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ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΑ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ
Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και για οικονομικούς λόγους, τα ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΑ ΝΕΑ θα 
κυκλοφορούν μόνο διαδικτυακά. Θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου (www.ellinokouvanikos.gr), και θα στέλ-
νεται σε όσα μέλη έχουν δώσει το e-mail τους στο Σύνδεσμο. Όσοι φίλοι της Κούβας δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
θα μπορούν να προμηθεύονται το περιοδικό φωτοτυπημένο από τα γραφεία του Συνδέσμου ή στις εκδηλώσεις του.
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ΕΚΘΕΣΗ
ΤΟΥ ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ

ΓΙΑ ΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στις 5 Απρίλη, ο Γενικός Διευθυντής του υπουρ-
γείου Εξωτερικών Σχέσεων της Κούβας που εί-
ναι υπεύθυνος για τις ΗΠΑ, Κάρλος Φερνάντες 

δε Κοσίο, κάλεσε τον Επιτετραμμένο των ΗΠΑ, Τίμοθι 
Σούνιγα-Μπράουν και αντίκρουσε τις κατηγορίες που 
περιέχονται στην έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα το 2020.

Ο κουβανός αξιωματούχος τόνισε ότι πρόκειται για 
μια έκθεση μονομερή και αυθαίρετη, που χαρακτη-
ρίζεται από ψευδείς κατηγορίες και επαναλαμβάνει 
συκοφαντίες που έχουν διατυπώσει πολιτικές ομάδες 
των ΗΠΑ με ακραίες θέσεις κατά της Κούβας εδώ και 
χρόνια και έχουν χρησιμοποιηθεί σαν προσχήματα 
για επιθετικές ενέργειες και για την επιβολή κατα-
σταλτικών οικονομικών μέτρων, που στόχο έχουν 
να βλάψουν το βιοτικό επίπεδο του λαού της Κούβας 
και να τον τιμωρήσουν επειδή στηρίζει το πολιτικό, 
οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που έχει επιλέξει 
ελεύθερα και κυρίαρχα.

Δήλωσε ότι η Κούβα διαθέτει διεθνές κύρος στον 
τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω των επι-
τευγμάτων της στην προώθηση και προστασία τους, 
και λόγω της παράδοσής της στον τομέα αυτό με τους 
οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και για την 
αλληλέγγυα βοήθεια της χώρας στις προσπάθειες άλ-
λων υπανάπτυκτων χωρών για την προστασία των δι-
καιωμάτων των λαών τους.

Η Κούβα εκλέχτηκε πρόσφατα μέλος του Συμ-
βουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την περίοδο 
2021-2023 και αποτελεί τμήμα 44 από τους 61 διεθνείς 
μηχανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάλεσε την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ να σταματήσει την καμπάνια τους 
κατά της Κούβας και να βάλουν τέλος στην εκστρατεία 
τους και τις αναμείξεις τους στα εσωτερικά της Κούβας 

με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Δεν παρέλειψε να τονίσει ότι οι κατάφωρες και 

συστηματικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στις ΗΠΑ και από την ίδια την κυβέρνηση είναι 
γνωστές σε όλους και τα στοιχεία αδιάψευστα. Σχετί-
ζονται με το ρατσισμό, την ξενοφοβία, την αστυνομι-
κή αγριότητα, το βασανισμό φυλακισμένων, τις πα-
ρατεταμένες φυλακίσεις, τη χρήση μυστικών κελιών, 
τον αντισημιτισμό, το μακαρθισμό και μια σειρά άλλες 
μορφές θρησκευτικής και ιδεολογικής αδιαλλαξία. Σ’ 
όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και εξωδικαστικές 
δολοφονίες σε διάφορα μέρη του κόσμου και οι αυθαί-
ρετες και παρατεταμένες συλλήψεις αθώων.
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Στις ΗΠΑ, ανάμεσα στους άλλους μηχα-
νισμούς που υπάρχουν ενάντια στους 
λαούς, είναι και το περίφημο Διεθνές 

Ρεπουμπλικανικό Ινστιτούτο (IRI), που ιδρύ-
θηκε το 1983 με στόχο την πραγματοποίηση 
μιας «σταυροφορίας για την ελευθερία», σύμ-
φωνα με τα επίσημα κείμενά του. Διαθέτει 
πάνω από 500 υπαλλήλους και γραφεία σε 
διάφορες χώρες. Στα τέλη του 20ού αιώνα 
ασχολήθηκε με τη δημιουργία, οργάνωση 
και χρηματοδότηση της ομάδας Οπτόρ (αντί-
σταση) στη Γιουγκοσλαβία, με το λεγόμενο 
«απαλό πλήγμα» σε μια σειρά χώρες, με στε-
νές επαφές με τον Τζορτζ Σόρος, κλπ. Στη Βε-
νεζουέλα, χρηματοδότησε διάφορες αντεπα-
ναστατικές ομάδες, το 2002 συμμετείχε στο 
πραξικόπημα κατά του Τσάβες, κλπ.

Η δουλειά του κατά της Κούβας άρχισε τη 
δεκαετία του ’90. Το πρώτο πρόγραμμα που 
ανέλαβε ήταν το 1993, με σκοπό την προ-
ώθηση της λεγόμενης διαδικασίας μετάβασης 
–βέβαια στον καπιταλισμό- δηλαδή με τελικό 
στόχο την ανατροπή της Επανάστασης. Γενικά, η δουλειά τους στην Κούβα έχει να κάνει με την εκπαί-
δευση, τη διανομή υλικών, χρημάτων κλπ. Οι πόροι του προέρχονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του 
Κογκρέσου προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αλλά και από το Εθνικό Ίδρυμα για τη Δημοκρατία (NED) και άλλα 
παρόμοια «ευαγή» ιδρύματα.

Κύριες χώρες με τις οποίες ασχολείται σήμερα το IRI είναι η Κούβα, η Βενεζουέλα και η Νικαράγουα. 
Ειδικά στο Πρόγραμμα Κούβα, αναφέρεται:

«Το IRI έχει στρατευτεί ενεργά με την προώθηση δημοκρατικών αλλαγών στην Κούβα από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90, μαζί με μια σειρά άλλες χρηματοδοτούμενες υπηρεσίας (…) Από την πρώτη έκθεση 
της Επιτροπής Βοήθειας για μια Ελεύθερη Κούβα (CAFC), το 2004, η χρηματοδότηση των προγραμμάτων 
για την Κούβα του IRI έχουν ξεπεράσει τα 11 εκατομμύρια δολάρια σε συμβόλαια μέσα σε ορισμένα 
χρόνια (…) Αξίζει να πούμε ότι οι νέες πρωτοβουλίες του IRI και των συνεργατών του προωθούν καινο-
τόμες τεχνολογικές λύσεις για το σπάσιμο του ενημερωτικού αποκλεισμού και βοηθάνε στην ανάπτυξη 
των δυνατοτήτων των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών».

Σε άλλο κείμενό τους με τίτλο «Να επιταχύνουμε τη μετάβαση στη δημοκρατία στην Κούβα» ανα-
φέρουν: «Το Ινστιτούτο παρέδωσε κινητά τηλέφωνα και μηχανήματα τεχνολογίας (…) συνέχισε να προχω-
ράει σε νέες πρωτοβουλίες για μέσα που μπορούν να προσφέρουν στους εταίρους του δικτύου στο Νησί 
μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση, σε υλικό στήριξης και στην επικοινωνία χωρίς σύνδεση».

Κι όλα αυτά τη στιγμή που η Κούβα δεν αποτελεί, κατά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και την κυβέρνηση Μπάι-
ντεν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ… 

Η «ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
ΤΩΝ ΗΠΑ
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ,

ΔΡ. ΧΟΣΕ ΑΝΧΕΛ ΠΟΡΤΑΛ ΜΙΡΑΝΤΑ,
ΣΤΗΝ 74Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

25.5.2021

Η πανδημία που προκάλεσε η COVID-19 
έχει δημιουργήσει μια κρίση με σοβαρά 
αποτελέσματα. Οι επιπτώσεις της προ-

χωράνε πιο πέρα από τον τομέα της υγιεινής 
και πιάνουν όλους τους τομείς, με αρνητική 
επίπτωση στους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης. Η διεθνής κατάσταση είναι πολύπλοκη. 
Ο αριθμός των κρουσμάτων εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε άνοδο, και 
η άδικη και άνιση κατα-
νομή των εμβολίων προ-
καλεί τις προσπάθειες να 
μπει ένα τέλος στο ση-
μερινό επιδημιολογικό 
σκηνικό. 

Στην Κούβα, η εφαρ-
μογή του Εθνικού Σχε-
δίου για την Προφύλαξη 
και τον Έλεγχο του νέου 
κορονοϊού, από κοινού 
με τα πρωτόκολλα υγεί-
ας μας και την αποκτη-
θείσα εμπειρία, επέτρε-
ψαν την αποκατάσταση της υγείας του 94% 
όσων νόσησαν, πράγμα που μας τοποθετεί 
ανάμεσα στα έθνη με την καλύτερη συμπε-
ριφορά αυτού του δείκτη.  Αναπτύξαμε πέντε 
υποψήφια εμβόλια, τα δύο από τα οποία βρί-
σκονται στη φάση ΙΙΙ των κλινικών δοκιμών. 
Τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι σήμερα 
είναι πολύ ενθαρρυντικά. Ξεκινώντας από 
αυτό, πρόσφατα αρχίσαμε την υγειονομική 

παρέμβαση σε ομάδες και περιοχές κινδύ-
νου, και ήδη είναι πάνω από ένα εκατομ-
μύριο άτομα που έχουν κάνει τουλάχιστον 
μία δόση από τα εμβόλια Σομπεράνα 02 ή 
Αμπντάλα. Παίρνοντας υπόψη τα θετικά 
αποτελέσματα που έχουμε, υπολογίζουμε ότι 
τελειώνοντας ο Αύγουστος θα έχει εμβολια-
στεί το 70% του κουβανικού πληθυσμού. 

Μόλις τελειώσουν οι 
αντίστοιχες αξιολογήσεις, 
θα διαθέτουμε μεγαλύτε-
ρη ποσότητα εμβολίων, 
που δεν θα ευνοήσουν 
μονάχα την Κούβα, αλλά 
και άλλες χώρες.

Το να αντικρούσου-
με τις συνέπειες της 
COVID-19 απαίτησε μια 
εξαιρετική προσπάθεια 
των επαγγελματιών της 
Υγείας, των επιστημόνων, 
της κυβέρνησης και όλου 
του λαού μας. Με τις 
αναντίρρητες υγειονο-

μικές προκλήσεις της αντιμετώπισης του 
ιού, ενώθηκε η ενίσχυση του άδικου οικο-
νομικού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού 
αποκλεισμού, που πάνω από 60 χρόνια τώρα 
έχει επιβληθεί στη χώρα μου και περιορίζει 
την πρόσβασή μας σε αναγκαίους πόρους 
για την αντιμετώπιση της ασθένειας και τις 
συνέπειές της. Η βιοτεχνολογική βιομηχανία 
μας κατάφερε να είναι εσωτερικής παραγω-

Από την άλλη μεριά, μέσα στις 
συνεχείς ενέργειες για τη δυ-

σφήμηση και παρεμπόδιση την 
κουβανική ιατρική συνεργασία, 

στηρίξαμε τη μάχη κατά της παν-
δημίας σε 40 χώρες, στις οποίες 
πήγαν 57 μπριγάδες Χένρι Ριβ, 
τα μέλη των οποίων προστέθη-

καν στους πάνω από 28 χιλιάδες 
επαγγελματίες της υγείας που 

εργάζονταν σε 66 χώρες.
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γής το 85% των προϊόντων που χρησιμο-
ποιούνται στο πρωτόκολλο θεραπείας, ένα 
στοίχημα για την τεχνολογική κυριαρχία 
στην παραγωγή φαρμάκων, ειδών και εμβο-
λίων.

Από την άλλη μεριά, μέσα στις συνεχείς 
ενέργειες για τη δυσφήμηση και παρεμπόδι-
ση της κουβανικής ιατρικής συνεργασίας, 
στηρίξαμε τη μάχη κατά της πανδημίας σε 40 
χώρες, στις οποίες πήγαν 57 μπριγάδες Χέν-
ρι Ριβ, τα μέλη των οποίων 
προστέθηκαν στους πάνω 
από 28 χιλιάδες επαγγελ-
ματίες της υγείας που ερ-
γάζονταν σε 66 χώρες.

Πολλαπλές εμπειρίες 
έχει αφήσει αυτή η προ-
κλητική ασθένεια, καταδεί-
χνοντας την αναγκαιότητα 
ανθεκτικών υγειονομικών 
συστημάτων, που να βα-
σίζονται στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας, με 
μια προσέγγιση πλατιά και 
καινούργια, που να που να 

αποτίουν φόρο τιμής στην υγεία όλων. Απο-
τελούμε τμήμα ενός μοναδικού κόσμου, που 
πρέπει να διατηρήσουμε για το καλό της αν-
θρωπότητας. Μόνο η κοινή δράση των χω-
ρών και των κυβερνήσεών τους, βασισμένη 
στο σεβασμό, την αλληλεγγύη και τη συνερ-
γασία, θα εξασφαλίσει την επιτυχία σ’ αυτή 
τη μάχη και θα προστατεύσει τον πλανήτη 
από παρόμοια γεγονότα.

Σας ευχαριστώ
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Η Κούβα, αποκλεισμένη εδώ και πάνω από 60 χρόνια από τις ΗΠΑ, διαθέτει 10 φάρμακα δικής της 
παραγωγής που έχουν πάρει το Χρυσό Μετάλλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιο-

κτησίας (OMPI) του ΟΗΕ. Πρόκειται για μια αναγνώριση που καθιερώθηκε το 1979 σαν κίνητρο για τα 
βιομηχανικά μη αναπτυγμένα κράτη για να προωθούν μελέτες, εφευρέσεις κλπ.

Το πρώτο κουβανικό προϊόν που πήρε το Χρυσό Μετάλλιο ήταν το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκου 
τύπου Β, το 1989, που δημιουργήθηκε από το σημερινό Ινστιτούτο Εμβολίων Φίνλεϊ. Ακολούθησαν το 
1996 το Policosanol (γνωστό με τα αρχικά του PPG), ένα φάρμακο με βάση το κερί του ζαχαροκάλαμου που 
δημιουργήθηκε από ειδικούς του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών (CNIC), και το 2000 το αντι-
βιοτικό για κτηνιατρική χρήση Biocida, του Κέντρου Βιοενεργών Χημικών του Κεντρικού Πανεπιστημίου 
«Μάρτα Αμπρέου» στην επαρχία Λας Βίγιας.

Το 2002 το Χρυσό Μετάλλιο πήρε το εξανθρωπισμένο μονοκλωνικό αντίσωμα Cimaher του Κέντρου 
Μοριακής Ανοσολογίας (CIM) και το προϊόν Stabilak για την επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης του ακα-
τέργαστου γάλακτος χωρίς κατάψυξη, που δημιουργήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Αγροτικής Υγείας (Censa).

Άλλα κουβανικά προϊόντα που πήραν το Χρυσό Μετάλλιο είναι το εμβόλιο κατά της Haemophilus 
Influenzae τύπου Β, αποτέλεσμα του τότε Κέντρου Συνθετικών Αντιγόνων του Πανεπιστημίου της Αβάνας, 
σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Οτάβα το 2006, καθώς και το μηχάνημα για τη γρήγορη μικροβιο-
λογική διάγνωση Diramic του CNIC και το Surfacen που δημιουργήθηκε στο Censa για τη θεραπεία του 
Σύνδρομου Αναπνευστικής Δυσκολίας στα νεογνά, το 2007.

Ακολουθεί το 2011 το φάρμακο Heberprot P, του Κέντρου Γενετικής Μηχανικής και Βιοτεχνολογίας και 
το Itolizumab για να μονοκλωνικά αντισώματα, του CIM που απευθύνεται στη θεραπεία και διάγνωση της 
ψωρίασης, το 2015.

10 ΚΟΥΒΑΝΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

10 ΚΟΥΒΑΝΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ
ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
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Το 8ο Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος 
Κούβας πραγματοποιήθηκε στις 16-19 Απρίλη, 
μέσα σε δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημί-

ας και της ακόμα μεγαλύτερης εντατικοποίησης του 
αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.

Την Κεντρική Εισήγηση παρουσίασε την πρώτη 
μέρα ο Ραούλ Κάστρο, απερχόμενος Α’ Γραμματέας, 
(βλέπε σελ. 8), όπου ανάμεσα σε άλλα προειδοποίη-
σε και για τα γεγονότα που θα ακολουθούσαν τρεις 
μήνες μετά, και συγκεκριμένα στις 11 Ιούλη με τις 
αντεπαναστατικές εκδηλώσεις, καταλήγοντας: «Εί-
μαστε σταθερά πεισμένοι ότι οι δρόμοι, τα πάρκα και 
οι πλατείες είναι και θα είναι των επαναστατών και 
ότι ποτέ δεν θα αρνηθούμε στον ηρωικό λαό μας το 
δικαίωμα να υπερασπίζεται την Επανάστασή του» 
(σελ. 10). Στο τέλος της εισήγησης αναφέρθηκε και 
στην αποχώρησή του από Α’ Γραμματέα βεβαιώνο-
ντας: «Σε ό,τι αφορά εμένα, ολοκληρώνεται το κα-
θήκον μου σαν Πρώτου Γραμματέα της Κεντρικής 
Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας 
με την ικανοποίησα ότι έκανα το καθήκον μου και 
με πίστη στο μέλλον της πατρίδας, με τη ζυγιασμένη 
πεποίθηση να μην αποδεχτώ προτάσεις για να πα-
ραμείνω στα ανώτατα όργανα της κομματικής ορ-
γάνωσης, στις γραμμές της οποίας θα συνεχίσω να 
συμμετέχω σαν ένας ακόμα επαναστάτης μαχητής, 
έτοιμος να προσφέρω την ταπεινή συμβολή μου 
μέχρι το τέλος της ζωής μου. Τίποτα δεν με υποχρε-
ώνει να πάρω αυτή την απόφαση, αλλά πιστεύω με 
πάθος στη δύναμη και την αξία του παραδείγματος 
και στην κατανόηση των συμπατριωτών μου, και 
κανείς να μην αμφιβάλει, ότι όσο ζω, θα είμαι με το 
πόδι στον αναβολέα για να υπερασπιστώ την Πα-
τρίδα, την Επανάσταση και το Σοσιαλισμό» (σελ. 11) 

Μετά την εκλογή του στη θέση του Γραμματέα 
το κλείσιμο έκανε ο Μιγέλ Ντίας-Κανέλ (βλέπε σελ. 
12), που κατέληξε λέγοντας: «Την Επανάσταση 
την υπερασπίζονται οι επαναστάτες! Και από τους 
επαναστάτες, οι κομμουνιστές είμαστε στην πρώτη 
γραμμή. Ποτέ σαν ελίτ, αλλά με την ιδιότητα της συ-

νειδητής και στρατευμένης δύναμης. Αυτό σημαίνει 
να είμαστε και να ενεργούμε σαν πολιτική πρωτο-
πορία» (σελ. 13).

Σχηματίστηκαν 3 επιτροπές: η πρώτη, με επικε-
φαλής τον πρωθυπουργό της χώρας Μανουέλ Μα-
ρέρο Κρους, εξέτασε τα κείμενα που ασχολούνται 
με τις οικονομικές προσπάθειες από το 7º Συνέδριο 
το 2016 μέχρι το 2020 και την εφαρμογή των Κα-
τευθυντήριων Γραμμών της Οικονομικής και Κοι-
νωνικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πα-
γκόσμιας κρίσης που έχει προκαλέσει ο COVID-19. 

Η δεύτερη, με επικεφαλής τον Χοσέ Ραμόν Μα-
τσάδο Βεντούρα, Β΄ Γραμματέα της ΚΕ, ασχολήθηκε 
με τις διαδικασίες αύξησης των μελών του Κόμμα-
τος και στελέχωσής του, καθώς και με την αρμονική 
μετάβαση των μελών της Ένωσης Νέων Κομμου-
νιστών (UJC) στο Κόμμα και με τη συμμετοχή της 
νεολαίας και των εργαζομένων  στα καθήκοντα της 
σημερινής εποχής.

Η τρίτη  επιτροπή, με επικεφαλής τον Πρόεδρο 
της Κούβας Μιγέλ Ντίας-Κανέλ, ανάλυσε την επιλο-
γή, προετοιμασία και ανανέωση των στελεχών και 
διευθυντών, τη συνεχή αξιολόγησή τους, τον απο-
λογισμό που κάνουν και την ανάγκη της έγκαιρης 
αντικατάστασής τους, όταν υπάρχει ανάγκη, καθώς 
και την κατάσταση των μαζικών οργανώσεων.   

Το Συνέδριο υιοθέτησε 5 αποφάσεις, η πρώτη 
είχε σχέση με την έγκριση της Εισήγησης, η δεύ-
τερη αφορούσε στην επικαιροποίηση της θεωρη-
τικής αντίληψης του κουβανικού οικονομικού και 
κοινωνικού μοντέλου, η τρίτη στην επικαιροποίηση 
των Κατευθυντήριων Γραμμών της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Κόμματος, η τέταρτη στο 
ρόλο του Κόμματος και η πέμπτη στην πολιτική στε-
λεχών.

Την τελευταία μέρα του Συνεδρίου εκλέχτηκε η 
νέα Κεντρική Επιτροπή, που στην πρώτη συνεδρί-
ασή της εξέλεξε με τη σειρά της τον Μιγέλ Ντίας 
- Κανέλ σαν Γραμματέα του Κόμματος, καθώς και το 
Πολιτικό Γραφείο. 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΤΟ 8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ
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 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ 
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ Α’ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΡΑΟΥΛ ΚΑΣΤΡΟ
16-4-2021

(…)

Σε αυτή την περί-
πτωση, παίρνο-
ντας υπόψη τους 

περιορισμούς που μας 
επιβάλλει η αντιμε-
τώπιση της πανδημίας 
της COVID-19, περιο-
ρίστηκαν σε 300 οι 
αντιπρόσωποι στο Συ-
νέδριο, που προτάθη-
καν από τη βάση και 
εκλέχτηκαν δημοκρα-
τικά, για να εκπροσω-
πήσουν τα πάνω από 
700.000 μέλη, που 
ανήκουν σε 58.000 ορ-
γανώσεις βάσεις.

(…) Φτάσαμε σ’ αυτό 
το ανώτατο γεγονός 
με μια αύξηση 27.000 
μελών του Κόμματος, 
που δείχνει ότι στα-
μάτησε η πτώση που 
παρουσιαζόταν από το 
2006. Αυτό το ενθαρ-
ρυντικό αποτέλεσμα πα-
ρουσιάστηκε παρά τις μειώσεις που οφείλονταν σε 
θανάτους, αδρανοποιήσεις και εξωτερικές κυρώσεις 
που εφαρμόστηκαν. Επίσης, είναι ενθαρρυντική η 
ετήσια ένταξη πάνω από 39.400 νέων μελών, το 
ένα τρίτο των οποίων προέρχεται από τις γραμμές 
της Ένωσης Νέων Κομμουνιστών (UJC).

Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι σε 
σχέση με τις δημογραφικές τάσεις της χώρας, αυ-
ξάνεται η μέση ηλικία των μελών του Κόμματός 

μας, όπου το 42,6% είναι πάνω από 55 χρονών.
(…) Τα αποτελέσματα που είχαμε είναι δυνατά 

μόνο σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, ένα καθολικό 
δωρεάν σύστημα υγείας, που όλοι έχουν πρόσβα-
ση και με τους κατάλληλους και με στρατευμένους 
επαγγελματίες. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες 
υπήρξε μία έξαρση σε παγκόσμιο επίπεδο, και 
η Κούβα δεν εξαιρείται από αυτό, σαν συνέπεια 
ανάμεσα σε άλλους λόγους της χαλάρωσης στην 
τήρηση των καθορισμένων μέτρων.

(…) Η κουβανική οικονομία τα τελευταία πέντε 
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χρόνια επέδειξε ικανότητα αντίστασης απέναντι στα 
εμπόδια που αντιπροσωπεύει ο ενισχυμένος οικο-
νομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός απο-
κλεισμός των ΗΠΑ, πράγμα που επέτρεψε να δια-
τηρηθούν οι κύριες κατακτήσεις της Επανάστασης 
στον τομέα της δημόσιας υγείας, της παιδείας και 
της κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να παραιτηθούμε 
από τους προβλεπόμενους αναπτυξιακούς στόχους, 
ούτε από την αλληλέγγυα βοήθεια σε άλλες χώρες.

Εξακολουθούν να υπάρχουν αρνητικά αποτε-
λέσματα που έχουν σχέση με την υπερβολική γρα-
φειοκρατία, τον ελλιπή έλεγχο των πόρων, που είναι 
η αιτία και η προϋπόθεση κατεξοχήν του βλαβερού 
φαινομένου της διαφθοράς και άλλων παρανομιών 
που περιορίζουν την αύξηση της παραγωγικότη-
τας και της αποτελεσματικότητας. Δεν έχουν πάψει 
να παρουσιάζονται διαρθρωτικά 
προβλήματα του οικονομικού μο-
ντέλου που δεν παρέχει επαρκή 
κίνητρα για τη δουλειά και την 
καινοτομία.

(…) Πρόσφατα διευρύνθηκε 
σημαντικά η έκταση των εργα-
σιακών δραστηριοτήτων που 
μπορούν να ασκηθούν από αυ-
τοαπασχολούμενους, περνώντας 
από 127 επιτρεπόμενες δραστη-
ριότητες σε πάνω από 2.000. 
Αυτή η απόφαση, που έγινε δε-
κτή με ενθουσιασμό από την 
ντόπια και ξένη κοινή γνώμη, 
αμφισβητήθηκε, όπως θα περί-
μενε κανείς, λίγες μέρες μετά και 
χαρακτηρίστηκε ανεπαρκής από εκείνους που ονει-
ρεύονται την καπιταλιστική παλινόρθωση στη χώρα 
και τη μαζική ιδιωτικοποίηση της λαϊκής ιδιοκτησί-
ας στα κύρια μέσα παραγωγής.

Πριν καλά καλά εφαρμοστεί αυτή η σημαντική 
απόφαση, ζητήθηκε η ιδιωτική άσκηση ορισμένων 
επαγγελμάτων, ενώ στα υπόλοιπα δεν επιτρέπε-
ται. Θα φαινόταν σαν ο εγωισμός, η απληστία και 
η φιλοδοξία για μεγαλύτερα έσοδα προκαλούν σε 
ορισμένους την επιθυμία για να αρχίσει μια διαδι-
κασία ιδιωτικοποίησης που θα σάρωνε τα θεμέλια 
και την ουσία της σοσιαλιστικής κοινωνίας που οι-
κοδομήσαμε στη διάρκεια πάνω από έξι δεκαετιών. 
Από αυτό το δρόμο, σε μικρό χρονικό διάστημα, θα 
διαλύονταν και τα εθνικά συστήματα παιδείας και 
δημόσιας υγείας, και τα δύο δωρεάν και καθολικής 

πρόσβασης για όλους τους Κουβανούς.
Άλλοι, ελπίζοντας να εξαφανιστεί η σοσιαλιστι-

κή αρχή του κρατικού μονοπωλίου στο εξωτερικό 
εμπόριο, ζητούν να δοθεί άδεια για την ιδιωτική 
εμπορική εισαγωγή προκειμένου να καθιερωθεί ένα 
μη κρατικό σύστημα εξωτερικού εμπορίου.

Αυτά είναι ζητήματα που δεν προσφέρονται για 
σύγχυση κι ακόμα λιγότερο για αφέλεια από την 
πλευρά των καθοδηγητικών στελεχών και των με-
λών του Κόμματος. Υπάρχουν όρια που δεν μπο-
ρούμε να ξεπεράσουμε, γιατί οι συνέπειες θα ήταν 
ανέκκλητες και θα οδηγούσαν σε στρατηγικά λάθη 
και στην ίδια την καταστροφή του σοσιαλισμού και 
κατ’ επέκταση της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρ-
τησίας.

Όταν μιλάω γι’ αυτά τα ζητήματα μου έρχο-
νται στη μνήμη αυτά που είπε 
ο Επικεφαλής Κομαντάντε της 
Κουβανικής Επανάστασης στο 
κλείσιμο του 6ου Συνεδρίου της 
Ένωσης Νέων Κομμουνιστών, 
στις 4 Απρίλη του 1992: «Χωρίς 
σταθερότητα, χωρίς αποφασιστι-
κότητα, χωρίς πνεύμα συνέπειας, 
η Επανάσταση δεν θα είχε καν 
νικήσει, γιατί αυτοί που κάνουν 
παραχωρήσεις, αυτοί που υπο-
τάσσονται, αυτοί που μαλα-
κώνουν, αυτοί που προδίνουν, 
αυτοί ποτέ δεν φτάνουν πουθε-
νά».

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ 
ότι η παλλαϊκή ιδιοκτησία στα 

βασικά μέσα παραγωγής αποτελεί τη βάση της 
πραγματικής εξουσίας των εργαζομένων. Το κρατι-
κό επιχειρηματικό σύστημα έχει μπροστά του την 
πρόκληση να δείξει στην πράξη και να εξασφαλίσει 
τη θέση του σαν την κυρίαρχη μορφή διαχείρισης 
στην οικονομία. Αυτό δεν είναι κάτι που επιτυγ-
χάνεται με διατάγματα, είναι μία απόλυτα αναγκαία 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της σοσιαλιστικής 
κοινωνίας, γι’ αυτό και είναι αναπόφευκτο να προ-
καλέσει ένα τράνταγμα των επιχειρηματικών δο-
μών από πάνω μέχρι κάτω και αντίστροφα, που να 
εξορίζει οριστικά την παθητικότητα, τον κομφορμι-
σμό, την έλλειψη πρωτοβουλιών και τη βολική ανα-
μονή για οδηγίες από τα ανώτερα επίπεδα. Πρέπει 
να αλλάξουμε παλιές κακές συνήθειες και να ανα-
πτύξουμε δραστήρια και ενεργά χαρακτηριστικά 

«Όσο υπάρχει ο ιμπεριαλι-
σμός, το Κόμμα, το κράτος 
και ο λαός θα δίνουν στις 
υπηρεσίες άμυνας μέγιστη 
προσοχή. Η επαναστατική 
περιφρούρηση δεν θα πα-
ραμεληθεί ποτέ. Η ιστορία 
διδάσκει υπερβολικά κα-

θαρά ότι αυτοί που ξεχνάνε 
αυτή την αρχή δεν επιζούν 

του λάθους τους»
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στα καθοδηγητικά στελέχη των εγκαταστάσεων και 
επιχειρήσεών μας, που κάθε μέρα να λειτουργούν 
με μεγαλύτερη αυτονομία, κυνηγώντας ανώτερες 
παραγωγές με περισσότερη αποτελεσματικότητα.

 Όλα αυτά εύκολα λέγονται, το δύσκολο, αλλά όχι 
αδύνατο, είναι να υλοποιήσουμε και να εδραιώσου-
με την αλλαγή. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε μια 
πραγματική στροφή στη νοοτροπία, προκειμένου να 
υπερασπίσουμε την αύξηση της εθνικής παραγω-
γής, κυρίως των τροφίμων, να εξορίσουμε τη βλαβε-
ρή συνήθεια να τα εισάγουμε και να δημιουργούμε 
διαφοροποιημένες και ανταγωνιστικές εξαγωγές.

Χωρίς να σταματάμε να φιλοδοξούμε και να δου-
λεύουμε για ανώτερα επίπεδα ικανοποίησης των 
αναγκών μας, πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε με 
όσα έχουμε και να μην προσπαθούμε να ξοδεύουμε 
περισσότερα απ’ όσα είμαστε ικανοί να δημιουργού-
με σαν έσοδα. Το να κάνουμε το αντίθετο αποτελεί 
λάθος που έχουμε ήδη κάνει και που δεν πρέπει να 
επαναλάβουμε. Να μην ξεχνάμε ότι στην εξοικο-
νόμηση βρίσκεται το πιο γρήγορο και σίγουρο έσοδο 
που έχουμε στη διάθεσή μας.

(…) Στην πολιτικο-ιδεολογική δουλειά δεν είναι 
αρκετό να συνεχίσουμε να κάνουμε τα ίδια, απαι-
τείται δημιουργικότητα, να προσαρμοστούμε με 
αποτελεσματικότητα στο σκηνικό που ζούμε, να 
προωθήσουμε τη μελέτη της ιστορίας της χώρας, 
να κάνουμε να φτάσει σε κάθε Κουβανό το μήνυ-
μα αισιοδοξίας και η εμπιστοσύνη στο ότι μαζί θα 
μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να νικήσου-
με οποιοδήποτε εμπόδιο. Με λίγα λόγια, απαιτείται 
ένας βαθύς μετασχηματισμός προκειμένου να προ-
ωθηθούν η ουσία και οι αρχές που πηγάζουν από 
κάθε έργο της Επανάστασης.

Έχει διπλασιαστεί το πρόγραμμα ανατροπής 
και ιδεολογικής και πολιτιστικής επίδρασης προ-
κειμένου να δυσφημιστεί το σοσιαλιστικό μοντέλο 
ανάπτυξης και να μας παρουσιαστεί η καπιταλιστι-
κή παλινόρθωση σαν μοναδική εναλλακτική της 
εθνικής ενότητας. Με αυτή την έννοια, δίνεται προ-
τεραιότητα στις δραστηριότητες που απευθύνονται 
στους νέους, τις γυναίκες και τους ακαδημαϊκούς, 
στον καλλιτεχνικό και διανοητικό τομέα, στους δη-
μοσιογράφους, αθλητές, στα άτομα σεξουαλικής 
διαφορετικότητας και τους θρησκευόμενους. Χει-
ραγωγούνται ζητήματα που έχουν ενδιαφέρον για 
ειδικές ομάδες που έχουν σχέση με την προστασία 
των ζώων, το περιβάλλον ή με καλλιτεχνικές και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, όλα αυτά κατευθύνονται 

στο να αγνοούν τους υπάρχοντες θεσμούς.
Δεν έχουν σταματήσει να χρηματοδοτούνται οι 

επιθετικές ενέργειες με τη χρήση των ραδιοτηλεο-
πτικών σταθμών που έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ, 
ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η χρηματική υποστήρι-
ξη για να αναπτυχθούν πλατφόρμες δημιουργίας 
ιδεολογικών περιεχομένων που καλούν ανοιχτά 
στην ανατροπή της Επανάστασης, εξαπολύουν κα-
λέσματα για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε 
δημόσιους χώρους, προτρέπουν στην εκτέλεση σα-
μποτάζ και τρομοκρατικών ενεργειών, συμπεριλαμ-
βανομένων δολοφονιών λειτουργών της δημόσιας 
τάξης και εκπροσώπων της επαναστατικής εξουσί-
ας. Χωρίς την παραμικρή ντροπή, ανακοινώνουν 
τις ταρίφες που πληρώνουν από τις ΗΠΑ στους 
εκτελεστές αυτών των  εγκληματικών πράξεων.

Ας μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δη-
μιούργησε την «Ομάδα Εργασίας Ίντερνετ για την 
Κούβα», που φιλοδοξεί να μετατραπούν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης σε κανάλια ανατροπής, στη 
δημιουργία ασύρματων δικτύων εκτός κρατικού 
ελέγχου και στην πραγματοποίηση κυβερνητικών 
επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές.

Για τα καλά και τους κινδύνους που διέπουν τη 
χρήση του Ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης μιλήσαμε στη Βουλή που συγκεντρώνεται 
εδώ και πολλές δεκαετίες, μάλιστα κάνοντας χρήση 
του μύθου του Αισώπου, που μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν με τις καλύτερες αλλά και με τις χειρότε-
ρες προθέσεις. Δεν πρέπει να υπάρχει χώρος για 
την αφέλεια αυτές τις στιγμές και τον υπέρμετρο 
ενθουσιασμό για τις νέες τεχνολογίες χωρίς να έχει 
εξασφαλιστεί πριν η πληροφορική ασφάλεια.

Μέσω αυτών δημιουργείται και διαχέεται στους 
τέσσερις ανέμους μια ψηφιακή εικόνα της Κούβας 
σαν μιας θνησιγενούς και χωρίς μέλλον κοινωνί-
ας, έτοιμης να καταρρεύσει και να δώσει χώρο στην 
τόσο επιθυμητή κοινωνική έκρηξη. Ωστόσο, η αλή-
θεια είναι διαφορετική, η εσωτερική αντεπανάστα-
ση, που δεν έχει κοινωνική βάση, αρχηγεία και ικα-
νότητα κινητοποίησης, εξακολουθεί να μειώνεται 
σε αριθμό μελών και αριθμό ενεργειών με κοινω-
νική επιρροή, επικεντρώνοντας τον ακτιβισμό τους 
στα κοινωνικά δίκτυα και το Ίντερνετ.

Είμαστε σταθερά πεισμένοι ότι οι δρόμοι, τα πάρ-
κα και οι πλατείες είναι και θα είναι των επαναστα-
τών και ότι ποτέ δεν θα αρνηθούμε στον ηρωικό 
λαό μας το δικαίωμα να υπερασπίζεται την Επα-
νάστασή του.
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Αυτές και μόνο οι συνθήκες απαιτούν αυτόν τον 
άμεσο μετασχηματισμό που σας ανάφερα στον ιδε-
ολογικό τομέα.

(…) Το σκηνικό που περιγράψαμε και η ενδεχόμε-
νη εξέλιξή του στο μέλλον απαιτεί όλοι εμείς να εξα-
σφαλίζουμε διαρκώς την προτεραιότητα της άμυνας 
σε απόλυτη αντιστοιχία με τις εύστοχες σκέψεις του 
Φιδέλ, που αναφέρονται στην Κεντρική Εισήγηση 
στο Α’ Συνέδριο: «Όσο υπάρχει ο ιμπεριαλισμός, το 
Κόμμα, το κράτος και ο λαός θα δίνουν στις υπη-
ρεσίες άμυνας μέγιστη προσοχή. Η επαναστατική 
περιφρούρηση δεν θα παραμεληθεί ποτέ. Η ιστορία 
διδάσκει υπερβολικά καθαρά ότι αυτοί που ξεχνάνε 
αυτή την αρχή δεν επιζούν του λάθους τους».

Η στρατηγική αντίληψη του Παλλαϊκού Πο-
λέμου διατηρεί πλήρη ισχύ, όπως το επικυρώνει 
και το Άρθρο 217 του Συντάγματος της Δημοκρα-
τίας της Κούβας, πράγμα που μεταφράζεται στο ότι 
κάθε πολίτης πρέπει να γνωρίζει και να διαθέτει ένα 
μέσο, ένα σημείο και μια μορφή αγώνα ενάντια στον 
εχθρό, κάτω από την καθοδήγηση του Κόμματος.

Αυτό το δόγμα προϋποθέτει τη διαρκή προσοχή 
στην ενίσχυση της μαχητικής ικανότητας και διάθε-
σης, την επικαιροποίηση των αμυντικών σχεδίων 
της χώρας και την προετοιμασία των καθοδηγητών, 
αρχηγών και καθοδηγητικών οργάνων στα διάφο-
ρα επίπεδα για να καθοδηγούν τις προβλεπόμενες 
ενέργειες. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε αναγκαίο 
να επαναφέρουμε, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες 
αντιμετώπισης της COVID-19, την πραγματοποίηση 
των εθνικών ημερών άμυνας με τη μαζική συμμε-
τοχή του λαού, απομακρύνοντας κάθε φορμαλισμό 
ή φανφάρα και έτσι να εξασφαλίσουμε την αποτελε-
σματικότητά τους και τη χρησιμότητά τους για την 
προετοιμασία του πληθυσμού. Ας μην ξεχνάμε ότι 
το στρατιωτικό άτρωτο πετυχαίνεται με τη συνεχή 
τελειοποίηση.

(…) Στο 6ο Συνέδριο του Κόμματος, πριν από 10 
χρόνια, δήλωσα ότι παρά το γεγονός ότι δεν στα-
ματάμε να κάνουμε διάφορες προσπάθειες για να 
προωθήσουμε νέους σε κύριες θέσεις, δεν ήταν 
πάντα σωστές οι επιλογές και συνεπώς δεν διαθέτα-
με εκείνη τη στιγμή ένα αποθεματικό αντικαταστα-
τών αρκετά προετοιμασμένων, με επαρκή πείρα και 
ωριμότητα για να αναλάβουν τα νέα και πολύπλοκα 
καθοδηγητικά καθήκοντα στο Κόμμα, το κράτος και 
την κυβέρνηση.

Είπα επίσης ότι οφείλαμε να λύσουμε σταδιακά, 
χωρίς βιασύνες και αυτοσχεδιασμούς αυτό το ζήτη-

μα, πράγμα που επιπλέον θα απαιτούσε την ενίσχυ-
ση του δημοκρατικού πνεύματος και της κρατικής 
και κυβερνητικής εξουσίας και να εξασφαλιστεί η 
συστηματική ανανέωση σε όλη την αλυσίδα διαχει-
ριστικών και κομματικών θέσεων της χώρας. 

Αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι εκπληρώθηκε 
αυτό το στρατηγικό μέτωπο δουλειάς, έχω την ικα-
νοποίηση ότι παραδώσαμε την ηγεσία της χώρας σε 
μια ομάδα προετοιμασμένων ηγετών, ψημένων σε 
πείρα δεκαετιών στη μετάβασή τους από τη βάση 
μέχρι τις ανώτατες ευθύνες, στρατευμένων με την 
ηθική και τις αρχές της Επανάστασης και του Σο-
σιαλισμού, ταυτισμένων με τις ρίζες και τις αξίες της 
ιστορίας και της κουλτούρας του έθνους, εμποτι-
σμένων με πολλή ευαισθησία απέναντι στο λαό, γε-
μάτων με πάθος και αντιιμπεριαλιστικό πνεύμα και 
γνώστες ότι εκπροσωπούν τη συνέχιση του έργου 
που ξεκίνησε από τον Σέσπεδες στις 10 Οκτώβρη 
του 1868 (…)

Σε ό,τι αφορά εμένα, ολοκληρώνεται το καθήκον 
μου σαν Πρώτου Γραμματέα της Κεντρικής Επιτρο-
πής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κούβας με την 
ικανοποίησα ότι έκανα το καθήκον μου και με πίστη 
στο μέλλον της πατρίδας, με τη ζυγιασμένη πεποί-
θηση να μην αποδεχτώ προτάσεις για να παραμείνω 
στα ανώτατα όργανα της κομματικής οργάνωσης, 
στις γραμμές της οποίας θα συνεχίσω να συμμετέχω 
σαν ένας ακόμα επαναστάτης μαχητής, έτοιμος να 
προσφέρω την ταπεινή συμβολή μου μέχρι το τέλος 
της ζωής μου. 

Τίποτα δεν με υποχρεώνει να πάρω αυτή την 
απόφαση, αλλά πιστεύω με πάθος στη δύναμη και 
την αξία του παραδείγματος και στην κατανόηση 
των συμπατριωτών μου, και κανείς να μην αμφι-
βάλει, ότι όσο ζω, θα είμαι με το πόδι στον αναβολέα 
για να υπερασπιστώ την Πατρίδα, την Επανάσταση 
και το Σοσιαλισμό.

Με περισσότερη δύναμη από ποτέ ας φωνάξουμε:

ΖΉΤΩ Ή ΕΛΕΎΘΕΡΉ ΚΟΎΒΑ!
ΖΉΤΩ Ο ΦΙΔΕΛ!

ΠΑΤΡΙΔΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ!
ΘΑ ΝΙΚΉΣΟΎΜΕ!
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΟ 8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΟΥ ΚΚ ΚΟΥΒΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΓΕΛ ΝΤΙΑΣ-ΚΑΝΕΛ, 
ΝΕΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΚΚΚ

19-4-2021

Η γενιά της εκατονταετίας του Απόστολου [Χοσέ 
Μαρτί], που καθοδηγήθηκε από τον Φιδέλ και 
τον Ραούλ στη διάρκεια πάνω από έξι έντο-

νων δεκαετιών, μπορεί να δηλώσει σήμερα, με αξιο-
πρέπεια και περηφάνεια, ότι η Σοσιαλιστική Επα-
νάσταση που έκαναν 90 μόνο μίλια από την ισχυρή 
αυτοκρατορία, είναι ζωντανή, δραστήρια και σταθε-
ρή, εν μέσω της θύελλας που τραντάζει έναν κόσμο 
ακόμα πιο άνισο και άδικο, μετά την πτώση του πα-
γκόσμιου σοσιαλιστικού συστήματος.

Κι αυτή η γενιά μπορεί να πει πολλά περισσότε-
ρα. Μπορεί να διαβεβαιώσει ότι η Επανάσταση δεν 
τελειώνει με αυτήν, γιατί κατάφερε να διαμορφώσει 
νέες γενιές το ίδιο στρατευμένες με τα ιδανικά της 
κοινωνικής δικαιοσύνης που τόσο αίμα κόστισαν 
στα καλύτερα παιδιά του κουβανικού έθνους.

Αυτό που αναλαμβάνουμε σήμερα δεν είναι 
πόστα και καθήκοντα. Δεν είναι μόνο η ηγεσία μιας 
χώρας. Αυτό που έχουμε μπροστά μας, με συνεχείς 
προκλήσεις, είναι ένα τεράστιο, ηρωικό έργο.

(…) Λένε ότι η Κούβα δεν είναι προτεραιότητα για 
τις ΗΠΑ και σαν κυρίαρχο έθνος δεν θα έπρεπε να 
είναι. Θα άξιζε να αναρωτηθεί κανείς: Γιατί υπάρ-
χουν, λοιπόν, ειδικοί νόμοι, όπως ο Νόμος Τοριτσέλι 
ή ο Νόμος Χελμς-Μπάρτον –για να αναφέρουμε 
μόνο δύο παραδείγματα-, που στόχο έχουν να επι-
τεθούν και να προσπαθήσουν να ελέγξουν την τύχη 
της Κούβας από τον καταναγκασμό τρίτων για να 
καθιερώσουν ή να προσπαθήσουν να καθιερώσουν 
εμπορικούς δεσμούς ή δεσμούς συνεργασίας; Για-
τί αφιερώνουν οι ΗΠΑ εκατοντάδες εκατομμύρια 
δολάρια προσπαθώντας να ανατρέψουν τη συνταγ-
ματική τάξη στην Κούβα; Γιατί χρησιμοποιούν τόσο 

χρόνο και πόρους προσπαθώντας να υπονομεύσουν 
την εθνική συνείδηση των Κουβανών; Τι δικαιολο-
γεί έναν άγριο και αδιάκοπο οικονομικό πόλεμο 
εδώ και πάνω από 60 χρόνια; Γιατί πληρώνουν το 
τίμημα της διεθνούς απομόνωσης, όπως φαίνεται 
στον ΟΗΕ και σε άλλα διεθνή φόρουμ, διατηρώντας 
μια αστήρικτη ηθικά και νομικά πολιτική;

Η φιλοδοξία μας είναι να ζούμε ειρηνικά και να 
έχουμε σχέσεις με το βόρειο γείτονά μας όπως με 
την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, πάνω σε βάσεις 
ισότητας και αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς αναμείξεις 
οποιουδήποτε είδους. Είναι η θέση του Κόμματος 
και του κράτους. Είναι η θέληση του λαού μας.

(…) Μπροστά στην άδικη διεθνή οικονομική τάξη 
πραγμάτων που έχει επιβάλει ο διαλυμένος και χω-
ρίς κανένα κύρος νεοφιλελευθερισμός, η Κούβα 
κρατάει μια γραμμή δράσης που προκαλεί θαυμα-
σμό, έκπληξη και κάθε είδους ευνοϊκά συναισθήμα-
τα ανάμεσα σε εκείνους που θέλουν μια καλύτερη 
παγκόσμια πραγματικότητα. Και αυτή η στάση με-
γαλώνει την απογοήτευση, την απελπισία και την 
ανικανότητα του βόρειου γείτονα και των παρατρε-
χάμενών του, αυτών που ξεπουλάνε την πατρίδα 
και αυτών που θέλουν την προσάρτηση, των υπο-
ταγμένων και ανάξιων που υποκύπτουν στα σχέδια 
της αυτοκρατορίας, όλοι αυτοί που είναι ορκισμένοι 
εχθροί που προσπαθούν να φτιάξουν τα πιο ανώμα-
λα σχέδια για να επιτεθούν στην Επανάσταση, να 
δημιουργήσουν δυσπιστία και να σπάσουν την 
ενότητα.

Πιέζοντας με την οικονομική περικύκλωση, 
θέλουν να φτιάξουν τη μήτρα μιας άκαμπτης, κα-
θυστερημένης, αργής Επανάστασης, που δεν έχει 
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λύσεις ούτε τίποτα νέο να προσφέρει, ανίκανη να 
προωθήσει το διάλογο και να υπερασπιστεί τη συμ-
μετοχή, να προσφέρει ευτυχία. Προσπαθούν να μας 
κλέψουν θέματα, λέξεις και φράσεις για να παρα-
λύσουν θελήσεις και να καταστρέψουν αισθήματα 
και παραδείγματα. Το χρήμα ρέει άφθονο για να 
θάψουν την Επανάσταση.

Δεν είμαστε μια κλειστή κοινωνία, ούτε πρόκει-
ται για μια αδύναμη, ξεπερασμένη ή αγκυλωμένη 
επαναστατική διαδικασία. Σ’ αυτά τα 60 χρόνια 
δημιουργήσαμε ένα απόλυτα νέο και προκλητικό 
πολιτικό σχέδιο, μέσα σε αφάνταστες πιέσεις. Και 
μεγαλώσα-
με, προχω-
ρήσαμε και 
διορθώσαμε 
πολλές φο-
ρές προκει-
μένου να το 
τελειοποιή-
σουμε. 

(…) Δεν 
μ π ο ρ ο ύ μ ε 
να αγνοή-
σουμε ότι 
οι εχθροί 
της Επα-
ν ά σ τ α σ η ς 
εφαρμόζουν 
αντιλήψεις 
Μη Συμ-
β α τ ι κ ο ύ 
Π ο λ έ μ ο υ 
ενάντια στην Κούβα, έναν πόλεμο όπου καθετί το 
κοινότοπο, χυδαίο, απρεπές και ψεύτικο, ισχύει, 
και, ωστόσο, προσπαθεί να γλιστρήσει κρυφά στο 
πλευρό της ευαισθησίας, της κουλτούρας και της 
σκέψης.

 Οι ιππότες της ελευθερίας που εμπορεύονται 
αξίες που ούτε καν γνωρίζουν, προσπαθούν να δια-
λύσουν μια Επανάσταση που χειραφέτησε εκατομ-
μύρια ανθρώπους.

Παρακινούν ξεδιάντροπα στη βεβήλωση συμ-
βόλων και των πιο ιερών γεγονότων και κατα-
στάσεων της ιστορίας της πατρίδας μας, καλούν σε 
ανυπακοή, προσβολή, αταξία και δημόσια απειθαρ-
χία, συνοδεύοντας αυτές τις εκκλήσεις με τη συκο-
φαντική δημιουργία ψευδοπραγματικοτήτων, προ-
κειμένου να σπείρουν σύγχυση, να αποθαρρύνουν 

και να προωθήσουν αρνητικά αισθήματα.
Η Κουβανική Επανάσταση δεν θα προδοθεί ούτε 

θα χαριστεί σ’ εκείνους που προσπαθούν να ζήσουν 
παίζοντας στα ζάρια την πατρίδα μας. Δεν θα επι-
τρέψουμε στους αρτιβίστες όπως λένε αυτοί οι ίδιοι 
μέσα σε εισαγωγικά- του χάους, της χυδαιότητας, 
της προσβολής να αμαυρώσουν τη σημαία και να 
προσβάλλουν τις αρχές. Δεν αγνοούμε ότι προσπα-
θούν απελπισμένα να συλληφθούν για να εκπλη-
ρώσουν τις εντολές αυτών που τους πληρώνουν, 
που δεν μπορούν να βρουν πιστευτά θύματα για τις 
ανήθικες εκθέσεις τους για την Κούβα.

Ε ί ν α ι 
καλό να 
προειδοποι-
ήσουμε τους 
λούμπεν μι-
σθοφόρους 
που κερδί-
ζουν από την 
τύχη όλων, 
α υ τ ο ύ ς 
που ζητάνε 
«τώρα να 
γίνει εισβο-
λή», αυτούς 
που συνεχώς 
π ρ ο σ β ά λ -
λουν εκεί-
νους που με 
λόγια και 
πράξεις δεν 
σταματάνε, 

ότι η υπομονή αυτού του λαού έχει όρια!
Η αρετή θα βρίσκεται στο να μπορούμε να συ-

σπειρωνόμαστε για την άμυνα της πατρίδας που 
μας εμπιστεύτηκαν αυτοί που ήταν πριν από μας 
και μας οδήγησαν μέχρι τώρα.

Ούτε στο χειρότερο σκηνικό δεν μπορεί ένα 
μέλος του Κόμματος να είναι παθητικός θεατής 
μιας προβοκάτσιας ή να επιτρέψει μια συντρόφισσα 
ή ένας σύντροφος να αντιμετωπίσει μόνος του τους 
προβοκάτορες. Την Επανάσταση την υπερασπίζο-
νται οι επαναστάτες! Και από τους επαναστάτες, οι 
κομμουνιστές είμαστε στην πρώτη γραμμή. Ποτέ 
σαν ελίτ, αλλά με την ιδιότητα της συνειδητής και 
στρατευμένης δύναμης. Αυτό σημαίνει να είμαστε 
και να ενεργούμε σαν πολιτική πρωτοπορία.(…)



14   ΑΠΡΙΛΗΣ – ΜΑΗΣ – ΙΟΥΝΗΣ 2021

Η ΚΟΥΒΑ ΣΗΜΕΡΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Όπως ανάφερε στις 7 Απρίλη ο υπουργός Εξωτερικών, Μπρούνο Ροδρίγες, η Κούβα έχει εκπαι-
δεύσει 37.267 επαγγελματίες της υγείας από 147 χώρες από το 1960. Οι αριθμοί αυτοί, όπως 

τόνισε, «είναι αποτέλεσμα της δέσμευσης της χώρας με την ευημερία των λαών σαν θεμελιώδη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη». Κατά την άποψή του, η προστασία της υγείας «εξαρτάται από την 
πιο πλατιά πολιτική βούληση και τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη». 

Πέρα από την εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, η Κούβα βοηθάει και άλλες χώρες στέλνοντας 
μπριγάδες όπου χρειάζεται από την ιατρική ομάδα Χένρι Ριβ. Λόγω της σημερινής επιδημιολογικής 
κατάστασης που έχει προκαλέσει η πανδημία, διάφορες κουβανικές ομάδες έχουν δουλέψει σε πάνω 
από 40 χώρες.

Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η πρόσφατη έκθεση «WFP Global Update on COVID-19» του 
Παγκόσμιου Προγράμματος Τροφίμων του ΟΗΕ κατηγορεί 

τον αποκλεισμό για τα προβλήματα που υπάρχουν στην Κούβα 
σήμερα στον τομέα της διατροφής. Σύμφωνα με μια κουβανική 
μελέτη, οι απώλειες από τον Απρίλη του 2019 μέχρι το Μάρ-
τη του 2020 ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 5 δις δολάρια, και 
μάλιστα χωρίς να υπολογιστούν τα προβλήματα που έχει προ-
καλέσει ο κορονοϊός. 

Ο υφυπουργός Γεωργίας, Μαουρί Ετσαβαρία, δήλωσε ότι «ο αποκλεισμός που έγινε σκληρότερος 
από την κυβέρνηση Τραμπ, είναι πραγματικός, συνιστά το κύριο εμπόδιο για την αγροτική ανάπτυξη 
και δυσκολεύει την επίτευξη στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη».

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΑΡΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Όταν ανάλαβε η σημερινή κυβέρνηση του 
Τζο Μπάιντεν, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δή-

λωσε ότι η Κούβα δεν αποτελεί άμεση προτε-
ραιότητα της πολιτικής του. Ωστόσο, αμέσως 
μετά ενισχύθηκαν οι διάφορες επιθέσεις κατά 
του κουβανικού λαού, ενώ μέσα στο Μάη απο-
φασίστηκε να δοθούν και άλλα 20 εκατομμύρια 
δολάρια για την ανατροπή της Επανάστασης.

Φυσικά, και αυτή τη φορά η δικαιολογία είναι 
τα «προγράμματα για τη δημοκρατία». Έτσι, όπως 

αποκάλυψε το Cuba 
Money Project, για 
το 2022 προβλέπο-
νται 58.500 εκα-
τομμύρια δολάρια, 
που η κυβέρνηση 
Μπάιντεν ζήτησε 
για το Στέιτ Ντιπάρ-

τμεντ και την Υπηρεσία των ΗΠΑ για τη Διε-
θνή Ανάπτυξη (USAID), δηλαδή μια αύξηση της 
τάξης του 10% πάνω από το φετινό προϋπολο-
γισμό. Ανάμεσα σε αυτούς που θα χρηματοδοτη-
θούν είναι και το διαβόητο Ράδιο Μαρτί και η TV 
Μαρτί.
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ΑΘΗΝΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 23 Ιουνίου 2021 έρχεται προς συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ψήφισμα που 
καταδικάζει και ζητά την άρση  του άδικου και παράνομου αποκλεισμού που έχουν επιβάλει 

οι ΗΠΑ στην Κούβα. Από το 1992 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μέχρι σήμερα έχει ψηφίσει 28 
τέτοιες αποφάσεις με ευρύτατες πλειοψηφίες. 

Ο 62χρονος ασφυκτικός αποκλεισμός εκ μέρους των ΗΠΑ καταπατά τα δικαιώματα του κουβα-
νικού λαού και έχει στοιχίσει σωρευτικά στην Κούβα πάνω από 145 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γε-
γονός και μόνο ότι  εδράζεται στο Νόμο 1917 «περί εμπορίου με τον εχθρό» σε εμπόλεμη κατάσταση 
αποδείχνει ότι συνιστά μια ανοικτά επιθετική στάση των ΗΠΑ κατά της Κούβας και του λαού της.  

Μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια σε συνθήκες παγκόσμιας πανδημίας του COVID-19 οι κυβερ-
νήσεις των ΗΠΑ ενίσχυσαν τον αποκλεισμό, ιδιαίτερα τους νόμους που θέτουν απαράδεκτα εμπόδια 
στις σχέσεις με τρίτες χώρες, με στόχο να στερήσει από το λαό της Κούβας ακόμα και τα πιο βασικά 
εργαλεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Παρά τον εγκληματικό αποκλεισμό και τις ελλείψεις σε υλικά και μέσα που προκαλεί η στάση των 
ΗΠΑ, η Κούβα όχι μόνο δίνει επιτυχημένα τη μάχη κατά του κορονοϊού, αλλά και προσφέρει απλόχε-
ρα τη διεθνιστική της βοήθεια σε άλλα κράτη και λαούς, στέλνοντας πάνω από 3.700 υγειονομικούς 
σε σχεδόν 40 χώρες όλων των ηπείρων να συμβάλουν στον αγώνα κατά της πανδημίας.

Όλες οι σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ για τον τερματισμό του αμερικάνικου αποκλεισμού έχουν 
υιοθετηθεί με συντριπτικές πλειοψηφίες, μάλιστα το 2016 η σχετική απόφαση πέρασε ομόφωνα.  

Η  Ελλάδα στα πλαίσια του ΟΗΕ έχει συνταχθεί με τη θέση σχεδόν όλων των κρατών και έχει 
δώσει θετική ψήφο στις αλλεπάλληλες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την κατάρ-
γηση του αποκλεισμού κατά της Κούβας και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύ-
ης καλεί την κυβέρνηση να υποστηρίξει και φέτος το σχετικό ψήφισμα. 

Αθήνα, 17-6-2021

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο το ψήφισμα και τη χθεσινή 
συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο ενάντια στην Κούβα, που προκλήθηκε από γνωστή ομάδα 

αντιδραστικών ευρωβουλευτών, με πρόσχημα για άλλη μια φορά τη δήθεν παραβίαση των «αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων».

Η συζήτηση και το ψήφισμα αποτελούν άλλο ένα επεισόδιο της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Κούβας, που εκδηλώνεται σταθερά και πολύμορφα, όπως 
με την παλιότερη «Κοινή Θέση», τις κυρώσεις κλπ. Συνιστούν, ταυτόχρονα, άλλη μια απόδειξη της 
υποκρισίας και της απάτης για τη δήθεν προοδευτική Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όχι μόνο ανέχεται 
αλλά στην πραγματικότητα στηρίζει τον απάνθρωπο και βάρβαρο αποκλεισμό των ΗΠΑ ενάντια στην 
Κούβα εδώ και πάνω από εξήντα χρόνια. Ενώ παράλληλα, χαράσσει τη δική της αυτοτελή πολιτική 
για την παρέμβαση στα εσωτερικά της Κούβας, μέσα από την πίεση για ασφυκτικές και ετεροβαρείς 
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συμφωνίες συνεργασίας κ.ά.

Διαχρονική επιδίωξή τους είναι η συκοφάντηση των επιτευγμάτων της Κουβανικής Επανάστα-
σης και η ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά της, η επίδειξη πυγμής και η τρομοκράτηση του κουβανι-
κού λαού και όλων των λαών του κόσμου για να επιβάλουν την αδιαμαρτύρητη υποταγή τους στην 
καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Η χρονική συγκυρία της συζήτησης δεν είναι, άλλωστε, τυχαία. Οι ιμπεριαλιστές προσπαθούν 
μάταια να πάρουν την «εκδίκησή» τους. Το παράδειγμα της σοσιαλιστικής Κούβας με το καθολικό 
δημόσιο σύστημα υγείας, το εκτεταμένο σύστημα πρόληψης, την αμεσότητα της έρευνας και δη-
μιουργίας εμβολίων, το μικρότερο ποσοστό θανάτων από τον κορονοϊό παγκόσμια και την έμπρα-
κτη έκφραση της πραγματικής αλληλεγγύης με την αποστολή γιατρών σε πολλές άλλες χώρες (και 
μάλιστα όλα αυτά σε συνθήκες αποκλεισμού!), φανέρωσε τη γύμνια του εμπορευματοποιημένου και 
τσακισμένου συστήματος υγείας σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο με αποτέλεσμα τα εκατομμύρια 
κρούσματα και τους νεκρούς, τους μαζικούς τάφους. 

Στις 23 του Ιούνη, μάλιστα, συζητιέται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το θέμα  της Κούβας και 
του αποκλεισμού των ΗΠΑ σε βάρος της.

Τεράστιες ευθύνες έχουν διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, που συμμετέχουν στους 
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και στηρίζουν την επιθετική πολιτική των στρατηγικών τους συμ-
μάχων, ΗΠΑ και ΕΕ, ενάντια στην Κούβα, τις κυρώσεις και τις παρεμβάσεις στο εσωτερικό της.

Όμως, η προσπάθειά τους θα πέσει για άλλη μια φορά στο κενό. Οι εργαζόμενοι και οι λαοί έχουν 
πολύτιμη πείρα. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη σε αυτούς που τάχα κόπτονται για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την ίδια ώρα που οργανώνουν πολεμικές επεμβάσεις σε όλο τον κόσμο, σπέρνουν την 
προσφυγιά και τη μετανάστευση, σκορπούν τη φτώχεια και την εξαθλίωση, εξαπολύουν σφοδρή 
επίθεση στα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα στις χώρες τους εντείνοντας την καταστολή και τον 
αυταρχισμό.

Ο ελληνικός λαός έχει ακατάλυτους ιστορικούς δεσμούς φιλίας με τον κουβανικό λαό. Θα συ-
νεχίσει να εκφράζει την αλληλεγγύη στον αγώνα του, ιδιαίτερα για την άρση του βάρβαρου απο-
κλεισμού των ΗΠΑ και το κλείσιμο της παράνομης βάσης τους στο Γουαντάναμο, ενάντια σε κάθε 
παρέμβαση στα εσωτερικά της Κούβας από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργα-
νισμούς.

Αθήνα, 9 Ιούνη 2021

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΘΗΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Συμπληρώθηκαν φέτος 62 χρόνια από το θρίαμβο της Κουβανικής Επανάστασης. Εξήντα δύο 
χρόνια από τότε που ο περήφανος κουβανικός λαός, με επικεφαλής τον Φιντέλ Κάστρο, ανέτρε-

ψε τη δικτατορία του Μπατίστα και το εκμεταλλευτικό σύστημα και έγινε αφέντης στον τόπο του, 
οικοδομώντας μέσα από μεγάλες δυσκολίες τη νέα σοσιαλιστική κοινωνία.

Οι κατακτήσεις του κουβανικού λαού στη δουλειά, την υγεία και την παιδεία, σε όλους τους 
τομείς, το παράδειγμά του για τους ταπεινούς και τους καταφρονεμένους στη Λατινική Αμερική,  
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σε όλο τον κόσμο, έγινε «καρφί στο μάτι»  του ιμπεριαλισμού.  Έτσι, ήδη από το 1959, οι διαδοχικές 
κυβερνήσεις των ΗΠΑ, με την αρωγή των πρόθυμων συμμάχων τους, έβαλαν στόχο να ανατρέψουν 
με κάθε τρόπο την επανάσταση, να εμποδίσουν τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, να παλινορθώσουν τον 
καπιταλισμό και να επανακτήσουν την ηγεμονία στη χώρα.

Ο κουβανικός λαός αντιμετώπισε αποφασιστικά τις υπονομευτικές ενέργειες των ΗΠΑ. Αντι-
στέκεται με σθένος στον 60χρονο σκληρό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι αμερικάνικες κυβερνή-
σεις, τις πιο άδικες και μακροχρόνιες μονομερείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ απέναντι σε 
μια χώρα.

Ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός της Κούβας, που συνεχίζεται μέχρι 
σήμερα επιδιώκοντας να στραγγαλίσει την κουβανική οικονομία, παραβιάζει βάναυσα τα ανθρώπινα 
δικαίωματα του κουβανικού λαού στερώντας του αναγκαία φάρμακα και ιατρική τεχνολογία, παίρ-
νει –σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό– τη μορφή της γενοκτονίας. Αποκαλύπτει τη βαρβαρότητα 
του ιμπεριαλισμού που, χωρίς δισταγμό, παραβιάζει κατάφωρα το Διεθνές Δίκαιο και το Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και αγνοεί επιδεικτικά τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που κάθε 
χρόνο, εδώ και 28 συναπτά έτη, καταδικάζει τον αποκλεισμό. 

Το 2019 η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε ενέργειες αυστηροποίησης του αποκλεισμού (ενερ-
γοποίηση του άρθρου 3 του Νόμου Helms-Burton) ) και επανέφερε προκλητικά την Κούβα στη λίστα 
των κρατών που στηρίζουν την τρομοκρατία, σφίγγοντας ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό 
της, δυσχεραίνοντας την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και πλήττοντας το βιοτικό επίπεδο του 
κουβανικού λαού. 

Η κυβέρνηση Μπάιντεν διατηρεί τον αποκλεισμό, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις 
της κινούνται με βάση τα δικά τους συμφέροντα και είναι συνένοχοι στο έγκλημα των ΗΠΑ ενάντια 
στην Κούβα.

Σ’αυτές τις συνθήκες έχουν ιδιαίτερη σημασία τα επιτεύγματα της Κούβας στον τομέα της ιατρι-
κής επιστήμης και έρευνας, η παρασκευή εμβολίων και φαρμάκων κατά του κορονοϊού, η προστασία 
του λαού της από την πανδημία. Για μια ακόμα φορά εκδηλώθηκε, προκαλώντας δικαιολογημένο 
θαυμασμό, η διεθνιστική στάση του κουβανικού κράτους και των γιατρών της χώρας, της ομάδας 
Henry Reeve,  που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε δεκάδες χώρες.

Τώρα είναι η στιγμή να υψώσουμε φωνή υπεράσπισης και αλληλεγγύης προς τον κουβανικό 
λαό και την κυβέρνησή του, καταδικάζοντας με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ιμπεριαλιστική 
πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο νησί της Επανάστασης.

 Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης που βρίσκεται στο πλευρό του κου-
βανικού λαού για δεκαετίες υποστηρίζοντας το δικαίωμά του να ζει ελεύθερος και να ακολουθεί το 
δρόμο της σοσιαλιστικής κοινωνικής οργάνωσης και ανάπτυξης, απαιτεί να σταματήσει άμεσα ο 
πολύπλευρος αποκλεισμός της Κούβας από τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό καθώς και οι κάθε είδους 
επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις του Νησιού της Επανάστασης.

ΑΛΛΉΛΕΓΓΎΉ ΣΤΟΝ ΚΟΎΒΑΝΙΚΟ ΛΑΟ! 
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΉΠΑ ΚΑΤΑ ΤΉΣ ΚΟΎΒΑΣ!
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T: 210 3813349• e-mail:golema@otenet.gr

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΒΑ 

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης καταγγέλλει και καταδικάζει με 
τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τη νέα, ενορχηστρωμένη από τις ΗΠΑ, αντεπαναστατική ενέργεια 

κατά της Κούβας που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες. 
Για άλλη μια φορά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, σε συνεργασία με την αντικουβανική μαφία του Μαϊάμι 

και αντεπαναστατικά στοιχεία εντός της Κούβας, επιχειρεί να δημιουργήσει καθεστώς αποσταθεροποίησης 
στο νησί της Επανάστασης και ανατροπής της κυβέρνησης. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Οι ΗΠΑ στήνουν 
διαμαρτυρίες πληρωμένων «αντιφρονούντων», ψευδολογούν ασύστολα για δήθεν «καταπάτηση δικαιω-
μάτων» και εκμεταλλεύονται τα υπαρκτά προβλήματα που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει με τον μακροχρόνιο 
αποκλεισμό, προκειμένου να προκαλέσουν εσωτερική αναταραχή, ενώ δε διστάζουν να καλούν και σε 
ιμπεριαλιστική «ανθρωπιστική επέμβαση»! Όλο αυτό το αισχρό αντεπαναστατικό θέατρο, οι ΗΠΑ και οι 
θλιβερές μαριονέτες τους επιχειρούν να το παρουσιάσουν ως δήθεν «ανθρωπιστική κρίση» και «εξέγερση», 
διαστρεβλώνοντας πλήρως τα πραγματικά γεγονότα. 

Η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα επιχειρεί να παρουσιάσει τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Κούβα ως 
αποτέλεσμα της πολιτικής της Κουβανικής κυβέρνησης. Η πραγματικότητα είναι ότι βασική αιτία των προ-
βλημάτων είναι ο βάρβαρος και γενοκτονικός οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμό 
που εδώ και 60 χρόνια έχουν επιβάλλει όλες οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ. Σε αυτόν τον αποκλεισμό έχουν 
προστεθεί και τα 242 μέτρα ενάντια στην Κούβα, που πήρε η κυβέρνηση Τραμπ και που εφαρμόζει σήμερα 
η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν. 

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως, είτε με Δημοκρατικό, είτε με Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, η εγκλη-
ματική ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ ενάντια στο νησί της Επανάστασης δεν αλλάζει. Το αφήγημα για 
τον «δημοκρατικό Μπάιντεν» που δήθεν θα έφερνε θετικές εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 
έχει καταρρεύσει παταγωδώς. 

  Οι προβοκατόρικες επιθετικές ενέργειες κατά της Κούβας αποδεικνύουν τον φόβο των ιμπεριαλιστών 
για όλα όσα σηματοδοτεί δεκαετίες τώρα η Κουβανική Επανάσταση, για την διεθνιστική δράση της Κούβας, 
για τις τεράστιες κατακτήσεις του λαού της και της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στο νησί. Κατακτήσεις που 
έλαμψαν στις συνθήκες της πανδημίας, όταν η μικρή Κούβα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων κατάφερε, 
μέσα σε συνθήκες αποκλεισμού, να κατασκευάσει πέντε εμβόλια και να στείλει ιατρική βοήθεια σε σχεδόν 
40 χώρες. 

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης διατρανώνει την αμέριστη 
αλληλεγγύη του στον λαό και την κυβέρνηση της 
Κούβας.  Να είναι βέβαιοι οι ιμπεριαλιστές πως κάθε 
απόπειρα ενάντια στην Κούβα θα έχει την τύχη που 
είχε η απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων πριν από 60 
χρόνια με την ταπεινωτική ήττα των ΗΠΑ και των 
μισθοφόρων συμμάχων τους! 

Καλούμε τους εργαζόμενους, τη νεολαία, το λαό 
της πόλης μας και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας να 
καταδικάσουν μαζικά τα ιμπεριαλιστικά σχέδια των 
ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα και να σταθούν στο πλευρό 
του κουβανικού λαού και της Κουβανικής επανάστα-
σης. 
Η Κούβα δεν είναι μόνη της, οι νέες προβοκάτσιες δε 
θα περάσουν!

Με την αλληλεγγύη των λαών η Κούβα θα νικήσει!
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Αποστόλης Σκούφας                               Νίκος Μόττας

12-7-2021

Ιδιοκτήτης
ΕΛΛΗΝΟΚΟΥΒΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μπουμπουλίνας 28, Αθήνα, Τηλ.-Fax: 2108214916
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ΑΠΡΙΛΗΣ – ΜΑΗΣ – ΙΟΥΝΗΣ 2021
Τεύχος 138

Eκδότης-Διευθυντής: ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ
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