
Αφορμή για τη συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό και πατέρα μαθητριών 
του σχολείου μας ,κύριο Πέτρο Δαμηλάκο ,ήταν το κείμενο στο βιβλίο των 
Αρχαίων Ελληνικών της Α΄ Γυμνασίου  με τίτλο «η ομορφιά δεν είναι το παν» 
(διασκευασμένος μύθος του Αισώπου ) αλλά και η ραψωδία Γ της Ιλιάδας στην 
οποία παρουσιάζεται η Ωραία Ελένη στα τείχη της Τροίας  προκαλώντας το 
θαυμασμό όλων των παρευρισκομένων λόγω της ομορφιάς της. Ακόμα και ο ίδιος
ο Πρίαμος , ο οποίος θα είχε κάθε λόγο να μιλήσει εναντίον της, καθώς η Ελένη 
ήταν η αιτία του κακού του λαού του, συμφωνεί με τους γέροντες που την 
παρομοιάζουν στην όψη με Θεά. Ξεκινώντας , λοιπόν, από τον Όμηρο και τον 
Αίσωπο , αναζητήσαμε την Ωραία Ελένη στον Στησίχορο, τον Ευρυπίδη και τον 
Γκαίτε («Φάουστ») , διαβάσαμε τον Σικελιανό , τον Ρίτσο και τον Σεφέρη, 
αναρωτηθήκαμε αν τελικά η ομορφιά σκοτώνει, ή «αν η ομορφιά είναι η αρχή του
τρομερού που μόλις την αντέχουμε» (Ρίλκε). Οι μαθητές φαντάστηκαν την δική 
τους Ελένη και έγραψαν για αυτήν τραγούδια και διηγήματα. (δείτε στήλη της 
εφημερίδας «δημιουργική γραφή»).

Ακολουθεί η συζήτηση με τον πλαστικό χειρουργό , κύριο Πέτρο Δαμηλάκο , τον οποίο
τον ευχαριστούμε θερμά! 

 

Συζήτηση 
1.Σύμφωνα με το μύθο η ομορφιά μιας γυναίκας 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, ήταν συστατικό κοινωνικής επιβολής και καταξίωσης. Εξάλλου 
πολλές φορές στην ιστορία γίνεται αναφορά στην εξωτερική εμφάνιση ανδρών και 
γυναικών. Ανεξαρτήτως χρονολογίας, θρησκείας, φυλετικής καταγωγής, χρώματος



δέρματος, βρίσκουμε σε όλους τους λαούς συνήθειες, τεχνικές, προϊόντα, που 
έχουν σκοπό τη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης.
Εστί από τη μακρινή Κίνα και Ινδία, την Αίγυπτο , τις φυλές της Αφρικής και της 
Μέσης Ανατολής, την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότιο Αμερική και χωρίς καμία 
εξαίρεση όλους τους υπόλοιπους λαούς 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 ιατρική 
κοσμητική με την Πλαστική Χειρουργική ολοένα και περισσότερο συμβάλλει 
στην ανάγκη βελτίωσης της εξωτερικής εμφάνισης των ανθρώπων, 
διορθώνοντας δυσμορφίες (συγγενείς η επίκτητες) με σκοπό της αναζήτησης 
της ομορφιάς και της νεότητος. Είναι γεγονός ότι στις μέρες μας με την 
ανάπτυξη των κοινωνιών μέσων (social media) ενισχύετε η ανάγκη αυτή δηλαδή 
της αναζήτησης της εξωτερικής ομορφιάς που σε συνδυασμό με την ψηφιακή 
τεχνολογία, που έχει την δυνατότητα της βελτίωσης εικόνων να έχει συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην εξιδανίκευση του προσώπου και του σώματος ολοένα και 
περισσότερο, διαποτίζοντας τις ανάγκες των ανθρώπων σε όχι πάντα 
ρεαλιστική αναζήτηση νέων προτύπων. Αυτό δυστυχώς αδυνατίζει την ανάγκη της
βελτίωσης του χαρακτήρα και της εσωτερικής ομορφιάς η οποία ουσιαστικά 
είναι διαχρονικότερη και ουσιαστικότερη 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 
αναθεώρηση 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 
απέκτησε μια ρεαλιστική ενότητα. Διαπίστωσα ,λοιπών, την περίοδο αυτή ότι 
περισσοτέρου άνθρωποι αναζητούν παρεμβάσεις λιγότερο ακραίες, συνήθεια 
που το διάστημα προ της πανδημίας είχε πάρει διαστάσεις ανεξέλεγκτες.

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 περιποίησης της ψυχής του και του σώματος του. Οι άντρες 
όπως οι γυναίκες έχουν το ίδιο δικαίωσα να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και τις
επιθυμίες τους για βελτίωση της εμφάνισης 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  αποκτήθηκαν είτε 
λόγω τραυματισμών είτε λόγω όχι τόσο επιτυχημένης φυσικής κατασκευής . 
Έτσι η Πλαστική χειρουργική βρίσκεται παντού στην Ιατρική και συνεργάζεται 
με κάθε ιατρική ειδικότητα προσφέροντας τον εξειδικευμένο τρόπο στις 
διορθώσεις των ανεπιθύμητων χαρακτηριστικών. Η Αισθητική 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

Ασφαλώς, γιατί 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 Πλυστικών Χειρουργών 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

Ένιαι η αρμενία που οδηγεί ανέκαθεν τον γλύπτη, τον ζωγράφε, τον 
αρχιτέκτονας, που έχει σαφείς κένωνες, καθιερωμένου από τη διεξοδική μελάτη 
και αποτύπωση των αναλογιών. Η όμορφα, λοιπό, έχεα αντικειμενικότητας 
βασισμένοι σε αυτούς του κανόνας που οδηγούν την πλαστικέ χειρουργικά και 
δεν πρέπει να έχει υποκειμενικότητα από άναρχο και χωρίς κανόνες διάθεση.

7 Ποιος είναι ο στόχος ενός πλαστικού χειρουργού

Βασικά, ο στίχος του πλαστικού χειρουργοί ειναι όπως κάθε γιατροί να 
θεραπεύσει. Έχει, λοιπών, την γνώση και την άτεχνη σαν όπλα να επιτύχει την 
λειτουργικοί ,σωματική και ψυχική ισορροπία .
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