درود سرخ به
رفیق « اندریاس وویاتزوگلو »
دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست)
به حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) !
رفقای عزیز:
با کمال تاسف اطالع یافتیم که رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » دبیرکل کمیته مرکزی
حزب کمونیست یونان (مارکسیست – لنینیست ) پس از یک و نیم سال مبارزه با
سرطان به تاریخ  18اکتوبر  2022میالدی به عمر  67سالگی درگذشت.
در یک قسمت از اطالعیه حزب کمونیست یونان ( مارکسیست – لنینیست) آمده
است:
« رفیق ما آندریاس در تمام زندگی خود ستیزه جو ،مبارز و پیشتاز بوده است .او هرگز با محدودیت های تکامل حزب ،مبارزات تودهای ،جنبش
سازش نکرد .او همیشه به دنبال شرایطی بود که این محدودیت ها را جابجا کند ،تا پتانسیل مبارزاتی و انقالبی توده ها را گسترش دهد .صادق و
پرشور ،پیگیر و قاطع ،توده ای و خستگی ناپذیر ،دشمن روزمرگی و سرچشمه نشاط و نیرو بود ،نیرویی انرژی بخش ،منبع الهام برای همه بود.
برای اعضا و رهبران حزب ما ،برای اعضا و رهبران سازمانها و حتی احزاب غیر پارلمانی چپ ،که در برابر آنها به عنوان رفیق عمل میکرد ،اما
در عین حال خواستار همکاری آنها برای ایجاد نتایج مشخص برای جنبش و مبارزات تودهها بود .اینگونه بود که او قدردانی و احترام را در میان
مبارزان به دست آورد .او با شرکت پررنگ خود در مبارزات محلی خود و آتیکا ،محبت و قدردانی مردم را به دست آورد .او با همین انرژی و شور
بود که روابط ما را با رفقای حزب کمونیست ترکیه ( مارکسیست – لنینیست) و با نیروهای مبارز-انقالبی جهان تامین نمود ،رهبری ،مراقبت و
حمایت کرد و همواره همبستگی انترناسیونالیستی ،دوستی و مبارزات مشترک بین المللی را سرلوحه افکار خود قرار داد».
ستیزه جوئی ،متانت ،شجاعت و درک رفیق « اندریاس وویاتزوگلو » در مسائل عام مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم و همبستگی انترناسیونالیزم
پرولتری قابل ستایش و قابل قدر است و همچنان روشنگر راه انقالب و الهام بخش کادرهای جنبش بین المللی کمونیستی (مارکسیستی –
لنینیستی – مائوئیستی) در سراسر جهان خواهد بود.
بیایید غم و اندوه ناشی از دست دادن رفیق « اندریاس وویاتزوگلو »  ،رفیق مبارز و انقالبی و دبیرکل حزب کمونیست یونان ( مارکسیست –
لنینیست ) را به نیروی مبارزاتی بدل نموده و دست در دست احزاب و سازمان های مبارز و انقالبی ( مارکسیست – لنینیست – مائوئیست)
گذاشته و برای احیاء جنبش بین المللی کمونیستی ( مارکسیستی – لنینیستی – مائوئیستی ) عطف توجه داشته و به پای تشکیل چنین
هستهای همگام به پیش رویم.
زنده باد انترناسیونالیزم پرولتری !
زنده باد همبستگی جنبش جهانی پرولتاریا در سراسر جهان !
زنده باد مارکسیزم – لنینیزم – مائوئیزم !
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