
  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η Εταιρία Ελληνικής Ιατροδικαστικής είναι δημιούργημα της ανάγκης κυρίως των
νέων συναδέλφων να αποκτήσει επί τέλους και η Ελλάδα φωνή και παρουσία στην
διεθνοποιημένη πια πραγματικότητα.
Χωρίς διάθεση κριτικής η κατάσταση είχε και είναι στο απροχώτητο. Η απόσταση
ακόμη και από τα γειτονικά κράτη μεγαλώνει και η ανυποληψία του κλάδου στον
χώρο της ιατρικής επιστήμης και της δικαιοσύνης είναι  πια δεδομένη.
Οι μέχρι τώρα οι διάφορες κατά καιρούς ή και υπάρχουσες σε λαθροβίωση σχετικές
εταιρίες δεν προσέφεραν σπουδαία πράγματα πλην έριδας, αντιδικίας  και
διαχωρισμούς σε κρατικούς, πανεπιστημιακούς και ότι άλλο διαχώριζε αντί να γίνει
κάτι προς την πρόοδο.
Οι νέοι ιατροδικαστές με αυτοσχέδια, ανύπαρκτη και εντελώς μακράν των εξελίξεων
στην επιστήμη μας εκπαίδευση ήταν και είναι δυστυχώς μόνοι, εγκαταλελημμένοι
στην τύχη τους η δε παρουσία στον διεθνή χώρο ανύπαρκτη σαν εθνική συμμετοχή.
Ανομοιομορφία στην εκπαίδευση, σύγχυση στο γνωστικό αντικείμενο, έλλειψη
προγράμματος εκπαίδευσης , ανομοιομορφία στην εξέταση αναφέρονται ενδεικτικά.
Δεν είναι άγνωστο το ελληνικό φαινόμενο ο έλληνας ιατροδικαστής να μην γνωρίζει
την νεκροτομή και την μικροσκόπιση που είναι μαζί με τα υπόλοιπα η βάση της
επιστήμης της ιατροδικαστικής.
Η ευθύνη βάρυνε όλους αλλά και οι καλλίτερες των προθέσεων ήταν ανεπαρκείς
αφού σε τίποτε δεν συνέβαλλαν πλην της υποχώρησης και της ανυποληψίας στον
ιατρικό, δικαστικό και κοινωνικό χώρο. Αντιδικίες μέχρι δικαστηρίων.
Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να παραμείνει άλλο. Οι διαμαρτυρίες των νέων που
η τύχη τους ήταν αρνητικά προδιαγεγραμμένη οδήγησαν στην ανατροπή που έφτασε
από αμφισβητήσεις μέχρις ανατροπής καθηγητών, ερωτήσεων στην βουλή και
αναζήτηση του αυτονόητου.
Εκσυγχρονισμός του κλάδου με καθαρότητα και ευκρίνεια του γνωστικού
αντικειμένου, ενιαία εκπαίδευση με τους συναδέλφους τους κατά τα διεθνή πρότυπα,
εκπαίδευση των εκπαιδευτών, ύπαρξη ενιαίου προγράμματος εκπαίδευσης, πρακτικής
και εξετάσεων και κυρίως η ανάκτηση του χαμένου κύρους που τους καθιστούσε από
άνεργους μέχρι αδύνατους στην συνύπαρξη με τους πραγματικούς ιατροδικαστές
συναδέλφους τους.
Η σημερινή οργανωμένη πια δημιουργία τρίτης έκφρασης με τους νοσοκομειακούς
ιατροδικαστές να αυξάνονται και να αποτελούν την κινούσα δύναμη αφού αναγκαία
συγκρίνονται με τους υπολοίπους συναδέλφους τους  ίσως αποτελεί και την αυριανή
ελπίδα όπως γίνεται άλλωστε παντού.
Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία που αποτέλεσε δημιούργημα ανάγκης έχει
σκοπό να ενώσει κάτω από τη στέγη της όλους χωρίς διαχωρισμούς ή προνόμια και
τίτλους χωρίς νόημα. Για το λόγο αυτό συντίθεται ισότιμα από όλους τους φορείς αν
προσέξει κανείς την σύνθεση της.  Αναλαμβάνει σε εθνικό επίπεδο την διεθνή
εκπροσώπιση με φωνή και λόγο, την ενιαιοποίηση της εκπαίδευσης, κοινό
πρόγραμμα εκπαίδευσης με πλήρες και αναλυτικό εσωτερικό κανονισμό των κέντρων
χορήγησης της ειδικότητας, εκπαίδευση εκπαιδευτών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών
κέντρων και εκπαιδευτών, κοινές και ενιαίες εξετάσεις και αγώνα για την κάλυψη της
απόστασης  που δυστυχώς είναι μεγάλη πια.
Δυνάμεις υπάρχουν και παραδείγματα νέων που ξέφυγαν από το ανύπαρκτο ελληνικό
καταστροφικό μοντέλο γιατί απλούστατα έκαναν από την αρχή ότι επιτάσσει η
διεθνής ιατροδικαστική εκπαίδευση είναι γνωστά και αυξάνονται.



Η Ιατροδικαστική στην Ελλάδα έστω και με καθυστέρηση ήδη άρχισε να αποκτά τις
βάσεις και τα εφόδια που την κρατούσαν δέσμια και ανυπόληπτη.

Δυνάμεις και δυνατότητες υπάρχουν. Θέληση υπάρχει?
Οσοι την έχουν είναι ευπρόσδεκτοι  για μια κοινή προσπάθεια που μπορεί να
κουράσει αλλά στο τέλος θα δικαιώσει τον λόγο ύπαρξης της.
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