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Ποσό ενίσχυσης

Ευγενία

Φωτοπούλου 
ταμίας ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ

Το σωματείο εκτάκτων
υπαλλήλων του ΥΠΠΟ βρί-
σκεται στους αγώνες τα τε-
λευταία 3χρόνια, για τα δι-
καιώματα των συμβασιού-
χων εργαζόμενων διεκδι-
κώντας μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους. Ταυτό-
χρονα έχει στηρίξει όλες
τις αντιφασιστικές και αντι-
ρατσιστικές κινητοποι-
ήσεις. Σ’ αυτές τις μάχες
έχουμε βρεί δίπλα μας ως
συναγωνιστή και συμπαρα-
στάτη, την εφημερίδα Ερ-
γατική Αλληλεγγύη. Μια
εφημερίδα που έμπρακτα
στηρίζει όλους τους αγώ-
νες των εργατών και αξίζει
να δυναμώσει η φωνή της
σε όλο το εργατικό κίνημα.

Ενίσχυσε οικονομικά
Γράψου συνδρομητής

Λεωνίδας Κοντουδάκης,
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

Πριν από 5 χρόνια, προτού ενεργοποιηθώ στην
ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας, ούτε που ήξερα την Εργατική
Αλληλεγγύη. Από τότε είμαι τακτικός και φανατι-
κός αναγνώστης και υποστηριχτής της. Έχει μια
πλήρη ενημέρωση για τους εργατικούς αγώνες,
συνολικότερη ανάλυση για ιστορικά και πολιτικά
θέματα αλλά και συγκεκριμενοποίηση στόχων για
το κίνημα, θεωρία και δράση μαζί. 

Εκεί όμως που η Εργατική Αλληλεγγύη ξεχωρίζει
είναι στην προβολή των αγώνων ενάντια στο φασι-
σμό και το ρατσισμό. Συνεχής κάλυψη της δίκης
της Χρυσής Αυγής, των κινητοποιήσεων υπέρ των
προσφύγων σε όλη την Ελλάδα από την Ξάνθη και
την Μυτιλήνη μέχρι τα Χανιά, επιχειρήματα αιχμη-
ρά που βοηθάνε τον καθένα μας στη μάχη για
ανοιχτά σύνορα και πόλεις, για να είναι καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους στις πό-
λεις και τα σχολειά μας. Δεν υπάρχει άλλο έντυπο
στην Ελλάδα που να δείχνει κυριολεκτικά τόση αλ-
ληλεγγύη στους μετανάστες, τους φτωχούς και
τους εργάτες. 

Συνεχίστε έτσι, εύγε! Και καλή επιτυχία στην οι-
κονομική σας εξόρμηση!
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Οικονομική εξόρμηση
Στηρίξτε την εφημερίδα που σας στηρίζει!

Στην μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του νερού η εφημερίδα Εργατική Αλλη-
λεγγύη βρέθηκε από την πρώτη στιγμή
στο πλευρό των εργαζομένων στην ΕΥ-
ΔΑΠ, προβάλλοντας τις διεκδικήσεις των
σωματείων, αλλά και των διαφόρων ομά-
δων καταναλωτών άμεσα και αγωνιστικά.
Μέσα από άρθρα, συνεντεύξεις και πλού-
σιο φωτορεπορτάζ προσπάθησε να αφυ-
πνίσει την κοινωνική συνείδηση και να κα-
ταστήσει γνωστό στο ευρύτερο κοινό τον
κίνδυνο που ελλοχεύει σε μια ενδεχόμενη
ιδιωτικοποίηση του νερού, ενώ ταυτόχρο-
να έψαχνε να αναδείξει τρόπους και δρά-
σεις ώστε η ιδιωτικοποίηση του νερού
που βρίσκεται προ των πυλών να μην πε-

ράσει. 
Ήταν από την αρχή δίπλα μας προβάλ-

λοντας τον αγώνα μας και ουσιαστικά
συμμετέχοντας σε αυτόν. Πραγματικά
ένοιωσα τι θα πει αλληλεγγύη μέσα από
το κλίμα συμπαράστασης στον αγώνα
μας και την απόλυτη σύμπνοια στα ιδανι-
κά μας, που άλλωστε είναι κοινός τόπος
για κάθε σκεπτόμενο πολίτη. Πιστεύω
πως η συμμετοχή της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης στη μάχη που δίνει ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση των βασικών αγαθών είναι
πολύ σημαντική και καθοριστική, και πρέ-
πει αυτός ο αγώνας να ενισχυθεί περισ-
σότερο με την διάδοση αλλά και την οικο-
νομική στήριξή της.

Κομπογιάννης Νίκος 
εργαζόμενος 
στο νοσοκομείο 
Άγιος Σάββας

Καθημερινά στα νοσοκο-
μεία δίνουμε μια μεγάλη
μάχη για εξασφαλίσουμε
καλύτερες συνθήκες περί-
θαλψης. Οι ελείψεις που
υπάρχουν σε προσωπικό
και υλικό είναι τεράστιες,
κλειστά τμήματα ΜΕΘ, χει-
ρουργικά τραπέζια και μη-
χανήματα εκτός λειτουρ-
γίας. Ο αγώνας για την
πλήρη χρηματοδότηση των
νοσοκομείων και την κάλυ-
ψη των αναγκών σε έμψυχο
και άψυχο υλικό είναι επιτα-
κτικός και μας αφορά
όλους. Η Εργατική Αλλη-
λεγγύη είναι συνεχώς δίπλα
μας σ’ αυτόν τον αγώνα,
προσφέροντας στήριξη και
προβολή, ιδέες και επιχει-
ρήματα για να πάμε παρα-
κάτω. Μαζί μας στις πρό-
σφατες κινητοποιήσεις για
το Καραβάνι της Υγείας σε
Θεσσαλονίκη, Αθήνα και
Πάτρα, μαζί μας στην προ-
ετοιμασία και την οργάνω-
ση της πανελλαδικής απερ-
γίας σε όλο το δημόσιο
στις 24 Νοέμβρη, μαζί μας
συνολικά στη μάχη για δη-
μόσια και δωρεάν Υγεία για
όλους, ντόπιους, μετανά-
στες και πρόσφυγες. 

Να την στηρίξουμε κι
εμείς τώρα στην προσπά-
θεια που κάνει, να βοηθή-
σοουμε να φτάσει η φωνή
της όσο πιο μακριά γίνεται!

Νότης Μπένος
τεχνικός Alpha

Μετά την απόφαση του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, δεν
μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός.
Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώ-
να για να αλλάξουμε συνολικά το
τοπίο στην τηλεόραση. Δεν βά-
ζουμε μόνο τις δουλειές μας
μπροστά και τα οικονομικά κριτή-
ρια της εργασίας μας. Έχουν κι
αυτά σημασία αλλά δεν είναι συν-
τεχνιακό το ζήτημα. Βάζουμε τη
διεκδίκηση μιας άλλης τηλεόρα-
σης. Τηλεοπτικά σχήματα δηλα-
δή που να μη στηρίζονται στο κα-
πιταλιστικό μοντέλο λειτουργίας.
Το παράδειγμα της αυτοδιαχειρι-
ζόμενης ΕΡΤ τον καιρό του “μαύ-
ρου” δείχνει τί πρέπει να γίνει.
Έτσι ο κόσμος έχει πρόσβαση να
πει την άποψή του, νέοι άνθρω-
ποι αποκτούν τη δυνατότητα να
εκφραστούν και να δημιουργή-
σουν κλπ. Είναι αντιδημοκρατικό,
τα ΜΜΕ να βρίσκονται αποκλει-
στικά στα χέρια αυτών που έχουν
εξουσία και χρήματα.

Η ενίσχυση φωνών όπως της
εφημερίδας Eργατική
Aλληλεγγύη που στήριξε τον
αγώνα της ΕΡΤ και προβάλει μια
τέτοια οπτική για τους εργαζόμε-
νους, είναι κρίσιμο βήμα για να
μπορέσουμε να ανοίξουμε νικη-
φόρες προοπτικές.

Αννίτα Ιωσηφίδου,
φοιτήτρια ΦΛΣ

Ως αναγνώστρια της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης τον
τελευταίο χρόνο - κι αν κι
απο διαφορετικό πολιτικό
μετερίζι- αντιλαμβάνομαι το
ρόλο που έχει η εφημερίδα
στη δράση της επαναστατι-
κής αριστεράς, για να ανα-
παράγει τις κινηματικές
δραστηριοποιήσεις της και
να προωθεί τον πολιτικό
διάλογο ως εναρκτήριο ση-
μείο αναφοράς για τον κό-
σμο των κινημάτων. Συγκε-
κριμένα, η ύπαρξη μιας
εφημερίδας όπως η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη καθίσταται
απαραίτητη στο κίνημα, ιδι-
αιτέρα στον κόσμο που
προσφάτως εντάχθηκε στην
αριστερά και ο οποίος θα
την βρεί άκρως βοηθητική,
καθώς παρατηρεί και με
κριτικό μάτι αναπαράγει τα
πεπραγμένα του κινήματος.

Ιδιαίτερα μέσα στους χώ-
ρους της νεολαίας, όπως τα
πανεπιστήμια, που ξανα-
βγαίνουν στο δρόμο ενάντια
στην επιβολή διδάκτρων και
την ακραία υποχρηματοδό-
τηση, η Εργατική Αλληλεγ-
γύη παίζει ταυτόχρονα το
ρόλο της ενημέρωσης αλλά
και της σύνδεσης των φοι-
τητικών διεκδικήσεων με
αυτών όλης της κοινωνίας
συνδέοντας τους αγώνες.

Γι' αυτό πιστεύω πως αξί-
ζει η οικονομική ενίσχυσή
της από όλη τη νεολαία που
θέλει να παλέψει.

Μαρία Αναγνώστου, εργαζόμενη στην Ε.ΥΔ.Α.Π.

4selido oikonomika 11-2016_Layout 1  11/3/16  2:58 PM  Page 3


