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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣΤΙΞΙΑΣ  

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
Η ομάδα μας ασχολήθηκε με την ιστορική εξέλιξη του τατουάζ. 

Επιλέξαμε σαν ομάδα την υποκατηγορία αυτή διότι δεν είναι ευρέως 

γνωστό πως η τέχνη του τατουάζ είναι στην πραγματικότητα αρχαία. Η 

έρευνα μας πάνω στον τομέα αυτό μας βοήθησε όχι μόνο  να  

κατανοήσουμε  τον τρόπο με τον οποίο η τέχνη αυτή κατάφερε να 

επιβιώσει μέσα στο χρόνο αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να μάθουμε 

πολλά σχετικά με  διάφορους λαούς με διαφορετικές κουλτούρες. Μαζί 

λοιπόν θα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν και θα ανακαλύψουμε 

από που άρχισε η τέχνη αυτή  και πως συνεχίζει να εξελίσσεται στις 

σύγχρονες κοινωνίες  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  

    1)Από που προέρχεται η λέξη «τατουάζ» 

         -Χάλκινη Εποχή 

 

      2)Κουλτούρα pazyryk 

         - Αίγυπτος 

          -Ιαπωνία και Κίνα  

          -Πολυνησία  

          -Αρχαία Ελλάδα 

 

 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

     -Στερεότυπα για το τατουάζ 
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      ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΣΤΟΡΙΑ  
 

 

-Απο που πρέρχεται η λέξη «τατουαζ» 
 

H λέξη tattoo (τατουάζ) έχει δύο μεγάλα παράγωγα: την πολυνησιακή 

λέξη «ta», που σημαίνει κάτι το εντυπωσιακό, και την ταϊτινή λέξη 

«tatau», που σημαίνει «για να σηματοδοτήσει κάτι». 

 

Η ιστορία του τατουάζ ξεκινάει από τη νεολιθική εποχή, γύρω στο 5000 

π.Χ. και ποικίλλει τόσο πολύ, όσο και οι άνθρωποι που το έχουν. Τα 

τατουάζ δημιουργούνται με την εισαγωγή έγχρωμων υλικών κάτω από 

την επιφάνεια δερμάτων. Το πρώτο τατουάζ πιθανώς δημιουργήθηκε 

από ατύχημα. Κάποιος είχε μια μικρή πληγή και την έτριψε με το χέρι. 

που ήταν βρώμικο με αιθάλη και τέφρα από τη φωτιά. Όταν το τραύμα 

επουλώθηκε, είδαν ότι ένα σημάδι έμεινε μόνιμα. 

Παρά την αυξανόμενη γοητεία των κοινωνικών επιστημών με τατουάζ 

και την τεράστια δημοτικότητα των τατουάζ, δεν υπάρχει μεγάλο 

ιστορικό αρχείο της πρακτικής αυτής. 

  

 

 

                     Η χάλκινη εποχή 
  

Το 1991, ο «otzi, ο άνθρωπος πάγος» γέμισε τα πρωτοσέλιδα των 

εφημερίδων σε όλον τον κόσμο, όταν το κατεψυγμένο σώμα του 

ανακαλύφθηκε σε ένα βουνό μεταξύ Αυστρίας και Ιταλίας (στην 

κοιλάδα otz των Άλπεων). Αυτή είναι η καλύτερα διατηρημένη σορός 

τής εν λόγω περιόδου που έχει βρεθεί. Το δέρμα του φέρει 57 τατουάζ 

του άνθρακα, εκ των οποίων: απλές τελείες και γραμμές κάτω στη 

σπονδυλική στήλη, ένα σταυρό στο εσωτερικό του αριστερού γονάτου, 

έξι ευθείες γραμμές 15 εκατοστών πολύ πάνω από τα νεφρά και πολλές 

παράλληλες γραμμές πάνω στους αστραγάλους. 
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 ο iceman όπως ο ίδιος 

βρέθηκε 

ψηλά στα βουνά η πλάτη του iceman  

ο iceman όπως ο ίδιος βρέθηκε 

ψηλά στα βουνά 

 

 

 
Η θέση των σημάτων τατουάζ αφήνει να εννοηθεί ότι πιθανότατα εφαρμόζονταν για θεραπευτικούς 

λόγους (π.χ. για τη θεραπεία της αρθρίτιδας). 

 

Αρκετά μουσεία της Δανίας έχουν τις βελόνες από την Εποχή του Χαλκού (γύρω στο 2000 - 500 π.Χ.), 

που υποτίθεται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί  για τατουάζ. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη, αλλά οι 

συνθήκες γύρω από τα ευρήματα έχουν πείσει τους επιστήμονες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί.  
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               ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ PYZYRYK 
 

 
Οι Σκύθες Pazyryk της περιοχής Αλτάι (βουνό) ήταν ένας άλλος 

αρχαίος πολιτισμός, που είχε σχέση με τα τατουάζ. Το 1948, η Ρωσίδα 

αρχαιολόγος Sergei Rudenko άρχισε τις ανασκαφές σε μια ομάδα 

τάφων, στα ψηλά βουνά του Αλτάι της δυτικής και νότιας Σιβηρίας, 120 

μίλια βόρεια των συνόρων μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Εκεί βρέθηκαν 

μούμιες, που χρονολογούνται πριν από περίπου 2.400 χρόνια. 

Τα τατουάζ στα σώματά τους αντιπροσωπεύουν μια ποικιλία ζώων. 

Σώματα αντρών Σκυθών ανακαλύφθηκαν διατηρημένα σε πάγο στη 

Σιβηρία, τα άκρα και ο κορμός των οποίων καλύπτονταν από περίτεχνο 

τατουάζ μυθικών ζώων 

 

 

 

  tattoo  στο δεξί χέρι ενός Σκύθη οπλαρχηγού, του 

οποίου η μούμια ανακαλύφθηκε στο Pazyryk της Ρωσίας 
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Αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι αρχαιολόγοι 

ανέσκαψαν τους πρώτους μιας μακράς σειράς τάφων, που βρίσκονται 

στο βουνά Αλτάι της Νότιας Σιβηρίας. Αυτοί οι τάφοι ήταν μονίμως 

γεμάτοι από πάγο, έτσι ώστε αυτό που περιείχαν, ήταν άριστα 

διατηρημένο. Μέσα στον τάφο με τον αριθμό δύο, βρέθηκε ένα καλά 

διατηρημένο σώμα οπλαρχηγού με κάποια φανταστικά τατουάζ. 

Στη συνέχεια, το 1993, σε έναν τάφο στο Αλτάι βρέθηκε μια γυναίκα με 

τατουάζ (της ίδιας χρονολογίας) και πάλι με τα μυθικά πλάσματα στους 

ώμους, στους καρπούς και στον αντίχειρά της. 

Οι γρύπες και τα τέρατα θεωρείται ότι έχουν μαγική σημασία, αλλά 

είναι μερικά στοιχεία που πιστεύεται ότι είναι αμιγώς διακοσμητικά. 

Γενικά, τα τατουάζ πιστεύεται ότι αντικατοπτρίζουν την κατάσταση του 

ατόμου. Η πρακτική αυτή του τατουάζ επιβεβαιώνεται, επίσης, και από 

τον Έλληνα συγγραφέα Ηρόδοτο (450 π.Χ.), ο οποίος δήλωσε ότι 

ανάμεσα στους Σκύθες και στους Θράκες «τα τατουάζ ήταν ένα σημάδι 

της ευγένειας και, όσοι δεν τα είχαν, ήταν μαρτυρία της χαμηλής τους 

καταγωγής." 

                       

       αυτές είναι οι αρχαιότερες γνωστές 

απεικονίσεις τατουάζ 
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                          ΑΙΓΥΠΤΟΣ       
      

  Γραπτά αρχεία και έργα τέχνης, που σχετίζονται με τα αιγυπτιακά 

τατουάζ, έχουν σχεδόν αγνοηθεί από προηγούμενους Αιγυπτιολόγους, 

επηρεασμένους από τις επικρατούσες κοινωνικές στάσεις απέναντι στο 

μέτριο. 

Σήμερα, όμως, γνωρίζουμε ότι έχουν βρεθεί πτώματα που 

χρονολογούνται ήδη από τη δυναστεία ΧΙ και εμφανίζουν τη μορφή της 

τέχνης του τατουάζ. 

Το 1891, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μουμιοποιημένη μια ιέρεια της 

θεάς Hathor, η οποία έζησε κάποια στιγμή μεταξύ 2160 π.Χ. και 1994 

π.Χ. Η συγκεκριμένη θηλυκή μούμια, λοιπόν, είχε διάφορες γραμμές και 

τελείες τατουάζ στο σώμα της (ομαδοποίηση τελειών ή οι παύλες είχαν 

εναρμονιστεί σε αφηρημένα γεωμετρικά σχήματα). Αυτή η μορφή 

τέχνης ήταν μόνο για τις γυναίκες, οι οποίες συνήθως ήταν συνδεδεμένες 

με την τελετουργική πράξη. 

  

 

μικρά χάλκινα εργαλεία 
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Οι Αιγύπτιοι διέδωσαν την πρακτική του τατουάζ σε ολόκληρο τον 

κόσμο. Με την ανοικοδόμηση της Πυραμίδας της τρίτης και τέταρτης 

δυναστείας της Αιγύπτου αναπτύχθηκαν διεθνείς σχέσεις με έθνη, όπως 

η Κρήτη, η Ελλάδα, η Περσία και η Αραβία. Από το 2000 π.Χ. η τέχνη 

του τατουάζ είχε απλωθεί με κάθε τρόπο στη Νοτιοανατολική Ασία. Οι 

«Ainu» («Αϊνού», δυτικοί νομάδες της Ασίας) φέρανε την τέχνη μαζί 

τους, όταν μετακινήθηκαν στην Ιαπωνία 

 

 

                      ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ  

 
 Τα πρώτα στοιχεία του τατουάζ στην Ιαπωνία βρίσκονται σε μορφή 

πήλινων ειδωλίων, τα οποία έχουν πρόσωπα ζωγραφισμένα ή 

χαραγμένα, που αντιπροσωπεύουν σήματα τατουάζ. Τα παλαιότερα 

ειδώλια αυτού του είδους πρέπει να ανασύρθηκαν από τάφους που 

χρονολογούνται από το 3.000 π.Χ. ή και παλαιότερα και πολλά άλλα 

τέτοια ειδώλια έχουν βρεθεί σε τάφους που χρονολογούνται από τη 

δεύτερη και την τρίτη χιλιετία π.Χ. Αυτά τα ειδώλια ήταν συμβολικά 

για τους ανθρώπους εκεί και συνόδευαν  τους νεκρούς στο ταξίδι τους 

προς το άγνωστο, αφού πίστευαν ότι τα σύμβολα αυτά είχαν 

θρησκευτική ή μαγική σημασία. 

Η πρώτη γραπτή απόδειξη για την ύπαρξη των ιαπωνικών τατουάζ 

βρίσκεται στην ιστορία της Κινέζικης Δυναστείας, τοποθετημένη στο 

297 μ.Χ. Οι Ιάπωνες ενδιαφέρονταν για την τέχνη του τατουάζ ως επί το 

πλείστον για διακοσμητικούς λόγους και όχι και για μαγικές ιδιότητες 

    Ιάπων παλαιστής με ολόσωμο tattoo 

 

 

-KINA  
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 Η διάδοση της τέχνης του τατουάζ από τη νότια Κίνα απλώνεται κατά 

μήκος του «δρόμου του μεταξιού». 

 

 

  

 

 

                 ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ  

 
Στους ειρηνικούς πολιτισμούς το τατουάζ έχει μια τεράστια ιστορική 

σημασία. Το πολυνησιακό τατουάζ θεωρείται το πιο περίπλοκο και πιο 

επιδέξιο τατουάζ του αρχαίου κόσμου. 

Ο πολυνησιακός λαός πιστεύει ότι η πνευματική του εξουσία ή δύναμη 

της ζωής εμφανίζεται μέσω των τατουάζ του. Η συντριπτική 

πλειοψηφία των γνώσεών μας σήμερα για τις αρχαίες αυτές τέχνες, 

έχουν περάσει μέσα από θρύλους, τραγούδια, και τελετουργικές τελετές. 

Περίτεχνα γεωμετρικά σχέδια, τα οποία κατά περιόδους προσθέτονταν, 

ανανέωναν και διακοσμούσαν το άτομο καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του, 

μέχρι που καλυπτόταν όλο του το σώμα. 

              

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ   
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Οι Έλληνες έμαθαν τα τατουάζ από τους Πέρσες. Οι Ελληνίδες γυναίκες 

ήταν γοητευμένες από την ιδέα του τατουάζ ως χαρακτηριστικού 

εξωτικής ομορφιάς. Οι Ρωμαίοι υιοθέτησαν τα τατουάζ από τους 

Έλληνες. 

Οι λατίνοι συγγραφείς, όπως ο Βιργίλιος, ο Σενέκας και ο Γαληνός, 

αναφέρουν ότι πολλοί δούλοι και εγκληματίες είχαν τατουάζ. Μιά 

νομική επιγραφή από την Έφεσο αναφέρει ότι, κατά τη διάρκεια της 

πρώτης Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, οι σκλάβοι που εξάγονταν προς την 

Ασία, είχαν τατουάζ με τις λέξεις «φόρος κατεβλήθη». 

Επίσης, και οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν τα τατουάζ ως 

τιμωρία. Στις αρχές του 4ου αιώνα, όταν ο Κωνσταντίνος έγινε 

αυτοκράτορας (306 - 373 μ.Χ.) και ήρε την απαγόρευση του 

Χριστιανισμού, ο ίδιος απαγόρευσε τα τατουάζ στο πρόσωπο (το οποίο 

ήταν σύνηθες για τους κατάδικους, τους στρατιώτες και τους 

μονομάχους), διότι πίστευε ότι το ανθρώπινο πρόσωπο ήταν μιά 

αναπαράσταση της εικόνας του Θεού και δεν έπρεπε να παραμορφωθεί 

ή να δεχθεί ιεροσυλία. 

 

 

 

 

 

 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ  
 

 

 

 

Ναύτης  

 

Οι ναυτικοί επέστρεφαν στα σπίτια τους με τατουάζ, που έκαναν οι ίδιοι 

στα πλοία τους. Συνήθως, είχαν ένα πολύ βασικό στυλ, που χρησιμοποιεί 

μόνον ένα μικρό μέρος λεπτομερειών που χρειάζονται για να φτιαχτεί 

ένα τατουάζ, κι έτσι τα σχέδιά τους φαινόντουσαν επίπεδα ή το πολύ, 

δύο διαστάσεων. Αυτό δίνει συχνά μια «καρτουνίστικη» αίσθηση και 

τυπικά μοτίβα ήταν τα λουλούδια, οι καρδιές, οι γοργόνες, τα πλοία, οι 

άγκυρες, τα φίδια, τα πουλιά και τα ονόματα. 
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εγκληματικότητα 

 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα τατουάζ ήταν "προνόμιο" των ναυτών 

και των εγκληματιών. Στη φυλακή, τα τατουάζ –επαγγελματικά και 

ερασιτεχνικά– αποτύπωναν ανεξίτηλα στο σώμα τους την επιθυμία που 

είχαν αυτοί οι άντρες στη ψυχή τους: την αυτονομία και την ταυτότητα. 

Το υπέρτατο σύμβολο για τα μέλη συμμοριών ήταν τα τατουάζ της 

συμμορίας τους: ένα μόνιμο σημάδι που έδειχνε το σύνολο των 

υποχρεώσεων προς τη συμμορία. 

Αυτά τα τατουάζ μπορούν να αποκαλύψουν πολλά πράγματα, όπως: 

ποιος είσαι, ποια είναι η συμμορία σου, ποιες είναι οι πεποιθήσεις σου 

(ρατσιστής κ.λπ.), τι έχεις κάνει, πού ήσουν, πόσα χρόνια ήσουν στη 

φυλακή (που αναφέρεται επίσης ως “νεκρός χρόνος”), ακόμη και 

πράγματα, όπως πόσους έχεις σκοτώσει. Στα γνωστά σύμβολα 

συμπεριλαμβάνονται τα δάκρυα κάτω από το μάτι και ο ιστός αράχνης 

στους αγκώνες, που συμβολίζουν τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν. 

   

 

 

FLASH ΤΑΤΟΥΑΖ 

 

Όπως συμβαίνει και με άλλα καλλιτεχνικά μέσα, κατά τη διάρκεια της 

πολιτιστικής ανάπτυξης, το λεξιλόγιο του τατουάζ εξελίσσεται συνεχώς, 

γεγονός που αντανακλά το βάθος και τις δυνατότητες του σώματος και 

τη σήμανση της σύγχρονης φαντασίας. Τα τελευταία χρόνια, το τατουάζ 

έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή δημοφιλίας της λαϊκής συνείδησης. 

Σήμερα, τα «flash» τατουάζ είναι ένας φάκελος από τατουάζ - έργα 

τέχνης διάφορων καλλιτεχνών τατουάζ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΗ  

   

http://www.tattooland.gr/history-of-tattoo.html 


