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Υπάρχουν διάφοροι λόγοι όταν κάποιος αγο-
ράζει μια εφημερίδα για να πληροφορείται.

Εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να διαβάζω την
Εργατική Αλληλεγγύη  γιατί είναι η μοναδική
εφημερίδα που προβάλει τις κινητοποιήσεις, τις
επιτυχίες, τους προβληματισμούς και γενικότε-
ρα ότι αφορά την εργατική τάξη. Είναι η μονα-
δική εφημερίδα που στηρίζει στην πράξη τους
αγώνες που δίνουμε και στα λιμάνια ενάντια
στο ξεπούλημα, αλλά και συνολικά όλοι οι ερ-
γαζόμενοι σε κάθε κλάδο, καλώντας όλους σε
αγωνιστική ενότητα. Συμμετέχει ενεργά σε
όλες τις μάχες, χωρίς να κάνει καμία εξαίρεση,
απλά είναι παντού!

Αυτοί είναι οι δικοί μου λόγοι για να στηρί-
ξουμε έμπρακτα την Εργατική Αλληλεγγύη.
Όπως αυτή βρίσκετε πάντα δίπλα μας, πρέπει
κι εμείς σαν εργαζόμενοι να σταθούμε δίπλα
σε αυτήν. Καλή επιτυχία στην εξόρμησή σας!

ΗΕργατική Αλληλεγγύη είναι η γνή-
σια φωνή των αγώνων και εκφράζει

το καλύτερο δίκτυο αγωνιστών μέσα
στο εργατικό κίνημα. Ήταν μαζί μας,
συμπαραστάτης και οργανωτής της μά-
χης ενάντια στο κλείσιμο του Γενικού
Πατησίων, βρίσκεται σε κάθε απεργία
και σε κάθε κινητοποίηση των νοσοκο-
μείων, προβάλλοντας τη προοπτική και
το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να ξε-
φύγουμε από τη βαρβαρότητα των μνη-
μονίων. Δώσαμε μαζί και τη μάχη στις
εκλογές της ΕΙΝΑΠ ανοίγοντας όλα τα
ζητήματα στους νοσοκομειακούς για-
τρούς, κερδίζοντας την εκτίμηση και τη
στήριξη του πιο μαχητικού κομματιού. 

Αξίζει τη στήριξή μας για να είναι πιο δυ-
νατή η φωνή όλων των αγώνων μας!

Γεωργία Τρέντσιου
αναισθησιολόγος Ογκολογικό 
Αγ. Αναργύρων,
αντιπρόσωπος στο συνέδριο
της ΟΕΝΓΕ

Ενίσχυσε οικονομικά
Γράψου συνδρομητής



Οικονομική εξόρμηση
Στηρίξτε την εφημερίδα που σας στηρίζει!

Όσοι ακόμα αναζητούν στην εφημερίδα κάτι άλλο πέ-
ρα από …αστρολογικές προβλέψεις και «προτάσεις

για το Σαββατοκύριακο» έχουν κάθε λόγο να στηρίξουν
την Εργατική Αλληλεγγύη. 

Καθώς  ο χώρος της ενημέρωσης εξακολουθεί να κυ-
ριαρχείται  από καρτέλ οικονομικών συμφερόντων
και  μερικές από τις ιστορικές εφημερίδες της αριστε-
ράς μεταλλάσσονται ραγδαία  σε λαϊφστάιλ έντυπα,  η
παρουσία και η ενίσχυση εντύπων σαν την ΕΑ αποκτά
μια ιδιαίτερη σημασία. 
Με τους πολέμους να μαίνονται στη γειτονιά μας και
την παγκοσμιοποιημένη εξουσία του κεφαλαίου να
απειλεί να σαρώσει κάθε κοινωνική κατάκτηση των
λαϊκών τάξεων έχουμε ανάγκη από φωνές σαν κι  αυ-
τή, που αναδεικνύουν τη δύναμη των συλλογικών αγώ-
νων και συνεχίζουν να δείχνουν ότι ένας άλλος κό-
σμος είναι εφικτός.  

Μετράμε συμμάχους αυτή την εποχή. Που συμπορεύον-
ται στις καθημερινές πορείες μας. Που μιλούν προσε-

κτικά χωρίς ν’ αποσιωπούν τίποτε. Που ζυγίζουν τα πράγμα-
τα με τα ίδια ζύγια, και μετρούν το δρόμο και το ύψος με το
ίδιο μέτρο –όπως στο παρελθόν, έτσι και τώρα.

Μετρούμε συμμάχους αυτή την εποχή. Που αξίζουν την
εμπιστοσύνη μας. Που γνωρίζουμε ότι αν τύχει να βγούμε
από τη γραμμή, αυθόρμητα θα πάρουν τη θέση μας –κενό
δεν θα υπάρξει. Που με διαφορετική φωνή, ίσως και σ’ άλ-
λη γλώσσα, εκφράζουν τον ίδιο λόγο.

Πολλοί και πολλές από εμάς επιλέξαμε τον τελευταίο
χρόνο να πορευτούμε δίπλα στις εκατοντάδες χιλιάδες
προσφύγων. Επιλέξαμε να μην αφήνουμε τα μάτια μας
να βουρκώνουν και να μας αποκρύπτουν την τραγωδία.

Επιλέξαμε να τη βλέπουμε κατάματα, και να αφήνουμε
να μας συν-κινεί. Επιλέξαμε να γίνουμε –όσο και όπως
μπορούσαμε- στήριγμα των ξεριζωμένων, και ασπίδα
τους απέναντι στις γουρουνοκεφαλές. 

Και επιλέξαμε να μεταφράζουμε το βουβό κλάμα ενός
μωρού που πεθαίνει στα παγωμένα νερά του Αιγαίου, και
την αδράνεια και τη σιωπή της FRONTEX –να καταγράφει
απλώς το θάνατό του. Και να τα κάνουμε γνωστά, σ’ όσους
και σ’ όσες δεν έτυχε να τα βιώσουν.

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ήταν για μένα όλον αυτό τον
καιρό σύμμαχος και συνοδοιπόρος, και καθρέφτης της
συμπεριφοράς δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων και Ελληνίδων
που με αφετηρία την Ανθρωπιά έδειξαν στην πράξη ότι μια
κοινωνία της αλληλεγγύης είναι αναγκαία και εφικτή. Εύχο-
μαι να είναι σε θέση να παίξει τον ίδιο ρόλο και στο μέλλον.
Την έχουμε ανάγκη.

Ιλιρίντα Μουσαράι,
φοιτήτρια Πολιτικό
Νομικής ΕΚΠΑ

Αυτό που χαρακτηρίζει
τους χώρους των πανε-

π ιστημίων εί ναι  η έντονη
πολιτικοποίηση που υπάρ-
χει, καρπός και κατάχτηση
των μεγάλων αγώνων και
μαχών όλων των τελευταί-
ων χρόνων. Στους χώρους
τ ου συγ κρούετ αι  όλο  το
φάσμα των πολιτικών ιδεο-
λογιών. Ειδικά σήμερα, σε
μ ια  τόσο  αστ αθή  επ οχή
που όλοι ψάχνουν  εναλλα-
κ τ ικ ή στη  βα ρβ αρότητα
ενός συστήματος που βυθί-
ζεται στην κρίση, οι σχολές
έ χου ν γ ί νε ι  ο  κα τεξοχήν
χώρος πολιτικού διαλόγου,
αναζήτησης και αντιπαρά-
θεσης πάνω σε όλα τα με-
γάλα και κρίσιμα ζητήματα. 

Εδώ ακριβώς παρεμβαί-
νουμε κι εμείς με την εφημε-
ρίδα μας, την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. Για να απαντάμε
στα ερωτήματα, για να συμ-
βάλουμε στην ενίσχυση της
αριστερής στροφής στους
φοιτητές, για να αναδείξου-
με την πραγματικότητα κι όχι
αυτό που παρουσιάζουν τα
ξεπουλημένα ΜΜΕ. Η Εργα-
τική Αλληλεγγύη είναι ένα
πολύτιμο όπλο για να δια-
μορφώνουμε συνειδήσεις μέ-
σα στα πανεπιστήμια, για να
οργανώνουμε τη δράση, να
δείχνουμε τι είναι, τι μπορεί
και τι πρέπει να κάνει η επα-
ναστατική αριστερά τώρα! 

Βάντα Τσέλιου
εκπαιδευτικός, μέλος ΔΣ Β΄ ΕΛΜΕ Αθήνας

Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός

Νίκος Στραβελάκης, 
Οικονομολόγος ΕΚΠΑ 

Ημεγάλη καπιταλιστική κρίση που ξεκίνησε το
2008 ανάδειξε την επικαιρότητα του Μαρξι-

σμού στο νέο αιώνα. Παράλληλα ανάδειξε και την
ανάγκη η ερμηνεία, το ταξικό περιεχόμενο και η
διέξοδος από την κρίση να φτάσει και στην τε-
λευταία γωνιά της χώρας και του πλανήτη. Αυτό
το καθήκον πέφτει στην πλάτη των εντύπων της
αντικαπιταλιστικής - σοσιαλιστικής αριστεράς. Εί-
ναι ένα καθήκον δύσκολο γιατί έχει να αντιπαλέ-
ψει μια θάλασσα παραπληροφόρησης και συστη-
μικής προπαγάνδας αλλά και την αποστροφή και
την ιδιώτευση τμημάτων της εργατικής τάξης και
των λαικών στρωμάτων. Από τη σκοπιά αυτή η οι-
κονομική ενίσχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης
είναι ανάγκη πρωταρχική τόσο για την πολιτική
παρουσία όσο και για την κινηματική δράση των
δυναμεων που αντιπαλεύουν την ΕΕ, τα μνημόνια
και το ρατσισμό χωρίς να κρύβουν ότι στοχεύουν
στη ρήξη, την ανατροπή και το σοσιαλισμό.


