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Αποστόλης 

Σε διατεταγμένη αποστολή από την κυβέρνηση, ο 
δήμαρχος Κ. Μπακογιάννης, σχετικά με την απόλυση 

του γιατρού Κ. Καταραχιά 
Με μια πρωτοφανή τοποθέτηση, μνημείο συντηρητικής οπισθοδρόμησης, αλλά και 
γελοιότητας λόγω έλλειψης στοιχειωδώς σοβαρών επιχειρημάτων, ο δήμαρχος Κ. 
Μπακογιάννης αρνήθηκε να θέσει σε ψηφοφορία ψήφισμα ενάντια στην απόλυση του 
προέδρου του σωματείου στον Άγιο Σάββα, γιατρό Κώστα Καταραχιά και απαγόρευσε να του 
δοθεί ο λόγος.  

Ο δήμαρχος της πόλης με τα περισσότερα κρούσματα στη χώρα, στην πόλη που τα δημόσια 
νοσοκομεία βρίσκονται σε οριακή κατάσταση εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, 
φάνηκε πως δεν έχει ιδέα ότι οι συμβάσεις των επικουρικών γιατρών ανανεώθηκαν 
αυτόματα, εκτός από αυτήν του Κ. Καταραχιά. Αρνήθηκε, αυτός και ολόκληρη η παράταξη 
της ΝΔ στον δήμο -στην οποία βρίσκονται πολλοί γιατροί του ιδιωτικού τομέα- μαζί με την 
παράταξη της Χρυσής Αυγής, το ψήφισμα ενάντια στην απόλυση ενός γιατρού δημόσιου 
νοσοκομείου. Με ρεσιτάλ αλαζονείας παραβίασε κάθε δημοκρατική αρχή λειτουργίας του 
δημοτικού συμβουλίου αρνούμενος να δοθεί ο λόγος στον γιατρό και να τεθεί στο δημοτικό 
συμβούλιο το ψήφισμα σε ψηφοφορία. Απέδειξε για άλλη μια φορά το μίσος αλλά και τον 
φόβο πού έχει η τάξη τους απέναντι σε κάθε αγωνιστή εργαζόμενο, και ιδιαίτερα σε αυτούς 
που προσφέρουν τον εαυτό τους στο δημόσιο σύστημα υγείας, έναντι των μεγαλοκλινικών 
που αυτή την περίοδο θησαυρίζουν.  

Είναι φανερό ότι η απόφαση της απόλυσης του γιατρού, προέδρου του σωματείου 
εργαζομένων του Αγ. Σάββα είναι πολιτική και ελήφθη από την κυβέρνηση. Ο Κώστας 
Μπακογιάννης ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη να την προωθήσει, με ακατάσχετη 
μπουρδολογία, μιλώντας για μόρια, υποβολή χαρτιών κ.α., προσπαθώντας να απαξιώσει την 
επαγγελματική αξιοσύνη του γιατρού του δημοσίου συστήματος υγείας και να θέσει τάχα 
θέματα διαφάνειας.  

Η διοίκηση του νοσοκομείου και το υπουργείο δεν ανανεώνουν επιλεκτικά την σύμβασή του 
Κώστα Καταραχιά. Είναι ο μοναδικός επικουρικός γιατρός σε όλη τη χώρα που δεν πήρε 



παράταση της σύμβασής του μέχρι τις 31 Οκτωβρίου του 2021. Είναι προφανές ότι η απόλυση 
του γίνεται εκδικητικά λόγω της αγωνιστικής στάσης του σωματείου τα προηγούμενα χρόνια, 
αλλά και λόγω της καταγγελίας του συγκεκριμένου σωματείου για τις ΕΔΕ σε γιατρούς και 
νοσηλευτές που νόσησαν από κορωνοϊό. Παράλληλα είναι κωμικοτραγικό να συμβαίνει μια 
τέτοια απόλυση τη στιγμή που το σύστημα υγείας έχει φτάσει σε τέτοιο οριακό σημείο που να 
προωθούνται ακόμα και σχέδια επίταξης γιατρών. 

Η επίθεση αυτή δεν είναι η μοναδική. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μία βιομηχανία 
συνδικαλιστικών διώξεων στους εργαζόμενους που αποκαλύπτουν τις συνθήκες που 
επικρατούν στα νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας. Θέλει να δώσει απειλητικό μήνυμα στους 
αγωνιζόμενους γιατρούς να σιωπήσουν για την κατάσταση στα νοσοκομεία. Η κυβέρνηση 
ενοχλείται γιατί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό του δημόσιου συστήματος υγείας δίνουν 
μάχη μέσα στα νοσοκομεία για την υγεία του λαού και ταυτόχρονα διεκδικούν αγωνιστικά στον 
δρόμο. 

Το εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα δεν θα επιτρέψουν ούτε τους εκβιασμούς ούτε τις 
απειλές! Θα αγωνιστούν με κάθε τρόπο και θα πετύχουν την ακύρωση της απόλυσης του Κ. 
Καταραχιά, αλλά και κάθε απειλητικής απόπειρας της κυβέρνησης απέναντι στους 
αγωνιστές! 

 

Η πρόταση ψηφίσματος κατά της απόλυσης του γιατρού Κώστα Καταραχιά που κατατέθηκε 
στο Δ.Σ. στις 22/3: 

Το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας καλεί το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει στην 
παράταση των συμβάσεων όλων των επικουρικών γιατρών του ΕΣΥ χωρίς εξαιρέσεις. Να 
προχωρήσει στη πλήρη στελέχωση των νοσοκομείων με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για 
να διαθέτουν ΜΕΘ και κλινικές για τις ανάγκες όλων ώστε να θωρακιστεί επαρκώς η δημόσια 
υγεία απέναντι στην πανδημία. 

Απαιτούμε να μην απολυθεί ο ακτινολόγος γιατρός και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων 
του νοσοκομείου Άγιος Σάββας Κώστα Καταραχιάς, με την άρνηση της διοίκησης του 
νοσοκομείου να παρατείνει την σύμβαση του μέχρι τον Οκτώβρη, όπως έγινε με όλους τους 
άλλους επικουρικούς γιατρούς σε όλη την Ελλάδα και αφήνοντας τον έτσι εκτός εργασίας 
από τις 31 Μαρτίου. Μόνο για τον συγκεκριμένο επικουρικό γιατρό σε όλη την Ελλάδα δεν 
παρατείνεται η σύμβαση! 

Η απόλυση του Κώστα Καταραχιά είναι μια απαράδεκτη εκδικητική ενέργεια στην οποία 
προχωρά η διοίκηση μετά την καταγγελία των μεθοδεύσεων της για κλήση σε απολογία του 
προσωπικού που ασθένησε από τον COVID-19! 

Είναι πρόκληση την ώρα που γίνονται εκκλήσεις για ένταξη ακτινολόγων και άλλων 
ειδικοτήτων στον ΕΣΥ για να αντέξει το υγειονομικό σύστημα να απολύονται γιατροί για την 
συνδικαλιστική τους δράση, γιατροί που υπερασπίζονται αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα 
των “ηρώων της υγείας”. 


