
Το επάγγελμα των ονείρων μου  

είναι  

το επάγγελμα της μαμάς μου!!! 
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Για το διαγωνισμό 



Κομμωτική!!!! 

• Μαλλιά, νύχια, ομορφιά, μόδα…. 

Η εικόνα μιλάει πρώτη! 

Τα πρότυπα ομορφιάς έχουν μεγάλη δύναμη! 

Και η επαγγελματική πορεία διαγράφεται λαμπρή! 



Θεωρία! 

• Κούρεμα είναι το κόψιμο των μαλλιών ενός ανθρώπου ή ζώου. Γίνεται συνήθως από 

επαγγελματίες κουρείς και κομμώτριες σε κομμωτήρια ή κουρεία, αλλά και στο σπίτι με 

τη χρήση ψαλιδιού ή κουρευτικών μηχανών. Σε αρκετούς επαγγελματικούς χώρους το 

κούρεμα των μαλλιών της κεφαλής σε κοντό μήκος επιβάλλεται, όπως π.χ. στους 

στρατιωτικούς. Άλλες φορές επιβάλλεται για λόγους υγείας, όπως για παράδειγμα όταν 

στο τριχωτό αναπτυχθούν ψείρες.  



Από την αρχαιότητα…. 

• Ιστορικά παρατηρούμε τη γυναίκα αλλά και τον άντρα να δίνουν μεγάλη 

σημασία στα μαλλιά, να φροντίζουν την κόμη τους (από την αρχαία Αίγυπτο 

που εμφανίστηκαν οι πρώτες χτένες, μέχρι και το Βυζάντιο). 

 



Μόδα,  Μόδα,  Μόδα…..   

 

• Το κούρεμα ή κόμμωση γίνεται από άνδρες και γυναίκες και ποικίλλει σε στιλ, ανάλογα με τη μόδα. 

Ειδικότερα, στους άνδρες, από τη δεκαετία του ' 90 έχει επικρατήσει το κοντό κούρεμα αλλά και κάποιοι 

άλλοι τύποι. Αρκετοί είναι αυτοί που κάνουν κούρεμα με την ψιλή. Στις γυναίκες, τα κουρέματα είναι 

επίσης διαφόρων ειδών και μάλλον περισσότερα από αυτά των ανδρών.  

 



Και λίγη ακόμα ιστορία….. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως σε διαδηλώσεις, το κούρεμα έχει λάβει 

χαρακτήρα διαμαρτυρίας ενώ όταν γίνεται με τη βία συνήθως έχει σκοπό τον 

εξευτελισμό, κυρίως των γυναικών, αλλά και των «τέντυ μπόιδων» στην Ελλάδα 

παλαιότερα. 

 



Σήμερα όμως…. 

• Το διαδίκτυο τα κάνει όλα πιο εύκολα!! Διαδικτυακή ενημέρωση, εξυπηρέτηση 

και «ζωντανή» παρουσίαση του επόμενου κουρέματος!!!                                

Μου ταιριάζει; Να το τολμήσω; Ποιο χρώμα να διαλέξω;                             

Για μένα, πριν από μένα η τεχνολογία σκέφτεται!                                         

Και μου αρέσει πολύ! Και χαίρομαι που ζω το 2017 και έχω αυτό το 

καταπληκτικό εργαλείο που λέγεται ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!  Σεμινάρια, εξειδίκευση, 

ιστορία, συνεργασίες, μάρκετινγκ, όλος ο κόσμος με ένα πάτημα του κουμπιού!                                        



Δικτυογραφία 

• Βικιπαίδεια: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7 

• Ιστορία της κομμωτικής: http://ginacoiffures.blogspot.gr/2011/01/blog-post_25.html 

• Κομμωτική τέχνη: 

http://jogo.gr/search.php?q=%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CF%89%CF%84%CE%B

9%CE%BA%CE%B7%20%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%20%CE%B2%CE%B

9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1&qp=&

qc=&sortin 

• Βιογραφία: https://www.sansimera.gr/biographies/470 
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Χριστίνα σβάρνα  

1ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου  

Για το διαγωνισμό : «Δυνατότητες και προοπτικές  του επαγγέλματος  που 

θέλω  να ακολουθήσω  ή των επαγγελμάτων των γονιών μου μέσα από το 

Διαδίκτυο» 


