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Αγαπητοί φίλοι!  
  
Έχω την τιμή, εξ ονόματος του Αλβανικού Κομμουνιστικού Κόμματος να σας 
στείλουμε τις καλύτερες ευχές για την επιτυχή ανάπτυξη των εργασιών του 19ου 
Συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. 
Η επιτυχής ανάπτυξη των εργασιών του Συνεδρίου αυτού αποτελεί ένα ιστορικό 
επίτευγμα και μια πολιτική νίκη στον μακρύ δρόμο γεμάτο θυσίες του Ελληνικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, για τη νίκη της προλεταριακής επανάστασης, την 
ανατροπή του καπιταλισμού και το χτίσιμο του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού 
στην Ελλάδα.  
Το 19ο Συνέδριο του Κόμματος σας, πραγματοποιείται σε μια εποχή που ο 
καπιταλιστικός κόσμος, ειδικά στην Ελλάδα, βιώνει μια από τις μεγαλύτερες 
οικονομικές κρίσεις που έχει γνωρίσει ο καπιταλισμός. Η παγκόσμια οικονομική 
κρίση του καπιταλισμού έχει βαθύνει και χειροτερέψει περισσότερος την γενική 
κρίση του καπιταλιστικού συστήματος.  
Η αιτία της οικονομικής κρίσης, όπως διδάσκει ο Μαρξ, είναι ανταγωνιστική 
αντίφαση ανάμεσα του κοινωνικού χαρακτήρα της παραγωγής και της ατομικής 
καπιταλιστικής μορφής της ιδιοποίησης της, και ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι 
συνταξιδιώτης του καπιταλισμού μέχρι την εξαφάνιση του. Αυτή η πανέξυπνη 
εφεύρεση του Καρλ Μαρξ, των εξυπηρετεί των κομμουνιστικών κόμματα 
μαρξιστικό-λενινιστικό ως πολιτική προσανατολιστική πυξίδα και ως ηγεσία για την 
δράση, ειδικά τώρα στις τρέχουσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, για να 
οργανώσει και να οδηγήσει την ταξική πάλη των εργαζομένων και όλες τις 
εργαζόμενες μάζες ενάντια της αστικής τάξης και του καπιταλιστικού κράτος, οι 
οποίοι επιδιώκουν να ρίξουν το βάρος της κρίσης στους ώμους των ανθρώπων. 
Σήμερα, κάθε μέρα και περισσότερο αυξάνεται η φτώχεια και η δυστυχία των 
ανθρώπων, η καταπίεση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, η δυσαρέσκεια τις 
εργαζόμενες μάζες του κεφάλαιο Σήμερα, κάθε μέρα και περισσότερο η εργαζόμενος 
μάζες, κυρίως η εργατική τάξη έχει επίγνωση της αναγκαιότητας για την ανατροπή 
του καπιταλισμού και την οικοδόμηση ενός νέου ανώτερου κοινωνικού και 
οικονομικού συστήματος, το κομμουνιστικό σύστημα.. Σήμερα η σοβαρή οικονομική 
κρίση που έχει καρφώσει τον καπιταλιστικό κόσμο στην τελευταία φάση, στο 
ιμπεριαλισμό, διαπιστώνει στον εξαιρετικό τρόπο την πανέξυπνη ιδέα, του Βλαντιμίρ 
Ιλίτς Λένιν ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός, ο ιμπεριαλισμός είναι ο καπιταλισμός σε 
σάπισμα, ο καπιταλισμός που είναι νεκρός, η παραμονή της επανάστασης 
προλεταριάτο. 
Κομμουνιστικά κόμματα, με επικεφαλής την νικηφόρο μαρξιστική-λενινιστική 
θεωρία, είναι όλο και περισσότερο στην κορυφή της ταξικής πάλης των προλετάριων 
και των εργαζόμενων μαζών ενάντια της αστική τάξης και του καπιταλιστικού κράτος 
για την νίκη του σοσιαλισμού και του κομουνισμού.  
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ως μέρος του Παγκόσμιου Κομμουνιστικού 
Κινήματος, έχει ξεχωρίσει και διακρίνεται επειδή βρίσκεται στην κορυφή των 
ελληνικών εργαζομένων μαζών, της εργατικής τάξης στην ταξική πάλη τους ενάντια 
της καταπίεσης και της καπιταλιστικής εκμετάλλευση από ελληνική αστική τάξη και 
από καπιταλιστικό του κράτος και είναι ενάντια τις επεμβάσεις και της κυριαρχίας 



του νέου αποικισμού του Ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού (ΕΕ), και του ΗΠΑ και άλλοι. 
Σε αυτό το δύσκολο αγώνα γεμάτη θυσίες, αλλά δίκαιος, και απαραίτητος, στην 
κορυφή του ελληνικού επαναστατικού κινήματος των μαζών προλεταριάτου ενάντια 
της αστικής τάξης και του ιμπεριαλισμού, το Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα έχει 
αλλάξει και συνεχίζει να αλλάξει σε ένα πολιτικό παράγοντα στη ζωή της χώρας, σε 
μια μεγάλη ελπίδα για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού λαού. 
Οι αλβανοί κομμουνιστές έχουν ακολουθήσει και ακολουθούν με συμπάθεια την δική 
σας επαναστατική δραστηριότητα, την δική σας αξιέπαινη δουλειά στην οργάνωση 
και κατεύθυνση της ταξικής πάλης, της καπιταλιστικής αντίστασης των Ελλήνων 
εργαζομένων μαζών. Αυτές οι επιτυχίες αποτελούν μια καλή βάση για τον 
προγραμματισμό των εργασιών σας στο μέλλον, που θα επικυρώσει το 19ο Συνέδριο 
σας. 
CPA οδηγημένος από το δόγμα της μαρξιστικής-λενινιστικής και από το μαθήματα 
Ενβέρ Χότζα προσπαθεί να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μαζών 
για να τους ρίξει στα οδοφράγματα της ταξικής πάλης ενάντια της αστικής τάξης και 
του ιμπεριαλισμού, για την αποκατάσταση του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού 
στην Αλβανία.  
Εμείς οι Αλβανοί κομμουνιστές θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις αποφάσεις του 
Συνεδρίου του 19, και είμαστε σίγουροι ότι αυτό το Συνέδριο θα ανοίξει νέες 
προοπτικές για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του Ελληνικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, του επαναστατικού κινήματος της εργατικής τάξης και των εργαζόμενων 
μαζών στην Ελλάδα. Εμείς θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον και προσοχή την 
εργασία του Κογκρέσσου, θεωρώντας αυτό ένα υψηλό ικρίωμα, όπου μαζί με την 
ελληνική φωνή κομμουνιστές, ξετυλίγεται και η φωνή τους Αλβανοί κομμουνιστές 
και όλους τους επαναστάτες του κόσμου, που είναι η φωνή της αλήθειας, η 
πραγματική φωνή και αντιπροσωπεύει τα ζωτικά συμφέροντα του εργαζομένου, 
αγροτών και όλων εργατών μας χώρες. Κάθε δική σας επιτυχία στον επαναστατικό 
πόλεμο τον θεωρούμε επιτυχία μας. Είναι για αυτόν τον λόγο ότι εμείς οι Αλβανοί 
κομουνιστές ευχόμαστε επιτυχία του 19ο Συνέδριο σας. 
Ο κόσμος σήμερα είναι στο κατώφλι των μεγάλων μετασχηματισμών. Του γέροντας 
καπιταλισμού του κτυπάνε οι καμπάνες του θανάτου. Είναι καθήκον μας ως 
κομμουνιστικό κόμμα να είμαστε στην κορυφή των εργατικών μαζών για την 
ανατροπή του καπιταλισμού και τη νίκη του κομουνισμού. Η ιστορία έχει φορτώσει 
σ’ εμάς, κομμουνιστές με την ηγεσία των ανθρώπων σε αυτή τη μεγάλη 
επαναστατική αποστολή, το πέρασμα της ανθρώπινης κοινωνίας από τον καπιταλισμό 
στον κομμουνισμό. Εμείς, οι κομμουνιστές θα εκτελέσει με δόξα και την τιμή αυτή 
την ιερή αποστολή. 
Να αγωνιστούμε μαζί όλοι οι κομμουνιστές και επαναστάτες παντού για να το 
πραγματοποιήσουμε συντομότερο αυτή την αποστολή. 
 
Ευτυχισμένες εργασίες από 19ο Συνέδριο σας!  
Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας!  
Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός!  
Δόξα στον Μαρξισμό-Λενινισμό!  
  
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΚΑ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ  
ΚΕΜΑΛ ΤΣΙΤΣΟΛΑΡΙ 
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