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Α’ ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΧΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τι είναι η τρίχα;
Ποια τα στάδια της;
Πώς ασπρίζουν τα μαλλιά;;



Τι είναι η τρίχα;
 Η τρίχα είναι νηματοειδές βιολογικό υλικό που 

φύεται από το δέρμα και λειτουργεί ως πλήρες 

όργανο.

 Αποτελείται από την πρωτεΐνη κερατίνη. 

 Χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες τριχών:

1) τις τελογενείς, που είναι παχιές και μακριές

2) τις χνοώδεις, που είναι λεπτές και κοντές και 

αποτελούν το χνούδι.

 Υπάρχουν στο σώμα μας  5 εκατομμύρια τρίχες. 



Ποια τα στάδια της 
τρίχας;
Η τρίχα έχει έναν κύκλο ζωής που χωρίζεται σε 3 στάδια:  

 Το αναγενές στάδιο: κατά το οποίο η τρίχα μεγαλώνει και έχει 

διάρκεια 

2-6 χρόνια. 

 Το καταγενές στάδιο: που αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο, όπου η 

τρίχα 

δεν μεγαλώνει άλλο και έχει διάρκεια 2 εβδομάδες.                  

 Το τελογενές στάδιο: που αρχίζει από το σημείο όπου η τρίχα 

απόκτησε το μεγαλύτερο δυνατό της μήκος και διαρκεί μέχρι τη 

στιγμή 

που θα πέσει.



Πώς ασπρίζουν τα μαλλιά 
μας;

Τα μαλλιά και οι τρίχες μας ασπρίζουν λόγω μείωσης 
μιας χρωστικής ουσίας στην τρίχα.
Η τρίχα από μόνη της είναι άσπρη, αλλά πριν βγει, 
παίρνει το χρώμα της από μία ουσία που ονομάζεται 
μελανίνη.
Το φυσικό χρώμα των μαλλιών μας θα δημιουργηθεί 
από τον τύπο και την ποσότητα της μελανίνης που θα 
χρησιμοποιηθεί, που έχει προκαθοριστεί από το DNA 

μας. 
Έτσι ανάλογα την περίπτωση, οι τρίχες και τα μαλλιά, 

σε 
άλλους θα είναι μαύρες, σε άλλους ξανθές, κλπ.



Β’ ΜΕΡΟΣ : ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Τριχόπτωση
Αλωπεκία
Πιτυρίδα
Άλλες ασθένειες της τρίχας



Τριχόπτωση
Η τριχόπτωση και η υποτρίχωση οφείλονται σε 
διάφορους παράγοντες, όπως: 
η ανδρογενετική αλωπεκία, 
η μυκητιασική λοίμωξη, 
τα τραύματα, 
οι διατροφικές ανεπάρκειες και 
οι αυτοάνοσες ασθένειες, όπως η γυροειδής 
αλωπεκία. 

Η τριχόπτωση  μπορεί και να εκδηλωθεί και σε 
συνολική και μερική απώλεια των τριχών στο 
κεφάλι.



Σημάδια και συμπτώματα
Τα συμπτώματα της τριχόπτωσης:
απώλεια μαλλιών
πιτυρίδα
δερματικές βλάβες και ουλές 
     Τα πρώτα σημάδια της τριχόπτωσης 
είναι συχνά περισσότερες τρίχες από ότι 
το συνηθισμένο στην βούρτσα μετά το 
βούρτσισμα ή στη μπάνιο μετά το 
λούσιμο. 



Πως ακριβώς προκαλείται η 
τριχόπτωση;
Σε περιπτώσεις κληρονομικής προδιάθεσης, 

τα τριχοθυλάκια του κεφαλιού είναι 
επιρρεπή και ευαίσθητα στην παρουσία της 
ορμόνης που παράγει την τεστοστερόνη. 

Η τεστοστερόνη, μέσω της επίδρασης ενός 
ενζύμου μετατρέπεται σε DHT, η οποία 
εισέρχεται στα τριχοθυλάκια και προκαλεί 
μεταβολές στα κύτταρα. 

Ως αποτέλεσμα, τα τριχοθυλάκια 
συρρικνώνονται βαθμιαία και άλλα 
αδυνατούν να παράγουν υγιή μαλλιά. 
Παράγουν όλο και μικρότερες σε διάμετρο 
και μήκος τρίχες. Έτσι, λοιπόν, επέρχεται 
βαθμιαία η τριχόπτωση. 



Πως ακριβώς προκαλείται η 
τριχόπτωση;



Πιτυρίδα
Η πιτυρίδα διακρίνεται σε :
Ξηρή πιτυρίδα: 
Προκαλείται από τη διαδικασία ανανέωσης και απολέπισης 
όταν γίνεται με  γρηγορότερους ρυθμούς από το 
φυσιολογικό δημιουργόντας κομμάτια μεγέθους 2 ως 3 χιλ. 
Λιπαρή πιτυρίδα: 
Τα κομμάτια της ξηρής πιτυρίδας περιβάλλονται από 
λιπαρές εκκρίσεις του στεαγόνου αδένος και γίνονται όλο 
και πιο μεγάλα, βαριά και λιπαρά, δημιουργώντας λιπαρό 
στρώμα στο κεφάλι. 

Η ξηρή πιτυρίδα θεραπεύεται με αντιπιτυριδικά σαμπουάν 
ενώ η λιπαρή την βοήθεια χρειάζεται του δερματολόγου.



Πιτυρίδα
Χαρακτηριστικά:
Φαγούρα-ξεφλούδισμα δέρματος, που προκαλεί λευκές 

αντιαισθητικές νιφάδες.                                                         
   

Αίτια: 
H ξηροδερμία
Το ερεθισμένο λιπαρό δέρμα 
Το ανεπαρκές λούσιμο
Η ευαισθησία σε διάφορα προϊόντα  και οι μυκητιάσεις.        

 

Αντιμετώπιση: 
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται η ιατρική 

φροντίδα, με αντιπιτυριδικά σαμπουάν υποχωρεί. Οι πιο 
επίμονες περιπτώσεις ανταποκρίνονται στα ειδικά 
φαρμακευτικά σαμπουάν.



Άλλες ασθένειες της 
τρίχας
Τριχοφάγος:
 Μεταδοτική ασθένεια, που οφείλεται ψυχολογικούς παράγοντες ή στο 
μικρόβιο Αχώρ ή Αχώριον. 

Ψωρίαση: 
 Ίδια συμπτώματα με τον τριχοφάγο όμως προκαλείται από διαφορετικά 
μικρόβια. Εμφανίζεται με σπυράκια με πύον και χρήζει ιατρικής φροντίδας. 

Σπάσιμο τρίχας:  
 Οφείλεται στην κατάχρηση αλκαλικών προϊόντων (π.χ. αμμωνίας) που 
δημιουργεί διόγκωση με αποτέλεσμα η τρίχα να σπάσει. 

Ψαλίδα: 
 Διακρίνεται με σκίσιμο της τρίχας στην άκρη συνήθως σε μακριά μαλλιά. 
 Αιτίες--> συχνό και δυνατό βούρτσισμα, το λούσιμο με χημικά σαμπουάν,  
καθώς και το ηλεκτρικό πιστολάκι. Θεραπεύεται με κόψιμο ή κάψιμο του 
μέρους των μαλλιών που έχει προσβληθεί από αυτή .

Φθειρίαση (του τριχωτού της κεφαλής):
 Είναι παρασίτωση του δέρματος προκαλείται από τις φθείρες (ψείρες) στην 
προσχολική και εφηβική ηλικία. Προκαλεί κνησμό (φαγούρα), ερεθισμό και 
επιμόλυνση του δέρματος. Για την αντιμετώπισηκυκλοφορούν διάφορα 
αντιφθειριακά σαμπουάν και λοσιόν που μπορούμε να προμηθευτούμε από τα 
φαρμακεία.



Γ’ ΜΕΡΟΣ : ΚΟΥΡΕΜΑ-ΞΥΡΙΣΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εργαλεία κουρέματος
Η ιστορία του κουρέματος
Είδη κουρέματος
Κάθε πότε πρέπει να 

κουρευόμαστε
Η ιστορία του ξυρίσματος
 Τρόποι ενός σωστού ξυρίσματος



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 
1) Παραδοσιακό ξυράφι: 
είναι ένα ξυράφι που διπλώνεται σε λαβή
αποτέλεσε το βασικό εργαλείο αντρικού 

ξυρίσματος για αιώνες.
Το ξύρισμα με παραδοσιακό ξυράφι απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή και αρκετά μεγάλο χρόνο 
εκμάθησης.  



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 
2) Ψαλίδι: 
είναι χειροκίνητο ,εργαλείο που 

χρησιμοποιείται για την κοπή 
μαλακών εύκαμπτων υλικών. 

η συνήθης κατασκευή του αποτελείται 
από δύο κινητά σιδερένια ή ατσάλινα 
σκέλη, τα οποία είναι ενωμένα 
περίπου στο μέσο τους με ένα 
σταθερό σύνδεσμο.

  



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ 
3) Κουρευτική μηχανή:
  είναι συσκευή που χρησιμοποιείται για το 

κούρεμα των μαλλιών ανθρώπων και ζώων, 
συνήθως σε κοντό μήκος. 

η πρωτόγονη αυτή μηχανή αντικαταστάθηκε 
από την ηλεκτρική κουρευτική μηχανή, που 
χρησιμοποιείται και για οικιακή χρήση, για 
περιποίηση μαλλιών αλλά και γενιών.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Η ιστορία της κομμωτικής τέχνης ξεκινάει 
από την προϊστορική εποχή. Υπάρχουν 
πολλά ευρήματα που μας το 

επιβεβαιώνουν: 
ξυράφια από πέτρα, 
χτένια από κόκκαλα ζώων και 
ζωγραφικές παραστάσεις. 
Οι άνθρωποι τότε φρόντιζαν και 
διακοσμούσαν τόσο τα μαλλιά και το 
πρόσωπο όσο και το υπόλοιπο σώμα.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ:
 Στην αρχαία Αίγυπτο έδιναν πολύ μεγάλη σημασία 

στον καλλωπισμό.
 Οι γυναίκες έκοβαν τα μαλλιά τους σε ίσια γραμμή, 

στο ύψος περίπου του ώμου ή τα έπλεκαν σε μικρές 
κοτσίδες.  Επίσης τοποθετούσαν συχνά στο κεφάλι 
τους, περούκες με ίσιο κούρεμα καρέ. 

 Οι άντρες είχαν το κεφάλι τους ξυρισμένο 
και  φορούσαν ένα είδος ανυψωμένου σκούφου από 
δέρμα ή μαλλί. 

 Τα παιδιά άφηναν μόνο μια τούφα μακριά στην 
κορυφή του κεφαλιού, που την έκοβαν κατά την 
εφηβεία.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:
Στην αρχαία Ελλάδα υπήρξε το λίκνο του 

πνεύματος και του πολιτισμού, καθώς 
επίσης και της ομορφιάς. 

Οι άντρες είχαν μακριά κόμη με βοστρύχους 
που έφταναν ως την μέση. 

Οι γυναίκες έπλεκαν τα μαλλιά  σε μορφή 
στεφανίου ή γύρω από τη μέση τους.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ:
 Κατά τους ελληνιστικούς 

χρόνους τα μαλλιά των 
αντρών ήταν κοντά με 
εξαιρέσεις τους φιλόσοφους 
και τους αριστοκράτες.

 Τα μαλλιά των γυναικών 
ήταν χτενισμένα μακριά και 
άλλοτε μαζεμένα, δεμένα με 
ιμάντες σε μορφή κότσων.

 Οι Αθηναίοι της εποχής, 
είχαν δούλους ειδικά για να 
τους φροντίζουν τα μαλλιά 
και το υπόλοιπο σώμα, να 
τους ντύνουν και να τους 
διακοσμούν. 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ:
 Στην αρχαία Ρώμη οι γυναίκες ανάλογα με την ώρα της 

ημέρας, φορούσαν περούκες σε διάφορες μορφές και 
χρώματα. Οι άντρες είχαν συνήθως κοντά μαλλιά, με μυτάκια 
κοντά στο πρόσωπο.

ΒΥΖΑΝΤΙΟ:
 Στο Βυζάντιο οι γυναίκες είχαν τα μαλλιά τους κοντά και  

κουρεμένα σε στρογγυλό σχήμα που πλαισίωναν το πρόσωπο. 
Αντίστοιχα τα μακριά μαλλιά τα έπλεκαν σε κοτσίδες γύρω 
από το κεφάλι σαν στεφάνι.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
Οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες ξύριζαν το κεφάλι 

τους, εκτός το πίσω μέρος του κεφαλιού οπού 
άφηναν μια κοτσίδα. Οι Γκέισες φορούσαν  
περίτεχνες διακοσμημένες περούκες.   

Οι Ινδιάνοι είχαν μακριά μαλλιά ως ένδειξη  
δύναμης και θάρρους με διακόσμηση από 
φτερά.  

Οι Εβραίοι άφηναν μακριά μαλλιά πλεγμένα σε 
βοστρύχους, ξύριζαν όμως το κεφάλι τους, όταν 
είχαν πένθος.

Οι Ινδοί άφηναν μακριά μαλλιά και γενειάδα την 
οποία μερικές φορές έβαφαν.  

Στην Αφρική οι περισσότερες φυλές ξύριζαν τα 
κεφάλια τους δημιουργώντας έτσι, περίτεχνα 
σχέδια.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ

Στις αρχές του Μεσαίωνα τα μαλλιά ήταν 
κοντά κουρεμένα, βαμμένα ξανθά ή 
κόκκινα. Οι γυναίκες τα μακριά μαλλιά τα 
κάλυπταν με πέπλο και ψηλό καπέλο, το 
οποίο  είχε σχήμα κώνου.

Στο τέλος του Μεσαίωνα μόνο στην 
υψηλή κοινωνική τάξη είχαν οι γυναίκες τα 
μαλλιά τους μακριά με μπούκλες, πλεγμένα 
με μαργαριτάρια και αλλά κοσμήματα, οι 
δε ευγενείς κύριοι άφηναν μούσι.

Στην Αναγέννηση οι γυναίκες 
τοποθετούσαν τόκα βελούδινη και διάφορα 
εντυπωσιακά στολίδια στα μακριά μαλλιά 
τους, δημιουργώντας ιδιαίτερα 
χτενίσματα, ενώ τα μαλλιά των αντρών 
ήταν κουρεμένα κοντά.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
Τον 17ο αιώνα τα μαλλιά των γυναικών ήταν 

μακριά με μικρές αφέλειες στο μέτωπο.
Τον 18ο αιώνα το χτένισμα των γυναικών άλλαξε, 

κρεπάριζαν τα μαλλιά τους πολύ, προσθέτοντας 
όγκο στο επάνω σημείο του κεφαλιού, χτενίζοντας 
τα, προς τα πίσω.

Τον 19ο αιώνα όπου είναι και η εποχή του 
ρομαντισμού τα μαλλιά ήταν πάντα όμορφα 
χτενισμένα με προσεγμένες μπούκλες ή 
περίτεχνους κότσους.

Τον 20ο αιώνα, κατά το 1920 μέχρι το 1930 τα 
γυναικεία μαλλιά ήταν κοντά, κυματιστά ή ίσια με 
φράντζα. Το χρώμα της μόδας στα μαλλιά ήταν το 
μαύρο.



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
Το 1945 μέχρι το 1955 τα 

μαλλιά είναι μακριά και σγουρά 
με όγκο ή μπούκλες στο 
μέτωπο, επίπεδα από την 
κορυφή και κάτω, σγουρά στον 
αυχένα.

Το 1955 μέχρι 1960 τα μαλλιά 
είναι χτενισμένα σε σινιόν, 
ενώ μετά το 1960 έως το 
1975 ξαναεμφανίζονται οι 
περούκες.

Από το 1975 έως και 
σήμερα η ιστορία της 
 κομμωτικής τρέχει με 
ταχύτατους ρυθμούς. Οι 
κομμώσεις ποικίλουν και 
 προσαρμόζονται στην 
προσωπικότητα του κάθε 
ατόμου.



ΕΙΔΗ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΡΙΚΑ:
 Κλασσικό κούρεμα
 Κοντό σβηστό μοντέρνο
 Κοντό φιλαριστό
 Μακρύ φιλαριστό
 Flat top

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ:
 Μακρύ σε ίσια γραμμή
 Μακρύ φιλαριστό
 Ίσιο καρέ (γαλλικό)
 Κοντό καρέ φιλαριστό
 Μοντέρνο καρέ σε μύτη
 Μακρύ Οβάλ
 Κοντό Οβάλ
 Κοντό φιλαριστό

                 



Για να καταφέρουμε να έχουμε υγιή και όμορφα 
μαλλιά καλό είναι να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα 
που επιβάλλει το μήκος τους.

Έτσι όταν έχουμε ένα μοντέρνο, κοντό κούρεμα που 
θέλουμε να διατηρήσουμε το μήκος του, χρειάζεται 
να τα κουρεύουμε περίπου μια φορά το μήνα, έτσι 
ώστε να μην χάσει το σχήμα του.

Εάν έχουμε μεσαίου μήκους μαλλιά τότε τα 
κουρεύουμε κάθε δύο μήνες περίπου, με σκοπό να 
διατηρήσουμε τις άκρες τους υγιείς.

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΚΟΥΡΕΥΟΜΑΣΤΕ



ΞΥΡΙΣΜΑ
Σε ποια σημεία του σώματος ξυριζόμαστε-
αποτριχωνόμαστε;

Γυναίκες:
μασχάλη
πόδια

Άνδρες:                              
μασχάλη
πόδια
μούσια-μουστάκι
στήθος
κεφάλι
γεννητικά όργανα
ηβικό τρίχωμα
κοιλιά 
μουστάκι                                             



Η ιστορία του ξυρίσματος 
Η ιστορία του ανθρώπου με το ξύρισμα και 
την αφαίρεση τριχών μας πηγαίνει πολύ 
πίσω στο χρόνο!

Ήδη από το 4000 π.Χ. οι γυναίκες 
χρησιμοποιούσαν ουσίες, όπως αρσενικό και 
ασβέστη, για να έχουν το επιθυμητό 
αποτέλεσμα. 

Οι Αιγύπτιοι αφαιρούσαν όλες τις τρίχες 
του σώματός τους πλήρως. Η μη ύπαρξη 
τριχών αποθάρρυνε τη διάδοση ασθενειών 
και παρασίτων, όπως οι ψείρες και άλλα 
μικροσκοπικά έντομα.



Η ιστορία του ξυρίσματος 
Όσο για τους άντρες είναι αδύνατον να 

γνωρίζουμε ποιοι ήταν οι πρώτοι άντρες που 
ξύρισαν τα γένια τους... 

Η ιστορία αρχίζει κατά τη διάρκεια της Λίθινης 
Εποχής, οπου ζωγραφιές δείχνουν τον άνθρωπο 
να χρησιμοποιεί κοχύλια, για να αφαιρέσει 
ανεπιθύμητες τρίχες. Λεπίδες από πυριτόλιθο 
πιστεύεται ότι ήταν τα πρώτα ξυραφάκια.

Ο Μέγας Αλέξανδρος πιστεύεται ότι εισήγαγε την
πρακτική του ξυρίσματος στην αρχαία Ελλάδα περί 
το 300 π.Χ.



Τρόποι ενός σωστού ξυρίσματος
 Να χρησιμοποιείτε φρέσκα ξυραφάκια. Τα ξυραφάκια 

που έχουν χρησιμοποιηθεί πολλές φορές δεν κόβουν το 

ίδιο καλά και αναπτύσσουν βακτήρια. 

 Να ξυρίζεστε στην φορά που βγαίνουν οι τρίχες. 

 Να το κάνετε με μικρές, προσεκτικές κινήσεις και 

χωρίς πολλές επαναλήψεις σε κάθε σημείο.

 Να ξυρίζεστε τη νύχτα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας 

είναι πιο πιθανό να ιδρώσετε και να έρθει το δέρμα σας 

σε επαφή με βακτήρια και τοξίνες από τον αέρα. 

 Να ξυρίζεστε καθώς κάνετε ντους. Ακόμα και όταν 

βρέχετε το δέρμα σας πριν το ξύρισμα, οι τρίχες δεν 

έχουν αρκετό χρόνο να μαλακώσουν και να είναι πιο 

εύκολο να κοπούν. 



Σε ποια σημεία του σώματος 
ξυριζόμαστε-αποτριχωνόμαστε;

• Άνδρες:                              
μασχάλη
πόδια
μούσια-μουστάκι
στήθος
κεφάλι
γεννετικά όργανα
ηβικό τρίχωμα



Σε ποια σημεία του σώματος 
ξυριζόμαστε-αποτριχωνόμαστε;

• Γυναίκες:
μασχάλη
πόδια
μπικίνι 
γενετικά όργανα
κοιλιά
μουστάκι (πρόσωπο)
φρύδια



Εργαλεία

• Άνδρες-Γυναίκες 
Φαλτσέτα(μόνο άνδρες)
ξυραφάκι
τσιμπιδάκι φρυδιών 
ξυριστική μηχανή
αποτριχωτική μηχανή
χαλάουα
κερί(ταινιές, ζεστό κερί)
ριζική αποτρίχωση(καύση τρίχας με βελόνα στο 
πρόσωπο κυρίως)
laser
κλωστή



Από πότε ο άνθρωπος άρχισε να αποτριχώνεται;

• Οι Γυναίκες...
Στη Ρώμη το 500 π.Χ οι γυναίκες άρχισαν να χρησιμοποιούν ελαφρόπετρες 
και μια πρωτόγονη μορφή ξυραφιού για την αφαίρεση τριχών.
Άλλες πηγές αναφέρουν ότι  ήδη από το 4000 π.Χ. οι γυναίκες 
χρησιμοποιούσαν επικίνδυνες ουσίες, όπως αρσενικό και ασβέστη, για να 
έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
στην πιο σύγχρονη εποχή
Το Μάιο του 1915 το περιοδικό Harper’s Bazaar δημοσίευσε μια διαφήμιση, 
που έδειχνε ένα νεαρό μοντέλο που φορούσε ένα αμάνικο φόρεμα και είχε και 
τα δυο της χέρια πάνω από το κεφάλι της. Μέχρι τότε, η μόδα και οι κανόνες 
ευπρέπειας πρόσταζαν οι γυναίκες να καλύπτουν το σώμα τους μέχρι τον 
καρπό και μέχρι τον αστράγαλο. Επομένως ένα φόρεμα που εξέθετε τα χέρια 
μέχρι τις μασχάλες ήταν κατά κάποιο τρόπο επαναστατικό! Ακολούθησαν 
πολλές στρατηγικές μάρκετινγκ για να προσελκύσουν τις γυναίκες στη «νέα 
μόδα» του ξυρίσματος.
Φυσικά, η «μανία» αυτή βρήκε το δρόμο της και στις μεσαίες και κατώτερες 
τάξεις, με πιο αργό ρυθμό μεν, αλλά καθώς τα αμάνικα φορέματα άρχισαν να 
γίνονται πιο δημοφιλή, το ίδιο συνέβη και με τη νέα μόδα της αφαίρεσης των 
τριχών.



Από πότε ο άνθρωπος άρχισε να 
αποτριχώνεται;

• Περνώντας στους άντρες
Είναι σχεδόν βέβαιο, ότι η ιστορία αρχίζει κατά τη διάρκεια της Λίθινης 
Εποχής, όπου οι ζωγραφιές των σπηλαίων δείχνουν τον άνθρωπο του 
Νεάντερταλ να χρησιμοποιεί κοχύλια, ως τσιμπιδάκια για να αφαιρέσει 
ανεπιθύμητες τρίχες.
Οι λεπίδες από πυριτόλιθο που πιστεύεται ότι ήταν τα πρώτα ξυραφάκια μιας 
χρήσεως καθώς η κοφτερή άκρη τους σύντομα χαλούσε- χρονολογούνται από 
το 30.000 π.Χ.
Υπάρχουν στοιχεία ακόμη που δείχνουν ότι οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ξύριζαν τα 
μούσια τους τόσο για θρησκευτικούς, όσο και για αισθητικούς λόγους.
Η διαδικασία του ξυρίσματος ήταν πολύ σημαντική για τους αρχαίους 
Αιγυπτίους, καθώς η ύπαρξη τριχών αποτελούσε ένδειξη προσωπικής 
παραμέλησης.
Ο Μέγας Αλέξανδρος πιστεύεται ότι εισήγαγε την πρακτική του ξυρίσματος 
στην αρχαία Ελλάδα περί το 300 π.Χ., κι ακόμη κι αν ο ρόλος του ως προς 
αυτό έχει υπερεκτιμηθεί, σίγουρα βοήθησε πολύ στην εξάπλωση της.



Κάνεις αποτρίχωση;

Γύναικες

• Το 96% απάντησε ΝΑΙ
Το 4% απάντησε ΟΧΙ

Άντρες

• Το 81% απάντησε ΝΑΙ
Το 19% απάντησε ΟΧΙ



Τι εργαλεία χρησιμοποιείς;

Γυναίκες 

• Ξυράφι 62%
Κερί 18%
Μηχανή 15%
Άλλο 5%

Άντρες 
• Ξυράφι 79%

Κερί 0%
Μηχανή 18%
Άλλο 3%



Πόσο συχνά;

Γυναίκες

• Μια φορά τη βδομάδα 
20%
Τουλάχιστον 2-3 
φορές τη βδομάδα 
65%
Μία φορά το μήνα 
10%
Άλλο 5%

Άντρες 
• Μια φορά τη βδομάδα 

70%
Τουλάχιστον 2-3 
φορές τη βδομάδα 
15%
Μία φορά το μήνα 5%
Άλλο 10%



Για ποιο λόγο;

Γυναίκες

• Ομορφιά-Αισθητικούς 
λόγους 90%
Υγείας 4%
Αθλήματος  6%
Άλλο 0%

Άντρες 

• Ομορφιά-Αισθητικούς 
λόγους  85%
Υγείας 5%
Αθλήματος  10%
Άλλο 0%



Πώς προτιμάτε τους 
άντρες;

• Έχει απαντηθεί μόνο από κορίτσια

Ξυρισμένους 54%
Αξύριστους 46%



Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα 
τριχοφυΐας. Αν ναι σας ενοχλεί αυτό;

• Ναι 30%
• Όχι 70%

• Σας ενοχλει αυτό;
• Ναι 87%
• Όχι 13%
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