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Το σχέδιο της Κυβέρνησης για την ΛΑΡΚΟ έχει επιστραφεί από την πρώτη στιγμή ως 
απαράδεκτο και η  σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε την Κυριακή 13 Φλεβάρη στη 
Λάρυμνα, η οποία  πήρε την μορφή μαζικού συλλαλητηρίου από την μεγάλη συμμετοχή 
σωματείων και φορέων από όλη την χώρα, μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε όλοι μαζί 
τον αγώνα έτσι  ώστε: 
 

 Να μην σταματήσει η ενιαία λειτουργία της ΛΑΡΚΟ ούτε για ένα λεπτό της ώρας. 

 Να εξασφαλιστεί  η ανάπτυξη της, η βιωσιμότητα της, ο εκσυγχρονισμός  και η 
παραπέρα καθετοποίηση της  παραγωγής.  

 Να μην απολυθεί και ξεσπιτωθεί κανένας μας, να παραμείνουμε όλοι στα πόστα 
μας και στα σπίτια μας. 

 Να μας καταβληθεί στο 100% ο δεδουλευμένος μόχθος μας συμφώνα με αυτά που 
απορρέουν μέσα από τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν οι Κυβερνήσεις 
απέναντι μας. 

 
Με την σημερινή μαζική, μαχητική συμμετοχή εκατοντάδων σωματείων και φορέων που 
βρέθηκαν στην Λάρυμνα, το σύνθημα «Ο αγώνας της ΛΑΡΚΟ, είναι αγώνας όλων μας» 
έχει γίνει πράξη.  
 
Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή συναδέλφων από σωματεία σε χώρους δουλειάς που 
βρίσκονται αυτή την περίοδο σε κινητοποιήσεις ενάντια, σε απολύσεις, σε διώξεις, σε 
μετατροπές   συμβάσεων, στην απληρωσιά, ενάντια σε σχέδια που βάζουν σε κίνδυνο τις 
θέσεις εργασίας, την υγεία και ασφάλεια των συναδέλφων, όσους παλεύουν για Συλλογικές 
Συμβάσεις.  
 
Όλοι αυτοί οι αγώνες που αναπτύσσονται,  στη ΛΑΡΚΟ, στα Πετρέλαια Καβάλας, στη 
COSCO, στα Λιπάσματα, στον Βαρβαρέσο, βρίσκουν σήμερα  το κοινό βηματισμό με την 
συμμετοχή των Ομοσπονδιών των κλάδων μας.  
 
Η απάντηση θα είναι ενιαία, μαχητική και μαζική με απεργία και κοινό συλλαλητήριο 

που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Φλεβάρη 12 πμ στο Σύνταγμα. 
 
Είμαστε οι εργάτες που παράγουμε τα πάντα, αγαπάμε την εργασία μας, δεν την 
εγκαταλείπουμε, θέλουμε την ανάπτυξη της και απαιτούμε  να ζήσουμε καλύτερα. 
 
Καλούμε τα σωματεία και τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά, να εκφραστεί η 
αλληλεγγύη, αλλά και η οργή και αγανάκτηση που νιώθει ο καθένας μας όταν βλέπει τον 
πενιχρό μισθό του να εξανεμίζεται από την ακρίβεια, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να είναι 
μεγαλύτεροι  από τον μισθό, την εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία, την εφαρμογή 
των αντιδραστικών αντεργατικών νόμων, τις συνέπειες της πανδημίας.  

 
Σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2022, οι φωνές όλων ενώνονται και δηλώνουν ότι  οι 
αγώνες, στη ΛΑΡΚΟ, στα Πετρέλαια, στα Λιπάσματα, στον Βαρβαρέσο, στην 

COSCO, είναι αγώνες όλων μας. 
 

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!!! 
ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ!!! 


