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Αλληλεγγύη στους/ις εργάτ(ρι)ες της ΛΑΡΚΟ 

Συγκέντρωση την Πέμπτη 10/2, 10:30, Υπ. Οικονομικών 

Το έγκλημα που συντελείται στη ΛΑΡΚΟ και στους/ις εργαζόμενους/ες της αφορά όλη την 
εργατική τάξη. Το ίδιο σχέδιο προετοιμάζεται και για μια σειρά άλλες δημόσιες επιχειρήσεις, με 
την απόλυση χιλιάδων εργαζομένων να είναι προ των πυλών (π.χ. ναυπηγεία Σκαραμαγκά, 
ΕΒΟ). Έτσι πούλησαν τη ΔΕΗ και όλες τις εταιρείες της, τη ΔΕΠΑ κ.α.. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ ανακοίνωσε στους/ις εργαζόμενους/ες της ΛΑΡΚΟ πως μέχρι να 
διεξαχθεί ο διαγωνισμός για το ξεπούλημα, ο Ειδικός Διαχειριστής θα απολύσει όλους τους 
εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ δίνοντας την αποζημίωση που προβλέπει η νομοθεσία. 

Ο Ειδικός Διαχειριστής θα επαναπροσλάβει μόνο ένα μέρος του προσωπικού, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, ώστε το συγκρότημα να παραδοθεί στον νέο ιδιοκτήτη σε κατάσταση 
λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι/ες άνω των 55 χρόνων θα μπουν σε προγράμματα κοινωφελούς 
εργασίας και οι υπόλοιποι/ες στο ταμείο ανεργίας. Μετά από ένα χρόνο θα ενταχθούν σε 
προγράμματα μακροχρόνιας ανεργίας. Οι 300 εργαζόμενοι/ες που διαμένουν στους 
οικισμούς της ΛΑΡΚΟ θα ξεσπιτωθούν, γιατί τα σπίτια είναι περιουσία της βιομηχανίας. 

Είναι ολοφάνερο πως η εγκληματική ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ ρίχνει στον 
Καιάδα τους/ις πάνω από 1000 εργαζόμενους/ες στη βιομηχανία και τις οικογένειες τους, 
προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη κερδοφορία των επίδοξων επενδυτών.  

Καμιά κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει το έγκλημα. Ούτε η προηγούμενη 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα υποκριτικά εμφανίζεται «υποστηριχτής» των εργαζόμενων της 
ΛΑΡΚΟ. 

Οι κυβερνήσεις διαχρονικά, αφού απαξίωσαν και κατάκλεψαν την ΛΑΡΚΟ στερώντας της 
δισεκατομμύρια ευρώ με τις άθλιες συμφωνίες που έκλειναν, τώρα εμφανίζουν ως 



μονόδρομο την ιδιωτικοποίησή της, γιατί τάχα κόπτονται για τα χρήματα των 
φορολογούμενων.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους/ις 
εργάτ(ρι)ες της ΛΑΡΚΟ και καλούμε τους/ις εργαζόμενους/ες της Αθήνας να συμμετέχουν 
στις εκδηλώσεις που γίνονται τις επόμενες μέρες στην πόλη: 

• Πέμπτη 10 Φλεβάρη,10:30 - παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών. Στις 
12:00 ακολουθεί συνέντευξη τύπου, σε συνεννόηση με άλλους εργασιακούς χώρους που 
αυτή την περίοδο είναι στο μάτι του κυκλώνα. 

• Κυριακή 13 Φλεβάρη, 10:30 - ανοιχτή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στον 
κινηματογράφο «Ίλιον» και θα καλέσει σε παλλαϊκό συλλαλητήριο. Στη σύσκεψη αυτή 
καλούνται και θα συμμετέχουν σωματεία, σύλλογοι, εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, πολιτικά 
οργανώσεις και οι κάτοικοι της περιοχής, για να οργανώσουν το μεγάλο συλλαλητήριο που 
θα γίνει στην Αθήνα. 

Απαιτούμε: 

 Να μην ιδιωτικοποιηθεί η ΛΑΡΚΟ και καμία άλλη εταιρεία. Να  υποστηριχθούν και να 
αναπτυχθούν με κριτήριο τα συμφέροντα των εργατ(ρι)ών-εργαζόμενων και όλης της 
κοινωνίας. 

 Να μην απολυθεί κανένας/μια εργαζόμενος/η. Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας. 
 Ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους/ες, για να μην θρηνούμε νεκρούς και 

σακατεμένους. 
 Κανένας/μια εργάτης/ρια και καμία οικογένεια να μην ξεσπιτωθεί. 

 


