
Ο Κώζηαο Καηαξαρηάο επηζηξέθεη ζην ΔΣΥ 
Να κνληκνπνηεζνύλ όινη νη Σπκβαζηνύρνη ΤΩΡΑ 

Ώξα λα θύγεη ε θπβέξλεζε 
 

 Τελ Γεπηέξα 12 Απξίιε, ζηελ ζπλέληεπμε ηεο επηηξνπήο θξίζεσλ γηα κόληκε ζέζε 
αθηηλνιόγνπ ζην λνζνθνκείν Έιελα Βεληδέινπ, ζπκκεηείρε ν Κώζηαο Καηαξαρηαο, κε ηα ραξηηά πνπ 
είρε θαηαζέζεη αξθεηνύο κήλεο πξηλ ηελ απόιπζή ηνπ. 
 Τν απόγεπκα ηεο ίδηαο κέξα, ελεκεξώζεθε κε email από ηελ επηηξνπή θξίζεσλ, όηη ήξζε 
πξώηνο ζηηο θξίζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν λνζνθνκείν, όηη δηνξίδεηαη δειαδή κόληκνο γηαηξόο ζην 
Έιελα Βεληδέινπ, αθνύ ηα πξνζόληα ηνπ ήηαλ πεξηζζόηεξα από ησλ ππόινηπσλ ζπλαδέιθσλ ηνπ 
πνπ θαηέζεζαλ ηα ραξηηά ηνπο θαη πέξαζαλ ζπλέληεπμε γηα ην ίδην λνζνθνκείν. 
 Απνδείρζεθε κε απηόλ ηνλ ηξόπν όηη ε απόιπζε ηνπ Καηαξαρηά από ηνλ Άγην Σάββα ήηαλ 
απηό πνπ από ηελ πξώηε ζηηγκή έιεγε ην ζσκαηείν,  θαη μέξακε όινη καο. Όηη δειαδή πξόθεηηαη γηα 
ζπλδηθαιηζηηθή δίσμε θαη δελ έρεη ηίπνηε λα θάλεη κε όζα ςέκαηα θαη ζπθνθαληίεο εθηόμεπαλ  
βνπιεπηέο, ζηειέρε ηεο ΝΓ θαη ην ππνπξγείν Υγείαο όιν απηό ην δηάζηεκα. Όηη δειαδή ηάρα είλαη 
απηόο πνπ δηαζπείξεη fake news, πνπ δηαζπείξεη ηνλ θνξνλνηό ζηνλ Άγην Σάββα, όηη είλαη έλαο 
ηεκπέιεο κε ληνπληνύθα όπσο μεδηάληξνπα είπαλ νη δηνηθεηέο ηνπ λνζνθνκείνπ. Αληίζεηα 
απνδείρζεθε όηη είλαη έλα θαιόο γηαηξόο ζύκθσλα κε ηελ δηθή ηνπο, «αμηνθξαηηθή» επηηξνπή 
θξίζεσλ, κε πνιιά επηζηεκνληθά πξνζόληα, πνπ ηνλ ρξεηάδεηαη ην ΔΣΥ θαη γη’ απηό ηνλ θάλεη 
κόληκν.  
 Απνδείρζεθε ην πόζν εγθιεκαηηθή είλαη ε πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ 
Υγείαο πνπ ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηώμνπλ από ηνλ Άγην Σάββα ηνλ πξόεδξν ηνπ ζσκαηείνπ, 
δελ δίζηαζαλ λα ζηεξήζνπλ από εθαηνληάδεο θαξθηλνπαζείο γηα ηόζνπο κήλεο ηνλ γηαηξό ηνπο, 
ρσξίο λα λνηάδνληαη γηα ηε δσή ηνπο νύηε γηα ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ ππήξραλ όιν απηό ην 
δηάζηεκα ζηνλ Άγην Σάββα εμαηηίαο ηεο απνπζία ηνπ Κώζηα. Αθόκε θαη ζήκεξα ηξείο θαη πιένλ 
κήλεο κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Καηαξαρηά από ηνλ Άγην Σάββα θαη ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ζην 
Σσηεξία, ην αθηηλνινγηθό θαζεκεξηλά αλαζηελάδεη εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο γηαηξνύ,  κηα πνπ ε λέα 
κόληκε γηαηξόο πνπ πξνζιήθζεθε ζηε ζέζε ηνπ, έρεη άδεηα ινρείαο θαη ζα πάεη γηα δνπιεηά ζηνλ 
Άγην Σάββα ηνλ Οθηώβξην ην 2021.  
 Πέξα από ηα αδηακθηζβήηεηα πξνζόληα ηνπ Καηαξαρηά, απηό πνπ έπαημε ζεκαληηθό ξόιν 
θαη καο έθεξε ωο εδώ, ήηαλ ην θίλεκα αιιειεγγύεο ζηνλ Κώζηα. Τα εθαηνληάδεο ςεθίζκαηα 
αιιειεγγύεο ησλ Σπλδηθάησλ νη ρηιηάδεο πνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ ζην πιεπξό ηνπ, νη καδηθέο 
απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδόκελσλ ζηα λνζνθνκεία παλειιαδηθά ελάληηα ζηελ απόιπζε 
ηνπ, ε θαληαζηηθή αιιειεγγύε ρηιηάδσλ απιώλ αλζξώπσλ θαη θαξθηλνπαζώλ, δεκηνύξγεζε έλα 
πεξηβάιινλ πνπ δελ επέηξεςε ζηελ θπβέξλεζε θαη ην ππνπξγείν Υγείαο λα ηνλ πεηάμνπλ έμσ από 
ην ΔΣΥ ζπλνιηθά,  όπσο πξνθαλώο ζα ήζειαλ θαη επεδίσθαλ.  
 Όκωο ν αγώλα ζπλερίδεηαη. Ο Κώζηαο Καηαξαρηάο ζα είλαη άλεξγνο γηα αξθεηό θαηξό κέρξη 
λα αλαιάβεη ζην Έιελα Βεληδέινπ, θαη ηα πξνβιήκαηα ζην αθηηλνινγηθό ηνπ Άγηνπ Σάββα 
παξακέλνπλ θαη δηνγθώλνληαη θαζεκεξηλά εμαηηίαο ηεο απνπζίαο ηνπ. Ο Κώζηαο παξακέλεη 
πξόεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ Άγηνπ Σάββα αιιά απνκαθξπζκέλνο  από ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ηνπ πνπ ηνλ ςήθηζαλ γηα λα ηνπο εθπξνζσπεί, κε πνιηηηθή - ζπλδηθαιηζηηθή δίσμε.  
Άξα ε κάρε γηα ηελ άκεζε επηζηξνθή ηνπ ζηνλ Άγην Σάββα παξακέλεη αλνηρηή γηα όινπο θαη όιεο.  
Σηηο 22 Απξίιε απεξγνύκε παλειιαδηθά ζε όια ηα λνζνθνκεία θαη ζπκκεηέρνπκε ζηηο απεξγηαθέο 
ζπγθεληξώζεηο. Γηα λα ζηείινπκε έλα ηζρπξό κήλπκα ζηνλ Κηθίιηα θαη ηνλ Μεηζνηάθε όηη δελ έρεη 
μεκπεξδέςεη καδί καο. Σηηο 25 Μάε εθδηθάδνληαη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα ελάληηα ζηελ απόιπζε ηνπ 
θαη ζα είκαζηε καδηθά εθεί.  
 Δίκαζηε ραξνύκελνη πνπ ν Κώζηαο παξακέλεη ζην ΔΣΥ, θαη κε πεξηζζόηεξε απηνπεπνίζεζε 
ζπλερίδνπκε θαη θιηκαθώλνπκε γηα λα κνληκνπνηεζνύλ νη ρηιηάδεο ζπκβαζηνύρνη- επηθνπξηθνί 
εξγαδόκελνη ηεο Υγείαο, γηα καδηθέο πξνζιήςεηο ζηα λνζνθνκεία, γηα λα αλαηξέςνπκε ηελ 
θπβέξλεζε θαη ηε δνινθνληθή πνιηηηθή ηεο. 
 

ΔΙΜΑΣΤΔ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΡΑΦΙΑΓΔΣ! 


