόγραμμα αναφέρεται σε παγκόσμιες αναμετρήσεις.           

     Οι αθλητές γλιστρούν, χορεύουν, πετούν θαρρείς στην παγωμένη πίστα 
και μαζί τους ο θεατής, ο άνθρωπος, ονειρεύεται, απολαμβάνει, απορεί με τις 
μαγευτικές δυνατότητες του κορμιού που εκφράζεται με τόση αρμονία, χάρη, 
τρυφερότητα αλλά και δύναμη και πάθος ανάλογα με τη μουσική και τη 
χορογραφία. Το θέαμα αγγίζει το όνειρο. Το χειροκρότημα όσο πλούσιο κι αν 
είναι, είναι λίγο. Ο αθλητής βραβεύεται για μια επίπονη και μακροχρόνια 
προσπάθεια. Μια προσπάθεια που οι κριτές θα κρίνουν αυστηρά, ενώ οι 
θεατές θα παραμείνουν μαγεμένοι. Κι όσο οι προσπάθειες εντείνονται, τόσο 
το άθλημα εξελίσσεται και γίνεται πιο θεαματικό, συγκλονιστικό, μια τέχνη 
υψηλών προδιαγραφών! 

     Ο χορός στον πάγο, εκτός των άλλων ικανοτήτων, προϋποθέτει βαθιά  
γνώση της τέχνης του χορού σε όλο της το μεγαλείο. 

       Άριστη γνώση κλασσικού μπαλέτου, γνώσεις μουσικής, κίνηση-χορό-φως 
και μαζί με όλα αυτά ευαισθησία και χάρη, αγάπη και πραγματικό πάθος για 
ένα άθλημα που είναι ίσως μοναδικό ανάμεσα στα αθλητικά πεπραγμένα, που 
προσφέρει και επίδοση αθλητική , αλλά και μια αξεπέραστη μορφή τέχνης, 
που είναι η τέχνη του χορού - του χορού στον πάγο! 

Η ιστορία 

          Κάποτε, πριν πολλά- πολλά χρόνια, στη βόρεια Ευρώπη με το βαρύ 
παγωμένο χειμώνα, κάποιοι άρχισαν να κάνουν τα πρώτα βήματα που 
έμοιαζαν με πατινάζ. Πήραν σκληρά γυαλιστερά κόκκαλα ζώων, κυρίως 
ελαφιών, τα έξυσαν, τα τρόχισαν και τα έδεσαν με δερμάτινους ιμάντες στα 
πόδια τους. Κατόπιν, με τη βοήθεια μπαστουνιών της εποχής και 
σπρώχνοντας το σώμα τους προς τα εμπρός, προσπάθησαν να γλιστρήσουν 
στον πάγο. Και τα κατάφεραν αρκετά καλά, αφού με αυτό τον τρόπο 
μπορούσαν να διασχίσουν μεγάλες αποστάσεις, ακόμη και πάνω σε 
παγωμένες λίμνες, πολύ γρήγορα. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι το άθλημα 
στη γέννησή του ήταν ένας τρόπος καθημερινής μετακίνησης και τα 
παγοπέδιλα ένα «μεταφορικό μέσο». 
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        Το πατινάζ έχει και την προστάτιδά του Αγία Lidwina, που γεννήθηκε το 
1380. Ένα ατύχημα στο πατινάζ της στέρησε τη χαρά να πατινάρει. 
Αφοσιώθηκε λοιπόν στους άλλους και λέγεται ότι έκανε και θαύματα εν ζωή. 
Πέθανε το 1433. Για πρώτη φορά το 1890 τιμήθηκε σαν αγία και το 1944 
επίσημα καθιερώθηκε ως προστάτιδα του αθλήματος. 

Η εξέλιξη 

       Τα χρόνια περνούσαν και το πατινάζ εξελισσόταν συνέχεια. Μετά τα 
κόκκαλα, γα πατίνια χρησιμοποιήθηκε σκαλισμένο ξύλο με ασημένια 
διακοσμητικά στοιχεία, ακολούθησε το μέταλλο - ειδικά ο χυτοσίδηρος - και 
τέλος έφτασε η κατασκευή των πατινιών να γίνεται από δέρμα και ατσάλι έως 
σήμερα. Η πρώτη λέσχη πατινάζ χρονολογείται από το 1742 στο Εδιμβούργο 
της Σκωτίας και το πρώτο εγχειρίδιο εκμάθησης με τον τίτλο «Πραγματεία στο 
Πατινάζ» εκδίδεται το 1772 από τον Robert Jones. 

Το 1876 ο άγγλος W.A. Parker κατασκευάζει πρώτος τον τεχνητό πάγο και 
έτσι το πατινάζ μπορεί πια να γίνεται παντού, οποιαδήποτε εποχή, σε 
οποιαδήποτε χώρα. 
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         Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν αυτήν τη σταδιακή 
εξέλιξη, όπως διάφορα πατίνια, μπαστούνια, στολές, ζωγραφιές κλπ. Στο 
Κολοράντο των Η.Π.Α. υπάρχει η μεγαλύτερη και ίσως η σημαντικότερη 
βιβλιοθήκη του πατινάζ, που φιλοξενεί από παλιά αντικείμενα - ντοκουμέντα 
όπως πίνακες, μετάλλια αγώνων, κύπελλα αθλητών, περιοδικά κλπ, μέχρι και 
σύγχρονα στοιχεία όπως βιντεοταινίες, φωτογραφίες κ.α., που 
χρονολογούνται από τον 17ο έως και τον 21 αιώνα. 

Οι κανόνες 

      Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες αθλημάτων στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Το 
ατομικό ανδρών, το ατομικό γυναικών, τα ζευγάρια και ο χορός στον πάγο. Η 
κάθε κατηγορία υπακούει σε δικούς της κανόνες και απαιτεί διαφορετικές 
επιδόσεις, παρόλο που στο θεατή μπορεί να φαίνονται όλες ομοιόμορφες. Αν 
και ο χορός στον πάγο υπήρχε εκατό χρόνια πριν, δεν αναγνωριζόταν στα 
παγκόσμια πρωταθλήματα μέχρι το 1953. Το 1976 μπαίνει επίσημα στο 
πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. 

Στην Ελλάδα το άθλημα αναγνωρίζεται επίσημα μόλις το 1985! Και από τότε 
γίνονται τακτικά διασυλλογικοί αγώνες και πανελλήνια πρωταθλήματα, και 
πολλοί έλληνες αθλητές εκπροσωπούν την χώρα μας σε μεγάλες διεθνείς 
διοργανώσεις. 
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      Πατίνι έχει περίπου για ένα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό και τα χρόνια αυτή 
έχει προχωρήσει σημαντικά και έχουν αναβαθμιστεί τμημάτων τους. Άτομα 
που αποφασίζουν να skateboard για διαφορετικούς λόγους αλλά ανεξάρτητα 
από τους λόγους που επιλέγετε να αντιμετωπίσει, αν σας έχει να κάνει αυτό 
για λίγο θα γνωρίζετε ότι τα Συμβούλια έχουν αλλάξει πολλά.  
 

Μια μικρή ιστορία της πατίνι 
 
Αλήθεια skateboarding ανεμιστήρες θα γνωρίζει ότι το 1950 του το πρώτο 
ποτέ εισήχθη skateboard. Ήταν μια αυτοσχέδια τύπου του Διοικητικού 
Συμβουλίου και έγινε του απλά ξύλινα άξονες που ήταν συνδεδεμένη με 
κυλίνδρους Σελάχι τροχούς και τα φορτηγά. Ήταν στενά συνδεδεμένος προς 
σερφάρισμα και πιο πρόωρη σκέιτερ χρησιμοποιείται παρεμφερείς κινήσεις 
surfers του σε διοικητικά συμβούλια. Ο όρος «πατίνι» δεν ήταν ακόμη 
αναπτυχθεί και αντιθέτως ήταν γνωστή ως <<sidewalk σερφάρισμα>>.  
 
Κατά το 1960 του πατίνι χτυπήσει μια υψηλή όλων των εποχών και συνέχισε 
δεξιά μέχρι το 1966 όταν για χωρίς εμφανή λόγο, άνθρωποι έχασαν 
ενδιαφέροντος. Πωλήσεις μειώθηκαν και περιοδικά που είχε ξεκίνησε επίσης 
απορρίφθηκαν, όπως η ζήτηση ήταν πλέον εκεί. Ήταν δεν μέχρι νωρίς το 
1970 κατέληξε ότι στην πραγματικότητα παρουσίασε και πάλι πατίνι.  
 

Πατίνι πώς άλλαξε από το 1970 
 
Ήταν πρόωρη το 1970 οπότε εισήχθη ένα νέο skateboard. Το νεότερο 
Συμβούλιο προτεινόμενα βελτίωση έλξης και επιδόσεις και πάλι πατίνι έγινε 
πολύ δημοφιλής. Αυτό ήταν σε μια νέα βελτίωση του τροχού όπου έγιναν οι 
τροχοί από πολυουρεθάνη.  
 
Όπως πατίνια πάλι έγινε δημοφιλής, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 
αποφάσισε να συμμετάσχουν και εν τέλει άρχισαν να επανασχεδίαση των 
τμημάτων τους. Έγιναν ευρύτερα και ήταν διαθέσιμη σε μεγάλο αριθμό 
χρωμάτων. Τελικά η πιο κοινή πατίνια σχηματίστηκαν maple ξύλο, αν και 
υπήρχαν ορισμένες εταιρείες που διερευνώνται, δημιουργώντας αλουμινίου 

http://www.icearena.gr/2010/07/02/history-evolution-ice-skating/pairs/


και υαλοβάμβακας, ορυκτός βάμβακας τμημάτων. Οι βελτιώσεις αυτές, 
ομοιόμορφοι τώρα ήταν σε θέση να αρχίζουν να μαθαίνουν περισσότερα 
κόλπα και δημιουργήθηκε ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ πατινάζ.  

Πατίνι σήμερα 
 
     Πατίνι είναι ακόμη εξαιρετικά δημοφιλείς σήμερα και δρόμου πατινάζ είναι 
ιδίως κοινή. Τροχοί εξακολουθεί να είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη 
και το durometers είναι εξαιρετικά υψηλός έτσι ότι θα μειωθεί σύρετε στο 
σκληρών επιφανειών.  
 
    Σήμερα, τα συμβούλια τείνουν να είναι πολύ πιο ανοιχτόχρωμες από ό, τι 
είχαν και μικρότερα τροχούς λέγεται ότι είναι η αιτία για αυτό. Αυτό σημαίνει 
ότι σκέιτερ μπορείτε τώρα να κάνετε περισσότερες μπάζες, και μπορούν να 
επίσης προχωρήσουν πολύ γρηγορότερα υπερβολικά. Συμβούλια μπορούν 
να έρθουν εξαιρετικά μεγάλο ποσό χρώματα και στυλ για να ταιριάζει όλα τα 
γούστα, έτσι ώστε, ανεξάρτητα από τον τύπο του Συμβουλίου είστε μετά, 
είσθε υποχρεωμένη να βρείτε κάποιο που να σας αρέσει.  
 
       Συνολικά πατίνι έχει διανύσει μία πορεία και χιλιάδες άνθρωποι 
απολαμβάνουν λαμβάνοντας μέρος σε το άθλημα κάθε έτος. 
 

 
 
Η ρυθμική μουσική πολλαπλασιάζει τα οφέλη της άσκησης κατά 
20%, καθώς περιορίζει την αίσθηση της υπερβολικής προσπάθειας και 
μας κάνει να νιώθουμε λιγότερη κούραση. Έτσι οι αντοχές μας αυξάνονται 
όπως και οι επιδόσεις μας. Αυτό ήταν το συμπέρασμα έρευνας που διήρκεσε 
21 χρόνια και ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο του Μπρουνέλ 
στο Λονδίνο, με επικεφαλής τον αθλητικό ψυχολόγο Κώστα Καραγιώργη. 

 
 



 

Η Γυμναστική είναι από τα λίγα αθλήματα που αναπτύσσει ισόρροπα και 

αρμονικά ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα. 

Βοηθάει σε μέγιστο βαθμό τα παιδιά: 

  Να προλαμβάνουν και να διορθώσουν προβλήματα της σπονδυλικής 

στήλης (κύφωση, λόρδωση, σκολίωση).  

  

 Να αναπτύξουν τις σωματικές ικανότητες: δύναμη, ταχύτητα, αντοχή, 

επιδεξιότητα, ευλυγισία. 

  

 Να γνωρίσουν τη σωστή στάση των μελών του σώματος. 

 Να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

 Να αναπτύξουν κοινωνικές και ψυχικές αρετές, όπως αυτοπειθαρχία, 

θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή και θάρρος 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που 
ασχολούνται επαγγελματικά με τον αθλητισμό, το επίπεδο του 
οποίου έχει ανέβει σημαντικά. 

Για να μπορέσει μια γυναίκα να ξεχωρίσει, απαιτούνται πολλές ώρες σκληρής 
προπόνησης και, μερικές φορές, έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των 
αθλητριών. Όπως είναι λογικό, η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη 
γενικότερη υγεία και ευεξία των αθλητών και πολλές φορές επηρεάζει την 
απόδοσή τους. 

Σε αθλήματα όπως ο χορός, η ρυθμική γυμναστική και η ενόργανη γυμναστική 
απαιτούνται χαμηλά ποσοστά λιπώδη ιστού, έτσι ώστε οι αθλήτριες να έχουν 
καλύτερη εμφάνιση, αλλά και για να μπορούν να εκτελούν με μεγαλύτερη 
ευκολία την ποικιλία ασκήσεων που απαιτεί το άθλημά τους (ασκήσεις 
ευκαμψίας, αντίσταση με το βάρος του σώματος κ.ά.).  

Στην προσπάθειά τους, όμως, να πετύχουν ένα χαμηλό σωματικό βάρος 

καταφεύγουν σε ανορθόδοξες μεθόδους αδυνατίσματος και απίσχνανσης, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζουν αμηνόρροια (διακοπή του φυσιολογικού έμμηνου 

κύκλου), απώλεια της οστικής μάζας και οστεοπόρωση. Αυτές οι τρεις 

διαταραχές (διαταραχή λήψης τροφής- αμηνόρροια- οστεοπόρωση) 

ονομάζονται 'Γυναικεία Αθλητική Τριάδα' και είναι πολύ διαδεδομένες στην 

αθλητική κοινότητα.  

0 100 



 

Ποια αθλήματα επηρεάζονται? 

  

1. Χορός, καλλιτεχνικό πατινάζ, καταδύσεις, ενόργανη, ρυθμική και 

αεροβική γυμναστική, μπαλέτο 

2. Πετοσφαίριση, κολύμβηση, καταδύσεις, στίβοs 

 

Προβλήματα υγείας που προκύπτουν  

 

 Χαμηλή ενεργειακή πρόσληψη και διαταραχές λήψης τροφής   

Αυτό είναι το κυριότερο πρόβλημα που δημιουργεί όλα τα υπόλοιπα. Η 
ενέργεια που λαμβάνουμε από τη διατροφή μας χρησιμοποιείται από τον 
οργανισμό για διάφορες βασικές λειτουργίες: ανοσία, θερμότητα, ανάπτυξη, 
κίνηση, αναπαραγωγή κ.λ.π. Η ενέργεια που χρησιμοποιείται για κάθε μια 
από αυτές τις διαδικασίες δεν είναι διαθέσιμη για κάποια άλλη. Όσον αφορά 
στους αθλητές, η ενεργειακή διαθεσιμότητα ορίζεται ως η καθημερινή ενέργεια 



που απομένει μετά την προπόνηση για να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό 
για τις βασικές λειτουργίες του.   

Η πρώτη διαταραχή που εμφανίζεται είναι οι 'Διαταραχές λήψης τροφής' 
(eating disorders) λόγω της μείωσης της ενεργειακής πρόσληψης από τις 
αθλήτριες για να αυξήσουν την απόδοσή τους ή να βελτιώσουν την εμφάνισή 
τους. Ακόμα και με την πρόφαση της απώλειας λίπους, σε καμία περίπτωση 
δεν πρέπει να ελαχιστοποιούμε την πρόσληψη της τροφής. Οι μέθοδοι που 
ακολουθούν περιλαμβάνουν παρατεταμένη νηστεία, χρήση διουρητικών και 
καθαρτικών, αλλά και αυτοπροκαλούμενο εμετό, με σκοπό τη μικρότερη 
δυνατή πρόσληψη θερμίδων και βάρους. Δυστυχώς, τα συμπτώματα δεν είναι 
εμφανή από την αρχή, μπορούν όμως να γίνουν αντιληπτά από ειδικούς. Τα 
πιο συνηθισμένα, εκτός από τη μειωμένη απόδοση, είναι η κούραση, η 
μειωμένη ανοσία και η έλλειψη συγκέντρωσης.  

  
Αμηνόρροια  
  

 
Ως αμηνόρροια χαρακτηρίζεται η απουσία ή η παύση εμμήνου ρύσης και 
διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Πρωτογενής αμηνόρροια 
(καθυστερημένη εμμηναρχή) ονομάζεται η απουσία εμμήνου ρύσης ως την 
ηλικία των 16 σε ένα κορίτσι με δευτερογενή χαρακτηριστικά φύλου. Η 
δευτερογενής αμηνόρροια είναι η απουσία τριών ή και περισσότερων 
διαδοχικών εμμηνορροϊκών κύκλων μετά την εμμηναρχή. Η αμηνόρροια 
παρατηρείται σε ποσοστό 3.4 με 66% στις αθλήτριες, ενώ στο γενικό 
πληθυσμό κυμαίνεται μεταξύ 2 με 5%. 
 

 Οστεοπόρωση  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει προκύψει για τον μεταβολισμό του ασβεστίου στις 
γυναίκες αθλήτριες, καθώς ορισμένες μελέτες έχουν αναφέρει χαμηλή οστική 
πυκνότητα και αυξημένο κίνδυνο για κατάγματα κατά τη διάρκεια μηχανικής 
καταπόνησης. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι μόνο συνέπεια της χαμηλής 
πρόσληψης ασβεστίου από τις αθλήτριες. Η κυριότερη αιτία της 
προεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης στις αθλήτριες είναι η μειωμένη 
παραγωγή ωοθηκικών ορμονών και η υποοιστρογοναιμία ως αποτέλεσμα της 
υποθαλαμικής αμηνόρροιας.  

 
Συμπεράσματα 

Η γυναικεία αθλητική τριάδα είναι ένα πολύ σοβαρό σύνδρομο που απαιτεί 
ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Δυστυχώς, οι αθλήτριες δεν αναφέρουν τα 
συμπτώματα ή δεν τα θεωρούν σημαντικά μπροστά στον στόχο μιας 
καλής επίδοσης 



Ρυθμική γυμναστική 

 Έiναι ένα άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από μπαλέτο, γυμναστική, χορό, 

και πράξεις χειραγώγησης αντικειμένων τα άτομα ή οι ομάδες των 

ανταγωνιστών (από 2 έως 6 άτομα) χειρίζονται ένα από τα εξής αντικείμενα:  

 

 σχοινί 

 κορίνες (δύο κομμάτια ανά άτομο), 

 στεφάνι, 

 μπάλα,   

 ή ελεύθερα (χωρίς αντικείμενα, τα λεγόμενα "floor routine").          

 

 

Ένας ατομικός αθλητής χειρίζεται μόνο 1 συσκευή κάθε φορά. Όταν πολλές 

αθλήτριες εκτελούν μια ρουτίνα μαζί σ’ ένα ανώτατο όριο δύο τύποι 

αντικειμένων μπορούν να χρησιμοποιούνται από την ομάδα. Ένας αθλητής 

μπορεί να ανταλλάξει αντικείμενο με ένα μέλος της ομάδας ανά πάσα στιγμή 

μέσω της ρουτίνας. Ως εκ τούτου, ένας αθλητής μπορεί να χειριστεί μέχρι και 

δύο διαφορετικά κομμάτια του αντικειμένου κατά την διάρκεια της 

παράστασης  

 Νικητής είναι ο συμμετέχων που κερδίζει τους περισσότερους βαθμούς 

καθορίζεται από μια επιτροπή κριτών για στα άλματα, στις πιρουέτες 

(άξονες), στις ευελιξίες, στο χειρισμό αντικειμένων, στην εκτέλεση και στο 

καλλιτεχνικό αποτέλεσμα 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:TRIKOMITI_Chrystalleni_at_2010_Commonwealth_Games.jpg


Ολυμπιακοί συμμετέχοντες 

Στην Ολυμπιακή ρυθμική γυμναστική συμμετείχαν μόνο γυναίκες. Τα 
κορίτσια αρχίζουν σε νεαρή ηλικία για να μπορούν με το δικαίωμα της 
ηλικίας να διαγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και σε άλλες μεγάλες 
διεθνείς διοργανώσεις, την 1η Ιανουαρίου του 16ου έτους. Κορυφαίες 
αθλήτριες ρυθμικής πρέπει να έχουν πολλές ιδιότητες: η ισορροπία, η 
ευελιξία, ο συντονισμός και η δύναμη είναι μερικά από τα πιο σημαντικά. 
Επίσης, πρέπει να διαθέτουν ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως η 
δυνατότητα να ανταγωνίζονται υπό έντονη πίεση, στην οποία ένα λάθος 
μπορεί να τους κοστίσει τον τίτλο, και την ηθική πειθαρχία και το έργο να 
ασκήσουν τις ίδιες ικανότητες ξανά και ξανά. 

Ρυθμική γυμναστική Ανδρών 

Η ρυθμική γυμναστική διεξάγεται επί το πλείστον από γυναίκες και κορίτσια, 

αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός των ανδρών συμμετέχουν σε μερικές χώρες. 

Οι αθλητές κρίνονται σε μερικές από τις ίδιες φυσικές ικανότητες και 

δεξιότητες, όπως οι αθλήτριες αντίστοιχα, όπως το χέρι/ σώμα-μάτι του 

συντονισμού, αλλά η δύναμη και οι δεξιότητες πολεμικών τεχνών είναι το 

επίκεντρο, σε αντίθεση με την ευελιξία και το χορό στη ρυθμική γυμναστική 

γυναικών. Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων, που 

αγωνίζονται ατομικά και σε ομάδα’ είναι πιο δημοφιλής στην Ασία, ιδιαίτερα 

στην Ιαπωνία όπου οι υψηλές σχολικές ομάδες και τα πανεπιστημιακά 

ανταγωνίζονται έντονα. Από το 2002, υπήρχαν 1000 άνδρες αθλητές 

ρυθμικής στην Ιαπωνία. 

 

Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), 

Το διοικητικό όργανο, η Fédération Internationale de 
Gymnastique (FIG), άλλαξε τον κώδικα των σημείων, το 2001, 2003, 
2005, 2008 για να τονίσει τεχνικά στοιχεία και να μειώσει την 
υποκειμενικότητα των κριτών   Υπάρχουν τρεις τιμές, προσθέτοντας ότι 
είναι τα τελευταία σημεία-τεχνικής, καλλιτεχνικής και εκτέλεσης. Η FIG 
επιλέγει επίσης ποια συσκευή θα χρησιμοποιηθεί σε αγώνες. Μόνο 
τέσσερις από τις πέντε πιθανές συσκευές κυρώνονται. Μέχρι το 2010, οι 
σύλλογοι δεν χρησιμοποιούνταν στο Ανώτερο επίπεδο. Για το 2011 το 
σχοινί θα πέσει στους ανώτερους εθνικούς, το 2012 θα πέσει στους 
ειδικευόμενους εθνικούς, και το 2013 θα πέσει σε αρχάριους, και θα 
εξακολουθεί να πέφτει με τα χρόνια σε φθίνουσα εθνική στην επαρχιακή 
Interclub μέχρι που τελικά θα είναι εντελώς έξω από τη ρυθμική 
γυμναστική. Οι διεθνείς αγώνες χωρίζονται μεταξύ Τζούνιορς  κάτω από 
δεκαέξι χρόνια από τη γέννησή τους και ηλικιωμένους για τις γυναίκες 
δεκαέξι ετών και άνω, πάλι με βάση το έτος της γέννησής τους. 

 



Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
του αθλητισμού  
 

Τα πλεονεκτήματα του αθλητισμού 
        Αμέτρητα είναι τα πλεονεκτήματα της ενασχόληση κάποιου ατόμου με 
τον αθλητισμό, κάποια από τα κυριότερα είναι: 
-  η κοινωνικοποίηση,  
-  η πειθαρχία, 
-  ο αυτοέλεγχος,  
-  η ανάπτυξη της συγκέντρωσης,  
-  η ομαδικότητα, 
-  η εκτίμηση, 
-  η διατήρηση της βελτίωσης της υγείας του,  
- η ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων της αντοχής, δύναμης, ταχύτητας, 
ευλυγισίας, ευκαμψίας ανάλογα με το άθλημα που ασχολείται, 
-  η καταπολέμηση της παχυσαρκίας, 
-  η υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, διατροφικών συνηθειών 

  
Τα πιθανά μειονεκτήματα του αθλητισμού 

 
       Σαφώς, υπάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία όμως απορρέουν κυρίως 
λόγω των κακών επιλογών.  Αυτές μπορεί να είναι: 
 α) το περιβάλλον και τα άτομα που βρίσκονται στο χώρο της προπόνησης, 
 β) ο εκπαιδευτής,  
γ) η διοίκηση του σωματείου,  
δ) ο κίνδυνος τραυματισμών εάν ο χώρος προπόνησης δεν πληροί τις 
απαραίτητες προδιαγραφές υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και από 
λανθασμένες επιβαρύνσεις κατά την διάρκεια των προπονήσεων,  
ε) η υγεία του ατόμου εάν ο χώρος προπόνησης δεν πληροί τις απαραίτητες 
προδιαγραφές υγιεινής,  
στ) η λήψη διεγερτικών και απαγορευμένων ουσιών ή και αλλιώς  ντόπινγκ.  
 
 

         Αναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή 

  
    Απασχολούμενοι με τον αθλητισμό δεν θα μπορούσαμε να μην 
μελετήσουμε έναν κλάδο που επηρεάζει  κατά βάση και τον αθλητισμό, τα 
αναβολικά ή και αλλιώς ντόπινγκ.                                    
 
Τι  είναι λοιπόν τα Αναβολικά Ανδρογόνα Στεροειδή ; 
      Τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή είναι φυσικές ή τεχνητές ενώσεις που 
δρουν με τρόπο παρόμοιο με την ορμόνη τεστοστερόνη. Η τεστοστερόνη 
προκαλεί την ανάπτυξη των ανδρικών χαρακτηριστικών του φύλου 
(ανδρογόνος δράση) και τη σταδιακή αύξηση του μυϊκού ιστού (αναβολική 
δράση) Τα αναβολικά στεροειδή είναι συνθετικά παράγωγα της 
τεστοστερόνης. Στους άντρες, η τεστοστερόνη παράγεται από τους όρχεις. 
Εργαστηριακά απομονώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’20 και από το 1935 



άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σύνθετα παράγωγά της. Η τεστοστερόνη 
έχει ανδρογονικά και αναβολικά αποτελέσματα Τα ανδρογονικά είναι αυτά 
που χαρακτηρίζουν τον άνδρα, όπως αυξημένη σωματική δύναμη, αντρική 
φωνή και τυπική τριχοφυΐα. Οι αναβολικές επιδράσεις είναι η αυξημένη 
σύνθεσης πρωτεϊνών στον οργανισμό και ο περιορισμός της απώλειάς τους 
  Αν χορηγηθεί τεστοστερόνη στον οργανισμό είτε από το στόμα είτε με ένεση, 
δεν θα επιτευχθούν σημαντικές επιδράσεις, γιατί η τεστοστερόνη επιδρά για 
ελάχιστο χρόνο μες στον οργανισμό (έχει μικρό χρόνο ημιζωής). Η λογική της 
παραγωγής ημισυνθετικών στεροειδών βασισμένων στην τεστοστερόνη είναι 
η παραγωγή ουσιών με αντίστοιχες δράσεις με μεγαλύτερο χρόνο δράσης 
στον οργανισμό. Πλέον υπάρχει μεγάλη επιλογή αναβολικών στεροειδών με 
ποικίλα χαρακτηριστικά και οι καλοί γνώστες του αντικειμένου μπορούν να 
προτείνουν τον συγκεκριμένο κύκλο αγωγής για δύναμη, μυϊκή ανάπτυξη, 
αντοχή κ.τ.λ. 
 
Λόγοι χρησιμοποίησης Αναβολικών Ανδρογόνων Στεροειδών από τους 
αθλητές:  
Οι αθλητές χρησιμοποιούν τα αναβολικά ανδρογόνα στεροειδή για να 
βελτιώσουν την αθλητική τους επίδοση και συγκεκριμένα για να:  
• Αυξήσουν το μέγεθος, και την ισχύ των μυών τους.  
• Μπορούν να προπονούνται σκληρότερα και για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα, δηλαδή να αυξήσουν την αντοχή τους και να μειώσουν την 
προκαλούμενη κόπωση.  
• Αυξήσουν την επιθετικότητα και την ανταγωνιστικότητα τους.  
• Προκαλέσουν  ήπιου βαθμού ευφορία.  
 

 
 



  Τα Αναβολικά Στεροειδή βοηθούν τον αθλητή να προπονείται σκληρότερα 
και να ανακάμπτει ταχύτερα με αποτέλεσμα την αυξανόμενη ενδυνάμωσή του. 
Αθλητές που προπονούνται σκληρά και κάνουν ταυτόχρονα λήψη αναβολικών 
στεροειδών, ίσως επωφεληθούν αν ακολουθούν ένα εντατικό πρόγραμμα 
προπόνησης σε συνδυασμό με μια δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνη και ενέργεια. Η 
ανάπτυξη λοιπόν μυϊκής δύναμης εξαρτάται από την κατάλληλη δίαιτα και το 
πρόγραμμα άσκησης.  
  Αθλητές που τα χρησιμοποιούν: Μερικές από τις πιο καταφανείς ομάδες 
αθλητών που εμπλέκονται στην χρήση τους είναι, οι bodybuilders, οι 
«αναρριχώμενοι» (φιλόδοξοι) αθλητές και οι φανατικοί της διατήρησης της 
φόρμας τους. Τα αναβολικά στεροειδή όλο και περισσότερο λαμβάνονται από 
αυτούς που επιθυμούν μια πιο μυώδη σωματική ανάπτυξη για καθαρά 
αισθητικούς λόγους ή αυξημένη επιθετικότητα. 
Οι πλειονότητα αυτών των αθλητών ασχολούνται με προπόνηση με βάρη. 

 
 
 
 Παρενέργειες Αναβολικών:  
 
Στους άνδρες: Ακμή, αυξημένη επιθετικότητα και σεξουαλική διάθεση. Χρήση 
για μεγάλο διάστημα μπορεί να προκαλέσει στειρότητα και ανικανότητα, 
αναστολή της σπερματογένεσης, συρρίκνωση και σκλήρυνση των όρχεων, 
νεφρική βλάβη, γυναικομαστία, αλωπεκία, υπερτροφία προστάτη, μειωμένη 
παραγωγή ενδογενούς τεστοστερόνης και γοναδοτροπινών.  
Στις γυναίκες: Ακμή, ανάπτυξη ανδρικών χαρακτηριστικών, μεταξύ αυτών 
τριχοφυΐα στο πρόσωπο και στο σώμα, βάθυνση του τόνου της φωνής, 
διαταραχές εμμήνου ρύσεως (περιόδου), αυξημένη επιθετικότητα και 
σεξουαλική διάθεση, υπερτροφία κλειτορίδας, συρρίκνωση του στήθους, 
αλωπεκία ανδρικού τύπου, πολύ αυξημένα επίπεδα τεστοστερόνης, μειωμένα 
επίπεδα ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης.  
Στους εφήβους: Σοβαρή ακμή στο πρόσωπο και στο σώμα, ανδρογενής 
σωματοκατασκευή στις κοπέλες, αναστολή της σωματικής ανάπτυξης εξαιτίας 
της πρώιμης σύγκλισης των επιφύσεων των οστών. 

 
 
Οι επιδράσεις των αναβολικών στεροειδών 
 
• Σωματικό βάρος: Οι αθλητές συχνά αναφέρουν αύξηση βάρους της τάξης 

των 10-15 κιλών από τη χρήση στεροειδών και υπάρχουν και μερικές 
επιστημονικές αναφορές. Κάτι τέτοιο, φυσικά, για να επιτευχθεί, απαιτεί 
μακροχρόνια χρήση (π.χ. 2 χρόνια) 
 
• Σωματικές διαστάσεις: Παραδόξως, υπάρχουν πολλές μελέτες, που δεν 
απέδειξαν ότι τα αναβολικά στεροειδή ενισχύουν τη μυϊκή ανάπτυξη. Αυτό 
πιθανόν να οφείλεται στον σχεδιασμό των μελετών. Όσες βρήκαν διαφορές, 
συμφωνούν με την εμπειρία ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στο άνω μισό 
του σώματος, δηλαδή στον κορμό, τον θώρακα, τους ώμους και τα χέρια. 



Αυτή η σωματική διάπλαση είναι χαρακτηριστική, και οδηγεί στο σώμα των 
«φουσκωτών». 
 
• Σωματική σύσταση: Σχεδόν όλες οι μελέτες συμφωνούν ότι ο λιπώδης ιστός 
δεν μειώνεται. Το ποσοστό του μπορεί να μειωθεί γιατί αυξάνεται η μυϊκή 
μάζα, αλλά ο όγκος του μένει ίδιος, αν δεν μετριαστεί η λήψη θερμίδων. 
Φυσικά, για να αυξηθεί η μυϊκή μάζα, πρέπει ο αθλητής να ακολουθεί 
πρόγραμμα προπόνησης για αύξηση μυϊκής μάζας. Οι αυξήσεις της μυικής 
μάζας μπορεί να είναι της τάξεως του 15%. Πάντως, χωρίς την κατάλληλη 
προπόνηση, είναι σχεδόν μηδαμινές. 

 
 
• Όταν κλείσουν τα φώτα…: Όταν διακοπεί η χρήση αναβολικών στεροειδών 

τα «οφέλη» της χρήσης της φθίνουν. Στην καλύτερη περίπτωση, μπορεί να 
διαρκέσουν 3 μήνες, σύμφωνα με τις περισσότερες μελέτες. Οι επαγγελματίες 
αθλητές με σκληρή προπόνηση μπορούν να τα κρατήσουν περισσότερο, αλλά 
οι ερασιτέχνες είναι αδύνατο να τηρήσουν σκληρά προγράμματα προπόνησης 
και διατροφής και ότι αποκτηθεί χάνεται αμέσως. Φυσικά, στους ερασιτέχνες 
τα «οφέλη» είναι πολύ πιο εντυπωσιακά, απ’ ότι στους επαγγελματίες και 
αυτό κάνει τη χρήση τους τόσο ελκυστική, αλλά και τόσο μάταιη. 
 

 
Ο κίνδυνος από τη χρήση αναβολικών στεροειδών: 
Οι συντριπτική πλειονότητα των χρηστών αναβολικών στεροειδών 
υποφέρουν ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τους. Αυτές είναι οι εξής: 

 
• Αναπαραγωγικό σύστημα στους άνδρες:  
          Καθώς ο οργανισμός λαμβάνει τεράστιες ποσότητες στεροειδών από 
εξωγενείς πηγές, η παραγωγή ενδογενών ορμονών μειώνεται δραστικά. Αυτό 
οδηγεί σε ατροφία των όρχεων, του αδένα που παράγει τα ανδρογόνα 
στεροειδή, δηλαδή την τεστοστερόνη (σημείωση: η λέξη τεστοστερόνη 
προέρχεται από την λατινική λέξη testes, που είναι οι όρχεις). Σε μακροχρόνια 
χρήση, η ατροφία φαίνεται μακροσκοπικά, κοινώς αν φτάσετε ποτέ να δείτε τα 
«απόκρυφα» σημεία του κορμιού ενός χρήστη θα παρατηρήσετε κάτι δεν πάει 
καλά! Εργαστηριακές μετρήσεις δείχνουν ότι η παραγωγή σπέρματος 
μειώνεται, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε στειρότητα μέσα σε μερικούς 
μήνες από την έναρξη της χρήσης. Η αναστροφή της στειρότητας χρειάζεται 
τουλάχιστον 4-5 μήνες σε μακροχρόνια (>6 μήνες) χρήση, αν και υπάρχουν 
αναφορές για στειρότητα έως και 2 χρόνια μετά τη διακοπή των αναβολικών 
στεροειδών. Κάτι άλλο, που μπορεί να προκαλέσει αμηχανία στους άνδρες 
χρήστες των αναβολικών στεροειδών, είναι η γυναικομαστία. Η γυναικομαστία 
έχει κοσμητικές επιπλοκές στο άτομο, αφού το στήθος μεγαλώνει και το 
σχήμα του μοιάζει με το γυναικείο. Πολλοί αθλητές προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν τη γυναικομαστία χρησιμοποιώντας φάρμακα που 
αναστέλλουν τους υποδοχείς οιστρογόνων, όπως το tamoxifen, που 
χρησιμοποιούνται κυρίως στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού (η ζωή 
είναι δύσκολη για μερικούς αθλητές). 

• Αναπαραγωγικό σύστημα στις γυναίκες:  



        Οι μελέτες στις γυναίκες είναι ακόμα πιο σπάνιες και τα στοιχεία 
βασίζονται σε αναφορές και την κλινική εμπειρία ιατρών που δουλεύουν με 
άτομα που λαμβάνουν αναβολικά στεροειδή. Γενικά, στις γυναίκες εμφανίζεται 
μία κατάσταση που ονομάζεται αρρενοποίηση. Αυτή χαρακτηρίζεται από 
εμφάνιση ανδρικών χαρακτηριστικών στις γυναίκες, όπως ακμή (την επόμενη 
φορά που θα δείτε γυναίκα στο βάθρο σε κοντινό πλάνο, προσέξτε τη), 
αλλαγή στη σεξουαλική διάθεση, βάθυνση της φωνής στις πρώτες εβδομάδες 
χρήσης των στεροειδών. Σε μερικούς μήνες θα παρατηρηθεί απώλεια 
μαλλιών, τριχοφυΐα στο πρόσωπο (και αυτό κάτι μου θυμίζει!) και στο σώμα 
μεγέθυνση της κλειτορίδας. Τελικά, μειώνεται το μέγεθος του στήθους και 
σταματάει η περίοδος. Κάτι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν μερικές 
αναφορές για γυναίκες που μετά από μακροχρόνια χρήση αναβολικών 
στεροειδών άλλαξαν οι σεξουαλικές τους προτιμήσεις και ανέλαβαν μη-
παραδοσιακούς ρόλους στην ερωτική πράξη! 

• Καρδιαγγειακό σύστημα:  
    Αν και οι αλλαγές στο αναπαραγωγικό σύστημα είναι εντυπωσιακές τόσο 
στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, οι θάνατοι των χρηστών προέρχονται 
κυρίως από το καρδιαγγειακό και την τις αυτοκτονίες. Υπολογίζεται ότι οι 
χρήστες στεροειδών έχουν τετραπλάσια πιθανότητα να πεθάνουν συγκριτικά 
με τους μη χρήστες. Οι περισσότεροι θάνατοι προέρχονται κυρίως από 
αρρυθμίες, εμφράγματα και καρδιακή ανεπάρκεια. Επιπροσθέτως, υπάρχουν 
και μερικές βλάβες που δεν είναι άμεσα αντιληπτές και είναι γνωστόν ότι είναι 
συνδεδεμένες με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, όπως η υπέρταση. Είναι 
γνωστόν ότι η χρήση αναβολικών στεροειδών μπορεί να αυξήσει την 
αρτηριακή πίεση περίπου 10-12 mmHg, αν και γενικά επιστρέφει στα 
προηγούμενα επίπεδα μερικές εβδομάδες μετά τη διακοπή των στεροειδών. 
Τέλος, η χρήση αναβολικών στεροειδών επηρεάζει αρνητικά τα λιπίδια του 
αίματος, αυξάνοντας την κακή χοληστερίνη και μειώνοντας την καλή, 
δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την απόφραξη των αγγείων της καρδιάς 
(έμφραγμα) και του εγκεφάλου (εγκεφαλικό). 

• Ήπαρ: 
       Οι επιδράσεις στο συκώτι είναι άσχημες και μερικές φορές θανατηφόρες. 
Ο καρκίνος του ήπατος, αν και είναι μία τρομακτική παρενέργεια, είναι 
σπάνιος, αλλά διαταραχές στη λειτουργία του ήπατος δεν είναι και τόσο. Τα 
ένζυμα του ήπατος αυξάνονται σημαντικά, αλλά γενικά στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτό αναστρέφεται μερικές εβδομάδες μετά τη διακοπή της 
λήψης. 

• Ψυχολογικές επιδράσεις:  
     Υπάρχουν πολλές αναφορές με τραγικές επιδράσεις των στεροειδών στην 
ψυχική υγεία. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σχιζοφρένειας, φόνων, μανίας, 
ενδο-οικογενειακής βίας και ακραίων ψυχιατρικών παθήσεων. Παρ’ όλα αυτά, 
υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που δεν είναι τόσο σπάνιες. Η πιθανότητα 
αυτοκτονίας μετά από παρατεταμένη χρήση στεροειδών ή μετά τη διακοπή 
τους, είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τον αντίστοιχο πληθυσμό. Οι 
περισσότεροι χρήστες, επίσης, εμφανίζουν πολύ βίαιη συμπεριφορά και 
επιθετικότητα, μία κατάσταση που στα αγγλικά ονομάζεται «roid rage» (από 
το steroid) rage). Αυτή η συμπεριφορά συνδυάζεται συχνά με διαταραχές της 
διάθεσης, δηλαδή κατάθλιψη και μανία. Τέλος, είναι γνωστόν ότι τα στεροειδή 
μπορεί να προκαλέσουν εξάρτηση, όπως τα ναρκωτικά και το άτομο να 



δυσκολεύεται ιδιαίτερα να τα σταματήσει, ακόμα και αν έχει υποστεί σημαντική 
σωματική ή ψυχική βλάβη. 

• Άλλα:  
     Στην βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα αναφορών για παθήσεις, που οι 
γιατροί συνέδεσαν με την κατάχρηση στεροειδών, όπως σακχαρώδης 
διαβήτης, παθήσεις του δέρματος, διαταραχές της άμυνας του οργανισμού, 
οστεοπόρωση, ψωρίαση, και διάφοροι καρκίνοι. 
Αυτό που δεν θα βρείτε στην ιατρική βιβλιογραφία, είναι η καταστροφή που 
προκαλεί στην κοινωνία και στον αθλητισμό η γνώση ότι υπάρχουν αθλητές 
που κάνουν χρήση αναβολικών στεροειδών. Ξαφνικά, όλοι οι αθλητές είναι 
ένοχοι και μερικά περιστατικά μάς κάνουν να αναρωτιόμαστε αν ακόμα και η 
WADA είναι αθώα. Όταν μεγάλοι αθλητές δηλώνουν δημόσια ότι έκαναν 
χρήση αναβολικών στεροειδών στο παρελθόν, ο καθένας αναρωτιέται «πώς 
ξέφυγε;» ή «γιατί ξέφυγε;» ή «ο σπόνσορας έχει θέση σ’ αυτήν την ιστορία;». 

Απεξάρτηση: 
Όπως και στην κατάχρηση κάθε απαγορευμένης ουσίας, έτσι και στην 
κατάχρηση των αναβολικών στεροειδών η ιστορία δεν είναι κυρίως θέμα 
ατομικής υγείας. Είναι θέμα κοινωνικής υγείας, και οι παρενέργειες των 
στεροειδών στην κοινωνική υγεία είναι τραγικές, η διάγνωση καθυστερημένη 
και η θεραπεία δύσκολη. 
Η ολιστική ιατρική μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη διακοπή των 
αναβολικών στεροειδών με ασφάλεια. Με χρήση φυτικών υποκατάστατων των 
στεροειδών μπορεί να γίνει σταδιακή απεξάρτηση από τα αναβολικά 
στεροειδή, με ταυτόχρονη μεγιστοποίηση και υποστήριξη των αποτοξινωτικών 
μηχανισμών του οργανισμού. 

Πότε άρχισε αυτή η ιστορία; 
 Οι πρώτες αναφορές χρήσης των αναβολικών στεροειδών φημολογείται ότι 
ξεκινάνε περίπου τη δεκαετία του ’50 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης 
Βαρών στην Βιέννη. Εκεί ο γιατρός της ρωσικής ομάδας είπε στον ομόλογό 
του της αμερικάνικης ότι η ομάδα του κάνει χρήση αναβολικών στεροειδών για 
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Ο αμερικανός ιατρός μετέφερε αυτήν την 
«τεχνογνωσία» στη χώρα του όταν επέστρεψαν στις ΗΠΑ και κάπου εκεί 
άρχισαν όλα. Αρχικά, οι επιδόσεις δεν βελτιώθηκαν σημαντικά και οι πρώτοι 
επιστήμονες συμπέραναν ότι η βελτίωση των επιδόσεων οφείλεται στις 
ψυχολογικές επιδράσεις των αναβολικών στεροειδών, παρά σε οποιεσδήποτε 
επιδράσεις στους μύες. Ανεξάρτητα, δυστυχώς, από την πραγματική 
αποτελεσματικότητα των αναβολικών στεροειδών, η χρήση τους εξαπλώθηκε 
γρήγορα σε πολλά αθλήματα. 
 Η μάχη ενάντια στο ντόπινγκ ξεκίνησε με κάποια καθυστέρηση, τη δεκαετία 
του ’60, όταν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή άρχισε τους πρώτους ελέγχους 
ντόπινγκ στους Ολυμπιακούς του Μεξικού το 1968, αλλά τα αναβολικά 
στεροειδή μπήκαν στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών το 1976. Μία 
δεκαετία αργότερα, η ΔΟΕ εισήγαγε και τους ελέγχους ντόπινγκ εκτός 
αγώνων, αφού ανακάλυψε ότι οι αθλητές προετοιμάζονται με αναβολικά 
στεροειδή και την κατάλληλη στιγμή πριν την αγωνιστική περίοδο τα 
σταματούν, ώστε να μη γίνονται αντιληπτά στον αγώνα. 
 Αυτή τη στιγμή, η χρήση των αναβολικών στεροειδών δεν περιορίζεται πλέον 
μόνο στους επαγγελματίες αθλητές, αλλά και σε πολλούς ερασιτέχνες. Οι 
ερασιτέχνες, συνήθως, δεν κάνουν χρήση αναβολικών στεροειδών για να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, αλλά για αισθητικούς λόγους. 



  


