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Ακυρώθηκε ο πλειστηριασμός για την εκποίηση των 14 ακινήτων της ΦΙΛΚΕΡΑΜ, μεταξύ
των οποίων και αυτό της ΒΙΟΜΕ που είχε προγραμματιστεί για σήμερα. Η διαδικασία του
πλειστηριασμού που προέκυψε μετά από αίτημα της συνδίκου της πτωχευμένης μητρικής
Φίλκεραμ που έκανε δεκτό το σχετικό δικαστήριο, ορίστηκε εκ νέου για την επόμενη
Πέμπτη.
Το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων ΒΙΟΜΕ και αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργατών στο
πλαίσιο των δράσεων ενάντια στον πλειστηριασμο πραγματοποιήσαν συγκέντρωση στα
δικαστηρία σημειώνοντας: "Δεν πωλείται. Κάτω τα χέρια από τη ΒΙΟΜΕ, το εργοστάσιο
ανήκει στους εργάτες. Να ματαιώσουμε τον πλειστηριαμό".
Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης από την ώρα της τυπικής έναρξης του
πλειστηριασμού βρέθηκε πλήθος κόσμου για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στους
εργάτες της ΒΙΟΜΕ. Μεταξύ άλλων το παρών έδωσαν εργαζόμενοι της Coca Cola, της
ΕΛΒΟ, της ΕΡΤ-3, σχολικοί φύλακες, μέλη του Κοινωνικού Ιατρείου, πολιτικές οργανώσεις
κά.

Πολύ ισχυρή ήταν η αστυνομική δύναμη έξω από την αίθουσα του δευτέρου ορόφου των
δικαστηρίων Θεσσαλονίκης όπου ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει ο πλειστηριασμός.
Η δικαστική υπάλληλος ανακοίνωσε την αναβολή του πλειστηριασμού λόγω έλλειψης
νομικών εγγράφων.
"Καταφέραμε να ακυρώσουμε τον πλειστηριασμό γιατί είμαστε ενωμένοι σαν γροθιά"
δήλωσε ο Μ. Αναγνώστου ευχαριστώντας τους αλληλέγγυους που έδωσαν το παρών
σήμερα στα δικαστήρια κάνοντας νέο κάλεσμα για μπλοκάρισμα του πλειστηριασμού την
επόμενη Πέμπτη.

Ο Μ. Αναγνώστου τόνισε ότι η σύνδικος με το να οδηγεί προς εκποίηση το σύνολο των
ακινήτων και με το να μην διαχωρίζει τα ακίνητα της ΒΙΟΜΕ από αυτά της Φίλκεραμ
προσπαθεί να εμπλέξει τους εργαζόμενους της πτωχευμένης μητρικής Φίλκεραμ με αυτούς
της ΒΙΟΜΕ. Αίτημα των εργατών της ΒΙΟΜΕ είναι ο διαχωρισμός των ακινήτων
προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία τουλάχιστον για τα κινητά της Φίλκεραμ και να
πάρουν οι εργαζόμενοι της Φίλκεραμ τα χρήματα που τους χρωστάει η εργοδοσία αλλά και
να μην κινδυνεύει με πλειστηριασμό το ακίνητο της ΒΙΟΜΕ. "Αν δεν εξαιρεθούν τα
οικόπεδα της ΒΙΟΜΕ θα είμαστε πάλι εδώ" δήλωσε συγκεκριμένα.

Η διαδικασία εκποίησης του οικοπέδου μέσω πλειστηριασμού αποτελεί μια καταστροφική
προοπτική για την πορεία του αγώνα, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το χώρου του
εργοστασίου, τόσο ζωτικά για τη συνέχιση της παραγωγής, όσο και ιδεολογικά, γιατί ένα
από τα βασικά προτάγματα της ΒΙΟ.ΜΕ. είναι: «Δεν φεύγουμε από όσα μας ανήκουν.Τα
εργοστάσια στα χέρια των εργατών, η παραγωγή στα χέρια της κοινωνίας».
«Το εργοστάσιο της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής με πρόταγμα τον εργατικό έλεγχο στην
παραγωγή και την αυτοδιαχείριση μέσα από τη συνέλευση των εργαζομένων δεν έχει
σταματήσει τη λειτουργία του εδώ και 2,5 χρόνια γεγονός που το καθιστά ως το πιο
ρεαλιστικό παράδειγμα πως η εργατική χειραφέτηση είναι η απάντηση στην οικονομική
κρίση που οδηγεί στην ανεργία και στην εξαθλίωση χιλιάδες εργαζόμενους και τις
οικογένειες τους» τονίζει η Πρωτοβουλία αλληλεγγύης και στήριξης στον αγώνα της
ΒΙΟΜΕ σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως «το εγχείρημα της ΒΙΟ.ΜΕ. έχει
επαναπροσδιορίσει την έννοια του εργατικού και κοινωνικού αγώνα με στροφή προς την
αυτοδιαχείριση της παραγωγής πέραν των καπιταλιστικών σχέσεων εκμετάλλευσης και
έχει συσπειρώσει όλα τα μαχόμενα κομμάτια της κοινωνίας εντός κι εκτός Ελλάδας στο
πλευρό των εργατών της ΒΙΟ.ΜΕ.»
Να σημειωθεί πως δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργάτες και οι αλληλέγγυοι της ΒΙΟ.ΜΕ.
βρέθηκαν σε μια αίθουσα δικαστηρίου, για να υπερασπιστούν τον αγώνα τους για να
κρατηθεί ανοιχτό το εργοστάσιο που εγκαταλείφθηκε από την καταδικασμένη για χρέη
πρώην εργοδοσία – οικογένεια Φιλίππου, τους πέταξε στο δρόμο, αφού τους ξεζούμιζε για
χρόνια.
Σημειώνεται επίσης πως το ΙΚΑ έχει κάνει αίτηση ανακοπής της διαδικασίας για λόγους
δημοσίου συμφέροντος.
Ο αγώνας των εργατών έχει αγκαλιαστεί από το σύνολο της κοινωνίας της πόλης και της
χώρας, γιατί διεκδικεί το δίκαιο του εργάτη και το δικαίωμα γενικότερα των εργαζόμενων
να αναλάβουν τις τύχες των ζωών τους στα χέρια τους.

«Απέναντι από τη ΒΙΟ.ΜΕ. βρίσκονται κράτος και κεφάλαιο που τα τελευταία χρόνια
οδήγησαν εκατομμύρια ανθρώπων της χώρας στη φτώχεια και την εξαθλίωση, χιλιάδες
στην αυτοκτονία, που χτίζουν φράχτες στον Έβρο, που χτυπούν τους αγωνιστές της
Χαλκιδικής, που ανέχονται ή καλύτερα καθοδηγούν και επιτρέπουν στο φασιστικό
παρακράτος να δολοφονεί αντιφασίστες και μετανάστες και να επιτίθεται σε οποιονδήποτε
είναι έξω από τα μέτρα τους. Δεν πρέπει, βέβαια, να μην ασκείται κριτική στη στάση της
κυβέρνησης, που όχι μόνο σφυρίζει αδιάφορα για το θέμα της ΒΙΟ.ΜΕ. παρά τις
προεκλογικές τις δεσμεύσεις, αλλά συνεχίζει και εντείνει τη βαρβαρότητα των
προηγούμενων κυβερνήσεων. Το πιο λυπηρό γεγονός, όμως, είναι η στάση των
εργαζομένων της Φίλκεραμ, που σαν άλλοι μεταλλωρύχοι, παραιτούμενοι των ταξικών τους
συμφερόντων, προασπίζονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου και βάζουν πλάτες στην
εργοδοσία που τους πέταξε στο δρόμο υιοθετώντας την ηττοπάθεια και την υποταγή»
δηλώνουν στην ανακοίνωσή της οι αλληλεγγύοι στον αγώνα της ΒΙΟΜΕ καταλήγοντας:
«Έχει φτάσει η ώρα που ο αγώνας της ΒΙΟ.ΜΕ. πρέπει να γίνει αιτία και αφορμή, για την
αναμέτρηση της εργατικής τάξης στο σύνολο της με αυτούς που βρίσκονται απέναντι της.
Δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου για δεύτερες σκέψεις και συζητήσεις. Ήρθε η ώρα
να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας και να δηλώσουμε ξεκάθαρα και χωρίς αυταπάτες πως ή
ΕΜΕΙΣ για μια άλλη κοινωνία ή ΑΥΤΟΙ στο πνεύμα της υποταγής. Καλούμε όλους τους
αλληλέγγυους, όλη την εργατική τάξη, καθεμιά και καθέναν που αντιλαμβάνεται τη ΒΙΟΜΕ
ως τον δικό του αγώνα να σταθεί στο πλάι της. Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως δε θα
επιτρέψουμε σε κανέναν να πάρει το εργοστάσιο από τους εργάτες και την κοινωνία, γιατί
σε αυτούς ανήκει. Θα μας βρουν απέναντι τους σε έναν αγώνα μέχρι τέλους. Θα τους
νικήσουμε, γιατί έχουμε όλα τα δίκια του κόσμου!».
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