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Θέμα:  “ Κάλεσμα στην απεργιακή διαδήλωση για την εργατική πρωτομαγιά”

Η διοικούσα επιτροπή του Π.Τ. Κορινθίας του Π.Σ.Φ. καλεί όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν
στην απεργιακή διαδήλωση για να τιμήσουν την εργατική πρωτομαγιά.

Σε πολλούς εργαζόμενους και συναδέλφους υπάρχει μία ηττοπαθής αντίληψη οτι οι αγώνες είναι “εν γένει
εκτός του κλίματος”,  ότι  δεν είναι επίκαιροι,   ότι  δεν έχουν εφαρμογή στο σήμερα. Τα διδάγματα της
Πρωτομαγιάς  έρχονται  να  δείξουν  ακριβώς  το  αντίθετο.  Πώς  ότι  κέρδισαν  ποτέ  οι  εργαζόμενοι,  το
κέρδισαν με σκληρούς αγώνες και σε αντίθεση με την κυρίαρχη γραμμή της υποταγής.

Τα προβλήματα του κλάδου είναι όλα μπροστά μας και διευρύνονται. Για τους συμβεβλημένους με τον
ΕΟΠΥΥ εργαστηριούχους, η γνωστή κατάσταση με τις περικοπές, τις καθυστερήσεις, τη γραφειοκρατική
λειτουργία μας ως ελεγκτές. Τώρα προστίθεται το σχέδιο να γίνει πιο φτηνή η φυσικοθεραπεία με την
κατηγοριοποίηση των πτυχίων. Και με το νομοσχέδιο Βασιλειάδη (με το οποίο ο σύλλογος αντιδρούσε
μόνο  για  το  άρθρο 74)   αλλά πολύ περισσότερο με  το  πρόσφατο πολυνομοσχέδιο  Γαβρογλου,   τα
κολέγια  έρχονται  ένα  βήμα  πριν  την  αναγνώριση  τους.  Ταυτόχρονα  προστίθενται  νέες  σχολές
φυσικοθεραπείας στην Τρίπολη και την Ιεράπετρα. 

Νέα εξέλιξη είναι και οι σχολές διετούς φοίτησης που θα γίνονται στα πανεπιστήμια. Πρόσφατα κατά την
επίσκεψη  του  αναπληρωτή  γ.γ.  υγείας  Βαρδαρου  εξαγγέλθηκε  για  την  περιοχή  μας  σχολή
λουτροθεραπείας (διετούς) στο Λουτράκι. Οι συγκεκριμένοι απόφοιτοι χωρίς την πλήρη γνώση που
έχει ο φυσικοθεραπευτής θα δουλεύουν σε τέτοιες θέσεις στο spa και αλλού, με χαμηλότερες αποδοχές.

Αλλά και  στο  δημόσιο,  η  έλλειψη  προκήρυξης  θέσεων μόνιμου  χαρακτήρα,  τα  προγράμματα  ΟΑΕΔ
ορισμένου χρόνου, η έλλειψη κάλυψης στην ειδική αγωγή με υποδομές και φυσικοθεραπευτές συντελεί
στην ανακύκλωση της ανεργίας, στην εντατικοποίηση της εργασίας,  στην ανασφάλεια των εργαζομένων,
στη δουλειά χωρίς πλήρη δικαιώματα, που βιώνει ανάλογα και ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα. Κι
από κοντά προωθείται  το κυνήγι μορίων πιστοποίησης δια βίου μάθησης με το αζημίωτο,  για δήθεν
περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος τις ευθύνες που έχουν συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες για την
υποχώρηση του εργατικού κινήματος, για την απαξίωση των εργατικών διεκδικήσεων. Πρόσφατη είναι η
ιστορία στο συνέδριο της ΓΣΕΕ όπου εκπρόσωποι των εργαζομένων προσπάθησαν να εμφανιστούν
μεγαλοεργοδότες  και  νόθοι  αντιπρόσωποι.  Διεκδίκηση  σημαίνει  οργάνωση  στα  σωματεία,  στους
συλλόγους,  πάλη μέσα σε αυτά  για  την  αλλαγή των συσχετισμών.  Η παθητική  στάση δεν  θα φέρει
αλλαγές προς το θετικό.

Ολοι και όλες στην απεργιακή συγκέντρωση της εργατικής πρωτομαγιάς στις 10:30 π.μ. έξω από
την Εθνική Τράπεζα στον πεζόδρομο στην Κόρινθο.
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