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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η Σ  
 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. «ο Μακρυγιάννης» εκφράζει την 
αλληλεγγύη του στους εργαζομένους της Coca Cola Θεσσαλονίκης, που εδώ και 

17 μήνες δίνουν έναν μεγάλο και ηρωικό απεργιακό αγώνα για την ακύρωση 
όλων των απολύσεων και την επαναλειτουργία του εργοστασίου. 

Συμπαραστεκόμαστε στους εργαζομένους  που δείχνουν μεγάλη αντοχή σε 
συνθήκες άγριας επίθεσης της εργοδοσίας (με δικαστήρια, διώξεις εργαζομένων, 

εκβιασμούς κλπ). 
Η πολυεθνική Coca Cola τον Οκτώβριο του 2013 έκλεισε το εργοστάσιό της στη 

Θεσσαλονίκη και το μετέφερε στη Βουλγαρία, με σκοπό να βρει φτηνότερο 

εργατικό δυναμικό και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της, αξιοποιώντας την 

«ελευθερία» κίνησης κεφαλαίων, στο πλαίσιο της συνθήκης του Μάαστριχτ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα οι εκατοντάδες εργαζόμενοι του εργοστασίου 

οδηγήθηκαν στην ανεργία. 

Οι εργαζόμενοι απάντησαν με απεργιακό αγώνα διαρκείας. Η συνέχιση του 

αγώνα τους γίνεται τώρα και υπόθεση οικονομικής αντοχής, δηλαδή γίνεται υπόθεση 

όλου του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος. 

Την ίδια στιγμή, βέβαια, που η πολυεθνική Coca Cola πετάει στον δρόμο 

εργαζομένους έχει το θράσος να  εμφανίζεται ως «κοινωνικά ευαίσθητη» 

μερεμετίζοντας κάποια σχολεία με την άδεια της πολιτείας  και τη βοήθεια πολλών 

δημάρχων. Πρόκειται για το πρόγραμμα της COCA-COLA 3E «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ 

ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ», που συντόνισε ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου 

Ελλάδος. 

Το Σωματείο τους,  εκφράζοντας τη βούληση όλων των απεργών-μελών του, 

ζητά την οικονομική ενίσχυση του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος. 

 
Η ιστοσελίδα των απεργών: http://chronico-apergias.blogspot.gr/ 

 

Σε αυτά τα πλαίσια το Δ.Σ. του Συλλόγου μας: 

 
 Αποφασίζει να ενισχύσει οικονομικά το σωματείο των Εργατοϋπαλλήλων 

Coca Cola  3Ε  Θεσσαλονίκης με το ποσό των 200 €. 

 Στηρίζει τις αποφάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων 

Εμφιαλωμένων Ποτών που καλούν τον ελληνικό λαό, όλους τους καταναλωτές να 

συμμετέχουν ενεργά στο μποϊκοτάζ των προϊόντων της Coca Cola 3Ε, μέχρι να 

ακυρωθούν όλες οι απολύσεις και να επαναλειτουργήσει το εργοστάσιο της 

Θεσσαλονίκης. 

 Καλεί το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και τους Συλλόγους Π.Ε. να προχωρήσουν σε 

αντίστοιχες αποφάσεις. 

 
Το Δ.Σ. 
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