
Με δεδομένες τις συνθήκες που έχουν διαμορ-
φωθεί εξαιτίας της πανδημίας της COVID-19 και της 
νέας βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης στη χώρα μας και 
διεθνώς, η φετινή Οικονομική Εξόρμηση παίρνει ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά. Απαιτεί μεγαλύτερη ένταση 
των προσπαθειών μας, βελτίωση της ικανότητάς μας 
να δουλεύουμε και στις δύσκολες συνθήκες, να απευ-
θυνόμαστε πλατιά στους εργαζόμενους, παλεύοντας 
καθημερινά για το δίκιο του αγώνα μας.

Η οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ αποκτά ξεχω-
ριστή σημασία σήμερα, που μπαίνει σε νέα φάση η 
συνολικότερη επίθεση στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, 
ενώ εντείνονται ο αντικομμουνισμός και η καταστολή.

Η επιτυχία της φετινής Οικονομικής Εξόρμησης 
έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί γίνεται σε μια περίοδο 
που το Κόμμα μας δέχτηκε άλλη μια επίθεση, στα οι-
κονομικά του.

Είναι γνωστό ότι το ΚΚΕ δέχεται τακτικά και 
διευκολύνει όλους τους ελέγχους, που πραγματοποι-
ούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Η κυβέρ-
νηση επέβαλε πρόστιμο, που αντιστοιχεί στο 4% της 
ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης, με εφαρμογή του 
αντιδραστικού νόμου για τα οικονομικά των κομμά-
των. Αυτός ο νόμος απαιτεί να δίνονται στις αρχές τα 
στοιχεία κάθε ενισχυτή, δηλαδή το όνομα, επώνυμο, 

ΑΦΜ ή αριθμός δελτίου ταυτότητας, ακόμη και για 
ελάχιστα ποσά των δύο ή πέντε ευρώ!

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή κατάγγειλε 
αυτόν τον νόμο που ψηφίστηκε το 2014 από την 
κυβέρνηση των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ επίσης στη συνέχεια δεν τον κατάργησε. Ολα 

Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ καλεί τα μέλη του Κόμματος και της ΚΝΕ, τους οπαδούς, 
τους φίλους και όσους συμπορεύονται μαζί μας, να συμβάλουν στην επιτυχία της Οικονο-

μικής Εξόρμησης για τους μήνες Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2020.

Να δώσουμε με δύναμη, αποφασιστικότητα, πίστη στα ιδανικά μας και αυταπάρνηση αυ-
τήν τη μάχη για την υπερκάλυψη των στόχων μας.



αυτά τα χρόνια αντιπαλέψαμε αυτόν τον νόμο. Το 
ΚΚΕ, στηριγμένο στις ίδιες τις παραδόσεις, αξίες 
και την πείρα του λαού μας, αρνείται να δώσει στις 
αρχές τα ονόματα των μελών, οπαδών και φίλων 
του, που το ενισχύουν και μάλιστα αρκετοί από το 
υστέρημά τους. Αυτή η υπερήφανη και αταλάντευ-
τη στάση του Κόμματός μας, που εκφράζει ηθικές 
αξίες και μαχητικότητα, επιβραβεύεται σήμερα από 
τους ανθρώπους του μόχθου.

Αντλούμε δύναμη και θάρρος από τους χιλιά-
δες απλούς ανθρώπους, που, με την προσφορά τους 
και τα λιτά αλλά τόσο συγκινητικά και θαρραλέα λό-
για, απευθύνονται και επώνυμα καθημερινά στο Κόμ-
μα, γράφοντας: «Μπράβο στο Κόμμα μας, το τιμημέ-
νο ΚΚΕ, των αλύγιστων της ταξικής πάλης, που δεν 
δίνει τα ονόματα και τα στοιχεία μας, που δεν υπο-
κύπτει στους εκβιασμούς...». Αυτή είναι η καλύτερη 
απάντηση στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις, που έχουν 
ως στόχο να βάλουν δυσκολίες στη δράση του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ άντεξε σε όλη την εκατοντάχρονη και 
πλέον ιστορική διαδρομή του, γιατί στηρίζεται στην 
εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Η οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ είναι μεγάλη 
συμβολή, για να μπορεί το Κόμμα να αναπτύσσει 
και να εκλαϊκεύει την πρόταση διεξόδου για τα λαϊκά 
στρώματα και να προβάλλει τους αγώνες του λαού. 
Να μάχεται για να μάθει, ιδιαίτερα η νέα γενιά, την 
ιστορική αλήθεια, να αντικρούει τον αντικομμουνι-
σμό, την παραχάραξη της Ιστορίας. Θα πέσουν στο 
κενό οι προσπάθειες της ΕΕ και των επιτελείων του 
συστήματος, που επιδιώκουν να ταυτίσουν τον φασι-
σμό - ναζισμό με τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό.

Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε πάντα στον αγώνα 
ενάντια στον φασισμό - ναζισμό και το καπιταλι-
στικό σύστημα που τον γεννάει. Μαζί με τον λαό 
έγραψε λαμπρές σελίδες, πολεμώντας τους ναζί 
καταχτητές και τους συνεργάτες τους, με το ΕΑΜ, 
τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Συνέβαλε αποφασιστικά και 
δόθηκε πλήγμα στη ναζιστική - εγκληματική Χρυσή 
Αυγή. Με ισχυρό ΚΚΕ και τον λαό στην εξουσία θα 
μπει οριστικά ο ναζισμός - φασισμός στο χρονο-
ντούλαπο της Ιστορίας.

Η οικονομική στήριξη στο ΚΚΕ είναι συμβολή, 
για να υπάρχει η δυνατότητα να αναπτύσσεται η δι-
εθνής δράση και αλληλεγγύη, με διοργάνωση συνα-
ντήσεων, συζητήσεων και εκδηλώσεων σε ευρωπαϊ-
κό και διεθνές επίπεδο.

Με ισχυρό ΚΚΕ και δυνατό λαό, από καλύτε-
ρες θέσεις θα αντιπαλέψουμε την κρατική καταστολή, 
την εργοδοτική τρομοκρατία και τον αυταρχισμό, την 
επίθεση στα εργατικά - λαϊκά και συνδικαλιστικά δι-
καιώματα.

Οσο ενισχύεται το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατή θα 
γίνεται η φωνή της εργατικής τάξης και των λαϊκών 
στρωμάτων. Θα δυναμώνει η μάχη για την υγεία 
του λαού, ο αγώνας για να μην πληρώσει ξανά ο 
λαός την οικονομική κρίση. Θα ενισχύεται η πάλη 
για αποδέσμευση από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, για μια 
Ελλάδα χωρίς φτώχεια και πολέμους, με εργατική 
εξουσία, σοσιαλισμό.

Καλούμε τους εργαζόμενους να ενισχύσουν και 
οικονομικά το ΚΚΕ. Μαζί με τους φίλους, οπαδούς και 
συνεργαζόμενους να συνδιοργανώσουμε τη μάχη της 
Οικονομικής Εξόρμησης. Να προμηθευτούμε όλοι 
κουπόνια και να βοηθήσουμε να φτάσουν σε όλους 
τους χώρους δουλειάς, σε κάθε γειτονιά και στα χω-
ριά, για να υπερκαλυφθούν οι στόχοι μας.

Με δύναμη, αισιοδοξία και στηριγμένοι στον λαό, 
δίνουμε με σιγουριά τη μάχη.

Τα αντιλαϊκά σχέδια και ο αντιδραστικός νόμος για 
τα οικονομικά των κομμάτων δεν θα περάσουν.
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