
«Γιά την άσκηση τοϋ ’Επαγγέλματος τοϋ ψυχολόγου 
στην Ελλάδα».

Προς τήν Βουλήν των 'Ελλήνων

Ή ψυχολογία έχει τις εμπειρικές, άκόμα καί τ-ς επι
στημονικές της ρίζες στην αρχαία Ελλάδα. Σάν σύγχρονη 
οαιος επιστήμη έχει άναπτυχθεϊ στα Πανεπιστήμια όλου 
τοϋ κόσμου στα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα (αναγνωρί
ζεται σάν μία από τις σημαντικώτερες «επιστήμες τοϋ άν- 
Οεώπου» καί οί φοιτητές καί απόφοιτοι των Πανεπιστη
μιακών Σχολών Ψυχολ,ογίας είναι σέ πολλές χώρες περισ
σότεροι άπό όσους στις συγγενικές επιστήμες τής ’Ιατρι
κής. τής Κοινωνιολογίας ή τής Φιλοσοφία:.
Ή υιοθέτηση καί παραδοχή άπό την επιστήμη τής Τ’υχο
λ· γίας πολλών μεθόδων τών θετικών επιστημών έβγαλε 
τήν επιστήμη αυτή άπό τό πεδίο τής διαίσθησης καί τής 
εικασίας καί τήν έχει ριζώσει σέ στερεές επιστημονικές 
βάσεις, όμοιες μέ τις βάσεις της Βιολογίας ή παρομοίων 
επιστημών. Ή Ψυχολογία ένώ έξακολουθεΐ άκόμη νά βα
σίζεται σέ παρατήρηση, χρησιμοποιεί εύούτατα καί τό πεί
ραμα καί βοηθεϊται σέ όλη τήν έρευνητική της εργασία άπό 
σύγχρονες στατιστικές μεθόδους. “Εχει έπομένως διεθνώς 
άποκτήσει ισότιμη θέση ώς θεωρητική καί θετική έπιστήμη 
πλάϊ σέ όλους τούς άλλους επιστημονικούς κλάδους, παρα
δοσιακούς αλλά καί σύγχρονους.

Για τήν προώθηση τής έρευνας στήν Ψυχολογία καί για 
την εκπαίδευση καί μετεκπαίδευση ψυχολόγων υπάρχουν 
έδρες, τμήματα καί σχολές ψυχολογίας σέ όλα σχεδόν τά 
μεγάλα Πανεπηστήμια τοϋ κόσμου. Στις χώρες όπου τό 
πρώτο πτυχίο δύνεται σέ τρία χρόνια, δέν άναγνωρίζεται 
τό πτυχίο αυτό σάν άντιπροσωπευτικό τής Ψυχολογίας 
μόνης, άλλα τό θέμα «Ψυχολογία» μπορεί νά άποτελέσει 
ένα άπό τά κύρια μαθήματα γιά τήν άπόκτηση τοϋ γενικοϋ 
τρώτει> πτυχίου τών «άν-3·ρωπ:στ:γ.ων επιστημών» ή «επιστημών 
συμπεριφορά;» ή άκόμα τής «φιλολογίας» ή «φιλολογίας 
καί φιλοσοφίας». Στις περιπτώσεις αυτές μόνο έπειτα άπό 
μεταπτυχιακές σπουδές ενός ή δ ίο χρόνων δίνε αι τό πτυ
χίο «Ψυχολογίας». Στις χώρε; όπου τό πρώτο πανεπιστη
μιακό πτυχίο δίνεται έπειτα άπό τέσσαρα ή πέντε χρόνια 
είναι δυνατό άπευθείας νά δοθεί τό πτυχίο «Ψυχολογίας». 
Είναι δηλαδή φανερό ότι άπαιτοϋνται τούλάχιστον τέσσερα 
καί συνηθέστερα πέντε χρόνια Πανεπιστημιακών σπουδών 
γιά τήν άπ κτηση τοϋ τίτλου τοϋ Ψυχολόγου.
Μέ τήν εξέλιξη τής Ψυχολογίας ή συμβολή τών ψυχολό
γων είναι σήμερα άπαραίτητη στούς έξής ζωτικούς τομείς 
τής άνθρώπινης δραστηριότητας:

1. Στήν σχολική εκπαίδευση ό ψυχολόγος είναι σύμβου
λος γιά έκπαιδευτικά προγράμματα. (Σχολική Ψυχολογία). 
Ώς στέλεχος τής όμάδος τών εκπαιδευτικών πού άντιμε- 
τωπίζουν καθημερινά προβλήματα στούς μαθητές καί στούς 
γονείς τους συμβάλλει στήν άντιμετώπιση καί λύση τών 
προβλημάτων αυτών. Ή συμβολή του είναι επίσης σημαν
τική στή διαδικασία τοϋ προγράμματος τοϋ επαγγελματι
κού προσανατολισμού.

Τά μέτρα γιά τήν άναμόρφωση τής Παιδείας πού έχουν 
έξαγγελ,θεΐ στή Χώρα μας πριν άπό δύο χρόνια βασίζονται 
καί στήν εφαρμογή τοϋ θεσμού τοϋ επαγγελματικού προ
σανατολισμού. :

2. Στήν άντιμετώπιση παρεκκλίσεων άπό τό φυσιολογικό 
όλων τών ήλ.ικιών. Ό κλάδος αυτός τής Κλινικής ψυχο- 
λ.ογίας άσχολεΐται μέ εργασία σέ νοσοκομεία, ιδρύματα 
προστασίας άνηλίκων, ιδρύματα άπροσαρμόστων καί καθυ
στερημένων παιδιών καί ψυχιατρικές κλινικές. Στον τομέα 
αύτόν ό ψυχολόγος μαζί μέ τον ψυχίατρο καί τον κοινω
νικό λειτουργό άποτελεϊ σημαντικό στέλεχος τής ομάδας 
~σύ κάνει τήν διάγνωση καί άναλ,αμβάνει τήν θεραπεία.

3. Στή βιομηχανία (Βιομηχανική ψυχολογία). Ή συμ
βολή τοϋ Ψυχολόγου στή βιομηχανία είναι σημαντική γιά 
τήν βελτίωση τών συνθηκών εργασίας, γιά τήν διάθεση στό 
εμπόριο τών προϊόντων, γιά τήν καλύτερη χρησιμοποίηση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ τοϋ άνθρωπίνου δυναμικού καί γιά τήν εκπαίδευση τών 
εργαζομένων. _

Στήν Ελλάδα ή έπιστήμη τής Ψυχολογίας είναι άπό- 
λ.υτα υποανάπτυκτη. Γιά τήν εκπαίδευση καί έρευνα υπάρ
χει μόνο έδρα Ψυχολ,ογίας στήν Φιλ.οσοφική Σχολή τοϋ 
Πανεπιστημίου τής Θεσσαλονίκης καί άλλες δύο έδρες μέ 
σχετικό, προς τήν Ψυχολογία περιεχόμενο στό Πανεπιστή
μιο τών Ίωαννίνων. Ετοιμάζεται επίσης έδρα Ψυχολ,ογίας 
στό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών. Μέρη τοϋ περιεχομένου τής 
Ψυχολογίας διδάσκονται επίσης στό μάθημα τής Παιδα
γωγικής. Δέν υπάρχει έτσι ή δυνατότητα γιά "Ελληνα φοι
τητή νά αποκτήσει Πανεπιστημιακό πτυχίο Ψυχολ,ογίας στή 
Χώρα μας.

"Ολοι οί έπ:στημένες ψυχολ.όγκ του εργάζονται σήμερα στήν· 
Έ/,/.άοα είναι άτόφοιτκ ςέ,ων πανεπιστημίων ή έχουν κάνει 
μεταπτυχιακές σπουδές σέ ξένα πανεπιστήμια έχοντας πά
ρει τό πτυχίο μιάς άπό τις Φιλοσοφικές Σχολές στήν Ελ
λάδα. Ή τεράστια όμως διάδοση τής Ψυχολογίας καί τής 
άνάγκης γιά ψυχολόγους σέ _70λ,ο τον κόσμο ώδήγησε τήν, 
ιδιωτική πρωτοβουλία στήν ίδρυση σχολ.ών πού μέ τίτλο 
«’Ιδιωτική Σχολή» ή «Κέντρο ’Ελευθέρων Σπουδών» πα
ρέχουν πιστοποιητικά σπουδών ψυχολ,ογίας. Μέ όποιαδή- 
ποτε έπιείκεια καί άν κριθοϋν οί ιδιωτικές αύτές σχολές 
είναι άπόλ.υτα άδύνατο νά θεωρηθούν ώς σχολ,ές ψυχολογίας 
πανεπιστημιακού έπιπέδου.
Μέ τά πιστοποιητικά όμως πού παίρνουν οί απόφοιτοί τους 
άσκοϋν ελεύθερα τό έπάγγελ.μα τοϋ ψυχολ,όγου χωρίς κα
νένα άπολ.ύτως έλεγχο.
’Ανοίγουν ιδιωτικά γραφεία, δηλώνουν ότι είναι ψυχολόγοι 
καί μπορούν νά κάνουν διάγνωση ψυχικής άσθενείας άκόμη 
καί νά άναλάβουν θεραπευτική άγωγή. Οί κίνδυνοι γιά τήν 
δημόσια υγεία - έφ’ όσον σ’ αύτό περιλαμβάνουμε καί τήν 
ψυχική υγεία - αύτής τής άνεξέλεγκτης άσκησης τοϋ έπαγ- 
γέλματος είναι φανερόν. Ή ήμιμάθεια καί ή άμάθεια αύτών 
πού πιθανόν παρουσιάζονται σήμερα σάν ψυχολόγοι πτυχι- 
οϋχοι τών ιδιωτικών σχολών δέν μπορεί νά έλεγχθεϊ μέ 
κανένα νόμιμο μέσο. Οί δυσμενείς επιπτώσεις δέν άφοροΰν 
μόνον άτομα άλλά καί τό κοινωνικό σύνολο. Ή έπιστήμη 
τής Ψυχολογίας ύποτιμάται καί τό επάγγελμα τοϋ Ψυχο
λόγου δυσφημίζεται καί μειώνεται.

Γιά νά διορθωθεί ή άπαράδεκτη αύτή κατάσταση πού 
δημιουργεί, όπως άναφέρθηκε καί παραπάνω, κινδύνους 
γιά τήν δημόσια ύγεία, πού μειώνει τήν σημασία μιάς άπό 
τις πιο σημαντικές σύγχρονες επιστήμες καί πού υποβι
βάζει τήν επιστημονική άνάπτυξη τής χώρας μας στά μά
τια τών ξένων επιστημόνων χρειάζεται ή ίδρυση Σχολ.ών 
Ψυχολογίας στά υπάρχοντα ή στά Πανεπιστήμια πού θά 
ίδρυθοΰν καί ή νομοθετική κατοχύρωση τοϋ επαγγέλματος 
τοϋ ψυχολόγου. Γιά τόν πρώτο στόχο είναι άρμόδιο τό 
Υπουργείο ’Εθνικής Παιδείας. Γιά τόν δεύτερο τό Υπουρ
γείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών παίρνει τήν πρωτοβουλία γιατί 
τό θέμα άφορά τήν ύγεία.

Υποβάλλεται τό συναπτόμενον νομοσχέδιο γιά τήν κατο
χύρωση τοϋ έπαγγέλματος τοϋ ψυχολ,όγου, γιά τήν καθιέ
ρωση τών διαδικασιών γιά τό δικαίωμα άσκησης τοϋ επαγ
γέλματα ς τοϋ ψυχολ,όγου στή χώρα μας καί ώς πρώτο 
βήμα' γιά τήν εξασφάλιση καί προστασία τής ψυχικής 
ύγείάς τών παιδιών" καί τών ενηλίκων τής 'Ελλάδος άπό 
τήν άνεξέλ,εγκτη" άσκηση τοϋ έπαγγέλ.ματος τοϋ Ψυχολόγου 
άπό εντελώς άναρμόδια ή άτελάστατα μορφωμένα άτομα.

Προβλέπεται άκόμη στό νομοσχέδιο ή υπαγωγή τοϋ Σω
ματείου «Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων» στον έλεγχον 
καί τήν έποπτείαν τοϋ 'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπηρεσιών.
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