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Η ηζηνξία ηνπ Origami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tνλ 1ν αηψλα, φηαλ ην ραξηί εκθαλίζηεθε ζηελ Κίλα, νη άλζξσπνη άξρηζαλ λα ηνπ 

δίλνπλ δηάθνξα ζρήκαηα. 

Σα πξψηα ζρεηηθά βηβιία γξάθηεθαλ ηνλ 18ν αηψλα θαη ην φλνκα origami (πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηηο ιέμεηο oru = δηπιψλσ θαη kami = ραξηί) εκθαλίζηεθε ηνλ 19ν αηψλα. 

Σν origami έθηαζε ζηε Βφξεηα Αθξηθή απφ ηνπο Άξαβεο θαη απφ εθεί δηαδφζεθε ζηελ 

Δπξψπε φηαλ νη Moors θαηέθηεζαλ ηελ Ηβεξηθή Υεξζφλεζν. Οη Ηζπαλνί ζηε ζπλέρεηα κεηέθεξαλ 

απηή ηελ ηέρλε δηπιψκαηνο ηνπ ραξηηνχ ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ νλφκαζαλ Papiroflexia θαη ηε 

δηάλζηζαλ εθαξκφδνληαο νξηζκέλεο θαηλνχξηεο ηερληθέο. Έηζη  ην origami εμαπιψζεθε ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαη ζήκεξα ππάξρνπλ πνιινί νξγαληζκνί πνπ αζρνινχληαη κ' απηφ. 

Σν origami δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν σο εηθαζηηθή ηέρλε θαη ηξφπνο δηαζθέδαζεο , αιιά 

έρεη εθαξκνγέο θαη ζε ηνκείο φπσο ηα καζεκαηηθά , ε αξρηηεθηνληθή , ε ηαηξηθή (σο κέζνδνο 

ζεξαπείαο) θ.α 
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Σν ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα origami κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε ηεηξάγσλν 

ραξηί. Τπάξρνπλ φκσο θαη εηδηθά ραξηηά , ηα νπνία είλαη πην αλζεθηηθά , αθνχ δελ ζθίδνληαη θαη 

έηζη ηνπο δίλνπκε πην εχθνια θφξκα πνπ ζέινπκε. Κπθινθνξνχλ ζε πνιινχο ηχπνπο θαη 

ρξψκαηα αλάινγα κε ηα κνληέια πνπ ζέιεη θαλείο λα θηηάμεη. 

Οη ηερληθέο πνπ ππάξρνπλ γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα δεκηνπξγήζεη έξγα origami είλαη 

πνιιέο θαη θαζψο φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη αζρνινχληαη , λέεο ηδέεο θαη κέζνδνη 

πξνθχπηνπλ. 

Οη ζχγρξνλνη δεκηνπξγηθνί ηξφπνη δηπιψκαηνο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Akira 

Yoshizawa , ν νπνίνο καδί κε ηνλ Ακεξηθαλφ Sam Randlett εηζήγαγαλ ην ζχζηεκα γξακκψλ θαη 

ηφμσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα δηαγξάκκαηα νδεγηψλ. 

 

Τιηθά, θόζηνο πιηθώλ θαη ηξόπνη θαηαζθεπήο. 
 

1.Κόζηνο: Υαξηί origami 500 θνκκάηηα 7.00επξώ,ραξηάθηα ζεκεηώζεσλ 0.70 - 5.00επξώ. 
2.Τιηθά: εηδηθό ραξηί origami ή ραξηάθηα ζεκεηώζεσλ ή θόιεο α4,ςαιίδη (θαη θόια εάλ 
ρξεηαδόκαζηε). 
3.Σξόπνη θαηαζθεπήο:Παξαδείγκαηα. 

 
Κνπηί Origami 
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Μνληέξλν Αζηέξη 
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Άλζνο Λνηνύ 
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Γηαθνζκεηηθά αληηθείκελα από άρξεζηα ΡΟΛΟ ραξηηνύ 

 

 
Σα άδεηα ξνιφ ραξηηνχ πγείαο θαη θνπδίλαο δελ είλαη παξά έλα θνκκάηη ραξηφλη θαη ζαλ ηέηνην 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε είδνπο θαηαζθεπή απφραξηί. 
 
Δθκεηαιιεπφκελνη ην θπιηλδξηθφ ηνπο ζρήκα, θηηάμηε δηαθνζκεηηθά γηα ηνπο ηνίρνπο ζαο ζε 
απίζηεπηνπο ζρεκαηηζκνχο, πνπ πνιχδχζθνια κε ηελ πξψηε καηηά ζα κπνξεί νπνηνδήπνηε λα 
πεη απφ ηη είλαη θαηαζθεπαζκέλα. 
 

 

Θα ρξεηαζηεί απιψο λα θφςεηε κε θνπίδη ή ςαιίδη ηα άδεηαξνιφ θαη λα ελψζεηε ηα θνκκάηηα κε 
κηα θφιια γηα ραξηί.( H δηαθαλήο αηιαθφι είλαη ε θαηαιιειφηεξε θφιια) .  
ε ζρέδηα θαη ζρήκαηα πνπ νη ελψζεηο "θξχβνληαη" κπνξείηε λα 
ρξεζηκνπνηήζεηε ζπξξαπηηθφ αληί γηα θφιια φπσο θαη λαζπγθξαηήζεηε ηα θνκκάηηα κεηαμχ 
ηνπο κέρξη λαζηαζεξνπνηεζνχλ κε ηελ θφιια ρξεζηκνπνηψληαο αληαιάθηα, ζπλδεηήξεο θιπ. 
 
Με κπνγηά ζε ζπξέυ κπνξείηε λα βάςεηε ην ραξηί, λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

http://www.soulouposeto.gr/2014/07/blog-post_26.html
http://3.bp.blogspot.com/-Tl8g4z6pk64/Vbm8U8X-o7I/AAAAAAABJYc/wME9t5dMK7w/s1600/POLL+PAPER.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-ua0SoZwizpA/UmpKsSoTxXI/AAAAAAAAVi8/NoQoUH6naAw/s1600/1-200.jpg
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απνθιεηζηηθά θπθιηθά θνκκάηηα ή λα ηακεηαρεηξηζηείηε ζαλ έλα απιφ θνκκαηάθη ραξηφλη δίλνληάο 
ηνπο φπνην ζρήκα ζέιεηε. 

Σα απιά ζρέδηα ζε κνξθή ινπινπδηψλ είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθά θνιιεκέλα ρσξίο 
πιαίζην απεπζείαο πάλσ ζηνλ ηνίρν, ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα κηαο θνξλίδαο ή έλαλ θακβά, 
ελψ νη πην πεξίηερλνη ζρεκαηηζκνί εηδηθά αλ ηνπο βάςεηε κεκαχξε ή άζπξε κεηαιηδέ κπνγηά θαη 
ηνπο πξνζαξκφζεηεζ΄έλα μχιηλν πιαίζην, κνηάδνπλ πξαγκαηηθά ζαλ 
έλαζηδεξέλην δηαθνζκεηηθφ φπσο εμίζνπ εληππσζηαθέο είλαη θαη νη ηέηνηνπ ηχπνπ κηθξέο ή 
κεγαιχηεξεο θαηαζθεπέο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζεηε ζαλ πιαίζην γηα έλαλ αλάινγσλ 
δηαζηάζεσλ θαζξέθηε, θνξλίδα θιπ. 

 

 

Αλάινγα κε ηνλ ζρεκαηηζκφ κπνξείηε λα πξνζζέζεηε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία φπσο θνπκπηά, 
ράληξεο θιπ θαη θπζηθά αλάινγα κε ην ρξψκα θαη ζρέδην, πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε είδνπο 
δηαθνζκεηηθφ χθνο θαη ρψξν. Π.ρ γηα έλα παηδηθφ δσκάηην ρξεζηκνπνηήζεηε έληνλα ρξψκαηα, 
ζρήκαηα ινπινπδηψλ, ζρεκαηίζηε ζηνλ ηνίρν έλα δέληξν ή πεηαινχδεο θηηαγκέλα απφ ηέηνηα 
ραξηνλάθηα ή φπνην άιιν ζρέδην, ελψ γηα ρψξνπο φπσο ην θαζηζηηθφ επηιέμηε γεσκεηξηθά 
ζρέδηα θαη αλάινγεο απνρξψζεηο. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-vza6-BOvY_w/Vbm7NTcQcHI/AAAAAAABJYA/pdePCL9BnKM/s1600/ROLLPAPER+ART+(4).jpg
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Οη κεγάισλ δηαζηάζεσλ ηέηνηεο ζπλζέζεηο ρξεηάδνληαη βεβαίσο ππνκνλή, φκσο ε δηαδηθαζία 
είλαη επαλαιακβαλφκελε, δελ έρεη θακηά δπζθνιία θαη ην κφλν πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε φια ηα 
νκνηφκνξθα θνκκάηηα αλάινγα κε ην ζρέδην, λα έρνπλ αθξηβψο ην ίδην πάρνο θαη κήθνο. Γη΄ 
απηφ ζεκαδέςηε κε ράξαθα θαη κνιχβη πνπ ζα γίλεη ην θάζε θφςηκν πξηλ αξρίζεηε λα ηεκαρίδεηε 
ηα ξνιφ.  
 

 
 
 
 

http://4.bp.blogspot.com/-fF_HC1JEIRw/Vbm7NKw6ErI/AAAAAAABJXs/Bi35SFdJtHE/s1600/ROLLPAPER+ART+(3).jpg
http://2.bp.blogspot.com/-vza6-BOvY_w/Vbm7NTcQcHI/AAAAAAABJX0/gvRKrqcaQg4/s1600/ROLLPAPER+ART+(4).jpg
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http://3.bp.blogspot.com/-SPCeoY7Wc7Q/Vbm7MsBvDzI/AAAAAAABJXo/SB8-vMdb5Q8/s1600/ROLLPAPER+ART+(5).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-_OqEUgX7j0Q/Vbm7NaiU3UI/AAAAAAABJX4/2Fh0Mtgbd7E/s1600/ROLLPAPER+ART+(6).jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-m3Q0dXlEIec/Vbm7OHLP3DI/AAAAAAABJYI/g6idOMfU2qA/s1600/ROLLPAPER+ART+(8).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UiacuKCddeA/UmpK2hcofjI/AAAAAAAAVl0/fCgmHLGpFKY/s1600/3-205.jpg
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http://2.bp.blogspot.com/-hWiBG6dcSuE/UmpKpj3HCVI/AAAAAAAAViI/jViEQxm0_J0/s1600/04-401.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8ZYdYNum2Bk/UmpK31xpqJI/AAAAAAAAVmA/J89Vq01_hRo/s1600/4-206.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-c2l6lDAYCY4/UmpKqHOvJpI/AAAAAAAAVic/f-bXMvmko0c/s1600/05-606.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-s7hQW0ba5QA/UmpK4Bg6XPI/AAAAAAAAVmM/42x74oS40q8/s1600/5-700.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-6vpOKcMjaK0/UmpKqRkmcZI/AAAAAAAAViY/y-OpHuRsfPM/s1600/06-900.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-mQ7vInfMgSs/UmpK4BocqcI/AAAAAAAAVmE/xCH28_GA4BQ/s1600/6-901.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-7XJUUxi75N4/UmpKqivRDnI/AAAAAAAAVig/ViJIn981tLM/s1600/07-1000.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-F50xsl9mJUA/UmpKsArCXRI/AAAAAAAAVi0/sjKkubfWR8k/s1600/08-9000.jpg
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απνύλη 

Σν ζαπνύλη ζηελ αξραηόηεηα 
 
Η Πνιπηέιεηα πνπ Έγηλε Αλάγθε-Η Ιζηνξία ηνπ απνπληνύ 
Απφ ηε βξεθηθή σο ηε γεξνληηθή καο ειηθία, απνηειεί κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Αθφηνπ 
παξαζθεπάζηεθε γηα πξψηε θνξά ζην άγλσζην παξειζφλ, ην ζαπνχλη έρεη κεηαηξαπεί 
ζηαδηαθά απφ είδνο πνιπηειείαο ζε θαζεκεξηλή αλάγθε. 
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Πξάγκαηη, θάπνηνο ρεκηθφο ηνπ 19νπ αηψλα δήισζε φηη ε πνζφηεηα ζαπνπληνχ πνπ 
θαηαλάισλε έλα έζλνο απνηεινχζε αζθαιέο κέηξν γηα ηελ επεκεξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ. 
ήκεξα, ην ζαπνχλη ζεσξείηαη εμίζνπ νπζηψδεο γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ θαιή πγεία. Πψο έγηλε 
απηφ ην ζεκαληηθφ πξντφλ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο; 
Αξραηόηεηα 
Τπάξρνπλ ειάρηζηεο ελδείμεηο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ ζαπνπληνχ ζηελ πξνζσπηθή πγηεηλή 
πξηλ απφ ηελ Κνηλή καο Υξνλνινγία. Δίλαη αιήζεηα φηη Η Αγία Γξαθή, Ν. Λνύβαξη-Α. Χαζηνύπε 
αλαθέξεη ζην εδάθην Ηεξεκίαο 2:22: «Αλ θαη πιύλεζαη κε λίηξνλ θαη ρξεζηκνπνηήο πνιύλ 
ζάπσλα».  
Χζηφζν, ππάξρνπλ ιφγνη λα ακθηβάιινπκε γηα ην αλ απηή ε αλαθνξά παξαπέκπεη ζην γλσζηφ 
καο ζαπνχλη είηε ζε κνξθή πιάθαο είηε ζθφλεο είηε ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή.  
Μηα ζχγρξνλε κεηάθξαζε ησλ ιφγσλ ηνπ πξνθήηε ιέεη: «Έπαηξλεο γηα ηνλ εαπηό ζνπ κεγάιεο 
πνζόηεηεο αιηζίβαο», έλα θαζαξηζηηθφ κε βάζε αιθάιη ην νπνίν δηαθέξεη πνιχ απφ ην ζαπνχλη 
πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα. 
Οη Έιιελεο θαη αξγφηεξα νη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπλήζσο αξσκαηηθά έιαηα γηα ηνλ 
θαζαξηζκφ ηνπ ζψκαηφο ηνπο. Ίζσο έκαζαλ ηελ ηέρλε ηεο ζαπσλνπνηίαο απφ ηνπο Κέιηεο. ην 
έξγν ηνπ Φπζηθή Ιζηνξία (Naturalis Historia), ν Ρσκαίνο ζπγγξαθέαο ηνπ πξψηνπ αηψλα Πιίληνο 
ν Πξεζβχηεξνο ρξεζηκνπνηεί ηε γαιαηηθή ιέμε ζάηπν, απφ ηελ νπνία, φπσο ιέγεηαη, παξάγεηαη 
ε ιέμε «ζάπσλ» (ζαπνχλη). 
Σνπο αηψλεο πνπ αθνινχζεζαλ ππήξμαλ ιίγεο αλαθνξέο ζηε ρξήζε ζαπνπληνχ, αλ θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη ε Γαιιία εδξαηψζεθαλ σο θέληξα ζαπσλνπνηίαο.  
Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα καδηθή παξαγσγή, φκσο, θαίλεηαη φηη ην ζαπνχλη ρξεζηκνπνηνχληαλ 
ειάρηζηα ζηελ Δπξψπε. Μάιηζηα, αθφκε θαη ην 1672, φηαλ θάπνηνο Γεξκαλφο ζαπκαζηήο κηαο 
αξηζηνθξάηηζζαο ηεο έζηεηιε ηηαιηθφ ζαπνχλη ζε ζπζθεπαζία δψξνπ, ζεψξεζε θαηάιιειν λα 
εζσθιείζεη θαη ιεπηνκεξείο νδεγίεο γηα ηε ρξήζε απηνχ ηνπ κπζηεξηψδνπο πξντφληνο! 
 

Μεζαίσλαο - Αλαγέλλεζε 

Οη ζαπσλνπνηνί ζηε Νάπνιε είραλ δεκηνπξγήζεη ζπληερλία θαηά ηα ηέιε ηνπ 6νπ αηψλα, ελψ 
θαηά ηνλ 8ν αηψλα ε ζαπσλνπνηία ήηαλ πνιχ γλσζηή ηφζν ζηελ Ηηαιία φζν θαη ζηελ Ηζπαλία. 
Σα θαπηηνπιάξηα (δηαηάγκαηα) ησλ Μεξνβηγγείσλ De Villis, πεξί ην 800 κ.Υ., αλαθέξνπλ ην 
ζαπνχλη σο έλα απφ ηα πξντφληα πνπ πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ νη εθπξφζσπνη ηεο βαζηιηθήο 
πεξηνπζίαο. Ζ ζαπσλνπνηία αλαθέξεηαη ηφζν σο "γπλαηθεία εξγαζία" αιιά θαη σο ελαζρφιεζε 
"ηθαλψλ ηερληηψλ" ζηνπο νπνίνπο εληάζζνληαλ νη μπινπξγνί, νη θηίζηεο θαη νη αξηνπνηνί.[10] 
ηελ Γαιιία θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 15νπ αηψλα ε εκη-βηνκεραληθή ζαπσλνπνηία είρε 
ζπγθεληξσζεί ζε νξηζκέλα θέληξα ηεο Πξνβεγθίαο, φπσο ε Σνπιφλ, ε Ηέξ θαη ε Μαζζαιία, απφ 
ηα νπνία εθνδηαδφηαλ φιε ε ρψξα. Ζ παξαγσγή, κάιηζηα, ηεο Μαζζαιίαο, ζε δχν εξγνζηάζηα, 
έηεηλε λα εθηνπίζεη φια ηα ππφινηπα θέληξα.[11] ηελ Αγγιία ε παξαγσγή ζαπνπληνχ γηλφηαλ 
ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζην Λνλδίλν[12] 
Απφ ηνλ 16ν αηψλα θαη χζηεξα άξρηζαλ λα παξάγνληαη ζηελ Δπξψπε πην εθιεπηπζκέλα 
ζαπνχληα, κε ρξήζε θπηηθψλ ειαίσλ θαη φρη δσηθψλ ιηπψλ. Πνιιά απφ απηά παξάγνληαη αθφκε 
θαη ζήκεξα, είηε απφ βηνκεραλίεο είηε απφ νηθνηέρλεο. 
Με ην ρξφλν ηα ζαπνχληα εμειίρηεθαλ απνθηψληαο ρξψκα θαη αξσκαηίζηεθαλ (κεξηθέο θνξέο 
κε πνιχ έληνλα αξψκαηα), ελψ θπθινθνξνχλ ζήκεξα θαη ππφ κνξθή πγξνχ (πγξφ ζαπνχλη). 
ηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζήκεξα αξθεηέο εηαηξείεο παξαγσγήο ζαπνπληψλ φπσο ε 
Διατδα ζηε Λάξηζα απφ ην 1913 θαζψο θαη άιινη (Παπνπηζάλεο, Γ. Μαιηθνχηεο - "Αξθάδη" θηι.) 
ελψ κηα απφ ηηο πιένλ γλσζηέο ζηελ επνρή ηεο εηαηξεία ήηαλ ε "Αιεπνπδέιεο", ηδηνθηεζία ηεο 
νηθνγέλεηαο ηνπ πνηεηή Οδπζζέα Διχηε.  
 
 
Η Παξαγσγή απνπληνύ ηα Παιηά Υξόληα 
Μηα απφ ηηο πξψηεο ιεπηνκεξείο ζπληαγέο γηα ζαπνχλη εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα ζπιινγή ηνπ 
12νπ αηψλα κε επαγγεικαηηθά κπζηηθά γηα ηερλίηεο.  
ην πέξαζκα ησλ εηψλ, ε ρεκηθή δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ νπζηαζηηθά δελ έρεη αιιάμεη. 
Έιαηα θαη ιίπε απφ δηάθνξεο πεγέο έβξαδαλ καδί κε θαπζηηθφ αιθαιηθφ δηάιπκα—κηα 
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δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο παξάγεηαη αθαηέξγαζην ζαπνχλη. Απηή ε αληίδξαζε νλνκάδεηαη 
ζαπσλνπνίεζε. 
Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ε πνηφηεηα ηνπ ζαπνπληνχ εμαξηηφηαλ απφ ηα πιηθά πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ.  
Σνλ θαηξφ πνπ ε ζαπσλνπνηία βξηζθφηαλ αθφκε ζε ππνηππψδε κνξθή ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ζηάρηε μχισλ θαη δσηθά ιίπε, θαη κε απηά ηα ζπζηαηηθά νη πξψηνη άπνηθνη ζηηο Ζλσκέλεο 
Πνιηηείεο παξήγαλ έλα θαθέ, παρχξξεπζην, καιαθφ ζαπνχλη γηα θαζεκεξηλή ρξήζε. Σν ιησκέλν 
ιίπνο βννεηδψλ θαη πξνβάησλ ήηαλ ην θχξην ζπζηαηηθφ ηφζν ησλ ζαπνπληψλ φζν θαη ησλ 
θεξηψλ ηεο επνρήο, γη’ απηφ θαη νη έκπνξνη ζπλήζσο έθηηαρλαλ θαη πνπινχζαλ θαη ηα δχν. 
Πξνζζέηνληαο αιάηη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο βξαζκνχ ηνπ ζαπνπληνχ κπνξνχζαλ λα 
παξάγνπλ ζθιεξέο, εχθνια κεηαθεξφκελεο πιάθεο, ηηο νπνίεο αξσκάηηδαλ κε ιεβάληα, 
γσιζεξία ή θάξν. 
Καηά παξάδνζε, ηα ζαπνχληα ηεο λφηηαο Δπξψπεο γίλνληαλ απφ ειαηφιαδν. Οη ζαπσλνπνηνί 
ζε ςπρξφηεξα θιίκαηα ζπλέρηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δσηθφ ιίπνο. Μεξηθνί κάιηζηα θαηέθεπγαλ 
ζε ηρζπέιαηα. Αλ θαη απηά ηα ζαπνχληα ήηαλ θαηάιιεια γηα ηελ κπνπγάδα, δελ ήηαλ θαη ηφζν 
επράξηζηα γηα ην κπάλην! Σα ιίπε θαη ηα έιαηα, φκσο, απνηεινχλ κφλν έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο 
ηνπ ζαπνπληνχ. 
 
Από ην Υεηξνπνίεην απνύλη ζηε Βηνκεραλία 
Σν άιθαιη πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζαπσλνπνηία παξαγφηαλ εδψ θαη αηψλεο απφ ηηο ζηάρηεο 
ζπγθεθξηκέλσλ θπηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη θχθηα. ηελ Ηζπαλία έθαηγαλ ην θπηφ 
ζαιζφια, παξάγνληαο κηα αιθαιηθή ζηάρηε πνπ ηελ νλφκαδαλ κπαξίγηα. πλδπάδνληάο ηελ κε 
ειαηφιαδν ηνπηθήο παξαγσγήο έθηηαρλαλ ιεπθφ ζαπνχλη πςειήο πνηφηεηαο πνπ ην 
απνθαινχζαλ ζαπνχλη Καζηίιεο. 
Σν 18ν αηψλα απμήζεθε παγθνζκίσο ε δήηεζε ηεο πνηάζαο ε νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ 
παξαγσγή ζαπνπληνχ, γπαιηνχ θαη ππξίηηδαο. Σν 1790 πεξίπνπ, ν Νηθνιά Λεκπιάλ, Γάιινο 
ρεηξνπξγφο θαη ρεκηθφο, επηλφεζε κηα δηαδηθαζία γηα ηελ παξαγσγή αιθαιίνπ απφ ην θνηλφ 
αιάηη. Αξγφηεξα, νη ρεκηθνί θαηάθεξαλ λα παξαγάγνπλ θαπζηηθφ αλζξαθηθφ λάηξην απφ ηελ 
άικε. Απηέο νη εμειίμεηο άλνημαλ ην δξφκν γηα ηε βηνκεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζαπνπληνχ. 
 
Σν απνύλη Απνθηάεη Καιή Φήκε 
Σα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα ήηαλ επνρή ζεκαληηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ 
πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ αλζξψπσλ γχξσ απφ δεηήκαηα πγείαο θαη πγηεηλήο. 
Χζηφζν, ην ζαπνχλη εθείλεο ηεο επνρήο ήηαλ αθφκε θαηά θχξην ιφγν κηα απνθξνπζηηθή θαθέ 
κάδα κε θειίδεο απφ ππνιείκκαηα αθαηέξγαζηνπ αιθαιίνπ ην νπνίν εξέζηδε ην δέξκα.  
πλέρηδε λα είλαη ρεηξνπνίεην—έβξαδε απιψο ζε θαδάληα. Έθηαλε ζηα ρέξηα ηνπ θφζκνπ κε ηε 
κνξθή πιαθψλ ρσξίο εηηθέηα, νη νπνίεο έπξεπε λα θνπνχλ ζε δηάθνξα κεγέζε απφ ηνλ 
παληνπψιε θαη λα πνπιεζνχλ κε ην θηιφ. 
Μεξηθά ζαπνχληα έθαλαλ πνιχ αθξφ αιιά έβγαδαλ ζηαγφλεο ιαδηνχ πνπ ιάδσλαλ ηα δάρηπια, 
θαη κε ηνλ θαηξφ γίλνληαλ δχζνζκα.  
Οη παξαγσγνί, νινέλα θαη πην επαίζζεηνη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θνηλνχ, άξρηζαλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ πξφζζεηα φπσο ε θηηξνλέιια γηα λα θαιχπηνπλ ηελ απνθξνπζηηθή κπξσδηά κε 
επράξηζην άξσκα πνπ ζχκηδε ιεκφλη. 
Σα ζαπνχληα απφ θπηηθά έιαηα, ηα νπνία είραλ πην ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, έγηλαλ δεκνθηιή. 
Ζ επαλάζηαζε ζηηο κεηαθνξέο δηεπθφιπλε ηελ πξφζβαζε ησλ ζαπσλνπνηψλ ζε άθζνλεο πεγέο 
πνιπηειψλ ζπζηαηηθψλ.  
Ζ Γπηηθή Αθξηθή ήηαλ ε παηξίδα ηνπ ειαηνθνίληθα, θαη κηα βνπηπξψδεο νπζία κε έληνλν ρξψκα 
ε νπνία εμαγφηαλ απφ ην ζαξθψδε θαξπφ ηνπ έγηλε έλα απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ησλ 
ζαπνπληψλ θαη ησλ θαιιπληηθψλ. Απφ ηα λεζηά ηνπ Δηξεληθνχ εξρφηαλ ε θφπξα, ε απνμεξακέλε 
ζάξθα ηεο θαξχδαο απφ ηελ νπνία εμάγεηαη ην ιάδη ηνπ θνθθνθνίληθα. Με ηα εμσηηθά ζπζηαηηθά 
πνπ πξνέξρνληαλ απφ καθξηλά κέξε, ε εηθφλα ηνπ ζαπνπληνχ άξρηζε λα αιιάδεη πξνο ην 
θαιχηεξν. 
Οη παξαγσγνί έιαβαλ ππφςε ηνπο ηε θπζηθή επηζπκία γηα θαζαξηφηεηα.  
Οη θαηαλαισηέο έπξεπε λα πεηζηνχλ φηη ην ζαπνχλη ήηαλ απαξαίηεην. Οη δηαθεκηζηέο άξρηζαλ 
ζχληνκα λα ζπλδένπλ απηά ηα πξντφληα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο κε πξάγκαηα φπσο ην κέιη, 
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ην θσο ηνπ ήιηνπ θαη ην ρηφλη. Άιινη ρξεζηκνπνηνχζαλ δηάζεκα έξγα ηέρλεο δίλνληαο ζηηο 
δηαθεκίζεηο ηνπο θαη ζην ζαπνχλη—εμεπγεληζκέλν θαη εθιεπηπζκέλν ραξαθηήξα. ηα ηέιε ηνπ 
19νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα, ην ζαπνχλη ήηαλ ήδε έλα πξντφλ πνπ πνπιηφηαλ ζε φιν 
ηνλ θφζκν. Σξνθνδνηνχζε ηε βηνκεραλία ηεο δηαθήκηζεο. Σν 1894, ζιφγθαλ πνπ πξνσζνχζαλ 
ην ζαπνχλη εκθαλίδνληαλ αθφκε θαη ζην πίζσ κέξνο γξακκαηνζήκσλ ζηε Νέα Εειαλδία. Σψξα 
ην ζαπνχλη είρε απνθηήζεη θαιή θήκε. 
 
ύγρξνλε Παξαγσγή 
Ζ βηνκεραληθή παξαγσγή ηα παιηά ρξφληα πεξηιάκβαλε ην βξάζηκν ησλ ζπζηαηηθψλ ζε 
ηεξάζηηα αλνηρηά θαδάληα. Έλαο έκπεηξνο ρεηξηζηήο έιεγρε ηε δηαδηθαζία αλαθαηεχνληάο ηα. Απφ 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γιηζηξνχζε ην ζαπνχλη απφ ην δεζηφ αλαδεπηήξα κπνξνχζε λα θξίλεη 
αλ ρξεηαδφηαλ λα αιιάμεη θάηη ζηα ζπζηαηηθά ή ζηε δηαδηθαζία. 
ήκεξα ε ζαπσλνπνηία πεξηιακβάλεη, ζε γεληθέο γξακκέο, ηξία ζηάδηα.  
Σν πξώην είλαη ε ζαπσλνπνίεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αληίδξαζε δηαθφξσλ ειαίσλ ή 
ιηπψλ κε άιθαιη γηα ηελ παξαγσγή θαζαξνχ ζαπνπληνχ θαη γιπθεξίλεο ζε έλα κείγκα πνπ έρεη 
πεξηεθηηθφηεηα πεξίπνπ 30% λεξφ.  
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο απηφ ην ζηάδην εμαθνινπζεί λα επηηειείηαη κε βξαζκφ ζε θαδάληα, αιιά 
νη πην ζχγρξνλνη παξαγσγνί ζαπνπληνχ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 
ζαπσλνπνίεζεο.  
Σν δεύηεξν ζηάδην είλαη ε μήξαλζε κέζσ ζεξκφηεηαο, θελνχ αέξνο θαη ςεθαζκνχ πνπ 
κεηαηξέπεη ην θαζαξφ ζαπνχλη ζε θφθθνπο νη νπνίνη πεξηέρνπλ κφιηο 12 πεξίπνπ ηνηο εθαηφ 
λεξφ.  
Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε ηειηθή επεμεξγαζία. Οη θφθθνη αλακεηγλχνληαη κε άξσκα, 
ρξψκα θαη άιια πξφζζεηα πνπ ζα θάλνπλ ην ζαπνχλη μερσξηζηφ θαη αξσκαηηθφ. Μηα πξέζα 
ζαπνπληνχ δηακνξθψλεη ηηο πιάθεο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ζρήκα θαη ηε ζθξαγίδα ηνπο.  
Οη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζήκεξα επηβάιινπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζαπνχληα 
νηθηαθήο ρξήζεο κε αξψκαηα θξνχησλ θαη εθρπιίζκαηα βνηάλσλ, θάλνληαο ηε ρξήζε ηνπ 
ζαπνπληνχ κηα «θπζηθή», πην αλαδσνγνλεηηθή εκπεηξία! 
Παξά ηελ αμηνζεκείσηε πξφνδν ζηελ θαηαλφεζε ηεο ρεκείαο ησλ απνξξππαληηθψλ θαη ηελ 
επαλάζηαζε πνπ έθεξε ε παξαγσγή ηνπο, ην παξαδνζηαθφ ζαπνχλη έρεη δηαηεξήζεη ηε 
δεκνηηθφηεηά ηνπ.  
 
Οη πξψηεο θαηαγξαθέο ζηνηρείσλ γηα ηελ παξαγσγή πιηθψλ πνπ κνηάδνπλ κε ζαπνχλη 
ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζην 2800 π.Υ. ζηελ αξραία Βαβπιψλα. Έλαο ηχπνο γηα ζαπνχλη πνπ 
απνηειείηαη απφ λεξφ, αιθάιηα, θαη έιαην θάζηαο βξέζεθε "γξακκέλε" ζε πήιηλν δίζθν ζηε 
Βαβπιψλα γχξσ ζην 2200 π.Υ.  
Ο πάππξνο Ebers (Αίγππηνο, 1550 π.Υ.) δείρλεη φηη νη αξραίνη Αηγχπηηνη ινχδνληαλ ηαθηηθά θαη 
ζπλδχαδαλ έιαηα δσηθά θαη θπηηθά κε αιθαιηθά άιαηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη πνπ έκνηαδε κε 
ζαπνχλη. Αηγππηηαθά έγγξαθα αλαθέξνπλ φηη νπζία παξφκνηα κε ζαπνχλη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 
ηελ επεμεξγαζία καιιηνχ γηα χθαλζε. 
Ζ ιαηηληθή ιέμε γηα ην ζαπνχλη - sapo - εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζην ζχγγξακκα Naturalis 
Historia ηνπ Πιίληνπ ηνπ Πξεζβχηεξνπ, ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε παξαζθεπή ηνπ απφ δσηθφ 
ιίπνο θαη ζηάρηε αιιά σο ρξήζε ηνπ αλαθέξεηαη ε αινηθή γηα ηα καιιηά, κε κάιινλ ππνηηκεηηθφ 
ζρφιην πσο ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο θαη ιηγφηεξν απφ ηηο γπλαίθεο ζηνπο 
Γεξκαλνχο θαη ηνπο Γαιάηεο.  
O Εψζηκνο ν Παλνπνιίηεο πεξηγξάθεη ηφζν ην ζαπνχλη φζν θαη ηελ παξαζθεπή ηνπ. Ο Γαιελφο 
πεξηγξάθεη ηελ παξαζθεπή ζαπνπληνχ κε ηε ρξήζε αιηζίβαο θαη αλαθέξεη πσο ρξεζηκνπνηείηαη 
ζην πιχζηκν γηα λα παξαζχξεη ηηο αθαζαξζίεο ηφζν απφ ην ζψκα φζν θαη απφ ηα ξνχρα. 
χκθσλα κε ηνλ Γαιελφ, θαιχηεξα ζαπνχληα ήηαλ ηα Γεξκαληθά, κε ηα Γαιαηηθά λα 
αθνινπζνχλ. 
 
 
 
ύκθσλα κε ηνλ ειιεληθό κύζν, ην ζαπνχλη θαηάγεηαη απφ ηελ Αξραία Διιάδα θαη ε ηερληθή 
ηεο ζαπσλνπνηίαο εθεπξέζεθε ζηε Λέζβν, φπνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ πνηήηξηα απθψ. Με 
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ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, ε ηέρλε ηεο ζαπσλνπνηίαο ηαμίδεςε ζε Λνλδίλν θαη Γαιιία, θπξίσο 
Μαζζαιία, θαη δηαδφζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε. 
 
Αξρηθά ην ζαπνχλη είρε ξφιν ζεξαπεπηηθφ θαη έπεηηα θαιισπηζηηθφ, ελψ, ζπγθεθξηκέλα, ζην 
λεζί ηεο Λέζβνπ ην ζαπνχλη θαη ε κέζνδνο ηεο ζαπσλνπνίεζεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε έλα 
ραξαθηεξηζηηθφ πεξηζηαηηθφ. Λέγεηαη φηη, θάπνηα ζηηγκή ζηελ αξραηφηεηα, φηαλ νη λνηθνθπξέο ηνπ 
λεζηνχ πήγαλ λα θαζαξίζνπλ ηα ξνχρα ηνπο ζην πνηάκη, παξαηήξεζαλ πσο ην λεξφ είρε έλα 
θηηξηλσπφ ρξψκα.  
Απηφ ην ρξψκα είρε δεκηνπξγεζεί απφ ηηο λεξνπνληέο ηνπ λεζηνχ πνπ, ζην πέξαζκά ηνπο, 
παξέζεξλαλ ηα ππνιείκκαηα δψσλ πνπ είραλ γίλεη ζπζία πξνο ηηκή ηεο Θεάο Άξηεκεο, καδί κε 
ηηο ζηάρηεο απφ ηελ ππξά. Όηαλ ην πνηάκη, ινηπφλ, είρε απηφ ην ρξψκα, ηα ξνχρα ηνπο 
θαζάξηδαλ πην εχθνια θαη πην θαιά. Έηζη, γελλήζεθε ε ηδέα ηνπ ζαπνπληνχ. 
 
Αλαδεηψληαο θαη αιινχ ηελ αξρή ηεο ζαπσλνπνηίαο, δηαβάδνπκε ζηνλ Θνπθπδίδε πσο ζην 
ινπηξφ απφ ηελ πεγή Καιιηξξφε, νη Αξραίνη Έιιελεο πξνζέζεηαλ ειαηφιαδν, ακπγδαιέιαην θαη 
θαξπδέιαην, ελψ αξθεηνχο αηψλεο κεηά, θαηά ηελ κηλσηθή επνρή, νη θάηνηθνη ηεο Κξήηεο 
ρξεζηκνπνηνχζαλ ην ειαηφιαδν γηα θαιισπηζηηθνχο ιφγνπο. 
ηγά ζηγά, ε ηερληθή ηεο παξαγσγήο ζαπνπληψλ άιιαμε πξνο ην θαιχηεξν, ιφγσ ησλ 
θαηλνχξησλ γλψζεσλ θαη ησλ λέσλ εξγαιείσλ πνπ μεθίλεζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη, θαη 
εμαπιψζεθε πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο Διιάδαο. 
Σειηθά, θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 15νπ αηψλα, ε παξαγσγή ηνπ ζαπνπληνχ έθηαζε λα είλαη, 
πιένλ, ηδηαίηεξα δεκνθηιήο, ελψ ην ζαπνχλη ηεο Μαζζαιίαο κέρξη θαη ζήκεξα παξακέλεη 
ηδηαίηεξα γλσζηφ.  
Ση ήηαλ απηφ, φκσο, πνπ έθαλε ην ζαπνχλη ηεο Μαζζαιίαο μερσξηζηφ, θαη λα έρεη κάιηζηα 
ειιεληθφ ρξψκα; 
 

Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

 

Πξώηκε ηζηνξία 

Κάλνληαο κία κίλη ηζηνξηθή αλαδξνκή, πέξαλ ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, ζα βξνχκε ην ζαπνχλη λα 
εκθαλίδεηαη ζηελ πξψηκε ηζηνξία ζηελ αξραία Βαβπιψλα, ελψ θαη νη αξραίνη Αηγχπηηνη 
ινχδνληαλ κε θάηη πνπ έκνηαδε ζε ζαπνχλη. 

Μεζαίσλαο θαη Αλαγέλλεζε 

Καηά ησλ Μεζαίσλα θαη ηελ Αλαγέλλεζε, ζπλαληάκε ην ζαπνχλη θαη ηελ ηερληθή ηεο 
ζαπσλνπνηίαο ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ Ηζπαλία, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ζαπνχλη ηεο Καζηίιεο 
πνπ θηηάρλεηαη απφ παξζέλν ειαηφιαδν, θαη κάιηζηα ε ηερληθή ηεο ζαπσλνπνηίαο αλαθέξεηαη 
σο ―γπλαηθεία εξγαζία‖ ή εξγαζία ηθαλψλ ηερληηψλ.  

ύγρξνλε επνρή 

Ζ ζαπσλνπνηία κέρξη ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο ήηαλ έλαο θιάδνο κηθξήο 
θιίκαθαο, ελψ αξγφηεξα άξρηζε λα κεγαιψλεη, ζε Ακεξηθή, Αγγιία θαη Γαιιία, ελψ ζηελ Διιάδα 
κέρξη θαη ζήκεξα ππάξρνπλ εηαηξείεο θαη ηνπηθέο βηνκεραλίεο πνπ παξάγνπλ εθιεθηά ζαπνχληα. 
Μάιηζηα ε θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ζαπνπληψλ θαη ε ζηξνθή ζε αγλά πιηθά θαίλεηαη λα 
κεηνπζηψλεηαη απφ αλάγθε θαη επηζπκία, ζε κία απφ ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο. 
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Τι θα χρειαςτούμε για να κάνουμε το δικό μασ ςαπούνι ςτο ςπίτι και ποςό 

θα μασ κοςτίςει ? 

 
απνύλη : 

 Βάζε ζαπνπληνχ    6.50€ 
 Υξψκα δαραξνπιαζηηθήο 3.00€ 
 Αηζέξηά ειαία 2.00€ 
 Καινχπη ζηιηθφλεο 2.00€ 

 
 
 
 

Σξόπνη παξαζθεπήο ζαπνπληνύ 

 

Φπρξή κέζνδνο 

ε έλαλ αλνηρηφ ρψξν δηαιχνπκε ηελ θαπζηηθή ζφδα ζην λεξφ θαη κεηά ξίρλνπκε ην κείγκα ζηελ 
ιεθάλε κε ην ιάδη (εδψ ρξεζηκνπνηνχκε γάληηα θαη δελ εηζπλένπκε ηνπο αηκνχο απφ ην κείγκα). 
Πξνζζέηνπκε ην αηζέξην έιαην θαη αλαθαηεχνπκε κε έλα μχιν κέρξη ην κείγκα λα αξρίδεη λα 
ρπιψλεη θαη λα δέλεη. Σνπνζεηνχκε ην κείγκα αλ έρνπκε ζε θαινχπηα. Αθήλνπκε ην κείγκα κηα 
εκέξα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη κεηά αλ ζέινπκε πξνζζέηνπκε πιηθά γηα λα ην δηαθνζκήζνπκε ή 
θαη λα ην εκπινπηίζνπκε κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (φπσο ιηλαξφζπνξν, γιπθάληζν, απνμεξακέλεο 
θινχδεο πνξηνθαιηνχ, ρακνκήιη). Μεηά απφ ηέζζεξηο εκέξεο αλ δελ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη 
θαινχπηα, ην θφβνπκε κε ην πξηφλη ζε πιάθεο θαη αθήλνπκε ηα θνκκάηηα λα σξηκάζνπλ ζε ρψξν 
καθξηά απφ ξεχκαηα. 

Θεξκή κέζνδνο 

ε κηα θαηζαξφια ξίρλνπκε ην λεξφ θαη ην δεζηαίλνπκε κέρξη λα γίλεη ριηαξφ θαη λα έρνπλ 
δεζηαζεί ηα ηνηρψκαηα ηεο θαηζαξφιαο. 
Ρίρλνπκε ζηγά ζηγά ηελ θαπζηηθή ζφδα (ή πνηάζα) αλαθαηεχνληαο ζπλέρεηα κε κηα μχιηλε 
θνπηάια. 
Όηαλ ην κείγκα δηαιπζεί θαιά, ξίρλνπκε ην ιάδη θαη ζπλερίδνπκε ην αλαθάηεκα ζε ρακειή θσηηά 
(πεξίπνπ 10 ιεπηά) κέρξη ην λέν κείγκα λα αξρίζεη λα απνθηά κεγαιχηεξε ππθλφηεηα, δειαδή 
λα "δέζεη" θαη λα γίλεη ζαλ λεξνπιή παηδηθή θξέκα. 
Σν βξάζηκν γεληθά πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζηγαλή θσηηά δειαδή λα κελ θνριάδεη ην κείγκα. Όηαλ 
ην κείγκα δέζεη θιείλνπκε ηελ θσηηά θαη αθήλνπκε ην κείγκα λα πάξεη ιίγεο βξάζεηο. Αθαηξνχκε 
ηελ θαηζαξφια απφ ηε θσηηά, αθήλνπκε ην κείγκα ιίγε ψξα θαη ην ξίρλνπκε αλ έρνπκε ζε 
θαινχπηα ή ζε έλα ηαςί. Μεηά απφ ιίγν πξνζζέηνπκε αλ ζέινπκε ηα αηζέξηα έιαηα θαη ην 
αθήλνπκε λα θξπψζεη. Αθήλνπκε ην κείγκα κηα εκέξα λα ζηαζεξνπνηεζεί θαη κεηά αλ ζέινπκε 
πξνζζέηνπκε πιηθά γηα λα ην δηαθνζκήζνπκε ή θαη λα ην εκπινπηίζνπκε κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά 
(φπσο ιηλαξφζπνξν, γιπθάληζν, απνμεξακέλεο θινχδεο πνξηνθαιηνχ, ρακνκήιη). Μεηά απφ 
ηέζζεξηο εκέξεο αλ δελ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη θαινχπηα, ην θφβνπκε κε ην πξηφλη ζε πιάθεο 
θαη αθήλνπκε ηα θνκκάηηα λα σξηκάζνπλ ζε ρψξν καθξηά απφ ξεχκαηα. 

Πξνθπιάμεηο 

Ζ θαπζηηθή ζφδα θαη ε θαπζηηθή πνηάζα, είλαη βάζεηο πνπ ε ρξήζε ηνπο ρξεηάδεηαη κεγάιε 
πξνζνρή. (Καπζηηθή ζφδα είλαη ην tuboflo πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα μεβνπιψζνπκε 
απνρεηεχζεηο ) Μπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά εγθαχκαηα θαη ζε πεξίπησζε επαθήο κε ην 



25 
 

δέξκα πξέπεη λα ην μεπιχλνπκε κε άθζνλν λεξφ. Γελ ηα αγγίδνπκε πνηέ κε γπκλά ρέξηα, 
θνξάκε πάληα ρνληξά πιαζηηθά γάληηα, εηδηθά πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη δελ εηζπλένπκε ηνπο 
αηκνχο πνπ εθιχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα αλάκημήο ηνπο κε ην λεξφ. Γελ ηνπνζεηνχκε πνηέ ηηο 
βάζεηο ζε γπάιηλα δνρεία γηαηί πξνζβάινπλ ην γπαιί, θαη ηηο πξνζζέηνπκε ζηγά ζηγά ζην λεξφ 
γηαηί παξάγεηαη ζεξκφηεηα (εμψζεξκε αληίδξαζε). Πξνζέρνπκε πάξα πνιχ λα κε πέζεη ζηα 
κάηηα καο γηαηί απηφ εμαηξεηηθά επηθίλδπλν. Φξνληίδνπκε λα ηα αλακεηγλχνπκε ζε αλνηρηφ ρψξν 
κε έλα μχιν ζε πιαζηηθφ ή μχιηλν δνρείν ή κε ηνλ απνξξνθεηήξα ζε ιεηηνπξγία θαη ηα 
παξάζπξα ζηελ θνπδίλα αλνηρηά αλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ζεξκή κέζνδν. Απνζεθεχνπκε ηε ζφδα 
ή ηελ πνηάζα πάληα ζε αζθαιέο κέξνο απξφζηην απφ κηθξά παηδηά. 

Αηζέξηά ειαία 
 

Σα αηζέξηα έιαηα πνπ ζα αγνξάζεηε πξέπεη λα είλαη αγλά. Αλ ζηάμεηε κηα ζηαγφλα απφ αηζέξην 
έιαην ζε έλα θνκκάηη ζηππφραξην ζα πξέπεη λα αθήζεη κφλν ην άξσκα ηνπ ρσξίο θαλέλα ίρλνο 
ιαδηνχ. Αλ ππάξρεη ίρλνο ιαδηνχ ην έιαην είλαη λνζεπκέλν. 

Υξσκαηηζκόο 

Σα ζαπνχληα δελ έρνπλ θπζηθφ ρξψκα. Μπνξείηε λα ηα ρξσκαηίζεηε (θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπο 
κε ηερλεηά ρξψκαηα ή θπζηθά ρξψκαηα απφ θξνχηα (π.ρ. θξάνπιεο) ή θαξπθεχκαηα (π.ρ. 
θαλέια, θνπξθνπκάο θ.ιπ.) 

 
 

πηηηθά ζαπνύληα 

 απνύλη γηα ην πξόζσπν 

Διαηφιαδν ή ιάδη απφ αβνθάλην ή κίγκα ειαηφιαδνπ κε θαξνηέιαην 
Βφηαλα: Υακνκήιη ή ιεβάληα 
Αηζέξηα έιαηα: 
γηα ιηπαξέο επηδεξκίδεο: ιεβάληα, lavender, δεληξνιίβαλν, tea-tree, vetiver 
γηα μεξέο επηδεξκίδεο: ylang-ylang, γεξάλη, ιεβάληα, neroli, frankinsence, ηξηαληάθπιιν, 
palmarosaγηα. 
γηα θαζαξηζκφ θαη ζξέςε ηεο επηδεξκίδαο: θφθθηλνο άξγηινο θαη γηαζεκί 

 απνύλη γηα ινύζηκν 

Διαηφιαδν θαη δαθλέιαην ζε κείγκα ή ζθέην δαθλέιαην 
Βφηαλα: 
γηα ιηπαξά καιιηά: δεληξνιίβαλν, ζπκάξη 
γηα πηηπξίδα: κειηζζφρνξην, θαζθφκειν, αρηιιεία, δεληξνιίβαλν 
γηα μεξά καιιηά: θαιέληνπια θαη ρακνκήιη, 
γηα άηνλα, ζακπά καιιηά: ηζνπθλίδα, ηδίλζελγθ. 
Αηζέξηα έιαηα: 
neroli, ιεβάληα, ξνδφμπιν, κχξνο, ηξηαληάθπιιν, κέληα 
γηα ιηπαξά καιιηά: θίηξν, θέδξνο, ιεκφλη, δεληξνιίβαλν, clary sage, καληαξίλη 
γηα δπλάκσκα καιιηψλ κίγκα κε ιηγφηεξν ειαηφιαδν θαη πεξηζζφηεξν ακπγδαιέιαην θαη 
δαθλέιαην 
γηα ηαιαηπσξεκέλα θαη βακκέλα καιιηά: ειαηφιαδν βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο κε ιάδη αβνθάλην 
θαη αηζέξην έιαην αγηφθιεκα 
γηα θπζηθφ ζθνχξεκα ηνπ ηξηρσηνχ ηεο θεθαιήο: δαθλέιαην θαη αηζέξην έιαην δεληξνιίβαλνπ 

 απνύλη γηα ην ζώκα 

Διαηφιαδν 
Βφηαλα: Υακνκήιη, κέληα, ηβίζθνο, ιεβάληα 
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Αηζέξηα έιαηα: ιεκφλη, δπφζκνο, ιεβάληα, πνξηνθάιη, ξνδφμπιν, ylang-ylang 
Απνιέπηζε θαη κπτθνί πφλνη: ρνληξφ αιάηη 
Δξσηηθή δηάζεζε: θαλέια, κνζρνθάξπδν θαη γαξχθαιιν (ζε ζθφλε) 
Γηα βεινπηέ ζαπνχλη: ππξελέιαην θαη ειηέιαην ζε κίγκα 
Δλίζρπζε αθξνχ: θαζηνξέιαην. 
Γηα καιαθφ θξεκψδε αθξφ: γάια θαη κέιη 
Γηα ηφλσζε θαη ζξέςε ηεο επηδεξκίδαο θαη έληνλε ελπδάησζε: κέιη, γάια θαη αηζέξην έιαην 
κχξνπ. 
Γηα ηελ ζχζθημε ηεο επηδεξκίδαο ηνπηθά: πξάζηλε άξγηινο, θχθηα θαη αηζέξην έιαην ιεβάληαο. 
Καζαξηζκφο ζε βάζνο κε έληνλν αθξνδηζηαθφ άξσκα: ξνδ άξγηινο θαη αηζέξην έιαην 
ηξηαληάθπιινπ. 

 απνύλη γηα ην ζώκα θαη γηα ινύζηκν 

Γηα δξνζηζηηθή δξάζε, έληνλε θξεζθάδα ηνπ δέξκαηνο θαη ηεο επηδεξκίδαο ηνπ θεθαιηνχ: 
εθρχιηζκα αιφεο θαη αηζέξην έιαην κέληαο. 
Γηα μεξέο θαη πξνβιεκαηηθέο επηδεξκίδεο θαη μεξά καιιηά: ιάδη Jojoba θαη αηζέξην έιαην 
θαζθφκεινπ. 

Πόζν λεξό ρξεζηκνπνηνύκε; 
Οη πεξηζζφηεξεο ζπληαγέο ζα ζαο δίλνπλ ηηο πνζφηεηεο αιιά θαιφ είλαη λα ζπκάζηε ζα γεληθφ 
θαλφλα νηί ρξεζηκνπνηνχκε αλαινγία 1:3, δειαδή ηξηπιάζηα πνζφηεηα λεξνχ απφ NaOH. 
Γειαδή αλ ε ζπληαγή δεηάεη 100 gr NaOH, ην λεξφ ζα είλαη πεξίπνπ 300 gr. Σα κφξηα ηνπ λεξνχ 
δε παίξλνπλ κέξνο ζηε ρεκηθή αληίδξαζε ηεο ζαπσλνπνίεζεο, αιιά παίξλνπλ κέξνο σο 
δηαιχηεο. Ζ δηάιπζε ηεο NaOH ζην λεξφ θάλεη ηε ζαπσλνπνίεζε επθνιφηεξε, κε ηε βάζε λα 
αλακηγλχεηαη νκνηφκνξθα κε ηα έιαηα, θάηη πνπ δε ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλ βάδακε απηνχζηα ηε 
ζθφλε NaOH ζην ιάδη. Ζ αθξίβεηα ζηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ δελ έρεη κεγάιε βαξχηεηα, φζν έρεη 
ε NaOH θαη ηα ιάδηα. Παξ' φι' απηά αλ βάινπκε πεξηζζφηεξν λεξφ ην ζαπνχλη καο ζα γίλεη 
πνιχ καιαθφ, ελψ αλ βάινπκε ιηγφηεξν λεξφ ην ζαπνχλη καο ζα γίλεη θαπζηηθφ θαη ζα μεξαίλεη 
ηα ρέξηα. Αθνινπζήζηε ηε ζπληαγή ζαο θαηά γξάκκα θαη δελ έρεηε λα θνβεζείηε ηίπνηα. 
Δηνηκάδνπκε ην κίγκα NaOH θαη λεξνχ, ηνπνζεηνχκε κέζα ην ζεξκφκεηξν, ην αθήλνπκε ζηελ 
άθξε θαη ζπλερίδνπκε ζην επφκελν βήκα. 
 

Οθέιε ζαπνπληνύ  

Σν πξάζηλν ζαπνχλη, γηα φζνπο δε γλσξίδνπλ, είλαη πξάζηλν, ιφγσ ηνπ ρξψκαηνο ηεο ειηάο 
θαζψο ην ειαηφιαδν, ηνπ νπνίνπ νη εμαηξεηηθά ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο είλαη γλσζηέο θαη 
αμηνπνηήζηκεο απφ ηα αξραία ρξφληα, είλαη ην βαζηθφ θαη θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ. 

Χζηφζν, πξάζηλν ζαπνχλη παξάγεηαη θαη απφ άιια θπηά, πέξα ηεο ειηάο, δηαηεξψληαο έηζη ην 
κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πιενλεθηεκάησλ ελφο θπζηθά παξαζθεπαζκέλνπ πξντφληνο. 

Ζ πνηθηιία ησλ ρξήζεσλ ηνπ ειαηφιαδνπ θαη νη καιαθηηθέο θαη απνιπκαληηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, ην 
θαζηζηνχλ θάηη πνιχ παξαπάλσ απφ ζπζηαηηθφ θαιήο δηαηξνθήο, θαζψο ε ρξήζε ηνπ ζηε 
κνξθή ηνπ ζαπνπληνχ, αλ θαη κνηάδεη παιηνκνδίηηθε, ζε πνιινχο, παξακέλεη ππνινγίζηκε 
δχλακε. 

Πέξα ινηπφλ απφ κπζηηθφ νκνξθηάο πνιιψλ γπλαηθψλ, πνπ δελ ζα ζαο ην απνθαιχςνπλ πνηέ, 
έρεη ζεξαπεπηηθή δξάζε ελάληηα ζε δεξκαηηθέο παζήζεηο, φπσο είλαη ε ςσξίαζε θαη ε 
δεξκαηίηηδα, ελψ ην κεγαιχηεξφ ηνπ πιενλέθηεκα παξακέλεη ε πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο απφ 
ηελ αθπδάησζε θαη ηελ μεξφηεηα, ρσξίο βέβαηα λα είλαη ην κνλαδηθφ. 

Αθνινπζνχλ, ινηπφλ, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα γίλεηε, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά 
ζηελ θαζαξηφηεηα...νηθνιφγνη. 
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Άθξσο ελπδαηηθό 
Σν πξάζηλν ζαπνχλη θαζαξίδεη ην δέξκα, ρσξίο λα ην ζηεξεί απφ ηα θπζηθά ηνπ ιηπαξά 
ζηνηρεία, πνπ -θαηά γεληθή νκνινγία- θαηαθέξλνπλ άιια ζαπνχληα θαηαιήγνληαο έηζη ζε μεξφ 
θαη ζηεγλφ δέξκα. Ζ θπζηθή ηνπ ζχζηαζε αθήλεη ειεχζεξνπο ηνπο πφξνπο ηνπ δέξκαηνο 
επηηξέπνληαο ηελ εθίδξσζε, πξνζηαηεχνληαο, φκσο ηαπηφρξνλα θαη κε θπζηθφ ηξφπν ηα 
θχηηαξα ηεο επηδεξκίδαο. 
ην πξάζηλν ζαπνχλη αθφκε, παξαηεξείηαη ε νπζία γιπθεξίλε, ε νπνία ζπληεξεί ηελ ελπδάησζε 
ηνπ δέξκαηνο, αληιψληαο λεξφ, αθφκα θαη απφ ηνλ αέξα, ελψ ζε άιια ζαπνχληα ηνπ εκπνξίνπ 
έρεη αθαηξεζεί, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα άιινπο ζθνπνχο. 

Λίγεο παξελέξγεηεο 

 
Σν πξάζηλν ζαπνχλη είλαη ππναιιεξγηθφ, δεδνκέλεο πξνθαλψο ηεο θπζηθήο ηνπ πξνέιεπζεο, 
κε απνηέιεζκα λα είλαη ε αζθαιέζηεξε επηινγή γηα επαίζζεηεο επηδεξκίδεο. Σν ειαηφιαδν δε, 
ζα ζπζηαηηθφ είλαη αζθαιέο αθφκα θαη γηα λενγέλλεηα βξέθε, ιφγσ ηεο καιαθηηθήο ηνπ θχζεο. 
Σα πεξηζζφηεξα είδε πξάζηλσλ ζαπνπληψλ πεξηέρνπλ απνθιεηζηηθά θπζηθά ζπζηαηηθά, θηιηθά 
πξνο ηνλ άλζξσπν, ελ αληηζέζεη κε ηα άιια ζαπνχληα πνπ πεξηέρνπλ νπζίεο ζπρλά βαξηέο θαη 
ελδερνκέλσο ηνμηθέο γηα ηελ επηδεξκίδα. 

Πινύζην ζε αληηνμεηδσηηθά 

 
Σν ειαηφιαδν είλαη πινχζην ζε αληηνμεηδσηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαπνιεκνχλ ηε δξάζε ησλ 
ειεχζεξσλ ξηδψλ, κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο θαζεκεξηλά θαη δηαξθψο ν αλζξψπηλνο 
νξγαληζκφο. Οη βηηακίλεο Δ θαη Α, πνπ πεξηέρνληαη ζην ιάδη, θαη νη ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο 
κε φπνην ηξφπν θαη αλ ρξεζηκνπνηήζεηε ή θαηαλαιψζεηε ην ιάδη, είηε κέζσ ηνπ θαγεηνχ, είηε 
κέζσ ηνπ ζαπνπληνχ γίλνληαη εθκεηαιιεχζηκεο απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη άθξσο σθέιηκεο. 
Δπηπιένλ, ην ειαηφιαδν έρεη αληηθιεγκνλψδε δξάζε πνπ εληζρχεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, 
πξνζηαηεχεη ην δέξκα απφ παζήζεηο θαη ηνλ νξγαληζκφ απφ πξνβιήκαηα ζηελ θαξδηά θαη ηελ 
πεπηηθή ιεηηνπξγία, θαη φρη κφλν. 

Γηαξθεί θαη έρεη δηαθξηηηθό άξσκα 
 
Σν πξάζηλν ζαπνχλη έρεη έλα απαιφ θαη θξνπηψδεο άξσκα, ελ αληηζέζεη κε ηα έληνλα αξψκαηα 
πνπ έρνπλ άιια ζαπνχληα θαη ζπρλά πξνθαινχλ ελνριήζεηο ζε επαίζζεηεο, θαη κε, επηδεξκίδεο. 
Ζ κπάξα ηνπ πξάζηλνπ ζαπνπληνχ είλαη ζθιεξή θαη δελ θάλεη πνιχ ζαπνπλάδα, κε ζπλέπεηα λα 
θξαηάεη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ αληίζηνηρα πξντφληα. 
Σέινο, ηα πεξηζζφηεξα ζαπνχληα ηνπ εκπνξίνπ είλαη θηηαγκέλα απφ δσηθφ ιίπνο, γη’ απηφ θαη ην 
πξάζηλν ζαπνχλη, πνπ είλαη θηηαγκέλν, αλ φρη απφ ειαηφιαδν, απφ άιια θπηηθά πξντφληα είλαη 
θαιή επηινγή γηα φζνπο έρνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη δελ επηζπκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ 
δσηθά πξντφληα.  

Λνηπέο ρξήζεηο 

 
Ζ αμία ηνπ πξάζηλνπ ζαπνπληνχ δελ ηειεηψλεη ζηελ πξνζσπηθή πγηεηλή, αιιά ζπλερίδεη θαη 
αθνξά θαη ηελ θαζαξηφηεηα αθφκα θαη ηνπ ζπηηηνχ. Σν πξάζηλν ζαπνχλη, αξρηθά, είλαη ηδαληθφ 
γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ βξεθηθψλ θαη παηδηθψλ ξνχρσλ, ιφγσ ηεο απφιπηα θπζηθήο ηνπ 
ζχζηαζεο, ελψ έρεη απνηειεζκαηηθή δξάζε θαη ζηελ απνιχκαλζε ηνπ ζπηηηνχ, θαζψο αλ ην 
δηαιχζεηε ζε λεξφ, είλαη ηδαληθφ γηα ζθνπγγάξηζκα. Έρεη αθφκα ιεπθαληηθέο ηδηφηεηεο θαη ν 
ζπλδπαζκφο ηνπ κε ιίγν ιεπθφ μχδη, ην θάλεη ηδαληθφ θαζαξηζηηθφ γηα κπάλην θαη θνπδίλα. 
Σέινο, ρξεζηκνπνηείηαη αθφκα θαη ζαλ θπηνθάξκαθν, κε ην δηάιπκα ηνπ νπνίνπ κπνξείηε λα 
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ςεθάζεηε ηα θπηά γηα λα ηα πξνζηαηεχζεηε ήπηα απφ έληνκα θαη αζζέλεηεο, πξηλ έζησ 
θαηαθχγεηε ζε πην δξαζηηθέο ιχζεηο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζαπνχλη πνπ δελ πεξηέρεη δσηθά ιηπαξά, αιιά ειαηφιαδν θαη ε θπζηθή ηνπ 
ζχλζεζε ην θαζηζηά ππναιιεξγηθφ. Δίλαη εμαηξεηηθά ελπδαηηθφ ιφγσ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο 
ειαηφιαδνπ θαη έηζη δελ αθήλεη ην δέξκα θαη ηα καιιηά αθπδαησκέλα. Έρεη εμαηξεηηθέο 
απνιπκαληηθέο ηδηφηεηεο θαη ζέβεηαη ην pH ηνπ δέξκαηνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ην πξάζηλν ζαπνχλη έρεη πνιιέο ρξήζεηο. Αλαιπηηθφηεξα, 
-νη παηδίαηξνη πξνηείλνπλ ζηηο λέεο κακάδεο λα πιέλνπλ ηα κσξνπδηαθά ξνπραιάθηα θπξίσο 
ηνπο πξψηνπο κήλεο κε πξάζηλν ζαπνχλη είηε ζην ρέξη είηε ζην πιπληήξην, κε ην εηδηθφ ηξίκκα. 
-ην πξάζηλν ζαπνχλη είλαη θαηάιιειν γηα ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή θαζψο αθήλεη ην δέξκα 
απαιφ, ρσξίο εξεζηζκνχο θαη θνθθηλίιεο. 

-είλαη θαηάιιειν γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ αιιά θαη γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαζαξηζκφ 
ησλ αζπξνξνχρσλ κε βάζε ηε γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ησλ γηαγηάδσλ καο 
-κπνξεί λα απνηειέζεη έλα δξαζηηθφ θπηνθάξκαθν ζεβφκελν ην πεξηβάιινλ. Δπηρεηξήζηε λα 
ξίμεηε 3 θνπηαιηέο ζνχπαο ηξίκκα ζε λεξφ θηηάρλνπλ έλα δηάιπκα, ην νπνίν, κε δπν-ηξεηο 
ςεθαζκνχο αλά πέληε εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα δηψμεηε ηε κειίγθξα απφ ηε ιεκνληά ηνπ θήπνπ 
ζαο θαη λα αλαλεψζεηε ηελ άξξσζηε δάθλε ζην κπαιθφλη ζαο. 

 

Κνζκήκαηα 

Ιζηνξία 
 

Λίγα ιόγηα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ θνζκήκαηνο… 
 

Jewellery (επίζεο γξάθεηαη θαη Jewelry) είλαη ην θφζκεκα φπσο έλα πεξηδέξαην, δαθηπιίδη ή 
βξαρηφιη πνπ έρεη θηηαρηεί απφ πνιχηηκνπο ιίζνπο θαη πνιχηηκα πιηθά. Σα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο 
ηνπο είλαη ρξπζφο, άξγπξνο, κφιπβδνο, ζκάιην, μχιν επελδπκέλν κε ρξπζφ, φια ζθπξήιαηα θαη 
ρπηά κε πξφζζεηεο δηαθνζκήζεηο. Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα θνζκψ πνπ ζεκαίλεη 
ζηνιίδσ. Κφζκεκα νλνκάδεηαη θάζε ζηνιίδη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη απηφ 
θαη είλαη απφ ηνπο πξψηνπο ηνκείο ηεο ιατθήο ρεηξνηερλίαο. Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, ν 
άλζξσπνο ζπγθηλήζεθε απφ ηα αγαζά ηεο θχζεο πνπ ηνλ πεξηέβαιε θαη δηάιεμε κεξηθά απφ 
απηά γηα λα ηα θάλεη ζηνιίδηα ηνπ. Σέηνηα ζηνιίδηα ήηαλ ηα πεξηδέξαηα θαη ηα δαρηπιίδηα απφ 
θνρχιηα, φκνξθεο ζαιαζζηλέο πέηξεο, θφθαια θ.ά. Τπήξρε ε εληχπσζε ζε απηά ηα πξψηα 
ρξφληα φηη ηα ζηνιίδηα είλαη κέζν δχλακεο, επηβνιήο, δεκηνπξγίαο, εθηίκεζεο απφ ηνπο άιινπο. 
πρλά νη άλδξεο ζηνιίδνληαλ κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηηο γπλαίθεο. Σα πξψηα θνζκήκαηα 
ήηαλ θηηαγκέλα απφ αλεπεμέξγαζηα πιηθά φπσο γηα παξάδεηγκα δφληηα δψσλ, φζηξαθα, 
θαξπνί, θνπθνχηζηα ή αθφκα θαη πέηξεο. Ζ θαηαζθεπή ησλ πξψησλ ρξπζψλ θνζκεκάησλ φπσο 
είλαη θπζηθφ έγηλε ζε ρψξεο φπνπ ν ρξπζφο αθζνλνχζε. Ο θπξίαξρνο ξφινο ηεο Αζίαο θαη ηεο 
Αηγχπηνπ ζηε θνζκεκαηνπνηία νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζε απηφλ ηνλ παξάγνληα. Ο 
ρξπζφο ήηαλ αλέθαζελ θάηη καγηθφ, αθνχ είλαη άθζαξηνο θαη ε ιάκςε ηνπ αζάλαηε. Απηέο νη 
ηδηφηεηέο, έθαλαλ ηνλ άλζξσπν λα ηνλ ζεσξεί ππεξθπζηθφ θαη πνιχηηκν, θαη λα ζεσξεί φηη ν 
θάηνρνο απνιακβάλεη ηελ αζαλαζία θαη ηελ αησληφηεηα. Πνιινί αξραίνη ιανί άξρηζαλ ηελ 
θαηαζθεπή θνζκεκάησλ ρηιηεηίεο πξηλ, φπσο νη Αηγχπηηνη, νη Έιιελεο, νη ιανί ηεο Μεζνπνηακίαο 
θαη αξγφηεξα νη Ρσκαίνη. 



29 
 

 
Αρταία Αίγσπηος 
 
Οη Αηγχπηηνη, ιφγσ ηεο αθζνλίαο ρξπζνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο βνξεηναλαηνιηθήο Αθξηθήο, 
θαίλεηαη φηη θαηαζθεχαζαλ πξψηνη ρξπζά θνζκήκαηα ηελ πεξίνδν 5000-3000 π.Υ. Σα 
Αηγππηηαθά θνζκήκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ζπκβνιηζκφ θνηλσληθήο θαη ζξεζθεπηηθήο 
δχλακεο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ ζπλνδεία λεθξψλ. Οη αηγχπηηνη πξνηηκνχζαλ ηνλ ζηνιηζκφ 
ησλ θνζκεκάησλ ηνπο κε ρξσκαηηζκέλν γπαιί παξά ηελ αθζνλία πνιχηηκσλ πεηξψλ ζηελ 
πεξηνρή ηνπο. εκαληηθφ επίζεο ζεσξείηαη φηη ηα αξραία ρξπζά Αηγππηηαθά θνζκήκαηα είραλ 
δηάθνξα ρξψκαηα, αλάινγα κε ην ζπκβνιηζκφ πνπ ήζειαλ λα ηα πξνζδψζνπλ φπσο γηα 
παξάδεηγκα ηα θνζκήκαηα πνπ θνξνχζαλ νη κνχκηεο έπξεπε λα έρνπλ θφθθηλν ρξψκα φπσο 
πξνέβιεπε ε ζξεζθεία ηνπο. 

 
Μεζοποηαμία 
 
Ζ θνζκεκαηνπνηία ζηελ Μεζνπνηακία ρξνλνινγείηαη πεξίπνπ απφ ην 4000 π.Υ. κε κεγάια 
θέληξα παξαγσγήο θνζκεκάησλ ηηο πφιεηο Sumer θαη Akkad. Ζ κεγαιχηεξε αλαθάιπςε φκσο 
έγηλε κε ηελ αλεχξεζε ηνπ βαζηιηθνχ λεθξνηαθείνπ ηεο Οπξ, ην νπνίν ρξνλνινγείηαη γχξσ ζηα 
2900 – 2300 π.Υ. θαη ζην νπνίν βξέζεθαλ θνζκήκαηα θαη ζηνιίδηα απφ ρξπζφ, αζήκη θαη 
πνιχηηκεο πέηξεο. Σα θνζκήκαηα ηεο Μεζνπνηακίαο θαηαζθεπάζηεθαλ ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 
απφ ιεπηά θχιια ρξπζνχ, δηαθνζκεκέλα κε πνιχρξσκεο εκηπνιχηηκεο πέηξεο φπσο αράηεο, 
ιάπηο, ηάζπηο θαη άιιεο. 
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Ελλάδα 
 
Ζ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ θνζκήκαηνο αλάγεηαη ζηα απψηεξα ρξφληα ηεο πξντζηνξίαο. 
Αξηζηνπξγήκαηα εμαηξεηηθήο ιεπηφηεηαο θαη ηερληθήο επξέζεζαλ ζηελ Κξήηε θαη ζε άιια λεζηά 
ηνπ Αηγαίνπ φπνπ άλζηζε ν Μηλσηθφο πνιηηηζκφο , ελψ καο αθήλνπλ έθπιεθηνπο ηα επξήκαηα 
ησλ Μπθελψλ, ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ δηαδέρζεθε ηνλ Μηλσηθφ θαη απνηέιεζε ηελ βάζε γηα ηελ 
αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ηζηνξηθνχ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, πνπ ηξνθνδφηεζε κε αθεγεκαηηθφ 
πιηθφ ηα Οκεξηθά Έπε θαζψο θαη ηελ ινγνηερλία θαη ηελ θαιιηηερληθή εηθνλνγξαθία ηεο 
αξραηφηεηνο. Οη ζχγρξνλνη έιιελεο ηερλίηεο αξγπξνρξπζνρφνη θαη θαιιηηέρλεο ζπλερίδνπλ λα 
εκπλένληαη θαη λα δεκηνπξγνχλ απφ ηηο θαηαπιεθηηθέο πεξηγξαθέο ηνπ Οκήξνπ: φπσο ηεο 
αζπίδαο ηνπ Αρηιιέσο , ηεο δψλεο ηεο Αθξνδίηεο , ηα ρξπζά εμαξηήκαηα ησλ ζπξψλ ησλ 
αλαθηφξσλ ηεο Σξνίαο θ. ι. π. Σελ άλζηζε ηνπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ δηαδέρζεθε ε Γεσκεηξηθή 
θαη Αλαηνιίδνπζα πεξίνδνο 1100-800 π. Υ., ηα ιεγφκελα ζθνηεηλά ρξφληα. Ζ αξγπξνρξπζνρνΐα 
φπσο θαη νη άιιεο ηέρλεο δελ έρνπλ λα επηδείμνπλ ηελ θαληαζία θαη ηνλ πινχην ησλ 
πξνεγνχκελσλ αηψλσλ. Δληνχηνηο φκσο παξαηεξνχκε ηελ επηβίσζε ηεο παξάδνζεο ε νπνία 
ζπληεξεί, ζα ιέγακε, ηε θιφγα κέρξηο φηνπ ε θνζκεκαηνηερλία ζα νδεγεζεί ζε λέα άλζηζε ιίγν 
κεηά ην 800 π.Υ. φπνπ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ ζα βξεζνχλ πάιη θνζκήκαηα πςειήο ηέρλεο θαη 
ηερληθήο. Αξγφηεξα νη Πεξζηθνί πφιεκνη , θαηά ηελ Αξρατθή πεξίνδν 600-475 απφ ηνπο νπνίνπο 
ππέθεξε ε θπξίσο Διιάδα, επηπρψο δελ αγγίδνπλ νπζηαζηηθά ην επίπεδν ηνπ πςεινχ 
πνιηηηζκνχ ην νπνίν απνιάκβαλαλ νη Έιιελεο , δηφηη νη ηέρλεο ζπλερίδνληαη εληζρπκέλεο , ζα 
ιέγακε, ζηηο ειιεληθέο πφιεηο πνπ βξίζθνληαη ζηα παξάιηα ηνπ Πφληνπ, (ζηελ Μαχξε Θάιαζζα) 
, ζηελ λφηην Ηηαιία θαη ηθειία θηάλνληαο κέρξη ηελ Ηβεξηθή ρεξζφλεζν. Σελ πεξίνδν απηή 
επεηδή παξαηεξείηαη εληζρπκέλε δξαζηεξηφηεηα σο πξνο ηελ πνηθηιία ησλ ζρεδίσλ θαη ηερληθψλ 
ζηηο ειιεληθέο απνηθίεο , ζπλάγεηαη φηη νη Έιιελεο αξγπξνρξπζνρφνη κεηαθηλνχληαη πξνο απηέο 
θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ Πεξζηθψλ πνιέκσλ. Μεηά ην ηέινο απηήο ηεο πεξηφδνπ ζηελ θπξίσο 
Διιάδα έρνπκε πάιη ιηγνζηά κελ θνζκήκαηα αιιά πςειήο ηέρλεο φπνπ ε πνηθηιία ησλ ζρεδίσλ 
θαη ε ηερληθή ηειεηφηεηα απνδεηθλχνπλ ηα πςειά επίπεδα ηεο θνζκεκαηηθήο ηέρλεο αλάγνληάο 
ηελ ζε κηθξνγιππηηθή ηζάμηα ησλ άιισλ θαιιηηερληθψλ δεκηνπξγεκάησλ ηεο θιαζζηθήο 
αξραηφηεηαο. 

 
Ο πινχηνο ηεο πςειήο αξγπξνρξπζνρντθήο ηέρλεο ζα αμηνπνηεζεί θαηά ηελ Διιεληζηηθή 
πεξίνδν, φπνπ κεηά ηηο θαηαθηήζεηο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ ηφζν ν ρξπζφο φζν θαη νη 
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πνιχηηκνη θαη νη εκηπνιχηηκνη ιίζνη παξνπζηάδνληαη άθζνλνη. Σν απνηέιεζκα είλαη ην ειιεληθφ 
θφζκεκα, φρη κφλν ζα εκπινπηηζηεί απφ πιεπξάο ζρεδίσλ δερφκελν ηηο επηδξάζεηο ηεο 
αλαηνιήο, αιιά θαη γηα πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηνχληαη νη πνιχηηκνη θαη νη εκηπνιχηηκνη ιίζνη 
πνπ κέρξη ηψξα ραξαθηεξίδνληαλ απφ ηελ απνπζία ηνπο. 

 
Καηά ηε Ρσκατθή πεξίνδν ε ιεπηή επεμεξγαζία ηνπ θνζκήκαηνο παξακειείηαη πξνο φθεινο ησλ 
πνιχηηκσλ θαη εκηπνιχηηκσλ ιίζσλ. ην απνθνξχθσκα ηεο πνηθηιίαο , ηνπ πινχηνπ ηεο 
θαληαζίαο θαη ηεο κεγαινπξέπεηαο ζα θζάζεη ην ειιεληθφ θφζκεκα θαηά ηελ αθκή ηεο 
Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο 10ν – 11ν αηψλα πεξίπνπ. Ζ αθηηλνβνιία ηεο απιήο ησλ Βπδαληηλψλ 
απηνθξαηφξσλ ζθξαγίδεηαη απφ ηα πνιχηηκα θνζκήκαηα θαη ηνλ ηξφπν δσήο, ζηνλ νπνίν νη 
εγέηεο ηεο Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο πξνζβιέπνπλ κε ζαπκαζκφ θαη ηείλνπλ λα κηκεζνχλ. 
Παξάιιεια αλαπηχζζεηαη ε κηθξνηερλία θαη δεκηνπξγνχληαη εθθιεζηαζηηθά ζθεχε εμαηξεηηθήο 
ηέρλεο θαη ιεπηφηεηαο. Σν επάγγεικα ηνπ θνζκεκαηνπνηνχ ήηαλ απφ ηα πην επγελή ηεο 
βπδαληηλήο επνρήο θαη ε άζθεζή ηνπ ξπζκηδφηαλ απφ εηδηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Κνζκήκαηα 
φπσο θαη εθθιεζηαζηηθά ζθεχε ηεο πεξηφδνπ απηήο επξίζθνληαη ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο αιιά θαη 
ζε κεγάια Μνπζεία. Δίλαη θαλεξφ φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηδηαίηεξα ησλ βπδαληηλψλ 
θνζκεκάησλ έρεη ραζεί γηα πάληα. Δθείλν φκσο πνπ δελ ράζεθε είλαη ην πλεχκα ησλ καζηφξσλ 
θνζκεκαηνπνηψλ θαζψο θαη νη ηερληθέο ηνπο πνπ θιεξνλνκνχληαη απφ γεληά ζε γεληά θαη 
θζάλνπλ κέρξη ζήκεξα. 

 
Ζ πηψζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο , πξσηεχνπζαο ηνπ Βπδαληίνπ, ην 1453 π.Υ., ζεκαηνδνηεί 
ηελ πηψζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο Οζσκαληθήο πνπ ζα θξαηήζεη 
ππφ ηελ θαηνρή ηεο ηελ Διιάδα γηα 400 νιφθιεξα ρξφληα. Ζ ηέρλε ηεο αξγπξνρξπζνρνΐαο θάησ 
απφ εμαηξεηηθά δχζθνιεο ζπλζήθεο δηαηεξείηαη δσληαλή θαη ηνλ 17ν -18ν αηψλα ζα γλσξίζεη λέα 
άλζηζε. Αξγπξνρξπζνρντθά θέληξα δεκηνπξγνχληαη ζε πνιιά κέξε ηεο Διιάδαο θαη ηελ έιιεηςε 
ηνπ ρξπζνχ αληηθαζηζηνχλ ην αζήκη θαη ν κπξνχηδνο. Με ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο ηεο 
ζπξκαηεξήο, ηνπ ζθπξήιαηνπ, εγράξαθηεο θ.ιπ. παξάγνληαη θνζκήκαηα πνπ δελ πζηεξνχλ ζε 
κεγαιείν, θνκςφηεηα θαη ηέρλε ησλ θνζκεκάησλ ηεο βπδαληηλήο πεξηφδνπ. 
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Υξηζηηαληθά εκβιήκαηα φπσο ν ζηαπξφο, ζηάρπα, θιαδηά ακπέινπ θαη θχιια, πεξηζηέξηα, 
ςάξηα, ζρήκαηα δψσλ, γεσκεηξηθά θαη αθεξεκέλα ζρήκαηα, θχιια ινπινπδηψλ θαη θξνχηα 
δηακφξθσλαλ ηε δηαθφζκεζε ησλ βπδαληηλψλ πθαζκάησλ θαη θνζκεκάησλ. ηηο κέξεο καο ηα 
θνζκήκαηα θηηάρλνληαη ζηηο βηνκεραλίεο ή βηνηερλίεο γηα πιαηηά θαηαλάισζε ζε κεγάιεο 
πνζφηεηεο ελψ, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνιινί ζρεδηαζηέο θνζκεκάησλ εκπλένληαη απφ 
παιαηφηεξεο επνρέο. 
 

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

 

Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα θνζκώ πνπ ζεκαίλεη ζηνιίδσ. Κφζκεκα νλνκάδεηαη θάζε 
ζηνιίδη γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη απηφ θαη είλαη απφ ηνπο πξψηνπο ηνκείο 
ηεο ιατθήο ρεηξνηερλίαο. 

Απφ ηνπο πξντζηνξηθνχο ρξφλνπο, ν άλζξσπνο ζπγθηλήζεθε απφ ηα αγαζά ηεο θχζεο πνπ ηνλ 
πεξηέβαιε θαη δηάιεμε κεξηθά απφ απηά γηα λα ηα θάλεη ζηνιίδηα ηνπ. Σέηνηα ζηνιίδηα ήηαλ ηα 
πεξηδέξαηα θαη ηα δαρηπιίδηα απφ θνρχιηα, φκνξθεο ζαιαζζηλέο πέηξεο, θφθαια θ.ά. Τπήξρε ε 
εληχπσζε ζε απηά ηα πξψηα ρξφληα φηη ηα ζηνιίδηα είλαη κέζν δχλακεο, επηβνιήο, δεκηνπξγίαο, 
εθηίκεζεο απφ ηνπο άιινπο. πρλά νη άλδξεο ζηνιίδνληαλ κε ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ ηηο 
γπλαίθεο. 

Όινη νη ιανί καο έρνπλ αθήζεη πιήζνο θνζκεκάησλ. Όπσο ε Μπθελατθή Διιάδα πνπ 
παξέδσζε πνιιά θνζκήκαηα ηα νπνία δηαθξίλνληαη γηα ηελ θαιιηηερληθή ηνπο αμία παξφιν πνπ 
ρξνλνινγνχληαη εδψ θαη 2500 ρξφληα π.Υ. 

Σα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ρξπζφο, άξγπξνο, κφιπβδνο, ζκάιην, μχιν επελδπκέλν κε 
ρξπζφ, φια ζθπξήιαηα θαη ρπηά κε πξφζζεηεο δηαθνζκήζεηο. 

«Η Μπθελαία αξρόληηζζα ζα ιακπνθνπνύζε νιόθιεξε όληαο θαηαζθέπαζηε από ηα θνζκήκαηά 
ηεο: ρξπζό ή αζεκέλην δηάδεκα ζην θεθάιη, ρξπζά ή αζεκέληα πεξηβξαρηόληα, ρξπζέο ή 
αζεκέληεο θαξθίηζεο ζηα καιιηά ηεο, δαθηπιίδηα, βξαρηόιηα ζηα ρέξηα, θξίθνπο ζηα πόδηα… Σηα 
θνζκήκαηα ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη γηα ηελ πόξπε, έλα από ηα βαζηθά ζηνιίδηα ηεο γπλαίθαο». 

Φνξνχλ δαθηπιίδηα ζε κνξθή απινχ θξίθνπ ή κε ειιεηςνεηδή ζρήκαηα θαη ραξαγκέλεο 
παξαζηάζεηο, ζθνπιαξίθηα, βξαρηφιηα πνπ κεγαιψλνπλ ή κηθξαίλνπλ αλάινγα κε ηε δηάκεηξν 
ηνπ ρεξηνχ, πξνηηκνχλ ράλδξεο γηα ηα πεξηδέξαηα, ηα βξαρηφιηα θαη ηα δηαδήκαηα ζε απιά 
γεσκεηξηθά ζρήκαηα θαη ζρεκαηνπνηεκέλεο απνκηκήζεηο δηαθφξσλ πξνηχπσλ ηνπ δσηθνχ, 
θπηηθνχ θαη ζαιάζζηνπ βαζηιείνπ. Τπάξρεη αθφκε κία ραξαθηεξηζηηθή πνηθηιία απφ ρξπζέο 
ράληξεο, κε θπιηλδξηθή επηθάλεηα ζθεπαζκέλε απφ ππθλέο ζεηξέο κηθξνζθνπηθψλ ζθαηξηδίσλ. 

Αθφκα θαη νη αξραίνη Διιελεο, νη ηφζν ιηηνί ζηελ εκθάληζε θαη ελδπκαζία ηνπο, νη 
κεγαινπξεπείο κέζα ζηελ απιφηεηά ηνπο, έδηλαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κεξηθά ζπκπιεξψκαηα 
πνπ ηφληδαλ θαη θαλέξσλαλ θαηαζηάζεηο θαη ε ρξήζε ηνπο ήηαλ θαζαξά ζεκεηνινγηθή. Κιαδί 
ειηάο θνξνχζε ν ληθεηήο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, θιαδί απφ θηζζφ ν ληθεηήο ζηηο δηνλπζηαθέο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CF%84%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9E%CF%8D%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%82
http://vjewls.gr/?attachment_id=1830
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γηνξηέο θαη ζηνπο ζεαηξηθνχο δηαγσληζκνχο δξάκαηνο, θχιια δξπφο θνξνχζαλ ζηηο 
ζξεζθεπηηθέο ηνπο ηειεηέο, γηξιάληεο απφ πεηξνζέιηλν ζηηο πέλζηκεο ηειεηέο, ελψ αλζνζηέθαλα 
απφ θξέζθα ινπινχδηα θνξνχζαλ νη άλδξεο ζηα ζπκπφζηα. 

Απφ ηελ αλψηεξε ηάμε (εγεκφλεο, επγελείο, ζξεζθεπηηθνί αξρεγνί) δελ έιεηπαλ νη ρξπζέο ηαηλίεο 
πνπ ζπγθξαηνχζαλ ηα καιιηά ηνπο, ηα ζηεθάληα κε δηάθνζκν απφ πνιχηηκεο πέηξεο, ηα 
δηαδήκαηα θαη νη ρξπζέο θαξθίηζεο, νη πεξφλεο πνπ ζπγθξαηνχζαλ ην ρηηψλα ηνπο, ηα 
δαθηπιίδηα θαη νη ρξπζνί θξίθνη. 

Όια ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα κε ηέρλε πεξηζζή, θαηεξγαζκέλα ζην ρέξη απφ ρξπζφ, άξγπξν θαη 
κπξνχληδν. 

Γηα ηελ Ρσκαία (753 π.Υ. – 476 κ.Υ.) απαξαίηεην ζπκπιήξσκα είλαη ην δηάδεκα ζηα καιιηά, ηα 
ζθνπιαξίθηα ζη’ απηηά, ην θνιηέ γχξσ απφ ην ιαηκφ ηεο, ηα βξαρηφιηα ζηνπο θαξπνχο, ηα 
δαθηπιίδηα ζηα δάθηπια, νη θξίθνη ζηα κπξάηζα θαη ηνπο αζηξαγάινπο. 

Πινχζηα θαη πνιιά θνζκήκαηα ήηαλ απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηεο ελδπκαζίαο αλδξψλ θαη 
γπλαηθψλ ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο. Βξαρηφιηα ην έλα επάλσ ζην άιιν, δαθηπιίδηα απφ 
ρξπζφ θαη αζήκη, φια γεκάηα κε πνιχηηκεο πέηξεο φπσο καξγαξηηάξηα, ζκαξάγδηα, ξνπκπίληα, 
δηακάληηα. Υξεζηκνπνηνχλ αθφκε πινχζηα δηαδήκαηα γηα ηα καιιηά ηνπο θαη πνιχηηκεο πέηξεο 
ζηα ξνχρα θαη ηα ππνδήκαηά ηνπο. 

Ξαθνπζηά αθφκε είλαη ηα βπδαληηλά θνζκήκαηα (330-1453 κ.Υ.) πνπ έγηλαλ πεξηδήηεηα ζηελ 
Δπξψπε νιφθιεξε ελψ αθφκε θαη ζήκεξα απνηεινχλ πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο ζρεδηαζηέο 
θνζκεκάησλ. 

Σα θνζκήκαηα θαη νη θνξψλεο ησλ απηνθξαηφξσλ είλαη ρεηξνπνίεηα δειψλνληαο ηελ 
ειιελνξσκατθή επίδξαζε κέρξη ηνλ 4ν αηψλα. Υξπζά δαθηπιίδηα κε αλάγιπθεο παξαζηάζεηο θαη 
κνλνγξάκκαηα, ρξεζηκεχνπλ σο δαθηπιίδηα αξξαβψλσλ θαη γάκνπ. Κξεκαζηά κεγάια 
ρεηξνπνίεηα ρξπζνπνίθηιηα ζθνπιαξίθηα, ρξπζέο θαξθίηζεο, πφξπεο απφ πνιχηηκεο πέηξεο, 
βξαρηφιηα εξγαζκέλα κε κηθξέο πέηξεο ζε κσζατθφ. Μαξγαξηηάξηα, ζκαξάγδηα, ξνπκπίληα, 
δηακάληηα ππάξρνπλ άθζνλα ζηελ ελδπκαζία απηνθξαηφξσλ. 

Υξηζηηαληθά εκβιήκαηα φπσο ν ζηαπξφο, ζηάρπα, θιαδηά ακπέινπ θαη θχιια, πεξηζηέξηα, 
ςάξηα, ζρήκαηα δψσλ, γεσκεηξηθά θαη αθεξεκέλα ζρήκαηα, θχιια ινπινπδηψλ θαη θξνχηα 
δηακφξθσλαλ ηε δηαθφζκεζε ησλ βπδαληηλψλ πθαζκάησλ θαη θνζκεκάησλ. 

Μάζηνξεο ζηελ θνζκεκαηνπνητα ππήξμαλ θαη νη αξραίνη Αηγύπηηνη (3000 – 525 π.Υ.) πνπ ηελ 
ηέρλε ηνπο κεηάδσζαλ θαη ζε άιινπο αλαηνιηθνχο ιανχο. Υξεζηκνπνηνχζαλ πην πνιχ ην 
κέηαιιν θαη ηα πεηξάδηα πνπ πάλσ ηνπο ράξαδαλ δηάθνξεο παξαζηάζεηο. 

Γηα ηηο Αηγχπηηεο, ε πνιπηέιεηα ησλ πθαζκάησλ δελ είλαη αξθεηή. Υξεζηκνπνηνχλ αθφκε 
βξαρηφιηα, πεξηδέξαηα, ραιθάδεο γηα ηνπο αζηξαγάινπο, δαθηπιίδηα, δηαδήκαηα. Οη Φαξαψ 
βάδνπλ ζην θεθάιη ηνπο ηελ άζπξε κήηξα (θνξψλα) κε ην ηεξφ θίδη ζηελ θνξπθή ηεο, ζχκβνιν 
ηεο δπλαζηείαο ησλ Φαξαψ. 

Κνζκήκαηα θνξνχλ άλδξεο θαη γπλαίθεο ζε αθζνλία, φπσο ηα βξαρηφιηα ζε φιν ην κήθνο ησλ 
ρεξηψλ θαη ηνπο αζηξαγάινπο, ελψ νη θάιηζεο ηνπο είλαη θεληεκέλεο ή θνζκεκέλεο κε ρξπζφ θαη 
αζήκη. Δπίζεο θνξνχλ πεξηδέξαηα κε θξεκαζηά ςεθία ή κνξθέο ζεψλ ή ην ζχκβνιν ηεο 
αζαλαζίαο ηνλ ηεξφ θάλζαξν (ζθαξαβαίν). Οη Φαξαψ θνξνχλ δαθηπιίδηα-ζθξαγίδεο κε 
αλάγιπθα ζθαιηζκέλν ηνλ ηεξφ ζθαξαβαίν γηα ην θιείζηκν ησλ πεξγακελψλ. Αθφκε πξνηηκνχλ 
κεγάια ζθνπιαξίθηα κε δηάθνξεο ζπκβνιηθέο παξαζηάζεηο. Όια είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ 
επγελή κέηαιια – ρξπζφ, αζήκη ή ραιθφ, θαγηάλο θαη δηαθνζκεκέλα κε ράλδξεο απφ ζκαξάγδηα, 
αράηε, ακέζπζην, φλπρα, ίαζπη, θξπζηάιιηλεο πέηξεο, ηπξθνπάδ, καξγαξηηάξηα, θερξηκπάξη, 
θνξάιιηα, εκηπνιχηηκεο πέηξεο πνπ δίλνπλ ζηε θφξκα ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

Μα θαη νη Άξαβεο, νη Δηξνχζθνη, νη Ηάπσλεο θαη νη Κηλέδνη δελ πήγαηλαλ πίζσ ζηελ 
θνζκεκαηνπνητα. 
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ηηο κέξεο καο ηα θνζκήκαηα θηηάρλνληαη ζηηο βηνκεραλίεο γηα πιαηηά θαηαλάισζε ζε κεγάιεο 
πνζφηεηεο ελψ, φπσο πξναλαθέξζεθε, πνιινί ζρεδηαζηέο θνζκεκάησλ εκπλένληαη απφ 
παιαηφηεξεο επνρέο. 

 

ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
 

 

 
Αζήκη 925 

 
Μνπξάλν-millefiori 

 
Swarovski 

 
Γέξκα 

http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=1
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=2
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=3
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=4
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Φίιληηζη 

 
Φπζηθέο πέηξεο 

 
Κξπζηαιάθηα-γπάιηλα 

 
Μαηάθηα 

 
Μεηαιιηθά εμαξηήκαηα 

http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=5
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=6
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=7
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=8
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=9
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Μεηαιιηθά ζηνηρεία θαη... 

 
Υάληξεο θαη πιηθά απφ... 

 
Υάληξεο-Κεξακηθά 

 
Πέξιεο 

 
FIMO 

http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=11
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=12
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=13
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=16
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=18
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Κανπηζνχθ 

 
Κνξδφληα 

 
Μεληαγηφλ - Charms 

 
ηαπξνί 

 
ηιηθφλε-αηζαιφζπξκα 

http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=19
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=20
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=22
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=109
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=31
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Αιπζίδεο 

 
Φξνπηάθηα-γιπθάθηα 

 
Ξχιηλα θαη δεξκάηηλα... 

 
Φνπληίηζεο 

 
Φηηάμ' ην κφλνο ζνπ 

http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=33
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=34
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=43
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=45
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=53
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Δξγαιεία-θνπηηά... 

 
Γνχξηα 

 
ηξαζάθηα - ηξέζεο κε... 

 

 

ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
 

Λέλε φηη νη ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο είλαη έλα απφ ηα ρφκπη πνπ ζα γεκίζνπλ ηζέπεο. ηελ 
επνρή ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη ηεο νκνγελνπνίεζεο φινη ςάρλνπλ ηξφπνπο γηα λα είλαη 
δηαθνξεηηθνί. Καη έλα θφζκεκα θηηαγκέλν θαη εκπλεπζκέλν απνθιεηζηηθά γηα ζαο είλαη έλαο 
εγγπεκέλνο ηξφπνο λα θάλεηε ηε δηαθνξά. Ζ δεκηνπξγία θνζκεκάησλ πέξα απφ φια είλαη κηα 
δηαζθεδαζηηθή αζρνιία. Μηα κηθξή ηδέα γηα ηα βαζηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεηαζηείηε ζην μεθίλεκα 
θαη βαζηθέο νδεγίεο ζαο δίλνπκε εδώ. 

Βαζηθά πιηθά θαη εμαξηήκαηα 

Αμεζνπάξ φπσο βξαρηφιηα θαη θνιηέ θνξηνχληαη απφ ηηο γπλαίθεο φισλ ησλ ειηθηψλ. Σα 
ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζήκεξα θπξίσο ιφγσ 
ηνπ ρακεινύ θόζηνπο θαη ηεο πξσηόηππεοζρεδίαζεο. Κάζε ρεηξνπνίεην θφζκεκα είλαη 
κνλαδηθφ θαη θηηάρλεηαη αλάινγα ην ληχζηκν, ην ζηπι ηεο γπλαίθαο ή ηελ πεξίζηαζε πνπ ζα 
θνξεζεί. 

http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=54
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=55
http://www.stellasart-collection.gr/index.php?dispatch=categories.view&category_id=71
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 Γηα λα δεκηνπξγήζεηε έλα θφζκεκα ή δηαθνζκεηηθφ αληηθείκελν ζα ρξεηαζηείηε έκπλεπζε θαη 

θαληαζία. Γηα λα ζπλερίζεηε κε επηηπρία θαη λα κελ ηα παξαηήζεηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη αγάπε 

γη’ απηφ πνπ θάλεηε. 

 Έλαο άλεηνο πάγθνο εξγαζίαο είλαη ην επφκελν πνπ πξέπεη λα ζθεθηείηε. Σν ηξαπέδη ηεο 

θνπδίλαο ζα ιεηηνπξγήζεη άςνγα, αθνχ ην αδεηάζεηε απφ ηα πεξηηηά. 

 Θα πξέπεη ζε πξψηε θάζε λα αγνξάζεηε έλα θαιφ ςαιηδάθη θαη έλαλ θόπηε γηα ην θφςηκν ηνπ 

ζχξκαηνο. Δπίζεο απαξαίηεηε είλαη κηα πέλζα γηα ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ θξίθσλ, γηα ηελ 

θάκςε ηνπ ζχξκαηνο θαη ηε δεκηνπξγία ζειηάο ή άιισλ ζρεκάησλ. 

 Φπζηθά ζα πξνζζέζεηε ζηε ιίζηα θνπκπώκαηα θαη αθξνδέθηεο. 

 Γξάλεο γηα λα βάδεηε δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία ζηηο δεκηνπξγίεο ζαο. 

 Σηνπάθηα γηα λα κελ θνπληνχληαη νη ράληξεο. 

 Κξίθνπο ζπλδεηηθνχο γηα ηηο ελψζεηο. 

 Χο βάζε γηα θάζε δεκηνπξγία ζαο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε θνξδέιεο, δέξκα, ζχξκα ή 

ειαζηηθή θισζηή. Δπίζεο ε πεηνληά είλαη έλα αλζεθηηθφ πιηθφ θαη κάιηζηα ρακεινχ θφζηνπο. 

 ηηο ράληξεο ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία. Μπνξείηε λα πξνκεζεπηείηε ράληξεο πιαζηηθέο, 

θεξακεηθέο, απφ ηζφρα ή μχιηλεο. Γηαιέμηε αξρηθά φηη ζαο εληππσζηάζεη. 
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 Αγνξάζηε, ηέινο, έλα βηβιίν γηα ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα. Θα ζαο βνεζήζεη λα εκπλεπζηείηε θαη 

λα ελεκεξσζείηε ιεπηνκεξψο γηα ηηο ηερληθέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ. 

Γηαθνξεηηθά θάληε ηελ έξεπλά ζαο δηαδηθηπαθά. 

 

Μελ μερλάηε 

 Αξρηθά πεηξακαηηζηείηε κε πην θηελά πιηθά κέρξη λα εμαζθεζείηε θαη λα ληψζεηε έηνηκνη. 

 Γελ πεηάηε πιηθά πνπ ζαο πεξηζζεχνπλ, αιιά ηα απνζεθεχεηε, θαζψο ζε θάπνηα άιιε 

δεκηνπξγία ζαο κπνξεί λα βξείηε θάηη λα ηα θάλεηε. 

 Σν ζηπι δελ είλαη ζέκα ρξεκάησλ αιιά θαληαζίαο. 

 Ζ δεκηνπξγία θνζκεκάησλ είλαη κηα δξαζηεξηφηεηα άθξσο αγρνιπηηθή. 

 Αλ πάιη ζέιεηε λα εμειηρζείηε ζε έλαλ θαιιηηέρλε ηνπ είδνπο νπιηζηείηε κε ππνκνλή θαη κεξάθη. 

Φξνληίζηε λα ελεκεξψλεζηε γηα ηηο εμειίμεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ην θνηλφ γνχζην θαη ηηο ηάζεηο 

ηεο θάζε επνρήο. Σνικήζηε φκσο λα θηλεζείηε έμσ απφ ηα καδηθά ξεχκαηα επηκέλνληαο ζηελ 

πξσηνηππία. 

 Βάιηε ηε δηθή ζαο πηλειηά ζε φ,ηη δεκηνπξγείηε. 
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ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΚΟΜΗΜΑΣΟ  
 

Σα πξψηα θνζκήκαηα πνπ θφξεζε ν άλζξσπνο ράλνληαη ζην βάζνο ηεο πξντζηνξίαο θαζψο 

ππνινγίδεηαη φηη πξσηνθνξέζεθαλ 40.000 ρξφληα πξηλ. Οη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηνλ άλζξσπν 

ζηελ ζχιιεςε ηεο ηδέαο ηνπ θνζκήκαηνο είλαη ε πξνζέιθπζε ηνπ άιινπ θχινπ, ν θαιισπηζκφο 

θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γηα ιφγνπο θχιαμεο απφ ην θαθφ (θπιαρηφ). Αξηζηνπξγήκαηα 

εμαηξεηηθήο ιεπηφηεηαο θαη ηερληθήο επξέζεζαλ ζηελ Κξήηε θαη ζε άιια λεζηά ηνπ Αηγαίνπ φπνπ 

άλζηζε ν Μηλσηθφο πνιηηηζκφο.  

   Οη ζχγρξνλνη έιιελεο ηερλίηεο αξγπξνρξπζνρφνη θαη θαιιηηέρλεο ζπλερίδνπλ λα εκπλένληαη 

θαη λα δεκηνπξγνχλ απφ ηηο θαηαπιεθηηθέο πεξηγξαθέο ηνπ Οκήξνπ: φπσο ηεο αζπίδαο ηνπ 

Αρηιιέσο , ηεο δψλεο ηεο Αθξνδίηεο , ηα ρξπζά εμαξηήκαηα ησλ ζπξψλ ησλ αλαθηφξσλ ηεο 

Σξνίαο θ.ι.π. Σελ άλζηζε ηνπ Μπθελατθνχ πνιηηηζκνχ δηαδέρζεθε ε Γεσκεηξηθή θαη 

Αλαηνιίδνπζα πεξίνδνο 1100-800 π. Υ., ηα ιεγφκελα ζθνηεηλά ρξφληα. Ζ αξγπξνρξπζνρνΐα 

φπσο θαη νη άιιεο ηέρλεο δελ έρνπλ λα επηδείμνπλ ηελ θαληαζία θαη ηνλ πινχην ησλ 

πξνεγνχκελσλ αηψλσλ.  

   Οη αξραίνη Διιελεο, νη ηφζν ιηηνί ζηελ εκθάληζε θαη ελδπκαζία ηνπο, νη κεγαινπξεπείο κέζα 

ζηελ απιφηεηά ηνπο, έδηλαλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε κεξηθά ζπκπιεξψκαηα πνπ ηφληδαλ θαη 

θαλέξσλαλ θαηαζηάζεηο θαη ε ρξήζε ηνπο ήηαλ θαζαξά ζεκεηνινγηθή. Κιαδί ειηάο θνξνχζε ν 

ληθεηήο ησλ Οιπκπηαθψλ αγψλσλ, θιαδί απφ θηζζφ ν ληθεηήο ζηηο δηνλπζηαθέο γηνξηέο θαη 

ζηνπο ζεαηξηθνχο δηαγσληζκνχο δξάκαηνο, θχιια δξπφο θνξνχζαλ ζηηο ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

ηειεηέο, γηξιάληεο απφ πεηξνζέιηλν ζηηο πέλζηκεο ηειεηέο, ελψ αλζνζηέθαλα απφ θξέζθα 

ινπινχδηα θνξνχζαλ νη άλδξεο ζηα ζπκπφζηα. 
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  Απφ ηελ αλψηεξε ηάμε (εγεκφλεο, επγελείο, ζξεζθεπηηθνί αξρεγνί) δελ έιεηπαλ νη ρξπζέο 

ηαηλίεο πνπ ζπγθξαηνχζαλ ηα καιιηά ηνπο, ηα ζηεθάληα κε δηάθνζκν απφ πνιχηηκεο πέηξεο, ηα 

δηαδήκαηα θαη νη ρξπζέο θαξθίηζεο, νη πεξφλεο πνπ ζπγθξαηνχζαλ ην ρηηψλα ηνπο, ηα 

δαθηπιίδηα θαη νη ρξπζνί θξίθνη.Όια ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα κε ηέρλε πεξηζζή, θαηεξγαζκέλα ζην 

ρέξη απφ ρξπζφ, άξγπξν θαη κπξνχληδν. 

 

  Σν θφζκεκα είλαη ε απάληεζε ζηελ έληνλε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα ζηνιηζηεί, ζπλνδεχεη ηηο 

ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπ, ηηο κεγάιεο ραξέο ζπλήζσο, ιεηηνπξγεί ζαλ καγηθφ κέζν γηα 

ηελ πξνζέιθπζε ησλ επλντθψλ δπλάκεσλ ή ηελ απνηξνπή ησλ θαθψλ. Σν θφζκεκα ήηαλ θαη 

είλαη, εθηφο απφ αζθαιήο νηθνλνκηθή επέλδπζε, δεισηηθφ ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ελφο αηφκνπ. 

Σα πνιχηηκα δηαθνζκεηηθά ζχκβνια πξνζδίδνπλ γφεηξν θαη θχξνο ζ’ απηφλ πνπ ηα θνξά, 

επηβεβαηψλνληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπ ηζρχ. 

  Απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζθνπνχο ηεο ρξήζεο ησλ θνζκεκάησλ ήηαλ ε πξνζηαζία απφ 

πξαγκαηηθνχο ή θαληαζηηθνχο θηλδχλνπο. Ζ πίζηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνζκεκάησλ-

θπιαθηψλ εθνδίαδαλ ηνπο αλζξψπνπο κε ςπρνινγηθά κέζα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

ερζξφηεηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο. 

 

ΠΛΔΞΙΜΟ 
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Ιζηνξία 

 

Ζ εχξεζε εηδψλ ξνπρηζκνχ πνπ ρξνλνινγνχληαη αθφκα θαη πξηλ ηελ λενιηζηθή πεξίνδν (γχξσ 

ζην 6000 π.Υ.), θαλέξσζε  φηη θαλέλα ηνπο δελ κνηάδεη κε πιερηφ, κέρξη ηα ηέιε ηεο επνρήο ηνπ 

ζηδήξνπ.  

Ζ πξψηε δεκηνπξγία κε φςε πνπ έκνηαδε κε απηή ηνπ πιεθηνχ  είλαη έλα είδνο θάιηζαο-ζαλδάιη 

ηνπ 4νπ αηψλα κ.Υ. πνπ παξάρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο κηα ηερληθή παξφκνηα ηνπ πιεμίκαηνο 

(Nålebinding). Μηα ηερληθή δεκηνπξγίαο πθάζκαηνο κε ηελ ρξήζε πνιιαπιψλ θφκπσλ ή ζειηψλ 

κε κία βειφλα θαη λήκα.  

 

Οη πεξηζζφηεξεο ηζηνξίεο πιεμίκαηνο παίξλνπλ κέξνο θάπνπ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, απφ εθεί δηαδφζεθε  ζηελ Δπξψπε  δηά κέζνπ ησλ κεζνγεηαθψλ, εκπνξηθψλ νδψλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα ζηελ Ακεξηθή κε ηελ Δπξσπατθή απνηθηνθξαηία. Σα πξψηα επξήκαηα πιεμίκαηνο 

ηα ζπλαληάκε ζηελ Αίγππην θαη θαιχπηνπλ έλα κεγάιν θάζκα απφ κάιιηλα, πνιχρξσκα 

πιεθηά, ηα νπνία ρξνλνινγνχληαη κεηαμχ ηνπ 11νπ θαη ηνπ 14νπ αηψλα. 

 

 Πξώην επξσπατθό πιέμηκν 

Σα πξψηα γλσζηά πιεθηά ζηελ Δπξψπε έγηλαλ απφ κνπζνπικάλνπο πιέθηεο  πνπ 

απαζρνινχληαλ απφ Ηζπαληθέο,  βαζηιηθέο,  ρξηζηηαληθέο νηθνγέλεηεο. Σν πςειφ επίπεδν 

http://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A5lebinding
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πιεμίκαηνο κπνξεί θάπνηνο λα ην δεη ζε δηάθνξα αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ, ζε έλα βαζηιηθό 

κνλαζηήξη, θνληά ζην Burgos ηεο Ιζπαλίαο(Abbey of Santa Mariala Real de Las Huelgas). 

 

 Βηνκεραληθή επαλάζηαζε 

 
ηνηρεηψδε εξγαιεία πιεμίκαηνο είραλ εθεπξεζεί πξηλ απφ απηήλ ηε πεξίνδν, αιιά παξάγνληαλ 

 θαηά παξαγγειία.  Με ηελ εκθάληζε ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο, ην γλέζηκν ηνπ 

καιιηνχ θαη ε θαηαζθεπή πθαζκάησλ κεηαηνπίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηα εξγνζηάζηα. Οη 

γπλαίθεο  απαζρνινχληαλ  γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεραλψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ην καιιί ήηαλ 

θαιχηεξν ζε φηη αθνξά ηελ νκνηνκνξθία θαη ην βάξνο  ηνπ. 

 

 Γεθαεηία ηνπ 1920-1930 

 

Ζ δεθαεηία ηνπ ΄20 απμάλεη ηελ δεκνηηθφηεηα ηνπ πιεθηνχ ξνχρνπ ζηνλ δπηηθφ θφζκν. Ζ πιεθηή 

έλδπζε  θαη εηδηθά ηα πνπιφβεξ γίλνληαη κέξνο ηεο λέαο  κφδαο γηα άληξεο, γπλαίθεο θαη παηδηά. 

ηηο αξρέο ηνπ ηνπ αηψλα παξνπζηάδεηαη θαη ε κφδα ηεο πιεθηήο  γξαβάηαο. Ζ πςειή κφδα 

αγθάιηαζε ην πιέμηκν, κε ηελ Coco Chanel λα ην πεξηιακβάλεη ζηηο δεκηνπξγίεο ηεο θαη ην 

πεξηνδηθφ Vogue λα ηα παξνπζηάδεη. 

 

Ζ κφδα ησλ πιεθηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζπλερίδεηαη θαη ηελ δεθαεηία ηνπ 30 κε δηάθνξεο 

αιιαγέο. Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη εκπινπηίδνληαη κε λέεο ηερλνινγίεο φπσο ην θεξκνπάξ, πνπ 

αξρίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πιεθηά.  ηελ αγνξά πιένλ παξνπζηάδνληαη θαη ηα ζπλζεηηθά 

λήκαηα. 

 

Τιηθά θαηαζθεπήο 
Σν πιέμηκν κε βειφλεο είλαη κηα ηέρλε πνπ επηπρψο καζαίλεηε αξθεηά εχθνια θαη απηφ γηαηί 

ππάξρνπλ 4-5 βαζηθέο ηερληθέο πάλσ, απαξαίηεηεο λα ηηο γλσξίδεηε πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζηδφκαζηε γηα λα πιέμνπκε απιά πιεθηά φπσο θαζθφι, ζθνπθηά, ζάιη, εζάξπεο,  θνπβέξηεο 

θηι. Όιεο νη ππφινηπεο ηερληθέο είλαη ζπλδπαζκφο απηψλ γηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πην 

πνιχπινθα αιιά θαη φκνξθα πιεθηά φπσο πνπιφβεξ, δαθέηεο, βξεθηθά ξνπραιάθηα θηι. 

Πεξίπνπ φπσο θαη ζην βεινλάθη. 

 

Απαξαίηεηα ζχλεξγα  

 

1. Βειφλεο πιεμίκαηνο                            
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2. Κπθιηθέο βειφλεο πιεμίκαηνο 

 

 
3. Βειφλεο κε θνηζίδα 

 

 
4. Καιηζνβειφλεο 

 
 

5. Παξακάλα ζπγθξάηεζεο πφλησλ  
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6. Stitch markers  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σηκέο πιηθώλ  
 

 

  

  
Βειόλεο Πιεμίκαηνο Ξύιηλεο (Baboo) 

3,00€ 
 

http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=51
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=51
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Βειόλεο Πιεμίκαηνο Ίζηεο Αινπκηλίνπ 

3,00€ 
 

 

Βεινλάθη Γηα Νήκα (Σζηγγειάθη) 

2,50€ 
 

 

  
Βεινλάθη Γηα Γαληέια 

1,20€ 
 

http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=49
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=47
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=46
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=49
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=47
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=46
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Απνρλνπδνηήο Mini 

 

6,90€ 
 
 

 

  
Γάληδνο Πιεμίκαηνο 

2,20€ 
 

 

 

 

Πιέμηκν θαη ςπρνινγία 
 
Ο ξόινο ηνπ πιεμίκαηνο ζηελ ςπρνινγία  
 
 
Έπεηηα απφ πνιιέο δεθαεηίεο ζηελ αθάλεηα, ην πιέμηκν θαη ην βεινλάθη έρνπλ επαλέιζεη ζηε 
κφδα – θαη φρη κφλν κεηαμχ ησλ γηαγηάδσλ. Πξφζθαηε έξεπλα ζηηο ΖΠΑ έδεημε φηη κία ζηηο ηξεηο 
γπλαίθεο 25 έσο 35 εηψλ έρεη αξρίζεη λα καζαίλεη πιέμηκν, ελψ αθφκα θαη άλδξεο θαη παηδηά 
ζρνιηθήο ειηθίαο αζρνινχληαη κε απηφ. 
    Σα νθέιε πνπ κπνξεί θαλείο λα απνθνκίζεη είλαη πνιιά θαη πνηθίια. Ο Γξ Υέξκπεξη 
Μπέλζνλ, θαζεγεηήο Φπρνζσκαηηθήο Ηαηξηθήο ζην Παλεπηζηήκην Υάξβαξλη, ιέεη ζηελ 
εθεκεξίδα «Νηνπ Γηνξθ Σάηκο» φηη ε κνλνηνλία ησλ θηλήζεσλ θαη ε ζπγθέληξσζε πνπ απαηηείηαη 
πξνθαινχλ ραιάξσζε φπσο απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ δηαινγηζκφ θαη ηε γηφγθα. Έηζη, φηαλ 
θάπνηνο πεξάζεη απφ ην ζηάδην ηνπ αξράξηνπ, ην πιέμηκν θαη ην βεινλάθη κπνξεί λα 

http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=727
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=742
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=727
http://www.sofiadis.com.gr/index.php?route=product/product&path=1_10&product_id=742
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ειαηηψζνπλ ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ θαη ηελ αξηεξηαθή ηνπ πίεζε θαη λα κεηψζνπλ ηα επηβιαβή 
επίπεδα ηεο νξκφλεο ηνπ ζηξεο, ηεο θνξηηδφιεο, ζην αίκα ηνπ.  
   Ζ Κάξελ Εάηια Υέηο, εηδηθή ζε ζέκαηα πξνζσπηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (life coach) ζην Σνξφλην, 
εθαξκφδεη πξνγξάκκαηα πιεμίκαηνο φπσο ην Knit to Quit πνπ βνεζνχλ ηνπο θαπληζηέο λα 
απαιιαγνχλ απφ ην ηζηγάξν ή πξνγξάκκαηα φπσο ην Knit to Heal πνπ βνεζνχλ ηνπο αζζελείο 
λα αληηκεησπίζνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα, φπσο ε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ή ε ζνβαξή αζζέλεηα 
ελφο νηθείνπ ηνπο. 
ρνιεία θαη θπιαθέο ζην Μέξηιαλη θαη αιινχ, εμάιινπ, πνπ έρνπλ θαζηεξψζεη πηινηηθά 
πξνγξάκκαηα πιεμίκαηνο, αλαθέξνπλ φηη αζθνχλ θαηεπλαζηηθή επίδξαζε θαη βειηηψλνπλ ηηο 
θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Δηδηθά ζηνπο καζεηέο, ε αθνινχζεζε ησλ νδεγηψλ γηα πνιχπινθα 
εξγφρεηξα, έρεη δηαπηζησζεί φηη βειηηψλεη θαη ηε δεμηφηεηα ζηα καζεκαηηθά. 

Τπάξρνπλ επίζεο πξνζσπηθέο καξηπξίεο αλζξψπσλ πνπ θαηφξζσζαλ λα αδπλαηίζνπλ 
πιέθνληαο, αθνχ ηα ρέξηα θαη ην κπαιφ ηνπο ήηαλ απαζρνιεκέλα θαη έηζη απέθεπγαλ ην θαγεηφ 
απφ αλία. Δπηπιένλ, κειέηε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Βξεηαληθήο Κνινκβίαο πνπ δηεμήρζε ην 
2009 ζε 38 γπλαίθεο κε λεπξνγελή αλνξεμία έδεημε φηη ην πιέμηκν ηηο βνεζνχζε ζεκαληηθά: ην 
74% δήισζαλ φηη θαηαπξάπλε ηνπο θφβνπο ηνπο θαη ηηο εκπφδηδε λα αζρνινχληαη ζπλερψο κε 
ην πξφβιεκά ηνπο. 
Σν πιέμηκν κπνξεί λα έρεη θαη ζεξαπεπηηθή αμία, φπσο αλαθέξεη ε αγγιίδα ζχκβνπινο επεμίαο 
(wellness coach) Μπέηζαλ Κφθξρηι, απφ ην Μπαζ. ε έξεπλέο ηεο αλαθάιπςε φηη 54% 
εζεινληψλ κε θαηάζιηςε ληψζνπλ επηπρηζκέλνη ή πνιχ επηπρηζκέλνη φηαλ πιέθνπλ, ελψ άηνκα 
πνπ βαζαλίδνληαη απφ ρξφληνπο πφλνπο θαηνξζψλνπλ λα απνζπάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ 
απηνχο θαη λα κεηψζνπλ ηελ αληίιεςή ηνπο, κε απνηέιεζκα θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. 

Δπλνεί θαη ηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία 
Αθφκα πην ελδηαθέξνπζα είλαη κειέηε ηνπ 2011 πνπ έδεημε φηη δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην πιέμηκν 
κπνξεί λα απνηξέςνπλ ηελ εθθχιηζε ησλ λνεηηθψλ δεμηνηήησλ ιφγσ ειηθίαο. Δπηζηήκνλεο απφ 
ηελ Κιηληθή Μάγην, ζην Ρφηζεζηεξ ηεο Μηλεζφηα, αμηνιφγεζαλ 1.321 εζεινληέο 70 έσο 89 εηψλ 
θαη δηαπίζησζαλ πσο φζνη είραλ ρφκπη 
ην πιέμηκν είραλ κεησκέλεο πηζαλφηεηεο λα πάζρνπλ απφ ήπηα λνεηηθή δηαηαξαρή θαη απψιεηα 
κλήκεο, θάηη πνπ δελ ίζρπε γηα φζνπο δηάβαδαλ ή έπαηδαλ κνπζηθά φξγαλα. 

Ζ ξπζκηθή θαη επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία ηνπ πιεμίκαηνο είλαη αγρνιπηηθή, αλαθνπθηζηηθή 
θαη ηδηαίηεξα επσθειήο γηα ηνλ εγθέθαιν. Γελ είλαη ηπραίν πνπ πνιινί απνθαινχλ ην πιέμηκν ηε 
λέα γηφγθα.  
ε κηα κειέηε ζε 3545 knitters πνπ έγηλε ζηε κεγάιε Βξεηαλία απφ ηνλ Betsan Cork hill ελ είδεη 
ελαιιαθηηθήο ζεξαπείαο, πάλσ απφ ηνπο κηζνχο αλέθεξαλ φηη ήηαλ ―ηδηαίηεξα επηπρείο‖ κεηά 
απφ ζπλεδξίεο πιεμίκαηνο. Κάπνηνη απφ απηνχο αλαθέξνπλ φηη πιέθνπλ απνθιεηζηηθά γηα 
ιφγνπο ςπρηθήο πγείαο. 
Ζ κειέηε απνδεηθλχεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ πιεμίκαηνο θαη ηεο θαηλφκελεο 
ςπρηθήο δηάζεζεο. Όζνη έπιεθαλ πάλσ απφ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα είραλ ηα ρακειφηεξα 
πνζνζηά άγρνπο, θαη ηα πςειόηεξα πνζνζηά απηνπεπνίζεζεο, εξεκίαο θαη επηπρίαο. 
 
 

Σα δέθα νθέιε από ην πιέμηκν καδί κε θίινπο πνπ βειηηώλνπλ ην κπαιό θαη ηελ δσή. 
 

1. Σν κπαιφ αλαγθάδεηαη λα ζθεθηεί θαη λα ιχλεη πξνβιήκαηα 

2. Κνηλσληθή δηθηχσζε 

3. Απηνζπγθέληξσζε 

4. Βειηίσζε ηνπ ζπγρξνληζκνχ καηηνχ θαη ρεξηνχ, αληίιεςε ηνπ ρψξνπ θαη αλάπηπμε επηδεμηφηεηαο 

5. Μάζεζε θαη δηδαζθαιία 

6. Άζθεζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο ζθέςεο λα εζηηάδεη ζε θάηη 
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7. Δλζάξξπλζε ηεο ελεξγήο δξαζηεξηφηεηαο 

8. Γίλεη ην αίζζεκα ηεο ππεξεθάλεηαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο 

9. Γηδάζθεη ππνκνλή θαη επηκνλή 

10. Γηεπθνιχλεη ηελ κλήκε 

χκθσλα κε ηελ Corkhill, αθφκε θαη ν Άικπεξη Ατλζηάηλ ήηαλ γλσζηφ φηη έπιεθε φηαλ ήζειε λα 

εξεκήζεη ην κπαιφ ηνπ θαη λα ζθεθηεί θαζαξά. 
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