
Περί κόμης…

Το αντικείμενο της
εργασίας αυτής είναι
το κόψιμο, ο
καλλωπισμός και το
χτένισμα μαλλιών
ανδρών, γυναικών
και παιδιών.



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. 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).



• Στα καθήκοντα ενός
επαγγελματία εντάσσονται :
– Η ευγένεια προς τους

πελάτες
– Η υπομονή
– Η προσοχή ώστε να

αποφεύγονται γίνονται λάθη
– Στόχος είναι να

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
των πελατών.



• Τα μαλλιά των παιδιών διαφέρουν
πολύ από των ενηλίκων. Γι’ αυτό και
η φροντίδα τους απαιτεί προσοχή και
κάποιες γνώσεις...

• Ως γνωστό, τα περισσότερα παιδιά
δυσανασχετούν με το λούσιμο. 

• Η διαδικασία λοιπόν αυτή σίγουρα
γίνεται ευκολότερη, όταν λούζουμε τα
παιδιά με προϊόντα ειδικά γι’ αυτά, τα
οποία περιέχουν πιο απαλά
δραστικά στοιχεία κι έτσι δεν
ερεθίζουν τα μάτια και το δέρμα τους. 
Επίσης, μερικά από αυτά τα
προϊόντα περιέχουν και συστατικά
που βοηθάνε τα μαλλιά να
ξεμπλέκονται. Να θυμάστε ότι είναι
καλή ιδέα να πλένετε τα μαλλιά με
φορά από τις ρίζες προς τις άκρες. 



• Ψείρες δεν πιάνουν μόνο τα
κεφάλια των παιδιών, αλλά
όλων μας. Απλώς, οι ψείρες
εμφανίζονται περισσότερο στα
παιδιά, γιατί αυτά έρχονται πιο
κοντά με το παιχνίδι, τις
αγκαλιές κ.λπ.

Για να καταπολεμήσετε τις
ψείρες, αποτελεσματικότερα
είναι τα προϊόντα εκείνα που
περιέχουν ενεργά συστατικά, 
όπως πουρεθρίνες, λινδάνη ή
μαλάθεια. Στην πρόληψη πολύ
καλό κάνει και το μηλόξυδο.



• Το κούρεμα ή κόμμωση 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. 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 τέντι
μποϊσμού στην Ελλάδα
παλαιότερα.



Εργαλεία που χρησιμοποιούνται:
• ψαλίδι
• Χτένα
• Βούρτσα
• Ρόλεϊ
• Πιστολάκι
• σεσουάρ
• μηχανή κουρέματος
• σαμπουάν., βαφές, 
• λακ, ζελέ, αφρό κ.τ.λ.



Τα όμορφα μαλλιά
είναι και υγιή μαλλιά.

Τα φρούτα και τα λαχανικά
περιέχουν βιταμίνες, τα
δημητριακά χαρίζουν λάμψη
και οι πρωτεΐνες
δυναμώνουν την τρίχα. Οι
βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία
παίζουν καθοριστικό ρόλο
στην υγεία των μαλλιών.

Το πρώτο πράγμα που πρέπει
όλοι να προσέξουμε είναι
τη διατροφή μας. 



Συμβουλές για υγιή και
λαμπερά μαλλιά
Ακολούθησε μερικές εύκολες, 
γρήγορες αλλά και έξυπνες
συμβουλές που θα επαναφέρουν τα
μαλλιά σου σε άριστη κατάσταση και
θα τους χαρίσουν λάμψη και
στιλπνότητα …

• Περιόρισε την χρήση
προϊόντων για τα μαλλιά, 
που εμπεριέχουν αλκοόλη
για να αποφύγεις την
αφυδάτωση και την φθορά
της τρίχας. Χρησιμοποίησε
προϊόντα με
φυτικά συστατικά.



• Το καθημερινό λούσιμο, 
προκαλεί φθορά και κάνει άγριες
τις άκρες των μαλλιών, γι’ αυτό
θα πρέπει να λούζεσαι μέχρι 3 
φορές την εβδομάδα. Για το
ξέβγαλμα των μαλλιών σου, το
νερό πρέπει να είναι πάντα
χλιαρό και όχι καυτό!

• Άφησε τα μαλλιά σου να
στεγνώσουν με τρόπο φυσικό
γιατί η υπερβολική θερμότητα
αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό
για την τρίχα. Για την περίοδο
του χειμώνα, που είναι δύσκολο
να παραμείνεις για αρκετή ώρα
με βρεγμένα μαλλιά, φρόντισε
πριν χρησιμοποιήσεις το
σεσουάρ, να έχεις στεγνώσει
καλά με την πετσέτα σου τα
μαλλιά σου, για να έχει
απορροφηθεί όλη η υγρασία.



• Χρησιμοποίησε το
σεσουάρ πάντα από
απόσταση για να μην καις
τα μαλλιά σου! 

• Για την αντιμετώπιση της
ψαλίδας, η ιδανική λύση
είναι να επισκέπτεσαι το
κομμωτήριό σου κάθε 2 
μήνες, για να ανανεώνεις
την κουπ και να
καθαρίζεις τις άκρες των
μαλλιών σου! 



Ευχαριστούμε τους επαγγελματίες, Κακάβα Ιωάννη και
Πολυμέρου Εύη, για τα όμορφα χτενίσματα που επιμελήθηκαν
στα κεφαλάκια των μικρών μαθητών μας.

Τα υλικά και τα είδη κομμωτικής που χρησιμοποιήθηκαν ήταν
προσφορά του κομμωτηρίου Jean Evi, οδός Λεωνίδου 49,  
Λαμία.
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