Κάθε Τετάρτη. Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

Θέλω να διαβάζω την Εργατική Αλληλεγγύη
κάθε βδομάδα, ειδικά τούτες τις ώρες.
Γι’ αυτό αποφασίζω να γραφτώ
συνδρομητής/συνδρομήτρια για το επόμενο τρίμηνο.

Γράψου
συνδρομητής
τώρα!

Ο αγώνας για να σώσουμε ζωές μέσα στην πανδημία είναι υπόθεση δική μας,
του κόσμου της δουλειάς, όπου κι αν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή- είτε είμαστε
αναγκασμένοι να δουλεύουμε, είτε είμαστε αποκλεισμένοι στο σπίτι για να φροντίσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους.
u Διαβάζουμε την Εργατική Αλληλεγγύη, γιατί μας βοηθάει να οργανώσουμε αυτόν τον αγώνα συλλογικά στο χώρο μας, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες των δήμων, στα σουπερμάρκετ, παντού.
u Διαβάζουμε, για να μαθαίνουμε για τις μάχες που δίνει η τάξη μας στην Ελλάδα
και σε όλο τον κόσμο για να προστατέψει τη δημόσια Υγεία και να σπάσει τις απόπειρες φίμωσης των εργατικών αντιστάσεων.
u Διαβάζουμε, γιατί παίρνουμε έμπνευση και κουράγιο από κάθε συγκεκριμένο
παράδειγμα αλλά και επιχειρήματα απέναντι στην κυβερνητική εκστρατεία που
βάζει τα κέρδη πάνω από την Υγεία των ανθρώπων. Που επιδοτεί τα αφεντικά και
αφήνει απλήρωτες τις καθαρίστριες, μετατρέπει το τεστ για τον κορονοϊό σε ιδιωτική επιχείρηση, ξοδεύει για μέτρα αστυνόμευσης και όχι για ΜΕΘ.
u Διαβάζουμε, γιατί ο ιός του ρατσισμού κάνει την πανδημία πιο θανατηφόρα καθώς η κυβέρνηση επιλέγει να στριμώχνει τους πρόσφυγες σε άθλια στρατόπεδα
όπου δεν εξασφαλίζεται κανένα μέτρο προστασίας από τον κορονοϊό
u Γραφόμαστε συνδρομητές/ριες στην Εργατική Αλληλεγγύη άμεσα για το επόμενο τρίμηνο με το ποσό των 30 ευρώ, για να την στηρίξουμε και στον αγώνα
ζωής που δίνουμε μαζί αλλά και στην κοινή μας πάλη για έναν κόσμο απαλλαγμένο από τη βαρβαρότητα που απλώνει ένα σύστημα σε βαθιά κρίση.
Υπογράφουν: Καταραχιάς Κώστας, γιατρός, Δ.Σ. ΕΙΝΑΠ, Πρόεδρος συλ. εργαζομένων Α.Ο.Ν.Α. Άγιος Σάββας,
Ερωτοκρίτου Αργυρή, γιατρός ΓΝΑ Γεννηματάς. Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου εργαζομένων, Νεκταρία Αλεξάκη, συμβασιούχος καθαριότητας νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου, Αλιφιέρη Μαρία, τεχνολόγος, μέλος ΔΣ συλλ. Εργαζόμενων
Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, Κούτρας Γιάννης, επιμελητής Β΄ ακτινολόγος Ιπποκράτειο ΓΝΘ, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ και
σωματείου Ιπποκράτειου, Νίκος Xατζάρας, ΔΣ σωματείου εργαζόμενων Βοήθεια στο σπίτι Κεντρικής Μακεδονίας,
ΔΣ συλλόγου εργαζομένων Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, Μαρία Κοτρώνη, πρόεδρος εργολαβικών ΔΕΣΦΑ
(ΠΣΕΦΑ), Άννα Τσινίκα, Μουσικός, ΔΣ ΠΣΥΠ ΕΡΤ, Κώστας Πολύδωρος, ΔΣ σωματείου εργαζόμενων στις Ιδιωτικές Κλινικές Αθήνας, Θοδωρής Στρίγκος, συνδικαλιστής ΔΕΗ, ηλεκτρολόγος μηχανικός, στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας ΑΔΜΗΕ, Ρεβύθης Σπύρος, πρόεδρος εργαζόμενων ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), Γιάννης Μήντζιας, ΔΣ σωματείου
εργαζόμενων ΕΥΑΘ, Στέλιος Γιαννούλης, συντονιστικό αναπληρωτών, ΔΣ ΣΕΠΕ Γλυφάδας-Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Κώστας Μεγαγιάννης, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αίτηση για 3μηνη συνδρομή 30€
Θέλω να γίνω συνδρομητής στην Εργατική Αλληλεγγύη
Ονοματεπώνυμο .............................................................................................................................................................................................................
Email ...........................................................................................................................................................................................................................................
Τηλέφωνο ..............................................................................................................................................................................................................................
Διεύθυνση .............................................................................................................................................................................................................................

Πληρωμή μέσω Εθνικής Τράπεζας: ΙΒΑΝ GR 1301101620000016276803331
Πληρωμή μέσω PayPal: www.sekonline.gr
Tηλεφωνική επικοινωνία: 6942 665357 • email:: ergatiki@gmail.com

Θέλω να παίρνω
την εφημερίδα

o
o
o

ηλεκτρονικά
ταχυδρομικά
χέρι με χέρι

