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Ανακοίνωση-Κάλεσμα 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΛΑΡΚΟ. ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΟΛΟΥΣ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ. 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ. 

 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17 
ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΥ 2020 ΣΤΙΣ 11.00 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΛΑΡΥΜΝΑΣ. 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, νέοι, γυναίκες και 

συνταξιούχοι της περιοχής γύρω από τη 

ΛΑΡΚΟ. Σωματεία, λαϊκοί φορείς σε όλη τη 

χώρα και το εξωτερικό. 

 

Η Κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας  ανακοίνωσε το κλείσιμο της 

ΛΑΡΚΟ. Τον Οκτώβριο πραγματοποιεί δυο 

διαγωνισμούς για την εκποίηση της, χωρίς να 

διασφαλίζει  τη συνέχεια τη λειτουργία της, χωρίς 

να διασφαλίζει ούτε  μία θέση εργασίας. 

Ανακοίνωσε  τη δημιουργία «κοινωνικού 

ταμείου» και την απόλυση όλων των 

εργαζομένων, «μονίμων» και εργολαβιών. 

Μετά από 54 χρόνια λειτουργίας κλείνουν τη 

ΛΑΡΚΟ χωρίς να εγγυούνται  αν αυτό θα είναι 

οριστικό ή προσωρινό. 

 

Δεν χρειάζεται να είναι «οικονομολόγος» κανένας 

για να καταλάβει τις επιπτώσεις αυτής της 

πολιτικής. Για τις τοπικές κοινωνίες  η μισθοδοσία 

των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ είναι η  «κινητήρια 

δύναμη» όλης της τοπικής οικονομίας, από τα 

χωριά μας έως τις μεγάλες πόλεις των νομών. Το 

κλείσιμο της σημαίνει μαζικός 

ξεριζωμός  νέων οικογενειών,  εξαθλίωση. 

 

Για τη χώρα μας είναι μία στρατηγικής σημασίας 

επιχείρηση που έφερνε πάνω από 300 

εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συνάλλαγμα και αν 

αναπτυχθεί έχει τη δυνατότητα αυτά να γίνουν 

δισεκατομμύρια. Οι θέσεις - προτάσεις των 

εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ δίνουν 

προοπτική,  στο άνοιγμα  χιλιάδων νέων θέσεων 

εργασίας  με πλήρη εργασιακά δικαιώματα  και 

στην ανάπτυξη όλης της βιομηχανίας της χώρας 

μας. Το κλείσιμο της σημαίνει γενικό χτύπημα 

των λαϊκών συμφερόντων. 

 

Οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ γνώριζαν τις 

επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης, 

δικαιώνονται. Ως συνέχεια του οκτάμηνο  αγώνα 

που δίνουν ενάντια σε αυτή, έστειλαν για ακόμη 

μία φορά το μήνυμα ότι «αυτή η πολιτική θα 

εφαρμοστεί μόνο πάνω από τα πτώματα 

τους». 

 

 Την Πέμπτη 1 Οκτώβρη 2020 

πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση των 

εργαζομένων όπου συμμετείχαν πάνω από τα 2/3 

των μελών του Σωματείου, συν τους 

εργαζόμενους στις εργολαβίες. Τα μέλη του 

Σωματείου της ΛΑΡΚΟ όπου συμμετείχαν στη 

Γ.Σ. με ποσοστό 96% ψήφισαν κινητοποιήσεις. 

Απέρριψαν τα πακέτα του 

«κοινωνικού  ταμείου» που συστήνει η 

κυβέρνηση για να αντισταθμίσει τις επιπτώσεις 

του εγκλήματος. Με μία φωνή, με πατριωτισμό, με 

συναδελφικότητα και αποφασιστικότητα, 

βροντοφώναξαν μέσα από μυστική 

ψηφοφορία ότι από τις δουλειές τους δεν θα 

βγουν. Με όλα τα μέσα θα υπερασπιστούν το 

δικαίωμα στην εργασία. Θα υπερασπιστούν 

μέχρι τελικής πτώσεως τη συνέχιση της 

λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ που έχει μεγαλώσει 

«παππούδες, πατέρες,  εγγόνια και παιδιά» 

από το 1966 μέχρι σήμερα. 

 

Αδέλφια, συνάδελφοι, ελεύθεροι 

επαγγελματίες, νέοι, γυναίκες και 

συνταξιούχοι.  

Την ΛΑΡΚΟ την δημιούργησαν οι εργαζόμενοι με 

το αίμα τους και τον ιδρώτα τους. Την πλήρωσε ο 

ελληνικός λαός όταν την εγκατέλειψε 

υπερχρεωμένη ο «Μέγα ευεργέτης 

Μποδοσάκης». Δεν αξιοποιεί «τα τσιφλίκια και τα 

αμπέλια» κανενός κεφαλαιοκράτη, κανενός αστού 

πολιτικού, καμίας κυβέρνησης. Αξιοποιεί τον 

ορυκτό πλούτο της χώρας μας πού ανήκει σε 

όλους μας και οι κεφαλαιοκράτες τον κλέβουν, είτε 

ως ιδιώτες, είτε μέσα από το κράτος τους και τις 

κυβερνήσεις τους. 

 

Οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ, όσο και να ακούγεται 

σκληρό και μακάβριο, από γενιά σε γενιά έχουμε 

εξοικειωθεί με την επικίνδυνη εργασία, με τις 



επαγγελματικές αρρώστιες. Νιώθουμε τιμή και 

οργή  παράλληλα που στην πλάτη μας έχουμε 

μεταφέρει πάνω από 80 νεκρούς 

δολοφονημένους συναδέλφους στις βάρδιες 

της εργασίας μας.  

 

Παλεύουμε καθημερινά έτσι ώστε να παρθούν 

ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στην εργασία και να 

ελαττωθούν τα εργατικά δυστυχήματα, δεν 

συμβιβαζόμαστε όμως σε καμία περίπτωση με το 

κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ. «Το φουγάρο της είναι το 

οξυγόνο μας», δεν συμβιβαζόμαστε να χαθεί 

ούτε μία θέση εργασίας.  Η ΛΑΡΚΟ ανήκει 

στους εργάτες.  

 

Αδέρφια 

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας χτυπά 

άνανδρα. Για να διαχειριστεί την νέα κρίση  του 

συστήματος που υπερασπίζεται αυτή, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κόμματα  της, 

αξιοποιεί την Πανδημία του κορονοϊού, παίρνει  

μέτρα καταστολής και φίμωσης. Δεν μας 

φοβίζουν. Ο λαός έχει την πείρα να 

αντιμετωπίσει το οτιδήποτε, κάτω από 

οποιεσδήποτε συνθήκες. 

 

Σταθμός είναι η επιτυχία της ΠΑΝΛΑΡΚΙΚΗΣ 

απεργίας που αποφασίσαμε όλα τα Σωματεία 

στην ΛΑΡΚΟ για το Σάββατο 17 Οκτώβρη 

2020. Στόχος, να εκφραστεί η εναντίωση στις 

εξελίξεις που φέρνει η πολιτική της 

Κυβέρνησης μέσα από μία μεγαλειώδη 

απεργιακή συγκέντρωση στη πύλη του 

εργοστασίου της ΛΑΡΚΟ στις 11:00 το πρωί. 

 

Μέχρι σήμερα η επίθεση που έχουμε δεχτεί 

από την κυβέρνηση είναι βαριά, μας έχει 

τσακίσει. Όμως έχουμε μείνει όρθιοι. Δεν 

έχουμε σκύψει το κεφάλι. Με δύναμη την 

αλληλεγγύη που μας δείξατε όλο το προηγούμενο 

διάστημα, έχουμε αναχαιτίσει απολύσεις και 

διαθεσιμότητες, δεν τους αφήσαμε να 

σταματήσουνε τη λειτουργία της.  

 

Καλούμε κάθε λαϊκή οικογένεια, χώρο 

δουλειάς, σωματείο, λαϊκό φορέα, μαθητικό 

και φοιτητικό συμβούλιο, παρέα την παρέα, 

άνθρωπο τον άνθρωπο, να κουβεντιάσουν και 

να συμμετέχουν στην μεγαλειώδη αυτή 

κινητοποίηση. Με μάσκες, αντισηπτικά και 

αποστάσεις τραβάμε μπροστά.  

 

Γνωρίζουμε ότι μπροστά μας  έχουμε μία μεγάλη 

σύγκρουση. Δεν υποτιμούμε τη δύναμη που έχει 

το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις. Γνωρίζουμε όμως 

επίσης τη δύναμη που έχει η εργατική τάξη. 

Γνωρίζουμε ότι, όταν εκφράζεται η αλληλεγγύη 

στους αγώνες της, αυτή  η δύναμη είναι 

πολλαπλάσια των αφεντικών. 

 

Καθαρές κουβέντες. Θα συγκρουστούμε μέχρι 

το τέλος, με οποιοδήποτε κόστος, με όλους τους 

τρόπους, με όλα τα μέσα, με οποιαδήποτε θυσία. 

Διεκδικούμε: 

 

✓ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ. Nα 

σταματήσει το έγκλημα της 

ιδιωτικοποίησης – εκποίησης.  

✓ Να διασφαλιστεί  η ενιαία συνέχιση της 

λειτουργίας της, μεταλλείων και 

εργοστασίου. 

✓ Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας 

και τα κεκτημένα.  

✓ Να διαγραφεί το κάλπικο χρέος στην ΔΕΗ, 

το κάλπικο πρόστιμο των κρατικών 

ενισχύσεων. 
✓ Το δημόσιο χαρακτήρα της, την κρατική 

χρηματοδότηση από τα δεκάδες 
δισεκατομμύρια ευρώ που δίνονται 
απευθείας στο κεφάλαιο. 

✓ Με σχέδιο και ευθύνη του 
κράτους  την  υλοποίηση  του 
εκσυγχρονισμού της. Την παραπέρα 
ανάπτυξη της σύμφωνα με τις δυνατότητες 
που έχει. Μέσα από τις προτάσεις των 
εργαζομένων να ανοίξουν χιλιάδες νέες 
θέσεις εργασίας με εργασιακά δικαιώματα. 

✓ Ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας 
στην εργασία. 

✓ Την κατάργηση των περικοπών, του 

σκλαβοπάζαρο των εργολαβιών. 

✓ Να καταβληθούν στους συναδέλφους που 

έχουν πάρει σύνταξη και στους συγγενείς 

των νεκρών εργαζομένων όλες οι 

οφειλόμενες αποζημιώσεις.  

✓ Να καταβληθούν σε όλους οι οφειλές από 

τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 

Αν η κυβέρνηση τολμήσει και σταματήσει τη 

λειτουργία της ΛΑΡΚΟ έστω και για ένα λεπτό 

της ώρας, αν τολμήσει και κάνει έστω και μία 

απόλυση, είτε «μόνιμου» είτε εργαζόμενου 

εργολαβίας, θα το πληρώσει ακριβά.  

 

Ή εμείς ή αυτοί. 
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


