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Νυστέρι 
νυστεράκι μου,  
ποια είναι 
η πιο νέα 
απ’ όλες;

Το τι συνιστά «γυναικεία ομορφιά» δεν είναι δεδομένο, σταθερό μέσα στην 
ιστορία. Μπορεί η γενιά μας να καλείται να ενστερνιστεί το πρότυπο της 
συλφίδας Twiggy, αλλά μέχρι και ιδιαίτερα πρόσφατα, η ολίγον πλαδαρή και 
με γεμάτα οπίσθια Μεγάλη Οδαλίσκη του Ενγκρ τον 18ο αιώνα θεωρούνταν 

εξίσου ελκυστική. Τέτοιες μετατοπίσεις στα πρότυπα ομορφιάς μπορούν να ανιχνευ-
τούν από τον αρχαίο κόσμο, αλλά δε θα μας απασχολήσουν εδώ. Θα μας απασχολήσει 
το σήμερα, γιατί στον υπερτεχνολογικό καπιταλισμό που διανύουμε συμβαίνει κάτι ιδι-
αίτερο, το οποίο νομίζουμε ότι αξίζει προσοχής.

Μπορεί να μην μας απασχολεί όλες μας, σήμερα και άμεσα, μία επέμβαση ανόρθω-
σης στήθους ή «διορθωτική» μύτης. Όμως το θέμα κάθε αυτό, δηλαδή το πώς τα πρό-
τυπα ομορφιάς αλλάζουν και εδραιώνονται τα τελευταία 20 χρόνια μέσω τεχνολογικών 
παρεμβάσεων στο γυναικείο σώμα, φωτίζει ορισμένες βαθιές κοινωνικές αλλαγές. Τη δι-
ατήρηση της νεότητας ως αναβαθμισμένη αξία και ζητούμενο. Τη φροντίδα του εαυτού 
που περνά ολοένα και περισσότερο στα χέρια των ιατρών και των χειρούργων- ο τελευ-
ταίος αυτός ρόλος έχει έμφυλο πάντα πρόσημο. Την τελειότητα ως αξία που μπορεί πια 
να είναι και χειροπιαστή. Τη σεξουαλικοποίηση κάθε μέρους του γυναικείου σώματος σε 
βάθος που πριν φάνταζε ασύλληπτο. Με αυτούς τους τρόπους, τα πρότυπα ομορφιάς 
και το πώς αυτά αλλάζουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας, νομίζουμε ότι μας αφορούν 
όλες. Μπορεί, όντως, να μην σκεφτόμαστε να κάνουμε μπότοξ, αλλά είναι γεγονός ότι 
όλο και συχνότερα καλούμαστε να επιβιώσουμε κοινωνικά με την πίεση και το άγχος του 
ρυτιδιασμένου προσώπου. Οι απαιτήσεις δεν έχουν τελειωμό. «Γιατί να μην εκμεταλλευ-
τείς τις δυνατότητες της τεχνολογίας για να βελτιώσεις την εμφάνισή σου;» «Γιατί δε θέ-
λεις, με τη βοήθεια των ειδικών (πάντα) να φροντίσεις τον εαυτό σου, την αυτοπεποίθη-
σή σου;» «Δεν χρειάζεται να υποφέρεις που σε κοροϊδεύουν που δεν έχεις στήθος! Ό,τι 
δεν σου πρόσφερε η φύση μπορεί να το προσφέρει η τεχνολογία. Άλλωστε, αν ο μωάμεθ 
δεν πάει στο βουνό, αυτή μπορεί να φέρει το βουνό στον μωάμεθ»! 

Οι ερωτήσεις αυτές στρώνουν αργά-αργά αλλά πεισματικά ένα νέο κοινωνικό χαλί 
πάνω στο οποίο όλες πρέπει να περπατήσουμε- με χάρη. Κατά πρώτον, τα όρια της αι-
σθητικής μετατοπίζονται καθώς η ομορφιά γίνεται ομοιόμορφη, συντεταγμένη. Ο έλεγ-
χος της γυναικείας παρουσίας στο δημόσιο χώρο εντείνεται, το «κανονικό» διογκώνεται 
και όλες συγκρινόμαστε μ’ αυτό. Ένα «κανονικό» που, ενώ πλασάρεται ως παραπλήσιο 
της τελειότητας, ουσιαστικά επιβάλει την κοινοτυπία. Δεύτερον, μέσω της επιβολής αυ-

 «Ψηλές κοντές, 

ξανθιές μελαχρινές,

αδύνατες χοντρές

Όλες καλές!»

Κώστας Χαριτοδιπλωμένος, δίσκος 

«Ζηλεύω», 1992

κριτικές σκέψεις πάνω στις νέες τεχνολογίες ομορφιάς
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ΠΡΙΝ           ΜΕΤΑ
Ο άγγλος ναύτης Walter Yeo, που έχασε τα βλέφαρά του στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο θεωρείται 
ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο εφαρμόστηκε η σύγχρονη πλαστική χειρουργική, βασικά η 
μεταμόσχευση δέρματος. 

τών των προτύπων ομορφιάς σε μαζικό πια επίπεδο, η κοσμητική χειρουργική έχει γί-
νει ένας νέος ιατρικός κλάδος στον οποίο η ιδιότητα του κεφαλαίου μπορεί να ξεδιπλω-
θεί σε όλο της το μεγαλείο. Γιατί διεισδύει σε πεδία της ανθρώπινης ζωής τόσο ιδιωτικά, 
τόσο ενδόμυχα, όσο είναι το σώμα και η φροντίδα του. Η ιατρικοποίηση των ερωτικών, 
φιλικών και συναδελφικών σχέσεων είναι γεγονός, καθώς όλο και πιο εντατικά παθολο-
γικοποιείται και αποτελεί πεδίο κριτικής μεταξύ μας ό,τι αποκλίνει από ή δεν υπακού-
ει στα νέα πρότυπα ομορφιάς. Από την άλλη, η ιατρικοποίηση του γυναικείου σώματος 
διευρύνεται και ταυτόχρονα βαθαίνει σε λεπτομέρεια: μιλάμε πια για τα κύτταρα, για το 
μικροσκόπιο, για τις «τέλειες» αναλογίες του σώματος μετρημένες στο κλάσμα του χιλι-
οστού μέσω του δυαδικού συστήματος των υπολογιστών. Όλο και περισσότερο, το πά-
χος, το πρόσωπο, το μακιγιάζ εμπίπτουν στην ιατρική, η οποία μπορεί να θέσει το θέμα 
της πλήρους επίτευξης των προτύπων ομορφιάς με νέα ένταση και νέα αυτοπεποίθηση 
στις υποσχέσεις της. Η κοσμητική χειρουργική έρχεται να επεκτείνει και να νομιμοποιή-
σει αυτά τα νέα πεδία ιατρικοποίησης των σχέσεων και του σώματος.

Ομορφιά: η ραχοκοκαλιά του κοινωνικού στάτους των γυναικών
Μας απασχολεί λοιπόν το θέμα της κοσμητικής χειρουργικής, γιατί ξέρουμε ότι σήμε-
ρα η ομορφιά αποτελεί σημαντικότατο μέρος της ραχοκοκαλιάς του κοινωνικού στά-
τους των γυναικών. Η ομορφιά είναι ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες πρέπει «να εί-
ναι», πρέπει να φέρουν τον εαυτό τους στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό χώρο. Τη 
σημερινή κοινωνική απαίτηση για συμμόρφωση με τα πρότυπα ομορφιάς την βλέ-
πουμε ως αποτέλεσμα μιας καθαρά ιστορικής διαδικασίας. 

Μετά την παρακμή των γυναικείων κινημάτων του ‘60 και του ’70 υπήρξε μια στρο-
φή προς μια πιο διευρυμένη επιτήρηση της γυναικείας παρουσίας και αισθητικής στο 
δημόσιο χώρο. Αν και το φεμινιστικό κίνημα είχε καταφέρει να αναδείξει τη γυναίκα 
ως υποκείμενο με σεξουαλικές ανάγκες και επιλογές, ως άτομο με αυτοδιάθεση του 
σώματος, και επίσης να διαχωρίσει κοινωνικά την αναπαραγωγή από τη σεξουαλική 
επιθυμία, ήταν τελικά η απαξίωση αυτού ακριβώς του κινήματος, και η ενσωμάτωση 
των αρνήσεών του, που έκανε δυνατή την μετάβαση από την ανταγωνιστική γυναι-
κεία αυτοδιάθεση στην εποπτεία και τον έλεγχο του σώματος στο δημόσιο χώρο. Τα 
αφεντικά έριξαν στο παιχνίδι τις τεχνολογίες για να κατακτήσουν τα νέα πεδία που οι 
γυναίκες είχαν παλέψει να αναδείξουν ως ξέχωρα: την αναπαραγωγή και την σεξου-
αλική ζωή. Ανέλαβαν έτσι να δώσουν λύση στα προβλήματα που κατάφεραν να δη-
μιουργήσουν οι αρνήσεις των γυναικών στο οικογενειακό, κοινωνικό και εργασιακό 
περιβάλλον. Έτσι, το πεδίο παρεμβάσεων πάνω στη σεξουαλική ζωή άρχισε να περι-
λαμβάνει την διαμεσολάβηση της φροντίδας του σώματος από τους ειδικούς, την κα-
τασκευή νέων προτύπων γυναικείας ομορφιάς, την εμπορευματοποίηση της σεξου-
αλικής επιθυμίας και την αναγωγή της σε επιλογή ενός ελκυστικού lifestyle, την δημι-
ουργία χιλιάδων αισθητικών επιλογών μέσω του δόγματος «επιλέξτε ό,τι θέλετε, εμείς 
θα σας το προσφέρουμε σε εμπόρευμα». Ακόμη και η έξοδος από το σπίτι, η οποία 
σήμανε την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών, όχι μόνο έχασε τα ανταγωνιστι-
κά χαρακτηριστικά της, αλλά σταδιακά στράφηκε ενάντια σε αυτές. Γιατί η ενσωμά-
τωση των γυναικείων αρνήσεων σήμαινε την εξαφάνισή τους από δημόσιο λόγο, και 
έτσι ο δημόσιος χώρος δεν ήταν πια παρά χώρος όπου το γυναικείο σώμα εκτέθηκε 
στο απαιτητικό ανδρικό βλέμμα και τις ρατσιστικές κοινωνικές απαιτήσεις, χωρίς πια 
τα εργαλεία υπεράσπισής του. 

Όντας πια σε συνεχή εποπτεία, τα στάνταρ ομορφιάς αφορούσαν σε κάθε στιγ-
μή της ημέρας. Οι απαιτήσεις στο χώρο εργασίας μας, στους χώρους διασκέδασης, 
στο κρεββάτι, ακόμη και στο πώς θα ξυπνήσουμε το πρωί έγιναν ασφυκτικές. Χτί-

Γράφημα που δείχνει 118% αύξηση στις χειρουργικές αισθητικές παρεμβάσεις κατά την 
περίοδο 1997-2004. Πηγή: American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAP)

στηκε λοιπόν το λουκ της «απελευθερωμένης νοικοκυράς»: δραστήρια, κινητική, ικα-
νή για ανταγωνιστική εργασία, γρήγορη και αποτελεσματική στο σπίτι, διασκεδαστική 
έξω από αυτό. Το πρότυπο αυτό έχει δύο πρόσωπα. Μέσω αυτού, η γυναίκα εξυπηρε-
τεί πέρα για πέρα τις νέες ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του κοινωνικού εργο-
στασίου: είναι λειτουργική για την κοινωνική αναπαραγωγή, παραγωγική στην εργα-
σία της, κινητήρια δύναμη για την κατανάλωση εμπορευμάτων, είναι η διασκέδαση και 
η ανακούφιση για τους άλλους. Ταυτόχρονα, το πρότυπο αυτό παρουσιάζεται ως «επι-
θυμία» και «φυσική ανάγκη» της ίδιας της γυναίκας, υποκρύπτοντας έτσι ακριβώς το 
πόσο απαραίτητες παραμένουμε. Παρόλο που αυτό το πρότυπο της σύγχρονης γυναι-
κείας ομορφιάς σκιαγραφεί μάλλον μία σουπεργούμαν, η κοινωνική θέση της γυναίκας 
εξακολουθεί να είναι υποτιμημένη. Και λίγα λέμε. Υπάρχει εδώ ένα άλμα! Παρόλο που 
η γυναίκα-πρότυπο είναι υπερ-αποτελεσματική και υπερ-διασκεδαστική, για την ίδια 
το παιχνίδι δεν έχει καθόλου πλάκα. Γιατί τώρα στο βιογραφικό μας πρέπει να βάζουμε 
φωτογραφία που να πληροί το κριτήριο… «εμφανίσιμη»!

Ε, από ότι καταλάβατε, σε αυτό το τεύχος θα ασχοληθούμε με την κοσμητική πλαστι-
κή χειρουργική, την νέα αυτή εξέλιξη της τελευταίας εικοσαετίας που έχει επαναπροσ-
διορίσει τα πρότυπα της γυναικείας ομορφιάς. Πρόκειται για την ομορφιά που σταδι-
ακά γίνεται όλο και πιο άπιαστη. Κι όμως, ταυτόχρονα είναι ολοένα και περισσότερο 
προσβάσιμη σε μεγάλους πληθυσμούς γυναικών που είναι διατεθειμένες να κάνουν 
πολλά προκειμένου να την αγγίξουν.

Σύντομη ιστορία του κλάδου της πλαστικής χειρουργικής
Τεχνικές παρεμβάσεις για λόγους αισθητικής μπορούμε να συναντήσουμε στην αν-
θρώπινη ιστορία μέχρι και 2,5 χιλιάδες χρόνια πριν. Μία πολύ πρωτόλεια παρόμοια με 
την πλαστική χειρουργική, παρέμβαση υπήρχε τον 16ο και 17ο αιώνα και αφορούσε 
την απάλειψη του κοινωνικού στίγματος της σύφιλης που παραμόρφωνε την μύτη, κυ-
ρίως των ανδρών. Στον σύγχρονο καπιταλισμό παρόλα αυτά, μια πιο διευρυμένη ανά-
πτυξη και εφαρμογή της πλαστικής χειρουργικής προέκυψε κατά τον Πρώτο Παγκό-
σμιο Πόλεμο, αφού πολλοί στρατιώτες έπασχαν από σοβαρές δυσμορφίες προσώπου 
λόγω των νέων οχυρωματικών τεχνικών των αφεντικών, όπως ήταν τα μακριά χαρα-
κώματα, αλλά και των εξελιγμένων πολεμικών τεχνολογιών, όπως ήταν τα επαναληπτι-
κά τουφέκια και τα πολυβόλα. Εκείνη την περίοδο ιδρύθηκαν και οι πρώτοι συντεχνια-
κοί σύλλογοι πλαστικών χειρουργών, κυρίως στις ΗΠΑ και εξελίχτηκαν αναπτύχθηκαν 
οι χειρουργικές τεχνικές και οι αναισθητικές ουσίες, θέτοντας έτσι τη βάση για την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη του κλάδου.

Η εξάλειψη των σημαδιών της βίας και του θανάτου συνεχίστηκε με ακόμη περισ-
σότερη ένταση και στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη δεύτερη γενιά χειρουργών 
να εκπαιδεύεται κυρίως στις βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η ειδίκευση που ανα-
πτύχθηκε κυρίως τότε ήταν η κρανιοπροσωπική χειρουργική. Και αυτό επειδή η ανα-
βάθμιση της πολεμικής μηχανής αποτέλεσε ένα ιδανικό πεδίο ανάπτυξης και πειραμα-
τισμού για παρεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα. Έως τότε, στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως 
και στην Ελλάδα, η πλαστική χειρουργική δεν ήταν μία αναγνωρισμένη ιατρική ειδικό-
τητα. Σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν, ωστόσο, τις δεκαετίες του ‘60 και του ‘70 στην μι-
κροχειρουργική, με πρωτεργάτη τη Γαλλία.

Τα πρώτα βήματα ανακατασκευής του σώματος μέσω πλαστικής χειρουργικής έγι-
ναν επομένως υπό συνθήκες πολέμου και πάνω σε σώματα ανδρικά. Η μετατόπιση 
του πεδίου του «πολέμου» σε γυναικεία εδάφη έγινε μετά τις κοινωνικές εκρήξεις του 
“60 και του “70 όταν η διαλεκτική απάντηση των αφεντικών στις αρνήσεις των γυναι-
κών σήμανε όχι μόνο την αφαίρεση του ελέγχου των γυναικών πάνω στα σώματα τους, 



18

αλλά έφτασε έως και την επανακατασκευή των ίδιων των σωμάτων. Μετά τη δεκαετία 
του ’80, η κοσμητική ιατρική έθεσε πια χωρίς κανέναν ενδοιασμό τις γυναίκες ενώπιον 
του νυστεριού και τους άνδρες στο ρόλο του κριτή και του γιατρού.

Ακολούθησε ο πολλαπλασιασμός των κλινικών και του αριθμού των πλαστικών χει-
ρουργών ανά τον δυτικό κόσμο. Η αναπλαστική χειρουργική, που έχει καθαρά θερα-
πευτικό χαρακτήρα και έχει στόχο να διορθώσει καταστρεπτικές δυσμορφίες, παραμέ-
νει σχεδόν ως έχει, αλλά η αισθητική ή κοσμητική χειρουργική που έχει στόχο την βελτί-
ωση της φυσικής εμφάνισης αναπτύσσεται ραγδαία. Οι δύο βέβαια κλάδοι δεν είναι πια 
ξέχωροι… γεγονός με ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Κιόλας από τις δεκαετίες του ’�0 και 
“40, άρχισε η εκτεταμένη διαμάχη μεταξύ των γιατρών της θεραπευτικής-διορθωτικής 
χειρουργικής και αυτών της αισθητικής-κοσμητικής χειρουργικής που συνεχίζεται μέ-
χρι και σήμερα, κατά την οποία οι πρώτοι κατηγορούσαν τους δεύτερους ότι δεν εξα-
σκούν ιατρικό λειτούργημα. Βέβαια, είναι πια γεγονός ότι οι αναπλάστες χειρουργοί κά-
νουν κοσμητικές παρεμβάσεις, δίνοντας ονόματα και κάνοντας χρήση ορολογίας που 
παθολογικοποιούν ορισμένα σωματικά χαρακτηριστικά τα οποία και μετονόμαζαν σε 
«δυσμορφίες». Από τη μεριά τους οι κοσμητικοί χειρουργοί άρχισαν να προωθούν την 
ειδικότητά τους ως βελτίωση της ψυχικής υγείας των «ασθενών» τους. Φαίνεται λοιπόν 
ότι ο ένας κλάδος κάθονταν με αμηχανία δίπλα στον άλλον στα επιστημονικά στρογγυ-
λά τραπέζια: 

«Πάντα ήμουν λίγο απογοητευμένος από την αναπλαστική χειρουργική επειδή ήταν πά-
ντα τόσο μακριά από την τελειότητα. Ήταν μια φτωχή απομίμηση του πώς θα έπρεπε να εί-
ναι κάτι και όσο κοντύτερα είναι κάτι στο τέλειο, τόσο πιο ελαττωματικό φαίνεται. Οπότε η 
κοσμητική χειρουργική μου κινεί πιο πολύ την περιέργεια»1. 

Σταδιακά όμως οι δύο κλάδοι ήρθαν κοντύτερα και σήμερα είναι δύσκολο κανείς 
να τους διακρίνει με ευκολία. Όπως χαρακτηριστικά λέει και ο Δρ.Κλαούντιο, βραζι-
λιανός χειρούργος σε δημόσιο νοσοκομείο2, «είναι πια δύσκολος ο διαχωρισμός με-
ταξύ “ανάγκης”και “ματαιοδοξίας”». Χαρακτηριστικό επίσης των θολών αυτών γραμ-
μών είναι ότι στις ΗΠΑ η μείωση και επανόρθωση στήθους θεωρείται διορθωτική-ανα-
πλαστική παρέμβαση, ενώ η αύξηση στήθους κοσμητική! Ή είναι γεγονός ότι όλο και 

Χωρίς σχόλιο (σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να 

κρέμεται).

Από το βραστό κολοκυθάκι στον λιποαναρροφητή!

Λιποαναρρόφηση από τον πλαστικό χειρουργό κύριο Καρβέλα 
Κωσταντίνο. Στην ιστοσελίδα του μας λέει: «Δεν υπάρχει άνθρωπος, 

γυναίκα ή άνδρας που να μην αναπολεί την νεανική του όψη, το 
σφριγηλό του δέρμα χωρίς ίχνος ρυτίδων. Ό,τι αφορά την ομορφιά 

και τη νεότητα όχι μόνο δεν είναι ταμπού, όχι μόνο δεν είναι θέμα 
ματαιοδοξίας, αλλά αποτελεί μια σχεδόν επιτακτική ανάγκη!!»  

(η υπογράμμιση δική μας)
Manga μου!

Το μετάλλιο της κοσμητικής χειρουργικής παίρνει η Νότια Κορέα, σύμφωνα με 
στοιχεία του 2010, που δημοσιεύτηκαν από την Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής 
Πλαστικής Χειρουργικής. Σύμφωνα με την έκθεση, περισσότερες από 360.000 
επεμβάσεις έγιναν το 2010 στην Ν.Κορέα, γεγονός που, αναλογικά με τον πληθυσμό, 
την κατατάσσει στην πρώτη χώρα παγκοσμίως. Η «διόρθωση» του άνω βλεφάρου 
θεωρείται σημάδι εκλέπτυνσης, σημάδι ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας. 
Μάλιστα, οι ακαδημαϊκές φεμινίστριες υποστηρίζουν πως δεν είναι απολύτως 
ακριβές να λέγεται ότι οι ανατολίτισσες επιθυμούν ένα δυτικό μάτι, αλλά μάλλον ένα 
πιο εκλεπτυσμένο ανατολικό. Στην Κορέα η επέμβαση προσφέρεται συχνά ως δώρο 
σε κοπέλες που αρραβωνιάζονται.

Πίνακας �

Xειρουργικές 
επεμβάσεις

Αριθμός
Μη-χειρουργικές 
επεμβάσεις

Αριθμός

Λιποαναρρόφηφη 416.614 Ενέσεις botox 2.525.4�0

Μεγέθυνση στήθους ��4.052 Αποτρίχωση με laser 1.215.052

Βλεφαροπλαστική 249.29� Μικροδερμοαπόξεση 999.095

Πλαστική κοιλιάς 145.�15 Χημικό peeling 977.277

Λίφτινγκ προσώπου 145.240
Ενέσεις Hylaform, 
Restylane

8�8.917

Οι 5 Δημοφιλέστερες Επεμβάσεις Αισθητικής για τις Γυναίκες (2004)

περισσότερο τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός σώματος που γερνά ονομάζονται «συ-
μπτώματα». Η χρήση αυτού του λεξιλογίου έχει ως αποτέλεσμα η κοσμητική χειρουρ-
γική να κατασκευάζεται ως μια ιατρική διαδικασία που θεραπεύει- να ευθυγραμμί-
ζεται δηλαδή με την διορθωτική χειρουργική και να απομακρύνεται από την ταυ-
τότητά της ως προϊόν κατανάλωσης. Αντίστοιχα, κάθε θεραπευτική διαδικασία μπο-
ρεί να πάει πακέτο με προτάσεις για αισθητικές βελτιώσεις! Έτσι, η γραμμή ανάμε-
σα στην θεραπευτική ιατρική και την κοσμητική παρέμβαση όλο και λεπταίνει, κα-
θώς η παθολογικοποίηση του υγιούς σώματος ως «μη κανονικού» και «άσχημου» εί-
ναι τέτοια που τα θέματα της αισθητικής περνούν στα χέρια των γιατρών. Έτσι, από 
τη μία τα πρότυπα ομορφιάς παρεισφρύουν στην θεραπευτική διαδικασία και από 
την άλλη, η καθημερινή φροντίδα και εικόνα για τον εαυτό περνά πια μέσα από το ια-
τρικό βλέμμα. 

Όλες οι καλές χωράνε:  
η άνοδος της βιομηχανίας της κοσμητικής χειρουργικής
Σήμερα εκατομμύρια γυναίκες κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις με σκοπό την αλλα-
γή, διόρθωση και βελτίωση μέρους των σωμάτων τους. Για ορισμένες χώρες όπως οι 
ΗΠΑ οι επεμβάσεις αυτές θεωρούνται πια ρουτίνα. Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 
και μετά υπολογίζεται ότι ο κλάδος της κοσμητικής χειρουργικής έχει μεγεθυνθεί τόσο 
που να φτάνει σήμερα διαστάσεις μαζικής κλίμακας. Πιο πρόσφατες στατιστικές από 
την American Society for Aesthetic Plastic Surgery που αφορούν την περίοδο 1997-
2007 δείχνουν τις μη-χειρουργικές επεμβάσεις (μπότοξ, λέιζερ, θεραπεία με ρητίνη Α) 
να έχουν αύξηση κατά 754%, ενώ τις χειρουργικές κατά 114 %�. Για να καταλάβετε το 
μέγεθος της μπίζνας, 11,9 εκατομμύρια άτομα έκαναν επεμβάσεις αισθητικής χειρουρ-
γικής το 2004!

Η Βραζιλία ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ στη ραγδαία ανάπτυξη του κλάδου αυτού της 
βιομηχανίας της ομορφιάς. Η δεκαετία του ’90 έφερε τη μεγέθυνση της μεσαίας τά-
ξης, ένα δημόσιο σύστημα υγείας, και μαζί με αυτά, δωρεάν χειρουργικές επεμβάσεις 
ομορφιάς στα δημόσια νοσοκομεία, με ουρές πολλών ωρών απ’ έξω! 
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Η Ελλάδα επίσης δεν τα πάει καθόλου άσχημα! Κατέχει την 19η θέση, ανάμεσα σε 
48 «ανταγωνιζόμενες» χώρες παγκοσμίως, στοιχείο που έχει αμφισβητηθεί από την 
Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής. Πιο πρό-
σφατα στατιστικά στοιχεία της International Society for Aesthetic Plastic Surgery για 
την Ελλάδα, δείχνουν ότι το 2011 πραγματοποιήθηκαν 142.�94 επεμβάσεις, δηλαδή 
ένας στους 79 έλληνες. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της Der Spiegel η χώρα 
μας «αναδεικνύεται πρώτη στην Ευρώπη και δεύτερη παγκοσμίως σε αναλογία επεμβά-
σεων αισθητικής αναλογικά με τον πληθυσμό ενώ πρώτη είναι η Νότια Κορέα»4. Σύμφω-
να δε με τον πλαστικό χειρουργό κ. Αθανασίου «Προσαρμοζόμαστε στην αγορά», εφό-
σον ο ίδιος έχει ρίξει κατά 40% τις τιμές του, χρεώνοντας μεταξύ 2.500-5.000 ευρώ για 
επεμβάσεις στη μύτη ή στο στήθος, προσθέτοντας ότι «αυτή είναι καλή τιμή». Κυριο-
λεκτικά δηλαδή οι έλληνες τρώνε το λίπος που τους έχει απομείνει! Και όχι μόνο αυτό- 
υπάρχουν και ευκαιρίες για ανάπτυξη του κλάδου! Όπως δήλωσε πριν δύο εβδομά-
δες, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και υπεύθυνος της Επιτροπής Τουρι-
σμού Γιώργος Πατούλης, στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλαστικής Χειρουργικής (�1 
Οκτωβρίου-2 Νοεμβρίου 201�), «Η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης χιλιάδων ασθε-
νών στον τομέα της πλαστικής χειρουργικής»5. Όμως έκρουσε και τον κώδωνα του κιν-
δύνου ο αγαπητός πρόεδρος:

«Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό κάθε ιατρική πράξη στην πλαστική χειρουρ-
γική να διέπεται από τους κανόνες της ηθικής και δεοντολογίας που ορίζει το ιατρικό λει-
τούργημα και να διεξάγεται μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών». 
Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γι’αυτό και ο κώδων! 

Το εύρος παρέμβασης στο γυναικείο σώμα όλο και διευρύνεται, με ένα σωρό λό-
γους να συνηγορούν υπέρ της αναβάθμισης των τεχνικών αναδιαμόρφωσης του γυ-
ναικείου σώματος. Προς το παρόν κλασικές εγχειρήσεις αποτελούν οι εξής: ανόρθω-
ση στήθους (με ταυτόχρονη τοποθέτηση σιλικόνης), αυξητική ή μείωση μαστού, λι-
ποαναρρόφηση, ρινοπλαστική, αυξητική χειλιών, βλεφαροπλαστική, κοιλιοπλαστι-
κή, λίφτινγκ προσώπου, πλαστική πηγουνιού, αυτιών, αιδοιοπλαστική (περιλαμβάνει 
σύσφιξη αιδοίου ή/και επιδιόρθωση εσωτερικών χειλιών, όπως βλέπετε στις φωτό 
«πριν» και «μετά» στην απέναντι σελίδα). Οι πιο δημοφιλής επεμβάσεις στις ΗΠΑ εί-
ναι η λιποαναρρόφηση και η μεγέθυνση στήθους, όπως φαίνεται στον πίνακα 1 στην 
απέναντι σελίδα.

Φαίνεται λοιπόν ότι οι εγχειρίσεις αυτές αφορούν μέρη του σώματος που είτε σχε-
τίζονται με το σεξουαλικό στάτους (στήθος, αιδοίο, μέση-μπούτια), είτε με το πρό-
σωπο, το οποίο είναι και το πιο ορατό μέρος όπου τα σημάδια της ηλικίας κάνουν 
την εμφάνισή τους. Οι κατευθύνσεις των κοινωνικών προσταγών είναι λοιπόν ξεκά-
θαρες: θα είστε νέες και ωραίες για πάντα. Αυτό αντικατοπτρίζεται και σε μια εκτετα-
μένη αυστραλιανή έρευνα που αφορούσε τους λόγους για τους οποίους οι γυναίκες 
κάνουν κοσμητική χειρουργική. Κυρίως οι γυναίκες ήθελαν να ξεφορτωθούν ένα συ-
γκεκριμένο μέρος του σώματός τους το οποίο αισθάνονται σαν «εισβολέα» ή «κάτι 
που περισσεύει» για πολύ καιρό. Ο δεύτερος πιο δημοφιλής λόγος είναι ότι οι γυναί-
κες θέλουν να διορθώσουν αλλαγές που συνέβησαν στο σώμα τους λόγω της εγκυ-
μοσύνης, ενώ ο τρίτος αφορά τα σημάδια της γήρανσης και το πώς αυτά τους δημι-
ουργούν την αίσθηση πως χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά εργα-
σίας6. Σχεδόν οι μισές χειρουργικές επεμβάσεις αφορούν γυναίκες που βρίσκονται 
στην «κρίσιμη ηλικία» των �5-507. Είναι σαφές ότι οι κοινωνίες μας έχουν δώσει βα-
ρύτητα στην εμφάνιση, αλλά αυτή είναι πάντα φορτισμένη ανάλογα με το φύλο: για 

Διαφήμιση του ιατρικού σπα «Del Mar» των ΗΠΑ, 
η οποία προσφέρει απλόχερα υπηρεσίες: «ειδικοί 
στη δίαιτα, επαγγελματίες στην κοσμητική ιατρική, 
αληθινές θεραπείες σπα». Η διαφήμιση παίζει με την 
μισογύνικη αγγλική έκφραση «Don’t be a cow» (μην 
είσαι αγελάδα, εννοώντας εκνευριστική, ενοχλητική, 
αναίσθητη).

τις γυναίκες το γήρας σηματοδοτεί την κοινωνική κατάπτωση, ενώ για τον άνδρα ένα 
νέο κύρος και ωριμότητα.

Η μαζικοποίηση της κοσμητικής χειρουργικής βοηθήθηκε από σημαντικές αλλαγές 
στις κοινωνικές σχέσεις της τελευταίας εικοσαετίας. Κατ’ αρχάς, η διείσδυση του προ-
τύπου της «σουπεργούμαν» και του προτύπου της αιώνιας νεότητας διευκόλυνε την 
κοινωνική νομιμοποίηση της κοσμητικής χειρουργικής. Μπορεί παλιά να σόκαρε ένα 
«boob job», (όπως λένε την μεγέθυνση στήθους) και αυτό να συνδεόταν με τις τσό-
ντες, σήμερα όμως κάθε γυναίκα το «δικαιούται», ως «δώρο στον εαυτό της»! Η κο-
σμητική χειρουργική έγινε ένα εργαλείο για την πραγμάτωση των νέων κοινωνικών 
απαιτήσεων από την γυναίκα, γιατί παρείχε τα λεπτομερή τεχνικά μέσα (μέτρηση, σω-
στή αναλογία, χειρουργική ακρίβεια) για να οργανώσει και εφαρμόσει τα νέα πρότυ-
πα ομορφιάς. 

Δεύτερον, η ανάπτυξη του τριτογενή τομέα έφερε νέες εργάτριες στο προσκήνιο και 
τις εξέθεσε στη δημόσια θέα. Εκεί οι αισθητικές απαιτήσεις σήμερα είναι ασφυκτικές. 
Οι γυναικείες εργατικές φιγούρες -εκτός από αυτές που είναι στο «παρασκήνιο», όπως 
για παράδειγμα οι λατζέρισσες- πρέπει να συμμορφώνονται. Μπαργούμαν, κομμώτρι-
ες, γραμματείς, όλες οφείλουν να δείχνουν όμορφες, φρέσκιες, ξεκούραστες, αεράτες, 
νέες. Αλλιώς απλά δεν παίρνουν τη δουλειά. Οι χειρουργικές λοιπόν τεχνικές που μπο-
ρούν να «εξουδετερώσουν» τις φυσικές φθορές του σώματος από τη δουλειά, την ηλι-
κία, την εγκυμοσύνη και τη γέννα και να επιτύχουν την συντήρηση της πάντα νέας, και 
άρα πάντα έτοιμης γυναίκας, βρήκαν πρόσφορο πεδίο ανάπτυξης. Η γυναικεία εργατι-
κή δύναμη μπορεί να παραμένει απίκο και υποτιμημένη, αλλά τώρα έχει νέο περιτύλιγ-
μα που μακιγιάρει διακριτικά αυτήν ακριβώς την υποτίμηση. 

Επίσης, η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας της διαφήμισης την δεκαετία του ’90 
έδωσε μια φρέσκια ώθηση στην κοσμητική χειρουργική. Γυναικεία και ιατρικά περιο-
δικά και διαφημίσεις στο δρόμο άρχισαν να εισαγάγουν τις (γκροτέσκες είναι η αλή-
θεια) εικόνες «before and after» και να πλασάρουν πια ανοιχτά τις χειρουργικές επεμ-
βάσεις ως «επεμβάσεις αυτοεκτίμησης». Οι φωτογραφίες «πριν και μετά» γίνονται σύμ-
βολα της λήθης. Στην αρχή, με πρόσχημα την απάλειψη των σημαδιών του πολέμου, 
ανοίγονται νέοι δρόμοι πειραματισμού πάνω στο σώμα επί τη ευκαιρία μιας παγκόσμι-
ας αιματηρής μάχης. Σήμερα, το νυστέρι που σκάβει τη νέα ομορφιά στα πρόσωπα 
των γυναικών ουσιαστικά αποσιωπά την καθημερινή βία του μισογυνισμού που μας 
θέλει κούκλες, χαμογελαστές, με τέλειες αναλογίες.

Το θέαμα πλάσαρε τα νέα πρότυπα ομορφιάς μέσα από τα διάφορα κανάλια του. 
Στις περισσότερες χώρες, μέχρι τις αρχές του ’90 δεν επιτρεπόταν η διαφήμιση της κο-
σμητικής χειρουργικής, και έτσι οι περισσότεροι χειρουργοί διαφήμιζαν τις υπηρεσίες 
τους σε ανάλογες φυλλάδες της «Χρυσής Ευκαιρίας». Με την νομιμοποίηση των διαφη-
μίσεων για παρεμβάσεις που δεν διέπονται από κάποια ιατρική-θεραπευτική ανάγκη, 
οι διαφημιστές βρήκαν πεδίο δόξης λαμπρό και επιστράτευσαν το μισογυνισμό για να 
«χτυπήσουν φλέβα». Μόνο πολύ πρόσφατα, από το 2008, σε ορισμένες χώρες οι σύλ-
λογοι πλαστικών χειρουργών μαζί με το κράτος εισήγαγαν ρυθμίσεις στην χρήση των 
φωτογραφιών «πριν και μετά» και τα παραπλανητικά μηνύματα των κλινικών. Και βέ-
βαια, η τηλεόραση έκανε και αυτή το θαύμα της στην εξοικείωση του κοινού με την κο-
σμητική παρέμβαση. Τα reality show με θέμα τη ριζική αλλαγή ενός ανθρώπου μέσω 
της πλαστικής χειρουργικής παρουσιάζουν «μεταμορφώσεις» των παιχτών σε κανονι-
κό χρόνο, υπό την παρακολούθηση του κοινού, των χειρούργων και συχνά, ψυχολό-
γων. Πρόκειται για τα γνωστά «Extreme Makeover» (σόου που υπέβαλε σε χειρουρ-
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γικές επεμβάσεις συνολικά 100 άτομα), «Plastic Surgery Before and After», «I Want a 
Famous Face» (σόου με χειρουργικές παρεμβάσεις με σκοπό να μοιάσουν σε κάποιο 
celebrity), “The Swan” («Ο κύκνος», όπου γυναίκες που το κοινό κρίνει «άσχημες» κά-
νουν πολλαπλές χειρουργικές παρεμβάσεις), και το “Scalpel: Nobody’s Perfect” παρα-
γωγής του καναλιού του Μπερλουσκόνι, Italia 1. 

Τέλος, μεγάλη ώθηση στην κοσμητική χειρουργική έχει δώσει και η δυνατότητα πα-
ραγωγής εικόνας του σώματος μέσω υπολογιστή, πριν γίνει η εγχείριση. Οι υπολογιστές 
έδωσαν τη δυνατότητα στους γιατρούς να σχεδιάζουν και να κάνουν την κοπτοραπτική 
τους με πιο σβέλτους ρυθμούς, αλλά έκαναν επίσης την διαδικασία πιο ελκυστική για 
την πελάτισσα. Ο γιατρός και η πελάτισσα θα κάτσουν μπροστά από τον υπολογιστή 
για να «οραματιστούν» το αποτέλεσμα της επέμβασης. Ο αέρας της σιγουριάς και της 
αυθεντίας της επιστήμης θα πείσει πιο γρήγορα για την «αναγκαιότητα» της επέμβασης 
και θα διευκολύνει έτσι τη διείσδυση του ιατρικού και αντρικού βλέμματος.

Επιδόρπιο
Έχοντας σκιαγραφήσει στην εισαγωγή την ιστορική διαδρομή μέσα από την οποία 
ξεπήδησαν τα νέα πρότυπα γυναικείας ομορφιάς και έχοντας κάνει μια μικρή χαρτο-
γράφηση του κλάδου της κοσμητικής ιατρικής και της μαζικής εξάπλωσής της στις 
κοινωνίες μας, θα θέλαμε να εστιάσουμε την κριτική μας στην κοσμητική χειρουργι-
κή σε ορισμένα σημεία που μας φαίνονται άξια αναφοράς. 

Η κοσμητική ιατρική, όπως και πολλές από τις νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής, δεν 
αποτελεί έναν ιατρικό κλάδο που αντιμετωπίζει τον θάνατο ή την ασθένεια με κατα-
σταλτικά ή θεραπευτικά μέσα, αλλά με παραγωγικό τρόπο, ο οποίος γεννά συνέχεια 
«ανάγκες». Οι «ανάγκες» αυτές στη συνέχεια θα απαντηθούν από την ιατρική. Αποτε-
λούν τη μαγιά για τη νέα εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και την διείσ-
δυση του κεφαλαίου σε αυτό. Για να παραχθεί όμως το εμπόρευμα, δηλαδή οι υπηρε-
σίες που θα διορθώσουν το «ελαττωματικό» σώμα προς αναμόρφωση, χρειάζεται από 
τα πριν μία αποδοχή από μεριάς των γυναικών των σωματικών «ανωμαλιών», μία ομο-
λογία ότι, ναι όντως, η εμφάνισή μας δεν είναι όπως πρέπει. Η κοσμητική ιατρική είναι 
επίσης καπιταλιστικά παραγωγική: το γυναικείο σώμα κατακερματίζεται και συγκεκρι-
μενοποιείται, όπως έχουμε συναντήσει και στις νέες τεχνολογίες αναπαραγωγής8, και 
για κάθε μέρος του σώματος μία νέα τεχνολογία γεννιέται. Στην κοσμητική ιατρική δεν 
έχουμε να κάνουμε με ωάρια, σάλπιγγες, ορμόνες, αλλά με τη δυτική μύτη, τα αρμονικά 
χείλια, το στητό στήθος. Η χρησιμότητα του κατακερματισμού είναι εμφανής: όταν απο-
μονώνεται ένα μέρος του σώματος είναι και πιο εύκολο να φανεί ελαττωματικό -πάντα 
σε σύγκριση με το πρότυπο. Η ομορφιά παύει να είναι περιεχόμενο, προσωπική ιστορία, 
συνεκτικότητα και συνέχεια μεταξύ των στοιχείων του σώματος και του χαρακτήρα. 

Η κοσμητική χειρουργική δεν αφορά, όπως συχνά λέγεται, την τελειοποίηση της 
αισθητικής με σκοπό η γυναίκα να «καταπλήξει τα πλήθη», να τραβήξει την προσοχή. 
Αυτά είναι οι υποσχέσεις. Εάν δει κανείς τη μαζική εφαρμογή της σε μεγάλους πληθυ-
σμούς γυναικών και την ομοιομορφία στο τελικό αποτέλεσμα, καταλαβαίνει ότι πρό-
κειται περισσότερο για την «ένταξη» στην κοινωνία, την συμμόρφωση με τα πρότυ-
πα ομορφιάς, την λείανση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε γυναίκας και άρα 
τον ορισμό ως «κανονικής» ομορφιάς αυτής του χειρουργείου. Τελικά, η βιομηχανία 
της κοσμητικής χειρουργικής συνεισφέρει ακόμα παραπάνω στην ενσωμάτωση των 
παραδοσιακών ρόλων μεταξύ των φύλων: τα ανακατασκευασμένα γυναικεία σώμα-
τα ως επί τω πλείστον στοχεύουν στην πλήρωση των προτύπων ομορφιάς, στην ικα-
νοποίηση του ανδρικού βλέμματος, την ενίσχυση του ρόλου της σύγχρονης γυναίκας 
που είναι ευχάριστη και αποτελεσματική στο σπίτι, στη δουλειά, στο μπαρ.

Στην εικονική πραγματικότητα των σωμάτων τα οποία, όπως μας λένε οι πλαστικοί 
χειρουργοί, μπορούν να διορθωθούν ανά πάσα στιγμή, βρίσκεται η ιδέα ότι η κοινω-
νική υποτίμηση και ο ρατσισμός απέναντι στα γυναικεία σώματα που δεν πληρούν τα 
στάνταρντ μπορούν να εξουδετερωθούν από την τεχνολογία. Τα ελαττώματα μπο-
ρούν να διορθωθούν, το σώμα να απελευθερωθεί από την καθημερινή κριτική, εύκο-
λα και γρήγορα. Οι αγώνες ενάντια στο ρατσισμό που δέχονται τα αποκλίνοντα από 
τα πρότυπα γυναικεία σώματα δεν έχουν πια σημασία, γιατί η τεχνολογία μπορεί να 
κάνει ανώδυνα το θαύμα της, χωρίς ρίσκο, χωρίς ψυχικό πόνο. Πίσω από τα πρότυ-
πα ομορφιάς υπάρχει καμουφλαρισμένη τόσο καλά η συμμόρφωση με τους κατα-
ναγκασμούς των κοινωνικών σχέσεων που οι γυναίκες τελικά χρεώνουν την δυσα-
ρέσκειά με το σώμα του στις εαυτές τους. Νομίζουμε ότι η άποψη αυτή συνοψίζεται 
εύστοχα από τους Caffentzis και Federici: «Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθούν αυτοί 
οι θεάρεστοι στόχοι [ενν. την αποστείρωση της κοινωνία από κάθε είδους κοινωνική 
απόκλιση, κάθε είδους αγώνα], είναι απαραίτητη μια πολιτική συστηματικής απομόνωσης: 
το άτομο, όχι μόνο πρέπει να διαρρήξει κάθε δεσμό με τους άλλους, αλλά τελικά πρέπει να 
αποστασιοποιηθεί ακόμη και από το ίδιο του το σώμα»9. Το νέο γυναικείο πρότυπο φτιά-
χνει από τη μία γυναίκες χωρίς αδυναμίες, χωρίς ελαττώματα- σώματα νευρικά, πολυ-
άσχολα- και από την άλλη σώματα κοντά στην νεκρική ακαμψία της μηχανής –όπου 
το πρόσωπο σχεδόν δεν επικοινωνεί με τα συναισθήματα. 

Η κοσμητική χειρουργική νομίζουμε ότι εκτινάσσει την παρεμβατικότητα και τις 
απαιτήσεις από το γυναικείο σώμα σε νέα επίπεδα έντασης. Τα θέματα του σεξ, της 

«Βελτίωσε την αυτοπεποίθησή σου. Μεταμόρφωσε τον εαυτό 
σου», λέει η διαφήμιση της μεγαλύτερης εταιρείας κοσμητικής 
χειρουργικής της Μ.Βρετανίας “Transform”. Η εταιρεία έχει 27 
κλινικές σε όλη τη χώρα. Η διάθεσή μας εξαρτάται πια από την 
εμφάνισή μας! 

Τόσο ωραία γυναίκα (και μάλιστα ίσως γυναίκα υδραυλικός!) και την κατέστρεψαν στο ριάλιτι 
σόου «The Swan» («Ο Κύκνος»). Εδώ, το αντρικό βλέμμα έχει κάνει τη δουλειά του!
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γήρανσης, της εργασίας ήταν πάντα πεδία σύγκρουσης για την απόκτηση του ελέγ-
χου στο γυναικείο σώμα, όμως η κοσμητική ιατρική επιτρέπει μια ένταση στην ια-
τρικοποίηση της εμφάνισης που κάνει την συμμόρφωση των γυναικών με τις κοι-
νωνικές επιταγές πιο επιτακτική, πιο πιεστική. Και βέβαια, η συγκάλυψη αυτών 
των βίαιων απαιτήσεων είναι αναγκαία- και επιτυγχάνεται: η πελάτισσα έχει την 
(ψευδ)αίσθηση ότι συμμετέχει στη διαδικασία συνδιαμορφώνοντας το αποτέλε-
σμα της επέμβασης στο σώμα της, μέσω των συνεδριάσεων μπροστά στον υπο-
λογιστή. Όμως είναι σαφές ότι η ελεύθερη επιλογή της περιορίζεται στις δοσμένες 
συντεταγμένες της τεχνολογίας, δηλαδή, οι «τέλειες» αναλογίες που μετρούνται λε-
πτομερώς για κάθε μέρος του σώματος είναι ακριβώς και το εύρος της επιλογής 
που προσφέρεται στην πελάτισσα. 

Η παραπάνω κριτική μας στην κοσμητική ιατρική θα πρέπει να ιδωθεί μέσα σε 
ένα ευρύτερο πλαίσιο κίνησης του κεφαλαίου. Γιατί είναι ακριβώς αυτή η νέα γυναι-
κεία φιγούρα που ξεπήδησε μετά την ανταπάντηση των αφεντικών στα γυναικεία 
κινήματα η οποία έρχεται να καλύψει τις νέες ανάγκες του κεφαλαίου της μεταφορ-
ντικής εποχής. Είναι αυτή η φιγούρα που στελεχώνει τον τριτογενή τομέα ο οποίος 
αντικαθιστά μεγάλο κομμάτι της άμισθης οικιακής εργασίας. Επειδή λοιπόν το κε-
φάλαιο, ακολουθώντας την πάγια μαϊμουδίσια πρακτική του, παρουσιάζει τις αξίες 
του ως αξίες άλλων, τα πρότυπα ομορφιάς αυτής της νέας φιγούρας, παρόλο που 
στόχο τους έχουν την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινωνικού εργοστασίου, εμφα-
νίζονται στο κοινωνικό πεδίο ως συναισθηματικές και προσωπικές ανάγκες των ίδι-
ων των γυναικών. Κυρίως δε για αυτές που στελεχώνουν το ορατό και το πιο εκτε-
θειμένο στο δημόσιο βλέμμα κομμάτι του κλάδου, η πίεση να συμμορφώνονται με 
τις νέες αισθητικές απαιτήσεις είναι ασφυκτική. Η κοσμητική χειρουργική έχει παί-
ξει κομβικό ρόλο στην συμμόρφωση των γυναικών με τις νέες αυτές επιταγές. Είναι 
ένα τελευταίας κοπής επιστημονικό εργαλείο το οποίο έχει τη δυνατότητα να πα-
ρουσιάσει τις διαμεσολαβημένες επιταγές του κεφαλαίου, δηλαδή τα νέα πρότυπα 
ομορφιάς ως αντικειμενικές αλήθειες. Οι λεπτεπίλεπτες μύτες, οι τέλειες αναλογίες 
στη μέση και το αιδοίο, το ιδανικό στήθος, παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολο-
γιστή ως αδιαμφισβήτητες εικόνες του κανονικού. Ε, και το πρόβλημα με τις αντι-
κειμενικές αλήθειες είναι ότι αφοπλίζουν κάθε δεύτερη σκέψη, κάθε αντίρρηση. 
Δεν είναι και λίγο να σκεφτεί καμία ότι οι νέες κοσμητικές τεχνολογικές παρεμβά-
σεις έχουν σαν επίπτωση πιο εύκολα πια οι γυναίκες να αντιλαμβανόμαστε τον κό-
σμο και τις δυνατότητές του μέσα στο πλαίσιο και τους περιορισμούς που ορίζουν 
οι καπιταλιστικές αυτές αξίες.

Δεν θα υποστηρίξουμε πως οι γυναίκες γίνονται αυτόματα θύματα των προ-
τύπων ομορφιάς με την απόφασή τους να προχωρήσουν σε κοσμητική επέμβα-
ση. Αναγνωρίζουμε ότι η ανατίμηση της ζωής και του γυναικείου κοινωνικού στά-
τους σε μια τόσο μισογυνική κοινωνία είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση - πα-
ρόλα αυτά δεν είναι σε καμία περίπτωση εξοφλημένη! Δεν θα υποστηρίξουμε επί-
σης πως οι τεχνολογίες ομορφιάς «απελευθερώνουν», από τη στιγμή που οι γυναί-
κες κάνουν χρήση τους με σκοπό να απαλλαγούν από το κριτικό ανδρικό βλέμμα. Η 
απαλλαγή από το κριτικό αντρικό βλέμμα είναι μία συλλογική, και όχι ατομική, υπό-
θεση. Υποστηρίζουμε πως η κοσμητική χειρουργική έχει ένα σαφή χαρακτήρα κοι-
νωνικού καταναγκασμού τόσο μέσω της παθολογικοποίησης και υποτίμησης του 
γυναικείου σώματος (όλο και περισσότερες γινόμαστε «άσχημες»), όσο και μέσω 
της εντατικής πίεσης να μην αρνηθούμε την «τελειότητα» που απλόχερα προσφέ-
ρουν οι νέες τεχνολογίες ομορφιάς. Η αμφισβήτηση και η μη πειθάρχηση στα πρό-
τυπα ομορφιάς αρχίζουν από την άρνηση να ομολογήσουμε και να αποδεχτούμε 
οποιαδήποτε «ανωμαλία» και νοσηρότητα στην εμφάνισή μας. Αρχίζουν από την 
αναγνώριση ότι το θέμα της εμφάνισης δεν είναι ένα προσωπικό ψυχολογικό θέμα, 
αλλά είναι πέρα για πέρα κοινωνικό- και εάν η ευθύνη αυτή δεν μετατεθεί σε αυτό 
το πεδίο έχουμε πολλά να χάσουμε. Σημαίνει μάλλον ότι, όπως με πολλά πράγμα-
τα στην υπόθεση των γυναικών, είμαστε διατεθειμένες να κάνουμε πράγματα που 
έχουν σημασία για τους άλλους, παρά για τον εαυτό μας και την τάξη μας.  

Συμβουλές από την Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής  
Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής  
(τα πλάγια γράμματα δικά μας)

Πριν επισκεφτείτε κάποιον πλαστικό χειρουργό η ερώτηση που πρέπει να απαντήσε-
τε ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ (προσοχή, όχι σκονάκια) είναι:
ΤΙ ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ; (μην είναι ο ήλιος; μην είναι τα ψηλά βουνά;)
Εφόσον απαντήσετε σε αυτή την καίρια ερώτηση (ενν. το τι με ενοχλάει) , ο πλαστικός χει-
ρουργός είναι αυτός που θα σας δώσει τη σωστή απάντηση σχετικά με τον τρόπο που 
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα σας. 
 «ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ»
Για να πάρετε την τελική απόφαση προκειμένου να προβείτε σε κάποια πλαστική επα-
νορθωτική ή αισθητική επέμβαση πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι:
Ο πλαστικός χειρουργός ΔΕΝ έχει τη δυνατότητα να αλλάξει ολικά την εμφάνισή σας. 
Στην ιατρική επιστήμη δεν γίνονται μαγικά, αφού κάθε επέμβαση έχει περιορισμούς 
και μειονεκτήματα. (μάλλον εννοεί ότι δεν έχει ευθύνη εάν γίνει μαλακία)
Επιθυμείτε να κάνετε την επέμβαση για εσάς προσωπικά και όχι για άλλους (οικογέ-
νεια, κοινωνικός περίγυρος κτλ.) (αυτό σίγουρα!, άλλωστε υπάρχει αυτό το εύκολο τεστ με 10 
ερωτήσεις που σου δείχνει εάν το κάνεις όντως για τον εαυτό σου)
Δεν είστε επηρεασμένοι από τα προβεβλημένα πρόσωπα της δημοσιότητας 
Δεν θέλετε να μοιάσετε σε κάποιον άλλο. Το κάθε άτομο είναι μοναδικό. (…γι’ αυτό όλα 
τα άτομα θέλουν να μοιάζουν το ένα στο άλλο, για να είναι και αυτά μοναδικά!) 
Έχετε συζητήσει «ανοιχτά» με τον γιατρό σας εξηγώντας αναλυτικά ποιο ακριβώς εί-
ναι το πρόβλημά σας.

Οι αεροσυνοδοί 

Η πιο δημοφιλής αποτυχία της κοσμητικής χειρουργικής είναι τα προβλήματα με τα 
ενθέματα σιλικόνης στις αυξητικές στήθους. Όλοι θυμόμαστε τα (πολύ αστεία…) 
ανέκδοτα με την αεροσυνοδό που της έσκασε το στήθος εν ώρα υπηρεσίας. Τα πιο 
πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία (Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic 
Surgery) δείχνουν μέχρι και ��.8% πιθανότητα αποτυχίας των ενθεμάτων σιλικό-
νης λόγω της φθοράς τους. Οι έρευνες βέβαια μόνο τώρα μπορούν αν δείξουν τέτοια 
αποτελέσματα, γιατί έχει περάσει ικανός καιρός από τις πρώτες εφαρμογές ενθεμά-
των στην αρχή της δεκαετίας. Μόνο που κανείς δεν είχε πει στις γυναίκες αυτές ότι 
είναι πειραματόζωα! Τα πειράματα έδειξαν τα όρια των τεχνολογικών παρεμβάσε-
ων και έτσι το �0�0 η Μ.Βρετανία απέσυρε τα ενθέματα σιλικόνης από την αγορά.
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