
ΣΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ ΦΡΩΜΑΣΟ 

ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΣΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ 

 ΣΗΝ ΚΡΙΗ  

ΑΣΣΙΚΗ ΛΕΦΗ ΟΙΚΟΙΣΩΝ ΠΣΗΝΩΝ 



ΑΛΟΠ  

• Σα θαλαξίληα καο, πέξαλ απ’ ηηο ηδηαίηεξεο ζηηγκέο πνπ καο πξνζθέξνπλ, καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα θαη 

ηελ ραξά ηεο άκκηιαο. Πξνζθέξνπλ δειαδή ελαλ ζηίβν ζπλαγσληζκνύ, θαη κάιηζηα έλαλ ζηίβν γηα όιεο ηηο 

ειηθίεο. Θάιεγε ινηπόλ θαλείο πσο, ν,ηη έρεη λα θάλεη κε έλαλ δηαγσληζκό θαλαξηληώλ, έρεη απιά αλαθνξά 

ζ’ απηόλ ηνλ ζπλαγσληζκό. Γελ είλαη όκσο κόλνλ απηόο ν ιόγνο πνπ ζα πξέπεη λα επηδηώθεη θάπνηνο ηελ 

ΚΡΙΗ. Ιδηαίηεξα νη λένη εθηξνθείο όρη απιά δελ ζα πξέπεη λα ηελ “θνβνύληαη”,αιιά αληίζεηα ζα πξέπεη  λα 

ηελ επηδηώθνπλ, δηόηη είλαη έλαο αζθαιήο ηξόπνο λα έρνπλ κηα γεληθόηεξε εηθόλα ηεο εθθίλεζήο ηνπο ζην 

ρόκππ. Απηό ζεκαίλεη αξρηθή παξνπζία ζ’ έλαλ δηαγσληζκό κε πνιιά δείγκαηα απν ηελ εθηξνθή καο.  

• Γηαγσληζκόο θπζηθά ζεκαίλεη ηαπηόρξνλα θαη ηθαλνπνίεζε γηα ην θαιό απνηέιεζκα.  

• Απαξαίηεηε όκσο πξνϋπόζεζε γηα έλα θαιό απνηέιεζκα ζήκεξα, είλαη ε θαηαλόεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ πξνεγνύκελσλ δηαγσληζκώλ θαη ε πξνζπάζεηα, κε γλψζε θαη ζπλέπεηα, λα βειηησζεί ην ζύλνινλ ηεο 

εθηξνθήο, ώζηε κέζα απν απηό, λα πξνθύςνπλ νη απξηαλνί πξσηαζιεηέο.  

• Η θαηαλόεζε ηνπ απνηέζκαηνο ηεο θξίζεο, δελ είλαη πάληα εύθνιε, πεξηθιείεηαη όκσο θαηα έλα κεγάιν 

κέξνο ζπλήζσο, ζ’ απηό πνπ νλνκάδεηαη “θάξηα θξίζεο”. Απηή είλαη θαη ν νδεγόο ηνπ ηξόπνπ απνηύπσζεο 

ησλ βαζκώλ πνηλήο γηα ηα ειαηηώκαηα ησλ πνπιηώλ, αιιά θαη γηα ηηο δηθέο καο εθηξνθηθέο αζηνρίεο.  

•  Αο μεθηλήζνπκε ινηπόλ ηελ γλσξηκία κε απηή ηελ...θπξία. 

? Μηα ζχληνκε εηζαγσγή 

Αθνινπζεί:  Πξψηε γλσξηκία κε ηελ θαξηειια θξίζεο 



ΚΑΡΣΑ  ΚΡΙΗ 

-Ζ θαξηέιια θξίζεο 

απνηειείηαη απν κέξε πνπ, 

άιια κελ έρνπλ 

πιεξνθνξηαθφ ραξαθηήξα, 

άιια δε ζηνρεχνπλ, ζηελ 

θαηαγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο 

ηνπ πνπιηνχ . 

  

ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΑΚΑ = 

Δθζέηεο , section , Cage, 

Bagues , juge , date.  

 

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΑ =Σα κέξε πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πνπιηνχ . Έρνπλ λα θάλνπλ 

αξρηθά κε ηελ αθξηβή πεξηγξαθή 

ηεο πνηθηιίαο ηνπ . Ζ πεξηγξαθή 

απνηειείηαη απν 4 ζεκεία φηαλ 

αλαθέξεηαη  ζηα κειαληληθά 

δείγκαηα – εηξά-Μειαλίλε-

Καηεγνξία-Ληπφρξσκα  

θαη 2 ζεκεία , 

 Καηεγνξία-Ληπφρξσκα φηαλ 

αλαθέξεηαη ζε Ληπνρξσκηθά .ηα 

ζεκεία απηά θάπνηεο θνξέο 

πξνζηίζεληαη ηα ζεκεία γηα 

εηδηθνχο “παξάγνληεο”, φπσο 

θφθθηλα καηηα, ιεπθά θηεξά, 

θφθθηλε κχηε . 

Αθνινπζεί αλάιπζε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ - Πεξηγξαθή... Αμηνιφγεζε. 

ΚΑΡΣΔΛΛΑ  ΚΡΙΖ ΚΑΡΣΑ ΚΡΙΗ 



ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ : 

Δδώ ην κέξνο ηεο θαξηέιιαο θξίζεο 

ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη 

ιεπηνκεξώο ε πνηθηιία ζηελ νπνίαλ 

αλνίθεη ην πξνο θξίζε δείγκα. Ο 

θξηηήο ζεκεηώλεη θάζε θνξά ηηο 

αλάινγεο ελδείμεηο, πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζηελ πνηθηιία, νη 

νπνίεο πξέπεη λα 

αληηπξνζσπεύνπλ ηελ πνηθηιία πνπ 

αλαγξάθεηαη θσδηθνπνηεκέλα ζηελ 

έλδεημε SECTION .  

 ( ελόηεηα – θαηεγνξία )   



Βαζκνδνζία . Σν κέξνο απηφ ηεο θαξηέιιαο, είλαη ρσξηζκέλν ζε ζεηξέο θαη 

ζηήιεο, θαη πεξηγξάθεη ηελ βαζκνδνζία αλάινγα κε ηελ πνηθηιία ηνπ 

δείγκαηνο.  Οη ιεπθέο ζηήιεο αλαθέξνληαη ζε ιηπνρξσκηθά θαη κειαληληθά 

δείγκαηα ΛΔΤΚΖ βάζεο . Οη ρξσκαηηζκέλεο ζηήιεο αλαθέξνληαη ζηα 

ιηπνρξσκηθά ή κειαληληθά πνπιηά κε ΚΙΣΡΙΝΟ ή ΚΟΚΚΙΝΟ ρξψκα βάζεο . 

ηα ζεκεία πνπ νη ζηήιεο δηαζηαπξψλνληαη κε ηηο ζεηξέο εκθαλίδεηαη ε 

ΑΡΙΣΖ βαζκνινγία ζηελ αλάινγε πεξηνρή θξίζεο . Σν ζχλνινλ ζε φιεο 

ηηο ζηήιεο είλαη πάληα 100 πφληνη ,πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ...απφιπην . 

Ζ αλψηεξε επηηξεπηή βαζκνινγία είλαη νη 95 π. πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ 

άξηζηε βαζκνιφγεζε πνπ έρεη ζεζπηζηεί , π.ρ....... 

  

MELANINE         29  

CATEGORIE      14 

LIPOCHROME   10 

PLUMAGE         14 

FORME             14 

MAINTEN            9 

CONTITION        5. 

Αθνινπζνχλ  παξαδείγκαηα γηα κνλά θαη ηεηξάδεο 



Παξάδεηγκα βαζκνιφγεζεο κνλνχ. Δδψ 

έλαο Αράηεο Σνπάδην Κίηξηλν Μσζατθφ 

Αξζεληθφ . Ζ Πεξηγξαθή πξέπεη λα 

ζπκπίπηεη κε ηελ θσδηθή αξίζκηζε  πνπ 

ππάξρεη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

εγθινβηζκνχ θαη αλαγξάθεηαη ζηελ 

έλδεημε   SECTION D   (π.ρ 318).  

-Με ηελ νλνκαζία  ΚΑΣΖΓΟΡΙΔ , 

αλαξηάηαη πάληα πξηλ απν θάζε 

δηαγσληζκφ ψζηε λα είλαη γλσζηή ζηνπο 

εθζέηεο.Σα δείγκαηα πνπ βαζκνινγνχληαη 

κε 90 θαη πιένλ βαζκνχο κπνξνχλ λα 

βξαβεπζνχλ αλάινγα κε ηελ ζεηξά 

θαηάηαμήο ηνπο. 

988 



Παξάδεηγκα βαζκνιφγηζεο ηεηξάδαο. 

 Δδψ κηα ηεηξάδα Αράηεο Σνπάδην Κίηξηλν 

Μσζατθφ Αξζεληθά . 

*Σα εθζέκαηα θξίλνληαη φπσο ηα κνλά .  

ην άζξνηζκα φκσο ησλ βαζκνινγηψλ ηνπο, 

πξνζηίζεηαη ε επηβξάβεπζε γηα ηελ ΑΡΜΟΝΙΑ 

ηνπ ζπλφινπ . Απηή, είλαη 6 βαζκνί γηα ηε 

απφιπηε αξκνλία . Οηαλ δειαδή νη βαζκνινγίεο 

ησλ ηεζζάξσλ πνπιηψλ είλαη ίδηεο . Γηα πηζαλέο 

δηαθνξέο αθαηξείηαη ε αλάινγε απφθιεζε απν 

ην άξηζηα ( 6 ) . 

*Βαζκνινγνχκελεο ηεηξάδεο κε 360 π. θαη άλσ 

δχλαληαη λα βξαβεπζνχλ,αλάινγα κε ηελ ζεηξά 

θαηάηαμήο ηνπο. 

Δίλαη θαιφλ , ζηνπο δηαγσληζκνχο, λα 

επηδηψθεηαη ε παξνπζίαζε ηεηξάδσλ απν ηνπο 

εθηξνθείο ,δηφηη απηφ πξνζδίδεη βάξνο θαη 

αμηνπηζηία ζηελ ζνβαξφηεηα θαη ην κέγεζνο κηαο 

εθηξνθήο. 

Aθνινπζεί: Παξαηεξήζεηο θξηηή. 



-Μηα ζσζηή απν άπνςε θσηηζκνχ θαη άλεηε 

απν άπνςε ρξφλνπ, δηαδηθαζία θξίζεο ζ’ 

έλα δηαγσληζκφ, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

θξηηή λα ζθηαγξαθίζε ηελ πνηφηεηα ελφο 

πνπιηνχ ζηελ “θίζα” , αιιά θαη λα 

“παξαηεξήζεη” ηα αδχλαηα ζεκεία. Μηα 

ηέηνηα  θαξηέιια θξίζεο  απνθαιχπηεη  ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θάζε 

θξηλφκελνπ θαη βνεζάεη ηνλ εθηξνθέα, 

νδεγφληαο ηνλ ζηα ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

 

-Αο θάλνπκε ηψξα κηα βήκα – βήκα αλάιπζε,  ησλ δεδνκέλσλ κηαο θαξηειιαο θξίζεο 

αθήλνληαο γηα ιίγν ζηελ άθξε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπφ κεγάισλ θαηεγνξηψλ , ηηο 

κειαλίλεο θαη ηα ιηπνρξψκαηα.    



Α) ΠΣΕΡΩΜΑ. ( Διαθέσιμοι πόντοι 15 - Άριστη απόδοση 14 π. ) 

–Θα ιέγακε φηη θαηά ηελ θξίζε ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. ηα 

πνχπνπια ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο θεθαιήο, ζηα θηλεηήξηα θηεξά θαη 

ζηελ νπξά. 

Όια,  ζα πξέπεη λα είλαη πιήξε , νκνηφκνξθα , ιεία θαη ζπκπαγή 

αιιά επίζεο ζθηθηά θαη θσηεηλά. Σα θηλεηήξηα πξέπεη λα 

εθάπηνληαη θαη λα επηθαιχπηνπλ ηελ βάζε ηεο νπξάο ζ’ έλα 

απφιπηα επζπγξακηζκέλν ζρήκα, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη 

ζπκπαγή θαη ρσξίο θαλέλα ςεγάδη, φπσο αθξηβψο θαη ε νπξά. 

υνήθη λάθη. 

 *Μεγάιν κήθνο ησλ πηεξψλ ζηελ ακάξα πνπ δεκηνπξγεί 

«θξφζηα»  θαη δίλεη κηα αίζζεζε ιηγφηεξν ζπκπαγή. 

 *Φξίδηα, ππθλφ πηέξσκα ζηα κάηηα. 

 *Αθαηάζηαηα θηεξά ζην ιαηκφ θαη ην ζηήζνο. 

 *Διιεηπή ή ραιαξά θηεξά ζηα πιεπξά ηελ θνηιηά θαη ην ζηήζνο. 

 *Τπεξβνιηθφ πηέξσκα ζηελ πιάηε.  

 *Αζρεκε θαηαλνκή θαη ζέζε πνπ αθήλεη θελφ αλάκεζα ζηα 

θηλεηήξηα. 

 *Ιδηαίηεξν θνληφ, ιεπηφ ή ζακπφ πηέξσκα, ή αθφκα ειιηπέο ( πνπιί 

ζε αιιαγή πηεξψκαηνο). 

 *Αληζνυςείο θηεξνχγεο θαη αζχκκεηξε νπξά. 

 *Οπξά κε έληνλν ζρήκα “βεληάιηαο”. 

 



ΥΗΜΑ και ΜΕΓΕΘΟ. ( Διαθέσιμοι πόντοι 15 - Αριστα 14 ) 

1)Μέγεζνο  14 εθαηνζηά.Μέηξεζε απφ ην χςνο ηνπ 

θεθαιηνχ ,κέρξη ην ηέινο ηεο νπξάο. 

2)Σν θεθάιη κεγάιν θαη ζηξνγγπιφ.Σν ξάκθνο θνληφ, 

θσληθφ θαη κε κεγάιε βάζε. 

3)Σα κάηηα ζην θέληξν ηεο θεθαιήο. 

4) Λαηκφο θαινζρεκαηηζκέλνο, ζηεβαξφο ζε νκαιή 

ζπλέρεηα κε ην θεθάιη. 

5) Ζ πιάηε θαξδηά θαη επίπεδε ζε νκαιή ζπλέρεηα κε 

ηνλ ιαηκφ θαη ηελ θεθαιή. 

6)Σα θηλεηήξηα θηεξά θαινζρεκαηηζκέλα ,ζπκκεηξηθά 

θαη λα θηάλνπλ επηθαιχπηνληαο,  ηελ αξρή ηεο νπξάο. 

7)  ηήζνο πιαηχ θαη ζηξνγγπιφ, αιιά φρη πνιχ βαζχ. 

8) Σν ζψκα γεληθά δελ πξέπεη λα δείρλεη νχηε πνιχ 

…αθξάην ,αιιά νχηε θαη αδχλαην.Πξέπεη λα δέλεη 

φκνξθα κε ηνλ ιαηκφ θαη ην θεθάιη ζε κηα φκνξθε θαη 

πεξήθαλε ζηάζε. 

9) Ζ νπξά δελ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα καθξπά αιιά 

νχηε θνληή.Να έρεη κήθνο πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ φινπ 

ζψκαηνο. 

10) Σα πφδηα εχξσζηα θαη δπλαηά θαη ηα δάθηπια κε 

γεξφ θξάηεκα ζηελ παηήζξα.                         

                                                           Αθνινπζνχλ ηα πηζαλά ιάζε. 



υνηθισμένα λάθη. 

1) Μήθνο κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν,έμσ απφ ηα φξηα. 

2) Κεθάιη επίπεδν θαη κηθξφ ή αληίζεηα κεγάιν θαη βαξχ γηα ην 

θπξίσο ζψκα. 

3) Ράκθνο ιεπηφ, καθξχ,δηαζηαπξνχκελν ή θαη αλνκνηφκνξθα 

αλεπηεγκέλα άλσ θαη θάησ ζηειέρε. 

4) Πιάηε θακπνπξηαζκέλε ή ηνμνεηδήο. 

5) ηήζνο ζηελφ θαη επίπεδν ή αληίζεηα βαξχ θαη πξνεμέρνλ. 

6) ψκα ππεξβνιηθά αδχλαην ή πνιχ βαξχ θαη παρχ. 

7) Πφδηα πνιχ αδχλαηα θαη καθξπά, κε ζεκάδηα θαη 

θαθνζρεκαηηζκέλνπο κεξνχο ή αληίζεηα πνιχ θνληά πνπ 

επηθαιχπηνληαη απφ ην πηέξσκα ηεο θνηιηάο. 

Αθνινπζεί: Δκθάληζε  θαη ηάζε 



ΕΜΦΑΝΙΗ-ΣΑΗ. ( Διαθέσιμοι πόντοι 10 – Αριστα 10 ;;; ) 

Ζ γεληθή παξνπζία ελφο πνπιηνχ αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ ζηέθεηαη ζηελ παηήζξα πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ δηαηχπσζε ηνπ φξνπ «ΣΑΖ». Οπζηαζηηθά είλαη ζαλ λα κηιάκε γηα ην γεληθφηεξν 

παξνπζηαζηηθφ ηνπ πνπιηνχ. Απηφ πνπ ζα ιέγακε εμαηξεηηθή ΣΑΖ ζα κπνξνχζε λα 

ζπλνςηζζεί  ζηελ παξνπζία ηδηαίηεξεο επθηλεζίαο , ππεξήθαλεο ζηάζεο ,  ζ’ έλα πνπιί πνπ ζε 

θαηάζηαζε εξεκίαο λα δείρλεη ζαλ...βέινο. Με ην θεθάιη ηνλ θνξκφ θαη ηελ νπξά ζε επζεία γξακκή 

θαη κε  γσλία ζηάζεο κε ην νξηδφληην επίπεδν, 45 κνίξεο.  

Σα ζπλεζηζκέλα ΛΑΘΗ  

ρσξίδνληαη ζε δπφ θαηεγνξίεο. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ 

1)Αγξην θαη λεπξηθφ 

2) δεηιφ θαη θνβηζκέλν 

ΔΟΜΙΚΑ 

1)Πεζκέλα ή ραιαξά θηεξά 

2)Φηεξνχγεο πνπ δελ είλαη ηζνυςείο ή πνπ  δηαζηαπξψλνληαη (επηθαιχπηνληαη) 

3)Οπξά ζε πνιχ ρακειή ζέζε πνπ δεκηνπξγεί ηελ εληχπσζε κηαο θπξηφηεηαο ηνπ ζψκαηνο (δελ 

είλαη ζε επζεία ζπλέρεηα κε ην ζψκα) 

4)Αθακςία. Γείγκα φηη ππνιείπεηαη ζε επθηλεζία 

5)Ώκνη πνπ πξνεμέρνπλ. 

 
Αθνινπζεί : Γεληθή εληχπσζε 



ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΣΤΠΩΗ. ( Διαθέσιμοι πόντοι 5 – Αριστα 5 ) 

Δδψ ,θξίλεηαη κφλνλ ε θαηάζηαζεο ηεο πγείαο αιιά θαη ε θαζαξηφηεηα ηνπ πνπιηνχ. 

Έλα δείγκα ζα βαζκνινγεζεί κε ηελ αλψηεξε βαζκνινγία εάλ δείρλεη πγεηέο αιιά θαη 

θαζαξφ.  

 *Δίλαη ιάζνο λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο θξηηέο απηή ε θαηεγνξία γηα λα δψζεη ή 

λα αθαηξέζεη βαζκνχο ,ηδηαίηεξα ζηηο πςειέο βαζκνινγίεο. 

 

Σα ζπλεζηζκέλα ΛΑΘΗ. 

1)Αζρεκε θαηάζηαζε πγείαο 

2)Τπεξβνιηθά κεγάια ή παξακνξθσκέλα λχρηα. 

3)Πφδηα κε θνιίδεο. 

4)Βξσκηέο ζηα πφδηα ηελ νπξά ή ην ζψκα. 

Αθνινπζεί: Αξλεζε θξίζεο 



-ΑΡΝΗΗ ΚΡΙΗ. ηηο εθζέζεηο πέξαλ απφ ηελ απζηεξή θξίζε,ππάξρεη θάπνηεο θνξέο θαη ε απφξξηςε.Ζ 

άξλεζε ηνπ θξηηή λα κπεί ζηελ δηαδηθαζία λα εμεηάζεη θαη λα βαζκνινγήζεη  έλα πνπιί. 

Οη πεξηπηψζεηο πνπ έλα θαλαξίλη δελ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία θξίζεο , είλαη ε…. 

1) Οιηθή ε κεξηθή έιιεηςεο λπρηψλ ή δαθηχισλ. 

2) Οιηθή ή έζησ κεξηθή ηχθισζε. 

3) Δκθαλήο απνπζία ησλ θηλεηεξίσλ ή ησλ θηεξψλ ηεο νπξάο. 

4) Ζ χπαξμεο απνρξσκαηηζκέλσλ θηεξψλ ζε έλα πνπιί κειαλίλεο. 

5) Ζ χπαξμεο απνρξσκαηηζκνχ (ιεπθνχ) ζηα θεξάηηλα κέξε  ζ’ έλα θαλαξίλη κειαλίλεο. 

6) Ζ παξνπζία κειαλίλεο ζην πηέξσκα ή ζηα θεξάηηλα κέξε ζ’ έλα ιηπνρξσκηθφ θαλαξίλη 

7) Ζ χπαξμε θχζηεο ( lump ) 

8) Δάλ ην πνπιί δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ππν θξίζελ θαηεγνξία. 

9) Έλα άξξσζην ή θάπνην πνπ αηκνξξαγεί. 

10) Υσξίο αλαγλσξηζκέλν θιεηζηνχ ηχπνπ δαθηπιίδη ή κε δηπιφ δαθηχιην. 

11) Παξνπζηάδεη ηαπηφρξνλα δπφ κεηαιιάμεηο ( ΟΠΑΛ-ΠΑΣΔΛ  ή ΚΟΒΑΛΣΙΟ θαη ΟΝΤΞ θ.ι.π ) 

12)  Οπνηαδήπνηε ρεηξαγψγεζε ηνπ δείγκαηνο, πνπ ηείλεη λα θξχςεη αηέιεηεο ή λα βειηηψζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κε άλνκα κέζα , απφπεηξα εμαπάηεζεο. 

 

Ζ έλδεημε γηα  φια ηα αλσηέξσ ζηελ θαξηέια θξίζεο 

NJ = No Judge = Γελ Κξίζεθε 

 

Aιια ζχκβνια θαη νη εξκελείεο ηνπο:  

ΑΒ  Absent = Γελ ζπκκεηείρε (ΑΠΩΝ) 

PC  Pas Chanter = Γελ Σξαγνχδεζε 

DI   Disqualified = Αθπξψζεθε 

DE  De Classe = Λάζνο Κιάζε 
Bάξνο-Αμία Υαξαθηεξηζηηθψλ 



 BΑΡΟ – ΑΞΙΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΙΣΙΚΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΟΥΖ . Υξεηάδεηαη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ βαζκνιφγεζεο  θαη ζαθήο αληίιεςε ηνπ 

βάξνπο θάζε επηκέξνπο ζηνηρείνπ ηεο βαζκνινγίαο. 

-Δίλαη θαλεξφ νηη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ππάξρεη ζηα κελ Ληπνρξσκηθά, ζηελ Καηεγνξία 

θαη ην Ληπφρξσκα , ζηα δε Μειαλίλεο ζηνλ Σχπν, δειαδή ζηελ πνηφηεηα ησλ 

κειαληλψλ αλάινγα ηελ κεηάιιαμε. 

Αθνινπζεί αλαθνξά ζε Ληπνρξσκηθά θαη Μειαλίλεο 



ΛΙΠΟΦΡΩΜΙΚΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΙΑ:  

*ΔΝΣΟΝΑ - Μεγάιε πξνζνρή λα δίδεηαη ζηελ χπαξμε ελδείμεσλ «παγψκαηνο»  ζηα 

εληφλνπ πηεξψκαηνο πνπιηά. Δπίζεο ζηελ νκνηνκνξθία ηνπ ιηπνρξψκαηνο θαη ζηελ 

φζν ην δπλαηφ θαιχηεξε εκθάληζε ησλ θηλεηεξίσλ θαη ηεο νπξάο.   

*ΥΙΟΝΔ : Σν «πάγσκα» πξέπεη λα κελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιν-έληνλν , αιιά ζαθέο θαη 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλν ζε φιν ην πηέξσκα ηνπ πνπιηνχ.  

 

*ΜΩΑΪΚΟΤ: Σν ιηπφρξσκα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη  

απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ζηηο πεξηνρέο πνπ  

πεξηγξάθνληαη ζηα  STANDARS  ηεο θαηεγνξίαο   

γηα ηα δπν θχιια θαη λα είλαη ηεο κνξθήο «έληνλν»  

(ην «πάγσκα» ηηκσξείηαη). Σν ππφινηπν πηέξσκα  

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην θαζαξφ  

απνδίδνληαο έλα θσηεηλφ ιεπθφ θφλην.  

*ηα ΙΒΟΤΑΡ δελ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο , 

πιήλ ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο απφιπηα νκνηφκνξθεο  

ρξψζεο θηλεηεξίσλ θαη νπξάο  

ζηελ ίδηα απφρξσζε κε φιν ην ππφινηπν πηέξσκα.  



ΛΙΠΟΦΡΩΜΙΚΑ 

ΛΙΠΟΥΡΩΜΑ: 

 

*ΔΝΣΟΝΑ-ΥΙΟΝΔ: Απφιπηε νκνηνκνξθία ζηελ θαηαλνκή.  

 Aπφρξσζε,  γηα ηα κέλ θφθθηλα  ζην “marlboro” , γηα ηα δέ θίηξηλα ζην “ιεκνλί” . 

 Δπιαβηθή πξνζήισζε ζηνλ νκνηφκνξθν ηξφπν δηαηξνθήο απν ηελ θσιηά κέρξη θαη 

ηελ πξψηε αιιαγή πηεξψκαηνο .Πξνζαξκνγή ησλ ρξσζηηθψλ ζηηο γνληδηαθέο 

θαηαβνιέο (απνξξφθεζε θαη κεηαηξνπή θαξνηελνεηδψλ, κεηαθνξά ζην πηέξσκα). 

 

*ηα ΛΔΤΚΑ ΚΤΡΙΑΡΥΑ πξέπεη ην ιεπθφ λα είλαη φζν ην δπλαηφλ θσηεηλφηεξν αιιά 

ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη κηα ζαθήο έλδεημε θίηξηλνπ ιηπνρξψκαηνο  ζηα πξψηα 

θηλεηήξηα . Σαίδνπκε φια ηα πξάζηλα απν ηελ θσιηά ( αληξάθια-αξαθά-δσρφ-ξαδίθη ) 

Καη κείγκα κε 85% αζπνχξη θαη νπδέηεξε απγνηξνθή ρσξίο θαζφινπ πξάζηλα, θαηα 

ηελ πξψηε αιιαγή πηεξψκαηνο. 

*ηα θαζαξά ΛΔΤΚΑ , απαηηείηαη κεγάιε θσηεηλφηεηα θαη ζηηιπλφηεηα ζ’ νιφθιεξν 

ην πηέξσκα (αχμεζε ησλ ιηπαξψλ κε Νίδεξ) . 

*Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζην ηξφπν δηαρείξεζεο θαη ηελ θαζαξηφηεηα. 



MΕΛΑΝΙΝΗ 

Γηαζέζηκνη πφληνη 30 – Άξηζηα  29 . 

  

ΒΑΙΚΔ  ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΙ  ΟΞΤΓΩΜΔΝΑ :  Ζ απφρξσζε ηνπ ΜΑΤΡΟΤ ή ηνπ ΚΑΦΔ  

πνιχ ζθνχξα  ζηηο γξακκψζεηο θαη ηδηαίηεξα ζηα θεξάηηλα κέξε. ρέδην πιάηεο κε 

έληνλεο ζπλερείο γξακκέο ζε αλαινγία 60-40 κε ην ιηπφρξσκα βάζεο 

(Γηθαηνινγείηαη κηα ιεπηφηεξε γξάκκσζε ζηα εληφλνπ πηεξψκαηνο). Ζ γξάκκσζε 

αξρίδεη ζην θεθάιη, απν ην ηέινο ηνπ ξάκθνπο  κέρξη ην νπξνπήγην. Δληνλε 

γξάκκσζε αιιά θαη νκνηφκνξθε θαη ζηα δπφ πιεπξά . Δκθαλήο γξάκκσζε ζην 

ζηήζνο αιιά ρσξίο επέθηαζε ζηελ θνηιηά .  

*Γνπιεχνπκε κε πνπιηά φζν ην δπλαηφλ 

 πην θνληά ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ,  

ειέγρνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ πηεξψκαηνο,  

θη’ έρνληαο ην κπαιφ καο ζηηο απαηηήζεηο  

ζε φιεο ηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο. 



ΜΕΛΑΝΙΝΗ 

ΒΑΙΚΔ ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΙ ΑΡΑΙΩΜΔΝΑ: H απφρξσζε ηνπ 

καχξνπ ζηνλ ΑΥΑΣΖ πξνζεγγίδεη ην “κνιπβί”, ε 

απφρξσζε ζηα ΙΕΑΜΠΔΛ ην “θαθέ αλνηθηφ”. Ζ γξάκκσζε 

απν ην θεθάιη κέρξη ην νπξνπήγην ζε ζηελή δηαθνπηψκελε 

γξακκή (βξνρή – ξχδη). Γηθαηνινγείηαη κηα θαξδχηεξε 

γξάκκσζε ζηα ρηνλέ αιιά θαη ζηα κσζατθνχ πηεξψκαηνο 

(πάληα αζπλερήο) .  

* Γνπιεχνπκε κε θνξείο αλα ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΔΙ ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΙ : Πνιιέο εμ απηψλ ,απνηεινχλ 

πεξαηηέξσ αξαηψζεηο ησλ “αξαησκέλσλ”  θαη ζα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν ηδηαίηεξεο παξνπζίαζεο θάζε κία εμ’ απηψλ. αλ 

γεληθφηεξε νδεγία γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπο είλαη ε αθξηβήο 

ρξσκαηηθή έθθξαζε ησλ κειαληλψλ, κε βάζε ηα standars. 

ε φιεο απηέο δνπιεχνπκε κε θνξείο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα,  αιιά πνιπ ζπρλφηεξα απ’ φηη ζηηο Βαζηθέο.                     

Αθνινπζεί αμηνιφγεζε ησλ Μειαληλψλ 



ΟΓΖΓΙΔ  ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ  ΜΔΛΑΝΙΝΩΝ 

Γηα ηα Μειαληληθά θαλαξίληα ρξώκαηνο ππάξρεη, απν ηελ Παγθόζκηα ηερληθή επηηξνπή, νδεγία 

γηα ηνλ ηξόπν αμηνιόγεζήο ηνπο ζ’ απηόλ ηνλ ηνκέα . 

 

Αλαιπηηθή αμηνιφγεζε κειαληλψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κηα ζαθήο κέζνδνο αμηνιόγεζεο, ε CTN ζεώξεζε αλαγθαίν θαη 

ζθόπηκν λα ππνδηαηξέζεη ηελ έλδεημε -Σχπνο- , πνπ απεπζύλεηαη ζε έλα ηδηόκνξθν 

ραξαθηεξηζηηθό, ηελ κειαλίλε,  ζε έμη δηαθνξεηηθά ππν-ζηνηρεία,  

κε άξηζηε βαζκνινγία  ηνπο - 5 - πόληνπο , όπσο αλαιύεηαη παξαθάησ: 

 
1)Παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ  

       (Μέγεζνο γξακκήο θαη πάρνπο αλάινγα ηα ζηάληαξο). 

2) Σνληθόηεηα ηεο επκειαλίλεο ηνπ ζρεδίνπ. 

3) Βαζκόο νμείδσζεο ή αξαίσζεο ηεο κειαλίλεο ζε ζρέζε κε ην θόλην(θνληξάζη). 

4) Βαζκόο νμείδσζεο ή αξαίσζεο ηνπ ξάκθνπο, ησλ πνδηώλ θαη ησλ λπρηώλ. 

5) Έθθξαζε ησλ κειαληλώλ ζε πξσηεύνληα θαη νπξά. 

6) Σνληθόηεηα ηνπ νθζαικνύ (Μαύξν-θόθθηλν-ελδηάκεζν). 

Αθνινπζεί πξνεηνηκαζία γηα δηαγσληζκφ. 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Πέξαλ όισλ απηώλ ησλ απαξαίηεησλ γλώζεσλ γύξν απν ηελ θξίζε ησλ πνπιηώλ, πνπ νδεγνύλ 

ζε εθζεζηαζκό  ηα θαιύηεξα θαηα ην δπλαηόλ δείγκαηα θάζε εθηξνθέα, νξηζκέλα ηδηαηηέξσο 

ρξήζηκα βήκαηα, γηα θαιύηεξα απνηειέζκαηα είλαη........ 

 
Ο ΔΛΔΓΥΟ:   

α) Κεξάηηλα κέξε .Πξνζνρή ζηα πόδηα θαη ζηηο θάιαγγεο γηα θσιίδεο  θαη ζηα λύρηα γηα πηζαλέο 

αλνκνηνκνξθίεο θαη ειιείςεηο . Διιεηςε ζεκαίλεη απνθιεηζκόο .Καθό αγθάιηαζκα ζηελ παηήζξα, 

αθαίξεζε βαζκώλ. Πξνζνρή ζηα ζηίγκαηα απνρξσκαηηζκνύ ή κειαλίλεο ! 

β) Πηέξσκα . Πξνζνρή ζε ζεκάδηα κειαλίλεο ή απνρξσκαηηζκνύ. (απνθιεηζκόο)   ΠΛΖΙΜΟ ! 

 

Ζ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ:  Απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε ζε εθπαηδεπηηθά θινπβάθηα (εθζεζηαθά) γηα αξθεηό 

δηάζηεκα πξηλ ηνλ δηαγσληζκό. Σα πνπιηά πξέπεη λα ζπλεζίζνπλ ην κέγεζνο θαη ηνλ ρώξν 

θίλεζεο, λα εμνηθησζνύλ κε ην ρξώκα ηνπ θινπβηνύ θαη ηεο πξόζνςεο, λα απνθηήζνπλ αίζζεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο παηήζξαο θαη λα έρνπλ θαιή ζηήξημε, λα έρνπλ ζσζηή ζηάζε , λα ζπλεζίζνπλ 

ηελ παξνπζία αλζξώπνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ καηηώλ ηνπ, ζε θνληηλή απόζηαζε θαη ζην ίδην ύςνο. 

(απνξίεο γηα ηνλ ηξόπν επίηεπμεο - ζπδήηεζε) 

 

 

 

 
ΣΔΛΟ 



Καιεκέξα. Δπραξηζηνχκε  γηα ηελ παξνπζία ζαο .  


