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Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
προς τον Εκδότη τής Εφημερίδας ΑΝΙΜΑ:

«Στο υπ’ αριθ. φύλλο 52 Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2010 της εφη-
μερίδας ΑΝΙΜΑ, στην πρώτη σελίδα, αναφέρεστε σε Ψυχία-
τρο – Παιδοψυχολόγο καθώς επίσης και σε άλλους που σφε-
τερίζονται τον τίτλο του ιατρού. Σας παρακαλούμε να μας
κάνετε επίσημη καταγγελία, με συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε
να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες από τον Ιατρικό Σύλλο-
γο Αθηνών. Δεν είναι επιτρεπτό, γενικά και αόριστα, να κα-
ταγγέλλετε τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας σύμφωνα
και με την θέση του Δ.Σ. του ΙΣΑ. Ο Ι.Σ.Α. αρκετές φορές στο
παρελθόν έχει προσφύγει προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών για αντίστοιχες περιπτώσεις». Σελίδα 2

Καταδικάσθηκε «Ψυχοθεραπευτής»

ΑΝΙΜΑ
τομο το οποίο εργαζόταν σαν «Ψυχοθεραπευτής» καταδικά-
σθηκε, σε Α΄ βαθμό, από Δικαστήριο τής Χώρας.

Ασκήθηκε δίωξη για παράβαση διατάξεων του Αναγκαστικού Νό-
μου 1565/1939 (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/14-01-1939), «Περί κώδικος ασκήσεως
του ιατρικού επαγγέλματος», δηλαδή απαγγέλθηκαν κατηγορίες για
ιδιώνυμο αδίκημα.

Εν προκειμένω, βρίσκει εφαρμογή και η διάταξη του άρθρου 12
του Νόμου 991/1979 [ΦΕΚ 278/τ. Α΄/20-12-1979] «Για την άσκηση
του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατά-
ξεις» : «εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη». «Άρθρο
12. Ποινικές κυρώσεις. Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα τον Ψυχο-
λόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυ-
χολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς
την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου, τιμωρείται όπως ορίζει το
άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από
άλλη διάταξη».

Με βάση το κατηγορητήριο:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ********
.................................................
ΠΡΑΞΗ
Παρ. άρθρου 1, 2, 111 και 112 Α.Ν. 1565/39
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ
****** ****** του ******
Κάτοικος ****** ****** ****** ***
Κατηγορείται ως υπαίτιος του ότι στην ******** κατά το χρονικό διάστημα
από τον μήνα Ιούλιο 2005 έως το έτος 2009 χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρι-
κής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ξένου αναγνωρισμένου σφετερί-
στηκε τον τίτλο του Ιατρού και συγκεκριμένα ασκούσε παράνομα το ιατρικό
επάγγελμα δεχόμενος επισκέψεις στο γραφείο του και διενεργώντας ιατρι-
κές εξετάσεις σε θέματα Ψυχικής Υγείας εκδίδοντας μάλιστα και σχετικές
γνωματεύσεις που περιλαμβάνουν διάγνωση ψυχικής κατάστασης και συμ-
βουλές θεραπείας χωρίς να έχει άδεια από το αρμόδιο Υπουργείο, χωρίς να
είναι μέλος του Ιατρικού Συλλόγου και χωρίς να έχει πτυχίο της Ιατρικής Σχο-
λής κάποιου Πανεπιστημίου.
Για παράβαση των άρθρων 1, 12, 14, 26, 27 παρ.1, 53, 79 παρ. 1, 2, 111, 112
Α.Ν. 1565/39.
Μάρτυρες: 1) ***** *****, 2) ***** *****,  3)***** *****,  4)***** *****.
Έγγραφα για ανάγνωση:
1) Το με αριθ. πρωτ.: ***/xx.xx.2009 του Ιατρικού Συλλόγου ********.
2) Δύο ενημερωτικά αποκόμματα για το κέντρο ψυχοθεραπείας του ****** .
3) Η από xx.xx.2005 Ψυχολογική γνωμάτευση του ****** ******.
4) Η από xx.xx.2009 Ψυχολογική γνωμάτευση του ****** ******.

Στην ακροαματική διαδικασία κατετέθησαν, από μάρτυρα κατη-
γορίας, εκτυπώσεις σχετικών σελίδων από τον επίσημο διαδικτυα-
κό τόπο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου [www.psy.gr], και

το ακόλουθο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγ-
γράφου στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου:
6.771/α-β/30-11-2010:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ και Γ΄
Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 17, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: *************
Τηλέφωνο: 210-52 30 506
Fax: 210-52 32 275

Αθήνα, 8-2-2010
Υ7α/ΓΠ/151.486

ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τμήμα Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 151 80, ΜΑΡΟΥΣΙ

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών σχετικά με το επάγγελμα του Ψυχοθεραπευτή.
Σχετ.: Το υπ. Αριθ. 141.180/ΙΑ/13-11-2009 έγγραφό σας με το οποίο μας δια-
βιβάσατε το από 21-10-2009 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Σου-
ηδικού Εθνικού Φορέα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το επάγ-
γελμα του Ψυχοθεραπευτή στην Ελλάδα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1)   Για να εργαστεί κάποιος ως Ψυχολόγος στην Ελλάδα θα πρέπει να κατέ-

χει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τον Νόμο
991/1979 (ΦΕΚ 278/τ.Α΄/20-12-79), όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο
2646/1998 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/20-10-98). Για την άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κατέχει πτυχίο σπουδών τμήμα-
τος Ψυχολογίας Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισο-
τίμου της αλλοδαπής.

2)   Το επάγγελμα του Ψυχοθεραπευτή δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί νομο-
θετικά στην χώρα μας.

3)   Σε ό,τι αφορά την «Ψυχοθεραπεία», σύμφωνα με το Π.Δ. 157/91 (ΦΕΚ
62/τ.Α΄/30-4-1991) διενεργείται από Νευρολόγους και Ψυχιάτρους κα-
θώς και Ψυχολόγους.

4)   Ειδικότερα, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση υπ. Αριθμ. Α2/οικ.3823/
30-7-81 (ΦΕΚ 486/τ.Β΄/21-8-1981), για την άσκηση της Ψυχοθεραπείας
από τον Ψυχολόγο με μεθόδους και τεχνικές που έχουν προκύψει από
τα δεδομένα της ψυχολογικής εκτίμησης προαπαιτείται η αντίστοιχη ει-

δίκευση. Σε περιπτώσεις Ψυχοθεραπείας που απαιτείται παράλληλη χο-
ρήγηση φαρμάκων είναι αναγκαία η συνεργασία με Ψυχίατρο.

........................................................................

Παραθέτουμε αποσπάσματα Υπομνήματος του Πανελληνίου Ψυ-
χολογικού Συλλόγου προς την Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων [Έγ-
γραφο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό πρωτο-
κόλλου και ημερομηνία: 5.910/05-12-2009], αναφορικώς με το ως άνω
ερώτημα του Σουηδικού Εθνικού Φορέα Ανώτατης Εκπαίδευσης:

– Και με βάση την Ad Hoc απόφαση (4026/2008/31.12.2008) του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας [«Επειδή, στη δίκη παρεμβαίνει υπέρ του κύρους της προ-
σβαλλομένης πράξεως το Σωματείο “Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος”,
στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 2 παρ. 10 του Κα-
ταστατικού του, η προστασία των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών
και επιστημονικών δικαιωμάτων και συμφερόντων όσων κατέχουν άδεια
ασκήσεως του επαγγέλματος Ψυχολόγου στην Ελλάδα»], ο Πανελλήνιος Ψυ-
χολογικός Σύλλογος θεμελιώνει δικαίωμα κατά Νόμον παρεμβάσεων για
ζητήματα που αφορούν στην σύννομη παροχή υπηρεσιών Ψυχολόγου, εντός
τών οποίων εντάσσονται και αυτές τών Ψυχολογικών Θεραπειών.

– Δεν υφίσταται επιτήδευμα «Ψυχοθεραπευτή.
– Η Ψυχολογική Θεραπεία είναι το τελικό-ανώτατο επίπεδο επιστημονικής-

επαγγελματικής λειτουργίας τών Ψυχολόγων, των Ψυχιάτρων και των
Παιδοψυχιάτρων. Αναφέρομεθα στην επαγωγική, ανελικτική παρέμβα-
ση των προαναφερθέντων επιστημόνων, που συναρτάται άλλωστε με την
επαγγελματική επάρκεια. Είναι δε άκρως επικίνδυνο ο μη έχων τα κατά
Νόμον απαιτούμενα προσόντα να προβαίνει σε Εξέταση, Αξιολόγηση, Διά-
γνωση, Συμβουλευτική - Αρχική Θεραπευτική Παρέμβαση και Ψυχολο-
γική Θεραπεία στον επιζητούντα τις υπηρεσίες του Ψυχολόγου, του Ψυ-
χιάτρου και του Παιδοψυχιάτρου.

– Η σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από τον European Association of
Psychotherapy (EAP) να συμπεριληφθεί ξεχωριστή επαγγελματική κα-
τηγορία, του «Ψυχοθεραπευτή», στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ/07.09.2005
[σχετικώς με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώ-
ρες τής Ευρωπαϊκής Ένωσης], απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. [Εισερχόμενα Έγ-
γραφα στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου με αριθμό
πρωτοκόλλου και ημερομηνία: Α) 4.875/α-ζ/04.10.2008 – σελίδα γ΄: «It
is also important to note that the proposal by EAP (European Association
of Psychotherapy) to include “psychotherapists” in the Directive as a
separate professional group was rejected by the European Council and
the Parliament», Β) 4.982/α-ιζ/11.11.2008 – σελίδα στ΄: «Είναι επίσης ση-
μαντικό να σημειωθεί ότι η πρόταση της EAP (Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχο-
θεραπείας) να συμπεριληφθούν οι “Ψυχοθεραπευτές” στην Οδηγία ως ξε-
χωριστή επαγγελματική κατηγορία απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμ-
βούλιο και το Κοινοβούλιο».

ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
NIKΟΛΑΟΣ Ι. ΜΑΝΤΗΣ

ΗΡΑΣ 12, 151 21 ΠΕΥΚΗ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 697 - 944 38 36, 210 - 61 26 235

Η ΑΝΙΜΑ αποστέλλεται, επί πλέον των μονίμων συνδρομητών, και σε παραλήπτες τα στοιχεία απο-
στολής των οποίων συνελέγησαν με δημοσιογραφική έρευνα. Στόχος τής αποστολής είναι η ενημέ-
ρωση και η διάδοση των ιδεών. Η ΑΝΙΜΑ σέβεται το δικαίωμα στην διαφορετική  άποψη, είναι
υπέρ τής ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, και «ανοικτή» στην δημοσίευση της αντίθετης άποψης.

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: € 0,01ΑΝΙΜΑ

V e r i t a s  o d i u m  p a r i t [Η αλήθεια γεννά μίσος]

Σ
ε έγγραφό του, το οποίο απευθύνει στον
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων, ο
Ιατρικός Σύλλογος Χανίων αναφέρει:

«Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πολίτες
του Νομού μας βομβαρδίζονται από διαφημίσεις,
οι οποίες υπόσχονται κάθε είδους θεραπεία. Επει-
δή το φαινόμενο αυτό έχει λάβει τεράστιες δια-
στάσεις και είναι επικίνδυνο για την υγεία, ενη-
μερώνουμε τον κόσμο ότι όλοι οι αυτοαποκα-
λούμενοι “ενεργειακοί ψυχολόγοι, ενεργειακοί
ψυχοθεραπευτές, βιοενεργειακοί θεραπευτές, θε-
ραπευτές κοσμικής ενέργειας, εναλλακτικοί θε-
ραπευτές, σαμανικοί θεραπευτές, θεραπευτές φεν-
γκ σούι, γεωπαθολόγοι, θεραπευτές γιόγκα, ψυ-
χοερευνητές, πνευματοθεραπευτές, θεραπευτές
μάστερ ρέικι, θεραπευτές και ψυχοθεραπευτές
πρανά (pranic heairs), κρυσταλλοθεραπευτές”,
δεν έχουν καμία σχέση με την ιατρική μας κοινό-
τητα διότι οι ανωτέρω αναφερόμενες ειδικότητες
δεν είναι επιστημονικά αναγνωρισμένες.

Για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του για-
τρού θεραπευτή απαιτούνται πολύχρονες σπου-
δές σε αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και διακε-
κριμένα Νοσοκομεία.

Η εισαγωγή σε αυτά και οι γνώσεις που απο-
κτώνται ελέγχονται με αυστηρές εξετάσεις και
απαιτούν σοβαρή προσπάθεια. Είναι, επίσης, ανα-
γκαίο οι γιατροί να είναι εγγεγραμμένοι στους
Ιατρικούς Συλλόγους της περιοχής τους, οι οποί-
οι πιστοποιούν την ικανότητά τους για τις σω-
στές διαγνώσεις και την αποτελεσματική θερα-
πεία στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Η επιστημονική κατάρτιση συμπληρώνεται
με τα απαραίτητα σύγχρονα ιατρικά μηχανήμα-
τα, τα οποία βοηθούν τους γιατρούς στη διά-
γνωση, αναγκαία, όμως, είναι η εκπαίδευση για
τη χρήση τους.

Η αποτελεσματικότητα τόσο στη διάγνωση
όσο και στη θεραπεία ελέγχεται με αδιάβλητα
ερευνητικά πρωτόκολλα, τα οποία στηρίζονται
σε μακροχρόνιες μελέτες. Σήμερα μάλιστα με την
εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι
απαραίτητη η διά βίου εκπαίδευση.

Παρά την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και
την κατοχύρωση του ιατρικού επαγγέλματος
υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι καταφεύγουν στη
βοήθεια διαφόρων τσαρλατάνων που εκμεταλ-
λεύονται την ευπιστία τους, την άγνοια, η την
απογοήτευσή τους.

Δυστυχώς, στους δύσκολους καιρούς που
ζούμε πολλοί καταφεύγουν σε μυστικιστικές και
παρωχημένες για τον δυτικό πολιτισμό μεθόδους.

Οι ανωτέρω φερόμενοι σαν θεραπευτές συν-
δέονται και με περίεργες πνευματικές αναζητή-
σεις και πέρα από την οικονομική εκμετάλλευ-
ση των θυμάτων σε πολλές περιπτώσεις έχουν
στόχο τον θρησκευτικό προσηλυτισμό.

Το καθεστώς της παγκοσμιοποίησης συνέ-
βαλε τα μέγιστα στη διάδοση αυτών των κινή-
σεων με την αποσάθρωση που προκάλεσε στις
δομές των οργανωμένων κρατών. Από την πλευ-
ρά μας προσπαθούμε να ενημερώσουμε σωστά
τον κόσμο για τα ζητήματα αυτά και να απο-
τρέψουμε με νόμιμα μέσα τη λειτουργία τέτοι-
ων κέντρων».

[Πηγή: goodnet, www.zougla.gr, www.psy.gr].

Προσφεύγει στον Εισαγγελέα κατά «θεραπευτών»
επικίνδυνων για την Ψυχική Υγεία των πολιτών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων

Το παράδειγμά του να ακολουθήσουν 
όλοι οι Ιατρικοί Σύλλογοι της Χώρας

Στο υπ’ αριθμόν 52 φύλλο τής ΑΝΙΜΑ [Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010], με τίτλο: ΠΡΟ-
ΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ παρήγγειλε Εισαγγελέας τής Χώρας, «Για σφετερισμό

τού τίτλου τού Ιατρού», ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΤΟ ΑΔΙΚΗΜΑ,
Είχαμε, μεταξύ άλλων, γράψει:
Οι Διοικήσεις τών Ιατρικών Συλλόγων τής Χώρας, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙ-

ΟΥ, ευρισκόμενες πιθανόν σε κατάσταση «συβαριτισμού», υπνώττουν και δεν έχουν αντιληφθεί ότι
μη Ιατροί παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο, σε επαγγελματικούς καταλόγους και στις εφημερίδες, σε
σελίδες υπό τους τίτλους, για παράδειγμα: “ΙΑΤΡΟΙ”, “DOCTORS”, “ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ”, “ΙΑΤΡΟΙ –
ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ – ΠΑΙΔΟΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΟΙ”, “ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ”, “ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ”, κ.τ.ό., με
“ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ”, κ.λπ., σφετεριζόμενοι «εν τοις πράγ-
μασι» τον τίτλον τού Ιατρού.

Ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης, κύριος Ανδρέας Λοβέρδος, θα πρέπει με εγκύ-
κλιό του να «θυμίσει», στις Διοικήσεις αυτών τών ΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, το Άρθρο 111 του
Αναγκαστικού Νόμου 1565/1939: «Άρθρο 111: Με φυλά-
κισιν μέχρις ενός έτους και με χρηματικήν ποινήν μέχρι δέ-
κα χιλιάδων δραχμών τιμωρείται όστις, χωρίς να έχη πτυ-
χίον της Ιατρικής Σχολής ημεδαπού Πανεπιστημίου ή ξένης
ομοταγούς σφετερίζεται τον τίτλον του ιατρού.», και την
υποχρέωσή τους να προασπίζονται “cum armis” την τή-
ρηση της Νομοθεσίας περί το επάγγελμα του Ιατρού, στην
περιοχή αρμοδιότητος και ευθύνης τους, έστω και εάν δεν
είναι στα άμεσα καθήκοντά τους.

Συνεπώς, θα πρέπει οι Διοικήσεις αυτών τών ΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, επιστημονικών-
επαγγελματικών συλλόγων Ιατρών, να καλέσουν τα μέ-
λη τους να μην χρησιμοποιούν τον ανυπόστατο τίτλο τού
«ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ» –που δίνει «πάτημα» στους απατε-
ώνες να εξαπατούν τους πολίτες-, και να «στέλνουν» στον
Εισαγγελέα τούς επικίνδυνους για την Υγεία τών Πολιτών,
που εκ του πλαγίου παρουσιάζονται σαν Ιατροί.

Δεν είναι δυνατόν δίπλα σε καταξιωμένους επιστή-
μονες-επαγγελματίες Ιατρούς –με την ιερή υποχρέωση της
προστασίας τής Υγείας τών Πολιτών, την οποία σαφώς και
υπηρετούν-, να παρουσιάζονται άτομα που είναι αναρμό-
δια για άμεσες παρεμβάσεις σε θέματα Προσωπικότητας
και Συμπεριφοράς τού ανθρώπου, και επομένως για άμε-
σες παρεμβάσεις στην Ψυχική Υγεία τών Πολιτών.

Τα δεδομένα τής κοινής πείρας και η Διεθνής Εγκληματολογική Θεωρία καταδεικνύουν ότι
όταν το «μικρό έγκλημα» δεν αντιμετωπίζεται εγκαίρως, με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε
στο «μεγαλύτερο». Ειδικώς, όταν «συναντάται» η παραβατικότητα-παρανομία των «επίδοξων θε-
ραπευτών - δασκάλων» με την καταφανή ψυχοπαθολογία τους –που περιγράφεται από όλα τα εγ-
χειρίδια Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοπαθολογίας, και Κλινικής Ψυχιατρικής-, η όλη υπόθεση
προσομοιάζει προς «εκκλησιαστικούς λειτουργούς - αιρεσιάρχες», με το ιδιαίτερα επικίνδυνο της
δράση τους, σε βάρος τού δημοσίου συμφέροντος.

Είχαμε, βεβαίως, γράψει στο τέλος τού κειμένου: «Αναλυτικό ρεπορτάζ στο επό-
μενο φύλλο τής ΑΝΙΜΑ».

Περί την 20η τού μηνός Δεκεμβρίου 2010 λάβαμε –με συστημένη επιστολή-, το
έγγραφο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, το οποίο φωτοαπεικονίζεται σε αυτήν την
σελίδα, μαζί με φωτοαντίγραφο Α4 της Πρώτης σελίδας τού ως άνω υπ’ αριθμόν 52
φύλλου τής ΑΝΙΜΑ, με την ένδειξη «Νομική Υπηρεσία», και την μονογραφή τού Προ-
έδρου τού Διοικητικού Συμβουλίου τού  Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Στο υπ’ αριθμόν 53 φύλλο τής ΑΝΙΜΑ [Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010], στην
Πρώτη σελίδα στο «παράθυρο» επάνω δεξιά, δημοσιεύσαμε το περιεχόμενο του εγ-
γράφου τού Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ως εξής: «Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ προς
τον Εκδότη τής Εφημερίδας ΑΝΙΜΑ: “Στο υπ’ αριθ. φύλλο 52 Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2010 της εφημε-
ρίδας ΑΝΙΜΑ, στην πρώτη σελίδα, αναφέρεστε σε Ψυχίατρο – Παιδοψυχολόγο καθώς επίσης και σε
άλλους που σφετερίζονται τον τίτλο του ιατρού. Σας παρακαλούμε να μας κάνετε επίσημη καταγγελία,
με συγκεκριμένα στοιχεία, ώστε να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθη-
νών. Δεν είναι επιτρεπτό, γενικά και αόριστα, να καταγγέλλετε τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας
σύμφωνα και με την θέση του Δ.Σ. του ΙΣΑ. Ο Ι.Σ.Α. αρκετές φορές στο παρελθόν έχει προσφύγει προς
τον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών για αντίστοιχες περιπτώσεις”.».

Ασφαλώς δεν είναι στις προθέσεις μας να αντιδικήσουμε με την Διοίκηση τού
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, με δεδομένο τον σεβασμό στους καταξιωμένους επι-
στήμονες-επαγγελματίες Ιατρούς, μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ιατρικών

Συλλόγων τής Χώρας, όμως θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους,
αφού σημειώσουμε εν αρχή ότι μπορεί κάποιος να είναι άριστος επιστήμων-επαγ-
γελματίας αλλά αναποτελεσματικός ως διοικών.

Πρώτον: Δεν θελήσαμε να κάνουμε αναφορά σε συγκεκριμένο Ιατρικό Σύλλο-
γο, γιατί δεν θέλαμε να «δείξουμε» τον πρώτο Ιατρικό Σύλλογο της Χώρας. Λάθος
μας! Αναφερόμασταν πρωτίστως στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, στην περιφέρεια του
οποίου εδρεύει η ως άνω επιχείρηση προβολής «ΙΑΤΡΩΝ». Οι Υπηρεσίες τού Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών είχαν λάβει τα έγγραφα του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

με αριθμούς πρωτοκόλλου και ημερομηνίες: α)
6.131/06.03.2010 [Αριθμός Πρωτοκόλλου εισερχο-
μένου εγγράφου στον Ι.Σ.Α.: 14.292/13.04.2010], και
β) 6.280/08.05.2010 [Αριθμός Πρωτοκόλλου εισερ-
χομένου εγγράφου στον Ι.Σ.Α.: 15.356/03.06.2010].
Στο δεύτερο έγγραφο: «ΑΝΑΦΟΡΑ Προς τον Συ-
νήγορο του Καταναλωτή», μεταξύ άλλων, αναφε-
ρόταν: «2. Αίτημα ελέγχου εάν όλοι οι αναφερόμενοι
σαν Ιατροί στον διαδικτυακό τόπο www.******.gr είναι
Ιατροί και υπό τις σύννομες ειδικότητες, στην βάση
των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί το επάγ-
γελμα του ιατρού:http://www.isathens.gr/grindex.html,
και με δεδομένες τις διατάξεις τής κειμένης νομοθε-
σίας με βάση τις οποίες εάν κάποιος μη Ιατρός δηλώ-
σει Ιατρός διώκεται με βάση τις ρητές διατάξεις τού
Νόμου: “Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α΄ 16): Περί κώδικος
ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος. Άρθρο 111:
Με φυλάκισιν μέχρις ενός έτους και με χρηματικήν
ποινήν μέχρι δέκα χιλιάδων δραχμών τιμωρείται όστις,
χωρίς να έχη πτυχίον της Ιατρικής Σχολής ημεδαπού
Πανεπιστημίου ή ξένης ομοταγούς σφετερίζεται τον
τίτλον του ιατρού.”, [Υπήρξε μάλιστα προ τετραετίας
σχετικό κλητήριο θέσπισμα, αλλά η υπόθεση ετέθη
στο Αρχείο με βάση τον Νόμο: 3346/2005 (Φ.Ε.Κ.
140/τ. Α΄/17.06.205), “Επιτάχυνση της διαδικασίας
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και άλλες
διατάξεις”, για την αποσυμφόρηση του όγκου των εκ-
κρεμών δικαστικών υποθέσεων] [Εισερχόμενο Έγ-
γραφο στο Αρχείο τού Πανελληνίου Ψυχολογικού
Συλλόγου, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομη-
νία:6.170/α-γ/23-03-2010]».

Δεύτερον: Ασφαλώς και γνωρίζαμε ότι «Ο
Ι.Σ.Α. αρκετές φορές στο παρελθόν έχει προσφύγει προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημμε-
λειοδικών Αθηνών για αντίστοιχες περιπτώσεις», αφού σε αυτό αναφερόταν και το έγ-
γραφο του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Το γεγονός όμως αυτό δεν ακυ-
ρώνει το έλλειμμα, ότι για την συγκεκριμένη περίπτωση, μείζονος σημασίας, δεν υπήρ-
ξε δράση από πλευράς τού Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Τρίτον: Είναι αρμοδιότητα των Διοικήσεων των Ιατρικών Συλλόγων τής Χώ-
ρας να εκδώσουν  εγκύκλιο με τις ρητές διατάξεις τού Κώδικα Ιατρικής Δεοντολο-
γίας σχετικώς την σύννομη προβολή των μελών τους, καθώς και για τον έλεγχο της
εφαρμογής της.

Τέταρτον: Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών δεν απά-
ντησε στο ζήτημα που θέτουμε αναφορικώς με την χρήση, από μέλη του, του ανυ-
πόστατου τίτλου τού «Ψυχοθεραπευτή». Όταν μάλιστα, η «Ψυχοθεραπεία» ασκεί-
ται λειτουργικώς ισοδυνάμως [Και με βάση σχετική απόφαση του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νυν Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης] και από τον
Ιατρό και από τον Ψυχολόγο, η υπόθεση δεν αφορά μόνο τους Ιατρούς αλλά και
τους Ψυχολόγους.

Πέμπτον: Κατά ασφαλή νομική γνώμη: «Έχουν λόγο και έννομο συμφέρον οι
Ιατροί όταν κάποιος Ψυχολόγος εμφανίζεται σαν “Ψυχοθεραπευτής”, “Ψυχοθερα-
πευτής” κ.τ.ό., όπως και το αντίστροφο». Συνεπώς, οι Διοικήσεις των Ιατρικών Συλ-
λόγων τής Χώρας, αφού πρώτα καλέσουν τα μέλη τους να τηρούν διατάξεις τού
Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας –τις σχετικές με την διαφημιστική προβολή τους-,
οφείλουν να κινηθούν κατά Νόμον εναντίον όσων δηλώνουν «Ψυχοθεραπευτές»,
«Ψυχαναλυτές», κ.τ.ό.

Νικόλαος Ι. Μάντης
Ιδιοκτήτης-Εκδότης-Διευθυντής τής ΑΝΙΜΑ

και Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

«Δεν είναι επιτρεπτό»
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Τα ενυπόγραφα άρθρα 
εκφράζουν τις απόψεις 

των συγγραφέων

Στα Πανεπιστημιακά Τμήματα, στις Υπηρεσίες και Επιχειρήσεις τού Δη-
μοσίου, στους ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Δημόσιες Βιβλιοθήκες, μη κερδοσκο-
πικά σωματεία, Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ., ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ (δια χει-
ρός ή ταχυδρομικώς) ΔΩΡΕΑΝ.

βιβλιοφωτο παρουσίαση

Η ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΙΜΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΥΛΗ.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το πρώτο μέρος μιας εισαγωγής στον κλάδο της γνωστικής ψυχο-
λογίας και στις βασικές γνωστικές διεργασίες. Συγκεκριμένα, καλύπτει σε βάθος τις γνωστι-
κές λειτουργίες της προσοχής, της αντίληψης και της μνήμης. Περιλαμβάνει επίσης μια ευ-
ρεία επισκόπηση της ιστορίας της γνωστικής ψυχολογίας και των μεθόδων της, ενώ δια-
πραγματεύεται και τα θέματα της φυσιολογίας των γνωστικών διεργασιών, της μάθησης, και
της οργάνωσης και αναπαράστασης της γνώσης. Είναι γραμμένο κυρίως για προπτυχιακούς
φοιτητές ψυχολογίας, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί ένα σύγχρονο και φιλικό εγχειρίδιο για εκεί-
νον τον αναγνώστη ο οποίος, χωρίς καμία προηγούμενη επαφή με την επιστήμη της ψυχο-
λογίας, θέλει να μελετήσει τις διεργασίες που μας επιτρέπουν να κατανοούμε τον κόσμο.

-------------
“Η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και νου
Στη μακρά προσπάθεια της φιλοσοφίας για την ερμηνεία της φύσης του νου ένα από
τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι αυτό που αποκαλείται «πρόβλημα της σχέσης νου και
σώματος». Το ζήτημα αυτό θα μπορούσε να συνοψιστεί στο ερώτημα: ποια είναι η σχέ-
ση μεταξύ των νοητικών γεγονότων (π.χ., αντιλήψεις, ελπίδες, επιθυμίες, πεποιθή-
σεις) και των σωματικών γεγονότων (π.χ., εγκεφαλική δραστηριότητα); Βεβαίως, ένα
ερώτημα της μορφής «πώς το Α σχετίζεται με το Β;» δεν στοιχειοθετεί από μόνο του
φιλοσοφικό πρόβλημα. Για να υπάρξει πρόβλημα, πρέπει να υπάρχει κάτι γύρω από
το Α και το Β που να κάνει τη σχέση τους προβληματική (Crane, 1999). Αν δεχτούμε ότι
πράγματι υπάρχει πρόβλημα σχέσης μεταξύ σωματικών και νοητικών διεργασιών,
τούτο σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τη βασική θέση του Καρτεσιανού δυϊσμού, σύμφω-
να με την οποία ο νους και το σώμα αποτελούν δύο διαφορετικές οντότητες: ο νους εί-
ναι άυλος και αθάνατος, ενώ το σώμα ύλη που υπόκειται στους φυσικούς νόμους. Για
τον Descartes, ο άνθρωπος έχει συνείδηση και συλλογίζεται λογικά ακριβώς επειδή
έχει νου. Ωστόσο, πώς μπορεί ο άυλος νους να προκαλέσει τη συμπεριφορά ενός υλι-
κού σώματος; Για να κατανοήσουμε το πρόβλημα, σκεφτείτε ότι, προκειμένου ο νους
να επηρεάσει το σώμα, χρειάζεται να καταναλώσει ενέργεια, προσθέτοντας νέα ενέρ-
γεια στον υλικό κόσμο. Όμως, η δημιουργία νέας ενέργειας θα παραβίαζε έναν από
τους θεμελιώδεις νόμους της φυσικής. Έτσι, οι δυϊστές, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι
σώμα και νους αλληλεπιδρούν αιτιακά, δεν μπορούν να εξηγήσουν τον τρόπο με τον
οποίο συμβαίνει αυτό (Kolb & Whishaw, 2003).
Η αναζήτηση της σχέσης μεταξύ των σωματικών λειτουργιών και του νου έχει μία πο-
λύ μακρά ιστορία. Για παράδειγμα, μία από τις παλαιότερες καταγεγραμμένες απόπει-
ρες συσχέτισης των σωματικών και των νοητικών λειτουργιών σημειώνεται στην αρ-
χαία Αίγυπτο, όπου ως το κέντρο ελέγχου της νοητικής ζωής εθεωρείτο η καρδιά (Payne
& Wenger, 1998). Στους αιώνες που ακολούθησαν υπήρξαν και άλλοι υποστηρικτές της
«καρδιοκεντρικής» άποψης, αλλά από τη στιγμή που έγινε σαφές ότι οι εγκεφαλικές λει-
τουργίες παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη σκέψη και στη συμπεριφορά, η διατύπωση μιας
πλήρους θεωρίας για τη βιολογική βάση των νοητικών διεργασιών και η μελέτη του τρό-
που με τον οποίο ο εγκέφαλος ελέγχει τη συμπεριφορά έγινε ένας συνεχής στόχος. Ωστό-
σο, η πραγμάτωση αυτού του στόχου μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, δεδομένων
των γνωστών δυσκολιών στη μελέτη των νευρικών συστημάτων. Ως σχετικά πρόσφα-
τα, ο στόχος φαινόταν μακρινός και ανέφικτος (Sejnowski & Churchland, 1989).” 

Απόσπασμα από σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου
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Ὄλβιος ὅστις τῆς Ἱστορίας ἔσχε μάθησιν 
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