
 

 

 

Μήνυμα της ΚΕ του ΑΚΕΛ για την επέτειο των  

95 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ 

 

 

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ απευθύνει συντροφικό χαιρετισμό προς το 

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τα μέλη και τους φίλους του, με την 

ευκαιρία της συμπλήρωσης 95χρόνων ζωής και δράσης. Γνωρίζουμε καλά 

ότι σε όλα αυτά τα χρόνια, το ΚΚΕ έχει περάσει μέσα από φοβερές 

αντιξοότητες και φουρτούνες, αλλά ποτέ δεν εγκατέλειψε το δίκαιο και την 

ιστορική αποστολή της εργατικής τάξης της Ελλάδας. Είμαστε βέβαιοι ότι το 

ΚΚΕ –εξοπλισμένο με το νέο του Πρόγραμμα και με τις αποφάσεις του 19ου 

Συνεδρίου του- θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία των αγώνων 

της εργατικής τάξης και ολόκληρου του ελληνικού λαού.  

Το ΑΚΕΛ με την ευκαιρία της 95ης επετείου του ΚΚΕ αποτίνει φόρο τιμής σε 

όλους τους Έλληνες κομμουνιστές που μαρτύρησαν στις εξορίες, στις 

φυλακές, στα εκτελεστικά αποσπάσματα και στα πεδία των μαχών άλλα 

έμειναν ανυποχώρητοι στα ιδανικά του σοσιαλισμού. Η ένδοξη ιστορική 

πορεία του ΚΚΕ, οι θυσίες και οι αγώνες των κομμουνιστών της Ελλάδας 

ήταν και είναι πηγή έμπνευσης για τους κομμουνιστές της Κύπρου. Μια από 

τις πιο τιμητικές σελίδες στην ιστορία του ΑΚΕΛ άλλωστε, είναι η 

συμμετοχή δεκάδων ΑΚΕΛιστών στην θρυλική εποποιία των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-

ΕΠΟΝ και του ΔΣΕ, στο πλευρό του ΚΚΕ.  

Ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και στο ΚΚΕ υπάρχουν δεσμοί ιδεολογικοί και ταξικοί, 

που έχουν την αφετηρία τους στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτούς τους 

δεσμούς θέλουμε να συνεχίσουμε να σφυρηλατούμε μέσα από τη 

συντροφική ανταλλαγή απόψεων και πείρας, μέσα από την ενίσχυση της 

μεταξύ μας συνεργασίας ώστε να συμβάλουμε περαιτέρω και στην 

ανασύνταξη του παγκόσμιου κομμουνιστικού-εργατικού κινήματος.  



Όντας στη δίνη της καπιταλιστικής κρίσης, οι λαοί μας βιώνουν την 

επίθεση του κεφαλαίου και της ΕΕ ενάντια στις κοινωνικές κατακτήσεις και 

τα εργατικά δικαιώματα. 

Τώρα λοιπόν που τα Κόμματα μας παλεύουν για να οργανωθεί η λαϊκή 

απάντηση, απαιτείται περισσότερος συντονισμός και κοινή δράση. 

Προσβλέπουμε στην ενδυνάμωση των σχέσεων μας τόσο στα πλαίσια των 

Διεθνών και Περιφερειακών Συναντήσεων των Κομμουνιστικών και 

Εργατικών Κομμάτων όσο και στα πλαίσια των διεθνών αντιιμπεριαλιστικών 

οργανώσεων (Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, Παγκόσμιο 

Συμβούλιο Ειρήνης, Παγκόσμια Οργάνωση Δημοκρατικών Νεολαιών και 

Παγκόσμια Δημοκρατική Οργάνωση Γυναικών) αλλά και στα πλαίσια της 

ευρωκοινοβουλευτικής μας ομάδας.  

Από μέρους της Κ.Ε. ΑΚΕΛ, ευχαριστούμε για την συνεπή από θέσης αρχών 

στήριξη του ΚΚΕ στον αγώνα του λαού μας για δικαίωση, απελευθέρωση 

και επανένωση της Κύπρου. 

 

Ζήτω τα 95 χρόνια του ηρωικού ΚΚΕ. Ζήτω ο σοσιαλισμός.  

 

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ 

06/12/13 

 

 


