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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Η
Μίκα Χαρίτου-Φατούρου δεν πρόλαβε να πάρει στα χέρια της το πρώτο τεύχος του Περιοδικού «Γνωσιακή -

Συμπεριφοριστική Έρευνα και Θεραπεία». Έφυγε από κοντά μας στις 15.1.2014. Υποστήριξε όμως ένθερμα

την έκδοσή του δεχόμενη να είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής του.

Μου ανατέθηκε να γράψω μερικά λόγια για την Μίκα Χαρίτου-Φατούρου, ειδικά σε αυτό το περιοδικό, το οποίο κινείται

στο χώρο που καλύπτει η έρευνα και θεραπεία γνωσιο-συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης, ένα χώρο ο οποίος συνδέεται

άμεσα με το επιστημονικό της έργο. Η παρουσίαση μιας επιστήμονος με διεθνή προβολή και δυναμική προσωπικότητα

σίγουρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, πόσο μάλλον όταν πολλές πληροφορίες φιλτράρονται από προσωπικές αξιολογή-

σεις και το πρόσφατο βίωμα της απώλειας εμποδίζει την όποια αντικειμενικότητα.

Ξεκινώ παραθέτοντας στοιχεία γύρω από τις σπουδές και το επιστημονικό της έργο.  Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου σπούδασε

Ψυχολογία στο University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στην Συμπεριφορική

Ψυχοθεραπεία στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και στο Τμήμα Ψυχιατρικής του University Col-

lege Hospital του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.  Την περίοδο 1966-1967 υπήρξε ερευνητική Συνεργάτης στο Τμήμα Ψυ-

χολογίας του Yale University (Connecticut, ΗΠΑ).

Το 1969 έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα (Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) και το

1970 ξεκίνησε την πανεπιστημιακή της καριέρα ως επιμελήτρια στην έδρα Γενικής Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

του ΑΠΘ. Το 1983 εκλέχτηκε καθηγήτρια Ψυχολογίας και αφυπηρέτησε το 1997. Το 1986/87 ίδρυσε το πρώτο Μεταπτυ-

χιακό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας στην Ελλάδα, με την χαρακτηριστική ονομασία «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κοι-

νωνικής – Κλινικής Ψυχολογίας».

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου έχει διδάξει ως Επισκέπτρια Καθηγήτρια σε πολλά Πανεπιστήμια τόσο στην Ελλάδα όσο και

στο εξωτερικό.    Ενδεικτικά αναφέρονται, το University of Western Australia, το Ψυχιατρικό Κέντρο Ερευνών του Νοσο-
κομείου Ulleraker του Πανεπιστημίου της Uppsala, το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, το Πανεπιστήμιο  του Λονδίνου, το
Τμήμα Ψυχιατρικής του Middlesex Hospital,  το Pittsburgh University (ΗΠΑ), το Stanford University (ΗΠΑ), το University
of Minnesota (ΗΠΑ), το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, το London School of Economics, κ.α.

Από το πλουσιότατο δημοσιευμένο έργο, παρουσιάζονται στη συνέχεια ενδεικτικά ορισμένα βιβλία, τα οποία έτυχαν διε-

θνούς αναγνώρισης και χαρακτηρίζονται για την πρωτοτυπία τους. Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου είχε γράψει το 2003 το βι-

βλίο «The Psychological Origins of Institutionalized Torture» το οποίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά με το τίτλο «Ο

βασανιστής ως όργανο της κρατικής εξουσίας: Ψυχολογικές καταβολές».1 Είχε συγγράψει το βιβλίο «Tortures and Mur-

derers reconstruct Brazilian Atrocities» (εκδ. University of California Press) μαζί με τους Martha Huggins και Philip Zim-

bardo, το οποίο πήρε τις εξής διακρίσεις ως το καλύτερο βιβλίο του 2003, α) από το The New England Council of Latin
Amerika Studies (NECLAS), β) από την The American Society of Criminology (Division of International Criminology,
DIC) και γ) υπήρξε Finalist για το βραβείο 2003 της Society for the Study of Social Problems (SSSP) «Wright Mills Award».

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου είχε συγγράψει επίσης μαζί με την Δ. Τατά και την Α. Καββαδία το βιβλίο «Οδηγός Συμβου-

λευτικής Γυναικών» εκδ. Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (2003) και είχε την επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου

«Καταργώντας τα εμπόδια: συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών» (Ελληνικά Γράμματα, 2008).  Επίσης επιμελήθηκε

τη μετάφραση των βιβλίων «Η επιρροή του Εωσφόρου: Πως οι καλοί άνθρωποι γίνονται κακοί» του Philip Zimbardo2 και

«Η αντίσταση της καρδιάς: Οι μικτοί γάμοι και η μαρτυρία της Ροζενστράσσε στη Ναζιστική Γερμανία» του Nathan Stoltz.3

1 Χαρίτου-Φατούρου, Μ. (2012) «Ο βασανιστής ως όργανο της κρατικής εξουσίας: Ψυχολογικές καταβολές», Θεσ/νικη, Univer-
sity Studio Press. (1η έκδοση 2003, Ελληνικά Γράμματα).
2 Zimbardo, P. (2011), «Η επιρροή του Εωσφόρου: Πως οι καλοί άνθρωποι γίνονται κακοί», Θεσ/νικη, University Studio Press.
3 Stoltz, N. (2010) «Η αντίσταση της καρδιάς: Οι μικτοί γάμοι και η μαρτυρία της Ροζενστράσσε στη Ναζιστική Γερμανία»,
Θεσ/νικη, University Studio Press.
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Από τις πολλαπλές διακρίσεις αναφέρουμε ενδεικτικά αυτή που της απένειμε το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο του Cam-

bridge και το αντίστοιχο της Αμερικής για τη συνεισφορά της στην Ψυχολογία και την Ψυχοθεραπεία ως «η Γυναίκα Επι-

στήμονας του 2010».

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου υπήρξε μέλος του ΔΣ του «Συμβουλίου Ισότητας των Δύο Φύλων» και του ΔΣ του Κέντρου

Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), μέλος της επιστημονικής επιτροπής για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυ-

ναικών, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Δύο Φύλων (ΓΓΙΦ) όπως και υπεύθυνη στο πρόγραμμα «Σχολεία Συνερ-

γατικής Μάθησης και Πρόληψης». Διετέλεσε πρόεδρος της «European Association for Counseling (EAC)» από το 2000

έως το 2008. Υπήρξε επίσης ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας της Συμπεριφοράς (ΕΕΕΣ)

(2001-2008) και στη συνέχεια μέλος του ΔΣ της.

Ας μου επιτραπεί τώρα να ξεχωρίσω ορισμένα στοιχεία από το βιογραφικό της Μίκας Χαρίτου-Φατούρου, τα οποία κατά

τη γνώμη μου χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.  Κατ’ αρχήν ήταν μια επαγγελματίας Ψυχικής Υγείας με άρτια επιστημονική

γνώση και ταυτόχρονα ένα «πολιτικό ον» σε πλήρη εγρήγορση ως την τελευταία στιγμή.  Αν συνδεθούν όλα αυτά με την

πληθωρικότητα της προσωπικότητας της δημιουργείται ένα εκρηκτικό μείγμα!

Από το 1970, όταν ξεκίνησε η πανεπιστημιακή της καριέρα στην Ελλάδα, ξεχώρισε. Υπήρξε πρωτοπόρος, υπόδειγμα πα-

νεπιστημιακής δασκάλας και πρότυπο επιστήμονα/ ερευνητή. Επηρεασμένη από τις τραυματικές εμπειρίες της Δικτατορίας

εστίασε τα επιστημονικά/ ερευνητικά της ενδιαφέροντα κατ’ αρχήν στην διερεύνηση του ψυχισμού του θύτη, του βασανιστή.

Μελέτησε το θέμα εις βάθος.  Η κλινική ματιά της παρατηρήτριας/ ερευνήτριας καθοδηγήθηκε από τις γνώσεις της σχετικά

με την Ψυχολογία της Μάθησης κι έτσι μπόρεσε με γερά επιστημονικά δεδομένα να ανατρέψει ψυχολογικές θεωρίες που

ενοχοποιούσαν βιολογικές καταβολές και αντικοινωνικές μορφές προσωπικότητας για τις ακραίες συμπεριφορές των βα-

σανιστών.  Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου απομυθοποιώντας εσφαλμένες επιστημονικές αντιλήψεις και στερεότυπα κατέδειξε

με τις ερευνές της ξεκάθαρα ότι «ειδικά προγράμματα κατάρτισης βασανιστών» οδηγούν στον απανθρωπισμό του Αν-

θρώπου.  Μαζί με άλλους φημισμένους συναδέλφους της από το εξωτερικό συνέχιζε τις έρευνές της μέχρι πρόσφατα υπο-

γραμμίζοντας ότι αυτή η «εκπαίδευση» δεν υποστηρίζεται μόνο από απολυταρχικά καθεστώτα.  Της οφείλουμε πολλά γι’

αυτή τη Γνώση που εμπλούτισε την κριτική πολιτική σκέψη.

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου είχε την θαυμαστή ικανότητα να μετατρέπει κοινωνικά αντανακλαστικά σε έρευνα και πράξη.

Όλο το υπόλοιπο επιστημονικό της έργο ακολουθεί αυτό το μοτίβο. Χαρακτηριστικά αναφέρω την προσφορά της στο

χώρο της Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας γυναικών, τις έρευνές της για τα λεγόμενα παιδιά των φαναριών και τα

Σχολεία πρόληψης. Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου δεν έμενε όμως μόνο στο επίπεδο της θεωρίας και έρευνας αλλά πρότεινε

και υλοποιούσε προγράμματα παρέμβασης.  Αυτή η σύνδεση τεκμηριωμένης επιστημονικής έρευνας και εφαρμογών απο-

τελεί υπόδειγμα και πρότυπο για την ταυτότητα του έργου του Κλινικού Ψυχολόγου.

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου υπηρετούσε την Κλινική Ψυχολογία όχι μόνο με συνέπεια αλλά και με πάθος.  Εκτός του ότι

ίδρυσε το 1986/87 το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας στο ΑΠΘ, πάλεψε και για την νομική κατοχύρωση

της Ειδικότητας του Κλινικού Ψυχολόγου.  Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ειδικοτήτων της Ψυχολογίας (2000-2003 / Υπουργείο

Υγείας) συνεργάστηκε στενά με επαγγελματικούς Συλλόγους και Επιστημονικές Εταιρείες. Παρά τις δυσκολίες κατάφερε τε-

λικά να διαμορφωθεί ένα ενιαίο κείμενο προτάσεων για τις βασικές Ειδικότητες των Ψυχολόγων, το οποίο κατατέθηκε στο

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ). Είναι γνωστό το πόσο πικράθηκε η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου με την λυσσαλέα αντίδραση

των Επαγγελματικών Συλλόγων των Ψυχολόγων, οι οποίοι παρεμπόδισαν την προώθηση των προτάσεων. Έτσι φτάσαμε στο

2014 και δεν υπάρχει ακόμα νομική κατοχύρωση στην Ελλάδα καμίας ειδικότητας Ψυχολογίας, παρά το γεγονός ότι αξιόλογα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό καταρτίζουν εξειδικευμένους Ψυχολόγους. Η Μίκα

Χαρίτου-Φατούρου συνέχιζε όμως να αγωνίζεται γι αυτό το θέμα. Έγινε ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Κλινικών Ψυχολόγων

Ελλάδος που έχει ως κύριο σκοπό τη νομική κατοχύρωση της ειδικότητας του Κλινικού Ψυχολόγου και υποστήριζε τις δράσεις

του. Κρίμα που δεν μπόρεσε να πάρει έστω τη μικρή χαρά από την πρόσφατη γνωμοδότηση νομικού κατόπιν ανάθεσης του

Συλλόγου Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος (ΣΚΨΕ) όπου αναφέρεται ρητώς «…τα μέλη του ΣΚΨΕ έχουν το δικαίωμα να χρη-

σιμοποιούν το τίτλο «Κλινικός Ψυχολόγος» κατά τον προσδιορισμό της επαγγελματικής τους ταυτότητας….»4

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου ήταν και ψυχοθεραπεύτρια. Εργάστηκε με συνέπεια για τη διάδοση του γνωσιο-συμπεριφο-

ριστικού προτύπου Ψυχοθεραπείας. Ίδρυσε το πρώτο ΜΠΚΨ όπως προαναφέρθηκε όπου πρόσφερε εξειδίκευση στο

μοντέλο αυτό, μάλιστα πρωτοστάτησε και στην ίδρυση του Παραρτήματος Μακεδονίας της Εταιρείας Έρευνας της Συμ-

περιφοράς (ΕΕΕΣ) – φορέας εκπαίδευσης στη γνωσιοσυμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία, της οποίας υπήρξε και Πρόεδρος.

Διοργάνωσε Σεμινάρια, Ημερίδες, κ.α. με σχετικά θέματα. Πάντα ενήμερη για τις νεώτερες εξελίξεις, ετοίμαζε και ένα

καινούργιο βιβλίο το οποίο είναι υπό έκδοση.5 Δεν χάρηκε την δημοσίευση και κυκλοφορία του βιβλίου αυτού αλλά η

4 Ιστοσελίδα Συλλόγου Κλινικών Ψυχολόγων Ελλάδος www.clinicalpsych.gr 
5 Φατούρου, Μ. και Χαλιμούρδας, Θ. (2014, υπο έκδοση) «Νέες τάσεις της γνωσιακής – συμπεριφοριστικής θεραπείας», αθήνα,
Εκδ. Γρηγόρη.

Καλαντζή – Αζίζι Α.Μίκα Χαρίτου – Φατούρου (1930 – 2014)
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ενεργή συμμετοχή της στη συγγραφή του, πιστεύω, της έδωσε μεγάλη ικανοποίηση τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα θα χαι-

ρόταν και με την επανέκδοση ενός βιβλίου του οποίου είχε την επιστημονική επιμέλεια, το «Ξεπερνώντας το άγχος», της

H. Kennerly το οποίο ως βιβλίο ψυχολογικής βοήθειας και αυτοβοήθειας αλλά και ως σημαντικό εργαλείο δουλειάς των

γνωσιακών - συμπεριφοριστών ψυχοθεραπευτών είχε πολύ μεγάλη απήχηση.6

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου όμως δεν παρέμενε μόνο στο επίπεδο της έρευνας και εκπαίδευσης σχετικά με το γνωσιο-

συμπεριφοριστικό πρότυπο.  Πάλεψε και σε αυτή την περίπτωση για τη νομική κατοχύρωση της εξειδίκευσης στην Ψυχο-

θεραπεία γενικότερα. Τόνιζε πάντα ότι η σωστή κατάρτιση σε θέματα ψυχοθεραπείας δεν αρκεί και ότι η Δημόσια Ψυχική

Υγεία βρίσκεται σε κίνδυνο όταν ο οποιοσδήποτε μπορεί να δηλώσει Ψυχοθεραπευτής. Γι αυτό το λόγο δήλωνε συχνά ότι

η Πολιτεία πρέπει να φροντίσει ώστε να κατοχυρωθεί νομικά η εξειδίκευση «Ψυχοθεραπευτής» (Ψυχολόγος/ Ψυχοθερα-

πευτής ή Ψυχίατρος / Ψυχοθεραπευτής) σε όσους έχουν αποφοιτήσει από εγκεκριμένα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ψυ-

χοθεραπείας. Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου υποστήριξε αυτή τη θέση της κάνοντάς μου την τιμή να με προτείνει

Συντονίστρια της Υποεπιτροπής επεξεργασίας προτάσεων για την εξειδίκευση «Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπευτής», η οποία

λειτούργησε ταυτόχρονα με την προαναφερθείσα Επιτροπή Ειδικοτήτων στην Ψυχολογία (2000-2004, Υπουργείο Υγείας).

Τα πορίσματα και της Υποεπιτροπής αυτής κατατέθηκαν στο ΚΕΣΥ και έτυχαν της ίδιας «αντιμετώπισης» όπως αυτά της

επιτροπής ειδικοτήτων Ψυχολόγων από τους Επαγγελματικούς Συλλόγους Ψυχολόγων!  Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου

ένιωσε μεν την πίκρα της άρνησης/ αδιαφορίας αλλά δεν το έβαζε κάτω υποστηρίζοντας συνεχώς τη νομική κατοχύρωση

της εξειδίκευσης στην Ψυχοθεραπεία.

Η Μίκα Χαρίτου-Φατούρου έφυγε από κοντά μας ως «φυσική παρουσία» όμως τα «πνευματικά» της παιδιά –οι πρώην

φοιτητές της–, οι συνεργάτες της και οι συνοδοιπόροι στην πράξη και τα οράματα την κρατούν «ζωντανή» ανάμεσά μας.7

Ένα μικρό δείγμα συνέχειας της δουλειάς της ως γνωσιακή – συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεύτρια είναι και η έκδοση

του περιοδικού αυτού.

Μάρτιος 2014

6 Kennerly, H. (2014, επανέκδοση). «Ξεπερνώντας το άγχος» αθήνα: τόπος. (1η έκδ. 1999, Ελληνικά Γράμματα).
7 Ο θαυμασμός και η συγκίνηση όσων γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί με τη Μίκα Χαρίτου-Φατούρου αποτυπώνεται στο «τι-
μητικό αφιέρωμα για την Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Μίκας Χαρίτου-Φατούρου» έκδοση Κλάδου Κλινικής Ψυχολογίας/
Ψυχολογίας της Υγείας της ΕΛΨΕ 2014, αθήνα: τόπος.
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