ΏΡΑ ΈΝΑΡΞΗΣ 8.00μμ

Τ

ο Σάββατο 16 Φλεβάρη, στον πολυχώρο Κομούνα (Ιουλιανού 67), η εφημερίδα Εργατική Αριστερά πραγματοποιεί
γιορτή για την οικονομική της ενίσχυση.
Με ζωντανή μουσική, καλό φαγητό και ποτό,
λαχειοφόρο αγορά με πολλά δώρα και μπόλικο κέφι, σας καλούμε να γιορτάσουμε και
να ενισχύσουμε την εφημερίδα μας.
Ζούμε σε μια εποχή που συνδυάζει πλήθος προβλημάτων, κινδύνων και προκλήσεων. Ζούμε σε μια εποχή όπου όχι μόνο η
παγκόσμια κρίση που ξεσπασε το 2008 δεν
έχει ξεπεραστεί, αλλά τα σημάδια και οι αναλύσεις στον Τύπο για τον κίνδυνο μιας νέας
ύφεσης πληθαίνουν. Ταυτόχρονα – και ως
αντανάκλαση του προηγούμενου – έχουμε
την άνοδο δυνάμεων όπως οι Τραμπ – Μπολσονάρο – Σαλβίνι – Λεπέν κλπ και την ταυτόχρονη στροφή προς ακραίο αυταρχισμό και
βαναυσότητα από το υποτιθέμενο «δημοκρατικό κέντρο» (βλέπε Μακρόν). Έχουμε τέλος
σημαντική αστάθεια σε θεσμικό επίπεδο (με
εμβληματικότερο το Brexit) και κυρίως, με
την περίπτωση των Κίτρινων Γιλέκων, έχουμε την εμφάνιση κινημάτων που μπορούν να
αμφισβητούν τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, να πετυχαίνουν νίκες, να δείχνουν ότι η
υπόθεση της αντίστασης παραμένει ανοιχτή!
Η εφημερίδα μας, εδώ και 18 χρόνια πλέον,
περιγράφει και αναλύει χωρίς ίχνος «αντικειμενικότητας», (με «ταξική μονομέρεια», η
οποία - σε αντίθεση με την σημερινή Κυβέρνηση – είναι πράγματι υπέρ των εργαζομένων), τα πολιτικά επίδικα, τους εργατικούς

αγώνες και τα κοινωνικά κινήματα. Από τις
στήλες μας επιχειρούμε με επιχειρήματα και
ιστορικά παραδείγματα να δώσουμε ιδέες
και απαντήσεις σε όσους και όσες θέλουν να
αντισταθούν στον νεοφιλελευθερισμό, στις
ιμπεριαλιστικές πολιτικές και το εθνικιστικό δηλητήριο, στις ρατσιστικές ιδέες και τις
φασιστικές πρακτικές, στον σεξισμό και την
ομοφοβία.
Μια πολιτική εφημερίδα της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, η
οποία γράφεται, προπαγανδίζεται και διακινείται από αγωνιστές και αγωνίστριες
με συμμετοχή στα κοινωνικά κινήματα,
δεν μπορεί παρά να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες αντίστοιχες με τα τμήματα της
κοινωνίας στα οποία αναφέρεται. Σε αυτή
την κατεύθυνση και ενόψει των επόμενων
αγώνων αλλά και των κρίσιμων εκλογικών
μαχών του επόμενου διαστήματος, προχωράμε σε καμπάνια εγγραφής συνδρομητών/
τριων για την οικονομική μας ενίσχυση. Η
κορύφωση αυτής θα γίνει με τη γιορτή μας
στις 16 Φλεβάρη!
Ζητάμε την ενίσχυση σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παλεύουμε στο ίδιο
επίπεδο, χωρίς εκπτώσεις στην ύλη και την
ποιότητα του εντύπου μας. Ελάτε στο γλέντι μας, αγοράστε λαχνούς για την λαχειοφόρο αγορά, γραφτείτε συνδρομητής
για να λαμβάνετε στο σπίτι σας την εφημερίδα, διαβάστε και διαδώστε τις ιδέες
της ενωτικής, ριζοσπαστικής Αριστεράς,
ενισχύστε την Εργατική Αριστερά!

Συνδρομή: 6μηνη 30€ / ετήσια 60€ / εξωτερικού 70€.
Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας: 064/754747-11

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108225389

