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Γειηίν ηύπνπ 

Τελ Τξίηε 1 Φεβξνπαξίνπ 2022 πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξνγξακκαηηζκέλε ηειεδηάζθεςε ησλ Σσκαηείσλ ηεο 

ΛΑΡΚΟ κε ηελ αθξόθξεκα ηεο Κπβέξλεζεο. Τνπο Υπνπξγνύο Οηθνλνκηθώλ Φξ. Σηατθνύξα, Δλέξγεηαο Κ. 

Σθξέθα θαη Δξγαζίαο Κ. Φαηδεδάθε.  Ούηε ιίγν νύηε πνιύ κεηά από δύν ρξόληα θνξνϊδίαο θαη 

εκπαηγκνύ καο πξνηείλαλε ηελ αλεξγία θαη ην μεζπίηωκα. Σν όηη απηή ε θπβέξλεζε είλαη ηθαλή γηα 

πνιιά δεηλά ην είρακε θαηαιάβεη. Σν όηη είλαη ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη αλζξωπηζηηθή θξίζε ζε 

νιόθιεξεο πεξηθέξεηεο θαη ηνπηθέο θνηλωλίεο μεπεξλνύζε αθόκε θαη ηελ πην ηξειή καο θαληαζία.  

 

Ο ζηόρνο ηνπο είλαηλα δώζνπλ ηελ ΛΑΡΚΟ ηδάκπα θαη θιεηζηή, ρσξίο ην «Βαξίδη» ησλ εξγαδνκέλσλ,  παξ’ 

όηη ππάξρεη ξεηή πξόβιεςε ζην λόκν πνπ νη ίδηνη ςήθηζαλ όηη ην εξγνζηάζην ζα παξαδνζεί ελ ιεηηνπξγία.  

 

Σελ Σεηάξηε 2 Φεβξνπαξίνπ 2022 πξαγκαηνπνηήζεθε θνηλή ζπλεδξίαζε ηωλ Γ.. όισλ ηωλ 

ωκαηείωλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηε ΛΑΡΚΟ (ζπληνληζηηθό) κε κνλαδηθό ζέκα ηελ νξγάλσζε 

κεηώπνπ αληίζηαζεο απέλαληη ζην εηδερζέο θαη εθβηαζηηθό ηειεζίγξαθν ηεο Κπβέξλεζεο πνπ δελ ξίρλεη 

κόλν ζηελ αλεξγία ηνπο 1200 εξγαδόκελνπο ηεο ΛΑΡΚΟ αιιά ηνπο μεζπηηώλεη θηόιαο.  

Απηή είλαη ε πνιηηηθή αλάπηπμεο θαη εθζπγρξνληζκνύ πνπ επαγγειίδνληαη. Ωο εληνινδόρνη ησλ επελδπηηθώλ 

ζπκθεξόλησλ θαη σο αδίζηαθηνη dealers δελ έρνπλ ρώξν γηα ζπλαηζζεκαηηζκνύο θαη θέξλνπλ εηο πέξαο ηελ 

πην βξώκηθε θαη αλήζηθε απνζηνιή. Πεηνύλ ζηνλ δξόκν ηνπο εξγαδόκελνπο θαη θιείλνπλ ηελ ΛΑΡΚΟ. 

 

 Οκόθσλα νη εθπξόζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ δελ απνδερόκαζηε ηελ πξόηαζε ηεο 

Κπβέξλεζεο όρη κόλν γηαηί καο ξίρλεη ζηελ αλεξγία θαη καο μεζπηηώλεη αιιά γηαηί είλαη θαη 

θαηαζηξνθηθή γηα ηελ ίδηα ηελ ΛΑΡΚΟ θαη ηελ ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. 

 Θα παξακείλνπκε ζηα πόζηα καο θαη ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε απηό πνπ μέξνπκε πνιύ 

θαιά. Τν ρώκα Αηζάιη. Γελ ζα καο θνπλήζεη θαλέλαο. 

 Απνθαζίζηεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2022 θαη ώξα 10.00 π.κ. επξεία 

ζύζθεςε πνιηηηθώλ, θνξέσλ, νξγαλώζεσλ θαη ζσκαηείσλ ζηνλ ρώξν ηνπ εξγνζηαζίνπ 

ώζηε λα γίλεη γλσζηό ζε όινπο ην έγθιεκα πνπ δηαηειείηαη θαη λα δνζεί βήκα ζε όινπο. 

 Οη Γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα ζπγθιεζνύλ ην επόκελν δηάζηεκα κε εηζήγεζε 

ηελ νξγάλσζε ησλ αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ αληίδξαζεο κε απνθνξύθωκα κεγάιε 

Απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε θαη ζπιιαιεηήξην ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 

 

Δίκαζηε έηνηκνη λα αληηθξνύζνπκε ηα εθβηαζηηθά δηιήκκαηα θαη ηηο πξνζπάζεηεο δηάζπαζεο. 

Θα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα καο.Σα αηηήκαηά καο είλαη δίθαηα θαη δεηνύκε: 

1. Να δηαζθαιηζηεί ε εληαία θαη ζπλνιηθή παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο ΛΑΡΚΟ. Να ππάξμεη ζρέδην θαη 

ρξνλνδηάγξακκα επηζθεπήο, εθζπγρξνληζκνύ, αύμεζεο ηεο παξαγσγήο ζε έλα αζθαιέο 

πεξηβάιινλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. 

2. Να δηαζθαιηζηνύλ όιεο νη ζέζεηο εξγαζίαο. 

3. Να δηαζθαιηζηεί ε θαηαβνιή ηνπ κόρζνπ πνπ καο ρξσζηά σο εξγνδόηεο ζην 100%.   

 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε  ζπζπείξωζε γύξω από ηα ζωκαηεία, ζε κεγάιε 

ζπκκεηνρή ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο θαη ζε όπνηα αγωληζηηθή θηλεηνπνίεζε. 

Αληέμακε δύν ρξόληα, είκαζηε όινη κέζα ζηελ εξγαζία καο, κάζακε λα πεξπαηάκε ελωηηθά θαη 

απνθαζηζηηθά. 
πλερίδνπκε ηνλ αγώλα θαη δελ είκαζηε κόλνη. Δίκαζηε νη πνιινί θαη έρνπκε ην δίθην. 
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