
Οι εκλογές της ΕΓΕ και οι εκλογές της ΕΠΕΓΕ 
Το 2022 είναι χρονιά διπλών εκλογών στα συλλογικά όργανα της 
γαστρεντερολογικής κοινότητας. Οι εκλογές για νέο Δ.Σ της ΕΠΕΓΕ γίνονται κάθε 3 
έτη και αφορούν όλα τα μέλη του Δ.Σ, ενώ αυτές για την ανάδειξη νέων μελών του 
Δ.Σ της ΕΓΕ έχουν την ιδιαιτερότητα να ανανεώνουν το Δ.Σ κατά το 1/3 μόνο αλλά 
κάθε έτος. Για την ΕΠΕΓΕ εκλέγουμε 7 μέλη του Δ.Σ και αυτά με εσωτερική 
ψηφοφορία αποφασίζουν για την κατανομή των υπευθυνοτήτων  (πρόεδρος, 
γραμματέας, ταμίας κλπ). Για την ΕΓΕ εκλέγουμε 2 μέλη του Δ.Σ και τον αντιπρόεδρο 
που μετά από 1 έτος μεταπηδά στην θέση του προέδρου για άλλα 2 έτη, άρα δεν 
εκλέγουμε απλά έναν αντιπρόεδρο αλλά και τον πρόεδρο για τα επόμενα 2 έτη. 

Δυνατότητα να ψηφήσουν αλλά και να θέσουν υποψηφιότητα έχουν όλα τα 
τακτοποιημένα οικονομικά μέλη και για τις δύο συλλογικότητές μας. Υπάρχουν απλά 
προθεσμίες διαφορετικές ως προς τους χρόνους που μπορεί κανείς να έχει την 
δυνατότητα αυτή, που καθορίζονται από τους εσωτερικούς κανονισμούς 
λειτουργίας των αντίστοιχων Δ.Σ αλλά και από τις αποφάσεις που παίρνουν αυτά. 

Αυτά είναι τα τυπικά και διαδικαστικά για τα οποία όλα τα μέλη ενημερώνονται 
έγκαιρα με newsleYer από τα αντίστοιχα Δ.Σ. 

Τα σημαντικά όμως κατά την άποψή μου είναι άλλα που δεν είναι γραμμένα σε 
κανένα εσωτερικό κανονισμό και αφορούν την ουσία της ύπαρξής μας σαν 
κοινότητας και που καθορίζεται από την ενεργό συμμετοχή των μελών όχι μόνο στις 
εκλογικές διαδικασίες αλλά και στην καθημερινή ζωή και δράση της κοινότητάς μας. 

Η κοινότητά μας πάσχει από το μειωμένο ενδιαφέρον των πολλών να 
ενεργοποιηθούν μέσα από τα συλλογικά όργανα για το καλό του συνόλου και ακόμη 
περισσότερο να το κάνουν με ανιδιοτέλεια, χωρίς δηλαδή να το εξαργυρώνουν με 
δόξα και εξουσία στους χώρους που λειτουργούν (δημόσιο ή και ιδιωτικό). Αυτό 
οδηγεί αναπόφευκτα στο να «επιστρατεύονται» συχνά συνάδελφοι  που 
ενδεχόμενα δεν είναι έτοιμοι (ή δεν μπορούν) να αφιερώσουν χρόνο απαραίτητο 
για την συλλογική μας λειτουργία.  

Σε κάθε εκλογική διαδικασία όπως είναι αυτονόητο δημιουργούνται με βάση τις 
«συμπάθειες» ομάδες και «παρατάξεις» και αυτό δεν είναι κακό, είναι η 
δημοκρατική διαδικασία μέσα από την οποία θα έπρεπε να εκλέγουμε τους 
ικανότερους και τους πιο άξιους να μας εκπροσωπήσουν σαν σύνολο και όχι 
κάποιους ή ένα μέρος από εμάς. 

Είναι απογοητευτικό ότι, ενώ δεν μας περισσεύει κανείς, να δημιουργούνται 
ηθελημένα ή άθελα από αφέλεια ή καιροσκοπισμό ψεύτικοι, τεχνητοί διαχωρισμοί 
και αντιπαραθέσεις. Παλαιότερα ζήσαμε τους διχασμούς ανάλογα με ποιον 
καθηγητή και ποια Πανεπιστημιακή κλινική ήμασταν παραταγμένοι,   αργότερα αν 
είμασταν με τους πανεπιστημιακούς ή του ΕΣΥ και λίγο αργότερα, όταν πλέον οι 
ιδιώτες «περίσσεψαν», αν είμασταν με τους ιδιώτες ή του δημοσίου 



(πανεπιστημιακούς και του ΕΣΥ) και την ουρά αυτής της ανοησίας ζούμε τα λίγα 
τελευταία χρόνια. 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλης αυτής της αρρωστημένης κατάστασης; Να χάνουμε 
πολύτιμες (από τις λιγοστές μας) δυνάμεις και να αδυνατούμε να δούμε και να 
χαράξουμε το αύριό μας, ακόμη περισσότερο να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις 
του σήμερα (που δόξα τω Θεώ, δεν μας λείπουν). 

Από την θέση που υπηρετώ την κοινότητα έχω καθήκον να μην σιωπήσω. 

Η ΕΠΕΓΕ δεν είναι το «σωματείο» των ιδιωτών. Είναι η Επαγγελματική Ένωση όλων 
των γαστρεντερολόγων που δημιουργήθηκε για να υπερασπιστεί και να διευρύνει 
τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την φύση του επαγγέλματός 
μας. Αυτά λοιπόν τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν απορρέουν από το είδος της 
εργασιακής μας σχέσης (πανεπιστήμιο, ΕΣΥ, ιδιωτική κλινική, διαγνωστικό κέντρο ή 
αυτοαπασχολούμενος) αλλά από την ίδια μας την «τέχνη» αυτή καθ’ αυτή.  

Η  ΕΠΕΓΕ δεν είναι Ένωση των ιδιωτών. Είναι εκεί, μια πόρτα ανοιχτή, για όποιον 
θέλει να προσφέρει στην συλλογικότητά μας αλλά και στον ίδιο του τον εαυτό. 
Απόδειξη περίτρανη του παραπάνω είναι ότι στο 7μελές Δ.Σ μας υπάρχουν 4 
αυτοαπασχολούμενοι και 3 συνάδελφοι που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα 
Υγείας και μάλιστα οι δύο από διευθυντικές θέσεις. Η επιμονή κάποιων λοιπόν να 
βάζουν ταμπέλες που συγκυριακά τους βολεύουν, εξυπηρετεί προσωπικά σχέδια 
αλλά όχι την αλήθεια και την γαστρεντερολογική κοινότητα. 

Πάμε τώρα στην ΕΓΕ. Πριν μερικά χρόνια ήμουν ο πρώτος και αρχικά ο μοναδικός 
αυτοαπασχολούμενος γαστρεντερολόγος που εξελέγη στο Δ.Σ της ΕΓΕ (μάλιστα με 
την προτροπή ενός πανεπιστημιακού καθηγητή και ενός Δ/ντή Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής του ΕΣΥ και με την λογική να υπάρχει και η φωνή των ιδιωτών στο Δ.Σ). Δεν 
αντιμετώπισα προβλήματα καχυποψίας ή σνομπισμού από τους υπόλοιπους 8 
συναδέλφους πανεπιστημιακούς ή του ΕΣΥ παρά το ότι δεν ένιωθα εγώ ο ίδιος 
βολικά (ιδιώτης γαστρεντερολόγος της επαρχίας στο Δ.Σ της Επιστημονικής μας 
Εταιρείας!!). Αντιμετωπίστηκα με βάση τις απόψεις που εξέφραζα και την ενεργό 
μου συμμετοχή και ως αποτέλεσμα  αυτής της συμπεριφοράς μου ανατέθηκε η 
θέση ευθύνης του ταμία της Εταιρείας, αποσπώντας στο τέλος της θητείας μου την 
ομόφωνη απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης να μου αποδοθεί εύφημος μνεία, 
για την προσπάθειά μου να βάλω σε τάξη τα οικονομικά της Εταιρείας μας..  

Οι καιροί άλλαξαν και είναι αλήθεια ότι οι αυτοαπασχολούμενοι γαστρεντερολόγοι 
είναι κατά πολύ περισσότεροι από τους συναδέλφους που υπηρετούν στο δημόσιο 
σύστημα (Πανεπιστήμιο και ΕΣΥ). Το επιστημονικό μας όργανο όμως θα πρέπει να 
συνεχίζει τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε, να προάγει δηλαδή την επιστήμη 
μας και να την εκπροσωπεί στους επιστημονικούς οργανισμούς εθνικούς και 
διεθνείς.  

Τον σκοπό αυτόν μπορεί να τον υπηρετήσει αν σε αυτό εκπροσωπούνται μόνο 
πανεπιστημιακοί ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα;; ή αν σε αυτό πλειοψηφούν οι 



ιδιώτες;;; Είναι το τελευταίο ψευτοδίλημμα που βιώνουμε. Τον σκοπό αυτόν 
μπορούμε να υπηρετούμε αν σε αυτό εκλέγουμε φωτισμένους πανεπιστημιακούς 
δασκάλους, συναδέλφους του ΕΣΥ ή ιδιώτες που μπορεί να έχουν επίσης σημαντικό 
επιστημονικό «ειδικό βάρος». Η επιστημονοσύνη, η αξιοσύνη των εκπροσώπων μας 
και η δυνατότητα να υπηρετούν το συλλογικό μας συμφέρον και όχι η σχέση 
εργασίας που έχουν με το δημόσιο ή το ιδιωτικό πρέπει να είναι ο οδηγός μας. 

Ας τελειώνουμε λοιπόν όσοι ενδιαφερόμαστε για το αύριο της γαστρεντερολογικής 
κοινότητας με τους ανόητους και επιφανειακούς διαχωρισμούς. Πέρασαν από την 
θέση του προέδρου τις ΕΓΕ άξιοι συνάδελφοι πανεπιστημιακοί αλλά και ιδιώτες που 
θα τους θυμόμαστε για την προσφορά τους και αντίστοιχα άλλοι πανεπιστημιακοί 
και ιδιώτες που δεν θα τους θυμόμαστε για κάτι σημαντικό στην θητεία τους.  

Η ΕΓΕ δεν είναι λοιπόν το φρούριο που πρέπει να καταλάβουν οι ιδιώτες. Όποιος 
υπηρετεί μια τέτοια λογική δεν υπηρετεί το συμφέρον της κοινότητάς μας. Ακόμη 
χειρότερα αν νομίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιεί την ΕΠΕΓΕ ως όχημα για να 
εξυπηρετήσει αυτόν τον σκοπό. Το Δ.Σ της ΕΠΕΓΕ δεν βρίσκεται πίσω από καμία 
υποψηφιότητα και γιατί δεν πρέπει και γιατί δεν το κάνει. 

Η θέση μας ήταν και παραμένει σταθερά έξω από παρασκηνιακές νοοτροπίες και 
πρακτικές για την υποστήριξη συγκεκριμένων συναδέλφων. Η θέση μας ήταν και 
παραμένει σταθερά στην προτροπή προς τους συναδέλφους να συμμετέχουν 
ενεργά στην ζωή της κοινότητας, είτε ψηφίζοντας αυτούς που μπορούν να μας 
εκπροσωπήσουν συλλογικά με αξιοσύνη (και έχουν αποδείξει με την μέχρι τώρα 
στάση και δράση τους ότι μπορούν να το κάνουν), είτε θέτοντας υποψηφιότητα οι 
ίδιοι πάντα με αυτή την φιλοσοφία της προσφοράς. Αυτή την λογική θέλουμε για το 
συλλογικό όργανο της ΕΠΕΓΕ για τις εκλογές που έχουμε μπροστά μας και αυτή την 
λογική είναι λογικό να επιθυμούμε και για τις εκλογές της ΕΓΕ. 

Από όλα τα παραπάνω αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι και εγώ προσωπικά ως 
πρόεδρος και τα μέλη του  Δ.Σ (που πιστεύω ότι ερμηνεύω τις προθέσεις τους) ως 
θεσμικό όργανο δεν προτρέπουμε τους συναδέλφους μέλη μας υπέρ της μίας ή της 
άλλης υποψηφιότητας που αφορά την ΕΓΕ και αυτό ανεξάρτητα από τι πιστεύουμε 
ο καθένας μας για τον κάθε ένα υποψήφιο. 

Συμμετέχουμε στις εκλογές, ψηφίζουμε και είμαστε παρόντες στις δράσεις της 
γαστρεντερολογικής κοινότητας όλοι, αλλά κανείς άλλος  πέρα από εμάς τους 
ίδιους, δεν δικαιούται να μιλά εξ ονόματός μας και να ερμηνεύει τις προθέσεις μας. 

Χάρης Τσιώνης 

Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΠΕΓΕ 

Σέρρες 28 Οκτωβρίου 2022.


