
Ερωτήσεις
1.σύμφωνα με το μύθο η ομορφιά μιας γυναικας στάθηκε η αιτία για να ξεκινήσει ο
Τρωικός πόλεμος.Πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει σήμερα η εξωτερική ομορφιά

Κατά τη μυθολογία η Ωραία Ελένη Κόρη του Δία και γυναίκα του Μενελάου βασιλιά της
Σπάρτης ήταν η αιτία του τρωικού πολέμου.  Ανέκαθεν η ομορφιά, ιδιαίτερα των γυναικών,
ηταν συστατικό κοινωνικης επιβολής και καταξίωσης. Εξάλλου πολλες φορές στην ιστορία
γίνεται αναφορά στην εξωτερική εμφάνιση ανδρων και γυναικων. Ανεξαρτήτως χρονολογίας,
θρησκείας, φυλετικής καταγωγής, χρώματος δέρματος, βρίσκουμε σε όλους τους λαούς
συνήθειες, τεχνικές, προϊόντα, που έχουν σκοπό τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης.
Ετσι από τη μακρινή Κίνα και Ινδία, την Αίγυπτο , τις φυλες της Αφρικής και της Μέσης
Ανατολης, την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότιο Αμερική και χωρίς καμία εξαίρεση όλους τους
υπολοιπους  λαους του κόσμου, από αρχαιοτάτων χρόνων την ομορφιά την είχαν σε
προτεραιότητα. Πώς είναι λοιπόν το  “σήμερα” να αποστασιοποιείται από το παρελθόν. Η
βιομηχανία των καλλυντικών ειδών παραμένει να είναι η οικονομικά ισχυρότερη όλων των
άλλων. Η ιατρικη κοσμητικη με την Πλαστικη Χειρουργικη ολοενα και περισσοτερο συμβαλλει
στην αναγκη βελτιωσης της εξωτερικης εμφανισης των ανθρωπων, διορθώνοντας
δυσμορφιες (συγγενεις η επικτητες) με σκοπο της αναζητησης της ομορφιας και της
νεοτητος. Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας με την ανάπτυξη των κοινωνικων μεσων (social
media) ενισχυεται η αναγκη αυτη δηλαδη  της αναζήτησης της εξωτερικής ομορφιάς που σε
συνδυασμό με την ψηφιακή τεχνολογία,  που εχει την δυνατότητα της  βελτιώσης εικόνων να
έχει συμβάλλει αποτελεσματικά στην εξιδανίκευση του προσώπου και του  σώματος ολοένα
και περισσότερο, διαποτίζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων σε οχι παντα ρεαλιστικη
αναζητηση νεων προτυπων. Αυτό δυστυχώς αδυνατίζει την ανάγκη της βελτίωσης του
χαρακτήρα και της εσωτερικής ομορφιάς η οποία ουσιαστικά είναι διαχρονικότερη και
ουσιαστικοτερη στην ισορροπία των διαπροσωπικών σχέσεων των ανθρώπων.

2. Η Πανδημία επηρέασε τον τομέα της ομορφιάς

Η Πανδημία επηρέασε με ιδιαίτερα ανατρεπτικό τρόπο τον κατεστημένο τρόπο σκέψης και
ζωής .Η ιδιαίτερη δύσκολη περίοδος που διανύουμε λόγω της πανδημίας ενδεχομένως
οδήγησε πολλούς από εμάς σε επανεκτίμηση και αναθεωρηση των αρχών και των αξιών με
αποτέλεσμα να ξαναβρούμε και να ξαναθυμηθούμε τα όμορφα πράγματα της ζωής, όπως
την φιλία, την αγάπη, την συντροφικότητα,  την οικογένεια, την κοινωνικότητα. Πιστεύω ότι
την περίοδο της πανδημίας ορισμός της ομορφιάς αναθεωρήθηκε ριζικά αναγνωρίζοντας οτι
και απεκτησε μια ρεαλιστικη οντοτητα. Διαπιστωσα λοιπον την περιοδο αυτη οτι
περισσοτεροι ανθρωποι αναζητουν παρεμβασεις λιγοτερο ακραιες, συνηθεια που το
διαστημα προ της πανδημίας ειχε παρει διαστασεις ανεξελεγκτες.

3 .τελικά η ομορφιά είναι Γυναικεία Υπόθεση

Η ομορφιά δεν είναι Γυναικεία Υπόθεση αποκλειστικά ή κατά την άποψή μου δεν πρέπει να
είναι Γυναικεία Υπόθεση Κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως του φύλου του έχει το δικαίωμα τις
περιποιήσης της ψυχής του  και του σώματος του.ΟΙ άντρες οπως οι γυναίκες εχουν το ιδιο
δικαιωμα  να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους για βελτίωση της εμφανισης
τους.



4 .Τι είναι αυτό που ωθεί κάποιον στην πλαστική χειρουργική

Η Πλαστική είναι ο τομέας της Χειρουργικής ο οποίος αναπτύχθηκε στην προσπάθεια
αντιμετώπισης  των διαφόρων δυσμορφιών που  που αποκτήθηκαν είτε λόγω τραυματισμών
είτε λόγω όχι τόσο επιτυχημένης φυσικής κατασκευής . Ετσι η Πλαστική χειρουργική
βρίσκεται παντού στην Ιατρική και συνεργάζεται με κάθε ιατρική ειδικότητα προσφέροντας
τον εξειδικευμένο τρόπο στις διορθώσεις των ανεπιθύμητων χαρακτηριστικων. Η Αισθητικη
Πλαστική Χειρουργική (της ομορφιάς) είναι ένα κομμάτι που ασχολείται αποκλειστικά για τη
βελτίωση των χαρακτηριστικών του προσώπου και του σώματος.

5. Οι εταιρείες ιατρικού τουρισμού πουλάνε πακέτα ήλιος και χειρουργική και
εξασφαλίζουν ιατρικές υπηρεσίες μπορεί ο τομέας της ομορφιάς να παίξει ανάλογο
ρόλο και στην Ελλάδα

Ασφαλως γιατι η Ελλάδα πραγματικά με το κλίμα το οποίο διαθέτει αφενός, αφετέρου με τη
φυσική της ομορφιά αποτελεί το ιδανικό μέρος στον κόσμο που κάποιος μπορεί να
αναζητήσει την ηρεμία ξεκούραση και την ανάρρωση στο πλαίσιο  των διακοπών του. Έτσι
λοιπόν σε συνδυασμό με την εξαιρετική κατάρτιση των Ελλήνων Πλαστικων Χειρουργων
αποτελεί δελεαστική πρόταση για οποιοδήποτε ξένο επισκέπτη θα συνδέσει “το τερπνόν
μετά του ωφελίμου”  δηλαδή  στο διάστημα των διακοπών να έχει μία μικρή η μεγαλύτερη
παρέμβαση πλαστικής χειρουργικής ούτως ώστε θα επιστρέψει στην πατρίδα του
ικανοποιημένος από την συνδυαστική επιλογή

6.Τι σημαίνει ομορφιά για εσάς

Ειναι η αρμονια που οδηγει ανεκαθεν τον γλυπτη, τον ζωγραφο, τον αρχιτεκτονα, που εχει
σαφεις κανονες, καθιερωμενους απο της διεξοδικη μελετη και αποτύπωση των αναλογιών.
Η ομορφια λοιπον εχει αντικειμενικοτητα βασισμενη σε αυτους του κανονες που οδηγουν την
πλαστικη χειρουργικη και δεν πρεπει να εχει υποκειμενικότητα απο αναρχη και χωρις
κανονες διαθεση.

7 Ποιος είναι ο στόχος ενός πλαστικού χειρουργού

Βασικα ο στοχος του πλαστικου χειρουργου ειναι οπως καθε γιατρου να θεραπευσει. Εχει
λοιπον την γνωση και την τεχνη σαν οπλα να επιτύχει την λειτουργικη ,σωματικη και ψυχικη,
ισορροπια .


