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Ελεύθερα Σκεπτόμενοι 

Ιατροί (ΕΛΕΥΣΙ)

Η ώρα να περάσουμε από την αδράνεια 
στη δράση είναι τώρα!

Η πρωτοφανής κατάσταση που βιώσαμε 
οι Έλληνες ιατροί μαζί με ολόκληρη την 
κοινωνία μας ώθησε να ενωθούμε, να 
δημιουργήσουμε την ομάδα Ελεύθερα 
Σκεπτόμενοι Ιατροί (ΕΛΕΥΣΙ) και να Σκεπτόμενοι Ιατροί (ΕΛΕΥΣΙ) και να 

κινητοποιηθούμε. 

Είναι ανάγκη να επαναφέρουμε το 
λειτούργημα της ιατρικής στις 

πραγματικές του βάσεις. Είναι απαραίτητο 
να διεκδικήσουμε τα εργασιακά μας 

δικαιώματα και κυρίως την 
αξιοπρέπειά μας. Είναι ευθύνη μας να 

βάζουμε πάνω από όλα τις ανάγκες του 
ασθενή μας, το δικαίωμά του στην 

ενημερωμένη συναίνεση. Είναι 
υποχρέωσή μας, ως ιατροί και 

ως πολίτες, να προστατεύουμε την Υγεία, 
να σεβόμαστε τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και να τιμούμε τον Όρκο μας.

Δεν είναι αυτονόητα, είναι 

Διεκδικούμε ουσιαστική βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας όλων μας, του 

δημόσιου και
ιδιωτικού συστήματος υγείας. Δεν 
συμβιβαζόμαστε με ημίμετρα και 

καταναγκασμούς.

Γίναμε ο μοχλός πίεσης που χρειάζονται 
οι λειτουργοί της υγείας. 

Γίναμε η φωνή των ιατρών που 
φιμώθηκαν. 

Ζητάμε την ψήφο και τη στήριξή σας στις 
Εκλογές ΙΣΑ, ΙΣΘ και ΙΣΠ στις Δεν είναι αυτονόητα, είναι 

αδιαπραγμάτευτα! 

Είμαστε λειτουργοί της υγείας και 
υπηρετούμε την επιστήμη, η οποία 

προχωρά δια της 
αμφισβήτησης και της επιβεβαίωσης. Η 

Επιστήμη δεν δογματίζεται, δεν εκβιάζεται 
και δεν υποκύπτει σε υποχρεωτικότητες. 

Πιστεύουμε στη Δημοκρατία και τον 
πλουραλισμό. Δρούμε απαλλαγμένοι από 
κάθε εξάρτηση και δεν υπηρετούμε κρυφά 

συμφέροντα. Υπηρετούμε την Ιατρική 
Τέχνη, τον ασθενή, την κοινωνία. 

Εκλογές ΙΣΑ, ΙΣΘ και ΙΣΠ στις 
16-17 Οκτωβρίου 2022. Ελεύθερα 

Σκεπτόμενοι Ιατροί (ΕΛΕΥΣΙ)

Για να κερδίσουμε όλοι μαζί τα 
αυτονόητα συνεχίζουν να μας 

στερούνται: 
αξιοπρεπή εργασία, σεβασμό, αξιόπιστο 

σύστημα υγείας, 
φαρμακοεπαγρύπνηση.

Μη μένεις αδρανής! Η ώρα να 
συμμετέχεις είναι τώρα!



ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΥΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΒΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

του ΕΡΜΟΛΑΟΥ

ΓΑΡΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΓΕΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΔΑΜΙΑ ΜΑΡΙΑΝΑ του ΗΛΙΑ

ΔΕΛΗΧΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΕΛΗΧΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΔΟΪΤΣΙΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΚΕΔΗΚΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΟΝΤΟΥΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΥΒΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΛΕΒΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ

ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του ΘΩΜΑ

ΠΑΠΑΜΕΘΟΔΙΟΥΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ-ΤΡΟΥΜΠΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΕΤΤΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΠΟΝΗΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΠΡΙΑΧΙΝΑ ΝΑΤΑΛΙΑ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΝΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΚΥΦΤΗ ΣΤΕΛΛΙΑΝΗ του ΘΩΜΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΤΑΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΦΡΥΣΙΡΑ ΕΛΕΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ


