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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Όλοι και όλες στη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης  

που πραγματοποιεί  ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. 
 

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 στις 8:30 το απόγευμα.  
Πλατεία Μαλέρδου ,στη Λάρυμνα (Γήπεδο 5Χ5). 

 

Οι καλλιτέχνες: 

Γιώργος Μαργαρίτης , Κώστας Τριανταφυλλίδης , Δημήτρης Κανέλλος , Κωνσταντίνος Μαργαρίτης 

και η ορχήστρα τους. 
 

Αφιλοκερδώς, με την φωνή και τα τραγούδια τους, εκφράζουν την αλληλεγγύη τους 
στον δίκαιο αγώνα της εργατιάς της ΛΑΡΚΟ. 

 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 
 
Τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων μας, 
εκ μέρους όλων των εργαζομένων της 
ΛΑΡΚΟ ευχαριστούμε το Πανελλήνιο 
Μουσικό Σύλλογο και τους καλλιτέχνες που 
αφιλοκερδώς συμμετέχουν και 
συνδιοργανώνουμε τη συναυλία. 
 
Ευχαριστούμε τα σωματεία και τους φορείς 
που ήταν παρών στις παραστάσεις 
διαμαρτυρίας.  
 
Ευχαριστούμε τους εργαζόμενους και τα 
σωματεία που με λεωφορεία από τον 
Πειραιά, την Αθήνα, όλη τη Στερεά θα 
έρθουν στη μεγάλη συναυλία. 
 
Δεν είναι πανηγύρι. Είναι η 
αποκορύφωση ενός σκληρού 
,μακρόχρονου και εμβληματικού 
αγώνα για την εργατική τάξη. 
 
Η κυβέρνηση «έστρωσε κόκκινο χαλί» 
για να επισκεφτούν τη ΛΑΡΚΟ οι 
υποψήφιοι «μνηστήρες». 



 
Τα σωματεία και οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ 
κάλεσαν τους αλληλέγγυους εργαζόμενους 
όλης της χώρας, τους κατοίκους της 
περιοχής, να διαβούν το αιματοβαμμένο 
δρόμο για το εργοστάσιο, το δρόμο πού 20 
μήνες δίνουμε τη μάχη και έχουμε καταφέρει  
να την κρατήσουμε ανοιχτή. Τα μηνύματα 
συμμετοχής ξεπερνούν κάθε προσδοκία. 
 

Η συναυλία αλληλεγγύης την Πέμπτη 29 
Ιουλίου, είναι σταθμός αγώνα, μεγάλη 
κινητοποίηση που η εργατιά της ΛΑΡΚΟ 
περιμένει, τους δικούς της ανθρώπους, τα 
αδέλφια της, τους συμμάχους της. 

 

Την Πέμπτη με τη μεγάλη συμμετοχή των 
ίδιων των εργαζομένων, την αλληλεγγύη που 
δεχόμαστε σε αυτόν τον αγώνα, θα πάρουν 
απάντηση όλοι αυτοί που λένε ότι «είμαστε 
μόνοι μας, δεν ενδιαφέρονται ούτε οι 
εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι εργαζόμενοι της 
ΛΑΡΚΟ θέλουν απασχόληση με 600 ευρώ». 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 
 
Ο κύκλος κινητοποιήσεων που είχαμε 
αποφασίσει στην κοινή συνεδρίαση των 
διοικητικών συμβουλίων, κλείνει με τη μεγάλη 
συναυλία στη Λάρυμνα. Αμέσως μετά, τα 
διοικητικά συμβούλια θα ξανά 
συνεδριάσουν για να αποφασίσουν νέο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 
 

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 
πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας 
στο ΥΠΕΝ.  Μεταφέραμε στο διευθυντή του 
γραφείου του κ. Σκρέκα το αίτημα 
συναντήσεις. Με βάση το χρονοδιάγραμμα 
που δώσαμε στο διευθυντή, ο κ. Σκρέκας δεν 
μας απάντησε ποτέ. 
 
Την Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 
πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας 
στο Υπουργείο οικονομικών. Ο κ. Σταϊκούρας 
μας δέχτηκε. Αν και η συνάντηση ξεκίνησε 
επεισοδιακά, τελικά πραγματοποιήθηκε 
συζήτηση.  
 
Από τη συζήτηση δεν βγήκαμε «σοφότεροι», 
όμως κλείστηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ του 
υπουργού οικονομικών και του υπουργείου 
εργασίας από τη μία και των σωματείων της 
ΛΑΡΚΟ από την άλλη, για την Πέμπτη 29/7 
στις  10.00 π.μ. Θα ενημερωθείτε για 
οποιαδήποτε νεότερο στη συναυλία. 
 
Την Παρασκευή 23/7  πραγματοποιήθηκε 
λαϊκή συνέλευση στην κεντρική πλατεία του 
Μαρτίνου και ενημέρωση των κατοίκων από 
το σωματείο για τις εξελίξεις στη ΛΑΡΚΟ. Το 
ίδιο έγινε την Κυριακή 25 Ιουλίου 2021 στη 
Μαλεσίνα, το ίδιο θα γίνει την Τρίτη 27 
Ιουλίου 2021 στις 8:30 το απόγευμα στην 
κεντρική πλατεία του Ακραιφνίου. 
 

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. 
 

 

 

Καλή αντάμωση στη μεγάλη συναυλία. 

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, τίμιος, θα είναι Νικηφόρος. 

 

Σας περιμένουμε. 

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ 

Οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε  να συνεχίζει αυτή να 

λειτουργεί, να μην απολυθεί κανένας και όταν μας έρθει η ώρα να πάρουμε τη 

σύνταξή μας, να μας καταβληθεί ο μόχθος που δικαιούμαστε, που έχουμε 

απόκτηση με σκληρή δουλειά, με πολύ αίμα και ιδρώτα. 


