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ΚΑΛΕΣΜΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Συναυλία αλληλεγγύης στον τίμιο 

αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 
 

Την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, στις 20:30 το 
απόγευμα στη Λάρυμνα (Γήπεδο 5Χ5), ο 

Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με τις φωνές 
και την ορχήστρα των: 

Γιώργο Mαργαρίτη 
Κώστα Τριανταφυλλίδη 

Δημήτρη Kανέλλο 
Κωνσταντίνο Μαργαρίτη 

 
Τραγουδούν για την εργατιά της ΛΑΡΚΟ. 

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι 
Η κυβέρνηση, στα πλαίσια των νεοφιλελεύθερων πολιτικών για την παράδοση της Δημόσιας περιουσίας 
στην βορά των ιδιωτικών συμφερόντων και με την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περπατά 
την εγκληματική εκποίηση της ΛΑΡΚΟ. Το Φλεβάρη του 2020,  για να εξυπηρετήσει την πολιτική της 
εκποίησης  την πτώχευσε,  την οδήγησε στην «εκκαθάριση εν λειτουργία», περπάτησε σε μεγάλες 
μισθολογικές περικοπές. 
 
Σε αυτή τη φάση, από την μία «στρώνει κόκκινο χαλί» στους υποψήφιους «μνηστήρες» και από την άλλη, 
τους εργαζόμενους  μας κρατά στην αγωνία και την ανασφάλεια. 
 
Τα σωματεία μας, έχοντας κοινές, τεκμηριωμένες και προβεβλημένες θέσεις για την αξιοποίηση της 
ΛΑΡΚΟ, 19 μήνες είναι μπροστά. Αγωνιζόμαστε κόντρα σε αυτή την πολιτική και τους μηχανισμούς 
στήριξης που έχει.  
 
19 μήνες, έχοντας την αλληλεγγύη χιλιάδων εργαζομένων από όλη τη χώρα, οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ 
έχουμε κρατήσει τα δίκαια και τίμια αιτήματά μας ψηλά.  
 
Έχουμε απορρίψει τις ανήθικες και διασπαστικές προτάσεις της Κυβέρνησης, όπου επί της ουσίας μας 
λέει να «αρπάξουμε τα ψίχουλα», να διαγράψουμε αυτά που μας οφείλει ως εργοδότης και πολιτικός 
προϊστάμενος της ΛΑΡΚΟ και να σταματήσουμε τους αγώνες για τη διασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας 
της, των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων μας. 
 



Σε αυτή την φάση, η κυβέρνηση όλο και εντείνει τις προσπάθειες για να μας πετάξει σαν «στυμμένες 
λεμονόκουπες». Στόχος της,  οι μελλοντικοί επενδυτές να πάρουν τα φιλέτα της ΛΑΡΚΟ χωρίς 
εργαζόμενους, διαλέγοντας «όσους από εμάς θέλουν και με τους όρους που θέλουν».  
 
Σε αυτή τη δύσκολη καμπή του τίμιου και δίκαιου αγώνα μας,  η έκφραση αλληλεγγύης, είναι το όπλο 
πού θα μας κρατήσει όρθιους μέχρι τη νίκη. 
 
Σε αυτή τη βάση, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος με τα Σωματεία μας, την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021, 
στις 20:30 το απόγευμα στη Λάρυμνα (Γήπεδο 5Χ5), συνδιοργανώνουν συναυλία αλληλεγγύης στον 
αγώνα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, με την παρουσία γνωστών λαϊκών καλλιτεχνών : 
 
Παράλληλα, στα πλαίσια της ενημέρωσης, τα σωματεία μας μέχρι την ημέρα της συναυλίας 
πραγματοποιούν πλειάδα παρεμβάσεων, όπως: 
 
Στις 15/7,  με την στήριξη  σωματείων, Ε.Κ. και Ομοσπονδιών,  πραγματοποιήσαμε παράσταση 
διαμαρτυρίας στο Υ.Π.ΕΝ. Ο υπουργός κ. Σκρέκας έλειπε και μεταφέραμε στους  αρμόδιους του 
υπουργείου το αίτημα για άμεσο προσδιορισμό ημερομηνίας κοινής συνάντησης ΥΠΕΝ – ΥΠΟΙΚ – 
Σωματείων. 
 
Στις 22/7 θα πραγματοποιήσουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ.Οικ., κ. Σταϊκούρα (εφόσον δεν έχει 
προσδιοριστεί ημερομηνία για κοινή συνάντηση). 
 
Προς ενημέρωση της περιοχής γύρω από το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ  στην Λάρυμνα, έχουμε αιτηθεί σε 
δήμους και τοπικά συμβούλια ( Λοκρών και Ορχομενού)  την προκήρυξη τοπικών, ενημερωτικών,  λαϊκών 
συνελεύσεων για: 

 Την Παρασκευή 23/7  στις 20.30 στην κεντρική πλατεία του Μαρτίνου. 

 Την Κυριακή 25/7  στις 20.30  στην κεντρική πλατεία της Μαλεσίνας. 

 Την Τρίτη 27/7  στις 20.30 στην κεντρική πλατεία του Ακραιφνίου. 
 
Η συναυλία 29/7 είναι σταθμός. Καλούμε τα σωματεία και τους εργαζόμενους της Χώρας μας να 
εκφράσουν την στήριξη στον αγώνα μας με όλα τα μέσα, αν είναι δυνατόν και με την φυσική τους 
παρουσία. (somatiolarcosel@gmail.com , 697 300 42 34 )  
 
Μετά από 19 μήνες, όπου έχουμε στην πράξη διδαχτεί και διδάξει παράλληλα για την δύναμη της 
ενότητας του εργατικού κινήματος, είμαστε αισιόδοξοι ότι αυτό ο αγώνας μπορεί, πρέπει και θα  είναι 
νικηφόρος.  
 
Σας περιμένουμε. 

«Πολεμάμε και τραγουδάμε». 

Είμαστε οι πολλοί και έχουμε το δίκιο. 
Ο αγώνας μας είναι τίμιος.  

Θα είναι νικηφόρος. 
Καλή αντάμωση αδέλφια. 
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