
 

  

  

  

  
Αθήνα, 17 Μαΐου 2018 

              Αρ. πρωτ. 262 
Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ 

του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ, 

Προσφάτως περιήλθε εις γνώση μας η αναρτημένη στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση:https://www.youtube.com/watch?v=aeDhSGjb33U&sns=em, 

συνέντευξη της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Επαγγελματιών Αισθητικών 

Ελλάδος, κ. Ελένης Τσικούρη προς την δημοσιογράφο κ. Σοφία 

Ηλιοπούλου, στην εκπομπή υπό τον τίτλο «δια…γνώσης» της 14/3/2017, 

κατά την οποία αύτη αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:   

 1.«...Εμείς (δηλ. οι αισθητικοί) κάνουμε την αποτρίχωση. Εμείς 

νομιμοποιούμαστε από το Νόμο δηλαδή, να ασχολούμαστε με την ομορφιά. 

Μόνο εμείς... Δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος γιατρός για να κάνει αισθητική... 

Δεν χρειάζεται 10 χρόνια σπουδών...Δεν είναι αυτοί (δηλ. οι ιατροί) που 

διδάσκονται τα laser. Τα laser τα διδασκόμαστε εμείς, στα ΤΕΙ... όλες αυτές οι 

γνώσεις και θεωρητικές και πρακτικές γίνονται μέσα στα Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, στις Σχολές 
Αισθητικής...» 

2.«...Εμείς την ακμή τη λύνουμε πάρα πολύ σύντομα και με πάρα πολύ καλές 

προοπτικές, δηλαδή αφήνουμε ένα δέρμα υγιές, ενυδατωμένο και άψογο, σε 

αντίθεση με τις φαρμακευτικές αγωγές που δίνουν οι γιατροί και 

καταστρέφουνε το δέρμα και όλο τον οργανισμό...» 

3.«...Εμείς διαφωνούμε με τα φάρμακα και διαφωνούμε με τις πολύ 
επεμβατικές πρακτικές των γιατρών»...» 

4.«...Δηλαδή τα προσθετικά που κάνουν, τα τραβήγματα τα υπερβολικά που 

αλλάζουν τη φυσιογνωμία του ανθρώπου, είμαστε τελείως εναντίον... Θέλουμε 

να γερνάει φυσιολογικά, με αξιοπρέπεια και να δείχνει 10 χρόνια κάτω από την 

ηλικία της. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε πάρα πολύ καλά με τις δικές μας 
τεχνικές που είναι απόλυτα υγιεινές...» 

5.«...Η αντιηλιακή προστασία είναι επίσης πρακτική της αισθητικής...Τα 

αντιηλιακά μπορεί να έχουν πολλές μορφές και γι’ αυτό πρέπει να επισκέπτεται 

κάποιος τον αισθητικό... Αυτά λοιπόν τα ξέρουν οι αισθητικοί και μπορούν να 
τα προτείνουν...» 

6.«...Το Botox το κάνουν οι γιατροί... Το Botox είναι για μένα μία τοξίνη..., 

θεωρώ ότι δεν είναι καλό για την υγεία του σώματος... Θα αντιπρότεινα τις 

δικές μας θεραπείες, μεσοθεραπεία, αναδόμηση δέρματος, που έχει ένα πολύ 

πολύ καλό αποτέλεσμα, ισάξιο θα έλεγα με το Botox ...» 

https://www.youtube.com/watch?v=aeDhSGjb33U&sns=em


 
 

 

 

7.«...Μπορεί μια κρέμα να σβήσει τις ρυτίδες σήμερα... Σήμερα μιλάμε ότι 

έχουμε προϊόντα στην κατηγορία των cosmoceuticals, δηλαδή είναι πάρα πολύ 

δραστικά καλλυντικά προϊόντα, ένα βήμα πριν από το φάρμακο,... δεν 

περιέχουν φαρμακευτικά όμως, φαρμακευτικές πρώτες ύλες... δίνουν πολύ 

μεγάλη έμφαση στα αντιοξειδωτικά, βιταμίνες και όλα αυτά... η κοσμετολογία 

σήμερα αγαπάει και πάρα πολύ τα φυτά... Διορθώνει πάρα πολλά προβλήματα 

του δέρματος...δηλαδή το κόκκινο ερεθισμένο δέρμα,... κοκκινίλες στα 

μάγουλα, στη μύτη, δεν υπάρχει τρόπος να το διορθώσει κάποιος αν δεν πάρει 

αυτά τα ειδικά προϊόντα..., έχουν καταπληκτικό αποτέλεσμα και βασίζονται 

πάντα στους αντιοδειδωτικούς παράγοντες, δεν έχουν χημικά μέσα, δεν πρέπει 

κάποιος να τα φοβάται.». 

Με τις προκείμενες δηλώσεις της η κ. Τσικούρη παραπληροφορεί 

το κοινό, διότι αναληθώς λέγει ότι:« «...Εμείς κάνουμε την αποτρίχωση. 

Εμείς νομιμοποιούμαστε από το Νόμο δηλαδή, να ασχολούμαστε με την 

ομορφιά. Μόνο εμείς... Δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος γιατρός για να 

κάνει αισθητική... Δεν χρειάζεται 10 χρόνια σπουδών...Δεν είναι αυτοί 

(δηλ. οι ιατροί) που διδάσκονται τα laser» (άνω υπό στοιχ. 1), ενώ 

αληθές τυγχάνει αφενός μεν ότι τα laser περιλαμβάνονται στην 

εμπεριστατωμένη εκπαίδευση των ιατρών, οι οποίοι είναι και οι μόνοι 

που έχουν την επάρκεια και νομιμοποιούνται να αντιμετωπίζουν 

οιανδήποτε επιπλοκή εκ της συγκεκριμένης μεθόδου τυχόν εμφανίζεται, 

κάνοντας την ορθή διάγνωση και χορηγώντας την κατάλληλη 

φαρμακευτική αγωγή, αφετέρου δε ότι οι ιατροί εκτελούν και 

αισθητικού σκοπού πράξεις (και όχι μόνον θεραπευτικού) και ότι η 

αποτρίχωση με laser εμπίπτει στις υπηρεσίες της ιατρικής ειδικότητας 

των δερματολόγων-αφροδισιολόγων μελών μας, όπως και των 

πλαστικών χειρουργών.  

 

Ωσαύτως η κ. Τσικούρη προς παραπλάνηση του κοινού αναφέρει, 

και τούτο ενδεικτικώς, ότι: «Εμείς (δηλ. οι αισθητικοί) την ακμή τη 

λύνουμε πάρα πολύ σύντομα και με πάρα πολύ καλές προοπτικές, 

δηλαδή αφήνουμε ένα δέρμα υγιές, ενυδατωμένο και άψογο, σε 

αντίθεση με τις φαρμακευτικές αγωγές που δίνουν οι γιατροί και 

καταστρέφουνε το δέρμα και όλο τον οργανισμό...» (άνω υπό στοιχ. 2), 

ως επίσης ότι: «...Η αντιηλιακή προστασία είναι επίσης πρακτική της 

αισθητικής... γι’ αυτό πρέπει να επισκέπτεται κάποιος τον αισθητικό...» 



 

 

 

 

 

(άνω υπό στοιχ. 5), ενώ αληθές τυγχάνει ότι η με οιαδήποτε 

επιστημονική μέθοδο πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση 

της υγείας του ανθρώπου, όπως συμβαίνει με την περίπτωση της 

αντιμετώπισης της ακμής και της πρόληψης και αντιμετώπισης των εκ 

του ηλίου συνεπειών, είναι ιατρική πράξη κατά τα οριζόμενα και στο 

αρθρ. 1 του Ν. 3418/2005 περί «Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας», και 

ως τοιαύτη διενεργείται μόνον από ιατρούς και όχι από αισθητικούς. 

Επιπλέον δε η κ. Τσικούρη λέγει ότι: «Το Botox το κάνουν οι 

γιατροί...θα αντιπρότεινα τις δικές μας θεραπείες, μεσοθεραπεία, 

αναδόμηση δέρματος, που έχει ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα, ισάξιο 

θα έλεγα με το Botox ...» (άνω υπό στοιχ.6)  και ότι: «...Μπορεί μια 

κρέμα να σβήσει τις ρυτίδες σήμερα...» (άνω υπό στοιχ. 7), ενώ ταύτα, 

δεν συνάδουν με τα διεθνώς κρατούντα στην ιατρική επιστήμη. 

 
Πέραν τούτων, με τις ως άνω δηλώσεις της κ. Τσικούρη 

προσβάλλεται παράνομα η τιμή, το κύρος, η υπόληψη και τα 

επιστημονικά και επαγγελματικά συμφέροντα των ιατρών. 

 
Επειδή σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 920 του Αστικού 

Κώδικα, όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή 

διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το 

επάγγελμα ή το μέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον 

αποζημιώσει. Από δε τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 57 και 

914 του Α.Κ., σαφώς συνάγεται ότι, σε περίπτωση προσβολής της 

προσωπικότητας, από παράνομη και υπαίτια πράξη του προσβάλλοντος, 

ο τελευταίος, εκτός από άρση της προσβολής και της μη επανάληψης 

της στο μέλλον, έχει και υποχρέωση να αποζημιώσει εκείνον στον οποίο 

επήλθε οποιαδήποτε προσβολή της προσωπικότητας. Σύμφωνα άλλωστε 

με την κρατούσα θεωρία και νομολογία, η παρεχόμενη κατά τα 

ανωτέρω προστασία, καλύπτει και τα νομικά πρόσωπα, ενόψει της 

γενικής, χωρίς διάκριση, διατύπωσης της διάταξης του άρθρου 57 ΑΚ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Το δικαίωμα επί της προσωπικότητάς τους εμφανίζεται στην έκφανση 

της πίστης, της υπόληψης της δραστηριότητας τους, του μέλλοντος και 

των λοιπών άυλων αγαθών που τους αναγνωρίζονται [Β. 

Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ. τόμος Α` (έκδοση 2001), άρθρο 57 αριθ. 

14 σελ.274]. Στις περιπτώσεις μάλιστα όπου υπάρχει πράξη αθέμιτου 

ανταγωνισμού, η οποία συνιστά ταυτόχρονα και αδικοπραξία αλλά και 

προσβολή της προσωπικότητας (φυσικού ή νομικού προσώπου),ως εν 

προκειμένω, εκτός από την αποζημίωση για την αποκατάσταση της 

περιουσιακής ζημίας (θετικής και αποθετικής), μπορεί, κατ` εφαρμογή 

των διατάξεων των άρθρων 299, 932 και 59 ΑΚ, να επιδικαστεί και 

χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης. Για 

την επιδίκαση δε της χρηματικής ικανοποίησης αρκεί κάθε είδος 

υπαιτιότητας, δόλος η αμέλεια. Όσον αφορά, ειδικότερα, τα νομικά 

πρόσωπα μπορούν να ζητήσουν χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής 

βλάβης αν προσβλήθηκε, όπως στην προκειμένη περίπτωση, η 

επαγγελματική τους υπόληψη και γενικώς το επαγγελματικό τους 

μέλλον (ΑΠ Ολ 2/2008 ό.π., ΑΠ 921/2011 Νοmos, ΑΠ 339/2010 ΧρΙΔ 

2011,206, ΕφΑΘ 3486/2010 ΕλλΔνη 2011,502, ΕφΙωαν 147/2008 Αρμ 

2009,1377). 

 
Επειδή, επιπροσθέτως, ειδικώς η δήλωση της κ. Τσικούρη: 

«...Εμείς την ακμή τη λύνουμε πάρα πολύ σύντομα και με πάρα πολύ 

καλές προοπτικές, δηλαδή αφήνουμε ένα δέρμα υγιές, ενυδατωμένο και 

άψογο, σε αντίθεση με τις φαρμακευτικές αγωγές που δίνουν οι γιατροί 

και καταστρέφουνε το δέρμα και όλο τον οργανισμό...» στοιχειοθετεί το 

ποινικό αδίκημα της προβλεπομένης από το άρθρο 361 του Π.Κ. 

εξύβρισης. 

  
Επειδή, κατά την σχηματισθείσα νομολογία, «είναι νοητή η 

συλλογική εξύβριση, αν με ομαδικό χαρακτηρισμό προσβάλλονται τα 

κατ' ιδίαν μέλη ολότητας και ο κύκλος των προσώπων, κατά τις 

περιστάσεις, οριοθετείται σαφώς και η ένταξή τους είναι αναμφίβολη», 



 

 

 

 

 

 

ως συμβαίνει εν προκειμένω (ΑΠ 1456/86 ΠΧ ΛΗ 194, ΑΠ 1427/90 ΠΧ 

ΜΑ 589, ΑΠ 975/76 ΠΧ ΚΖ 335 ΕφΑΘ 12923/88 ΕλλΔ 1989.888). 

 

Επειδή με την ανωτέρω παράνομη συμπεριφορά της κ. Τσικούρη 

προσβάλλεται το κύρος, η υπόληψη και το επιστημονικό και 

επαγγελματικό συμφέρον των ιατρών, και ιδίως των δερματολόγων-

αφροδισιολόγων μελών μας, και συγχρόνως δημιουργείται εσφαλμένη 

πληροφόρηση του κοινού και κατ’ επέκταση κίνδυνος για τη δημόσια 

υγεία.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΖΗΤΑΜΕ να αναλάβετε όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για να 

προστατέψετε το ιατρικό λειτούργημα και να προχωρήσετε σε όλες τις 

νόμιμες ενέργειες για να σταματήσει η παραπληροφόρηση του κοινού 

και να προστατευθεί η δημόσια υγεία.  

Μετά τιμής, 

Το ΔΣ της ΕΔΑΕ 

 


