
Συνδικαλιστές/-τριες και πολλές αυτόνομες ομάδες από τη Γερμανία εκφράζουν την 

αλληλεγγύη τους στον αυτοδιαχειριζόμενο συνεταιρισμό ΒΙΟ.ΜΕ στη Θεσσαλονίκη.

Η ΒΙΟ.ΜΕ δεν είναι προς πώληση – δεν πρόκειται να διαλυθεί!

Εδώ και σχεδόν 10 χρόνια, από τη στιγμή της κορύφωσης της κρίσης χρέους στην Ελλάδα, 

βρισκόμαστε ως συνάδελφοι και συναδέλφισσες από διάφορες επιχειρήσεις, από 

διάφορους κλάδους και συνδικάτα σε τακτική επαφή με ακτιβιστές και ακτιβίστριες που 

προβάλλουν αντίσταση στις συνέπειες της πολιτικής λιτότητας και αυτο-οργανώνονται.

10 χρόνια ζωής μετρά επίσης το παράδειγμα του εργοστασίου που προβλεπόταν να 

κλείσει, και στο οποίο οι εργάτες και εργάτριες πήραν τα πράγματα στα χέρια τους, 

λειτουργώντας την επιχείρηση σε αυτο-οργανωμένη βάση. Η παραγωγή χρειάστηκε να 

αναπροσαρμοστεί: Οι συνάδελφοι/-ισσες παράγουν πλέον οικολογικά σαπούνια και 

προϊόντα καθαρισμού.

Όμως η ΒΙΟ.ΜΕ είναι κάτι παραπάνω από ένα μικρό εργοστάσιο. Έγινε ένα 

κοινωνικό κέντρο, όπου λαμβάνουν χώρα διεθνή συνέδρια και πολιτιστικές εκδηλώσεις, 

όπου οργανώνεται ενίσχυση για τους πρόσφυγες και όπου επιπλέον προσφέρεται και 

ιατρική φροντίδα.

Έτσι γνωρίσαμε τη ΒΙΟ.ΜΕ, ως τόπο και ως κομμάτι μιας διεθνούς αντίστασης 

ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές.

Υπό την αντιδραστική κυβέρνηση του Μητσοτάκη, η πίεση και η καταστολή ενάντια 

σε κινήματα αντίστασης έχει μεγαλώσει. Η κυβέρνηση προσπαθεί να κλείσει το εργοστάσιο, 

ώστε να μην υπάρξει κανένα άλλο τέτοιο παράδειγμα (κατάληψης εργοστασίων).

Εδώ και δεκατέσσερις μήνες η συνεργατική παραγωγική επιχείρηση των εργατών/-

ριών της ΒΙΟ.ΜΕ δουλεύει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς οι Αρχές έκοψαν την παροχή. Το 

διεθνές κίνημα αλληλεγγύης έλυσε προς το παρόν το πρόβλημα συλλέγοντας χρήματα για 

μια αποτελεσματική γεννήτρια.

Τώρα επίκειται, στις 24 Ιουνίου 2021, μια ακόμη προσπάθεια εκπλειστηριασμού. 

Πρόκειται για τον τελευταίο δια ζώσης πλειστηριασμό, καθώς έπειτα η διαδικασία θα γίνει 

δια της ηλεκτρονικής οδού.



Γι’ αυτό οι δράσεις διαμαρτυρίας ενάντια στον εκπλειστηριασμό αποκτούν ιδιαίτερη 

σημασία.

Η ΒΙΟ.ΜΕ δεν είναι προς πώληση και δεν πρόκειται να διαλυθεί!

Καλούμε σε δράσεις διαμαρτυρίας για την αποτροπή του εκπλειστηριασμού έξω από τα 

δικαστήρια της Θεσσαλονίκης:

Η ΒΙΟ.ΜΕ δεν είναι προς πώληση – δεν πρόκειται να διαλυθεί!

24 Ιουνίου – αποτροπή του εκπλειστηριασμού

Η ΒΙΟ.ΜΕ θα παραμείνει στα χέρια των εργατών/-ριών
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