PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
COMITÉ CENTRAL
Al
Partido Comunista de Grecia, KKE
Estimados compañeros del KKE
El Partido Comunista de Chile expresa al Partido Comunista de Grecia un saludo
revolucionario y combativo con motivo del XIX Congreso de vuestro Partido, que se
realizará del 11 al 14 del presente mes.
En las circunstancias actuales, en las que el capitalismo en su fase neoliberal atraviesa
por una de las peores crisis de su existencia, la lucha del pueblo griego se desarrolla
en tan difíciles condiciones que precisa más que nunca de un Partido Comunista ligado
fuertemente a las masas, capaz de estar al frente de todas y cada una de las grandes
movilizaciones del pueblo trabajador en defensa de sus derechos. Estamos seguros de
que los debates de vuestro evento partidario pondrán en el centro de sus discusiones
los grandes desafíos de la situación actual y de que el Partido Comunista de Grecia
está en condiciones de asumir las exigencias de esta compleja etapa de la historia de
su país.
Mientras los gobiernos de Grecia y de Europa en su conjunto tratan de descargar todo
el peso de la crisis en las espaldas de los trabajadores, los comunistas y todas las
fuerzas revolucionarias, en particular en Grecia, resisten valientemente y hacen frente
en primera línea al aparato represivo del poder nacional y continental aliado al
imperialismo estadounidense.
A pesar de esas circunstancias, nada detendrá la lucha del pueblo griego y por ende la
del glorioso Partido Comunista Griego en pos de avanzar, aun en medio de la crisis,
hacia mejores y más fuertes condiciones políticas y económicas que permitan, en un
futuro no muy lejano, construir las bases de una nueva sociedad en que sus
ciudadanos vislumbren en definitiva el socialismo.
Camaradas:
Reiteramos nuestros saludos fraternos para vuestra Dirección política y para todos y
cada uno de los militantes del KKE y estaremos atentos a recibir las resoluciones que
emanen de vuestro Congreso.
VIVA EL XIX CONGRESO DEL KKE !!
VIVA LA FIRME LUCHA DEL PUEBLO GRIEGO CONTRA LA
CAPITALISTA!!
VIVAN LA AMISTAD Y SOLIDARIDAD ENTRE EL PCCH Y EL KKE !!
Santiago de Chile, abril de 2013.
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BARBARIE

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE
COMITÉ CENTRAL
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
Προς: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
Αγαπητοί σύντροφοι του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ΚΚΕ
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Χιλής στέλνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
επαναστατικό χαιρετισμό με την ευκαιρία του 19ου Συνεδρίου του, που θα λάβει χώρα
από 11 μέχρι 14 του μηνός.
Στις τωρινές περιστάσεις, στις οποίες ο καπιταλισμός στη νεοφιλελεύθερη φάση του,
περνάει από μια από τις χειρότερες κρίσεις της ύπαρξής του, ο αγώνας του ελληνικού
λαού γίνεται σε τόσο δύσκολες συνθήκες, που χρειάζεται περισσότερο από ποτέ ένα
Κομμουνιστικό Κόμμα δεμένο στενά με τις μάζες, ικανό να τίθεται επικεφαλής όλων των
κινητοποιήσεων του εργαζομένου λαού για υποστήριξη των δικαιωμάτων του. Είμαστε
βέβαιοι ότι οι συζητήσεις του Συνεδρίου σας θα βάλουν στο κέντρο τις μεγάλες
προκλήσεις της σημερινής κατάστασης και ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι σε
θέση να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις αυτής της πολύπλοκης φάσης της ιστορίας της
χώρας σας.
Ενώ οι κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Ευρώπης, ενωμένες, προσπαθούν να
φορτώνουν όλο το βάρος της κρίσης πάνω στις πλάτες των εργαζομένων, οι
κομουνιστές και όλες οι επαναστατικές δυνάμεις αντιστέκονται γενναία και
αντιμετωπίζουν στην πρώτη γραμμή την καταστολή από μέρος της εξουσίας της χώρας
και της Ευρώπης, μαζί με το βορειοαμερικανικό ιμπεριαλισμό.
Σε πείσμα των περιστάσεων, τίποτα δε θα σταματήσει τον αγώνα του ελληνικού λαού
και του ένδοξου ελληνικού λαού, για να προχωρήσει, ακόμα και μέσα στη κρίση, προς
καλύτερες και δυνατότερες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που να επιτρέπουν, σε
όχι πολύ μακρινό μέλλον, να οικοδομήσει τις βάσεις μιας καινούργιας κοινωνίας στην
οποία οι πολίτες να διαβλέπει το σοσιαλισμό.
Επαναλαμβάνουμε τους αδελφικούς χαιρετισμούς μας στην πολιτική Ηγεσία και σε όλα
τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Θα περιμένουμε να λάβουμε τις
αποφάσεις του Συνεδρίου σας.
Ζήτω το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ!
Ζήτω ο αγώνας του ελληνικού λαού ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα!
Ζήτω η φιλία και η αλληλεγγύη μεταξύ του ΚΚΕ και του Κομουνιστικού
Κόμματος Χιλής.
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