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Γιατί «μνήμερ»;
Η ζεκεξηλή εηθόλα καο γπξλάεη πίζσ ζηελ κεηαπνιεκηθή πεξίνδν. Σόηε πνπ ν αλζόο ηεο ειιεληθήο
λενιαίαο ζπλσζηίδνληαλ ζηα ηξαίλα θαη ζηα πινία γηα λα βξεη δνπιεηά θαη επηβίσζε ζηε Γύζε, θεύγνληαο
από κηα ρώξα δηαιπκέλε από ηνλ πόιεκν θαη ην κεηεκθπιηαθό θξάηνο ηεο κηδέξηαο, ηεο εμάξηεζεο θαη ησλ
δηώμεσλ.
ήκεξα, θνληά 200.000 λένη επί ην πιείζηνλ, πςειήο εμεηδίθεπζεο επηζηήκνλεο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο,
έρνπλ κεηαλαζηεύζεη πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπλ ηελ αλεξγία θαη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο δνπιεηάο. Έρεη ιάβεη
θαη όλνκα απηό ην θνηλσληθό θαηλόκελν: Generation G. Γηαηξνί ζηε Γεξκαλία, αθαδεκατθνί ζηε Μεγάιε
Βξεηαλία, θαηαζηεκαηάξρεο ζηελ Ακεξηθή: ν απνδεθαηηζκόο ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ ίζσο είλαη ην πην
νιέζξην ππνπξντόλ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο πνπ έρεη πιήμεη ηε ρώξα από ηελ αξρή ηεο ύθεζεο.
Πξόθεηηαη γηα θνκκάηη-ηκήκα ελόο άιινπ, πην καδηθνύ κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ πνπ «ρηππάεη» ηε λέα
γεληά ηεο Δπξώπεο, ηε Generation E, όπσο Έμνδνο…
Λίγο γι αςτή την …παπούσα μνήμη:

Νένη ηεο Δμόδνπ: Σνπο ζπλαληάο ζε δηαδηθηπαθέο νκάδεο θαη θόξνπκ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη
ζπκβνπιέο.

Σνπο ζπλαληάο ζηηο πύιεο επηβίβαζεο ησλ αεξνδξνκίσλ κε ην πην νηθνλνκηθό εηζηηήξην ζην ρέξη.
Μνηξάδνληαη θσηνγξαθίεο από λέεο πόιεηο ζηα θνηλσληθά δίθηπα. Καηά εθαηνληάδεο ρηιηάδεο
κεηαλαζηεύνπλ θάζε ρξόλν κε ζηόρν κηα άιιε δσή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Πξόθεηηαη γηα λένπο, πνιίηεο ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ κε κηα βαιίηζα ζην ρέξη αθήλνπλ ηε
ρώξα ηνπο πξνο αλαδήηεζε εξγαζηαθνύ κέιινληνο εληόο ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο, αιιά θαη εθηόο. Κάπνηνη
από απηνύο ζα απνηειέζνπλ ζε κειέηεο ηελ «δηαξξνή εγθεθάισλ», ηελ «εμαγσγή επθπΐαο» ή ηε «δηαξξνή
ηαιέλησλ» ελώ άιινη ζα είλαη απιά απηνί πνπ ζύκθσλα κε ηελ ππνπξγό Δξγαζίαο ηεο Ιζπαλίαο
δεκηνπξγνύλ ηε «δηεζλή θηλεηηθόηεηα».
Πνιινί από απηνύο μεθίλεζαλ από ηελ Ιζπαλία, όπνπ ε αλεξγία ησλ λέσλ αγγίδεη ην 53,8%,
ηελ Πνξηνγαιία όπνπ αληίζηνηρα ην 36% ησλ λέσλ δελ βξίζθεη εξγαζία, ηελ Ιηαιία ηνπ 43,7% ησλ λέσλ
αλέξγσλ θαη θπζηθά ηελ Διιάδα, όπνπ ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ
2014 ην πνζνζηό αλεξγίαο ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-24 εηώλ πξνζέγγηζε ην 56,7% θαη είλαη ην κεγαιύηεξν
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
Απηή είλαη ινηπόλ ε Generation E, ε λέα γεληά ησλ επξσπαίσλ «expats», ησλ εθπαηξηδόκελσλ δειαδή, ησλ
απόδεκσλ από ηηο ρώξεο ηεο θξίζεο όπνπ ην κέιινλ ηνπο δηαγξάθεηαη αβέβαην.
ηελ Διιάδα, όπνπ πεξηζζόηεξνη από έλαο ζηνπο δύν λένπο είλαη άλεξγνη, νη εθηηκήζεηο γηα ηε
κεηαλάζηεπζε βαζίδνληαη ζε ζηνηρεία πνπ παξακέλνπλ απνζπαζκαηηθά. Άιισζηε ε απάληεζε ηεο
Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο ζε εξώηεζε ηνπ #GenerationE (ηεο δνκήο πνπ ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία γη απηό
ην θαηλόκελν) ήηαλ πσο δελ δηαζέηεη ζηνηρεία γηα ηηο ξνέο κεηαλάζηεπζεο ησλ ειιήλσλ πνιηηώλ ζην
εμσηεξηθό.
Η θαηαγξαθή εληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γίλεηαη κεξηθώο κε ζηνηρεία όπσο απηά ηεο ηαηηζηηθήο
Τπεξεζίαο ηεο Γεξκαλίαο πνπ αλαθέξνπλ πσο ην 2013 29.130 Έιιελεο εγγξάθεθαλ ζην κεηξών
αιινδαπώλ ηεο ρώξαο. Από απηνύο νη 16.252 ήηαλ κεηαμύ 20 θαη 45 εηώλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ηα ζηνηρεία ηεο
Eurostat αλαθέξνπλ ηνλ πιεζπζκό πνπ εγθαηέιεηςε ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξόληα, ρσξίο όκσο λα
ζπκπεξηιακβάλνπλ ζε απηόλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο.

Γιατί αποανάπτςξηρ;

Πξόζθαηε έξεπλα ηεο Κάπα Research έδεημε όηη επηά ζηνπο δέθα έιιελεο απνθνίηνπο επηζπκνύλ λα θύγνπλ
ζην εμσηεξηθό γηα λα εξγαζηνύλ, ελώ έλαο ζηνπο δέθα ήδε ςάρλεη γηα δνπιεηά ζε άιιε ρώξα ή πξνζπαζεί
λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην εμσηεξηθό γηα λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε άιιεο αγνξέο εξγαζίαο.
ηνηρεία γηα ηε θπγή ησλ ειιήλσλ επηζηεκόλσλ ζπγθεληξώλνπλ θαη επαγγεικαηηθνί ζύιινγνη, όπσο ν
Ιαηξηθόο ύιινγνο Αζελώλ ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ζρεδόλ 6.000 γηαηξνί κεηαλάζηεπζαλ από ην 2009 έσο
θαη ην 2013. H ίδηα αλνδηθή πνξεία θαηαγξάθεηαη θαη ην α΄ εμάκελν ηνπ 2014, θαζώο είραλ εθδνζεί κόλν
από ηνλ Iαηξηθό ύιινγν Aζελώλ 830 πηζηνπνηεηηθά γηα ην εμσηεξηθό (πεγή: Ηκεξεζία). Καη δελ είλαη
κόλν νη πηπρηνύρνη πνπ αλαδεηνύλ εξγαζία θαη κέιινλ έμσ από ηα ειιεληθά ζύλνξα.

Απ’ απηνύο, όπσο είπακε αξθεηέο ρηιηάδεο είλαη γηαηξνί. Νένη γηαηξνί. Πνπ πξόζθαηα ζην θξαηίδην ηεο Β.
Ρελαλίαο-Βεζηθαιίαο έθηηαμαλ ην ζύιινγν Διιήλσλ γηαηξώλ «Γέλεζηο» θαη καο πιεξνθνξνύλ πσο ηνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 2014 νη Έιιελεο κεηαλάζηεο γηαηξνί έρνπλ θηάζεη ηνπο 3.500… Άιινη ηόζνη
ππνινγίδνληαη θαη ζηε Μ. Βξεηαλία…

Αο δνύκε ιίγα ζηνηρεία από ηνλ Ιαηξηθό ύιινγν Πάηξαο θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Ιαηξηθνύ Σκήκαηνο ηνπ
παλ/κίνπ καο:

ΔΣΗ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ΙΠ: Αξ.
Πηζηνπνηεηηθώλ
γηα εμσηεξηθό
48
55
45
56
62
70
134
151
98
86
37

Ιαηξηθό Σκήκα
Παλ/κίνπ Παηξώλ
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Απόθνηηνη
138
141
171
201
155
127
119
140
114
47

Βιέπνπκε πόζνη γηαηξνί ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ ΙΠ έθαλαλ «ηα ραξηηά» ηνπο γηα ην εμσηεξηθό, ηδίσο ζην peak
ηεο θξίζεο. Δίλαη νη πεξηζζόηεξνη λένη γηαηξνί, απόθνηηνη ηεο Ιαηξηθήο Παηξώλ πνπ δε δηνρεηεύνληαη πηα
ζηα αγξνηηθά ηαηξεία ή ζηηο ζέζεηο γηα εηδηθόηεηα. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη πάιαη πνηέ αλακνλέο ησλ 3-4-5-8
εηώλ γηα εηδηθόηεηα ζε πεξηδήηεηεο θιηληθέο ή ηκήκαηα έρνπλ θαηαιήμεη ζε θελέο ζέζεηο θαη κεδέλ
αλακνλή.
Οη 71000 γηαηξνί ζηε ρώξα ην 2007 έρνπλ θηάζεη ηνπο 62000 ην 2015. Καη νη 24000 απ’ απηνύο είλαη
αθξνβνιηζκέλνη ζηα όξηα ηνπ Ιαηξηθνύ πιιόγνπ Αζελώλ. Οη θαηαλνκή δε ησλ εηδηθνηήησλ, δείρλεη ηελ
αθξαία έιιεηςε ηνπ ζηνηρεηώδνπο πξνγξακκαηηζκνύ, ηελ ηδησηηθόηεηα ησλ ζηόρσλ, ηελ απζαηξεζία ηνπ
ζπζηήκαηνο επηινγήο θάιπςεο ησλ απαξαίηεησλ πγεηνλνκηθώλ αλαγθώλ ηεο θνηλόηεηαο, ηε δηαρξνληθή
αδηαθνξία ηεο πνιηηείαο λα θαηαπηαζηεί κε ηε ρεηξνβνκβίδα πνπ ήδε έρεη απαζθαιηζηεί.
Από ην 2010 πξαθηηθά έρνπλ –κλεκνληαθά- απαγνξεπηεί νη πξνζιήςεηο γηαηξώλ ζην ΔΤ. ην δηάζηεκα
2011-2012 νη ζπληαμηνδνηήζεηο θαη απνρσξήζεηο γηαηξώλ από ην ΔΤ αλήιζαλ ζηηο 1453 θαη ζην 2013
πάλσ από 800. Σαπηόρξνλα, γηα 953 γηαηξνύο ΔΤ είραλ νινθιεξσζεί νη θξίζεηο θαη εθθξεκνύζαλ γηα 1400
ζέζεηο αιιά δελ θαιύπηνληαη αθόκε.
Μέζα ζε απηά ηα ηεξάζηηα θελά ελόο ζπζηήκαηνο πνπ γεξάζθεη –θαη αδεηάδεη- ξαγδαία, ην «λέν» αίκα πνπ
ζα ην αλαδσνγνλνύζε δηνρεηεύεηαη ζηε Γεξκαλία, ηε Μ. Βξεηαλία, ηε νπεδία, ηελ Οιιαλδία, ην Βέιγην,
ηελ Ιηαιία, ηε Γαλία, ηε Γαιιία, ηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία, ηηο ΗΠΑ, ηελ Κύπξν, κέρξη ηελ Απζηξαιία, ην
Νηνπκπάτ, ηε ανπδηθή Αξαβία, ηελ Σνπξθία, ηα Ηλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην Ακπνύ Νηάκπη....
Γελ είλαη κόλν ή έιιεηςε εξγαζηαθήο πξννπηηθήο πνπ δηώρλεη ηνλ έιιελα γηαηξό από ηε ρώξα ηνπ. Η
δηάιπζε ηνπ θνηλσληθνύ θξάηνπο θαη ηνπ ΔΤ θαη’ επέθηαζε, έρεη νδεγήζεη λα αλαδεηρζνύλ όιεο νη
αδπλακίεο πνπ θαιύπηνληαλ θάησ από ην ραιί γηα δεθαεηίεο. Η ιεηςή θαη κεη’ εκπνδίσλ εθπαίδεπζε θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο εηδηθόηεηαο. Η δηεπζπληηθή/θαζεγεηηθή απζεληία θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ γελλνύληαη απ’
απηή. Η εκπινθή ηνπ εηδηθεπόκελνπ κε αιιόηξηα θαζήθνληα. Οη ρακειέο απνιαβέο. Η ςπρηθή θαη
ζσκαηηθή εμάληιεζε από ην θόξην εξγαζίαο. Η έιιεηςε πνηόηεηαο δσήο. Η αλαμηνπηζηία ηεο πνιηηείαο ζε
ζρέζε κε ηηο ππνρξεώζεηο ηεο. Η λνκηθή αλαζθάιεηα. Σν βέβαην κέιινλ, ελ ηέιεη…

Τπνινγίδεηαη πσο γηα λα παξαρζεί έλαο γηαηξόο από ειιεληθό παλ/κην θνζηίδεη ζην θνξνινγνύκελν 80.000
κε 100.000 επξώ, ρώξηα ηα έμνδα ηεο νηθνγέλεηαο. Άξα ινηπόλ, ην θησρό ειιεληθό δεκόζην παξάγεη ηαηξηθό
δπλακηθό πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ δσξεάλ νη πξνεγκέλεο ρώξεο. Κάηη αληίζηνηρν ζα κπνξνύζε λα εηπσζεί θαη
γηα όινπο ηνπο επηζηήκνλεο πνπ παξάγνληαη από ην ειιεληθό παλ/κην ηα ηειεπηαία 40 ρξόληα γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ αρξεσζηήησο ζηελ αιινδαπή (πρ. κεραληθνί). Δίλαη έλαο επξσπατθόο θαηακεξηζκόο πνπ

έρεη γίλεη απνδεθηόο από ηελ ειιεληθή πνιηηεία, ζηε βάζε ηεο αλαπαξαγσγήο ηεο κηθξναζηηθήο αληίιεςεο
ηνπ κέζνπ αζηηθνύ ή πξνιεηαξηαθνύ λνηθνθπξηνύ πνπ θαιιηεξγήζεθε κε ζθνπό λα νδεγήζεη
αδηακαξηύξεηα ζηνλ θαηξό ηεο θξίζεο ην δπλακηθό πνπ δε κπνξεί λα απνξξνθεζεί ζηε ρώξα, έμσ απ΄ απηή.
Η πνξεία πνπ παξαθνινπζνύκε ζήκεξα, δελ νδεγεί ζηελ ππαλάπηπμε. Ο όξνο από-αλάπηπμε είλαη πην
δόθηκνο. Οξίδεη ηελ ππνρώξεζε από έλα επίπεδν ζε έλα θαηώηεξν, ζην άικα από ηελ θάιπςε πξνζδνθηώλ
θαη αλαγθώλ ζηελ αζέηεζή ηνπο. Κη απηό κέζα ζε έλα κηθξό δηάζηεκα κόιηο πέληε ρξόλσλ. Καη κε
πξννπηηθή λα κε κπνξεί λα αλαζηξαθεί απηή ε πνξεία παξά κόλν κε επαλαζηαηηθνύ ραξαθηήξα δξάζεηο.

Όζνλ αθνξά ζην ηαηξηθό δπλακηθό, επαλαζηαηηθνύ ραξαθηήξα δξάζε ζα ήηαλ ε πιήξεο αλαδόκεζε ηεο
αληίιεςεο πνπ δηέπεη ην ζύζηεκα πγείαο. Πιήξεο αλαηξνπή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνηύπσλ γηα ηελ
παξαγσγή ελόο γηαηξνύ, πνπ νξίδεη ηελ αιιαγή ηνπ ξόινπ πνπ έρεη θαηνρπξώζεη ζηελ θνηλσλία. Πιήξεο
αλαηξνπή ηεο επηθξάηεζεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλαξρίαο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ησλ ηαηξηθώλ ζρνιώλ∙
πνπ παξάγεη εηδηθνύο αλάινγα κε ηελ ηεθηνληθή δύλακε ηεο θάζε ηαηξηθήο εηαηξίαο, ηε ζρέζε κε ην
ρξεκαηνδόηε πνπ ιέγεηαη θαξκαθεπηηθή ή άιιε, πνιπεζληθή ή ηεο εκεδαπήο, εηαηξία. Υσξίο λα ιακβάλεη
ππ’ όςηλ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηηο νπνίεο απαμηεί λα ηηο θαηαγξάςεη - 6.000.000 επξώ γηα
έλαλ πγεηνλνκηθό ράξηε πνπ δελ παξαδόζεθε πνηέ. Θαξξαιέα πνιηηηθή καδηθώλ πξνζιήςεσλ λέσλ γηαηξώλ
θαη πξνγξακκαηηζκόο ηεο παξαγσγήο ηνπο αλάινγα ησλ αλαγθώλ πνπ ζα ππνδείμεη έλαο καθξνρξόληνο
ζρεδηαζκόο. Αλαηξνπή ηνπ ήζνπο ηεο ζεκεξηλήο ηαηξηθήο πνπ εμηζνύηαη κε ηελ νινθιεξσηηθή επηθξάηεζε
ηεο απζεληίαο θαη ηεο δηαθζνξάο επί ηνπ αζζελνύο, πινύζηνπ ή πέλεηα.
Καη ηέηνηεο επαλαζηαηηθέο αιιαγέο γίλνληαη από απνθαζηζκέλεο πνιηηηθέο εγεζίεο πνπ ζηεξίδνληαη
θηλεκαηηθά, ζε θνηλσλίεο πνπ καζαίλνπλ λα ηεξαξρνύλ ηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα κάρνληαη γη απηέο. ε έλα
ζύζηεκα πγείαο δεκόζην –όρη θξαηηθό- κε θαηνρύξσζε ηεο απξόζθνπηεο θαη ηζόηηκεο πξόζβαζεο ηνπ
θαζελόο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, θαίξην ζηνηρείν δεκνθξαηίαο. Με αλάπηπμε ηεο πξσηνβάζκηαο πγείαο ζηελ
θνηλόηεηα, κε αμηνπξέπεηα, ζηόρνπο θαη έιεγρν από -θαη γηα- ηνλ εξγαδόκελν θαη ην γηαηξό ζε απηό.
Απηή ηελ πεξίνδν δνύκε ηελ απναλάπηπμε πνπ νξίδεηαη από ηε δπζηπρία ηεο εμαγσγήο ελόο πξντόληνο –ην
λέν γηαηξό- πνπ ην έρνπκε αλάγθε γηα λα πεηύρνπκε ηηο αιιαγέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Κάηη ρηιηάδεο
κίιηα δπηηθόηεξα, ζε κηαο αλάινγεο δπλακηθόηεηαο ρώξα, εμάγνληαη γηαηξνί πξνγξακκαηηζκέλα ζε ρώξεο
πνπ έρνπλ αλάγθε -ζε ινηκνύο, θαηαζηξνθέο θιπ- θαη εηζαγσγήο ελόο άιινπ ππνδείγκαηνο. Η Κνύβα, κε ηηο
πην πιήξεηο ππεξεζίεο πγείαο ζηελ εθηόο ΔΔ πθήιην, κε ηνπο θαιύηεξνπο δείθηεο –παγθνζκίσοπγεηνλνκηθήο θάιπςεο, ζηέιλεη πγεηνλνκηθνύο ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ αλάγθε ηηο ππεξεζίεο ηνπο, εμάγεη
παηέληεο θαξκάθσλ, αζθεί γεσπνιηηηθή κε ην πξντόλ ησλ ηαηξηθώλ ζρνιώλ ηεο. Γελ πεξηθξνλεί ηα
παξαγόκελά ηεο όπσο νη εληόπηνη ηαγνί πνπ επηθξαηνύζαλ επί ηνπ έζλνπο.

Κιείλσ κε κηα πξνζσπηθή εκπεηξία: ηηο παξακνλέο ησλ ηειεπηαίσλ εθινγώλ ζπλάληεζα έλαλ εθιεθηό
ζπλάδειθν, κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο ΔΙΝΑ, πνπ εδώ θαη αξθεηά ρξόληα έρεη κεηαλαζηεύζεη.
Σνπ είπα ηα εμήο: «θέθηεζαη λα γπξίζεηο λα πξνζθέξεηο ζηελ παηξίδα ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο ζνπ;» «Πώο
λα ην θάλσ βξε Σάζν; Θέισ, αιιά…». «Σν κόλν πνπ κπνξώ λα ζνπ πσ, αλ πεηύρεη ην πείξακα ηεο αιιαγήο
πνπ έξρεηαη, είλαη ε ππόζρεζε εζηθώλ θηλήηξσλ ζαλ πιεξσκή, γηαηί δε βιέπσ λα κπνξνύκε λα
αληαπνθξηζνύκε ζηα όζα γεύεζαη εθεί πνπ είζαη…». «Σέηνηα θίλεηξα ζέισ θη εγώ, κπνξεί λα ηα
δεκηνπξγήζεη ε ρώξα;»
Αλακέλνπκε ινηπόλ ηα θίλεηξα. Καη δε κπνξεί παξά λα μεθηλνύλ κε έλαλ μεθάζαξν ζρεδηαζκό ηνπ ηη
ζύζηεκα πγείαο ζεο λα ρηίζεηο. Γηα λα κπνξέζεηο λα πξνζειθύζεηο ην δπλακηθό πνπ ζα δνπιέςεη ζε απηό. Κη
απηή ε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη γηαηί ην θπηίιη έρεη αλάςεη…

