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ΓΔΝΗΚΟΣΖΣΔ 
«Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο» πιένλ ζα δίλνπλ νη απόθνηηνη ηεο Ηαηξηθήο 
ρνιήο, πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 
πξόγξακκα εηδηθόηεηαο, θαζώο ην ζρεηηθό Πξνζρέδην Νόκνπ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο, πήξε ηελ έγθξηζε ηνπ ΚΔΤ θαη Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
ηόρνο ηνπ Τπνπξγείνπ λα κεησζνύλ νη ηεξάζηηεο Λίζηεο αλακνλήο θαη 
λα ηζρύζεη έλα πην αμηνθξαηηθό ζύζηεκα. 
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο έρνπλ νη θάηνρνη 
άδεηαο Άζθεζεο Ηαηξηθνύ Δπαγγέικαηνο ζηελ Διιάδα θαη ε ζπκκεηνρή 
ζε απηέο δελ απνθιείεη ηελ θαηάιεςε ζέζεο εηδίθεπζεο, κε βάζε ην 
ζύζηεκα ηεο ιίζηαο αλακνλήο. 
Δπίζεο θαζηεξώλεηαη γηα ηνπο εηδηθεπκέλνπο γηαηξνύο ε «πλερηδόκελε 
Ηαηξηθή Δθπαίδεπζε θαη ε πλερηδόκελε Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε». 
Πιένλ νη γηαηξνί ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ εηήζηα πξνγξάκκαηα, ηα 
νπνία ζα θαηαξηίδνληαη από ηηο Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο ησλ Ηαηξηθώλ 
Δηδηθνηήησλ – πνπ ζα «επαληδξπζνύλ κε λέν λνκηθό θαζεζηώο» - , 
ζεκηλάξηα θαη ζπλέδξηα. 
Σν πξνεγνύκελν ζύζηεκα, πξνθαλώο δελ ήηαλ νύηε ζύγρξνλν, νύηε 
θαηάιιειν… Γελ κπνξεί όκσο λα θαηαιάβεη θαλείο, γηα πνην ιόγν κε 
ηόζε βηαζύλε θαη ζε ηέηνηνπο θαηξνύο κπαίλεη έλα λέν θαζεζηώο 
Δηδηθνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, όηαλ πεξηέρεη ηόζεο αζαθείο 
πηπρέο, ελώ αθήλεη «θεξθόπνξηεο», πξνσζώληαο απνθιεηζηηθά ζρεδόλ 
ηα Παλεπηζηήκηα, ζε ξόινπο θπξίαξρνπο, ηε ζηηγκή πνπ εθπαηδεύνπλ 
ίζσο ην 10% πεξίπνπ ησλ πξνο εηδίθεπζε λέσλ γηαηξώλ, ηνλ 
παξαπαίνληα θαη θαθήο πνηόηεηαο Ηδησηηθό Σνκέα θη ελώ 
δηαηπκπαλίδεηαη κε πεξίεξγε ζξαζύηεηα ην θαηά 50% ςαιίδηζκα ησλ 
θιηλώλ λνζειείαο ζηα δεκόζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ, πνπ απνηεινύλ ηα 
θύξηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηεο ρώξαο. Ο πεξηνξηζκόο ηεο ιίζηαο 
αλακνλήο – πνπ θηάλεη σο θαη ηα 11 ρξόληα - θαη ε θαηαλνκή ησλ 
ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πιεζπζκνύ, είλαη 
απιά νη «πξνθάζεηο ελ ακαξηίαηο»… 
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Απηνί μέξνπλ ην γηαηί… Δκείο ζα ηνπο αθήζνπκε λα θάλνπλ έλα άιιν – 
ίζσο θαη ρεηξόηεξν – πείξακα θαη κάιηζηα ζην κέιινλ ηεο Ηαηξηθήο ζηε 
ρώξα; 

ΤΝΘΔΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
Κη _____________‡Ù_ας αρτίσοσμε απ` ηε ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο 
θαη 



πλερηδόκελεο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΚΔΤ, πνπ ζπλεδξίαδε «ελ θξππηώ θαη 
απαξαβίζησ», επί 10κελν πεξίπνπ, πξηλ ρνξεγήζεη ζηελ Οινκέιεηα 
ηνπ ΚΔΤ ην Πιαίζην Αξρώλ ηεο πξόηαζήο ηεο. 
Να κεξηθά ρξήζηκα ζην λα βγάιεηε ζπκπεξάζκαηα ζηαηηζηηθά: 
12 θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ ηεο ρώξαο 
8 πληνληζηέο Γηεπζπληέο ηνπ ΔΤ (κεηαμύ απηώλ θαη ν θ. 
Μαξνπδηάο!!) 
2 εηδηθεπόκελνη γηαηξνί 
Με θνκκαηηθή επηινγή (θαη δε ζέισ αληηξξήζεηο…): 
19 κέιε, ζηειέρε ή κεγαινζηειέρε ηνπ ΠΑΟΚ, όισλ ησλ ηάζεσλ 
θαη απνρξώζεσλ 
3 εθ ηεο ΝΓ (ηεο ηάζεσο Καινθαηξηλνύ θαη κάιηζηα ε θόξε 
ηνπ…Σπραίν; Γε λνκίδσ…) 
Από ηνπο Ηαηξηθνύο πιιόγνπο, επηζήκσο θαλείο… 
Από ηελ Οκνζπνλδία Δλώζεσλ Ννζνθνκεηαθώλ Γηαηξώλ Διιάδαο, ηε 
γλσζηή ΟΔΝΓΔ (ηα κέιε ηεο νπνίαο εθπαηδεύνπλ γηα 25 ζρεδόλ ρξόληα 
ην 90% ησλ εηδηθεπνκέλσλ…), επίζεκα θαλείο… 
Ο πληνληζηήο Γηεπζπληήο θαη κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηεο 
ΟΔΝΓΔ θ. Λανπόδεο, παξαηηήζεθε απ` ηελ αξρή, ρσξίο αληηθαηάζηαζε! 
Όζν γηα ηνπο εηδηθεπόκελνπο –θαηά ηα άιια αμηόινγα παηδηά, 
επηιέρηεθαλ κόλν θαη κόλν …θνκκαηηθά, ζαλ «ηζόληα» ή γηα άιινζη… 

ΗΓΡΤΖ (ή ΔΠΑΝΗΓΡΤΖ;) ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ 
ηνλ νξηζκό ηεο (επαλ-)ίδξπζεο ησλ Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 
βξίζθεηαη ην δνπκί… 
Γξάθεηαη: «…κπνξεί λα νξίδεη ηελ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΟΣΗΣΑ εγγξαθήο ησλ 
ηαηξψλ, πνπ είλαη θάηνρνη ηνπ ηίηινπ (ελλνεί ηεο άδεηαο ) θαη ηε 
ΓΤΝΑΣΟΣΗΣΑ λα απνδέρνληαη ΓΩΡΔΔ ή ΥΟΡΗΓΙΔ»!!! 
Αλ απηό δελ είλαη ε Κεξθόπνξηα «αηαζζαιηώλ»… ή νηθνλνκηθώλ θ.ι.π. 
ζπκθεξόλησλ ηη είλαη; Απιά: έλα Οηθνλνκηθό αιηζβεξίζη θαη κηα 
αληαιιαγή ζπκθεξόλησλ… 
Καη ην ιέσ «κεηά ιόγνπ γλώζεσο», αθνύ ζπκκεηείρα ζηελ 
αλαδηνξγάλσζε κηαο κεγάιεο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο, ζαλ Γεληθόο 
Γξακκαηέαο, επί 8εηία πεξίπνπ, κε επξσπατθή θαη δηεζλή 
εθπξνζώπεζή ηεο, κε θαζηέξσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη κεηεθπαηδεπηηθώλ 
πξνγξακκάησλ, κε δηνξγαλώζεηο ειιεληθώλ θαη επξσπατθώλ 
εθδειώζεσλ, θ.ι.π., πάληα όκσο από ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΕΖΛΟ θαη ΓΗΥΧ 
ΓΧΡΔΔ Ζ ΥΟΡΖΓΗΔ… 
Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο ππήξραλ θαη κάιηζηα πνιύ αμηόινγεο, κε 
κεγάιε πξνζθνξά εθπαίδεπζεο, παξάιιεια θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
γηαηξνύο ηνπ ΔΤ θαη ηνπ ΗΚΑ, αιιά δπζηπρώο δελ ηηο δηαρεηξίδνληαλ ε 
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πξνπεξηγξαθόκελε «θάζηα» θαη δελ είραλ πξόζβαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 
πξνζόδνπο ηνπο… Γηαπηό θαη «επαληδξύνληαη» κ` απηνύο, όκσο… 
Καηαιαβαίλεηε βέβαηα ηη πξόθεηηαη λα γίλεη: Απηνί ζα νξίδνπλ ηνπο 
εθπαηδεπηέο κε πξνζόληα πνπ θσηνγξαθίδνπλ ηα παλεπηζηήκηά ηνπο, 
ηα εθπαηδεπηηθά θέληξα κε ηνπο «απιηθνύο» ηνπο, ζα νξίδνπλ ηελ 
εθπαηδεπηηθή ύιε – ιεο θαη δελ ππήξρε…- , κε ιίγα ιόγηα ζα θάλνπλ ην 
γεληθό θνπκάλην, ζε μέθξαγν ακπέιη, ξίρλνληαο έλα μεξνθόκκαην ζηνπο 
θίινπο θαη παξαηξεράκελνπο πληνληζηέο Γηεπζπληέο (ηξνκάξα ηνπο!) 
ηνπ ΔΤ , πνπ –εθηόο ηνπ θ. Λανπόδε - δελ έρνπλ ην ζάξξνο θαη λα 



βγνπλ λα πνπλ ηελ αιήζεηα ή βνιεύνληαη ή αληαιιάζζνπλ… 
Άζε δε πνπ ε ειιεληθή επαξρία –πιελ ησλ παλεπηζηεκίσλ- δελ κπνξεί 
πηα λα εθπαηδεύζεη… Βιέπεηε γηα ηνπο «θσηηζκέλνπο» θαζεγεηέο – πνπ 
όινη γλσξίδνπκε ην πώο έγηλαλ, πιελ θσηεηλώλ εμαηξέζεσλ – όινη νη 
άιινη γηαηξνί ζηε ρώξα δελ πξέπεη …λα εθπαηδεύνπλ, πεηνύλ ηελ 
πινύζηα θιηληθή εκπεηξία ζην «θαιάζη ησλ αρξήζησλ», νη κνλνθάεδεο 
θη νη αιιειν-επινγνύκελνη… 
Φαληαζηείηε θαηάληηα θη αηπρία, ην λα είζαη λένο γηαηξόο ζηελ Διιάδα 
θαη λα ζεο λα θάλεηο εηδηθόηεηα… Οπζηαζηηθά ζε δηώρλνπλ ζε 
«εζεινληηθή κεηαλάζηεπζε»… 
Οη «πάλζνθνη» ζα έρνπλ θη άιια «παπηθά» δηθαηώκαηα: Θα νξίδνπλ λέεο 
εηδηθόηεηεο (λα ηαρηνπνηνύλ θσηνγξαθηθά ηηο «απιέο» ηνπο… βέβαηα!), 
ζα νξίδνπλ ηνπο θξηηέο (κε δηθά ηνπο θξηηήξηα, «βνπηεγκέλα» ζηελ 
άθξαηε επηζηήκε, βεβαίσο- βεβαίσο…), ζα έρνπλ «ύλνδν» κε 
πξνεδξείν, επηρνξήγεζε απ` ηηο Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο θαη πάιη 
…δσξεέο θαη ρνξεγίεο (άιια θαηαζηήκαηα…), ζα δηακνξθώλνπλ ηελ 
κειινληηθή εζηθή θαη δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηνο (βάδνπλ ην ιύθν λα 
θπιά ηα …πξόβαηα), θ.ι.π. θ.ι.π. έλα δπζθίλεην «θαινζηεκέλν» καγαδί- 
αιαινύκ… 

ΗΓΡΤΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΟΤ ΚΔ..Τ. 
Μειέηεο πνπ αλαζέηεη, πσο θαη γηαηί… Θα ηδξπζνύλ θαη άιιεο θη άιινπ 
είδνπο «δνξπθόξεο εηαηξείεο» γηα λα παίξλνπλ κειέηεο κε αλάζεζε; 
Σν Ηλζηηηνύην ζα έρεη ίδηνπο πόξνπο… αιιά θαη δσξεέο ή ρνξεγίεο… 
Γηαηί; Πνπ είλαη ε πεξίθεκε θξαηηθή επηρνξήγεζε, πνπ ζπλαληάκε ζηελ 
Αγγιία, ζηελ Οιιαλδία, κε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, πνπ κάιηζηα θαηά 
θαηξνύο εθζπγρξνλίδνληαη; 
` απηό ζπκκεηέρνπλ όινη, πιελ απηώλ πνπ εθπαηδεύνπλ ζηελ πξάμε, 
ζπλδηθαιηζηέο παλειιελίσλ θνξέσλ ησλ επηζηεκώλ πγείαο, πνπ νύηε 
από λνζειεία, νύηε από θιηληθή εκπεηξία ζθακπάδνπλ, κπνξνύλ όκσο 
κε ην αδεκίσην ησλ ηδηαίηεξσλ πόξσλ ηνπ ηλζηηηνύηνπ λα 
θαηαζηξώλνπλ πξνγξάκκαηα (επηζηεκνληθά), αιιά θαη λα θάλνπλ 
θνπκάλην ζε πνιιά, όπσο θαη πάιη …ζηελ άκνηξε εζηθή θαη 
δενληνινγία! 
Με ην πξόζρεκα ηεο αλαδόκεζεο θαη ηνπ εθζπγρξνληζκνύ ησλ 
ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ, θηάλνπλ –νη αζεόθνβνη- ζην λα ρηίδνπλ αλώγεηα 
θαη θαηώγεηα, ζηελ πιάηε ησλ δύζηπρσλ εηδηθεπόκελσλ, πνπ 
δηακνξθώλνληαη ζε «επηζηήκνλεο ζθιάβνπο»… 
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ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 
ΠΆΝΣΑ ππήξραλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα θαζεκηά ηαηξηθή 
εηδηθόηεηα, πνπ ηίπνηε δελ είραλ λα δειέςνπλ από αληίζηνηρα 
ακεξηθαληθά ή επξσπατθά… 
Θα αιιάμνπλ ηώξα; Γηαηί άξαγε; 
Καη γηαηί ζπκκεηέρνπλ θπξίσο θαζεγεηέο θαη δε νη εθιεθηνί ηνπ 
θόκκαηνο;;; Πνπ είλαη ε OpenGov, πνπ επαγγειίδνληαλ θαη καο είραλ 
πάξεη ηα κπαιά;; 
Οη θαζεγεηέο Μηράιεο θαη Φηιαιήζεο αλέιαβαλ ηε δηαβνύιεπζε κε ηηο 



Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο (εδώ παξαδέρνληαη πσο ήδε ππάξρνπλ θαη 
κάιηζηα νξγαλσκέλεο, αιιά όρη όπσο ηηο ζέινπλ απηνί νη θύξηνη…), ζε 
πνην πξάγκα; ηηο ρνξεγίεο; 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑ ΛΖΦΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 
Σα Δθπαηδεπηηθά Κέληξα (ΔΚ)– νη Δθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο (ΔΜ), θύξηα 
αλήθνπλ ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ… Οη παλεπηζηεκηαθνί ηη δνπιεηά 
έρνπλ; Γειαδή ζα ιεηηνπξγνύλ κε γηαηξνύο ηνπ ΔΤ, πνπ ζα 
εθπαηδεύνπλ ηνλ ηαηξηθό όριν, ππό ηελ πςειή επίβιεςε ησλ αθεληηθώλ 
ηεο λνήζεσο θη επηζηήκεο;; 
Τπάξρνπλ Παλεπηζηεκηαθά –ακηγώο- λνζνθνκεία; Δθεί λα θάλνπλ ηα 
αθεληηθά… 
Οη γηαηξνί ηνπ ΔΤ θαιύπηνπλ ην 90% ηεο εθπαίδεπζεο, άξα απηνί 
πξέπεη λα απνθαζίδνπλ, θαη πάληα κέζσ ησλ νξγάλσλ ηνπο, δει. ηηο 
θαηά ηόπνπο Δλώζεηο θαη ηελ ΟΔΝΓΔ… Ζ ζπκκεηνρή ησλ 
επηζηεκνληθώλ ελώζεσλ ηνπ ΗΚΑ, ηνπ ΠΟΔΤΠΗΚΑ, αιιά θη νη Ηαηξηθνύ 
ύιινγνη, κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ηα πάληα, όπσο ι.ρ. ζην Ζλσκέλν 
Βαζίιεην… Κάζε άιιε θίλεζε εθιακβάλεηαη εθ ηνπ πνλεξνύ… 
Σα πεξηθεξηθά λνζνθνκεία, δίλνπλ εηδηθόηεηα 2εο επηινγήο; Έηζη 
ηνπιάρηζηνλ αθήλεη ην θείκελν λα ελλνήζνπκε… 
Σα ηδησηηθά λνζνθνκεία κπαίλνπλ γηα πξώηε θνξά ζηνλ θύθιν ηεο 
εθπαίδεπζεο, άξαγε γηαηί;; Πνπ απνζθνπνύλ θαη γηαηί ηνπο ζπκθέξεη λα 
εθπαηδεύνπλ δήζελ; Φηελνί εξγάηεο;; Τπάιιεινη ζηνπο θπξίνπο 
θαζεγεηέο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ` απηά;;; 
Δπηηξνπέο αμηνιόγεζεο ΔΚ-ΔΜ, πξνθαλώο κε παλ-επηζηεκνληθά 
θξηηήξηα… «Ζιίνπ θαεηλώηεξνλ»… 
Σνλ πληνληζηή Δθπαίδεπζεο, ηη ξόιν ηνπ δίλνπλ λα παίδεη; Έρεη 
απνδεκίσζε; Ή ζα παίξλεη ηα ςίρνπια, πνπ ζα κνηξάδνπλ νη θαζεγεηέο; 
Γηαπηό ζα ππάξρνπλ δσξεέο ή ρνξεγίεο; Καη ην θξάηνο, κε ηε δσξεάλ 
παηδεία, πνπ βξίζθεηαη θαη θξπθνθπηηά: 
Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο εηδηθεπνκέλσλ εμαξηάηαη από ηηο λνζνθνκεηαθέο 
θιίλεο… Ση ζα γίλεη κεηά ηελ θαηά 50% πεξηθνπή ηνπο;; Άξα πάλε γηα 
ζπλνιηθή κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ εηδηθεπόκελσλ, πνπ ζεκαίλεη πσο ζα 
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ππάξρνπλ γηαηξνί πιεβείνη (θαιύηεξα ζθιάβνη), ρσξίο εηδηθόηεηα (δει. 
άλεξγνη, θαη` επίθαζηλ γηαηξνί…), πνπ δε ζα κπνξνύλ (κε ηνλ ΔΟΠΤΤ) 
νύηε ην επάγγεικα λα εμαζθήζνπλ… 

Ζζηθό δίδαγκα (πνπ κνηάδεη λα κελ ην γλσξίδεη ε επηηξνπή): 
Γηαηξό, πνπ ηνπ ζηεξείο ηε δπλαηόηεηα λα θάλεη εηδηθόηεηα - κε 
άκεζν ή έκκεζν ηξόπν - νπζηαζηηθά ηζνδπλακεί κε ηελ απόιπηε 
θνηλσληθή - επαγγεικαηηθή θη νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή ηνπ. Σα 
ππόινηπα είλαη γηα όπνηνλ αληηιακβάλεηαη, εθ ησλ έζσ, ηη ζα ζπκβεί… 

ΔΝΑΡΞΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ – ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 
Σν ΑΠΟΛΤΣΟ …ράνο θη αιαινύκ… Να ζαο πσ, πσο ην θαηάιαβα; 
αο αθήλσ ινηπόλ ζηηο παξαηεξήζεηο ελόο λεαξνύ εηδηθεπόκελνπ, πνπ 
θαηάιαβε ηη ηνλ πεξηκέλεη: 

«Έλαξμε εθπαίδεπζεο γηα ηε ιήςε εηδηθόηεηαο. πγλώκε γηα ην αλ 
ηα παξαθάησ απνθηήζνπλ έλα πην ιπξηθό ηόλν, αιιά ίζσο απηό ην 
άξζξν είλαη ε πξαγκαηηθά ρεηξόηεξε ηδέα, πνπ έρεη έξζεη πνηέ ζε 
πκβνύιην. ηελ αξρή νξηνζεηεί έλα κηθηό ζύζηεκα. Γειαδή ε 



επηηξνπή πξνζπαζεί λα κελ “πεηάμεη ζηνλ δξφκν” όζνπο έρνπλ 
γξαθηεί ζε ιίζηεο αιιά λα παξνπζηάζεη ην εγρείξεκα σο “νκαιή 
κεηάβαζε”. νη ζέζεηο πνπ θελψλνληαη , κε έλαξμε ην ηειεπηαίν 
εμάκελν πξηλ ηελ δηνξγάλσζε ησλ πξψησλ παλειιαδηθψλ 
εμεηάζεσλ, δηαηίζεληαη ζηα δχν ζπζηήκαηα κε ηελ εμήο αθνινπζία: 
Η 1ε ζηε ιίζηα Η 2ε ζηηο εμεηάζεηο Η 3ε ζηε ιίζηα Η 4ε θαη 5ε ζηηο 
εμεηάζεηο Η 6ε ζηε ιίζηα Η 7ε, 8ε, 9ε ζηηο εμεηάζεηο, ε 10ε ζηε 
ιίζηα, ε 11ε,12ε,13ε,14ε ζηηο εμεηάζεηο, ε 15ε ζηε ιίζηα… Απφ ηελ 
16ε ζέζε θαη κεηά αθνινπζείηαη ε ίδηα αλαινγία 4 ζέζεσλ γηα 
εμεηάζεηο θαη 1 γηα ηε ιίζηα. ε θάζε ΔΚ ην ζχζηεκα ηεο ιίζηαο 
παχεη κε ηελ πξψηε ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζέζεψλ ηνπ.” Απφ ηα 
παξαπάλσ είλαη ζαθέο φηη αλ ιφγνπ ράξε θάπνηνο είλαη 
γξακκέλνο ζε κηα ιίζηα 10 αηφκσλ θαη είλαη ην λνχκεξν 5 
(αλεμάξηεηα πφζν θαηξφ πεξηκέλεη) ζα δψζεη θαη απηφο εμεηάζεηο. 
Γηαηί ν πξψηνο ηεο ιίζηαο ζα κπεη (-9), ν δεχηεξνο ζα είλαη κε 
εμεηάζεηο (-8), ν ηξίηνο ζα είλαη ν λπλ δεχηεξνο ηεο ιίζηαο (-7), νη 
ζέζεηο ηνπ ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ ζα είλαη απφ εμεηάζεηο (-5), ν 
έθηνο ζα είλαη ν λπλ ηξίηνο ζηελ ιίζηα , νη ζέζεηο 7,8,9 ζα πάλε ζε 
απηνχο πνπ έδσζαλ εμεηάζεηο θαη ηέινο ν λπλ ηέηαξηνο ζηελ ιίζηα 
ζα πάξεη ηελ δέθαηε θαη ηειεπηαία ζέζε. 
Αλ ηψξα ζε απηφ πξνζηεζεί φηη ην “κηθηφ ζχζηεκα” ζα γίλεη κφλν 
κηα θνξά (εθ‟ άπαμ ράξε ζην παξαπάλσ ζεκείν 4) θαη φηη είλαη 
ζαθέο φηη ζα κεησζνχλ νη ζέζεηο…θακία κα θακία ζέζε εηδηθφηεηαο 
- φπσο ηελ γλσξίδεη ν κέζνο εηδηθεπφκελνο κέρξη ζήκεξα - δελ ζα 
είλαη “αζθαιήο”. Μφλν ίζσο ε πξψηε θαη ε δεχηεξε ζέζε ζε θάζε 
ιίζηα. Σν ρεηξφηεξν φκσο είλαη ε χιε. Γηαηί ζε αλζξψπνπο πνπ 
έρεηο εμεηδηθεχζεη, μαθληθά ηνπο δεηάο λα απαληήζνπλ, σο 
ηειεηφθνηηνη, ζ` εξσηήζεηο ηζηνινγίαο θαη βηνρεκείαο… Πηζαλά 
αγλννχλ ζηελ επηηξνπή, φηη ε κλήκε είλαη ζ` άκεζε ζπλάξηεζε κε 
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ηελ επαθή κε ην αληηθείκελν. Όπσο πηζαλά αγλννχλ, φηη ε 
εηδηθφηεηα είλαη πξνπαξαζθεπή γηα ην επάγγεικα θη φρη γηα 
αθαδεκατθή θαξηέξα. Γηαηί πσο λα ην θάλνπκε, ζ` έλαλ 
ηαηξνδηθαζηή ηα Πξνθιεηά Γπλακηθά δελ είλαη ηεο αξκνδηφηεηαο 
ηνπ!!!... “5 Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε ιίζηεο ησλ 
πθηζηακέλσλ Δ.Μ ηεο θχξηαο εηδηθφηεηαο θαηά ηελ πξψηε εκέξα 
ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ 
ζπζηήκαηνο ησλ Παλειιαδηθψλ εμεηάζεσλ ,φπνηε ζπκκεηέρνπλ ζε 
απηέο, πξηκνδνηνχληαη κε 1 κφξην γηα θάζε εμάκελν 
απνδεδεηγκέλεο αλακνλήο κε κέγηζην ηα 10.” Παξαθαιψ δψζηε 
ιίγε έκθαζε ζηελ ιέμε θιεηδί “γηα ηελ πξψηε εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο” » (ΗΛΙΑ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΤΛΟ, Δηδηθεπφκελνο ΩΡΛ) 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ - ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΔ & 
ΠΟΙΝΙΚΔ ΚΤΡΩΔΙ 
Δπφκελν ήηαλ, ελψ νξίδνληαη δηαδηθαζηηθά θαη πεηζαξρηθά ζέκαηα, 
πνπζελά δελ ππάξρεη ε παξακηθξή πξφβιεςε „ε αλαθνξά 



πξνθεηκέλνπ γηα άηνκα κε εηδηθέο δεμηφηεηεο… . Σίπνηα !!!. Όινη 
είκαζηε ιεπθνί, έρνπκε κέηξην αλάζηεκα θαη κηιάκε άξηζηα αγγιηθά 
!!! Κη απηφ ην θείκελν ην `γξαςαλ νη «επηθαλέζηεξνη» ησλ Διιήλσλ 
Γηαηξψλ θαη Πλεπκαηηθψλ Σαγψλ, πνπ ην κφλν πνπ ηνπο ελδηέθεξε 
ήηαλ κφλν λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ εαπηφ θαη ηελ παξέα ηνπο… 
Δπίζεο, ζηηο παλειιήληεο εμεηάζεηο ζπκκεηέρνπλ φινη, αθφκα θη 
άηνκα, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη κφλν ηκήκα απφ ην β΄ κέξνο ηεο 
εηδηθφηεηαο... Αθφκα θαη ζηηο παλειιήληεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, 
αλ δελ πέξλαγεο ζηελ Ιαηξηθή ρνιή θαη πέξλαγεο ζε άιιε ρνιή, 
δελ ζνπ αθαηξνχζε θαλείο ην δηθαίσκα (νχηε θαη ηψξα) λα 
μαλαδψζεηο Παλειιήληεο, ρσξίο λα απαηηεί πξψηα ηελ δηαγξαθή 
ζνπ απφ ηελ ρνιή πνπ πέηπρεο: ην δηθφ ηνπο «καγαδάθη», αλ 
παξαηηεζεί θάπνηνο, ηφηε ράλεη ηηο επφκελεο εμεηάζεηο θαη κεηά 
απφ έλα ρξφλν κπνξεί πιένλ λα μαλαδψζεη, δει. σκά ηνπ ιέλε, 
«ζχξε αιινχ, θχγε απ` ηε ρψξα»… 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΙΓΙΚΔΤΟΜΔΝΟΤ 
Δλψ ζηελ αξρή ην άξζξν κηιά γηα έλα βηβιίν –νπζηαζηηθά- 
δηαγσγήο ηνπ εηδηθεπνκέλνπ, πνπ δηθαηνχηαη λα γλσξίδεη ηη 
γξάθνπλ γη` απηφλ νη εθπαηδεπηέο ηνπ, έξρεηαη ε ηξνκνθξαηία:ηελ 
6 παξάγξαθν δηαηππψλεηαη ε άπνςε πσο “ν εηδηθεπφκελνο είλαη 
αλαιψζηκν είδνο”, θαη ηνχην πξαγκαηηθά εκθαλίδεηαη ζ` φιν ηνπ 
ην κεγαιείν: «Με αηηηνινγεκέλε, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο (Πνηνπο 
άξαγε;) θαη νκφθσλε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Δθπαίδεπζεο πνπ 
ιακβάλεηαη πξηλ ην ήκηζπ ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εθπαίδεπζεο, 
είλαη δπλαηφλ λα ζπζηαζεί ζε εηδηθεπφκελν ε αιιαγή εηδηθφηεηαο. 
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Δπί ελζηάζεψο ηνπ κπνξεί θαη πάιη νκφθσλα λα απνθαζηζζεί ε 
δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εηδηθεπφκελνπ. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, επί θαηαιήςεσο λέαο ζέζεο ζε άιιε εηδηθφηεηα απφ 
ηνλ εηδηθεπφκελν απηή είλαη εμ αξρήο έκκηζζε.” Γειαδή ην 
ζπκβνχιην απηφ, γηα κε θαζνξηζκέλνπο “ζνβαξνχο ιφγνπο” 
κπνξεί 

λα ζνπ επηβάιιεη λ` αιιάμεηο εηδηθφηεηα. Αιιά (ζ` επηβεβαίσζε ηεο 

πξαγκαηηθήο ηδέαο, πνπ έρεη ε Δπηηξνπή γηα ηνπο εηδηθεπφκελνπο) 

κπνξεί 
λα ζνπ επηβάιιεη ηε δηαθνπή ηεο εηδηθφηεηαο !!! Αλ απηφ δελ είλαη 

«σκή 

θαηάιπζε θάζε ζπληαγκαηηθνχ δηθαηψκαηνο απηνπξνζδηνξηζκνχ», 
ηφηε ηη 

είλαη !!! Η πξνζσπηθή ειεπζεξία, σο δπλαηφηεηα απηνθαζνξηζκνχ 

θαη 

απηνδηάζεζεο, πνπ επηηξέπεη ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, 
κάιινλ γηα ηνπο θπξίνπο απηνχο… αλήθεη ζηε ζθαίξα ηεο πην 
άγλσζηεο 



(γη` απηνχο) θαληαζίαο... Μα νη άλζξσπνη γηαηί λα ελδηαθεξζνχλ 

γηα 
ηνπο εηδηθεπφκελνπο, ηα ζπκθέξνληά ηνπο θνίηαμαλ λα 
πεξηθξνπξήζνπλ θαη …πάηεζαλ φινπο ηνπο άιινπο!!! Σν 
αθνχζαηε απηφ θε Γηαλλφπνπιε θαη θε Γηαθνπκάην;;; 
Σα άξζξα 10 & 11 δελ αμίδνπλ λα ζρνιηαζζνχλ… 

Δπίινγνο: Κάιεζκα γηα δξάζε. 
Αμηφηηκνη θχξηνη ηεο ελ ιφγσ θαη θάζε ελ ιφγσ Δπηηξνπήο, εζείο 

πνπ 

«δηυιίδεηε ηνλ θψλσπα θαη θαηαπίλεηε ηελ θάκειν», πξέπεη λα 

κάζεηε, 
πσο φζα ραξηηά ή ληηεξέζηα αληαιιάδεηε κεηαμχ ζαο, «δάζθαινη» 
δελ 

γίλεζηε… Δίλαη ηεξή ε ιέμε «δάζθαινο», είλαη ηεξή ε ζρέζε 

«δάζθαινπ – 
καζεηή», πνπ ηδηαίηεξα εμπκλήζεθε απ` ηνπο πξνγφλνπο καο, θη 

εζείο δελ 

αμησζήθαηε λα ηελ θαηαλνήζεηε… Όηη θείκελα θαη λα γξάςεηε, 
«δάζθαινη» 
δελ γίλεζηε, επεηδή δελ επηιέγεηε ηνπο «καζεηέο» ζαο ζαλ 

ειεχζεξνπο 

αλζξψπνπο, κ` ειεχζεξε βνχιεζε, αιιά κε δνπιηθή ζπκπεξηθνξά 

έλαληη 

πκψλ… Η κφλε ιχζε, γηα ην επαίζρπλην απηφ πξνζρέδην λφκνπ, 
είλαη λα 

κπεη ΑΜΔΑ θαη πνιχ βαζηά ζε θάπνην ζπξηάξη!! Με ηνικήζεηε λα 

ην 
πξαγκαηνπνηήζεηε!! 

Αθφκα θη ππέξ ησλ εμεηάζεσλ λα είλαη θάπνηνο, φπσο άιισζηε θη 

ν 

ππνθαηλφκελνο, δελ κπνξεί λα κελ βιέπεη φηη ν ζηφρνο είλαη ε 

εμφλησζε 

θάζε πξννπηηθήο ηνπ κέζνπ εηδηθεπφκελνπ, ηνπ κέζνπ ειεχζεξνπ 

λένπ 

γηαηξνχ, κε ην θάζκα ηεο εμαζιίσζεο, πνπ ηνπ ράξηζε ε 

Κπβέξλεζε 

Μεησκέλεο Δζληθήο Αληίιεςεο, ηελ νπνία –αιιά θαη θάζε άιιε 

παξφκνηα- 
επηιέμαηε θαη ζέιεηε λα ππεξεηήζεηε, γηαηί απιά ηα ζπκθέξνληά 

ζαο 

ζπκπιένπλ… Αλ ζέιαηε λα επηιέμεηε κειινληηθά ειεχζεξα 

πλεχκαηα θαη 

δηάλνηεο, ζα έπξεπε λα δίλαηε έλαλ ηθαλφ ρξφλν πξψηεο 

εθαξκνγήο, ι.ρ. 



κεηά 6εηία, ψζηε λα κπνξέζεη απηφο, πνπ ζέιεη λα δηαιέμεη λα γίλεη 

γηαηξφο, λα γλσξίδεη απφ πξηλ ηη ηνλ πεξηκέλεη. 

Αλ πάιη ζέιεηε –φπσο δηαθαίλεηαη - , λα δεκηνπξγείζηε “αηξάπεο- 

πληνληζηέο” θη Δπηηξνπέο - κε πξφζρεκα ηελ θαιή εθπαίδεπζε - 
αιιά ζηελ 
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νπζία εμππεξέηεζε δηθψλ ζαο νηθνλνκηθψλ πξνζνδίσλ, ζα 

κπνξνχζαηε λα 
θάλεηε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ ηελ παξαθνινχζεζε Διιεληθψλ 
θαη 

Γηεζλψλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ... Κη νη κελ γφλνη ησλ 

εχπνξσλ 

νηθνγελεηψλ, κάιινλ κε ην δηθφ ζαο ηεξαηνχξγεκα, ζα πάξνπλ ηνλ 

δξφκν 

κεηαλαζηεχνληαο αλαγθαζηηθά γηα «θάπνηα ζνβαξή θη 

επλνκνχκελε 

βφξεηα ρψξα», νη δε άιινη ζ` αιιάμνπλ επάγγεικα… Σφζν απιά 

θαη 
ηφζν θαηαζηξνθηθά… 
Όζν γηα ην πεξίθεκν Τπνπξγείν Αληη-πγείαο ηη κπνξεί θάπνηνο λα 
πεη; Γηα ηνλ νδνζηξσηήξα ή νιεηήξα θχξην Τπνπξγφ; Μέρξη ηψξα 
δηψρλεη εηδηθεπκέλνπο γηαηξνχο ζε αλαγθαζηηθή κεηαλάζηεπζε, 
ηψξα ζα δηψρλεη θαη θάζε ειπίδα…πνπ ε ρψξα ζα γελλήζεη ζηνλ 
ηνκέα ηεο πγείαο… Αληί λα θιείλεη λνζνθνκεία θαη λα θαηαξγεί θιίλεο, 
ζπλεπψο θαη ζέζεηο εηδηθεπνκέλσλ, αο ηεξήζεη ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 
γηα 4 εθεκεξίεο ηνλ κήλα, γηα ηελ νπνία θη έρεη ήδε ε ρψξα θαηαδηθαζηεί 
θαη πιεξψλεη γηαπηφ, γηα λα δεη κε ηα κάηηα ηνπ θη φρη λα πιεξνθνξείηαη 
απιά απφ ηνπο εηδηθνχο, ζαλ ηνλ πνιιή θ. Μφζηαιν ή ηνλ θ. Μαξνπδηά, 
ι.ρ., πφζν κεγάιε αλάγθε ππάξρεη ζε εηδηθεπφκελνπο λένπο γηαηξνχο… 
Όινη εκείο νη παιηφηεξνη πεξάζακε απ` εθεί θαη γλσξίδνπκε πφζν θαη 
πσο εξγάδνληαη, γηαπηφ θαη ηνπο έρνπκε αγθαιηάζεη – κε φια ηα επί 
κέξνπο πξνβιήκαηα – ζηηο ελψζεηο θαη ζηελ Οκνζπνλδία καο, ζαλ 
ηζφηηκα κ` εκάο κέιε… Γηαηί ζηνπ «θαζίδε ην θεθάιη», κε 9 θαη 10 
εθεκεξίεο ην κήλα, κε νινήκεξν ηξέμηκν θη άγρνο, είλαη εχθνιν λα 
γξάθνληαη ζεσξίεο απφ ηνπο δηαλννχκελνπο θχξηνπο ηεο Δπηηξνπήο 
ησλ Νέν-ζνθψλ. Αιιά κφλν πνπ δελ ηηο θάλνπλ απηνί, κφλν πνπ 

μέραζαλ ή κφλν –απιά- δελ ηηο πέξαζαλ, ζαλ “νη εθιεθηνί”, πηζαλά 
γφλνη θαζεγεηψλ ή κεγαινγηαηξψλ, πνπ ζπρλά παξνπζηάδνληαη 
ζηηο 

θαθεηέξηεο ηνπ Κνισλαθίνπ θαη ζηα ζπλέδξηα, ζαλ κεγάινη θη 

επίδνμνη 

ηαηξνί θαη πνιιά ππνζρφκελνη – πνιχθεξλνη - λένη. 
ΤΓ. Πξαγκαηηθά επραξηζηψ ηνλ ζπλάδειθν θ. Γηνβαλφπνπιν, γηα ην 
εμαηξεηηθά αλαιπηηθφ ηνπ ζεκείσκα, ζαλ κηα πξνζέγγηζε, απ` απηέο πνπ 
πξνβάιινληαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ ΑΚΡΟΠΟΛ ή ηνπ ΠΟΡΣΙΓΚ ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ `70… Σφηε πνπ δελ είκαζηε ραιίθεδεο, αιιά κεξηθνί εμ 
εκψλ νλεηξεχνληαλ λα γίλνπλ ραιίθεδεο, ζηε ζέζε ησλ ραιίθεδσλ, πνπ 



ηφηε γθξέκηδαλ… Αιιά «κεδέλα πξν ηνπ ηέινπο καθάξηδε» ή επί ην 
ιατθφηεξνλ «ε αριάδα πίζσ έρεη ην θνηζάλη»… Μεηά ηηο κεγαιεηψδεηο 

ζπγθεληξψζεηο, ηη κέιιεη γελέζζαη; Αο ηνικήζνπλ…__ 


