
 

 



• Τα τελευταία χρόνια, το τατουάζ έχει πλέον 
καθιερωθεί ως μόδα, απαλλαγμένο από τα 
στερεότυπα και απενοχοποιημένο από το 
στίγμα που του αποδίδαμε παλιά, όταν ήταν 
περισσότερο επιλογή των πιο 
περιθωριοποιημένων ατόμων 
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• Κατά κύριο λόγο, με το τατουάζ προβάλλουμε ένα 
μήνυμα, ανάλογα με τα βιώματα μας, τις εμπειρίες 
μας, την προσωπικότητά μας. 
Για πολλούς, με το τατουάζ δηλώνεται πίστη και 
αφοσίωση σε κάποια θρησκεία, σε μια ομάδα ή σε ένα 
πρόσωπο. Είναι, συνήθως, άνθρωποι με ισχυρά 
διαμορφωμένες απόψεις και έντονα συναισθήματα 
που δε διστάζουν να χαράξουν στο σώμα τους την 
ιδεολογική τους ταυτότητα. Για άλλους, βέβαια, το 
τατουάζ χρησιμοποιείται κυρίως διακοσμητικά, για να 
ενισχύσουν την εξωτερική τους εικόνα, να νιώσουν 
ξεχωριστοί και γοητευτικοί 
 



• Η θέαση ενός τατουάζ δεν αποτελεί πια ούτε 
ασυνήθιστο ούτε απορριπτέο στοιχείο, καθώς δεν 
παραπέμπει αποκλειστικά σε μια περιθωριοποιημένη 
ομάδα ατόμων. Μόνο που αυτή είναι μια πρακτική με 
την οποία στην Ελλάδα δεν έχουμε εξοικειωθεί ακόμη 
στον ίδιο βαθμό, όπως με τα τατουάζ. Για παράδειγμα, 
αν και υπάρχουν κάποια σημεία στο σώμα που 
βλέπουμε αρκετά συχνά διακοσμημένα με τατουάζ 
(όπως είναι το μπράτσο)- και έτσι δε μας ξενίζουν- 
υπάρχουν κάποια άλλα που δε βλέπουμε τόσο συχνά 
(όπως είναι το μάτι) και που, για το λόγο αυτό, μας 
ξενίζουν περισσότερο. 
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Τατουάζ και εφηβεία 
• Σε αυτή την περίοδο ζωής, το τατουάζ συχνά 

αντιπροσωπεύει τη διάθεση του εφήβου να 
απορρίψει την απόλυτη κυριαρχία των γονιών του, να 
νιώσει ότι ανεξαρτητοποιείται και ότι αποφασίζει ο 
ίδιος για τον εαυτό του, αναπτύσσοντας τη δική του 
ταυτότητα. Ο έφηβος επηρεάζεται σημαντικά από τις 
παρέες του και από τα είδωλά του. Ένα τατουάζ σε 
αυτή την ηλικία μπορεί να θεωρηθεί «μαγκιά». Σε 
συναισθηματικό επίπεδο, το τατουάζ που θα κάνει 
κάποιος στη περίοδο της εφηβείας, χαρακτηρίζεται, 
συνήθως από έντονη παρορμητικότητα και μπορεί να 
κρύβει συναισθήματα άγχους ή οργής.  
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• Την ίδια στιγμή, όμως, που το τατουάζ γίνεται μόδα και αρκετοί νέοι 
ονειρεύονται ν’ αποκτήσουν ένα, πολλοί κίνδυνοι ελλοχεύουν. 
Αυτοσχέδια «χειροκίνητα πιστόλια» τατουάζ, που χρησιμοποιούνται 
από μη έμπειρους και ανεύθυνους «καλλιτέχνες», σε μη ελεγμένα και 
μη νόμιμα εργαστήρια, μπορούν να γίνουν αιτία για τη μετάδοση 
ηπατίτιδας, συνδρόμου τοξικού σοκ και, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ακόμη και του ιού HIV, που προκαλεί το AIDS, όταν οι βελόνες δεν έχουν 
αποστειρωθεί σωστά. Επιπλέον, ενδέχεται να παρουσιαστούν 
αλλεργίες και μολύνσεις ή ακόμα και ουλές στο δέρμα, όταν τα 
χρώματα που χρησιμοποιούνται δεν είναι κατάλληλα ελεγμένα. «Δεν 
υπάρχει σχολή στην Ελλάδα που να μπορεί να πάει κάποιος να μάθει 
να κάνει τατουάζ, παρά μόνο υπάρχει η δυνατότητα να πάει στο 
εξωτερικό να κάνει κάποια σεμινάρια. Οι περισσότεροι που κάνουν 
τατουάζ είναι αυτοδίδακτοι ή έμαθαν δίπλα σε κάποιον άλλο 
καλλιτέχνη. Το σίγουρο είναι, όμως, πως για να αποφύγει κανείς 
δυσάρεστες καταστάσεις, καλό θα ήταν να ενημερωθεί καλά για τα 
διάφορα στούντιο, να επιλέξει έπειτα από πολύ ψάξιμο και να 
απαιτήσει να τηρηθούν όλες οι συνθήκες υγιεινής»,  



Για αυτούς τους λόγους οι έφηβοι αν θέλουν 
να κάνουν τατουάζ  θα πρέπει να το ψάξουν 
πολύ αλλά και να σκεφτούν, αν το θέλουν 
πραγματικά και αν είναι έτοιμοι να 
«σημαδέψουν» για πάντα το σώμα τους… 

 



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

1. Ηλικία  

2. Φύλο  

3. Τοπος κατοικιας / βορεια /νοτεια/δυτικα/ανατολικα 

4. Μορφωτικο επΙΊπεδο γονων? /Αποφυτος 
δημοτικου/γυμνασιου/λυκειου/Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. 

5. Έχεις τατουαζ ;  

6. Θα ήθελες να κάνεις στο μέλλον ; 

7. Και αν ναι ποιοι είναι  οι λόγοι για τους οποίους έκανες ή θα ήθελες να κανεις 
τατουαζ ; 

 

 

8. Τα τατουαζ είναι μόδα ,τέχνη, ψυχογράφημα ; 

9. Πιστεύεται ότι κάποιος κάνει  τατουαζ για  αντίσταση στους γονείς ; 

10. Γνωρίζεται για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην υγεία πίσω από τα τατουαζ ; 

 

11. Γενικά ποια είναι η προσωπική σου άποψη για τα τατουαζ ; 

12. Σε ποιο σημείο του σώματος σου θα ήθελες να κάνεις τατουαζ ; 

13. Σε ποια ηλικια πιστευετε ότι μπορουμε να κανουμε τατουαζ;  

 

 

 

 

 

 

 

 



Σε ποια ηλικία πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε τατουάζ 
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Ποσοστό μου μετάνιωσε το τατουάζ 
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Ηλικίες που γίνονται τα τατουάζ 
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Τι είναι το τατουαζ για εσενα 
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Εχεις Τατουαζ  
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