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Το τραυματικό τατουάζ 

 Τα τραυματικά τατουάζ συμβαίνουν όταν μια ουσία 
όπως άσφαλτος τρίβεται σε μια πληγή ως 
αποτέλεσμα κάποιου είδους ατυχήματος ή 
τραύματος.  

 Αυτά είναι ιδιαίτερα δύσκολο να απομακρυνθούν 
καθώς τείνουν να εξαπλώνονται σε όλα τα 
διαφορετικά στρώματα του δέρματος, οι ουλές και 
ο μόνιμος αποχρωματισμός είναι σχεδόν αδύνατον 
να αφαιρεθεί ανάλογα με την τοποθεσία πάνω στο 
σώμα  



Ερασιτεχνικά και επαγγελματικά 

τατουαζ 

 Τα τατουάζ για τις γυναίκες του λαού Κοίτα της Παπούα Νέα 
Γουινέα παραδοσιακά ξεκίνησαν να στιγματίζονται κορίτσια 
από ηλικία των πέντε και στη συνέχεια σε κορίτσια όλων των 
ηλικιών. Το σχήμα V του τατουάζ στο στήθος συμβόλιζε ότι η 
κοπέλα είχε φτάσει σε ηλικία γάμου. 

 Το τατουάζ μπορεί να δείξει  πώς ένα άτομο ,αισθάνεται, για 
ένα σχετικό συμβάν ή για ένα πρόσωπο. Σήμερα, οι 
άνθρωποι επιλέγουν τα τατουάζ για την καλλιτεχνική, 
αισθητική, συναισθηματική , θρησκευτική σημασία και για να 
συμβολίσουν την  ταύτιση με συγκεκριμένες ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένων εγκληματικές συμμορίες ή 
συγκεκριμένες εθνικιστικές ομάδες ή τη νομοταγή 
υποκουλτούρα  

 



Το στρατιωτικό τατουάζ 

 Οι Ναζί εισήγαγε την πρακτική του στρατιωτικού 
τατουάζ στο Άουσβιτς το 1941, προκειμένου να 
προσδιορισθούν οι εγγεγραμμένοι κρατουμένων στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

 Σήμερα στρατιωτικά τατουάζ κάνουν πρωην μελοι 
του στρατού, στην μνήμη του των χαμένων στον 
πόλεμο συμπολεμιστών τους. 



Μόνιμο μακιγιάζ 

 Χρησιμοποιείται ως μορφή καλλυντικών, το τατουάζ 
περιλαμβάνει μόνιμο μακιγιάζ και την απόκρυψη ή 
την εξουδετέρωση δυχρωμιών του δέρματος. 
Μόνιμο μακιγιάζ είναι η χρήση των τατουάζ για να 
ενισχύσει τα φρύδια, τα χείλη (επένδυση ή / και 
κραγιόν), τα μάτια (επένδυση), και ακόμη και 
κρεατοελιές, συνήθως με φυσικά χρώματα, όπως 
τα σχέδια που προορίζονται να μοιάζουν με 
μακιγιάζ.  



λειτουργικό τατουάζ 

 Λειτουργικά τατουάζ χρησιμοποιούνται κυρίως για 
σκοπούς άλλους από την αισθητική. Μια τέτοια 
χρήση είναι τα τατουάζ για ασθενείς με Αλτσχάιμερ 
με τα ονόματά τους, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα 
να προσδιοριστεί αν χαθεί. Ένα άλλο παράδειγμα 
είναι μια to-do λίστα τατουάζ στο χέρι κάποιου. 

 



Ιατρικό τατουάζ 

 ημι-μόνιμη τόνωση του περιγράμματος των χειλιών με χρώμα της 
αρεσκείας μας 

 αύξηση του ερυθρού των χειλών 

 επανασχεδιασμό και  τόνωση των φρυδιών 

 ημι-μόνιμο μακιγιάζ των ματιών 

 απόκρυψη ουλών από τραύματα ή εγκαύματα 

 βελτίωση των θηλών μετά από επεμβάσεις στον μαστό 

 δημιουργία νέας θηλής μετά από μαστεκτομή 

 απόκρυψη δερματοπαθειών 

 

Ποιος ειναι ο σκοπος: 



Βαγγελης Τσουρας 

Αλεξανδρος Γκλινος 

Βίκτωρ χριστούλης 

Νικόλας Γαλάνης 


