
Στη πόλη της Θεσσαλονίκης, πανευρωπαϊκή πρωτεύουσα της ανεργίας το 2012, η εργοδοσία απαντά με νέο κύμα απο-
λύσεων. 33 εργαζόμενοι απολύονται “σε δόσεις” στο τμήμα διανομής της Coca Cola 3E στη Θέρμη, 500 εργαζόμενοι 
μένουν έκθετοι στο πολυκατάστημα “Φωκάς” στο κέντρο της πόλης. Την ίδια στιγμή, με απόφαση που έλαβε η διοίκη-
ση της εταιρείας Sprider Stores για αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων της, βγάζει στο δρόμο 890 εργαζομέ-
νους, οι οποίοι παρέμεναν απλήρωτοι τους τελευταίους δύο μήνες και σήμερα αγωνιούν για τις αποζημιώσεις τις 
οποίες οφείλει να καταβάλει η εταιρεία.

Η τακτική της εργοδοσίας κοινή: είτε με πρόσχημα τη πτώση των πωλήσεων λόγω της κρίσης (τα προϊόντα της 3Ε εμ-
φανίζουν διψήφια πτώση ανά έτος από το 2010) είτε με αυτό του υψηλού κόστους λειτουργίας (η “Φωκάς” βρίσκεται 
σε δικαστική διαμάχη με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το μοναστήρι Α.Θεοδώρας, για το ύψος του ενοικίου) η εργοδο-
σία προχωρά αρχικά με περικοπές μισθών και επιβολή εργασιακών συνθηκών τύπου “Νταχάου”, για να ολοκληρώσει 
το έργο της με μαζικές απολύσεις.

Μας λένε:
-Οι πωλήσεις πέφτουν – πρέπει να γίνουν μειώσεις μισθών
-Η ανταγωνιστικότητα μειώνεται – πρέπει να καταργηθούν τα εργατικά δικαιώματα για να “σωθούν” οι 
θέσεις εργασίας
-Το κόστος λειτουργίας είναι μεγάλο – πρέπει να γίνουν περικοπές προσωπικού

Το κεφάλαιο και οι πολιτικοί του υπηρέτες- οι συγκυβερνήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο -επιδιώκουν να βρουν διέξοδο στη κρίση τους με τις μειώσεις μισθών, με τις απολύ-
σεις, με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, με την ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας με το να τινάξουν 
στον αέρα τις κατακτήσεις της εργατικής τάξης.

Ο πραγματικός στόχος της πολιτικής τους είναι να ανέβει η κερδοφορία: των βιομήχανωνπου θα 'χουν εργάτες φτη-
νούς χωρίς δικαιώματα. Των τραπεζιτών που ξεπλένουν τις φούσκες τους. Των τοκογλύφωνπου κάνουν τα άχρηστα 
«χαρτιά τους» υπερκέρδη. Έτσι προσπαθούν να ξεπεράσουν την κρίση τους, την κρίση του καπιταλισμού.

Τους απαντάµε: ΔΕ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΜΕ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ, ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ – ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ – ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Δεν μπορεί η «προστασία της ιδιοκτησίας» να είναι πάνω από την προστασία της ζωής των εργαζόμενων. 
Δεν μπορεί το συμφέρον μιας εκμεταλλεύτριας μειοψηφίας να είναι πάνω από τα συμφέροντα της εργα-
ζόμενης πλειοψηφίας.

Υπάρχει λύση για τις εταιρείες που κλείνουν. Εθνικοποίηση χωρίς αποζηµίωση όλων των εται-
ρειών που τις εγκαταλείπουν οι ιδιοκτήτες τους και επαναλειτουργία τους µε κρατική ιδιοκτησία, 
κάτω από εργατικό και λαϊκό έλεγχο!

Tώρα χρειάζεται ένα μεγάλο μέτωπο από τα κάτω όλων των εργαζομένων. Πρώτα από όλα των εταιρειών 
που κλείνουν, αλλά και των απλήρωτων, όσων δεν έχουν ΣΣΕ, όσων δεν έχουν δουλειά. Μαζί με τους συνα-
δέλφους μας στον δημόσιο τομέα. Οι χιλιάδες απολύσεις εκεί στερούν από σχολεία και νοσοκομεία εμάς.

Να ανατρέψουµε την βάρβαρη αυτή ταξική πολιτική και την κυβέρνηση που την εφαρµόζει. Να ανοί-
ξουµε το δρόµο για µια κοινωνία χωρίς εκµετάλλευση, χωρίς τα µνηµόνια, το χρέος, την Ευρωζώνη 

και την ΕΕ που σφίγγουν τη θηλειά στο λαιµό µας!
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Ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσ/νίκης για τις απολύσεις 
σε Coca Cola 3Ε, Sprider Stores, Οδυσσέας Φωκάς ΑΕ


