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Περίληψη 
 

 

 Στην εργασία αυτή γίνεται μια ιστορική αναδρομή της πορείας του εσωρούχου, 

παρατηρείται η εξέλιξή του από τα αρχαία χρόνια, όταν οι ανάγκες του ανθρώπου ήταν 

απλούστερες από τις σημερινές, ενώ οι δυνατότητες στη χρήση υλικών ήταν 

περιορισμένες. Αναλύονται τα στάδια της πορείας του μέσα στους αιώνες, ώστε στην 

ανάγκη για προστασία να προστεθούν παράγοντες όπως η κοινωνική καταξίωση, η 

λειτουργικότητα, η εφαρμογή, η προσωπική αισθητική, η υγιεινή και η άνεση. 

 Αναφέρονται τα σημαντικότερα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν σε όλη την πορεία 

κατασκευής και εξέλιξής του. Δίνεται έμφαση στις κλωστοϋφαντουργικές πρώτες ύλες, 

φυσικές και τεχνητές, που χρησιμοποιούνται σήμερα, όπως βαμβάκι, μετάξι ή πρωτεΐνη, 

πολυαμίδια, πολυεστέρες, πολυουρεθάνες, ιδιαίτερα διαδεδομένες που κατακλύζουν το 

εμπόριο. 

 Μελετώνται διεξοδικά βασικές παράμετροι που επηρεάζουν τη βαφή των 

κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και βελτιώνουν την απόδοση και την ποιότητα των 

χρωμάτων. Εξηγείται η δομή, η σύνθεση, η σταθερότητα και η εφαρμογή των χρωμάτων 

στα υλικά των εσωρούχων, παραθέτονται σύγχρονες τεχνικές βαφής, όπου 

περιλαμβάνονται οι πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της βελτιστοποίησης της ποιότητας 

των χρωμάτων και της προστασίας του περιβάλλοντος.  

 Επισημαίνεται ο ρόλος του οικολογικού υφάσματος στην ένδυση, 

διαπιστώνονται οι δυνατότητες εφαρμογής του στη σημερινή τεχνολογία των υλικών, 

αναλύεται η συμπεριφορά του στην επίδραση φυσικών και χημικών παραγόντων, οι 

επιδόσεις του στη διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας και επιχειρείται πρόβλεψη για την 

ευρύτερη διάδοση της χρήσης του στο μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synopsis 
 

 

 In this work an historical review of the underwear's course is made, its 

evolution since ancient years is observed when human needs were simpler than 

today, while the possibilities in material use were limited. The process steps through 

the centuries are analyzed in order to add on top at the need of protection, the social 

recognition, functionality, personal aesthetic, hygiene and comfort. 

 The major materials used throughout the course of construction and evolution 

are indicated. Emphasis is given on textile raw materials, natural and synthetic ones, 

used today, such as cotton, silk or protein, polyamides, polyesters, polyurethanes, 

particularly prevalent glut trade. 

 Principal parameters for the dyeing of textile raw materials and to improve 

performance and color quality are studied extensively. The structure, the 

composition, the stability and the application of dyeing materials of lingerie are 

explained, modern dyeing techniques are listed, including recent developments in the 

areas of optimizing the quality of color and environmental protection. 

 The role of eco-fabric in clothing is noted, the applicability of the current 

materials technology is verified, and the behavior of the influence on physical and 

chemical factors, the performance of the protection of human health are analyzed. A 

prediction about the future expansion of their end-uses is made. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

 Η ιστορία του εσώρουχου, από τη γέννησή του ως την εξέλιξή του μέσα 

από τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές στην αρχαιότητα, αντιπροσωπεύει μια 

αληθινή επανάσταση μέχρι και σήμερα. Στην ανάγκη του ανθρώπου για προστασία 

προστέθηκαν παράγοντες όπως η κοινωνική καταξίωση, η λειτουργικότητα, η 

εφαρμογή, η προσωπική αισθητική, το χρώμα, η υγιεινή και η άνεση. 

 Από τα πανάρχαια χρόνια ο άνθρωπος θέλησε να δώσει χρώμα στα 

καθημερινά του αντικείμενα και κυρίως στα ρούχα του. Οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι Μαγιάς 

και οι Αιγύπτιοι ήταν οι κάτοχοι των μυστικών της βαφής περισσότερο από τρεις 

χιλιετηρίδες. Ο τρόπος παρασκευής των βαφών ήταν μυστικό φυλαγμένο με την 

ποινή του θανάτου και μεταδιδόταν με ειδική τελετή μύησης. Οι χρωστικές 

παρασκευάζονταν από φυσικά μέσα οργανικά και ανόργανα και η παρασκευή τους 

έπαιρνε τη μορφή ιεροτελεστίας. Σήμερα η ανάπτυξη της χημείας των χρωμάτων 

δίνει μια τεράστια ποικιλία χρωμάτων και αποχρώσεων, προσφέροντας πλέον 

χρώμα στα εσώρουχα, που ήταν αποκλειστικά λευκά, ως σύμβολο αγνότητας και 

αθωότητας. 

 Στην παρούσα εργασία αναλύονται τα στάδια της πορείας του γυναικείου 

εσώρουχου μέσα στους αιώνες, περιγράφονται οι κλωστοϋφαντουργικές πρώτες 

ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους, η βαφική τους διαδικασία και η 

ανάγκη του ανθρώπου να στραφεί σε πρώτες ύλες με οικολογικό χαρακτήρα, για την 

παραγωγή οικολογικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, φιλικών ως προς το 

περιβάλλον και την επαφή με το ανθρώπινο σώμα. Επιχειρείται έρευνα καταναλωτών 

για την εξακρίβωση της επίδρασης των αναγκών, των κριτηρίων επιλογής υλικών, 

του βαθμού γνωριμίας του καταναλωτή με υλικά οικολογικού χαρακτήρα. 

 

 



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 Το εσώρουχο αποτελεί βασική και ιδιαίτερα σημαντική μορφή ενδυμασίας 

για τον άνθρωπο, από τη στιγμή που με την δημιουργία του εκφράστηκε η 

ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών, έως σήμερα. Οι ανάγκες από τη γέννησή τους 

έως τώρα άλλαξαν αρκετές φορές και εξελίχθηκαν. Ενώ, αρχικά, υπήρξε η ανάγκη 

της προστασίας, από το κρύο, την οπτική έκθεση λόγω της φύσης του βασικού 

ρουχισμού, στην εξέλιξή του συνέβαλλαν άλλοι παράγοντες. Η πολιτική και η 

οικονομική κατάσταση της κάθε περιόδου, επηρέασαν τη μορφή που θα έπαιρναν τα 

εσώρουχα, τα υλικά που θα χρησιμοποιούσαν και τη λειτουργικότητά τους. Το 

μέγεθος με τα χρόνια μειώθηκε, τα υλικά εξέφραζαν την οικονομική ευρωστία, καθώς 

και τη θέση των ανθρώπων στην κοινωνία. Βασικός παράγοντας ασφαλώς είναι η 

αισθητική στην διαμόρφωση του εσώρουχου. Όταν ο σχεδιασμός και η κατασκευή 

τους έγινε διασκεδαστική μα και εμπορική διαδικασία, η εξέλιξη των υλικών και οι 

νέες τεχνολογίες, προσέφεραν τεράστιες δυνατότητες σε σχέδια και χρώματα. 

Τεχνολογίες και μελέτες, που φροντίζουν για την υγεία και την ασφάλεια του σώματος 

από τη χρήση των εσωρούχων εμφανίζονται, βελτιώνοντας καθημερινά την ποιότητα 

των υλικών. 

 Η επεξεργασία όλων αυτών των υλικών δεν θα μπορούσε παρά να 

συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία χρωμάτων. Η εφαρμογή των χρωμάτων στα υλικά, 

η σύνθεσή τους, η σταθερότητά τους κατά την εφαρμογή τους με τα υλικά 

εσωρούχων, όπως και η απόδοση των επιθυμητών χρωμάτων είναι παράμετροι που 

είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπ’ όψιν, να μελετώνται, ώστε να βελτιώνεται 

συνεχώς η απόδοση των χρωμάτων και η ποιότητα αυτών. Επιπλέον, η επαφή με το 

ανθρώπινο σώμα καθιστά ακόμα σημαντικότερη όλη αυτή την προσπάθεια 

βελτιστοποίησης της ποιότητας των χρωμάτων, καθώς η διασφάλιση της υγείας είναι 

πρωτεύον παράγοντας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο οι προσπάθειες αυτές έχουν 

αρχίσει να στρέφονται στην οικολογία. 

 Η υπερβολική χρήση τεχνητών υλικών, χημικών ουσιών και ισχυρών 

βαφών δημιούργησαν την ανάγκη για μεγαλύτερη προφύλαξη του περιβάλλοντος. 

Έτσι γίνεται λόγος για οικολογικά υφάσματα πια, κριτήρια που λαμβάνονται υπ’ όψιν 

για την παραγωγή αυτών, επεξεργασία χημικών ουσιών και καταλληλότητα αυτών, 

ώστε να μειωθεί ο βλαπτικός χαρακτήρας που έχουν τέτοιες διεργασίες για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. 
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
 
 

  Η ιστορία των γυναικείων εσωρούχων 

 Τα γυναικεία εσώρουχα, κατά τη διάρκεια της ιστορίας, άλλαξαν, προκάλεσαν, 

δημιούργησαν αντιδράσεις, επηρέασαν, διαφοροποιήθηκαν, εκδηλώθηκαν προς τα έξω. 

Σκοπός τους είναι να αγκαλιάζουν το σώμα, αλλάζοντας τη φόρμα μιας γυναίκας, την 

ικανοποίηση των αναγκών υγιεινής και τη διατήρηση της σεμνότητάς της.  

 Ο όρος "lingerie", που προέρχεται από τη γαλλική λέξη "linge" που σημαίνει λινό, 

εισήχθη για πρώτη φορά στην αγγλική γλώσσα ως ένας ευφημισμός για τα σκανδαλώδη 

εσώρουχα. Η εκτενής ιστορία τους αλλάζει συνεχώς ταχύτητες ανάμεσα στα γυναικεία και 

ανδρικά εσώρουχα εξίσου. Από τα δαντελένια κορσέ με την μέση σφήκα και τις φούστες 

από σιδερένιες στεφάνες της ελισαβετιανής εποχής, στους ενισχυμένους στηθόδεσμους 

της σύγχρονης εποχής, τα εσώρουχα βοήθησαν να καθοριστεί η αξία της αισθητικής τους 

και αποκάλυψαν τον μεταβαλλόμενο ρόλο των γυναικών στην κοινωνία. 

 

 

2.1. Η γέννηση και η εξέλιξη του γυναικείου εσωρούχου 

 Από το φύλο συκής του Αδάμ και τη σκελέα, έως τα εσώρουχα του 1990, 

χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια για να εξελιχθούν τα αντρικά και γυναικεία εσώρουχα στη 

σύγχρονη μορφή που συναντώνται σήμερα. Οι πρώτες αποδείξεις βρίσκονται 7000 

χρόνια πριν, όπου εντοπίζεται η πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά εσώρουχου σε κάποια 

τοιχογραφία της εποχής. Ένα αυτοσχέδιο εσώρουχο από ύφασμα, κατά πάσα πιθανότητα 

λινό ή βαμβακερό, τυλίγει τα πόδια, τη μέση και τα απόκρυφα σημεία.  

 Η γέννηση του εσωρούχου επανεκδίδεται στην αρχαία Αίγυπτο, όταν η θηλυκή 

αριστοκρατία άρχισε να φορά τους χιτώνες κάτω από τα ρούχα και σε άμεση επαφή με το 

δέρμα. Σε αυτήν την κατηγορία θα μπορούσε να ειπωθεί πως ανήκαν και οι Αρχαίοι 

Έλληνες, οι πρώτοι στην ιστορία που κυκλοφορούσαν στις αγορές και τα συμπόσια, 

καλύπτοντας τα απόκρυφα σημεία τους με τους χιτώνες. Την ίδια παράδοση συνέχισαν 

και οι Ρωμαίοι. Τα εσώρουχα δημιουργήθηκαν με σκοπό να εξυπηρετήσουν διάφορες 

ανάγκες, διαφορετικές από αυτές που μπορεί να εξυπηρετούν σήμερα. Έτσι την ίδια 

περίπου χρονική περίοδο εντοπίζεται και το πρώτο εσώρουχο από δέρμα, το οποίο 

δημιουργήθηκε προφανώς για πρακτικούς λόγους, ανθεκτικότητα και αντιμετώπιση του 

κρύου. 
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2.2 Κλασική Αρχαιότητα 

 Η πρώτη καταγραφή εσωρούχων προέρχεται από την αρχαία Αίγυπτο, περίπου το 

3000 π.Χ. Η ένδυση ήταν ένα σύμβολο της κοινωνικής καταξίωσης. Οι γυναίκες των 

ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων φορούσαν στενούς χιτώνες ως εσώρουχα, ενώ οι 

δούλοι και οι υπηρέτες φορούσαν μόνο απλά υφάσματα ως ενδύματα ή παρέμεναν γυμνοί 

[Εικόνα 1]. Η Ευρώπη υιοθέτησε την αιγυπτιακή μόδα και την προσάρμοσε στις ανάγκες 

της.  

 

 
Εικόνα 1. Αρχαία Αίγυπτος: Η ένδυση ήταν ένα σύμβολο της κοινωνικής καταξίωσης. 

 

 Οι γυναίκες στην κλασσική Ελλάδα φορούσαν μόνο ένα απλό κομμάτι ύφασμα 

χωρίς στρίφωμα ή ράψιμο που τελικά έγινε δύο ξεχωριστά κομμάτια της ένδυσης: Ο 

πέπλος και ο χιτώνας [Εικόνα 2].  
 

 
 

Εικόνα 2. Οι γυναίκες στην κλασσική Ελλάδα. 
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 Και τα δύο ενδύματα ήταν μακριά ως τον αστράγαλο, όμως ο πέπλος ήταν 

ανοικτός από τη μία πλευρά, ενώ ο χιτώνας ήταν ανοικτός και από τις δύο, εκθέτοντας 

εντελώς τη γυναίκα, όταν εκείνη περπατούσε. Φορούσαν επίσης τον απόδεσμο για να 

τυλίγονται και να κάνουν επίπεδο το στήθος. Οι Ρωμαίοι ακολούθησαν την ελληνική μόδα 

από κοντά. Τόσο για τους Έλληνες όσο και για τους Ρωμαίους, τα εσώρουχα είχαν 

σχεδιαστεί για τη λειτουργικότητά τους και όχι για την εμφάνισή τους. Το 100 μ.Χ. οι 

άνδρες Ρωμαίοι καθώς και οι γυναίκες φορούν κοντά παντελόνια. Οι γυναίκες φορούν 

επίσης μια ζώνη από δέρμα ή ύφασμα γύρω από το στήθος τους. 

 

 

2.3 Ρωμαϊκή Περίοδος 

 Κατά την περίοδο τις Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στους χιτώνες ενσωματώνονται 

και τα πρώτα σουτιέν, φάσες από δέρμα που κρατούσαν και πίεζαν το στήθος με σκοπό 

να το καμουφλάρουν ώστε να επιτύχουν την ανδρόγυνη σιλουέτα. 

 

 

2.4 Μεσαιωνικά εσώρουχα 

 Στην πρώιμη ιστορία η κύρια λειτουργία του εσώρουχου ήταν η απόκρυψη 

σημείων του σώματος. Το εσώρουχο με τη σύγχρονη έννοια του όρου ήταν ακόμα 

άγνωστο την εποχή του Μεσαίωνα, μα υπήρχε η τάση στις οικογένειες των ευγενών να 

φορούν λεπτότερα ενδύματα κάτω από τα φορέματά τους, για την αποφυγή της άμεσης 

επαφής με το δέρμα. Η ανακάλυψη μεσαιωνικών εσώρουχων (στηθόδεσμος) σε 

αυστριακό κάστρο, περιγράφεται από τους ιστορικούς ως επαναστατικό, διότι δείχνει ότι ο 

στηθόδεσμος είχε ήδη φορεθεί για εκατοντάδες χρόνια προτού αντικατασταθεί από τους 

δύσκαμπτους κορσέδες, παρότι έως σήμερα θεωρούσαμε ότι αποτελεί εφεύρεση των 

τελευταίων 100 ετών [Εικόνα 3]. 
 

 
Εικόνα 3. Μεσαιωνικά εσώρουχα. 
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 Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, ένα πουκάμισο φοριόταν κατάσαρκα για να 

παρέχει ένα στρώμα ζεστασιάς. Οι γυναίκες φορούσαν συνήθως ένα πουκάμισο κάτω 

από τα μεσοφόρια τους, κάτι σαν νυχτικό, ωστόσο δεν συνήθιζαν να φορούν σλιπ. Η μόδα 

στην Ευρώπη του μεσαίωνα ασχολήθηκε με ρούχα που εφαρμόζουν και ακολουθούν το 

σχήμα του σώματος. Οι γυναίκες άρχισαν να φορούν άκαμπτο λινό κάτω από το μπούστο 

τους που έκανε επίπεδο το στήθος. Η αρχαιότερη μορφή του κορσέ εμφανίστηκε όταν οι 

γυναίκες χρησιμοποίησαν μια πάστα, ως ενισχυτικό μεταξύ των στρωμάτων υφάσματος, 

ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο σκληρό, άκαμπτο μπούστο. Οι γυναίκες δεν φορούν 

εσώρουχα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ενώ μόνο οι άνδρες φορούσαν 

παντελόνια. Τα παντελόνια θεωρήθηκαν σύμβολο της ανδρικής δύναμης, ενώ οι γυναίκες 

που τα φορούσαν, συνήθως προσπαθούσαν να επιβάλουν εξουσία πάνω στους 

συζύγους τους. Μπορεί να υποτεθεί πως το ρητό "φοράει τα παντελόνια στη σχέση" 

πιθανών να προέρχεται από αυτή την ιδέα. 

 

 

2.5 Αναγέννηση και Μεταρρύθμιση της μόδας  

 Στην Αναγέννηση οι πουκαμίσες γίνονται εσώρουχα για την αριστοκρατία [Εικόνα 
4]. Φοριούνται από άντρες και γυναίκες, καθώς για τα μακριά σλιπ και τις βράκες που 

έφταναν μέχρι το γόνατο τέθηκε από τις Αρχές ζήτημα δημόσιας ευπρέπειας. Καθώς το 

εσώρουχο συνεχίζει το ταξίδι μέσα στο χρόνο, το δέκατο έκτο αιώνα αναπτύσσεται ο 

κορσές. Ήταν ένα είδος μανδύα που τύλιγε το σώμα της γυναίκας κάτω από το στήθος ως 

την κοιλιά.  

 
Εικόνα 4. Η μεταρρύθμιση της μόδας, την εποχή της Αναγέννησης. 

 

 Τα μέσα και τέλη του 1500 έφεραν στεφάνες που φοριούνται κάτω από φούστες 

για την υποστήριξή αυτών σε επιθυμητά σχήματα. Υπήρχαν δύο τύποι: ο ισπανικός και ο 

γαλλικός. Μερικές γυναίκες φορούσαν έναν ιμάντα γύρω από τη μέση τους και κάτω από 
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τη φούστα τους για να τονίσουν τη μέση και να κάνουν το σημείο πάνω από τους γοφούς 

να φαίνεται λεπτότερο. Φορούσαν επίσης μια μπάσκα, που εφάρμοζε σφιχτά κάτω από το 

μπούστο, φτιαγμένη από σκληρό υλικό, ενώ οι πλούσιες κυρίες φορούσαν και μεταξωτές 

κάλτσες. Ένας πρωτότυπος κορσές εμφανίζεται για πρώτη φορά σε ένα χειρόγραφο του 

12ου αιώνα, αλλά εισήχθη επίσημα στα τέλη του δέκατου έκτου αιώνα, όταν οι γυναίκες 

άρχισαν να χρησιμοποιούν άκαμπτα υλικά όπως κόκκαλο φάλαινας στο ύφασμα (σε μια 

σχισμή κάτω από το κέντρο μπροστά του κορσέ). Η φθηνότερη έκδοσή του ήταν ένα 

παραγεμισμένο ρολό που φοριέται γύρω από τη μέση. Το δέκατο έβδομο αιώνα 

εμφανίζονται και τα λεγόμενα καλάθια που τοποθετούνται κάτω από τη μέση και 

χρησιμεύουν στην ενίσχυση του πίσω μέρους του σώματος, καθώς και η εξέλιξη στα 

μεσοφόρια που χρησιμοποιούνται για να φουσκώσουν τις φούστες [Εικόνα 5]. 
 

 
 

Εικόνα 5. Η ενίσχυση του πίσω μέρους του σώματος, το δέκατο έβδομο αιώνα. 

 

 Ο κορσές είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ενδύματα στην ιστορία της μόδας. 

Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση, τόσο για το σύμβολο του καθεστώτος του κορσέ, καθώς 

και για την ερωτική γοητεία του. Πολλοί γιατροί υποστήριξαν πως ο κορσές ήταν 

υπεύθυνος για την πρόκληση προβλημάτων εγκυμοσύνης και γεννητικών ανωμαλιών, 

ενώ φεμινίστριες θεωρούσαν πως ο κορσές κατάφερε να καταπιέσει και να θυματοποιήσει 

τις γυναίκες. 

 Το 1700, (και πολύ πριν) γυναίκες και άνδρες στη Γερμανία και τη Γαλλία, πιθανώς 

και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής, φορούσαν ένα μακρύ πουκάμισο από 

τους ώμους μέχρι τα πόδια, ένα πουκάμισο ή γιλέκο [Εικόνα 6]. Οι ανώτερες τάξεις 

φορούσαν φανταχτερά πουκάμισα, ενώ οι υπόλοιποι απλά. Μόνον οι άνδρες φορούσαν 

παντελόνι σαν εξωτερικό ένδυμα, αν και οι γυναίκες φορούν μερικές φορές κάποια έκδοση 

του παντελονιού κατά την ιππασία ή όταν ο καιρός ήταν κρύος. Αργότερα, με τη Γαλλική 

Επανάσταση, οι γυναίκες άρχισαν να φορούν μακριά σώβρακα για προστασία από τα 
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διάφανα φορέματα, αλλά χρειάστηκαν δεκαετίες για να κερδίσει την ευρεία αποδοχή ένα 

τέτοιου είδους παντελόνι, μεταξύ των ανώτερων τάξεων και ακόμη περισσότερο μεταξύ 

των απλών ανθρώπων. Συνέχισαν να φορούν μόνο το πουκάμισο κάτω από τα ρούχα 

τους για το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα. Οι γυναίκες που φορούσαν τα 

παραδοσιακά φορέματα στη Γερμανία δεν φόρεσαν σώβρακα μέχρι το 1950. 

 

 
 

Εικόνα 6. Πουκάμισο για κούκλες (Hemd), περίπου το 1785,  

από την έκθεση εσωρούχων στο Ιστορικό Μουσείο της Φρανκφούρτης (Μάιν, Γερμανία).  

Εμφανίζονται στον κατάλογό της "Zur Geschichte der Unterwäsche 1700-1960". 

 

 Το 1757 ένας Γερμανός γιατρός έδωσε έναν άλλο λόγο για τον οποίο οι γυναίκες 

δεν πρέπει να φορούν παντελόνια ή σφιχτά εσώρουχα: "μυρίζουν" τα γεννητικά τους 

όργανα, χρειάζεται αέρας για να επιτραπεί στην υγρασία να εξατμιστεί. Αλλά παραδέχτηκε 

ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να τα φορούν στο κρύο και για προστασία από τα έντομα. 

(Christian TE Reinhard, Satyrische Abhandlung von der Denen Krankheiten του 

Frauenspersonen, Teil 2, Βερολίνο / Λειψί , 1757, αναφέρεται στην Zur Geschichte der 

Unterwäsche 1700-1960). 

 

 

2.6 Γαλλική Επανάσταση: Η εξέγερση ενάντια στα Εσώρουχα 

 Επανάσταση για τα γυναικεία εσώρουχα υπήρξε στα τέλη του 1700 κατά τη 

διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Οι γυναίκες αποφεύγουν μεσοφόρια, κορσέδες, 

καθώς και όλα τα σύμβολα της γαλλικής αριστοκρατίας. Το στήθος έγινε το επίκεντρο και 

ένα νέο είδος κορσέ προέκυψε, χωρίς δύσκαμπτο σχεδιασμό που ωθεί το στήθος πάνω 

και έξω. Κιλοτάκια εμφανίστηκαν για πρώτη φορά κατά το διάστημα αυτό και  

υποστηρίχτηκαν από την Αικατερίνη των Μεδίκων. 
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2.7 Κάτοικοι της Βικτώριας: Πρωτοπόροι Εσωρούχων  

 Η Βικτωριανή εποχή σήμανε το τέλος των Ναπολεόντειων πολέμων και η μόδα του 

κορσέ είχε και πάλι άνοδο σε δημοτικότητα. Η Victoria Secret, η πιο δημοφιλής γραμμή 

εσωρούχων σήμερα, υιοθέτησε το όνομα της εποχής.  

§ 1829: Η πρώτη βάση στερέωσης από χάλυβα δημιουργήθηκε επιτρέποντας στις 

γυναίκες να φορέσουν ή να βγάλουν το κορσέ χωρίς βοήθεια. 

§ 1830: Το ελαστικό κορσέ εισήχθη προσφέροντας περισσότερη άνεση. Ο καβάλος 

των εσωρούχων πλέον, είναι κλειστός λόγω του μικρότερου μεγέθους  και πιο χαλαρός, 

προσκολλάται περισσότερο στα φορέματα, επιτρέποντας στις γυναίκες να τα τραβούν 

προς τα κάτω, όταν πηγαίνουν στην τουαλέτα και να κρύβουν τις απόκρυφες περιοχές 

τους, αν τα φορέματα τους σηκωθούν ψηλά από τον άνεμο [Εικόνα 7]. 
 

 
      (α)            (β) 

 
Εικόνα 7. (α) Μπροστινό μέρος σώβρακου και (β) Πίσω μέρος του ίδιου δείχνοντας ανοιχτό 

καβάλο, για το 1830.  

Από το "Zur Geschichte der Unterwäsche 1700-1960". 

 

 

§ 1850: Η Βικτωριανή Αγγλία εισήγαγε δαντελωτές μπορντούρες και κεντήματα, μιας 

μορφής παντελόνια με φραμπαλάδες, καθώς και τα πρώτα μεταξωτά εσώρουχα [Εικόνα 
8]. 
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Εικόνα 8. Δαντελωτές μπορντούρες και κεντήματα στη Βικτωριανή Αγγλία. 

 

 

§ 1860: Φούστες με στεφάνες υποστηρίχθηκαν από το κρινολίνο (χαλύβδινη 

κατασκευή σαν κλουβί, που φοριέται με κορσέ και μεσοφόρια). Μερικές γυναίκες αρχίζουν 

να φορούν χρωματιστά συρτάρια (σαν φούστες) και μεσοφόρια, αν και το λευκό 

εξακολουθεί να είναι δημοφιλές. 

 

§ 1876: Καλτσοδέτες που στερεώνονται στις κάλτσες μιας γυναίκας είχαν εφευρεθεί 

και ήταν στερεωμένοι στον κορσέ, έτσι ώστε αυτός δεν θα μπορούσε να ανεβεί ψηλότερα. 

 

§ 1890: Οι κορσέδες αντικαταστάθηκαν σταδιακά από το στηθόδεσμο. 

 

 

2.8 Αρχές του 20ου αιώνα 

 Οι πρώτοι στηθόδεσμοι του 20ου αιώνα ήταν άνετοι και δημιουργούσαν έναν 

φυσικό διαχωρισμό μεταξύ των μαστών. Καθώς οι γυναίκες στις αρχές του 1900, 

συμμετείχαν σε περισσότερα αθλήματα και σε έντονους, ζωηρούς χορούς, άρχισαν να 

εγκαταλείπουν τους κορσέδες τους, χάριν των πιο πρακτικών στηθόδεσμων. Οι γυναίκες, 

αγωνίζονται για μια πιο σύγχρονη, σχεδόν αγορίστικη φιγούρα [Εικόνα 9]. Το 1910 

κιλοτάκια και κάλτσες είναι για πρώτη φορά από ρεγιόν. 
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Εικόνα 9. Αρχές του 20ου αιώνα: Οι γυναίκες αγωνίζονται για την αγορίστικη φιγούρα. 

 

§ 1913: Η Mary Phelps Jacob εφηύρε το πρώτο σουτιέν δένοντας δύο μαντήλια μαζί 

με κορδέλες. Στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κίνηση της γυναίκας ενθάρρυνε την 

κατάργηση του κορσέ. Οι γυναίκες άρχισαν να στρέφονται προς το περίζωνο, ένα ένδυμα 

περιοριστικό, που είχε λαστέξ με κλιπ, ενωμένα για να συγκρατήσουν τις κάλτσες ψηλά, 

ώστε να επιτευχθεί το 1920 μια εμφάνιση σαν πτερύγιο. 

 
§ 1914: Η Lane Bryant, σχεδιάστρια ρούχων για γυναίκες μεγαλύτερων μεγεθών, 

ενσωματώνει στην εταιρία της το περίζωνο και γίνεται μια από τις κορυφαίες στην 

κατασκευή εσωρούχων μεγάλων μεγεθών. 

 
§ 1923: Τα γυναικεία ρούχα μεγάλων μεγεθών ξεπέρασαν τη χρήση αποκλειστικά 

για τη μητρότητα, φέρνοντας 5 εκατομμύρια δολάρια έσοδα για την Lane Bryant. Οι 

στηθόδεσμοι οδήγησαν την επίπεδη όψη του στήθους, στην ανόρθωσή του. 

 
§ 1935: Η Warner Brothers ήταν η αρχική φίρμα του «αλφαβήτου σουτιέν», τα 

τέσσερα μεγέθη εφαρμογής: Α, Β, Γ και Δ που είναι γνωστά μέχρι σήμερα. 

 
§ 1939: Nylon κάλτσες εμφανίζονται για πρώτη φορά. 

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή των εσωρούχων, όπως ο χάλυβας και το καουτσούκ, ήταν σε έλλειψη, έτσι 

χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά υλικά, ενώ ακολούθησε η λύκρα, το ρεγιόν και το λαστέξ. 
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§ 1943: Ο Howard Hughes, ένας μηχανικός αεροναυπηγικής, δημιουργεί ένα σουτιέν 

για την Jane Russell, που θα φορέσει στην ταινία «The Outlaw» [Εικόνα 10]. 

 

 
 

Εικόνα 10. 

 

§ 1945: Η Μέριλιν Μονρόε, διάσημη για τις αισθησιακές καμπύλες της, πόζαρε για 

διαφημίσεις εσωρούχων, οι οποίες στη δεκαετία του '40 ήταν ζωγραφισμένες στο χέρι 

[Εικόνα 11]. 

 
 

Εικόνα 11. Η Μέριλιν Μονρόε, πόζαρε για διαφημίσεις εσωρούχων, ζωγραφισμένες στο χέρι. 

 

§ 1947: Ο Christian Dior ξεσηκώνει με τη σιλουέτα κλεψύδρα, επίσης γνωστή και ως 

η «μέση σφήκα». Κορσέδες και ζαρτιέρες ήταν απαραίτητοι για να επιτευχθεί αυτή η νέα 

εμφάνιση [Εικόνα 12]. 
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Εικόνα 12. Κορσέδες και ζαρτιέρες, απαραίτητοι για τη σιλουέτα της κλεψύδρας. 

 

 

2.9 1950 – 1970: Εσώρουχα Golden Age 

 Το 1950 επανήλθε το σχήμα κλεψύδρας. Το σουτιέν είχε καθιερωθεί στην 

ντουλάπα κάθε γυναίκας και είχε αποκτήσει διασκεδαστικά και εκκεντρικά σχήματα που 

οφείλονται εν μέρει στην κινηματογραφική βιομηχανία. Ηθοποιοί όπως η Lana Turner, 

έγινε γνωστή λόγω των διάσημων κωνικών στηθόδεσμών της, λεπτή μέση και ανοιχτοί 

γοφοί. Το 1940 η περιβόητη Bettie Page έκανε το όνομά της γνωστό φορώντας πιο 

τολμηρά εσώρουχα. Ραμμένες κάλτσες και μπάσκα που αγκαλιάζει τις καμπύλες 

φορέθηκαν για πρώτη φορά από την Joan Collin. Το 1960 ήταν μια δεκαετία αφιερωμένη 

στην απελευθέρωση και την αντισυμβατικότητα. Το κάψιμο των σουτιέν και η 

απελευθέρωση των γυναικών έγιναν η πολεμική κραυγή της ημέρας. 

§ 1959: Εφευρέθηκε το καλσόν. 

§ 1960: Ένα νεανικότερο, κοριτσίστικο στυλ προκύπτει, με «baby doll» νυχτικό και 

σλιπ με φραμπαλάδες. 

§ 1966: Παιχνιδιάρικα σχήματα και φόρμες αναπτύσσονται στα εσώρουχα και οι 

γυναίκες είναι σε θέση να επιλέξουν το στυλ του σουτιέν που θέλουν. Τώρα αρχίζουμε και 

βλέπουμε τις πρώτες σύγχρονες μορφές σουτιέν. 

§ 1974: Το 1970 έφερε μια πιο εκλεπτυσμένη, γυναικεία εμφάνιση, χρησιμοποιώντας 

πολυτελή υφάσματα, όπως το μετάξι και τη δαντέλα. 
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2.10 1980 – Σήμερα  

 Το 1980, η ανάπτυξη της τεχνολογίας προσέφερε ότι η φύση δεν μπορούσε να 

κάνει για τις γυναίκες, που δεν είχαν την τύχη να διαθέτουν από μόνες τους. Η μαζική 

αγορά εσωρούχων, όπως η Wonderbra, είχε μεγάλη ώθηση και μια βαθιά επιρροή. 

Επενδεδυμένο και με ενσωματωμένο σύρμα, σουτιέν, έγινε κορυφαίο σε πωλήσεις μαζί με 

τις γραμμές εσωρούχων της Victoria Secret και Fredrick’s of Hollywood. Τα σύγχρονα 

εσώρουχα περιλαμβάνουν εσώρουχα που είναι επενδεδυμένα, γεμισμένα με τζελ ή αέρα, 

στράπλες και backless (χωρίς πλάτη). Αυτή είναι, επίσης, η δεκαετία που έφερε το 

κορμάκι που τόσο ανήθικα φορέθηκε από την Cher και κιλότες που μετατρέπονται σε 

κορδόνι και string. Οι γυναίκες έχουν περισσότερες επιλογές διαθέσιμες σήμερα, από ό, τι 

σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ιστορίας. 

§ 1990: Το νεότερο supermodel της εποχής, η Kate Moss, ποζάρει σε ασπρόμαυρες 

διαφημίσεις για τον Calvin Klein. Τα επώνυμα λάστιχα των εσωρούχων που βγαίνουν έξω 

από το τζιν, δημιούργησαν μια δημοφιλή τάση [Εικόνα 13]. 
 

 
 

Εικόνα 13. Νέα τάση της μόδας: Τα επώνυμα λάστιχα των εσωρούχων  

βγαίνουν έξω από το τζιν. 
 

 

§ Η Madonna συγκλόνισε φορώντας το εσώρουχό της ως κανονικό ρούχο, στην 

περιοδεία της (Blonde Ambition Tour) το 1990, φορώντας μυτερά σουτιέν του Jean Paul 

Gaultier [Εικόνα 14]. 
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Εικόνα 14. Προκλητική δημόσια εμφάνιση: μυτερό σουτιέν ως κανονικό ρούχο. 

 

§ 1994: H καναδική "Lady Corset Company” πρωτοκυκλοφόρησε την Wonderbra το 

1939, αλλά το πιο διάσημο υποστηρικτικό ρόλο, έπαιξε το 1994, όταν πινακίδα των 

περίφημων «Hello Boys» με πρωταγωνίστρια το supermodel Eva Herzigova φέρεται να 

προκάλεσε πολλούς άντρες οδηγούς με αποτέλεσμα να συγκρούσουν τα αυτοκίνητά τους. 

Η αφίσα έκτοτε ονομάστηκε η πιο παραστατική υπαίθρια διαφήμιση όλων των εποχών 

[Εικόνα 15]. 
 

 
 

Εικόνα 15. H πιο παραστατική υπαίθρια διαφήμιση όλων των εποχών. 

 

§ 1986: Το πρώτο «4811 Original στρινγκ Rise» σχεδιάστηκε στη Νέα Υόρκη από 

τον Gale Epstein, διευθυντή της Hanky Panky. Από τότε, το 4811 και η μικρότερη αδελφή 

του, το «4911 Low Rise στρινγκ», έχουν γίνει κλασικά. 
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§ 2006: Το 2001 η Agent Provocateur έφερε πίσω το σέξι με μια διαφήμιση που 

χαρακτηρίζει την Kylie Minogue ως την πιο σέξι όλων των εποχών. Η Kate Moss έγινε το 

πρόσωπο της Agent Provocateur. 

§ 2008: Η Dita Von Teese είναι σχεδόν αποκλειστικά υπεύθυνη για την αναβίωση 

των ρετρό εσωρούχων: κορσέδες, κάλτσες και ζαρτιέρες. Το αστέρι της «burlesque» είναι 

γνωστή για τη σύγχρονη εκδοχή της σχετικά με την ρετρό pin-up αίγλη και το 2008 

σχεδίασε μια συλλογή για την Wonderbra εμπνευσμένη από τo vintage ύφος [Εικόνα 16]. 
 

 
 

Εικόνα 16. 2008: Αναβίωση των ρετρό εσωρούχων. 

 

§ 2008: Σήμερα η αμερικανική μάρκα Victoria’s Secret είναι ο μεγαλύτερος πωλητής 

εσωρούχων στον κόσμο. Η πασαρέλα τους δείχνει να είναι πλέον θρυλική και τα σόου 

γεμάτα περίτεχνα κοστούμια. 

 

 Τα εσώρουχα των γυναικών έχει υποστεί διάφορες φάσεις σχεδιασμού και 

μετατροπές για να γίνουν αυτό που είναι σήμερα. Έχουν σηματοδοτήσει πολλές στιγμές 

στην ιστορία τους, όπως το να αντανακλούν την κοινωνική θέση της γυναίκας σε ένα 

σύμβολο του σεξαπίλ. Οι γυναίκες έχοντας φθαρεί από την καταπόνηση των ενδυμάτων 

για την "τέλεια" σιλουέτα, έκαψαν σουτιέν τους ως μια δήλωση της απελευθέρωσης. 

 

 Η ιστορία των εσωρούχων είναι παράλληλη με αυτή τις απελευθέρωσης των 

γυναικών, σηματοδοτεί τη μετάβαση από το καθεστώς εκείνο της συστολής της ελευθερίας 

[Εικόνα 17]. Με αυτή την έννοια ο εικοστός αιώνας υπήρξε ένας αιώνας επανάστασης, 

απελευθέρωσης, ένας αιώνας που γνώρισε πολλές ανακατατάξεις σε πολλά επίπεδα. Η 

βιομηχανική επανάσταση ήταν πια γεγονός και ο τρόπος που ντυνόταν η σύγχρονη 
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γυναίκα της εποχής αντικατόπτριζε τη νέα πραγματικότητα και την ανακάλυψη νέων 

υλικών. 

 

 
     

Εικόνα 17. 20ος αιώνας: Απελευθέρωση των γυναικών, ανακάλυψη νέων υλικών. 
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3. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 
 

 

  Βασικά υλικά για την παραγωγή υφασμάτων  

 Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή υφασμάτων είναι οι 

ίνες και τα νήματα, τα οποία με τη σειρά τους κατηγοριοποιούνται σε φυσικές ίνες, 

τεχνητές ίνες και συνθετικές ίνες. 

 

3.1 Φυσικές κυτταρινικές ίνες  
· Βαμβάκι  

· Λινάρι  

· Γιούτα   

 

3.2 Ζωικές (πρωτεϊνικές) ίνες 

· Μαλλί  

· Μετάξι 

 

3.3 Τεχνητές ίνες φυσικού πολυμερούς  

· Βισκόζη  

· Οξική κυτταρίνη  

· Τριοξική κυτταρίνη  

 

3.4 Τεχνητές ίνες συνθετικού πολυμερούς  

· Πολυαμίδια (Nylon)  

· Πολυεστέρες  

· Πολυουρεθάνες  

 

3.5 Εμπορικές ίνες παραγωγής ενδύματος εσώρουχου  

 Ευρέως γνωστές ίνες για την παραγωγή ενδύματος εσώρουχων είναι οι ίνες 

βαμβακιού, πολυαμιδίου, πολυουρεθάνης (ελαστάνη-Lycra), μικροΐνας καθώς και η 

ανάμειξη αυτών, κυρίως λόγω των ιδιοτήτων τους. 
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 α. Βαμβάκι  
 Το βαμβάκι αποτελεί την κυριότερη κλωστοϋφαντουργική ύλη και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε κατάλληλη αναλογία με άλλες πρώτες ύλες για την 

παραγωγή νημάτων, από τα οποία κατασκευάζονται υφάσματα που προορίζονται για μια 

μεγάλη ποικιλία ενδυμάτων και προϊόντων όπως ενδύματα, πετσέτες, είδη προσωπικής 

υγιεινής, εσώρουχα. 

 Οι κυριότερες ιδιότητες της βαμβακερής ίνας είναι οι παρακάτω: 

1. Έχει χαμηλή ελαστικότητα. 

2. Έχει καλή απορροφητικότητα. 

3. Αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες.  

4. Βάφεται πολύ εύκολα με ποικιλία βαφών.  

 Το βαμβάκι χρησιμοποιείται ευρύτατα σε αναμείξεις με πολυεστέρα για την 

διεύρυνση των τελικών χρήσεων και μπορεί να βαφεί γρήγορα με ποικιλία χρωμάτων.  

 

 β. Μετάξι 
 Το μετάξι είναι μία από της σημαντικότερες ίνες ζωικής προέλευσης. Παράγεται 

από την κάμπια του μεταξοσκώληκα όταν αυτή φτιάχνει το κουκούλι. Εκτός όμως από το 

ζωικό μετάξι υπάρχει και το φυτικό, που παράγεται από τις ίνες μερικών φυτών. Οι ίνες 

μεταξιού είναι πολύ δυνατές σε σύγκριση με άλλες φυσικές ίνες και μπορεί να βαφεί 

εύκολα με μεγάλο εύρος βαφών. Το μετάξι είναι γυαλιστερό και έχει ωραία υφή. 

 
 γ. Πολυαμίδιο (Nylon)  
 Η ιστορία του πολυαμιδίου αρχίζει στα μέσα του 1927 όταν η διοίκηση μιας εκ 

των μεγαλύτερων χημικών εταιρειών των Η.Π.Α., της Du Pont de Nemours & Co, 

αποφάσισε να χρηματοδοτήσει έρευνα για την ανάπτυξη επαναστατικών υλικών για τον 

20º αιώνα. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ινών Nylon είναι η αντοχή τους 

στον εφελκυσμό, έχουν μεγάλη ελαστικότητα λόγω των ισχυρών δεσμών υδρογόνου, 

υψηλή επαναφορά σχήματος και συνεπώς ικανοποιητική αντοχή στο τσαλάκωμα. Είναι 

υδρόφοβες, απορροφούν ελάχιστη υγρασία και διογκώνονται λίγο. Επίσης οι ίνες 

πολυαμιδίου είναι ανθεκτικές στους μικροοργανισμούς, τα βακτήρια και τα έντομα. 

 Λόγω της ασύγκριτης ποιότητάς τους και των πολλαπλών χρήσεων τους, οι ίνες 

Nylon έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς, σε τομείς υψηλών απαιτήσεων αλλά και 

στις προτάσεις των σχεδιαστών μόδας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνες τους ή 

σε ανάμειξη με άλλες ίνες, τόσο στην υφαντική όσο και στην πλεκτική, για παραγωγή 

μεγάλης ποικιλίας ενδυμάτων: εσώρουχα (το nylon έχει αποδειχθεί η κορυφαία ίνα στην 

κατασκευή γυναικείων εσωρούχων), μαγιό, γυναικεία και ανδρικά ενδύματα, αθλητικά είδη 

και πολλά άλλα. 
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 Το πολυαμίδιο βάφεται σχετικά εύκολα, με προσθήκη χρώματος στη μάζα του 

λιωμένου πολυμερούς κατά τη διεργασία της ενοποίησης (βαφή στη μάζα). Η μέθοδος 

δίνει φωτεινές αποχρώσεις και πάρα πολύ καλές αντοχές των χρωματισμών. Συμβατικά 

μετά την ενοποίησή του, το nylon βάφεται με χρώματα όξινα (acid) ή σύμπλοκα μετάλλου 

(metal complex). Τελευταία χρησιμοποιούνται και χρώματα αντιδράσεως (reactive) 

δίνοντας άριστες αντοχές στο πλύσιμο. 

 
 δ. Πολυουρεθάνες  
 Είναι περισσότερο γνωστές με το όνομα Lycra, η ελαστάνη είναι ένα συνθετικό 

πολυμερές και ανήκει στην κατηγορία των πολυουρεθάνων. Χρησιμοποιείται συνήθως σε 

υφάσματα σε ποσοστό μόλις 2-3%, με τον πιο γνωστό συνδυασμό βαμβάκι-ελαστάνη, 

μόνο σε μαγιό και κολάν μέχρι και 40% προσφέροντας ελαστικότητα και τέλεια εφαρμογή. 

Η Lycra στη δεκαετία του '70 χρησιμοποιήθηκε και αγαπήθηκε κυρίως από τις γυναίκες, 

ιδιαίτερα για εσώρουχα, κάλτσες κορσέδες και ρούχα εξωτερικής ένδυσης. 

 Χαρακτηριστικά της Lycra είναι η καλή αντοχή στην τριβή και στην φθορά, δεν 

έχει καθόλου απορροφητικότητα, καλή αντοχή στο φως, ενώ βάφεται εύκολα και σε 

μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. 

 

 ε. Μικροΐνες (microfibers) 
 Μικροΐνες παρασκευάζονται από όλες της τεχνητές ίνες, με πρωτοπόρες αυτές 

από πολυεστέρα και ακολουθούνται από το Nylon. Τη δεκαετία του '80, πολύ υψηλής 

ελαστικότητας υφαντά μικροΐνών (πολυεστέρα και πολυεστέρα-Nylon), χρησιμοποιήθηκαν 

για διάφορα αθλήματα και καλοφόρετα καθημερινά ενδύματα, τα οποία είχαν απαλή αφή 

και επιμήκυνση και ενώ τα διαπερνούσε ο αέρας, ήταν αδιάβροχα. Σήμερα, οι μικροΐνες 

έχουν καθιερωθεί στην αγορά των ενδυμάτων, όπως και σε άλλες αγορές. 

Χρησιμοποιούνται σε υφάσματα σαν μονόκλωνα νήματα χωρίς ανάμειξη με ίνες άλλου 

τύπου, αλλά και σε ίνες με χοντρές συνθετικές ή φυσικές ίνες, προσφέροντας νήματα 

εύκαμπτα, ευλύγιστα και ελαστικά. Τα νήματα αυτά δίνουν υφάσματα σφιχτής δομής που 

εμφανίζουν όγκο, είναι ελαφριά, έχουν εξαιρετικό πέσιμο, μεταξένια εμφάνιση, καλές 

ιδιότητες αναπνοής και μπορούν να φιξαριστούν και να αποκτήσουν εφέ τύπου "δέρματος 

ροδάκινου". Λόγω των ιδιοτήτων αυτών χρησιμοποιούνται πολύ για γυναικεία εσώρουχα 

κομμένα με λέιζερ. 

 

 

 

 

 



                                                                   Μπλερίνα Σ. Γιώργα                                    
21 

Ελένη Χ. Τσουντουκίδου 
  

4. ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 

  Χρώμα 

Χρώμα είναι μια οπτική ιδιότητα των αντικειμένων, η οποία απορρέει από το φώς το οποίο 

εκπέμπουν, αντανακλούν ή αφήνουν να περάσει μέσα από αυτά. 

 

 

4.1 Φυσική χρωμάτων  

 Υπό αντικειμενική εξέταση, το χρώμα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα κυματικό 

φαινόμενο. Από ψυχο-φυσιολογική άποψη θεωρείται ως το αίτιο που διεγείρει τον 

αμφιβληστροειδή χιτώνα του οφθαλμού. Συνεπώς, βάση αυτής της άποψης, η έννοια του 

χρώματος είναι καθαρά υποκειμενική και συνδέεται με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά 

αισθημάτων, που προέρχονται από φωτεινά ερεθίσματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αυτού είναι η επιλογή του χρώματος ή χρωμάτων στις σημαίες των χωρών. 

 
 

4.2 Είδη χρωμάτων 

   α. Βασικό χρώμα: χαρακτηρίζεται εκείνο που δεν προκύπτει από ανάμειξη άλλων. 

   β. Δεύτερο χρώμα: χαρακτηρίζεται εκείνο που δημιουργείται από την ανάμειξη δύο 

βασικών χρωμάτων. 

   γ. Συμπληρωματικό χρώμα: χαρακτηρίζεται εκείνο, που όταν συνδυαστεί με έτερο όμοιό 

του, στη μεν προσθετική διαδικασία δίνει λευκό, στη δε αφαιρετική διαδικασία δίνει μαύρο. 

 Από την αρχαιότητα ακόμα τα χρώματα έπαιζαν σημαντικό ρόλο στη ζωή των 

ανθρώπων. Φυσικά χρώματα όπως η πορφυρά  το λουλακί και το ριζάρι, ήταν προϊόντα 

ευρύτατης κατανάλωση. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας αναπτύχθηκαν και τα συνθετικά 

χρώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως σήμερα.  

 Οι συνθετικές αυτές ουσίες ονομάζονται χρώματα γιατί έχουν την δυνατότητα να 

βάψουν, σταθερά και μόνιμα, ενδύματα, υφάσματα, νήματα και υφάνσιμες  ίνες, καθώς 

επίσης και την πρώτη ύλη από την οποία προέρχονται τα παραπάνω. 
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 Σήμερα στη βαφή χρησιμοποιούνται, σχεδόν αποκλειστικά, συνθετικά χρώματα, 

η ανάπτυξη των οποίων ξεκίνησε το 1856 με την παρασκευή  της μοβεΐνης από τον 

Pezkin. Η τελειοποίηση των οργανικών χρωμάτων έχει κάνει δυνατή πρακτικά, τη βαφή 

οποιασδήποτε υφάνσιμης ύλης. 

 

 

4.3 Σύνθεση χρωμάτων 

 Τα περισσότερα χρώματα παρασκευάζονται με βάση την αρχή της διαζώτωσης 

και της σύζευξης. Διαζώτωση ορίζεται η επίδραση νιτρώδους οξέος πάνω σε αμίνες, σε 

χαμηλή θερμοκρασία και παρουσία περίσσειας ανόργανου οξέος. Κατά τη χημική αυτή 

αντίδραση παράγεται ένα διαζωνικό αλάτι. Η σύζευξη αυτή του διαζωνικού άλατος με 

ναφθόλη (C10H7OH), οδηγεί στην παρασκευή ουσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

χρώμα. 

 Τα χρώματα, ανεξάρτητα από τη χημική τους σύσταση, χαρακτηρίζονται από 

την ύπαρξη ορισμένων χημικών ομάδων στο μόριό τους. Μια ουσία για να μπορέσει να 

χρησιμοποιηθεί σαν χρώμα είναι απαραίτητο να διαθέτει την ικανότητα να προσδίδει 

χρώμα στο προς βαφή υλικό. Οι ομάδες αυτές διακρίνονται σε χρωμοφόρες ομάδες και σε 

και σε αυξόχρωμες ομάδες. 

 Χρωμοφόρες ομάδες ονομάζονται οι χημικές ομάδες που έχουν την ικανότητα 

να απορροφούν ένα μέρος των ακτινοβολιών, να μετατοπίζουν την περιοχή 

απορρόφησης του φωτός έτσι ώστε αυτό να γίνεται ορατό. Λόγω της ικανότητάς τους 

αυτής, οι χρωμοφόρες ομάδες προδίδουν το χρώμα στην ένωση στην οποία περιέχονται. 

Οι ενώσεις που φέρουν της χρωμοφόρες ομάδες λέγονται χρωμογόνα. Συνηθισμένες 

χρωμοφόρες ομάδες είναι οι εξής: Βινυλομάδα (>c=c<), Καρβονυλομάδα (>c=o), 

Αζωμάδα  (-N=N-). 

 Αυξόχρωμες ομάδες ονομάζονται οι χημικές ομάδες που έχουν την ικανότητα 

να συνδέονται με τις διάφορες προς βαφή ίνες, δηλαδή να δίνουν στο χρωμογόνο την 

ικανότητα βαφής. Οι αυξόχρωμες ομάδες έχουν την ικανότητα  να αυξήσουν την ένταση 

του χρώματος του χρωμογόνου, καθώς επίσης και να μετατοπίζουν την απορρόφηση του 

χρωμογόνου σε άλλα μήκη  κύματος είτε μεγαλύτερα  (βαθύχρωμη δράση), είτε μικρότερη 

(υψόχρωμη δράση). Ορισμένες συνηθισμένες αυξόχρωμες ομάδες είναι οι εξής: 

Υδροξυλομάδα (-OH), Αμινομάδα  (-NH2), Καρβοξυλομάδα (-COOH).  
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4.4 Αντοχές χρωμάτων  

 Αντοχή ενός χρώματος ονομάζεται η ικανότητα του βαμμένου με χρώμα υλικού 

να παραμείνει αμετάβλητο ή έστω να αλλοιωθεί όσο το δυνατόν λιγότερο με την επίδραση 

του παράγοντα αυτού. Είναι προφανές πως, όσο περισσότερο ευαίσθητο είναι ένα χρώμα 

σε κάποια καταπόνηση, τόσο μικρότερη πρέπει να θεωρείται η αντοχή του σε αυτήν. 

 Οι αντοχές των χρωμάτων εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως το 

βάθος της απόχρωσης, τη διάρκεια επενέργειας της καταπόνησης, το υλικό και το χρώμα 

που χρησιμοποιήθηκε για τη βαφή. Οι παράγοντες στους οποίους εξετάζονται οι αντοχές 

των  χρωμάτων είναι: 

 

o Επίδραση  ηλιακού φωτός   

o Επίδραση θερμοκρασίας περιβάλλοντος  

o Επίδραση πλύσης  

o Επίδραση ιδρώτα 

o Επίδραση υγρής και ξηρής τριβής  

o Επίδραση διαλυμάτων  

o Επίδραση θαλασσινού νερού  

 

 

4.5 Χρώματα, ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

Τύπος 
χρώματος 

Διαλυτότητα 
ιοντικός 

χαρακτήρας 

Συγγένεια 
με ίνες 

Βοηθητικά 
λουτρού 
βαφής 

Αντοχές 
Τελικές 
χρήσεις 

Σχόλια 

 

 

 

Direct 

 

Υδατοδιαλυτό 

 

 

Ανιονικό 

 

Κυτταρινικές 

 

 

Βισκόζη 

βαμβάκι 

 

Ουδέτερο 

λουτρό 

 

 

Αλάτι 

Στο φως- 

χαμηλή/ 

καλή 

 

Στο 

πλύσιμο 

χαμηλή 

-Χαμηλής 

ποιότητας 

υφάσματα 

ένδυσης 

-Υφάσματα 

για φόδρες/ 

κουρτίνες 

 

Φτηνά 

 

 

Μετεπεξεργασία 

βελτιώνει τις 

αντοχές 
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Τύπος 
χρώματος 

Διαλυτότητα 
ιοντικός 

χαρακτήρας 

Συγγένεια με 
ίνες 

Βοηθητικά 
λουτρού 
βαφής 

Αντοχές 
Τελικές 
χρήσεις 

Σχόλια 

Όξινα 
 

Leveling 

 

 

 

 

 

Milling 

 

 

Υδατοδιαλυτά 

 

 

 

 

 

Ανιονικά 

 

 

Πρωτεϊνικές 

(μαλλί, μετάξι) 

 

 

 

 

Πολυαμιδικές 

ίνες (Nylon) 

 

 

Όξινο 

λουτρό + 

αλάτι 

 

 

 

Ουδέτερο/ 

ελαφρά όξινο 

λουτρό + 

στρωτικό 

μέσο 

 

Στο φως- 

μέτρια/ 

χαμηλή, 

Στο 

πλύσιμο 

χαμηλή. 

 

Στο φως 

καλή, Στο 

πλύσιμο 

καλή. 

 

Νήματα 

χαλιών, 

φορέματα 

 

 

 

 

Κοστούμια, 

παλτό, 

νήματα 

πλεκτικής 

Βάφουν σε ισχυρώς 

όξινο λουτρό βαφής 

θειικού οξέος-θειικού 

νατρίου. Έχουν καλές 

ιδιότητες ομοιομορφίας.  

 

 

Βάφουν σε ασθενώς 

όξινο λουτρό βαφής 

οξικού οξέος-οξικού 

νατρίου. Έχουν μικρές 

ιδιότητες ομοιομορφίας 

βαφής. 

 

 

 

 

VAT 

 

Αδιάλυτο στο 

νερό 

 

 

 

Μη ιονικό 

 

Κυτταρινικές 

 

 

 

Βαμβάκι 

βισκόζη 

 

Αλκάλιο + 

αναγωγικό 

μέσο για 

παραγωγή 

της μορφής 

LEUKO 

 

Στο φως 

άριστη, 

Στο 

πλύσιμο 

άριστη. 

Υψηλής 

ποιότητας 

κουρτίνες, 

υφάσματα 

επιπλώσεων

πουκάμισα, 

πετσέτες, 

κλωστές 

ραφής 

 

Ακριβά 

 

 

Δύσκολα επιτυγχάνονται 

λαμπερά χρώματα 

 

 

 

Reactive 

 

Υδατοδιαλυτό 

 

 

Μη ιοντικό 

 

Κυτταρινικές 

Επίσης 

πρωτεϊνικές 

και 

πολυαμιδικές 

Εφαρμό-

ζονται σε 

κυτταρινικές 

από λουτρό 

που γίνεται 

αργότερα 

αλκαλικό 

Στο φως- 

καλή/ 

εξαιρετική, 

Στο 

πλύσιμο- 

εξαιρετική 

Κουρτίνες, 

υφάσματα 

επιπλώσεων

ενδυμάτων, 

πετσετών, 

κλωστές 

ραφής 

Εξαιρετική γκάμα 

αποχρώσεων, υψηλή 

αντοχή λόγω 

ομοιοπολικού δεσμού 

μεταξύ χρώματος/ ινών 

 

 

Basic 

 

Υδατοδιαλυτό 

 

Κατιονικό 

 

Ακρυλικές 

(επίσης 

μερικές φορές 

και 

πρωτεϊνικές) 

Ασθενές 

όξινο 

περιβάλλον 

+ μέσο 

στρωσίματος 

(leveling) 

Στο φως- 

μέτρια/ 

καλή, 

Στο 

πλύσιμο 

καλή. 

 

Υφάσματα 

επιπλώσεων 

και ένδυσης 

Λαμπερές (φωτεινές) 

αποχρώσεις με 

εξαιρετική βαφική δύναμη 

 

 

 

Disperse 

 

Αδιάλυτο  

στο νερό 

 

 

Μη ιονικό 

 

 

Όλες τις 

συνθετικές 

 

 

Ασθενές 

όξινο λουτρό 

Στο φως 

μέτρια/ 

καλή, 

Στο 

πλύσιμο 

καλή. 

 

 

Υφάσματα 

ένδυσης, 

σεντόνια κτλ 

Βέλτιστες αντοχές στον 

πολυεστέρα, όμως είναι 

το δυσκολότερο για βαφή 

υλικό, καλές ιδιότητες 

στρωσίματος 
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4.6 Πράσινη προσέγγιση χρωμάτων  

 Η μαζική παραγωγή των συνθετικών χρωμάτων προκάλεσε σημαντικά 

περιβαλλοντικά προβλήματα και κατέστησε αναγκαία την υιοθέτηση των ιδεών της 

πράσινης χημείας. 

 Τα κύρια συστατικά των χρωμάτων είναι οι χρωστικές, οι διαλύτες, τα συνδετικά ή 

συγκολλητικά και τα πρόσθετα. 

 Οι διαλύτες που χρησιμοποιούνται στις βαφές είναι κυρίως αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες όπως τολουόλιο και ξυλόλιο, κετόνες και εστέρες που λόγω της 

τοξικότητάς τους τείνουν να αντικατασταθούν από υδατικούς διαλύτες. Ως διαλύτες 

επόμενης γενιάς προτείνονται ο προπιονικός (προπυλενο-γλυκολο μεθυλαιθέρο) εστέρας 

(PMP) και ο οξικός τριτ.-βουτυλο-εστέρας (TBQC), οι οποίοι αφενός μεν έχουν εξαιρετική 

διαλυτική ικανότητα συγκρινόμενοι προς τους προαναφερθέντες, αφετέρου δε είναι 

λιγότερο τοξικοί. 

 Εναλλακτικά, προωθούνται βαφές σε μορφή σκόνης, που δεν περιέχουν διαλύτη. 

Όσο αναφορά στις χρωστικές, προτείνονται και γι’ αυτές βελτιωτικές προσεγγίσεις. Για το 

διοξείδιο του τιτανίου, παραδείγματος χάρη, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως ως λευκό 

πιγμέντο κατά κύριο λόγο, σήμερα έχουν προταθεί ενδιαφέρουσες λύσεις, που βασίζονται 

στον ρεολογικό έλεγχο και στα blanc fixe (θειικό βάριο), lithopone (μίγμα θειικού βαρίου 

και θειώδους ψευδαργύρου), sachtolith (θειώδης ψευδάργυρος). Χρώματα που περιέχουν 

τοξικά μέταλλα, όπως μόλυβδο και χρώμιο, έχουν αντικατασταθεί από άλλα που 

περιέχουν λανθανίδες, των οποίων η τοξικότητα είναι χαμηλή. Έχουν προταθεί επίσης, 

χρώματα βασισμένα σε ενώσεις του ζιρκονίου και του νιτρικού ή σε νανοελάσματα 

ανοδικού αργιλίου, με στόχο πάντα τη μείωση της τοξικότητας. 

 Εν κατακλείδι, η βιομηχανία των χρωμάτων βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και είναι 

πρωτοπόρα στην υιοθέτηση των πράσινων λύσεων. 
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5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗ 
 
 

5.1 Οικολογικό ύφασμα  

 Τα οικολογικά ρούχα αρχίζουν σιγά-σιγά να επιστρέφουν στη ζωή του 

ανθρώπου, αφού για περισσότερες από επτά δεκαετίες είχαν εκτοπιστεί από το 

πολυαμίδιο και τα συνθετικά ρούχα. Παρόλο που θεωρείται ό,τι πιο σύγχρονο στο 

κεφάλαιο μόδα, αυτή η οικολογική διάσταση συνοδεύει την ενδυμασία από την αρχή της 

εμφάνισής της. Δεν ξεχνιέται το γεγονός ότι το πρώτο ένδυμα προήλθε από δέρματα 

ζώων. Για να προσθέσουν χρώμα αργότερα, χρησιμοποίησαν χρωστικές φυτικές ίνες. Η 

παράδοση και η πρακτική αυτή συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια των αιώνων. Ακόμα και στην 

Αναγέννηση, που μελετήθηκε παραπάνω, παρατηρείται ότι η χρήση υλικών κατασκευής 

των ενδυμάτων ήταν στενά συνδεδεμένη με οικολογικά προϊόντα. Η βιομηχανική 

επανάσταση, ως χρονικό ορόσημο, επέφερε επανάσταση και στον τομέα της ένδυσης. 

Παρατηρείται ότι η επεξεργασία των ρούχων απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την 

οικολογική της διάσταση, καθώς βιομηχανίες και εργοστάσια άρχισαν να δημιουργούν 

τεχνητές ύλες. Ωστόσο, τη μετα-βιομηχανική εποχή, ο παράγοντας οικολογία κάνει 

δυναμικά την εμφάνισή του και στο χώρο του ενδύματος και της μόδας. 

 Με τον όρο οικολογικά ρούχα, γίνεται αναφορά στα ρούχα εκείνα που 

χρησιμοποιούν υφάσματα και υλικά τα οποία έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τα 

πρότυπα της βιολογικής γεωργίας. Συνήθως τα ενδύματα αυτά κατασκευάζονται από 

βαμβάκι, μαλλί, μετάξι από σόγια, κάνναβη, γιούτα (φυτικές κλωστικές ίνες), ραμί (ινδικό 

φυτό) ή μπαμπού. 
 Το οικολογικό ρούχο αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται η μόδα της επόμενης μέρας 

αφού αποτελεί τον αντίλογο στα συνθετικά ρούχα. H επεξεργασία των βιολογικών ρούχων 

σε αντίθεση με αυτά των συνθετικών γίνεται με τεχνικές, φιλικές προς τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον μέσω της μηχανικής-θερμικής οδού. Ως εκ τούτου, τα υφάσματα είναι 

εξαιρετικής ποιότητας και φιλικά τόσο προς τον άνθρωπο όσο και προς το περιβάλλον. 

Για τη βαφή και τη λεύκανση των ρούχων, χρησιμοποιούνται φυσικές-οικολογικές βαφές οι 

οποίες δεν περιέχουν βαριά μέταλλα αλλά ούτε και χλώριο για τη λεύκανση των ρούχων. 

 Τα οικολογικά ρούχα επιβαρύνουν στο ελάχιστο το φυσικό περιβάλλον και 

έχουν φτιαχτεί με σεβασμό προς τον άνθρωπο. Γι' αυτό το λόγο τα «πράσινα» υφάσματα 

έχουν πολλά οφέλη για τον χρήστη:  

o Διευκολύνουν τη δερματική αναπνοή  

o Δεν προκαλούν κνησμούς και αλλεργίες 
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o Προστατεύουν από τους μύκητες και την ακτινοβολία 

o Γίνονται αισθητά όλα τα οφέλη της ίνας (π.χ. την απαλότητα του βαμβακιού)  

o Είναι θερμορυθμιστικά, διατηρούν τη ζέστη το χειμώνα και τη δροσιά το καλοκαίρι 

o Απορροφούν τον ιδρώτα  

o Αισθητικά είναι πιο μαλακά γιατί δεν έχουν χλωριωθεί 

  
 

5.2 Οικολογικές πρώτες ύλες  
 

Πρώτες ύλες ενδυμάτων - εσωρούχων Εφαρμογές 

ΜΠΑΜΠΟΥ Βρεφικές πάνες, ελαστικά παντελόνια 

ΚΑΝΝΑΒΗ Πουκάμισα, παντελόνια 

ΛΙΝΑΡΙ Φορέματα, πουκάμισα 

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ Παντελόνια 

ΣΟΓΙΑ Εσώρουχα 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ Πετσέτες, παντελόνια, μπλούζες 

ΜΑΛΛΙ Πουλόβερ, σκουφάκια, παντελόνια 

ΜΕΤΑΞΙ Εσώρουχα, ζιπουνάκια 

 
 
Ίνες σόγιας  

 Παράγονται από πρωτεΐνες σόγιας και είναι αρκετά σπάνιες και ακριβές. Τα 

υφάσματα από σόγια είναι εξίσου απαλά και μαλακά με του μπαμπού, πολύ αέρινα, 

κομψά και πάρα πολύ υγιεινά, μιας και επιτρέπουν στην επιδερμίδα να αναπνέει, 

κρατώντας μακριά τον ανεπιθύμητο ιδρώτα και την κακοσμία. Είναι κατάλληλες για ρούχα 

που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα και εσώρουχα. 

 

 

Ίνες από μπαμπού  

 Το μπαμπού για να χρησιμοποιηθεί χρειάζεται να υποστεί μία σημαντική χημική 

επεξεργασία, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η δημιουργία ινών από το φυτό αυτό. 

Τα υφάσματα από ίνες μπαμπού είναι πάρα πολύ μαλακά, απαλά, και άνετα, ενδείκνυνται 

για τις ευαίσθητες επιδερμίδες, χρησιμοποιούνται για βρεφικές πάνες. 
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Ίνες καλαμποκιού  

 Φέρουν την ονομασία Ingeo και χρειάζονται και αυτές μια χημική επεξεργασία, 

εντούτοις η επεξεργασία τους αυτή δεν ελευθερώνει παρά ελάχιστο ποσοστό αερίου στην 

ατμόσφαιρα, μη επιβαρύνοντας ουσιαστικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εξαιρετικά 

ανθεκτικές, οι ίνες από καλαμπόκι δημιουργούν υφάσματα άνετα και απαλά. Δυστυχώς, 

όπως και η σόγια, χρειάζεται γενετική τροποποίηση, εκτός και αν είναι από βιολογικό 

καλαμπόκι.  

 

 

5.3 Οικολογικά κριτήρια 

 Τα κριτήρια υποδιαιρούνται σε τρεις κύριες κατηγορίες: για τις 

κλωστοϋφαντουργικές ίνες, για τις διεργασίες και τις χημικές ουσίες και για την 

καταλληλότητα χρήσης 

 Τα παρόντα κριτήρια αποσκοπούν ιδιαιτέρως στην προώθηση της μείωσης της 

ρύπανσης των υδάτων που σχετίζεται με τις βασικές διεργασίες ολόκληρης της αλυσίδας 

παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπου συμπεριλαμβάνονται η παραγωγή 

ινών, η νηματοποίηση, η ύφανση, η πλέξη, η λεύκανση, η βαφή και το φινίρισμα 

 

 
5.4 Κριτήρια κλωστοϋφαντουργικών ινών  

 Στο παρόν τμήμα καθορίζονται ειδικά κριτήρια για τις ίνες και, συγκεκριμένα, για τις 

ακρυλικές ίνες, τις ίνες βάμβακος και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους, τις 

ίνες ελαστομερούς πολυουρεθάνης, λιναριού και άλλες ίνες στελέχους, τις ίνες μη 

απολιπασμένου μαλλιού και άλλες κερατινούχες ίνες, τις συνθετικές ίνες κυτταρίνης, τις 

πολυαμιδικές ίνες, τις πολυεστερικές ίνες και τις ίνες πολυπροπυλενίου. Επιτρέπονται 

επίσης άλλες ίνες για τις οποίες δεν καθορίζονται ειδικά κριτήρια, με εξαίρεση τις ορυκτές 

ίνες, τις ίνες υάλου, τις μεταλλικές ίνες, τις ίνες άνθρακος και άλλες ανόργανες ίνες.  

 Δεν απαιτείται τήρηση των κριτηρίων του παρόντος τμήματος για συγκεκριμένο 

τύπο ινών εάν το βάρος των ινών αυτών είναι μικρότερο από 5 % του συνολικού βάρους 

των υφαντουργικών ινών στο προϊόν. Το ίδιο ισχύει όταν οι ίνες προέρχονται από 

ανακύκλωση. Εν προκειμένω, ως ανακυκλωμένες ορίζονται ίνες προερχόμενες μόνο από 

αποκόμματα (ρετάλια) της βιομηχανίας υφασμάτων και ενδυμάτων ή από απορρίμματα 

καταναλωθέντων προϊόντων (κλωστοϋφαντουργίας ή άλλων). Πάντως, τουλάχιστον το 
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85% κατά βάρος, του συνόλου των ινών στο προϊόν, πρέπει, είτε να ανταποκρίνεται στα 

αντίστοιχα ειδικά κριτήρια για τις ίνες, εφόσον προβλέπονται, είτε να προέρχεται από 

ανακύκλωση. 

 

 
5.5 Εκτίμηση και εξακρίβωση  

5.5.1. Ακρυλικές ίνες  

Η περιεκτικότητα σε υπολείμματα ακρυλονιτριλίου των ακατέργαστων ινών, κατά 

την έξοδο από τη μονάδα παραγωγής τους, δεν υπερβαίνει τα 1,5 mg/kg. 

Οι εκπομπές ακρυλονιτριλίου στην ατμόσφαιρα (κατά τον πολυμερισμό και μέχρι 

το στάδιο του ετοίμου για κλώση διαλύματος), εκφραζόμενες ως ετήσιος μέσος όρος, δεν 

είναι χαμηλότερες από 1g/kg παραγόμενων ινών.  

 

 5.5.2. Ίνες λιναριού  

και άλλες ίνες στελέχους (συμπεριλαμβανομένων της κάνναβης, της γιούτας και του ραμί)  

Οι ίνες λιναριού και οι άλλες ίνες στελέχους δεν λαμβάνονται με διαβροχή, εκτός 

εάν τα λύματα από τη διαβροχή καθαρίζονται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται μείωση του 

COD (χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο) ή του TOC (ολικός οργανικός άνθρακας) κατά 75% 

τουλάχιστον για την κάνναβη και κατά 95% τουλάχιστον για τις ίνες λιναριού και τις άλλες 

ίνες στελέχους.  

 
 5.5.3. Συνθετικές ίνες κυτταρίνης 
[όπου συμπεριλαμβάνονται: βισκόζη, lyocell, ίνες οξικής κυτταρίνης, χαλκοραιγιόν (cupro) 

και τριοξικής κυτταρίνης] 

α. Η αναλογία των απορροφήσιμων οργανικών αλογονούχων ενώσεων (ΑΟΧ) στις 

ίνες δεν υπερβαίνει τα 250 ppm. 

β. Ο ετήσιος μέσος όρος της περιεκτικότητας σε θείο των εκπεμπόμενων στην 

ατμόσφαιρα θειούχων ενώσεων που προέρχονται από τις διεργασίες παραγωγής ινών 

βισκόζης δεν υπερβαίνει τα 120 g/kg παραγομένων συνεχών ινών και τα 30g/kg 

παραγομένων ασυνεχών ινών. Όταν σε συγκεκριμένη βιομηχανική εγκατάσταση 

παράγονται και τα δύο είδη ινών, το σύνολο των εκπομπών δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο 

σταθμισμένο μέσο όρο (EL L 197/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

29.7.2009). 
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 5.5.4. Ίνες βαμβακιού  

και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (συμπεριλαμβανομένου kapok)  

 Οι ίνες βαμβακιού  και άλλες φυσικές κυτταρινούχες ίνες από σπόρους (εφεξής 

«βαμβάκι») δεν περιέχουν σε αναλογία μεγαλύτερη από 0,05 ppm (εφόσον το επιτρέπει η 

ευαισθησία της μεθόδου) τις ακόλουθες ουσίες: αλδρίνη, captafol, chlordane, DDT, 

διελδρίνη, ενδρίνη, heptachlor, εξαχλωροβενζόλιο, εξαχλωροκυκλοεξάνιο (όλα τα 

ισομερή), 2,4,5-T, chlordimeform, chlorobenzilate, dinoseb και τα άλατά του, 

monocrotophos, πενταχλωροφαινόλη, τοξαφέν, methamidophos, μεθυλοπαραθείο, 

παραθείο, phosphamidon. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε ακατέργαστο βαμβάκι, πριν 

υποστεί οποιαδήποτε υγρή κατεργασία, για κάθε παρτίδα βαμβακιού ή δύο φορές ετησίως 

εάν παραλαμβάνονται περισσότερες από δύο παρτίδες βαμβάκι ετησίως. 

 

 5.5.5. Πολυαμιδικές ίνες 

 Ο ετήσιος μέσος όρος των εκπομπών NO2 στην ατμόσφαιρα κατά την 

παραγωγή του μονομερούς δεν υπερβαίνουν τα 10 g/kg παραγομένων ινών πολυαμιδίου 

6 και τα 50 g/kg παραγομένων ινών πολυαμιδίου 6,6. 

 

 

5.6 Κριτήρια για τις διεργασίες και τις χημικές ουσίες 

 Τα κριτήρια του τμήματος αυτού ισχύουν, κατά περίπτωση, για όλα τα στάδια 

της παραγωγής του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής των ινών. 

Ωστόσο, οι ανακυκλωμένες ίνες επιτρέπεται να περιέχουν ορισμένες από τις βαφές ή 

άλλες ουσίες οι οποίες απαγορεύονται με βάση τα παρόντα κριτήρια, υπό την 

προϋπόθεση όμως ότι οι ουσίες αυτές είχαν χρησιμοποιηθεί στον προηγούμενο κύκλο 

ζωής των ινών. 

 

 

5.7 Αποχρωματισμός  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση αλάτων βαρέων μετάλλων (πλην του σιδήρου) ή 

φορμαλδεΰδης για τον αποχρωματισμό. 
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5.8 Λευκαντικά 

 Δε χρησιμοποιούνται ενώσεις του χλωρίου για τη λεύκανση νημάτων, 

υφασμάτων και τελικών προϊόντων. 

 
 
5.9 Προσμείξεις στις βαφές 

 Χρωστικές ύλες συναφείς με τις ίνες (διαλυτές ή αδιάλυτες)  

 Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων βαφών σε προσμείξεις μεταλλικών 

ιόντων δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: Ag 100 ppm· As 50 ppm· Ba 100 ppm· Cd 20 

ppm· Co 500 ppm· Cr 100 ppm· Cu 250 ppm· Fe 2 500 ppm· Hg 4 ppm· Mn 1 000 ppm· Ni 

200 ppm· Pb 100 ppm· Se 20 ppm· Sb 50 ppm· Sn 250 ppm· Zn 1 500 ppm.  

 Οποιοδήποτε μέταλλο χρησιμοποιείται ως συστατικό του μορίου της βαφής 

(π.χ. βαφές συμπλοκοποιημένου μετάλλου) 

 

 

5.10 Προσμείξεις στα χρώματα επιστρώσεως  

Αδιάλυτες χρωστικές ύλες χωρίς συνάφεια με τις ίνες  

 Η περιεκτικότητα των χρησιμοποιούμενων χρωμάτων επιστρώσεως 

(πηγμέντων) σε προσμείξεις μεταλλικών ιόντων δεν υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές: As 50 

ppm· Ba 100 ppm· Cd 50 ppm· Cr 100 ppm· Hg 25 ppm· Pb 100 ppm· Se 100 ppm· Sb 

250 ppm· Zn 1000 ppm. 

 

 

5.11 Βαφή προστύψεως χρωμίου  

 Δεν επιτρέπεται η βαφή προστύψεως χρωμίου.  

 

 
5.12  Βαφές με συμπλοκοποιημένο μέταλλο  

 Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συμπλοκοποιημένες βαφές οι οποίες 

έχουν ως βάση χαλκό, χρώμιο ή νικέλιο: 

Για βαφές κυτταρινούχων ινών, νημάτων ή υφασμάτων, όπου η σύνθεση της βαφής 

περιλαμβάνει χρώμα μεταλλικών συμπλόκων, το ποσοστό κάθε χρησιμοποιηθέντος 
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χρώματος μεταλλικών συμπλόκων (πρώτη ύλη για τη διεργασία) που διοχετεύεται στον 

καθαρισμό λυμάτων (είτε εντός είτε εκτός της βιομηχανικής εγκατάστασης) είναι 

χαμηλότερο από 20%.  

 Για όλες τις άλλες διεργασίες βαφής, όπου η σύνθεση της βαφής περιλαμβάνει 

χρώμα μεταλλικών συμπλόκων, το ποσοστό κάθε χρησιμοποιούμενου χρώματος 

μεταλλικών συμπλόκων (πρώτη ύλη για τη διεργασία) που διοχετεύεται στον καθορισμό 

λυμάτων (είτε εντός είτε εκτός της βιομηχανικής εγκατάστασης) είναι χαμηλότερο από 7%. 

 

 
5.13 Αζωχρώματα  

Δεν επιτρέπεται η χρήση αζωχρωμάτων που είναι δυνατόν να διασπαστούν σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αρωματικές αμίνες:  

4-aminodiphenyl (92-67-1) 

Benzidine (92-87-5 

4-chloro-o-toluidine (95-69-2 

2-naphtylamine (91-59-8) 

o-amino-azotoluene (97-56-3) 

2-amino-4-nitrotoluene (99-55-8) 

p-chloroaniline (106-47-8) 

2,4-diaminoanisol (615-05-4) 

4,4΄-diaminodiphenylmelthane (101-77-9) 

3,3΄-dichlorobenzidine (91-94-1) 

3,3΄-dimethoxybenzidine (119-90-4) 

3,3΄-dimethylbenzidine (119-93-7) 

3,3΄-dimethyl-4,4΄-

diaminodiphenylmethane (838-88-0) 

p-cresidine (120-71-8) 

4,4΄-oxydianiline (101-80-4) 

4,4΄-thiodianiline (95-53-4) 

2,4-diaminotoluene (95-80-7) 

2,4,5-trimethianyline (137-17-7) 

4-aminoazobenzene (60-09-3) 

o-anisidine (90-04-00 

2,4-Xylidine 

 2,6-Xylidine 
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5.14 Βαφές καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή  

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βαφές:  

o C.I. Basic Red 9 

o C.I. Disperse Blue 1 

o C.I. Acid Red 26 

o C.I. Basic Violet 14 

o C.I. Disperse Orange 11 

o C. I. Direct Black 38 

o C. I. Direct Blue 6 

o C. I. Direct Red 28 

o C. I. Disperse Yellow 3 

 

 Δεν επιτρέπεται η χρήση βαφών ή παρασκευασμάτων βαφών που περιέχουν άνω 

του 0,1% κατά βάρος ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ή είναι δυνατό να 

χαρακτηρισθούν τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους με μια από τις ακόλουθες φράσεις 

κινδύνου (ή συνδυασμούς αυτών):  

o R40 (περιορισμένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης) 

o R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο) 

o R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες) 

o R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο από εισπνοή), EL 29.7.2009 Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/79 

o R60 (μπορεί να επιδράσει δυσμενώς στη γονιμότητα)  

o R61 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο) 

o R62 (πιθανός κίνδυνος δυσμενούς επίδρασης στη γονιμότητα) 

o R63 (πιθανός κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο) 

o  R68(πιθανός κίνδυνος μονίμων επιδράσεων) 
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5.15 Δυνάμει ευαισθητοποιητικές βαφές  

 Δεν χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες βαφές:  

o C.I. Disperse Blue 3  

 C.I. 61 505  

o C.I. Disperse Blue 7  

 C.I. 62 500  

o C.I. Disperse Blue 26  

 C.I. 63 305  

o C.I. Disperse Blue 35  

o C.I. Disperse Blue 102  

o C.I. Disperse Blue 106  

o C.I. Disperse Blue 124  

o C.I. Disperse Brown 1  

o C.I. Disperse Orange 1  

 C.I. 11 080  

o C.I. Disperse Orange 3  

 C.I. 11 005  

o C.I. Disperse Orange 37  

o C.I. Disperse Orange 76 (προηγουμένως καταχωρημένη ως Orange 37)  

o C.I. Disperse Red 1  

 C.I. 11 110  

o C.I. Disperse Red 11  

 C.I. 62 015  

o C.I. Disperse Red 17  

 C.I. 11 210  

o C.I. Disperse Yellow 1  

 C.I. 10 345  

o C.I. Disperse Yellow 9  

 C.I. 10 375  

o C.I. Disperse Yellow 39  

o C.I. Disperse Yellow 49 
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5.16 Αλογονούχοι φορείς για πολυεστέρα  

 Η χρήση αλογονούχων φορέων δεν επιτρέπεται 

 

 

5.17 Τυποβαφή  

 Οι χρησιμοποιούμενες τυπωτικές πάστες δεν περιέχουν πτητικές οργανικές 

ενώσεις, όπως π.χ. τερεβινθέλαιο, σε αναλογία μεγαλύτερη από 5% (ως πτητική οργανική 

ένωση –VOC– νοείται κάθε οργανική ένωση με τάση ατμών 0,01 kPa ή μεγαλύτερη στους 

293,15 K, ή με ανάλογη πτητικότητα στις συγκεκριμένες συνθήκες χρήσης).  

 

 

5.18 Φορμαλδεΰδη  

 Η αναλογία της ελεύθερης και μερικώς υδρολυτής φορμαλδεΰδης στο τελικό 

ύφασμα δεν υπερβαίνει τα 20 ppm στα προϊόντα που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 

κάτω των 3 ετών, τα 30 ppm στα προϊόντα που έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα και 

τα 75 ppm σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα. 

 

 

5.19 Απόρριψη λυμάτων της υγρής επεξεργασίας  

 Ο ετήσιος μέσος όρος του χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (COD) των λυμάτων 

από εγκαταστάσεις υγρής επεξεργασίας (εκτός των εγκαταστάσεων απολίπανσης μαλλιού 

ή διαβροχής λιναριού) που διοχετεύονται σε επιφανειακά ύδατα μετά τον καθαρισμό τους 

(είτε εντός είτε εκτός των εγκαταστάσεων) δεν υπερβαίνει τα 20 g/kg.  

 Εάν τα λύματα καθαρίζονται εντός των εγκαταστάσεων και διοχετεύονται 

απευθείας στα επιφανειακά ύδατα, το pH τους είναι μεταξύ 6 και 9 (εκτός εάν το pH του 

υδάτινου αποδέκτη βρίσκεται εκτός των ορίων αυτών) και η θερμοκρασία τους δεν 

υπερβαίνει τους 40 °C (εκτός εάν η θερμοκρασία του υδάτινου αποδέκτη είναι 

υψηλότερη). 
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5.20 Επιβραδυντικά φλόγας  

 Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο προϊόν μόνον τα επιβραδυντικά φλόγας που 

είναι χημικώς δεσμευμένα στην πολυμερισμένη ίνα ή στην επιφάνεια της ίνας (δραστικά 

επιβραδυντικά φλόγας). Εάν τα χρησιμοποιηθέντα επιβραδυντικά φλόγας χαρακτηρίζονται 

με οποιαδήποτε από τις ακόλουθες φράσεις κινδύνου, τα εν λόγω δραστικά 

επιβραδυντικά φλόγας, πρέπει κατά τη χρησιμοποίησή τους να υφίστανται χημική 

μετατροπή ώστε να μη δύνανται πλέον, να υπαχθούν σε κάποια από τις εν λόγω φράσεις 

κινδύνου.  

(Στο κατεργασμένο τμήμα ή ύφασμα υπό μορφή που είχε πριν χρησιμοποιηθεί παραμένει 

λιγότερο από 0,1% του επιβραδυντικού φλόγας). 

 
o R40 (περιορισμένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης) 

o R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο) 

o R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες), EL 29.7.2009 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 197/81 

o R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο από εισπνοή) 

o R50 (πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς) 

o R51 (τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς) 

o R52 (βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς) 

o R53 (μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον) 

o R60 (μπορεί να επιδράσει δυσμενώς στη γονιμότητα) 

o R61 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο) 

o R62 (πιθανός κίνδυνος δυσμενούς επίδρασης στη γονιμότητα) 

o R63 (πιθανός κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο) 

o R68 (πιθανός κίνδυνος μονίμων επιδράσεων) 

 όπως καθορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ. 

  

 Εξαιρούνται τα επιβραδυντικά φλόγας που απλώς αναμιγνύονται με την 

πολυμερισμένη ίνα ή με την επίχριση των κλωστοϋφαντουργικών (πρόσθετα 

επιβραδυντικά). 

 

 

 

 

 

 



                                                                   Μπλερίνα Σ. Γιώργα                                    
37 

Ελένη Χ. Τσουντουκίδου 
  

5.21 Φινιρίσματα υφασμάτων  

 Ο όρος «φινίρισμα» καλύπτει όλες τις φυσικές και χημικές κατεργασίες με τις 

οποίες αποδίδονται στα υφάσματα συγκεκριμένες ιδιότητες όπως απαλότητα, 

αδιαβροχοποίηση, ευκολία φροντίδας κ.λπ.  

 Δεν επιτρέπεται η χρήση ουσιών ή παρασκευασμάτων φινιρίσματος που 

περιέχουν άνω του 0,1% κατά βάρος ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί ή είναι δυνατό 

να χαρακτηρισθούν τη στιγμή της χρησιμοποίησής τους με μια από τις ακόλουθες φράσεις 

κινδύνου (ή συνδυασμούς αυτών):  

o R40 (περιορισμένες ενδείξεις καρκινογόνου δράσης)  

o R45 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο) 

o R46 (μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες) 

o R49 (μπορεί να προκαλέσει καρκίνο από εισπνοή) 

o R50 (πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς) 

o R51 (τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς) 

o R52 (βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς) 

o R53 (μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο 

περιβάλλον) 

o R60 (μπορεί να επιδράσει δυσμενώς στη γονιμότητα)  

o R61 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο έμβρυο) 

o R62 (πιθανός κίνδυνος δυσμενούς επίδρασης στη γονιμότητα) 

o R63 (πιθανός κίνδυνος βλάβης στο έμβρυο) 

o R68 (πιθανός κίνδυνος μονίμων επιδράσεων) 

  όπως ορίζονται στην οδηγία 67/548/ΕΟΚ.  

 

 Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1272/2008. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται να προστίθενται στις πρώτες ύλες 

ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν χαρακτηρισθεί, ή είναι δυνατό να χαρακτηρισθούν, 

κατά το χρόνο της χρησιμοποίησής τους, με μια από τις ακόλουθες δηλώσεις κινδύνου (ή 

συνδυασμούς αυτών): H351, H350, H340, H350i, H400, H410, H411, H412, H413, 

H360F, H360D, H361f, H361d H360FD, H361fd, H360Fd, H360D 

 

 Οι εκπομπές VOC στην ατμόσφαιρα δεν υπερβαίνουν τα 10 gC/kg. 
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5.22 Κατανάλωση ενέργειας και νερού  

 Ο αιτών παρέχει στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας και νερού στις 

εγκαταστάσεις υγρής κατεργασίας.  

Εκτίμηση και εξακρίβωση: Ο αιτών παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται ανωτέρω.  

Κριτήρια καταλληλότητας για χρήση. Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για το βαμμένο νήμα, το 

τελικό ύφασμα ή το τελικό προϊόν, με τις αντίστοιχες δοκιμασίες.    

 

 
5.23 Μεταβολή διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα  

 Οι μεταβολές των διαστάσεων κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα δεν υπερβαίνουν:  

o + ή – 2% για κουρτίνες και υφάσματα επιπλώσεων που αφαιρούνται και 

πλένονται, 

o περισσότερο από – 8% ή +4 % για άλλα υφαντά και για ανθεκτικά μη 

υφασμένα προϊόντα, άλλα πλεκτά προϊόντα ή για υφάσματα σπογγώδους 

υφής.  

 Το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για:  

o προϊόντα στην επισήμανση των οποίων γράφεται σαφώς η ένδειξη «στεγνό 

καθάρισμα μόνο» ή ανάλογη ένδειξη (στο μέτρο που αυτού του είδους η 

επισήμανση αποτελεί συνήθη πρακτική για τα εν λόγω προϊόντα),  

o υφάσματα επιπλώσεων που δεν είναι δυνατό να αφαιρεθούν και δεν 

πλένονται.  

 

 
5.24 Αντοχές χρωματισμών 

 

 α. Αντοχή χρωματισμών στο πλύσιμο  

 Η αντοχή των χρωματισμών στο πλύσιμο είναι τουλάχιστον επιπέδου 3-4 ως προς 

την αλλαγή χρώματος και τουλάχιστον επιπέδου 3-4 ως προς το λέκιασμα. Το κριτήριο 

αυτό δεν ισχύει για προϊόντα στην επισήμανση των οποίων αναγράφεται σαφώς η ένδειξη 

«στεγνό καθάρισμα μόνο» ή ανάλογη ένδειξη (στο μέτρο που αυτού του είδους η 

επισήμανση αποτελεί συνήθη πρακτική για τα εν λόγω προϊόντα), για λευκά προϊόντα ή 

προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ούτε τυπωθεί ή για υφάσματα επιπλώσεων που δεν 

πλένονται.  
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 β. Αντοχή χρωματισμών στην εφίδρωση (όξινο και αλκαλικό 
περιβάλλον)  

 Η αντοχή χρωματισμών στην εφίδρωση (σε όξινο και αλκαλικό περιβάλλον) είναι 

τουλάχιστον επιπέδου 3-4 (αλλαγή χρώματος και λέκιασμα).  

Επιτρέπεται ωστόσο επίπεδο 3 όταν τα υφάσματα ταυτόχρονα είναι σκουρόχρωμα 

(πρότυπο βάθος > 1/1) και είναι κατασκευασμένα από αναγεννημένο μαλλί ή περιέχουν 

άνω του 20% μετάξι. Το παρόν κριτήριο δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα, τα προϊόντα 

που δεν έχουν βαφεί ή τυπωθεί, τα υφάσματα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή παρόμοια 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακόσμησης εσωτερικών χώρων. 

 
 γ. Αντοχή χρωματισμών σε υγρή τριβή  

 Η αντοχή χρωματισμών σε υγρή τριβή είναι τουλάχιστον επιπέδου 2-3. 

Επιτρέπεται ωστόσο επίπεδο 2 εάν πρόκειται για ντένιμ που έχει βαφεί με ινδική. Το 

κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα ή τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ή 

τυπωθεί. 

 

 δ. Αντοχή χρωματισμών σε ξηρή τριβή  

 Η αντοχή χρωματισμών σε ξηρή τριβή πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 4. 

Επιτρέπεται ωστόσο επίπεδο 3-4 εάν πρόκειται για ντένιμ που έχει βαφεί με ινδική.  

Το κριτήριο αυτό δεν ισχύει για τα λευκά προϊόντα, τα προϊόντα που δεν έχουν βαφεί ή 

τυπωθεί, τις κουρτίνες ή παρόμοια κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα διακόσμησης 

εσωτερικών χώρων.  

 
 ε. Αντοχή χρωματισμών στο φως  

 Για τα υφάσματα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή τα παραπετάσματα, η αντοχή 

χρωματισμών στο φως πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 5. Για όλα τα λοιπά 

προϊόντα, η αντοχή χρωματισμών στο φως πρέπει να είναι τουλάχιστον επιπέδου 4. 

Ωστόσο, επίπεδο 4 επιτρέπεται για υφάσματα επιπλώσεων, τις κουρτίνες ή τα 

παραπετάσματα που είναι ανοιχτόχρωμα (πρότυπο βάθος < 1/12) και περιλαμβάνουν 

άνω του 20% μαλλί ή άλλες κερατινούχες ίνες, ή άνω του 20% μετάξι, ή άνω του 20% 

λινάρι ή άλλες ίνες στελέχους (EL 29.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης L 197/85) 

 Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα στρωματόπανα, τα προστατευτικά στρωμάτων 

ή τα εσώρουχα.  
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5.25 Πληροφορίες που αναγράφονται επί του οικολογικού σήματος  

 Το τετραγωνίδιο 2 του οικολογικού σήματος περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο:  

o ενθάρρυνση της χρήσης αειφόρα παραγόμενων ινών,  

o ανθεκτικό και υψηλής ποιότητας,  

o περιορισμένη χρήση επικίνδυνων ουσιών.  

 
 

5.26 Κατηγορίες προϊόντων 

 Οι κατηγορίες προϊόντων στο πλαίσιο αυτού του προτύπου, είναι μια ομάδα 

διαφορετικών ειδών, κατηγοριοποιημένα ανάλογα με τη (μελλοντική) χρήση τους. στις 

διάφορες κατηγορίες προϊόντων, δεν πιστοποιούνται μόνο τα τελειωμένα είδη, αλλά και τα 

στοιχεία-τμήματά τους επίσης, σε όλα τα στάδια της κατασκευής τους (ίνες, νήματα, 

υφάσματα) και των εξαρτημάτων. Στις κατηγορίες προϊόντων, διαφέρουν γενικά οι 

απαιτήσεις που το προϊόν πρέπει να εκπληρώσει και οι μέθοδοι δοκιμής που 

εφαρμόζονται. 

 

· ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (κατηγορία 1) 

 Τα προϊόντα για παιδιά, στο πλαίσιο αυτού του προτύπου, είναι όλα αντικείμενα, 

βασικών υλικών και εξαρτημάτων, τα οποία παρέχονται για την παραγωγή προϊόντων για 

μωρά και παιδιά ηλικίας άνω των 36 μηνών, με εξαίρεση τα δερμάτινα είδη.  

 

· ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ (κατηγορία 2) 

 Αντικείμενα με άμεση επαφή στο δέρμα είναι αυτά που φοριούνται με ένα μεγάλο 

μέρος της επιφάνειάς τους, να έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα (μπλούζες, 

φανελάκια, εσώρουχα, στρώματα κ.τ.λ.). 

 

· ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (κατηγορία 3) 

 Αντικείμενα χωρίς άμεση επαφή με το δέρμα είναι αυτά που φοριούνται, έχοντας 

ένα μικρό μέρος της επιφάνειάς τους να έρχεται σε άμεση επαφή με το δέρμα. 
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6. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
 

 Με την πάροδο του χρόνου, την εξέλιξη της τεχνολογίας και τις νέες έρευνες που 

διεξάγονται, δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει εσώρουχα καταλληλότερα 

για καθημερινή χρήση, κατά την επαφή με το δέρμα. Η επιλογή των χρωμάτων βαφής, 

που έχουν μειώσει την τοξικότητα των υφασμάτων, καθώς και η εξέλιξη της βελτίωσης της 

παραγωγής και επεξεργασίας των υλικών, με χαρακτήρα περισσότερο οικολογικό, 

συντελούν σε ένα αποτέλεσμα ποιοτικότερο για τον καταναλωτή. Βέβαια, αυτή η 

βελτιστοποίηση των διαδικασιών, μπορεί να επηρεάσει άλλους παράγοντες της 

παραγωγικής διαδικασίας, όπως την αύξηση κόστους του προϊόντος, καθώς και τη μικρή 

διαθεσιμότητα αυτού. Αυτό συναντάται, καθώς η κινητοποίηση τέτοιων επεξεργασιών 

μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, όμως δεν έχει επιβάλλει το χαρακτήρα της στην 

παραγωγή και κατανάλωση. 

 Στην ακόλουθη έρευνα παρατηρούνται κριτήρια επιλογής καταναλωτών καθώς και 

το επίπεδο ενημέρωσης αυτών για τη δυνατότητα επιλογής, βελτιστοποιημένων υλικών 

κατά την αγορά, εσωρούχων. 

 Δίνονται απαντήσεις στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο, αναλύονται τα 

αποτελέσματα και διεξάγονται συμπεράσματα. 
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Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας με θέμα: 
Χρωστικές και Οικολογία στα Γυναικεία Εσώρουχα 

 
1. Φύλλο 
 Άνδρας   Γυναίκα   
2. Ηλικία 
 18-30            31- 45            46-60                          61+   
3. Οικογενειακή Κατάσταση 
 Έγγαμος   Άγαμος   
4. Εκπαίδευση 
 Βασική    
 Δευτεροβάθμια    
 Τριτοβάθμια    
 Μεταπτυχιακή    
 Άλλο    
5. Εργασία 
 Ιδιωτικός Τομέας   
 Δημόσιος Τομέας   
 Ελεύθερος Επαγγελματίας   
 Άνεργος   
6. Συχνότητα Αγοράς Εσωρούχων Ετησίως 
 1-2 φορές   3-4 φορές   5-10 φορές   
7. Κριτήρια Αγοράς (Βαθμολογήστε από 1, την 1η επιλογή, έως 6 την τελευταία) 
 Υλικό κατασκευής   Εφαρμογή  
 Χρώμα   Τιμή  
 Σχέδιο   Φιλικό προς το περιβάλλον  
8. Προτίμηση Χρώματος 
 Λευκό   Μαύρο   Χρωματιστό   
9. Προτίμηση Υλικού 
 Βαμβάκι κυρίως    
 Πολυαμίδιο    
 Ραιγιόν    
 Λύκρα    
 Όλα τα παραπάνω    
10. Έχετε αντιμετωπίσει δερματολογικό πρόβλημα λόγω κάποιου υλικού εσωρούχων; 
 Ναι   Όχι   
 Αν ναι, γνωρίζετε το υλικό;   
11. Έχετε ακούσει για οικολογικά υφάσματα και βαφές; 
 Ναι   Όχι   
 Θα τα επιλέγατε στις αγορές σας; 
 Ναι      Όχι απαραίτητα  Όχι   
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Παρακολουθώντας τις συνολικές απαντήσεις των ερωτηθέντων παρατηρούνται τα εξής 

αποτελέσματα σε κάθε ένα από τα ερωτήματα:  

 

 

1) Φύλο 
 

 
 

 

 

2) Συγκεντρωτικά οι ηλικίες των ερωτηθέντων 
 

 
 

 

 Συγκεντρώθηκε ένας μικρός, μα αντιπροσωπευτικός αριθμός του αγοραστικού 

δυναμικού, καθώς καλύπτεται ένα εύρος ηλικιών σε άντρες και γυναίκες. 

 

 

 

 

 

Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 
Γενικός τύπος 

Series1

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

18-30 31-45 46-60

ΑΝΤΡΕΣ 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
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3) Οικογενειακή κατάσταση 
 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ                                                    ΑΝΤΡΕΣ 

 
 

 

 Η οικογενειακή κατάσταση, επηρεάζει άμεσα τις επιλογές, τις προτεραιότητες και 

την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή (αυξημένες καθημερινές υποχρεώσεις και έξοδα 

ή όχι). 

 

 

4) Εκπαίδευση 
 

 
 

 Επηρεάζει στην ικανότητα και διάθεση για ενημέρωση, δοκιμή, αντίληψη νέων 

υλικών, τεχνολογιών κ.ά. χωρίς ασφαλώς αυτό να είναι απαραίτητο. 

 

 

 

 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

ΕΓΓΑΜΗ 

ΑΓΑΜΗ 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

ΕΓΓΑΜΟΣ 

ΑΓΑΜΟΣ 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΒΑΣΙΚΗ 

2ΒΑΘ… 

3ΒΑΘ… 

ΜΕΤΑΠ… 

ΆΛΛΟ 

Γ46-60 

Γ31-45 

Γ18-30 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΒΑΣΙΚΗ 

2ΒΑΘ… 

3ΒΑΘ… 

ΜΕΤΑΠ… 

ΆΛΛΟ 

Α46-60 

Α31-45 

Α18-30 
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5) Τομέας εργασίας 
 

 
 

 Άμεσα συνδεδεμένο με την αγοραστική (οικονομική) δυνατότητα του καταναλωτή, 

ενώ επηρεάζεται και το κομμάτι της ενημέρωσής του, από τη συναναστροφή με τον 

υπόλοιπο κόσμο. 

 

 

6) Συχνότητα αγοράς εσωρούχων ετησίως 
 

 
 

 Παρατηρείται ότι σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες των γυναικών, η δημοφιλέστερη 

επιλογή συχνότητας αγοράς εσωρούχων, είναι η «τρεις με τέσσερις φορές ετησίως». 

Στους άντρες διαφοροποιείται μόνο η τρίτη ηλικιακή ομάδα (46-60), όπου η μικρότερη 

συχνότητα αγοράς (1-2) είναι και η δημοφιλέστερη. 

 Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στις δαπάνες για εσώρουχα, όπως οικονομικοί, 

λειτουργικοί, αισθητικοί κ.α. Η συχνότητα αγοράς, μπορεί να επηρεάσει με τη σειρά της 

την κατανάλωση κάποιων υλικών περισσότερο από κάποια άλλα. 

 

 

 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΙΔ.ΤΟΜΕ
ΑΣ 

ΔΗΜ.ΤΟ
ΜΕΑΣ 

ΕΛ.ΕΠΑΓ
Γ. 

ΑΝΕΡΓΟΣ 

Γ46-60 

Γ31-45 

Γ18-30 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΙΔ.ΤΟΜΕ
ΑΣ 

ΔΗΜ.ΤΟ
ΜΕΑΣ 

ΕΛ.ΕΠΑΓ
Γ. 

ΑΝΕΡΓΟ
Σ 

Α46-60 

Α31-45 

Α18-30 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Γ18-30 

Γ31-45 

Γ46-60 

5 Μ3 10 

3 ΜΕ 4 

1 ΜΕ 2 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Α18-30 

Α31-45 

Α46-60 

5 ΜΕ 10 

3 ΜΕ 4 

1 ΜΕ 2 
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7) Κριτήρια αγοράς εσωρούχων 
 

 
 
 

 Σ' αυτό το ερώτημα ο κόσμος κλήθηκε να τοποθετήσει τα κριτήρια αγοράς 

εσωρούχων, με γνώμονα την ικανοποίηση των προσωπικών αναγκών του. Έτσι τα 

αποτελέσματα που δίνονται, από τη στιγμή που αριθμήθηκαν τα κριτήρια με σειρά 

προτεραιότητας και με 1 στο σημαντικότερο εως 6 στο μικρότερης σημασίας, εκφράζουν 

με τη χαμηλότερη συνολική αρίθμηση, το σημαντικότερο κριτήριο αγοράς για την 

πλειοψηφία των καταναλωτών. 

 Παρατηρείται ότι το υλικό κατασκευής αποτελεί προτεραιότητα σε γυναίκες και 

άντρες, ενώ η εφαρμογή και το σχέδιο ακολουθούν. Δυστυχώς το ενδιαφέρον, για το πόσο 

φιλικό προς το περιβάλλον θα είναι το προίόν, δεν ήταν ικανοποιητικό, καθώς ήταν η 

τελευταία επιλογή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων. 

 

 

 

 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΥΛ.ΚΑΤ. 

ΧΡΩΜΑ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Γ46-60 

Γ 31-45 

Γ 18-30 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΥΛ.ΚΑΤ. 

ΧΡΩΜΑ 

ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Α46-60 

Α31-45 

Α18-30 
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8) Προτίμηση χρώματος 
 

 
 

 Εδώ, μερικοί από τους ερωτηθέντες επέλεξαν περισσότερες από μία απαντήσεις 

 

 

9) Προτίμηση υλικού 
 

 
 

 Στη συγκεκριμένη κατηγορία, μέρος των ερωτηθέντων επέλεξε περισσότερες από 

μία απαντήσεις. 

 Η προτίμηση του κόσμου για το βαμβάκι ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Δεν ήταν όμως 

όλοι βέβαιοι πως το υλικό που επέλεγαν ήταν σίγουρα βαμβάκι, καθώς οι περισσότεροι 

παραδέχτηκαν πως δεν ελέγχουν τις ετικέτες. 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 
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Γ 
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ΑΣΠΡΟ 

ΜΑΥΡΟ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤ
Ο Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Γενικός τύπος 

Α1
8-

30
 

Α 
31

-4
5 

Α4
6-
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ΑΣΠΡΟ 

ΜΑΥΡΟ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤ
Ο 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΥΡΙΩΣ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 

ΡΑΙΓΙΟΝ 

ΛΥΚΡΑ 

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Γ 46-60 

Γ 31-45 

Γ 18-30 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΥΡΙΩΣ 

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟ 

ΡΑΙΓΙΟΝ 

ΛΥΚΡΑ 

ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 

Α 46-60 

Α31-45 

Α18-30 
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10) Εμφάνιση δερματολογικού προβλήματος εξαιτίας κάποιου υλικού 
εσωρούχων 
 

 
 
 Στις περιπτώσεις των ερωτηθέντων με θετική απάντηση, τα υλικά στα οποία 

παρουσιάστηκε η ευαισθησία είναι τα ακόλουθα: 

 

Υλικό: πολυαμίδιο ραιγιόν λύκρα δε γνωρίζω 

Γυναίκες 8 2 4 2 

Άντρες 0 0 0 4 

 

 Παρατηρείται ότι τα υλικά που είναι γνωστό ότι προκάλεσαν κάποιο δερματολογικό 

πρόβλημα, είναι συνθετικά. Δεν είναι γνωστό το είδος βαφής που χρησιμοποιήθηκε και 

πόσο ευθύνεται αυτό, όμως γίνονται αντιληπτά καλύτερα τα οφέλη των φυσικών υλικών. 

 

11) α. Ενημέρωση για οικολογικά υφάσματα και βαφές. 
 

 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Γ18-30 

Γ31-45 

Γ46-60 

ΌΧΙ 

ΝΑΙ 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Α18-30 

Α31-45 

Α46-60 

ΌΧΙ 

ΝΑΙ 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Γ18-30 

Γ31-45 

Γ46-60 

ΌΧΙ 

ΝΑΙ 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Α18-30 

Α31-45 

Α46-60 

ΌΧΙ 

ΝΑΙ 
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 Παρατηρείται μία μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις γυναίκες και στους άντρες, στο 

πόσο ενημερωμένοι είναι για οικολογικά υφάσματα και βαφές. Είναι αντιληπτό πως το 

ενδιαφέρον των γυναικών σε αυτά τα πεδία ενδιαφέροντος είναι μεγαλύτερο από αυτό των 

αντρών. Βέβαια σχολιάστηκε πως, η ενημέρωση που έχουν προέρχεται από τυχαίες 

πληροφορίες, στο διαδίκτυο, την τηλεόραση, ίσως και σε κάποιο κατάστημα ιματισμού, όχι 

όμως μία σαφή εικόνα προϊόντων και υλικών με οικολογικό χαρακτήρα. 

 

β. Επιλογή αγοράς οικολογικών προϊόντων  
 

 
 

 Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, καθώς οι απαντήσεις υπήρξαν θετικές στο 

μεγαλύτερο μέρος τους, με ένα μικρό δισταγμό όμως. 

 

 Η οικονομικά ασταθης περίοδος που διανύουμε, ίσως κάνει την αγορά 

οικολογικών εσωρουχών λιγο απαγορευτική, όταν η αγορά έχει πλημμυρίσει από 

συνθετικά υλικά, έως και αμφιβόλου ποιότητας, μα πολύ οικονομικά. Επιπλέον η έλλειψη 

ενημέρωσης, καθιστά τον κόσμο επιφυλακτικό στο να συστηθεί με βελτιστοποιημένα 

προϊόντα, οικολογικού χαρακτήρα. 

 
 
 
 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Γ18-30 

Γ31-45 

Γ46-60 

ΌΧΙ 

ΌΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΝΑΙ 

Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος Γενικός τύπος 

Α18-30 

Α31-45 

Α46-60 

ΌΧΙ 

ΌΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ 

ΝΑΙ 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 

 Η γέννηση και η εξέλιξη του γυναικείου εσωρούχου, από την αρχαιότητα έως 

σήμερα άλλαξε πολλές μορφές, εξυπηρετώντας διαφορετικούς σκοπούς σε κάθε εποχή. 

Έπειτα από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε γίνεται αντιληπτή η ανάγκη για συνεχή 

βελτίωση και εξέλιξη των εσωρούχων, βάσει των αναγκών των εποχών. Με την πάροδο 

του χρόνου η ανάγκη για τη φροντίδα της σωστής υγιεινής, οδήγησε τους ανθρώπους 

στην ανακάλυψη και χρήση νέων υλικών κατασκευής εσωρούχων, που συνεχώς 

εξελίσσονται και προσαρμόζονται στην προσπάθεια ικανοποίησης και φροντίδας αυτής. 

Ακολούθως η ανάγκη του χρώματος και της βαφής των εσωρούχων, συνέβαλε στην 

εξέλιξη της πορείας του εσωρούχου. Παράλληλα, παρατηρείται ότι η επεξεργασία των 

ρούχων απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την οικολογική της διάσταση ενώ οι 

βιομηχανίες δημιουργούν τεχνητές ύλες. Ωστόσο, στη μετα-βιομηχανική εποχή, ο 

παράγοντας οικολογία κάνει δυναμικά την εμφάνισή του στο χώρο τόσο του ρούχου όσο 

και της μόδας. 

 Διαπιστώνεται πως όλες αυτές οι εξελίξεις αποδεικνύουν μία συνεχή ανάγκη για 

βελτίωση των υλικών, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα. Οι έρευνες έχουν 

ξεχωρίσει υλικά που είναι φιλικά τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς τον άνθρωπο, 

καθώς και βαφές που είναι, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, βλαπτικές. 

 Πραγματοποιήθηκε μικρή έρευνα κατά την οποία αξιολογήθηκε ότι ενώ το 

αγοραστικό κοινό ασχολείται με την επιλογή των εσωρούχων του, η ενημέρωση που έχει 

για τα οικολογικά υλικά είναι ανεπαρκής. Η πρόθεση να μάθει για αυτά, όπως και να τα 

επιλέξει υπάρχει, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ένθερμη. Παρατηρήθηκε όμως η επιθυμία για 

περισσότερη ενημέρωση. Τεκμηριώθηκε η πρόβλεψη ότι οι χρωστικές και η οικολογία 

πρόκειται να κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια αγορά. 
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