
Εργαζόμενοι, εργαζόμενες, νέοι και νέες,

Σας καλούμε να συμβάλετε στην επιτυχία της 
Οικονομικής Εξόρμησης του ΚΚΕ το Νοέμ-
βρη - Δεκέμβρη 2019.

Τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, χιλιάδες φίλοι 
του, συνεργαζόμενοι με το Κόμμα, δώσαμε μαζί 
αλλεπάλληλες και δύσκολες μάχες, για τα λαϊ-
κά συμφέροντα και το δυνάμωμα του ΚΚΕ πα-
ντού, σε όλους τους χώρους δουλειάς και στις 
περιοχές της Ελλάδας. Ιδιαίτερα οι εκλογικές 
αναμετρήσεις είχαν σοβαρές απαιτήσεις και σε 
οικονομικό επίπεδο, γέννησαν μεγάλες οικονο-
μικές ανάγκες στο Κόμμα.

Είναι γνωστό ότι ήταν μεγάλα τα έξοδα που 
αφορούσαν τα παράβολα των υποψηφίων, 
το τύπωμα ψηφοδελτίων και άλλων αναγκαί-
ων έντυπων υλικών. Βάλαμε τα δυνατά μας και 
μαζί, όπως πάντα, αντεπεξήλθαμε, χάρη και 
στην αποφασιστική συμβολή όλων.

Στηριγμένοι σε σας, που ενισχύετε πάντα το 
ΚΚΕ, ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, συ-
νεχίζουμε την προσπάθεια. Για να επιδράσουμε 
υπέρ του λαού ακόμα πιο αποφασιστικά στις 
εξελίξεις. Να αντιμετωπίσουμε αντιλαϊκά μέτρα, 
να ανέβει η συσπείρωση πλατύτερων και νέων 
δυνάμεων για την εργατική - λαϊκή αντίσταση 
και αντεπίθεση.

Απευθυνόμαστε θαρρετά στους εργαζόμενους, 
στα λαϊκά στρώματα των πόλεων και της υπαί-
θρου, στους παλιότερους και τους νεότερους 
αγωνιστές και αγωνίστριες. Στους φίλους του 
Κόμματος, σε όσους συμπορεύονται μαζί μας 
στο λαϊκό κίνημα. Σε όλους όσοι εμπιστεύονται 
και εκτιμούν το ΚΚΕ, προσβλέπουν με ελπίδα 
σε αυτό. Τους καλούμε να ενισχύσουν και οι-
κονομικά το ΚΚΕ, γιατί μόνο με ένα πολύ πιο 
ισχυρό ΚΚΕ μπορεί να ανοίξει ο δρόμος ώστε 
ο λαός μας και τα παιδιά του να ζήσουν καλύ-
τερες μέρες, όπως πραγματικά τους αξίζει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΝΟΕΜΒΡΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019



Η οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ είναι συμβο-
λή για να δυναμώσει με εκδόσεις, εκδηλώ-
σεις, συζητήσεις η εκλαΐκευση της πολιτικής 
πρότασης διεξόδου του ΚΚΕ. Για να διαδοθεί 
στη νέα γενιά η ιστορική αλήθεια που έχουν 
γράψει ο λαός μας και όλοι οι λαοί του κό-
σμου με το αίμα τους, κόντρα στην παραχά-
ραξη και τον αντικομμουνισμό, στον οποίο 
σήμερα πρωτοστατεί και η ΕΕ.

Η οικονομική ενίσχυση του ΚΚΕ είναι με-
γάλη συμβολή για να υπάρχει δυνατότητα 
συναντήσεων, διοργάνωσης συζητήσεων 
και εκδηλώσεων σε διεθνές επίπεδο, για να 
ανέβουν η κοινή δράση των λαών, η αλλη-
λεγγύη, η φιλία, ο αγώνας ενάντια στους πο-
λέμους, στη φτώχεια και την προσφυγιά, ο 
προλεταριακός διεθνισμός.

Η οικονομική στήριξη στο ΚΚΕ σημαίνει ενίσχυ-
ση της μοναδικής πολιτικής δύναμης που απο-
δεδειγμένα οργανώνει τον αγώνα για τα εργατι-
κά - λαϊκά συμφέροντα, βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή κόντρα στο μεγάλο κεφάλαιο, στην ΕΕ, 
στο ΝΑΤΟ και όσους υπηρετούν τον καπιταλι-
στικό “μονόδρομο”.

Με ισχυρό ΚΚΕ και δυνατό το λαό μπορούμε να 
αντιπαλέψουμε τα αντιλαϊκά μέτρα που προω-
θούν, με το τσάκισμα των εργατικών και συνδι-
καλιστικών δικαιωμάτων που έχουν απομείνει 
όρθια, τους πλειστηριασμούς, τους φόρους, τις 
ιδιωτικοποιήσεις, τη συνεχή υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος και των όρων ζωής της λαϊκής 
οικογένειας.

Με ισχυρό ΚΚΕ και δυνατό το λαό θα δυνα-
μώνει η πάλη για να σταματήσει η εμπλοκή 
της χώρας μας στους πολεμοκάπηλους σχε-
διασμούς των ιμπεριαλιστών, των ΗΠΑ, του 
ΝΑΤΟ, της ΕΕ, που έχουν κάνει όλη την Ελλά-
δα, ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία για τις βάσεις, 
ένα μεγάλο στρατόπεδο, ορμητήριο πολέμου, 
μαγνήτη νέων κινδύνων για το λαό μας, τους 
γύρω λαούς.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι αντίπα-
λοί μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα ενάντια 
στο ΚΚΕ και τα οικονομικά του. Οι αντιδραστι-
κοί παράγοντες, οι ναζί - εγκληματίες φασίστες 
χρησιμοποιούν το ψέμα και τη συκοφαντία 
ώστε να χτυπήσουν τους δεσμούς του Κόμ-
ματος με το λαό. Η αστική τάξη, υλοποιώντας 
τις κατευθύνσεις της ΕΕ, έχει θεσπίσει ένα αντι-
δραστικό πλέγμα νόμων για τα οικονομικά των 
κομμάτων, επιδιώκοντας να βάλει εμπόδια, να 
αποτρέψει ιδιαίτερα την ενίσχυση του ΚΚΕ από 
τα λαϊκά στρώματα. Ζητάει ακόμη και για ενί-
σχυση των δύο ευρώ να δίνονται όλα τα προ-
σωπικά στοιχεία του ενισχυτή στις κρατικές αρ-
χές!!!

Είμαστε πεισμένοι ότι ο ελληνικός λαός δεν 
πρόκειται να δεχθεί τα σχέδιά τους. Θα δώσει 
την απάντησή του. Θα ενισχύει το ΚΚΕ όπως 
έκανε πάντοτε στην 100χρονη Ιστορία του.

Ακόμα πιο αποφασιστικά οργανώνουμε την 
Οικονομική Εξόρμηση. Κάνουμε πιο γερούς και 
μόνιμους τους δεσμούς μας με τους χιλιάδες 
φίλους και φίλες του Κόμματος.

Καλούμε φίλους, οπαδούς, συνεργαζόμενους να συνδιοργανώσουμε τη 
μάχη, να προμηθευτούμε όλοι κουπόνια, να βάλουμε στόχους, να απευ-
θυνθούμε σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης και να ζητήσουμε την ενί-

σχυση του ΚΚΕ.

Με αισιοδοξία, δύναμη και άμιλλα μεταξύ μας καλύπτουμε τους στόχους 
της Οικονομικής Εξόρμησης.

Για να δυναμώσει η εκλαΐκευση των ιδανικών, των αξιών, των στόχων 
και του Προγράμματος του ΚΚΕ.

Η επιτυχία της Οικονομικής Εξόρμησης να γίνει λαϊκή υπόθεση, γιατί 
πολλαπλασιάζει τη δύναμη του λαού και της νεολαίας.
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